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บทคััดย่่อ
งานวิิจัยั นี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์ คืือ เพื่่�อศึึกษาถึึงปัั จจัยั อิิทธิิพลของการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว
โดยใช้้แบบสอบถามเป็็ นเครื่่อ� งมืือในการเก็็บรวบรวบข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างพนัักงานในโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว ในจัังหวััด
ชลบุุรี ี ระยอง จัันทบุุรี ี และตราด ภาคตะวัันออกในประเทศไทย จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 580 คน โดยใช้้วิธีิ กี ารสุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยการวิิเคราะห์์โมเดลสมการโครงสร้้าง ผลการศึึกษาพบว่่า โมเดลสมการโครงสร้้าง
มีีความสอดคล้้องกลมกลืืนกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ดีี ตลอดจนมีีความสามารถในการพยากรณ์์คิดิ เป็็ นร้้อยละ 92 (R2= 0.92)
ข้้อค้้นพบสำำ�คัญ
ั พบว่่า ปัั จจัยั เชิิงที่่�มีผี ลต่่อการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมสููงที่่�สุดุ คืือ การรัับรู้้�ประโยชน์์ของการ
สร้้างคุุณค่า่ รองลงมา คืือ แรงจููงใจต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และคุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ ผลการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�สะท้้อนองค์์ความรู้้�
ด้้านการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมต่่อสัังคม ซึ่่�งนัับเป็็ นการต่่อยอดองค์์ความรู้้�ในการศึึกษาที่่�ผ่่านมาปรัับใช้้
บนฐานคิิดการสร้้างสรรค์์คุุณค่่าร่่วมต่่อสัังคม ผลการศึึกษายัังสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็ นแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของภาคีีผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว และการบริิการ โดยแบ่่ง
ออกเป็็ น 3 ด้้าน คืือ 1. ด้้านเศรษฐกิิจ การส่่งเสริิมมาตรฐานสิินค้้า และบริิการของผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนท้้องถิ่่�น 2. ด้้านสัังคม
การมอบการศึึกษาและองค์์ความรู้้� และ 3. ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การส่่งเสริิมให้้ทุกุ คนมีีจิติ สำำ�นึึกที่่�ดีแี ละจิิตสาธารณะต่่อสัังคม
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. ปัั จจัยั เชิิงสาเหตุุ 2. การท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบ 3. ภาคตะวัันออก
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Abstract
This study aimed to investigate the influence of responsible tourism on four- and five-star hotels. A questionnaire
was used to collect data from a sample of 580 employees of four- and five-star hotels in Chonburi, Rayong, Chanthaburi,
and Trat provinces in the eastern region of Thailand. The employees were selected by purposive sampling, and
the data was analyzed by looking into structural equation models. The results showed that structural equation
models were consistent with empirical data. The key finding is that motivation for social responsibility and business
value is the most critical factors affecting responsible hotel tourism, followed by the perception of value creation
benefits. The research results reflect the knowledge of socially responsible tourism, which is considered an extension
of knowledge from previous studies applied to create shared values for society. The results can be used to guide
the implementation of socially responsible tourism among stakeholders in the tourism and hospitality industry. This
guide is divided into three areas: 1. economic aspect, product promotion, and service standards of local community
products; 2. social aspect, education, and knowledge sharing; and 3. the environment. It encourages everyone to
have individual conscience and public consciousness.
Keywords: 1. The causal model 2. Responsible tourism 3. The eastern region
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ปัั จจัยั เชิิงสาเหตุุของการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว
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สถานประกอบการโรงแรมมีีองค์์ความรู้้� และทรััพยากรมาก
เพีียงพอที่่�จะเกื้้อ� กููลต่่อชุุมชนในท้้องถิ่่�น แต่่ภาคชุุมชนยัังไม่่
สามารถเข้้าถึึงการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันกัับภาคธุุรกิิจได้้มาก
นััก อัันเนื่่�องมาจากการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�ยังั ไม่่สอดคล้้องกััน
การทำำ�ความเข้้าใจถึึงความต้้องการของภาคธุุรกิิจและความ
ต้้องการของชุุมชน คืือโจทย์์สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�จะต้้องแก้้ไขเพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์ สููงสุุดต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมในภาค
ตะวัันออกของประเทศไทย ในพื้้�นที่่�ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ
จัังหวััดชลบุุรี ี ระยอง จัันทบุุรี ี และตราด
จากการทบทวนวรรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง พบว่่า โรงแรม
ในประเทศไทยสร้้างทั้้�งผลกระทบเชิิงบวกและเชิิงลบต่่อ
ชุุมชนในท้้องถิ่่�น ดัังนั้้�น การส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องในรููปแบบความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของภาคธุุรกิิจ
โรงแรม สามารถแบ่่งได้้ ออกเป็็ น 3 ด้้าน คืือ ด้้านการพััฒนา
เศรษฐกิิจ ด้้านการส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งของชุุมชน และด้้าน
การเป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Thotongkam, & Vachajitpan,
2020) จากความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหาที่่�กล่่าวมา ผู้้�วิจัิ ยั จึึงเห็็น
ความสำำ�คัญ
ั ของการศึึกษาปััจจัยั เชิิงสาเหตุุของการท่่องเที่่�ยว
อย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว ในภาคตะวััน
ออกเพื่่�อต่่อยอดองค์์ความรู้้�ในการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมในบริิบทของประเทศไทย

บทนำำ�
การท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4-5 ดาว
ในภาคตะวัันออก คืือการคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ที่่�ภาคธุุรกิิจพึงึ มีีในการดำำ�เนิินงาน ซึ่่ง� แนวคิิดการท่่องเที่่�ยว
อย่่างรัับผิิดชอบ (responsible tourism) หมายถึึง รููปแบบ
การท่่องเที่่�ยวที่่�ผู้้�คนรัับผิิดชอบในการส่่งต่่อการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนผ่่านการท่่องเที่่�ยว สร้้างผลลััพธ์เ์ ชิิงบวกให้้กับั สัังคม
(Spenceley, 2012) โดยการสร้้างแหล่่งท่่องเที่่�ยวให้้น่่าสนใจ
และดึึงดููดใจเพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยว โดย
ส่่ง ผ่่า นจากชุุมชนในท้้องถิ่่�น เรีีย นรู้้�วิิถีีชีีวิิต สััง คมและ
วััฒนธรรม และร่่วมส่่งเสริิมให้้ทุกุ ภาคส่่วนมีีความรัับผิิดชอบ
ในการส่่งความยั่่�งยืืนผ่่านกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวและการ
บริิการ (Mihalic, 2016)
แนวคิิดการสร้้างสรรค์์คุุณค่า่ ร่่วมต่่อสัังคม (Creating
Shared Value: CSV) คืือ แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ใ� ห้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับสร้้างคุุณค่า่ ทางเศรษฐกิิจ (economic value)
ให้้กั บั ภาคธุุ ร กิิจ และพััฒ นาสััง คมไปพร้้อ มกััน เพื่่�อ ความ
สำำ� เร็็จ ในระยะยาว ซึ่�่ง บทบาทของภาคธุุ ร กิิจต่่ อ สััง คม
ในบริิบ ทของ CSV นั้้�นตั้้�ง อยู่่�บนฐานคิิดแบบระยะยาว
(long-term thinking) มุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น
และสัังคมให้้เกิิดเป็็ นผลประโยชน์์ร่ว่ มกััน (Kramer, & Porter,
2011) การนำำ�แนวคิิด CSV มาปรัับใช้้กับั อุุตสาหกรรมบริิการ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาวนั้้�น นัับว่่าเป็็ น
ความท้้าทายที่่�มีศัี กั ยภาพ เนื่่�องจากโรงแรมในระดัับ 4 - 5 ดาว
มีีทรััพยากรและบุุคลากรที่่�มีทัี กั ษะในการทำำ�งาน การส่่งเสริิม
ให้้โรงแรมได้้ร่่วมมีีส่่วนในการพััฒนาชุุมชนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงนัับเป็็ นปรากฏการณ์์ในทิิศทางบวกเพื่่�อต่่อยอดใน
การสร้้างสิ่่�งดีีดีตี อบแทนสัังคม
การท่่องเที่่�ยวในเขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวฝั่่ ง� ทะเลภาค
ตะวัันออกประกอบด้้วย จัังหวััดชลบุุรี ี ระยอง จัันทบุุรี ี และตราด
ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชายฝั่่ง� ทะเลภาคตะวัันออกของประเทศไทย
ด้้านทรััพยากรการท่่องเที่่�ยว นัับว่่ามีีความหลากหลายของ
ทรััพยากรทางธรรมชาติิ ชายฝั่่ง� ทะเล หมู่่�เกาะ ป่่ าเขา แม่่น้ำ�ำ�
พื้้�น ที่่�ป่่ าชายเลนซึ่่�ง เป็็ น แหล่่ ง อนุุ บ าลของระบบนิิ เ วศน์์
สััตว์์น้ำ�ำ� มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิกระจายตััวในทุุกจัังหวััด
ทั้้�งชลบุุรี ี ระยอง จัันทบุุรีี และตราดในจำำ�นวนใกล้้เคีียงกััน
ซึ่ง�่ เป็็ นจุุดขายสำำ�คัญ
ั ของกลุ่่�มจัังหวััดที่่�มีศัี กั ยภาพทางด้้าน
การท่่องเที่่�ยวชายทะเล ปัั ญหาและอุุปสรรคของการทำำ�
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมในบริิบทของการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิด
ชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว ในภาคตะวัันออกพบว่่า

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
เพื่่�อศึึกษาถึึงปัั จจัยั อิิทธิิพลของการท่่องเที่่�ยวอย่่าง
รัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาวในภาคตะวัันออก
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรอบแนวคิิ ดการวิิจัยั
ผู้้�วิจัิ ยั นำำ�เสนอแนวคิิดและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
พััฒนาสมมติิฐานการวิิจัยั โดยแบ่่งการนำำ�เสนอออกเป็็ น
3 ส่่วน ได้้แก่่ แนวคิิดการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบ แนวคิิด
การสร้้างสรรค์์คุุณค่่าร่่วมต่่อสัังคม และปัั จจัยั ที่่�มีอิี ทิ ธิิพล
ต่่อการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว
ในภาคตะวัันออก ดัังนี้้�
1. แนวคิิ ดการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบ
แนวคิิดการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบ หมายถึึง การ
ดำำ�เนิินการกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม การสืืบทอดอนุุ รักั ษ์์สังั คมและ
วััฒนธรรม รวมถึึงการปกป้้ องสิิทธิิมนุุ ษยชน โดยให้้ความ
สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบของทุุกฝ่่ ายที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้อง
กัับการท่่องเที่่�ยว (The Cape Town Declaration, 2002)
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ไม่่ทำ�ำ ลายคุุณค่า่ ของความดั้้�งเดิิม ใช้้ทรััพยากรพอประมาณ
พอเพีียง การเคารพหรืือเห็็นคุุณค่า่ ทางด้้านวััฒนธรรมของ
ท้้องถิ่่�นนั้้�นโดยไม่่เข้้าไปเปลี่่ย� นแปลงหรืือฝืื นกฎความเชื่่�อ
ของชุุมชน ตลอดจนเคารพและเห็็นคุุณค่่าระหว่่างกัันของ
เพื่่�อนมนุุ ษย์์โดยยึึดหลัักจริิยธรรมและรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(Jamal, & Camargo, 2014) เช่่น การเคารพในความเป็็ น
เจ้้าของบ้้านที่่�ไปเยืือน การท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบจึึงเป็็ น
รููปแบบการท่่องเที่่�ยวที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนให้้กับั แหล่่ง
ท่่องเที่่�ยว และทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์ร่ว่ มกัันในระยะยาว
ของชุุมชนท้้องถิ่่�น ในด้้านสัังคมวััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม
เศรษฐกิิจ และลดผลกระทบเชิิง ลบที่่�อ าจจะเกิิด ขึ้้�น จาก
กิิจกรรมทางการท่่องเที่่�ยว (Burrai, Buda, & Stanford,
2019)
2. แนวคิิ ดการสร้้างสรรค์์คุณ
ุ ค่่าร่่วมต่่อสัังคม
แนวคิิด Creating Shared Value (CSV) ถููกพััฒนา
ต่่อยอดมาจากเรื่่อ� ง Shared value ในปีี 2006 และได้้พัฒ
ั นา
มาเป็็ น CSV โดย Kramer, & Porter ในปีี 2011 บนฐาน
ความคิิดที่่�ว่า่ Creating Shared Value คืือ การแบ่่งปัั นและ
เอื้้อ� ประโยชน์์ต่อ่ กัันเพื่่�อสร้้างคุุณค่า่ ให้้ทุกุ ภาคส่่วนของสัังคม
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาและยกระดัับทางเศรษฐกิิจรวมถึึง
สัังคมให้้แข็็งแกร่่งเพื่่�อให้้สามารถขัับเคลื่่�อนไปข้้างหน้้าได้้
พร้้อมกัันระหว่่างชุุมชนและผู้้�ประกอบการทางธุุรกิิจ ในบาง
มุุมมองนัับเป็็ นการส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ ในขณะ
เดีียวกัันก็็ยังั ได้้ช่่วยเหลืือสัังคมและเศรษฐกิิจไปในคราว
เดีียวกััน (Camilleri, 2015; Wójcik, 2016)
แนวคิิดการสร้้างสรรค์์คุณค่
ุ า่ ร่่วมพััฒนาขึ้้น� เพื่่�อต้้องการ
แก้้ไขปัั ญหาความไม่่เชื่่อ� มโยงกัันระหว่่างความต้้องการของ
สัังคมกัับธุุรกิิจ ซึ่�ง่ เป็็ นสาเหตุุที่่ก่� ่อให้้เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ในการพััฒนา ดัังนั้้�นการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วมกััน (CSV) คืือ การ
ปฏิิบัติั ใิ นด้้านนโยบาย และการดำำ�เนิินงานที่่�ส่ง่ เสริิมความ
ได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของบริิษัทั ในขณะเดีียวกัันก็็ช่่วย
เพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ และเพิ่่�มคุุณค่า่ ให้้แก่่สังั คมในชุุมชน
ที่่�องค์์กรดำำ�เนิินงานอยู่่� (Kramer, & Porter, 2011) ซึ่่ง� หััวใจ
ของแนวคิิด CSV คืือ การสร้้างสรรค์์กิจิ กรรมเพื่่�อสัังคมโดย
การมีีส่่ว นร่่ว มของสมาชิิก และการสนัับ สนุุ น จากองค์์ก ร
ที่่�เข้้าใจถึึงปัั ญหาที่่�แท้้จริงิ ของชุุมชน มองเห็็นโอกาสในการ
สร้้างธุุรกิิจให้้กับั ชุุมชนด้้วยการให้้องค์์ความรู้้� ประสบการณ์์
และแนวทางการดำำ�เนิินงานให้้ประสบความสำำ�เร็็จซึ่�ง่ จาก
แนวทางการปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวจะทำำ�ให้้ชุุมขนเข้้าใจ มองเห็็น
โอกาสในการพััฒ นาตนเองและสามารถดำำ� เนิิ น งาน

ด้้วยตนเองในระยะยาวและไม่่ต้้องพึ่่�งพาองค์์กรภายนอก
อยู่่�ตลอดเวลาซึ่่ง� คุุณค่่าร่่วมกััน (shared value) เป็็ นการ
ประสานผลประโยชน์์ ร่่ ว มกััน ระหว่่ า งสััง คมหรืือ ชุุ ม ชน
ที่่�องค์์กรดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� และตััวองค์์กรเอง ที่่�เน้้นการสร้้าง
กิิจกรรมทางธุุรกิิจในชุุมชน ซึ่่ง� ผลที่่�ได้้จะเป็็ นไปในลัักษณะ
การได้้รับั ผลประโยชน์์ทั้้ง� สองฝ่่ าย คืือ ประเด็็นปัั ญหาทาง
สัังคมก็็ได้้รับั การตอบสนอง ในขณะเดีียวกัันบริิษัทั ได้้รับั
ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจด้ว้ ยเช่่นกััน (Bockstette, & Stamp,
2012)
3. ปัั จ จััย ที่่� มีีอิิ ท ธิิ พลต่่ อ การท่่ อ งเที่่� ย วอย่่ า ง
รัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาวในภาคตะวัันออก
การจููงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึึง
ความต้้องการ ความสนใจ ตลอดจนการที่่�มีทัี ศั นคติิที่่ดี� ต่ี ่อ
สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง ซึ่ง�่ เป็็ นสิ่่�งผลัักดัันจากภายในตััวบุคุ คล โดยอาจ
เป็็ นเจตคติิ ความคิิดเห็็น ความสนใจตั้้�งใจ การมองเห็็น
คุุณค่า่ ซึ่่ง� มีีอิทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรม (Penguran Bagul, & Datu
Eranza, 2010) ในบริิบทของอุุตสาหกรรมการบริิการ หมายถึึง
การดำำ�เนิินงานของพนัักงานในโรงแรมที่่�มีผี ลมาจากการมีี
สำำ�นึึกในภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ต้้องการมีีส่่วนร่่วม
กัับ กิิจ กรรมเพื่่� อ สััง คมเพื่่� อ พััฒ นาเศรษฐกิิจ และสััง คม
ไปพร้้อมกััน การส่่งเสริิมคุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ (business value)
หมายถึึง คุุ ณค่่ า ในเชิิง ธุุ ร กิิจ คุุ ณภ าพชีีวิ ิต ของชุุ ม ชน
พนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้อง การเพิ่่�มพููนสิินทรััพย์จ์ ากการ
ทำำ�งานที่่�มีกี ารพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม ผลกระทบทาง
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งทางบวกและทางลบ โดยต้้องการ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของธุุรกิิจ (Penguran
Bagul, & Datu Eranza, 2010; Xin, & Chan, 2014)
การจููงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึึง
แรงจููงใจภายนอกเป็็ นสิ่่�งผลัักดัันภายนอกตััวบุุคคลที่่�มา
กระตุ้้�นให้้เกิิดพฤติิกรรม อาจเป็็ นการได้้รับั รางวััล เกีียรติิยศ
ชื่่อ� เสีียง การได้้รับั การยอมรัับ ยกย่่อง (Kramer, & Porter,
2011; Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2011)
สำำ�หรัับภาคธุุรกิิจโรงแรมการทำำ�กิจิ กรรมเพื่่�อสัังคมนำำ�มาซึ่ง�่
ชื่่อ� เสีียง ภาพลัักษณ์์ในทางที่่�ดีนั้้ี น� จึึงเป็็ นสาเหตุุในการเข้้ามา
มีีส่ว่ นร่่วม ส่่วนการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่่าร่่วม
(perceive benefits of CSV) คืือ การรัับรู้้�ถึึงคุุณค่า่ ที่่�ได้้จาก
แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสร้้างคุุณค่า่ ทาง
เศรษฐกิิจ (economic value) ให้้กับั กิิจการและสัังคม
ไปพร้้อมกัันเพื่่�อความสำำ�เร็็จในระยะยาว (Kramer, & Porter,
2011; Koshy, Kuriakose, & Mathew, 2016) โดยอาศััย
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ปัั จจัยั เชิิงสาเหตุุของการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (social responsibilities) ทั้้�ง 4 ด้้าน
ได้้แก่่ ความรัับผิิดชอบด้้านเศรษฐกิิจ กฎหมาย จริิยธรรม
และสาธารณะประโยชน์์ (Carroll, 1979; Carroll, & Buchholz,
2014) จึึง เป็็ น ที่่�ม าของความตั้้�ง ใจการสร้้า งคุุ ณค่่า ร่่ว ม
(Intention Create CSV) ความตั้้�งใจที่่�จะสร้้างคุุณค่่าทาง
เศรษฐกิิจไปพร้้อมกัับการสร้้างคุุณค่า่ ทางสัังคมเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
ความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันขององค์์กรและประโยชน์์ทาง

ภััทรภร จิิรมหาโภคา และพััทรีียา หลัักเพ็็ชร

สัังคม (Jaini, Anuar, & Daim, 2012; Koshy et al., 2016)
กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ข้้างต้้น สามารถสรุุปสมมติิฐานและกรอบแนวคิิดการวิิจัยั
ได้้ดังั นี้้�

ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั (ที่่�มา : Pattaraporn Jiramahapoka)
วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิ จัยั
ขอบเขตการวิิ จัยั
ขอบเขตเชิิงพื้้�นที่่� ศึึกษาพื้้�นที่่�ในภาคตะวัันออกของ
ประเทศไทย 4 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดชลบุุรี ี จัังหวััดระยอง
จัังหวััดจัันทบุุรี ี และจัังหวััดตราด
ขอบเขตเชิิงเนื้้�อหา คืือ การศึึกษาแนวคิิดการท่่องเที่่�ยว
อย่่างรัับผิิดชอบ แนวคิิดและทฤษฎีีการสร้้างสรรค์์คุณค่
ุ า่ ร่่วม
ต่่อสัังคม โดยกรอบแนวคิิดการวิิจัยั ประกอบไปด้้วยแนวคิิด
แรงจููงใจภายนอก (Extrinsic Motivation: EM) คุุณค่า่ ด้้าน
ธุุรกิิจ (Business Value: BV) แรงจููงใจภายใน (Intrinsic
Motivation: IM) การรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม
(Perceived Benefits of Creating Shared Value: PB) ความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibilities:
SR) และความตั้้�งใจในการสร้้างคุุณค่่าร่่วม (Intention to
Create Creating Shared Value: IC)

สมมติิ ฐานการวิิ จัยั
H1: แรงจููงใจภายนอก มีีอิิทธิิพลทางตรงเชิิงบวก
ต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
H2: แรงจููงใจภายในภายใน มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวก
ต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
H3: แรงจููงใจภายนอก มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อ
การรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม
H4: ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวก
ต่่อการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม
H5: แรงจููงใจภายใน มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อการ
รัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม
H6: คุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อการ
รัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม
H7: การรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม มีีอิทิ ธิิพล
ทางตรงเชิิงบวกต่่อความตั้้�งใจในการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม
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ขอบเขตด้้านเวลา คืือ การเก็็บข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถาม
Online ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 - มีีนาคม 2564 รวมระยะ
เวลา 5 เดืือน
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรและกลุ่่�มตััว อย่่า งในการศึึก ษาครั้้�ง นี้้� คืือ
พนัักงานและผู้้�บริิหารชาวไทย ที่่�ทำ�ำ งานในโรงแรมระดัับ
4 - 5 ดาว ในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกองประเทศไทย ใน 4
จัังหวััด ได้้แก่่ ชลบุุรี ี ระยอง จัันทบุุรี ี และตราด มีีอายุุ
มากกว่่า 25 ปีี ขึ้้น� ไป สามารถให้้ข้อ้ มููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมได้้ มีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานไม่่น้้อย
กว่่า 5 ปีี และเป็็ นผู้้�ที่่มี� คี วามสมบููรณ์์แข็็งแรงทั้้�งร่่างกายและ
จิิตใจ มีีทักั ษะในการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ในการตอบ
แบบสอบถาม การคำำ� นวณขนาดตััว อย่่า งโดยใช้้ค วาม
สััมพัันธ์์โครงสร้้างเชิิงเส้้น (Structural Equation Modeling:
SEM) จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างควรมีีขนาดอย่่างน้้อย 10 - 20 เท่่า
ในตััวแปรในงานวิิจัยั นั้้�น (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011)
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� มีีตัวั แปรที่่�ศึกึ ษาจำำ�นวน 54 ตััวแปร
ดัังนั้้�น กลุ่่�มตััวอย่่าง 10 เท่่า จึึงควรเป็็ นอย่่างน้้อย 540 คน
ซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้จัดั เก็็บจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็ นจำำ�นวน 580 คน
เพื่่�อป้้ องกัันข้้อมููลที่่�ผิดิ พลาดและเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
เชิิงปริิมาณ นอกจากนั้้�น ผู้้�วิจัิ ยั จึึงได้้ศึกึ ษาวิิธีคำี �ำ นวณกลุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบอื่่�นร่่วมด้้วย โดยกำำ�หนดระดัับความเชื่่�อมั่่�น
95% และระดัับความคลาดเคลื่่อ� น 5% คำำ�นวณจากสููตรของ
Krejcie, & Morgan (1970) ดัังนั้้�น ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างในการ
ศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั จึึงเก็็บแบบสอบถามจากพนัักงานและ
ผู้้�บริิหารชาวไทยที่่�ทำ�ำ งานในโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว จำำ�นวน
580 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิ จัยั
เครื่่�อ งมืือ ที่่�ใ ช้้ใ นการวิิจั ยั ครั้้�ง นี้้� คืือ แบบสอบถาม

ข้้อคำำ�ถามประกอบไปด้้วย 3 ส่่วน ดัังนี้้� ส่่วนที่่� 1: ข้้อมููลส่่วน
บุุคคลของผู้้�ตอบแบบสอบถาม ส่่วนที่่� 2: ข้้อมููลตััวบ่ง่ ชี้้ก� าร
ส่่ ง เสริิม การท่่ อ งเที่่� ย วอย่่ า งรัับ ผิิด ชอบบนฐานคิิด การ
สร้้างสรรค์์คุุณค่่าร่่วมต่่อสัังคม ส่่วนที่่� 3: ข้้อคิิดเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะ โดยข้้อคำำ�ถามปลายปิิ ดจะใช้้มาตรวััด 5 ระดัับ
ระดัับความคิิดเห็็น (เห็็นด้้วยมากที่่�สุดุ = 5 เห็็นด้้วยมาก = 4
เห็็นด้้วยปานกลาง = 3 เห็็นด้้วยน้้อย = 2 เห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุดุ
= 1) ทดสอบความตรงเชิิงโครงสร้้างด้้วยการวิิเคราะห์์เชิิง
องค์์ประกอบ (factor analysis)
การทดสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
ข้้อคำำ�ถามงานวิิจัยั นำำ �ไปทดสอบ (pre-test) กัับกลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�มีคุี ุณลักั ษณะใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มประชากร เพื่่�อ
ทดสอบความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา (content validity) ความ
ชััด เจนของข้้อ คำำ�ถ าม จากนั้้�น จึึง นำำ� มาปรัับ ปรุุ ง แก้้ไ ข
ให้้เหมาะสมทั้้�งด้้านการใช้้ภาษา ความถููกต้้อง ก่่อนเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลในพื้้�นที่่�จริงิ ซึ่่ง� เครื่่อ� งมืือวิิจัยั ดัังกล่่าวได้้ผ่า่ น
การตรวจสอบความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา (index of itemobjective congruence) จากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการท่่องเที่่�ยว
และการโรงแรมในระดัับอุุดมศึึกษา จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยเลืือก
ข้้อคำำ�ถามที่่� มีีค่า่ IOC มากกว่่า 0.50 ขึ้้น� ไป หลัังจากปรัับ
แก้้ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญแล้้ว ผู้้�วิจัิ ยั จึึงส่่งเครื่่อ� งมืือ
วิิจัยั เพื่่�อให้้ได้้รับั การรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการ
วิิจัยั ในมนุุ ษย์์ (The Institutional Review Board: IRB)
สถาบัันบััณฑิติ พััฒนบริิหารศาสตร์์
การทดสอบความเชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถาม (reliability)
จำำ�นวน 30 ชุุด ดัังปรากฏในตารางที่่� 1 พบว่่า ค่่าสััมประสิิทธิ์์�
ของความเชื่่�อมั่่�น (Cronbach’s Alpha) ได้้เท่่ากัับ 0.983
ตามเกณฑ์์การพิิจารณ์์ที่่มี� ค่ี ่าไม่่น้้อยกว่่า 0.70 ทุุกหััวข้อ้
(Field, 2009)

ตารางที่่ � 1 ผลการทดสอบความเชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถาม (reliability)
No.

ประเด็็นคำำ�ถาม

จำำ�นวนข้้อคำำ�ถาม

Cronbach’s Alpha

1

แรงจููงใจภายนอก (extrinsic motivation)

9

0.958

2

คุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ (business value)

8

0.942

3

แรงจููงใจภายใน (intrinsic motivation)

7

0.907

4

การรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม (perceive benefits
of CSV)

8

0.950

5

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (social responsibilities)

12

0.932

98

ปัั จจัยั เชิิงสาเหตุุของการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว

ภััทรภร จิิรมหาโภคา และพััทรีียา หลัักเพ็็ชร

ตารางที่่ � 1 ผลการทดสอบความเชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถาม (reliability) (ต่่อ)
No.

ประเด็็นคำำ�ถาม

จำำ�นวนข้้อคำำ�ถาม

Cronbach’s Alpha

6
7

ความตั้้�งใจในการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม (intention create CSV)
มุุมมองต่่อการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบ (perspectives on
responsible tourism)

6
14

0.915
0.920

รวม

65

0.983

ตอบกลัับจำำ�นวน 168 ชุุด สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการโรงแรมกลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�ไม่่ได้้ทำ�ำ การตอบกลัับแบบสอบถามในรอบที่่� 1
และรอบที่่� 2
โดยทั้้�ง 3 รอบ มีีโ รงแรมกลุ่่�มตััว อย่่า งตอบกลัับ
แบบสอบถามที่่�ตรงกัับวััตถุุประสงค์์วิจัิ ยั ทั้้�งหมด 585 ราย
มีีแ บบสอบถามจำำ� นวน 5 ชุุ ด ที่่� ผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ไม่่สมบููรณ์์ จึึงไม่่นำำ�มาใช้้ในการศึึกษา ซึ่ง�่ มีีแบบสอบถาม
ที่่�ได้้รับั การตอบกลัับตรงกัับวััตถุุ ประสงค์์งานวิิจัยั ทั้้�งสิ้้�น
580 ชุุด
การวิิ เคราะห์์ข้้อมููล
งานวิิจัยั นี้้�วิเิ คราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณาโดยใช้้
โปรแกรมสำำ� เร็็จรูู ป ทางสััง คมศาสตร์์ใ นส่่ ว นของข้้อ มูู ล
ประชากรศาสตร์์ ได้้แก่่ เพศ อายุุ วุุฒิกิ ารศึึกษา จัังหวััดที่่�
ปฏิิบัติั งิ าน ตำำ�แหน่่ ง จำำ�นวนพนัักงานในองค์์กร และระยะ
เวลาทำำ�งาน
การวิิเ คราะห์์โ มเดลสมการโครงสร้้า ง (Structural
Equation Modeling: SEM) ด้้วยโปรแกรม Mplus version 7
และตรวจสอบความสอดคล้้อ งของโมเดลกัับ ข้้อ มููล เชิิง
ประจัักษ์์ด้ว้ ยค่่าสถิิติติ ามเกณฑ์์การพิิจารณา Chi-square/
df<3 (Kline, 2005) P-value>0.05 (Bagozzi, & Yi, 1988)
TLI>0.95 (Hoyle, & Panther, 1995) RMSEA<0.05
(Browne, 1993), SRMR<0.08 (Bentler, 1995)

วิิ ธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ำ การส่่งแบบสอบถามพร้้อมหนัังสืือขออนุุญาต
เก็็บข้้อมููลจากคณะการจััดการการท่่องเที่่�ยว สถาบัันบััณฑิติ
พััฒนบริิหารศาสตร์์ ให้้โรงแรมกลุ่่�มตััวอย่่าง 3 รอบ เนื่่�องจาก
ในรอบที่่� 1 ผู้้�วิิจั ัย ได้้ ทำ�ำ การส่่ ง แบบสอบถามให้้ แ ก่่
สถานประกอบการโรงแรมระดัับ 5 และ 4 ดาว ตามเกณฑ์์
รายชื่่อ� โรงแรมและรีีสอร์์ทที่่�ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานที่่�พักั
เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวของสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels
Association) ในจัังหวััดกลุ่่�มเป้้ าหมาย 4 จัังหวััด ได้้แก่่
จัังหวััดชลบุุรี ี ระยอง ตราด และจัันทบุุรี ี เป็็ นจำำ�นวน 197
โรงแรม ส่่งในรููปแบบจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-mail) มีี
โรงแรมตอบกลัับแบบสอบถามกลัับมาจำำ�นวน 120 ชุุด
เนื่่�องจากสถานประกอบการโรงแรมส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้เปิิ ดให้้
บริิการในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 จึึงส่่งผลให้้การดำำ�เนิิน
งานวิิจัยั มีีข้อ้ จำำ�กัดั ด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููลและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ทั้้�งในเรื่่อ� งของเวลาและสถานที่่�ในการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อเก็็บข้้อมููล
โดยตรง
ส่่วนในรอบที่่� 2 เพื่่�อให้้ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างเพีียงพอต่่อการ
วิิเ คราะห์์ข้้อ มููล ผู้้�วิิจั ยั ได้้ทำ�ำ การส่่ง แบบสอบถามให้้แ ก่่
โรงแรมกลุ่่�มตััวอย่่างผ่่านแฟลตฟอร์์มสื่่อ� ออนไลน์์ Facebook
โดยส่่งแบบสอบถามอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในรููปแบบ Google form
กระจายผ่่านช่่องทางกลุ่่�มของสมาคมโรงแรมภาคตะวัันออก
และกลุ่่�มโรงแรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มเป้้ าหมาย ซึ่่ง� มีีโรงแรม
ตอบกลัับแบบสอบถามเป็็ นจำำ�นวน 315 ชุุด เมื่่�อคััดกรอง
เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ที่่�มี ี
เกณฑ์์ คั ัด กรอง พบว่่ า โรงแรมกลุ่่�มตััว อย่่ า งที่่�ต รงกัับ
วััตถุุประสงค์์งานวิิจัยั ทั้้�งหมด 297 ราย ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ประเมิิน
สถานการณ์์ การเก็็บข้้อมููลของกลุ่่�มตััวอย่่างยัังมีีขนาดไม่่
เพีียงพอต่่อการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ผู้้�วิจัิ ยั จึึงได้้ส่ง่ แบบสอบถาม
ในรอบที่่� 3 เพื่่�อให้้ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างเหมาะสมต่่อข้้อกำำ�หนด
ของการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ (factor analysis) ผู้้�วิจัิ ยั
ได้้ส่ง่ แบบสอบถามเพิ่่�มทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่ง�่ ได้้รับั

ผลการศึึกษาวิิ จัยั
งานวิิจัยั นี้้�นำำ�เสนอผลการศึึกษาโดยแบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน
คืือ ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทั่่�วไปและผลการวิิเคราะห์์โมเดล
สมการโครงสร้้างเพื่่�อทดสอบสมมติิฐานการวิิจัยั ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทั่่�วไป
กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ พนัักงานและผู้้�บริิหารชาวไทย
ที่่�ทำ�ำ งานในโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว ในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก
ของประเทศไทย ใน 4 จัังหวััด ได้้แก่่ ชลบุุรี ี ระยอง จัันทบุุรี ี
และตราด จำำ�นวน 580 คน เป็็ นเพศหญิิง จำำ�นวน 306 คน
99

ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 6 (พฤศจิิกายน - ธัันวาคม) พ.ศ. 2564

คิิดเป็็ นร้้อยละ 52.80 เพศชาย จำำ�นวน 274 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ
47.20 ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่อายุุระหว่่าง 31 - 35 ปีี
จำำ�นวน 211 คน (ร้้อยละ 36.38) การศึึกษาส่่วนใหญ่่จบระดัับ
ปริิญญาตรีี จำำ�นวน 476 คน (ร้้อยละ 82.07) ทำำ�งานอยู่่�ใน
จัังหวััดชลบุุรี ี จำำ�นวน 258 คน (ร้้อยละ 44.48) ตำำ�แหน่่ ง
ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน จำำ�นวน 237 คน (ร้้อยละ 40.86) ขนาดของ
องค์์กรมีีพนัักงานระหว่่าง 1 - 50 คน จำำ�นวน 198 คน
(ร้้อยละ 33.14) และมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานโรงแรม
มามากกว่่า 10 ปีี จำำ�นวน 222 คน (ร้้อยละ 38.28)
ส่่วนที่่� 2 ผลการวิิเคราะห์์โมเดลสมการโครงสร้้างเพื่่�อ
ทดสอบสมมติิฐานการวิิจัยั
การทดสอบความเหมาะสมของโมเดลการวััด วิิธีหี มุุน
ปัั จจัยั แบบ Varimax เพื่่�อให้้ได้้คะแนนตััวประกอบ (factor
score) ที่่�ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กันั และการคััดเลืือกปัั จจัยั ที่่�มี ี

ค่่าน้ำำ��หนัักความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรกัับองค์์ประกอบที่่�มี ี
ค่่ามากกว่่า 0.50 และในการศึึกษาองค์์ประกอบตััวแปรที่่�มี ี
ค่่าน้ำำ��หนัักปัั จจัยั (factor loading) ผลการศึึกษาพบว่่า
มีีค่่าน้ำำ��หนัักระหว่่าง 0.517 - 0.943 ค่่าความเชื่่�อมั่่�นเชิิง
โครงสร้้าง (Composite Reliability: CR) อยู่่�ระหว่่าง 0.647
- 0.738 ซึ่่ง� เป็็ นไปตามเกณฑ์์พิจิ ารณาที่่�ค่่า CR มากกว่่า
0.60 และค่่า Average variance extracted (AVE) ที่่�พิจิ ารณา
ตามเกณฑ์์ควรมีีค่า่ มากกว่่า 0.5 (Fornell, & Larcker, 1981)
การศึึกษานี้้�พบว่่า ตััวแปรสัังเกตได้้ที่่อ� ธิิบายตััวแปรแฝงมีี
ความน่่ าเชื่่�อถืือและมีีความเฉพาะเจาะจง ค่่า AVE อยู่่�
ระหว่่าง 0.586 - 0.704 แสดงให้้เห็็นว่่า ตััวแปรสัังเกต
ในแต่่ละองค์์ประกอบสามารถอธิิบายตััวแปรแฝงได้้อย่่างดีี
มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ และเที่่�ยงตรง ดัังแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่ � 2 การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ
องค์์ประกอบ
Model fit

X2/df<3

P-value CFI>0.95 TLI>0.95 RMSEA SRMR
>0.05
<0.05
<0.08

CR
<0.6

AVE
<0.5

แรงจููงใจภายนอก (EM)

1.357

0.236

0.999

0.998

0.025

0.006

0.729

0.691

คุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ (BV)

1.066

0.380

1.000

1.000

0.011

0.007

0.738

0.704

แรงจููงใจภายใน (IM)

0.001

0.921

1.000

1.004

0.000

0.000

0.718

0.678

การรัับ รู้้�ประโยชน์์ ข องการสร้้ า ง
คุุณค่า่ ร่่วม (PB)

1.544

0.136

0.999

0.997

0.031

0.008

0.707

0.663

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (SR)

2.446

0.060

0.992

0.985

0.050

0.020

0.586

0.647

ความตั้้�ง ใจในการสร้้า งคุุ ณค่่ า ร่่ ว ม
(IC)

2.24

0.081

0.998

0.995

0.046

0.007

0.680

0.628

จากตารางที่่� 2 การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเกณฑ์์การ
พิิจารณา Model Fit โดยอ้้างจากแนวคิิด ดัังต่่อไปนี้้� (X2/df
= 3 (Kline, 2005) P-value>0.05 (Bagozzi, & Yi, 1988)
RMSEA<0.05 (Browne, 1993) CFI = 0.95 (Hu, &
Bentler, 1999) TLI>0.95 (Hoyle, & Panther, 1995) SRMR

< 0.08 (Bentler, 1995) C.R.>0.6 (Fornell, & Bookstein,
1982) AVE>0.5 (Fornell, & Larcker, 1981) ผู้้�วิจัิ ยั ทดสอบ
อิิทธิิพลทางตรงและทางอ้้อมและอิิทธิิพลโดยรวมด้้วยสมการ
เชิิง โครงสร้้า ง (SEM) ผลการตรวจสอบโมเดลสมการ
โครงสร้้าง ดัังปรากฏในตารางที่่� 3

100

ปัั จจัยั เชิิงสาเหตุุของการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว

ภััทรภร จิิรมหาโภคา และพััทรีียา หลัักเพ็็ชร

ตารางที่่� 3 ค่่าอิิทธิิพลทางตรง ทางอ้้อม และอิิทธิิพลโดยรวม
ตััวแปร

เส้้นทางอิิ ทธิิ พล

EM

SR

IM

BV

PB

IC

EM

DE

-

0.551*

-

-

-0.290*

-

0.264*

-0.023

IE
SR

IM

BV

PB

TE

-

-

-

-

-0.026

-0.023

DE

-

-

-

-

0.480*

-

IE

-

-

0.425*

TE

-

-

-

-

-

0.425*

DE

-

0.348*

-

-

0.545*

-

IE

-

-

-

-

0.167*

0.631*

TE

-

-

-

-

0.712*

0.631*

DE

-

-

-

-

0.281*

-

IE

-

-

-

-

-

0.249*

TE

-

-

-

-

-

0.249*

DE

-

-

-

-

-

0.886*

IE

-

-

-

-

-

-

TE

-

-

-

-

-

-

R2 = 0.923 (92.3%)
หมายเหตุุ : อิิทธิิพลทางตรง (DE) อิิทธิิพลทางอ้้อม (IE) อิิทธิิพลโดยรวม (TE), P-value<0.05*

ผลการวิิเคราะห์์เส้้นทางอิิทธิิพลพบว่่า โมเดลโครงสร้้าง
(structural model) ในความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุที่่ร� ะดัับนััย
สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ 0.05 พบว่่า แรงจููงใจภายนอก (EM)
มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (SR)
โดยมีีขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ 0.551 (P-value<0.05) (DE =
0.551*) แรงจููงใจภายใน (IM) มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวก
กัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (SR) โดยมีีขนาดอิิทธิิพล
เท่่ากัับ 0.348 (P-value<0.05) (DE = 0.348*) ความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ สััง คม (SR) มีีอิิท ธิิพ ลทางตรงเชิิง บวกกัับ การรัับ รู้้�
ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม (PB) โดยมีีขนาดอิิทธิิพล
เท่่ากัับ 0.480 (P-value<0.05) (DE = 0.480*) แรงจููงใจ
ภายใน (IM) มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับการรัับรู้้�ประโยชน์์
ของการสร้้างคุุณค่่าร่่วม (PB) โดยมีีขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ
0.545 (P-value<0.05) (DE = 0.545*) คุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ (BV)
มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้าง

คุุณค่า่ ร่่วม (PB) โดยมีีขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ 0.281 (P-value
<0.05) (DE = 0.281*) ทั้้�งนี้้�แรงจููงใจภายนอก (EM) ไม่่มี ี
อิิทธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้าง
คุุณค่า่ ร่่วม (PB) โดยมีีขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ -0.290 (P-value
<0.05) (DE = - 0.290*) และการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้าง
คุุณค่่าร่่วม (PB) มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับความตั้้�งใจ
ในการสร้้างคุุณค่่าร่่วม (IC) โดยมีีขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ
0.886* (P-value<0.05) (DE = 0.886*)
ปัั จจัยั เชิิงสาเหตุุของการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบของ
โรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว ในภาคตะวัันออกมีีความสามารถ
ในการพยากรณ์์ได้้ดีแี ละยอมรัับได้้ โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์�การ
ทำำ�นาย R2 = 0.923 (92.3%) ซึ่่ง� สููงกว่่าเกณฑ์์ 0.19 (Chin,
1998) แสดงให้้เห็็นว่่าโมเดลการศึึกษานี้้�สามารถอธิิบายได้้
ร้้อยละ 92.3 อย่่า งมีีนััย สำำ�คั ญ
ั ทางสถิิติิ 0.05 จึึง สรุุป
สมมติิฐานได้้ ดัังตารางที่่� 4
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ตารางที่่ � 4 สรุุปผลการทดสอบสมมติิฐาน
สมมติิ ฐาน

ค่่าประมาณ

ผลการทดสอบ

H1 แรงจููงใจภายนอก มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

0.551

ยืืนยััน

H2 แรงจููงใจภายใน มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

0.348

ยืืนยััน

H3 แรงจููง ใจภายนอก มีีอิิท ธิิพ ลทางตรงเชิิง บวกต่่ อ การรัับ รู้้�
ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม

-0.2990

ปฏิิเสธ

H4 ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อการรัับรู้้�
ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม

0.480

ยืืนยััน

H5 แรงจููงใจภายใน มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อการรัับรู้้�ประโยชน์์
ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม

0.545

ยืืนยััน

H6 คุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อการรัับรู้้�ประโยชน์์
ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม

0.281

ยืืนยััน

H7 การรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่่าร่่วมมีีอิทิ ธิิพลทางตรง
เชิิงบวกต่่อความตั้้�งใจในการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม

0.886

ยืืนยััน

จากการศึึกษาตามวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั นี้้�พบว่่า
เส้้นอิิทธิิพลที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่
สมมติิฐานที่่� 1 แรงจููงใจภายนอก มีีอิทิ ธิิพลทางตรง
เชิิง บวกต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม (IE = 0.551 *)
สอดคล้้อ งกัับ งานวิิจั ยั ก่่ อ นหน้้ า นี้้� ที่่�มี ีข้้อ ค้้น พบว่่า ผู้้�คนมีี
แนวโน้้มที่่�จะเลืือกทำำ�งานกัับบริิษัทั ที่่�มีคุี ณธ
ุ รรมและมีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Aguinis, 2011; Coombs, & Holladay,
2012)
สมมติิฐานที่่� 2 แรงจููงใจภายใน มีีอิทิ ธิิพลทางตรง
เชิิงบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (IE = 0.348*) แรงจููงใจ
ภายใน ได้้แก่่ การออกแบบนวััตกรรมเพื่่�อใช้้แก้้ปััญหาสัังคม
การพััฒนาคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการให้้ดีขึ้้ี น� เพื่่�อเพิ่่�ม
ความต้้องการผลิิตภััณฑ์์/สิินค้้าในท้้องถิ่่�น และการสร้้าง
ประโยชน์์ ท างเศรษฐกิิจ ให้้กั บั ชุุ ม ชนท้้อ งถิ่่�น รวมถึึง การ
จ้้างงานและการพััฒนาทัักษะ สอดคล้้องกัับการค้้นพบของ
งานวิิจัยั ที่่�ว่า่ แรงจููงใจภายในมีีอิทิ ธิิพลในการลดความขััดแย้้ง
ในบทบาทหน้้าที่่�และเพิ่่�มความพึึงพอใจต่่อการทำำ�งานของ
พนัักงาน (Keaveney, & Nelson, 1993; Lin, 2007)
สมมติิฐานที่่� 4 ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีอิทิ ธิิพล
ทางตรงเชิิงบวกต่่อการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม

อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
จากการศึึกษาตามวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั นี้้�พบว่่า
เส้้นอิิทธิิพลที่่�ไม่่มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั
สมมติิฐานที่่� 3 แรงจููงใจภายนอก ไม่่มีอิี ทิ ธิิพลทางตรง
เชิิงบวกต่่อการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม ได้้แก่่
กฎระเบีียบจากภาครััฐบาล (government regulations) ภาค
ประชาสัังคม (civil society) และบรรษััทภิิบาล (corporate
governance) จึึงปฏิิเสธสมมติิฐาน ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�ไม่่
สอดคล้้องกัับการค้้นพบของงานวิิจัยั ที่่�ว่า่ แรงจููงใจภายนอก
เป็็ นตััวขับั เคลื่่�อนที่่�ส่ง่ ผลต่่อทััศนคติิของพนัักงาน (Cullen,
& Greene, 2011) และจากข้้อค้้นพบในตารางที่่� 3 แสดงให้้
เห็็นว่่าแรงจููงใจภายนอก (EM) มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวก
กัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (SR) โดยมีีขนาดอิิทธิิพล
เท่่ากัับ 0.551 ซึ่่�งอาจกล่่าวได้้ว่่า แรงจููงใจภายนอกไม่่มี ี
อิิท ธิิพ ลตรงเชิิง บวกต่่ อ การรัับ รู้้�ป ระโยชน์์ ข องการสร้้า ง
คุุณค่่าร่่วมแต่่มีผี ลต่่อพฤติิกรรมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม และผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�ยังั พบว่่าหััวข้อ้ ด้้านมีีการใช้้
อำำ�นาจตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับขององค์์กรในการบริิหาร
งานด้้วยความเป็็ นธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ติ ามหลัักนิิติธิ รรม
(rule of law) ได้้รับั การเลืือกมากที่่�สุดุ
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(IE = 0.480*) ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ได้้แก่่ การกระจาย
กำำ�ไรแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างเป็็ นธรรม การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยเคารพ
และปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบและกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด การ
ปลููกจิิตสำำ�นึึกการดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิบโตทางธุุรกิิจ
ควบคู่่�กัับ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม ความสมััค รใจและ
เสีียสละเพื่่�อสัังคมส่่วนรวม สิ่่�งเหล่่านี้้�เองจะนำำ�ความสำำ�เร็็จ
มาสู่่�บริิษัทั และชุุมชน (Porter, & Kramer, 2019) การสร้้าง
คุุณค่่าร่่วมจะช่่วยสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้กับั ธุุรกิิจและ
คุุณค่่าทางสัังคมของสัังคมไปพร้้อม ๆ กััน (Hrdinová,
Sakál, & Fidlerová, 2012)
สมมติิฐานที่่� 5 แรงจููงใจภายใน มีีอิทิ ธิิพลทางตรง
เชิิงบวกต่่อการรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม (IE =
0.545*) ปัั จจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงจููงใจภายในมีีอิทิ ธิิพลต่่อ
ความตั้้�งใจในการกระทำำ�บางสิ่่�งบางอย่่าง (Kong, Kwok, &
Fang, 2012) และเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ผ่่านการสร้้างคุุณค่า่ ทางสัังคมจะเป็็ นหนึ่่�งในแรงขัับเคลื่่อ� นที่่�
ทรงพลัังในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจโลก (Porter, & Kramer,
2019).
สมมติิฐานที่่� 6 คุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิง
บวกต่่ อ การรัั บ รู้้�ประโยชน์์ ข องการสร้้ า งคุุ ณค่่ า ร่่ ว ม
(IE=0.281*) คุุณค่า่ ด้้านธุุรกิิจ ได้้แก่่ การสนัับสนุุนผู้้�ประกอบ
การรายย่่อยในท้้องถิ่่�นเพื่่�อพััฒนาและขายผลิิตภััณฑ์์ที่่ยั่่� �งยืืน
การเพิ่่�มขึ้้น� ของผลกำำ�ไรในการประกอบธุุรกิิจ การท่่องเที่่�ยว
ช่่ ว ยยกระดัับ มาตรฐานคุุ ณภ าพชีีวิ ิต ของชุุ ม ชนท้้อ งถิ่่�น
สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ที่่�ว่า่ การพััฒนาโมเดลของการมีีคุณค่
ุ า่
เป็็ นเป้้ าหมายหลัักในการทำำ�การตลาด เป็็ นโอกาสอัันดีีที่่จ� ะ
ช่่วยให้้องค์์กรได้้มีโี อกาสในการแสดงศัักยภาพด้้านทัักษะ
ความสามารถในการใช้้ทรััพยากรที่่�มีค่ี า่ ของตนเองเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
ความก้้าวหน้้าทางเศรษฐกิิจและสัังคม (Bajs, 2013; Porter,
& Kramer, 2019).
สมมติิฐานที่่� 7 การรัับรู้้�ประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมมีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อความตั้้�งใจในการสร้้าง
คุุณค่า่ ร่่วม (IE = 0.886*) ความตั้้�งใจในการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม
ได้้แก่่ การท่่องเที่่�ยวสร้้างอาชีีพแก่่ผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชนมากขึ้้น�
เพื่่�อให้้ผู้้�คนเข้้าถึึงโอกาสด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจ บริิษัทั ใส่่ใจ
ต่่อสุุขภาพและความปลอดภััยในที่่�ทำ�ำ งานของพนัักงานและ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อคุุณภาพสิินค้้าและความปลอดภััยของ
ลููกค้้า สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ที่่�ว่า่ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ได้้รับั การระบุุว่า่ เป็็ นหนึ่่�งในสิ่่�งที่่�ทรงพลัังที่่�สุดุ ที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อ
พฤติิก รรมของมนุุ ษ ย์์ การตััดสิินใจเกี่่�ย วกัับการกระทำำ�

ภััทรภร จิิรมหาโภคา และพััทรีียา หลัักเพ็็ชร

เกี่่�ย วข้้อ งกัับ บรรทััด ฐานทางสััง คม ทััศ นคติิล้้ว นส่่ง ผล
ต่่อความตั้้�งใจในการเลืือกตััดสิินใจในการกระทำำ�สิ่่ง� ต่่าง ๆ
(Teng, Wu, & Liu, 2015; Doran, & Larsen, 2016)
การศึึก ษาปัั จจั ยั เชิิง สาเหตุุ ข องการท่่อ งเที่่�ย วอย่่า ง
รัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว ในภาคตะวัันออก
พบว่่า การท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบในการนำำ�มาปรัับใช้้กับั
บริิบทของโรงแรมในประเทศไทย มีีข้อ้ ค้้นพบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ
การเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมมีีที่่ม� าหลัักจาก
การตั้้�งใจทำำ�ความดีี โดยมีีแรงจููงใจภายในของมนุุษย์์เป็็ นแรง
ขัับเคลื่่�อนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั เมื่่อ� มีีปััจจัยั สนัับสนุุ นจากแนวคิิดคุุณค่า่
ธุุรกิิจ การรัับรู้้�ผลประโยชน์์ของการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม ความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม และความตั้้�งใจจากภาคคีีที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
องค์์กรภาคเอกชน ภาคสัังคม และภาครััฐบาลจะช่่วยส่่งเสริิม
ให้้ ก ารท่่ อ งเที่่� ย วอย่่ า งรัับ ผิิด ชอบสามารถช่่ ว ยพััฒ นา
เศรษฐกิิจและสัังคมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีไี ด้้
ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการศึึกษาไปใช้้
ในการศึึกษาปัั จจัยั เชิิงสาเหตุุของการท่่องเที่่�ยวอย่่าง
รัับผิิดชอบของโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว ในภาคตะวัันออก
ควรมีีแนวทางในการพััฒนา ดัังนี้้�
1. ด้้านเศรษฐกิิจ การส่่งเสริิมมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ
ของผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนท้้องถิ่่�นมีีคุณภ
ุ าพที่่�ดีใี นระดัับที่่�สามารถ
ตอบโจทย์์กลุ่่�มลููกค้้าเป้้ าหมายได้้ นอกจากนั้้�นการมีีส่ว่ นร่่วม
การทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างสามััคคีีและมีีคุุณธรรม โดยผลจาก
การศึึก ษาด้้า นแรงจููง ใจพบว่่า ผู้้�คนมีีแ นวโน้้ ม ที่่�จ ะเลืือ ก
ทำำ�งานกัับบริิษัทั ที่่�มีคุี ณธ
ุ รรมและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ส่่งเสริิมการมีีเครืือข่่ายพัันธมิิตรการทำำ�งานที่่�แข็็งแรงไปใน
ทิิศทางที่่�ดีี ส่่งเสริิมสนัับสนุุ นการทำำ�งานซึ่่ง� กัันและกััน การ
บริิหารจััดการในการแบ่่งปัั นผลประโยชน์์ ทั้้ง� ทางตรงและ
ทางอ้้อมแก่่ทุกุ ฝ่่ ายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็ นธรรมและเท่่าเทีียม
2. ด้้านสัังคม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการมอบการศึึกษา
และองค์์ความรู้้�โดยประยุุกต์์การออกแบบนวััตกรรมเพื่่�อใช้้
แก้้ปััญหาสัังคม โดยจััดหาให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�มีใี จรััก
และมีีความยิินดีีเข้้ามาช่่วยเหลืือ เป็็ นตััวกลางในการประสาน
งานระหว่่างภาคธุุรกิิจและภาคชุุมชน เพื่่�อให้้สื่่�อสารกััน
ได้้อ ย่่ า งชััด เจนมีีป ระสิิท ธิิภ าพ และเข้้า ใจตรงกััน เพื่่� อ
ประโยชน์์แก่่สังั คม
3. ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การส่่งเสริิมให้้ทุุกคนมีีจิติ สำำ�นึึก
ที่่�ดีแี ละจิิตสาธารณะในการทำำ�ประโยชน์์ ทั้้ง� ต่่อตนเองและ
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สัังคม ความรัับผิิดชอบต่่อทรััพยากรทางธรรมชาติิ การใช้้
พลัังงานสะอาด และมุ่่�งเน้้นที่่�ความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม
ในชุุมชน มุ่่�งส่่งเสริิมให้้ทุกุ คนในชุุมชนและสัังคมมีีจิติ สำำ�นึึก
การดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิบโตทางธุุรกิิจควบคู่่�กัับความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้วยความเต็็มใจ
ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับงานวิิ จัยั ในอนาคต
1. ในการศึึกษาการท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบครั้้�งต่่อไป
สามารถทำำ�ได้้โดยเก็็บข้้อมููลจากนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยและ
ชาวต่่ า งชาติิเ พื่่�อ จะได้้ท ราบถึึง แง่่มุุม ที่่�ห ลากหลายตาม
ลัักษณะทางประชากรศาสตร์์ที่่แ� ตกต่่างกััน
2. การท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบ มีีแนวคิิดเพื่่�อสร้้าง
คุุณค่า่ ร่่วมทั้้�งทางธุุรกิิจและชุุมชน ดัังนั้้�น ควรศึึกษาบริิบท
ของแต่่ ล ะชุุ ม ชนเพื่่� อ ค้้น หาความต้้อ งการที่่�แ ท้้จริ ิง และ
สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้
3. ผลการทดสอบสมมติิฐานพบว่่า ปัั จจัยั ภายนอกไม่่
สนัับสนุุ นต่่อการทำำ�กิจิ กรรมเพื่่�อสัังคม ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย
กฎระเบีียบจากภาครััฐบาล (government regulations)
ภาคประชาสัังคม (civil society) และบรรษััทภิิบาล (corporate
governance) แต่่มีจี ากการศึึกษาพบว่่าแรงจููงใจภายนอก
มีีอิทิ ธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนั้้�น
การศึึกษาครั้้�งต่่อไปจึึงควรพิิจารณาในประเด็็นดัังกล่่าว
ในรููปแบบการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพเพื่่�อให้้ทราบถึึงปััจจัยั ที่่�แฝงอยู่่�
4. การมีีส่ว่ นร่่วมของทุุกภาคส่่วนเพื่่�อให้้ผลงานลุุล่ว่ ง
จำำ�เป็็ นต้้องอาศััยกิิจกรรมในการสร้้างความเข้้มแข็็งของ
เครืือข่่าย ดัังนั้้�น การสร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่ายการ
ท่่อ งเที่่�ย วภาคตะวััน ออกควรมีีก ารศึึก ษาเพิ่่�ม เติิม ต่่ อ ไป
ในอนาคต
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