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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความรับผิ ดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ เก็บ รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามทุกข้อตัง้ แต่ 0.66 ขึน้ ไป และมีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.94 โดยมีผบู้ ริหารฝา่ ยทรัพยากรบุคคลจากองค์กรธุรกิจโรงแรมทีเ่ ป็ นสมาชิกมูลนิธใิ บไม้เขียว
จานวนทัง้ หมด 81 โรงแรมทัวประเทศเป็
่
นผูต้ อบแบบสอบถามการวิจยั สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่ าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบวิธี
นาตัวแปรเข้าทัง้ หมด ผลการวิจยั พบว่า 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุ ษยธรรมมีผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
* E-mail address: sanit_tu45@hotmail.com
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ของการตัดสินใจทีป่ รับแล้ว เท่ากับ ร้อยละ 17.0 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ 4 ด้านไม่มผี ลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
กฎหมายมีผลกระทบต่อ ผลการดาเนินงานขององค์กรด้านกระบวนการภายใน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิของการตั
ดสินใจทีป่ รับแล้ว เท่ากับ ร้อยละ 36.8 และ 4) ความ
์
รับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุ ษยธรรมมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิของการตั
ดสินใจทีป่ รับแล้ว เท่ากับ
์
ร้อยละ 36.0
คาสาคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผลการดาเนินงานขององค์กร, ธุรกิจโรงแรม
ABSTRACT
This research aimed to investigate the effect of corporate social responsibility toward
the organizational performance of the four areas: financial perspective, customer perspective,
internal process perspective, and learning and growth perspective. This research was
quantitative research by questionnaire with the index of item object congruence (IOC)of all
questions were 0.66 and the reliability of whole questionnaire was 0.94. The data were
collected from 81 hotels nationwide that were members of the Green Leaf Foundation. The
hotel human resource managers were respondents. The statistics that were used to analyze
the data were percentage, average, standard deviation and multiple regression analysis (Enter
Regression). The research showed that; 1) Philanthropic responsibility had a positive effect on
financial performance with statistical significance at 0.01 levels. The adjusted coefficient of
determination (Adjust R Squared) is 17.0% 2) Corporate social responsibilities did not effect on
customer performance with statistical significance. 3) Legal responsibility had a positive effect
on internal process performance with statistical significance at 0.01 levels. The adjusted
coefficient of determination (Adjust R Squared) is 36.8% and 4) Philanthropic responsibility had
a positive effect on learning and growth performance with statistical significance at 0.01 levels.
The adjusted coefficient of determination (Adjust R Squared) is 36.0%.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Organizational Performance, Hotel Business

ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

42

ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์
โรงแรมทีเ่ ป็นสมาชิก
มูลนิธใิ บไม้เขียว

บทนา
ธุรกิจโรงแรมถือเป็ นธุรกิจที่มคี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ยังมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย (2562) ประเมินว่า ในปี 2562 การเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศ
ของคนไทยจะเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 2.8 จากปี 2561 ขณะทีร่ ายได้จากการเดินทางท่องเทีย่ วของคน
ไทยในประเทศทัง้ ปี 2562 น่าจะมีมลู ค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.7 จากปี ก่อนหน้า
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับรายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(2562) ทีร่ ะบุว่าธุรกิจท่องเทีย่ วและธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยมีก ารขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อัน
เนื่องมาจากมาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว อาทิ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival การ
เปิ ดเส้นทางบินตรงมายังไทยเพิม่ ขึน้ ในหลายประเทศ เป็ นต้น
การเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าวของธุรกิจท่องเทีย่ วและโรงแรมทาให้มจี านวนโรงแรมเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว ซึง่ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างกว้างขวาง อาทิ การปล่อยน้ าเสีย เกิด
มลพิษทางอากาศ การสร้างมลภาวะทางเสียง การทาลายความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นต้น รวมทัง้
มีการใช้ท รัพยากรธรรมชาติจ านวนมากในกระบวนการดาเนิน งาน โดยเฉพาะทรัพ ยากรน้ า และ
พลังงานไฟฟ้า (Aschehoug, Bocks and Støren, 2012; Kasimu, Zaiton and Hassan, 2012)
ส าหรับ ประเทศไทยธุ ร กิจ โรงแรมถือ เป็ น ธุ ร กิจ ที่มีก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าสูง เป็ น อัน ดับ 2 รองจาก
ห้างสรรพสินค้า โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในธุรกิจโรงแรมประมาณ 3,500 กิกะวัตต์
ต่อชัวโมง
่
(สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ผนวกกับในปจั จุบนั มีการตระหนักถึงปญั หา
ด้านสิง่ แวดล้อม และการให้ความสาคัญกับประเด็นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
มากขึน้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของธุรกิจโรงแรม
รวมทัง้ การกาหนดมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับ สากลเพื่อ ให้องค์กรธุร กิจ โรงแรมต้องปฏิบ ัติต าม ดัง นัน้ จึงท าให้ธุร กิจ โรงแรมหันมาให้
ความสาคัญกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ รวมทัง้ กระแสการหันมาให้ความสาคัญกับ
แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมของธุรกิจโรงแรมที่มีมากขึ้นในปจั จุบนั นอกจากนี้ ปจั จุบนั ธุรกิจ
โรงแรมเองได้มกี ารนามาตรฐานต่าง ๆ ทัง้ ในระดับประเทศ และระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจโรงแรม เพื่อให้การดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมมีส่ วนในการได้รบั ผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่าง ๆ ทัง้ ลูกค้า พนักงาน ชุมชนและสังคมโดยรอบโรงแรม รวมทัง้
ยังช่วยเพิม่ ผลการดาเนินงาน และความสามารถทางการแข่งขันให้กบั องค์กรธุรกิจโรงแรมได้อกี ด้วย
ดังเช่นการศึกษาของ Robinot and Giannelloni (2010) ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าโรงแรมทีม่ กี ารดาเนินงานตาม
แนวคิดโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจะส่ง ผลกระทบเชิงบวกต่ อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
โรงแรม อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังมีการศึกษาในเชิงประจักษ์ถงึ ผลทีเ่ กิดขึน้
จากการดาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่ อสังคมที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์กรในบริบทของธุรกิ จ
โรงแรมในประเทศไทยค่อนข้างจากัด
สานิตย์ หนูนิล
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ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงต้องการทีจ่ ะศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสัง คมของ
ธุรกิจโรงแรมทีม่ ตี ่อผลการการดาเนินงานขององค์กร โดยเลือกศึกษาองค์กรธุรกิจโรงแรมทีเ่ ป็ นสมาชิก
มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation) เนื่องจากโรงแรมที่เป็ นสมาชิกมูลนิธใิ บเขียวจะให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่าง ๆ
ที่เ กี่ย วข้ อ งในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นนโยบายและการสื่อ สาร ด้ า นการพัฒ นาบุ ค ลาการ ด้ า น
คณะกรรมการ ด้านเป้าหมายและแผนปฏิบตั ิการ ด้านการจัดการของเสีย ด้านประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เป็ นต้น ซึ่งผลการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการนาไปเป็ น แนวทางการกาหนด
นโยบาย และการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจโรงแรม และองค์กรในธุรกิจ
อื่นๆ ซึง่ จะส่งผลดีทงั ้ ต่อองค์กรและต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทัง้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการนา
ผลวิจยั ไปศึกษาต่อยอดในบริบทอื่น ๆ ได้ต่อไป

วัตถ ุประสงค์ของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา

ประโยชน์ของการวิจยั
1. ประโยชน์ เชิ งวิ ชาการ ผลการวิจยั ครัง้ นี้จะยืนยันถึงแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลการวิจยั
ของนักวิชาการในอดีตที่ช้ใี ห้เห็นถึงผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
และพัฒ นา ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ท างด้า นวิช าการในการศึก ษาเกี่ย วกับ ประเด็น ด้า นความรับ ผิด
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในบริบทของธุรกิจโรงแรม โดยสามารถนาไปเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา
ต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต
2. ประโยชน์ เชิ งการจัดการ ผลที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ
โรงแรม ตลอดจนองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ในการนาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไปกาหนดเป็ น
กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรเพื่อสร้างผลการดาเนินงานให้กบั องค์กร โดยสอดคล้องกับการบริหาร
องค์กรยุคใหม่ทใ่ี ห้ความสาคัญกับการดาเนินงานทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมซึง่ จะเกิดผลดีกบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ และจะนาไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ โดยเริม่ มีการพูดถึงมาก
ขึน้ หลังจากการประชุมสุดยอดด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาของสหประชาชาติ (United Nations
Conference and Development) หรือ “เอิร์ธซัมมิท” ขึน้ ในปี พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล ซึง่ ได้มกี ารประกาศทิศทางการพัฒนาของโลกให้เป็ น การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable
Development) อันเป็ นจุดเริม่ ต้นทีส่ าคัญให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ หันมาตระหนักและให้ความสาคัญกับ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในองค์กรภาคธุรกิจทีก่ ารดาเนินงานได้ส่งผลกระทบต่อสังคม
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ ในระยะต่อมาองค์กรทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม ได้
ออกมาเรียกร้อง รณรงค์ ตลอดจนกาหนดมาตรฐาน และกฎหมายต่ าง ๆ ให้องค์กรภาคเอกชนได้
ปฏิบตั ติ ามเพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ ในปี พ.ศ. 2542
สหประชาชาติได้ให้ความสาคัญกับการเป็ น บรรษัทพลเมือง (Corporate Citizenship) โดยให้ภาคธุรกิจ
ร่วมลงนามในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ซึง่ ประกอบด้วยหลักสากล 10
ประการ สาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และในปี พ.ศ. 2558 ถือ
เป็ นจุ ดสาคัญอีกครัง้ หนึ่ ง เกี่ยวกับ เรื่องด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อสังคม ด้ว ยสหประชาชาติได้มีก าร
กาหนดกรอบเป้าหมายใหม่ทเ่ี รียกว่า เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals:
SDGs) ขึน้ โดยใช้เป้าหมายนี้เป็ นกรอบในการขับเคลื่อนโลก ซึง่ องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินงานขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็ น 17
เป้าหมาย บนพื้นฐานความเชื่อมโยงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ, 2562)
สาหรับนิยามของความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ องค์กรตลอดจนนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้
ค่อนข้างหลากหลาย อาทิ องค์กรสากลระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization
for Standardization: ISO) (2016) ให้นิยามความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าเป็ นเรื่องของการทีอ่ งค์กร
ตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งทีก่ ารให้ประโยชน์กบั คน ชุมชน และ
สังคม นอกจากนี้ยงั เป็ นเรื่องของบทบาทของธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อองค์กร
ธุรกิจ โดยต้องทาด้วยความสมัครใจและผูบ้ ริหารต้องมีบทบาทเกีย่ วข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถ
วัด ผลได้ใ น 3 มิติ คือ การวัด ผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดล้อ ม น าไปสู่ก ารพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2556) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า คือ การดาเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกากับกิจการทีด่ คี วบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น ส่วน Kotler and Lee (2005) สรุปความหมายของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไว้ว่า คือ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการพัฒนาชุมชนให้มคี วามเป็ นอยู่ท่ดี ขี น้ึ โดย
ผ่านการทาธุรกิจ และการใช้ทรัพยากรของภาคธุรกิจ

สานิตย์ หนูนิล
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จากความหมายที่อ งค์กรและนักวิชาการได้นิย ามไว้สรุ ปได้ว่ า ความรับ ผิด ชอบต่ อสังคม
หมายถึง “การดาเนินกิจการขององค์กรควบคู่กบั การทาความดี โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความสมดุล ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อันจะ
นาไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น”
ส่วนการแบ่งองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า มีค่อนข้างหลากหลาย ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ท่นี ามาใช้ในการจัด แบ่ง สาหรับ การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วิจยั ได้ยึดองค์ประกอ บของความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดของ Carroll เนื่องจากการแบ่งองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อ
สังคมดังกล่าวค่อนข้างมีความครอบคลุม รวมทัง้ เป็ นทีย่ อมรับของนักวิชาการและนักวิจยั โดย Carroll
(1991) ได้แบ่งองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็ น 4 ด้าน หรือที่รู้จกั กันในชื่อพีระมิด
ความรับผิดต่อสังคม (The Pyramid of Corporate Social Responsibility) ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในการสร้างผลกาไรให้กบั
องค์ก รถือเป็ นความรับ ผิดชอบพื้นฐานที่สาคัญ 2) ความรับผิดชอบต่ อ สังคมด้านกฎหมาย (Legal
Responsibility) คือ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด 3) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านจริยธรรม (Ethical Responsibility) คือ การปฏิบตั ิในสิง่ ที่ถูกต้องทางด้านจริยธรรม และ
หลีกเลีย่ งการกระทาทีข่ ดั กับศีลธรรมอันดีของสังคม และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุ ษยธรรม
(Philanthropic Responsibility) คือ การปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีขององค์กรโดยการพัฒนาชุมชน และ
คุณภาพของคนในสังคม
แนวคิ ดผลการดาเนิ นงานขององค์กร
นักวิชาการได้ให้ความหมายของผลการดาเนินงานขององค์กรไว้ค่อนข้างหลากหลาย โดย
สามารถสรุปความหมายของผลการดาเนินงานขององค์กร ได้ว่า หมายถึง ผลลัพธ์สดุ ท้ายทีเ่ กิดจากการ
ดาเนินงานขององค์กรทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน และที่ไม่ใ ช่ตัวเงิน ซึ่งผลการดาเนินงานขององค์กรมักแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท หลัก ๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงานทางด้านการเงิน (Financial Performance) กับ
ผลการดาเนินงานทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการเงิน (Non-financial Performance) โดยผลการดาเนินงานขององค์กร
ด้านการเงิน หมายถึง การพิจารณาถึงผลลัพธ์ดา้ นเงินขององค์กร (Kaplan and Norton, 1992) มักจะ
วัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assent: ROA) อัตราผลตอบแทนจากทุน (Return
on Equity: ROE) อัตราผลตอบแทนจากการขาย (Return on Sale: ROS) นอกจากนี้ ยังวัดจาก กาไร
ต้นทุน รายได้ เป็ นต้น ส่วนผลการดาเนินงานทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการเงินนัน้ สามารถวัดได้ค่อนข้างหลากหลาย
มิติ อาทิ ความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงาน (Employee Commitment) ชื่อเสียงขององค์ก ร
(Corporate Reputation) ความพึงใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) อัตราการลาออกของ
พนักงาน (Employee Turnover) เป็ นต้น นอกจากนี้ Kaplan and Norton (1996) ยังได้เสนอแนวคิด
ระบบการวัดผลการดาเนินงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ขึน้ ซึง่ ประกอบด้วยการวัดผล
การดาเนินงานทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการเงินใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิตดิ า้ นลูกค้า เป็ นมิตทิ อ่ี งค์กรต้องคานึงถึงว่า
จะเป็ นอย่างไรในสายตาของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ ด้านความพึงพอใจของลูกค้า การรักษา
ลูกค้ารายเก่า การได้มาของลูกค้ารายใหม่ ส่วนแบ่ งการตลาด ความสามารถในการทากาไรของลูกค้า
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หลัก เป็ นต้น มิตดิ า้ นกระบวนการภายใน เป็ นมิตทิ อ่ี งค์กรต้องคานึงถึงว่าจะบริหารจัดการกระบวนการ
ภายในอย่างไรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูถ้ อื หุน้ และลูกค้าได้เป็ นอย่างดี อาทิ ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ การบริการหลังการขาย ประสิทธิภาพในการผลิต และคุณภาพ
ในการให้บริการ เป็ นต้น และมิตดิ า้ นการเรียนรูแ้ ละพัฒนา เป็ นมิตทิ อ่ี งค์กรจะต้องคานึงถึงว่าจะเรียนรู้
อย่างไรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและมีการเติบโตอย่างยังยื
่ น อาทิ ด้านความสามารถของพนักงาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร เป็ นต้น
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้แบ่งองค์ประกอบของผลการดาเนินงานขององค์กรตามแนวคิด
ของ Kaplan and Norton (1996) ซึง่ แบ่งองค์ประกอบของผลการดาเนินงานขององค์กรออกเป็ น 4
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3) ด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ 4) ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Learning
and Growth Perspective) เนื่องจากเป็ นการวัดผลการดาเนินงานเชิงบูรณาการทีค่ ่อนข้างครอบคลุมใน
ทุกมิติ
ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลการดาเนิ นงานขององค์กร
ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค์กร (The Resource-Based View of the Firm) ได้อธิบายถึง
บทบาทสาคัญของทรัพยากรทีม่ ตี ่อการดาเนินธุรกิจในตลาดของการแข่งขัน หากองค์กรใดสามารถใช้
ความสามารถ (Capacities) และทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู่ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผลสูง สุดย่อมสร้างความสามารถและผลการดาเนินงานที่เหนื อกว่าองค์กรอื่น ๆ ในตลาด
(Barney, Ketchen and Wright, 2011) ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็ นความสามารถ และทรัพยากรที่
มีค่าขององค์กร ดังนัน้ การดาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กร
นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กรจากงานวิจยั พบว่า ความรับผิดต่อสังคมเป็ นปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี ผี ล
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรในมิติต่าง ๆ อาทิ Ali และคณะ (2010) ศึกษาผลกระทบของความ
รับผิดชอบต่ อสังคมที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและต่ อผลการดาเนินงานขององค์กร
พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน El-Garaihy, Mobarak and Albahussain (2014) ศึกษาผลกระทบของความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านความ
น่าเชื่อถือในการส่งมอบ (Delivery Dependability) ด้านความรวดเร็วทางการตลาด (Time to Market)
และด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็ นต้น Musau (2015) ศึกษาผลกระทบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจธนาคาร ในประเทศเคนย่า พบว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถในการทากาไร การดึงดูดลูกค้า และการ
รักษาพนักงานไว้กบั องค์กร Qu (2009) ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาด และความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่มตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กร พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผล
สานิตย์ หนูนิล
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การดาเนินงานขององค์กร ด้ านผลการดาเนินงานโดยรวม ด้านผลตอบแทนจากทุน (Return On
Equity: ROE) และด้านการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) Russell and Millar (2014)) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการจัดการเพื่อสร้างความยังยื
่ น ผลการดาเนินงานขององค์กร และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจทีก่ าลังพัฒนา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ ด้านความสามารถในการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ และด้านความยืดหยุ่นในกระบวนการดาเนินงาน Sun และ Stuebs (2013) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่ อสังคมกับผลการดาเนินงานขององค์กรอุตสาหกรรมเคมี ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานทาง
การเงินขององค์กร ส่วน วิสุทธิ บุตรศรีภูมิ และ ทิพรัตน์ เลาหวิเชียร (2557) ศึกษาการรับรูข้ องลูกค้า
เกี่ยวกับความรับผิด ชอบต่ อสังคมและความพึงพอใจในตราสิน ค้าที่มีต่อความภักดีต่ อตราสิน ค้า :
อุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย พบว่า การรับรูข้ องผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่ าต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความพึงพอใจในตราสินค้ามีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความภักดีต่อตราสินค้า
เป็ นต้น

กรอบแนวความคิด
จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง สามารถสัง เคราะห์เ ป็ น กรอบ
แนวความคิด ดังรูปที่ 1 ได้ดงั นี้
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ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์
โรงแรมทีเ่ ป็นสมาชิก
มูลนิธใิ บไม้เขียว

ผลการดาเนิ นงานขององค์กร
(Organizational Performance)
ด้านการเงิน
(Financial Perspective)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility)






ด้านเศรษฐกิจ (Economic
Responsibility)
ด้านกฎหมาย (Legal Responsibility)
ด้านจริยธรรม (Ethical Responsibility)
ด้านมนุษยธรรม (Philanthropic
Responsibility)

ด้านลูกค้า
(Customer Perspective)
ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective)
ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
(Learning and Growth Perspective)

รูปที่ 1: แสดงกรอบแนวความคิด

สมมุติฐานการวิจยั
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการเงิน
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านลูกค้า
3. ความรับผิด ชอบต่ อ สัง คมมีผลกระทบเชิง บวกต่ อ ผลการดาเนินงานขององค์กรด้า น
กระบวนการภายใน
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา

ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือ องค์กรธุรกิจโรงแรมที่เป็ นสมาชิกมูลนิธใิ บไม้เขียว โดยโรงแรมที่เป็ นสมาชิกมูลนิธใิ บเขียวจะให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีจานวนทัง้ หมด 218 โรงแรมทัว่
ประเทศ (มูลนิธใิ บไม้เขียว, 2560) ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากประชากรทัง้ หมดจานวน 218 โรงแรม โดย
ใช้วิธีก ารส่ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย์ มีผู้บ ริห ารฝ่า ยทรัพ ยากรบุ ค คลของโรงแรมเป็ น ผู้ต อบ
สานิตย์ หนูนิล
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แบบสอบถามการวิจยั มีแบบสอบถามทีต่ อบกลับและมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์จานวน 81 ฉบับ คิด
เป็ นร้อยละ 38.21 ซึง่ มากกว่าร้อยละ 20 ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ขอ้ มูลที่ยอมรับได้ (Aaker, Kumar
and Day, 2001)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
สร้างจากขึน้ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
กรอบแนวความคิด มีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ 1) การ
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิด ตลอดจน
นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั และนามาปรับปรุงข้อคาถาม จากนัน้ หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้สตู ร IOC (Index of
Item Object Congruence) จากนัน้ ประมวลความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นรายข้อ โดย พบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามทุกข้อมีค่าตัง้ แต่ 0.66 ขึน้ ไป ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.50 ถือว่าข้อคาถามมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสามารถนามาใช้เป็ นข้อคาถามในแบบสอบถามได้
(Rovinelli and Hambleton, 1976) และ 2) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบถามที่
ผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาและได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญเรียบร้อยแล้วไปทา
การทดลองใช้กบั กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 30 ฉบับ แล้วนามาหา
ค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach,
์
1970) พบว่า ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.94 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่า
ยอมรับได้ (Hair et al., 2006)
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อวิเคราะห์
ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ข้อ มูล ทัว่ ไปขององค์ก ร และข้อ มูลความคิด เห็น ของผู้ต อบ
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม และเกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ส่วน สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธนี าตัวแปรเข้าทัง้ หมด (Enter
Regression)

ผลการวิจยั
ข้อมูลทัวไปขององค์
่
กรที่ศึกษา
พบว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงแรมส่วนใหญ่ เป็ นบริษทั จากัด (ร้อยละ 91.36) ส่วน
ใหญ่มจี านวนห้องพัก 100 ห้องขึน้ ไป (ร้อยละ 75.31) โดยประมาณครึง่ หนึ่งมีระยะเวลาในการดาเนิน
กิจการ (ในประเทศไทย) มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 53.09) และที่ตงั ้ ของโรงแรมอยู่ในภาคใต้ (ร้อยละ
40.74) รองลงมาอยู่ในภาคกลาง (ร้อยละ 24.69)
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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ข้อมูลความคิ ดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์ค วามคิดเห็นเกี่ย วกับความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมขององค์ก รที่ศึก ษา
รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ความคิดเห็นเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีศ่ กึ ษา
มิ ติของความรับผิดชอบต่อสังคม
X
ด้านเศรษฐกิ จ
1. องค์กรปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
4.65
2. องค์กรพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง
4.58
3. องค์กรนาผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นตัวชีว้ ดั ผล
4.64
การดาเนินงานขององค์กร
4. การดาเนินงานในทุกกระบวนการขององค์กรมุง่ เน้นให้เกิด
4.65
ประสิทธิภาพสูงสุด
5. องค์กรติดตามผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้เกิด
4.47
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
6. ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดกลยุทธ์ในระยะยาวเพือ่ สร้างผลตอบแทน
4.53
ทางด้านเศรษฐกิจให้กบั องค์กร
ด้านเศรษฐกิ จโดยรวม
4.59
ด้านกฎหมาย
1. ผูบ้ ริหารขององค์กรปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมอย่าง
4.65
เคร่งครัด
2. ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่
4.54
กฎหมายกาหนด
3. พนักงานขององค์กรปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ อย่าง
4.36
เคร่งครัด
4. ผูบ้ ริหารขององค์กรปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
4.62
5. องค์กรปฏิบตั ติ ่อพนักงานในด้านการจ้างงาน และ/หรือด้านสิทธิ
4.74
ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
6. องค์กรให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นธรรมกับพนักงาน
4.60
ด้านกฎหมายโดยรวม
4.59
ด้านจริ ยธรรม
1. องค์กรกาหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมขององค์กรไว้อย่างเป็น
4.47
รูปธรรม
2. พนักงานขององค์กรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
4.33
3. ผูบ้ ริหารติดตามผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กรทีม่ ตี ่อชุมชน
4.60
รอบ ๆ องค์กรอย่างสม่าเสมอ
4. การดาเนินงานขององค์กรมุง่ เน้นให้เกิดความน่าเชือ่ ถือจากสังคม
4.60
5. พนักงานขององค์กรปฏิบตั ติ ่อลูกค้าตามหลักความยุตธิ รรม
4.49
สานิตย์ หนูนิล

มี

S.D.

ระดับความคิ ดเห็น

0.55
0.59

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

0.58

มากทีส่ ุด

0.53

มากทีส่ ุด

0.61

มาก

0.55

มากทีส่ ุด

0.47

มากที่สดุ

0.50

มากทีส่ ุด

0.53

มากทีส่ ุด

0.60

มาก

0.51

มากทีส่ ุด

0.44

มากทีส่ ุด

0.52
0.40

มากทีส่ ุด
มากที่สดุ

0.55

มาก

0.65

มาก

0.52

มากทีส่ ุด

0.52
0.53

มากทีส่ ุด
มาก
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
มิ ติของความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านจริ ยธรรม (ต่อ)
6. การลงโทษพนักงานขององค์กรดาเนินการโดยเป็นความลับ
7. องค์กรให้ความสาคัญกับการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงต่อลูกค้า
ด้านจริ ยธรรมโดยรวม
ด้านมนุษยธรรม
1. องค์กรส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. องค์กรปฏิบตั ติ ่อพนักงานโดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านและชีวติ ส่วนตัว
3. องค์กรพัฒนาพนักงานในด้านทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
4. องค์กรบริจาคเงิน หรือสิง่ ของเพือ่ การกุศลอย่างต่อเนื่อง
5. องค์กรสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ด้านมนุษยธรรมโดยรวม

X

S.D.

ระดับความคิ ดเห็น

4.35
4.63
4.47

0.74
0.51
0.45

มาก
มากทีส่ ุด
มาก

4.44

0.63

มาก

4.30

0.60

มาก

4.00
4.33
4.30
4.27

0.82
0.69
0.64
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า องค์กรทีศ่ กึ ษามีความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน
แต่ละด้าน ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59)
2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.59) 3) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.47) และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
มนุษยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.27)
การวิ เคราะห์ผลกระทบของความรับผิ ดชอบต่อสังคมที่ มี ต่อผลการดาเนิ นงานของ
องค์กร
1. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความรับผิดชอบต่ อสังคมที่มีต่อ ผลการดาเนินงานของ
องค์กรด้านการเงิน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการเงิน
ตัวแปร
b
SEb
t
P-value
ค่าคงที่ (Constant)
0.586
0.785
0.746
0.458
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ
0.141
0.216
0.654
0.515
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย
0.053
0.274
0.193
0.847
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม
0.034
0.244
0.141
0.888
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม
0.443
0.154
2.885
0.005*
2
R = 0.212
Adjusted R2 = 0.17
หมายเหตุ: * p < 0.01
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความรับผิดชอบต่ อสังคมด้านมนุ ษยธรรมมีผลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรด้านการเงินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิของการ
์
ตัดสินใจ เท่ากับ ร้อยละ 21.20 และค่าสัมประสิทธิของการตั
ดสินใจทีป่ รับแล้ว เท่ากับ ร้อยละ 17.00
์
2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความรับผิดชอบต่ อสังคมที่มีต่อ ผลการดาเนินงานของ
องค์กรด้านลูกค้า มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านลูกค้า
ตัวแปร
b
SEb
t
P-value
ค่าคงที่ (Constant)
1.203
0.672
1.791
0.077
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ
0.038
0.184
0.204
0.839
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย
0.032
0.234
0.139
0.890
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม
0.312
0.208
1.498
0.138
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม
0.233
0.131
1.775
0.080
2
R = 0.216
Adjusted R2 = 0.175

จากตารางที่ 3 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ 4 ด้านไม่มผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรด้านลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความรับผิดชอบต่ อสังคมที่มีต่อ ผลการดาเนินงานของ
องค์กรด้านกระบวนการภายในมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบของความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมที่ม ีต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รด้า น
กระบวนการภายใน
ตัวแปร
b
SEb
t
P-value
ค่าคงที่ (Constant)
0.216
0.551
0.393
0.695
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ
0.087
0.151
0.573
0.568
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย
0.504
0.192
2.628
0.010*
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม
0.062
0.171
0.365
0.716
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม
0.208
0.108
1.935
0.057
2
R = 0.399
Adjusted R2 = 0.368
หมายเหตุ: * p < 0.01

จากตารางที่ 4 พบว่ า ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมด้า นกฎหมายมีผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนิ น งานขององค์ก รด้า นกระบวนการภายในอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 โดยมีค่ า
สานิตย์ หนูนิล
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สัมประสิทธิของการตั
ดสินใจ เท่ากับ ร้อยละ 39.90 และค่าสัมประสิทธิข์ องการตัดสินใจที่ปรับแล้ว
์
เท่ากับ ร้อยละ 36.80
4. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความรับผิดชอบต่ อสังคมที่มีต่อ ผลการดาเนินงานของ
องค์กรด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนามีรายละเอียด ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการเรียนรู้
และพัฒนา
ตัวแปร
b
SEb
t
P-value
ค่าคงที่ (Constant)
-0.044
0.609
-0.073
0.942
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ
0.114
0.167
0.681
0.498
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย
0.254
0.212
1.196
0.235
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม
0.214
0.189
1.133
0.261
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม
0.326
0.119
2.736
0.008*
2
R = 0.392
Adjusted R2 = 0.360
หมายเหตุ: * p < 0.01

จากตารางที่ 5 พบว่า ความรับผิดชอบต่ อสังคมด้านมนุ ษยธรรมมีผลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนิ น งานขององค์ก รด้า นการเรีย นรู้แ ละพัฒนาอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 โดยมีค่ า
สัมประสิทธิของการตั
ดสินใจเท่ากับ ร้อยละ 39.20 และค่าสัมประสิทธิของการตั
ดสินใจที่ปรับแล้ว
์
์
เท่ากับ ร้อยละ 36.00

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั แสดงให้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค์กร ทีไ่ ด้อธิบายถึงบทบาทสาคัญของ
ทรัพยากรทีม่ ตี ่อการดาเนินธุรกิจในตลาดของการแข่งขัน หากองค์กรใดสามารถใช้ความสามารถ และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดย่อมสร้างความสามารถ และผลการ
ดาเนินงานทีเ่ หนือกว่าองค์กรอื่น ๆ ซึง่ ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็ นความสามารถ และทรัพยากรที่
มีค่าขององค์กร ดังนัน้ การดาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กร โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยั ในแต่ละสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการเงิน
สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีต อาทิ ผลการศึกษาของ Qu (2008) พบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กร ด้านผลการดาเนินงานโดยรวม
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

54

ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์
โรงแรมทีเ่ ป็นสมาชิก
มูลนิธใิ บไม้เขียว

ด้านผลตอบแทนจากทุน และด้านการเติบโตของยอดขาย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sun และ
Stuebs (2013) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานทางการเงิน
ขององค์กร เป็ นต้น
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มผี ลกระทบต่อ ผลการดาเนินงานขององค์กรด้านลูกค้า ทัง้ นี้
อาจเนื่องจากลูกค้าที่เป็ นคนไทยหรือลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความสาคัญกับ
ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากนักหากเทียบกับลูกค้ากลุ่มประเทศตะวันตกที่ค่อนข้างให้
ความสาคัญกับ ประเด็นดังกล่ าว ซึ่งในการตัดสินใจเลือ กเข้าพักกับโรงแรมของลูกค้ากลุ่มประเทศ
ตะวันตกจะพิจารณาถึงประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะลูกค้า
จากประเทศเยอรมนีทจ่ี ะให้ความสาคัญกับประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง ในขนาดทีล่ ูกค้าทีเ่ ป็ น
คนไทยหรือลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนอาจให้ความสาคัญกับประเด็นด้านการบริการ หรือด้านทาเล
ที่ตงั ้ ของโรงแรมเป็ นหลัก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ดัง นัน้ ผลการศึกษาครัง้ นี้ไ ม่
สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีต อาทิ ผลการศึกษาของ Musau (2015) ทีพ่ บว่า ความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมมีผ ลกระทบเชิง บวกต่ อ ความสามารถในการดึง ดูด ลูก ค้า ไม่ สอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ Robinot and Giannelloni (2010) พบว่า โรงแรมทีม่ กี ารดาเนินงานตามแนวคิดโรงแรม
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอของลูกค้าทีม่ ตี ่อโรงแรม และไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ วิสุทธิ บุตรศรีภูมิ และ ทิพรัตน์ เลาหวิเชียร (2557) ทีพ่ บว่า การรับรูข้ องผูโ้ ดยสาร
สายการบินต้นทุนต่ าต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความพึงพอใจในตราสินค้ามีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อ
ความภักดีต่อตราสินค้า เป็ นต้น
3. ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมมีผ ลกระทบเชิง บวกต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ก รด้า น
กระบวนการภายใน สอดคล้องการศึกษาของนักวิชาการในอดีต อาทิ ผลการศึกษาของ Russell และ
Millar (2014) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ขององค์กรด้านต่าง ๆ รวมทัง้ ด้านความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และด้านความยืดหยุ่นใน
กระบวนการดาเนินงาน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ El-Garaihy, Mobarak และ Albahussain
(2014) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่ งขันต่าง ๆ
ได้แก่ ด้า นคุณภาพ ด้านความน่ า เชื่อ ถือในการส่งมอบ ด้านความรวดเร็ว ทางการตลาด และด้า น
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีต อาทิ ผลการศึกษาของ Ali และคณะ
(2010) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์กรด้านความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ส่วนผลการศึกษาของ Musau (2015) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ผลกระทบเชิงบวกต่ อผลการดาเนินงานขององค์กรในด้านต่ าง ๆ รวมทัง้ การรักษาพนักงานไว้กบั
องค์กร เป็ นต้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิ จยั ไปประยุกต์ใช้
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒ นา ดังนัน้ องค์กรธุรกิจ
โรงแรมรวมทัง้ องค์กรในธุรกิจอื่น ๆ จึงควรกาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นกลยุทธ์หนึ่งในการ
ดาเนิ นธุร กิจ เพื่อพัฒนาผลการดาเนินงานในด้า นต่ าง ๆ ให้กบั องค์กร นอกจากนี้ ควรกาหนดให้
ประเด็น ด้า นความรับผิดชอบต่ อสัง คมเป็ น นโยบาย หรือ แผนงานที่ช ัดเจน มีการดาเนิ นการอย่า ง
ต่อเนื่อง และครอบคลุมมิติในด้านต่าง ๆ ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ
อาทิ องค์กรควรปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ควรพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็ น
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานขององค์กร เป็ นต้น ความรับผิดชอบต่ อสังคมด้านกฎหมาย ผู้บริหารของ
องค์กรต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด นอกจากนี้ พนักงานขององค์กรต้องปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน
ในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เป็ นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม อาทิ องค์กรควรกาหนด
มาตรฐานด้านจริยธรรมขององค์กรไว้อย่างเป็ นรูปธรรม ควรส่งเสริมพนักงานปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด และผูบ้ ริหารควรติดตามผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กรทีม่ ตี ่อชุมชน
รอบ ๆ องค์กรอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น สาหรับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุ ษยธรรม องค์กรควร
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควรปฏิบตั ิต่อพนักงานโดย
คานึงถึงความสมดุลระหว่างการปฏิบตั ิงานและชีวติ ส่วนตั ว รวมทัง้ ควรพัฒนาพนักงานในด้านที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่ อเนื่อง เป็ นต้น นอกจากนี้ จากผลการวิจยั แสดงให้ว่าผลกระทบของความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานขององค์กรทัง้ 4 ด้าน นัน้ มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ องค์กร
จะต้องมีการพิจารณาการดาเนินงานด้านความผิ ดชอบต่ อสังคมแต่ ละด้านให้สอดคล้องกับ ผลการ
ดาเนินงานทีต่ ้องการจะพัฒนา กล่าวคือ หากองค์กรต้องการพัฒนาผลการดาเนินงานขององค์กรด้าน
การเงิน และด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรควรให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่ อสังคมด้าน
มนุษยธรรม และหากองค์กรต้องการพัฒนาผลการดาเนินงานขององค์กรด้านกระบวนการภายในควรให้
ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ได้ศึก ษาความผิด ชอบต่ อ สัง คมตามแนวคิด ของ Carroll ซึ่ง แบ่ ง
องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านมนุ ษยธรรม ดังนัน้
เพื่อเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้ ในอนาคตผูว้ จิ ยั จึงควรศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดหรือ
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มิตอิ ่นื ๆ เพิม่ เติม อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุ ทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น หรือความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 เป็ นต้น
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