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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
และในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักแรมในอ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จ านวนทั้งสิ้น 381,818 คน กลุ่มตัวอย่างในเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย
จ านวน 400 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติพรรณนาที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมานที่น ามาทดสอบสมมติฐานคือ สถิติค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูงมาก 
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมอยู่ในระดับมาก  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนดีกว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม ปัจจัยด้านเพศ อายุ และ
อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ในขณะที่ปัจจัย
ด้านประเภทโรงแรมที่เข้าพักไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม  ส าหรับ
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน แต่มีผล
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมที่แตกต่างกัน เจตคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือย ขาดความตระหนักและความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ที่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือทุกคนจะได้ช่วยในการป้องกันและมี
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The objectives of this research were (1) to investigate the attitudes and behavior 

of Thai tourists on environmental conservation in the households and hotels, and (2) to 

study the factors relating to the environmental conservation behavior in the household 

and hotels of Thai tourists, including problems and obstacles in environmental 

conservation to propose guidelines for the environmental conservation in the 

household and hotel. The research population was 381,818 Thai tourists who travelled 

and stayed in Koh Samui, Surat Thani province. The samples were 400 Thai tourists for 

quantitative data collection, and 30 Thai tourists for qualitative data collection 

selected by purposive selection technique. A questionnaire and semi-structured 

interviews were deployed to be the research instrument. Descriptive statistics were the 

frequency, mean, percentage, and standard deviation; while inferential statistics were 

the t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The findings revealed that attitude towards environmental conservation of Thai 

tourists was at a very high level. The environmental conservation behavior in the 

 



ง 
 
household and hotels was at good level. The Thai tourists had better environmental 

conservation behavior in household than in hotels. Gender, age, and career factors 

were not related significantly to the environmental conservation behavior in household 

and hotels; while the hotel type factors were not related to the environmental 

conservation behavior in hotels. In addition, the educational factor has no effect on the 

environmental conservation behavior in household, conversely, it affected the 

environmental conservation behavior in hotels. Moreover, there was the relationship 

between attitude and the environmental conservation behavior in household and 

hotels. Problems and obstacles in environmental conservation were the use of natural 

resources and environment extravagantly, lack of awareness and knowledge about 

proper waste management. Therefore, related agencies must accelerate the promotion 

of knowledge, continuously raise awareness about environmental problems and waste 

management, so that everyone can help to protect and participate in environmental 

sustainability. 
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บทท่ี  1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมก าลั ง เป็นที่สนใจของทุกประเทศทั่ว โลกเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายมากขึ้น เกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะมูล
ฝอยและน้ าเน่าเสีย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม ท าให้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมลดลงและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว และจิราภรณ์ 
เทียมพันธ์พงศ์ (2561: 1708-1709) กล่าวว่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลกในปัจจุบันโดยสาเหตุหลักประการหนึ่งของปัญหาเกิดจาก
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ การบริโภคที่เกินความพอดี 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการใช้น้ า การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย หรือไม่มีคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง การขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ขาดการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือยและขาดการควบคุมระดับการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม จึงท าใหป้ัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการถือเป็นอุตสาหกรรมส าคัญหนึ่งในการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเจริญทางสังคม และยกมาตรฐานการครองชีพ
ให้แก่ประเทศ แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมาก วันวิสา วัลย์ดาว (2552: 2) กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
บริการที่อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ซึ่งการอุปโภค บริโภคในโรงแรมเป็นสาเหตุส าคัญหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
น้ า ไฟฟ้า อาหาร และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ (นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ และ
คณะ, 2559: 131) การขยายตัวของสถานประกอบการโรงแรมอย่างต่อเนื่องท าให้สิ่งแวดล้อมได้รับ
ผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการและการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของผู้เข้าพักอย่าง
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มาก ปริมาณขยะหรือกิจกรรมที่เกิดจากธุรกิจโรงแรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลกระทบที่
เกิดจากอาคารหรือที่พักอาศัยประเภทอ่ืน ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน (Robinot and Giannelloni, 2010: 158) 
ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสีย หรือปัญหามลพิษทางเสียงจากโรงแรมได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงแรมรวมกับปริมาณขยะและของเสียที่
เกิดขึ้นจากบ้านเรือนของผู้ที่พักอาศัยย่อมท าให้ปริมาณของขยะและของเสียเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
(วันวิสา วัลย์ดาว, 2552: 2)  

ปิยะดา วชิระรวงศกร และอุษณีย์ ทิมสูงเนิน (2558: 102) กล่าวว่า สถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมมีปริมาณการใช้พลังงานมากกว่าอาคารธุรกิจประเภทโรงพยาบาล และสถานศึกษา 
อุตสาหกรรมการบริการใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นจ านวนมาก การด าเนินงานของสถานประกอบการประเภทโรงแรมสร้าง
ผลกระทบในเรื่องของเสียและสิ่งปฏิกูล โดยของเสียที่เกิดจากกิจกรรมในการด าเนินงานของโรงแรม
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอาหารที่เหลือทิ้ง ภาชนะบรรจุต่าง ๆ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม
ที่อยู่ในสภาพดี ซึ่งลักษณะของเสียเหล่านี้คล้ายคลึงกับขยะทั่วไปที่มาจากชุมชนที่พักอาศัย แต่จะมี
ปริมาณมากกว่า น้ าก็เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สถานประกอบการประเภทโรงแรมใช้ในการด าเนินงาน
และให้บริการ โดยแหล่งที่มาของน้ าเสียจากโรงแรมเกิดจากแหล่งใหญ่ ๆ คือ ห้องพัก ห้องซักรีด 
ห้องครัว สระว่ายน้ า สปา และน้ าปล่อยทิ้งจากเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยปริมาณน้ าเสียและของเสียจาก
โรงแรมขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก าลังเป็นภัยคุกคาม
มนุษย์และระบบนิเวศ ทุกภาคส่วนจึงให้ความสนใจและมีความพยายามในการหาวิธีป้องกันและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Hwang and Choi, 2018: 1) มีการเตรียมความพร้อม มีการ
พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและปรับกลยุทธ์บูรณาการหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงการ
ท่องเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตและการบริการทั้งจากทางตรงและทางอ้อม (นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ 
และคณะ, 2559: 131) ซึ่งการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจ าเป็นที่จะต้องหาแนวปฏิบัติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย (Deraman et al., 2017: 306) 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีรูปแบบเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวในแบบที่ตนเองสนใจ
หรือต้องการมากขึ้น มีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ มากมายที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่สนใจพิเศษเพ่ือความสนใจเฉพาะด้าน (Special Interest Tourism) โดยเฉพาะทางด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism นักท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความภูมิใจและเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวความคิดทางด้านการบริโภคเปลี่ยนไปเป็นกระแส  (Trend) ของการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น (หงสกุล เมสนุกูล, 2555: 686-687) จากกระแสการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท าให้ภาคธุรกิจโรงแรมและหลายหน่วยงานในธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มตื่นตัวและจัดท าแผน
นโยบายการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การที่โรงแรมและหน่วยงานในธุรกิจท่องเที่ยว
ตระหนักต่อการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากเป็นการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินธุรกิจในสายตา
นักท่องเที่ยวท าให้เกิดความเชื่อม่ันในการเลือกใช้บริการ (เจนจิรา คุ้มเมือง, 2558: 2) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของ
ประเทศไทย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง 
ที่ราบชายฝั่ง มีพ้ืนที่ครอบคลุมถึงบริเวณในอ่าวไทย มีเกาะขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่ วไป เช่น 
เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จากสถิติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในปี 2560 มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 5,511,730 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จ านวน 2,011,858 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 3,499,872 คน มีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 7.8 จากจ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวใน
จังหวัดจ านวนประมาณ 68,054 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) จากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นทุกปีท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ และธุรกิจที่พักมีการ
เจริญเติบโตและขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และส่งผลให้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วง
หน้าร้อน ปัญหาขยะล้นและส่งกลิ่นเหม็น ดังรายงานข่าวของ ไทยพีบีเอสออนไลน์ (2559) ระบุว่า 
ปัจจุบันอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขยะเกิดขึ้นวันละ 150 ตัน ท าให้ต้องเสียค่าเก็บและ
ค่าด าเนินการฝังกลบขยะกิโลกรัมละ 2 บาท คิดเป็นเงินวันละ 300,000 บาท ปัจจุบันบนเกาะสมุยมี
ขยะตกค้างบนเกาะมากถึง 3-4 แสนตัน ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนี้อาจเพราะสถานประกอบการหลายแห่ง
ไม่ได้ให้ความส าคัญของการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง รวมถึงผู้ใช้บริการโรงแรมไม่มีความตระหนักและ
จิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าจึงท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา (วันวิสา วัลย์ดาว, 
2552: 3)  

จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศจ านวนไม่
น้อยศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม เช่น วันวิสา วัลย์ดาว (2552) ท าการศึกษาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ Kirk (1995) ท าการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงแรมในเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศอังกฤษ Álvarez Gil et al. (2001) ท าการศึกษาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงแรมในประเทศสเปน และ Mensah (2006) ท าการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
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ของโรงแรมในอักกรา ผลการวิจัยโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า โรงแรมที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มี
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ผู้บริหารของโรงแรมและพนักงานบางส่วนยังขาดความรู้
และความสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยในส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรม เช่น เดชา ศรีดูกา (2556) ท าการศึกษาการใช้น้ าของโรงแรม กรณี 
ศึกษาจังหวัดภูเก็ต เจนจิรา คุ้มเมือง (2558) ท าการศึกษานโยบายการจัดการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงานของโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ Erdogan and Baris (2007) ท าการ 
ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเมืองอังคารา ประเทศตุรกี ผลการวิจัยโดย
ภาพรวม พบว่า การท าให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรมต้องอาศัยความร่วมมือและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าเพ่ือป้องกันและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 งานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัยและในโรงแรม 
เช่น  ทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556) ท าการศึกษาพฤติกรรมของแม่บ้านในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในอาคารที่พักอาศัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของแม่บ้าน คือ การขาด
การรับรู้ข่าวสารและการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายในด าเนินงานเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง            

Mondéjar-Jiménez et al (2011) ท าการศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการ

ประหยัดน้ าของผู้ที่อาศัยอยู่ในสเปน พบว่า ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มาก
ขึ้นด้วย จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของลูกค้าในโรงแรมของ Miao and 
Wei (2013: 108) Baker et al. (2014: 97) Elena-Nicoleta et al. (2015: 100) และ Deraman 
et al. (2017: 308) ผลการวิจัยโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวันแตกต่างจากพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ท าในโรงแรม กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่พักในโรงแรม
มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่บ้านมากกว่าขณะที่พวกเขาเข้าพักในโรงแรม  

ผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แม้งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรมมีความหลากหลาย แต่งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากมุมมองของนักท่องเที่ยวและงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมในประเทศไทยยังมีจ านวนน้อยมาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
งานวิจัยในบริบทดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงเจตคติเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะการอนุ รักษ์
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พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และการจัดการขยะ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและใน
โรงแรม อันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

ค าถามในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1.2.1 เจตคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร 
1.2.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและใน

โรงแรมเป็นอย่างไร  
1.2.3 มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและ

ในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
1.2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง  
1.2.5 แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมเป็นแบบใด 
 

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาเจตคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือนและในโรงแรม 
1.3.3  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเจตคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
1.3.4  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
1.3.5  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
1.4.1  ได้ทราบถึงเจตคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
1.4.2  ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ความรู้ สร้าง
เจตคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและดียิ่งขึ้น 

1.4.3 ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในครัวเรือนและใน
โรงแรม  

1.4.4 ผู้ประกอบการโรงแรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ประกอบการก าหนดนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าและพลังงานใน
โรงแรมและการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

1.4.5 ภาคการศึกษาสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาที่บูรณา
การเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนได ้
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยส ารวจครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ในอ าเภอเกาะสมุย โดยประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่ใน
การศึกษา ได้แก่ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2561– 
มกราคม 2562   
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.6.1  เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทีโน้มเอียงของจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเจตคติในการ

ควบคุม ป้องกัน แก้ไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และ
การจัดการขยะ วัดได้โดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติ ชนิดตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 
ระดับ 

1.6.2  พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เป็นพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และการ
จัดการขยะ วัดได้โดยใช้แบบสอบถามวัดพฤติกรรม ชนิดตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 
ระดับ 

1.6.3  สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พลังงาน น้ า ขยะ เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ภายในที่อยู่อาศัย บ้านพัก หรือหอพัก แต่ไม่ใช่ในโรงแรม 

1.6.4  นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้
บริการที่พักในโรงแรมในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยศึกษาเกี่ยวกับเจตคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้อาศัย แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับเจตคติ 
2.4  แนวคิดท่ีพักแรม 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6  การสกัดตัวแปร 
 

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

2.1.1  ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
ราตรี ภารา (2543: 15) ได้ให้ความหมายของค าว่าสิ่งแวดล้อมไว้ว่า สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เกษม จันทร์แก้ว (2544: 2-3) กล่าวว่า 
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งของ วัตถุ สารประกอบ และกลุ่มสรรพสิ่งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างข้ึนที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เศรษฐกิจ สังคมและ/หรือสัมผัส
ด้วยอาการทั้งห้า คือ รส กลิ่น สี เห็นได้ และสัมผัสได้ ซึ่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วยสิ่งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2549: 10)
ในขณะที่ จ าลอง โพธิ์บุญ (2550: 1) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
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กายภาพ ชีวภาพ หรือสังคมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้น 
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา วันวิสา วัลย์ดาว (2552: 6) 
ได้สรุปว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ส าหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2540: 8) 
ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าสิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่
มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องและมองเห็นได้ และนามธรรม เช่น วัฒนธรรม แบบแผน 
ประเพณี ความเชื่อ ซึ่งมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจร
และวัฏจักรที่เก่ียวข้องกันไปท้ังระบบ   

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ/หรือมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น  ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

 
2.1.2 ประเภทของสิ่งแวดล้อม 
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550: 3-4) ได้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้   
 1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) หรือที่เรียกว่า

ทรัพยากรธรรมชาติโดยมนุษย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นเช่นดินแร่ธาตุป่าไม้
สัตว์ป่าพืชในป่าเป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ  

 (1) สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือชีวภาพ (Biotic Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวที่ถูกควบคุมโดยหน่วยทางพันธุกรรมหรือยีน ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า เชื้อรา แบคทีเรีย 
เป็นต้น 

 (2) สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิตหรือกายภาพ (Abiotic Environment) เป็นสิ่งแวดล้อม
ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ซึ่งสามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตา ได้แก่ ดิน น้ า ลม ฝน ภูมิประเทศ รังสี เป็นต้น 

 2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตหรือเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ  

 (1) สิ่งแวดล้อมทางชีวะ-กายภาพ (Bio-physical Environment) ซึ่งสิ่งมีชีวิต
จัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การตัดต่อหน่วยพันธุกรรมพืชเพ่ือเป็นอาหารของมนุษย์ ส่วน
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต เช่น อาคารบ้านเรือน ถนน สะพาน รถยนต์ เป็นต้น  
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 (2) สิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือนามธรรม (Social or Abstract Environment) 
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีรูปร่างแต่มนุษย์สามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้อาศัยอยู่ในสังคม
อย่างเป็นระเบียบ เช่น วัฒนธรรม กฎหมาย ศาสนา ประเพณี ค่านิยม เป็นต้น  

 
2.1.3 หน้าที่ของสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมและมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่ง
สามารถดูได้จากหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือบริการต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้จากสิ่งแวดล้อม หน้าที่สิ่งแวดล้อม
สามารถจ าแนกได้ 4 ประการ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีค าภา, 2557: 89) ดังนี้  

  1) สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งที่มาของทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบส าหรับภาค
เศรษฐกิจ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะถูกน ามาสกัดหรือแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยทั่วไปอาจแบ่งทรัพยากรธรรมชาติได้ 2 ประเภท คือ  

 (1) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้ไม่หมดสิ้น (Inexhaustible Resources) 
ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่ยากแก่การเปลี่ยนสภาพ (Immutable Resources) เช่น พลังงานจาก
ดวงอาทิตย์  ลม ฝน พลังน้ า อากาศ ฝุ่น ใช้ เท่าไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากถูกใช้ในทางที่ผิด (Miserable Resources) เช่น 
ที่ดิน น้ า ลักษณะภูมิประเทศ บรรยากาศ ทิวทัศน์สวยงาม ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ า ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ย่อมท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้า
ต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน 

 (2) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustible Resources) 
ได้แก่ 2.1) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ 
(Renewable Resources) เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ าเสียจาก
โรงงาน น้ าในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซึ่งอาจท าให้เกิดขึ้นใหม่ได้ หากไม่มีการ
วางแผนและการจัดการประโยชน์อย่างถูกต้อง จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียไป อีกทั้งมี
ผลสะท้อนทางเศรษฐกิจและสังคมต่อมนุษย์  2.2) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปน า
กลับมาใช้อีกไม่ได้ (Non-renewable Resources) เช่น ถ่านหิน น้ ามันก๊าซ อโลหะส่วนใหญ่ ฯลฯ 
ถูกน ามาใช้เพียงครั้งเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้  2.3) ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถน ามายุบให้กลับเป็นวัตถุเช่นเดิม แล้วน า
กลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้ (Reusable Resources) เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองค า 
เป็นต้น 2.4) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ทดแทนไม่ได้ ไม่อาจท าให้มีใหม่ได้ (Non-reusable 
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Resources) เช่น แร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันปิโตรเลียม ถ่านหิน พลังงานจากฟอสซิล คุณสมบัติ
ธรรมชาติของดิน ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์น้ า เป็นต้น 

  2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ ได้ เพราะเป็นแหล่งอาศัยที่
เหมาะสมในการด ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นผล
สืบเนื่องจากการกระท าของมนุษย์ การรบกวนระบบนิเวศทางธรรมชาติต่าง ๆ จนเสียสมดุล ก าลังท า
ให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีสภาวะไม่เหมาะสมในการด ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช 

  3) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท าหน้าที่รองรับของเหลือทิ้งหรือกากจากภาคเศรษฐกิจ 
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากความไม่ตั้งใจ เช่น กระแสลมท าให้สารพิษฟุ้งกระจายไปจนไม่
เกิดพิษ น้ าหลากในฤดูฝนช่วยเจือจางความสกปรกของน้ าทิ้งที่ปล่อยจากชุมชนและอุตสาหกรรม   
เป็นต้น  

  4) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้บริการทางนันทนาการแก่มนุษย์ เช่น ชายทะเล 
น้ าตก ทะเลสาบ ป่าเขา ผู้คนนิยมไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างานและความโกลาหลของชีวิตในเมือง แสวงหา
ความรื่นรมย์ในที่ต่าง ๆ ตามก าลังฐานะของแต่ละคน 

อาจสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ใหญ่ คือ 1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
และ 2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมจ าแนกได้ 4 ประการ คือ 1) 
สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งที่มาของทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบส าหรับภาคเศรษฐกิจ 2) สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ 3) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท าหน้าที่รองรับของเหลือทิ้งหรือ
กากจากภาคเศรษฐกิจ และ 4) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้บริการทางนันทนาการแก่มนุษย์ 

 
2.1.4 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
คงศักดิ์ ธาตุทอง (2548: 20) ได้กล่าวถึงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3 ประการ ในการสร้างความ

ตระหนักและจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1) ลักษณะของจริยธรรมแบบอีโก้ (Egocentric Ethics) มีรากฐานมาจากตัวเอง 

และอยู่บนข้อสมมติที่ว่า อะไรที่ดีต่อตัวเราก็จะดีต่อสังคม หรืออาจเรียกว่าเป็นการยึดเอาตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง วิธีคิดนี้ตีความได้ว่าทุนนิยมเป็นสิ่งที่เหมาะสมและไม่มีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงไม่ส าคัญเท่ากับประโยชน์ทางธุรกิจที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ือ
ตนเองและพวกพ้อง 

  2) จริยธรรมแบบโฮโม (Homocentric Ethics หรือ Anthropocentric Ethics) 
เป็นจริยธรรมที่มนุษย์ยึดเอามวลมนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง เป็นวิธีคิดท่ีถือเอาคนเป็นเป้าหมาย
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หลักของสรรพสิ่งนี้เกิดขึ้นภายใต้สภาพของสังคมที่ยึดเอาประโยชน์สูงสุดเพ่ือคนส่วนใหญ่ เพราะเชื่อ
ว่ามนุษย์คือผู้ที่พระเจ้าส่งมา เพ่ือคุ้มครองธรรมชาติบนโลกใบนี้ ดังนั้น มนุษย์จึงควรอนุรักษ์และ
ปกป้องธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์ จริยธรรมนี้มีแนวคิดว่าการตัดสินใจควรน าไปสู่การเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ
ผลกระทบระยะยาวที่จะตามมาไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในการหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ
จะรับผิดชอบอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อมันมีผลกระทบต่อความเป็นปกติสุขของสังคมส่วนใหญ่เท่านั้น 

  3) จริยธรรมแบบอีโค (Ecocentric Ethics) เป็นจริยธรรมที่มนุษย์ยึดสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์กลาง กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทั้งหมดมีคุณค่าในตัวมันเอง การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตทุกชนิดที่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศที่สมบูรณ์จะเป็นสิ่ งที่มีความส าคัญเป็นอันดับ
แรก วิธีคิดนี้จึงสรุปว่าบทบาทของมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงจากการเอาชนะธรรมชาติมาเป็นสมาชิก
และเป็นประชากรของธรรมชาติ  

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอา
ความถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตา ที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างและปลูกฝังอบรมให้บุคคลมีจิตส านึกที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเบาบางลงหรือน้อยลงจนกระทั่งถึงระดับของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลได้ ระหว่างมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืนและไม่เสียดุลยภาพ แนวทาง
ในการสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อมคือการเรียนการสอนและอบรมสั่งสอนให้เห็นคุณค่าความส าคัญของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
พอประมาณ (ประยูร วงศ์จันทรา, 2555: 226) 

สรุปได้ว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3 ประการ ในการสร้างความตระหนักและจิตส านึกต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) จริยธรรมแบบอีโก้ 2) จริยธรรมแบบโฮโม และ 3) จริยธรรมแบบอีโค 
ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างและปลูกฝังอบรมให้บุคคลมีจิตส านึกที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.2.1  ความหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดไม่ให้เกิดพิษภัยต่อสังคม

ส่วนรวม ด ารงไว้ซึ่งสภาพเดิมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้ง
หาทางก าจัด และป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมส่วนรวม (ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ 
ทองสว่าง, 2523: 1) ซึ่งการอนุรักษ์ คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดโดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้นานที่สุดแต่สูญเสียหรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุดและคงไว้ซึ่ง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดสวัสดิภาพทางสังคม (ศิริพรต ผลสินธุ์, 2531: 196) เรณู 
หอมหวล (2537: 3) กล่าวว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนมากที่สุดและเป็นระยะเวลานาน เกษม จันทร์แก้ว (2544: 302-305) 
กล่าวว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ การเก็บรักษา การสงวน ซ่อมแซม และปรับปรุงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด นานที่สุด แต่มีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด โดยหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี 3 
ประการคือ 1) การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด เป็นการน าหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้เพ่ือพิจารณาผลดี 
ผลเสียจากการใช้ทรัพยากร และเมื่อมีการใช้ทรัพยากรแล้วนั้นจะมีการขาดแคนหรือเหลือในอนาคต
มากเท่าไหร่ 2) การประหยัดของที่หายาก เป็นการเก็บรักษาหรือสงวนของที่หายากเอาไว้ไม่ให้
สูญเสีย 3) การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เป็นการซ่อมแซมทรัพยากรที่มีโอกาสหมดไปให้มีอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์มีไว้ใช้งานต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดต้องเกิด
ประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด เป็นเวลายาวนานที่สุด และต้องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์
น้อยที่สุด อีกท้ังจะต้องมีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงกัน (นิวัติ เรืองพาณิชย์, 2537: 34) 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดยมีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด แต่เกิด
ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุดและนานที่สุด 

 
2.2.2  แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสมบูรณ์อย่างยาวนาน มีแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้ (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2560) 
   1) ไม่ปรับสภาพของสถานที่ทางธรรมชาติให้เปลี่ยนไปจากเดิมจนด้อยคุณค่าลง เช่น 

ไม่เน้นการสร้างที่พักแรมหรือรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มาก นักท่องเที่ยวที่เข้าไป 
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ท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น จะท าให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมและสูญเสียความเป็นธรรมชาติได้ 

  2) ไม่ก่อมลพิษ หรือสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ปล่อยน้ าเสียลงใน
แม่น้ า หรือในทะเล ไม่ทิ้งขยะ ไม่เผาขยะและปล่อยให้มีขยะตกค้าง ควรจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
สร้างหรือวางถังขยะให้กลมกลืนกับสภาพของแหล่งท่องเที่ยว และควรขนขยะออกไปก าจัดนอกแหล่ง
ท่องเที่ยว 

   3) ไม่รุกล้ า ท าลายโบราณสถาน และสถานที่ท่ีมีความส าคัญทางประวัตศาสตร์ 
  4) ไม่ท าลายทรัพยากรทุกชนิดที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ไม่เหยียบย่ าและเด็ด
ดอกไม้ในป่า ไม่เก็บหินในแหล่งท่องเที่ยวไปเป็นของที่ระลึก ไม่ขีดเขียนผนังถ้ าและท าลายหินงอกหิน
ย้อยในถ้ าให้แตกหักไม่ล่าสัตว์และเผาป่าในเขตหวงห้าม  

   5) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้และถ่ายทอดให้
คนรุ่นหลังสืบต่อกันไป  

เกษม จันทร์แก้ว (2544: 302-305) กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มี 8 ประการ ดังนี้  

  1) การใช้แบบยั่งยืน หมายถึง การมีใช้ตลอดเวลาที่มนุษย์ต้องการ โดยนอกจากการ
ค านึงถึงการสร้างศักยภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วยังต้องค านึงถึงการควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ด้วย  

  2) การเก็บกัก หมายถึง การเก็บทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีเหลือใช้เอาไว้ใช้คราว
จ าเป็นหรือเม่ือภาวะขาดแคลนบางกรณีอาจเก็บไว้เพ่ือเป็นพันธุ์ในอนาคต  

  3) การรักษาหรือซ่อมแซม เป็นการรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนสภาพไปให้อยู่ในสภาพปกติ  

  4) การฟ้ืนฟู หมายถึง การท าให้สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมแล้วแปรสภาพเป็นปกติทั้ง
โครงสร้างและบทบาทโดยการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  

  5) การพัฒนา เป็นการด าเนินการที่อาศัยภาวะปกติเป็นฐานแล้วใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การท าให้เกิดการท างานของสิ่งแวดล้อมและ/หรือของทั้งระบบดีกว่าเดิม  

  6) การป้องกัน เป็นการป้องกัน 2 ลักษณะคือ การป้องกันก่อนมีการท าลายและการ
ป้องกันภัยที่เกิดซ้ าซาก ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกัน  

  7) การสงวน เป็นการสงวนที่เน้นประเภทของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักไม่ได้เน้นการ
สงวนพ้ืนที่ หรือบางกรณีอาจสงวนทั้งประเภทและพ้ืนที่ก็ได้ เช่น การสงวนสัตว์ป่า การสงวน
โบราณวัตถุ การสงวนอาชีพ เป็นต้น  

  8) การแบ่งเขต เป็นการก าหนดพ้ืนที่สงวนเอาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งเป็น
วิธีการที่นิยมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีค าภา (2557: 37-39) กล่าวว่า การปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้คงความสวยงามและมีคุณค่าตลอดไป สามารถท าได้โดย
การให้ความรู้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรนั้น เพ่ือให้เกิ ดความรัก
ความหวงแหนและพร้อมที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงความสวยงามและ
ทรงคุณค่าอย่างยั่งยืนนั้น แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถกระท าได้ 5 แนวทางคือ 

  1) การใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากร เป็นการอาศัยกฎหมาย
เพ่ือคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรประเภทธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษผู้
ละเมิดหรือฝ่าฝืนอย่างหนัก 

  2) การป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสียหาย เนื่องจากความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับทรัพยากรประเภทธรรมชาติมีสาเหตุจากหลายประการ ได้แก่ การเกิดไฟไหม้ป่า การลักลอบ
ตัดไม้ท าลายป่า การถากถางป่าเพ่ือท าเกษตรกรรม การลักลอบล่าสัตว์ การทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือปล่อยน้ า
เสียลงในแหล่งน้ า การขีดเขียนข้อความตามต้นไม้หรือโขดหิน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ท าให้ทรัพยากรได้รับ
ความเสียหาย วิธีป้องกันจ าเป็นต้องอาศัยกฎหมายเข้าช่วยในการแก้ไข เช่น การออกกฎหมายลงโทษ
ผู้ท าลายทรัพยากร การออกกฎหมายป้องกันมิให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ปล่อยน้ าเสียลงในแหล่งแม่น้ า 
เป็นต้น 

 3) การดูแลรักษาทรัพยากรประเภทธรรมชาติ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ทรัพยากร
ประเภทธรรมชาติมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ สวยงาม และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
โดยการดูแลรักษาความสะอาด การจัดระเบียบ และการซ่อมบ ารุง  

 4) การออกกฎข้อบังคับในการอนุรักษ์ทรัพยากรส าหรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามทิ้งขยะ ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามขีดเขียนต้นไม้หรือโขดหิน เป็นต้น โดย
เจ้าหน้าทีค่อยดูแลให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 

 5) การจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

อาจสรุปได้ว่า แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสมบูรณ์
อย่างยาวนาน ท าได้ด้วยการใช้แบบยั่งยืน การเก็บกัก การรักษาหรือซ่อมแซม การฟ้ืนฟู การพัฒนา 
การป้องกัน การสงวน และการก าหนดแบ่งเขตพ้ืนที่ โดยมีการใช้มาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองทรัพยากร การออกกฎข้อบังคับ การป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสียหาย การดูแล
รักษาทรัพยากรประเภทธรรมชาติ และการจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความรู้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องแก่ทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความรักความหวงแหน
และสามารถดูแล ป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง 
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2.2.3  แนวทางการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี 8 แนวทาง คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญ

ศิริ ศรีค าภา, 2557: 101-103)  
  1) การวางแผนพัฒนา มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือสร้างความสมดุล สามารถตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และสร้างความพอใจให้แก่
ประชาชนเจ้าของท้องถิ่น โดยการจัดท าแผนต้องระบุถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งระบุสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบ
  2) การรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์
มากที่สุด โดยการรักษาความสะอาด ช่วยกันปลูกต้นไม้และไม้ดอกเพ่ิมความสวยงามของภูมิทัศน์  

  3) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ หากบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ย่อมส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนด้วย 

  4) มาตรการทางกฎหมาย เป็นวิถีทางควบคุมความเสียหายของสิ่งแวดล้อมได้ดีวิธี
หนึ่งที่รัฐบาลแสดงเจตจ านงแน่วแน่ที่จะป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยมาตรการ
ควบคุมอยู่ 3 ด้านคือ มาตรการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจท่องเที่ยว มาตรการ
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว และมาตรการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
ประชาชนท้องถิ่น 

  5) การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยให้มีทัศนคติค่านิยมที่หวงแหนและเกิด
ความต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ทุกคนร่วมมือร่วม
ใจกันและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

  6) สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ เป็นการสนับสนุนให้มีการจัดงาน
เทศกาล ประเพณี และมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสู่
ท้องถิ่น พร้อมทั้งกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเกิดการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นด้วย 

  7) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประสานงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกันรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ 
อย่างจริงจัง ซึ่งอาจะเป็นรูปแบบของคณะกรรมการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นกรรมการเพ่ือ
ประสานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ 

  8) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีที่มีระบบเพ่ือพิจารณาผลเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีความรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะ
ด าเนินกิจการหรือโครงการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาที่ต้องใช้งบลงทุนสูง  
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สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี 8 แนวทาง ดังนี้ 1) การวาง
แผนพัฒนา 2) การรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ 3) การพัฒนาบุคลากร 4) มาตรการทางกฎหมาย 
5) การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ 6) สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ 7) ประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 8) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

2.2.4  ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหลายฝ่ายดังนี้ (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2560) 
  1) นักท่องเที่ยว มีส่วนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

โดยตรงจึงต้องมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
   2) เจ้าของท้องถิ่น เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง ถ้าคนในท้องถิ่นสามารถรักษา

ทรัพยากรที่มีให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ จะท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและท าให้เกิดการกระจายรายได้ 

  3) มัคคุเทศก์ มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ บอกข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติแก่
นักท่องเที่ยวทั้งก่อนและระหว่างเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ต้องกล้าตักเตือนนักท่องเที่ยวเมื่อประพฤติตน
ไม่เหมาะสมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4) ผู้ประกอบการ ต้องค านึงถึงผลเสียของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
หากผู้ประกอบการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอาจเกิดปัญหาขัดแย้งกับคนในท้องถิ่น เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่น และไม่กลับมาเที่ยวยังที่เดิมอีก 

  5) หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชน เช่น สมาคมมัคคุเทศก์
อาชีพ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว มีส่วนช่วยควบคุมดูแลผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว ให้
ด ารงอยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่โดยตรงในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบุคคล
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีจิตส านึกและช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

อาจสรุปได้ว่า ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นผู้ที่มีหน้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) นักท่องเที่ยว 2) เจ้าของท้องถิ่น 3) มัคคุเทศก์ 4) ผู้ประกอบการ 5) หน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชน และ 6) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาครัฐ 
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2.2.5  การวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถท าได้ทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรม

ภายนอก โดยการวัดพฤติกรรมภายนอกสามารถท าได้ด้วยวิธีการสังเกตโดยตรงและโดยอ้อม ส าหรับ
การวัดพฤติกรรมภายในต้องใช้วิธีการทางอ้อม เนื่องจากไม่สามารถสังเกตได้ ด้วยการใช้แบบทดสอบ 
การทดลอง หรือการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมจึงประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสังเกต 
และแบบสัมภาษณ์ โดยวิธีการศึกษาพฤติกรรมมี 2 วิธี ดังนี้ (เจริญจิต ลีภัทรพณิชย์, 2545: 18-20; 
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, 2553: 19-20) 

 1) การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าได้โดย  
  (1) การสังเกตแบบให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว (Direct Observation) เป็นการสังเกต

พฤติกรรมของบุคคลว่าใครท ากิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมด้วยการสังเกตบางคนอาจไม่
แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาก็ได้  

(2) การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observations) เป็นการสังเกต
พฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นการรบกวนพฤติกรรมของบุคคลผู้ถูกสังเกต ท าให้ผู้ถูกสังเกตไม่ทราบว่าก าลังถูก
สังเกตพฤติกรรม การศึกษาพฤติกรรมด้วยการสังเกตแบบนี้จะท าให้ได้พฤติกรรมที่แท้จริง และ
สามารถน าผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน ข้อจ ากัดของวิธีสังเกตแบบธรรมชาติ
คือ ต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมและต้องท าการสังเกตติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง  
 2) การศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อม ท าได้โดย 

   (1) การสัมภาษณ์ เป็นการซักถามข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล ใช้
วิธีการการสนทนากับผู้ตอบในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Face to Face Interaction) การ
สัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) ความส าเร็จในการเก็บข้อมูลวิธีนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สัมภาษณ์  

 (2) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่ผู้ตอบจะอ่านและเขียนตอบด้วยตนเอง 
การศึกษาพฤติกรรมด้วยแบบสอบถามมีความสะดวกเพราะจะศึกษาเวลาใดก็ได้ โดยทั่วไปแล้ว
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามปลายปิด (Closed Questionnaire) เป็นการให้
ผู้ตอบใช้วิธีการเลือกตอบจากข้อค าถามที่ก าหนดไว้ แบบมาตรประเมินค่าหรือแบบวัดอันดับคุณภาพ 
(Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 (3) การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมที่ผู้ถูกศึกษาจะอยู่ในสภาพการควบคุม
ตามที่ผู้ศึกษาต้องการ ท าได้ในห้องทดลอง การศึกษาพฤติกรรมด้วยการทดลองเหมาะกับการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลทางการแพทย์มากกว่าการศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชน  
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 (4) การบันทึก เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยให้บุคคลแต่ละคนท าบันทึกพฤติกรรม
ของตนเอง เช่น พฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสุขภาพ เป็นต้น 
  อาจสรุปได้ว่า ในการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถท าการวัดโดยวิธีการ
สังเกตส าหรับการศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อมที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ด้วยตาเปล่าท าได้โดยการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การทดลอง และการบันทึก ส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถาม
ชนิดตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ 

2.3.1  ความหมายของเจตคติ 
เจตคติ หรือ ทัศนคติ (Attitude) เป็นความโน้มเอียงที่ฝังแน่นอยู่ในความคิด และความรู้สึก

ในทางบวก หรือลบที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจ และอารมณ์  
(Kagan and Haveman, 1968: 613) คือ ความรู้สึก และ ความคิดเห็น ที่บุคคล มีต่อสิ่งของ บุคคล 
สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด (Munn, 1971: 71) เป็นความรู้สึกท่าที
ของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึกหรือท่าทีนี้จะเป็นไปในท านองที่
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ (สุชา จันทร์เอม, 2524: 226) เจตคติเป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือแนวโน้มที่จะคอยสนองต่อสิ่งเร้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ งซึ่งอาจเป็น
ทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, 2527: 66) เจตคติเป็นผลรวมของความเข้าใจ 
ความรู้สึก และแนวโน้มในการตอบโต้ของเราต่อบุคคล วัตถุ หรือเรื่องราวทั้งปวง (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 
2527: 131) โดยเจตคติเป็นความคิดที่มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งท าให้เกิดความพร้อมที่จะมี
ปฏิกิริยาโต้ตอบในทางบวกหรือในทางลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ลัดดา กิติวิภาต, 2532: 2) 

สรุปได้ว่า เจตคติ คือ ความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมในลักษณะพอใจ ไม่พอใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบ ไม่ชอบ หรือ แนวโน้มของพฤติกรรมที่
มีต่อสภาพแวดล้อมเป็นตัวก าหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองพร้อมที่จะท า
และปฏิบัติ 
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2.3.2  องค์ประกอบของเจตคติ 
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2527: 66-67) ได้สรุปองค์ประกอบของเจตคติไว้ ดังนี้ 
  1) องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นเพียง

องค์ประกอบทางด้านความรู้ ความเข้าใจของบุคคลต่อสิ่งเร้า ซึ่งได้แก่ บุคคล สถานการณ์ สังคม  
บุคคลจะมีเจตคติอย่างไรจะต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์ว่าด้วยเคยรู้จัก หรือเคยรับรู้มาก่อน 
มิฉะนั้นบุคคลจะไม่อาจก าหนดความรู้สึกหรือท าท่าว่าชอบหรือไม่ชอบ เช่น บุคคลที่จะบอกว่าชอบ
เป็นครูหรือไม่ชอบเป็นครูนั้น จะต้องทราบเสียก่อนว่าครูมีบทบาทอย่างไร มีรายได้เท่าไร และจะ
ก้าวหน้าเพียงใด มิฉะนั้นไม่อาจบอกถึงเจตคติของตนได้ 

  2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่
ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 1 คือ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้ว จะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ การที่บุคคลจะมีเจตคติอย่างไร เช่น ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตาม 
จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด คือ ความรู้สึกเพราะความรู้สึกจะบ่งชี้ว่าชอบ
หรือไม่ชอบ เช่น ความรู้สึกชอบเป็นครูหรือไม่ชอบเป็นครู เป็นต้น 

  3) องค์ประกอบทางด้านการกระท า (Behavior Component) บุคคลจะมีเจตคติ
อย่างไรให้สังเกตจากการกระท าหรือพฤติกรรม ถึงแม้พฤติกรรมจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเจต
คติ แต่ยังมีความส าคัญน้อยกว่าด้านความรู้สึก เพราะในบางครั้งบุคคลกระท าไปโดยขัดกับความรู้สึก 
เช่น ยกมือไหว้ และกล่าวค าสวัสดี แต่ในความรู้สึกจริง ๆ นั้นอาจมิได้เลื่อมใส 

เจตคติมีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ในชีวิตของบุคคลบุคคล
มีพฤติกรรมอย่างไรหรือท าสิ่งใดลงไป เจตคติเป็นเครื่องก าหนด เจตคติจึงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ
ของบุคคล โดยองค์ประกอบของเจตคติประกอบด้วย องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ   
องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก และองค์ประกอบทางด้านการกระท า 

 
2.3.3  การเกิดเจตคติ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 64 – 65) กล่าวถึงการเกิดเจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ 

(Learning) จากแหล่งเจตคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย และแหล่งที่ท าให้คนเกิด
เจตคติที่ส าคัญคือ  

  1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์
เฉพาะอย่างต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิดเจตคติต่อสิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี 
เป็นไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
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  2) การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication From Others) จะท าให้เกิด 
เจตคติจากการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้อ่ืนได้ เช่น เด็กที่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่จะเกิดเจตคติต่อ
การกระท าต่าง ๆ ตามที่เคยรับรู้มา 

  3) สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อื่นท าให้เกิดเจตคติขึ้นได้ เช่น เด็ก
ที่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งตามไปด้วย 

  4) ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) เจตคติหลายอย่างของบุคคล
เกิดข้ึนเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 

ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 166 – 167) กล่าวว่า เจตคติก่อตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน ดังนี้ 

  1) การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) เจตคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ก าลังด าเนินการตอบสนองตามความต้องการ หรือแรงผลักดันทางร่างกาย ตัวบุคคลจะ
สร้างเจตคติท่ีดีต่อบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้ 

  2) ข่าวสารข้อมูล (Information) เจตคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ข่าวสารที่ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสาร ด้วย กลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็น
และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ (Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เข้ามาสู่บุคคลนั้น จะท าให้
บุคคลนั้นเก็บไปคิด และสร้างเป็นเจตคติข้ึนมาได้ 

  3) การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) เจตคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่ม
กีฬา กลุ่มสังคมต่าง ๆ โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง ๆ แต่ยังมีการ 
ถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่งท าให้สามารถสร้าง ทัศนคติ ขึ้นได้ โดยเฉพาะครอบครัวและ
กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน เป็นกลุ่มที่ส าคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเป็นแหล่งสร้างเจตคติให้แก่บุคคลได้ 

  4) ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวัตถุสิ่งของ ย่อมเป็น
ส่วนส าคัญที่จะท าให้บุคคลต่าง ๆ ตีค่าสิ่งที่เขาได้มี ประสบการณ์มาจนกลายเป็นเจตคติได้ 

  5) ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้อม
ที่ส าคัญในการสร้างเจตคติให้กับตัวบุคคล 
 อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดเจตคติ ได้แก่ ประสบการณ์ การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน 
ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ สิ่งที่เป็นแบบอย่าง ความเกี่ยวข้องกับสถาบันหรือการเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
รวมถึงการจูงใจทางร่างกายที่ตอบสนองตามความต้องการ และลักษณะท่าทาง ซึ่งปัจจัยใดจะมี
ความส าคัญต่อการเกิดเจตคติมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการพิจารณาสร้างเจตคติต่อสิ่งดังกล่าว 
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2.3.4  การวัดเจตคติ 
เจตคติเป็นคุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคลจึงเป็นการยากที่จะอธิบาย ก าหนด แยก  หรือ

จัดล าดับขั้นที่จะชี้ว่าบุคคลมีความรู้สึกในระดับใดได้ชัดเจนแน่นอน จนกว่าบุคคลเหล่านั้นจะบอกเล่า
ให้ทราบถึงความรู้สึกที่แท้จริงโดยไม่บิดเบือน เราจึงจะทราบความรู้สึกของบุคคลนั้น การวัดเจตคติจึง
เป็นการวัดทางอ้อมด้วยวิธีการดังนี้ (เอกณรงค์ วรสีหะ, 2561: 230-246) 

  1) การสังเกตพฤติกรรม การสังเกตเป็นวิธีการวัดเจตคติโดยใช้ประสาทหู และตา
ของผู้ สังเกตเป็นส าคัญ ผู้สังเกตอาจใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมโดยตรงหรือสังเกตผ่านสื่อ เช่น วีดีทัศน์ ผู้ 
สังเกตจะท าการบันทึกพฤติกรรมอย่างมีแบบแผนแล้วอนุมานเจตคติจากพฤติกรรมที่แสดงออก การ
สังเกตเป็นวิธีที่ง่าย แต่การอนุมานพฤติกรรมที่สังเกตเป็นเจตคติของผู้ถูกสังเกตอาจขาดความตรง
เพราะการแสดงพฤติกรรมบางอย่างอาจจะมาจากเจตคติที่ต่างกัน หรือเมื่อผู้ถูกสังเกตรู้ตัว พฤติกรรม
ที่แสดงออกอาจบิดเบือน และช่วงเวลาของการสังเกตจะต้องยาวนานพอที่จะสังเกต พฤติกรรมที่เป็น
ตัวแทนของเจตคตินั้น ๆ 

  2) การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
เกี่ยวกับความเห็นและความรู้สึกของบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบเจตคติของบุคคลนั้น การ
สัมภาษณ์เหมาะกับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก ผู้สัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศของความคุ้นเคยและเป็น
กันเองเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เต็มใจให้ข้อมูลและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

  3) การรายงานตนเอง (Self-report) การรายงานตนเองเป็นวิธีการวัดเจตคติโดยให้ 
บุคคลเล่า หรือบรรยายความรู้สึกต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นออกมาว่า ชอบ – ไม่ชอบ อย่างไร 
เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย ด้วยการพูดหรือบรรยายความรู้สึกของตนเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
ให้ผู้ตรวจสอบให้คะแนนหรือประเมิน แต่การตรวจให้คะแนนอาจไม่เป็นปรนัยจึงมีผู้พยายามสร้าง
มาตรวัดเจตคติให้แต่ละหน่วยมีคะแนนเท่ากัน สามารถน ามาเปรียบเทียบความมากน้อยของคะแนน
ได้ ได้แก่ แบบวัดเจตคติตามวิธีของเทอร์สโตน (Thurstone) ลิเคิรท์ (Likert) ออสกูด (Osgood)      
ฟิชบาย และไอเซน (Fishbein and Ajzen) การใช้วิธีการรายงานตนเองผู้ศึกษาต้องมั่นใจว่า
ผู้รายงานจะต้องมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกและความเชื่อของตนเอง และสามารถแสดงเจต
คติออกมาอย่างชัดเจน และรายงานสิ่งเหล่านั้นออกมาอย่างซื่อสัตย์ 

  4) การใช้เทคนิคการฉายออก (Projective Technique) การใช้เทคนิคการฉาย
ออกเป็นวิธีการวัดเจตคติโดยใช้สิ่งเร้าที่มีลักษณะไม่ค่อยชัดเจนกระตุ้นให้บุคคลระบายความรู้สึก
ออกมา ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าเดียวกันอาจต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของแต่ละ
บุคคลด้วย จิตแพทย์ชอบใช้วิธีนี้ ดังนั้นผู้แปลความหมายจะต้องมีความรู้และประสบการณ์  ลักษณะ
ของการวัดจะเป็นการเสนอภาพที่เลือนลางแล้วให้ผู้ตอบเล่าเรื่องจากภาพ หรือการให้เติมประโยคให้
สมบูรณ์ 
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  5) การใช้บันทึกที่มีอยู่แล้ว การวัดเจตคติด้วยวิธีนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับเจตคติของบุคคลจากบันทึกที่มีอยู่แล้ว เช่น บันทึกประจ าวัน บันทึกการยืม  หนังสือจาก
ห้องสมุด แฟ้มบันทึกของครูแนะแนว 
 

2.3.5  ประเภทของสเกลการให้คะแนนเจตคติหรือทัศนคติ  
การใช้สเกล (Scale) การให้คะแนนเพ่ือวัดเจตคติเป็นการปฏิบัติที่ใช้มากที่สุด สเกลการวัด

เจตคติได้รับการออกแบบให้สามารถรายงานความตั้งใจของผู้ตอบเกี่ยวกับเจตคติได้เป็นอย่างดี 
ประกอบด้วย  

  1) สเกลการวัดเจตคติอย่างง่าย (Simple Attitude Scaling)  
  2) สเกลการจัดประเภท (Category Scales)  
  3) สเกลของ Likert (Summated Ratings Method: The Likert Scale)  
  4) สเกล Semantic Differential  
  5) สเกลตัวเลข (Numerical Scales)  
  6) สเกล Staple (Staple Scale)  
  7) สเกล Constant-Sum (Constant-Sum Scale)  
  8) สเกลการให้คะแนนในรูปกราฟ (Graphic Rating Scales) 
 
  2.3.5.1 สเกลการวัดเจตคติอย่างง่าย (Simple attitude scaling) เป็นรูปแบบ

พ้ืนฐานของสเกลการวัดเจตคติซึ่งต้องการให้แต่ละบุคคลยอมรับหรือไม่ยอมรับในข้อความ หรือ
ตอบสนองต่อค าถามเดียว ตัวอย่าง สเกลการวัดเจตคติอย่างง่ายนี้จะน าไปใช้เมื่อแบบสอบถามที่มี
ความยาวมาก เมื่อผู้ตอบมีการศึกษาน้อยหรือมีเหตุผลเฉพาะอย่าง ลักษณะสเกลอย่างง่ายเป็นการที่
ผู้ตอบระบุถึงประสบการณ์ในอดีต เช่น ความพึงพอใจหรือไม่พึง พอใจ ดีหรือเลว ต่ าหรือสูง ชอบหรือ 
ไม่ชอบ และอ่ืน ๆ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของสเกลการวัดเจตคติอย่างง่ายเพ่ือค้นหาต าแหน่งของค าตอบ 
แก่สเกลนี้ไม่ได้บอกความแตกต่างระหว่างเจตคติ ตัวอย่าง การใช้แบบสอบถามที่วัดเจตคติอย่างง่าย 

 สถานีโทรทัศน์ในปัจจุบันมีรูปแบบการน าเสนอท่ีมีคุณภาพใช่หรือไม่ 

 ให้ท าเครื่องหมาย  ที่  ใช่  เป็นรูปแบบการน าเสนอที่มีคุณภาพ 

 ให้ท าเครื่องหมาย  ที่  ไม่ใช่  เป็นรูปแบบการน าเสนอที่ไม่มีคุณภาพ 

 ให้ท าเครื่องหมาย  ที่  ไม่แน่ใจ ไม่สามารถอธิบายได้ 
 การใช้ค าถามเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสเกลนี้ 

ตัวอย่าง แสดงถึงการใช้ค าพูดในสเกลการจัดประเภท 
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 2.3.5.2 สเกลการจัดประเภท (Category Scales) หมายถึง สเกลการให้คะแนนซึ่ง
ประกอบด้วยชนิดของการตอบสนองหลายประเภท โดยให้ผู้ตอบมีทางเลือกที่จะระบุต าแหน่งของ
ความต่อเนื่อง การจัดประเภทการตอบสนองจะช่วยให้ ผู้ตอบมีความยืดหยุ่นในการจัดประเภทใน
กรณีที่ข้อมูลมากขึ้นถ้าการจัดประเภทมีการจัดล าดับ ตามทัศนะเขิงพรรณนาหรือประเมินผลเกณฑ์
การจัดประเภทจะเป็นการวัดที่มีเหตุผลมากขึ้น ตัวอย่าง สเกลการจัดประเภท  

 มีความบ่อยครั้งเท่าใดที่ท่านเปิดรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

  ไม่เคย (Never)   นาน ๆ ครั้ง (Rarely)  

  เป็นบางครั้ง (Sometimes)  บ่อยครั้งมาก (Very often)   

  บ่อยครั้ง (Often)  
 
 2.3.5.3 สเกลของ Likert (Summated Ratings Method: The Likert Scale) 

สเกลนี้สร้างโดย Rennis Likert ในปี ค.ศ. 1930 เป็นการวัดสเกลเจตคติที่ออกแบบเพ่ือให้ผู้ตอบให้
คะแนนถึงน้ าหนักของการยอมรับ หรือไม่ยอมรับด้วยข้อความที่มีโครงสร้างสเกลที่มีค่าแตกต่างจาก
เจตคตดิ้านบวกถึงลบเพื่อ ก าหนดดัชนีแบบรวมการให้คะแนนซึ่งพัฒนาโดย Likert เป็นวิธีการวัดเจต
คติที่แพร่หลายอย่างมากเพราะง่ายต่อการวัด ซึ่งผู้ตอบระบุถึงเจตคติโดยตรวจสอบถึงการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับ เกี่ยวกับโครงสร้างของแบบสอบถามซึ่งมีค่าคะแนนจากเจตคติด้านบวกอย่างมาก (เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) ไปถึงเจตคติด้านลบอย่างมาก (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลจะมี
ทางเลือกในการตอบ 5 ประการคือ (1) เห็นด้วยอย่างยิ่ง (2) เห็นด้วย (3) ไม่แน่ใจ (4) ไม่เห็นด้วย (5) 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังตัวอย่างการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคธาลัสซีเมีย 

 ในการวัดเจตคตผิู้วิจัยจะถ่วงน้ าหนักคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ดังนี้ 
 คะแนนถ่วงน้ าหนัก 5 ส าหรับข้อความที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 คะแนนถ่วงน้ าหนัก 4 ส าหรับข้อความที่เห็นด้วย  
 คะแนนถ่วงน้ าหนัก 3 ส าหรับข้อความที่ไม่แน่ใจ  
 คะแนนถ่วงน้ าหนัก 2 ส าหรับข้อความที่ไม่เห็นด้วย  
 คะแนนถ่วงน้ าหนัก 1 ส าหรับข้อความที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ตัวอย่าง การวัดสเกลของ Likert การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคธาลัสซีเมีย 

การใช้ Likert Scale เป็นค าถามเพ่ือวัดเจตคติที่เก่ียวกับการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคธาลัส
ซีเมีย โดยวัตถุประสงค์ศึกษาการรับรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียของประชาชนภาคเหนือ  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยระบุความเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยมากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย   
ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
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ค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคธาลัสซีเมีย      

2. โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง      

3. คนเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย      
 
 ในกระบวนการเริ่มต้นของ Likert จ านวนข้อความมีการก าหนดไว้และการวิเคราะห์ 

รายการมีจะมุ่งหมายเพ่ือแยกแยะทัศนคติด้านบวกและด้านลบและการที่มีคะแนน โดยมีคะแนนถ่วง
น้ าหนักของแต่ละระดับความมากน้อยของความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  

 มาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ท (Likert scale) มาตรวันนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น 
Summated Rating เป็นต้น พ้ืนฐานการสร้างแบบทดสอบนี้ผู้ตอบจะระบุความเห็นด้วย หรือไม่ เห็น
ด้วย ในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพยายามตั้งค าถามหลาย ๆ ค าถามเพ่ือแสดงคุณลักษณะ
ของสิ่งของและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ต้องการวัด โดยวิธีการถามจะประกอบด้วยประโยคหรือ
ค ากล่าวในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการวัด โดยก าหนดมาตราวัดแต่ละข้อเป็น 5 สเกล ตั้งแต่ 1 
ถึง 5 หรือจะเป็น –2, -1, 0, 1, 2 ก็ได้ โดยส่วนใหญ่มักจะให้เลข 5 แทน ความหมายที่ผู้ตอบเห็นด้วย
อย่างยิ่งหรือแน่ใจอย่างยิ่งและเลขน้อยสุดแสดงความหมายที่ไม่แน่ใจ  หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดย
การสร้างค าถามนั้นควรจะมีการทดลองใช้ (Pre-test) ค าถามแต่ละข้อ จะต้องมีผู้แสดงความเห็นด้วย 
และไม่เห็นตัวอย่างชัดเจน และมีจ านวนใกล้เคียงกัน ไม่เช่นนั้นแล้วข้อความนั้นจะต้องถูกตัดทิ้งไป 
นอกจากนี้การทดลองใช้จะช่วยตัดข้อความที่เป็นค าถามที่ไม่ ชัดเจนออกไป 

 
 2.3.5.4 สเกล Semantic Differential เป็นการวัดเจตคติซึ่งมาตราวัด (Scale) การ

ให้คะแนน 7 ระดับซึ่งใช้ Bipolar Adjectives โดยแสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เทคนิคการวัดนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ร้านค้า หรือแนวความคิดอ่ืน ๆ 
Bipolar Adjectives ประกอบด้วยข้อความที่ ตรงข้ามกัน เช่น ดีและเลว ทันสมัยและล้าสมัย หรือ
สะอาดและสกปรก จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสเกล ผู้ตอบจะต้องพิจารณาถึ งแนวความคิดภายใต้
การส ารวจของแต่ละสเกล โดยขั้นตอนในการสร้างแบบวัดตามวิธีของออสกูด มีดังนี้  1) เลือก
เป้าหมายของทัศนคติ 2) รวบรวมค าคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายเป้าหมายของเจตคติ 3) ก าหนดช่วงบน
มาตรวัดและก าหนดคะแนน 4) คัดเลือกข้อความที่จะน าไปใช้วัดเจตคติ 5) ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดเจตคติทั้งฉบับ ตัวอย่าง การวัดสเกล Semantic Differential 
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  ตัวอย่าง โครงการลดเวลาการท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพนักงาน 
มีประโยชน์ 7 6 5 4 3 2 1 ไร้ประโยชน์ 

 

คุ้มค่า 7 6 5 4 3 2 1 เสียเวลา 
 

จ าเป็น 7 6 5 4 3 2 1 ไม่จ าเป็น 
 
 2.3.5.5 สเกลตัวเลข (Numerical Scales) เป็นสเกลการให้คะแนนเจตคติซึ่งมี

ลักษณะคล้ายกับ Semantic Differential ยกเว้นจะใช้ตัวเลขเป็นทางเลือกในค าตอบแทนการให้
รายละเอียดในลักษณะสัญลักษณ์เพ่ือระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน ตัวอย่าง ถ้าสเกลมี 7 ทางเลือก ก็
จะให้คะแนนเรียงล าดับจาก 1 ถึง 7 ดังนี้  

 ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้ 
พอใจสูงสุด 7 6 5 4 3 2 1 ไม่พอใจสูงสุด 

 
 2.3.5.6 สเกล Staple (Staple Scale) เป็นการวัดเจตคติซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ

เดี่ยวในต าแหน่งศูนย์กลางของคุณค่าเชิงตัวเลข สเกลนี้พัฒนาขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950-1959 เพ่ือวัด
ความต่อเนื่องของทิศทางและความเข้มข้นของเจตคติ ทัศนะที่ทันสมัยของมาตรวัดใช้ทิศทางเดียว
แทน Semantic Differential การใช้ Semantic Differential เป็นการล าบากที่จะสร้างกลุ่มของ
ข้อความ 2 ด้าน และยากท่ีจะเปรียบเทียบในลักษณะแตกต่างกันในทิศทางตรงข้าม (Bipolar) จึงต้อง
ใช้สเกล Staple แทน 

 สเกล Staple มีความแตกต่างกัน ดังนี้ (1) การค านวณที่บ่งบอกลักษณะที่ต้องการ
วัด (2) ให้ผู้ตอบท าเครื่องหมายลงในช่วงเพ่ือแสดงความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบที่มีต่อสินค้านั้น ๆ 
(3) คะแนนในช่วงที่ก าหนดจะมี 10 ช่อง คือ ตั้งแต่ +5 จนถึง –5 ผู้ตอบจะเลือกคะแนนบวก ถ้าเห็น
ว่า สินค้าท่ีประเมินนั้นมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติที่ให้ไว้ ในทางตรงกันข้ามผู้ตอบจะให้คะแนนเป็น
ลบเมื่อเห็นว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ก าหนดตัวอย่างการวัดเจตคติโดยการใช้สเกล  
Staple 

    ตัวอย่าง เปรียบเทียบบริการของร้านอาหาร 
 -5 -4 -3 -2 -1 +5 +4 +3 +2 +1 

รสชาติอร่อย           

การบริการรวดเร็ว           
บรรยากาศดี           
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 2.3.5.7 สเกล Constant-Sum (Constant-Sum Scale) หมายถึง สเกลการวัดเจต
คตซิึ่งถามผู้ตอบให้แบ่งสัดส่วนจากคะแนนที่คงที่ (โดยทั่วไปใช้ 100 คะแนน) เพ่ือระบุถึงความส าคัญ
ที่สัมพันธ์กันของคุณสมบัติต่าง ๆ หรือหมายถึงสเกลการให้คะแนนเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งแต่ละคนถูก
ถามให้แบ่งคุณสมบัติ 2 ประการขึ้นไป โดยถือเกณฑ์ความส าคัญของคุณสมบัตินั้น สมมติว่าบริการ
ไปรษณีย์ต้องการที่จะพิจารณาความส าคัญของคุณสมบัติจากการส่งของได้ถูกต้อง ความรวมเร็วใน
การส่งของ และราคาต่ า ผู้ตอบจะต้อง ตัดสินใจก าหนดคะแนนระหว่างคุณสมบัติของนายนกรัฐมนตรี
ที่ท่านต้องการโดยระบุถึง ความส าคัญที่สัมพันธ์กันของคุณสมบัติต่าง ๆ 

  ตัวอย่าง โปรดแบ่ง 100 คะแนน เพ่ือแสดงความส าคัญของคุณสมบัติ
นายกรัฐมนตรีที่ ท่านต้องการ ส าหรับคุณสมบัติต่อไปนี้ 

 1) กล้าตัดสินใจ     ________  
 2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ________ 
 3) มีภาพพจน์ที่ดี     ________ 
 4) สุภาพและเรียบร้อย    ________ 
 5) มีภาวะผู้น า     ________ 
 
 สเกลการรวมคะแนนจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู้ตอบมีระดับการศึกษาสูง ถ้าผู้ตอบ

ปฏิบัติตามค าสั่งให้ถูกต้องผลลัพธ์จะสามารถประมาณการวัดเป็นช่วงเกี่ยวกับจ านวนของคุณสมบัติที่
เพ่ิมข้ึน เทคนิคนี้จะมีความซับซ้อนและตอบยากยิ่งข้ึน 

 
 2.3.5.8 สเกลการจัดล าดับคะแนน (Graphic Rating Scales) เป็นวิธีการวัดเจตคติ

ซึ่งให้ผู้ตอบให้คะแนนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการเลือกจุดใดจุดหนึ่งในผังกราฟ แสดงถึงสเกลการให้คะแนน
แบบดั้งเดิม ซึ่งมีค่าต าแหน่งสูงสุดไปจนถึงต าแหน่งต่ าสุด ผู้วิจัยจ านวนมากเชื่อว่าการให้คะแนนใน
ลักษณะนี้เป็นจุดแข็งจากข้อสมมติที่ว่าสเกลการให้คะแนนเป็นกราฟ ในกราฟจะเป็นคะแนนเป็นช่วง 
ผู้วิจัยจะต้องตัดสินในถึงเส้นตรงในชนิดของคะแนนที่ ก าหนด (ความยาว) และบันทึกสัญลักษณ์ของ
ผู้ตอบตามล าดับ ข้อเสียของสเกลการให้คะแนนในรูปกราฟก็คือไม่มีค าตอบที่มีมาตรฐานจุดมุ่งหมาย
ของสเกลการให้คะแนนในรูปกราฟคือท าให้เกิดทางเลือกในการตอบ หรือเกิดความต่อเนื่องของการ
ตอบ ตัวอย่าง พึงพอใจอย่างมาก พึงพอใจ บ้าง เฉย ๆ ไม่ค่อยพอใจ ไม่พอใจอย่างมาก 

 ตัวอย่าง โปรดประเมินความส าคัญของคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ในรูปของ
ความสัมพันธ์ โดยท าเครื่องหมาย X ในต าแหน่งซึ่งตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
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สิ่งอ านวยความสะดวก   ไม่ส าคัญ _______ ________ มีความส าคัญมาก  
อาจารย์ผู้สอน    ไม่ส าคัญ _______ ________ มีความส าคัญมาก  
ภาพพจน์ของสถาบันการศึกษา  ไม่ส าคัญ _______ ________ มีความส าคัญมาก 
 
 สเกลขั้นบันไดเป็นมาตราวัดล าดับคะแนน ซึ่งแสดงขั้นบันใดของชีวิต ซึ่งมี 11 ขั้น

จากเลข 0 –10 แสดงว่า เลข 10 ขั้นบนสุดของบันไดแทนค าอธิบายถึงชีวิตที่ดีที่สุด เลข 0 แสดงว่า
ระดับ ล่างสุดเป็นขั้นชีวิตที่ตกต่ าที่สุดในขั้นบันไดซึ่งแสดงความรู้สึกชีวิตในปัจจุบัน ให้ตอบว่าขั้นบันได
ที่ท่านรู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตในปัจจุบัน โดยวงกลมที่ตัวเลขท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

อาจกล่าวได้ว่า การวัดเจตคติสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ การรายงานตนเอง การใช้เทคนิคการฉายออก และการใช้บันทึกที่มีอยู่แล้ว ส าหรับการใช้
สเกลการให้คะแนนเพ่ือวัดเจตคติมี 8 ประการ คือ 1) สเกลการวัดเจตคติอย่างง่าย 2) สเกลการจัด
ประเภท 3) สเกลของ Likert 4) สเกล Semantic differential 5) สเกลตัวเลข 6) สเกล Staple 7) 
สเกล Constant-Sum และ 8) สเกลการให้คะแนนในรูปกราฟ ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ เจตคติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และการจัดการขยะ วัดได้โดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติ 
ชนิดตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert 
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2.4 แนวคิดที่พักแรม 

2.4.1  ค าจ ากัดความท่ีพักแรม 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความที่พักแรมไว้ ดังนี้ ที่พักแรม (Accommodation) 
เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวใช้พักค้างคืนชั่วคราว ในจุดหมายปลายทางของการเดินทาง  (ธัญญา แซ่หุ่น, 
2542: 1) ที่พักแรม หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เดินทางหรือลูกค้าหรือแขกที่พักอาศัยค้างคืนใน
ระหว่างการเดินทางพร้อมทั้งให้บริการอาหารเครื่องดื่มและบริการอ่ืน ๆ แก่ผู้เดินทางมาหรือลูกค้าที่
เข้าพักอาศัยด้วย (นิศศา ศิลปเสรฐ, 2560: 148) โดยธุรกิจที่พักจะให้บริการด้านที่พักค้างคืนชั่วคราว
แก่นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหลับนอนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้อย่าง
สะดวกสบายและปลอดภัย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 149-155) ธุรกิจโรงแรมเป็นสถานที่พักที่
เปิดให้เช่าพักเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกันอาทิเช่น เกสท์เฮ้า (Guest-house) โรงแรม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โรงแรมประจ าท่าอากาศยาน (Airport Hotel) โรงแรมส าหรับ
ผู้เดินทางรถยนต์ (Motel) และรีสอร์ท (Resort) (ชนกเนตร วิไชโย, 2551: 37) ธุรกิจโรงแรมนอกจาก
ให้บริการลูกค้าเข้าพักค้างคืนแล้วยังมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ 
โดยแลกเปลี่ยนกับค่าบริการที่ลูกค้าจะต้องช าระเพ่ือเป็นค่าตอบแทนจากการได้รับบริการที่มีระบบ
การบริหารงานที่ดีและมีแบบแผนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า  (สุภาพร เสรีรัตน์, 2552: 7)
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นการด าเนินธุรกิจที่มีสถานประกอบการจัดตั้งเพ่ือให้บริการและรับสินจ้าง
จากบุคคลที่ต้องการหาที่อยู่หรือที่พักแรมที่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ด้วยบริการที่มีแบบแผน
และมาตรฐานควบคุม (ปรีชา แดงโรจน์, 2549: 3) ธุรกิจโรงแรมเป็นสถานประกอบการที่ด าเนินการ
แสวงหาก าไร โดยการให้บริการที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดจนอาหารและเครื่อ งดื่มแก่
ผู้รับบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ (อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช และยุวดี ศิระยทรัพย์, 
2558: 11) 
 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ที่พักแรมเป็นสถานที่ให้บริการด้านที่พักค้างคืน
ชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมเป็นสถานประกอบการให้บริการที่พักค้างคืน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมถึงการบริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ผู้รับบริการ มีการบริหารงานที่ดี มีแบบแผน
และมาตรฐานควบคุม เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
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2.4.2  ประเภทของท่ีพักแรม  
 การจัดแบ่งประเภทของที่พักแรมแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดประเภท ซึ่ง
อาจขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้ง การเข้าพักอาศัย หรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจที่พัก
ที่มีรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่พักทุกประเภท คือต้องการรองรับการ
บริการให้แก่นักท่องเที่ยวและคนเดินทาง แต่ด้วยลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก จึงมีผลให้การจัดแบ่งประเภทหรือการจัดกลุ่ม
ของธุรกิจที่พักในแต่ละประเทศมีลักษณะการจัดที่มีความแตกต่างกันไป โดยเฮนคิน (Henkin, 1979: 
3 - 4) ได้จัดแบ่งโรงแรมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   1) โรงแรมเพ่ือการพาณิชย์ หรือโรงแรมแขกพักไม่ประจ า (Commercial or 
Transient Hotels) แขกที่พักในโรงแรมประเภทนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์พัก
ชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ ไม่ได้เช่าอยู่เป็นที่พักประจ าเพ่ือประกอบธุรกิจหรือเป็นที่
อยู่อาศัย โรงแรมประเภทนี้มีมากกว่าประเภทอ่ืน ๆ ท าเลที่ตั้งอยู่ในเมือง มีการจัดบริการความ
สะดวกสบายต่าง ๆ ให้แก่แขก เช่น ห้องอาหาร สระว่ายน้ า สนามเทนนิส และสถานที่บริการด้าน
ธุรกิจเพ่ือส่งโทรเลข ส่งจดหมาย เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการติดต่อธุรกิจและการพักผ่อนอย่าง
พอเพียงท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
  2) โรงแรมแขกพักประจ า (Residential Hotels) โรงแรมประเภทนี้โดยปกติจะมี
ท าเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณชานเมือง แต่ก็มีบางโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจ เพ่ือให้แขกเช่าพักอาศัยอยู่
ประจ า มีการจัดห้องอาหารบริการแก่แขกและลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่องาน 
  3) โรงแรมรีสอร์ท (Resorts Hotel) โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับ
ธรรมชาติ เช่น ชายทะเล หรือบริเวณภูเขา เพ่ือให้แขกได้พักผ่อนและสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้
อย่างแท้จริง มีบริการต่าง ๆ เช่น ห้องอาหาร การซักรีด การติดต่อสื่อสาร หรือบริการอ่ืน ๆ เหมือน
โรงแรมทั่วไป แต่ต้องเน้นบริการทางด้านการกีฬาและนันทนาการแก่แขกให้มากกว่าโรงแรมทั่วไป 
ดังนั้นโรงแรมรีสอร์ทจึงมีสระว่ายน้ า สนามขี่ม้า สนามเทนนิส กิจกรรมในการบันเทิงอ่ืน ๆ ให้กับแขก
ผู้มาพักซึ่งมีวัตถุประสงค์ในด้านการพักผ่อนเป็นหลัก ในปัจจุบันโรงแรมรีสอร์ทมีการจัดน าเที่ยวแบบ
ให้รางวัล (Incentive Tour) ตอบสนองลูกค้าเพ่ือการประชุม สัมมนาเพ่ิมปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะ 
การใช้สถานที่ดังกล่าวนอกฤดูกาลท่องเที่ยวสามารถช่วยลดค่าบริการได้ต่ ากว่าฤดูกาลท่องเที่ยว 
 ส าหรับที่พักประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบริการแขกนอกจาก 3 ประเภทดังกล่าวแล้ว ได้แก่ 
โรงแรมส าหรับผู้เดินทางรถยนต์ หรือ โมเต็ล (Motels) มอร์เตอร์โฮเตล (Motor Hotels) บ้านแบ่งเช่า 
(Rooming Houses) แคมป์พักแรม (Tourist Camps) และบ้านพักนักท่องเที่ยว (Tourist Houses) 
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 ในขณะที่ Timothy and Teye (2009) ได้จัดแบ่งธุรกิจที่พักเป็น 3 กลุ่ม (Accommodation 
Categories) ดังนี้  
   1) กลุ่มโรงแรม (Hotels) โมเต็ล (Motels) และรีสอร์ท (Resorts) เป็นธุรกิจที่พักซึ่ง
ในกลุ่มประเทศทางตะวันตกแถบยุโรป เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร จะพิจารณาว่าทั้งโมเต็ล และรี
สอร์ท เป็นกลุ่มเดียวกันกับโรงแรม ซึ่งที่พักโมเต็ลในต่างประเทศส่วนใหญ่จะสร้างเป็นอาคารสูง
ประมาณ 2-3 ชั้น จ านวนห้องพักมีประมาณ 60-100 ห้อง ราคาห้องพักของโมเต็ลถูกกว่าห้องพัก
โรงแรม ลักษณะของห้องพักมีความหลากหลายน้อยกว่าโรงแรม มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก
เช่นเดียวกับโรงแรม มีสถานที่จอดรถ มีภัตตาคารโมเต็ลในต่างประเทศ จัดเป็นธุรกิจที่พักขนาดย่อม 
ที่ด าเนินการบริหารโดยครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งที่บริหารโดยเจ้าของกิจการเอง และที่บริหารโดย
บริษัทเครือข่ายของกลุ่มโมเต็ล 
   ส าหรับที่พักประเภทรีสอร์ท บ่อยครั้งที่พบว่าโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท าเลที่มีภูมิทัศน์ที่
สมบูรณ์แบบธรรมชาติ เรียกว่าโรงแรมรีสอร์ท (Resort Hotels) เป็นโรงแรมที่ก่อตั้งโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เป็นสถานที่พักผ่อน กิจการบริการพ้ืนฐานที่โรงแรมรีสอร์ทจัดให้แก่แขกได้แก่
กิจกรรมเพ่ือการบันเทิงและพักผ่อน   บริการอาหาร  บริการกีฬา   สระว่ายน้ า   กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง  สนามกอล์ฟ  สนามเทนนิส   นอกจากนี้นักธุรกิจให้ความสนใจเลือกบริการเข้าพักที่
โรงแรมรีสอร์ทมากขึ้น บางโรงแรมรีสอร์ทจึงเพ่ิมการบริการอ านวยความสะดวกให้มากกว่าเดิมเพ่ือ
ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ  เช่น บริการโทรสาร คอมพิวเตอร์  และบริการอ่ืนๆโรงแรมรีสอร์ทมีอัตรา
ค่าที่พักราคาค่อนข้างสูง ผู้ด าเนินกิจการจึงจ าเป็นต้องรักษามาตรฐานการบริการให้อยู่ในระดับที่สูง
กว่าโรงแรมโดยทั่วไป 
   2) กลุ่มที่พักเหมือนบ้านหลังที่สอง (Second Homes) ลักษณะของที่พักกลุ่มนี้คือ
แต่ละห้องจะมีห้องครัวและอุปกรณ์ให้ประกอบอาหารเองได้ (Self-Catering) เป็นที่พักรูปแบบที่
ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางมาเป็นครอบครัว และผู้ที่ต้องการพักเป็นระยะเวลานาน (Extended 
Stay) ลักษณะที่พักแบบนี้ได้แก่ อาคารเซอร์วิสอพาร์เม้นท์ (Serviced Apartments) ไทม์แชร์ หรือ
ที่พักแบบมีการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้บริการ (Timeshares) และโรงแรมแบบคอนโดมิเนียม 
(Condominium Hotels) ซึ่งเป็นที่พักท่ีได้รับความนิยมมากในต่างประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรป และ 
กลุ่มประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ การจัดบริการที่พักในกลุ่มนี้อาจมีมาตรฐานการบริการที่
แตกต่างกัน ที่พักกลุ่มนี้ยังแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 
  (1) กลุ่มที่พักระยะยาวประเภทโรงแรม (Extended Stay Hotels) หรือโรงแรม
ห้องชุด (All-suite Hotels) ปัจจุบันธุรกิจเซอร์วิสอพาร์เม้นท์ (Serviced Apartments) และที่พัก
แบบมีการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้บริการ (Timeshares) ได้น าแนวคิดของโรงแรมห้องชุดมา
พัฒนาเพ่ือจูงใจแขกที่ประสงค์จะพักระยะยาวขึ้น และมีการจัดการบริการต่าง ๆ เหมือนกับธุรกิจ
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โรงแรม มีแผนกต้อนรับดูแลแขกตลอด 24 ชั่วโมง มีภัตตาคารไว้บริการจ านวน 1 แห่ง มีแผนก
แม่บ้านท าความสะอาดห้องพัก  พื้นที่ของห้องพักของ เซอร์วิสอพาร์เม้นท์มีขนาดกว้างกว่าโรงแรมจึง
เป็นที่นิยมของนักธุรกิจที่สามารถใช้ส่วนหนึ่งของห้องพักเป็นที่ท างานส่วนตัว  และยังเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับครอบครัวเพราะ เซอร์วิสอพาร์เม้นท์มีห้องชุดสามารถใช้เป็นห้องนอน
ส าหรับเด็กและยังสามารถใช้อุปกรณ์ครัวในการอุ่นหรือเตรียมอาหารได้ 
   (2) กลุ่มที่พักระยะยาวที่เกิดจากแนวคิดของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
ธุรกิจที่พักรูปแบบการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้บริการ (Timeshares) ส าหรับในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นการแบ่งเช่าคอนโดมิเนียมเพ่ือการพักผ่อน เป็นแนวคิดด าเนินธุรกิจของนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างคอนโดมิเนียม และนักลงทุนที่ซื้อคอนโดมิเนียมในสถานที่ท่องเที่ยว และมีการ
แบ่งเช่าคอนโดมิเนียมบางช่วงในรอบปีหนึ่ง เช่น 30 วัน หรือ หนึ่งสัปดาห์ 
   อย่างไรก็ดีพบว่ารูปแบบที่พักกลุ่มนี้ มีข้อจ ากัดในการจัดบริการไม่เหมือนกับกลุ่ม
ที่พักระยะยาวประเภทโรงแรม (Extended Stay Hotels) เช่น การบริการของแผนกต้อนรับมี
ก าหนดช่วงเวลาถึง 21.00 นาฬิกา และมีการบริการดูแลความสะอาดภายในห้องพักเป็นรายสัปดาห์ 
   3) กลุ่มที่พักขนาดย่อมหรือที่พักบูติก (Small Scale Boutique Accommodations) 
ที่พักกลุ่มนี้ประกอบด้วย อินน์ (Inn) บีแอนด์บี (B&B: Bed and Breakfast) เกสต์เฮาส์ (Guest House) 
เพนชัน (Pension) และโฮมสเตย์ (Home Stay) จัดเป็นธุรกิจขนาดย่อมทั้งหมด แต่ลักษณะการ
จัดการบริการในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างเช่นกัน คือ  
    (1) อินน์ (Inn) หรือ โรงเตี๊ยม หมายถึงโรงแรมขนาดเล็ก หรือสถานที่ประกอบ
ธุรกิจที่บริการที่พักส าหรับนักเดินทางที่มักจะมีบริการขายเครื่องดื่ม และอาหาร ที่มักจะตั้งในชนบท
ริมถนนที่ใช้ในการเดินทาง ส าหรับประเทศไทย โรงแรมขนาดเล็กที่เรียกว่า Inn มีจ านวนห้องพักไม่
เกิน 100 ห้อง 
    (2) บีแอนด์บี (B&B: Bed and Breakfast) เป็นธุรกิจที่พักขนาดย่อม มีจ านวน
ห้องพักประมาณ 20 ห้อง แต่ข้ึนกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจที่พักในแต่ละประเทศ 
มีการจัดบริการที่พักพร้อมอาหารเช้า อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศอาจมีการจัดลักษณะบริการ B&B 
ที่แตกต่างกัน ในกลุ่มประเทศแถบอเมริกาจัด B&B เป็นที่พักกลุ่มเดียวกันกับ Inns 
    (3) เกสต์เฮาส์ (Guest House) เป็นธุรกิจที่พักขนาดเล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวสะพายเป้ (Backpacker) นิยมพัก ซึ่งแนวคิดเดิม หมายถึงบ้านที่เจ้าของบ้านแบ่งห้องให้
นักท่องเที่ยวเช่าพัก แต่ปัจจุบัน Guest House มีการพัฒนาไปเป็นธุรกิจที่พักที่มีการจัดบริการแบบ
ครบครัน ได้แก่ มีอาหารเช้า ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศ มีโทรทัศน์ มีห้องน้ าในห้องพัก มีแม่บ้านท า
ความสะอาดแต่ละวัน ซึ่งจ านวนห้องพักอยู่ประมาณ 20-30 ห้อง  
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    (4) เพนชัน (Pension) เป็นธุรกิจที่พักแรมขนาดย่อม ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
Guest House ซึ่ง Pensions เป็นค าที่ใช้เรียก Guest House ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น 
ประเทศสเปนที่พักแรมรูปแบบ Pensions มีจ านวนห้องพักประมาณ 10-20 ห้อง 
    (5) โฮมสเตย์ (Home Stay) เป็นรูปแบบของที่พักซึ่งมีแนวคิดจากนักศึกษา
ต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาของประเทศนั้น ๆ บ้านแต่ละหลังจะมีห้องแบ่งให้เช่าได้ไม่เกิน 
4 ห้อง ตัวอย่างของ Home Stays ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทย 
 นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2550: 29-35) ได้แบ่งประเภทของโรงแรมออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
   1) โรงแรมสามารถระบุประเภทได้ตามท าเลที่ตั้ง วิธีบอกประเภทโรงแรมตามสถาน
ที่ตั้งนี้มีความส าคัญต่อการตลาด เพราะที่ตั้งของกิจการจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มลูกค้าที่
โรงแรมคาดว่าจะมาใช้บริการ และท่ีตั้งยังสามารถบอกวิธีการติดต่อและเข้าถึงที่พักแห่งนั้น ๆ การจัด
กลุ่มโรงแรมตามท่ีตั้งโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  
    (1) โรงแรมในเมือง กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ นักธุรกิจ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาจ
มาตามฤดูกาลในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลงานส าคัญต่าง ๆ โรงแรมจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
การบริการเพ่ือการติดต่อธุรกิจและการจัดประชุม 
    (2) โรงแรมตากอากาศ ตั้งอยู่ใกล้หรือในแหล่งที่มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
หรือมีพ้ืนที่ในบริเวณจัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายและดึงดูดใจให้มีผู้มาพัก  
    (3) โรงแรมท่าอากาศยาน หรือโรงแรมสนามบิน  
    (4) โรงแรมนอกเมือง หรือโรงแรมชานเมือง มีอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก ได้แก่ 
โรงแรมที่ไม่จัดอยู่ในทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว เช่น โรงแรมริมทางหลวง และกลุ่มโรงแรมที่มีตลาด
หลักเป็นหมู่คณะนักท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นที่พักค้างแรมระหว่างการเดินทางของผู้พัก มีบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงจ ากัด  
   2) โรงแรมที่แบ่งตามขนาด พิจารณาจากจ านวนห้องพักที่เปิดให้บริการในแต่ละแห่ง
แล้วจึงมาจัดแบ่งเป็นกลุ่ม ในทางปฏิบัติยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นแนวทางสากลเพ่ือระบุขนาดที่แน่นอน 
เช่น ควรมีจ านวนห้องพักมากเท่าใดจึงจัดเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ เนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละ
ประเทศย่อมมีสถานการณ์อุตสาหกรรมโรงแรมแตกต่างกัน ตัวอย่างหนึ่งของการจ าแนกกลุ่มโรงแรม
ตามขนาดอาจจัดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ต่ ากว่า 150 ห้อง (2) 150 – 299 ห้อง (3) 300 – 600 ห้อง 
และ (4) มากกว่า 600 ห้อง เป็นต้น  
   3) โรงแรมที่แบ่งตามจุดประสงค์ที่มาพักหรือใช้บริการ ผู้ประกอบการโรงแรมจะ
พัฒนารูปแบบการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มผู้เข้าพักที่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกันที่มี
จ านวนมากขึ้น จนกลายเป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญของโรงแรม การจัดประเภทโรงแรมที่แบ่งตามจุดประสงค์
ที่มาพักหรือใช้บริการสามารถบอกถึงลักษณะบริการสิ่งอ านวยความสะดวก และกลุ่มผู้พักที่เป็นลูกค้า
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เป้าหมายทางการตลาดของโรงแรมนั้น ๆ เช่น โรงแรมเพ่ือการพักผ่อนตากอากาศ โรงแรมเพ่ือการ
ประชุม โรงแรมส าหรับนักธุรกิจ โรงแรมส าหรับแวะพักช่วงสั้น ๆ ระหว่างการเดินทาง โรงแรมส าหรับ
การเช่าพักระยะยาว โรงแรมส าหรับเล่นเกมพนัน ซึ่งอาจท าสัญญาเช่าอาศัยเป็นเดือนหรือเป็นปี  
   4) โรงแรมที่แบ่งตามระดับของการบริการ การจัดกลุ่มโรงแรมวิธีนี้จะพิจารณาจาก
ลักษณะการบริการโดยรวมของโรงแรม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ โดยค านึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม ความหลากหลายของการให้บริการ การออกแบบและ
ประดับตกแต่งอาคารรวมถึงห้องพัก การจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ ระเบียบแบบแผนการ
ท างาน มารยาทและทักษะของพนักงาน การก าหนดอัตราราคา และบ้างก็รวมไปถึงลักษณะของแขก
ผู้พักส่วนใหญ่ด้วย ตัวอย่างเช่น การจ าแนกกิจการเป็นโรงแรมชั้นหรูหรา โรงแรมชั้นหนึ่ง ชั้นสองและ
ชั้นสาม โรงแรมชั้นประหยัด โรงแรมชั้นนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
   5) โรงแรมที่แบ่งตามอัตราราคาห้องพัก การแบ่งกลุ่มโรงแรมโดยพิจารณาจากอัตรา
การคิดค่าห้องพักที่โรงแรมก าหนดนี้ แม้จะไม่สามารถแสดงถึงลักษณะกิจการได้อย่างถูกต้องเสมอไป 
แต่ในความจริงอัตราราคาย่อมมีความสัมพันธ์กับปริมาณและคุณภาพของการบริการที่ต้องอาศัยเงิน
ลงทุนสูง การแสดงอัตราราคาตามที่โรงแรมประกาศใช้ สามารถบ่งบอกได้ในระดับหนึ่งถึงคุณภาพ
บริการในโรงแรม และกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะจ่ายค่าบริการได้ รวมทั้งยังสามารถสร้างความ
คาดหวังแก่ผู้ใช้บริการได้อีกด้วย ดังนั้น การให้ข้อมูลประเภทโรงแรมโดยแบ่งตามอัตราราคาเพ่ือ
บริการนักเดินทาง จึงควรจ ากัดอยู่ในท้องถิ่นท่ีมีสภาพเศรษฐกิจคล้ายคลึงกัน  
   6) โรงแรมที่แบ่งตามการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงระดับโรงแรม การใช้
สัญลักษณ์เป็นการจัดประเภทโรงแรมที่เป็นระบบมากขึ้น และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวนสัญลักษณ์ที่ใช้จะแสดงมาตรฐานการบริการในโรงแรมระดับต่าง ๆ 
ตัวอย่างสัญลักษณ์ท่ีรู้จักกันแพร่หลายคือรูป “ดาว” โดยใช้จ านวนตั้งแต่ 1 – 5 ดวง และก าหนดให้ 5 
ดาว มีความหมายแทนประเภทกิจการที่มีมาตรฐานบริการในระดับหรูหราที่สุด การใช้เครื่องหมาย
แสดงการล าดับชั้นโดยปกติควรมีการตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ  
 นอกจากนี้ การจัดประเภทโรงแรมอาจแบ่งตามลักษณะความเป็นเจ้าของกิจการ และการเข้า
ร่วมกลุ่มหรือเครือด้วยลักษณะสัญญาข้อตกลงที่ต่างกัน เช่น การว่าจ้างบริหารตามสัญญาจัดการ หรือ
การให้สิทธิทางการตลาดแบบแฟรนไชส์ เจ้าของหรือผู้บริหารโรงแรมอาจเรียกกิจการของตนว่าเป็น
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของโรงแรมว่า
ต้องการสื่อสารข้อมูลอะไรให้บุคคลภายนอกได้ทราบ โรงแรมแห่งหนึ่งก็อาจมีลักษณะกิจการที่
สามารถจัดอยู่ในสองประเภทได้ ซึ่งเป็นการเสริมข้อมูลให้เห็นภาพกิจการชัดเจนขึ้น เช่น โรงแรมตาก
อากาศชายทะเลขนาดใหญ่ เป็นต้น 
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2.4.3  การใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ ของอาคารประเภทโรงแรม  
 ณัฐภาส รัศมิมานนท์ และสุภาวดี รัตนมาศ (2558: 61) กล่าวว่า พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีสาระส าคัญในการก าหนด ให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย จากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคาร  ควบคุม 
และมีการตรากฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และ อาคารควบคุม โดยก าหนดให้อาคารควบคุมประเภท โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
2547 ต้องส ารวจและจัดท ารายงานการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน เพ่ือก าหนดแผนและเป้าหมายการ อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโรงแรมจัดเป็นธุรกิจให้บริการ
ที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยวที่ต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้เข้า
พัก จึงท าให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่ แสดงดังตารางที่ 2.1  
 
ตารางที่ 2.1  ลักษณะการใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ ของอาคารประเภทโรงแรมจากคู่มืออนุรักษ์

พลังงานส าหรับโรงแรม  
 

พื้นที่ส าคัญในโรงแรม 
ลักษณะการใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ 

ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

ระบบท าความเย็นและ 
ปรับอากาศ 

ระบบทีใ่ช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ ปั๊มน้ า 

ป้ายโรงแรม     
ส่วนหน้าบ้าน     
ห้องโถงท่ัวไป     
ห้องครัว     
ภัตตาคาร/จัดเลี้ยง     
ห้องประชุม     
ส่วนส านักงาน     
ห้องพัก     
ทางเดินภายในอาคาร     
ทางเดินภายนอกอาคาร     
ลิฟต์และบันไดเลื่อน     
ส่วนงานซักรีด     
ห้องออกก าลังกาย     
สระว่ายน้ า     
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

พื้นที่ส าคัญในโรงแรม 
ลักษณะการใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ 

ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

ระบบท าความเย็นและ 
ปรับอากาศ 

ระบบทีใ่ช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ ปั๊มน้ า 

ห้องควบคุมไฟฟ้า     
ห้องควบคุมน้ าประปา     
ห้องบ าบัดน้ าเสีย     
ห้องเครื่องท าความเย็น     
 
แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2548 อ้างถึงในณัฐภาส รัศมิมานนท์ 
และสุภาวดี รัตนมาศ, 2558: 61. 
 
 ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะการใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ ของอาคารประเภทโรงแรมจาก
คู่มืออนุรักษ์พลังงานส าหรับโรงแรมในพ้ืนที่ส าคัญในโรงแรม จากตารางพบว่าบริเวณที่ใช้ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ได้แก่ ป้ายโรงแรม ส่วนหน้าบ้าน ห้องโถงทั่วไป ห้องครัว ภัตตาคาร/จัดเลี้ยง ห้องประชุม 
ส่วนส านักงาน ห้องพัก ทางเดินภายในอาคาร ทางเดินภายนอกอาคาร ลิฟต์และบันไดเลื่อน ส่วนงาน
ซักรีด ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน้ า ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องควบคุมน้ าประปา ห้องบ าบัดน้ าเสีย ห้อง
เครื่องท าความเย็น ส าหรับพ้ืนที่ในโรงแรมที่ใช้ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ ได้แก่ ป้ายโรงแรม 
ส่วนหน้าบ้าน ห้องโถงทั่วไป ห้องครัว ภัตตาคาร/จัดเลี้ยง ห้องประชุม ส่วนส านักงาน ห้องพัก 
ทางเดินภายในอาคาร ส่วนงานซักรีด ห้องออกก าลังกาย ห้องเครื่องท าความเย็น ส าหรับพ้ืนที่ใน
โรงแรมที่ใช้ระบบที่ใช้มอเตอร์และปั๊มน้ า ได้แก่ สระว่ายน้ า ห้องควบคุมน้ าประปา ห้องบ าบัดน้ าเสีย 
ห้องเครื่องท าความเย็น ส่วนลิฟต์และบันไดเลื่อนใช้ระบบที่ใช้มอเตอร์เท่านั้น จะเห็นได้ว่าโรงแรมมี
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือการปรับอากาศ เพ่ือการส่องสว่าง และเพ่ือเครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินกิจการของโรงแรม โดยปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามาตรฐานจะมากหรือน้อย
นั้นขึ้นอยู่กับจ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละแผนกการด าเนินงานของแต่ละโรงแรมรวมทั้งชั่วโมง
การใช้งานต่อปีเป็นปัจจัยหลัก  
 ณัฐภาส รัศมิมานนท์ และสุภาวดี รัตนมาศ (2558: 76) ท าการศึกษาลักษณะการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานส าหรับโรงแรมพักตากอากาศริมทะเลจังหวัดชลบุรี พบว่า โรงแรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือการปรับอากาศและส่องสว่างมากที่สุดส าหรับห้องพัก เมื่อ
คิดเป็นสัดส่วนโดยรวมของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด พบว่า มีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
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เพ่ือการส่องสว่างน้อยที่สุด และมีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือการปรับอากาศมากที่สุด  ยกเว้น
โรงแรมที่มีพ้ืนที่ใช้สอยมากที่สุดและใช้ระบบปรับ อากาศแบบรวมศูนย์ จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ามากที่สุด 
 

2.4.4  การใช้น้ าในธุรกิจโรงแรม  
 ธุรกิจโรงแรมมีการใช้น้ าเพ่ือการบริการเป็นจ านวนมากน้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของ
โรงแรมมีจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในครัว แผนกซักรีด และห้องรับแขก เนื่องจากต้องใช้ในการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโรงแรม รวมถึงพนักงานในโรงแรมด้วย ส่งผลให้ปริมาณน้ าเสียที่
เกิดข้ึนนั้นมีปริมาณท่ีมากด้วย ดังนั้นจึงควรมีการจัดการน้ า ดังนี้ (วันวิสา วัลย์ดาว, 2552: 37)  
   1) การใช้ผงซักฟอกและเครื่องซักผ้าที่ช่วยในการประหยัดน้ า  
   2) การเลือกใช้หัวฝักบัวที่มีประสิทธิภาพ โดยหัวฝักบัวที่มีประสิทธิภาพจะใช้น้ าเพียง 
10 ลิตรต่อนาทีเท่านั้น  
   3) การเลือกใช้โถสุขภัณฑ์ท่ีมีการประหยัดน้ าโดยใช้น้ าเพียงครั้งละ 6 ลิตร ซึ่งการใช้
โถสุขภัณฑ์ประเภทนี้จะประหยัดน้ าได้ถึง 83,000 ลิตรต่อปี  
   4) การเลือกใช้หัวก๊อกที่มีการเติมฟองอากาศเพ่ือปล่อยน้ าที่มีฟองละเอียดซึ่งจะมี
การท างานดีกว่า ประหยัดน้ าได้มากกว่าและจ ากัดการไหลของน้ าให้เหลือเพียงนาทีละ 6-10 ลิตร
เท่านั้น  
   5) ควรตรวจรอยรั่วของโถสุขภัณฑ์และก๊อกน้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือซ่อมแซมรอยรั่ว
เหล่านั้น 
 เดชา ศรีดูกา (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้น้ าของโรงแรม กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 8 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ที่โรงแรมมีการใช้น้ าสูง ได้แก่ ห้องพัก ห้องครัวห้องอาหาร 
และสระว่ายน้ า ค านวณ ประเมินอัตราการใช้น้ าเฉลี่ยจากการใช้น้ ารายเดือนของโรงแรม  และอัตรา
การเข้าพักระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 - สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยการใช้น้ าใน 3 พ้ืนที่ของ
โรงแรม ผลการศึกษาพบว่า การใช้น้ าของโรงแรม 8 แห่งแตกต่างกันตามลักษณะ เช่น ขนาด รูปแบบ
บริหารจัดการ แหล่งน้ าใช้ระดับการให้บริการ และแนวปฏิบัติการใช้น้ า การประเมินแนวปฏิบัติการใช้
น้ าใช้เกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมของ Ecotel พบว่า โรงแรมขนาดกลางส่วน
ใหญ่มีแนวปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ แนวทางปฏิบัติที่ควรปรับปรุงในทุกโรงแรมแสดงตามล าดับพ้ืนที่
คือ พ้ืนที่สระว่ายน้ า ห้องพักแขก ห้องครัวห้องอาหาร หมวดรายการที่ควรปรับปรุงสูงสุดคืออุปกรณ์
และสุขภัณฑ์ ควรเป็นประเภทประหยัดน้ า การก าหนดหลักปฏิบัติงานของพนักงานในพ้ืนที่ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยัดน้ า การบ ารุงรักษาและการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้แก่พนักงาน  
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นิคม จันทร์มังกร (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบและวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่การท่องเที่ยวในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ผลการศึกษาพบว่า การคัดแยกขยะมีผลท าให้
ปริมาณขยะต่อครัวเรือนลดลงอย่างมาก ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคนพ้ืนที่บ่อฝัง
กลบขยะ นอกจากนั้นระบบการจัดการเก็บขยะของหน่วยงานราชการที่ไม่มีการสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้ประชาชนปฏิบัติ ย่อมเป็นการส่งเสริมทางอ้อมให้มีพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่วนในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบในการจัดเก็บขยะ ประชาชนจัดเก็บขยะโดยการเผา ซึ่ง
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  

 
2.4.5  การจัดการสิ่งปฏิกูล (ของเสีย) ในโรงแรม  

 การด าเนินงานของสถานประกอบการประเภทโรงแรมสร้างผลกระทบในเรื่องของขยะและสิ่ง
ปฏิกูล เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก การใช้สินค้าและบริการก็มากตามไปด้วย ท าให้เกิดขยะ
และสิ่งปฏิกูลเพ่ิมขึ้น โรงแรมและผู้ใช้บริการจึงควรมีการจัดการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ การขนถ่ายและการทิ้งขยะมูลฝอย และประหยัดทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้แทนที่ เจนจิรา คุ้มเมือง (2558: 12-13) กล่าวว่า การจัดการขยะควรยึดหลัก 
5 R ได้แก่ การผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) การซ่อมแซมให้
กลับมาใช้ได้อีก (Repair) การลดการใช้สิ่งที่เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม (Reduce) และ การเลิกใช้สาร
ที่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม (Reject)  
 วันวิสา วัลย์ดาว (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมใน
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่อยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ การขาดความรู้ อุปกรณ์และ
บุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อม ขาดความร่วมมือจากพนักงานและผู้ใช้บริการ ขาดการสนับสนุน
จากผู้บริหารของโรงแรมและการคมนาคมขนส่งที่ไม่สะดวก ดังนั้นควรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจังเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
 กรรณิการ์ ชูขันธ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าปัญหาการเกิดขยะมูลฝอย คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นท าให้ภาชนะ
รองรับมีจ านวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณรวมขยะมูลฝอยและบริเวณบน
สะพานลอย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ปัญหาที่พบคือ ประชาชนไม่มีการคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ท าให้เป็นภาระในการเก็บขน ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบคือ 
ประชาชนไม่น าถุงขยะมูลฝอยไปวางไว้ที่จุดรวมขยะมูลฝอย ซึ่งยากต่อการเก็บขยะมูลฝอย ปัญหา
ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย คือ ขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดไม่มีการคัดแยกก่อนน ามาทิ้ง ท าให้บ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเต็มอย่างรวดเร็ว  
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ทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของแม่บ้านในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในอาคารที่พักอาศัย ของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1) เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ ระดับการศึกษา 
รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพทางสังคม การรับรู้
ภาวะสุขภาพของตนเอง และความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของ
แม่บ้าน คือ การขาดการรับรู้ข่าวสารและการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
เรื่องเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายใน
การด าเนินงานเพื่อเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

ปิยะดา วชิระรวงศกร และอุษณีย์ ทิมสูงเนิน (2558: 112) ท าการประเมินการบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการประเภทโรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  เป็นการศึกษา
สถานการณ์การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการประเภทโรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 63 โรงแรม เครื่องมือส าหรับงานวิจัย
นี้ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้วยค าถามที่อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานสถาน
ประกอบการที่พักสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสถาน
ประกอบการที่พักสีเขียวประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 หมวด และปัจจัยพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ 1 หมวด 
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการประเภทโรงแรม
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงแรมสีเขียวส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Gold Class ถึงร้อยละ 77.8 รองลงมาอยู่ในระดับ Bronze 
Class และ Silver Class คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 19.5 ตามล าดับ โดยปัจจัยที่กลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ ด้านการจัดการน้ า ด้าน
สาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับโรงแรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงแรมสีเขียว
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยปัจจัยที่ต้องปรับปรุงเพ่ือยกระดับให้อยู่ใน
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวจะเป็นเรื่องของการจัดการที่มีบริการและระบบสื่อสารต่าง ๆ มากที่สุด
รองลงมาจะเป็นเรื่องการป้องกันและการงับอัคคีภัย รวมไปถึงเรื่องการจัดภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ อีกทั้งใน
เรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของท้องถิ่นท่ีทางโรงแรมและภาพลักษณ์การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
จะเห็นได้ว่ายังมีสถานประกอบการประเภทโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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โรงแรมสีเขียวร้อยละ 22.2 และ 11.11 ตามล าดับ ที่ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้
พัฒนาเพื่อให้โรงแรมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป  

 
2.4.6 โรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

 หน่วยงานที่มีชื่อเสียงทางด้านการสนับสนุนธุรกิจที่พักแรมในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย ได้แก่ มูลนิธิใบไม้สีเขียว (Green Leaf Foundation) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2541 โดยประกอบด้วยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส านักงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประปานครหลวง โครงการที่มูลนิธิใบไม้
เขียวด าเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมนี้ คือ โครงการใบไม้เขียว ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว หรือ คสสท. ซึ่งได้จัดท าแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
การด าเนินงานของโรงแรมไว้ให้โรงแรมตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน เพ่ือให้คณะกรรมการ คสสท. 
ได้ตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ คสสท. ได้จัดท าจากโรงแรม
อ้างอิง มีการออกแนวคิดเกี่ยวกับโรงแรมสีเขียวหรือใบไม้สีเขียว (Green Leaf Hotel) มีแนวคิดหลัก 
คือ รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางมาตรฐานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักแรม 
และได้จัดอันดับโรงแรมต่าง ๆ เพ่ือมอบเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว (The Green Leaf Certificate) 
ตั้งแต่ 1 – 5 ใบ ตามล าดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม ความมุ่งมั่นของ
เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติการ และผู้มีส่วนสนับสนุนด้านการด าเนินธุรกิจโรงแรมที่จะร่วมกัน
จัดการด าเนินธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังให้เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กรต่าง ๆ  ทั่วโลก โดยเกียรติ
บัตรใบไม้สีเขียวมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว ซึ่งแนวทางในการตรวจสอบ
พัฒนาการและความก้าวหน้าในการให้บริการของสถานประกอบการ ตามมาตรฐานของเกียรติบัตร
ใบไม้เขียวประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (หงสกุล เมสนุกูล, 2555: 690-691) 
   หมวดที ่1 นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  
   หมวดที ่2 การจัดการของเสีย  
   หมวดที ่3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ า  
   หมวดที ่4 การจัดซื้อ  
   หมวดที ่5 คุณภาพอากาศภายในอาคาร  
   หมวดที ่6 มลพิษทางอากาศ  



41 
 
   หมวดที ่7 มลพิษทางเสียง  
   หมวดที ่8 คุณภาพน้ า  
   หมวดที ่9 การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื้อเพลิง แก๊ส และสารพิษ  
   หมวดที ่10 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
   หมวดที ่11 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 
 ส าหรับการปรับใช้มาตรฐานของโรงแรมใบไม้สีเขียว ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมเข้าร่วม
โครงการมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศไทย มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ได้ตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวมาใช้อย่างแพร่หลายและมีจุดเด่นในลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
สถานที ่(หงสกุล เมสนุกูล, 2555: 692) ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว
ได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Green Leaf หรือสัญลักษณ์รูปใบไม้สีเขียวซึ่งมีเฉพาะโรงแรมสมาชิกใน
โครงการเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว (ละออง รังสิมันตุชาติ และวิชชุตา มาชู, 2558: 78) 

จากการศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของซิกเซ้นส์  ไฮอเวย์ 
เกาะยาวน้อย (Six Senses Hideaway) ธุรกิจที่พักแบบรีสอร์ท ของหงสกุล เมสนุกูล (2555: 692-
695) พบว่า Six Senses Hideaway มีการแสดงถึงจุดยืนในการจัดการที่พักสีเขียวที่เป็นการใส่ใจใน
เรื่องของธรรมชาติ โดยรีสอร์ทมีนโยบายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้อย่างชัดเจน มีความ
เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมบนเกาะยาวน้อย 
เสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรีสอร์ทกับคนในชุมชนและก่อให้เกิดการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน มีกระบวนการจัดการขยะโดยใช้ทั้งการใช้ซ้ า (Reuse) ลดการใช้ (Reduce) 
และน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (3Rs) โดยใช้หลากหลายวิธีที่จะลดปริมาณขยะและพยายามก าจัด
ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด มีการน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือลดการใช้พลังงานในที่พักร่วมกับการใช้
พลังงานทดแทน มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในการให้บริการ
ลูกค้า โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการท าอาหาร พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว และผักต่าง ๆ จาก
ชาวสวนที่ปลูกขายที่อยู่บนเกาะยาวน้อย มากกว่าที่จะขนส่งมาจากที่อ่ืน หรือน าเข้าจากต่างประเทศ 
รีสอร์ทปลูกสร้างให้มีการระบายอากาศได้ดี ทุกห้องหันหน้าออกสู่ทะเล มีลมพัดผ่าน ทุกห้องได้รับ
แสงที่พอเพียง มีต้นไม้อยู่บริเวณโดยรอบ และการเดินทางภายในรีสอร์ทใช้รถกอล์ฟพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับเป็นรถส่งลูกค้าและสัญจรภายในบริเวณ จึงช่วยเรื่องต้นทุนค่าพลังงานน้ ามัน ปราศจาก
มลภาวะจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์จึงไม่ปรากฏผลกระทบ
ทางด้านมลภาวะทางเสียงในบริเวณที่พัก รีสอร์ทมีแนวปฏิบัติเพ่ือการประหยัดน้ าด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
ใช้ก๊อกน้ าแบบกด เพ่ือป้องกันการเปิดน้ าทิ้งไว้โดยไม่จ าเป็น และใช้หัวฝักบัวและโถสุขภัณฑ์แบบ
ประหยัดน้ า มีบ่อเก็บน้ าเป็นของตัวเอง เพ่ือไว้รองรับน้ าจากธรรมชาติ มีการดูแลจัดการน้ าเสียเพ่ือ
ป้องกันผลกระทบที่เกิดแก่ทะเลในบริเวณนั้นด้วย น้ าเสียต่าง ๆ จะไหลไปรวมกันที่ถังเก็บน้ าเสีย และ
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ถูกบ าบัดโดยใช้แบคทีเรียธรรมชาติ และรีสอร์ทมีความตั้งใจและปณิธานที่จะคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน ให้ความรู้แก่คนในพ้ืนที่และสนับสนุนสินค้าใน
ท้องถิ่น 

ระชานนท์ ทวีผล (2558: 30)ได้ศึกษารูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม
ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล  รีสอร์ท หัวหิน 
(Intercontinental HuaHin Resort) โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน (Hyatt Regency HuaHin) 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ทแอนด์วิลล่า หัวหิน (Centara Grand Beach Resort & Villas 
HuaHin) และโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน (Dusit Thani HuaHin) มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในโรงแรม เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด
ประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกป่าปลูกต้นไม้ภายในพ้ืนที่ของอ าเภอหัวหิน  มีการจัดกิจกรรม Big 
Cleaning โดยการท าความสะอาดชายหาดหน้าโรงแรมของตนเองและในพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยรอบ  
ส าหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีแขกของโรงแรมได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การไม่เปลี่ยนผ้าภายในห้องพัก 
และใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดเพ่ือลดปริมาณ
ขยะ โดยการใช้บรรจุภัณฑ์และวัสดุทางธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย มีการจัดการดูแลสวัสดิการของ
พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานโดยตรง ซึ่งทาง
โรงแรมจะก าหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยอาศัยความสมัครใจของตัวเอง ส่งเสริมประเพณี
และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยการน าผลิตภัณฑ์มาวางจ าหน่ายเป็น
ของที่ระลึกให้กับแขกและน ารายได้คืนสู่ชุมชน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กตามศูนย์พัฒนา บริจาค
สิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียน ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้านภัยพิบัติ และใส่
ใจท้องถิ่นโดยไม่สร้างมลภาวะ 
 

2.4.7 มาตรฐานกรีนโกลบ (Green Globe) กับอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว 
 มาตรฐานกรีนโกลบได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการ Green Globe และบริษัท SGS Group 
ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนจากสภาการเดินทางและท่องเที่ยวแห่งโลก (World 
Travel and Tourism Council: WTTC) โครงการกรีนโกลบถูกพัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2537 เป็น
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และครอบคลุมไปถึงการ
ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกโครงการอยู่ทั่วโลกในกว่า 100 ประเทศ 
จุดประสงค์ของโครงการคือ การสร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและยกระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2551 บริษัท Green Globe International 
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ของสหรัฐอเมริกาได้ซื้อกิจการส่วนใหญ่ของบริษัท Green Globe จ ากัดและขยายขอบเขตของงาน
ออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเน้นการตอบสนองปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นส าคัญ  มาตรฐาน 
Green Globe จะให้การรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ค านึงความสะอาดของอากาศ ชายทะเล 
โบราณสถาน หรือแหล่งธรรมชาติ และบริการธุรกิจที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถจัดการ
ของเสีย พลังงาน น้ า และมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
นักท่องเที่ยวจะสามารถวางแผนการพัฒนาชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ มาตรฐานกรีนโกลบ
สามารถน าไปใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องการให้มีการตรวจประเมินถึง
ความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของธุรกิจ โดยมีประเด็นหลักของการ
จัดการ 9 เรื่อง ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559) 
    1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

2) การลดปริมาณของเสีย การน ากลับมาใช้ใหม่ และการน าไปแปรรูป  
3) ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  
4) การจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ า  
5) การจัดการเรื่องน้ าเสีย  
6) การป้องกัน /การควบคุมคุณภาพของอากาศ และการควบคุมเสียง  
7) การจัดซื้อที่ค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
8) การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
9) การลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ตัวอย่างโรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นโรงแรมสีเขียวจาก 
Green Globe เช่น โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานทั้ง
ด้านพลังงาน น้ า การแยกขยะ และมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
ร่วมลดภาวะโลกร้อน และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลมซึ่งเป็นโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเน็นตัลใน
กรุงเทพฯ แห่งแรกท่ีผ่านมาตรฐาน Green Globe  
 โรงแรมในเครือฮิลตัน (Hilton Hotel Group) ซึ่งมีสาขา 1,300 สาขาทั่วโลกมีการบันทึก
ข้อมูลการด าเนินงานลงในระบบที่ชื่อว่า Lightstay ซึ่งเป็นระบบที่ท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลการประหยัด
พลังงานเช่น น้ า ไฟฟ้า และลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจากด าเนินการเป็นระยะเวลา 4 ปี 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009-2013 โรงแรมในเครือฮิลตันสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 13.6% โรงแรมใน
เครือฮิลตันได้ด าเนินการดังนี้ มีการเปิด-ปิดไฟภายในโรงแรมเป็นเวลา โรงแรมในเครือฮิลตันในทวีป
แอฟริกามีการเปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED เพ่ือประหยัดพลังงาน 17,000 หลอด  
มีการใช้ระบบที่ทันสมัยในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงแรมและห้องพักแขกเพ่ือประหยัด
พลังงาน จากรายงานโรงแรมในเครือฮิลตันวางเป้าหมายไว้ว่าต้องการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ลง 20% ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2013 โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เกินเป้าหมายที่ก าหนดคือ 
20.2% โดยโรงแรมในเครือฮิลตันที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกใต้ ได้เข้า
ร่วมโครงการการใช้พลังงานชนิดอ่ืนแทนการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (A Carbon-Offset Program) 
เช่น โครงการปลูกป่าในประเทศอินโดนีเซียและประเทสออสเตรเลีย โครงการพลังงานลมในประเทศ
อินเดียและประเทศจีน และโครงการใช้พลังงานชีวมวลในประเทศไทย (พิชญากร กุญชรินทร์, 2559: 
364) 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จีรภา ทองสร้าง (2550: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาการผลิตสื่อส าหรับนักเรียนประถมศึกษา
เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยท าการศึกษาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรู้รักสิ่งแวดล้อมปานกลาง ส่วนผล
การศึกษาความสัมพันธ์พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นการศึกษา เกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน และนักเรียนที่มีระดับการศึกษาเกรดเฉลี่ย อาชีพของบิดาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมนักเรียนที่มีเพศ เกรดเฉลี่ย ที่
แตกต่างกันมีผลท าให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน และนักเรียนที่มีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้นักเรียนมีเจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
ส่วนนักเรียนที่มีเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมีผลท าให้พฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการสร้างให้นักเรียนเกิดเจตคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมนั้น นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556: บทคัดย่อ) ที่
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากสื่อโทรทัศน์ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา
คือ อินเตอร์เน็ต และคู่มือ/ หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 25.2 ตามล าดับ นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก มีเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 
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นักเรียนที่มีอายุ ระดับชั้นเรียนที่แตกต่างกัน มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจ และเจต
คติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากทางโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

รุ่งทิพย์ บ ารุงสุข (2555: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
เขตลุ่มน้ าแม่กลอง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านมลภาวะ ด้านจิตส านึก การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2559: บทคัดย่อ)
ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า ปัจจัยด้าน อายุ อาชีพ และแรงบันดาลใจมีผลต่อ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ 
ปัจจัยด้านเพศ และปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะ
ท่องเที่ยว 

ไพฑูรย์ พิมด ี(2559: 324-325) ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การเลือกซื้อ การเลือกใช้ การลดความฟุ่มเฟือย การเผยแพร่และ
การมีส่วนร่วม โดยพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ประการ 
ได้แก่ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า เช่น การเลือกซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์น้อย การเลือกซื้อสินค้าที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้หลายครั้ง เป็นต้น พฤติกรรมลดความฟุ่มเฟือย 
เช่น การหมุนเวียนใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ า การประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การอุปโภคและบริโภค
อย่างคุ้มค่า เป็นต้น และพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่ น
และมีตามฤดูกาล เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี
อันตราย เป็นต้น การเผยแพร่และการมีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วมทางสังคม การเผยแพร่ข่าวสาร
คนรอบข้าง และการรับรู้ข่าวสารจากคนรอบข้าง เป็นต้น และ Müderrisoglu and Altanlar (2011: 
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Abstract) ได้ศึกษาเจตคติและพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
พบว่า นักศึกษามีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงและมีพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก โดย
ผลการศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อเจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจตคติและพฤติกร รมที่มีต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเพศหญิงสูงกว่าเพศชายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mondéjar-Jiménez et al. (2011: Abstract) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการประหยัดน้ าของผู้ที่อาศัยอยู่ในสเปน โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยในการด าเนินชีวิต ความตระหนัก เจตคติ กับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า 
ความตระหนัก และเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการประหยัดน้ า และ
พบว่าความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความมุ่ งมั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Sukwat et al. (2012: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บนพ้ืนฐานหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธอย่างยั่ งยืนพบว่า ความตระหนัก และเจตคติมีความ 
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงเชิงพุทธอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ Adeolu et al. (2014: Abstract) ได้ศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ความตระหนักรู้ เจตคติ กับพฤติกรรมในการจัดการ
ของเสียของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเมืองอีบาดัน รัฐโอโย ประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนมีความรู้ เจตคติและพฤติกรรมในการจัดการของเสียในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอีบาดัน ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา อีกทั้ง 
พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความตระหนักรู้ เจตคติและพฤติกรรมในการ
จัดการของเสียอย่างมีนัยส าคัญ 

Miao and Wei (2013: 108) ท าการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า 
โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบริบทในครัวเรือนและในโรงแรม ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีพฤติกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมแตกต่างจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  โดยระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนดีกว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม เช่น พฤติกรรม "ลด"       
"รีไซเคิล" "น ากลับมาใช้ใหม่" และ "การบริโภคสีเขียว" ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินจากการใช้บริการในโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Baker et al. (2014: 97) ที่ท าการศึกษาทัศนคติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุปสรรคที่มีต่อ
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมสีเขียว ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ
โรงแรมมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขณะอยู่ที่บ้านมากกว่าขณะที่เข้าพักในโรงแรม อุปสรรค
ส าคัญที่มีต่อการจองและการจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับโรงแรมสีเขียว ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสีย
ความสะดวกสบายและความหรูหราจากการบริการ การรับรู้ถึงความไม่สะดวกสบายตามที่คาดหวังใน
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การใช้บริการโรงแรมที่เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าเห็นว่าโรงแรมควรมีแนวทางปฏิบัติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบโปรแกรมโรงแรมสีเขียวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Elena-Nicoleta et al. (2015: 100) ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบ้านและสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนแตกต่างจากพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันหยุด โดยผู้บริโภค
จะมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในวันหยุดน้อยลง เนื่องจากพวกเขาต้องการใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยวเพ่ือท ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และอยากเพลิดเพลินกับเวลาในวันหยุดอย่างเต็มที่ จึง
ไม่ได้ให้ความสนใจต่อพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากผลการวิจัยข้างต้น อาจสรุปได้ว่า 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน 2 ) เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือนแตกต่างจากพฤติกรรมหรือกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

 

2.6 การสกัดตัวแปร 

ผู้วิจัยได้สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าการสกัดตัวแปรที่ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2 การสกัดตัวแปรที่ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อนักวิจัย 

ประเด็น 
เจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการ /
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การ
อนุรักษ์
พลังงาน 

การ
อนุรักษ์

น้ า 

การ
จัดการ
ขยะ 

จีรภา ทองสร้าง (2550)      

วันวิสา วัลย์ดาว (2552)      

กรรณิการ์ ชูขันธ์ (2554)      
รุ่งทิพย์ บ ารุงสุข (2555)      

เดชา ศรีดูกา (2556)      
ทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556)      
นิคม จันทร์มังกร (2556)      
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

ชื่อนักวิจัย 

ประเด็น 
เจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการ /
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การ
อนุรักษ์
พลังงาน 

การ
อนุรักษ์

น้ า 

การ
จัดการ
ขยะ 

มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556)      

ณัฐภาส รัศมิมานนท์ และสุภาวดี 
รัตนมาศ (2558) 

     

ปิยะดา วชิระรวงศกร และ
อุษณีย์ ทิมสูงเนิน (2558) 

     

ไพฑูรย์ พิมดี (2559)      
Mondéjar-Jiménez et al. 
(2011) 

     

Müderrisoglu and Altanlar 
(2011) 

     

Sukwat et al. (2012)      
Miao and Wei (2013)      
Adeolu et al. (2014)      
Baker et al. (2014)      

Elena-Nicoleta et al. (2015)      
Deraman et al. (2017)      

 
ตารางที่ 2.2 แสดงการสกัดตัวแปรที่ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นเจตคติต่อ

สิ่งแวดล้อม การจัดการ/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และการจัดการ
ขยะ  



 

บทท่ี  3 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เป็นหลัก และ
เสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้
ครอบคลุมประเด็นหลักในการศึกษา ดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.2  สมมติฐานในการวิจัย 
3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.5  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม รายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 2) ประเภทโรงแรม 3) เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ซึ่งจากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย      
ได้ดังภาพที่ 3.1  
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.2 สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานในการวิจัยมีดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือนและในโรงแรม 

- การอนุรักษ์พลังงาน 
- การอนุรักษ์น้ า 
- การจัดการขยะ 

 

เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
     - เพศ 
     - อายุ 
     - ระดับการศึกษา 
     - อาชีพ 

ประเภทโรงแรม 

แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือนและในโรงแรม 
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สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรมประเภทแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.3.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการ   

ที่พักแรมในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งสิ้น 381,818 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 

 
3.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและ

ใช้บริการที่พักแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเปรียบเทียบจากตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970: 607-610) ได้จ านวน 384 คน ผู้วิจัยได้ส ารองกลุ่มตัวอย่างเพ่ือป้องกันความ
คลาดเคลื่อน 5% จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน  

ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
โดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 

Sampling) ควบคู่กับวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวจากประเภทโรงแรมที่เข้าพักตามระดับ 1 – 5 ดาว ดังนี้ โรงแรมระดับ 1 ดาว จ านวน 
46 คน โรงแรมระดับ 2 ดาว จ านวน 84 คน โรงแรมระดับ 3 ดาว จ านวน 113 คน โรงแรมระดับ 4 ดาว 
จ านวน 97 คน และโรงแรมระดับ 5 ดาว จ านวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ยินดีให้ข้อมูล และเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักแรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการสัมภาษณ์นักวิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ไปเรื่อย ๆ และท าซ้ า จึงหยุดที่
จ านวน 30 คน 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยศึกษาแนวคิด
และข้อค าถามจากนักวิจัยหลายท่าน แล้วน ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เ พ่ือให้ เหมาะส ม
แบบสอบถามเจตคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert’s 
Scale) (สมบัติ  ท้ายเรือค า, 2553: 79) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
และข้อค าถามเกี่ยวกับเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556: 149-152) และ 
Baker et al. (2014: 93-96) และข้อค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ วันวิสา 
วัลย์ดาว (2552: 139-148) มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556: 149-152) Miao and Wei (2013: 106-107) 
Baker et al. (2014: 93-96) และ Elena-Nicoleta et al. (2015: 97-100) 

 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 16 ข้อ  
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมจ านวน 16 ข้อ 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ข้อ 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างมีจ านวน 2 ข้อค าถาม ได้แก่  

 ข้อที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง  
 ข้อที่ 2 มีแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและใน
โรงแรมอย่างไร 
 

3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มีดังนี้ 
1)  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Object Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 (ทรงศักดิ์    
ภูสีอ่อน, 2552: 50; สมบัติ ท้ายเรือค า, 2553: 111)  
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  ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
    1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการบริการ  
    2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ  
    3) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสถิติและเครื่องมือวิจัย  

2)  น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วมาปรับปรุง
แก้ไขทางภาษาตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 

3) น าแบบสอบถามเจตคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 40 คน แล้วน าผลมา
วิเคราะห์หาความเที่ยงตรง (Validity) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งค่าสถิติที่ได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.70 จึงจะยอมรับได้ว่ามีความเชื่อมั่น (Nunnally, 1978: 
245) ซึ่งพบว่าค่าความเชื่อมั่นของค าถามด้านเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ 0.949 แสดงว่ามี
ระดับความเชื่อมั่นสูง ค่าความเชื่อมั่นของค าถามด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติ
ในครัวเรือนคือ 0.934 แสดงว่ามีระดับความเชื่อมั่นสูง ค่าความเชื่อมั่นของค าถามด้านพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติในโรงแรมคือ 0.954 แสดงว่ามีระดับความเชื่อมั่นสูง และค่าความ
เชื่อมั่นของค าถามท้ังฉบับคือ 0.977 แสดงว่ามีระดับความเชื่อมั่นสูง 

   

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักในโรงแรม ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2561– มกราคม 2562 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยแล้วท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นท าการก าหนดรหัสการลงข้อมูล และ
น าข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดไปท าการลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 
3.7.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

 3.7.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

ส าหรับการตรวจแบบวัดเจตคติ มีเกณฑ์การให้คะแนนรายข้อดังต่อไปนี้  
         ข้อความเชิงบวก         ข้อความเชิงลบ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5  คะแนน  1  คะแนน 
เห็นด้วย   4 คะแนน  2  คะแนน 
มีความเห็นปานกลาง 3  คะแนน  3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  2  คะแนน  4  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน  5  คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   4.51 - 5.00  หมายถึง  มีเจตคติ อยู่ในระดับสูงมาก 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   3.51 - 4.50  หมายถึง  มีเจตคติ อยู่ในระดับมาก 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   2.51 - 3.50  หมายถึง  มีเจตคติ อยู่ในระดับปานกลาง 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีเจตคติ อยู่ในระดับน้อย 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีเจตคติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส าหรับการตรวจแบบวัดพฤติกรรม มีเกณฑ์การให้คะแนนรายข้อดังต่อไปนี้  
       ข้อความเชิงบวก         ข้อความเชิงลบ 

ปฏิบัติทุกครั้ง  5  คะแนน  1  คะแนน 
ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง 4 คะแนน  2  คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง  3  คะแนน  3  คะแนน 
นาน ๆ ครั้งจึงปฏิบัติ 2  คะแนน  4  คะแนน 
ไม่เคยปฏิบัติ  1  คะแนน  5  คะแนน 
 



55 
 

ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยข้อมูลแบบวัดพฤติกรรม ดังนี้ 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   4.51 - 5.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับดีมาก 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   3.51 - 4.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับดี 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   2.51 - 3.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
     คะแนนค่าเฉลี่ย    1.51 - 2.50   หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับค่อนข้างไม่ดี 
     คะแนนค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับไม่ดี 

 3.7.1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 1) ศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
และในโรงแรม จ าแนกตามเพศ ด้วยสถิติที (t-test) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2552: 74) 
 2) ศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทโรงแรม ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือนและในโรงแรมด้วยสถิติ One-way ANOVA หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจะ
ท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ LSD ของฟิชเชอร์ (Fisher’s LSD Procedure) ซึ่งก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Level of Significance) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2552: 162) 
 3) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2552: 125-130) ดังนี้ 
  r = .10 ถึง .29 หรือ r = -.10 ถึง -.29 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับน้อย ใน
ทางบวก หรือทางลบ 
  r = .30 ถึง .49 หรือ r = -.30 ถึง -.49 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ใน
ทางบวก หรือทางลบ 
  r = .50 ถึง 1.0 หรือ r = -.50 ถึง -1.0 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับมาก ใน
ทางบวก หรือทางลบ 
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3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและภาคสนามได้เพียงพอต่อการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์แล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้  
3.7.2.1 ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้ากรณีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยการ

ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านบุคคล จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ท างานภาครัฐ ที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือเจ้าหน้าที่โรงแรม กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั่วไป 
หากได้ข้อมูลเหมือนกันหรือตรงกันก็หมายความว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่
เชื่อถือได้ 

3.7.2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล 
จัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล  

3.7.2.3 น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่จัดล าดับความส าคัญแล้วมาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ทางเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล  

3.7.2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูล ร่วมกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูลได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

3.7.2.5 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ ประมวลผล สรุปและรายงานเชิงบรรยาย 
 

 



 

บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและ
ในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
  

4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทโรงแรมที่เข้าพัก แสดงดัง
ตารางที่ 4.1 – 4.5 

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 107 26.8 
หญิง 293 73.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8   
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 21 ปี  70 17.5 
21 – 30 ปี 177 44.3 
31 – 40 ปี 93 23.3 
41 – 50 ปี  42 10.5 
51 – 60 ปี 14 3.5 
มากกว่า 60 ปี  4 1.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มากที่สุด 
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.3 อายุน้อยกว่า 21 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ 
อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  3 0.8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 1.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  16 4.0 
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา  20 5.0 
ปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี 295 73.8 
สูงกว่าปริญญาตรี    62 15.5 

รวม 400 100.0 

 
 



59 
 

จากตารางที่ 4.3 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/
เทียบเท่าปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 อาชีวศึกษา/อนุปริญญา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกร / ท าสวน / ท าประมง / รับจ้างทั่วไป 19 4.8 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 63 15.8 
พนักงานบริษัท ห้างร้าน  108 27.0 
ข้าราชการ / พนักงานของภาครัฐ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

98 24.5 

นักเรียน / นักศึกษา  103 25.8 
อ่ืน ๆ ได้แก่ แม่บ้าน  9 2.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ห้างร้าน

จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.8 ข้าราชการ / พนักงานของภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 เกษตรกร / ท าสวน / ท าประมง / 
รับจ้างทั่วไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 อ่ืน ๆ ได้แก่ แม่บ้าน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทโรงแรมที่เลือกพัก 
 

ประเภทโรงแรมที่เลือกพัก จ านวน ร้อยละ 

1 ดาว  46 11.5 
2 ดาว 84 21.0 
3 ดาว  113 28.3 
4 ดาว  97 24.3 
5 ดาว 60 15.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.5 ประเภทโรงแรมที่เลือกพัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกพักโรงแรม

ประเภท 3 ดาว มากที่สุด จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ โรงแรมประเภท 4 ดาว 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 โรงแรมประเภท 2 ดาว จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 
โรงแรมประเภท 5 ดาว จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 โรงแรมประเภท 1 ดาว จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดับ 

 

4.2 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์เจตคติใน 3 ด้านคือ 
การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และการจัดการขยะ แสดงดังตารางที่ 4.6  

 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Mean S.D. แปลผล 
การอนุรักษ์พลังงาน    

การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานมีส่วนช่วยลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 

4.64 0.60 สูงมาก 

การใช้แสงธรรมชาติในตอนกลางวัน เช่น อ่านหนังสือใกล้หน้าต่าง 
แทนการเปิดไฟ จัดว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงาน 

4.60 0.64 สูงมาก 

การรีดเสื้อผ้าครั้งละหลาย ๆ ชุด ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 4.56 0.69 สูงมาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

 

ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Mean S.D. แปลผล 

การอนุรักษ์พลังงาน    
การเดิน หรือ ขี่จักรยาน เมื่อเดินทางระยะใกล้ๆ จะช่วยประหยัด

น้ ามันได ้
4.52 0.74 สูงมาก 

การเลือกใช้ หรือแนะน าผู้อ่ืนให้ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน 
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

4.48 0.67 มาก 

รวม 4.61 0.56 สูงมาก 

การอนุรักษ์น้ า    
การประหยัดน้ า เป็นหน้าที่ของทุกคน 4.74 0.56 สูงมาก 
เมื่อเห็นก๊อกน้ าที่ปิดไม่สนิท ท่านคิดว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้อง

ปิดให้เรียบร้อย 
4.65 0.60 สูงมาก 

การน าน้ าที่ใช้ล้างผัก และผลไม้แล้วไปใช้รดน้ าต้นไม้ทุกครั้งที่ท าได้ 
เป็นการช่วยประหยัดน้ า 

4.58 0.66 สูงมาก 

การเปิดน้ าให้ไหลล้นขณะซักผ้า หรือล้างจาน เป็นการใช้น้ าอย่าง
ฟุ่มเฟือย 

4.52 0.76 สูงมาก 

การล้างผัก หรือผลไม้ควรล้างในอ่างหรือในภาชนะที่ขังน้ าไว้ แทน
การล้างโดยตรงจากก๊อกน้ า จะช่วยประหยัดน้ าได้ 

4.32 0.77 มาก 

รวม 4.63 0.56 สูงมาก 
การจัดการขยะ    

การซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะที่ท าจากโฟม จะก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ 

4.63 0.62 สูงมาก 

การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและภาวะ
โลกร้อนได้ 

4.62 0.63 สูงมาก 

ขวดพลาสติกบางประเภท เช่น ขวดสบู่เหลว สามารถใช้ซ้ า เพ่ือช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้ 

4.58 0.64 สูงมาก 

ประโยชน์อย่างหนึ่งของการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย คือ ช่วยลด
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 

4.55 0.66 สูงมาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

 

ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Mean S.D. แปลผล 

การใช้ถุงพลาสติกซ้ า ช่วยลดปริมาณขยะได้ 4.54 0.71 สูงมาก 
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ จะช่วยลดลดปริมาณขยะและ

ภาวะโลกร้อนได้ 
4.51 0.68 สูงมาก 

รวม 4.65 0.54 สูงมาก 

เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม 4.63 0.56 สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( x  = 4.63, S.D. = 0.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่ การจัดการ

ขยะ ( x  = 4.65, S.D. = 0.54) การอนุรักษ์น้ า ( x  = 4.63, S.D. = 0.56) การอนุรักษ์พลังงาน         

( x  = 4.61, S.D. = 0.56) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจตคติที่อยู่ในระดับสูงมาก 

ได้แก่ การประหยัดน้ า เป็นหน้าที่ของทุกคน ( x  = 4.74, S.D. = 0.56) เมื่อเห็นก๊อกน้ าที่ปิดไม่สนิท 

ท่านคิดว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องปิดให้เรียบร้อย ( x  = 4.65, S.D. = 0.60) การถอดปลั๊ก

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้  ( x  = 4.64, S.D. = 0.60) 

การซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะที่ท าจากโฟม จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ( x  = 4.63, S.D. = 0.62) 
เป็นต้น ส าหรับเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเลือกใช้ หรือแนะน า

ผู้อ่ืนให้ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ ( x  = 4. 48, S.D. = 0.67) 
และการล้างผัก หรือผลไม้ควรล้างในอ่างหรือในภาชนะท่ีขังน้ าไว้ แทนการล้างโดยตรงจากก๊อกน้ า จะ

ช่วยประหยัดน้ าได้ ( x  = 4.32, S.D. = 0.77)  
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4.3 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน โดยวิเคราะห์พฤติกรรม
ใน 3 ด้านคือ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และการจัดการขยะ แสดงดังตารางที่ 4.7  

 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

 

ประเด็นพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน Mean S.D. แปลผล 
การอนุรักษ์พลังงาน    

ท่านปิดไฟ ปิดโทรทัศน์ ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อออกจากห้องไป
ท าธุระอ่ืนนาน ๆ 

4.58 0.69 ดีมาก 

ท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้ 4.51 0.66 ดีมาก 
ท่านไม่น าของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น 4.39 0.84 มาก 
ในเวลากลางวัน ท่านใช้แสงสว่างจากการเปิดหน้าต่างแทนการเปิด
ไฟ 

4.32 0.80 มาก 

ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 4.28 0.82 มาก 
รวม 4.44 0.66 มาก 

การอนุรักษ์น้ า    
ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหลโดยไม่มีคนใช้อยู่ 4.65 0.58 ดีมาก 
ท่านไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะล้างหน้าแปรงฟัน 4.37 0.79 มาก 
ท่านน าขวดน้ าที่ดื่มไม่หมดไปดื่มต่อ 4.25 0.93 มาก 
ท่านไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะอาบน้ า สระผม 4.23 0.90 มาก 
ท่านใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือเพราะใช้น้ าน้อยกว่า 4.21 0.91 มาก 

รวม 4.35 0.68 มาก 

การจัดการขยะ    
ท่านเก็บถุงพลาสติก ถุงห่อของ ขวดพลาสติกไว้ใช้ซ้ า 4.19 0.91 มาก 
เมื่อพบเศษขยะหล่นบนพื้นท่านจะเก็บไปใส่ถังขยะ 4.14 0.85 มาก 
ท่านงดใช้จานกระดาษและแก้วกระดาษในงานสังสรรค์ 3.94 1.02 มาก 
ท่านแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง 3.91 0.92 มาก 
ท่านพกกระติกน้ าไว้ใช้แทนแก้วน้ าพลาสติก 3.87 1.01 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ประเด็นพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน Mean S.D. แปลผล 

ท่านน าถุงผ้าติดตัวไปจับจ่ายซื้อของ 3.62 1.13 มาก 
รวม 4.04 0.78 มาก 

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม 4.25 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25, 
S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน ( x  = 4.44, S.D. = 0.66) การอนุรักษ์น้ า ( x  = 4.35, S.D. = 0.68) การ

จัดการขยะ ( x  = 4.04, S.D. = 0.78) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่อยู่ใน

ระดับดีมาก ได้แก่ ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหลโดยไม่มีคนใช้อยู่ ( x  = 4.68, S.D. = 0.58) 

ท่านปิดไฟ ปิดโทรทัศน์ ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อออกจากห้องไปท าธุระอ่ืนนาน ๆ ( x  = 4.58, S.D. 

= 0.69) และท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้ ( x  = 4.51, S.D. = 0.66) ส าหรับ

พฤติกรรมที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านไม่น าของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น ( x  = 4.39, S.D. = 0.84) ท่านไม่

เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะล้างหน้าแปรงฟัน ( x  = 4.37, S.D. = 0.79) ในเวลากลางวัน ท่านใช้แสงสว่างจาก

การเปิดหน้าต่างแทนการเปิดไฟ ( x  = 4.32, S.D. = 0.82) เป็นต้น 
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4.4 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม โดยวิเคราะห์พฤติกรรม
ใน 3 ด้านคือ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และการจัดการขยะ แสดงดังตารางที่ 4.8  

 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

 

ประเด็นพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม Mean S.D. แปลผล 
การอนุรักษ์พลังงาน    

ท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้ 4.32 0.77 มาก 
ท่านไม่น าของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น 4.27 0.84 มาก 
ท่านปิดไฟ ปิดโทรทัศน์ ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อออกจากห้องไปท า

ธุระอ่ืนนาน ๆ 
4.26 0.85 มาก 

ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 4.14 0.89 มาก 
ในเวลากลางวัน ท่านใช้แสงสว่างจากการเปิดหน้าต่างแทนการเปิดไฟ 4.12 0.95 มาก 

รวม 4.24 0.78 มาก 
การอนุรักษ์น้ า    

ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหลโดยไม่มีคนใช้อยู่ 4.47 0.70 มาก 
ท่านไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะล้างหน้าแปรงฟัน 4.28 0.82 มาก 
ท่านใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือเพราะใช้น้ าน้อยกว่า 4.13 0.93 มาก 
ท่านไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะอาบน้ า สระผม 4.13 0.92 มาก 
ท่านน าขวดน้ าที่ดื่มไม่หมดไปดื่มต่อ 4.10 1.00 มาก 

รวม 4.24 0.75 มาก 
การจัดการขยะ    

เมื่อพบเศษขยะหล่นบนพื้นท่านจะเก็บไปใส่ถังขยะ 4.06 0.89 มาก 
ท่านเก็บถุงพลาสติก ถุงห่อของ ขวดพลาสติกไว้ใช้ซ้ า 4.02 0.99 มาก 
ท่านแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง 3.88 0.98 มาก 
ท่านงดใช้จานกระดาษและแก้วกระดาษในงานสังสรรค์ 3.87 0.99 มาก 
ท่านพกกระติกน้ าไว้ใช้แทนแก้วน้ าพลาสติก 3.86 1.05 มาก 
ท่านน าถุงผ้าติดตัวไปจับจ่ายซื้อของ 3.61 1.12 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ประเด็นพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม Mean S.D. แปลผล 

รวม 3.95 0.86 มาก 
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม 4.11 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.11,  
S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน ( x  = 4.24, S.D. = 0.78) การอนุรักษ์น้ า ( x  = 4.24, S.D. = 0.75) การ

จัดการขยะ ( x  = 3.95, S.D. = 0.86) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่อยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหลโดยไม่มีคนใช้อยู่ ( x  = 4.47, S.D. = 0.70) 

ท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้ ( x  = 4.32, S.D. = 0.77) ท่านไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะ

ล้างหน้าแปรงฟัน ( x  = 4.28, S.D. = 0.82) เป็นต้น  
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4.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แสดง
ดังตารางที ่4.9  

 
ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือนและในโรงแรม 
 

ประเด็นพฤติกรรม ในครัวเรือน ในโรงแรม T P-Value 

Mean S.D. Mean S.D. 

การอนุรักษ์พลังงาน 4.44 0.66 4.24 0.78 6.465 .000** 
การอนุรักษ์น้ า 4.35 0.68 4.24 0.78 3.804 .000** 
การจัดการขยะ 4.04 0.78 3.95 0.86 2.988 .003** 
พฤติกรรมโดยรวม 4.25 0.64 4.11 0.72 14.199 .000** 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและ

ในโรงแรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนดีกว่าพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมทุกด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01         
(P-Value = 0.000, 0.000, 0.003, 0.000) 
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4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ

กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือน 

เพศชาย เพศหญิง T P-
Value จ านวน Mean S.D. จ านวน Mean S.D. 

การอนุรักษ์พลังงาน 107 4.38 0.70 293 4.46 0.65 -.987 .756 

การอนุรักษ์น้ า 107 4.26 0.78 293 4.38 0.64 -1.519 .054 
การจัดการขยะ 107 3.91 0.83 293 4.09 0.75 -2.083 .076 
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

107 4.14 0.67 293 4.29 0.63 -2.072 .269 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.10 พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชาย และนักท่องเที่ยวเพศหญิงมีพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
โดยรวม ที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .756, .054, .076, .269) 
ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ

กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมใน
โรงแรม 

เพศชาย เพศหญิง T P-
Value จ านวน Mean S.D. จ านวน Mean S.D. 

การอนุรักษ์พลังงาน 107 4.12 0.84 293 4.28 0.75 1.774 .615 

การอนุรักษ์น้ า 107 4.13 0.78 293 4.28 0.74 1.800 .765 
การจัดการขยะ 107 3.80 0.88 293 4.00 0.85 2.064 .030* 
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

107 4.07 0.72 293 4.13 0.72 .792 .759 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.11 พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชาย และนักท่องเที่ยวเพศหญิงมีพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม ที่ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .615, .765, .444, .759) ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชาย และ
นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (P-Value = .030) 
นั่นคือ เพศหญิง มีพฤติกรรมการด้านการจัดการขยะ ที่ดีกว่าเพศชาย 
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สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.12  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือน จ าแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม   
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ในครัวเรือน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม 3.174 5 .635 1.443 .208 
ภายในกลุ่ม 173.264 394 .440   

รวม 176.437 399    
การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม 4.972 5 .994 2.156 .058 

ภายในกลุ่ม 181.725 394 .461   

รวม 186.698 399    
การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 1.964 5 .393 .646 .664 

ภายในกลุ่ม 239.396 394 .608   

รวม 241.360 399    
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.831 5 .366 .884 .492 

ภายในกลุ่ม 163.169 394 .414   
รวม 165.000 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.12 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การ

อนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม ที่ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .208, .058, .664, .492) ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.13  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

โรงแรมจ าแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม   
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ในโรงแรม 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม .199 5 .040 .065 .997 

ภายในกลุ่ม 239.711 394 .608   
รวม 239.910 399    

การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม 1.071 5 .214 .376 .865 

ภายในกลุ่ม 224.406 394 .570   
รวม 225.478 399    

การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 6.146 5 1.229 1.677 .139 

ภายในกลุ่ม 288.854 394 .733   
รวม 295.000 399    

พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .546 5 .109 .210 .958 
ภายในกลุ่ม 205.391 394 .521   

รวม 205.938 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.13 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การ

อนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม ที่ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .997, .865, .139, .958) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.14  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือน จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม 3.188 5 .638 1.450 .205 
ภายในกลุ่ม 173.249 394 .440   

รวม 176.438 399    
การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม .330 5 .066 .139 .983 

ภายในกลุ่ม 186.368 394 .473   

รวม 186.697 399    
การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 4.653 5 .931 1.549 .174 

ภายในกลุ่ม 236.707 394 .601   

รวม 241.360 399    
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.122 5 .224 .539 .746 

ภายในกลุ่ม 163.878 394 .416   
รวม 165.000 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงาน การอนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม ที่
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .205, .983, .174, .746) ดังนั้น จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.15  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

โรงแรม จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในโรงแรม 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม 3.049 5 .610 1.014 .409 

ภายในกลุ่ม 236.861 394 .601   
รวม 239.910 399    

การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม 1.996 5 .399 .704 .621 

ภายในกลุ่ม 223.481 394 .567   
รวม 225.478 399    

การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 10.670 5 2.134 2.957 .012* 

ภายในกลุ่ม 284.330 394 .722   
รวม 295.000 399    

พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.914 5 1.183 2.330 .042* 
ภายในกลุ่ม 200.023 394 .508   

รวม 205.938 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.15 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงาน และการอนุรักษ์น้ า ที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .409, 
.621) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ และพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-Value = .012, .042) 

เมื่อทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมด้านการจัดการขยะในโรงแรมเป็นรายคู่ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้วยวิธี LSD พบว่า มีความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 1 คู่ คือ คู่ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ( x  = 4.03) 

กับ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ( x  = 3.58) 
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ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี มี
ระดับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  
แสดงดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะของนักท่องเที่ยว 

จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
 
พฤติกรรม
ด้านการ

จัดการขยะ 

 ระดับการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ประถม
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 

อาชีว 
ศึกษา/ 

อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี/ 

เทียบเท่า
ปริญญาตรี  

สูงกว่า 
ปริญญา 

ตรี    

ประถมศึกษา 4.00 - .700 .815 .924 .956 .404 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น  

4.25  - .430 .519 .603 .127 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.88   - .793 .486 .217 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

3.95    - .695 .092 

ปริญญาตรี/ 
เทียบเท่า
ปริญญาตรี  

4.03     - .000** 

สูงกว่า
ปริญญาตรี    

3.58      - 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

เมื่อทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวมเป็นรายคู่ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธี LSD พบว่า มีความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ในโรงแรมโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 1 คู่ คือ คู่ระดับปริญญาตรี/

เทียบเท่าปริญญาตรี ( x  = 4.17) กับ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ( x  = 3.85) 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี มี

ระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี แสดงดังตารางที่ 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17  การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม

ของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
 
พฤติกรรม
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ระดับการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ประถม
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 

อาชีว 
ศึกษา/ 

อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี/ 

เทียบเท่า
ปริญญาตรี  

สูงกว่า 
ปริญญา 

ตรี    

ประถมศึกษา 4.33 - .541 .378 .763 .692 .257 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น  

4.00  - .875 .609 .637 .693 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.94   - .273 .205 .679 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

4.20    - .853 .060 

ปริญญาตรี/ 
เทียบเท่า
ปริญญาตรี  

4.17     - .002** 

สูงกว่า
ปริญญาตรี    

3.85      - 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สมมติฐานที่  4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.18  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือน จ าแนกตามอาชีพ  
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม 4.359 5 .872 1.996 .078 
ภายในกลุ่ม 172.079 394 .437   

รวม 176.437 399    
การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม 2.471 5 .494 1.057 .384 

ภายในกลุ่ม 184.226 394 .468   

รวม 186.698 399    
การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 3.929 5 .786 1.304 .261 

ภายในกลุ่ม 237.431 394 .603   

รวม 241.360 399    
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.124 5 .625 1.521 .182 

ภายในกลุ่ม 161.876 394 .411   
รวม 165.000 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4.18 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การ
อนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม ที่ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .078, .384, .261, .182) ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.19  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

โรงแรม จ าแนกตามอาชีพ  
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในโรงแรม 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม .381 5 .076 .125 .987 

ภายในกลุ่ม 239.529 394 .608   
รวม 239.910 399    

การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม 2.663 5 .533 .942 .454 

ภายในกลุ่ม 222.815 394 .566   
รวม 225.478 399    

การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 7.761 5 1.552 2.129 .061 

ภายในกลุ่ม 287.239 394 .729   
รวม 295.000 399    

พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.702 5 .940 1.841 .104 
ภายในกลุ่ม 201.235 394 .511   

รวม 205.937 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4.19 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การ
อนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม ที่ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .987, .454, .061, .104) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรมประเภทแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.20  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือน จ าแนกตามประเภทโรงแรมท่ีเข้าพัก 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม 2.575 4 .644 1.463 .213 
ภายในกลุ่ม 173.862 395 .440   

รวม 176.438 399    
การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม .669 4 .167 .355 .841 

ภายในกลุ่ม 186.029 395 .471   

รวม 186.698 399    
การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 10.084 4 2.521 4.306 .002** 

ภายในกลุ่ม 231.276 395 .586   

รวม 241.360 399    
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.449 4 1.112 2.737 .029* 

ภายในกลุ่ม 160.551 395 .406   
รวม 165.000 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 4.20 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมประเภทแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์น้ า ที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = 
.213, .841) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ และพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมประเภทแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-Value = .002, .029) 
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เมื่อทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมด้านการจัดการขยะในครัวเรือนเป็นรายคู่ จ าแนกตาม
ประเภทโรงแรมที่เข้าพัก ด้วยวิธี LSD พบว่า มีความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ คูป่ระเภทโรงแรม 2 ดาว ( x  = 3.99) กับ ประเภท

โรงแรม 4 ดาว ( x  = 4.29) และมีความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จ านวน 2 คู่ คือ คูป่ระเภทโรงแรม 3 ดาว ( x  = 3.86)  กับ ประเภทโรงแรม 4 

ดาว ( x  = 4.29) และ คูป่ระเภทโรงแรม 4 ดาว ( x  = 4.29) กับ ประเภทโรงแรม 5 ดาว ( x  = 4.02) 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรมประเภท 2 ดาว ประเภท 3 ดาว และ

ประเภท 5 ดาว มีระดับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรม
ประเภท 4 ดาว แสดงดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21  การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะของนักท่องเที่ยว 

จ าแนกตามประเภทโรงแรมที่เข้าพัก เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
 

พฤติกรรมด้าน
การจัดการขยะ 

 ประเภทโรงแรมที่เข้าพัก 
ค่าเฉลี่ย 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว 

1 ดาว 4.09 - .482 .088 .142 .640 
2 ดาว 3.99  - - .009** .825 
3 ดาว 3.86   - .000** .196 
4 ดาว 4.29    - .031* 
5 ดาว 4.02     - 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

เมื่อทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวมเป็นรายคู่ 
จ าแนกตามประเภทโรงแรมที่เข้าพัก ด้วยวิธี LSD พบว่า มีความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ คู่ประเภท

โรงแรม 2 ดาว ( x  = 4.29) กับ ประเภทโรงแรม 3 ดาว ( x  = 4.09) และคู่ประเภทโรงแรม 3 ดาว   

( x  = 4.09) กับ ประเภทโรงแรม 5 ดาว ( x  = 4.35) และมีความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 1 คู่ คือ คู่ประเภท

โรงแรม 3 ดาว ( x  = 4.09)  กับ ประเภทโรงแรม 4 ดาว ( x  = 4.34)  
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรมประเภท 3 ดาว มีระดับพฤติกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรมประเภท 2 ดาว 
โรงแรมประเภท 4 ดาว และประเภท 5 ดาว แสดงดังตารางที่ 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22  การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยรวม

ของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามประเภทโรงแรมทีเ่ข้าพัก เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
 
พฤติกรรมการ

อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ประเภทโรงแรมที่เข้าพัก 

ค่าเฉลี่ย 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว 

1 ดาว 4.26 - .832 .123 .487 .476 
2 ดาว 4.29  - .032* .567 .551 
3 ดาว 4.09   - .005** .011* 
4 ดาว 4.34    - .926 
5 ดาว 4.35     - 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่ 4.23  การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

จ าแนกตามประเภทโรงแรมที่เข้าพัก 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในโรงแรม 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

การอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกลุ่ม 1.215 4 .304 .503 .734 

ภายในกลุ่ม 238.695 395 .604   
รวม 239.910 399    

การอนุรักษ์น้ า ระหว่างกลุ่ม 1.807 4 .452 .798 .527 

ภายในกลุ่ม 223.671 395 .566   
รวม 225.478 399    

การจัดการขยะ ระหว่างกลุ่ม 11.672 4 2.918 4.068 .003** 

ภายในกลุ่ม 283.328 395 .717   
รวม 295.000 399    

พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.269 4 1.067 2.091 .081 
ภายในกลุ่ม 201.668 395 .511   

รวม 205.938 399    

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 4.23 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมประเภทแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยรวม ที่ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-Value = .734, .527, .081) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส าหรับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมประเภท
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-Value = .003) 

เมื่อทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมด้านการจัดการขยะในโรงแรมเป็นรายคู่ จ าแนกตาม
ประเภทโรงแรมที่เข้าพัก ด้วยวิธี LSD พบว่า มีความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ คือ คูป่ระเภทโรงแรม 1 ดาว ( x  = 4.04) กับ ประเภท

โรงแรม 3 ดาว ( x  = 3.74) คู่ประเภทโรงแรม 2 ดาว ( x  = 3.83) กับ ประเภทโรงแรม 4 ดาว        
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( x  = 4.13) คู่ประเภทโรงแรม 2 ดาว ( x  = 3.83) กับ ประเภทโรงแรม 5 ดาว ( x  = 4.13) และมี
ความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 2 คู่ 

คือ คู่ประเภทโรงแรม 3 ดาว ( x  = 3.74)  กับ ประเภทโรงแรม 4 ดาว ( x  = 4.13) และ คู่ประเภท

โรงแรม 3 ดาว ( x  = 3.74) กับ ประเภทโรงแรม 5 ดาว ( x  = 4.13) 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรมประเภท 1 ดาว มีระดับพฤติกรรมด้าน

การจัดการขยะ ดีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรมประเภท 3 ดาว และกลุ่มตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรม
ประเภท 2 ดาว และโรงแรมประเภท 3 ดาว มีระดับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ น้อยกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าพักโรงแรมประเภท 4 ดาว และโรงแรมประเภท 5 ดาว แสดงดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24  การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการจัดการขยะของนักท่องเที่ยว 

จ าแนกตามประเภทโรงแรมที่เข้าพัก เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
 
พฤติกรรมด้าน
การจัดการขยะ 

 ประเภทโรงแรมที่เข้าพัก 

ค่าเฉลี่ย 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว 
1 ดาว 4.04 - .177 .043* .551 .589 
2 ดาว 3.83  - .461 .018* .037* 
3 ดาว 3.74   - .001** .004** 
4 ดาว 4.13    - .996 
5 ดาว 4.13     - 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สมมติฐานที่ 6 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 

 
ตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 
 

ตัวแปร 
เจตคติในการ

อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน

ครัวเรือน 

พฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในโรงแรม 

เจตคติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1 .465** .381** 

พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน    

 1 .736** 

พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม    

  1 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 4.25 พบว่า เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01         
(P-Value = 0.000)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.465 และมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
(P-Value = 0.000)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.381 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการศึกษายังพบอีกว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01       
(P-Value = 0.000) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.736 
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4.7 ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 30 คน เพ่ือน าผลการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ซึ่งผลการสัมภาษณ์
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  

 
4.7.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แสดงดังตารางที่ 4.26  
 
ตารางท่ี 4.26 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
14 
16 

 
46.7 
53.3 

รวม 30 100.0 
2. อายุ 
   21 – 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 

 
8 
14 
8 

 
26.7 
46.7 
26.7  

รวม 30 100.0 
3. ระดับการศึกษา 
   ปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
8 
22 

 
26.7 
73.3 

รวม 30 100.0 
4. อาชีพ 
   ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
   พนักงานบริษัท ห้างร้าน 
   ข้าราชการ/ พนักงานของภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   นักเรียน / นักศึกษา  

 
4 
5 
16 
5 

 
13.3 
16.7 
53.3 
16.7 

รวม 30 100.0 
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ตารางที่ 4.26 แสดงข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเพศชาย จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  และ 41 – 50 จ านวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานของภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท ห้างร้าน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 นักเรียน/ 
นักศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ13.3 
ตามล าดับ 
 

4.7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 

1. การใช้สิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 26 86.7 
2. การขาดความตระหนักและไม่มีจิตส านึกที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 23 76.7 
3. การใช้ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติกจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาขยะ 21 70.0 
4. การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้การจัดการขยะเป็นไปได้
ยากข้ึน 

18 60.0 

5. คนยังขาดความเข้าใจถึงประเภทของขยะและการแยกขยะตามประเภท 17 56.7 
6. กฎหมายหรือข้อปฏิบัติทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมถูกละเลย 11 36.7 

 
ตารางที่ 4.27 กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม จัดเรียงล าดับได้ 6 อันดับ ดังนี้ อันดับแรก ได้แก่ การใช้สิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมา ได้แก่ การขาดความตระหนัก
และไม่มีจิตส านึกที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 การใช้
ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติกจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาขยะ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
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การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้การจัดการขยะเป็นไปได้ยากขึ้น จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.0 คนยังขาดความเข้าใจถึงประเภทของขยะและการแยกขยะตามประเภท จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 กฎหมายหรือข้อปฏิบัติทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมถูกละเลย จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7  

 

4.8 แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและใน
โรงแรม แสดงดังตารางที่ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28 แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 

 

แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม จ านวน ร้อยละ 
ด้านการจัดการขยะ   

1. ส่งเสริมให้มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง 27 90.0 
2. ควรมีถังขยะแยกประเภทอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณบ้านและในโรงแรม 25 83.3 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและคนในชุมชนเกี่ยวกับประเภทขยะ การ
คัดแยกขยะและการจัดการขยะท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

21 70.0 

4. รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเมื่อไปจับจ่ายซื้อของหรือบรรจุ
สิ่งของ 

20 66.7 

5. ลดและหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก 18 60.0 

ด้านการอนุรักษ์น้ า   
1. ปิดน้ า ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว 13 43.3 
2. โรงแรมควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยัดน้ า 8 26.7 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน   

1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว 13 43.3 
2. โรงแรมควรติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในห้องพักโดยใช้คีย์
การ์ด 

7 23.3 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม จ านวน ร้อยละ 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม   

1. อบรม สั่งสอน ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่บุตร
หลานตั้งแต่ยังเล็ก  

24 80.0 

2. พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน 21 70.0 
3. สร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกให้รู้จักรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

19 63.3 

4. นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

17 56.7 

5. กล่าวค าชื่นชมหรือมีการให้รางวัลกับผู้ที่ท าดีและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
แสดงเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นตัวอย่างที่ดี 

14 46.7 

6. มีกฎระเบียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและจริงจัง 10 33.3 
 
ตารางที่ 4.28 แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ตามประเด็น

ด้านการจัดการขยะ ด้านการอนุรักษ์น้ า ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการอนุรักษ์โดยภาพรวม 
โดยท าการจัดเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านการจัดการขยะ อันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกประเภท
ขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา ได้แก่ ควรมีถังขยะแยก
ประเภทอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณบ้านและในโรงแรม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 จัดอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรและคนในชุมชนเกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่
ถูกต้องและเหมาะสม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
เมื่อไปจับจ่ายซื้อของหรือบรรจุสิ่งของ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ลดและหลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ด้านการอนุรักษ์น ้า 
ปิดน้ า ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 โรงแรมควรส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของแขกในการประหยัดน้ า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 โรงแรม
ควรติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในห้องพักโดยใช้คีย์การ์ด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.3 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม อบรม สั่งสอน ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่บุตรหลานตั้งแต่ยังเล็ก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 พ่อแม่เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 สร้างความตระหนักและสร้าง
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จิตส านึกให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 กล่าวค าชื่นชมหรือมีการให้รางวัล
กับผู้ที่ท าดีและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือแสดงเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นตัวอย่างที่ดี  จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.7 มีกฎระเบียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและจริงจัง จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 

แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ด้านการจัดการขยะ ส่งเสริมให้มีการ

คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง เช่น แยกขวดพลาสติก กระดาษ เศษอาหาร และขยะอ่ืน ๆ 
ตามประเภท มีถังขยะแยกประเภทอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณบ้านและในโรงแรม จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรและคนในชุมชนเกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่ถูกต้องและ
เหมาะสม รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ควรใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติกเม่ือไปจับจ่ายซื้อของหรือบรรจุสิ่งของ ลดและหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่
ย่อยสลายยาก เพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะจากการใช้ถุงพลาสติก  

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ด้านการอนุรักษ์น้ า ทุกคนต้องช่วยกัน
ประหยัดน้ า โดยการปิดน้ า ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว โรงแรมควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกใน
การประหยัดน้ า 

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทุกคนต้อง
ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าโดยการปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว 
โรงแรมควรติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในห้องพักโดยใช้คีย์การ์ด  

4. แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม ได้แก่ การ
อบรม สั่งสอน ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่บุตรหลานตั้งแต่ยังเล็ก สร้างนิสัย
ที่ดีให้แก่คนในครอบครัวโดยเริ่มจากพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน เร่งสร้างความตระหนัก
และสร้างจิตส านึกให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวค าชื่นชมหรือมีการให้รางวัลกับผู้ที่ท าดีและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือแสดงเป็นที่ประจักษ์
ในการเป็นตัวอย่างที่ดี มีกฎระเบียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและจริงจัง ในการที่จะ
ท าให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ทุกคนจ าเป็นต้องตระหนักถึง
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นสมบัติของส่วนรวมและต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน
หรือในโรงแรม 



 

บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและ
ในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

1) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก    

( x  = 4.63, S.D. = 0.56) 
2) พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนโดยภาพรวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน ( x  = 4.44, S.D. = 0.66) การอนุรักษ์

น้ า ( x  = 4.35, S.D. = 0.68) การจัดการขยะ ( x  = 4.04, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมโดยภาพรวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน

ระดับมาก ( x  = 4.11, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน ( x  = 4.24, S.D. = 0.78) การอนุรักษ์

น้ า ( x  = 4.24, S.D. = 0.75) การจัดการขยะ ( x  = 3.95, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนดีกว่าพฤติกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (P-Value = 0.000) 
3) เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ผลการวิจัยพบว่า เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.465 และ 0.381 ตามล าดับ  
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4) จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจ านวน 30 คน พบว่า ปัญหาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ 
การใช้สิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติก
จ านวนมากท าให้เกิดปัญหาขยะตามมา การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้การจัดการ
ขยะเป็นไปได้ยากขึ้น ส าหรับอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การขาดความตระหนักและไม่มี
จิตส านึกที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดความเข้าใจถึงประเภทของขยะและการแยกขยะตาม
ประเภท กฎหมายหรือข้อปฏิบัติทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมถูกละเลย 

5) แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม มีดังนี้ ด้านการจัดการขยะ 
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง จัดให้มีถังขยะแยกประเภทขยะต่าง ๆ จัด
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและคนในชุมชนเกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะและการจัดการขยะ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดและหลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ด้านการอนุรักษ์น ้า ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดน้ า โดยการ
ปิดน้ า ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว และโรงแรมควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยัดน้ า 
ด้านการอนุรักษพ์ลังงาน ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้าโดยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุก
ครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว และโรงแรมควรติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในห้องพักโดยใช้คีย์
การ์ด  ส้าหรับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม ท าได้โดยการอบรม สั่งสอน บุตรหลาน
ตั้งแต่ยังเด็ก สร้างนิสัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนในครอบครัวโดยเริ่มจากพ่อแม่เป็น
แบบอย่างที่ดี นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวค าชื่นชมหรือมีการให้รางวัลกับผู้ที่ท าดีและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือแสดงเป็นที่ประจักษ์
ในการเป็นตัวอย่างที่ดี และมีกฎระเบียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและจริงจัง   
 

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐานซึ่งก าหนดไว้ ปรากฏผลดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือนและในโรงแรม ไมแ่ตกต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในครัวเรือนและในโรงแรม ไมแ่ตกต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน ผลการทดสอบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ในครัวเรือนปฏิเสธสมมติฐาน ผลการทดสอบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรมยอมรับ
สมมติฐาน  

สมมติฐานที่  4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ไมแ่ตกต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรมประเภทแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม แตกต่างกัน  ผลการทดสอบพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนยอมรับสมมติฐาน ผลการทดสอบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม
ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 6 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 
 

5.3 อภิปายผล 

การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1) เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูงมาก อาจ

เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตน
ก าลังประสบและเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพงษ์  
แก้วประยูร (2558) พบว่า ประชาชนมีเจตคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับสูงมาก 
จากการศึกษาของ Müderrisoglu and Altanlar (2011) และ มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556) ผลแตกต่างกัน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล และคณะ 
(2560: 73) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มตระหนักว่าทรัพยากรในโลกมีอยู่จ ากัด ผู้บริโภคเริ่มค านึงถึง
ผลของการบริโภคต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้ผู้บริโภคหันมา
ให้ความสนใจในสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมนั้นเรื่องทัศนคติจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

2) พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ า การจัดการขยะ และ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมโดยรวม สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Müderrisoglu and Altanlar (2011) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ สมพงษ์ แก้วประยูร (2558) พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาของ  Adeolu et al. (2014) ผลแตกต่าง
กัน พบว่า พฤติกรรมในการจัดการของเสียของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาครั้งนี้
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พบว่า พฤติกรรมด้านการจัดการขยะมีระดับคะแนนน้อยกว่าพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การอนุรักษ์น้ า อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่เห็นความส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยและความ
จ าเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

ปัจจุบันเกาะสมุยก าลังประสบกับปัญหาขยะตกค้างบนเกาะจ านวนมาก ซึ่งเทศบาลอ าเภอ
เกาะสมุยยังไม่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (กนกพร สีดอกไม้, 2557) และพบว่าประชาชนใน
เกาะสมุยส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเท่าที่โอกาสอ านวย เช่น การรักษาความสะอาด การไม่
ทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยว การเก็บขยะทิ้งลงถัง (พิศมัย จารุจิตติพันธ์, 2558) อาจกล่าวได้ว่า 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการขาดการมีส่วนร่วมได้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การปลูกฝังให้ประชาชนรักและหวงแหน
สิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวคิดการมีส่วน
ร่วมอาจท าให้พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงขึ้น (มารียัม เจ๊ะเต๊ะ, 2556) 

นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนดีกว่าพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม สอดคล้องกับการศึกษาของ Miao and Wei (2013) ซึ่งศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างบริบทในครัวเรือนและในโรงแรม พบว่า ผู้เข้าพักมี
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมแตกต่างจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยมีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนดีกว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม เช่น พฤติกรรม "ลด" 
"รีไซเคิล" "น ากลับมาใช้ใหม่" และ "การบริโภคสีเขียว" และสอดคล้องกับการศึกษาของ Baker et al. 
(2014) และ Elena-Nicoleta et al. (2015) พบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมขณะอยู่ที่บ้านมากกว่าขณะที่เข้าพักในโรงแรม เนื่องจากพวกเขาต้องการใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยวเพ่ือท ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ในวันหยุดอย่างเต็มที่ และอยากเพลิดเพลินกับความ
สะดวกสบายและความหรูหราจากการบริการของโรงแรม จึงไม่ได้ให้ความสนใจต่อพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เข้าพักในโรงแรม 

3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุลีวรรณ ปราณีธรรม 
(2560) พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว ในขณะที่
ปัจจัยด้านอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว จากการศึกษาของมา
รียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556) และ Adeolu et al. (2014) ผลแตกต่างกัน พบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกันมี
ผลท าให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน จากการศึกษาของจีรภา ทองสร้าง (2550) 
และ Müderrisoglu and Altanlar (2011) พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลท าให้มีพฤติกรรมการ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสในการท ากิจกรรม 
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เช่น การเดินป่า การตกปลา 
การท่องเที่ยว การซื้อของ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จึงท าให้เพศชายและเพศหญิงพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านประเภทโรงแรมท่ีเข้าพักไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
โรงแรม และปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือน ในขณะที่ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในโรงแรมที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี มีระดับ
พฤติกรรมด้านการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับ  
สูงกว่าปริญญาตรี ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจัยจีรภา ทองสร้าง (2550) และมารียัม 
เจ๊ะเต๊ะ (2556) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลท าให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง อีกทั้ง เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีผลท าให้พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน จาก
การศึกษาของชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2560) ผลแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนเริ่มมีความตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความส านึกและห่วงใยในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเกิดความมุ่งมั่นที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มากข้ึนด้วย  

เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม สอดคล้องกับการศึกษาของมารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556)  
Mondéjar-Jiménez et al. (2011) และ Sukwat et al.  (2012) พบว่า เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการศึกษาของ สมพงษ์      
แก้วประยูร (2558) พบว่า เจตคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กล่าวคือ หากประชาชนมีเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากจะ
มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากด้วย ดังนั้น การส่งเสริมให้ทุกคนมีความตระหนักและเจตคติ  
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความ
มุ่งม่ันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย 

4) ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็นคุณค่า การขาดความตระหนัก ความเข้าใจ และจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การใช้ถุงพลาสติกและวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติ
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ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การใช้ถุงพลาสติก แก้วกระดาษและแก้ว
พลาสติก กลายเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมท ามายาวนานจนเกิดความเคยชิน สอดคล้องกับ จักเรศ 
เมตตะธ ารง และคณะ (2561: 8) ที่กล่าวว่า สาเหตุส าคัญหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหามลพิษ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและการใช้ทรัพยากรอย่างไร้คุณค่าของ
มนุษย์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ทุกคนมีการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก การบริโภคที่เกิน
ความพอดี การขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ท า
ให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้างการรับรู้เพื่อให้ทุกคนหัน
มาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการปลูกฝัง
เรื่องของการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในเด็ก ๆ เยาวชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี หากทุกคนร่วมมือและช่วยกันฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมจะช่วยลดมลพิษให้เหลือน้อยลง 
การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก อีกทั้งกฎหมายหรือมาตรการใน
การลงโทษผู้ที่ท าลายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังไม่รุนแรง ท าให้มีบุคคลส่วนน้อยที่ท าตามกฎใน
การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  

5) แนวทางและวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขณะเข้าพักในโรงแรมมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนหรือในชีวิตประจ าวัน มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ ส่งเสริม
การคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง จัดให้มีถังขยะแยกประเภทขยะต่าง ๆ จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรและคนในชุมชนเกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ลดและหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก รณรงค์ให้ทุกคนหันมา
ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ทุกคนจ าเป็นต้องตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นสมบัติของ
ส่วนรวมและต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือในโรงแรม บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
และเพ็ญศิริ ศรีค าภา (2557) กล่าวว่า การปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
สามารถท าได้โดยการให้ความรู้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรนั้น 
เพ่ือให้เกิดความรักความหวงแหนและพร้อมที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คง
ความสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน  

การอบรม สั่งสอน บุตรหลานตั้งแต่ยังเด็ก สร้างนิสัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนใน
ครอบครัวโดยเริ่มจากพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี นับเป็นหนึ่งแนวทางส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล (2554) และ ชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2560) กล่าวว่า การที่จะท าให้คนมี
แรงบันดาลใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ต้องอาศัยสิ่งที่จะช่วยกระตุ้น
และสนับสนุน คือ บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี เหตุการณ์ที่น่าประทับใจ สิ่งแวดล้อมที่น่าประทับใจ 
และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ นอกจากนี้แล้ว กล่าวค าชื่นชมหรือมีการให้รางวัลกับผู้ที่ท าดีและ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือแสดงเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นตัวอย่างที่ดี มีกฎระเบียบด้านการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและจริงจัง และนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือทุกคนจะได้ช่วยในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีค าภา (2557) ที่
กล่าวว่า แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถกระท าได้โดยการใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรที่มีการก าหนดบทลงโทษผู้ละเมิดหรือฝ่าฝืนอย่างหนัก การออก
กฎระเบียบข้อบังคับในการอนุรักษ์ทรัพยากรส าหรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ และการจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทุกคน
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้   

1) ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนดีกว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม ดังนั้น ทุกคนและทุกภาค
ส่วนควรให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ควรมีกฎระเบียบ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด จริงจัง และชัดเจน การวางนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 2) เกาะสมุยมีขยะเกิดขึ้นจ านวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น โรงแรมและหน่วยงานต่าง 
ๆ ควรรณรงค์เรื่องการจัดการขยะทั้งในครัวเรือนและในโรงแรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุก ๆ คน ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมท้ังในครัวเรือนและในโรงแรม  

3) พฤติกรรมด้านการจัดการขยะถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หรือด าเนินการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นหลัก 5 
R ได้แก่ การผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) การซ่อมแซมให้
กลับมาใช้ได้อีก (Repair) การลดการใช้สิ่งที่เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม (Reduce) และการเลิกใช้สารที่
เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม (Reject) อีกทั้ง ควรรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะจากการใช้ถุงพลาสติก 
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5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
การศึกษาในครั้งต่อไป ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้   

1) ควรท าการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม
กับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ภูมิภาคอ่ืน หรือกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย หรืออาจท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2) ควรท าการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือนและในโรงแรม เช่น ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ของนักศึกษา
ปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ค าตอบของท่านจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือของท่านเป็น
อย่างสูง 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ตอนที่ 2 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
 
 
 

ชุลีวรรณ ปราณีธรรม 
       ผู้จัดท า 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยกาเครื่องหมาย    ลงในช่อง (  ) หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูล

ของท่าน เพียง 1 ช่อง   
1.  เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2.  อายุ  (  ) น้อยกว่า 21 ปี (  ) 21 – 30ปี  (  ) 31 – 40ปี   
(  ) 41 – 50ปี  (  ) 51 – 60ปี  (  ) มากกว่า 60 ปี  

3.  ระดับการศึกษา  
(  ) ประถมศึกษา    
(  ) มัธยมศึกษาตอนต้น  
(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย   
(  ) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา  
(  ) ปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี   
(  ) สูงกว่าปริญญาตรี    

4.  อาชีพ 
(  ) เกษตรกร / ท าสวน / ท าประมง / รับจ้างทั่วไป 
(  ) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
(  ) พนักงานบริษัท ห้างร้าน   
(  ) ข้าราชการ / พนักงานของภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(  ) เกษียณ    
(  ) นักเรียน / นักศึกษา   
(  ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………….. 

5.  ประเภทโรงแรมที่ท่านเลือกพัก 
(  ) 1 ดาว  (  ) 2 ดาว 
(  ) 3 ดาว  (  ) 4 ดาว 
(  ) 5 ดาว 
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ตอนที่ 2 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ค าชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยกาเครื่องหมาย    ลงในช่องหลังข้อความของแต่ละข้อที่ตรง

กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงความคิดเห็นเดียว (กรุณาเติมข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5, เห็นด้วย = 4, ไม่แน่ใจ =3, ไม่เห็นด้วย = 2, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง =1    
 

ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 4 3 2 1 

การอนุรักษ์พลังงาน      
1. การเดิน หรือ ขี่จักรยาน เมื่อเดินทางระยะใกล้ๆ จะช่วย

ประหยัดน้ ามันได ้
     

2. การเลือกใช้ หรือแนะน าผู้อ่ืนให้ใช้หลอดไฟชนิดประหยัด
พลังงาน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

     

3. การใช้แสงธรรมชาติในตอนกลางวัน เช่น อ่านหนังสือใกล้
หน้าต่าง แทนการเปิดไฟ จัดว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงาน 

     

4. การรีดเสื้อผ้าครั้งละหลาย ๆ ชุด ช่วยให้ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได ้

     

5. การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานมีส่วนช่วย
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 

     

การอนุรักษ์น้ า      

1. การล้างผัก หรือผลไม้ควรล้างในอ่างหรือในภาชนะที่ขังน้ าไว้ 
แทนการล้างโดยตรงจากก๊อกน้ า จะช่วยประหยัดน้ าได้ 

     

2. การเปิดน้ าให้ไหลล้นขณะซักผ้า หรือล้างจาน เป็นการใช้น้ า
อย่างฟุ่มเฟือย 

     

3. การน าน้ าที่ใช้ล้างผัก และผลไม้แล้วไปใช้รดน้ าต้นไม้ทุกครั้ง
ที่ท าได้ เป็นการช่วยประหยัดน้ า 

     

4. เมื่อเห็นก๊อกน้ าที่ปิดไม่สนิท ท่านคิดว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่
จะต้องปิดให้เรียบร้อย 

     

5. การประหยัดน้ า เป็นหน้าที่ของทุกคน      
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ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 4 3 2 1 

การจัดการขยะ      
1. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและ

ภาวะโลกร้อนได้ 
     

2. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ จะช่วยลดลดปริมาณ
ขยะและภาวะโลกร้อนได้ 

     

3. ประโยชน์อย่างหนึ่งของการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย คือ 
ช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 

     

4. ขวดพลาสติกบางประเภท เช่น ขวดสบู่เหลว สามารถใช้ซ้ า 
เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

     

5. การซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะที่ท าจากโฟม จะก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

     

6. การใช้ถุงพลาสติกซ้ า ช่วยลดปริมาณขยะได้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และในโรงแรม  
  
ค าชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย    ลงในช่องหลังข้อความของแต่ละข้อที่

ตรงกับการปฏิบัติของท่านในครัวเรือน และในโรงแรมมากที่สุด (กรุณาตอบทุกข้อ) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้  
ปฏิบัติทุกครั้ง = 5, ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง = 4, ปฏิบัติบ่อยครั้ง =3, นานๆ ครั้งจึงปฏิบัติ = 2,  
ไม่เคยปฏิบัติ =1   
 

ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติในครัวเรือน การปฏิบัติในโรงแรม 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การอนุรักษ์พลังงาน           

1. ท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้           
2. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 

25 องศาเซลเซียส 
          

3. ในเวลากลางวัน ท่านใช้แสงสว่างจากการเปิด
หน้าต่างแทนการเปิดไฟ 

          

4. ท่านปิดไฟ ปิดโทรทัศน์ ปิดเครื่องปรับอากาศ 
เมื่อออกจากห้องไปท าธุระอ่ืนนาน ๆ 

          

5. ท่านไม่น าของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น           
การอนุรักษ์น้ า           

1. ท่านไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะล้างหน้าแปรงฟัน           
2. ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหลโดยไม่มี

คนใช้อยู ่
          

3. ท่านน าขวดน้ าที่ดื่มไม่หมดไปดื่มต่อ           
4. ท่านไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะอาบน้ า สระ

ผม 
          

5. ท่านใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือเพราะ
ใช้น้ าน้อยกว่า 
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ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติในครัวเรือน การปฏิบัติในโรงแรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การจัดการขยะ           

1. ท่านแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง           

2. ท่านน าถุงผ้าติดตัวไปจับจ่ายซื้อของ           
3. ท่านเก็บถุงพลาสติก ถุงห่อของ ขวดพลาสติก

ไว้ใช้ซ้ า 
          

4. เมื่อพบเศษขยะหล่นบนพื้นท่านจะเก็บไปใส่ถัง
ขยะ 

          

5. ท่านพกกระติกน้ าไว้ใช้แทนแก้วน้ าพลาสติก           
6. ท่านงดใช้จานกระดาษและแก้วกระดาษใน

งานสังสรรค์ 
          

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์.........................................................................................................................  
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา.......................น. จบการสัมภาษณ์เวลา..........................น. 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ 
 เพศ ………………………………………………………………………………………………   
 อายุ ………………………………………………………………………………………………  
 ระดับการศึกษา ………………………………………………………………………………   

อาชีพ …………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที ่2 ประเด็นค าถาม 
1. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านมีแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม    

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ค าชี้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย เพ่ือประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยโดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเท่ียงตรง ดังนี้ 

+1  = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
  0  = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
-1  =  แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความถูกต้อง

หรือสอดคล้องเพียงใด 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       

1.  เพศ   +1 +1 +1 3 1.0  

    (  ) ชาย  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) หญิง +1 +1 +1 3 1.0  

2. อายุ +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) น้อยกว่า 21 ปี  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 21 – 30 ปี +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 31 – 40 ปี +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 41 – 50 ปี  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 51 – 60 ปี +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) มากกว่า 60 ปี  +1 +1 +1 3 1.0  

3. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) ประถมศึกษา  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น +1 +1 +1 3 1.0  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 
     (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) ปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) สูงกว่าปริญญาตรี    +1 +1 +1 3 1.0  

4. อาชีพ +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) เกษตรกร / ท าสวน / ท าประมง / รับจ้างทั่วไป +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) พนักงานบริษัท ห้างร้าน  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) ข้าราชการ / พนักงานของภาครัฐ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

+1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) เกษียณ     +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) นักเรียน / นักศึกษา +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) อื่น ๆ +1 +1 +1 3 1.0  

5. ประเภทโรงแรมที่ท่านเลือกพัก +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 1 ดาว  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 2 ดาว +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 3 ดาว  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 4 ดาว  +1 +1 +1 3 1.0  

     (  ) 5 ดาว +1 +1 +1 3 1.0  

ตอนที่ 2 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       

การอนุรักษ์พลังงาน       

1. การเดิน หรือ ขี่จักรยาน เมื่อเดินทางระยะใกล้ๆ จะช่วย
ประหยัดน้ ามันได ้

+1 0 +1 2 0.6  

2. การเลือกใช้ หรือแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้หลอดไฟชนิด
ประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

3. การใช้แสงธรรมชาติในตอนกลางวัน เช่น อ่านหนังสือ
ใกล้หน้าต่าง แทนการเปิดไฟ จัดว่าเป็นการอนุรักษ์
พลังงาน 

+1 +1 +1 3 1.0  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 
4. การรีดเสื้อผ้าครั้งละหลาย ๆ ชุด ช่วยให้ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

5. การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานมีส่วน
ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

การอนุรักษ์น้ า       
1. การล้างผัก หรือผลไม้ควรล้างในอ่างหรือในภาชนะที่ขัง
น้ าไว้ แทนการล้างโดยตรงจากก๊อกน้ า จะช่วยประหยัดน้ า
ได ้

+1 0 +1 2 0.6  

2. การเปิดน้ าให้ไหลล้นขณะซักผ้า หรือล้างจาน เป็นการ
ใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือย 

+1 +1 +1 3 1.0  

3. การน าน้ าที่ใช้ล้างผัก และผลไม้แล้วไปใช้รดน้ าต้นไม้ทุก
ครั้งที่ท าได้ เป็นการช่วยประหยัดน้ า 

+1 +1 +1 3 1.0  

4. เมื่อเห็นก๊อกน้ าที่ปิดไม่สนิท ท่านคิดว่าเป็นหน้าที่ของ
ท่านที่จะต้องปิดให้เรียบร้อย 

+1 +1 +1 3 1.0  

5. การประหยัดน้ า เป็นหน้าที่ของทุกคน +1 +1 +1 3 1.0  

การจัดการขยะ       
1. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ
และภาวะโลกร้อนได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

2. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ จะช่วยลดลด
ปริมาณขยะและภาวะโลกร้อนได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

3. ประโยชน์อย่างหนึ่งของการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
คือ ช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

4. ขวดพลาสติกบางประเภท เช่น ขวดสบู่เหลว สามารถใช้
ซ้ า เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

5. การซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะที่ท าจากโฟม จะ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

+1 +1 +1 3 1.0  

6. การใช้ถุงพลาสติกซ้ า ช่วยลดปริมาณขยะได้ 0 +1 +1 2 0.6  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และในโรงแรม 

การอนุรักษ์พลังงาน       

1. ท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้ +1 +1 +1 3 1.0  

2. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 25 องศา
เซลเซียส 

+1 +1 +1 3 1.0  

3. ในเวลากลางวัน ท่านใช้แสงสว่างจากการเปิดหน้าต่าง
แทนการเปิดไฟ 

+1 +1 +1 3 1.0  

4. ท่านปิดไฟ ปิดโทรทัศน์ ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อออก
จากห้องไปท าธุระอ่ืนนาน ๆ 

+1 +1 +1 3 1.0  

5. ท่านไม่น าของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น +1 +1 0 2 0.6  

การอนุรักษ์น้ า       

1. ท่านไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะล้างหน้าแปรงฟัน +1 +1 +1 3 1.0  

2. ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหลโดยไม่มีคนใช้อยู่ +1 +1 +1 3 1.0  

3. ท่านน าขวดน้ าที่ดื่มไม่หมดไปดื่มต่อ +1 +1 +1 3 1.0  

4. ท่านไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะอาบน้ า สระผม +1 +1 +1 3 1.0  

5. ท่านใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือเพราะใช้น้ าน้อย
กว่า 

+1 +1 +1 3 1.0  

การจัดการขยะ       
1. ท่านแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง +1 +1 +1 3 1.0  

2. ท่านน าถุงผ้าติดตัวไปจับจ่ายซื้อของ +1 +1 +1 3 1.0  

3. ท่านเก็บถุงพลาสติก ถุงห่อของ ขวดพลาสติกไว้ใช้ซ้ า 0 +1 +1 2 0.6  

4. เมื่อพบเศษขยะหล่นบนพื้นท่านจะเก็บไปใส่ถังขยะ +1 +1 +1 3 1.0  

5. ท่านพกกระติกน้ าไว้ใช้แทนแก้วน้ าพลาสติก +1 +1 0 2 0.6  

6. ท่านงดใช้จานกระดาษและแก้วกระดาษในงานสังสรรค์ +1 +1 +1 3 1.0  

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ +1 +1 +1 3 1.0  
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เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย เพ่ือประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยโดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเท่ียงตรง ดังนี้ 

+1  = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
  0  = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
-1  =  แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความถูกต้อง

หรือสอดคล้องเพียงใด 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์       

1.  เพศ   +1 +1 +1 3 1.0  

2. อายุ  +1 +1 +1 3 1.0  

3. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 3 1.0  

4. อาชีพ +1 +1 +1 3 1.0  

ตอนที่ 2 ประเด็นค าถาม       
1. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
อะไรบ้าง 

+1 +1 +1 3 1.0  

2. ท่านมีแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.0  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

Reliability: ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

Item-Total Statistics 

ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

การอนุรักษ์พลังงาน 
1. เมื่อเดินทางระยะใกล้ๆ การเดิน หรือ 

ขี่จักรยานจะช่วยประหยัดน้ ามันได้ 

 
70.55000 

 
61.023 

 
.702 

 
.946 

2. การเลือกใช้ หรือแนะน าผู้อ่ืนให้ใช้
หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน ช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

70.70000 59.241 .746 .945 

3. การใช้แสงธรรมชาติในตอนกลางวัน 
เช่น อ่านหนังสือใกล้หน้าต่าง แทน
การเปิดไฟ จัดว่าเป็นการอนุรักษ์
พลังงาน 

70.42500 62.199 .769 .944 

4. การรีดเสื้อผ้าครั้งละหลายๆ ชุด ช่วย
ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

70.52500 59.128 .804 .943 

5. การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
เมื่อเลิกใช้งานมีส่วนช่วยลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าได ้

70.52500 59.897 .812 .943 

การอนุรักษ์น้ า 
1. การล้างผัก หรือผลไม้ควรล้างในอ่าง

หรือในภาชนะที่ขังน้ าไว้ แทนการล้าง
โดยตรงจากก๊อกน้ า จะช่วยประหยัด
น้ าได ้

 

 
70.52500 

 
63.743 

 
.559 

 
.948 
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ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

2. การเปิดน้ าให้ไหลล้นขณะซักผ้า หรือ
ล้างจาน เป็นการใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือย 

70.40000 62.913 .771 .945 

3. การน าน้ าที่ใช้ล้างผัก และผลไม้แล้วไป
ใช้รดน้ าต้นไม้ทุกครั้งที่ท าได้ เป็นการ
ช่วยประหยัดน้ า 

70.45000 63.177 .646 .947 

4. เมื่อเห็นก๊อกน้ าท่ีปิดไม่สนิท ท่านคิดว่า
เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องปิดให้
เรียบร้อย 

70.30000 63.959 .860 .945 

5. การประหยัดน้ า เป็นหน้าที่ของทุกคน 70.25000 65.269 .760 .947 

การจัดการขยะ 
1. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีส่วนช่วย

ลดปริมาณขยะและภาวะโลกร้อนได้ 

 
70.47500 

 
59.794 

 
.838 

 
.942 

2. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ 
จะช่วยลดลดปริมาณขยะและภาวะ
โลกร้อนได้ 

70.62500 59.010 .641 .949 

3. ประโยชน์อย่างหนึ่งของการคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอย คือ ช่วยลด
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 

70.47500 60.820 .835 .943 

4. ขวดพลาสติกบางประเภท เช่น ขวด
สบู่เหลว สามารถใช้ซ้ า เพ่ือช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้ 

70.40000 61.836 .715 .945 

5. การซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะที่ท า
จ า ก โ ฟ ม  จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมได้ 

70.42500 59.892 .849 .942 

6. การใช้ถุงพลาสติกซ้ า ช่วยลดปริมาณ
ขยะได ้

70.57500 61.430 .549 .950 
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Reliability: ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในครัวเรือน 
 

Item-Total Statistics 

ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในครัวเรือน 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

การอนุรักษ์พลังงาน 
1. ท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง

หลังเลิกใช้ 

 
63.4000 

 
99.682 

 
.711 

 
.929 

2. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิไม่
ต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 

63.5750 98.969 .656 .930 

3. ในเวลากลางวัน ท่านใช้แสงสว่างจาก
การเปิดหน้าต่างแทนการเปิดไฟ 

63.5250 97.179 .731 .928 

4 .  ท่ า น ปิ ด ไ ฟ  ปิ ด โ ท ร ทั ศ น์  ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ เมื่อออกจากห้องไป
ท าธุระอ่ืนนานๆ 

63.1750 102.661 .651 .931 

5. ท่านไม่น าของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น 63.2250 100.897 .684 .930 

การอนุรักษ์น้ า 
1. ท่านไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะล้างหน้าแปรง

ฟัน 

 
63.3500 

 
101.003 

 
.694 

 
.930 

2. ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหล
โดยไม่มีคนใช้อยู่ 

63.1500 101.413 .717 .930 

3. ท่านน าขวดน้ าที่ดื่มไม่หมดไปดื่มต่อ 63.5000 99.641 .629 .931 
4. ท่านไม่ เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะ

อาบน้ า สระผม 
63.6000 94.862 .779 .927 

5. ท่านใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้าง
มือเพราะใช้น้ าน้อยกว่า 

 
 

63.7500 96.500 .612 .932 



124 
 

ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในครัวเรือน 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

การจัดการขยะ 
1. ท่านแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง 

 
64.1000 

 
94.144 

 
.718 

 
.929 

2. ท่านน าถุงผ้าติดตัวไปจับจ่ายซื้อของ 64.6000 93.067 .679 .930 
3. ท่านเก็บถุงพลาสติก ถุงห่อของ ขวด

พลาสติกไว้ใช้ซ้ า 
63.4750 100.051 .556 .932 

4. เมื่อพบเศษขยะหล่นบนพ้ืนท่านจะเก็บ
ไปใส่ถังขยะ 

63.8000 95.754 .787 .927 

5. ท่านพกกระติกน้ าไว้ใช้แทนแก้วน้ า
พลาสติก 

64.1500 97.977 .550 .933 

6. ท่านงดใช้จานกระดาษและแก้ว
กระดาษในงานสังสรรค์ 

64.1250 92.779 .716 .929 
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Reliability: ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในโรงแรม 
 

Item-Total Statistics 

ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในโรงแรม 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

การอนุรักษ์พลังงาน 
1. ท่านปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง

หลังเลิกใช้ 

 
63.5750 

 
119.943 

 
.753 

 
.952 

2. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิไม่
ต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 

63.9500 117.536 .564 .955 

3. ในเวลากลางวัน ท่านใช้แสงสว่างจาก
การเปิดหน้าต่างแทนการเปิดไฟ 

63.9000 116.246 .765 .951 

4 .  ท่ า น ปิ ด ไ ฟ  ปิ ด โ ท ร ทั ศ น์  ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ เมื่อออกจากห้องไป
ท าธุระอ่ืนนานๆ 

63.7000 116.318 .791 .950 

5. ท่านไม่น าของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น 63.6250 115.369 .761 .951 

การอนุรักษ์น้ า 
1. ท่านไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ ขณะล้างหน้าแปรง

ฟัน 

 
63.7250 

 
117.897 

 
.730 

 
.951 

2. ท่านปิดก๊อกน้ า เมื่อเห็นก๊อกมีน้ าไหล
โดยไม่มีคนใช้อยู่ 

63.5000 120.051 .765 .952 

3. ท่านน าขวดน้ าที่ดื่มไม่หมดไปดื่มต่อ 63.9000 115.887 .733 .951 
4. ท่านไม่ เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะ

อาบน้ า สระผม 
63.9000 114.041 .859 .949 

5. ท่านใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้าง
มือเพราะใช้น้ าน้อยกว่า 

 
 

63.9250 114.840 .746 .951 
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ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในโรงแรม 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

การจัดการขยะ 
1. ท่านแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง 

 
64.2000 

 
112.728 

 
.772 

 
.951 

2. ท่านน าถุงผ้าติดตัวไปจับจ่ายซื้อของ 64.5250 114.717 .630 .954 
3. ท่านเก็บถุงพลาสติก ถุงห่อของ ขวด

พลาสติกไว้ใช้ซ้ า 
63.8250 116.661 .727 .951 

4. เมื่อพบเศษขยะหล่นบนพ้ืนท่านจะเก็บ
ไปใส่ถังขยะ 

64.0250 114.743 .833 .949 

5. ท่านพกกระติกน้ าไว้ใช้แทนแก้วน้ า
พลาสติก 

64.2000 114.626 .701 .952 

6. ท่านงดใช้จานกระดาษและแก้ว
กระดาษในงานสังสรรค์ 

64.1500 113.003 .800 .950 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
ประเด็นเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.949 16 

 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในครัวเรือน 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.934 16 

 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
ประเด็นพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การปฏิบัติในโรงแรม 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.954 16 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.977 48 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
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