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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมาย เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของธุ ร กิ จ โรงแรมในเขต
กรุง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล และเปรี ย บเที ย บป จ จั ย องค ก รที่ ส งผลต อ ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคมของ
ผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก บุคลากรที่ทํางานใน
ธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 265 โรงแรม โดยทําการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิ ต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA
ผลการวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยรวมอยูในระดับ 4.22 ซึ่งเมื่อพิจารณารายดานพบวาความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีคาเทากับ 4.13
ผลการการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA
พบวาความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แยกตามปจจัยองคกร
มี ค วามแตกต า งตามทุ น จดทะเบี ย น ได แ ก ความรับ ผิ ด ชอบด านการกุ ศ ล และสั ด ส ว นการลงทุ น หรือ การถื อ หุ น
ตางประเทศ ไดแกความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความรับผิดชอบดานการกุศล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และ .05 สวนดานอื่นๆไมพบความแตกตาง
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. Oneway 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
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
อุตสาหกรรมการบริการมีบ ทบาทสําคัญ ตอ เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจ โรงแรม ซึ่ งเมื่ อ
พิจารณาจากรายไดของประเทศในสวนของโรงแรม จะพบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยกอใหเกิดการจางงานและ
กระจายรายไดไปยังประชาชนในท องถิ่น รวมถึงความสามารถในการสงเสริม ใหเกิด ธุรกิ จตอเนื่ องอีก หลายสาขา
บทบาทสําคัญของธุรกิจโรงแรม ยังมีสวนชวยในการกระตุนใหเกิดการกระบวนการผลิตและนําทรัพยากรทองถิ่นมาใช
ใหเกิดประโยชน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2554: 45)
ในประเทศไทยเริ่มมีการแขงขันที่สูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอนโยบายการลงทุนและการประกอบการใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอยางมาก สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจโรงแรม ตองการเติมเต็มก็คือ ระบบการบริหาร
จัดการที่ดีไมเพียงการบริหารจัดการธุรกิจ แตรวมไปถึงการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางสมดุลไป
พรอมกั บ แนวโน ม และทิ ศ ทางของธุรกิจ โรงแรม ความรับ ผิ ดชอบตอ สั งคมของธุรกิ จโรงแรม (Corporate Social
Responsibility: CSR) จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงแรมโดยจะตองดูแลควบคูทั้ง 3
ดาน คือ กําไร สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงแคปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกหลักจริยธรรมเทานั้น หากแตยังสามารถ
สรางสรรคหรือ “ลงทุน” ดวยโครงการตางๆเชน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
เปนตน
ซึ่งการดําเนินกิจกรรมจะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอสังคมและประเทศชาติประเทศไทยไดชื่อวาเปน
เมืองทองเที่ยวอันดับตนๆ ของโลก โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในไทยไมนอย สงผลใหธุรกิจโรงแรม
ขยายตัวอยางตอเนื่อง เพื่อใหธุรกิจโรงแรมเติบโตอยางยั่งยืนและชวยใหสังคมและสิ่งแวดลอมดีขึ้นธุรกิจโรงแรมมีความ
จําเปนและให ความสํ าคัญ ที่ จะตองเขาไปมีบ ทบาทในการขับ เคลื่อ นงานของธุรกิจโรงแรมสรางสรรคใหเกิดความ
รับผิดชอบตอสังคม อันเปนพันธกิจที่ธุรกิจโรงแรมพึงมีตอสังคมโดยเฉพาะการนํามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
และ CSR Guidelines ของคณะทํ างานส งเสริม ความรับ ผิ ด ชอบต อ สั งคมและสิ่ งแวดล อ มของบริษั ท จดทะเบี ย น
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สํานั กงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย (ก.ล.ต.) ทั้ งในเรื่องการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี การ
ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบ
ตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ขณะที่ปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอมและการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงแรมมากขึ้น หมายความวา หาก
โรงแรมมีการจัดการในสวนนี้ดีพอยอมจูงใจและเปนแรงผลักดันใหนักทองเที่ยวเขามาพักในโรงแรมสูงขึ้น (ภัทรภร
โพธิวรรณา. 2558: 1-2)
ปจจุบันองคกรขนาดใหญมีการดําเนินการธุรกิจภายใตหลักการความรับผิดชอบตอสังคม ขององคกรอยาง
แพรหลาย อาทิ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป นับเปนองคกรธุรกิจประเภทรีสอรทแหงแรกบนชายฝงทะเลตะวันออก ที่
ริเริ่มใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด ตั้งแตเริ่มกอตั้ง
โรงแรมในป พ.ศ. 2516
ดังนั้น การที่องคกรใดองคกรหนึ่งจะตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมไดไปในทิศทาง
เดียวกันนั้น สิ่งสําคัญคือความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับในประเทศไทยนั้น พบวาบริษัทจดทะเบียนสวนใหญยังมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมในขอบเขตที่จํากัดและยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอุปสรรคที่สําคัญคือการขาดความรูความ
เขาใจในความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง นอกจากนั้นการดําเนินงานยังเนนไปในการทํากิจกรรมเพื่อการใหการ
สนับสนุนชุมชนหรือสังคมภายนอกองคกร ซึ่งไมสามารถแสดงใหเห็นถึงการสรางคุณคาในระยะยาวและไมสามารถตอบ
โจทยความยั่งยืนไดอยางแทจริง (สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน. 2554: ออนไลน)
ดวยสาเหตุดังกลาว จึงเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่งวาแทที่จริงแลวภาคสวนธุรกิจสวนใหญในประเทศ
ไทยมีการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมไปในทิศทางใด รวมถึงมีปจจัยใดบางที่ชวยกอใหเกิดความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาคําตอบที่สําคัญของประเด็นดังกลาว เพื่อใหแนวทางที่ดี
ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิผล ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในลําดับตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยองคกรที่สงผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมของผู ประกอบการ โรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้ ผูศึ กษา ไดใช วิธีการเลื อก สุม ตัวอยางแบบ กํ าหนดสัด สวนจากกลุม ตัวอยางที่ เป น
บุคลากรที่ทํางานในธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในป พ.ศ. 2559 จํานวน
265 คน ระหวางวั น ที่ 25 พฤศจิก ายน ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 มี ก ารออกแบบ เครื่อ งมื อที่ ใช ในการวิจั ย คื อ
แบบสอบถามป จ จั ย องค ก รที่ ส ง ผลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของธุ ร กิ จ โรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริม ณฑล โดยศึกษาเอกสารตางๆ หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย และวิทยานิ พนธ ที่
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เกี่ยวของกับปจจัยองคกรที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนปลาย
ปด และปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายปด ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ เกี่ยวกับปจจัยองคกร ไดแก ตําแหนงงานระดับ
โรงแรม จํานวนหองพัก รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจภายใตหลักความรับผิดชอบตอสังคม ทุนจดทะเบียน สัดสวนการลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ และจํานวน
พนักงาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปด ซึ่งเปนแบบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอสังคม
ดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการกุศล มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
คะแนน
5

หมายถึง
หมายถึง

ความคิดเห็น
มากที่สุด

4

หมายถึง

มาก

3

หมายถึง

ปานกลาง

2

หมายถึง

นอย

1

หมายถึง

นอยที่สุด

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งเปนขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามมี วิธีการดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ผูวิจัยขอความรวมมือกรอกแบบสอบถาม
2.2 รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหเพื่อหา คาสถิติ
สําหรับการใช เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
3.1 วิเคราะหปจจัยองคกร ประกอบดวย ปจจัยองคกร ประกอบดวย ระดับโรงแรม จํานวนหองพัก
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจภายใตหลักความ
รับผิดชอบตอสังคม ทุนจดทะเบียน สัดสวนการลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ และจํานวนพนักงาน วิเคราะหโดยใช
สถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต x และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
การวิเคราะหคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของ เบสท (Best. 1981: 182 ) ในการวิเคราะหดังนี้
4.50 - 5.00 มีระดับความเห็นดวยมากที่สุด
3.50 - 4.49 มีระดับความเห็นดวยมาก
2.50 - 3.49 มีระดับความเห็นดวยปานกลาง
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1.50 - 2.49 มีระดับความเห็นดวยนอย
1.00 - 1.49 มีระดับความเห็นดวยนอยที่สุด
3.2 วิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตาม
ปจจัยองคกร โดยวิธีวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการวิเคราะห one-way ANOVA
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดใน 2 ประเด็นดังนี้
1. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผลการวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยรวมอยูในระดับ 4.22 ซึ่งเมื่อพิจารณารายดานพบวาความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมาดานกฎหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ดานการกุศล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และดาน
เศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีคาเทากับ 4.13 ตามลําดับ รายระเอียดดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ระดับความรับผิดชอบตอสังคม
1.ดานเศรษฐกิจ
2.ดานกฎหมาย
3.ดานจริยธรรม
4.ดานการกุศล
รวม

Χ

4.13
4.26
4.28
4.19
4.22

SD.
.545
.562
.428
.271
.372

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ปจจัยองคกรที่สงผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
2.1 ความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไมพบ
แตกตางกันตามตําแหนงงาน ระดับโรงแรม จํานวนหองพัก รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ และจํานวนพนักงานของผูใหขอมูล
2.2 สวนความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมี
ความแตกตางตามทุนจดทะเบียน ไดแกดานการกุศล และสัดสวนการลงทุนหรือการถือหุนตางประเทศ ไดแกดาน
จริยธรรม และดานการกุศล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนก
ตามปจจัยองคกร
ระดับความรับผิดชอบตอสังคม
ตําแหนง
ระดับโรงแรม
จํานวนหองพัก
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการลงทุน

ดานเศรษฐกิจ
F = 1. 61
p = .202
F =
. 969
p = .425
F =
. 414
p = .743
F =
. 539
p = .584
F =
. 219
p = .883
F =
. 874
p = .455
F =
. 858
p = .625
F =
. 822
p = .441

ดานกฎหมาย
F = 2. 03
p = .134
F = . 395
p = .812
F = . 805
p = .492
F = 1. 24
p = .292
F = 1. 80
p = .910
F = 1. 38
p = .250
F = . 946
p = .419
F = . 654
p = .521

ดานจริยธรรม
F = . 578
p = .562
F = . 631
p = .641
F = 1. 64
p = .182
F = 1. 74
p = .178
F = . 365
p = .279
F = 1. 40
p = .243
F = . 960
p = .412
F = 4. 17* *
p = .017

ดานการกุศล
F = 1. 45
p = .236
F = . 974
p = .422
F = 2. 98
p = .827
F = . 532
p = .588
F = . 388
p = .761
F = . 390
p = .760
F = 2. 75*
p = .043
F = 4. 68* *
p = .010

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการวิจัยจะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยูในระดับ
มากและในด านที่อ ยูในระดั บมาก 3 ดานคื อ 1)ด านจริยธรรม มีค าเฉลี่ ยสูงสุด โดยมีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.28 2)ด าน
กฎหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 3)ดานการกุศล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ทั้งนี้ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยูในระดับมากเพราะจากผลการวิจัยพบวามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม มีคณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใส พนักงานโรงแรมใหขอมูลที่ถูกตอง
สมบู รณ แ ก ลู ก ค า โดยไม บิ ด บั ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฏระเบี ย บที่ ก ฎหมายกํ าหนด รวมถึ งมี ส วัส ดิ ก าร
นอกเหนือจากกฏหมายกําหนด มีการบริจาคเงินเพื่อการกุศลในวาระตางๆ รวมมือกับภาครัฐและเอกชน การกระตุน
ใหพ นักงานมีสวนรวมกับชุมชน และรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจโรงแรมในการนําทรัพยากรที่ดีกลับคืนสูชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพร ทองขะโชค (2556) ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา แนวคิดที่ครอบคลุม 4 มิติ คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ
ดานกฎหมาย ความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความรับผิดชอบดานการกุศล คาน้ําหนักองคประกอบคะแนน
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มาตรฐานมีคาระหวาง 0.70 ถึง 0.85 โดยบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือความ
รับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมในดานการกุศล
ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ควรรณรงคใหธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีการดําเนินการ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม
2. หลักในการดําเนินธุรกิจความรับผิดชอบตอสังคมของโรงแรมควรนําไปใชกับธุรกิจโรงแรมทุกพื้นที่เพื่อให
เกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สงผลใหการดําเนินธุรกิจโรงแรมมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม
2. การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สงผลใหการดําเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรม
ไมมีความยั่งยืน
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