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ใบไม้สีเขียวกับควำมผูกพนัของพนักงำนในธุรกิจโรงแรมในจังหวดัภเูกต็1 

Relationship between Corporate Social Responsibility  Based on Green Leaf 
Standard and Employee Commitment in Hotel Business in Phuket 

วนิดา หาญเจริญ2 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามมาตรฐาน

โรงแรมใบไม้สเีขียวกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต ในการวิจยั
ครัง้นีด้ าเนินการตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับ
ความสมัพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียว  
กับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แหล่งที่มาของข้อมูล
การศึกษา คือ วิ ธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  โดยวิ ธีการส ารวจ  
ด้วยแบบสอบถามพนกังานโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
จ านวน 387 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
ทางสงัคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการศกึษาพบวา่ พบว่าปัจจยัด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย 18 ตวัแปรคือ 
นโยบายและการสื่อสาร การพฒันาบคุลากร คณะกรรมการ เป้าหมายและแผนปฏิบตัิการ 
การจัดการของเสีย ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน  ประสิทธิภาพการใช้น า้ ครัวและ
ห้องอาหาร ห้องซกัรีด การจดัซือ้ คณุภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศและเสียง 
น า้และคณุภาพน า้ สปาและการนวดเพื่อสขุภาพ สถานท่ีออกก าลงักาย สระวา่ยน า้และ
กิจกรรมกลางแจ้ง ความปลอดภัยในโรงแรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม 
กับชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับ  

1 งานวิจยัเพ่ือพฒันาทางวิชาการที่ได้รับทนุจากมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์การในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
และระดบั 0.01 ใน 3 ด้าน ด้านแรกคือความเช่ือมัน่อย่างสงูในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ มีความสัมพันธ์เ ชิงบวกในระดับค่อนข้างมาก กับ  
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนโยบายและการสื่อสาร  ด้านคณะกรรมการ  
ด้านคณุภาพอากาศภายในอาคารมลพิษทางอากาศและเสยีง สว่นข้อที่มีความสมัพนัธ์
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ 
 ด้านประสิทธิภาพการใช้น า้ ด้านที่สองคือความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพื่อประโยชน์ขององค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างมาก กับ  
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในด้านคณะกรรมการ สว่นข้อที่มีความสมัพันธ์ค่อนข้างน้อย 
ได้แก่  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ และสุดท้าย 
เป็นด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภายในองค์การ  
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัค่อนข้างน้อยกับความรับผิดชอบต่อสงัคม สองอนัดบัแรก 
ได้แก่ ด้านนโยบายและการสือ่สาร และด้านคณะกรรมการ  

 
ค ำส ำคัญ : ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ความผกูพนัของพนกังาน มาตรฐานใบไม้สเีขียว 
 
Abstract 

This research aims to study the relationship between corporate social 
responsibility Based on Green Leaf Standard and employee commitment in 
hotel business in Phuket. Primary and secondary data were collected by 
questionnaires from 387 employees of the hotels in Phuket. Statistical values in 
term of percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation were 
analysed. The results were found that 18 factors in corporate social 
responsibility according to green leaf hotel standard consisting of 
communication and policy, staff development, committee, aim and action 
plan, waste management, energy consumption efficiency, water consumption 
efficiency, kitchen and canteen, laundry, buying process, indoor air quality, air 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

83 

and noise pollution, water and water quality, spa and massage, exercise 
place, swimming pool, water and outdoor activities, safety, environmental 
impact, community participation and culture promotion were related to 
employee commitment in positive way at 0.05 and 0.01 statistical significance 
level in 3 aspects. First, high confidence in aim and value acceptance of the 
organization was highly related in positive way to social responsibility in terms 
of policy and communication, committee, indoor air quality, air and noise 
pollution, whereas it was slightly related in terms of staff development, aim and 
action plan, water consumption efficiency. Second, high dedication for benefit 
of the organization was highly related in positive way to social responsibility in 
terms of committee, whereas it was slightly related in terms of staff 
development, aim and action plan. Third, requirement for member being of the 
organization was slightly related in positive way to social responsibility in terms 
of policy and communication and committee. 
 
Keyword (s) : Corporate Social Responsibility,  Employee Commitment , Green 
Leaf Standard 
 
บทน ำ 

แหล่งท่อง เที่ ยว ใน  5  จังหวัด ฝ่ั งทะ เลอันดามันที่ ไ ด้ รับความนิยม 
จากนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความงามของโลกใต้ท้องทะเล 
ท าให้นักลงทุนไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวกัน  
จ านวนมาก อาทิ โรงแรม สปา ร้านอาหาร เป็นต้น  โดยเฉพาะในจงัหวดัภเูก็ต มีรายได้
จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 74.5 ของรายได้จากการท่องเที่ยวใน 5 
จังหวดัฝ่ังทะเลอันดามนั จังหวดัภูเก็ตที่มีความพร้อมหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานที่ท าให้การเดินทางของนกัท่องเที่ยวต่างชาติและไทยสะดวกสบาย
จากหลากหลายสายการบินและเที่ยวบิน มารีน่า (Marina) และกิจกรรมทางท่องเที่ยว 
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ที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว เช่น ประเพณีต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมโปรตเุกสย่านใจกลาง
เมืองภูเก็ต เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัสง่เสริมให้ภูเก็ตเป็นจังหวดัในชายฝ่ังทะเลอนัดามนั  
ที่มีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ภาคท่องเที่ยวและบริการ (ศนูย์วิจยั
กสกิรไทย, 2558) 
  จากข้อมูลการส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2557 
พบว่ามีโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทัว่ประเทศจ านวน 10,018 แห่ง ในจ านวนนี ้สว่นใหญ่
ร้อยละ 37.1 เป็นโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ตัง้อยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีจ านวนห้องพกัมากที่สดุ
ร้อยละ 34.1 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) การที่มีธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ต 
เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของพนกังานในกลุ่มธุรกิจโรงแรม  
เป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของประธานสภา
อตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสาขาเร่งรัดตามกรอบ 
การเปิดเสรีอาเซียนที่จะได้รับผลกระทบมาก และที่น่าเป็นห่วง คือ การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีจะรุนแรงกว่าภาคธุรกิจอื่น ซึ่งจะซ า้เติมปัญหาที่ก าลงัเผชิญอยู่ คือ เร่ือง 
การขาดแคลนแรงงาน ยกตวัอย่างเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวใน จังหวดัภเูก็ตที่ปัจจุบนัมี
ความต้องการแรงงานสงูถึง 2,500 คนตอ่ปี แตไ่มส่ามารถจดัหาได้ และปัญหาการขาด
แคลนแรงงานจะวิกฤติมากขึน้ เมื่อเปิดเสรี เพราะคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึน้จาก 
การเติบโตของธุรกิจทอ่งเที่ยวที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากกวา่ 1 ล้านล้านบาท เป็น 2 ล้าน
ล้านบาทในปี 2558 และจากค าให้สมัภาษณ์ของประธานชมรมการจดัการงานบคุคล
จงัหวดัภเูก็ต ที่มีสมาชิกเป็นสถานประกอบการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว  จ านวน 
142 แห่ง มีพนกังานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานกว่า 7 หมื่นคน ได้กลา่วถึงประเด็นนี ้
เช่นกนัว่า ปัญหาของทกุโรงแรม คือ การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยวในภเูก็ตเติบโตขึน้และมีโรงแรมเกิดใหม่ปี ละ 20-30 แห่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 
2555) 
   จากปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว ท าให้ธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่ง  
ต้องมีนโยบายในการธ ารง รักษาพนักงาน  โดยมีการด า เนินกิจกรรมด้าน  
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ซึง่สงัคมในความหมายนี ้จะพิจารณาตัง้แตผู่้มีสว่นได้
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เสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น ผู้ บริหาร พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียนอกองค์กร  
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั ได้แก่ สงัคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องใกล้ชิด 
กับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตัง้อยู ่ 
ซึง่รวมถึงสิง่แวดล้อมรอบข้าง และสงัคมไกล คือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบัองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ 
คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ระบบนิเวศโดยรวม เป็นต้น  ในปัจจุบนัปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคญัที่ทุกหน่วยงานควรค านึงถึง ดงันัน้การด าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมจึงควรมีเร่ืองของการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดเก่ียวกับโรงแรมสีเขียวหรือโรงแรม
ใบไม้สีเขียว (Green Leaf Hotel)   ของมลูนิธิใบไม้สีเขียว (Green Leaf Foundation) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตัง้ขึน้ภายใต้การท างานของหน่วยธุรกิจที่พกัแรมในการอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการจัด “โครงการใบไม้เขียว”หรือ “กรีนลีฟ” เพื่อเป็น 
การกระตุ้ นให้ให้ธุรกิจโรงแรมเน้นความส าคัญกับการใช้พลังงานและการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารคุณภาพของโรงแรม  “ใบไม้เขียว”จึงเป็น
สญัลกัษณ์ของโรงแรมที่ใส่ใจและให้ความส าคัญกับเร่ืองต่าง ๆ เช่น การควบคุม
คณุภาพและการบ าบดัน า้ทิง้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการ มาตรการ
รักษาความปลอดภยั การเก็บรักษา การใช้และการจดัการเชือ้เพลิง แก๊ส และสารพิษ  
มีนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจดัการของเสีย เร่ิมตัง้แต่การคดัแยก
ขยะ รวมถึงน า้ทิง้จากแหล่งต่าง ๆ มีการใช้พลงังานไฟฟ้าและน า้อย่างประหยดัและ 
มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลงังานจ าพวกหลอดไฟ ก็อกน า้ 
สขุภณัฑ์ ฯลฯ (มหานครสเีขียว,2013) 

ซึ่งการท ากิจกรรม  CSR  ของธุรกิจโรงแรมนบัว่ามีส่วนส าคญัที่จะท าให้
พนกังานเกิดความผกูพนัทางใจ (Commitment) กบัองค์กร ซึ่ง David (1994) ได้ให้
ความหมายวา่เป็นความสมัพนัธ์อย่างลกึซึง้ของแต่ละบคุคลที่มีต่อองค์กรโดยจะแสดง
ออกมา 3 ลกัษณะ ได้แก่ มีความเช่ือมั่นอย่างแรกกล้าและยอมรับในค่านิยมและ
เป้าหมายขององค์กร มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อสนับสนุนองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีความต้องการอย่างมากที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
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(David ,1994 อ้างถึงใน  nittaya111, 2012) ดงัตวัอย่างของบริษัทพรอพเพอร์ตี ้แคร์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ “พีซีเอส” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ให้บริการดูแล
อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ในไทย ที่มีพนักงานในความดูแลกว่า 25,000 คน พบว่า
จ านวนอตัราการลาออกของพนกังานลดลง 1.02 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากที่บริษัทเร่ิมให้
พนกังานเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งไมเคิล วอล์ฟ กรรมการ
บริษัทกลา่ววา่ “เราอาจจะบอกไมไ่ด้วา่ CSR เป็นปัจจยัเดียวที่ท าให้พนกังานมีความผกูพนั
กับองค์กรมากขึน้แต่เช่ือว่า CSR ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ 
กับงานที่ท าจากเดิมที่ รู้สึกว่าอาชีพนี ไ้ม่น่าภาคภูมิใจ ”และจากผลการส ารวจ 
ความผกูพนัของพนกังานท่ี บมจ.อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัชีวิตพบว่ามีอตัราเพิ่มขึน้
กว่า 11 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่ผ่านมาหลงัจากที่ 2 ปีก่อนหน้านี ้บริษัทได้มีการปรับปรุง
แนวทางด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยให้ความส าคัญ 
เป็นพิเศษกับการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  
ในนโยบายการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษัท (Decha, 2014) 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์จะศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสงัคม
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงาน ในธุรกิจโรงแรม 
ในจงัหวดัภเูก็ต 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่ อศึกษาระดับความสัมพัน ธ์ ระหว่ า งความ รับ ผิดชอบต่อสังคม 
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม  
ในจงัหวดัภเูก็ต 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม  
ในจังหวัดภูเ ก็ต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถาม  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลและมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจยัดงันี ้
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

  ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่พนกังานหรือลกูจ้างของกิจการธุรกิจ

โรงแรมที่เป็นโรงแรมอิสระและโรงแรมในเครือที่มีขนาดของจ านวนห้องพัก 60 ห้อง 

ขึน้ไปในจงัหวดัภเูก็ต โดยได้ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการค านวณขนาด

ตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากรที่แนน่อน โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% 

และยอมรับความผิดได้ไม่เกิน 5% (กลัยา วานิชย์บญัชา ,2545 : 7) ได้ขนาดของกลุม่

ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 385 คน และได้มีการส ารองตัวอย่างเพื่อป้องกัน

ความคลาดเลือ่นไว้ 15 คน ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งของการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คน 

ในการศึกษาได้ก าหนดโรงแรมในจังหวดัภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลของจ านวนธุรกิจโรงแรม

ตามพืน้ที่ (Area sampling) ใน 3 อ าเภอ คืออ าเภอถลาง อ าเภอเมืองและอ าเภอกะทู้  

(ส านกังานสถิติจงัหวดัภเูก็ต, 2557) โดยโรงแรมที่ศกึษามีทัง้โรงแรมที่ได้ตามมาตรฐาน

ของโรงแรมใบไม้เขียวและโรงแรมที่ไมไ่ด้ตามมาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว  

 2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม โดยให้พนกังาน

หรือลกูจ้างของกิจการธุรกิจโรงแรมตอบค าถามในแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม  

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของพนักงานที่ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา แผนกงาน ต าแหน่งงาน 

ในปัจจบุนั ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดือน 2) ข้อมลูเก่ียวกบัความรับผิดชอบ
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ตอ่สงัคมของธุรกิจโรงแรม และ 3) แบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนั

ตอ่องค์กร 

 3. การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั  

 ผู้วิจยัด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัดงันี ้

  3.1 ศกึษาข้อมลูเก่ียวความรับผิดชอบต่อสงัคม มลูนิธิใบไม้เขียว แนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ สถานการณ์การท่องเที่ยว โรงแรมและความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการน ามาสร้าง

แบบสอบถาม 

  3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาสร้างแบบสอบถาม และ 

ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity) วา่สิง่ที่ประเมิน

แต่ละข้อมีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อค าถามในแบบสอบถาม 

จากนัน้ผู้ วิจัยน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน า้หนักเป็นคะแนน  

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item 

objective Congruence) 

  3.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  

กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  แล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม  

ไปหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนแบค 

(Cronbach’s alpha) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ (Coefficient of 

Reliability) คุณภาพของเคร่ืองมือดังกล่าวก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอยา่งตอ่ไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  4.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล วิ เคราะห์โดยใช้ค่า ร้อยละ 
และการแจกแจงความถ่ี 
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  4 .2  ผลการวิ เคราะ ห์ ข้อมูล เ ก่ียวกับความ รับผิดชอบต่อสังคม 
ของหนว่ยงาน (CSR) วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับผูกพันต่อองค์การของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ความสมัพนัธ์
ของความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว กับ
ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน วิเคราะห์โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์
สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
  
ผลกำรศึกษำ 

 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สี เขียวกับความผูกพัน  

ของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตพบวา่สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 

26-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อยู่ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายขายและประชาสมัพนัธ์  

มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองค์การ 1-3 ปี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท 

และสว่นใหญ่มีต าแหนง่เป็นพนกังาน 

 2. ความรับผิดชอบต่อสงัคมของหน่วยงานของธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐาน
โรงแรมใบไม้เขียว โดยแบ่งออกเป็น ระดับการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในด้านตา่ง ๆ ทัง้หมด 19 ด้าน ดงัตาราง 1 
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ตำรำง 1 คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
ธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขยีว 

 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

1 หนว่ยงานของทา่นตระหนกัถึง
ความส าคญัของ CSR โดยมีการจดัท า
นโยบายด้านสิง่แวดล้อมของการ
ด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 

4.33 .795 จริง 
 

2 หนว่ยงานของทา่นได้มีการสนบัสนนุ
ให้บคุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
อนรัุกษ์และสง่เสริมประสทิธิภาพ
พลงังานในรอบปีที่ผา่นมา 

4.31 .882 จริง 
 

3  หนว่ยงานของทา่นได้มีการจดัตัง้
คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานและ
สร้างเสริมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 

4.23 .961 จริง 
 

4  หนว่ยงานของทา่นมีการจดัท า
แผนปฏิบตัิการในการอนรัุกษ์พลงังาน
และประสทิธิภาพพลงังาน 

4.37 .802 จริง 
 

5  บคุลากรในหนว่ยงานของทา่นมสีว่น
ร่วมในการคดัแยกขยะเพื่อน ามาใช้ซ า้
ออกจากการก าจดัทิง้  เพื่อลดปริมาณ
ขยะมลูฝอยจากทกุสว่นของโรงแรม 

4.43 .828 จริง 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

6 หนว่ยงานของทา่นได้มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดการใช้พลงังาน
ไฟฟา้ เช่น การใช้พลงังานแสงอาทิตย์
ในการผลติน า้ร้อน 

3.27 1.513 ไมแ่นใ่จ 
 

7  หนว่ยงานของทา่นได้มีการติดตัง้หวั
ก๊อกประสทิธิภาพการใช้น า้ในห้องพกั
ของโรงแรม 

3.96 1.104 คอ่นข้างจริง 
 

8 หนว่ยงานของทา่นได้มีการควบคมุการ
จ่ายน า้ของ flush valve  ไมใ่ห้มากเกิน
ความจ าเป็น 

4.00 1.051 คอ่นข้างจริง 
 

9 แผนกครัวและห้องอาหารมีการใช้
พลงังานท่ีขดัแย้งกนัโดยการปรุง
อาหารในสว่นพืน้ท่ีที่มีการปรับอากาศ 
(ข้อความเชิงลบ) 

2.85 1.496 ไมแ่นใ่จ 
 

10 แผนกซกัรีดได้มีการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์
ชนิดเติมแทนการใช้หมดแล้วทิง้และ
รณรงค์ให้ลกูค้าทีเ่ข้าพกัใช้ผ้าเช็ดตวั
ซ า้โดยไมเ่ปลีย่นรายวนัเพื่ออนรัุกษ์
พลงังาน 

3.52 1.479 คอ่นข้างจริง 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

11 แผนกจดัซือ้ได้มีการก าหนดให้ซือ้

อาหารท่ีผลติได้ในฤดกูาล เพื่อลดการ

ใช้พลงังานในการเก็บรักษา การขนสง่

และการผลติบรรจหุีบหอ่ 

4.07 .989 คอ่นข้างจริง 
 

12  หนว่ยงานของทา่นได้มีการควบคมุ
คณุภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษ
ทางอากาศและเสยีงรบกวน 

4.07 .994 คอ่นข้างจริง 

13  หนว่ยงานของทา่นได้มีการตรวจสอบ

น า้ในจดุ 

ตา่ง ๆ เช่น น า้ถงั น า้ใช้ น า้ประปา น า้
บาดาล น า้ในสระ น า้ในห้องพกัแขก 
และตรวจสอบคณุภาพของน า้เสยีและ
การร่ัวไหล 

4.36 .898 จริง 
 

14  ในแผนก สปาและการนวดเพื่อ
สขุภาพได้มีการหลกีเลีย่งและลดการ
ใช้ผลติภณัฑ์ที่ใช้แล้วทิง้ในขัน้ตอนการ
ให้บริการเพื่อลดขยะมลูฝอย 

3.66 1.152 คอ่นข้างจริง 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

16  หนว่ยงานของทา่นได้มีการติดตัง้
มาตรวดัปริมาณการเก็บแรงดนัและ
ปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิและแก๊ส
เพื่อตรวจสอบการร่ัวไหล การสญูเสยี
และการปรับปรุงประสทิธิภาพ 

4.25 .921 จริง 
 

17 หนว่ยงานของทา่นหลกีเลีย่งและลด
ปริมาณการใช้ผลติภณัฑ์จากป่าและทะเล 
เช่น ไมใ่ช้เฟอร์นิเจอร์หวายหรือไม่
ประดบัตกแตง่โรงแรมด้วยเปลอืกหอย 

4.19 1.007 คอ่นข้างจริง 
 

18 หนว่ยงานของทา่นได้มีการจดักิจกรรม
เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ของท้องถ่ินในโอกาสตา่ง ๆ เช่น 
กิจกรรมปลกูต้นไม้ กิจกรรมเก็บขยะ
บริเวณชายหาด 

4.35 .985 จริง 
 

19 หนว่ยงานของทา่นได้มีการจดักิจกรรม
ที่เป็นการสง่เสริมศิลปวฒันธรรมใน
โอกาสตา่ง ๆ เช่น การจดังานลอย
กระทงเพื่ออนรัุกษ์ประเพณีไทย 

4.24 1.030 จริง 
 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.04 1.037 จริง 
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัการปฏิบตัิ
จริง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่หน่วยงานได้มีการปฏิบตัิ
จริงในข้อสว่นท่ีเป็นสถานท่ีออกก าลงักาย สระวา่ยน า้และกิจกรรมกลางแจ้ง ได้จดัให้มี
ช่องแสงหรือหน้าต่างของสถานที่ออกก าลงักาย เพื่อให้อากาศหมุนเวียน สถานที่ 
มีความสะอาดและปลอดภยัตอ่ผู้ใช้บริการมากที่สดุ รองลงมาคือบคุลากรในหน่วยงาน
มีสว่นร่วมในการคดัแยกขยะเพื่อน ามาใช้ซ า้ออกจากการก าจดัทิง้ เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยจากทุกส่วนของโรงแรม  และ น้อยที่สุดคือหน่วยงานได้มีการจัดตัง้
คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานและสร้างเสริมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน  

ในข้อที่พนักงานเห็นว่าหน่วยงานมีระดับการปฏิบัติ ค่อนข้ำงจริง คือ 

การหลีกเลี่ยงและลดปริมาณการใช้ผลิตภณัฑ์จากป่าและทะเล เช่น ไม่ใช้เฟอร์นิเจอร์

หวายหรือไมป่ระดบัตกแตง่โรงแรมด้วยเปลือกหอย มากที่สดุ รองลงมาคือแผนกจดัซือ้

ได้มีการก าหนดให้ซือ้อาหารท่ีผลติได้ในฤดกูาล เพื่อลดการใช้พลงังานในการเก็บรักษา 

การขนส่งและการผลิตบรรจุหีบห่อ  และน้อยที่สุดคือแผนกซักรีดได้มีการเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแทนการใช้หมดแล้วทิง้และรณรงค์ให้ลกูค้าที่เ ข้าพกัใช้ผ้าเช็ดตัว 

ซ า้โดยไมเ่ปลีย่นรายวนัเพื่ออนรัุกษ์พลงังาน 

ในข้อที่พนักงานไม่แน่ใจคือหน่วยงานได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลด 

การใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น การใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในการผลิตน า้ร้อนมากที่สดุ และ

น้อยที่สดุคือการที่แผนกครัวและห้องอาหารมีการใช้พลงังานที่ขดัแย้งกันโดยการปรุง

อาหารในสว่นพืน้ท่ีที่มีการปรับอากาศ 

 3 .ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คื อ  1 . ด้ า นค ว าม เ ช่ื อมั่ น อย่ า ง สู ง ใ นก า รยอม รั บ เ ป้ า หม ายและค่ า นิ ย ม 
ขององค์การ 2.ด้านความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยช น์ 
ขององค์การ และ 3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก
ภายในองค์การ ดงัตาราง 2 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

95 

ตำรำง 2 คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความผกูพนัตอ่องค์การของ
พนกังาน 

 

ข้อ รำยกำร 
ระดับควำมคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
  1.ด้ำนควำมเชื่อม่ันอย่ำงสูงในกำรยอมรับ

เป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร 
   

1.1 ทา่นมกัจะพดูถงึหนว่ยงานท่ีทา่นท างานอยูใ่ห้

เพื่อน ๆ ฟังเสมอวา่เป็นองค์กรทีน่า่ท างานด้วย 

4.04 .768 สงู 

1.2  เปา้หมายและคา่นิยมของหนว่ยงานท่ีทา่นท า

อยูเ่ป็นแนวทางเดียวกบัเปา้หมายและคา่นยิม

ของทา่น 

3.95 .785 สงู 

1.3 เมื่อมีบคุคลกลา่วถงึหนว่ยงานของทา่นอยา่ง
เสยี ๆ หาย ๆ ทา่นจะรีบชีแ้จงแก้ไขค ากลา่วหา
นัน้ทนัที 

4.12 .838 สงู 

1.4 ทา่นรู้สกึภมูิใจที่ได้ท างานในหนว่ยงานนี ้ 4.25 .725 สงู 

 ค่ำเฉลี่ยรำยด้ำน 4.09 .779 สูง 

 2.ด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทควำมพยำยำม

อย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ขององค์กำร 
   

2.1 ทา่นปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็ม

ความสามารถเพื่อความส าเร็จของหนว่ยงาน 

4.46 .632 สงู 

2.2 เมื่อถงึเวลาเลกิงาน แม้งานยงัไมเ่สร็จทา่นก็เต็ม

ใจอยูต่อ่เพื่อท างานให้เสร็จ 

4.40 .699 สงู 

2.3 ทา่นมีสว่นชว่ยในการพฒันาหนว่ยงานของทา่น

ให้เจริญก้าวหน้า 

4.26 .751 สงู 
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ตำรำง 2 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 
ระดับควำมคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
2.4 ทา่นทุม่เทให้กบัการปฏิบตัิหน้าที ่แม้วา่รางวลั 

ตอบแทนที่ได้รับจะน้อยก็ตาม 

4.33 .734 สงู 

 ค่ำเฉลี่ยรำยด้ำน 4.36 .704 สูง 

 3.ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำในกำร

คงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชกิภำยในองค์กำร 

   

3.1 หนว่ยงานนีไ้ด้รับความจงรักภกัดจีากทา่น 4.39 .672 สงู 

3.2  ส าหรับทา่นหนว่ยงานนีเ้ป็นหนว่ยงานท่ีดีที่สดุที่

ทา่นจะท างานด้วย 

4.13 .810 สงู 

3.3 การตดัสนิใจท างานกบัหนว่ยงานนีเ้ป็นการ

ตดัสนิใจทีถ่กูต้อง 

4.20 .754 สงู 

3.4 ทา่นจะท างานกบัหนว่ยงานนีต้อ่ไปแม้วา่ทา่นมี

โอกาสเปลีย่นงานท่ีให้คา่ตอบแทนสงูกวา่ 

3.94 .958 สงู 

 ค่ำเฉลี่ยรำยด้ำน 4.16 .798 สูง 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.20 .760 สูง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อในด้ำนควำมเชื่ อม่ันอย่ำงสูงในกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม 

ขององค์กำร พบว่าพนกังานรู้สกึภมูิใจที่ได้ท างานในหน่วยงานนีเ้ป็นล าดบัแรก รองลงมา

คือ เมื่อมีบคุคลกลา่วถึงหน่วยงานอย่างเสีย ๆ หาย ๆพนกังานจะรีบชีแ้จงแก้ไขค ากลา่วหา

นัน้ทันที และล าดับสุดท้ายคือ เป้าหมายและค่านิยมของหน่วยงานที่พนักงานท าอยู่  

เป็นแนวทางเดียวกับเป้าหมายและค่านิยมของพนกังาน ส่วนในด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเท
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ควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ขององค์กำรเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

พนักงานปฏิบัติงานที่ ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อความส าเร็จ 

ของหนว่ยงาน เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือเมื่อถึงเวลาเลิกงาน แม้งานยงัไม่เสร็จพนกังานก็

เต็มใจอยู่ต่อเพื่อท างานให้เสร็จ และพนักงานเห็นว่าตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนา

หนว่ยงานให้เจริญก้าวหน้า  และความทุ่มเทให้กบัการปฏิบตัิหน้าที่แม้ว่ารางวลัตอบแทนที่

ได้รับจะน้อยก็ตาม เป็นล าดบัสดุท้าย สว่นด้านสดุท้ายเป็นควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ

ในกำรคงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชิกภำยในองค์กำร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหน่วยงาน

ได้รับความจงรักภกัดีจากพนกังาน เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือพนกังานเห็นว่าการตดัสินใจ

ท างานกับหน่วยงานนีเ้ป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  และหน่วยงานท่ีพนักงานท าอยู่เป็น

หนว่ยงานที่ดทีี่สดุที่จะท างานด้วย  และล าดบัสดุท้ายคือพนกังานจะท างานกบัหน่วยงานนี ้

ตอ่ไปแม้วา่จะมีโอกาสเปลีย่นงานที่ให้คา่ตอบแทนสงูกวา่ 

 4.การทดสอบสมมติฐานการวิ จัย  การวิ เคราะ ห์หาความสัมพัน ธ์ 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว  
กบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  
ดงัตาราง 3 
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ตำรำง 3 แสดงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามมาตรฐานโรงแรม

ใบไม้เขียวรายด้านกบัความผกูพนัของพนกังานรายด้าน 
 

ข้อ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำน

โรงแรมใบไม้เขียว 

ควำมผูกพนัต่อองค์กำร 
ความ
เช่ือมัน่
ฯ 

ความ 
เต็มใจ
ฯ 

ความ 
ปรารถนาฯ 

  r r r 
1 ด้านนโยบายและการสือ่สาร 0.44** 0.35** 0.39** 
2 ด้านการพฒันาบคุลากร 0.38** 0.36** 0.38** 

3 ด้านคณะกรรมการ 0.41** 0.41** 0.39** 
4 ด้านเปา้หมายและแผนปฏิบตัิการ 0.38** 0.36** 0.37** 
5 ด้านการจดัการของเสยี 0.30** 0.26** 0.23** 
6 ด้านประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 0.28** 0.16** 0.16** 
7 ด้านประสทิธิภาพการใช้น า้ 0.38** 0.26** 0.35** 

8 ด้านประสทิธิภาพการใช้น า้ 0.26** 0.24** 0.30** 

9 ด้านครัวและห้องอาหาร 0.11* 0.13** 0.11* 

10 ด้านห้องซกัรีด 0.32** 0.27** 0.23** 

11 ด้านการจดัซือ้ 0.28** 0.26** 0.25** 

12 ด้านคณุภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษ

ทางอากาศและเสยีง 

0.41** 0.32** 0.37** 

13 ด้านน า้และคณุภาพน า้ 0.36** 0.27** 0.37** 

14 ด้านสปาและการนวดเพื่อสขุภาพ 0.30** 0.28** 0.28** 

15 ด้านสถานท่ีออกก าลงักาย สระวา่ยน า้และ

กิจกรรมกลางแจ้ง 

0.36** 0.34** 0.35** 
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ตำรำง 3 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำน

โรงแรมใบไม้เขียว 

ควำมผูกพนัต่อองค์กำร 
ความ
เช่ือมัน่
ฯ 

ความ 
เต็มใจ
ฯ 

ความ 
ปรารถนาฯ 

16 ด้านความปลอดภยัในโรงแรม 0.33** 0.33** 0.34** 

17 ด้านผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 0.32** 0.25** 0.31** 

18 ด้านการมีสว่นร่วมกบัชมุชนและองค์กร

ท้องถ่ิน 

0.36** 0.31** 0.33** 

19 ด้านการสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 0.28** 0.22** 0.31** 

 รวม 0.33** 0.28** 0.31** 

 
ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลพบว่า ปัจจัย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพันธ์กับความผูกพัน  
ของพนักงานต่อองค์การในเชิงบวก โดยความผูกพันต่อองค์กรมีความสมัพันธ์กับ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมเฉลี่ยทัง้ 3 ด้านในระดบั (r = 0.30) ด้ำนควำมเชื่อมั่น
อย่ำงสูงในกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร  มีค่าเฉลี่ยรวม 
อยู่ในระดับสูงที่สุด (r = 0.33) โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างมากกับ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมในด้านนโยบายและการสื่อสาร เป็นอนัดบัแรก (r = 0.44)
รองลงมาเป็นด้านคณะกรรมการ และด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารมลพิษ 
ทางอากาศและเสียง (r =0.41) และด้านที่มีความสมัพนัธ์น้อยที่สดุคือด้านครัวและ
ห้องอาหาร (r = 0.11) 

 รองลงมาจากด้านความเช่ือมัน่อย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ คือ ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำในกำรคงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชิก
ภำยในองค์กำร มีค่าเฉลี่ยรวม (r =0.31) โดยมีระดบัความสมัพนัธ์กับความรับผิดชอบ 
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ตอ่สงัคมเชิงบวกในระดบัคอ่นข้างน้อยสองอนัดบัแรกได้แก่ด้านนโยบายและการสือ่สาร
และด้านคณะกรรมการ (r = 0.39) ส่วนด้านที่มีระดับความสมัพันธ์ค่อนข้างน้อย
รองลงมาคือ ด้านการพฒันาบุคลากร(r = 0.38) และด้านที่มีความสมัพนัธ์น้อยที่สดุ 
คือด้านครัวและห้องอาหาร (r = 0.11) 

ส่วนด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ 
ขององค์กำรอยู่ ในระดับน้อยที่ สุด มีค่าเฉลี่ยรวม (r = 0.28) โดยมีระดับ
ความสมัพนัธ์กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมเชิงบวกในระดบัค่อนข้างมากเป็นอนัดบัแรก 
ในด้านคณะกรรมการ (r = 0.41) สว่นข้อที่มีความสมัพนัธ์คอ่นข้างน้อย ได้แก่ด้านการพฒันา
บุคลากรและด้านเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ(r = 0.36) ด้านที่มีความสมัพันธ์ 
น้อยที่สดุคือด้านครัวและห้องอาหาร (r = 0.13) 

 
สรุปและอภปิรำยผล 

จากการศึกษาเ ร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม  

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม  

ในจังหวดัภูเก็ตผล การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพันธ์กับความผูกพัน  

ของพนกังานต่อองค์การรายด้านในเชิงบวก ทัง้ 3 ด้านอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05

และ 0.01 โดยปัจจยัด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว  

ของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การในเชิงบวก 

ด้านความเช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อยู่ใน

ระดบัสงูที่สดุ รองลงมาคือ ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก

ภายในองค์การ  ส่วนด้านความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์  

ขององค์การอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ   

 โดยผลการทดสอบที่เก่ียวข้องกบัระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์การ

และปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรม 
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ที่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์การในประเด็นที่ส าคญั สามารถ

น ามาอภิปรายได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรมรายด้าน

ในทกุตวัแปร พบวา่ความผกูพนัของพนกังานรายด้าน ทัง้ 3 ด้าน พนกังานมีความเห็น

ต่อด้านความเ ช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมมากที่สุด  

โดยทัง้พนกังานและพนกังานระดบับริหารมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า

การที่ธุรกิจโรงแรมมีความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว ท าให้

พนักงานทุกระดับเกิดความเช่ือมั่นในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ จึงมี  

ความภาคภูมิใจในการที่ได้ท างานในหน่วยงานและให้ความร่วมมือกับองค์กร 

ในทุกกิจกรรมที่พนักงานเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร สอดคล้องกับ

งานวิจัยของวรรณวิไล ศรีปัญญาวิชช์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความผูกพัน 

ของพนกังานต่อองค์การ กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา

พบว่า 1) ระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรธนาคารทหารไทย จ ากัด ทัง้ใน

ภาพรวมและรายด้านทกุด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยมากที่สดุคือ ด้านความรู้สกึยอมรับ

ในค่านิยมและเป้าหมาย  รองลงมาคือด้านความรู้สึกเต็มใจที่จะช่วยเหลือองค์กร  

ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  และด้านความรู้สกึปรารถนาที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก

ขององค์กร   และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรวตัร ทองต าลึง (2552) ที่ศึกษาเร่ือง 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ ากัด ผลการศึกษาปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานบริษัท ชวัร์เท็กซ์จ ากดั พบวา่ เพศ 

อายุ ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ระดบัการศึกษา สถานภาพ อตัราเงินเดือน ระยะเวลา  

ในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ชวัร์เท็กซ์ 

จ ากัด ในด้านความเช่ือมัน่อย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  
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สว่นในเร่ืองอื่นๆไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัทชวัร์

เท็กซ์ จ ากดั  

2. เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวรายด้านกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรม
รายด้านในทกุตวัแปรพบวา่จาก 18 ตวัแปร ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านนโยบายและ
การสื่อสาร และตวัแปรด้านคณะกรรมการซึ่งเป็นตวัแปรในล าดบัต้นๆตามมาตรฐาน
โรงแรมใบไม้เขียว ที่มีค่าความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านความเช่ือมั่นอย่างสูง  
ในการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การมากที่สดุ รองลงมาคือความปรารถนา
อยา่งแรงกล้าในการคงไว้ซึง่การเป็นสมาชิกภายในองค์การ  สว่นด้านความเต็มใจทุม่เท
ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ การที่ตวัแปร
ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านนโยบายและการสื่อสารและตวัแปรด้านคณะกรรมการ  
มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานทัง้ 3 ด้าน สามารถอธิบายได้วา่การที่ธุรกิจ
โรงแรมให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยการตระหนกั
ถึงความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมีการจดัท านโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ในการด าเนินการด้านธุรกิจโรงแรมและได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการอนุรักษ์พลงังาน
และสร้างเสริมประสิทธิภาพการใช้พลงังานขึน้มา ท าให้พนักงานเกิดความเช่ือมั่น
เช่ือมัน่อยา่งสงูในการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ มีความปรารถนาอยา่ง
แรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภายในองค์การ และมีความเต็มใจทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ ในการที่ผู้บริหารมีสว่นร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงมีการสื่อสารและการประสานงานในองค์กร เป็นการใช้นโยบาย 
เชิงรุก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ แผลวมจัฉะ (2553) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผล 
ตอ่การด าเนินงานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม กรณีศึกษา 
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มบริษัท มีการด าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
พ.ศ. 2552 ในทุกประเด็นหลกั ปัจจัยน าเข้าที่มีผลต่อการด าเนินงาน CSR ได้แก่  
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การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เงินทุนและงบประมาณ 
วิสยัทศัน์และวฒันธรรมองค์การ  วิธีการต้นแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  CSR  
มาตรฐานการด าเนินงานตา่ง ๆ ส าหรับปัจจยัด้านกระบวนการท่ีมีผลตอ่การด าเนินงาน 
CSR ได้แก่ การจดัโครงสร้างการบริหารงาน CSR การสื่อสารและประสานงาน การจดักิจกรรม 
ที่ครอบคลมุงาน CSR  และสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
ผลที่ผู้ ถือหุ้ นได้รับจากการด าเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯคือ การลดค่าใช้จ่าย 
ของบริษัท การเพิ่มความสามารถในการขายและการเพิ่มความแข็งแกร่งและการพฒันา
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ส าหรับผลที่พนกังานได้รับคือ การเป็นสถานท่ีท างานท่ีดีและการสร้าง
ความภูมิใจให้กับพนักงาน โดยภาพรวมชุมชนซึ่งตัง้อยู่ติดกับกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบในด้านสงัคมและเศรษฐกิจมากกว่าชุมชนที่อยู่ในรัศมี 
1 และ 5 กิโลเมตรตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงำนวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม  

กับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ทางการปฏิบตัิและการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไปดงันี ้

 1. ข้อเสนอแนะทางการปฏิบตัิในการน าผลการวิจยัไปใช้  

จากผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวด้านนโยบายและการสื่อสาร และตัวแปรด้าน

คณะกรรมการ มีค่าความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านความเ ช่ือมั่นอย่างสูง  

ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมากที่สดุ ดงันัน้หน่วยงานด้านธุรกิจ

โรงแรมสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการสร้างความผูกพนัให้เกิด  

กบัพนกังานได้มากขึน้ โดยก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกบัมาตรฐานของโรงแรมใบไม้  

สีเขียวในทุกด้านและมีการสื่อสารโดยประกาศให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบ  

ถึงนโยบายดังกล่าว รวมถึงการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

104 

ในการด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ  

ในการได้เป็นผู้มีสว่นในการรับผิดชอบตอ่สงัคมร่วมกบัองค์กร 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้เป็นการศึกษาที่ใช้เพียงแบบสอบถาม 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการสมัภาษณ์

เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมลูที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึน้ 

2.2 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี เ้ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต จึงควร

มีการขยายกลุม่ตวัอยา่งไปในเขตจงัหวดัใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมลูครอบคลมุและทัว่ถึง 

2.3 ในการศึกษาวิจัยครั ง้ต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่คาดว่าจะมี

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การ เช่น Happy Work Place เป็นต้น เพื่อจะได้น าปัจจยั

เหล่านัน้ไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท างาน อันจะเก่ียวข้องกับความผูกพัน  

ตอ่องค์การ 
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