
การจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันวิสา  วัลยดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 2553 



ft
vay

fl ]:f, 9l fl ]:fl{t[?qa oil't 0{l I:{tt5tJ |uo{?t?n n:yu
c/Atrd
?lJ?dt ?auflt?

urct:2t
ncuyTl gil il td{ F|lJ lta y fi ilu? fl a o3J

7'r-'t /ira a a d u
..ot 0t: ul]u: nu 1?yt u'luv{ut il nfl

(q:.6raos lnfrUcUl

:o{flrder:'r0r:ri.............. H: :.1............................o'r0r:rifirJfnurivrurfiuuf,i'nr

(or:.1iyw rrrfrnfrxri')

frri':onran:ror:ri.......... ........1.*f:.....d.:.nf ...............o'r0r:rifir.Jfnsriyruru^vruf,irru
,AIA(q:.?eI111 n0u9n)

nnlyfl::rJfl'r:do:liilerru^rur1dfior:nrrrrdrr#ua:rn'::ouf6t#rfjueiruruoutuu

n t : fi n s r n r ru r d'n qn : i vr u'r fl 'r d er : r.J ?r r rinr.t,r^ pr (n r : fi'e n r : fi u,, ror du u )

frrirunran:ror:ri.......... N.IPJ /\"-^*
........t..............il:vtrun::ilfl r:

J
(er:.drJv\| 0 u t!:{1.!r)



บทคัดยอ 
 

ชื่อวิทยานิพนธ การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
ชื่อผูเขียน นางสาววนัวิสา  วัลยดาว 
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการส่ิงแวดลอม) 
ปการศึกษา 2552       
        
        

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ีและปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมรวมถึงปญหา/อุปสรรคในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมเพื่อนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี    การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจโดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงมีกลุมตัวอยางเปนเจาของ/ผูบริหาร/
พนักงานโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีจํานวน 207 แหง  และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย การ
ทดสอบสมมติฐานใช t-test และ F-test   

ผลการศึกษาพบวา  การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีอยูในระดับ      
ปานกลาง ปจจัยภายในของโรงแรมท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 ไดแก ความใสใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรม การบริหารงาน
ของโรงแรมในเครือ ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรม ความรวมมือของพนักงาน
ในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม และผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีดี  ปจจัยภายนอกของโรงแรมที่มีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ไดแก ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน การเรียกรองของ
ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
ผูใชบริการโรงแรม การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐ การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการส่ิงแวดลอม 
 ปญหา/อุปสรรคของการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี ไดแก การสนับ-
สนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของยังไมเพียงพอ  การขาดความรู อุปกรณและบุคลากรในการ
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จัดการส่ิงแวดลอม  ขาดความรวมมือของพนักงานและผูใชบริการโรงแรม  ขาดการสนับสนุนจาก
เจาของ/ผูบริหารโรงแรม  ขาดความรวมมือจากซัพพลายเออร และการคมนาคมขนสงท่ีไมสะดวก 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  
คือ โรงแรมควรใหความสําคัญกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางจริงจังและต้ังใจ  รวมถึงหนวยงาน
ภาครัฐควรเขามาใหการชวยเหลือ  สนับสนุนและกํากับดูแลใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันเพื่อให
การจัดการส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



ABSTRACT 
 

Title of Thesis Environmental  Management of  Hotels in Krabi 
Author Miss Wanwisa Wandaw 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2009 
 
  

  
 The objectives of this study were to study environmental management of hotels in Krabi 
Province and to examine factors influencing environmental management of these hotels, 
including problems/barriers in the environmental management, and to suggest the way to improve 
the environmental management.  Data were collected by using questionnaires with 
owners/managers/ relevant staffs in 207 hotels and interviewing relevant persons. General data 
were analyzed statistically by using frequency, percentage and means.  Hypotheses were tested by 
t-test and F-test. 
 It was found that the hotels practiced the environmental management at medium level.  
Internal factors influencing environmental management of the hotels at significant level 0.05 
were: the owners’ attention on environmental management; management of hotel as chains; hotel 
staff’s needs for good environment; the hotel staff’s participations in environmental management; 
and the benefit from good environmental management of hotel. External factors influencing 
environmental management of hotels at significant level 0.05 were: impact on communities from 
environmental management of the hotels; requirements from communities affected by the 
environmental management of hotels; customers’ needs for good environment in hotels; laws and 
regulations enforcement by government agencies; supports from government agencies; current 
trend about environment conservation; and certification by related environmental agencies.  
 The problems/ barriers in environmental management of hotels in Krabi Province were: 
insufficient support from relevant government agencies; lacking of knowledge, equipment, and 
personnel, inadequate participation from hotel staff’s and customers; insufficient supports from 
the owners/ managers; inadequate participation from suppliers and transport inconvenience.
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 Suggestions from this study are: the hotels should seriously and diligently practice the 
environmental management; relevant government agencies should provide more supports and 
more supervision in regulating the environmental management of the hotels. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลายเหมาะกับการเดินทางทองเท่ียวหรือเพ่ือพักผอนโดยสามารถเลือก
ทองเท่ียวไดหลายรูปแบบท้ังทองเท่ียวทางธรรมชาต ิทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร  หรือการเดินทางเพ่ือมาพักผอนนั้นก็มีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว
ตั้งแตท่ีพักตลอดจนอาหารใหเลือกรับประทานมากมายหลาย และมีกิจกรรมตางๆ สําหรับการ
พักผอนไมวาจะเปนการเลนกีฬา การนวดแผนไทย การทําสปา  นอกจากนั้นทางรัฐบาลมีนโยบายท่ี
สนับสนุนการทองเท่ียวประเทศไทยโดยมีการขอความรวมมือจากภาคเอกชนตางๆ ในการสงเสริม
การทองเท่ียว เชน การจัดงานประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  การจัดโปรโมช่ันตางๆของการเขาพักโรงแรม  การจัดงานเทศกาลประจําปตางๆ เปน
ตน  ดวยเหตุนี้จึงมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  
ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 1.1  

 
ตารางที ่1.1  จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย 
 

ปพ.ศ. จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางชาติ (คน) 
2549 13,821,802 
2550 14,464,228 
2551 14,584,220 

 
แหลงที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2552. 
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ธุรกิจโรงแรมเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการบริการท่ีอํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเท่ียวตั้งแตโฮมสเตยไปจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว  ซ่ึงการอุปโภค บริโภคในโรงแรมนั้น
ยอมมีของเสียเกิดขึ้นไมวาจะเปนขยะ น้ําเสีย มลพิษทางเสียง ฯลฯ ทําใหโรงแรมเปนอีกสาเหตุหนึ่ง
ท่ีกอใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมถึงรอยละ 75 (Italian National Agency for the Protection of the 
Environment and for Technical Services, 2002)  เม่ือปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจากโรงแรมรวมกับ
ปริมาณของเสียจากบานเรือนของผูท่ีพักอาศัยอยูในบริเวณเดียวกันทําใหปริมาณของเสียเพ่ิมขึ้น
อยางเห็นไดชัด  ดังจะเห็นไดจากจังหวัดท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียว  
 จังหวัดกระบ่ีเปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูติดชายฝงทะเลอันดามันมีสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเลท่ี
สวยงามทําใหมีนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาตเิดินทางเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก โดยมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกๆป ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 1.2   เม่ือมีปริมาณนักทองเท่ียวเดินทางเขามา
เปนจํานวนมากยอมมีของเสียท่ีเกิดจากการอุปโภค บริโภคและเม่ือของเสียเหลานั้นรวมกับของเสีย
ท่ีเกิดจากบานเรือนท่ีตั้งอยูในบริเวณเดียวกันทําใหมีปริมาณของเสียเพ่ิมขึ้น  เชน ปริมาณขยะ ดังจะ
เห็นไดจากปพ.ศ. 2549 มีปริมาณขยะ 25,613.55 ตัน  ปพ.ศ. 2550 มีปริมาณขยะ 29,486.09 ตัน      
ปพ.ศ.2551 มีปริมาณขยะ 34,371.39 ตัน  (เทศบาลเมืองกระบ่ี, 2552: 25) จะเห็นไดวาจังหวัดกระบ่ี
มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกๆ ป 
 
ตารางที่ 1.2  จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดกระบ่ี 
 

ป จํานวนนักทองเที่ยว  
ชาวไทย (คน) 

จํานวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ (คน) 

รวม 
(คน) 

2549 663,346  861,429  1,524,775  
2550 790,120  1,106,206  1,896,326  
2551 1,180,962 1,385,004 2,565,966 

 
แหลงที่มา:  สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว, 2552ก. 
 
 จากปริมาณนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัด
กระบ่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกๆป  ทําใหมีโรงแรมท้ังขนาดใหญและเล็กเกิดขึ้นเปนจํานวนมากเพ่ือ
รองรับนักทองเท่ียวจนอาจเรียกไดวาเปนอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  ซ่ึงการท่ีมีโรงแรม
ใหเลือกเปนจํานวนมากนั้นมีท้ังขอดีและขอเสีย ขอดี คือ เปนการสรางรายไดใหกับคนในทองถ่ิน
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และประเทศชาติ  นอกจากจะมีขอดีแลวก็ยังมีขอเสียดวยเชนกัน คือ หากเจาของโรงแรมและ
พนักงานไมมีการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ และการกําจัดของเสียอยางถูกวิธี รวมถึงผูใชบริการ
โรงแรมไมมีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคายอมทําใหเกิดเปนปญหาส่ิงแวดลอมตามมา 
เชน เกาะพีพี เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมแหงหนึ่งของจังหวัดกระบ่ีท่ีปจจุบันตอง
ประสบกับปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปญหาขยะ เนื่องจากขาดพ้ืนท่ีในการฝงกลบขยะซ่ึงเกาะพีพีมี
ขนาดเล็กเปนท่ีตั้งของโรงแรมและบานเรือนทําใหไมมีพ้ืนท่ีในการฝงกลบขยะจึงเกิดปญหาขยะลน
เกาะสงกล่ินเหม็นรบกวนชาวบานและนักทองเท่ียว  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนางท่ีเปน
ผูรับผิดชอบในการกําจัดขยะจําเปนตองขนขยะเหลานั้นกลับมาท้ิงบนฝงจึงเปนการเสียเวลาและ
คาใชจายในการขนยายขยะและยังประสบกับปญหาน้ําเสียจากโรงแรมและบานเรือนท่ีแอบปลอย
น้ําเสียลงสูทะเลทําใหน้ําทะเลบริเวณเกาะพีพีไมใสสะอาดดั่งเชนในอดีตอีกตอไป  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ีโดยมีการศึกษาการบริหารดานส่ิงแวดลอม  การจัดการขยะ  การจัดการน้ํา  การจัดการ
คุณภาพอากาศ  การจัดการเสียง  การจัดการพลังงาน การจัดการภูมิทัศนและการใชผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม   รวมถึงปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมเพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตลอดจนปญหา
และอุปสรรคของการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมเพ่ือใหจังหวัดกระบ่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสวยงาม
เหมือนเชนในอดีต 
 
1.2  คําถามการวิจัย 
  

1.2.1  การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  มีผลการดําเนินการเปนอยางไร  
1.2.2  มีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
1.2.3  มีปญหา/อุปสรรคและขอจํากัดในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด

กระบ่ีอยางไรบาง 
 

1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 1.3.1  เพ่ือศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 1.3.2  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
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1.3.3  เพ่ือศึกษาปญหา/อุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 

 1.4.1  ทราบถึงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 1.4.2  ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

1.4.3  ทราบถึงปญหา/อุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
1.4.4  เพ่ือเปนขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  ซ่ึงมี
กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานของโรงแรมท่ีตั้งอยูในจังหวัดกระบ่ี 
โดยทําการศึกษาเปนระยะเวลา 7  เดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 1 เมษายน 2553    
 
1.6  นิยามศัพท  
 
 การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ หมายถึง การดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีใน 8 ดาน คือ การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม  
การจัดการขยะ  การจัดการน้ํา  การจัดการคุณภาพอากาศ  การจดัการเสียง  การจัดการพลังงาน  การ
จัดการภูมิทัศนและการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม เพ่ือเปนการจัดการ
ปองกัน บรรเทาหรือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลวเพ่ือใหทรัพยากรมีความ
สมบูรณหรือมีความเสียหายนอยท่ีสุด 
 โรงแรม หมายถึง โรงแรมท่ีอยูในรายช่ือสถานท่ีพักของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานกระบ่ี  โดยมีการใหบริการท่ีพัก อาหาร เครื่องดื่ม ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  
 



  

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้

2.1  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม   
2.3  กระบวนการและมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม 
2.4  โรงแรมในประเทศไทย  
2.5  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศไทย 
2.6  การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
2.7  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม   
2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
  
 การจะเรียนรูในส่ิงตางๆจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐาน การจัดการส่ิงแวดลอมก็เชนเดียวกัน 
จําเปนตองอาศัยความรูพ้ืนฐานเพ่ือตอยอดหรือนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  
ซ่ึงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีดังนี้ 
  

2.1.1  ความหมายของส่ิงแวดลอม 
ส่ิงแวดลอม  เปนคําท่ีใชกันอยางแพรหลายจึงไดมีผูท่ีมีความรู นักวิชาการ ใหความหมาย

หรือคําจํากัดความไวมากมาย ดังนี ้
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติ

ความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมไววา “ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆท่ีมีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําขึ้น” 
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กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2540: 8) ไดใหความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมไววา 
“ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษยท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต รวมท้ังท่ีเปนรูปธรรม (สามารถจับตอง
และมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพล
เกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเล่ียงมิได ส่ิงแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรท่ีเกี่ยวของ
กันไปท้ังระบบ”  
 ราตรี  ภารา (2543: 15) ไดใหความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมไววา “ทุกส่ิง ทุกอยางท่ีอยู
รอบตัวมนุษย ท้ังท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาต ิและส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท้ังท่ีเปน
รูปธรรมและนามธรรม หรืออาจกลาว อีกนัยหนึ่งไดวาส่ิงแวดลอมหมายถึง “ส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตัว
เรา” 

เกษม  จันทรแกว (2544: 2-3) ไดใหความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมไววา “ส่ิงของ วัตถุ 
สารประกอบ และกลุมสรรพส่ิงท่ีมีชีวิต ไมมีชีวิต เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษยสรางขึ้นท่ีอยูใน
รูปของแข็ง ของเหลว กาซ เศรษฐกิจ สังคมและ/หรือสัมผัสดวยอาการท้ังหา คือ รส กล่ิน สี เห็นได 
และสัมผัสได” 

ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ (2549: 10) ไดใหความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมไววา “ส่ิงตางๆท้ัง
ท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติและมนุษยเปนผูสรางขึ้น   ซ่ึงส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น
ประกอบดวยส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย” 
 จําลอง  โพธ์ิบุญ (2550: 1) ไดใหความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมไววา “ทุกส่ิงทุกอยางไม
วาจะเปนดานกายภาพ ชีวภาพหรือสังคมท่ีอยูรอบๆตัวเราไมวาจะเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นหรือ
ธรรมชาติสรางขึ้น” 
 สุกาญจน    รัตนเลิศนุสรณ (2550: 3) ไดใหความหมายของคําวาส่ิงแวดลอมไววา “ส่ิง
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางขึ้นท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา 
สวนตัวเราหมายถึง มนุษยและกลุมส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ” 
 โดยสรุปความหมายของส่ิงแวดลอมจึงหมายถึง ส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัวมนุษยท้ังรูปธรรมและ
นามธรรมซ่ึงเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 
 2.1.2  ประเภทของส่ิงแวดลอม 
 ส่ิงแวดลอมแบงออกเปน  2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ (สุกาญจน  รัตนเลิศนุสรณ, 2550: 3-4) 
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2.1.2.1  ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  (Natural Environment) หรือท่ี
เรียกวาทรัพยากรธรรมชาติโดยมนุษยไมไดเขาไปเกี่ยวของในการเกิดขึ้นของส่ิงเหลานั้น เชน ดิน 
แรธาตุ  ปาไม  สัตวปา พืชในปา  เปนตน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ  

1)  ส่ิงแวดลอมท่ีมีชีวิตหรือชีวภาพ (Biotic Environment) เปนส่ิงแวดลอม
ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีถูกควบคุมโดยหนวยทางพันธุกรรมหรือยีน ไดแก ปาไม  สัตวปา  เช้ือรา 
แบคทีเรีย   ฯลฯ 

2)  ส่ิงแวดลอมไมมีชีวิตหรือกายภาพ (Abiotic Environment) เปนส่ิงแวดลอม
ท่ีเคล่ือนท่ีไมไดซ่ึงสามารถมองเห็นและมองไมเห็นดวยตา   ไดแก  ดิน น้ํา ลม ฝน ภูมิประเทศ  รังสี 
ฯลฯ 

2.1.2.2  ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น (Man-Made Environment) เปนส่ิงแวดลอมท่ี
มนุษยสรางขึ้นมาเพ่ือเปนปจจัยในการดํารงชีวิตหรือเพ่ือสนองความตองการของมนุษยใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ 

1)  ส่ิงแวดลอมทางชีว-กายภาพ (Bio-physical Environment) ซ่ึงส่ิงมีชีวิต
จัดเปนส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ  เชน การโคลนนิ่งแพะ แกะ   การตัดตอหนวยพันธุกรรมพืชเพ่ือเปน
อาหารของมนุษย เปนตน  สวนส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิต  เชน อาคารบานเรือน ถนน สะพาน รถยนต 
เปนตน 

2)  ส่ิงแวดลอมทางสังคมหรือนามธรรม (Social or Abstract Environment) 
เปนส่ิงแวดลอมท่ีไมมีรูปรางแตมนุษยสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพ่ือใหอาศัยอยูใน
สังคมอยางเปนระเบียบ เชน วัฒนธรรม กฎหมาย ศาสนา ประเพณี คานิยม เปนตน 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม   
 
 ส่ิงแวดลอมจําเปนตองมีการจัดการเพ่ือใหเกิดการใชท่ีเกิดประโยชนสูงสุดทําใหเกิดเปน
การจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม มีดังนี ้  
 
 2.2.1  ความหมายของการจัดการส่ิงแวดลอม 
 การจัดการส่ิงแวดลอมเปนคําท่ีใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันซ่ึงมีนักวิชาการไดให
ความหมายหรือคําจํากัดความไวหลายทาน ดังนี ้
 ประสิทธ์ิ  นิรัตศยกุล (2532: 7) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา 
“การจัดการท่ีเนนถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการภายในซ่ึงจะตอง
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เตรียมแผนการดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไปหรือ
ตอบโตภาวการณแขงขันไดอยางรวดเร็วโดยมีการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม” 
 วินัย  วีระวัฒนานนท (2541: 185) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา        
“กระบวนการใชส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ โดยการวางแผนดําเนินงาน 
ติดตามประเมินผลและปรับปรุง   แกไขพัฒนาใหดีขึ้น ท้ังนี้ตองคํานึงถึงการใชอยางประหยัดให
เกิดประโยชนสูงสุด ใชใหไดยัง่ยืน ยาวนานตลอดไป และเอ้ืออํานวยประโยชนตอมวลมนุษยและ
ธรรมชาติใหมากท่ีสุด” 
 ราตรี  ภารา (2543: 245) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา “การ
ดําเนินงานเพ่ือสนองความตองการของมนุษยโดยไมมีผลกระทบตอระบบส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้เพ่ือจะ
ไดมีทรัพยากรใชตลอดไปหรือการกําหนดกิจกรรมในการนําทรัพยากรมาใช” 
  เกษม  จันทรแกว (2544: 294) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา                    
“กระบวนการสรางศักยภาพการคงสภาพความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมและการควบคุมกิจกรรมการ
จัดการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอมนุษยตลอดไป”   

จําลอง  โพธ์ิบุญ (2550: 2) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา “การ
ดําเนิน การอยางเปนระบบตอเนื่องในการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีทําใหมีการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาและยั่งยืน  และมีการควบคุมปองกันไมใหเกิดมลพิษหรือลดมลพิษใหเหลือนอยท่ีสุด” 
 Winslow and Gubby (1976: 27) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา 
“การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพ้ืนท่ีอยางดีแลวตดัสินใจวาจะทําอะไรท่ีตองการโดยมิใหเกิด
อันตรายมากจนทําใหส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยอาศัยมีเหลืออยูนอยนิดตองเสียไป”   
 Jolly (1978: 23-27) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา “กระบวนการ
ดําเนินการตามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น มีสวนให
ประโยชนตามความตองการของมนุษยขั้นต่ําหรือมากกวาในอนาคต” 

Boland (1992: BG.4) ไดใหความหมายของคําวาการจัดการส่ิงแวดลอมไววา “การจัด
กิจกรรมตางๆภายใตความสามารถท่ีจํากัดในการปรับตัวเองของส่ิงแวดลอมและคํานึงถึงปจจัยทาง
นิเวศวิทยาเปนการบริหารกิจการเพ่ือความอยูรอด ผลกําไร ความกาวหนา และความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยเนนการปองกันมากกวาแกไข” 

โดยสรุปการจัดการส่ิงแวดลอม หมายถึง การวางแผนการใชทรัพยากรตางๆจนถึงการ
นําไปกําจัดอยางถูกวิธีโดยเนนการปองกันเพ่ือไมกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอมและเปนการ
รักษาทรัพยากรเพ่ือคนรุนตอๆไปในอนาคต 
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2.2.2  ทฤษฎีทางส่ิงแวดลอมเพ่ือการจัดการ 
ทฤษฎีท่ีสําคัญๆท่ีนํามาใชในการจัดการส่ิงแวดลอมสามารถนํามาประยุกตไดมีดวยกัน 2  

ทฤษฎีหลัก (เกษม  จันทรแกว, 2544: 302-305) ไดแก 
2.2.2.1  ทฤษฎีทางนิเวศพัฒนา (Ecodevelopment)  
ทฤษฎีทางนิเวศพัฒนา เปนแนวคิดท่ีผสมผสานระหวางนิเวศวิทยาและการพัฒนา

เขาดวยกัน โดยมีแนวคิดวาการพัฒนาใดๆก็ตามยอมทําไดแตตองอยูในขอบเขตของนิเวศ  ซ่ึง
หมายถึงการเปล่ียนแปลงโครงสราง/ส่ิงแวดลอมใดๆก็ยอมทําได แตตองไมเกินขีดความสามารถ
ของระบบท่ีจะฟนสภาพโดยธรรมชาติหรือเทคโนโลยี  

2.2.2.2  หลักการและวิธีการอนุรักษวิทยา   
การอนุรักษ  หมายถึง การรูจักใช  การเก็บรักษา  การสงวน  ซอมแซม และปรับปรุง

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด  เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชนตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด นานท่ีสุด  แตมีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาตินอยท่ีสุด   

1)  หลักการอนุรักษมี 3 ประการ คือ 
(1)  การใชทรัพยากรอยางฉลาด  เปนการนําหลักเศรษฐศาสตรเขามาใช

เพ่ือพิจารณาผลดี  ผลเสียจากการใชทรัพยากร  และเม่ือมีการใชทรัพยากรแลวนั้นจะมีการขาด
แคลนหรือเหลือในอนาคตมากเทาใด   

(2)  การประหยัดของท่ีหายาก  เปนการเก็บรักษาหรือสงวนของท่ีหายาก
เอาไวไมใหสูญหาย 

(3) การฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีเส่ือมโทรม  เปนการซอมแซมทรัพยากรท่ีมี
โอกาสหมดไปใหมีอยูในสภาพท่ีสมบูรณมีไวใชงานตอไปในอนาคต 

2)  วิธีการอนุรักษมีดังนี้ 
(1)  การใชแบบยั่งยืน  หมายถึง  การมีใชตลอดเวลาท่ีมนุษยตองการ  โดย

นอกจากการคํานึงถึงการสรางศักยภาพของส่ิงแวดลอมแลวยังตองคํานึงถึงการควบคุมกิจกรรมของ
มนุษยดวย หมายถึงการควบคุมหลักการและวิธีการปฏิบัติในการใช  ควบคุมเวลา สถานท่ีและ
พลังงานท่ีจะใชดวยเพ่ือใหไดผลแบบยั่งยืน 

(2)  การเก็บกัก หมายถึง การเก็บทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมท่ีมีเหลือใชเอาไว
ใชคราวจําเปนหรือเม่ือภาวะขาดแคลน  บางกรณีอาจเก็บไวเพ่ือเปนพันธุในอนาคต 

(3)  การรักษาหรือซอมแซม   เปนการรักษาหรือซอมแซมทรัพยากรหรือ
ส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนสภาพไปใหอยูในสภาพปกติ 
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(4)  การฟนฟู หมายถึง การทําใหส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมแลวแปรสภาพ
เปนปกติท้ังโครงสรางและบทบาทโดยการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติหรือเทคโนโลยีเขามาชวย 

(5)  การพัฒนา เปนการดําเนินการท่ีอาศัยภาวะปกติเปนฐานแลวใช
เทคโนโลยีชวยในการทําใหเกิดการทํางานของส่ิงแวดลอมและ/หรือของท้ังระบบดีกวาเดิม 

(6)  การปองกัน เปนการปองกัน 2 ลักษณะคือ การปองกันกอนมีการ
ทําลายและการปองกันภัยท่ีเกิดซํ้าซาก  ซ่ึงตองอาศัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปองกัน 

(7)  การสงวน การสงวนในท่ีนี่เปนการเนนประเภทของส่ิงแวดลอมเปน
หลัก  ไมไดเนนการสงวนพ้ืนท่ีหรือบางกรณีอาจสงวนท้ังประเภทและพ้ืนท่ีก็ได เชนการสงวน  
สัตวปา การสงวนโบราณวัตถุ การสงวนอาชีพ  เปนตน 

(8)  การแบงเขต เปนการกําหนดพ้ืนท่ีสงวนเอาไวเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ
ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมในการจัดการส่ิงแวดลอม 

 
2.2.3  หลักการจัดการส่ิงแวดลอม   
การจัดการส่ิงแวดลอมมีความจําเปนเพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติสามารถมีอยูตอไปจนถึง

ลูกหลานโดยการชวยเหลือจากตัวธรรมชาติเอง  เทคโนโลยีตางๆท่ีมนุษยคิดคนขึ้นจึงไดมีการ
กําหนดหลักการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนขัน้เปนตอน ดังนี้ (เกษม  จันทรแกว, 2545: 85-90)  

หลักการท่ี 1: การกําหนดชนิด/ประเภทและขอบเขตของส่ิงแวดลอมเพ่ือการใชประโยชน 
หลักการนี้อาศัยจุดเดนของคุณสมบัติเฉพาะตัวของส่ิงแวดลอมเพ่ือกําหนดรูปแบบการ

จัดการซ่ึงการกําหนดชนิด ประเภท กลุม ระบบยอย ระบบส่ิงแวดลอมและการกําหนดขอบเขตได
จากการสํารวจแจกแจงทรัพยากร (Resources Inventory) ท่ีสามารถใหคําตอบวามีส่ิงแวดลอม
ใดบาง ปริมาณเทาไหรในแตละชนิด  อยูกันเปนระบบอยางมีสัดสวนในลักษณะใดและสุดทายมี
การกระจายตัวหรือมีความหนาแนนของแตละชนิด/ประเภทอยางไร เพ่ือนํามาเทียบกับคาท่ีแตกตาง
ไปจากธรรมชาติ  คามาตรฐานเทาใด รวมถึงตําแหนงท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีสามารถจําลองออกมาเปน
แผนท่ี ภาพสเกต การแสดงสัญลักษณเฉพาะ  เพ่ือนําไปสูการสรางศักยภาพใหเอ้ือประโยชนตอไป   

หลักการท่ี 2: การกําหนดกิจกรรมเพ่ือการคงสภาพหรือเพ่ือสรางศักยภาพความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดลอม 

ผูวางแผนการจัดกิจกรรมตองเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการประเมินสถานการณ
ส่ิงแวดลอมท่ีทําใหทราบวาส่ิงแวดลอมมีความสมบูรณหรือเส่ือมโทรมอยางไร  อะไรเปนปญหา
และสาเหตุของปญหา  เพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอมและใหสภาพแวดลอมมีความสมบูรณ  สมดุลมาก
ท่ีสุด  
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หลักการท่ี 3: การควบคุมในการกําจัด บําบัดของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใช
ทรัพยากร 

การใชเทคโนโลยีในการผลิตนั้นนอกจากจะไดผลผลิตจากกระบวนการใชเทคโนโลยีแลว
นั้นยังกอใหเกิดของเสียหรือมลพิษเสมอ  ดังนั้นหลักการท่ีสามจึงมุงเนนท่ีจะสรางกิจกรรมควบคุม
ของเสีย  มลพิษท่ีเกิดขึน้ 

การควบคุมของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอมจากกิจกรรมการจัดการ (หลักการท่ีสอง) มักจะ
ดําเนินการดังนี้ 

1)  สรางเทคโนโลยีควบคุมของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะทางชีว-กายภาพ
ท่ีชัดเจน  เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย  เตาเผาขยะ  ระบบฝงกลบขยะ  การวางผังเมือง  การสรางพ้ืนท่ีสี
เขียว เปนตน 

2)  การสรางกฎระเบียบ เปนการสรางกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติหรือขอหามตางๆใน
การกระทําใดๆตอส่ิงแวดลอม  พรอมท้ังกําหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนอยางชัดเจน 

3)  ใหการศึกษาทางส่ิงแวดลอมดวยระบบส่ิงแวดลอมศึกษา  ซ่ึงเปนกระบวนการนํา
องคความรูทางส่ิงแวดลอมมาถายทอดดวยเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย  วิธีการนี้จะใหประสิทธิผล
ในระยะยาว 

4)  การประชาสัมพันธ เปนการเสนอขาวสารท่ีจะปฏิบัติในแตละระบบส่ิงแวดลอม
หรือระบบส่ิงแวดลอมท่ีตองการจัดการซ่ึงประชาชนจะไดตระหนักและปฏิบัติตาม 
 นอกจากนี้หลักการสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ งในสถาน
ประกอบการ คือ การปองกันและควบคุมมลพิษ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันหรือลดผลกระทบ
ดานลบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมตางๆ  เปนการนําหลักการของความสัมพันธระหวางแหลงกําเนิด
มลพิษ ตัวนําพามลพิษ เปาหมายหรือผูรับมลพิษและผลกระทบจากมลพิษ หรือ S-P-T-I  ซ่ึงมี
แนวคิดดังนี้ (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2551: บทท่ี 3, หนา 1-12) 

1)  แหลงกําเนิด (Sources) แหลงกําเนิดมลพิษสามารถจําแนกไดเปน 2 แบบคือ  
(1)  Actual Source  
(2)  Potential Source  

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีแตกตางกันและคุณสมบัติของมลพิษท่ีแตกตางกันอาจจะมีผล
ตอการเคล่ือนท่ีหรือความยากงายในการเคล่ือนท่ีของมลพิษจากแหลงกําเนิด  ลักษณะการเคล่ือนท่ี
และการนําพา  ผลกระทบของมลพิษแตกตางกัน 

2)  การนําพา (Pathway)  การนําพามลพิษนั้นมีการนําพาจาก  3  แหลง คือ 
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(1)  การนําพาโดยน้ํา  นอกจากน้ําเปนตัวนําพามลพิษแลวนั้น น้ํายังเปนแหลงรับ
มลพิษอีกดวย 

(2)  การนําพาจากแหลงกําเนิดมลพิษสูดินและหินน้ําบาดาล ครอบคลุมถึง การ
หกรั่วไหลลงพ้ืนดินหรือหินโดยตรง      การรั่วไหลจากทอสงหรือถังเก็บใตดิน     การรั่วไหลจาก
ทอระบายน้ําเสียการอัดของเสียลงบอบาดาล     การชะพาหรือการซึมตามธรรมชาติจากพ้ืนแข็งสู
ดินหรือหินใตดิน  ซ่ึงการเคล่ือนท่ีของมลพิษสูดินหรือหินแหลงน้ําบาดาลสามารถแบงไดเปน 2  
ขั้นตอน คือ 

 

 แหลงกําเนิดมลพิษ                          ดินหรือหินแหลงน้ําบาดาล 
             การเคล่ือนท่ีผานดินหรือหินแหลงน้ําบาดาล            เปาหมาย 

 
3)  เปาหมาย (Target)  เปาหมายของแหลงรับมลพิษ ไดแก มนุษย ระบบนิเวศ

ทองถ่ิน พืช สัตว  แหลงน้ําผิวดิน  แหลงน้ําใตดิน  ดิน  ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น ซ่ึงความสําคัญ
ของปญหามลพิษขึ้นอยูกับความไวตอปฏิกิริยาหรือการสัมผัสของแหลงรับมลพิษ และระยะทาง
จากแหลงกําเนิดถึงแหลงรับมลพิษ 

4)  ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษสามารถแบงไดเปน 2 
ประเภท คือ 

(1)  ผลกระทบโดยตรง หมายถึง ผลกระทบท่ีสามารถควบคุมไดโดยตรง เชน 
น้ําเสียจากกระบวนการผลิต  อากาศเสียจากกระบวนการเผาไหม เปนตน 

(2)  ผลกระทบทางออม หมายถึง ผลกระทบท่ีองคกรไมสามารถควบคุมได
โดยตรงแตมีอิทธิพลกับส่ิงแวดลอม เชน ผลท่ีเกิดจากกระบวนการการผลิตวัตถุดิบกอนเขาโรงงาน  
ผลท่ีเกิดจากการใชรถยนตสงสินคา วัตถุดิบ พนักงาน เปนตน 
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จากแนวคิดท้ังหมดสามารถแสดงเปนภาพไดดังภาพท่ี 2.1 
 

แหลงกําเนิดมลพิษ (Source) 
 

ตัวนําพา (Pathway) 
 

แหลงรับมลพิษ (Targets) 
 

ผลกระทบ (Impact) 
 

ภาพที่ 2.1  ภาพรวมแนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมแบบ S-P-T-I Concept 
แหลงที่มา:  จําลอง  โพธ์ิบุญ, 2550: บทท่ี 3, หนา 1. 

 
การจัดการส่ิงแวดลอมนั้นจะบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้นตอง

อาศัยองคประกอบของส่ิงแวดลอมประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ (จําลอง  โพธ์ิบุญ, 2550: 3-4)   
1)  นโยบายส่ิงแวดลอม  เปนสวนท่ีสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอมโดยนโยบาย

เปรียบ เสมือนกรอบของงานในการทํางานหรือดําเนินงานวามีจุดมุงหมายอยางไร   
2)  แผนและโครงการส่ิงแวดลอม  แผน คือ การกําหนดงานหรือการกําหนดส่ิงท่ี

จะตองทําอะไรบางในแตละมาตรการ ซ่ึงในแผนจําเปนตองมีหลายลักษณะงาน  สวนโครงการเปน
ลักษณะของงานท่ีมีการกําหนดไวในแผน 

3)  การจัดองคกร งบประมาณและบุคลากร  ในการจัดการส่ิงแวดลอมนั้นการจัด
องคกร  งบประมาณและบุคคลกรเปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญ   เนื่องจากรูปแบบขององคกร
เปนสวนท่ีสําคัญในการสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอม ถาองคกรไมเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดการส่ิงแวดลอมนั้นก็จะไมมีการใหความสําคัญกับงบประมาณหรือบุคลากรในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

 
2.2.4  รูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรในโลกนี้มีดวยกัน 2 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษย

สรางขึ้น ซ่ึงทรัพยากรแตละประเภทนั้นมีการใชงานและการดูรักษาท่ีแตกตางกัน จึงจําเปนตองมี
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การจัดการใหถูกตองตามลักษณะหรือประเภทของทรัพยากรเพ่ือใหทรัพยากรนั้นมีเหลือไวใช
ตอไปในอนาคต  ดังนี้    

2.2.4.1  เกษม จันทรแกว (2544: 297-298) ไดจัดรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมเปน 
2 กลุมตามลักษณะของทรัพยากร ดังนี ้

1)  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติแบงออกเปน 3 กลุมซ่ึงแตละ
กลุมมีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะตัวทําใหมีรูปแบบการจัดการท่ีแตกตางกัน ดังนี ้

(1)  ทรัพยากรท่ีใชแลวไมหมดส้ิน (Non-Exhausting Natural Resources) 
เปนทรัพยากรท่ีจําเปนและขาดไมไดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย  ไดแก อากาศ แสงอาทิตย น้ํา 
ลม เปนตน  โดยรูปแบบการจัดการจึงเนนท่ีการควบคุมการปนเปอนไมใหเกินคามาตรฐานจนเปน
อันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอมหรือการควบคุมการใชทรัพยากรอ่ืนๆท่ีสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรชนิดนี้  เชน การทําใหตกตะกอน การฆาฤทธ์ิ  การลดปริมาณสารพิษหรือการสรางส่ิง
ปองกันในรูปแบบตางๆ เปนตน  

(2)  ทรัพยากรท่ีใชแลวทดแทนได (Renewable Natural Resources) ไดแก 
พืช สัตว มนุษย  รูปแบบการจัดการเนนท่ีการนําสวนท่ีสูญส้ินไปมาใชประโยชนกับมนุษยโดยการ
กําหนดพ้ืนท่ี  ปริมาณการเก็บเกี่ยว  ขนาดท่ีเก็บเกี่ยว  เทคโนโลยีท่ีใชในการเก็บเกี่ยว  เวลาท่ีใชใน
การเก็บเกี่ยวและการฟนตัวโดยธรรมชาติหรือเทคโนโลยีชวย  ในขณะเดียวกันจะมีการดูแลรักษา
เก็บเอาไวเปนพอพันธุ แมพันธุ  สงวน แบงเขต ฟนฟู ปองกันและพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มจน
เก็บเกี่ยวผลผลิตไดอีกครั้ง 

(3)  ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป (Exhausting Natural Resources) เปน
ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไปแตมีการทดแทนขึ้นมาใหมไดโดยใชระยะเวลานานในการฟนตัว เชน 
หิน ดิน แร น้ํามันปโตรเลียม หินน้ํามัน กาซธรรมชาติ  รูปแบบการจัดการจึงเนนเปน 2  ประเด็น 
คือ การใชเทคโนโลยีขั้นสูงและการนํากลับมาใชและการรีไซเคิล  โดยคนท่ีใชหรือจัดการ
ทรัพยากรประเภทนี้ตองมีความรูความเขาใจวิธีการนําทรัพยากรกลุมนี้มาใช   การควบคุมของเสีย
และมลพิษ  รวมถึงการนํากลับมาใชและรีไซเคิลวาตองทําอยางไร เม่ือไหร ท่ีไหนและเพ่ืออะไร
เพ่ือใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   

2)  ทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้น (Built Resources)  เปนทรัพยากรท่ีมนุษยใช
เทคโนโลยีแปรเปล่ียน/สรางทรัพยากรธรรมชาติใหเปนทรัพยากรอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงตางมี
คุณลักษณะในการจัดการเฉพาะ ไดแก การปลูกสรางสวนปา  การเพาะเล้ียงสัตวปา  การปศุสัตว 
การประปา ฯลฯ โดยแตละรูปแบบของการจัดการตองอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรเฉพาะดาน
ท้ังส้ิน 



 

 

15 

 

2.2.4.2  จําลอง โพธ์ิบุญ (2551: 22-27) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมไว 
2 แนวทาง คือ  

1)  การจัดการส่ิงแวดลอมโดยมาตรการบังคับและควบคุม (Command and 
Control) การจัดการส่ิงแวดลอมโดยมาตรการบังคับและควบคุม ประกอบดวยมาตรการทาง
กฎหมายในประเทศและกฎระเบียบขอตกลงทางส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  เนื่องจากกฎหมาย
เปนเครื่องมือท่ีมีผลบังคับใชทําใหผูกระทําความผิดหรือคิดจะกระทําความคิดมีความเกรงกลัวและ
ไมคิดท่ีจะทําลายส่ิงแวดลอม  กฎหมายจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีใชในการจัดการส่ิงแวดลอม  เชน                 
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  พิธีสารมอนทรีออล  
อนุสัญญาบาเซิล  อนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงของช้ันบรรยากาศ  สินคาฉลากเขียว   การ
ประชุมสุดยอดของโลกดานส่ิงแวดลอม เปนตน   

2)  การจัดการส่ิงแวดลอมตามแนวทางใหม  แรงผลักดันท่ีทําใหมีการ
ดําเนินการจัดการดานส่ิงแวดลอมนอกจากกฎหมายและขอตกลงตางๆแลวยังมีส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ซ่ึง
สามารถสรุปไดดังนี ้

(1)  ลูกคา/ผูบริโภค  เปนแรงกดดันท่ีสําคัญ  เนื่องจากผูบริโภคท่ีมี
จิตสํานึกสูงจะตองการสินคาท่ีทําลายส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

(2)  ธนาคาร  เปนแหลงเงินกูท่ีสรางความกดดันตอผูกูในดานความ
นาเช่ือถือและความเส่ียง  ผูลงทุนท่ีดําเนินการจดัการดานส่ิงแวดลอมเปนการลดความเส่ียงท่ีจะเกิด
ปญหาตางๆ ทําใหธนาคารมีความม่ันใจวาผูกูเงินจะมีความสามารถในการชําระเงินท่ีกูไปไดมาก
ขึ้น 

(3)  ประกันภัย  องคกรท่ีมีการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมจะทําใหลด
ความเส่ียงภัยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลตอการลดอัตราเบ้ียประกัน 

(4)  ผูลงทุน/ตลาดหลักทรัพย  การดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมจะชวย
สรางความม่ันใจใหกับนักลงทุน  เนื่องจากนักลงทุนจะพิจารณาเง่ือนไข  การพัฒนาแบบยั่งยืน  การ
ดําเนินการดวยตนทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และความเส่ียง 

(5)  สุขภาพและความปลอดภัย การจัดการดานส่ิงแวดลอมจะชวยลด
อุบัติเหตุและผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  ท้ังตอชุมชนและพนักงาน มีผลตอช่ือเสียงและภาพพจน
ขององคกร สงเสริมการขายสินคาและบริการไดมากขึ้น 
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(6)  ประสิทธิภาพของการผลิต  การดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมเปน
การลดการเกิดของเสีย  ลดตนทุนการผลิต ชวยใหมีแนวทางและขอมูลในการแกไขปญหาตางๆใน
กระบวนการผลิต 

(7)  ขอกีดกันทางการคา  การจัดการส่ิงแวดลอมอาจถูกใชเปนเง่ือนไข
ในการเลือกซ้ือสินคา  ผูซ้ือจะเลือกซ้ือสินคาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาและจากองคกรท่ี
มีระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี
 
2.3  กระบวนการของการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
 การจัดการส่ิงแวดลอมนั้นจําเปนตองมีกระบวนการและมาตรฐานเพ่ือใชในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

2.3.1  กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอม   
กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอม  เปนส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือใหการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก 
1)  การตรวจสอบ ระบุปญหาและความตองการดานส่ิงแวดลอม 
2)  การกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
3)  การกําหนดแผนงานและโครงการดานส่ิงแวดลอม 
4)  การนําแผนและโครงการไปปฏิบัต ิ
5)  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ 
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ซ่ึงกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมนัน้ สามารถนํามาเขียนอธิบายไดดังภาพท่ี 2.2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอม 
แหลงที่มา: จําลอง  โพธ์ิบุญ, 2550: 4. 

 
2.3.2  มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม 
การจัดการส่ิงแวดลอมจําเปนตองมีมาตรฐานท่ีใชในการจัดการภายในองคกรเพ่ือให

องคกรมีระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถรวมเขากับการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ  เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายทางส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตร คือ 
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 ท่ีมีการกําหนดขึ้นในป ค.ศ. 1996 และมีการปรับปรุง
ในป ค.ศ. 2004  โดยระบบดังกลาวจะทําใหองคกรสามารถสรางและประเมินประสิทธิภาพของ
นโยบาย  วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม  การปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอมใหสอดคลอง
กับนโยบายหรือสนับสนุนการรักษาส่ิงแวดลอมดวยการลดมลพิษและการปองกันมลพิษท่ีจะเกิด
จากกิจกรรมตางๆขององคกรท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมขององคกร 

2.3.2.1  แนวคิดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 เปนระบบการ

ควบคุมปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในองคกรดวยการสรางระบบเอกสารและใชเอกสารในการ
ควบคุมปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการตรวจสอบและระบบ
การบันทึกผลการดําเนินงานไวดวย  ซ่ึงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมีแนวคิดดังนี้ (สยาม อรุณศรี
มรกต และไกรชาติ  ตันตระการอาภา, 2549: 3-4)   

ตรวจสอบ ระบุปญหาและความ
ตองการดานส่ิงแวดลอม 

กําหนดนโยบาย 
ส่ิงแวดลอม 

กําหนดแผนงานและโครงการดาน
ส่ิงแวดลอม 

นําแผนและโครงการ 
ไปปฏิบัติ 

 

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและโครงการ 
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1)  เปนระบบท่ีมีขั้นตอนและมีการปรับปรุงตามสภาพวัฒนธรรมขององคกร
นั้นๆอยางเหมาะสม  โดยสามารถใชไดกับองคกรทุกประเภท ทุกขนาด และใชไดกับสภาพภูมิ
ประเทศ วัฒนธรรมและสภาพทางสังคมท่ีมีความหลากหลาย 

2)  ระบบนี้จะสงเสริมใหองคกรมีการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูตาม
ความเหมาะสมของผลท่ีจะไดรับ  ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม  ความคุมคาและความเปนไปไดทาง
การเงิน 

3)  ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมอยูภายใตเหตุผลทางดานกฎหมาย 
ขอบังคับ และความมุงม่ันท่ีจะมีการพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

4)  ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมทําใหมีการประหยัด  การใช
ทรัพยากร  การลดการบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตและอ่ืนๆเพ่ือกอใหเกิดการลดคาใชจายได
ในระยะยาว 

5)  ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม เปนมาตรฐานท่ีชวยในการทํา
การคากับตางประเทศ 

6)  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมุงเนนเรื่องความตองการของฝายตางๆท่ี
เกี่ยวของรวมท้ังความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นของสังคมในการปองกันส่ิงแวดลอม 

2.3.2.2  หลักการมาตรฐาน ISO 14001 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 มีพ้ืนฐานของขั้นตอนการ

ดําเนินการตามวงจรของ Demming (PDCA) คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัต ิ(Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการเปล่ียนแปลง (Act) อธิบายไดดังนี ้(สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตันตระการ
อาภา, 2549: 12-13) 

การวางแผน (Plan) คือ การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและกระบวนการท่ีทําให
เกิดผลตามนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีองคกรกําหนดไว 

การปฏิบัต ิ(Do) คือ กระบวนการท่ีนําไปปฏิบัต ิ
การตรวจสอบ (Check) คือ กระบวนการตรวจ ติดตามและมาตรการตรวจสอบกับ

นโยบายส่ิงแวดลอม วัตถุประสงค เปาหมาย กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังการ
รายงานผลการดําเนินงานดวย 

การเปล่ียนแปลง (Act) คือ การดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือแสดงถึง
ศักยภาพ 

ขั้นตอนการดําเนินการของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปตามวงจรของ 
Demming โดยเริ่มจากนโยบายส่ิงแวดลอม (Environmental Policy) การวางแผน (Plan) การนําไป
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ปฏิบัติและดําเนินการ (Implementation and Operation)  การตรวจสอบ (Checking) และการ
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) โดยจะตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual 
Improvement) ดังภาพท่ี 2.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.3  กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอมและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
แหลงที่มา:  สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตันตระการอาภา, 2549: 12. 
 

2.3.2.3  ขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 
ขอกําหนดมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 จะกําหนดไวดวยกัน 5 ดาน 

มีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ (สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตันตระการอาภา, 2549: 19-41) 
1)  ขอกําหนดท่ัวไป (General Requirements) 
2)  นโยบายส่ิงแวดลอม (Environment Policy) 
3)  การวางแผน (Planning) 

(1)  ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม (Environmental Aspects) 
(2)  กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ (Legal and Other Requirements) 

นโยบายส่ิงแวดลอม 

การวางแผน 
- ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม 
- กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ 
- วัตถุประสงค  เปาหมายและ

แผนงานจัดการสิ่งแวดลอม 

การปฏิบัติและการนําไปใช 
- ทรัพยากร บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
- ความสามารถ การฝกอบรมและความตระหนัก 
- การสื่อสาร  
- การพัฒนาระบบเอกสาร 
- การควบคุมเอกสาร 
- การควบคุมการปฏิบัติงาน 
- การเตรียมพรอมและตอบสนองตอสภาวะฉุกเฉิน 

การตรวจสอบ 
-  การตรวจประเมินและการวัดผล 
-  การประเมินความสอดคลองฯ 
-  ขอบกพรอง การแกไขและปองกัน 
-  การตรวจประเมินระบบฯภายใน 

การทบทวนของฝายบริหาร 
 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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(3)  วัตถุประสงค เปาหมายและแผนงาน (Objectives Targets and 
Programme(s)) 

4)  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ (Implementation and Operation) 
(1)  ทรัพยากร บทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี (Resources, 

Roles, Responsibility and Authority) 
(2)  การอบรม ความสามารถและจิตสํานึก (Competence, Training and 

Awareness) 
(3)  การส่ือสาร (Communication) 
(4)  การจัดทําเอกสาร (Document) 
(5)  การควบคุมเอกสาร (Control of Document) 
(6)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) 
(7)  การเตรียมการและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency 

Preparedness and Response) 
5)  การตรวจสอบ (Checking) 

(1)  การเฝาระวังและการตรวจ/สอบระบบ (Monitoring and 
Measurement) 

(2)  การประเมินความสอดคลอง (Evaluation of Compliance) 
6)  การทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) 
7)  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
2.4  โรงแรมในประเทศไทย 
 

โรงแรมในโลกมีประวัติศาสตรมายาวนาน ซ่ึงประเทศไทยไดแนวคิดของโรงแรมมาจาก
ตางประเทศ ซ่ึงโรงแรมมีความหมาย  ความเปนมา ประเภทของโรงแรม โครงสรางการบริหารงาน
โรงแรมและการบริหารงาน ดังนี ้

 
2.4.1  ความหมายของโรงแรม 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 4 ได  กําหนดความหมายของคําวาโรงแรมไว

หมายถึง “สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการธุรกิจเพ่ือใหบริการท่ีพักช่ัวคราว สําหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  ท้ังนี้ไมรวมถึง 
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1)  สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการท่ีพักช่ัวคราวซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้ โดย
มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 

2)  สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการท่ีพักอาศัยโดยคิดคาบริการ
เปนรายเดือนขึ้นไปเทานั้น 

3)  สถานท่ีพักอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
ธารีทิพย  ทากิ (2549: 13) ใหความหมายของคําวาโรงแรมไววา “สถานประกอบการท่ีเนน

บริการดานหองพักเปนหลักและประกอบดวยบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆโดยมี
จุดประสงคท่ีจะมุงใหผูใชบริการรูสึกถึงความสะดวกสบาย ผอนคลาย ปลอดภัยและพึงพอใจใน
ท่ีสุด” 

ชูศรี  เท้ียศิริเพชร (2545: 4) ใหความหมายของคําวาโรงแรมไววา “สถานท่ีทุกชนิดท่ีจัดตั้ง
เพ่ือหารายไดจากผูเขาพัก โดยมีการขายอาหารและเครื่องดื่มตามความตองการของผูเขาพัก” 

โดยสรุป ความหมายของโรงแรม หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการใหบริการท่ีพัก อาหาร ส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ  ท่ีมีความสะดวกสบาย ปลอดภัยและเปนท่ีพึงพอใจสําหรับคนท่ีเดินทาง
เพ่ือการทองเท่ียว ติดตอธุรกิจ ฯลฯ โดยมีการจายเงินเปนคาตอบแทนในการอํานวยความสะดวก 

 
2.4.2  ความเปนมาของโรงแรม 
การเดินทางไปสถานท่ีตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือการทองเท่ียว การทําธุรกิจ 

หรือเยี่ยมญาตินั้น  โรงแรมถือวาเปนสวนหนึ่งของสถานท่ีท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางเพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางเหลานั้น โดยโรงแรมแรกเริ่มนั้นไดเกิดขึ้นมาตั้งแต 

สมัยโบราณ (ระหวาง 1700 ปกอนคริสตกาลถึงคริสตศักราช 500)  โดยโรงแรมสมัย
โบราณมีบริการเฉพาะท่ีพักไมมีบริการอ่ืนอันเนื่องจากมีกฎหมายหามไว ตอมาในสมัยท่ีกรุง
เอเธนสเจริญรุงเรือง (ประมาณ 600 กอนคริศตกาล)  ในโรงแรมมีบริการเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอลแกลูกคาท่ีมาพักโดยเฉพาะเหลาองุนท่ีทําเอง มีบริการอาหารจําพวกขนมปง นม เนย
แข็ง ผัก ถ่ัว ฯลฯ ซ่ึงโรงแรมมักเลือกสถานท่ีตั้งอยูใกลวัดเพราะในการประกอบพิธีบวงสรวงเทพ
เจาโดยใชโรงแรมเปนท่ีประกอบการและรวมรับประทานอาหารกัน   สวนสมัยกรุงโรม มีโรงแรม
เกิดขึ้นตามเมืองตางๆ  มีหองพักขนาดเล็กพรอมใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม บางแหงอาจมีบอน
การพนันและสตรีบริการ 

สมัยกลาง (คริสตศักราช 501 – 1300)  ธุรกิจโรงแรมอยูในชวงท่ีซบเซาเนื่องจากมีวัดเปน
สถานท่ีเดียวในการจัดบริการท่ีพักแรมแกนักเดินทางซ่ึงสวนใหญจะเปนนักแสวงบุญ    แตในชวง
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คริสตศักราช 1300 มีท่ีพักแรมสําหรับคนและมาหรือสําหรับเปล่ียนมา เรียกวา Yams มากกวา 
10,000 แหง     นอกจากนี้ยังมีบริการไปรษณียสําหรับนักเดินทางดวยเริ่มมีการรวมกลุมกันของ
เจาของโรงแรมเพ่ือรักษาผลประโยชนของตน เริ่มมีการใหประมูลบริหารโรงแรม กําหนดเวลาใน
การดําเนินงานคราวละ 3 ป และผลการดําเนินงานก็เปนท่ีนาพอใจ ธุรกิจโรงแรมจึงเริ่มขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น 

สมัยฟนฟู (คริสตศักราช 1301 – 1600)  โรมแรมในยุคนี้จะมีอาคารขนาดเล็ก 20 - 30 หอง
มักเรียกวา George Inn โดยมีหองเก็บของ  อาหาร เหลาองุน หองประกอบอาหาร หองพักสําหรับ
คนเล้ียงมาและมา     ตอมามีการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจโรงแรมเพ่ือใหบริการแกคนเดินทางท่ีร่ํารวย
โดยมุงเนนใหความสะดวกสบาย สนุกสนานเพลิดเพลิน โรงแรมจะจัดใหมีการแสดงละครสัตวและ
กีฬาตาง ๆ เพ่ิมขึ้น   ซ่ึงการจัดตั้งโรงแรมในสมัยนั้นตองไดรับอนุญาตจากขุนนาง อัศวิน และ
เจาของท่ีดิน สวนการตั้งช่ือโรงแรมเดิมใชสีเขียวเปนเครื่องหมายใหรูวาเปนโรงแรม และ
วิวัฒนาการโดยใชเครื่องหมายตาง ๆ เชน หานขาว  ปลาโลมา  สิงโต เปนตน  

สมัยใหมยุคแรก (คริสตศักราช 1601 – 1800)  เปนยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  ธุรกิจโรงแรมก็เจริญรุดหนา มีการปรับระดับมาตรฐานโรงแรมสูงขึ้น มี
การบริการอาหารเลิศรส มีการเปล่ียนช่ือโรงแรมเปนช่ือวิสามัญนามแทนโดยมักมีคําวา Arms เปน
ช่ือกํากับทายช่ือ ซ่ึงโรงแรมท่ีทันสมัยท่ีสุด คือ โฮเต็ล เดออองลี กัด มีขนาด 60 เตียง ในเมืองแน็นท 

สมัยใหมยุคปจจุบัน (คริสตศักราช 1801 – 2000) ในป1889 ในกรุงลอนดอน โรงแรมซาววอย 
เปนโรงแรมท่ีโออาท่ีสุดในอังกฤษ  เปนโรงแรมท่ีมีการผลิตไฟฟาขึ้นใชเอง  มีบริการตางๆ ครบ
ครันมีเชฟท่ีทําอาหารอรอยท่ีสุดในโลกประจําอยูดวย คือ นายออกุส เอสคอฟฟเอร เปนชาวฝรั่งเศส 
ตอมาไดรับยกยองวาเปนบิดาแหงการครัว  สวนการบริหารงานเปนของนายเซซาร ริกซ ชาวสวิสฯ 
เปนผูจัดการโรงแรม ซ่ึงบริหารงานในป ค.ศ. 1805 - 1918 ตอมาไดรับยกยองใหเปนบิดาแหงการ
โรงแรม  และในยุคนี้บรรดาเศรษฐีผูม่ังคั่งมักนิยมเดินทางไปพักผอนตามสถานตากอากาศทําใหเกิด
โรงแรมสําหรับพักตากอากาศขึ้นเพ่ือรับรองนักทองเท่ียวดังกลาว โดยเปนโรงแรมท่ีเนนความ
หรูหราและทันสมัย 

สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการจัดตั้งโรงแรมขึ้นในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดย
เริม่ตนใน 

คริสตศักราช 1630  โดยแซทมวล โคลส รวมกับกลุมพิวรีตันตั้งโรงแรมแหงแรก คือ โคลส 
ออรดินารี   ท่ีเมืองบอสตัน เปนโรงแรมท่ีมีราคาถูกและมีขอบังคับเขมงวดมาก เนื่องจากดูแลโดย
บาทหลวงพิวรีตัน ซ่ึงมีลักษณะคลายหอพัก 
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คริสตศักราช 1642  บริษัทเวสตอินเดีย ไดสรางโรงแรมช่ือ ซิตตี้ ทาเวิรน บริเวณอูตอเรือ
ของเมืองนิวยอรก   โดยโรงแรมในยุคนี้นิยมสรางตามแนวแมน้ําลําคลอง เนื่องมีการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมทางน้ําตอมาเม่ือพัฒนาการคมนาคมใชทางรถไฟพัฒนา ธุรกิจโรงแรมก็ผันไปตั้งอยูทาง
เสนทางรถไฟผาน 

คริสตศักราช 1829 - 1950  โรงแรมในยุคนี้มีการพัฒนาปรับปรุงใหดีหรูหรามากยิ่งขึ้น เปน
โรงแรมท่ีมีขนาดใหญ  มีบริการท่ีครบครันไมวาจะเปนอาหาร เครื่องดื่ม แหลงบันเทิงตางๆ และ
เปนการเปดประตูสูธุรกิจโรงแรมระหวางประเทศ  รวมท้ังมีการติดตอธุรกิจกับสายการบินทราน
เวิลดและบางโรงแรมบางแหงก็นําเขาสูตลาดหลักทรพัย 

คริสตศักราช 1950  การเดินทางนิยมใชรถยนตเปนพาหนะ ทําใหเกิดเปนธุรกิจโรงแรม
แบบ Motel คือเปนสถานท่ีพักแรมท่ีมีความทันสมัย มีท่ีจอดรถ มีความหรูหราสะดวกสบาย 

คริสตศักราช 1970  การคมนาคมทางอากาศมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยใชเครื่องบินเปน
พาหนะทําใหเกิดโรงแรมตามเมืองท่ีมีสนามบินขนาดใหญ ๆ เรียกวา Airport Hotel 

ในสวนของประเทศไทยไดมีโรงแรมมาตั้งแตสมัยอยุธยาซ่ึงเปนรูปแบบของการพักเพ่ือ
ติดตอราชการ เยี่ยมญาติหรือเพ่ือเดินทางตอไปยังสถานท่ีไกลๆแตไมสามารถเดินทางได  โดยมี
หลักฐานท่ีสามารถอางอิงไดดังนี้ (ประสงค แสงพายัพ, 2548: 6-10)  

สมัยกรุงศรีอยุธยา  ราชทูตฝรั่งเศสไดเขามาในกรุงศรีอยุธยาราวพุทธศักราช 2229 และได
เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยโดยไดกลาวถึงการรับรองแขกเมืองในหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบร
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรสยามท่ีมีบานพักสําหรับราชทูต 

สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรตอนตน  ไดมีการสรางท่ีพักในลักษณะท่ีพักแรมช่ัวคราวท่ีมี
เพียงศาลาสําหรับคนเดินทางท่ัวไปหรือผูเดินทางอาจจะไปอาศัยบานญาติของตน  ถามีบรรดาศักดิ์
สูงหรือแขกเมืองก็จะไปเขาพักในวังหรือจัดเรือนรับรองใหมใหเปนสัดสวน 

สมัยรัชกาลท่ี 4  การโรงแรมในประเทศไทยไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังในสมัยนี้ โดยเริ่มขึ้น
หลังจากคณะทูตของหมอมราโชทัยกลับจากเยือนยุโรปท่ีเห็นไดจากมีหลักฐานปรากฏครั้งแรกใน
หนังสือ Bangkok Calendar ของหมอบัดเลยวาในเวลานั้นมีสถานท่ีพักแรม (Boarding House) ถึง 4 
แหง ซ่ึงเจาของเปนชาวตางชาต ิ ไดแก     

1)  Captain James 
2)  Carter and Howard 
3)  C.W. Thomas 
4)  Lewer  
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ท่ีตําบลคอกควายริมแมน้ําเจาพระยาใกลๆ สถานกงสุลฝรั่งเศส และไดมีการประกาศลง
โฆษณาโรงแรมเปนครั้งแรกเพ่ิมมาอีกแหงคือ Union Hotel และอีก 1 ปก็เพ่ิมขึ้นมาอีก 2 แหง ท้ังยัง
มีสาขาอยูท่ีปากน้ําอีกดวย  ตอมาในปพุทธศักราช 2409  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวได
โปรดใหจัดสถานท่ีตากอากาศชายทะเลใหแกชาวตางชาติ ท่ีตําบลอางหิน แขวงเมืองชลบุรี ซ่ึงใน
ปจจุบันไดกลายเปนบานพักคุรุสภา  

สมัยรัชกาลท่ี 5 โรงแรมท่ีดําเนินกิจการตอเนื่องมายาวนานท่ีสุดในประเทศไทยก็ไดเกิดขึ้น
คือ โรงแรมโอเรียลเต็ลกรุงเทพฯ ซ่ึงสรางขึ้นในปพุทธศักราช 2419 โรงแรมนี้มีการเปล่ียนแปลง
เจาของหลายครั้งโดยมีการสรางและปรับปรุงจนกลายเปนหนึ่งในโรงแรมท่ีดีท่ีสุดในโลก ใน
ปจจุบันโรงแรมโอเรียลเต็ลไดกลายเปนบริษัทมหาชน  

สมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็เกิดโรงแรมช้ันนําขึ้นอีกหลายแหง 
เชน Royal Hotel สรางในพุทธศักราช 2454  ของ Madam A. Staro ซ่ึงปจจุบันเปนสถานทูตรัสเซีย
โรงแรมหัวหินสรางในพุทธศักราช 2465 เปนของกรมรถไฟซ่ึงเปนโรงแรมชายทะเลแหงแรกของ
ประเทศไทยท่ีมีบริการอาหารและพนักงานรับใช  ผูจัดการโฮเตลดูแล นอกจากนี้ยังมีสนามเทนนิส
และสนามกอลฟสําหรับผูมาพักดวยซ่ึงในปจจุบันคือโรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัลหัวหิน 

สมัยรัชกาลท่ี 7 สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงดัดแปลงวังพญาไทใหเปนโรงแรมตาม
พระราชดําริของรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงเปดดําเนินการในปพุทธศักราช 2469 โดยเปนโรงแรมพระราชวัง 
Palace Hotel ท่ีจัดวายอดเยี่ยมท่ีสุดในตะวันออกไกล  สําหรับโรงแรมในระดับเดียวกันในเวลานั้นมี
อีก 2 โรงแรมคือ โรงแรมโอเรียลเต็ล และโรงแรมทรอคาเดโร จึงนับวาประเทศไทยขึ้นช่ือลือนาม
ดานโรงแรมมามากกวา 75 ปแลว 

สมัยรัชกาลท่ี 8  ไดเกิดโรงแรมสําคัญอีก 3 โรงแรม โดยการลงทุนของทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย คือโรงแรมรัตนโกสินทร โรงแรมสุริยานนท และโรงแรมบางแสน ซ่ึงในปจจุบัน 
คือ โรงแรมโรแยลและโรงแรมเมเจสติกซ่ึงเอกชนไดเชาไปดําเนินการท้ัง 3 โรงแรม   

สมัยรัชกาลท่ี 9  การลงทุนในกิจการโรงแรมจึงเกิดจากการลงทุนของพระมหากษัตริยและ
ทุนตางชาติเปนหลัก ในรัชกาลนี้ไดมีการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญในวงการโรงแรม คือ 

1)  รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดสรางโรงแรมขนาดใหญท่ีสามารถรองรับ
การประชุมขนาดใหญในประเทศไทยเปนครั้งแรกคือ โรงแรมเอราวัณ (พุทธศักราช 2499) เพ่ือ
เตรียมรองรับการประชุม SEATO ในกรุงเทพฯ โดยมีการวาจางชาวสวิสเซอรแลนด คือนาย 
Warner Keller เปนผูจัดการ รัฐบาลไดจัดการอบรมโรงแรม โดยอาศัยผูรูพิธีการอยางตะวันตกจาก
ราชสํานักมาทําการฝกอบรม ผูเขาอบรมไมเสียคาใชจายและยังไดรับเบ้ียเล้ียงอีกดวย   ปจจุบัน
โรงแรมเอราวัณไดเปล่ียนเปนโรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพ  
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2)  การทองเท่ียวไดรับการสนับสนุนอยางเปนทางการ โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต 
ไดกอตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เม่ือพุทธศักราช 2503 ซ่ึงในปจจุบันคือการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

3)  เกิดการจางเครือบริษัทการจัดการโรงแรมระหวางประเทศเขามาบริหารโรงแรม
ไทย กลาวคือ คุณสุนีรัตน เตลาน เจาของโรงแรมรามาไดจาง Hilton International เขามาบริหาร
โรงแรมในปพุทธศักราช 2508 ทําใหเกิดการบริหารโรงแรมท่ีเปนระบบอยางสากลเปนครั้งแรกใน
ประเทศไทย 

หลังจากประเทศไทยไดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) ในป 
พุทธศักราช 2503 และหันมาพัฒนาการทองเท่ียวอยางจริงจัง ซ่ึงในปเดียวกันนี้ก็ไดเกิดสายการบิน
แหงชาต ิคือ บริษัทเดินอากาศไทย จํากัดซ่ึงไดเปล่ียนเปนบริษัทการบินไทย จํากัด อุตสาหกรรม
โรงแรมไทยก็ไดกาวหนามาเปนลําดับ จนในปจจุบันอุตสาหกรรมโรงแรมไทยจัดวากาวหนาท่ีสุด
แหงหนึ่งในเอเชียอาคเนย 

 
2.4.3  ประเภทของโรงแรม 
โรงแรมมีมากมายหลายประเภทท้ังโรงแรม 5 ดาว โรงแรมประเภทรีสอรท โรงแรมประเภท  

รีสอรทแอนดสปา ซ่ึงการแบงประเภทของโรงแรมสามารถแบงได ดังนี ้
2.4.3.1  กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ.2551 ตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยกําหนดแบงโรงแรม
ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้  

โรงแรมประเภท 1  หมายความวา โรงแรมท่ีใหบริการเฉพาะหองพัก 
โรงแรมประเภท 2  หมายความวา โรงแรมท่ีใหบริการหองพักและหองอาหาร หรือ

สถานท่ีสําหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบอาหาร 
โรงแรมประเภท 3  หมายความวา โรงแรมท่ีใหบริการหองพัก หองอาหาร หรือ

สถานท่ีสํา หรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการหรือหองประชุมสัมมนา 

โรงแรมประเภท 4  หมายความวา โรงแรมท่ีใหบริการหองพัก หองอาหารหรือ
สถานท่ีสําหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการและหองประชุมสัมมนา 
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2.4.3.2  ชูศรี  เท้ียศิริเพชร (2545: 5) แบงประเภทของโรงแรมไว 5 ประเภท คือ 
1)  การแบงประเภทโรงแรมตามลักษณะการเขาพัก แบงตามเกณฑพ้ืนฐาน

จากลักษณะการเขาพักได 3 ลักษณะ คือ 
(1)  โรงแรมท่ีผูเขาพักช่ัวคราว (Transient Hotel) โรงแรมสวนใหญจะ

อยูในประเภทนี้เนื่องจากเปนท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวและนักธุรกิจท่ัวไป  ซ่ึงแขกประเภทนี้จะเดิน
ทางไกลแลวแวะเขาพักกอนเดินทางตอเพ่ือติดตอธุรกิจหรือเพ่ือเดินทางทองเท่ียวจึงถือเปนการพัก
ช่ัวคราว  โดยระยะ เวลาเขาพักเฉล่ีย 1-7 วัน  โดยภายในโรงแรมจะมีส่ิงอํานวยความสะดวกและ
บริการอยางครบถวน  

(2)  โรงแรมท่ีผูเชาพักประจํา (Residential Hotel) เปนโรงแรมท่ีมีระยะเวลา 
การเขาพัก1 เดือน 3 เดือน หรือเปนป  ซ่ึงภายในโรงแรมผูเขาพักสามารถเลือกบริการตางๆ ได
ตามท่ีตองการ เชน ตองการหองพักท่ีมีหองครัวหรือตองการหองพักท่ีมีบริการทําความสะอาด เปน
ตน  

(3)  โรงแรมท่ีมีการเขาพักแบบกึ่งช่ัวคราว (Simi Residential Hotel) 
เปนโรงแรมท่ีมีระยะเวลาการเขาพักนานกวาระยะเวลาการเขาพักแบบช่ัวคราวแตไมเปนการเขาพัก
แบบประจําซ่ึงโรงแรมประเภทนี้สวนใหญจะอยูตามสถานท่ีพักตากอากาศหรือสถานท่ีทองเท่ียว 

2)  การแบงประเภทโรงแรมตามการใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
การทองเท่ียวแหงประเทศประเทศไทยรวมกับคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนแหงประเทศไทยไดจัดประเภทและมาตรฐานของโรงแรมในประเทศไทยไว 5 ระดับ คอื 
(1)  โรงแรมระดับช้ันเยี่ยม (Deluxe)  5   ดาว 
(2)  โรงแรมระดับช้ันหนึ่ง (First Class)  4   ดาว 
(3)  โรงแรมระดับช้ันสอง (Second Class)  3   ดาว 
(4)  โรงแรมระดับช้ันสาม (Third Class)   2   ดาว 
(5)  โรงแรมระดับช้ันประหยัด (Economic Class)  1   ดาว 

หลักเกณฑการพิจารณา คือ จะตองมีส่ิงหรือเครื่องอํานวยความ
สะดวกสบายใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะหามาไดและจะตองมีบริการใหดีท่ีสุดและเร็วท่ีสุดดวยโดยใน
มาตรฐานจะมีเกณฑในการกําหนดมาตรฐานเปนหัวขอยอยซ่ึงแตละหัวขอยอยจะกําหนดคะแนนท่ี
จะไดซ่ึงโรงแรมจะอยูในระดับใดจะพิจารณาจากคะแนนรวม 

3)  การแบงประเภทตามขนาดของโรงแรม  ขนาดของโรงแรมจะใชจํานวน
หองพักเปนเครื่องวัดโดยแบงขนาดของโรงแรมดังนี ้

(1)  โรงแรมขนาดเล็ก ไดแก โรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักนอยกวา 100 หอง 
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(2)  โรงแรมขนาดกลาง ไดแก โรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักระหวาง 100 - 
300  หอง  

(3)  โรงแรมขนาดใหญ ไดแก โรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต 300 
หองขึ้นไป 

4)  การแบงหองพักตามทําเลท่ีตั้ง เปนการแบงประเภทโรงแรมตามสถาน
ท่ีตั้งซ่ึงแบงได  5  ลักษณะดังนี้ 

(1)  โรงแรมในเมืองเล็ก (Small Cities) เปนโรงแรมท่ีตั้งอยูในเมืองเล็ก
มักเปนเมืองผานจึงมีผูเขาพักคางคืนนอย โดยโรงแรมประเภทนี้จะพยายามเสนอขายอาหารและ
เครื่องดื่มแกคนในทองถ่ิน 

(2)  โรงแรมในเมืองใหญ (Large Cities) เปนโรงแรมท่ีมักตั้งอยูในเมือง
ใหญซ่ึงเปนท่ีตั้งของศูนยกลางธุรกิจ ราชการตลอดจนการการคมนาคมขนสงซ่ึงมีประชาชนอาศัย
อยูอยางหนาแนนมีผูเขาพักเขาใชบริการโรงแรมประเภทนี้เปนจํานวนมาก 

(3)  โรงแรมในสถานท่ีตากอากาศ (Resort) เปนโรงแรมท่ีตั้งอยูในหรือ
ใกลทะเล ภูเขาซ่ึงผูเขาพักจะเขาพักในชวงวันหยุดหรือเปนฤดูกาลโดยจะมีการเสนอบริการเพ่ือการ
พักผอนหยอนใจแกลูกคา 

(4)  โรงแรมในทาอากาศยาน (Airport) เปนโรงแรมท่ีตั้งอยูใกลสนาม- 
บินโดยเนนบริการลูกคาท่ีรอเปล่ียนเครื่องบินและตองการหลีกเล่ียงการเดินทางจากตัวเมืองกับ
สนามบิน นอกจากจะมีบริการพ้ืนฐานใหกับผูเขาพักแลวนั้นยังมีบริการพิเศษ คือ มีรถรับ-สงหรือมี
ทางเดินเช่ือมไปสูสนามบินตลอด 24 ช่ัวโมง   

(5)  โรงแรมแบบรถยนตเขาจอดใกลหองพัก (Motel-Motor Hotel) เปน
โรงแรมท่ีมีท่ีจอดรถใกลหองพัก ผูเขาพักจะลงทะเบียน รับกุญแจหองพักและยกกระเปาเอง ซ่ึงแขก
ผูเขาพักสวนใหญจะเขาพักเพ่ือหลับนอนเพียงอยางเดียวเปนการช่ัวคราว 

5)  แบงตามอัตราคาหองพัก  กองสถิติและการวิจัย การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ใชปจจัยราคาคาหองพักเปนเกณฑในการแบงกลุมโรงแรมออกเปน 5 ระดับ คือ 

(1)  ราคาตั้งแต   2,500 บาทขึ้นไป  
(2)  ราคาตั้งแต  1,500 – 2499 บาท  
(3)  ราคาตั้งแต  1,000 – 1488 บาท  
(4)  ราคาตั้งแต   500 - 999 บาท  
(5)  ราคาต่ํากวา  500 บาท 
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2.4.4  โครงสรางการบริหารงานโรงแรม 
โรงแรมในประเทศไทยมีการแบงกลุมซ่ึงอาจจะแบงตามการบริหารจัดการเปน 3 รูปแบบ 

คือ (ประสงค  แสงพายัพ, 2548: 22-24)  
1)  การบริหารจัดการโดยเจาของ (Independent Hotels) โรงแรมท่ีมีการบริหาร

จัดการโดยเจาของหรือโรงแรมอิสระ หมายถึง โรงแรมท่ีสามารถกําหนดนโยบายและวิธีทางการ
บริหารงานของตนไดอยางอิสระโดยไมมีขอผูกพันทางดานการบริหารจัดการกับโรงแรมอ่ืน  
ตัวอยางของโรงแรมประเภทนี้ ไดแก โรงแรมมิราเคิลแกรนด โรงแรมมารวย ฯลฯ 

2)  การบริหารจัดการโดยเครือขายการจัดการของทองถ่ิน (Local Chains) โรงแรม
ประเภทนี้เปนโรงแรมท่ีเริ่มจากการมีโรงแรมเปนของตนเองแลวทําการขยายธุรกิจโดยทําการสราง
โรงแรมแหงใหม  ซ่ึงโรงแรมบางแหงนอกจากจะเปนเจาของเองแลวนั้นยังรับจางบริหารโรงแรม
ใหเจาของอ่ืนๆดวยโดยจะไดรับคาจางบริหารหรือขายสิทธิในการใชช่ือและเครื่องหมายการคา เชน 
เครือเซ็นทรัล เครือดุสิต เครืออมารี เครือเอเชีย เครือโรงแรมสยาม เครือโรงแรมแอมบาสเดอร เปน
ตน 

3)  การบริหารจัดการโดยเครือขายการจัดการของนานาชาติ (International Chains) 
การบริหารโรงแรมประเภทนี้มีการบริหารงานโดยบริษัทตางชาติท่ีมีความเช่ียวชาญหรือชํานาญใน
การบริหารงานทางดานโรงแรม  ซ่ึงในประเทศไทยมีกฎหมายระบุไววาจะตองมีหุนคนไทยไมต่ํา
กวา 51 % ของการจดทะเบียนดําเนินการ   กลุมบริษัทเหลานี้ท่ีเขามามาบริหารงาน ไดแก เครือ  
แอกคอร เครือแมนดารินโอเรียนเต็ล เครือสตารวูดส เครือโฟวซีซ่ันส เครือเพนนิซูลา เครือบันยัน -
ทรี เครอืแชงกรีลา เปนตน  การบริหารโรงแรมประเภทนี้มีการจายคาธรรมเนียมการบริหารจัดการ
โดยขึ้นอยูกับนโยบายหรือขอตกลงของแตละกลุม  นอกจากนั้นเจาของยังอาจตองจายเงินเดือนและ
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาท่ีของเครือขายท่ีเขามาจัดการดวย  โดยท่ัวไปสัญญาการบริหารจัดการ
โรงแรมประเภทนี้มักมีอายุสัญญาประมาณ 10 ป  

 
2.4.5  การบริหารงานในโรงแรม 
ในอดีตโรงแรมเจาของโรงแรมเปนผูท่ีทําหนาท่ีทุกอยางดวยตนเอง แตในปจจุบันโรงแรม

มีขนาดใหญขึ้นโดยผูเปนเจาของเปนเพียงผูลงทุนเทานั้น  สวนการดําเนินงานนั้นจะจางผูมีความรู
ความสามารถเขามาบริหารงานโดยจัดตั้งเปนฝายบริหารประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร  ซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากผูถือหุนหรือเจาของใหบริหารโรงแรมเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนของเจาของ
โดยเปนผูกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานตลอดจนนําเสนอตอผูเปนเจาของ ไดแก      
(ชูศรี  เท้ียศิริเพชร, 2545: 20-27) 
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1)  ผูจัดการท่ัวไป เปนผูควบคุมดูแลการบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน
และเปาหมายท่ีวางไว เชน การจัดสายงานของโรงแรม การควบคุมดูแล การจัดหาบุคลากร การ
ติดตอส่ือสารขาวสารตางๆ เปนตน 

2)  ผูชวยผูจัดการ โดยท่ัวไปมักมีหนาท่ีใหดูแลดานหองพักและทําหนาท่ีแทน
ผูจัดการท่ัวไป จึงไดมีการแบงงานหลักใหญๆออกเปนแผนกตางๆตามชนิดงานในโรงแรม 

3)  หัวหนาแผนกหรือผูจัดการในสวนตางๆมีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผนและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายงานของตน 

จากนั้นจึงไดแบงงานเปน 2 สวนใหญๆ คือ งานสวนท่ีทําใหเกิดรายไดโดยตรง เชน ดาน
หองพักและภัตตาคาร การซักรีดเส้ือผา เปนตน  และงานสวนท่ีไมกอใหเกิดรายไดโดยตรงแตเปน
สวนท่ีชวยใหเกิดรายไดสามารถดําเนินไปไดโดยเรียบรอยและรูผลการดําเนินงาน ไดแก งานบัญชี 
งานบุคคล งานซอมบํารุง งานดูแลสถานท่ี เปนตน ซ่ึงการแบงแผนกของโรงแรมแตละแหงอาจจะ
ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับขนาดของโรงแรมและโครงสรางการบริหารจัดการของโรงแรม  ในท่ีนี้ขอ
ยกตัวอยางโครงสรางของโรงแรมขนาดกลาง ซ่ึงโรงแรมอาจถูกแบงใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพโดยมีการแบงเปน 8 แผนกดังนี้ 

1)  แผนกหองพัก  (Room Department) เปนสวนงานท่ีมีความสําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม  โดยท่ัวไปแผนกหองพักแบงสวนงานเปน 2 สวน ไดแก สวนงานกิจการสวนหนา
และสวนงานแมบาน 

(1)  สวนงานกิจการสวนหนา (Front Office)  เปนสวนงานท่ีเกี่ยวของกับแขกท่ี
เขาพักในโรงแรมโดยตรง   การจัดหนาท่ีตางๆของงานกิจการสวนหนาจึงตองจัดทําขึ้นอยางมีแบบ
แผน  มีระเบียบโดยมีขั้นตอนในการทํางานท่ีไมกอใหเกิดการติดขัดและพนักงานในสวนงาน
กิจการสวนหนา 

(2)  สวนงานแมบาน (House Keeping Function) มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการ
รักษาความสะอาดเรียบรอยของหองพักท่ีแขกพัก รวมถึงสถานท่ีท่ัวไปท่ีบุคคลท่ัวไปมาใชบริการใน 
โรงแรมตลอดจนทรัพยสินภายในหองพักและตรวจสอบการใชบริการของแขกในหองพัก   

2)  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Department) เปนงานท่ี
เกี่ยวของกับการขายอาหารและเครื่องดื่มท้ังหมดของโรงแรม  การปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
จะประสานงานกันอยางใกลชิดกับแผนกหองพักและแผนกการตลาดเกี่ยวกับการใหบริการแกแขก
ท่ีมาใชบริการ 

3)  แผนกการตลาด (Marketing Department) เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคา
และบริการของโรงแรมท้ังการขายหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเล้ียง   
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4)  แผนกการเงินและบัญชี (Finance and Account Department) เปนสวนงานท่ี
เกี่ยวของกับการเงินและการบัญชีท้ังหมดของโรงแรม  ตั้งแตการวางแผนรวมกับฝายบริหารและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก  ซ่ึงในแผนกนี้จะทํางานรวมกันหลายสวน ดังนี ้ 

(1)  สวนงานดานการเงิน (Finance Function)  เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
เงินสดรับและเงินสดจายของกิจการ    

(2)  สวนงานดานบัญชี (Accounting Function) เปนผูรับผิดชอบการจัดทําบัญชี
ใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทและตามกฎหมายท่ีบังคับใชอยู เสนอรายงานทางสถิติ และ
รายงานทางบัญชีตอผูเกี่ยวของรวมท้ังฝายบริหาร จัดและรักษาระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบตางๆ พนักงานในแผนกนี้ประกอบดวย   

(3)  สวนงานดานควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Cost Control) มีหนาท่ีใน
การรวบรวมขอมูลและควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม  ตรวจสอบและทดสอบการรับของทุก
วันวาเปนไปตามวิธีการปฏิบัติท่ีวางไวหรือไม และตรวจดูวาส่ิงของท่ีไดรับกับเอกสารนําสงตรงกัน
หรือไม    ตรวจสอบนับสินคา  ตรวจนับสินคาในคลังพัสดุอาหารและเครื่องดื่มและเปรียบเทียบ
ตัวเลขในบัตรสินคา เปนตน 

(4)  สวนงานสินเช่ือ (Credit Control) มีหนาท่ีในการควบคุมการใหสินเช่ือของ
โรง แรมและติดตามหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ  

5)  แผนกบุคคล (Personnel Department) เปนสวนงานท่ีมีหนาท่ีคัดเลือก วาจางและ
ฝกอบรมพนักงานใหเหมาะสมกับตําแหนง  เก็บประวัติพนักงาน ควบคุมดูแลพนักงานทุกคนให
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรม 

6) แผนกจัดซ้ือ (Purchasing Department)  เปนสวนงานท่ี มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการจัดซ้ือทุกส่ิงทุกอยางตามความตองการของทุกฝายทุกแผนกเพ่ือใหโรงแรม
ดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7)  แผนกรักษาความปลอดภัย (Securities Department) มีหนาท่ีควบคุมดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหแกแขกท่ีมาใชบริการของโรงแรม ตลอดจนพนักงานของโรงแรม  โดยคอย
ปองกันและดูแลทรัพยสินของโรงแรมและของแขกใหพนจากภัยท้ังหลาย 

8)  แผนกวิศวกรรม (Engineering Department)  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาอาคารตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆรวมท้ังอุปกรณเครื่องใชภายในโรงแรม
ท้ังหมด 

การบริหารงานในโรงแรมสามารถจากแผนกท้ังหมดสามารถนํามาเขียนเปนแผนผังไดดัง
ภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4  ผังแผนกของธุรกิจโรงแรม 
แหลงที่มา:  ชูศรี  เท้ียศิริเพชร, 2545: 21. 

 
2.4.6  สถิติโรงแรมและหองพักในประเทศไทย 
สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทําโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส

ครั้งแรกในป 2509 โดยทําการสํารวจเปนประจําทุกๆ 2 ป ตามลักษณะของโรงแรมท่ีตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสท่ัวประเทศไทยท่ีเปดดําเนินการอยูในปจจุบัน ผล
จากการสํารวจนี้เปนขอมูลการดําเนินกิจการในป 2548-2550  สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 
 

กรรมการบริหาร 

ผูจัดการทั่วไป 

ผูถือหุน 

แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 

แผนกหองพัก 

แผนกการเงินและการบัญช ี

แผนกการตลาด 

แผนกรักษาความปลอดภัย 

แผนกบุคคล 

แผนกจัดซ้ือ 

แผนกวิศวกรรม 
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ตารางที่ 2.1  จํานวนโรงแรมและหองพักในประเทศไทยแยกเปนรายภาค พ.ศ. 2546-2550 
 

ภาค จํานวนโรงแรม 
(แหง) รอยละ จํานวนหองพัก

(หอง) 
เฉลี่ยจํานวนหองพัก/

แหง 
พ.ศ. 2546     
กรุงเทพฯ 356 14.0 57,958 163 
กลาง 588 23.1 36,029 61 
เหนือ 610 23.9 27,603 45 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 328 12.9 17,208 52 
ใต 665 26.1 41,428 62 
                          รวม 2,547 100.0 180,226 71 
พ.ศ. 2548     
กรุงเทพฯ 354 14.2 53,883 152 
กลาง 580 23.2 36,057 62 
เหนือ 544 21.8 25,701 47 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 374 15.0 19,511 52 
ใต 644 25.8 42,026 65 
                          รวม 2,496 100.0 177,178 71 
พ.ศ. 2550     
กรุงเทพฯ 373 14.6 59,074 158 
กลาง 590 23.1 37,446 63 
เหนือ 550 21.6 26,934 49 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 393 15.4 19,659 50 
ใต 644 25.3 41,134 64 
                          รวม 2,550 100.0 184,247 72 

 
แหลงที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2552. 

 
จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นไดวาในปพ.ศ. 2546 มีจํานวนโรงแรมท้ังส้ิน 2,547 แหงและจํานวน

หองพัก 180,226 หอง  ปพ.ศ. 2548 มีจํานวนโรงแรม 2,496 แหง และจํานวนหองพัก 177,178 หอง
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และปพ.ศ. 2550 มีจํานวนโรงแรม 2,550 แหง และจํานวนหองพัก 184,247 หอง ซ่ึงในทุกๆ 2 ปนั้น
จํานวนโรงแรมและหองพักมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมและลดลงขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ ฤดูกาล
ทองเท่ียวและการปดปรับปรุงของทางโรงแรมทําใหจํานวนของโรงแรมมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา 
  
2.5  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศไทย 
 

การดําเนินงานของโรงแรมในประเทศไทยอยูภายใตกฎหมายตางๆ (ชูศรี  เท้ียศิริเพชร, 
2545: 15-16) ดังตอไปนี ้

1)  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตเปดกิจการตลอด 
จนการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจ  การประกอบธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการ
โรงแรม การควบคุมและการอุทธรณของโรงแรมรวมท้ังมีบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนกฎหมาย 
และผูประกอบกิจการตองติดตามกฎกระทรวงฉบับตางๆท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้
อยางเครงครัด 

2)  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดใหเจาของหรอผูครอบครองเคหสถาน
หรือผูจัดการโรงแรมซ่ึงมีการรับคนตางดาวเขาพักอาศัยเปนการช่ัวคราวจะตองแจงตอเจาหนาท่ี ณ 
ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองซ่ึงตั้งอยูในทองท่ีท่ีโรงแรมตั้งอยู  โดยแจงภายใน 24 ช่ัวโมงนับแตคนตาง
ดาวเขาพักอาศัย  หากทองท่ีใดไมมีท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานี
ตํารวจทองท่ีนั้น 

3)  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.  2509 และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2493   โดยการท่ีขาย
สุราและยาสูบจะตองไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตและตองมีการตอใบอนุญาตทุกป 

4)  พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราแลกเปล่ียนตางประเทศ พ.ศ.2485 ใน
สวนการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจะตองไดรับใบอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
และตองตอใบอนุญาตเปนรายป 

5)  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน พ.ศ. 2475 โดย
กิจการตองเสียภาษีปายทุกปตามขนาดของปายและเสียภาษีโรงเรือนทุกปตามขนาดของปาย 

6)  พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร ในสวนของเงินไดประจําปท่ีจะตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลและการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 จากสวนรายไดประจําเดือน ยกเวนกําไรจาก
การคาเงินตราจากตางประเทศ  การเสียภาษีธุรกิจรอยละ 3 โดยตองเสียภาษีบํารุงทองถ่ินอีกรอยละ 
10 ของจํานวนภาษี 
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7)  ประมวลกฎหมายอาญาบางมาตรา เชน โรงแรมมีสิทธิจะดําเนินการกับบุคคลท่ีไมชําระ
คาบริการใหแกโรงแรมตามกฎหมายในคดีอาญาได เปนตน 

8)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เชน ในสวนของการจัดตั้งเปนบริษัท เปนตน 
9)  กฎหมายแรงงาน ในสวนท่ีโรงแรมมีการจางพนักงานเปนจํานวนมากจึงตองปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางและการใหสวัสดิการตางๆ  เชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 
 
2.6  การจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรม 
 

โรงแรมเปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆเปนจํานวนมากเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการของโรงแรมทําใหทางโรงแรมจําเปนตองมีการจัดการการใช
ทรัพยากรเหลานั้นเพ่ือไมกอใหเกิดเปนปญหาส่ิงแวดลอมตามมา ซ่ึงการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม ดังนี้  (Reynolds, 2009: 72-75) 

 
2.6.1  การจัดการส่ิงแวดลอมตามแผนก 

1)  สํานักงาน 
สํานักงานมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับของเสียสวนใหญของโรงแรม ในสวนของ

สํานักงานจะมีของเสียจําพวกขยะแหงมากท่ีสุด ซ่ึงในสวนนี้จะเนนการลดการเกิดของเสีย 
(Reduce) การนําของเสียกลับมาใชใหมอีกครั้ง (Reuse) การแปรสภาพของเสียเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชน (Recycle) เชน การใชกระดาษท้ังสองหนาสําหรับบันทึก  การนําซองจดหมายกลับมาใช
ใหมอีกครั้งเพ่ือส่ือสารภายในและภายนอกโรงแรม  การใชกระดาษใหเพียงพอภายในหนึ่งแผน  
การถายเอกสารใหครบท้ังสองหนา การทําโบรชัวใชกระดาษรีไซเคิล การใช e-mail ในการสง
เอกสารท่ีตองการความรวดเร็วแทนการใชแฟกซและการปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  หลอดไฟ เม่ือ
ไมมีการใชงาน เปนตน 

2)  แผนกหองครัว บารและรานอาหาร 
หองครัว บารและรานอาหารเปนแผนกท่ีกอใหเกิดของเสียภายในโรงแรมอีกแผนก

หนึ่ง ซ่ึงสวนใหญจะเปนของเสียจําพวกขยะเปยก จึงมีการจัดการดังนี้ 
(1)  การตั้งถังขยะสําหรับขยะแตละประเภท เชน แกว กระปอง  พลาสติก และ

ขยะอินทรียเพ่ือนําไปทําปุยหมักหรือเล้ียงหนอน 
(2)  หลีกเล่ียงหรือลดการใชพลาสติกท่ีเปนบรรจุภัณฑ 
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(3)  ในการจัดเล้ียง จัดเปนการบริการตนเองใหเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับความ
ตองการของตนหรือเปนการส่ังลวงหนา เพ่ือลดของเสียท่ีเกิดขึ้น 

(4)  พยายามเลือกใชวัตถุดิบในทองถ่ินซ่ึงจะมีความสด ใหมเพ่ือลดอัตราการเนา
เสียจากการขนสงและเปนการสนับสนุนเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

(5)  ใชเครื่องลางจานใหเต็มศักยภาพเพ่ือเปนการประหยัดน้ําและไฟฟา 
(6)  มีการอบรมเรื่องการใชอุปกรณไฟฟาอยางถูกวิธี เชน เตาอบ เตาแกส เพ่ือ

เปนการลดการใชไฟฟา  และความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลและเครื่องใชไฟฟา 
(7)  ปดเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งท่ีไมมีการใชงาน  
(8)  เลือกใชเครื่องลางจาน เตาอบ ฯลฯ  ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลดคาใชจายในการ

ซอมบํารุง 
3)  แผนกซักรีดและแมบาน 
แผนกซักรีดและแมบานเปนสวนท่ีมีการใชสารเคมี จึงกอใหเกิดของเสียท่ีปนเปอน

สารเคมีมากท่ีสุด แผนกนีจ้ึงเนนการลดการใชผลิตภัณฑและลดการผลิตของเสีย เชน 
(1)  การใชผงซักฟอก สารฆาเช้ือเทาท่ีจําเปน 
(2)  การเลือกใชสารทําความสะอาดท่ียอยสลายได 
(3)  ใชการแหงโดยธรรมชาต ิเชน การตากแดด ลม แทนการใชเครื่องอบผา 
(4)  การใชถุงผาท่ีทําจากการรีไซเคิลผาภายในโรงแรมแทนการถุงพลาสติก 
(5)  การพิจารณาประเภทของบรรจุภัณฑท่ีใชในการใสสบู แชมพู โดยเลือก

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
4)  แผนกตอนรับ 
ในสวนแผนกตอนรับจะรวมถึงหองพักแขกซ่ึงเปนแหลงท่ีมีการใชน้ําและพลังงาน

ท่ีสําคัญของโรงแรม  จึงมีการจัดการดังนี้ 
(1)  ติดตั้งระบบกุญแจอัตโนมัติท่ีเช่ือมโยงกับระบบไฟฟาและเครื่องปรับ-

อากาศ  เม่ือไมมีบุคคลอยูในหองจะทําการปดโดยอัตโนมัติ หรือถาเปนไปไมไดใหเจาหนาท่ีของ
โรงแรมเขามาปด 

(2)  ถาไมสามารถใชหลอดไฟพลังงานต่ําไดควรใชเฉพาะเวลาท่ีจําเปนเทานั้น  
(3)  การปดบานประตูหนาตางใหสนิทเพ่ือใหหองเย็นตลอดเวลา 
(4)  การแจงใหแขกทราบวาถาไมตองการซักผาเช็ดตัวใหแขวงผาเช็ดตัวไวท่ีราว

ตากผาเพ่ือเปนการลดพลังงานและน้ําในการซักรีด 
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(5)  มีการติดคําแนะนําเครื่องปรับอากาศในหองเพ่ือใหผูใชบริการสามารถปรับ
อุณหภูมิไดตามความตองการ 

(6)  การแยกหองพักผูใชบริการท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่เพ่ือใหงายตอการดูแล
รักษาหองพัก 

(7)  มีปายสําหรับถังขยะท่ีชัดเจน  เชน กระปอง ขวด หนังสือพิมพ ในทุกๆหอง 
 

2.6.2  การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมแยกตามประเภทของเสีย  ซ่ึงมีการจัดการดังนี้ 
(โรงแรมดุสิตรีสอรท, 2538: 57-83) 

1)  การจัดการส่ิงปฏิกูล (ขยะมูลฝอย) 
ภายในโรงแรมมีกระดาษจากสํานักงาน  อาหารและอินทรียวัตถุจากรานอาหาร 

พลาสติก แกวท่ีใชบรรจุของเหลวตางๆท่ีใชโรงแรม  อลูมิเนียม กระปองท่ีทําดวยเหล็กหรือดีบุก ส่ิง
เหลานี้จําเปนตองมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ลดคาใชจายในการ
จัดเก็บ การขนถายและการท้ิงขยะมูลฝอยและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะถูกนํามาใชแทนท่ี 
ซ่ึงการจัดการส่ิงปฏิกูลมีวิธีการ 3 วิธี คือ 

(1)  การลดปริมาณของส่ิงปฏิกูล (Reduce) เชน การพยายามเลือกใชสินคาท่ี
บรรจุในบรรจุภัณฑขนาดใหญแทนบรรจุภัณฑท่ีมีขนาดเล็ก เพ่ือลดปริมาณของบรรจุภัณฑท่ีจะ
กลายเปนขยะมูลฝอย การลดความเปนพิษ (Reduced toxicity) เปนการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีความ
เปนพิษตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด เปนตน 

(2)  การนําส่ิงของตางๆกลับมาใชใหมอีกครั้ง (Reuse)  เปนการนําผลิตภัณฑ
กลับมาใชใหม ( Product Reuse ) หลาย ๆ ครั้งกอนท่ีจะท้ิงหรือเลือกใชของใหม เชน การนําผาปู
เตียงมาทําเปนถุงใสเส้ือผาสงซัก บันทึกขอความท่ีใชภายในโรงแรมดวยกระดาษท่ีใชแลวแตยังคงมี
เนื้อท่ีพอท่ีจะเขียนขอความได  เปนตน 

(3)  การนําส่ิงท่ีใชแลวไปแปรสภาพเพ่ือนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง (Recycle) 
เปนการหมุนเวียนขยะกลับมาใชโดยนํามาแปรรูป ตามกระบวนการของแตละประเภท เพ่ือนํา
กลับมาใชประโยชนใหม หรือเปล่ียนแปลงสภาพจากเดิมแลวนํามาใชใหมไดอีกครั้ง  เชน การนํา
ขวดแกวมาตกแตงสถานท่ี เปนตน 

2)  การจัดการน้ํา 
น้ําท่ีใชในการอุปโภค บริโภคของโรงแรมมีจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญใชครัว แผนก

ซักรีดและหองพักแขก   เนื่องจากตองใชในการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการโรงแรม 
รวมถึงพนักงานในโรงแรมดวย จึงมีการจัดการดังนี้ 



 

 

37 

 

(1)  การเก็บน้ําท่ีใชลางผงซักฟอกออกจากเครื่องซักผาเพ่ือนํามาใชในการซักผา
ครั้งตอไปซ่ึงจะชวยในการประหยัดน้ําถึงรอยละ 60 

(2)  การใชผงซักฟอกและเครื่องซักผาท่ีชวยในการประหยัดน้ํา 
(3)  การเลือกใชหัวฝกบัวท่ีมีประสิทธิภาพ โดยหัวฝกบัวท่ีมีประสิทธิภาพจะใช

น้ําเพียง 10 ลิตรตอนาทีเทานั้น 
(4)  การเลือกใชโถสุขภัณฑท่ีมีการประหยัดน้ําโดยใชน้ําเพียงครั้งละ 6 ลิตร ซ่ึง

การใชโถสุขภัณฑประเภทนี้จะประหยัดน้ําไดถึง 83,000 ลิตรตอป 
(5)  การเลือกใชหัวกอกท่ีมีการเติมฟองอากาศเพ่ือปลอยน้ําท่ีมีฟองละเอียดซ่ึง

จะมีการทํางานดีกวา ประหยัดน้ําไดมากกวาและจํากัดการไหลของน้ําใหเหลือเพียงนาทีละ 6-10 
ลิตรเทานั้น   

(6)  การตรวจรอยรั่วของโถสุขภัณฑและกอกน้ําอยางสมํ่าเสมอเพ่ือซอมแซม
รอยรั่วเหลานั้น 

3)  การจัดการพลังงาน 
การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนการชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  

คาใชจายและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ ในโรงแรม มี
การจัดการดังนี้  

(1)  ซอมแซมลิฟทตามกําหนดระยะเวลาการใชงาน 
(2)  ควบคุมการใชลิฟทใหเหมาะสมกับปริมาณการใชลิพทของโรงแรม 
(3)  มีการตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ  รวมถึงการซอม

บํารุง 
(4)  การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม คือ 25 องศาเซลเซียส 
(5)  ปดไฟหรือเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งหลังการใชงาน 
(6)  การติดตั้งระบบระบายความรอน  ระบบการปรับอากาศและระบบระบาย

อากาศใหสอดคลองกับฤดูกาล ปริมาณแขกท่ีเขาพักของอาคารในแตละหลัง  
4)  การจัดการเสียง 
เสียงกอใหเกิดความรําคาญ เปนอันตรายท่ีกอใหเกิดการทําลายสุขภาพแตภายใน

โรงแรมมีเสียงรบกวนนอย  จึงควรมีการตรวจสอบแหลงกําเนิดของเสียงรบกวนท้ังภายในอาคาร
และนอกอาคารเพ่ือควบคุม ดูแลแหลงท่ีเปนตนกําเนิดของเสียงรบกวนจากเครื่องมือและระบบ
ตางๆ ไดแก เครื่องปรับอากาศ  เครื่องระบายอากาศและควันเสีย  เครื่องแชแข็ง หมอตมน้ําและ
เครือ่งสูบน้ํา เครื่องคอมเพรสเซอร ลิฟท การซักรีด หองครัว การกอสรางและการบูรณะซอมแซม  
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5)  การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
ภายในโรงแรมมีการใชวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณตางๆเปนจํานวนมากซ่ึงลวนกอใหเกิด

ของเสีย จึงจําเปนตองมีการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม เพ่ือลดของเสียท่ีจะ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

(1)  เลือกใชผลิตภัณฑท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตว 
(2)  เลือกผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสภาพแวดลอมในระหวางกระบวนการผลิต การ

ใชประโยชนและการกําจัด 
(3)  เปนผลิตภัณฑท่ีไมใชพลังงานและทรัพยากรอ่ืนๆ อยางเกินสัดสวนท่ีสมควร

ในระหวางการผลิต การใชงานและการกําจัด 
(4)  เปนผลิตภัณฑท่ีไมกอใหเกิดความส้ินเปลืองแบบสูญเปลาอันเนื่องมาจาก

การบรรจุหีบหออยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน หรือจากการมีอายุใชงานท่ีส้ัน หากมีอายุการใชงาน
ส้ันอาจจะเลือกใชผลิตภัณฑชนิดเติม 

(5)  เปนผลิตภัณฑท่ีไมใชสัตวในการทดลอง 
(6)  เปนผลิตภัณฑท่ีไมใชวัสดุท่ีไดจากสัตวท่ีใกลสูญพันธุหรือสัตวปาทุกชนิด 
(7)  มีการใชแบบสอบถามจากผูจําหนายสินคาถึงท่ีมาของวัตถุดิบเพ่ือชวยใน

การตัดสินใจซ้ือสินคา 
6)  การจัดการคุณภาพอากาศ 
มลพิษทางอากาศของโรงแรม ไดแก ส่ิงท่ีปลอยจากการเผาไหม เชน ไนโตรเจน-

ออกไซด กาซคารบอนไดออกไซด  กาซคารบอนมอนนอกไซด  ไนโตรเจนออกไซด  ควันบุหรี่
ซัลเฟอรไดออกไซด อนุภาคแขวนลอยตางๆ เช้ือโรคตางๆในอากาศ ฝุน กาซมีเทน เปนตน โดยมี
การจัดการ ดังนี ้

(1)  กําจัดหรือลดแหลงท่ีจะกอใหเกิดมลภาวะ เชน เปล่ียนฝาเพดานท่ีหมดอายุ
การใชงาน การคลุมผาบนอุปกรณท่ีไมไดใชงาน เปนตน    

(2)  ติดตั้งระบบกรองอากาศหรือทําอากาศใหบริสุทธ์ิ  
(3)  ระบายอากาศ  หรือทําใหส่ิงหรือสารท่ีกอมลภาวะเจือจางลง เชน ติดตั้ง

ปลองระบายอากาศในหองครัว เปนตน 
 

2.6.3  ประโยชนการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม (Reynolds, 2009: 72) มีดังนี ้
1)  การจัดการส่ิงแวดลอมเปนการลดคาใชจาย โดยวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ

เพ่ือลดคาใชจายในการกําจัดของเสีย 
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2)  สรางภาพลักษณท่ีดีของธุรกิจและตําแหนงท่ีดีทางการตลาดในการแขงขันกับ
คูแขง 

3)  เปนการเพ่ิมฐานลูกคา โดยเฉพาะลูกคาจากประเทศอังกฤษและยุโรปท่ีมี
ตระหนักถึงส่ิงแวดลอมกอนเลือกใชบริการโรงแรม 

4)  ทําใหลูกคากลุมเดิมกลับมาใชบริการโรงแรมอีกครั้ง 
5)  การจัดการส่ิงแวดลอมชวยในการอนุรักษพ้ืนท่ีทําใหพ้ืนท่ีนั้นดึงดูดผูใชบริการ

โรงแรม 
6)  เพ่ือยืนยันวาโรงแรมใหความเคารพและเปนสวนหนึ่งของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 

2.7  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงแรม   
 

โรงแรมเปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เปนจํานวนมากเพ่ืออํานวย
ความสะดวกสบายใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการ  โรงแรมจึงจําเปนตองมีการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือ
รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาท่ีสุดเพ่ือการลดปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
เกิดขึ้นและชวยลดภาวะโลกรอน  จงึมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ี
มีแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอม ดังนี ้

 
2.7.1  มูลนิธิใบไมเขียว 
การจัดการส่ิงแวดลอมตามแนวทางของมูลนิธิใบไมเขียวโดยมีแนวคิดหลักคือ “รูประหยัด 

รักษส่ิงแวดลอม”  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมของธุรกิจ
การทองเท่ียวและการโรงแรมและมุงเนนการใชพลังงานรวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรู
คุณคาโดยจัดทําโครงการตางๆ ดังนี้ 

2.7.1.1  โครงการใบไมเขียว    
โครงการใบไมเขียวจัดขึ้นเพ่ือสรางมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอมของธุรกิจ

โรงแรมและการทองเท่ียว ซ่ึงแบงการจัดการเปน 3 ขั้นตอน (มูลนิธิใบไมเขียว, 2552ก) คือ 
1)  Screening Questionnaire  เปนการตรวจสอบโรงแรมท่ีเขารวม

โครงการฯ วามีการดําเนินขั้นตอนเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของหรือไมหากผานขั้นตอนนี้จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการเขารวม
โครงการใบไมเขียว หรือ Green Leaf Letter of Participation 
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2)  Qualifying Questionnaire  เปนการพิจารณาในเรื่องขอบเขตของความ
เหมาะสมของการดําเนินกิจกรรมส่ิงแวดลอมในโรงแรม ซ่ึงรวมถึงการจัดการการใชพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมในขั้นตนท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายและสงผลกระทบตอสมดุลของระบบนิเวศ เชน 
การนําพืชหรือผลิตภัณฑจากปามาตกแตง อาคารสถานท่ีเปนตน  

3)  Grading Questionnaire เปนการตรวจสอบการปฏิบัติการทุกแผนกในการ
ดําเนินธุรกิจวาแผนกตางๆ ทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางไร และตรวจสอบพัฒนาการ
และความกาวหนาในการใหบริการของสถานประกอบการโดยใชคําถามรวม 18 หมวด ซ่ึง
ประกอบดวยหมวดตางๆ ดังตอไปนี ้ 

หมวดท่ี 1   นโยบาย และการส่ือสาร  
หมวดท่ี 2   การพัฒนาบุคลากร  
หมวดท่ี 3   คณะกรรมการ  
หมวดท่ี 4   เปาหมาย และแผนปฏิบัติการ  
หมวดท่ี 5   การจัดการของเสีย  
หมวดท่ี 6   ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  
หมวดท่ี 7   ประสิทธิภาพการใชน้ํา  
หมวดท่ี 8   ครัว และหองอาหาร   
หมวดท่ี 9   หองซักรีด  
หมวดท่ี 10 การจัดซ้ือ  
หมวดท่ี 11 คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศและเสียง  
หมวดท่ี 12 น้ํา และคุณภาพน้ํา  
หมวดท่ี 13 สปา และการนวดเพ่ือสุขภาพ  
หมวดท่ี 14 สถานท่ีออกกําลังกาย สระวายน้ํา และกิจกรรมกลางแจง  
หมวดท่ี 15 ความปลอดภัยในโรงแรม  
หมวดท่ี 16 ผลกระทบตอระบบนิเวศ  
หมวดท่ี 17 การมีสวนรวมกับชุมชนและองคกรทองถ่ิน  
หมวดท่ี 18 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

โรงแรมไดรับแบบสอบถามแลวจะมีเวลา 30 วัน ในการตอบแบบสอบถาม
นั้นๆ และจะตองแนบเอกสาร รูปภาพ หรือขอมูลท่ีใชเปนขอมูลอางอิงในการตอบแบบสอบถาม 

เม่ือโรงแรมสงแบบสอบถามท่ีกรอกเรียบรอยแลวพรอมกับเอกสารรูปภาพ 
หรือขอมูลท่ีสามารถใช  เปนขออางอิงในการตอบแบบสอบถาม กลับมายังมูลนิธิฯ ภายใน



 

 

41 

 

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบสอบถาม คณะกรรมการฯ จะจัดใหมีการตรวจสอบ และเยี่ยมชม
สถานประกอบการ โดยคณะตรวจสอบท่ีไดรับการแตงตั้งจากมูลนิธิฯ จะเขาทําการตรวจสอบ
ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการติดตอขอเขาตรวจสอบ ซ่ึงการตรวจสอบจะใชเวลาเพียง 1 วัน  จากนั้น
คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานท่ีไดจากโรงแรมอางอิง 20 
โรงแรม เพ่ือจัดอันดับของโรงแรมในการเขารับเกียรติบัตรใบไมเขียว 1-5 ใบ  โดยจํานวนใบไม 5 
ใบจัดเปนโรงแรมท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ซ่ึงทางโรงแรมจะไดรับมอบ
เกียรติบัตรใบไมเขียว (Green Leaf Certification) ท่ีระบุจํานวนใบไมพรอมบันทึกช่ือของโรงแรม
ไวในสมุดบันทึกโรงแรมใบไมเขียว (Green Hotel Directory) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ตลอดจน
เผยแพรรายช่ือโรงแรมท่ีไดรับใบไมเขียวแกนักทองเท่ียวนักธุรกิจท้ังในและตางประเทศใหเปนท่ี
รูจักท่ัวโลก โดยเกียรติบัตรใบไมเขียวมีอายุ  2 ป นับตั้งแตวันท่ีระบุในเกียรติบัตรฯ โดย
ผูประกอบการสามารถขอรับเกียรติบัตรฯใหมไดตามขั้นตอนการขอตออายุเกียรติบัตรของโครงการ
ใบไมเขียว 

2.7.1.2  โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ 
โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่เปนโครงการท่ีตระหนักถึงสุขภาพของผูใชบริการ

โรงแรมและพนักงานโรงแรมรวมถึงการประหยัดพลังงานดวย  ซ่ึงมาตรฐานโรงแรมปลอดบุหรี่
ชวยใหทางโรงแรมสามารถดูแลรักษาสุขภาพของนักทองเท่ียวและผูมาพักแลว ยังชวยสงเสริมให
พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพและเปนการชวยลดคาใชจายเรื่องการซักลางผาปู
ท่ีนอน ผามาน เครื่องปรับอากาศอันเกิดมาจากควันบุหรี่ รวมถึงสามารถลดคาใชจายในการทํา
ความสะอาดหองพัก การซอมบํารงุทรัพยสินท่ีเกิดจากภัยของบุหรี่และควันบุหรี่ นอกจากนั้นควัน
บุหรีย่ังลดประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องปรับอากาศทําใหเกิดความส้ินเปลืองพลังงานและ
สงผลใหเสียคาใชจายในการทําความสะอาดและซอมบํารุงเพ่ิมขึ้นกวา 3 เทาตัวอีกดวย  โดยมีการ
ดําเนินการแบงเปน 5 หมวด ดังนี้ (มูลนิธิใบไมเขียว, 2552ข)   

หมวดท่ี 1  การดําเนินการตามกฎหมายตามหลักการเบ้ืองตนของโรงแรม
ปลอดบุหรี ่

หมวดท่ี 2  สวนของพนักงาน และการมีสวนรวมของพนักงาน 
หมวดท่ี 3  สํานักงานและหองปฏิบัติการปลอดบุหรี ่
หมวดท่ี 4  สวนบริการลูกคา และแขก ปลอดบุหรี ่
หมวดท่ี 5  กิจกรรมและการปฏิบัติการเพ่ือการปลอดบุหรีโ่รงแรมและ

พนักงานอยางตอเนื่อง 
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โรงแรมท่ีสมัครเขารวมโครงการท่ีจะไดรับเกียรติบัตรทองตองมีหองพักท่ีไมสูบ
บุหรี่รอยละ 75 ขึ้นไปของหองพักท้ังหมดและมีพนักงานสูบบุหรี่ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวน
พนักงานท้ังหมด  สวนโรงแรมท่ีตองการรับเกียรติบัตรเงินตองประกาศใหมีหองพักท่ีไมสูบบุหรี่
ระหวางรอยละ 65 แตไมเกินรอยละ 75 ของหองพักท้ังหมดและมีพนักงานสูบบุหรี่ไมเกินรอยละ 
25 ของพนักงานท้ังหมด   

2.7.1.3  โครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ 
โครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ เปนโครงการท่ีเปนแนวปฏิบัติและกลาวถึงทิศ

ทางการดําเนินงานของโรงแรมท่ีสอดคลองกับการทองเท่ียวในการสรางเสริมสุขภาพ มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและรักษาส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน 9 กิจกรรม (มูลนิธิใบไมเขียว, 2552ค)  
ไดแก 

1)  โรงแรมปลอดบุหรี ่(Smoke Free Hotel)  เปนกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือลด
การสูบบุหรี่ภายในโรงแรมและสงเสริมสุขภาพของแขกท่ีมาพัก ผูประกอบการรวมถึงตัวพนักงาน
ใหปลอดจากควันบุหรี่  และใหคนท่ีสูบบุหรี่สูบบุหรี่อยางรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ซ่ึงกิจกรรม
โรงแรมจะมีสัญลักษณดังภาพท่ี 2.5 

 

 
 

ภาพที่ 2.5  สัญลักษณกิจกรรมโรงแรมปลอดบุหรี ่
แหลงที่มา:  มูลนิธิใบไมเขียว, 2552ค. 

 
2)  รายการอาหารท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศ (Climate Friendly Menu) 

รายการ อาหารท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศดําเนินกิจกรรมโดยใหความสําคัญกับอาหารและเครื่องดื่ม
ท่ีบริการในโรงแรม  สําหรับสงเสริมสุขภาพของแขกท่ีมาพักและพรอมท้ังสงเสริมการบริโภคท่ีไม
ทําลายส่ิงแวดลอมและไมกอใหเกิดภาวะโลกรอน เชน การลดและงดการบริโภคเนื้อสัตว ซ่ึงมี
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กระบวนการกอใหเกิดกาซเรือนกระจก ตั้งแตการเล้ียงจนถึงขั้นตอนการปรุง ใหหันมาบริโภค
พืชผักผลไมตามฤดูกาล ท่ีไมตองพ่ึงพาปุย น้ํายาฆาแมลง เปนตน 

3)  สปาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Spa – Health Promotion Spa)  
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสปาเปนส่ิงดําเนินมาคูกันอยางแยกไมออก ธุรกิจสปาสามารถจัดใหเปนไป
ในแนวอนุรักษพลังงานและสงเสริมสุขภาพไดอยางลงตัว เริ่มจากการใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
ยอยสลายงาย ไมใชสารเคมี ภาชนะท่ีบรรจุตองไมทําลายส่ิงแวดลอมมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 
รวมไปถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จําพวก Welcome drink และ Refresh ซ่ึงควรคํานึงถึง
แหลงท่ีมาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตท่ียังคงคุณคาอาหารอยูอยางครบถวน และควรมี
กิจกรรมสงเสริมความเปนไทยเพ่ือสงเสริมเอกลักษณความเปนไทยและ สรางจุดเดนใหกับธุรกิจ 
สปามากขึ้น 

4)  การจัดประชุมท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศ (Climate Friendly Meeting)  
กิจกรรม การจัดเล้ียงของธุรกิจโรงแรมเปนการใหบริการท่ีส้ินเปลืองอยางมหาศาลอีกรูปแบบหนึ่ง 
โรงแรมท่ีมีบริการจัดประชุมสัมมนาท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศ ควรคํานึงถึงดานประเด็นตางๆ เชน 
การจัดหองประชุม ไมนําเครื่องเขียนวางไวบนโตะ หรือรินน้ําใสแกวตามท่ีนั่งตางๆ ควรคว่ําแกว
แลววางขวดน้ําไวขางๆ เพ่ือประหยัดน้ําและลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศ การใชวัสดุในการ
จัดนิทรรศการหรือทําปาย ควรเลิกใชโฟมในการทําหัวขอสัมมนา หลีกเล่ียงการใชดอกไมในการ
ประดับตกแตงเพราะไมสามารถนํากลับมาใชใหมได  

5)  ฟตเนสและกิจกรรมกลางแจงสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion 
Fitness  and Outdoor Activities)  กิจกรรมออกกําลังกายเปนกิจกรรมท่ีชวยในการสงเสริมสุขภาพ
ไดโดยตรง เชน จัดโปรแกรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพประเภทหมูคณะ หรือการออกกําลังกาย
เฉพาะบุคคล เพ่ือควบคุมน้ําหนัก เสริมสรางกลามเนื้อ นอกจากเรื่องสงเสริมสุขภาพแลว กิจกรรม
ดานการออกกําลังยังตองคํานึงถึงการใชพลังงานและทรัพยากรอยางและพลังงานอยางรูคา เชน ใช
แสงสวางธรรมชาติในหองออกกําลังกาย การปองกันความรอนโดยใชตนไมเปนฉนวนสีเขียว และ
เพ่ิมอากาศบริสุทธ์ิใหคนรักสุขภาพอีกดวย 

6)  งานวิศวกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Hotel Engineer)  
ทีมงานวิศวกรของโรงแรมนับเปนบุคคลสําคญัท่ีมีสวนชวยลดการพ่ึงพาพลังงาราคาแพงและชวย
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอน มูลนิธิใบไมเขียวตระหนักเรื่อง
ภาวะโลกรอนและเห็นความสําคัญของบทบาทวิศวกรจึงไดจัดให “โครงการวิศวกรลดโลกรอน” 
(Climate Friendly Engineer) เพ่ือสงเสริมผูปฏิบัติงานในสายวิศวกรมีบทบาทในการชวยลดการ
ปลอยกาซ เรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมอยางมีประสิทธิภาพ 
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7)  รายการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ (Health Promotion Package) การ
ทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีสามารถทําควบคูไปกับการสรางเสริมสุขภาพได รายการทองเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพเปนกิจกรรมท่ีตองใสใจทุกรายละเอียด ตั้งแตการวางแผนการเดินทาง การเลือกใช
ยานพาหนะ เสนทางการทองเท่ียวและการเดินทาง เช้ือเพลิงท่ีใชในการเดินทาง อาหารระหวางการ
เดินทาง หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน สระวายน้ํา สปา ศูนยออกกําลังกาย แมกระท่ังท่ีพัก
ตองเปนโรงแรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการเช่ือมโยงของแตละกิจกรรมเขาดวยกันเพ่ือให
เกิดขึ้นเปนรายการ ทองเท่ียวท่ีสงเสริมสุขภาพอยางแทจริง 

8)  การเดินทางท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศในการบริหารโรงแรม (Climate 
Friendly Transportation)  การเดินทางท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศในการบริหารโรงแรม เปนอีก
กิจกรรมหนึ่งท่ีหยิบยกขึ้นมาขับเคล่ือนภายใตโครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ โดยสามารถ
นํามาปฏิบัติผานกิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบ เชน จัด Carpooling ทุกๆ ครั้งท่ีมีโอกาส ท้ังสําหรับ
แขกท่ีเขาพักหรือพนักงาน หรือสงเสริมใหใชพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก เปนเช้ือเพลิง
ของพาหนะในการเดินทาง หรือแมกระท่ังสรางแรงจูงใจของกลุมผูเขาพักใหใชพลังงานทางเลือก 
พลังงานทดแทน หรือใชจักรยานในการเดินทางมาพักท่ีโรงแรมโดยการลดอัตราคาท่ีพัก หรือการ
ใหสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ เพ่ือสงเสริมใหโรงแรมท่ีมีการจัดรายการการเดินทาง
ท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศ กลายเปนโรงแรมท่ีนาเขาพักยิ่งขึ้น 

9)  โรงแรมท่ีเปนมิตรตอภาวะอากาศ (Climate Friendly Hotel)  กิจกรรม
การทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นไปสูช้ันบรรยากาศและทําใหเกิดภาวะ
โลกรอน เกิดผลกระทบและการเปล่ียนแปลงมากมายตอโลกและสังคมมนุษย ไมวาจะเปน การ
ละลายของธารน้ําแข็งและน้ําแข็งขั้วโลก การแพรระบาดของโรคราย หรือการผันแปรของฤดูกาล
ตางๆ รวมท้ังการเกิดพายุฝนท่ีตกหนักเฉพาะท่ีอันเปนสาเหตุของการเกิดดินถลมและน้ําปาไหล
หลาก ส่ิงท่ีกลาวมานี้ลวนแตสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 
ผลท่ีตามมาคือการยกเลิกการเดินทาง การยกเลิกการจองหองพัก และหันไปทองเท่ียวใกลบานหรือ
ในประเทศของตนเอง 

ซ่ึงเม่ือโรงแรมสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดอยางครบถวนจะไดสัญลักษณของ
โครงการโรงแรมเสริมสรางสุขภาพดังภาพท่ี 2.6  
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ภาพที่ 2.6  สัญลักษณโครงการเสริมสรางสุขภาพ 
แหลงที่มา:  มูลนิธิใบไมเขียว, 2552ค. 
 

2.7.2  สภาการเดินทางและทองเที่ยวโลก  
Green Globe เปนโครงการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับกลุมธุรกิจการทองเท่ียวและโรงแรม 

โครงการนี้พัฒนาขึ้นโดย World Travel and Tourism Council (WTTC) มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความตระหนักในเรื่องส่ิงแวดลอมและยกระดับการจัดการส่ิงแวดลอมในกลุมธุรกิจการทองเท่ียว
และโรงแรมโดยยึดหลักตามแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและมีขอกําหนดครอบคลุมประเด็นหลัก 5 
หัวขอ (Green Globe, 2552A)  ไดแก 1)  การลดปริมาณของเสีย การนํากลับมาใชใหมและการ
นําไปแปรรูป  2)  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 3)  การ
จัดการเรื่องการใชทรัพยากรน้ํา 4)  นโยบายการจัดซ้ือท่ีคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 5)  การ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

WTTC ไดกําหนดขั้นตอนและประเภทในการรับรองมาตรฐาน Green Globe ไวดังนี ้
2.7.2.1  ขั้นตอนในการรับรองของมาตรฐาน Green Globe มีดังนี ้

1)  ยื่นใบสมัครสําหรับการขอรับรองและใบแจงความประสงคสําหรับการ
จัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาตรฐาน 

2)  ดําเนินการประเมินความพรอมโดย ท่ีปรึกษาท่ีไดรับการรับรองจาก 
Green Globe  

3)  เม่ือท่ีปรึกษารับรองวามีความพรอมจึงติดตอเพ่ือทําการตรวจประเมิน
ภายใน 6 เดือนหลังจากท่ีไดยื่นใบแจงความประสงค 

4)  ในระหวางการตรวจประเมินเจาหนาท่ีตรวจประเมินจะทําการตรวจสอบ
เอกสารและทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีองคกรนั้นๆ  ในชวงนี้ก็จะมีการติดตอปรึกษากับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและชุมชน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการประเมิน 
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5)  ถาระบบองคกรมีความสอดคลองกับมาตรฐาน Green Globe สภาการ
เดินทางและทองเท่ียวโลกจะออกใบรับรองมาตรฐานซ่ึงทางองคกรเหลานั้นสามารถประทับ
สัญลักษณ Green Globe ลงบนเอกสารตางๆขององคกรไดท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ   

2.7.2.2  ประเภทการรับรองของ Green Globe มีดวยกัน 4 ประเภท คือ  
Bronze Silver  Gold และ Platinum โดยขึ้นอยูกับขั้นตอนการตรวจวัดและระยะเวลา

ในการรักษาคุณภาพ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
1)  Bronze  มีการวัดและการเปรียบเทียบองคกร โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

(1)  นโยบาย  คือ มีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
(2)  การวัดและเปรียบเทียบ  คือ องคกรมีการถูกประเมินโดยการวัดและ

เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ 
เม่ือโรงแรมมีการวัดและการเปรียบเทียบไดมาตรฐานตามท่ี Green Globe 

กําหนดแลวนั้นจะไดสัญลักษณดังภาพท่ี 2.7 
 

 

ภาพที ่2.7  สัญลักษณ Bronze  
แหลงที่มา: Green Globe, 2552a. 

2)  Silver  เปนการประเมินองคกรโดยการใชเครื่องมือท่ีเปนรายรายการ
ประเมินตนเองออนไลนโดยรวมถึง  
 (1)  นโยบาย  คือ มีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
 (2)  การวัดและเปรียบเทียบ  คือ องคกรมีการถูกประเมินโดยการวัดและ
เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ  
 (3)  การรวมมือ  คือ ยินยอมตามกฎหมายและนโยบายขององคกรท่ีผาน
เรียกรอง  
 (4)  วิธีการ คือ วิธีการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสังคมอยางยั่งยืน 
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(5)  สมรรถภาพ คือ มีเอกสารท่ีเปนผลงานท่ีมีคุณภาพ 
(6)  การส่ือสาร คือ มีการส่ือสารและปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นท่ีสนใจ 

การการประเมินในขั้นนี้จะไดรับการรับรองวาเปนองคกร Green Globe จะ
ไดสัญลักษณดังภาพท่ี 2.8 

 

 
 
ภาพที่ 2.8  สัญลักษณ Silver  
แหลงที่มา: Green Globe, 2552a. 

 
3)  Gold  เม่ือองคกรไดรับเกียรติบัตร 5 ปหรือมากกวาอยางตอเนื่องก็จะ

ไดรับการรับรองโดยมีการใชสัญลักษณแบบ Gold ดังภาพท่ี 2.9 
 

 
 
ภาพที่ 2.9  สัญลักษณ Gold  
แหลงที่มา:  Green Globe, 2552a. 
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4)  Platinum  เม่ือองคกรไดรับเกียรติบัตรอยางตอเนื่อง 10 ปจะไดรับตรา
สัญลักษณแบบ Platinum ซ่ึงเปนตราสัญลักษณทางการตลาดท่ีสําคัญอีกตัวหนึ่งท่ีแสดงวาองคกรมี
ส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของโครงการ Green Globe มาอยางยาวนาน  ดังภาพท่ี 2.10 
 

 
 
ภาพที่ 2.10 สัญลักษณ Platinum   
แหลงที่มา:  Green Globe, 2552a. 
 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมพบงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของดังนี ้

จําลอง  กลอมอยู (2537: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของ
สถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน ท่ีตั้งของ
สถานศึกษา ตามภาคภูมิศาสตรตางกัน และจํานวนลูกจางประจําตางกันมีการจัดการตอปญหา
ส่ิงแวดลอมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

นารีกานต  พราหมนก (2544: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสาร ความรู 
ความตระหนักของผูบริหารและการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครผลการ ศึกษาพบวาผูบริหารโรงแรมสวนใหญมีการเปดรับขาวสารดานการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมอยูในระดับต่ํา มีความรูเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง มีความ
ตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับสูงและมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใน
ระดับสูง  โรงแรมท่ีมีขนาดและระดับมาตรฐานการบริการแตกตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแตกตางกัน  สวนระดับมาตรฐานการบริการของโรงแรมเปนตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการอธิบายการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของโรงแรมไดมากท่ีสุด  
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ศรัญญา  สวางทิตย (2545: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในการผลิตปลาสมของกลุมแมบานสันเวียงใหม  ตําบลบานสาง  อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา  รายได  การรับรูขาวสารและการเขารวมกิจกรรมใน
ชุมชนมีความสัมพันธกับความรูคอนขางต่ํา   ในสวนของการรับรูขาวสารมีผลตอการเขารวม
กิจกรรมในชุมชนและจะสงผลไปถึงพฤติกรรมในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม    และความ
คาดหวังทางสังคมจะมีผลตอทัศนคติท่ีจะทําใหเกิดการเขารวมกิจกรรม 

อภิชาติ  พัชรภิญโญพงศ (2545: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาโครงการ
ฝกอบรมและการตระหนักรูถึงการใชระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO : 
กรณีศึกษาโรงแรมริเวอรไซด  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา พนักงานกลุมตัวอยางใน
แผนกตาง ๆ ของโรงแรมตองการใหโรงแรมปรับปรุงดานการฝกอบรมการตระหนักรู  และการ
ส่ือสารตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมมากขึ้น และพนักงานยังมีความตองการท่ีจะรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
โปรแกรมดานส่ิงแวดลอมมากขึ้นกวาเดิม ในสวนของความตระหนักรูถึงโครงการตางๆดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีโรงแรมจัดใหซ่ึงพนักงานมีความตระหนักรูถึงโครงการตางๆ  นอกจากนั้นพนักงาน
ของโรงแรมยังมีความตองการใหมีการเช่ือมโยงกันระหวางขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม ซ่ึงหมายความวาควรสนับสนุนใหระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมมีการ
ส่ือสารระหวางกันมากขึ้น 

Kirk (1995: 5)  ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงแรมในเมืองเอดินเบิรก 
ประเทศอังกฤษ  พบวา โรงแรมท่ีมีขนาดเล็กและขนาดใหญมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และโรงแรมท่ีมีการบริหารงานโดยเจาของและการการ
บริหารโรงแรมโดยเชนมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
และผลการศึกษายังพบวาโรงแรมท่ีมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมเปนการชวยพัฒนา
ความสัมพันธกับชุมชนในทองถ่ินใหดีขึ้นมากท่ีสุด  มีสวนชวยในความสัมพันธกับสาธารณชน  
ชวยในการแบงสวนทางการตลาดจากคูแขง เพ่ิมความพอใจของลูกคา  ปรับปรุงความพอใจของ
พนักงาน  เพ่ิมผลประโยชนของโรงแรม ตามลําดับ 

Hanna, Newman, and Johnson (2000: 398)  ไดทําการศึกษาเรื่องความเช่ือมโยงของการ
ปฏิบัติและการปรับปรุงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมผานการมีสวนรวมของพนักงาน  ผลการศึกษาพบวา
ความรวมมือของพนักงานหรือการทํางานเปนทีมมีผลตอการปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม 

Gilac et al. (2001: 465)  ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหบริบทและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในประเทศสเปน  ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาการใชส่ิงของ 
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ขนาดของโรงแรม  การบริหารงานโดยเครือ แรงกดดันจากผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
และเทคนิคท่ีโรงแรมใชในการจัดการมีผลตอการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
อยางยั่งยืน  นอกจากนั้นยังพบวาการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมทําใหไดรับ
ผลประโยชนทางการเงินดวย 

Kassinis and Soteriou (2003: abstract)  ไดทําการศึกษาเรื่องผลประโยชนตอเนื่องจากการ
บริการ   สีเขียวกรณีผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม  ผลการศึกษาพบวา 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับสูงทําใหลูกคามีความพึงพอใจมาก  ลูกคามีความ
พึงพอใจในระดับสูงทําใหลูกคามีความจงรักภักดีระดับสูง  และลูกคามีความจงรักภักดีในระดับสูง
ทําใหมีผลประโยชนทางการตลาดระดับสูง 

Mensah (2004: 5) ไดทําการศึกษาเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวาแรงกดดันท่ีทําใหมีจิตสํานึกในการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม ไดแก รัฐบาล ลูกคา ผูลงทุน องคกรระหวางประเทศ NGOs และการแขงขันในรูปแบบ
ของตราสัญลักษณ เกียรติบัตร การประกาศ และรางวัล 

Mensah (2006: 428)  ไดทําการศึกษาเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในเมืองอักกรา ผลการศึกษาพบวาโรงแรมท่ีมีการบริหารงานโดยเครือมีการใหความสนใจ
ประเด็นทางส่ิงแวดลอมมากกวาโรงแรมท่ีมีการบริหารงานโดยเจาของ 

Bohdanowicz (2006: abstract)  ไดทําการศึกษาเรื่องความตระหนักและการเริ่มดําเนินการ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของโรงแรมในประเทศสวีเดนและโปแลนด  ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวมี
ความตระหนักเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมกันมากขึ้นทําใหมีความตองการโรงแรมท่ีมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมดังนั้นความตองการของลูกคาเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเปนแรงผลักดันให
โรงแรมมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัต ิ

Erdogan and Baris (2007: 611)  ไดทําการศึกษาเรื่องโครงการปองกันและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมของโรงแรมในเมืองอังคารา ประเทศตุรกี  ผลการศึกษาพบวา
นโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในเมืองอังคาราไมมีการปองกันและอนุรักษส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารของโรงแรมขาดความรูและความสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
ทําใหไมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับอนรุักษส่ิงแวดลอม ซ่ึงการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปองกันและการอนุรักษนั้นตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 



 
 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมตางๆของ
โรงแรม  สามารถแยกตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ออกเปน 2 สวน คือ ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
3.1 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 
 จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม ไดแก ขนาดของโรงแรม ปญหาส่ิงแวดลอมโรงแรม ความใสใจการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรม การบริหารงานของโรงแรมในเครือ ความ
ตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรม ความรวมมือของพนักงานในการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม  และผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี  นอกจากนั้น
โรงแรมยังตั้งอยูใกลบริเวณชุมชนการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมของของโรงแรมอาจจะมี
ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนทําใหเกิดการเรียกรองของชุมชนท่ี
ไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมและผูใชบริการโรงแรมเองก็มีความตองการ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรม  ซ่ึงการบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐก็มี
ผลใหการจัดการส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  กระแส
การอนุรักษส่ิงแวดลอม  และการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมดวย 
 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวตามไวดังตอไปนี ้

 
3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอม

ของโรงแรม  แบงเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี ้
ปจจัยภายในท่ีศึกษาในครั้งนี้  ไดแก  
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1)  ขนาดของโรงแรม โดยแบงโรงแรมเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ใชจํานวนหองพักเปนเกณฑในการแบงขนาดของโรงแรม 

 2)  ปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
  3)  ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรม  
 4)  การบริหารงานของโรงแรมในเครือ   
 5)  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรม   
 6)  ความรวมมือของพนักงานในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม   
 7)  ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี 
ปจจัยภายนอกท่ีศึกษาครั้งนี้  ไดแก  
  1)  ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน 
 2)  การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม   
 3)  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรม  
 4)  การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐ   
 5)  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  
 6)  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
 7)  การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม  
 
3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   คือ  ระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

จังหวัดกระบ่ี    ไดแก  การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม การจัดการขยะของโรงแรม  การ
จัดการน้ําของโรงแรม  การจัดการเสียงของโรงแรม การจัดการพลังงานของโรงแรม การจัดการ
คุณภาพอากาศของโรงแรม การจัดการภูมิทัศนของโรงแรมและการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

ซ่ึงจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยได
ดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ปจจัยภายใน 
-  ขนาดของโรงแรม   
-  ปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม   
-  ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมจากเจาของโรงแรม   
-  การบริหารงานของโรงแรมในเครือ 
-  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ 
พนักงานโรงแรม   
-  ความรวมมือของพนักงานใน 
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  
-  ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจาก 
การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี

ปจจัยภายนอก 
-  ผลกระทบจากการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน  
-  การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผล 
กระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม   
-  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ 
ผูใชบริการโรงแรม   
-  การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ 
หนวยงานภาครัฐ 
-  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  
-  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
-  การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ระดบัการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบี ่

-  การบริหารดานส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม 

-  การจัดการขยะของโรงแรม 
- การจัดการน้ําของโรงแรม 
-  การจัดการเสียงของโรงแรม 
- การจัดการพลังงานของโรงแรม 
- การจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม 
- การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 

 - การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ 
 ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
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3.2  สมมติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานท่ีใชในการศึกษาจํานวน 14 สมมติฐานซ่ึงมีรายละเอียด   ดังตอ 
ไปนี ้

สมมติฐานท่ี 1  ขนาดของโรงแรมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 2  ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ 
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 3  ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 4  การบริหารงานของโรงแรมในเครือมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 5  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานในโรงแรมแรมมีผลตอการจัด 
การส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 6  ความรวมมือของพนักงานในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีผลตอ
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 7  ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  

สมมติฐานท่ี 8  ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนมีผลตอการจัด 
การส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 9  ความตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 10  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 11  การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 12  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สมมติฐานท่ี 13  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
ในจังหวัดกระบ่ี 



 55 

สมมติฐานท่ี 14   การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีผลตอ
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

 
3.3  วิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือเก็บขอมูลนํามาใชใน

การศึกษาโดยมีวิธีการศึกษาดังนี ้
 
3.3.1  หนวยในการวิเคราะห 
การศึกษาครั้งนี้ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีตั้งอยูในจังหวัดกระบ่ี    ซ่ึงมีจํานวนรวม
ท้ังส้ิน  429 แหง (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานกระบ่ี: 2552)   

 
3.3.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

 ในการศึกษากลุมตัวอยางของประชากร  มีวิธีการดังตอไปนี ้
  1)  การคํานวณกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาท่ีเปนเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใชสูตรการคํานวณของ Yamane 
(1973: 1088) ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% ความคลาดเคล่ือน 5%  ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยางของ
เจาของ/ผูบริหาร/พนักงานโรงแรมเทากับ 207  ตัวอยาง  ซ่ึงมีการคํานวณดังนี้  

สูตรการคํานวณจํานวนตัวอยาง 
                n     =          N 
                                1+Ne2 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N แทน ขนาดของประชากร 
e  แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง (ความคลาดเคล่ือน 0.05) 

จํานวนเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานโรงแรมท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีใชในการศึกษามีดังนี้ 

      n    =       N 
                                1+Ne2 
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 n    =         429 
                        1+429(0.05)2 

 n    =           207 
2)  การสุมตัวอยางใชการสุมแบบเปนระบบ (System Random Sampling) เนื่องจาก

การสอบถามขอมูลดานการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
โรงแรมในการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ  เม่ือโรงแรมไดรับการสุมเลือกจะทําการโทรศัพทติดตอไป
ยังโรงแรมท่ีไดรับการสุมเลือกเพ่ือสอบถามความสมัครใจในการใหขอมูล  โรงแรมใดไมสมัครใจ
ในการใหขอมูลก็จะเลือกโรงแรมในลําดับถัดไปเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  ซ่ึงไดโรงแรมท่ี
เปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 207 แหง 
 
3.4  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้เปนแบบสอบถามและสัมภาษณเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 
  3.4.1  ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล มีดังนี ้
 1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมแลวนํา
ผลท่ีไดมากําหนดเปนเนื้อหาในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  
 2)  ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม เพ่ือกําหนดขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดท่ีตองการศึกษา 
 3)  สรางขอคําถามของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด  
 

3.4.2  เนื้อหาของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเจาของ/ผูบริหาร/พนักงาน

ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม และแบบสัมภาษณผูท่ีเกีย่วของกับ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

1)  แบบสอบถามท่ีใชรวบรวมขอมูลสําหรับเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม แบงออกเปน 11 สวนคือ 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา   
ตําแหนง/หนาท่ีรับผิดชอบในโรงแรม   ระยะเวลาในการทํางานในโรงแรม จํานวนหองพักใน
โรงแรม โรงแรมอยูในระดับมาตรฐาน  การไดรับการรับรองมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม  และปญหา
ดานส่ิงแวดลอมภายในโรงแรม  เปนคําถามปลายปดและปลายเปดจํานวน  9  ขอ 

สวนท่ี 2  การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม เปนคําถามปลายเปดจํานวน  4  ขอ 
สวนท่ี 3  การจัดการขยะของโรงแรม เปนคําถามปลายปดจํานวน 8 ขอ 
สวนท่ี 4  การจัดการน้ําของโรงแรม เปนคําถามปลายปดจํานวน 8 ขอ 
สวนท่ี 5  การจัดการเสียงของโรงแรม เปนคําถามปลายปดจํานวน 8 ขอ 
สวนท่ี 6  การจัดการพลังงานของโรงแรม เปนคําถามปลายปดจํานวน 8 ขอ 
สวนท่ี 7  การจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม เปนคําถามปลายปดจํานวน 8 ขอ 
สวนท่ี 8  การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม เปนคําถามปลายปดจํานวน 8  ขอ 
สวนท่ี 9  การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม เปนคําถาม

ปลายปดจํานวน 8 ขอ 
สวนท่ี 10  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ

โรงแรม เปนคําถามปลายปดจํานวน 13 ขอ 
สวนท่ี 11  ปญหา/อุปสรรคการจัดการส่ิงแวดลอม  และขอเสนอแนะ 

จากแบบสอบถามสามารถแสดงการใชขอคําถามเพ่ือตอบตัวแปรไดดังตารางท่ี  3.1 
 

ตารางที ่3.1  การกําหนดขอคําถามในดานตางๆของแบบสอบถามเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

 
ตัวแปร คําถาม 

ปจจัยภายในของโรงแรม  
1. ขนาดของโรงแรม จํานวนหองพักในโรงแรม........หอง 
2. ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม ระดับปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นของโรงแรม 
3. ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
จากเจาของโรงแรม 

ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมจากเจาของโรงแรม 

4. การบริหารงานของโรงแรมในเครือ การบริหารงานของโรงแรมในเครือ 
5. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ 
พนักงานในโรงแรม 

ความตองการของพนักงานท่ีทํางานใน
โรงแรมท่ีตองการใหการดําเนินการดาน 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร คําถาม 
6. ความรวมมือของพนักงานในการ 
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

ความรวมมือของพนักงานในการชวยกัน
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

7. ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจาก 
การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี

ผลประโยชนของโรงแรมท่ีโรงแรมจะไดรับ
จากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี เชน 
ภาพลักษณท่ีดีของโรงแรมทําใหมีผูมาใช
บริการโรงแรมมากขึ้น 

ปจจัยภายนอกของโรงแรม 
1. ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมตอชุมชน   

ผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอมภายใน
โรงแรมท่ีมีตอชุมชนท่ีต้ังอยูบริเวณรอบโรงแรม 

2. การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

การรองเรียนของชุมชนท่ีตั้งอยูรอบบริเวณ
โรงแรมท่ีตองการใหโรงแรมมีการปรับปรุง
การจัดการส่ิงแวดลอมการปรับปรุงการ
จัดการส่ิงแวดลอม 

3. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ 
ผูใชบริการโรงแรม 

ความคิดเห็น/ความตองการของผูใชบริการ
โรงแรมท่ีตองการส่ิงแวดลอมท่ีด ี

4. การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ 
หนวยงานภาครัฐ 

การบังคับใชกฎหมาย/กฎระเบียบตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม เชน พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547  พรบ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535  เปนตน 

5. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

6. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม   กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การลด
ภาวะโลกรอน เปนตน 

7. การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
กับการจัดการส่ิงแวดลอม 

การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงแรม เชน มูลนิธิ
ใบไมเขียว, ISO , Green Globe เปนตน 
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2)  แบบสัมภาษณใชรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ดังตอไปนี้ 
(1)  นิติกรองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  จังหวัดกระบ่ี  1 คน 
(2)  นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน 1 คน  
(3)  นายกสมาคมโรงแรม  1 คน 

โดยเนื้อหาของแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2  สวน คือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ

โรงแรม จํานวน 6 ขอ ดังนี ้
(1)  การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีในปจจุบันเปนอยางไร 
(2)  ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีมีอะไรบาง  
(3)  มีตัวอยางโรงแรมท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีหรือไม  ถามีกรุณา

ยกตัวอยาง 
(4)  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี มี

อะไรบาง 
(5)  มีแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด

กระบ่ีอยางไร 
(6)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
3.4.3  การทดสอบแบบสอบถาม 

 การวิจัยโดยใชแบบสอบถามนั้นแบบสอบถามตองมีขอคําถามท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค
ของการวิจัยไดอยางครบถวนจึงจําเปนท่ีตองทดสอบแบบสอบถามซ่ึงมีการทดสอบ 2  ประเภท คือ 

1)  การทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  ผูศึกษาไดนําแบบสอบถาม
ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยใชแบบฟอรมรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ  
จากนั้นจึงนําผลจากการพิจารณามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) 

2)  การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability Test) กอนท่ีจะนําแบบสอบถามไปใชเก็บ
ขอมูลจริงทางผูศึกษาไดมีการนําแบบสอบถามไปทดสอบโดยเลือกประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยเลือกพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีเพราะเปนสถานท่ีท่ีมีลักษณะทาง
สังคมคลายคลึงกัน   โดยการทดสอบแบบสอบถามนั้นไดเก็บแบบสอบถามจากเจาของ/ผูบริหาร/
พนักงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  จํานวน 20  ตัวอยาง 
จากนั้นจึงนําผลท่ีไดไปคํานวณหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเพ่ือวัดความสอดคลองภายใน
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ของขอความแตละตอนในแบบสอบถาม  การตรวจสอบคาสถิติความเช่ือม่ันของแบบสํารวจโดยใช
โปรแกรม  SPSS for Windows  Version 13.0 ไดคาความเช่ือม่ันของการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมเทากับ 0.963  ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมคาความเช่ือม่ัน
เทากับ  0.817  และปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมคาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.846 ซ่ึงทุกตัวแปรสามารถนําไปใชไดเนื่องจากมีคาเกิน 0.70 (Nunnally, 1978: 245) 

 
3.4.4  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและหลักเกณฑการวัดระดับตัวแปร 

1)  เกณฑการใหคะแนนการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม  มีการใหคะแนน
ระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมเปน 5 ระดับ คือ  

   การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  
     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
     การดําเนินการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการจัดการบริหารดานส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมโดยมีเกณฑคะแนน ดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.33   หมายความวา  ระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม “นอย” 
คะแนน  2.34-3.67   หมายความวา  ระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม “ปานกลาง” 
คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม “มาก” 
2)  เกณฑการใหคะแนนการจัดการขยะของโรงแรม  มีการใหคะแนนระดับการ

จัดการขยะเปน 5 ระดับ คือ  
    การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  
     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
     การดําเนินการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน 

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการจัดการขยะของโรงแรมโดยมีเกณฑ
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ระดับการจัดการขยะของโรงแรม “นอย” 
คะแนน  2.34-3.67  หมายความวา  ระดับการจัดการขยะของโรงแรม “ปานกลาง” 
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คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการจัดการขยะของโรงแรม “มาก” 
3)  เกณฑการใหคะแนนการจัดการน้ําของโรงแรม  มีการใหคะแนนระดับการ

จัดการน้ําเปน 5 ระดับ คือ  
   การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  

     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
     การดําเนินการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการจัดการน้ําของโรงแรมโดยมีเกณฑ
คะแนนดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ระดับการจัดการน้ําของโรงแรม “นอย” 
คะแนน  2.34-3.67  หมายความวา  ระดับการจัดการน้ําของโรงแรม “ปานกลาง” 
คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการจัดการน้ําของโรงแรม “มาก” 
4)  เกณฑการใหคะแนนการจัดการเสียงของโรงแรม  มีการใหคะแนนระดับการ

จัดการเสียงเปน 5 ระดับ คือ  
   การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  

     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
     การดําเนินการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการจัดการเสียงของโรงแรมโดยมีเกณฑ
คะแนนดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ระดับการจัดการเสียงของโรงแรม “นอย” 
คะแนน  2.34-3.67  หมายความวา  ระดับการจัดการเสียงของโรงแรม “ปานกลาง” 
คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการจัดการเสียงของโรงแรม “มาก” 
5)  เกณฑการใหคะแนนการจัดการพลังงานของโรงแรม มีการใหคะแนนระดับการ

จัดการพลังงานเปน 5 ระดับ คือ  
   การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  

     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
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     การดําเนินการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการจัดการพลังงานของโรงแรมโดยมี
เกณฑคะแนนดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรม “นอย” 
คะแนน  2.34-3.67   หมายความวา  ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรม “ปานกลาง” 
คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรม “มาก” 
6)  เกณฑการใหคะแนนการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม  มีการใหคะแนน

ระดับการจัดการอากาศเปน 5 ระดับ คือ  
    การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  
     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
     การดําเนนิการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน 

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม
โดยมีเกณฑคะแนนดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ระดับการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม “นอย” 
คะแนน  2.34-3.67  หมายความวา  ระดับการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม “ปานกลาง” 
คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม “มาก” 
7)  เกณฑการใหคะแนนการจัดการภูมิทัศนของโรงแรม มีการใหคะแนนระดับการ

จัดการภูมิทัศนเปน 5 ระดับ คือ  
   การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  

     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
     การดําเนินการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรมโดยมี
เกณฑคะแนนดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรม “นอย” 
คะแนน  2.34-3.67  หมายความวา  ระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรม “ปานกลาง” 
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คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรม “มาก” 
8)  เกณฑการใหคะแนนการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม มี

การใหคะแนนระดับการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปน 5 ระดับ คือ  
    การดําเนินการมากท่ีสุด   5 คะแนน  
     การดําเนินการมาก   4 คะแนน  
     การดําเนินการปานกลาง   3 คะแนน   
     การดําเนินการนอย   2 คะแนน  
     การดําเนินการนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือจัดระดับการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมโดยมีเกณฑคะแนนดังนี ้

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ระดับการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม “นอย” 

คะแนน  2.34-3.67  หมายความวา  ระดับการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม “ปานกลาง” 

คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ระดับการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม “มาก” 

9)  เกณฑการใหคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม  มีการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 
    มีผลมากท่ีสุด 5 คะแนน  
     มีผลมาก 4 คะแนน  
     มีผลปานกลาง 3 คะแนน   
     มีผลนอย 2 คะแนน  
     มีผลนอยท่ีสุด 1 คะแนน 

จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉล่ียเพ่ือแบงเปนเกณฑระดับท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมเปน 3 ระดับ ดังนี ้  

คะแนน  1.00-2.33  หมายความวา  ปจจัยมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
“นอย” 

คะแนน  2.34-3.67  หมายความวา  ปจจัยมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
“ปานกลาง” 
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คะแนน  3.68-5.00  หมายความวา  ปจจัยมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
“มาก” 

10)  เกณฑการใหคะแนนแตละโรงแรมตามระดับการจัดการส่ิงแวดลอมดานการ
บริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมในภาพรวม ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  17.2-20 คะแนน  หมายความวา โรงแรมมีการดําเนินการ “มากท่ีสุด” 
คะแนน  13.9-17.1 คะแนน  หมายความวา โรงแรมมีการดําเนินการ “มาก” 
คะแนน  10.6-13.8 คะแนน  หมายความวา โรงแรมมีการดําเนินการ “ปานกลาง” 
คะแนน  7.3-10.5 คะแนน  หมายความวา โรงแรมมีการดําเนินการ “นอย” 
คะแนน  4-7.2 คะแนน  หมายความวา โรงแรมมีการดําเนินการ “นอยท่ีสุด” 
11)  เกณฑการใหคะแนนแตละโรงแรมตามระดับการจัดการส่ิงแวดลอมดานการ

จัดการขยะ การจัดการน้ํา การจัดการเสียง การจัดการพลังงาน การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการ
ภูมิทัศนและการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรมในภาพรวม ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ 
ดังนี้ 

คะแนน  34- 40   คะแนน  หมายความวา  โรงแรมมีการดําเนินการ “มากท่ีสุด” 
คะแนน  27.5-33.9  คะแนน  หมายความวา  โรงแรมมีการดําเนินการ “มาก” 
คะแนน  21-27.4 คะแนน  หมายความวา  โรงแรมมีการดําเนินการ “ปานกลาง” 
คะแนน  14.5-20.9 คะแนน  หมายความวา  โรงแรมมีการดําเนินการ “นอย” 
คะแนน  8-14.4 คะแนน  หมายความวา  โรงแรมมีการดําเนินการ “นอยท่ีสุด” 

 
3.4.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานของโรงแรม จํานวน 207 ชุด 

ดวยการสงแบบสอบถามโดยใชอีเมล  แฟกซ  สงไปรษณียและเดินทางไปดวยตนเองไปยังโรงแรม
ตางๆและเก็บคืนดวยตนเองหลังจากสงแบบสอบถาม 1 สัปดาห  

สําหรับแบบสัมภาษณผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมโดยตรง ทํา
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร และบันทึกเสียงเก็บไวเพ่ือนํามาสรุปผล 

 
3.4.6  การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากท่ีผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดมาทํา

การตรวจสอบความถูกตองและลงรหัสขอมูลตามคูมือการลงรหัสท่ีไดสรางไว เปล่ียนสภาพขอมูล
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ใหเปนสัญลักษณท่ีคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได  และทําการวิเคราะหและประมวลผลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 13.0 ดังตอไปนี ้

1)  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  ตําแหนง/หนาท่ีรับผิดชอบในโรงแรม  ระยะเวลาในการทํางานในโรงแรม  และขอมูล
ท่ัวไปของโรงแรม ไดแก จํานวนหองพักของโรงแรม  โรงแรมอยูในระดับมาตรฐาน  การไดรับการ
รับรองมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม  ปญหาดานส่ิงแวดลอมภายในโรงแรม  ใชการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean)  เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของ
กลุมตัวอยาง 

2)  การวิเคราะหระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม  การจัดการขยะ  การ
จัดการน้ํา การจัดการเสียง การจัดการพลังงาน การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการภูมิทัศน และ
การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) รอยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean)  เพ่ืออธิบายลักษณะการดําเนินการของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

3)  การทดสอบสมมติฐานปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมกับ
ระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใชคาสถิติ  t-test และ F-test   

4)  การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนปญหา/อุปสรรคของการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
นั้นใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และรอยละ (Percentage)  เพ่ืออธิบายปญหา/
อุปสรรคของโรงแรมในจงัหวัดกระบ่ี 

5)  การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดนําเสนอโดยการ
บรรยาย 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
  

ผลการศึกษาเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี” ผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้   

4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี ไดแก เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา   ตําแหนง/หนาท่ีรับผิดชอบในโรงแรม   และระยะเวลาการทํางานในโรงแรม  

4.2  ขอมูลท่ัวไปของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  ไดแก  จํานวนหองพักของโรงแรม   
มาตรฐานของโรงแรม   การไดรับการรับรองมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม และปญหาส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม   

4.3  ระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
4.3.1  การการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
4.3.2  การจัดการขยะของโรงแรม 
4.3.3  การจัดการน้ําของโรงแรม 
4.3.4  การจัดการเสียงของโรงแรม 
4.3.5  การจัดการพลังงานของโรงแรม 
4.3.6  การจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม 
4.3.7  การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 
4.3.8  การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

4.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ี 

4.5  ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใน
จังหวัดกระบ่ี 

4.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน   
4.7  ผลการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
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4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ผลจากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนเจาของหรือ

พนักงานของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี จํานวน 207 คน   มีดังนี้ 
เพศ  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ เพศหญิง รอยละ 58.9   

รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 41.1    
อาย ุพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป รอยละ 57.5  

รองลงมา คือ อายุ 35-44 ป รอยละ 15.9   อายุ 45 ปขึ้นไป รอยละ 14.5 และอายุต่ํากวา 25 ป รอยละ 
12.1 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
มากท่ีสุด รอยละ 65.7  รองลงมา คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 12.1  ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. รอยละ 12.1 ระดับปริญญาโท รอยละ 5.3  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 
4.8   

ตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบในโรงแรม  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีตําแหนง/
หนาท่ีรับผิดชอบในโรงแรมโดยเปนพนักงานปฏิบัติงานมากท่ีสุด รอยละ 44.4   ผูจัดการโรงแรม 
รอยละ 23.7  ผูจัดการท่ัวไป  รอยละ 20.8 และเจาของโรงแรม รอยละ 11.6   

ระยะเวลาการทํางานในโรงแรม  พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการ
ทํางานในโรงแรมมากท่ีสุด คือ 1ป – 3 ป รอยละ 37.2   รองลงมา คือ ทํางานต่ํากวา 1 ป รอยละ 17.9     
3 ป 1 เดือน – 5 ป  รอยละ 15.9    5 ป 1 เดือน – 7 ป รอยละ 12.6   9 ป1 เดือนขึ้นไป รอยละ 10.1   
และ7 ป 1 เดือน – 9 ป รอยละ 6.3  ตามลําดับ   

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ    
หญิง 122 58.9 
ชาย 85 41.1 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

                                               รวม 207 100.0 
อาย ุ   
ต่ํากวา 25 ป 25 12.1 
25-34 ป 119 57.5 
35-44 ป 33 15.9 
45 ปขึ้นไป 30 14.5 
                                               รวม 207 100.0 
ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนตน 10 4.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 25 12.1 
อนุปริญญา/ปวส. 25 12.1 
ปริญญาตร ี 136 65.7 
ปริญญาโท 11 5.3 
                                              รวม 207 100.0 
ตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบใน
โรงแรม   

เจาของโรงแรม 24 11.6 
ผูจัดการท่ัวไป 43 20.8 
ผูจัดการโรงแรม 49 23.7 
พนักงาน 91 44.0 
                                               รวม 207 100.0 
ระยะเวลาการทํางานในโรงแรม   
ต่ํากวา 1 ป 37 17.9 
1 ป –  3 ป 77 37.2 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

3 ป 1 เดือน – 5 ป  33 15.9 
5 ป 1 เดือน – 7 ป 26 12.6 
7 ป 1 เดือน – 9 ป 13 6.3 
9 ป 1 เดือน ขึ้นไป 21 10.1 
                                              รวม 207 100.0 

 
4.2  ขอมูลทั่วไปของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

ผลจากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 207 
แหง    มีดังนี้ 

จํานวนหองพักของโรงแรม  โรงแรมท่ีเปนกลุมตัวอยางมีจํานวนหองพักต่ํากวา 30 หองมี
จํานวนมากท่ีสุด รอยละ 43.0  รองลงมา คือ มีจํานวนหองพัก 30- 100 หอง รอยละ 42.0  และมี
จํานวนหองพักมากกวา 100 หอง รอยละ 15.0 

มาตรฐานระดับดาวของโรงแรม  โรงแรมท่ีเปนกลุมตัวอยางไมทราบวาโรงแรมของตน
ไดรับมาตรฐานระดับดาวมากท่ีสุด รอยละ 69.1  รองลงมาคือ ไมไดรับมาตรฐานระดับดาว รอยละ 
24.2  มาตรฐานระดับ 5 ดาว รอยละ 2.4    มาตรฐานระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับ 3 ดาวและ
มาตรฐานระดับ 2 ดาว รอยละ 1.4   

การไดรับการรับรองมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม  โรงแรมท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญไมได
รับการรับรองมาตรฐานทางส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด  รอยละ 81.2  รองลงมาคือ เกียรติบัตรใบไมเขียว 
รอยละ 11.6   สัญลักษณ Green Globe  รอยละ 4.3   และISO 14001 นอยท่ีสุด รอยละ 2.9 

ปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม  โรงแรมท่ีเปนกลุมตัวอยางมีปญหาขยะมากท่ีสุด รอยละ 
37.2  รองลงมาเปนปญหาน้ําเสีย รอยละ 30.0   ปญหาเสียงรบกวน รอยละ 22.2  ปญหาพลังงาน 
รอยละ 11.1 และปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนอยท่ีสุด คือ ปญหาอากาศและปญหาภูมิทัศน เทากับรอยละ 
6.8 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  ขอมูลท่ัวไปของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลทั่วไปของโรงแรม จํานวน รอยละ 
จํานวนหองพักในโรงแรม   
ตํ่ากวา 30 หอง 89 43.0 
30-100 หอง 87 42.0 
มากกวา 100 หอง 31 15.0 
                                              รวม 207 100.0 
มาตรฐานระดับดาวของโรงแรม   
2 ดาว 3 1.4 
3 ดาว 3 1.4 
4 ดาว 3 1.4 
5 ดาว 5 2.4 
ไมทราบ 143 69.1 
ไมไดรับมาตรฐาน 50 24.2 
                                               รวม 207 100.0 
การไดรับการรับรองมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม* 
เกียรติบัตรใบไมเขียว 24 11.6 
สัญลักษณ Green Globe 9 4.3 
 ISO 14001 6 2.9 
ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน 168 81.2 
ปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม*   
ปญหาน้ําเสีย 62 30.0 
ปญหาเสียงรบกวน 46 22.2 
ปญหาขยะ 77 37.2 
ปญหาพลังงาน 23 11.1 
ปญหาอากาศ 14 6.8 
ปญหาภูมิทัศน 14 6.8 

 
หมายเหตุ:  *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  
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4.3  ระดับการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ผลการศึกษาระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี สามารถแบง
ออกเปน 2  สวน ดังนี ้

 
4.3.1  ผลการศึกษาระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
การศึกษาระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีไดศึกษาการจัดการ

ส่ิงแวดลอมของโรงแรมท้ัง 8 ดานของโรงแรมจํานวน 207 แหง  แสดงไวดังตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที ่4.3  ผลการศึกษาระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการจัดการส่ิงแวดลอม 
ของโรงแรม การจัดการส่ิงแวดลอม 

ของโรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. การบริหารดานส่ิงแวดลอม 18 105 68 10 6 3.50 0.71 ปาน 
ของโรงแรม (8.7) (50.7) (32.9) (4.8) (2.9)   กลาง 
2. การจัดการขยะของโรงแรม 24 73 85 22 3 3.39 0.68 ปาน 
 (11.6) (35.3) (41.1) (10.6) 1.4)   กลาง 
3. การจัดการน้ําของโรงแรม 49 83 61 13 1 3.66 0.67 ปาน 
 (23.7) (40.1) (29.5) (6.3) (0.5)   กลาง 
4. การจัดการเสียงของโรงแรม 34 83 69 18 3 3.50 0.68 ปาน 
 (16.4) (40.1) (33.3) (8.7) (1.4)   กลาง 
5. การจัดการพลังงานของโรงแรม 44 88 62 12 1 3.62 0.63 ปาน 
 (21.3) (42.5) (30.0) (5.8) (0.5)   กลาง 
6. การจัดการคุณภาพอากาศของ 32 80 79 14 2 3.49 0.70 ปาน 
โรงแรม (15.5) (38.6) (38.2) (6.8) (1.0)   กลาง 
7. การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 120 60 24 2 1 4.23 0.66 มาก 
 (58.0) (29.0) (11.6) (1.0) (0.5)    
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

ระดับการจัดการส่ิงแวดลอม 
ของโรงแรม การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

  คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

42 77 71 16 1 3.58 0.74 ปาน 8. การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอมของโรงแรม (20.3) (37.2) (34.3) (7.7) (0.5)   กลาง 

                                           รวม 28 105 67 6 1 3.62 0.52 ปาน 
 (13.5) (50.7) (32.4) (2.9) (0.5)   กลาง 

 
ผลการศึกษาภาพรวมโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีมีระดับการจัดการส่ิงแวดลอมอยูในระดับ

มาก ไดแก  การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 4.23)  นอกนั้นมีระดับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยูในระดับปานกลาง  ไดแก การจัดการน้ําของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.66) การจัด
การพลังงานของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.62) การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.58) การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย
เทากับ 3.50) การจัดการเสียงของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.50) การจัดการคุณภาพอากาศของ
โรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.49)   และการจัดการขยะของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.39) 

โดยสรุประดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีอยูในระดับ “ปานกลาง” 
 
4.3.2  ผลการศึกษารายดานของระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
ผลการศึกษารายดานของระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 

สามารถแยกออกเปนรายดานได 8 ดาน ดังตอไปนี ้
4.3.2.1  ระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม   
ผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี

แสดงไวดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  ระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

 
ผลการศึกษาดานการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีแสดงไว

ดังตารางท่ี 4.4  พบวาโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยางมีประเด็นการบริหารดาน
ส่ิงแวดลอมอยูในระดับมาก ไดแก การมีนโยบาย/วิสัยทัศนดานการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
ท่ีชัดเจน (คาเฉล่ียเทากับ 3.77)  

สวนประเด็นการบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก  
การมีแผนงาน/โครงการในการปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.62) 
การมีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมอยางเพียงพอ (คาเฉล่ียเทากับ 

ระดับการบริหารดานส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม การบริหารดานส่ิงแวดลอมของ

โรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

32 105 63 4 3 3.77 0.79 มาก 1. โรงแรมมีนโยบาย/วิสัยทัศนดาน
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
ท่ีชัดเจน 

(15.5) (50.7) (30.4) (1.9) (1.5)    

12 84 88 15 8 3.37 0.85 ปาน 2. โรงแรมมีงบประมาณในการ
สนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมอยางเพียงพอ 

(5.8) (40.6) (42.5) (7.3) (3.9)   กลาง 

24 96 76 7 4 3.62 0.81 ปาน 3. โรงแรมมีแผนงาน/โครงการใน
การปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม 

(11.6) (46.4) (36.7) (3.4) (1.9)   กลาง 

18 65 85 27 12 3.24 0.99 ปาน 4. โรงแรมมีการติดตามประเมินผล
การดําเนนิงานดานส่ิงแวดลอม
อยางสมํ่าเสมอ เชน ทุกๆเดือน  
ทุกๆ 3 เดือน เปนตน 

(8.7) (31.4) (41.1) (13.0) (5.8)   กลาง 

86 350 312 53 27 3.50 0.71 ปาน                                                  รวม 
(10.4) (42.3) (37.7) (6.4) (3.3)   กลาง 
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3.37) และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ เชน ทุกๆเดือน ทุก 
3 เดือน เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.24)  

4.3.3.2  ระดับการจัดการขยะของโรงแรม 
ผลการศึกษาระดับการจัดการขยะของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี แสดงไวดังตารางท่ี 

4.5 
 
ตารางที่ 4.5  ระดับการจัดการขยะของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการจัดการขยะของโรงแรม 
การจัดการขยะของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

34 69 77 21 6 3.50 3.50 ปาน 1. โรงแรมมีการใหความรูเรื่องการท้ิง
ขยะ การคัดแยกขยะใหกับพนักงาน 
เชน การฝกอบรม  ปายประกาศ เปน
ตน 

(16.4) (33.3) (37.2) (10.1) (2.9) 
  

กลาง 

26 73 69 29 10 3.37 1.03 ปาน 2. โรงแรมมีถังขยะสําหรับการคัดแยก
ขยะแตละประเภท (12.6) (35.3) (33.3) (14.0) (4.8)   กลาง 

20 29 46 61 51 2.55 1.27 ปาน 3. โรงแรมมีการนําขยะเปยกหรือเศษ
อาหารไปทําปุยหมัก (9.7) (14.0) (22.2) (29.5) (24.6)   กลาง 

19 61 66 44 17 3.10 1.09 ปาน 4. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/
รณรงคใหผูใชบริการของโรงแรมมี
การคัดแยกขยะ 

(9.2) (29.5) (31.9) (21.3) (8.2)   กลาง 

26 101 52 19 9   3.56 0.97 ปาน 5. โรงแรมมีพ้ืนท่ี/สถานท่ีพักขยะกอน
นําไปท้ิงหรือนํา ไปกําจัด (12.6) (48.8) (25.1) (9.2) (4.4)   กลาง 

28 54 84 26 15 3.26 1.07 ปาน 6. โรงแรมมีการนําวัสดุท่ีใชแลวมา
แปรสภาพเพ่ือนํากลับมางานใชใหม
อีกครั้ง  

(13.5) (26.1) (40.6) (12.6) (7.6)   กลาง 

112 61 27 2 5 4.32 0.91 มาก 7. โรงแรมมีการนําวัสดุท่ีใชแลว เชน  
กระดาษท่ีใชหนาเดียว กลับมาใชใหม (54.1) (29.5) (13.0) (1.0) (2.4)    
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
 

ระดับการจัดการขยะของโรงแรม 
การจัดการขยะของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

47 56 59 34 11 3.45 1.16 ปาน 8. โรงแรมมีการลดปริมาณขยะท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆของโรงแรม 
เชน การใชดอกไมปลอมแทนการใช
ดอกไมสดในการตกแตงเวที เปนตน                                                  

(22.7) (27.1) (28.5) (16.4) (5.3)   กลาง 

                                                 รวม 312 504 480 236 124 3.39 0.68 ปาน 
  (18.8)  (30.4)  (29.0) (14.3) (7.5)   กลาง 
 

ผลการศึกษาดานการจัดการขยะของโรงแรมดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4.5 พบวา 
ประเด็นการจัดขยะของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีอยูในระดับมาก ไดแก การนํา
วัสดุท่ีใชแลว เชน กระดาษท่ีใชหนาเดียวกลับมาใชใหม (Reuse) (คาเฉล่ียเทากับ 4.32)   

สวนประเด็นการจัดการขยะท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก การมีพ้ืนท่ี/สถานท่ีพัก
ขยะกอนนําไปท้ิงหรือกอนนําไปกําจัด (คาเฉล่ียเทากับ  3.56)  การใหความรูเรื่องการท้ิงขยะ การคัด
แยกขยะใหกับพนักงาน เชน การฝกอบรม  ปายประกาศ เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.50 ) การลด
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆของโรงแรม เชน การใชดอกไมปลอมแทนการใชดอกไมสด
ในการตกแตงเวที เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ  3.45)  การมีถังขยะสําหรับการคัดแยกขยะแตละประเภท 
(คาเฉล่ียเทากับ  3.37) การนําวัสดุท่ีใชแลวมาแปรสภาพเพ่ือนํากลับมางานใชใหมอีกครั้ง (Recycle) 
(คาเฉล่ียเทากับ  3.26)  การขอความรวมมือ/รณรงคใหผูใชบริการของโรงแรมมีการคัดแยกขยะ 
(คาเฉล่ียเทากับ  3.10)  การนําขยะเปยกหรือเศษอาหารไปทําปุยหมัก (คาเฉล่ียเทากับ  2.55)                

ตัวอยางท่ีพักขยะกอนนําไปท้ิงของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีมีการปดอยางมิดชิด  
แสดงดังภาพท่ี 4.1   
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ภาพที่ 4.1  ท่ีพักขยะของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีมิดชิด 
 

ตัวอยางท่ีพักขยะกอนนําไปท้ิงของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีแตไมมีการปดอยาง
มิดชิดทําใหสัตวสามารถเขามาคุยขยะได  แสดงดังภาพท่ี 4.2   

 

    
 
ภาพที่ 4.2  ท่ีพักขยะของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีแตไมมีการปดท่ีมิดชิด 

 
ตัวอยางการคดัแยกขยะของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีโดยมีการแยกเปลือกผลไมเพ่ือ

นําไปทําน้ําหมักชีวภาพ  แสดงดังภาพท่ี 4.3 
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ภาพที่ 4.3  การคัดแยกขยะสดของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ตัวอยางการคัดแยกขวดพลาสติกเพ่ือนําไปขายหรือนํามาใสน้ําหมักชีวภาพ  แสดง
ดังภาพท่ี 4.4 

 
   
ภาพที่ 4.4  การคัดแยกขยะพลาสติกของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

4.3.2.3  ระดับการจัดการน้ําของโรงแรม 
ผลการศึกษาระดับการจัดการน้ําของโรงแรมในจังวัดกระบ่ี แสดงไวดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6  ระดับการจัดการน้ําของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการจัดการน้ําของโรงแรม 
การจัดการน้ําของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

83 8 36 2 2 4.18 0.82 มาก 1. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/
รณรงคจากพนักงานในการใชน้ํา
อยางรูคุณคา 

  (40.1) (40.6) (17.4) (1.0) (1.0)    

44 55 73 25 10 3.47 1.10 ปาน 2. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/
รณรงคการใหผูใชบริการของ
โรงแรมมีการประหยัดน้ํา  เชน 
การติดสติ๊กเกอรตามอุปกรณการ
ใชน้ํา  เปนตน 

(21.3) (26.6) (35.3) (12.1) (4.8)   กลาง 

26 48 62 41 30 3.00 1.23 ปาน 3. โรงแรมมีการกักเก็บน้ําฝนมาใช
ในกิจกรรมตางๆ เชน ลางรถ  ลาง
พ้ืน เปนตน 

(12.6) (23.2) (30.0) (19.8) (14.5)   กลาง 

58 70 53 16 10 3.72 1.10 มาก 4. โรงแรมมีการบําบัดน้ําเสียกอน
ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ 

(28.0) (33.8) (25.6) (7.7) (4.8)    

39 50 51 35 39 3.14 1.33 ปาน 5. โรงแรมมีการนําน้ําเสียท่ีผาน
การบําบัดแลวกลับมาใชใหมอีก
ครั้ง เชน รดน้ําตนไม/สนามหญา  
เปนตน 

(18.8) (24.2) (24.6) (16.9) (15.5)   กลาง 

71 97 29 4 6 4.08 0.91 มาก 6. โรงแรมมีการใชอุปกรณ
ประหยัดน้ํา เชน โถสุขภัณฑ   
ฝกบัว อางอาบน้ํา เปนตน 

 (34.3) (46.9) (14.0) (1.9) (2.9)    

47 80 47 17 14 3.64 1.13 ปาน 7. โรงแรมมีการตั้งเวลา/
กําหนดเวลาในการรดน้ําตนไม/
สนามหญาในเวลาท่ีเหมาะสม 

  (23.7) (38.7) (22.7) (8.2) (6.8)   กลาง 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 
 

ระดับการจัดการน้ําของโรงแรม 
การจัดการน้ําของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลีย่ 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

75 78 48 6 - 4.07 0.84 มาก 8. โรงแรมมีการตรวจสอบ การซอม 
บํารุงอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการใชน้ํา 
อยางสมํ่าเสมอ 

(36.2) (37.7) (23.2) (2.9)     

443 486 399 146 111 3.66 0.67 ปาน รวม 
 (27.9) (30.7) (25.2) (9.2) (7.0)   กลาง 

 
 ผลการศึกษาดานการจัดการน้ําของโรงแรมดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4.6 พบวา 
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมีประเด็นระดับการจัดการน้ําอยูในระดับมาก ไดแก 
การขอความรวมมือ/รณรงคจากพนักงานในการใชน้ําอยางรูคุณคา (คาเฉล่ียเทากับ 4.18) การใช
อุปกรณประหยัดน้ํา เชน โถสุขภัณฑ   ฝกบัว อางอาบน้ํา เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 4.08) และการ
ตรวจสอบ การซอมบํารุงอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการใชน้ําอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ียเทากับ 4.07) การ
บําบัดน้ําเสียกอนปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ (คาเฉล่ียเทากับ 3.72) 
  สวนโรงแรมท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมีประเด็นการจัดการน้ําอยูในระดับปานกลาง 
ไดแก การตั้งเวลา/กําหนดเวลาในการรดน้ําตนไม/สนามหญาในเวลาท่ีเหมาะสม (คาเฉล่ียเทากับ 
3.64)  การขอความรวมมือ/รณรงคการใหผูใชบริการของโรงแรมมีการประหยัดน้ํา  เชน การติด
สติ๊กเกอร  เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.47)  การนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชใหมอีกครั้ง 
เชน รดน้ําตนไม/สนามหญา  เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.14)  และการกักเก็บน้ําฝนมาใชในกิจกรรม
ตางๆ เชน ลางรถ  ลางพ้ืน เปนตน(คาเฉล่ียเทากับ 3.00)   

 ตัวอยางการกักเก็บน้ําของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  แสดงดังภาพท่ี  4.5  
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ภาพที่ 4.5  อุปกรณในการเก็บน้ําของโรงแรม 

 
4.3.2.4  ระดับการจัดการเสียงของโรงแรม 
ผลการศึกษาระดับการจัดการเสียงของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี แสดงไวดังตารางท่ี 

4.7 
 
ตารางที่ 4.7  ระดับการจัดการเสียงของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการจัดการเสียงของโรงแรม 
 

การจัดการเสียงของโรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

38 72 69 20 8 3.54 1.02 ปาน 1. โรงแรมมีการใหความรูพนักงาน
เกี่ยวกับอันตรายของเสียง   การ
ปองกันเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางาน 

(18.4) (34.8) (33.3) (9.7) (3.9)   กลาง 

15 50 86 36 20 3.02 1.05 ปาน 2. โรงแรมมีการเตรียมอุปกรณ
ปองกนัเสียงดังใหกับพนักงานท่ีตอง
สัมผัสกับเสียงดังจากการทํางาน 

(7.3) (24.2) (41.6) (17.4) (9.7)   กลาง 

17 62 74 38 16 3.13 1.05 ปาน 3. โรงแรมมีการปองกันเสียงดังท่ี
เกิดจากกิจกรรมของโรงแรม เชน 
การทําหองประชุม  หองอาหาร  เปน 
หองเก็บเสียง เปนตน 

(8.2) (30.0) (35.6) (18.4) (7.7)   กลาง 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 
 

ระดับการจัดการเสียงของโรงแรม 

การจัดการเสียงของโรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

52 95 47 9 4 3.88 0.90 มาก 4. โรงแรมมีการบํารุงรักษาอุปกรณ
อยูเสมอเพ่ือปองกันการเกิดเสียงดัง
จากการทํางานท่ีผิดปกติ เชน 
เครื่องปรับอากาศ  เปนตน 

(25.1) (45.9) (22.7) (4.4) (1.9)    

48 79 62 15 3 3.74 0.94 มาก 5. โรงแรมมีการขอความรวมมือจาก
ผูใชบริการของโรงแรมในการใช
เสียงภายในโรงแรม 

(23.2) (38.2) (30.0) (7.3) (1.5)    

46 100 48 11 2 3.86 0.86 มาก 6. โรงแรมมีการเลือกใชอุปกรณท่ีไม
มีเสียงรบกวนหรือมีเสียงรบกวน
นอยท่ีสุด เชน เครื่องดูดฝุน โถ
สุขภัณฑเปนตน 

(22.2) (48.3) (23.2) (5.3) (1.0)    

50 94 45 12 6 3.82 0.96 มาก 7. โรงแรมมีการควบคุม  ดูแลการใช
เครื่องขยายเสียงในการจัดกิจกรรม
ตางๆ โดยไมเปนการรบกวน
ผูใชบริการโรงแรมทานอ่ืน 

(24.2) (45.4) (21.74) (5.8) (2.9) 
  

 

13 60 70 40 24 2.99 1.10 ปาน 8. โรงแรมมีการปองกันเสียงท่ีเกิด
จากภายนอกโรงแรม เชน แผน
ซีเมนตปองกันเสียง เปนตน 

(6.3) (28.9) (33.8) (19.3) (11.6)   กลาง 

รวม 279 612 501 181 83 3.50 0.68 ปาน 
   (16.8)  (37.0) (30.3) (10.9) (5.0)   กลาง 

 
ผลการศึกษาดานการจัดการเสียงของโรงแรมดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4.7  พบวา

ประเด็นการจัดการเสียงของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการจัดการเสียงอยู
ในระดับมาก ไดแก  การบํารุงรักษาอุปกรณอยูเสมอเพ่ือปองกันการเกิดเสียงดังจากการทํางานท่ี
ผิดปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.88)  การเลือกใชอุปกรณท่ีไมมีเสียง
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รบกวนหรือมีเสียงรบกวนนอยท่ีสุด เชน เครื่องดูดฝุน โถสุขภัณฑ เปนตน(คาเฉล่ียเทากับ 3.86)  
การควบคุม  ดูแลการใชเครื่องขยายเสียงในการจัดกิจกรรมตางๆ โดยไมเปนการรบกวนผูใชบริการ
โรงแรมทานอ่ืน (คาเฉล่ียเทากับ 3.82)  และการขอความรวมมือจากผูใชบริการของโรงแรมในการ
ใชเสียงภายในโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.74)  

สวนกลุมตัวอยางโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีมีประเด็นระดับการจัดการเสียงอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก  การใหความรูพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของเสียง   การปองกันเสียงดังท่ีเกิด
จากการทํางาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.54)  การปองกันเสียงดังท่ีเกิดจากกิจกรรมของโรงแรม เชน การทํา
หองประชุม  หองอาหาร  เปนหองเก็บเสียง เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.13)  การเตรียมอุปกรณ
ปองกันเสียงดังใหกับพนักงานท่ีตองสัมผัสกับเสียงดังจากการทํางาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.02) และการ
ปองกันเสียงท่ีเกิดจากภายนอกโรงแรม เชน แผนซีเมนตปองกันเสียง เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 2.99) 

4.3.2.5  ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรม 
 ผลการศึกษาระดับการจดัการพลังงานของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง จะเห็นไดจากตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรม 
การจัดการพลังงานของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

43 79 63 16 6 3.66 0.99 ปาน 1.โรงแรมมีการใหความรูเรื่องการ 
ใชเครื่องใชไฟฟา  การประหยัด
พลังงานกับพนักงาน เชน  การ
ฝกอบรม การติดสติ๊กเกอรตาม
อุปกรณตางๆ  เปนตน 

(20.8) (38.2) (30.4) (7.7) (2.9)   กลาง 

63 89 44 6 5 3.96 0.92 มาก 2. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/
รณรงคเรื่องการประหยัดพลังงาน 
ในหองพัก เชน การตั้งอุณหภูมิ 
หองไมต่ํากวา 25 องศา เปนตน 

(30.4) (43.0) (21.3) (2.9) (2.4)    
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 
 

ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรม 
การจัดการพลังงานของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลีย่ 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

9 31 69 34 64 2.45 1.20 ปาน 3. โรงแรมมีการใชพลังงานทดแทน 
เชน พลังงานแสง อาทิตย พลังงาน
ลม พลังงานน้ํา  ไบโอดีเซล  ถานชีว
มวล เปนตน 

(4.4) (15.0) (33.3) (16.4) (30.9)   กลาง 

31 75 53 20 28 3.29 1.23 ปาน 4. โรงแรมมีการใชระบบเปด-ปด
ไฟอัตโนมัติในพ้ืนท่ีสาธารณะของ
โรงแรม 

(18.0) (36.2) (25.6) (9.7) (13.5)   กลาง 

81  88  27  6  5  4.13 0.92 มาก 5. โรงแรมมีการใชเครื่องใชไฟฟา
ท่ีไดมาตรฐานโดยมีการรับรอง
เรื่องประสิทธิภาพ เชน การใช
เครื่องใชไฟฟามีฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5 มีสัญลักษณ Energy Star  
เปนตน 

(39.1) (42.5) (13.0) (2.9) (2.4)    

52 84 60 11 - 3.86 0.86 มาก 6. โรงแรมมีการทําความสะอาด 
เครื่องใชไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การทําความสะอาดหลอดไฟอยาง
นอย 4 ครั้งตอป เปนตน 

(25.12) (40.58)(28.99) (5.31)     

71 89 41 5 1 4.08 0.82 มาก 7. โรงแรมมีการใชเครื่องใชไฟฟา
ท่ีชวยในการประหยัดไฟ เชน การ
ใชหลอดฟลูออเรสเซนสแทนการ
ใชหลอดไส  การใชโคมไฟแบบมี
แผนสะทอนแสง  เปนตน 

(34.3) (43.0) (19.8) (2.4) (0.5)    

41 77 59 15 15 3.55 1.11 ปาน 8. โรงแรมมีออกแบบอาคารใหมี
การใชแสงจากธรรมชาติแทนการ
ใชแสงจากหลอดไฟ 

(19.8) (37.2) (28.5) (7.3) (7.3)   กลาง 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 
 

ระดับการจัดการพลังงานของโรงแรม 
การจัดการพลังงานของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

                                                 รวม 391 612 416 113 124 3.62 0.63 ปาน 
  (23.6) (37.0) (25.1) (6.8) (7.5)   กลาง 
 

ผลการศึกษาดานการจัดการพลังงานของโรงแรม ดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4.8 พบวา
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ีมีประเด็นระดับการจัดการพลังงานระดับมาก ไดแก การใชเครื่องใชไฟฟา
ท่ีไดมาตรฐานโดยมีการรับรองเรื่องประสิทธิภาพ เชน การใชเครื่องใชไฟฟามีฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5 มีสัญลักษณ Energy Star  เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 4.13)  การใชเครื่องใชไฟฟาท่ีชวยในการ
ประหยัดไฟ เชน การใชหลอดฟลูออเรสเซนสแทนการใชหลอดไส  การใชโคมไฟแบบมีแผน
สะทอนแสง  เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 4.08)  การขอความรวมมือ/รณรงคเรื่องการประหยัดพลังงาน
ในหองพัก เชน การตั้งอุณหภูมิหองไมต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.96)    
และการทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เชน การทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอย 4 
ครั้งตอป เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.86)  

สวนประเด็นการจัดการพลังงานท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก  ประเด็นการให
ความรูเรื่องการใชเครื่องใชไฟฟา  การประหยัดพลังงานใหกับพนักงาน เชน  การฝกอบรม การติด
สติ๊กเกอรตามอุปกรณตางๆ  เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.66) การออกแบบอาคารใหมีการใชแสงจาก
ธรรมชาติแทนการใชแสงจากหลอดไฟ (คาเฉล่ียเทากับ 3.55) การใชระบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติใน
พ้ืนท่ีสาธารณะของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.29) และการใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสง 
อาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ไบโอดีเซล ถานชีวมวล เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 2.45)   

ตัวอยางการจัดการพลังงานของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีมีการรณรงคมีการ
ประหยัดไฟฟาภายในโรงแรม  แสดงดังภาพท่ี 4.6 
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ภาพที่ 4.6  การรณรงคการประหยัดไฟฟาของโรงแรม 
 

4.3.2.6  ระดับการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม 
ผลการศึกษาระดับการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี แสดงไว

ดังตารางท่ี 4.9 
 

ตารางที่ 4.9  ระดับการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการจัดการคุณภาพอากาศ 
ของโรงแรม การจัดการคุณภาพอากาศของ

โรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

54 66 50 24 13 3.60 1.17 ปาน 1. โรงแรมมีการจัดพ้ืนท่ีสําหรับสูบ
บุหรี่แยกออกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ
อ่ืนภายในโรงแรมโดยมีปายบอก
พ้ืนท่ีอยางชัดเจน 

(26.1) (31.9) (24.2) (11.6) (6.3)   กลาง 

62 93 43 5 4 3.99 0.88 มาก 2. โรงแรมมีการทําความสะอาด 
การซอมบํารงุระบบทออากาศ  
เครื่องปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ 

(30.0) (44.9) (20.8) (2.4) (1.9)    
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ตารางที่ 4.9  (ตอ) 
 

ระดับการจัดการคุณภาพอากาศ 
ของโรงแรม การจัดการคุณภาพอากาศของ

โรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

40 49 55 39 24 3.20 1.28 ปาน 3. โรงแรมมีการจัดหองพักสําหรับ 
ผูใชบริการท่ีตองการสูบบุหรี่แยก
ตางหาก 

(19.3) (23.7) (26.6) (18.8) (11.6)   กลาง 

49 86 50 17 5 3.76 0.99 มาก 4. โรงแรมมีระบบระบายอากาศใน 
หองครัวและหองซักรีดใหมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

(23.7) (41.6) (24.2) (8.2) (2.4)    

41 74 71 15 6 3.62 0.98 ปาน 5. โรงแรมมีการหลีกเล่ียงการใช
สารเคมีท่ีมีไอระเหยรุนแรง เชน 
น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาขัดเงา ยาฆา
แมลง ยากันยุง เปนตน 

(19.8) (35.8) (34.3) (7.3) (2.9)   กลาง 

35 93 46 18 15 3.56 1.10 ปาน 6. โรงแรมมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ี
อาจจะกอใหเกิดฝุนละอองภายใน
โรงแรม 

(16.9) (44.9) (22.2) (8.7) (7.3)   กลาง 

17 28 34 37 91 2.24 1.35 นอย 7. โรงแรมมีการใชรถไฟฟา/
รถจักรยานภายในโรงแรม (8.2) (13.5) (16.4) (17.9) (44.0)    

62 86 45 8 6 3.92 0.96 มาก 8. โรงแรมมีการออกแบบอาคารให
มีการระบายอากาศโดยธรรมชาต ิ (30.0) (41.6) (21.7) (3.9) (2.9)    
                                                 รวม 360 575 394 163 164 3.49 0.70 ปาน 
   (21.7) (34.7) (23.8) (9.8) (9.9)   กลาง 

 
ผลการศึกษาดานการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม ดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 

4.14 พบวาโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยางมีประเด็นการจัดการคุณภาพอากาศอยูใน
ระดับมาก ไดแก การทําความสะอาด การซอมบํารุงระบบทออากาศ เครื่องปรับอากาศอยาง
สมํ่าเสมอ (คาเฉล่ียเทากับ 3.99) การออกแบบอาคารใหมีการระบายอากาศโดยธรรมชาติ (คาเฉล่ีย
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เทากับ 3.92) และการมีระบบระบายอากาศในหองครัวและหองซักรีดใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.76)   

สวนประเด็นท่ีมีระดับการจัดการคุณภาพอากาศอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  การ
หลีกเล่ียงการใชสารเคมีท่ีมีไอระเหยรุนแรง เชน น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาขัดเงา ยาฆาแมลง ยากันยุง 
เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.62) การจัดพ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหรี่แยกออกจากพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนภายใน
โรงแรมโดยมีปายบอกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน (คาเฉล่ียเทากับ 3.60)  การปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีอาจจะกอใหเกิด
ฝุนละอองภายในโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.56) และการจัดหองพักสําหรับผูใชบริการท่ีตองการสูบ
บุหรี่แยกตางหาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.20)      

ประเด็นการจัดการคุณภาพอากาศท่ีอยูในระดับนอย  ไดแก การใชรถไฟฟา/
รถจักรยานภายในโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 2.24) 

ตัวอยางการจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีมีการปรับอุณหภูมิ
ภายในหองครัวและโรงซักรีด  แสดงดังภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  การจัดการคุณภาพอากาศท่ีดีของโรงแรม 
 
4.3.2.7  ระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 
ผลการศึกษาระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง แสดงไวดังตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  ระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 
การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

104 44 27 11 21 3.96 1.33 มาก 1. โรงแรมไมมีปายสูง ตึกสูงบดบัง 
ทัศนียภาพ (50.2) (21.3) (13.0) (5.3) (10.1)    

108 65 26 5 3 4.30 0.89 มาก 2. โรงแรมมีทางเดินเทาท่ีปลอดภัย
และรมรื่น (52.2) (31.4) (12.6) (2.4) (1.5)    

90 76 29 5 7 4.14 0.98 มาก 3. โรงแรมมีการจัดเสนทางเดินรถ
ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ
พนักงานและผูใชบริการ 

(43.5) (36.7) (14.0) (2.2) (3.4)    

4. โรงแรมมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โรงแรมท่ีทําใหเกิดความสบายตา 

122 53 23 6 3 4.38 0.90 มาก 

86 75 35 6 5 4.12 0.95 มาก 5. โรงแรมไมมีการเดินสายไฟท่ี 
กอใหเกิดความรําคาญทางสายตา (41.6) (36.2) (16.9) (2.9) (2.4)    

117 61 24 3 2 4.39 0.82 มาก 6. โรงแรมมีการตกแตงตนไมอยาง 
สมํ่าเสมอ (56.5) (29.5) (11.6) (1.5) (1.0)    

94 84 26 - 3 4.29 0.80 มาก 7. โรงแรมมีการใหแสงสวางตาม 
ทางเดิน/ สนามหญาอยางเพียงพอ (45.4) (40.6) (12.6)  (1.5)    

102 71 27 5 2 4.29 0.85 มาก 8. โรงแรมมีการใชตนไมใน
ทองถ่ินมาจัดสวน ตกแตงสถานท่ี (49.3) (34.3) (13.0) (2.4) (1.0)    
                                                 รวม 360 575 394 163 164 3.49 0.70 มาก 
   (21.7) (34.7) (23.8) (9.8) (9.9)    

 
ผลการศึกษาดานการจัดการภูมิทัศนของโรงแรม ดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4.10  

พบวาโรงแรมของจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยางมีระดับการจัดการภูมิทัศนอยูในระดับมาก ไดแก 
ประเด็นการตกแตงตนไมอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ียเทากับ 4.39) โรงแรมมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โรงแรมท่ีทําใหเกิดความสบายตา (คาเฉล่ียเทากับ 4.38) โรงแรมมีทางเดินเทาท่ีปลอดภัยและรมรื่น 
(คาเฉล่ียเทากับ 4.30) การใหแสงสวางตามทางเดิน/ สนามหญาอยางเพียงพอ (คาเฉล่ียเทากับ 4.29) 
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การใชตนไมในทองถ่ินมาจัดสวน ตกแตงสถานท่ี (คาเฉล่ียเทากับ 4.29) การจัดเสนทางเดินรถท่ี
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับพนักงานและผูใชบริการ (คาเฉล่ียเทากับ 4.14) โรงแรมไมมีการเดิน
สายไฟท่ีกอใหเกิดความรําคาญทางสายตา (คาเฉล่ียเทากับ 4.12)  และโรงแรมไมมีปายสูง ตึกสูงบด
บังทัศนียภาพ (คาเฉล่ียเทากับ 3.96)     

ตัวอยางการจัดการภูมิทัศนของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีมีการนําตนไมทองถ่ิน
ตกแตงจัดสวน  ตกแตงสถานท่ี  แสดงดังภาพท่ี 4.8  

 

 
 
ภาพที่ 4.8  การจัดการภมิูทัศนของโรงแรม 
 

4.3.2.8  ระดับการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
ผลการศึกษาระดับการผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด

กระบ่ี  แสดงไวดังตารางท่ี 4.11 
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ตารางที่ 4.11  ระดับการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมของโรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

44 64 80 11 8 3.60 1.00 ปาน 1. โรงแรมมีการใชผลิตภัณฑท่ียอย 
สลายไดงาย เชน การใชกลอง
กระดาษแทนกลองโฟม  เปนตน 

(21.3) (30.9) (38.7) (5.3) (3.9)   กลาง 

39 70 75 16 7 3.57 0.99 ปาน 2. โรงแรมมีการยกเลิกการใช
ผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดปญหากับ
ส่ิงแวดลอม เชน  สาร CFCs โฟม  
สเปรย เปนตน 

(18.8) (33.8) (36.2) (7.7) (3.4)   กลาง 

34 76 80 14 3 3.60 0.89 ปาน 3. โรงแรมเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมี
ฉลากเขียวกํากับ (16.4) (36.7) (38.7) (6.8) (1.5)   กลาง 

47 75 55 20 10 3.62 1.09 ปาน 4. โรงแรมมีการใชผลิตภัณฑท่ีไม 
กอใหเกิดอันตรายกับมนุษยและ
สัตว เชน การใชน้ําสกัดชีวภาพ/
EM ในการลางหองน้ํา การใช
ตะไครหอมในการไลยุงแทนการ
ใชยากันยุง เปนตน 

(22.7)  (36.2) (26.6) (9.7) (4.8)   กลาง 

39 85 63 15 5 3.67 0.95 ปาน 5. โรงแรมมีการเลือกใชผลิตภัณฑ  
วัตถุดิบท่ีสามารถหาไดในทองถ่ิน (18.8) (41.1) (30.4) (7.3) (2.4)    กลาง 

46 64 60 23 14 3.51 1.15 ปาน 6. โรงแรมมีการใชปุยหมัก/ปุย
อินทรียแทนปุยเคมีในการดูแล
ตนไม 

(22.2) (30.9) (29.0) (11.1) (6.8)    กลาง 

37 72 73 21 4 3.57 0.96 ปาน 7. โรงแรมมีการเลือกใชผลิตภัณฑ
ท่ีมีหีบหอ/บรรจุภัณฑนอยท่ีสุด (17.9) (34.8) (35.3) (10.1) (1.9)    กลาง 
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ตารางที่ 4.11  (ตอ) 
 

ระดับการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมของโรงแรม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

37 65 78 20 7 3.51 1.00 ปาน 8. โรงแรมมีการใชผลิตภัณฑท่ี
สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช
ใหม 

(17.9) (34.8) (35.3) (10.1) (1.9)   กลาง 

รวม 323 571 564 140 58 3.58 0.74 ปาน 
 (19.5) (34.5) (34.1) (8.5) (3.5)   กลาง 

 
ผลการศึกษาดานการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม ดังท่ีแสดง

ไวในตารางท่ี 4.11 พบวา โรงแรมของจังหวัดกระบ่ีท่ีเปนกลุมตัวอยางมีระดับการใชผลิตภัณฑท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในระดับปานกลางท้ังหมด ไดแก  ประเด็นการเลือกใชผลิตภัณฑ วัตถุดิบท่ี
สามารถหาไดในทองถ่ิน (คาเฉล่ียเทากับ 3.67)  การใชผลิตภัณฑท่ีไมกอใหเกิดอันตรายกับมนุษย
และสัตว เชน การใชน้ําสกัดชีวภาพ/EM ในการลางหองน้ํา การใชตะไครหอมในการไลยุงแทนการ
ใชยากันยุง เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.62) การใชผลิตภัณฑท่ียอยสลายไดงาย เชน การใชกลอง
กระดาษแทนกลองโฟม  เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.60)  การเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีฉลากเขียวกํากับ 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.60) การยกเลิกการใชผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอม เชน  สาร CFCs 
โฟม  สเปรย เปนตน (คาเฉล่ียเทากับ 3.57) การเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีหีบหอ/บรรจุภัณฑนอยท่ีสุด 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.57)  การใชปุยหมัก/ปุยอินทรียแทนปุยเคมีในการดูแลตนไม (คาเฉล่ียเทากับ  
3.51)  และการใชผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (คาเฉล่ียเทากับ 3.51) 

ตัวอยางการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  
แสดงดังภาพท่ี 4.9 
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ภาพที่ 4.9  การตกแตงบริเวณโรงแรมโดยใชใบไมภายในโรงแรม 
 
4.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด

กระบ่ี 
 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใน
จังหวัดกระบ่ี  แสดงไวดังตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที่ 4.12  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใน

จังหวัดกระบ่ี 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ผล
ตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม ปจจัย 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

17 38 83 52 17 2.93 1.05 ปาน 1. ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม (8.2) (18.4) (40.1) (25.1) (8.2)   กลาง 

65 90 45 5 2 4.02 0.85 มาก 2. ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมจากเจาของโรงแรม (31.4) (43.5) (21.7) (2.4) (1.0)    
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ตารางที่ 4.12  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ผล
ตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม ปจจัย 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

38 68 37 13 51 3.14 1.45 ปาน 3. การบริหารงานของโรงแรมใน
เครือ (18.4) (32.9) (17.9) (6.3) (24.6)   กลาง 

52 97 48 7 3 3.91 0.86 มาก 4. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดขีอง
พนักงานในโรงแรม (25.1) (46.9) (23.2) (3.4) (1.5)    

57 88 56 6 - 3.95 0.81 มาก 5. ความรวมมือของพนักงานในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม (27.5) (42.5) (27.1) (2.9)     

90 90 27 - - 4.30 0.69 มาก 6. ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับ
จากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี (43.5) (43.5) (13.0)      

29 41 54 42 41 2.88 1.32 ปาน 7. ผลกระทบจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ของโรงแรมตอชุมชน   (14.0) (19.8) (26.1) (20.3) (19.8)   กลาง 

13 30 39 45 80 2.28 1.28 นอย 8. การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม   

(6.3) (14.5) (18.8) (21.7) (38.7)    

34 59 69 29 16 3.32 1.14 ปาน 9. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
ผูใชบริการโรงแรม (16.4) (28.5) (33.3) (14.0) (7.7)   กลาง 

30 81 78 15 3 3.58 0.88 ปาน 10. การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับ
ของหนวยงานภาครัฐ (14.5) (39.1) (37.7) (7.3) (1.5)   กลาง 

34 84 73 14 2 3.65 0.87 ปาน 11. การสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ (16.4) (40.6) (35.3) (6.8) (1.0)   กลาง 

43 80 70 12 2 3.72 0.89 มาก 12. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
เชน การลดภาวะโลกรอน เปนตน (20.8) (38.7) (33.8) (5.8) (1.0)    

37 61 62 30 17 3.34 1.17 ปาน 13. การรับรองจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม (17.9) (29.5) (30.0) (14.5) (8.2)   กลาง 
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ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
ในจังหวัดกระบ่ีดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.12 พบวา  เจาของ/ผูบริหารและพนักงานของโรงแรมมี
ความคิดเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในระดับมาก ไดแก ผลประโยชน
ของโรงแรมท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี(คาเฉล่ียเทากับ 4.30)  ความใสใจการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 4.02) ความรวมมือของพนักงาน
ในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.95)  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
พนักงานในโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.91)  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากับ 3.72)  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ี
อยูในระดับปานกลาง  ไดแก  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ (คาเฉล่ียเทากับ 3.65)  การบังคับ
ใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานราชการ (คาเฉล่ียเทากับ 3.58)  การรับรองจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากับ 3.34) ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
ผูใชบริการโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.32)  ลักษณะการบริหารงานของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 
3.14)  ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 2.93)  ผลกระทบจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน (คาเฉล่ียเทากับ 2.88) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ี
อยูในระดับนอย  ไดแก   และการเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม (คาเฉล่ียเทากับ 2.28)  

ซ่ึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ีท่ีนํามาใชในการทดสอบสมมติฐาน  สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.13  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใน
จังหวัดกระบ่ีท่ีนํามาใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยที่ผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม ปจจัย 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

นอย 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน    
มาตรฐาน 

 

55 83 69 2.93 1.05 1. ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
(26.6) (40.1) (33.3)   
155  45 7 4.02 0.85 2. ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอม 

ของโรงแรมจากเจาของโรงแรม (74.9) (21.7) (3.4)   
106 37 64 3.14 1.45 3. การบริหารงานของโรงแรมในเครือ 

(51.2) (17.9) (30.9)   
149 48 10 3.91 0.86 4. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดขีอง 

พนักงานในโรงแรม (72.0) (23.2) (4.8)   
145 56 6 3.95 0.81 5. ความรวมมือของพนักงานในการ 

จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม (70.0) (27.1) (2.9)   
180 27 - 4.30 0.69 6. ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจาก 

การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี (87.0) (13.0)    
70 54 83 2.88 1.32 7. ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอม  

ของโรงแรมตอชุมชน   (33.8) (26.1) (40.1)   
43 39 125 2.28 1.28 8. การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผล  

กระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม   

(20.8) (18.8) (60.4)  
 

93 69 45 3.32 1.14 9. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ 
ผูใชบริการโรงแรม (44.9) (33.3) (21.7)   
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยที่ผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม ปจจัย 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

  นอย 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน    
มาตรฐาน 

 

111 78 18 3.58 0.88 10. การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ 
หนวยงานภาครัฐ (53.6) (37.7) (8.7)   

118 73 16 3.65 0.87 11. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
(57.0) (35.3) (7.7)   
123 70 14 3.72 0.89 12. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  เชน  

การลดภาวะโลกรอน เปนตน (59.4) (33.8) (6.8)   
98 62 47 3.34 1.17 13. การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กับการจัดการส่ิงแวดลอม (47.3) (30.0) (22.7)   
 
4.5  ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรมใน

จังหวัดกระบ่ี 
 

จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามทําใหไดขอมูลปญหา/อุปสรรคในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี    ซ่ึงสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีไดดําเนินการอยู  และขอเสนอแนะในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  ดังท่ีจะ
เสนอตอไปนี ้
 

4.5.1  ปญหา/อุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่   
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี สามารถสรุปได

ดังตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14  จํานวนและรอยละจําแนกตามปญหา/อุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม   
ในจังหวัดกระบ่ี 

 
จํานวน  

ปญหา/อุปสรรค 
ตอบ รอยละ 

1.  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอ 92 44.4 
2.  พนักงานขาดความรูในการจัดการส่ิงแวดลอม 70 33.8 
3.  การขาดบุคลากรในการจัดการส่ิงแวดลอม 65 31.4 
4.  การขาดความรวมมือจากผูเขาใชบริการ 64 30.9 
5.  การขาดเงินทุน/งบประมาณในการจัดการส่ิงแวดลอม 60 29.0 
6.  การขาดอุปกรณในการจัดการส่ิงแวดลอม เชน ถังขยะ เปนตน 44 21.3 
7.  การขาดความรวมมือจากพนักงานภายในโรงแรม 38 18.4 
8.  การขาดการสนับสนุนจากเจาของ/ผูบริหารโรงแรม 23 11.1 
9.  การขาดความรวมมือจากซัพพลายเออร 1 0.5 
10. การคมนาคมขนสงไมสะดวก 1 0.5 

 
หมายเหต:ุ  *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.14  พบวาปญหา/อุปสรรคในจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี
ผูตอบเลือกการสนับสนุนจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอมากท่ีสุด รอยละ 44.4  
รองลงมาผูตอบเลือกพนักงานขาดความรูในการจัดการส่ิงแวดลอม รอยละ 33.8  การขาดบุคลากร
ในการจัดการส่ิงแวดลอม รอยละ 31.4  การขาดความรวมมือจากผูเขาใชบริการ รอยละ 30.9  การ
ขาดเงินทุน/งบประมาณในการจัดการส่ิงแวดลอม รอยละ 29.0  การขาดอุปกรณในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม เชน ถังขยะ เปนตน รอยละ 21.3  การขาดความรวมมือจากพนักงานภายในโรงแรม 
รอยละ 18.4  การขาดการสนับสนุนจากเจาของ/ผูบริหารโรงแรม รอยละ 11.1  การขาดความ
รวมมือจากซัพพลายเออร รอยละ 0.5  การคมนาคมขนสงไมสะดวก รอยละ 0.5  ตามลําดับ 

 
4.5.2  แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 

 แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีซ่ึง
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซ่ึงเปนคําถามปลายเปด  สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนา/ 
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ปรับปรุงซ่ึงโรงแรมไดดําเนินการอยู  ดงันี้  
1)  โรงแรมมีการขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีมีความรูดานส่ิงแวดลอมมา

ฝกอบรมและใหความรูกับพนักงานเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เชน การไฟฟาฝาย
ผลิต จังหวัดกระบ่ี ท่ีมีโครงการนําขยะมาทําน้ําหมักชีวภาพมาใหอบรมใหความรูผูประกอบการ/
พนักงานโรงแรมในการทําน้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

2)  โรงแรมมีการจัดการส่ิงแวดลอมตามแนวทางของมูลนิธิใบไมเขียวเพ่ือใหไดรับ
มาตรฐานเกียรติบัตรใบไมเขียวท่ีแสดงถึงการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีของโรงแรม 

3)  โรงแรมมีการจัดหาอุปกรณในการดูแลส่ิงแวดลอมมากขึ้น เชน ถังขยะ  น้ําสกัด
ชีวภาพ เปนตน    
  

4.5.3  ขอเสนอแนะการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม ในจังหวัดกระบี่ 
จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามซ่ึงเปนคําถามปลายเปด ผูประกอบการและ

พนักงานไดเสนอแนะการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี ดังนี ้
1)  โรงแรมควรรวมมือกันจัดตั้งเปนสมาคมส่ิงแวดลอมโรงแรมเพ่ือใหความรู

เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมและติดตามผลการจัดการส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
เปนตน  

2)  ผูประกอบการโรงแรมและพนักงานโรงแรมควรมีจิตสํานึกในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมภายในโรงแรมเพราะหากการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงแรมไมดีแลวนั้นยอมสงผล
กระทบถึงส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอกบริเวณโรงแรมดวย 

3)  หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุน  ใหความชวยเหลือและควบคุมดูแลการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมใหมากขึน้ 
 
4.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การทดสอบสมมติฐานเปนการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตามขนาด
ของโรงแรมและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใน
จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงมีท้ังหมด 14 สมมติฐาน  รายละเอียดดังตอไปนี ้
 สมมติฐานที่ 1  ขนาดของโรงแรมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบี ่
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 จากการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามขนาดของ
โรงแรมท่ีตางกัน 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ (คาเฉล่ียเทากับ 3.66 3.62 
และ3.58 ตามลําดับ) โดยใชวิธี F-test พบวาโรงแรมท่ีมีขนาดแตกตางกันมีระดับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 0.37, Sig = 0.69) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.15 

 
ตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามขนาดของ          

โรงแรม 
 

ขนาดของโรงแรม จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig. 

1. เล็ก 89 3.66 0.55 0.37 0.69 
2. ขนาดกลาง 87 3.62 0.52   
3. ขนาดใหญ 31 3.58 0.48   

รวม 207 3.63 0.52   
 
 สมมติฐานที่ 2  ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีตางกัน 3 ระดับ ไดแก ระดับนอย ระดับปาน
กลาง และระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.67  3.54 และ3.71 ตามลําดับ)โดยใชวิธี F-test พบวาโรงแรม
ท่ีมีระดับปญหาส่ิงแวดลอมแตกตางกันมีระดับการจัดการส่ิงแวดลอมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 2.07 , Sig = 0.13) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 รายละเอียด
ดังตารางท่ี 4.16 
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ตารางที่ 4.16  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ 
ความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา

ส่ิงแวดลอมของโรงแรม จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig. 

1.นอย 69 3.67 0.51 2.07 0.13 
2.ปานกลาง 83 3.54 0.53   
3.มาก 55 3.71 0.51   

รวม 207 3.63 0.52   
 
 สมมติฐานที่ 3  ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรมโดยใชวิธี t-test พบวา 
ระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเจาของโรงแรมมีระดับความใสใจใน
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.71) และระดับนอย-ปานกลาง 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.38) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 4.09, Sig = 0.000)   
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของ
โรงแรม 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความใส

ใจการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมจากเจาของโรงแรม 

จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t Sig. 

1. นอย-ปานกลาง 52 3.38 0.51 4.09 .000 
2. มาก 155 3.71 0.50   
                                                 รวม 207 3.63 0.52   
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หมายเหตุ:  เนื่องจากจํานวนตัวอยางในกลุมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความใสใจการจัดการ
ส่ิงแวดลอมนอยมีจํานวนนอยมากมีเพียง 7 แหงเทานั้น ดังนั้นจึงรวมเขากับกลุมระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมปานกลาง 

  
 สมมติฐานที่ 4  การบริหารงานของโรงแรมในเครือมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงแรมในเครือท่ีตางกัน 3 ระดับ ไดแก ระดับนอย  ระดับปาน
กลางและระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.40  3.34 และ3.87 ตามลําดับ)  โดยใชวิธี F-test พบวา
โรงแรมท่ีมีระดับการบริหารงานของโรงแรมในเครือแตกตางกันมีระดับการจัดการส่ิงแวดลอม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 30.25, Sig = 0.000) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 4 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.18  
 
ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงแรมในเครือ 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานของโรงแรมในเครือ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน F Sig. 

1.นอย 64 3.40 0.49 30.25 0.000 
2.ปานกลาง 37 3.34 0.49   
3.มาก 106 3.87 0.43   

รวม 207 3.63 0.52   
 
 เม่ือทําการทดสอบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธี Bonferroni พบวา คูท่ีแตกตางกัน คือ โรงแรมท่ีมี
การบริหารงานของโรงแรมในเครือระดับนอยกับระดับมาก  และโรงแรมท่ีมีการบริหารงานของ
โรงแรมในเครือระดับปานกลางกับระดับมาก  โดยโรงแรมท่ีมีการบริหารงานของโรงแรมในเครือ
ระดับมากมีการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมดีกวาโรงแรมท่ีมีการบริหารงานของโรงแรมในเครือ
ระดับปานกลาง  และระดับนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   รายละเอียดดังตารางท่ี 4.19 
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ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตามระดับการ
บริหารงานของโรงแรมในเครือ 

 
ระดับการบริหารงานของโรงแรมในเครือ นอย ปานกลาง มาก 

นอย  0.06 0.48* 
ปานกลาง   0.53* 
มาก    

 
 สมมติฐานที่ 5  ความตองการส่ิงแวดลอมที่ดีของพนักงานในโรงแรมแรมมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานในโรงแรมโดยใชวิธี t-test พบวาระดับการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีพนักงานโรงแรมมีความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดี
ในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.76) และระดับนอย-ปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.28) แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 6.50, Sig = 0.000)   ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ดัง
ตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที่ 4.20  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรม 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการส่ิงแวดลอมที่ดขีอง

พนักงานโรงแรม 
จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t Sig. 

1. นอย-ปานกลาง 58 3.28 0.50 6.50 0.000 
2. มาก 149 3.76 0.47   

รวม 207 3.63 0.52   
  
หมายเหตุ:  เนื่องจากจํานวนตัวอยางในกลุมระดับความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงาน

โรงแรมนอยมีจํานวนนอยมากมีเพียง 10 แหงเทานั้น ดังนั้นจึงรวมเขากับกลุมระดับ
ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดขีองพนักงานโรงแรมปานกลาง 
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 สมมติฐานที่ 6  ความรวมมือของพนักงานในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีผลตอ
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรวมมือของพนักงานในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมโดยใชวิธี t-test พบวา
ระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีพนักงานในโรงแรมมีความรวมมือ
ระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.77) และระดับนอย-ปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.29) แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 6.74 , Sig = 0.000) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 รายละเอียด
ดังตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือของพนักงานในโรงแรม 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
รวมมือของพนักงานในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t Sig. 

1. นอย-ปานกลาง 62 3.29 0.52 6.74 0.000 
2. มาก 145 3.77 0.45   

รวม 207 3.63 0.52   
  
หมายเหตุ:  เนื่องจากจํานวนตัวอยางโรงแรมในกลุมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือของ

พนักงานนอยมีจํานวนนอยมากมีเพียง 6 แหงเทานั้น ดังนั้นจึงรวมเขากับกลุมท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือของพนักงานในโรงแรมปานกลาง 

 
 สมมติฐานที่ 7  ผลประโยชนที่โรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมที่ดีมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่  
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีโดยใชวิธี t-test พบวาระดับ
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีไดรับผลประโยชนจากการจัดการส่ิงแวดลอม
ท่ีดรีะดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.69) และระดับปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.22) แตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 4.55, Sig = 0.000)  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 รายละเอียด
ดังตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน ท่ีโรงแรมจะไดรับจากการมีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีด ี

   
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลประโยชนที่โรงแรมจะไดรับจาก
การมีการจัดการส่ิงแวดลอมที่ด ี

จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t Sig. 

1. ปานกลาง 27 3.22 0.43 4.55 0.000 
2. มาก 180 3.69 0.51   

รวม 207 3.63 0.52   
  
หมายเหต:ุ  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการมีการจัดการส่ิงแวดลอม

ท่ีดมีีผูตอบแค 2 ระดับเทานั้น 
 
 สมมติฐานที่ 8  ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนท่ีตางกัน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับมาก ระดับปานกลาง  และระดับนอย (คาเฉล่ียเทากับ 3.90 3.30 และ3.62 ตามลําดับ) โดยใช
วิธี F-test พบวาโรงแรมท่ีมีผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนแตกตางกัน
มีระดับการจัดการส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 25.35, Sig = 
0.000) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8  รายละเอียดดังตารางท่ี 4.23 
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ตารางที่ 4.23  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผล 

กระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมตอชุมชน 

จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F 

 
Sig. 

 
1.นอย 83 3.62 0.47 25.35 0.000 
2.ปานกลาง 54 3.30 0.50   
3.มาก 70 3.90 0.43   

รวม 207 3.63 0.52   
  
 เม่ือทําการทดสอบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธี Bonferroni  พบวา คูท่ีแตกตางกัน คือ โรงแรมท่ีมี
ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนระดับนอยกับระดับมาก  และโรงแรมท่ี
มีผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนระดับปานกลางกับระดับมาก  โดย
โรงแรมท่ีมีผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนระดับมากมีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมดีกวาโรงแรมท่ีมีผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอ
ชุมชนระดับปานกลาง และระดับนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   แตโรงแรมท่ีมี
ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนระดับนอยมีการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมดีกวาโรงแรมท่ีมีผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชนระดับปาน
กลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังตารางท่ี 4.24 
 
ตารางที่ 4.24  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตามระดับ

ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน 
 

ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน นอย ปานกลาง มาก 

นอย  0.32* 0.28* 
ปานกลาง   0.61* 
มาก    
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 สมมติฐานที่ 9  ความตองการของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี ่
 เม่ือเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีตางกัน 
3 ระดับ ไดแก ระดับนอย ระดับปานกลาง  และระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.55 3.56 และ3.92
ตามลําดับ)  โดยใชวิธี F-test พบวาโรงแรมท่ีมีระดับความตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมแตกตางกันมีระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 9.10, Sig = 0.000) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 9  
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.25  
 
ตารางที่ 4.25  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการของชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig. 

1.นอย 125 3.55 0.53 9.10 0.000 
2.ปานกลาง 39 3.56 0.52   
3.มาก 43 3.92 0.40   

รวม 207 3.63 0.52   
 
 เม่ือทําการทดสอบคาเฉล่ียรายคูโดยวธีิ Bonferroni  พบวา คูท่ีแตกตางกัน คือ โรงแรมท่ีมี
ความตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมระดับนอยกับ
ระดับมาก   และโรงแรมท่ีมีความตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมระดับปานกลางกับระดับมาก  โดยโรงแรมท่ีมีความตองการของชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมระดับมากมีการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
ดีกวาโรงแรมท่ีมีความตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
ระดับปานกลางและระดับนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่ 4.26  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตามระดับความ
ตองการของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

 
ระดับความตองการของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

จากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม นอย ปานกลาง มาก 

นอย  0.01 0.37* 
ปานกลาง   0.36* 
มาก    

 
 สมมติฐานที่ 10  ความตองการส่ิงแวดลอมที่ดีของผูใชบริการโรงแรมมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 เม่ือเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมท่ีแตกตางกัน 3 ระดับ ไดแก ระดับ
นอย ระดับปานกลาง และระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.43 3.49 และ3.83 ตามลําดับ)  โดยใชวิธี F-
test พบวาโรงแรมท่ีมีระดับความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมแตกตางกันมีระดับ
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 13.65, 
Sig = 0.000)  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 10 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.27 
 
ตารางที่ 4.27  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
ผูใชบริการโรงแรม 

 
ระดับความตองการส่ิงแวดลอมที่ดี

ของผูใชบริการโรงแรม จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig. 

1.นอย 45 3.43 0.56 13.65 0.000 
2.ปานกลาง 69 3.49 0.53   
3.มาก 93 3.83 0.42   

รวม 207 3.63 0.52   
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เม่ือทําการทดสอบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธี Bonferroni  พบวา คูท่ีแตกตางกัน คือ โรงแรมท่ีมี
ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมระดับนอยกับระดับมาก  และโรงแรมท่ีมีความ
ตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมระดับปานกลางกับระดับมาก  โดยโรงแรมท่ีมีความ
ตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมระดับมากมีการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมดีกวา
โรงแรมท่ีมีความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมระดับปานกลาง  และระดับนอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังตารางท่ี 4.28 
 
ตารางที่ 4.28  ผลการเปรยีบเทียบคาเฉล่ียระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตามระดับความ

ตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรม 
 

ระดับความตองการส่ิงแวดลอมที่ดีของผูใชบริการ
โรงแรม นอย ปานกลาง มาก 

นอย  0.06 0.39* 
ปานกลาง   0.33* 
มาก    

 
 สมมติฐานที่ 11  การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐโดยใชวิธี t-test พบวาระดับการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเห็นวาการบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ
หนวยงานภาครัฐมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.86) และ
ระดับนอย - ปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.37) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05(t = 
7.59, Sig = .000)   ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 11 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.29 
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ตารางที่ 4.29  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐ 

 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับการบังคบั

ใชกฎหมาย/ขอบังคับของ
หนวยงานภาครัฐ 

จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t Sig. 

1. นอย  - ปานกลาง 96 3.37 0.50 7.59 0.000 
2. มาก 111 3.86 0.43   

รวม 207 3.63 0.52   
 
หมายเหตุ:  เนื่องจากจํานวนตัวอยางในกลุมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย/

ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐนอยมีจํานวนนอยมากมีเพียง 18 แหงเทานั้น ดังนั้นจึง
รวมเขากับกลุมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ
หนวยงานภาครัฐปานกลาง 

 
 สมมติฐานที่ 12  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐโดยใชวิธี t-test พบวาระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเห็นวาการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 
3.83) และระดับนอย - ปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.37) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (t = 6.90, Sig = .000)   ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 12 รายละเอียดดังตารางท่ี  4.30 
 
ตารางที่ 4.30  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t Sig. 

1. นอย  - ปานกลาง 89 3.37 0.51 6.90 0.000 
2. มาก 118 3.83 0.44   
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ตารางที่ 4.30  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t Sig. 

รวม 207 3.63 0.52   
 
หมายเหตุ:  เนื่องจากจํานวนตัวอยางในกลุมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนจากหนวยงาน

ภาครัฐนอยมีจํานวนนอยมากมีเพียง 16 แหงเทานั้น ดังนั้นจึงรวมเขากับกลุมระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐปานกลาง 

  
 สมมติฐานที่ 13  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
ในจังหวัดกระบี่ 
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยใชวิธี t-test พบวาระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีเห็นวากระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีผลระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 
3.76) และระดับนอย - ปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.43) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (t = 4.74, Sig = 0.000)   ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 13 รายละเอียดดังตารางท่ี  4.31 
 
ตารางที่ 4.31  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแส
การอนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t Sig. 

1. นอย  - ปานกลาง 84 3.43 0.52 4.74 0.000 
2. มาก 123 3.76 0.48   

รวม 207 3.63 0.52   
 

หมายเหต:ุ  เนื่องจากจํานวนตัวอยางในกลุมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสการอนุรักษ  
ส่ิงแวดลอมนอยมีจํานวนนอยมากมีเพียง 14 แหงเทานั้น ดังนั้นจึงรวมเขากับกลุมระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมปานกลาง 
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 สมมติฐานที่ 14  การรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 เม่ือเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีตามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับนอย ระดับปานกลาง  และระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.25 3.50 และ3.89 ตามลําดับ)  โดยใช
วิธี F-test พบวาโรงแรมท่ีมีระดับการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม
แตกตางกันมีระดับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 14 ดังตารางท่ี 4.32  
 
ตารางที ่4.32  ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีกับตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแส

การอนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig. 

1.นอย 47 3.25 0.48 35.65 .000 
2.ปานกลาง 62 3.50 0.46   
3.มาก 98 3.89 0.43   

รวม 207 3.63 0.52   
 
 เม่ือทําการทดสอบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธี Bonferroni  พบวา คูท่ีแตกตางกัน คือ โรงแรมท่ี
เห็นวาการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีผลระดับนอยกับระดับมาก  
โรงแรมท่ีเห็นวาการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีผลระดับปานกลาง
กับระดับมาก  โดยโรงแรมท่ีเห็นวาการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมมี
ผลระดับมากมีการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมดีกวาโรงแรมท่ีเห็นวาการรับรองจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีผลระดับปานกลาง   และระดับนอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และโรงแรมท่ีเห็นวาการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการส่ิงแวดลอมมีผลระดับปานกลางมีการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมดีกวาโรงแรมท่ีเห็นวา
การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีผลระดับนอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังตารางท่ี 4.33 
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ตารางที่ 4.33  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับการจัดการส่ิงแวดลอมตามระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองจากหนวย 

งานที่เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม นอย ปานกลาง มาก 

นอย  0.26 0.64* 
ปานกลาง   0.39* 
มาก    

 
4.7  ผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกบัธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีจํานวน 3 ทานไดแก 
นายกสมาคมโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน และนิติกรองคการ
บริการสวนตําบลอาวนาง ซ่ึงไดผลการสัมภาษณดังนี้ 
 

4.7.1  การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ในปจจุบัน  
ปจจุบันการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีผูประกอบการเริ่มใหความ

สนใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมากขึ้นเพราะสภาพแวดลอมของสถานท่ีทองเท่ียวใน
จังหวัดกระบ่ีเริ่มจะเขาสูสภาวะวิกฤตทําใหผูประกอบการโรงแรมรวมมือกันจัดการส่ิงแวดลอมใน
โรงแรมของตนเพ่ือใหโรงแรมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมของสถานท่ีทองเท่ียวนอยท่ีสุด และ
ผูประกอบการไดตระหนักถึงผลประโยชนจากการมีส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีดี เชน จํานวนผูเขา
มาใชบริการของโรงแรมมากขึ้น การลดคาใชจายตางๆ เปนตน โดยขอความรวมมือจากพนักงาน
โรงแรม  ผูใชบริการและใหความรวมมือกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของเทาท่ีจะสามารถทําได 

ดังนั้นผูใหสัมภาษณท้ัง 3 ทานจึงเห็นวาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี
จึงมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง   เนื่องจากทางโรงแรมมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีในระดับ
หนึ่งไมวาจะเปนการจัดการขยะ การจัดการน้ํา การจัดการเสียง การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ 
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4.7.2  ปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญของโรงแรมในจังหวัดกระบี่  
จากการสัมภาษณนายกสมาคมโรงแรมและนิติกรองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง พบวา

ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  คือ  “ปญหาน้ํา”   ท้ังปญหาการขาดแคลน
น้ําและน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นจากโรงแรมโดยเฉพาะชวงฤดูกาลทองเท่ียว    เนื่องจากปริมาณโรงแรมท่ีมี
จํานวนมากทําใหน้ําท่ีนํามาใชในการอุปโภคและบริโภคภายในโรงแรมไมเพียงพอกับความ
ตองการทําใหโรงแรมตองซ้ือน้ําท่ีมีราคาสูงกวาปกตเิพ่ือมาใชในโรงแรม   เม่ือปริมาณน้ําท่ีนํามาใช
ภายในโรงแรมมีจํานวนมากประกอบกับทางโรงแรมไมมีระบบบําบัดน้ําเสียภายในโรงแรมกอน
ปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะทําใหแหลงน้ําสาธารณะกลายเปนน้ําเสียไหลลงสูทะเล    และจาก
การสัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาพบวา “ปญหาขยะ”  เปนปญหาท่ีสําคัญ
ของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีท่ีตั้งอยูบนเกาะลันตา  เนื่องจากเกาะลันตามีพ้ืนท่ีท่ีจํากัดประกอบกับ
การอุปโภค บริโภคของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวทําใหเกิด
ขยะเปนจํานวนมากและทางองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถจัดเก็บขยะเหลานั้นในเวลาท่ี
กําหนด คือ 20.30-24.00 น. ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในโรงแรมซ่ึงสงกล่ินรบกวนผูใชบริการ
โรงแรมและชาวบานท่ีตั้งบานเรือนอยูบริเวณโรงแรม 

ตัวอยางปญหาน้ําเสียในแหลงน้ําสาธารณะท่ีไหลผานโรงแรมออกสูทะเล  แสดงดังภาพท่ี 
4.10 

 
   

ภาพที่ 4.10  แหลงน้ําสาธารณะท่ีไหลผานบริเวณโรงแรมออกสูทะเล 
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ตัวอยางปญหาขยะตกคางของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  แสดงดังภาพท่ี 4.11 
   

 
 

ภาพที่ 4.11  ขยะตกคางท่ีอยูหนาบริเวณโรงแรม 
 

4.7.3  ตัวอยางโรงแรมที่มีการจัดการส่ิงแวดลอมที่ด ี
นายกสมาคมโรงแรมและนิติกรองคการบริหารสวนตําบลอาวนางมีความเห็นตรงกันวา

โรงแรมท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี  คือ โรงแรมรายาวดี  เปนโรงแรมท่ีตั้งอยูบนอาวไรเลย ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีท่ีจํากัดจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมมีคุณภาพมากท่ีสุดเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมท่ีตั้งอยูรอบบริเวณโรงแรม เชน การคัดแยกขยะกอนนํามาท้ิงบนฝงโดย
นําขยะท่ีสามารถขายไดไปขายเปนการเพ่ิมรายไดใหกับโรงแรม  การใชน้ําเสียท่ีผานการบําบัดมา
ใชเล้ียงปลาและรดน้ําตนไม    สวนในบริเวณโรงแรมมีการออกแบบท่ีเหมาะสมกับการตั้งอยูบน
เกาะและมีความรมรื่น เปนตน   สวนนายกองคการบริหารสวนตําบลศาลาดานมีความเห็นวา
โรงแรมลันตา ซีเฮาส  เปนโรงแรมท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี  เนื่องจากทางโรงแรมมีการลดการ
ใชสารเคมีโดยการใชน้ําหมักชีวภาพ (EM) ท่ีทําจากเศษอาหารและเปลือกผลไมของโรงแรมมาลาง
พ้ืนหองครัว ลางหองน้ํา รดน้ําตนไม และนํากากไปเปนปุยใสตนไม และภายในโรงแรมมีตนไม
ใหญมีความรมรื่นนาอยูสวนท่ีพักอาศัยมีการออกแบบสอดคลองกับสภาพธรรมชาติริมทะเล
  

4.7.4  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี ่    
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมเกิดจาก 2 สวน คือสวนท่ี

เกี่ยวกับโรงแรมและสวนท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
1)  โรงแรม 
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(1)  โรงแรมขนาดเล็กขาดความรวมมือในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  
เชน ไมมีพ้ืนท่ีท่ีมิดชิดพักขยะกอนถึงเวลาการจัดเก็บของทางองคการบริหารสวนตําบลทําใหเกิด
แมลงวันและสุนัขมาคุยถุงขยะทําใหไมสามารถจัดเก็บขยะไดหมดสงผลใหเกิดกล่ินรบกวนบริเวณ
นั้น   

(2)  โรงแรมขาดจิตสํานึกในการจัดการส่ิงแวดลอมรวมถึงการดูแลส่ิงแวดลอม 
เชน การไมติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือบําบัดน้ําเสียกอนปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติหรือ
ลงบอบําบัดรวมขององคการบริหารสวนตําบลทําใหน้ําเสียท่ีผานการบําบัดไมมีคุณภาพดีเทาท่ีควร   
และการเช่ือมทอระบายน้ําเสียเขากับทอระบายน้ําฝนขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือปลอยน้ํา
ออกนอกบริเวณโรงแรม  เปนตน 

(3)  ตัวอยางระบบบําบัดน้ําเสียขององคการบริหารสวนตําบลอาวนางท่ีมีการรับ
น้ําเสียจากโรงแรมมาเพ่ือบําบัด  แตจะเห็นไดวาน้ําเสียจากโรงแรมไมมีการบําบัดกอนปลอยเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสียของภาครัฐทําใหน้ําท่ีผานการบําบัดแลวไมมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ดัง
ภาพท่ี 4.12 และ ตัวอยางทางระบายน้ําฝนท่ีมีการแอบปลอยน้ําเสียมาทางทอระบายน้ําฝน ดังภาพท่ี 
4.13 

 

 
 
ภาพ 4.12  ระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลว 
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ภาพที ่4.13  ทางระบายน้ําฝนท่ีอยูบริเวณชายหาดท่ีมีการแอบปลอยน้ําเสีย 
 

2)  หนวยงานภาครัฐ 
(1)  เนื่องจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเท่ียว  

องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถเก็บขยะไดทันในเวลาท่ีกําหนดทําใหขยะตกคางอยูในบริเวณ
โรงแรม    

(2)  โรงแรมไมมีการปฏิบัติตามการควบคุมของหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
ภาครัฐไมสามารถเขาไปควบคุมไดอยางเขมงวด เนื่องจากหนวยงานราชการขาดเจาหนาท่ีในการ
ดูแลติดตามปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นของโรงแรมทําใหทางโรงแรมไมปฏิบัติตามการควบคุมของ
หนวยงานภาครัฐ 

 
4.7.5  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 

1)  สมาคมโรงแรมมีการขอความรวมมือจากผูประกอบการโรงแรมในการดูแล
ส่ิงแวดลอมภายในโรงแรม เชน การคัดแยกขยะ  การท้ิงขยะใหตรงตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือลด
ปริมาณขยะตกคางภายในและหนาโรงแรม   การบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
ฯลฯ และช้ีใหผูประกอบการโรงแรมเห็นถึงผลกระทบตอสถานท่ีทองเท่ียวหากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมไมมีประสิทธิภาพ 

2)  สมาคมโรงแรมมีโครงการใหโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีเปน Green Destination 
เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดกระบ่ีใหมากขึ้น 

3)  องคการบริหารสวนตําบลจัดหาแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมีความ
สะดวกท้ังทางโรงแรมและทางองคการบริหารสวนตําบล เชน นําปายมาปกเพ่ือขอความรวมมือให
ท้ิงขยะในบริเวณท่ีมีปายซ่ึงรถขยะสามารถเห็นไดชัดเจนและเก็บไดสะดวกมากขึ้น 
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4)  โรงแรมไดจัดหาอุปกรณตางๆเพ่ือใชในการจัดการส่ิงแวดลอม เชน ทําคอกไม
หรือทอคอนกรีตมาใสถุงขยะและฝาปดเพ่ือปองกันแมลงวันและสุนัขมาคุยถุงขยะ  หากรถขนขยะ
ของทางองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถมาเก็บขนไดทันเวลา 

 
4.7.6  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 1)  โรงแรมควรใสใจและตระหนักถึงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใหมากขึ้น   
เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมของโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีตั้งอยูใกลบริเวณ
โรงแรมทําใหโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียวมีความสวยงามและเปนสวรรคของนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาจังหวัดกระบ่ีดังเชนในอดีต 
 2)  หนวยงานราชการควรมีมาตรการท่ีเขมงวดไมวาจะเปนขอบังคับในการกํากับ
ดูแลส่ิงแวดลอมของโรงแรมหรือสถานบันเทิงท่ีตั้งอยูใกลบริเวณโรงแรมเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึ้นกับส่ิงแวดลอมของสถานท่ีทองเท่ียว 



บทท่ี 5 
 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี” มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
 1)  ศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี   

2)  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี   
3)  ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี   
4)  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด

กระบ่ี   
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสงอีเมล 

แฟกซ ไปรษณียและเดินทางไปดวยตนเองในการสงแบบสอบถามไปยังเจาของ/ผูบริหาร/พนักงาน
ของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีจํานวน 207 แหง และไดรับคืนกลับมาจํานวน 207 ชุด คิดเปนรอยละ 
100 จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหผลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS for 
Windows Version 13.0) ซ่ึงสรปุไดดงันี้ 

 
5.1  สรุปผลการการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีเปนการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอม    
8 ดาน ไดแก การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม  การจัดการขยะ  การจัดการน้ํา  การจัดการ
เสียง  การจัดการพลังงาน  การจัดการคุณภาพอากาศ  การจัดการภูมิทัศนและการใชผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม  สามารถสรุปไดดังนี ้
 การศึกษารายดานพบวาการจัดการสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (การบริหารดาน
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม  การจัดการขยะ การจัดการน้ํา   การจัดการเสียง  การจัดการพลังงาน การ
จัดการคุณภาพอากาศ  การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม)  ยกเวนการจัดการภูมิทัศน
เทานั้นท่ีมีการจัดการอยูในระดับมาก ซ่ึงภาพรวมการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ีสามารถสรุปไดวาอยูในระดับ “ปานกลาง”  (คาเฉล่ียเทากับ 3.50) ดังตารางท่ี 5.1
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ตารางที่ 5.1  การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม 3.50 0.71 ปานกลาง 
2.  การจัดการขยะของโรงแรม 3.39 0.68 ปานกลาง 
3.  การจัดการน้ําของโรงแรม 3.66 0.67 ปานกลาง 
4.  การจัดการเสียงของโรงแรม 3.50 0.68 ปานกลาง 
5.  การจัดการพลังงานของโรงแรม 3.62 0.63 ปานกลาง 
6.  การจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม 3.49 0.70 ปานกลาง 
7.  การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 4.23 0.66 มาก 

3.58 0.74 ปานกลาง 8.  การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม    

รวม                     3.62 0.52 ปานกลาง 
 
5.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
  

ผูศึกษาไดทําการทดสอบสมมติฐานปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใน
จังหวัดกระบ่ี  สามารถสรุปไดดังนี ้

 
5.2.1  ปจจัยภายในของโรงแรม 
ปจจัยภายในท่ีศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ขนาดของโรงแรม  ปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม  

ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรม  การบริหารงานของโรงแรมใน
เครือ  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรม  ความรวมมือของพนักงานในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม  และผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี

ผลการศึกษาพบวาปจจัยภายในท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม
จากเจาของโรงแรม  การบริหารงานของโรงแรมในเครือ  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
พนักงานโรงแรม  ความรวมมือของพนักงานในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  และ
ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี
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5.2.2  ปจจัยภายนอกของโรงแรม 
ปจจัยภายนอกท่ีศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอ

ชุมชน  การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  ความ
ตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรม  การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงาน
ภาครัฐ  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และการรับรองจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม  

ผลการศึกษาพบวาปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัด
กระบ่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมตอชุมชน  การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรม  การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ
หนวยงานภาครัฐ  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และการ
รับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานดังกลาวสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 5.2 
 
ตารางที่ 5.2  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม

ในจังหวัดกระบ่ี 
 

ตัวแปร มีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

ไมมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

ปจจัยภายในของโรงแรม 
1. ขนาดของโรงแรม  0.69 
2. ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม  0.13 
3. ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมจากเจาของโรงแรม 

0.000  

4. การบริหารงานของโรงแรมในเครือ 0.000  
5. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนัก 
งานโรงแรม 

0.000  

6. ความรวมมือของพนักงานในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

0.000  
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 
 

ตัวแปร มีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

ไมมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

ปจจัยภายนอกของโรงแรม 
7. ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี

0.000  

8. ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมตอชุมชน   

0.000  

9. การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ 0.000  
10. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใช 
บริการโรงแรม 

0.000  

11. การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ
หนวยงานภาครัฐ 

0.000  

12. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 0.000  
13. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม 0.000  
14. การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการส่ิงแวดลอม 

0.000  

 
5.3  ปญหาและอุปสรรคของการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
  
 จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี  พบวาปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม มีดังนี ้

1)  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอ  เนื่องจากหนวยงานภาครัฐมี
งบประมาณไมเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอม เชน ถังขยะ รถขนขยะ บอบําบัด
รวมกอนปลอยน้ําลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ฯลฯ รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
จัดการส่ิงแวดลอมกไ็มเพียงพอกับความตองการของโรงแรม   
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2)  โรงแรมขาดความรวมมือจากผูเขาใชบริการ  เนื่องจากผูใชบริการโรงแรมมีคานิยม        
“เสียเงินไปแลวตองใชใหคุม” ทําใหเม่ือเขาใชบริการโรงแรมไมมีการประหยัดการใชทรัพยากร
ตางๆ ของโรงแรม 
 3)  โรงแรมขาดอุปกรณในการจัดการส่ิงแวดลอม เชน ถังขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน  
เนื่องจากอุปกรณในการจัดการส่ิงแวดลอมมีอายุการใชงานเม่ืออุปกรณเหลานั้นมีความเสียหาย
ชํารุด  ซ่ึงทางโรงแรมไมมีการตั้งงบประมาณในการบํารุงดูแล ตลอดจนซ้ืออุปกรณใหมทําให
โรงแรมขาดอุปกรณในการจัดการส่ิงแวดลอม   
 4)  โรงแรมขาดความรวมมือจากพนักงานภายในโรงแรม  เนื่องจากพนักงานไมเห็นถึง
ความสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอมไมวาจะเปนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับหรือโทษจากการไมมี
การจัดการส่ิงแวดลอม 
 5)  โรงแรมขาดการสนับสนุนจากเจาของ/ผูบริหารโรงแรม  เนื่องจากเจาของโรงแรม/
ผูบริหารไมมีการตระหนักถึงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม สนใจเพียงแคผลประโยชน
ทางการเงินของโรงแรมเทานั้น  
 6)  โรงแรมขาดความรวมมือจากซัพพลายเออร  เนื่องจากผลิตภัณฑท่ีใชในโรงแรม
บางอยางจําเปนตองส่ังมาจากบริษัททําใหไมสามารถขอความรวมมือไดมากนัก 
 7)  การคมนาคมขนสงไมสะดวก  เนื่องจากโรงแรมบางแหงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีการคมนาคมท่ี
ไมสะดวก เชน บนเกาะท่ีจําเปนตองขนขยะขึ้นมาท้ิงบนฝงทําใหการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมทําไดยาก 
 
5.4  อภิปรายผล 
  
 จากการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีซ่ึง
แบงเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของโรงแรม  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
 
 5.4.1  ปจจัยภายในที่ไมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 ปจจัยภายในท่ีไมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี ไดแก ขนาด
ของโรงแรมและปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
 การท่ีปจจัยดานขนาดของโรงแรมไมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม นาจะ
เนื่องมาจากโรงแรมตั้งอยูในภูมิประเทศท่ีมีลักษณะคลายกัน คือ ตั้งอยูใกลกับชายฝงทะเล และมี
กฎหมายหมาย/ขอบังคับของภาครัฐท่ีเหมือนกัน ทําใหปจจัยดานขนาดของโรงแรมไมมีผลตอการ
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จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Kirk (1995: 5) เรื่องการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในโรงแรมในเมืองเอดินเบอรก พบวาโรงแรมท่ีมีขนาดเล็กและขนาดใหญมีนโยบาย
การจัดการส่ิงแวดลอมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Gilac et al. (2001: 467) เรื่องการวิเคราะหบริบทและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมในประเทศสเปน พบวาโรงแรมท่ีมีขนาดแตกตางกันมีการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
 นอกจากนั้นยังพบวาระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  ซ่ึงนาจะเนื่องมาจากสาเหตุเดียวกันกับปจจัยดานขนาดของโรงแรม
ท่ีกลาวมาแลว คือ โรงแรมตั้งอยูในภูมิประเทศท่ีมีลักษณะคลายกัน บริเวณใกลเคียงกันทําใหมี
ลักษณะและระดับปญหาส่ิงแวดลอมไมแตกตางกันมากนัก  ปจจัยระดับปญหาส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมจึงไมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  

 
5.4.2  ปจจัยภายในที่มีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่  
ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี ไดแก ความใส

ใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรม  ลักษณะการบริหารงานของโรงแรมใน
เครือ  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรม  ความรวมมือของพนักงานในโรงแรม  
ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด ี
 ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของเจาของโรงแรมเปนปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม  ท้ังนี้เนื่องจากโรงแรมท่ีเจาของมีความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมยอมมี
การกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและมีแนวทางของการดําเนินการท่ีชัดเจน เชน การคัด
แยกขยะ  การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ  ท้ังมีการเอาใจใสติดตาม ปรับปรุงการดําเนินการ  ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาเจาของโรงแรมมีความตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอม สอดคลองกับผลการศึกษาของ       
นารีกานต  พราหมนก (2544: 141) เรื่องการเปดรับขาวสาร ความรู ความตระหนักของผูบริหารและ
การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความตระหนัก
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของผูบริหารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม 
 ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เนื่องจากโรงแรมท่ีมีส่ิงแวดลอมดีทําใหพนักงานมีสถานท่ีทํางานท่ีดี  มี
บรรยากาศท่ีเหมาะแกการปฏิบัติงานและการใหบริการแกผูใชบริการของโรงแรมซ่ึงเปนแรงจูงใจท่ี
สําคัญประการหนึ่งในการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของ Herzberg (1959 อางถึงใน นิจวดี เจริญ
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เกียรติบวร, 2538: 9) ท่ีกลาววาสภาพแวดลอมของท่ีทํางานมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงาน 
 ปจจัยดานความรวมมือของพนักงานโรงแรมในการจัดการส่ิงแวดลอมเปนปจจัยท่ีมีผลตอ
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เนื่องจากโรงแรมจําเปนตองอาศัยความรวมมือของพนักงานใน
การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือส่ิงแวดลอมท่ีดีของโรงแรม  ซ่ึงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจะไม
ประสบความสําเร็จหากขาดความรวมมือจากพนักงาน สอดคลองแนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม
ของราตรี ภารา (2543: 252) ท่ีวาทุกๆคน ทุกระดับ ทุกทองท่ีมีหนาท่ีท่ีตองเขามามีสวนรวมในการ
จัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือใหการจัดการส่ิงแวดลอมบรรลุเปาหมาย 
 ปจจัยผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม  ผลประโยชนท่ีโรงแรมไดรับไมเฉพาะตัวเงินเทานั้นยังหมายถึง 
ภาพลักษณท่ีดีในสายตาของผูใชบริการโรงแรม ผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงแรม ฯลฯ ลวนเปน
ผลประโยชนจากการจัดการส่ิงแวดลอม สอดคลองกับผลการศึกษาของ Gilac et al. (2001: 467) 
เรื่องการวิเคราะหบริบทและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในประเทศสเปน 
ผลการศึกษาพบวาโรงแรมท่ีมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีผลประโยชนทางการเงิน
ดีกวาโรงแรมท่ีไมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม 
 การบริหารงานของโรงแรมในเครือเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม  ลักษณะการบริหารงานท่ีตางกันในรูปแบบของการบริหารงานโดยเครือกับโรงแรมท่ีมี
การบริหารงานโดยเจาของมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอม  เนื่องจากการบริหารงานโรงแรมโดย
เครือกับการบริหารงานโดยเจาของมีนโยบาย ทรัพยากรมนุษย วิธีการจัดการ อุปกรณตางๆ ฯลฯ  ท่ี
แตกตางกันจึงมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Mensah 
(2006: 428) ท่ีศึกษาเรื่องการปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงแรมในเมืองอักกรา พบวา
โรงแรมท่ีมีการบริหารงานโดยเครือเชนมีการใหความสนใจประเด็นทางส่ิงแวดลอมมากกวา
โรงแรมท่ีมีการบริหารโดยเจาของ แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kirk (1995: 5) ท่ีศึกษาเรื่อง
การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงแรมในเมืองเอดินเบอรก พบวาโรงแรมในเครือเชนและโรงแรมท่ี
บริหารโดยเจาของมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีไมแตกตางกัน   

 
5.4.3  ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่  
ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี ไดแก  

ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอชุมชน  การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการ
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โรงแรม  การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐ  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  
กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม  การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม  

ปจจัยดานผลกระทบของโรงแรมท่ีมีตอชุมชนและปจจัยดานการเรียกรองของชุมชนท่ี
ไดรับผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  
เนื่องจากโรงแรมมีการจัดการส่ิงแวดลอมไมเหมาะสม เชน  มีบอบําบัดน้ําเสียแตไมมีการดําเนิน
ระบบ หรือไมมีการบํารุงรักษาบอบําบัดทําใหบอบําบัดน้ําเสียกลายเปนท่ีเก็บน้ําเสียสงกล่ินรบกวน
ชุมชนท่ีตั้งอยูบริเวณโรงแรม เปนตน ทําใหชุมชนไดรับความเดือดรอนเกิดความไมพอใจโรงแรม 
จึงมีการรองเรียนหรือไมใหความรวมมือกับโรงแรม  ดังนั้นโรงแรมท่ีมีผลกระทบตอชุมชนจึง
จําเปนตองมีการดูแลแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเพ่ือใหเกิดการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น สอดคลอง
กับแนวคิดของเจษฎา โชติกิจภิวาทย (2542: 14) ท่ีกลาววาชุมชนมีสิทธิท่ีจะเรียกรองเพ่ือคัดคาน
โครงการหรืออะไรก็ตามท่ีพวกเขามองเห็นวาจะสรางความเดือดรอนใหกับพวกเขา  และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2552) เรื่องความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
เทศบาลตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ท่ีพบวาความสําเร็จสวนหนึ่งของ
การจัดการส่ิงแวดลอมมาจากการเรียกรองและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม 
 ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เนื่องจากผูใชบริการโรงแรมท่ีมีจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมสูงจะมีความ
ตองการโรงแรมท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีดสีอดคลองกับแนวคิดของจําลอง โพธ์ิบุญ (2551: 26) ท่ีกลาววา
ความตองการของลูกคา/ผูบริโภคเปนแรงกดดันท่ีสําคัญใหเกิดการจัดการส่ิงแวดลอม  และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Feiertag (1994: 8) เรื่องกลยุทธสนับสนุนการขายดวยส่ิงแวดลอม
พบวานักทองเท่ียวรอยละ 54  สนใจการทองเท่ียวเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและพวกเขาตองการเขาพักใน
โรงแรมท่ีใหความสนใจส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับการศึกษาของ Bohdanowicz (2006: 677)  
พบวาความตองการของลูกคาท่ีตองการใกลชิดกับส่ิงแวดลอมมากขึ้นเปนการกดดันใหมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
 การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เนื่องจากกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐเปนส่ิงท่ีโรงแรมตอง
ปฏิบัติตาม  มิฉะนั้นอาจะถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธ์ิบางอยางซ่ึงจะมีผลตอการดําเนินกิจการของ
โรงแรม  นอกจากนี้การปฏิบัติตามกฎหมาย/ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ เชน พรบ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 เปนตน ก็ยังเปนการปองกัน
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม  สอดคลองกับแนวคิดของราตรี ภารา (2543: 
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259) และจําลอง  โพธ์ิบุญ (2551: 22) ท่ีกลาววากฎหมายและระเบียบเปนองคประกอบท่ีทําใหการ
จัดการส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพ      
 การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม ท้ังนี้
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐสามารถชวยเหลือจัดใหมีหรือสนับสนุนดานวิชาการและดานการใช
ทรัพยากรตางๆ หรือชวยแนะนําแนวทางการปรับรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมให
ประสิทธิภาพ  หนวยงานภาครัฐ  เชน  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) การประปานคร
หลวง และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สํานักงานการจัดการดานการใชไฟฟา) ไดมีการ
จัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  รวมถึงมีโครงการท่ีสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการทองเท่ียวและโรงแรมไทยในการใชทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
(มูลนิธิใบไมเขียว, 2552ง)  
 กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม  เนื่องจากกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน ภาวะโลกรอนทําใหผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก
ผูใชบริการโรงแรม  เจาของโรงแรม  พนักงานโรงแรม ชุมชนท่ีตั้งอยูรอบๆโรงแรมมีความสนใจ
และตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬาท่ีใชกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนแรงผลักดันใหโรงแรมมีการจัดการส่ิงแวดลอมโดย
การจัดทําโครงการตางๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม เชน 7 Greens เพ่ือให
ผูประกอบการลดการทําลายส่ิงแวดลอมและลดภาวะโลกรอนจากการประกอบกิจการ (กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา, 2552) 
 นอกจากนี้การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่ง
ท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เนื่องจากโรงแรมท่ีจะไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมนั้นตองมีการจัดการท่ีไดตามมาตรฐานท่ี
หนวยงานเหลานั้นกําหนดเพ่ือแสดงใหผูใชบริการโรงแรมเห็นถึงความใสใจตอส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม  การไดรับการรับรองยังกอใหเกิดผลประโยชนกับโรงแรมหลายประการ เชน ผูใชบริการ
โรงแรมมากขึ้น ภาพลักษณในสายตาของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียดีขึ้น เปนตน (Green 
Globe, 2552ข) 
 
5.5  ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี มีขอเสนอแนะดังนี ้
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 5.5.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1)  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1)  โรงแรมควรมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจนสอดคลองกับลักษณะ
การบริหารงานและชวยลดภาวะโลกรอนเพ่ือเปนจุดขายใหนักทองเท่ียวหันมาเลือกใชบริการ
โรงแรมของตน  เนื่องจากนักทองเท่ียวโดยเฉพาะนักทองชาวตางชาติสวนใหญเลือกเขาพักใน
โรงแรมท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี  สอดคลองกับปจจัยความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของ
ผูใชบริการโรงแรมและกระแสการอนุรักษท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม   

(2)  ผูประกอบการโรงแรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมควรมีการกําหนดเกณฑและแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมรวมกันเพ่ือแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมและใหการจัดการส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการรับรองจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

(3)  หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม  เนื่องจากการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐเปนปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรมท่ีจะทําใหการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมดีขึ้น 

(4)  หนวยงานภาครัฐควรมีแรงจูงใจใหเจาของ/ผูบริหาร/พนักงานของโรงแรมมี
การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เชน  การประกวดการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม โดยมี
รางวัลหรือเกียรติบัตรเปนแรงจูงใจ   เนื่องจากปจจัยผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

(5)  หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายการฝกอบรมเชิงปฏิบัติใหกับผูประกอบการ
หรือพนักงานโรงแรมเพ่ือใหบุคลากรของโรงแรมมีความรู ความสามารถในการจัดการส่ิงแวดลอม  
เนื่องจากโรงแรมขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

2)  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
(1)  เนื่องจากความรวมมือของพนักงานโรงแรม  ผลกระทบตอชุมชนและการ

เรียกรองของชุมชนจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมลวนมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม  ดังนั้นโรงแรมควรจัดทําคูมือในการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับพนักงานและ ผูใชบริการ
โรงแรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมและการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดผลกระทบและการเรียกรองของชุมชนจากการ
จัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม    

(2)  เนื่องจากโรงแรมมีงบประมาณและขนาดพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันไป จึงควรนํา
วิธีการท่ีเหมาะสมกับโรงแรมมาใช เชน การใชน้ําสกัดชีวภาพ ระบบหญากรอง เปนตน มาใชใน
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การบําบัดน้ําเสีย  การใชระบบปรับอากาศหรือระบบทําน้ําอุนท่ีชวยในการประหยัดพลังงาน การใช
ใบเตยแทนสเปรยปรับอากาศในการลดกล่ินอับในหองพัก เปนตน ซ่ึงวิธีการท่ีเหมาะสมจะชวยลด
ตนทุนและพ้ืนท่ีในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมทําใหการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(3)  โรงแรมควรมีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมเพ่ือติดตาม ปรับปรุงดูแลการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมใหมีประสิทธิภาพ 

(4)  ผูประกอบการแตละโรงแรมควรใหความสําคัญกับการจัดการส่ิงแวดลอม
ในโรงแรมของตนรวมถึงการปฏิบัติและพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ฯลฯ เพ่ือลดผลกระทบ
จากโรงแรมของตนท่ีมีตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงหากทุกโรงแรมทําไดเชนนี้ก็จะไมมีปญหาส่ิงแวดลอม
เกิดขึ้น  สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวาความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจาก
เจาของมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

(5)  หนวยงานภาครัฐควรมีความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม  เนื่องจากการบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของ
หนวยงานภาครัฐมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

 
5.5.2  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรมีการศึกษาในเรื่องตอไปนี ้

1)  การศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมของแตละพ้ืนท่ี 
เชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีมีขอจํากัดท่ี
แตกตางกันท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2)  การศึกษาเชิงนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรมเพ่ือใหโรงแรมมีการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3)  ควรมีการศึกษาตัวช้ีวัดการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับโรงแรมแตละขนาดเพ่ือให
มีแนวทางท่ีเหมะสมและสอดคลองกับลักษณะของโรงแรมท่ีตางกัน 
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ภาคผนวก  
 



ภาคผนวก ก 
 

การทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่ก.1  การทดสอบคาความเช่ือม่ันของการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
  

ตัวแปร คาความเชื่อม่ัน 
1. การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม 0.916 
2. การจัดการขยะของโรงแรม .0816 
3. การจัดการน้ําของโรงแรม 0.773 
4. การจัดการเสียงของโรงแรม 0.869 
5. การจัดการพลังงานของโรงแรม 0.813 
6. การจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม 0.795 
7. การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 0.902 
8. การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม 0.818 

                                                 รวม 0.963 
 
 
ตารางที่ ก.2  การทดสอบคาความเช่ือม่ันของปจจัยภายในท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ

โรงแรม 
  

ตัวแปร คาความเชื่อม่ัน 
1. ระดับปญหาส่ิงแวดลอมของโรงแรม 0.894 
2. ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของ
โรงแรม 

0.751 

3. การบริหารงานของโรงแรมในเครือ 0.757 
4. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของพนักงานโรงแรม 0.753 
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ตารางที่ ก.2  (ตอ) 
 

ตัวแปร คาความเชื่อม่ัน 
5. ความรวมมือของพนักงานในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม 

0.749 

6. ผลประโยชนท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการส่ิงแวดลอม
ท่ีด ี

0.796 

                                                                                         รวม 0.817 
 
 
 
ตารางที่ ก.3  การทดสอบคาความเช่ือม่ันของปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ 

โรงแรม 
 

ตัวแปร คาความเชื่อม่ัน 
1. ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมตอ
ชุมชน   

0.815 

2. การเรียกรองของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ  0.813 
3. ความตองการส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูใชบริการโรงแรม 0.848 
4. การบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับของหนวยงานภาครัฐ 0.822 
5. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 0.816 
6. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม 0.836 
7. การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

0.820 

                                                                                         รวม 0.846 
  
 
 



ภาคผนวก  ข 
 

แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 

 แบบสอบถามเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม    เปนสวนหนึ่งของการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอม  คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)  ซ่ึงแบบสอบมีจํานวนท้ังหมด 9  หนาโดย
เนื้อหาของแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปดและปลายปด แบงออกเปน 11  สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2  การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
 สวนท่ี 3  การจัดการขยะของโรงแรม 
 สวนท่ี 4  การจัดการน้ําของโรงแรม 
 สวนท่ี 5  การจัดการเสียงของโรงแรม 
 สวนท่ี 6  การจัดการพลังงานของโรงแรม 
 สวนท่ี 7  การจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม 
 สวนท่ี 8  การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม  
 สวนท่ี 9 การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

สวนท่ี 10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมของ
โรงแรม 

สวนท่ี 11 ปญหา/อุปสรรคการจัดการส่ิงแวดลอม  และขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษาขอรับรองวาขอมูลท่ีเปนคําตอบของทานจะเปนความลับและนําไปใชเฉพาะในการ 
ศึกษาครั้งนี้เทานั้นโดยไมมีการเปดเผยขอมูลของโรงแรมไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

       ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม 
    นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอม 

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 
 
สวนที่ 1     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

                    1. หญิง                                                              2. ชาย 
 
2. อาย ุ
                    1. ต่ํากวา 25 ป                       2. 25-34 ป 
                    3. 35-44 ป          4. 45 ปขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
                    1. ประถมศึกษา          2. มัธยมศึกษาตอนตน 
                    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.                                4.  ปวส./อนุปริญญา 
                    5. ปริญญาตร ี          6. ปริญญาโท 
                7. สูงกวาปริญญาโท 
 
4. ตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบในโรงแรม 
                    1. เจาของโรงแรม                          2. ผูจัดการโรงแรม  
                    3. ผูชวยผูจัดการโรงแรม ฝายใด                               4. พนักงาน ปฏิบัติงานในฝายใด 
 
5. ระยะเวลาการทํางานในโรงแรมนี้ ................................ ป ......................... เดือน 
 
6. จํานวนหองพักในโรงแรม ........................ หอง 
 
7. โรงแรมอยูในระดับมาตรฐาน 
                   1.  1  ดาว                                                                  2.  2  ดาว  
                   3.  3  ดาว                                   4.  4  ดาว  

                   5.  5  ดาว                                   6.  ไมทราบ  
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 

 

 
 

ระดับการดําเนินการ 
ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
สวนที่ 2  การบริหารดานส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

1. โรงแรมมีนโยบาย/วิสัยทัศนดานการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมท่ีชัดเจน 

     

2. โรงแรมมีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมอยางเพียงพอ 

     

3. โรงแรมมีแผนงาน/โครงการในการปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงแรม 

     

4. โรงแรมมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม
อยางสมํ่าเสมอ เชน ทุกๆเดือน  ทุกๆ3 เดือน เปนตน  

     

สวนที่ 3  การจัดการขยะของโรงแรม 
1. โรงแรมมีการใหความรูเรื่องการท้ิงขยะ การคัดแยกขยะใหกับ

พนักงาน เชน การฝกอบรม  ปายประกาศ เปนตน 
     

2. โรงแรมมีถังขยะสําหรับการคัดแยกขยะแตละประเภท      

8. โรงแรมไดรับการรับรองมาตรฐานทางส่ิงแวดลอมหรือไม 
                    1.ไดรับ (โปรดระบุ)                 2. ไมไดรับ 

                          1. เกียรติบัตรใบไมเขียว         2. Green Globe  

                          3. ISO 14001                                                      4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 

9.  ภายในโรงแรมของทานมีปญหาส่ิงแวดลอมดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
                   1. ปญหาขยะ                                                 2. ปญหาน้ําเสีย 

                   3. ปญหาเสียงรบกวน                                                4. ปญหาพลังงาน 
                   5. ปญหาอากาศ                                    6. ปญหาภูมิทัศน  
                   7. ปญหาอ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 
 

ระดับการดําเนินการ 
ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
3. โรงแรมมีการนําขยะเปยกหรือเศษอาหารไปทําปุยหมัก      
4. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/รณรงคใหผูใชบริการของโรงแรมมี

การคัดแยกขยะ 
     

5. โรงแรมมีพ้ืนท่ี/สถานท่ีพักขยะกอนนําไปท้ิงหรือนําไปกําจัด      
6. โรงแรมมีการนําวัสดุท่ีใชแลวมาแปรสภาพเพ่ือนํากลับมางานใช

ใหมอีกครัง้ (Recycle) 
     

7. โรงแรมมีการนําวัสดุท่ีใชแลว เชน กระดาษท่ีใชหนาเดียว ฯลฯ 
กลับมาใชใหม (Reuse) 

     

8. โรงแรมมีการลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆของ
โรงแรม เชน การใชดอกไมปลอมแทนการใชดอกไมสดในการ
ตกแตงเวที เปนตน 

     

สวนที่ 4   การจัดการน้ําของโรงแรม 
1. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/รณรงคจากพนักงานในการใชน้ํา

อยางรูคุณคา 
     

2. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/รณรงคการใหผูใชบริการของ
โรงแรมมีการประหยัดน้ํา  เชน การติดสติ๊กเกอร  เปนตน 

     

3. โรงแรมมีการกักเก็บน้ําฝนมาใชในกิจกรรมตางๆ เชน ลางรถ  ลาง
พ้ืน เปนตน 

     

4. โรงแรมมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ      
5. โรงแรมมีการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชใหมอีกครั้ง 

เชน รดน้ําตนไม/สนามหญา  เปนตน 
     

6. โรงแรมมีการใชอุปกรณประหยัดน้ํา เชน โถสุขภณัฑ   ฝกบัว อาง
อาบน้ํา เปนตน 

     

7. โรงแรมมีการตั้งเวลา/กําหนดเวลาในการรดน้ําตนไม/สนามหญา 
ในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 
 

ระดับการดําเนินการ 
ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
8. โรงแรมมีการตรวจสอบ การซอมบํารุงอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการ 

ใชน้ําอยางสมํ่าเสมอ 
     

สวนที่ 5  การจัดการเสียงของโรงแรม 
1. โรงแรมมีการใหความรูพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของเสียง   การ

ปองกันเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางาน 
     

2. โรงแรมมีการเตรียมอุปกรณปองกันเสียงดังใหกับพนักงานท่ีตอง
สัมผัสกับเสียงดังจากการทํางาน 

     

3. โรงแรมมีการปองกันเสียงดังท่ีเกิดจากกิจกรรมของโรงแรม เชน 
การทําหองประชุม  หองอาหาร  เปนหองเก็บเสียง เปนตน 

     

4. โรงแรมมีการบํารุงรักษาอุปกรณอยูเสมอเพ่ือปองกันการเกิด 
เสียงดังจากการทํางานท่ีผิดปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เปนตน 

     

5. โรงแรมมีการขอความรวมมือจากผูใชบริการของโรงแรมในการใช
เสียงภายในโรงแรม 

     

6. โรงแรมมีการเลือกใชอุปกรณท่ีไมมีเสียงรบกวนหรือมีเสียงรบกวน
นอยท่ีสุด เชน เครื่องดูดฝุน โถสุขภัณฑ เปนตน 

     

7. โรงแรมมีการควบคุม  ดูแลการใชเครื่องขยายเสียงในการจัด
กิจกรรมตางๆ โดยไมเปนการรบกวนผูใชบริการโรงแรมทานอ่ืน 

     

8. โรงแรมมีการปองกันเสียงท่ีเกิดจากภายนอกโรงแรม เชน แผน
ซีเมนตปองกันเสียง เปนตน 

     

สวนที่ 6  การจัดการพลังงานของโรงแรม 
1. โรงแรมมีการใหความรูเรื่องการใชเครื่องใชไฟฟา  การประหยัด

พลังงานกับพนักงาน เชน  การฝกอบรม การติดสติ๊กเกอรตาม
อุปกรณตางๆ  เปนตน 

     

2. โรงแรมมีการขอความรวมมือ/รณรงคเรื่องการประหยัดพลังงานใน
หองพัก เชน การตั้งอุณหภูมิหองไมต่ํากวา 25 องศา เปนตน 
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 
 

ระดับการดําเนินการ 
ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
3. โรงแรมมีการใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม พลังงานน้ํา  ไบโอดีเซล ถานชีวมวล เปนตน 
     

4. โรงแรมมีการใชระบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติในพ้ืนท่ีสาธารณะของ
โรงแรม 

     

5. โรงแรมมีการใชเครื่องใชไฟฟาท่ีไดมาตรฐานโดยมีการรับรองเรื่อง
ประสิทธิภาพ เชน การใชเครื่องใชไฟฟามีฉลากประหยัดไฟเบอร 5
มีสัญลักษณ Energy Star  เปนตน 

     

6. โรงแรมมีการทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอย 4 ครั้งตอป เปนตน 

     

7. โรงแรมมีการใชเครื่องใชไฟฟาท่ีชวยในการประหยัดไฟ เชน การ
ใชหลอดฟลูออเรสเซนสแทนการใชหลอดไส  การใชโคมไฟแบบ
มีแผนสะทอนแสง  เปนตน 

     

8. โรงแรมมีออกแบบอาคารใหมีการใชแสงจากธรรมชาติแทนการใช
แสงจากหลอดไฟ 

     

สวนที่ 7  การจัดการคุณภาพอากาศของโรงแรม 
1. โรงแรมมีการจัดพ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหรี่แยกออกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ

อ่ืนภายในโรงแรมโดยมีปายบอกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 
     

2. โรงแรมมีการทําความสะอาด การซอมบํารุงระบบทออากาศ  
เครื่องปรับอากาศ อยางสมํ่าเสมอ 

     

3. โรงแรมมีการจัดหองพักสําหรับผูใชบริการท่ีตองการสูบบุหรี่แยก
ตางหาก 

     

4. โรงแรมมีระบบระบายอากาศในหองครัวและหองซักรีดใหมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

     

5. โรงแรมมีการหลีกเล่ียงการใชสารเคมีท่ีมีไอระเหยรุนแรง เชน 
น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาขัดเงา ยาฆาแมลง ยากันยุง เปนตน 
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 
 

ระดับการดําเนินการ 
ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
6. โรงแรมมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีอาจจะกอใหเกิดฝุนละอองภายใน

โรงแรม 
     

7. โรงแรมมีการใชรถไฟฟา/รถจักรยานภายในโรงแรม      
8. โรงแรมมีการออกแบบอาคารใหมีการระบายอากาศโดยธรรมชาต ิ      

สวนที่ 8  การจัดการภูมิทัศนของโรงแรม 
1. โรงแรมไมมีปายสูง ตึกสูงบดบังทัศนียภาพ      
2. โรงแรมมีทางเดินเทาท่ีปลอดภัยและรมรื่น      
3. โรงแรมมีการจัดเสนทางเดินรถท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ

พนักงานและผูใชบริการ 
     

4. โรงแรมมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงแรมท่ีทําใหเกิดความสบายตา      
5. โรงแรมไมมีการเดินสายไฟท่ีกอใหเกิดความรําคาญทางสายตา      
6. โรงแรมมีการตกแตงตนไมอยางสมํ่าเสมอ      
7. โรงแรมมีการใหแสงสวางตามทางเดิน/ สนามหญาอยางเพียงพอ      
8. โรงแรมมีการใชตนไมในทองถ่ินมาจัดสวน ตกแตงสถานท่ี      

สวนที่ 9  การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
1. โรงแรมมีการใชผลิตภัณฑท่ียอยสลายไดงาย เชน การใชกลอง

กระดาษแทนกลองโฟม  เปนตน 
     

2. โรงแรมมีการยกเลิกการใชผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดปญหากับ
ส่ิงแวดลอม เชน  สาร CFCs โฟม  สเปรย เปนตน 

     

3. โรงแรมเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีฉลากเขียวกํากับ      
4. โรงแรมมีการใชผลิตภัณฑท่ีไมกอใหเกิดอันตรายกับมนุษยและ

สัตว เชน การใชน้ําสกัดชีวภาพ/EM ในการลางหองน้ํา การใช
ตะไครหอมในการไลยุงแทนการใชยากันยุง เปนตน 

     

5. โรงแรมมีการเลือกใชผลิตภัณฑ วัตถุดิบท่ีสามารถหาไดในทองถ่ิน      
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 
 

ระดับการดําเนินการ 
ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
6. โรงแรมมีการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียแทนปุยเคมีในการดูแลตนไม      
7. โรงแรมมีการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีหีบหอ/บรรจุภัณฑนอยท่ีสุด      
8. โรงแรมมีการใชผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม      

สวนที่ 10  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
ทานคิดวาประเด็นใดตอไปนี้ที่มีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม (ทําใหการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมของ
โรงแรมดีขึ้น) 

1. ระดับปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นของโรงแรม      
2. ความใสใจการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมจากเจาของโรงแรม      
3. การบริหารงานของโรงแรมในเครือขาย      
4. ความตองการของพนักงานท่ีทํางานในโรงแรมท่ีตองการใหการ

ดําเนินการดานส่ิงแวดลอมของโรงแรมดีขึ้น 
     

5. ความรวมมือของพนักงานในการชวยกันจัดการส่ิงแวดลอมของ
โรงแรม 

     

6. ผลประโยชนของโรงแรมท่ีโรงแรมจะไดรับจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีดี เชน ภาพลักษณท่ีดีของโรงแรมทําใหมีผูมาใช
บริการโรงแรมมากขึ้น 

     

7. ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงแรมท่ีมีตอชุมชนท่ี
ตั้งอยูบริเวณรอบโรงแรม 

     

7. ผลกระทบจากการจัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงแรมท่ีมีตอชุมชนท่ี
ตั้งอยูบริเวณรอบโรงแรม 

     

8. การรองเรียนของชุมชนท่ีตั้งอยูรอบบริเวณโรงแรมท่ีตองการให
โรงแรมมีการปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอม 

     

9. ความคิดเห็น/ความตองการของผูใชบริการโรงแรม      
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คําชี้แจง     กรุณากรอกขอมูลและทําเคร่ืองหมาย ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากที่สุด 
 

ระดับการดําเนินการ 
ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
10. การบังคับใชกฎหมาย/กฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอมของโรงแรม เชน พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547  พรบ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  เปนตน 

     

11. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงแรม 

     

12. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การลดภาวะโลกรอน เปนตน      
13. การรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม

ภายในโรงแรม เชน มูลนิธิใบไมเขียว, ISO , Green Globe เปนตน 
     

13. ปจจัยอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................      
 
 

สวนที่ 11  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
 
1.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                         1.  ขาดการสนับสนุนจากเจาของ/ผูบริหารโรงแรม 
                         2.  ขาดความรวมมือจากพนักงานภายในโรงแรม 
                         3.  ขาดความรวมมือจากผูเขาใชบริการ 
                         4.  การสนับสนุนจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอ 
                         5.  ขาดอุปกรณในการจัดการส่ิงแวดลอม เชน ถังขยะ เปนตน  
                         6.  ขาดความรูในการจัดการส่ิงแวดลอม  
                         7.  ขาดเงินทุน/งบประมาณในการจัดการส่ิงแวดลอม  
                         8.  ขาดบุคคลากรในการจัดการส่ิงแวดลอม 
                         9.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 
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2.  แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
                                        ขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถามคะ 
 



ภาคผนวก  ค 
 

แบบสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 
 

1. การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีในปจจุบันเปนอยางไร   
 
 

   
 

 
 
2. ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีมีอะไรบาง 
 
 
 

   
 

 
 

ผูใหสัมภาษณ..................................................... ตําแหนง..................................................... 
สถานที่สัมภาษณ.................................................................................................................... 
วัน.......................... ที่........... เดือน...................................ป........... เวลา............................น. 
ผูสัมภาษณ.............................................................................................................................. 
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3. มีตัวอยางโรงแรมท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีหรือไม  ถามีกรุณายกตัวอยาง 
 
 

   
 
 

 
4. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ี มีอะไรบาง 

 
 

   
 

 
 
5. มีแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบ่ีอยางไร 
 
 

   
 

 
 
6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ

 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

แผนท่ีโรงแรมในจังหวัดกระบี่ 
 
 

 
 

ภาพที่ ง.1  โรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณอาวนาง   
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ภาพที่ ง.2  โรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณหาดนพรัตนธารา  
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ภาพที่ ง.3  โรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณหาดคลองมวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 152 

 
 
ภาพที่  ง.4  โรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณอาวไรเลย 
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ภาพที่ ง.5 โรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณเกาะพีพี 
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ภาพที่ ง.6  โรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณตัวเมือง 
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ภาพที่ ง.7  โรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณเกาะลันตา 

  
  



ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ นามสกุล นางสาววันวิสา  วัลยดาว 
 
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
 (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 2550 
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