
บทคัดย่อ
 สืบเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

และกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการ

เจริญเตบิโตเพิม่ข้ึนในประเทศไทยซึง่ผลให้เกดิการประยกุต์

น�าแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้ในอุตสาหกรรมที่พัก	

(รสีอร์ท)	เพือ่ออกแบบแนวการพฒันารีสอร์ทอย่างย่ังยืนโดย

เฉพาะกลุ่มธุรกิจ	 วิจัยนี้ได้ค�านึงถึงอิทธิพลของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อการพัฒนารีสอร์ทอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการน�าไปประยกุต์ใช้และการเปรยีบเทียบหาความส�าคญั

ระหว่างประเด็นการพัฒนารีสอร์ทอย่างยั่งยืนกับกรอบ 

การรายงานสากล	(GRI)	

ค�าส�าคญั: การพฒันาอย่างยัง่ยนื	รสีอร์ท	รายงานความย่ังยนื	

GRI

Abstract
	 Increasing	 in	 popularity	 of	 tourism	 has	

impacted on the environment and local communities 

in	 several	ways.	The	 industry	 needs	 to	 look	 out	 

on	 the	 growth	 of	 visitors.	 The	 purpose	 of	 this	 

research is to develop guidelines for measurement 

and evaluation in sustainable resort development. 

The	study	is	to	analyse	the	sustainability	of	resorts	

internally	and	externally.	According	to	the	Global	

Reporting	Initiative,	this	study	is	divided	into	the	

following	steps.	First,	the	definition	of	sustainable	

development	and	stakeholders	has	been	reviewed.	

Second,	 the	 concept	 of	 sustainable	development	 

to suit the resort business is purposed is based  

on	economic	environment,	and	social	are	used	to	

implement	to	a	resort.	The	purposed	framework	that	

are	appropriate	to	the	resort	and	drives	sustainability	

are	 introduced.	 Lastly,	 the	 improvement	 on	 the	 

resort	after	evaluation	from	the	study	is	suggested.

Keywords: Sustainable	Development,	Resort,	Golbal	

Reporting	Intitative,	GRI
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บทน�า
	 ในสภาวการณ์โลกในปัจจบุนัปัญหาการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศหรือโลกร้อนเกิดความท้าทายบทใหม่ซึ่งไม่ใช ้

แค่เป็นปัญหาเพียงด้านส่ิงแวดล้อมเท่าน้ันแต่กลับส่งผล 

กระทบเป็นวงกว้างในหลายแง่มุมทั้งปัญหาด้านสังคม 

รวมถึงด้านเศรษฐกิจซึ่งในอดีตทุกคนต่างให้ความส�าคัญ 

ในการพฒันาระบบเศรษฐกจิเป็นส�าคญัคอืการดผูลติภณัฑ์

มวลรวม	 (GDP)	แต่การมุ่งเน้นเพียงพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลับไม ่ได ้ส ่งผลกับการพัฒนาของประเทศโดยรวม	 

ยกตัวอย่างเช่นการขาดการมีจิตส�านึกในการพัฒนารีสอร์ท

ในพ้ืนที่ป่าสงวนซ่ึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

และชุมชนท้องถิ่นโดยหากมองในระยะยาวจะส่งผลในภาพ

รวมของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศทัง้หมดจาก

ตัวอย ่างดังกล ่าวจึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมร่วมกับเศรษฐกิจแต่ปัญหาคือความสนใจของ 

ผู ้ประกอบการที่จะลงทุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ที่มีจ�านวนน้อยอันเนื่องมาจากความคุ้มค่าในการลงทุน 

ซึ่งการลงทุนทางด้านส่ิงแวดล้อมค่อนข้างเป็นการลงทุน 

ที่มีมูลค่าสูงและมีอัตราของผลตอบแทนที่ไม่ชัดเจนจึง 

ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญกับการตัดสินใจให้ความร่วมมือ 

ของผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัจจุบันจึงม ี

การพัฒนาแนวคิดเป็นการอย่างยั่งยืนซึ่งค�าจ�ากัดความของ

แนวคิดนี้จากสมัชชาโลกจากที่ก�าเนิดขึ้นจากรายงานเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (The	Bruntland	

Report	หรือ	Our	Common	Future)	โดยการตีความการ

พัฒนาอย ่างยั่ งยืนแบ ่งออกเป ็นสามด้านดังต ่อไปนี้	 

ด้านเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคมโดยงานวิจัย 

มีวตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาแนวคดิการพฒันาอย่างยัง้ยนื

ส�าหรับรีสอร์ทโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรีสอร์ท

เป ็นส�าคัญเป ็นที่มาของ	 แนวทางการพัฒนารีสอร ์ท 

อย่างยั่งยืน	 ปัจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ 

ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการขยายตัวสูงขึ้นโดยพิจารณา

ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่ 

มาเข้าพกัในสถานประกอบการปี	2557	มจี�านวนมากกว่า	51	

ล้านคนและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยสัดส่วนชาวต่างชาติ

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง	 10,357,388	 คน	 รายได้ 

จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าเท่ากับ	 480,031.51	 ล้านบาท	 

(Department	of	Tourism,	2005)

ตารางที่ 1	 จ�านวนและรายได้จากการท่องเที่ยวมกราคม-

พฤษภาคม	2557	

	 ซ่ึงผนวกกับการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียจึงส ่งผลให ้มีแนวโน ้มที่ดีขึ้นในขณะเดียวกัน 

การท่องเทีย่วหมวดเชงิอนรุกัษ์และผจญภยัมอีตัราทีเ่พิม่ข้ึน

แต่ในทางกลับกันความชัดเจนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีจ�านวน

การให้บริการด้านที่พักเชิงอนุรักษ์และผจญภัยอยู่น้อย 

ซึง่ถอืว่าเป็นโอกาสของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศ

เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนารีสอร์ทแบบยั่งยืนยั่งยืน 

โดยค�านึงถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับรีสอร์ท 

ในประเทศไทยและให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(Stakeholder)	 และหลักการทางเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยกุต์ใช้ซึง่ในแต่ละด้านจะมกีารหาประเดน็การพฒันา

อย่างยั่งยืนต่างๆ	 เพื่อน�าไปใช้ในแนวทางในการพัฒนา

รีสอร์ทที่ยั่งยืนโดยเริ่มจากการหาผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนารีสอร์ทอย่างยั่งยืน

หลงัจากนัน้กใ็ห้น�า้หนกัความส�าคญัของแต่ละฝ่ายของผูท้ีม่ี

ส ่วนได้ส ่วนเสียกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง	 3	 ด้าน 

คอื	ด้านเศรษฐกจิ,	สิง่แวดล้อม	(Vesela	Veleva,	Michael	

Ellenbecker,	2001)	และสังคม	
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Lastly, the improvement on the resort after 
evaluation from the study is suggested. 
 
Keywords: Sustainable Development, 
Resort, Golbal Reporting Intitative, GRI 
 
บทน า 

ในสภาวการณ์โลกในปัจจุบันปัญหา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือโลกร้อนเกิด
ความท้าทายบทใหม่ซึ่งไม่ใช้แค่เป็นปัญหา
เพียงด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่กลับส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างในหลายแง่มุมทั้งปัญหา
ด้านสังคมรวมถึงด้านเศรษฐกิจซึ่งในอดีตทุก
คนต่างให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจเป็นส าคัญคือการดูผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GDP) แต่การมุ่งเน้นเพียงพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจกลับไม่ได้ส่งผลกับการพัฒนาของ
ประเทศโดยรวม ยกตัวอย่างเช่นการขาดการ
มีจิตส านึกในการพัฒนารีสอร์ทในพื้นที่ป่า
สงวนซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และชุมชนท้องถิ่นโดยหากมองในระยะยาว
จะส่งผลในภาพรวมของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศทั้งหมดจากตัวอย่าง
ดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับเศรษฐกิจแต่ปัญหาคือ
ความสนใจของผู้ประกอบการที่จะลงทุนด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีจ านวนน้อยอัน
เนื่องมาจากความคุ้มค่าในการลงทุนซึ่งการ
ลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเป็นการ
ล ง ทุ น ที่ มี มู ล ค่ า สู ง แ ล ะ มี อั ต ร า ข อ ง
ผลตอบแทนที่ไม่ชัดเจนจึงถือเป็นอุปสรรค
ส าคัญกับการตัดสินใจให้ความร่วมมือของ

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาแนวคิดเป็นการอย่าง
ย่ังยืนซึ่งค าจ ากัดความของแนวคิดนี้จาก
สมัชชาโลกจากที่ก าเนิดข้ึนจากรายงานเร่ือง
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (The 
Bruntland Report หรือ Our Common 
Future) โดยการตีความการพัฒนาอย่างย่ังยืน
แบ่ งออกเป็นสามด้ านดั งต่ อไปนี้  ด้ าน
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมโดยงานวิจัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแนวคิดการ
พัฒนาอย่างย้ังยืนส าหรับรีสอร์ทโดยค านึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรีสอร์ทเป็นส าคัญ
เป็นที่มาของ แนวทางการพัฒนารีสอร์ทอย่าง
ย่ังยืน ปัจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการขยายตัว
สูงขึ้นโดยพิจารณาข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างประเทศที่มาเข้าพักในสถาน
ประกอบการปี 2557 มีจ านวนมากกว่า 51 
ล้านคนและมีแนวโน้มสูงขึ้นเ ร่ือยๆโดย
สัดส่วนชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยถึง 10,357,388 คน รายได้จากการ
ท่องเที่ยวมีมูลค่าเท่ากับ 480,031.51 ล้านบาท  
(Department of Tourism, 2005) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
มกราคม-พฤษภาคม 2557   
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	 การออกแบบตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ของรีสอร ์ทในประเทศไทยโดยการน�า 	 (GRI)	 และ 

หลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ซ่ึงในแต่ละ

ด้านจะมีการหาตัวชี้วัดต่างๆ	 เพื่อน�าไปใช้ในการวัดการเป็น

รสีอร์ททีม่กีารพฒันาอย่างย่ังยืนโดยเร่ิมจากการหาผูท้ีมี่ส่วน

ได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของ 

การพัฒนารีสอร์ทอย่างย่ังยืนหลังจากนั้นก็ให้น�้าหนักความ

ส�าคัญของแต่ละ	(Stakeholder)	กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้ง	 3	 ด้านคือ	 ด้านเศรษฐกิจ,	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม 

เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับธุรกิจรีสอร์ท	 

ดังแสดงรูปที่	1

รูปที่ 1	ขอบเขตงานวิจัย

ผลการด�าเนินงานวิจัย
	 1.	การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stake-

holder	Analysis)

 เนื่ องจากการออกแบบแนวทางการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนนั้นต้องให้ความส�าคัญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เป็นอันดับแรกซ่ึงการวิเคราะห์ผู ้ ท่ีมีส ่วนได้ส ่วนเสีย	 

(Wen	Feng	 et	 al.,	 2013)	 ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

โดยทางตรงและทางอ้อมโดยการวิเคราะห์ผู ้ที่มีส่วนได ้

ส่วนเสียเพื่อสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล 

ในการออกแบบแนวทางน�าไปสูก่ารพฒันารีสอร์ทอย่างย่ังยนื

โดยเร่ิมจากการวเิคราะห์	ซึง่สามารถระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

ของรสีอร์ทและความสนใจต่อประเด็นการพฒันาอย่างยัง่ยนื	

มีทั้งหมด	10	หมวดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2	 การจ�าแนกผู ้ที่มีส ่วนได้ส่วนเสียต่อการให้ 

ความสนใจในแต่ละมิติ	

หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

พนักงาน   
สหภาพแรงงาน  - 
ซัพพลายเออร์   -

ลูกค้า   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
การประกนัภยั/การเงนิ  - 
ชุมชนท้องถิ่น   
ภาครัฐบาลท้องถิ่น   
ภาครัฐบาล   

	 ให้ความสนใจมาก

	 ให้ความสนใจ

	-		 ให้ความสนใจน้อย

 (1) พนักงาน ในอุตสาหกรรมงานบริการถือว่า

ทรพัยากรมนษุย์เป็นปัจจยัโดยตรงทีส่่งผลกระทบต่อธรุกจิ

การให้บริการด้านที่พักนอกจากนี้การค�านึงความเป็นธรรม

และความมั่นคงด้านรายได้,	 การลงทุนด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 และสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในที่

ท�างานในมิติด้านเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อมิติสังคมคือ

ด้านสิทธิมนุษยชน,	ความเท่าเทียม	และการกระจายรายได้

ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง

 (2) สหภาพแรงงาน	 ซึ่งในธุรกิจที่พักโรงแรม 

ย่อมมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานเพ่ือท�าหน้าที่ดูแลสิทธิ 

ของพนักงานที่พักเพื่อเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนของ 

ในด้านพนักงานเนื่องด้วยหากมีสหภาพแรงงานที่แข็งแรง

ย่อมส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งด้านผู้ประกอบการ 

และพนกังานซึง่สามารถเชือ่มโยงถงึความเป็นอยูข่องชมุชน

ท้องถิ่น

               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.9  No.1  January – June  2015                . 
 

 

119 

ซึ่ ง ผนวกกั บก า ร รวม กลุ่ ม ขอ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียจึงส่งผลให้มี
แนวโน้มที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันการท่องเที่ยว
หมวดเชิงอนุ รัก ษ์และผจญภัยมีอัตราที่
เพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันความชัดเจนด้าน
การพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีจ านวนการ
ให้บริการด้านที่พักเชิงอนุรักษ์และผจญภัยอยู่
น้อยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศเพื่อให้มีแนวทางใน
การพัฒนารีสอ ร์ทแบบ ย่ัง ยืน ย่ัง ยืนโดย
ค านึ งถึ งแนวทางการพัฒนาอย่าง ย่ัง ยืน
ส าห รับ รีสอร์ทในประ เทศไทยและให้
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholder)  และหลักการทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ซึ่งในแต่ละด้านจะมี
การหาประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่างๆ
เพื่อน าไปใช้ในแนวทางในการพัฒนารีสอร์ท
ที่ย่ังยืนโดยเร่ิมจากการหาผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนารี
สอร์ทอย่างย่ังยืนหลังจากนั้นก็ให้น้ าหนัก
ความส าคัญของแต่ละฝ่ายของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้ง 3 ด้าน

คือ  ด้ าน เศรษฐกิจ,  สิ่ งแวดล้อม  (Vesela 
Veleva, Michael Ellenbecker, 2001) และ
สังคม  

การออกแบบตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของรีสอร์ทในประเทศไทยโดยการน า 
(GRI) และหลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใ ช้ซึ่ งในแต่ละด้านจะมีการหา
ตัวช้ีวัดต่างๆเพื่อน าไปใช้ในการวัดการเป็นรี
สอร์ทที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยเร่ิมจาก
การหาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder) 
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนารี
สอร์ทอย่างย่ังยืนหลังจากนั้นก็ให้น้ าหนัก
ความส าคัญของแต่ละ (Stakeholder) กับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนทั้ง 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ, 
สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาที่ย่ังยืนส าหรับธุรกิจรีสอร์ท ดังแสดง
รูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 ขอบเขตงานวิจัย 

 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

1. การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis) 
 เนื่องจากการออกแบบแนวทางการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนนั้นต้องให้ความส าคัญกับผู้
ที่ได้ รับผลกระทบเป็นอันดับแรกซึ่งการ
วิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Wen Feng et 
al., 2013) ถือว่าเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดย

ทางตรงและทางอ้อมโดยการวิเคราะห์ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
อย่างย่ังยืนและเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลใน
การออกแบบแนวทางน าไปสู่การพัฒนารี
สอร์ทอย่างย่ังยืนโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ ซึ่ง
สามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรีสอร์ท
และความสนใจต่อประเด็นการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน มีทั้งหมด 10 หมวดดังต่อไปนี้ 
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 (3) ซพัพลายเออร์	ถึงแม้ด้านซพัพลายเออร์จะเป็น

ส่วนล่างสดุของระบบในห่วงโช่อุปทานแต่กม็ส่ีวนในรีสอร์ท

ทั้งด้านพลังงานหรือวัตถุดิบที่ต้องการน�าเข้ามาโดยการ 

ให้ความสนใจย่อมมุ่งเน้นในด้านราคาและเงือ่นไขการตกลง

ระหว่างซัพพลายเออร์และคู่ค้าเป็นส�าคัญ	

 (4) ลูกค้า	 (ผู้บริโภค)	มีอิทธิพลต่อการออกแบบ

งานบริการโดยผู้ประกอบการจะให้ความส�าคัญในส่วนน้ี 

เป็นพิเศษซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของธุรกิจซึ่งหลักในการ 

ให้ความส�าคัญกับลูกค้าย่อมให้ความส�าคัญด้านที่พัก,	 

งานบริการ,	 สภาพแวดล้อม	 และราคาเป็นส่วนในการ 

ตัดสินใจเพื่อเลือกเข้าพักในรีสอร์ทนั้น	

 (5) ผู ้ ป ระกอบการ  (ผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข ้อง)	 

ผลตอบแทนของผู้ประกอบการและถือหุ้น	 (ถ้ามี)	 ที่คุ้มค่า 

ซึ่งถือว่าเป็นแรงผลักดันทางธุรกิจที่ส�าคัญในปัจจุบันนี ้

บางกลุ ่มผู ้ถือหุ ้นได้เริ่มต้นด้วยการแสดงความสนใจ 

การลงทุนในความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งแนวโน้มจะมี

อิทธิพลต่อการติดต่อธุรกิจในอนาคตของการลงทุนด้าน

ที่พักท่ีนักลงทุนเร่ิมต้นที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีไม่เป็น 

ที่ยอมรับของสังคมและบันทึกสิ่งแวดล้อมเหตุจากนโยบาย

ที่เข้มข้นของทางรัฐบาลต่อลงทุนด้านที่พัก

  (6) การประกันภัย/การเงิน	 ซ่ึงเก่ียวกับสถาบัน 

การเงินและบริษัทประกันซึ่งให้ความสนใจในโดยรวม 

ด้านเศรษฐกิจ,	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ

ลงทุนรีสอร ์ทโดยด้านส่ิงแวดล้อมหากมาปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดอาจส่งผลถึงด้านการปกครองด้านกฎหมายอาทิ

เช่น	 การประกันด้านภัยพิบัติ,	 ประกันบุคลากร	 หรือการ 

ขอกู้เงินลงทุนตามสถาบันการเงินต่างๆ

 (7) ชุมชนท้องถิ่น	 การจัดตั้งรีสอร์ทย่อมส่งผล 

กระทบด้านสังคมและชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงซึ่งการให้ 

ความส�าคัญของชุมชนเป็นแบบองค์รวมทั้ง	 3	 ด้าน	 เช่น 

การกระจายรายได้และการพัฒนาจากการตั้งรีสอร์ท,	 

ผลกระทบด้านความเป็นอยู ่และทรัพยากรธรรมชาติ 

ความเท่าเทียมทางชาติพันธุ์	เป็นต้น

 (8) ภาครัฐบาลท้องถิ่น	 (กรมป่าไม้และองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น)	 ในการด�าเนินการตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบในด้านสิ่งแวดล้อมและจัดสรรที่ดินท�ากิน 

ในระดับท้องถิ่นที่พวกเขาอยู่ในข้ันตอนการวางแผนและ

ความปรารถนามีซึ่งความสนใจที่มุ ่งเน้นในทุกด้านของ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนืพวกเขามีหน้าทีท่ัง้ด้านผลกัดนัให้เกดิ

การจ้างงานในท้องถิ่นพื้นที่,การพัฒนาความเจริญ	แต่ยังให้

ความส�าคญัในการปกป้องสภาพแวดล้อมและลดความเสีย่ง

ทางสงัคม	ทัง้นีข้ึน้อยูใ่นการออกนโยบายทีแ่ต่ละสภาพพืน้ที่

ทีแ่ตกต่างกนัซึง่ถอืว่าพวกเขามีแนวโน้มทีจ่ะกลุม่ผูม้ส่ีวนได้

เสียคนหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

 (9) รัฐบาลกลางก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน

ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างในภาพรวมโดยก�าหนดรายได้ 

และการกระจายภาษีข้ันตอนการวางแผน,	 มาตรฐานด้าน 

สิ่งแวดล้อมและโดยการปกป้องสิทธิของชุมชนท้องถิ่น 

ดงันัน้พวกเขามคีวามสนใจในทกุแง่มมุของการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ้างงานและการมีส่วนร่วม

ต่อ	GDP	 การปฏิบัติงานปลอดภัยและการปฏิบัติด้านสิ่ง

แวดล้อมซึ่งมีความคาดหวังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในภาพรวม

	 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิเคราะห์ประเด็น

การพัฒนารีสอร์ทตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Viju	

Mathew,	 2009,	 Ted	Manning,	 1999)	 การออกแบบ 

ตวัชีว้ดัการพฒันาทีย่ัง่ยนืในด้าน	รสีอร์ทโดยการแปลปัจจยั

และประเดน็ของรสีอร์ทให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันา

ทีย่ัง่ยนืโดยการศกึษางานวจิยัเพือ่ชีใ้ห้เหน็ภาพและประเดน็

ในการพัฒนารีสอร์ทและปัจจัยที่ในการพัฒนาแท้จริง 

ใน	 (ตารางที่	 2)	 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยและประเด็นต่างๆ 

ในแนวคดิความยัง่ยนืทีส่�าคญัส�าหรบัธรุกจิ	รสีอร์ทโดยการ

เปรียบเทียบความกังวลของธุรกิจประเภทรีสอร์ทและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแบ่งได้จากแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	
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ตารางที่ 3	การศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจ�าแนก

ประเด็นการพัฒนารีสอร์ท	อย่างยั่งยืน	

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนเพื่อการพัฒนารีสอร์ท

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม

1.	ผลิตภัณฑ์มวล
รวม	(GPP)
2.	การกระจาย
รายได้
3.	ต้นทุน,	การขาย	
และก�าไร
4.	การลงทุน
	-	ด้านเงิน
	-	ทรัพยากรมนุษย์
	-	สิ่งแวดล้อม	และ
พลังงานทดแทน
5.	การสร้างมูลค่า
เพิ่ม

1.	การสูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
2.	การจัดสรรที่ดิน	
(Land	used)
3.	การปล่อยมลพิษ
สู่อากาศ
4.	การใช้พลังงาน
ทดแทน
5.	การใช้พลังงาน
6.	การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
7.	การใช้น้�า,	น้�าเสีย

1.การกินสินบน/
การ	ฉ้อโกง
2.สิทธิและการจ้าง
งาน/ความมั่นคง
3.	การให้ความรู้	 
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
4.	ความเท่าเทียม/
ไม่แบ่งแยก
5.	สุขภาพ/ความ
ปลอดภัย
6.	สิทธิมนุษยชน/
จริยธรรมด้านธุรกิจ
7.	พนักงาน/การ
จัดการในองค์กร
8.การสร้างสัมพันธ์
ต่อชุมชนรอบด้าน
9.การมีส่วนร่วมใน
องค์กร
10.การพัฒนาของ
ชุมชนท้องถิ่น

 ด ้านเศรษฐกิจ ศักยภาพทางเศรษฐกิจและ 

การแข่งขันของการพัฒนารีสอร์ทถือเป็นประการหนึ่งที่

ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวได้ส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในหลากหลาย

ด้านสังคมและชุมชนซึ่งผลักดันให้เกิดการจ้างงานและการ

สร้างของความมั่งคงแก่ชุมชนท้องถิ่นจากแรงผลักดันนี้ 

ท�าให้เกิดประเด็นหลากหลายทั้งในองค์กรและภายนอก 

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งภายในองค์กร 

ย่อมตระหนกัถึงค่าใช้จ่ายและเพิม่ผลก�าไรและผลตอบแทน

ของผู้ประกอบการซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส่งไปในระดับชุมชน 

รอบข้างตลอดจนการมีส่วนร่วมของ	GPP	สืบเนื่องถึงภาษี

ท้องถิ่นและการช�าระเงินภาครัฐอื่น	 ๆ	 เมื่อกระจายรายได้ 

ถึงภาครัฐซึ่ ง เป ็นป ัจจัยส�าคัญจากผลตอบแทนของ 

ผู้ประกอบการทีก่ระจายไปยังชุมชนท้องถิน่ซึ่งรวมถึงความ

คุ้มค่าการลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม,	

การสร้างมูลค่าและกระจายรายได้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่

ยั่งยืนให้รีสอร์ท

 ด้านสิง่แวดล้อม (Kolašin,	Montenegro,	2007)	

ความกังวลหลักนัยด้านการพัฒนารีสอร์ทคือ	 พลังงาน 

สิ้นเปลืองเช่นพลังจากถ่านหิน	หรือเชื้อเพลิงต่างๆ	ที่ส่งผล 

กระทบสู่สิ่งแวดล้อมโดยเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมการ

ปล่อยมลพิษสู่อากาศการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติจน

ส่งกระทบในแนวราบเช่นการเบียดเบียนความหลากหลาย

ด้านชีวภาพในบริเวณโดยรอบจนส่งผลกระทบในภาพรวม

เช่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีการใช้

พลงังานทดแทนหรอืการจดัสรรทีดิ่นเพือ่ให้รบกวนพืน้ทีท่าง

ชีวภาพน้อยที่สุด	 (Rajesh	Kumar	Singh,	H.R.	Murty,	

S.K.	Gupta,	A.K.	Dikshit,	2009)

 ด ้านสังคม 	 โดยการพิจารณาเหมือนกับด้าน

เศรษฐกิจคือภายในและภาพรวมโดยวิเคราะห์ตั้งแต่

พนักงานในองค์กรความเป็นอยู่จนถึงภาพรวมในชุมชน 

และสงัคมมปีระเดน็ด้านความยุตธิรรมในการจ้างพนกังาน,	

สิทธิมนุษยชน,	 ความเท่าเทียมและโอกาส	 การสุขภาวะ 

ในองค์กรโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม,	 ความปลอดภัย,	 

มั่นคง	ตลอดจนความสุขของผู้ท�างานซึ่งจะเช่ือโยงกับการ

พัฒนาชุมชนและคุณภาพที่ดีขึ้นของคนในองค์กรตลอดจน

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ	ด้าน	(Paul-Marie	Boulanger,	

2008)

 1. แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

	 เนื่องจากตัวชี้วัด	 GRI	 มีความยืดหยุ่นในการ

ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ได ้

ทั้งห่วงโซ่อุปาทานขององค์กร	 งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้	GRI	 
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น�ามาประยุกต์ใช ้เป ็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ของรสีอร์ทแต่เมือ่ได้ท�าการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าตวัช้ีวดั	

GRI	ไม่สามารถวดัประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยนืของรสีอร์ท

กรณีศึกษาได้ทั้งหมด	 งานวิจัยน้ีจึงได้พัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมา

เพื่อให ้เหมาะสมกับรีสอร ์ทในประเทศไทย	 โดยการ 

ใช้ประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยนืส�าหรับรสีอร์ทในตารางที	่	2	

เป ็นแนวทางในการหาตัวชี้ วัดความยั่ งยืน	 โดยการ 

เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดของ	GRI	 โดยการ

ถ่วงเฉลี่ยน�้าหนักและเพิ่มเติมหัวข้อแนวทางการพัฒนา

รีสอร์ทอย่างยั่งยืน	(นอกเหนือจากตัวชี้วัด	GRI)	

ตารางที่ 4 หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรอบหัวข้อทางด้านเศรษฐกิจ

หัวข้อการพัฒนา ข้อมูล หลักทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์/บริการ
(เพิ่มเติม)*

ประเภทของผลติภณัฑ,์	การขาย,	ราย
ได้และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

การขาย,	รายได้	และ	มูลค่าเพิ่ม พนักงาน,	ลูกค้า,
ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง,	ชุมชนท้องถิ่น,	
การประกันภัย/การเงิน	
และรัฐบาลท้องถิ่น

ลูกค้า กลุ่มลูกค้า,	 ส่วนแบ่งทางการตลาด	
และ	การกระจายรายได้	(GPP)

การกระจายรายได้(GPP) ลูกค้า	และ	ภาครัฐบาล

ซัพพลายเออร์ การน�าเข้าวัตถุดิบและต้นทุน ต้นทุน	(การน�าเข้าวัตถุดิบ) ซัพพลายเออร์

พนักงาน ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และผล
ประโยชน์

การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน	และ
สหภาพแรงงาน

ต้นทุนธุรกิจ ต้นทุนรวมทางด้านธุรกิจและผล
ตอบแทน

การลุงทุน,	ก�าไรและ	มูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง,	 ประกันภัย/
การเงิน

ชุมชนท้องถิ่น
(เพิ่มเติม)*

การลงทุนเพื่อพัฒนาสังคม การลงทุนเพื่อสังคม	และการกระจาย
รายได้สู่สังคม

ชุมชนท้องถิ่น ,รัฐบาล 
ท้องถิ่น	และภาครัฐบาล

สาธารณประโยชน์
การปฏิบัติตามและค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณประโยชน์

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม,	ภาษี	
และการสร้างความเช่ือม่ันตอ่ผู้บริโภค

ชุมชนท้องถิ่น	 และภาค
รัฐบาล	 (ตามกฎหมาย
บังคับใช้)

กรอบหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการพัฒนา ข้อมูล หลักทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การจัดสรรที่ดิน
(เพิ่มเติม)*

การจัดสรรที่ดินเพื่อความสมดุลทาง
ชีวภาพและความสวยงาย

ใชแ้นวคดิการจดัสรรพืน้ทีแ่ละจดัสรร
ที่ดินเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ประกอบการ/ชุมชน
ท้องถิ่น,รัฐบาลท้องถิ่น/
ภาครัฐบาล

พลังงาน การใช้พลังงานและประสิทธิภาพ
(น้�ามันและพลังงานทดแทน)

การใชพ้ลงังานตา่งๆ	ทีค่�านงึถงึผลกระ
ทบภาวะโลกร้อน

ซัพพลายเออร์/ชุมชน 
ท้องถิ่น,	 รัฐบาลท้องถิ่น/
ภาครัฐบาล



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.1  January – June  2015 99

กรอบหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการพัฒนา ข้อมูล หลักทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ขอบเขตความหลายหลายทางชีวภาพ การศูนย์เสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ชุมชนท้องถิ่น/
ภาครัฐบาล

การปล่อยมลภาวะ ผลกระทบการปล่อยมลพิษ
สู่ชั้นบรรยากาศ

การปลอ่ยมลภาวะโดนดจูากกจิกรรม
ด้านการบริการที่พัก

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ทั้งหมด)

ซัพพลายเออร์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากด้าน
ซัพพลายเออร์

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มอันเนือ่งมา
จากซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์

กรอบหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการพัฒนา ข้อมูล หลักทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การประเมินจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์	
(งานบริการรีสอร์ท)

ลู กค้ า / ชุมชนท้ อ งถิ่ น
ภาครัฐบาล/ประกันภัย/
การเงิน

กรอบหัวข้อด้านสังคม	แบ่งออกเป็น	4	หัวข้อ

กรอบหัวข้อด้านสังคม	(ด้านแรงงาน)

หัวข้อการพัฒนา ข้อมูล หลักทางด้านสังคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พนักงาน/การปฏิบัติต่อ
พนักงาน

การกระจายรายได้และความมั่นคงใน
การจ้างงาน

การสร้างและการจ้างงาน พนักงาน,	 ซัพพลายร์ ,	
สหภาพแรงงาน,	 ชุมชน
ท้องถิ่ น , 	 ภาค รัฐบาล	 
และรัฐบาลท้องถิ่น

คนงาน/สัมพันธภาพ
ภายในองค์กร

คว ามพึ งพอ ใจและสามั คคี ขอ ง
พนักงาน

การจดัการสมัพนัธภาพภายในองคก์ร
และการมีส่วนร่วมในองค์กร

พนักงาน	และ
สหภาพแรงงาน

สุ ขภาพ 	 และ 	 ความ
ปลอดภัย

สุขภาพ	และ	ความปลอดภัย
ของพนักงาน

สุขภาพ	และ	ความปลอดภัย พนกังาน,	สหภาพแรงงาน	
และ	ภาครัฐบาล

การฝึกอบรม/การศึกษา ระดับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับ
พนักงาน

พนกังาน,	สหภาพแรงงาน	
และ	ภาครัฐบาล
ซัพพลายเออร์	และ	
ภาครัฐบาล
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กรอบหัวข้อด้านสังคม	(ด้านแรงงาน)

หัวข้อการพัฒนา ข้อมูล หลักทางด้านสังคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ซัพพลายเออร์
ไม่เลือกปฏิบัติ/ความ
หลากหลายในการ
ให้โอกาส	(เพิ่มเติม)*

ระดับการเลือกใช้ซัพพลายเออร์ใน
ชุมชนท้องถิ่นและยุติธรรม	

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจท้องถิ่น
และจริยธรรมด้านธุรกิจ	

พนกังาน,	สหภาพแรงงาน
และภาครัฐบาล

การไม่เลือกปฏิบัติ	 และ	 ให้โอกาสที่
เท่าเทียม

การให้โอกาสอย่างเท่า พนกังาน,	สหภาพแรงงาน
และภาครัฐบาล

กรอบหัวข้อด้านสังคม	(สิทธิมนุษยชน)

หัวข้อตัวชี้วัด ข้อมูล หลักทางด้านสังคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สิทธิมนุษยชน	
กลยุทธ์/	การจัดการ	

ระดบัการใหค้วามปกปอ้งของมนษุย
ชนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

สิทธิมนุษยชน	และ	จริยธรรมทางธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น,	
ภาครัฐบาล	 และบุคคล
ภายนอก

ให้อิสระทางสมาคม การปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงาน สิทธิมนุษยชน	และ	จริยธรรมทางธุรกิจ ภาครัฐบาล,	
ชุมชนท้องถิ่น

การเคารพเชื่อชาติ ให้ความเคารพสิทธิของชนเผ่าพื้น
เมือง

สิทธิมนุษยชน	และ	จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้ ที่ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย
ทั้งหมด

กรอบหัวข้อด้านสังคม	(สังคม)

หัวข้อตัวชี้วัด ข้อมูล หลักทางด้านสังคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ชมุชนทอ้งถิน่	(เพิม่เตมิ)* การให้สู่ชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์และการกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่นส่วนรวม

ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง,	ชุมชนท้องถิ่น,	

การให้สินบน	และ	
การทุจริต

การหลีกเลี่ยงและไม่สนับสนุ่น
การให้สินบน	และ	การทุจริต

การให้สินบน	และ	การทุจริต ภาครัฐบาลทุกคน
ทั้งมีส่วนและไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

กรอบหัวข้อด้านสังคม	(ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์)

หัวข้อตัวชี้วัด ข้อมูล หลักทางด้านสังคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อ ค�านึงถึงด้านสุขภาพ	และ	
ความปลอดภัยของลูกค้า

สุขภาพ	และ	ความปลอดภัย ลูกค้า/	 ผู้ประกอบการ/
ภาครัฐบาล,	
ผู้ประกอบการ/
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์/การ
บริการ

ระดับความใส่ใจต่อลูกค้า จริยธรรมทางธุรกิจ

(เพิ่มเติม)*	แนวทางการพัฒนารีสอร์ทอย่างยั่งยืนที่ออกแบบขึ้นเองส�าหรับรีสอร์ท
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สรุป
	 การพัฒนาอย่างย่ังยืนก�าลังจะกลายเป็นกระแส

ความนิยมมากข้ึนส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งในการบริการที่ ให ้ประสบการณ  ์

ความสะดวกสบายต่างๆซึ่งสอดคล้องกับด้านสถานที่ให้

บริการที่พัก	 (รีสอร์ท)	 ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อกระแส

แนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทาย 

อย่างยิ่งและเพื่อสร้างความร่วมมือท่ีน�าไปสู ่แนวทาง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านสถานที่ให้บริการ

ที่พักหรือ	รีสอร์ทที่ยังยืนต้องสามารถวัดความก้าวหน้าด้าน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งการออกแบบกรอบการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนที่น�าเสนอในงานวิจัยนี้สามารถน�ามาใช้เป็น 

เคร่ืองมือในการประยุกต์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการ

ให้บริการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านการธุรกิจสถานที่

เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
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