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บทคัดย�อ

ก  ารศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับและลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคม 5 ดานคือ ดานการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค ดานส่ิงแวดลอม

ดานชุมชนและสังคม และดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม และทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบ

ตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

กระบ่ี และพังงา ซึ่งเปนกลุมจังหวัดทองเท่ียวท่ีสําคัญในพ้ืนที่ภาคใตฝ งอันดามันของประเทศไทย โดยเก็บขอมูลปฐมภูมิ

จากแบบสอบถามที่สงไปยังกลุมตัวอยางซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิจํานวน 82 โรงแรม

ผลการศึกษาจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา ความรับผิดชอบตอสังคม 3 ดานคือ ดานส่ิงแวดลอม ดานชุมชน

และสังคม และดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอผลการดําเนินงานของ

องคกร ขอเสนอแนะจากการศึกษานี้สามารถนํามาใชเปนมาตรฐานของแบบอยางที่ดี และใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย

และการดําเนินงานที่คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ อันจะนําไปสูผลการดําเนินงาน

ที่ยั่งยืนขององคกร
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ABSTRACT

The aims of this study are to examine the level and nature of corporate social responsibility 

in 5 dimensions including human rights and fair labor, customer, environment, community and 

society, and fair operating practice; and to test the influence of corporate social responsibility 

on organizational performance from the balanced scorecard perspectives of hotels located in 

Phuket, Krabi and Phang Nga provinces, which are the major tourist provinces in the South Andaman 

area of Thailand. The primary data were collected from the questionnaires distributed to the sample 

hotels derived from stratified sampling, totalling 82 hotels. The results obtained from multiple regression 

analysis indicated that corporate social responsibility in 3 dimensions including environment, community 

and society, and fair operating practice had a statistically significant positive influence on the organizational 

performance. The suggestions arisen from this study can be employed as best practices as well as 

guidance for policy setting and social responsibility operations that are in accordance with business 

strategy and will ultimately lead to the creation of corporate sustainable performance.
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อิทธิพลของความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผลการดําเนินงานขององค�กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ :
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

1. บทนํา
การดําเนินธุรกิจขององคกรในปจจุบันนั้นตองไมเพียงแตมุงบริหารธุรกิจเพื่อใหเกิดผลกําไร แตองคกรยังจําเปนตอง

คํานึงถึงผลกระทบของการดําเนินงานท่ีมีตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย นับเปนเวลากวาครึ่งศตวรรษที่องคกรตาง ๆ  ไดนํา

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มาเปนสวนหน่ึงในการจัดทําแผนกลยุทธและ

การตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อใหองคกรสามารถเติบโตและพัฒนาไดอยางย่ังยืน เหตุเพราะแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมน้ี

เนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาส่ิงแวดลอม สังคมและคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกันก็มุ งเนนการเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันและประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (Thaipat Institute, 2017) แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนที่สนใจของ

หลากหลายองคกรทั่วโลก และไดนําไปสูการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ รวมทั้งแนวทางในการดําเนินงานและการรายงาน

ความรับผิดชอบตอสังคมของหนวยงานในระดับสากล อาทิ ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (The United Nations Global 

Compact: UNGC) องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation 

and Development: OECD) องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization: ISO) องคการแหงความริเริ่มวาดวยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)

สําหรับในประเทศไทยการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทั้ง

หนวยงานภาคเอกชน รัฐบาล และองคกรสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนผูขับเคล่ือนที่สําคัญในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสนับสนุนสถาบันไทยพัฒนในการจัดทําดัชนีชี้วัดดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ

ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมตามกรอบการรายงานความย่ังยืนของ GRI

ฉบับ G3.1 (Thaipat Institute, 2012) เพื่อใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทอื่น ๆ  สามารถใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร และนําผลการประเมินจากตัวชี้วัดไปพัฒนาการดําเนินงาน

ใหดียิ่งขึ้น ถึงแมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมดังกลาวจะชวยสงเสริมช่ือเสียงและภาพลักษณในเชิงบวกใหแก

องคกร แตองคกรโดยสวนใหญในประเทศไทยยังคงแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยเนนการบริจาคหรือการจัดกิจกรรม

อาสาสมัครตามโอกาส (Prayukvong & Olsen, 2009) การที่องคกรไมไดตระหนักถึงคุณคาของการนําความรับผิดชอบ

ตอสังคมไปเปนสวนหน่ึงของกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาองคกรควบคูไปกับการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน การดําเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมก็อาจเปนเพียงตนทุนท่ีอาจไมกอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได 

(Arunruangsirilert, 2012)

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

แนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยไมเพียงแตสงผลใหเกิดการเติบโตเพิ่มขึ้น

ทั้งในแงของจํานวนธุรกิจโรงแรมและปริมาณของนักทองเที่ยวเทานั้น แตยังทําใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศน

ชุมชน และสังคมโดยรอบเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน เนื่องจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมโดยท่ัวไปยอมมีการใชทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

รวมทั้งมีการสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก (Noonin, Jadesadalug, & Sansook, 2017) ดังนั้นการที่

ธุรกิจโรงแรมซึ่งเปนธุรกิจการใหบริการและมีความเกี่ยวของกับสังคมในวงกวางจะประสบความสําเร็จไดนั้น จึงจําเปนตอง

ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมดวย ทั้งนี้โดยการนําเอาการดําเนินงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมมาเปนสวนหน่ึงของกลยุทธทางธุรกิจ ซึ่งจะชวยสงเสริมภาพลักษณในเชิงบวกขององคกร

ทั้งยังมีผลตอความอยูรอดและผลการดําเนินงานขององคกร (Wuncharoen, 2013) เมื่อพิจารณาพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย

จะเห็นไดว าเปนภูมิภาคที่มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญเปนอันดับตน  ๆ  ของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตพัฒนา
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ป�ที่ 41 ฉบับที่ 160 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

การทองเที่ยวอันดามัน ซึ่งประกอบดวย 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใตฝงตะวันตก ไดแก จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และสตูล 

ลวนแลวแตเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักทองเท่ียวท้ังสิ้น ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหเขตพัฒนาการทองเท่ียว

อันดามันเปนเขตที่มีมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวและมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย 

(Economic Tourism and Sports Division, 2017) จากฐานขอมูลสถิตินักทองเท่ียวที่เขาพักในโรงแรมซึ่งตั้งอยูบริเวณ

จังหวัดในพื้นที่ภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทยพบวา 3 จังหวัดที่มีสถิตินักทองเท่ียวที่เขาพักสูงสุด ไดแก จังหวัดภูเก็ต 

กระบี่ และพังงา ตามลําดับ (Ministry of Tourism and Sports, 2017)

ในอดีต การศึกษาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และผลการ

ดําเนินงานขององคกรทั้งในบริบทของประเทศไทย (Raksasuk, 2011; Somset, 2011; Somset, Sanbudda, & 

Phadoongsitthi, 2013; Suksin, 2005) และตางประเทศ (Claver-Cortés, Molina-Azorín, Pereira-Moliner, & López-

Gamero, 2007; Kang, Lee, & Huh, 2010; Kirk, 1995; Lee & Park, 2009; Nicolau, 2008; Rodríguez & Cruz, 

2007) โดยสวนใหญแลวจะมุงเนนผลการดําเนินงานทางดานการเงิน และผลจากการศึกษาขางตนก็พบลักษณะความสัมพันธ

ระหวางกันท่ีมีความหลากหลาย จึงยังไมสามารถนําไปสู ขอสรุปที่ชัดเจนได นักวิจัยทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ

(Hoque & James, 2000; Jirawuttinunt, 2014; Kang, Chiang, Huangthanapan, & Downing, 2015; Pattanachak, 

2011) ตางก็เล็งเห็นถึงขอดอยของการวัดผลการดําเนินงานดานการเงินเพียงอยางเดียว จึงมีการพิจารณาการวัดผลการ

ดําเนินงานขององคกรในหลากหลายมิติ รวมทั้งมีการนําหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งมี

ตัวช้ีวัดทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินมาใชรวมกัน 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน

และดานการเรียนรูและเติบโต (Kaplan & Norton, 1992) โดยองคกรสามารถใชหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพเปนเคร่ืองมือ

ในการเชื่อมโยงวิสัยทัศนและกลยุทธไปสูมิติดานตาง ๆ  ขององคกร เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้นกับ

เปาหมายระยะยาว (Hoque & James, 2000; Kaplan & Norton, 1996) สอดคลองกับความตองการงานวิจัยที่ไมเพียง

ศึกษาตัวแปรทํานาย ตัวแปรผล และตัวแปรกระตุนในการจัดใหมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

แตมีการศึกษากระบวนการและกลไกเชิงลึกวากิจกรรมหรือนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในดานใดจะนําไปสู ผลลัพธ

ที่คาดหวังไว (Aguinis & Glavas, 2012) นอกจากน้ี การศึกษาที่มีการชี้ใหถึงเห็นความแตกตางของแนวคิดความรับผิดชอบ

ตอสังคมของโรงแรมท่ีมีลักษณะการบริหารตางกันโดยการอภิปรายผานทฤษฎีสถาบันและพิจารณากิจกรรมท่ีผลักดันใหองคกร

มีลักษณะเหมือนกับองคกรอื่น ๆ  ในกลุมธุรกิจเดียวกันที่ประสบความสําเร็จ จะชวยใหธุรกิจโรงแรมเขาใจ รวมทั้งสามารถ

นําองคความรูไปกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจไดอยางเหมาะสม

ดวยปญหาวิจัยที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับและลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา ซึ่งเปนกลุ มจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญในพ้ืนที่ภาคใตฝ งอันดามันของ

ประเทศไทย และทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผล

เชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมขางตน ซึ่งนํามาสูคําถามงานวิจัย 2 คําถามหลักคือ (1) ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่

และพังงา มีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมหรือไม ในกรณีที่มี ระดับและลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคม

เปนอยางไร และ (2) ความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

หรือไม ในกรณีที่มี อิทธิพลดังกลาวเปนไปในทิศทางใด ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับและลักษณะ

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา และ (2) เพื่อทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบ

ตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกร จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่

และพังงา
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อิทธิพลของความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผลการดําเนินงานขององค�กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ :
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข�อง

2.1 ทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theory)

สถาบัน เปนการรวมตัวของกฎระเบียบและแบบแผนการปฏิบัติซึ่งกําหนดใหมนุษยและองคกรเกิดการกระทําที่

เหมาะสมตามบทบาทหนาที่และสถานการณที่เปนแบบอยางพฤติกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาในสังคม ภายใตทฤษฎีสถาบัน

การดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกรอบบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคมและสมมติฐานที่ไดรับเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจที่เหมาะสมหรือที่เปนที่ยอมรับ (Oliver, 1991; Scott, 1987) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนส่ิงหนึ่ง

ที่แสดงใหเห็นวาองคกรปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากการดําเนินงานขององคกรถูกควบคุม

อยางใกลชิด ไมวาจะดวยกฎหมาย ขอกําหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม หรือกลุมองคกรอิสระอ่ืน ๆ  องคกรแตละองคกร

จึงจําเปนตองเพ่ิมและแสดงถึงความชอบธรรมในการดําเนินกิจการ รวมท้ังเกิดพฤติกรรมท่ีลอกเลียนแบบกันขององคกร

เพื่อความอยูรอดหรือเพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคม (Campbell, 2007; Meyer & Rowan, 1977)

การศึกษาของ Amran and Siti-Nabiha (2009) นําทฤษฏีสถาบันมาใชในการทําความเขาใจและการตีความ

ผลการศึกษาการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมของผู บริหารชาวมาเลเซียโดยใชทฤษฎีสถาบัน โดยเชื่อมโยงการจัดใหมี

ความรับผิดชอบตอสังคมกับกลไกแรงผลักดันทั้งสามของทฤษฎีสถาบัน หรือ Institutional Isomorphism ซึ่งเปนกระบวนการ

ที่ผลักดันใหองคกรมีลักษณะเหมือนกับองคกรอื่น ๆ  ที่อยูในกลุมประชากรเดียวกัน (DiMaggio & Powell, 1983) ประกอบดวย 

(1) แรงผลักดันเชิงบังคับ (Coercive Isomorphism) โดยพ้ืนฐานแลวมาจากอิทธิพลทางการเมือง การใชอํานาจบังคับผาน

ขอกําหนด กฎหมายและสังคมทั่วไป (2) แรงผลักดันเชิงเลียนแบบ (Mimetic Isomorphism) ภายใตสถานการณที่มี

ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการหรือขอกําหนดที่ชัดเจนวาองคกรควรปฏิบัติอยางไร จึงผลักดันใหองคกรเลียนแบบโดยใช

แนวทางปฏิบัติจากองคกรอื่นที่ประสบความสําเร็จ (3) แรงผลักดันที่พึงปฏิบัติ (Normative Isomorphism) เปนแรงผลักดัน

ทางวัฒนธรรม เพื่อใหองคกรมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีขอแตกตางสําหรับแตละวิชาชีพ โดยอาจมีกฎเกณฑ

หรือธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับแตละวิชาชีพ ขึ้นอยูกับการพัฒนาผานการศึกษาเรียนรูและเครือขายของวิชาชีพ ทั้งนี้ Amran 

and Siti-Nabiha (2009) พบวา การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมเปนการปฏิบัติตามแนวโนมการจัดทํารายงาน

บริษัทตาง ๆ  มีความคาดหวังวาจะไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ แนวทางปฏิบัติของบริษัทในประเทศมาเลเซีย จึงมี

การอางอิงและลอกเลียนแบบรายงานประจําปของบริษัทขามชาติในการจัดทํารายงานประจําปของตนเอง โดยแรงจูงใจในการ

ดําเนินการนี้สะทอนมาจากความกดดันในประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดังน้ัน ทฤษฎีสถาบัน ซึ่งจะชวยใหธุรกิจโรงแรม

เขาใจถึงการกําหนดโยบายและกลยุทธทางธุรกิจที่เหมาะสมที่เกิดจากการผลักดันใหองคกรของตนเองมีลักษณะเหมือนกับ

องคกรอ่ืน ๆ  ที่ประสบความสําเร็จในกลุมธุรกิจเดียวกัน จึงไดถูกนํามาใชในการศึกษาเพื่ออธิบายตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

พรอมท้ังสะทอนเห็นถึงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอผลการดําเนินงานขององคกรของธุรกิจโรงแรมที่มีลักษณะ

การบริหารงานท่ีแตกตางกัน ซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินผานมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

2.2 ความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility)

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนาที่ที่องคกรธุรกิจตองใหความสําคัญ เนนยํ้าถึงการดําเนินกิจกรรมภายใน

และภายนอกองคกรที่ไมไดเพียงใหความดูแลใสใจตอผูมีสวนไดเสียหรือมูลคาทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังคํานึงถึงผลกระทบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณรวมถึงการเอ้ือประโยชนใหแกสังคมโดยรวม อีกท้ัง

ยังรวมสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชน (Thaipat Institute, 2017; 

The Stock Exchange of Thailand, 2013)
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ภายใตภาวการณแขงขันท่ีสูง การจัดใหมีความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ

ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเปนธุรกิจบริการที่มีความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียในวงกวาง และตองแบกรับความคาดหวังของสังคม

ที่ตองการใหธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย หากการดําเนินธุรกิจไมคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิตของพนักงานภายในองคกร ก็ยอมมีผลกระทบตอการดํารงอยูของธุรกิจเชนกัน ดังนั้นการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมจึงถือเปนการลงทุนที่ธุรกิจตองใหความสําคัญ เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร กอใหเกิดทัศนคติที่ดี

จนเปนผลทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือจากสังคม และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข อันจะนําไปสูความยั่งยืน

ขององคกรตอไป (Kaewkumsan, 2014; Wuncharoen, 2013) ทั้งนี้บริษัทสามารถใชตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมเปนตัวบงชี้การดําเนินงานหลักในดานความรับผิดชอบตอสังคม ตามกรอบการรายงานความย่ังยืนของ GRI

ฉบับ G3.1 ซึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน (Thaipat Institute, 2012) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

2.3 การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard)

การวัดผลการดําเนินงานในอดีตมักจะมุงเนนการวัดผลการดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน จึงอาจทําใหองคกรประสบกับ

ปญหาภาวะวิกฤตและขาดความสามารถในการแขงขัน อยางไรก็ตาม การวัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่จะสามารถชวยใหองคกรเติบโตไดอยางยั่งยืนจะตองพิจารณารายการที่เปนตัวเงินและรายการที่ไมเปนตัวเงินดวย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภายใตการแขงขันที่รุนแรงและเพ่ิมมากข้ึน (Kaplan & Norton, 1992; 1996) จากการท่ี Robert S. Kaplan และ 

David P. Norton เล็งเห็นถึงขอดอยของการวัดผลการดําเนินงานโดยใชผลการดําเนินงานดานการเงินเพียงอยางเดียว และ

ไดนําเสนอแนวคิดการวัดผลเชิงดุลยภาพ หรือ Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992) ซึ่งเปนการวัดผล

การดําเนินงานที่ประกอบดวยตัวชี้วัดในดานตาง ๆ  ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน 

และดานการเรียนรูและเติบโต อยางไรก็ตาม การวัดผลเชิงดุลยภาพไมใชเพียงแคการเพ่ิมจํานวนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

แตเปนการพิจารณาความสมดุลของท้ัง 4 ดานของการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Hoque & James, 2000) แลวจึงนํามาใชเปน

ตัวชวยใหองคกรสามารถเช่ือมโยงวิสัยทัศนและกลยุทธไปสูมิติดานตาง ๆ  ขององคกร อีกทั้งยังชวยใหเกิดความสมดุลระหวาง

เปาหมายระยะส้ันกับเปาหมายระยะยาวดวย (Kaplan & Norton, 1996)

3. การพัฒนาสมมติฐานการศึกษา
จากการท่ีคณะผูวิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคม ตอผลการดําเนินงานขององคกร จากมุมมอง

ของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา คณะผูวิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบ

ตอสังคมโดยวัดจากตัวชี้วัดซึ่งประยุกตจากงานวิจัยในอดีตและกรอบการรายงานความย่ังยืนของ GRI ฉบับ G3.1 (Suttipun 

& Nuttaphon, 2014; Thaipat Institute, 2012) ซึ่งประกอบดวย 5 ดานคือ 1) ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 2) ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค 3) ดานสิ่งแวดลอม 4) ดานชุมชนและสังคม และ 

5) ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ที่มีตอผลการดําเนินงานขององคกรในภาพรวมซึ่งวัดจากมุมมองของการวัดผล

เชิงดุลยภาพท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการเงิน 2) ดานลูกคา 3) ดานกระบวนการภายใน และ 4) ดานการเรียนรู

และเติบโต (Kaplan & Norton, 1996) นอกจากน้ันการศึกษานี้ใชตัวแปรควบคุมคือ ลักษณะการบริหารงานของโรงแรม 

โดยการศึกษามีการพัฒนาสมมติฐาน ดังนี้
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อิทธิพลของความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผลการดําเนินงานขององค�กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ :
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

3.1 ความรับผิดชอบต�อสังคมด�านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม

จากการศึกษาประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ

บริษัทขามชาติไทยของ Suksin (2005) และการศึกษาปจจัยกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมในดานการจางงาน

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ Somset et al. (2013) พบวา ไมมีความสัมพันธกับ

ผลการดําเนินงานทางการเงินขององคกร ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ 

Raksasuk (2011) ที่พบความสัมพันธในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรในเรื่องการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมทั้งการสรางและรักษาความปลอดภัยในงานกับมูลคาองคกร นอกจากนี้ 

Jirawuttinunt (2014) ยังช้ีใหเห็นวาความรับผิดชอบตอสังคมดานการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้งในแงมุมของดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม และกฎหมาย มีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน ซึ่งวัดโดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ไมเปนตัวเงิน

ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับ Pattanachak (2011) ที่พบวา ความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจโรงแรมในดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม

ซึ่งวัดโดยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ จะเห็นไดวาการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องที่เก่ียวของกับพนักงานขององคกร

ยอมสงผลใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถและทําใหผลการดําเนินงานขององคกรเปนไปในทิศทาง

ที่นาพอใจมากข้ึนดวย จากการศึกษาดังกลาวจึงตั้งสมมติฐานวา

H1: ความรับผิดชอบตอสังคมดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวก

ตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

3.2 ความรับผิดชอบต�อสังคมด�านความรับผิดชอบต�อผู�บริโภค

จากการศึกษาของ Suksin (2005) ไมพบวา ความรับผิดชอบตอผู บริโภคมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน

ดานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและบริษัทขามชาติไทย อาจเปนเพราะวาองคกรมีการใหความสําคัญกับ

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค แตยังคงไมไดมีการปรับปรุงใหเปนไปตามความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคจึงทําใหไมสงผล

ที่ชัดเจนตอผลการดําเนินงานโดยรวมขององคกร ซึ่งขัดแยงกับงานของ Pattanachak (2011) ที่พบวา ความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในดานการดูแลลูกคา โดยการจัดใหมีสินคาและบริการที่มีคุณภาพและคุมคา การมีระบบการ

ใหบริการลูกคาที่ดี รวมถึงการจัดใหมีกระบวนการจัดการคํารองเรียนของลูกคามีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน

โดยรวมซ่ึงวัดโดยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ เนื่องจากลูกคาคือปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่มีผลโดยตรงใหผลการ

ดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมาย จากการศึกษาดังกลาวจึงตั้งสมมติฐานวา

H2: ความรับผิดชอบตอสังคมดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกร

จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

3.3 ความรับผิดชอบต�อสังคมด�านสิ่งแวดล�อม

จากการศึกษาของ Suksin (2005) ไมพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานดานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและบริษัทขามชาติไทย 

เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ Raksasuk (2011) ศึกษาการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมขององคกร

ซึ่งวัดจากคุณภาพของนโยบาย ระบบการจัดการ และรายงานทางดานสิ่งแวดลอม แตไมพบวา มีผลกระทบตอมูลคาองคกร 

เหตุเพราะผลจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมอาจจะไมไดเกิดขึ้นในทันทีเมื่อเริ่มลงมือทํา ถึงแมวา
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องคกรจะมีการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ืองก็ตาม ทั้งนี้ขัดแยงกับ Somset et al. 

(2013) ที่พบวา ปจจัยกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององคกรในดานสิ่งแวดลอมซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดเชนเดียวกันกับ 

Raksasuk (2011) มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ในขณะท่ี Pattanachak (2011) สรุปวา

การท่ีธุรกิจโรงแรมมีการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมภายในองคกรไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน

แตการจัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งการกําจัดของเสียและมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกองคกรตาม

ขอกําหนดหรือนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม

ซึ่งวัดโดยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ จากการศึกษาดังกลาวจึงตั้งสมมติฐานวา

H3: ความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของ

การวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

3.4 ความรับผิดชอบต�อสังคมด�านชุมชนและสังคม

จากการศึกษาของ Suksin (2005) ไมพบวา ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน

ดานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและบริษัทขามชาติไทย สอดคลองกับ การศึกษาของ Raksasuk (2011) 

ที่ไมพบความสัมพันธของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในเรื่องของการปฏิบัติตอชุมชนโดยรอบขององคกรที่มี

ตอมูลคาองคกร ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีองคกรพิจารณาวาการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมกอใหเกิดภาระคาใชจาย

ที่เพิ่มข้ึน แตจะสงผลดีตอองคกรไดในระยะยาวมากกกวาผลในระยะส้ัน จึงทําใหองคกรยังไมคอยตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ตอสังคมในดานชุมชนและสังคมมากเทาที่ควร ในขณะท่ี Somset et al. (2013) พบวา ปจจัยกิจกรรมการแสดงความ

รับผิดชอบทางสังคมขององคกรในดานการปฏิบัติตอชุมชนโดยรอบขององคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทน

ตอสินทรัพย สวนงานของ Pattanachak (2011) พบวา ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียงของธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวมซ่ึงวัดโดยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ จากการศึกษาดังกลาวจึงตั้งสมมติฐานวา

H4: ความรับผิดชอบตอสังคมดานชุมชนและสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมอง

ของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

3.5 ความรับผิดชอบต�อสังคมด�านการประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม

การศึกษาของ Suksin (2005) ไมพบวา ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม 

มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานดานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและบริษัทขามชาติไทย เปนเพราะวา

ในอดีต องคกรอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการยอมรับทางสังคมจากการการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจอยางชัดเจนและตรงไปตรงมามากเกินความจําเปน ขัดแยงกับการศึกษาในเวลาตอมาของ 

Pattanachak (2011) ที่พบวา การที่องคกรมีความรับผิดชอบตอสังคมในดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

โดยจัดใหมีกระบวนการในการจัดการและทําธุรกิจที่มีความโปรงใสกับผูผลิต ผูจัดสงสินคา คูคา และหุนสวนทางธุรกิจ

ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม จะสงผลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวมซ่ึงวัดโดยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ จากการศึกษา

ดังกลาวจึงตั้งสมมติฐานวา

H5: ความรับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของ

องคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา
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อิทธิพลของความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผลการดําเนินงานขององค�กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ :
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

3.6 ลักษณะการบริหารงาน

จากการศึกษาของ Khunon and Muangasame (2013) พบวา โรงแรมเครือขายตางประเทศประสบผลสําเร็จ

จากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาโรงแรมระดับประเทศ เนื่องจากโรงแรมเครือขายตางประเทศมีความพรอม

และสามารถจัดใหมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยใหความสําคัญกับชื่อเสียงขององคกรและลูกคาเปนหลัก ในขณะที่

โรงแรมระดับประเทศตองพิจารณาความพรอมของทรัพยากรภายในองคกรกอนจัดใหมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

สอดคลองกับงานของ Noonin et al. (2017) พบวา ปจจัยดานความพรอมของทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกตอการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคกร การบริหารโรงแรมแบบเปนเครือขายและแบบเปนอิสระอาจสงผลตอการดําเนินงาน

ขององคกรทั้งในแงของทรัพยากรที่จับตองได เชน เงินทุน และทรัพยากรที่จับตองไมได เชน ความรูความสามารถของบุคลากร 

จากการศึกษาดังกลาวจึงตั้งสมมติฐานวา

H6: ลักษณะการบริหารงานแบบโรงแรมเครือขาย มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของ

การวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

4. กรอบแนวคิด
การศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคม

ตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

5. วิธีการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง

การศึกษาในคร้ังนี้มีประชากรคือ ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา ซึ่งเปน 3 จังหวัดท่ีมีสถิติการเขาพัก

จากนักทองเที่ยวสูงที่สุดในพื้นที่ภาคใตฝงอันดามันของประเทศไทย (Ministry of Tourism and Sports, 2017) จาก

ฐานขอมูลรายชื่อโรงแรม ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 (Department Of Provincial Administration, 2016) พบวา 

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีจํานวน 367 โรงแรม ในจังหวัดกระบี่มีจํานวน 313 โรงแรม และในจังหวัดพังงามีจํานวน 159 โรงแรม 

ดังนั้นรวมมีจํานวนโรงแรมใน 3 จังหวัดดังกลาวเปนประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ทั้งส้ิน 839 โรงแรม จากการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
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จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 271 โรงแรม คิดเปนรอยละ 32.30 ของประชากรท้ังหมด คณะผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยาง

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวนขนาดของกลุมประชากรในแตละจังหวัด เมื่อเทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจาก

ขนาดของประชากรในแตละจังหวัดพบวา ตองใชกลุมตัวอยางในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 119 โรงแรม ในจังหวัดกระบ่ีจํานวน 

101 โรงแรม และในจังหวัดพังงาจํานวน 51 โรงแรม จากนั้นจึงทําการสุมอยางงายจนไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่

กําหนดไวขางตน

5.2 การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามซึ่งถูกประยุกตมาจากการศึกษาที่เกี่ยวของในอดีต (Faikhaw, 

2010; Hetthong, 2017; Kirk, 1995; Nitchanpansri & Kleechaya, 2012; Pattanachak, 2011; Plaisuan, 2015; 

Somset, 2011; Sukanthasirikul, 2011; Suksin, 2005) โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะผูวิจัยเริ่มดําเนินการ

สงแบบสอบถามทางไปรษณีย พรอมแนบหนังสือขอความอนุเคราะห และซองจดหมายตอบกลับไปยังผูจัดการทั่วไปของ

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา ซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการศึกษาในคร้ังนี้ นอกจากน้ันมีการดําเนินการติดตาม

ทางโทรศัพทเมื่อผานไป 3 สัปดาห และ 5 สัปดาหนับจากวันเร่ิมดําเนินการสงแบบสอบถาม ทั้งนี้แบบสอบถามแบงออกเปน 

3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและโรงแรมจํานวน 7 ขอ

สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงแรมแบงเปน 5 ดาน โดยเนื้อหาของ

แบบสอบถามแตละดานมีจํานวน 4 ขอ รวมเปนจํานวน 20 ขอ และ

สวนท่ี 3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ แบงเปน

4 ดาน โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแตละดานมีจํานวน 4 ขอ รวมเปนจํานวน 16 ขอ

ทั้งนี้ลักษณะการบริหารงานของโรงแรมซึ่งเปนตัวแปรควบคุมของการศึกษานี้ ไดมาจากแบบสอบถามสวนที่ 1

สําหรับขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงแรมซ่ึงเปนตัวแปรอิสระของการศึกษา และ

ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพซึ่งเปนตัวแปรตามของการศึกษา 

ไดมาจากแบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ตามลําดับ โดยวิธีที่ใชในการวัดตัวแปรแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1: ตัวแปรและวิธีที่ใชในการวัดตัวแปร

ตัวแปร วิธีที่ใช� ในการวัดตัวแปร การศึกษาในอดีต

ตัวแปรควบคุม (จากแบบสอบถามสวนที่ 1)

ลักษณะการบริหารงาน กําหนดให 1 หมายถึง โรงแรม

ในระบบเครือขาย และ 0 หมายถึง 

โรงแรมอิสระหรืออื่น ๆ

Kirk (1995)
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ตารางที่ 1: ตัวแปรและวิธีที่ใชในการวัดตัวแปร (ตอ)

ตัวแปร วิธีที่ใช� ในการวัดตัวแปร การศึกษาในอดีต

ตัวแปรอิสระ (จากแบบสอบถามสวนที่ 2)

ความรับผิดชอบตอสังคม

ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

วัดเปน 5 ระดับตามแบบ

Likert Scale คือ

5 เทากับ มากที่สุด

4 เทากับ มาก

3 เทากับ ปานกลาง

2 เทากับ นอย และ

1 เทากับ นอยท่ีสุด

Nitchanpansri & Kleechaya (2012); 

Pattanachak (2011); Somset (2011); 

Suksin (2005)

ความรับผิดชอบตอสังคม

ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค

Faikhaw (2010); Nitchanpansri & 

Kleechaya (2012); Pattanachak (2011); 

Somset (2011); Suksin (2005)

ความรับผิดชอบตอสังคม

ดานสิ่งแวดลอม

Faikhaw (2010); Nitchanpansri & 

Kleechaya (2012); Pattanachak (2011); 

Somset (2011)

ความรับผิดชอบตอสังคม

ดานชุมชนและสังคม

Faikhaw (2010); Pattanachak (2011); 

Somset (2011); Suksin (2005)

ความรับผิดชอบตอสังคม

ดานการประกอบธุรกิจ

ดวยความเปนธรรม

Nitchanpansri & Kleechaya (2012); 

Pattanachak (2011); Suksin (2005)

ตัวแปรตาม (จากแบบสอบถามสวนท่ี 3)

ผลการดําเนินงานขององคกร

จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

ดานการเงิน

วัดเปน 5 ระดับตามแบบ

Likert Scale คือ

5 เทากับ มากที่สุด

4 เทากับ มาก

3 เทากับ ปานกลาง

2 เทากับ นอย และ

1 เทากับ นอยท่ีสุด

Hetthong (2017); Pattanachak (2011); 

Plaisuan (2015); Sukanthasirikul (2011)

ผลการดําเนินงานขององคกร

จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

ดานลูกคา

Hetthong (2017); Pattanachak (2011); 

Sukanthasirikul (2011)

ผลการดําเนินงานขององคกร

จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

ดานกระบวนการภายใน

Hetthong (2017); Pattanachak (2011); 

Plaisuan (2015); Sukanthasirikul (2011)

ผลการดําเนินงานขององคกร

จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

ดานการเรียนรูและเติบโต

Hetthong (2017); Pattanachak (2011); 

Plaisuan (2015); Sukanthasirikul (2011)
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สําหรับวิธีการแปลผลแบบสอบถามในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 จะใชคาเฉลี่ยของผลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาเทียบ

กับเกณฑ ดังนี้ (Srisa-ard, 2010)

คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด

คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับนอยที่สุด

ในแบบสอบถามสวนที่ 1–3 ไดนําเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกตอง 

และความครอบคลุมของเนื้อหาของงานวิจัย คณะผูวิจัยไดมีการแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก

ผูเชี่ยวชาญ พรอมท้ังนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ การวิเคราะหหาคา

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใชวิธีการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคซ่ึงควรมีคามากกวา 

0.60 จึงจะมีความนาเช่ือถือและยอมรับได (Cronbach, 1951) โดยพบวา คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม

มีคาเทากับ 0.894 ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับที่นาพึงพอใจ

คณะผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การวิเคราะหความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการศึกษา

ระดับและลักษณะของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบอิทธิพล

ของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยมีสมการพยากรณ ดังนี้

Model A: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε

Model B: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + ε

โดยท่ี Y = ผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

 X1 = CSR ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

 X2 = CSR ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค

 X3 = CSR ดานสิ่งแวดลอม

 X4 = CSR ดานชุมชนและสังคม

 X5 = CSR ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

 X6 = ลักษณะการบริหารงาน

 ε = คาความคลาดเคล่ือน
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6. ผลการศึกษา
จากแบบสอบถามที่สงไปยังกลุมตัวอยางทั้งหมด 271 ฉบับ คณะผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาและใชเปน

กลุมตัวอยางไดจํานวน 82 ฉบับ คิดเปนอัตราตอบกลับรอยละ 30.26 โดยเกณฑที่ใชกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางข้ันตํ่า

สําหรับการใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตองมีการพิจารณาจากจํานวนตัวแปรทํานายที่ใชและคา R2 ของแตละโมเดล 

โดยหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา Model A และ Model B ซึ่งมีตัวแปรอิสระ

จํานวน 5 ตัวแปร มีคา R2 เทากับ 0.638 และ 0.652 ตามลําดับ ทั้งนี้สําหรับการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณซึ่งมี

ตัวแปรอิสระจํานวน 5 ตัวแปร และมีคา R2 อยูระหวาง 0.500 ถึง 0.700 ควรมีขนาดกลุมตัวอยาง 35–65 ตัวอยาง

เพ่ือใหมีความสามารถในการพยากรณไดในระดับดี (Knofczynski & Mundfrom, 2008) ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยางของ

การศึกษาคร้ังนี้มีจํานวน 82 ตัวอยาง ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษานี้เปนไปตามขอกําหนดของจํานวนกลุมตัวอยาง

ขั้นต่ํา เพื่อใหมีความสามารถในการพยากรณทั้ง 2 โมเดลไดในระดับดี

จากขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไป

หรือผูบริหารระดับสูง (รอยละ 53.66) รองลงมาคือ ตําแหนงผูจัดการแผนก (รอยละ 25.61) และตําแหนงอ่ืน ๆ  (รอยละ 20.73) 

ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบันโดยเฉล่ีย 7.13 ป และโรงแรมที่ตอบกลับมีระยะเวลา

ดําเนินกิจการโดยเฉล่ีย 12.96 ป โดยที่ตั้งของโรงแรมท่ีตอบกลับสวนใหญอยูในจังหวัดภูเก็ต (รอยละ 44.45) รองลงมาคือ 

จังหวัดกระบ่ี (รอยละ 35.80) และจังหวัดพังงา (รอยละ 19.75) มีลักษณะการบริหารงานเปนแบบอิสระ/ไมไดอยูในเครือ 

(รอยละ 63.70) และเปนแบบเครือขายโรงแรม (รอยละ 36.30) ทั้งนี้ โรงแรมโดยสวนใหญ เปนโรงแรมขนาดเล็กซึ่งมีจํานวน

หองพักนอยกวา 150 หอง (รอยละ 59.30) และมีระดับ 3 ดาวขึ้นไป (รอยละ 92.50) ผลการศึกษาที่ไดรับจากแบบสอบถาม

สามารถนําเสนอตามวัตถุประสงค ดังนี้

6.1 ผลการศึกษาระดับและลักษณะความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

ตารางที่ 2: ระดับและลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคม

ความรับผิดชอบต�อสังคม ค�าต่ําสุด ค�ามากสุด ค�าเฉล่ีย
ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับ
(ค�าเฉล่ีย)

ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

3.25 5.00 4.47 0.50 มาก 3

ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค 3.75 5.00 4.76 0.36 มากที่สุด 1

ดานสิ่งแวดลอม 2.75 5.00 4.29 0.57 มาก 4

ดานชุมชนและสังคม 2.00 5.00 4.04 0.72 มาก 5

ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 3.00 5.00 4.56 0.49 มากที่สุด 2

รวม 3.19 5.00 4.42 0.44 มาก
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาระดับและลักษณะความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรม

ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมโดยรวมอยูในเกณฑระดับมาก โดยมีคาตํ่าที่สุดเทากับ 3.19 คามากท่ีสุดเทากับ 5.00 คาเฉล่ียเทากับ 4.42 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 เมื่อพิจารณาเปนแตละดานพบวา ในแตละตัวแปรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอสังคม ดังนี้

ผู ตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด เปนจํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความ

รับผิดชอบตอผูบริโภค (คาตํ่าที่สุดเทากับ 3.75 คามากที่สุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 4.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.36) และดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (คาตํ่าที่สุดเทากับ 3.00 คามากที่สุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ย

เทากับ 4.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49)

สวนอีก 3 ดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในเกณฑระดับมาก ไดแก ดานการเคารพสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (คาต่ําท่ีสุดเทากับ 3.25 คามากท่ีสุดเทากับ 5.00 คาเฉล่ียเทากับ 4.47 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) ดานส่ิงแวดลอม (คาตํ่าที่สุดเทากับ 2.75 คามากท่ีสุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72) และดานชุมชนและสังคม (คาตํ่าที่สุดเทากับ 2.00 คามากท่ีสุดเทากับ 5.00

คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72)

6.2 ผลการศึกษาการทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผลการดําเนินงานขององค�กร
จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

ตารางที่ 3: ระดับและลักษณะของผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

มุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ ค�าต่ําสุด ค�ามากสุด ค�าเฉล่ีย
ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับ
(ค�าเฉล่ีย)

ดานการเงิน 1.75 5.00 3.55 0.69 มาก 4

ดานลูกคา 2.75 5.00 4.18 0.53 มาก 1

ดานกระบวนการภายใน 2.00 5.00 3.97 0.66 มาก 3

ดานการเรียนรูและเติบโต 1.25 5.00 4.03 0.76 มาก 2

รวม 2.55 5.00 3.93 0.54 มาก

ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาระดับและลักษณะความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของ

การวัดผลเชิงดุลยภาพทั้ง 4 ดาน ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ย

ของความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพโดยรวมอยูในเกณฑระดับมาก

โดยมีคาตํ่าที่สุดเทากับ 2.55 คามากที่สุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54

เมื่อพิจารณาเปนแตละดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในเกณฑระดับมากท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน
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อิทธิพลของความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผลการดําเนินงานขององค�กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ :
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

(คาตํ่าที่สุดเทากับ 1.75 คามากท่ีสุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69) ดานลูกคา 

(คาต่ําท่ีสุดเทากับ 2.75 คามากที่สุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53)

ดานกระบวนการภายใน (คาตํ่าที่สุดเทากับ 2.00 คามากที่สุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.66) และดานการเรียนรูและเติบโต (คาตํ่าที่สุดเทากับ 1.25 คามากท่ีสุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 4.03

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76)

ตารางที่ 4: การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 VIF

Y 1 .533* .364* .709* .651* .624* .122

X1 1 .644* .601* .570* .716* .124 2.971

X2 1 .498* .471* .581* –.109 1.906

X3 1 .632* .594* .035 1.934

X4 1 .614* –.150 2.066

X5 1 .046 2.426

X6 1 1.200

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.01

จากการทดสอบสมมติฐานการทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกรจาก

มุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

คณะผู วิจัยจึงมีการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดท่ีใชในการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4 โดยใชเมทริกซ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรและคาขยายตัวของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor: VIF) พบวา คาสัมบูรณ

ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรท้ังหมด มีคาอยูระหวาง 0.035 ถึง 0.716 ซึ่งมีคานอยกวา 0.90 นอกจากน้ัน

พบวา คา VIF มีคาอยูระหวาง 1.200 ถึง 2.971 ซึ่งมีคานอยกวา 10 จะเห็นไดวาผลลัพธที่ไดจากการทดสอบความสัมพันธ

ของตัวแปรขางตนมีคาไมสูงเกินปกติ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) จึงเปนเคร่ืองยืนยันไดวาการศึกษาครั้งน้ี

จะไมเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุและสามารถใชการทดสอบความสัมพันธโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณได
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ตารางที่ 5: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

ตัวแปร
Model A Model B

β t(sig) β t(sig)

คาคงที่ (β0) .740 1.439(.154) .589 1.144(.256)

CSR ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ

ตอแรงงานอยางเปนธรรม (X1)

.072 .589(.558) –.008 .065(.948)

CSR ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค (X2) –.209 –1.500(.138) –.142 –.995(.323)

CSR ดานสิ่งแวดลอม (X3) .420 4.431(.000**) .409 4.354(.000**)

CSR ดานชุมชนและสังคม (X4) .202 2.694(.009**) .240 3.114(.003**)

CSR ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (X5) .274 2.297(.025*) .266 2.255(.027*)

ลักษณะการบริหารงาน (X6) .147 1.741(.086)

R2 .638 .652

Adjusted R2 .612 .623

F-value 25.325(.000**) 22.205(.000**)

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05, ** นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมอง

ของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

การศึกษาคร้ังนี้แบงออกเปน 2 โมเดล

จาก Model A ในตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจากการทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบ

ตอสังคม 5 ดาน ประกอบดวย ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบ

ตอผูบริโภค ดานส่ิงแวดลอม ดานชุมชนและสังคม และดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ที่มีตอผลการดําเนินงาน

ขององคกรโดยรวมจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ผลการศึกษาพบวา 

ความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม และดานชุมชนและสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกกับการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ

อยางเปนนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.01 ในขณะที่ความรับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

มีอิทธิพลเชิงบวกกับการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพอยางเปนนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงไมสามารถปฏิเสธ

สมมติฐาน H3, H4 และ H5 ได แตผลการศึกษาไมพบอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมดานการเคารพสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมและดานความรับผิดชอบตอผูบริโภคตอการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพอยาง

เปนนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน H1 และ H2 ทั้งนี้จากการวิเคราะหความสามารถในการ

พยากรณตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้พบวา ความสามารถในการพยากรณใน

Model A เทากับ รอยละ 61.20 และตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถใชในการทดสอบสมการเชิงเสนตรงได เนื่องจาก

คา F-value ของ Model A เทากับ 25.325 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
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อิทธิพลของความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผลการดําเนินงานขององค�กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ :
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา

จาก Model B ในตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจากการทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบ

ตอสังคม 5 ดานเชนเดียวกันกับ Model A มีตอผลการดําเนินงานขององคกรโดยรวมจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ

ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ผลการศึกษาของตัวแปรอิสระยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Model A 

โดยยังคงพบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมและดานชุมชนและสังคมมีอิทธิพลเชิงบวก

กับการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ และที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจดวย

ความเปนธรรมมีอิทธิพลเชิงบวกกับการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ จึงไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H3, H4 และ H5 ได 

อยางไรก็ตามผลการศึกษาของ Model B ยังคงไมพบอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมดานการเคารพสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และดานความรับผิดชอบตอผูบริโภคตอการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ

อยางเปนนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 นอกจากน้ันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรควบคุมคือ ลักษณะการบริหารงาน 

ไมมีอิทธิพลตอการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ จึงไมยอมรับสมมติฐาน H1, H2 และ H6 ทั้งนี้จากการวิเคราะห

ความสามารถในการพยากรณตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้พบวา ความสามารถ

ในการพยากรณใน Model B เทากับ รอยละ 62.30 และตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตามสามารถใชในการ

ทดสอบสมการเชิงเสนตรงได เนื่องจากคา F-value ของ Model B เทากับ 22.205 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01

7. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับและลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคม และเพ่ือทดสอบอิทธิพล

ของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

โดยการสงแบบสอบถามไปยังผูจัดการท่ัวไปของโรงแรมในกลุมตัวอยางพบวา คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมอยูในเกณฑระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

สูงที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค และดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือ ดานชุมชนและสังคม

จะเห็นไดวาธุรกิจโรงแรมพยายามที่จะจัดใหมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกดานใหครบถวน อยางไรก็ตามก็ให

ความสําคัญในระดับที่มากนอยแตกตางกันไปสําหรับแตละดาน

จากการทดสอบอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผล

เชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา พบวา ความรับผิดชอบตอสังคม 2 ดาน ไดแก ดานการ

เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และดานความรับผิดชอบตอผูบริโภคไมมีอิทธิพลตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา สอดคลองกับ

งานวิจัยในอดีตซึ่งศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานดานการเงิน เชน งานของ Suksin (2005) 

ไมพบความสัมพันธของความรับผิดชอบตอสังคมท้ังดานแรงงานและดานผูบริโภคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

และบริษัทขามชาติไทย อาจเนื่องมาจากการที่ผู ประกอบการเห็นความสําคัญของการจัดใหมีความรับผิดชอบตอสังคมแตมี

ความเชื่อมั่นในกรอบแนวคิดแบบเดิมและประสบการณสวนตัวในการดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนาน จึงพิจารณาวาการบริหาร

ของตนเองมีความถูกตองแลวโดยไมไดมีการปรับปรุงใหเปนไปตามความตองการท่ีแทจริงและทําใหไมสงผลท่ีชัดเจนตอ

ผลการดําเนินงานโดยรวมขององคกร และงานของ Somset et al. (2013) ไมพบความสัมพันธของความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในดานการจางงานโดย Somset et al. (2013) มีขอสังเกตวา

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมท่ีกระทําเปนการเฉพาะสําหรับพนักงานเปนการทํากิจกรรมสําหรับผูมีสวนไดเสียใน
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กลุ มที่จํากัด และพนักงานไมไดรับรู ถึงคุณคาของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม จึงอาจไมทําใหเกิดประโยชนตอ

ผลการดําเนินงานอยางแทจริง

สําหรับความรับผิดชอบตอสังคมอีก 3 ดาน ไดแก ดานสิ่งแวดลอม ดานชุมชนและสังคมและดานการประกอบธุรกิจ

ดวยความเปนธรรม ผลการศึกษาพบอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมอง

ของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ผลการศึกษาในคร้ังนี้ สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ Somset et al. (2013) พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และ Pattanachak (2011)

พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร

การแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง และการจัดการและทําธุรกิจที่มีความโปรงใส มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ผลการดําเนินงานโดยรวมซ่ึงวัดโดยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ ในขณะท่ีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมท่ีกระทํา

เปนการเฉพาะสําหรับผูมีสวนไดเสียในกลุมที่จํากัด อาทิ พนักงาน หรือลูกคาขององคกร อาจไมทําใหเกิดประโยชนตอ

ผลการดําเนินงานอยางเปนที่ประจักษ เนื่องจากการรับรู ถึงคุณคาของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยู ในวงจํากัด

อยางไรก็ตามหากโรงแรมมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยเนนดานที่ถูกจับตามองจากผูมีสวนไดเสียภายนอก 

ไดแก ดานส่ิงแวดลอม ดานชุมชนและสังคม และดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม จะทําใหสามารถนําเสนอและ

สงผานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมไปยังผูที่เก่ียวของในวงกวางอยางตรงประเด็น และเปนไปตามแรงผลักดันเชิงบังคับ 

ผานขอกําหนด กฎหมาย และความคาดหวังของสังคมทั่วไป อันจะนําไปสูชื่อเสียงหรือภาพลักษณที่ดีขององคกร การยอมรับ

ธุรกิจ และผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในที่สุด

การศึกษาในคร้ังนี้ไมพบวา ตัวแปรควบคุมที่ใชคือ ลักษณะการบริหารงานมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ

ผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ ขัดแยงกับงานของ Khunon and Muangasame (2013) 

และ Noonin et al. (2017) กลาวคือ ลักษณะการบริหารงานแบบโรงแรมเครือขายไมสงผลใหมีระดับผลการดําเนินงาน

ที่แตกตางจากกลุมโรงแรมที่บริหารงานอยางอิสระ ซึ่งอาจเปนไปไดวา โรงแรมเครือขายทั้งที่เปนโรงแรมเครือขายตางประเทศ

และโรงแรมที่มีเครือขายภายในประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ตางก็ใหความสําคัญกับการกําหนดขอปฏิบัติ

ตามมาตรฐานตาง ๆ  รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมอยางเขมขนและชัดเจน จึงสงผลใหผลการดําเนินงาน

ของโรงแรมท่ีมีลักษณะการบริหารงานเปนเครือขายมีผลการดําเนินงานซ่ึงประเมินจากการวัดผลเชิงดุลยภาพในระดับที่

ไมแตกตางจากโรงแรมบริหารงานอยางเปนอิสระ

8. ประโยชน�ท่ีได�รับและข�อเสนอแนะ
ผลการศึกษาคร้ังนี้สนับสนุนทฤษฎีสถาบัน โดยสามารถใชอธิบายลักษณะของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

ที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่

และพังงา จะเห็นไดวาแรงผลักดันเชิงบังคับโดยเฉพาะอยางยิ่งจากขอกําหนด กฎหมาย และสังคมทั่วไป สะทอนใหเห็นถึง

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในประเด็นท่ีเปนจุดสนใจของสังคม ทําใหผูมีสวนไดเสียในวงกวางเล็งเห็นถึงคุณคา

ของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ซึ่งไมเพียงทําใหองคกรมีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี แตยังทําใหเกิดความเชื่อมั่นวา

องคกรจะดํารงอยูอยางยั่งยืนในสังคมได และนําไปสูผลดําเนินงานขององคกรที่ดีขึ้น นอกจากน้ัน ไมวาการกําหนดกฎเกณฑ

หรือนโยบายการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งอาจถูกพัฒนาผานแรงผลักดันที่พึงปฏิบัติจากวัฒนธรรม

ภายในองคกรและการเรียนรูภายในกลุมโรงแรมท่ีบริหารงานเปนเครือขาย หรืออาจถูกพัฒนาผานแรงผลักดันเชิงเลียนแบบ

จากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรอื่นท่ีประสบความสําเร็จสําหรับโรงแรมท่ีบริหารงานอยางอิสระ ตางก็ชวย
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สงเสริมใหมีผลการดําเนินงานในระดับที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ยังเปนประโยชนในการเพ่ิมองคความรูที่สําคัญ

เกี่ยวกับอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคกร จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพในบริบท

ของประเทศไทย และผลของการวิจัยสามารถใชเปนฐานขอมูลใหแกนักวิจัยที่สามารถนําไปใชขยายขอบเขตของงานวิจัย

ในอนาคตตอไป

ในเชิงปฏิบัติ การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบถึงระดับและลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคม และแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล

ของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดําเนินงานขององคกร จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ ซึ่งธุรกิจโรงแรมหรือ

ธุรกิจอ่ืน ๆ  สามารถนําผลการศึกษาไปเปนมาตรฐานของแบบอยางที่ดี เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

โดยมุงเนนไปที่การจัดใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 3 ดานอันเปนดานที่ถูกจับตามองจากผูมีสวนไดเสียภายนอก ประกอบดวย 

ดานที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม เชน การกําหนดและเปดเผยนโยบายการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร

อยางคุมคา การรายงานดานส่ิงแวดลอมภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอมและขอกําหนดอ่ืน ๆ  การจัดใหมีระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ และการลงทุนพรอมทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ  เพ่ือชวยอนุรักษพลังงานและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ดานท่ี 2 คือ ดานชุมชนและสังคม เชน การกําหนดนโยบายในการสนับสนุนการจัดใหมีกิจกรรมหรือการเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนและสังคม การสนับสนุนการศึกษาและการประกอบอาชีพ การสนับสนุนการ

รวมบริจาคเงินและสรางสาธารณประโยชน และการเขาชวยเหลือชุมชนและสังคมเม่ือประสบปญหา และดานที่ 3 คือ

ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม เชน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การสงเสริมใหมีการ

ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีการแขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรม และการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่ไดรับการรับรอง

ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับทราบ ทั้งนี้การจัดใหมีความรับผิดชอบตอสังคมขางตนจะชวยสงเสริมใหองคกรสามารถ

นําเสนอและสงผานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมไปยังผู ที่เก่ียวของในวงกวางอยางตรงประเด็น และเปนไปตาม

ความคาดหวังของสังคมท่ัวไป อันจะนําไปสูชื่อเสียงหรือภาพลักษณที่ดีขององคกร การยอมรับธุรกิจ และผลการดําเนินงาน

ขององคกรที่ดียิ่งข้ึนและยั่งยืน

อยางไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้

ทําการศึกษาเฉพาะธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา และสรุปผลจากแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากของกลุมตัวอยาง

เพียง 82 ตัวอยางภายในระยะเวลา 6 สัปดาห กลุมตัวอยางที่ไดรับคืนอาจจะยังคงไมมากนัก นอกจากน้ัน วิธีการที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการใชแบบสอบถามซ่ึงเปนคําถามปลายปดโดยสงไปยังผูจัดการท่ัวไปของโรงแรมในกลุมตัวอยาง 

แมวาอาจจะมีความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล แตอยางไรก็ตามทําใหคณะผูวิจัยไมทราบถึงการอธิบายรายละเอียด

ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา ดังนั้นการศึกษาในครั้งตอไปในอนาคตอาจพิจารณาเพิ่มกลุมประชากรและขยายเวลาในการ

รับแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากข้ึน ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลจากการสงแบบสอบถามเปนการสัมภาษณ

เชิงลึก เพื่อใหไดรายละเอียดของขอมูลมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาศึกษาจากกลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  นอกเหนือจากผูจัดการทั่วไป 

เพื่อใหผลการศึกษาที่สะทอนใหเห็นความเปนจริง มีความชัดเจน และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอทุกฝายไดมากที่สุด
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