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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ งหมาย เพ่ือศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเปรียบเทียบปจจัยองคกรท่ีสงผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมของ

ผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก บุคลากรท่ีทํางานใน

ธุรกิจโรงแรมท่ีไดรับอนุญาตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 265 โรงแรม โดยทําการสุมตัวอยาง

แบบหลายข้ันตอน (Multistage Stage sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA 
 ผลการวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

โดยรวมอยูในระดับ 4.22 ซึ่งเมื่อพิจารณารายดานพบวาความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดมีคาเทากับ 4.13 
 ผลการการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA 

พบวาความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล แยกตามปจจัยองคกร

มีความแตกตางตามทุนจดทะเบียน ไดแก ความรับผิดชอบดานการกุศล และสัดสวนการลงทุนหรือการถือหุน

ตางประเทศ ไดแกความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความรับผิดชอบดานการกุศล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 และ .05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 

 

คําสําคัญ: การดําเนินธุรกิจ,  ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรม 

 

Abstract 

           The objective of this research were to study level corporate social responsibility in the 

Bangkok area and perimeters and compare the organization factor effected to the social 

responsibility of hotel business in the Bangkok area and perimeters. The sample group was the 

personnel who work in the hotel business allowed in the Bangkok area and perimeters totally 265 
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persons with multistage Stage sampling technique. The researcher had sent 256 questionnaires. The 

research instrument for data collection was questionnaires. The statistic techniques were mean, 

standard deviation and One-way ANOVA Analysis. 

           The result of the study revealed that the business impact of hotel business with corporate 

social responsibility in the Bangkok area and perimeters in the high level with the mean at 4.23 

Considering on each item, this study had been found that the average of value corporate social 

responsibility of ethics was the highest average at 4.35 and the business impact plan was the 

lowest average of 4.17. 
 The results of the analysis of differences between groups using analytical methods. One-

way ANOVA Analysis found that corporate social responsibility of hotel business in the Bangkok area 

and perimeters Classified by organizational factors, different according to registered capital, include 

charity responsibility and investment proportion or foreign share holding at .01 and .05  level of 

significance, as for the other aspects, no differences were found. 

 

Keywords: the business impact, corporate social responsibility 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

            อุตสาหกรรมการบริการมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ซึ่งเมื่อ

พิจารณาจากรายไดของประเทศในสวนของโรงแรม จะพบวามีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยกอใหเกิดการจางงานและ

กระจายรายไดไปยังประชาชนในทองถ่ิน รวมถึงความสามารถในการสงเสริมใหเกิดธุรกิจตอเน่ืองอีกหลายสาขา 

บทบาทสําคัญของธุรกิจโรงแรม ยังมีสวนชวยในการกระตุนใหเกิดการกระบวนการผลิตและนําทรัพยากรทองถ่ินมาใช

ใหเกิดประโยชน  (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. 2554: 45)  

             ในประเทศไทยเริ่มมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน จึงสงผลกระทบตอนโยบายการลงทุนและการประกอบการใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทยเปนอยางมาก สิ่งหน่ึงท่ีธุรกิจโรงแรม ตองการเติมเต็มก็คือ ระบบการบริหาร

จัดการท่ีดีไมเพียงการบริหารจัดการธุรกิจ แตรวมไปถึงการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางสมดุลไป

พรอมกับแนวโนมและทิศทางของธุรกิจโรงแรม ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงแรมโดยจะตองดูแลควบคูท้ัง 3 

ดาน คือ กําไร สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงแคปฏิบัติตามกฎหมายหรอืถูกหลักจริยธรรมเทาน้ัน หากแตยังสามารถ

สรางสรรคหรือ “ลงทุน” ดวยโครงการตางๆเชน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

เปนตน  

            ซึ่งการดําเนินกิจกรรมจะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอสงัคมและประเทศชาติประเทศไทยไดช่ือวาเปน

เมืองทองเท่ียวอันดับตนๆ ของโลก โดยในแตละปจะมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาในไทยไมนอย สงผลใหธุรกิจโรงแรม

ขยายตัวอยางตอเน่ือง เพ่ือใหธุรกิจโรงแรมเติบโตอยางยั่งยืนและชวยใหสังคมและสิ่งแวดลอมดีข้ึนธุรกิจโรงแรมมีความ

จําเปนและใหความสําคัญท่ีจะตองเขาไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานของธุรกิจโรงแรมสรางสรรคใหเกิดความ

รับผิดชอบตอสังคม อันเปนพันธกิจท่ีธุรกิจโรงแรมพึงมีตอสังคมโดยเฉพาะการนํามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม 

และ CSR Guidelines ของคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ท้ังในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดีการ

ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบ

ตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ขณะท่ีปจจุบันนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับ

สิ่งแวดลอมและการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงแรมมากข้ึน หมายความวา หาก

โรงแรมมีการจัดการในสวนน้ีดีพอยอมจูงใจและเปนแรงผลักดันใหนักทองเท่ียวเขามาพักในโรงแรมสูงข้ึน (ภัทรภร 

โพธิวรรณา. 2558: 1-2) 

            ปจจุบันองคกรขนาดใหญมีการดําเนินการธุรกิจภายใตหลักการความรับผิดชอบตอสังคม ขององคกรอยาง

แพรหลาย อาทิ  รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป นับเปนองคกรธุรกิจประเภทรีสอรทแหงแรกบนชายฝงทะเลตะวันออก ท่ี

ริเริ่มใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด ตั้งแตเริ่มกอตั้ง

โรงแรมในป พ.ศ. 2516  

            ดังน้ัน การท่ีองคกรใดองคกรหน่ึงจะตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผดิชอบตอสังคมไดไปในทิศทาง

เดียวกันน้ัน สิ่งสําคัญคือความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง ถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

สําหรับในประเทศไทยน้ัน พบวาบริษัทจดทะเบียนสวนใหญยังมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบตอสังคมในขอบเขตท่ีจํากัดและยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอุปสรรคท่ีสําคัญคือการขาดความรูความ

เขาใจในความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง นอกจากน้ันการดําเนินงานยังเนนไปในการทํากิจกรรมเพ่ือการใหการ

สนับสนุนชุมชนหรือสังคมภายนอกองคกร ซึ่งไมสามารถแสดงใหเห็นถึงการสรางคุณคาในระยะยาวและไมสามารถตอบ

โจทยความยั่งยืนไดอยางแทจริง (สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน. 2554: ออนไลน) 

            ดวยสาเหตุดังกลาว จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่งวาแทท่ีจริงแลวภาคสวนธุรกิจสวนใหญในประเทศ

ไทยมีการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมไปในทิศทางใด รวมถึงมีปจจัยใดบางท่ีชวยกอใหเกิดความสําเร็จใน

การดําเนินธุรกิจ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาคําตอบท่ีสําคัญของประเด็นดังกลาว เพ่ือใหแนวทางท่ีดี

ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิผล ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของในลําดับตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

           1. เพ่ือศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

           2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยองคกรท่ีสงผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมของผู ประกอบการ โรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

           1. ขั้นตอนการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี ผู ศึกษา ไดใช วิธีการเลือก สุ มตัวอยางแบบ กําหนดสัดสวนจากกลุมตัวอยางท่ีเปน

บุคลากรท่ีทํางานในธุรกิจโรงแรมท่ีไดรับอนุญาตในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 

265 คน ระหวางวันท่ี 25 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีการออกแบบ เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามปจจัยองคกรท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยศึกษาเอกสารตางๆ หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ ท่ี
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เก่ียวของกับปจจัยองคกรท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจดวยความรบัผิดชอบตอสังคม ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนปลาย

ปด และปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

            ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามปลายปด ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ เก่ียวกับปจจัยองคกร ไดแก ตําแหนงงานระดับ

โรงแรม จํานวนหองพัก รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ระยะเวลาในการประกอบ

ธุรกิจภายใตหลักความรับผิดชอบตอสังคม ทุนจดทะเบียน สัดสวนการลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ และจํานวน

พนักงาน   

            ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปลายปด ซึ่งเปนแบบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น เก่ียวกับความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอสังคม

ดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ

สังคมดานการกุศล  มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 

คะแนน 

 

หมายถึง 

 

ความคิดเห็น 

5 หมายถึง มากท่ีสุด 

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง นอย 

1 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งเปนขอเสนอแนะ เก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

          การเก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามมี วิธีการดําเนินการ

ดังน้ี 

          2.1 ผูวิจัยขอความรวมมือกรอกแบบสอบถาม   

          2.2 รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหเพ่ือหา คาสถิติ

สําหรับการใช เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

  3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

        3.1 วิเคราะหปจจัยองคกร ประกอบดวย ปจจัยองคกร ประกอบดวย ระดับโรงแรม จํานวนหองพัก 

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจภายใตหลักความ

รับผิดชอบตอสังคม ทุนจดทะเบียน สัดสวนการลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ และจํานวนพนักงาน วิเคราะหโดยใช

สถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต x และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

 การวิเคราะหคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของ เบสท (Best. 1981: 182 ) ในการวิเคราะหดังน้ี 

   4.50 - 5.00 มีระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด 

   3.50 - 4.49 มีระดับความเห็นดวยมาก 

   2.50 - 3.49 มีระดับความเห็นดวยปานกลาง 
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   1.50 - 2.49 มีระดับความเห็นดวยนอย 

        1.00 - 1.49 มีระดับความเห็นดวยนอยท่ีสุด 

         3.2 วิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตาม

ปจจัยองคกร โดยวิธีวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการวิเคราะห one-way ANOVA 

     

สรุปผลการวิจัย 

             ผลการวิจัยสามารถสรุปไดใน 2 ประเด็นดังน้ี 

             1. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

             ผลการวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

โดยรวมอยูในระดับ 4.22 ซึ่งเมื่อพิจารณารายดานพบวาความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมาดานกฎหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ดานการกุศล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และดาน

เศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดมีคาเทากับ 4.13 ตามลําดับ รายระเอียดดังตาราง 1 

 

ตารางท่ี 1 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ระดับความรับผิดชอบตอสังคม Χ  SD. ระดับความคิดเห็น 

1.ดานเศรษฐกิจ 4.13 .545 มาก 

2.ดานกฎหมาย 4.26 .562 มาก 

3.ดานจริยธรรม 4.28 .428 มาก 

4.ดานการกุศล 4.19 .271 มาก 

รวม 4.22 .372 มาก 

2. ปจจัยองคกรท่ีสงผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

        2.1 ความรบัผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไมพบ

แตกตางกันตามตําแหนงงาน ระดับโรงแรม จํานวนหองพัก รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระยะเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ และจํานวนพนักงานของผูใหขอมูล  

        2.2 สวนความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมี

ความแตกตางตามทุนจดทะเบียน ไดแกดานการกุศล และสัดสวนการลงทุนหรือการถือหุนตางประเทศ ไดแกดาน

จริยธรรม และดานการกุศล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนก

ตามปจจัยองคกร 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผล  

            จากการวิจัยจะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยูในระดับ

มากและในดานท่ีอยูในระดับมาก 3 ดานคือ 1)ดานจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 2)ดาน

กฎหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 3)ดานการกุศล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ท้ังน้ีความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรม

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยูในระดับมากเพราะจากผลการวิจัยพบวามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม มีคณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใส พนักงานโรงแรมใหขอมูลท่ีถูกตอง

สมบูรณแกลูกคา โดยไมบิดบัง การปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงมีสวัสดิการ

นอกเหนือจากกฏหมายกําหนด  มีการบริจาคเงินเพ่ือการกุศลในวาระตางๆ รวมมือกับภาครัฐและเอกชน การกระตุน

ใหพนักงานมีสวนรวมกับชุมชน และรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจโรงแรมในการนําทรัพยากรท่ีดีกลับคืนสูชุมชน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพร ทองขะโชค (2556) ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา แนวคิดท่ีครอบคลุม 4 มิติ คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ

ดานกฎหมาย ความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความรับผิดชอบดานการกุศล  คานํ้าหนักองคประกอบคะแนน

ระดับความรับผิดชอบตอสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม ดานการกุศล 

ตําแหนง 
F = 1. 61 

p = .202 

F =  2. 03 

p = .134 

F =  . 578 

p = .562 

F =  1. 45 

p = .236 

ระดับโรงแรม 
F =  . 969 

p = .425 

F =  . 395 

p = .812 

F =  . 631 

p = .641 

F =  . 974 

p = .422 

จํานวนหองพัก 
F =  . 414 

p = .743 

F =  . 805 

p = .492 

F =  1. 64 

p = .182 

F =  2. 98 

p = .827 

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
F =  . 539 

p = .584 

F =  1. 24 

p = .292 

F =  1. 74 

p = .178 

F =  . 532 

p = .588 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
F =  . 219 

p = .883 

F =  1. 80 

p = .910 

F =  . 365 

p = .279 

F =  . 388 

p = .761 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
F =  . 874 

p = .455 

F =  1. 38 

p = .250 

F =  1. 40 

p = .243 

F =  . 390 

p = .760 

ทุนจดทะเบียน 
F =  . 858 

p = .625 

F =  . 946 

p = .419 

F =  . 960 

p = .412 

F =  2. 75* 

p = .043 

สัดสวนการลงทุน 
F =  . 822 

p = .441 

F =  . 654 

p = .521 

F =  4. 17* * 

p = .017 

F =  4. 68* * 

p = .010 
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มาตรฐานมีคาระหวาง 0.70 ถึง 0.85 โดยบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือความ

รับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม และความรับผดิชอบตอสังคมในดานการกุศล

ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

1. ควรรณรงคใหธุรกิจโรงแรมท่ีไดรับอนุญาตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีการดําเนินการ

ดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

  2. หลักในการดําเนินธุรกิจความรับผิดชอบตอสังคมของโรงแรมควรนําไปใชกับธุรกิจโรงแรมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือให

เกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. การศึกษาเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการดําเนินธุรกิจโรงแรมมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม 

  2. การศึกษาเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการดําเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรม

ไมมีความยั่งยืน 
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	* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

