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ช่ือวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ช่ือผู้เขียน นางสาวศินีนาฎ พูลเก้ือ 
ช่ือปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ) 
ปีการศึกษา 2559 
 
 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการคือ 1)  เพื่อศึกษาผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและการ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกัน       
3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
วธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิอตัราส่วนทางการเงินจากฐานขอ้มูลธุรกิจของกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2556-2557  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยจ านวน 370 ตวัอยา่ง ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาโดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิง
อนุมานไดแ้ก่ Independent Sample T-test การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA   
(F-test) และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่าธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทซ่ึงมีท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 60.0) มีขนาดกิจการ
แบบขนาดใหญ่ (ร้อยละ 35.9) มีระดบัมาตรฐาน (ดาว) อยูท่ี่มาตรฐาน 4 ดาว (ร้อยละ 43.2) โดยเม่ือ
ศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบวา่ธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม (มาตรฐานใบไม้เขียว) มีผลการด าเนินงานดีกว่าธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม (มาตรฐานใบไม้เขียว)โดยมีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานคืออตัราส่วน



(4) 
 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ
และอัตราหมุนเวียนลูกหน้ี (เท่า) ของธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม
(มาตรฐานใบไมเ้ขียว) ดีกว่าธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม (มาตรฐาน
ใบไมเ้ขียว) 

และจากสมมติฐานการวิจยัท่ี 1 เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมท่ีมี
ขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกนั พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมคือ ขนาดกิจการและระดบัมาตรฐาน 
(ดาว) ท่ีแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จากสมมติฐาน
การวิจยัท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบการไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกนั 
พบว่า ข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมคือระดับมาตรฐาน (ดาว) ท่ีแตกต่างกันมีการได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และจากสมมติฐานการวิจยัท่ี 
3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า การไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐาน
ใบไมเ้ขียว) มีอิทธิพลต่อตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมคืออตัราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราส่วน
ก าไรสุทธิ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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The Influence of Environmental Accreditation towards Hotel Business Performance in 
Thailand was aimed 1) to study hotel business performance in Thailand; 2) to compare Thai hotel 
business performance and environmental accreditation of which its general information were not 
identical; and 3) to study the influence of environmental accreditation towards Thai hotel business 
performance. This study was conducted by quantitative approaches based on financial ratio 
secondary data during 2013 – 2014 retrieved from the Department of Business Development, the 
Ministry of Commerce. The sampling respondents were 370 hotel businesses in Thailand. The 
analytical statistics were descriptive consisting of frequency, percentage and standard deviation. 
The inferential statistics were also employed for hypotheses testing such as Independent Sample 
t-test, One-way ANOVA (F-test) and Simple Linear Regression Analysis. 
                 According to the general information of hotel businesses in Thailand, most of them 
were resort types located in the vicinity of tourist attractions (60%), large scale hotel business 
(35.9%), and 43.2% of them were four star standard hotel. The findings indicated that hotel 
business with environmental accreditation (Green Leaf Standard) outperformed other non-
accredited ones in terms of return on assets (ROA), return on equity (ROE), operation profit 
margin, net profit margin, total asset turnover, inventory turnover and account receivable 
turnover. 
                 Based on hypothesis 1, the comparison of hotels with heterogeneous backgrounds of 
general information and their business performance found that various business scales and 
standard levels (Star) were substantiated to be different with statistical significance at the level of 
0.05. From hypothesis 2, the comparison of environmental accreditation of hotels with various 
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general information found that hotels which held different standard level (Star) and environmental 
accreditation were statistically different at the significant level of 0.05. From hypothesis 3, the 
impact of environmental accreditation towards Thai hotel business performance posited that 
environmental standard accreditation (Green Leaf Standard) had an impact on hotel business 
performance indicators such as return on asset, return on equity, operation profit margin and net 
profit  with the statistical significance at level of  0.05. 
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ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีจากความอนุเคราะห์ของผูมี้พระคุณ
ทุกท่าน ผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา และช้ีแนะขอ้คิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกล าดบัขั้นตอน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในการวิจยัรวมทั้ง
การท างานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยัเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีอาจารยย์งัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใฝ่
เรียนรู้ และการทุ่มเทใหก้บัศิษยแ์ละงานดา้นวชิาการอยา่งไม่เหน็ดเหน่ือย  

ขอบพระคุณคณาจารย ์คณะการจดัการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีได้
ถ่ายทอดความรู้และมอบประสบการณ์ชีวิตแก่ผูว้ิจยัท่ีไดโ้อกาสมาศึกษา ณ สถาบนัอนัทรงเกียรติ
แห่งน้ี และให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่ผูศึ้กษา ตลอดจนดูแลนกัศึกษาเป็นอย่างดี คณาจารยทุ์ก
ท่านยงัคงเป็นแรงบนัดาลใจและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ผูว้ิจยัเสมอมา อีกทั้งขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี
ประจ าคณะการจดัการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า 
รวมทั้งประสานงานดา้นเอกสาร ท าใหก้ารศึกษาของผูว้จิยัตลอดหลกัสูตรส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอบพระคุณเพื่อนๆ และพี่ๆ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 5 คณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีร่วมสร้างก าลงัใจและผลกัดนักนัเสมอมา ตลอดจน
การใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือประสานงานตลอดหลกัสูตร อีกทั้งขอขอบคุณ พลอยและอิง GSTM 
รุ่น 6 ท่ีคอยเคียงขา้ง ผลกัดนัรวมทั้งสร้างก าลงัใจในการท าวทิยานิพนธ์ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดแด่บิดา มารดา และ
สมาชิกในครอบครัวพูลเก้ือและกาฬพนัลึก ทุกท่านท่ีคอยสนบัสนุนและให้ก าลงัใจตลอดมา ผูว้ิจยั
ขอมอบความส าเร็จทั้งหมดในงานวิจยัและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาคร้ังน้ีให้กบัทุกท่านท่ี
กล่าวมาดว้ยความยนิดียิง่         
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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในฐานะเป็นกลไกหลกัในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงปัจจุบนั
การท่องเท่ียวไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งจ  านวนและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ในระยะ 5 ปีท่ี
ผา่นมาจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 14 ลา้นคนในปี 2552 เป็น 24.8 ลา้นคนในปี 
2557 ซ่ึงส่งผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามจ านวนนกัท่องเท่ียว
โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวถึง 1.20 ลา้นลา้นบาทหรือสูงสุดเป็นอนัดบั 
10 ของโลกและมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 26.35 ต่อปีซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) ดงัภาพ
ท่ี 1.1 

 
 
 
 
 
โ 
 
 
 

 
ภำพที ่1.1 จ านวนนกัท่องเท่ียว รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและค่าใชจ่้ายเฉล่ียของนกัท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่ำ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558. 
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จากแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใตแ้ผนพฒันา
การท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงเป็นแผนหลกัในการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ 
พบว่าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของประเทศไทย แมจ้ะประสบความส าเร็จในด้านจ านวนและ
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวแต่ในดา้นการพฒันาสินคา้และบริการพบวา่ยงัมีขอ้จ ากดัหลายประการท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จากการจดัอนัดบัความสามารถในการ
แข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวและการเดินทาง (Travel and Tourism Competitiveness Index) ของ 
World Economic Forum หรือ WEF ในปี 2556 ไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ
ท่องเท่ียวของไทยอยูใ่นอนัดบั 43 จาก 140 ประเทศทัว่โลกหรืออนัดบั 9 จาก 25 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยตวัช้ีวดัด้านมาตรฐานการเดินทางและการท่องเท่ียวยงัเป็นจุดอ่อนส าคญัของ
ประเทศไทย รองลงมา คือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมของภาคธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) ซ่ึงจุดอ่อนดงักล่าวถือเป็นจุด - 
อ่อนท่ีส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยนือีกดว้ย  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในปี 2556 ธุรกิจโรงแรม
ครองสัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวมากท่ีสุดถึงร้อยละ 30 (ศูนยว์ิจยัด้านตลาดการท่องเท่ียว, 
2557) รวมทั้งศูนยว์ิจยักสิกรไทย ไดค้าดการณ์รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมในไตรมาศแรกของปี 2557 
ไวท่ี้ประมาณ 369,840 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7 จากปีก่อนหนา้และมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลใหก้ารลงทุนในธุรกิจโรงแรมขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากสถิติของกรมการท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาไดร้ะบุวา่ ในปี 2555 มีธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยรวมถึง 11,979 แห่งเพิ่ม
จากปี 2554 ท่ีมีโรงแรมรวม 11,270 แห่ง ซ่ึงการขยายตวัของธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากท่ีพกัประเภทโรงแรมมีการใชพ้ลงังานต่อคืนสูงถึง 
130 MJ และมีการปล่อยคาร์บอนต่อคืนสูงถึง 20.6 KgCo. ซ่ึงสูงสุดเม่ือเทียบกบัท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ 
(Climate Change and Tourism Responding to Global Challenges 2008 World Tourist 
Organization and UNDP, 2008) 

ปัจจุบนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์เพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ ปัญหาขยะ หรือภยั
ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น ้ าท่วม พายุ ภาวะโลกร้อน รวมทั้งฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงปัจจยั
ต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของมนุษยม์ากยิ่งข้ึน จากปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ขยายวงกวา้งและทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลกระทบให้สังคมเร่ิมเกิดการต่ืนตัวและให้
ความส าคญักบัการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน จากการศึกษาของ องค์การการ
ท่องเท่ียวโลก (United World Tourism Organization: UNWTO) พบวา่หากอุตสาหกรรมการท่อง-
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เท่ียวยงัด าเนินไปเหมือนปัจจุบันโดยไม่มีการปรับตัว ภายในปี พ.ศ. 2578 อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซ (CO2) เพิ่มข้ึนถึง 130% ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 
ทั้งหมดของโลก (MGR online, 2556) จากผลกระทบดงักล่าวท าให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
โลกก าลงักา้วสู่โมเดลธุรกิจท่ีย ัง่ยนืมากข้ึน โดยมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์เพื่อกา้วสู่การเติบโต
ท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) หรือการเติบโตท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม โดยแนวคิดน้ีแสดงถึง
การปรับเปล่ียนการลงทุนทุกรูปแบบ ทั้งการผลิตและการบริการให้เป็นรูปแบบท่ีมีการปล่อย
คาร์บอนต ่า (Low Carbon) ส่งผลให้การเดินทางท่องเท่ียวในอนาคตจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการ
เดินทางท่ีย ัง่ยนืสู่จุดหมายปลายทางท่ีย ัง่ยนื โดยสินคา้ทางการท่องเท่ียวทุกอยา่งจะตอ้งมีความย ัง่ยืน 
(IPB World Travel Trends Report, 2011/2012)  ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการและธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเกิดการต่ืนตวัและตระหนกัถึงความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน
รวมทั้งผูป้ระกอบการในธุรกิจโรงแรมท่ีเร่ิมมีการปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานและต่ืนตวัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการจดัการในธุรกิจโรงแรมเขา้สู่สังคมโลวค์าร์บอน 
(Low Carbon Society) ดว้ยการเพิ่มองคค์วามรู้ดา้นการประหยดัพลงังาน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดโรงแรมแบบโลวค์าร์บอน ซ่ึงธุรกิจโรงแรมท่ีด าเนินการดา้น
ส่ิงแวดล้อม นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน สร้างภาพลักษณ์ ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรในชุมชนท่ีตั้งแลว้ ยงัช่วยให้ผลการด าเนินงานของโรงแรมมีแนวโนม้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ (กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ, 2556) และ (Kuminoff, Zhang, and Rudi, 2010) ท่ี
พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อเขา้พกัในโรงแรมสีเขียวมากกวา่โรงแรมปกติ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องธุรกิจโรงแรม โดยโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ในประเทศ
ไทย ตอ้งผา่นการประเมินตามมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงหน่ึงในมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในการด าเนินธุรกิจโรงแรมท่ีส าคญั คือมาตรฐานใบไมสี้เขียว (Green Leaf Certification) ของ
มูลนิธิใบไมสี้เขียว โดยมาตรฐานใบไมสี้เขียว (Green Leaf Certification) จะช่วยสร้างความใส่ใจ
ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหบ้งัเกิดเป็นรูปธรรมอยา่งเด่นชดั โดยโรงแรมท่ีไดรั้บเกียรติบตัรแห่ง
ความส าเร็จดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มน้ี จะเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นว่า การร่วมมือกนัยกระดบั
การจดัมาตรฐานดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มของทุกองคก์รจะน าพาใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ไทยก้าวหน้าทดัเทียมกบันานาประเทศ และเป็นท่ียอมรับในศกัยภาพของการด าเนินงาน (Green 
Leaf Foundation, 2009) ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามมาตรฐานใบไมสี้เขียว จาก
การศึกษาของ (Arunothaipipat and Lin, 2013) พบวา่ งบประมาณท่ีใชใ้นการลงทุนดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมมีอยู่อย่างจ ากดั ทั้งยงัขาดหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้ 
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จากความส าคญัดงักล่าวและช่องวา่งของงานวิจยัท่ียงัไม่มีการศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บ
รองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ความส าเร็จทางการเงินในมุมมองดา้นการด าเนินงานขององค์กร ประกอบกบัการด าเนินการตาม
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มตอ้งอาศยัการลงทุนสูงประกอบกบัไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้เห็น
ว่ามาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมจะช่วยให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดีข้ึนและสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดจ้ริง (Rosamarin and Yueh, 2013) การศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจึงเป็นการแสดง
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากอิทธิพลของการไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ
ผลการด าเนินงานวา่เป็นไปในทิศทางใด เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพิ่มเติมและพฒันามาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ต่อไป 

 

1.2  ค ำถำมกำรวจิัย 
 

1) ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเป็นอยา่งไร  
2)  ผลการด าเนินงานและการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมใน

ประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
3)  อิทธิพลของการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
   

1.3  วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 
 

1)  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกนั 
3)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
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 1)  ผูป้ระกอบการและผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมและธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 (1)  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการลงทุนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเกิดประโยชน์สูงสุด  
 (2) สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัด้านส่ิงแวดล้อมและแสดงขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ของมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย 
 (3)  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์นการด าเนินงานเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัในธุรกิจ 
 (4)  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนในการเขา้รับรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าสูงสุด 
 2)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  
 (1)  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดป้รับปรุง พฒันามาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับธุรกิจอ่ืน ๆ 
 (2)  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์เพื่อการเขา้รับรอง
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มทั้งในธุรกิจโรงแรมรวมทั้งธุรกิจอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 3)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว  
 (1)  สามารถน าขอ้มูลไปพิจารณาเพื่อก าหนดนโยบายและแผนการพฒันาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว รวมทั้งแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 (2)  สามารถน าข้อมูลท่ีได้ต่อยอดเพื่อก าหนดมาตรฐานของธุรกิจอ่ืน ๆ ด้านการ
ท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริษทัทวัร์ ธุรกิจร้านอาหารและของท่ีระลึก เป็นตน้ เพื่อให้การ
พฒันาการท่องเท่ียวเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกนัเพื่อรองรับกระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
โลก 
 4)  ใช้เป็นฐานขอ้มูลในการศึกษางานวิจยัดา้นมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย รวมทั้ งใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยด้านมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งธุรกิจอ่ืน ๆ ส าหรับนกัวิจยัและผู ้
ศึกษาต่อไป 
 

1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

 ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วย  ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเน้ือหาและ
ขอบเขตดา้นระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 1.5.1  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย คือ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
  

1.5.2  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.5.2.1 มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาจากมาตรฐานใบไมเ้ขียว (Green Leaf Certification) 
 1.5.2.2  ข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรม ศึกษาจาก ท่ีตั้ ง ขนาดกิจการและระดับ
มาตรฐาน (ดาว) 
 1.5.2.3  ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ศึกษาจากอตัราส่วนทางการเงิน คือ  
 1)  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร คือ 
 (1)  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
 (2)  อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 
 (3)  อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 
 (4)  อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
 2)  อตัราส่วนในการแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน คือ 
 (1) อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 (2)  อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
 (3)  อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
 (4)  อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม 
 3)  ตวัช้ีวดัสภาพคล่อง 
 (1) อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 

1.5.3  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
 ในการศึกษา เร่ืองการศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ไดมี้การนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง ขอ้ตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงระบุรายละเอียด
หรือมาตรการท่ีใช้เป็นกฎระเบียบหรือแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจดัระบบการ
จดัการด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดไวแ้ละลดผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการไดดี้ข้ึน 
 ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อให้ทราบว่า
ผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยพิจารณาจาก
ตวัช้ีวดัทางการเงินเป็นตวัวดัผล (Finance Measure) 
 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรม หมายถึง เกณฑ์หรือตวัแปรท่ีใชใ้นการจ าแนกประเภทของ
ธุรกิจโรงแรมไดแ้ก่ ท่ีตั้ง ขนาดกิจการ และระดบัมาตรฐาน (ดาว)  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการท าก าไรของธุรกิจ โดยประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงินคืออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานและอตัราส่วนก าไร
สุทธิ 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด า เนินงาน หมายถึง อัตราส่วนท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ โดยประกอบด้วยอตัราส่วนทางการเงินคืออตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และ
อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม 
 อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง หมายถึง อตัราส่วนใชว้ดัสภาพคล่องทางการเงินและการแสดง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงินคืออตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)  หมายถึง อตัราส่วนการวดัความสามารถใน
การท าก าไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการด าเนินงานโดยค านวณจากก าไรสุทธิของธุรกิจ
ต่อสินทรัพยร์วม 
 อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) หมายถึง อตัราส่วนการวดัเงินลงทุนในส่วนของ
เจา้ของต่อผลตอบแทนจากการด าเนินงานของธุรกิจโดยค านวณจากก าไรสุทธิของธุรกิจต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 
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 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน หมายถึง อตัราส่วนการวดัความสามารถในการควบคุม
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารโดยค านวณจากก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีต่อรายไดร้วม 
 อตัราส่วนก าไรสุทธิ หมายถึง อตัราส่วนการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ
โดยค านวณจากก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม 
 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม หมายถึง อตัราส่วนการวดัความสามารถของบริษทัใน
การสร้างรายไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจลงทุนไปโดยค านวณจากรายไดร้วมต่อรวมสินทรัพย ์
(เฉล่ีย) 

อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี หมายถึง อตัราส่วนการวดัความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีทาง
การคา้โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธิต่อลูกหน้ีเฉล่ีย 

อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ หมายถึง อตัราส่วนการวดัการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือเพื่อใหท้ราบถึงความคล่องตวัของธุรกิจโดยค านวณจากตน้ทุนขายสินคา้ต่อสินคา้คงเหลือ 

อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม หมายถึง อตัราส่วนการวดัประสิทธิภาพในการท า
ก าไรโดยค านวณจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วม 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน หมายถึง อตัราส่วนการวดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะ
สั้นโดยค านวณจากสินทรัพยห์มุนเวยีน (เท่า) ต่อหน้ีสินหมุนเวยีน 



  9 
 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแยกเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 

 2.1.1  ความหมายของธุรกิจโรงแรม 
 2.1.2  ความส าคญัของธุรกิจโรงแรม 

 2.1.3  การแบ่งประเภทของโรงแรม 
 2.1.4  ระบบด าเนินการจดัมาตรฐานโรงแรม 
 2.1.5  การจดัมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.1 ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.2  ผลกระทบจากปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 2.2.3  ส่ิงกระตุน้และแรงผลกัดนัใหด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.4  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environment Management Systems) 
 2.2.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงานในธุรกิจ 
โรงแรม 

2.3  แนวคิดวดัผลการด าเนินงานขององคก์ร 
 2.3.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จของระบบการวดัผลการด าเนินงานขององคก์ร

กบัความส าเร็จทางการเงินขององคก์ร 
 2.3.2  ตวัช้ีวดัผลทางการเงินดา้นการด าเนินงาน 

 2.3.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานขององคก์ร 
 2.4  ขอ้มูลทัว่ไปของมาตรฐานของโรงแรมเพื่อโลกสวย (โรงแรมใบไมเ้ขียว) 

 2.4.1  ประวติัความเป็นมาของมูลนิธิใบไมเ้ขียว 
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 2.4.2  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการใบไมเ้ขียว 
 2.4.3  มาตรฐานของโรงแรมเพื่อโลกสวย (โรงแรมใบไมเ้ขียว) (Green Leaf Standard 
for ASEAN)   
 2.4.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม 
 
 2.1.1  ความหมายของธุรกจิโรงแรม 

ความหมายของโรงแรม ตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 25547 มาตรา 4 บญัญติัวา่โรง- 
แรม หมายความว่า สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการท่ีพกั
ชัว่คราว ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ีไม่รวมถึงสถานท่ีพกัท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อให้บริการท่ีพกัชั่วคราวซ่ึงด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริการท่ีพกัอาศยัโดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปและสถานท่ีพกัอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

Peter and Andrew (2004: 1) ไดอ้ธิบายความหมายของธุรกิจโรงแรมไวว้า่ โรงแรม หมายถึง 
การด าเนินงานเพื่อจดัหาท่ีพกัและใหบ้ริการแก่นกัเดินทางหรือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยั
ประจ า  

สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553: 34) ไดอ้ธิบายความหมายของธุรกิจโรงแรมไวว้า่ โรงแรม หมายถึง
สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจเพื่อใหบ้ริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลอ่ืนโดยมีค่าตอบแทน โดยโรงแรมกบัสถานบริการอ่ืนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
ระยะเวลาในการเขา้พกั หากเป็นสถานประกอบการท่ีเปิดให้เขา้พกัชัว่คราวระยะเวลาไม่เกินหน่ึง
เดือน ถือเป็นการประกอบกิจการโรงแรม แต่หากใชร้ะยะเวลาในการเขา้พกันานกว่าหน่ึงเดือนจะ
เป็นลกัษณะของสถานบริการดา้นท่ีพกัในรูปแบบอ่ืน เช่น อพาร์ทเมนต ์เป็นตน้ โดยธุรกิจโรงแรม
ตอ้งมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1)  ผูเ้ขา้พกัตอ้งจ่ายค่าท่ีพกั เป็นค่าตอบแทนให้กบัสถานบริการจึงจะสามารถเขา้
พกัได ้เน่ืองจากโรงแรมเป็นสถานประกอบการท่ีสร้างข้ึนเพื่อรับค่าบริการจากผูเ้ขา้พกั 
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 2)  เป็นท่ีพกัแบบชัว่คราวหรือระยะเวลาในการเขา้พกัติดต่อกนัไม่เกินหน่ึงเดือน 
 3)  เป็นสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่ใชต้น้ทุนและแรงงานมาก ดงันั้นจึงตอ้งมี
การบริหารจดัการท่ีดี มีระบบแบบแผนในการด าเนินงานท่ีไดม้าตรฐานเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผูเ้ขา้พกั 
 ขจร กอบเดช (2554: 3) ไดอ้ธิบายความหมายของธุรกิจโรงแรมไวว้า่ ธุรกิจโรงแรม คือการ
ด าเนินธุรกิจแบบท่ีมีสถานท่ีประกอบการจดัตั้งเพื่อรับสินจา้งส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลท่ีหาท่ี
อยูห่รือท่ีพกั มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการคนเดินทางอยา่งมีแบบแผน มีมาตรการควบคุม
ตามขอบข่ายของการบริการนั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ีธุรกิจโรงแรมจึงแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืน ๆ ตรงท่ีโรงแรมเป็นเคร่ืองมือการผลิตท่ีมุ่งขายบริการให้ไดก้  าไรให้คุม้กบัการบริหารงานและ
ทุนท่ีลงไป 
 กนกอร อ่อนเรือง (2556: 8) ไดอ้ธิบายความหมายของธุรกิจโรงแรมไวว้า่ ธุรกิจโรงแรม หมายถึง 
สถานท่ีท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อหารายไดโ้ดยการให้บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม พร้อมทั้งส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบายต่าง ๆ แก่แขกท่ีมาใช้บริการ ซ่ึงมีการให้บริการส่วนหน้าประกอบด้วยแผนก
บริการส่วนหนา้ แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกแม่บา้น แผนกช่าง แผนกรักษาความความ
ปลอดภยัและการใหบ้ริการส่วนหลงัประกอบดว้ย แผนกบุคคล แผนกบญัชี แผนกการตลาด  
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า ธุรกิจโรงแรม หมายถึง สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคท์าง
ธุรกิจ เพื่อใหบ้ริการห้องพกั อาหารเคร่ืองด่ืม รวมทั้งบริการส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ แก่ผูท่ี้เขา้
มาใชบ้ริการโดยมีค่าตอบแทน  
 
 2.1.2  ความส าคัญของธุรกจิโรงแรม 
 ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมมีการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นลกัษณะการด าเนินการจดัการของ
โรงแรมในอดีตและปัจจุบนัจึงมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากหลายปัจจยั อาทิ ขนาดของท่ีพกั สถาน
ท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนการเดินทางท่ีสะดวกสบายมากข้ึนในปัจจุบนั ส่งผลให้ระบบ
การจดัการในธุรกิจโรงแรมจึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัการบริหารตามมาตรฐานสากลและการบริหารงาน
อยา่งมืออาชีพ แมธุ้รกิจโรงแรมจะเป็นธุรกิจท่ีด าเนินการโดยมีเป้าหมายเชิงธุรกิจ หากปัจจุบนัธุรกิจ
โรงแรมได้ขยายธุรกิจอย่างกวา้งขวางจนสามารถจดัให้เป็นอุตสาหกรรมย่อยประเภทหน่ึง ซ่ึงมี
บทบาทความส าคญัต่อทอ้งถ่ินในฐานะองค์ประกอบส าคญัของการท่องเท่ียวและเป็นศูนยร์วม
กิจกรรมชุมนุมทางสังคม ธุรกิจโรงแรมจึงมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 นงคนุ์ช ศรีธนาอนนัต ์(2556: 155-166) ได้อธิบายความส าคัญของธุรกิจโรงแรมโดย 
พิจารณาจากการท่ีธุรกิจโรงแรมเอ้ือประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ดัง น้ี  
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 2.1.2.1  ความส าคญัเชิงเศรษฐกิจ 
 1)  สร้างงานและอาชีพให้แก่ชุมชน การด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหน่ึง
ของอุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัแรงงานจ านวนมากในขั้นตอนการ
จดัเตรียมและการให้บริการ เพราะขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถทดแทนไดด้ว้ยเคร่ืองจกัรในระหว่างการ
ผลิตและใหบ้ริการ 
 2)  น ารายได้เขา้สู่ประเทศและสร้างรายได้หมุนเวียน อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวสามารถท ารายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้มายงัประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจ านวน
มาก โดยรายได้ท่ีมาจากการใช้จ่ายของผูใ้ช้บริการโรงแรมมิได้ส่งผลโดยตรงต่อผูป้ระกอบการ
เท่านั้น แต่ยงัหมุนเวียนไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกิดเป็นรายไดห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เช่น 
รายได้แก่ธุรกิจและบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รายได้แก่ภาครัฐและรายได้ในรูปของเงินตรา
ต่างประเทศ 
 3)  แหล่งรับป้อนสินคา้และผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมอ่ืน ธุรกิจโรงแรมมี
ลกัษณะตอ้งอาศยัการลงทุนสูงโดยเฉพาะดา้นอาคาร สถานท่ี การตกแต่ง เคร่ืองใช้อุปกรณ์และ
วตัถุดิบในการด าเนินงาน จึงนบัได้ว่าโรงแรมมีส่วนกระตุน้ให้เกิดกิจกรรมการผลิตสินคา้อ่ืน ๆ
ก่อใหเ้กิดการขยายตวัในธุรกิจหลายดา้น 
 4)  สนบัสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค ธุรกิจ
โรงแรมจดัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการอ านวยความสะดวกดา้นท่ีพกั
และบริการอาหารแก่นักท่องเท่ียวท าให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย การสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเท่ียวอาจพิจารณาจากจ านวนห้องพกั ขนาดกิจการ และความหลากหลายของ
รูปแบบท่ีพกั ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงความ
พร้อมทางท่ีพกัมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกจุดหมายแหล่งท่องเท่ียว ในขณะท่ี
ท่ีพกัท่ีไม่เพียงพอต่อการบริการถือเป็นอุปสรรคในการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
นอกจากนั้นประเทศท่ีตอ้งการขยายปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ ภาครัฐจะให้ความส าคญัต่อ
การส่งเสริมการลงทุนสร้างและประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นอนัดบัตน้ ๆ จึงกล่าวไดว้า่ธุรกิจโรงแรม
มีส่วนกระตุน้ในการส่งเสริมการลงทุนภายในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
 2.1.2.2  ความส าคญัเชิงสังคม 
 1) ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของท้องถ่ิน การพฒันาพื้นท่ีเพื่อ
สร้างโรงแรมตอ้งอาศยัระบบการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การสร้างโรงแรมจึงมี
ส่วนช่วยในการน าความเจริญและถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีทอ้งถ่ินนั้น ๆ นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดอาชีพ
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ต่างๆซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้จะช่วยใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ลดความ
เหล่ือมล ้าทางสังคมและลดปัญหาการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาท างานในเมืองหลวง 
 2) เป็นแหล่งบันเทิงของชุมชนเพื่อความพกัผ่อนหย่อนใจ ในปัจจุบัน
พฤติกรรมทางสังคมของผูค้นเปล่ียนไป จึงมีการเสนอบริการเสริมภายในโรงแรมเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการด้านการบนัเทิงและพกัผ่อน เช่น ห้องอาหาร สปา ห้องออกก าลงักาย เป็นตน้ ซ่ึง
แนวโน้มของบริการเสริมของทางโรงแรมทีทิศทางเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสร้างรายได้ให้แก่
โรงแรมมากข้ึน 
 3)  เป็นแหล่งพบปะสร้างสรรคแ์ละศูนยร์วมกิจกรรมสังคม 
 4)  เป็นแหล่งแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูล ปัจจุบนัมีความนิยมใชโ้รงแรมเป็น
สถานท่ีจัดแสดงงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนา 
โรงแรมจึงกลายเป็นสถานท่ีพบปะแลกเปล่ียนความคิด ความรู้และประสบการณ์ในหลายสาขาวชิา 
 5)  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณีของชาติ  การแสดงออกเก่ียวกับ
วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ได้กลายเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีใช้เป็นจุดเด่นในการสร้าง
ความแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน ๆ เช่น การออกแบบตกแต่งสถานท่ี การสร้างบรรยากาศ อาหารไทย 
การแกะสลกั-ร้อยมาลยั และการแสดงดนตรีไทย เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดการตระหนกัถึง
ความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมและยงัช่วยรักษาเอกลกัษณ์ของชาติได ้ 
 6)  สร้างช่ือเสียงประเทศให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ธุรกิจโรงแรม
สามารถน าช่ือเสียงมาสู่ท้องถ่ินและประเทศหากประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการ เช่น 
โรงแรมท่ีไดรั้บการจดัล าดบัจากองค์กรต่างประเทศให้เป็นโรงแรมชั้นน าแห่งหน่ึงของโลก ท าให้
โรงแรมกลายเป็นตวัแทนประเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกั
มากข้ึน ซ่ึงรวมถึงกิจการโรงแรมไทยท่ีเติบโตจนสามารถขยายการลงทุนไปประกอบธุรกิจโรงแรม
มาตรฐานสากลในต่างประเทศอีกดว้ย 
 ซ่ึงจากความส าคญัของธุรกิจโรงแรมดงักล่าวไดใ้ห้ความส าคญัในดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553: 36-37) ท่ีไดแ้บ่งความส าคญัของธุรกิจโรงแรมออกเป็น 
3 ดา้น คือดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยมีการกล่าวถึงความส าคญัในแต่ละดา้นดว้ยมิติท่ี
ใกล้เ คียงกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ การสร้างงานและอาชีพรวมทั้ งการท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรมและการสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ กล่าวโดยสรุปได้ว่าความส าคญัของธุรกิจ
โรงแรมมกัถูกกล่าวถึงในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยมักมองข้ามมิติในด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นอีกมิติท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลให้เกิดความสมดุลในการพฒันาท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน
ต่อไป ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมเร่ิมมีความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นการเป็น
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ตน้แบบในด้านการจดัการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน การสนับสนุนเงินทุนและเป็น
เจา้ภาพในการจดักิจกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในชุมชน ซ่ึงความส าคญัของธุรกิจโรงแรมใน
เชิงส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจต่อไป 
 

2.1.3  การแบ่งประเภทของโรงแรม 
 ในปัจจุบนัมีการจดัแบ่งประเภทของธุรกิจโรงแรมไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในการจ าแนก
ประเภทของโรงแรมนั้น อาจท าไดห้ลายวิธีโดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัไดด้งัน้ี บุญเลิศ จิต
ตงัวฒันา (2548: 107-108) ไดแ้บ่งธุรกิจโรงแรมออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
 2.1.3.1  การแบ่งประเภทของธุรกิจโรงแรมตามท าเลท่ีตั้ง สามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท
คือ  
 1)  โรงแรมยา่นพาณิชย ์(Commercial Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่น
ย่านธุรกิจการค้า  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ผู ้เข้ามาเข้ามักมักมาติดต่อธุรกิจหรือ
ประชุมสัมมนาหรือท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทวัร์ 
 2)  โรงแรมเรซิเดนท ์(Residential Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีผูเ้ขา้พกัมกัเชา้
อยู่เป็นเวลานาน ต้องมีสัญญาเช่าซ่ึงทางโรงแรมจะมีบริการต่าง ๆ อ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเท่ียวหรือผูเ้ขา้พกั โรงแรมประเภทน้ีมีห้องพกัให้บริการหลายระดบัตั้งแต่หรูหราจนถึง
หอ้งพกัราคาปานกลาง 
 3)  โรงแรมใกลส้นามบิน (Airport Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีตั้งอยู่ใกล้
สนามบิน มกัเป็นท่ีพกัส าหรับผูโ้ดยสารหรือนกัท่องเท่ียวท่ีรอเคร่ืองบินรวมทั้งไดรั้บความนิยมใน
หมู่นกัธุรกิจดว้ย 
 4)  โรงแรมตากอากาศ (Resort Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีสร้างอยู่ตาม
สถานท่ีตากอากาศ เช่น ชายทะเล ภูเขา ทะเลสาบ โดยเป็นสถานท่ีท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกอาจมีการจดั
กิจกรรมท่องเท่ียวเสริมไปดว้ย มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถว้น โดยห้องพกัของโรงแรมประเภท
น้ีมีหลายระดบัราคา 
 นอกเหนือจากการแบ่งประเภทของธุรกิจโรงแรมตามท าเลท่ีตั้ง ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว 
สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553: 182) ยงัไดแ้บ่งประเภทของธุรกิจโรงแรมโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนั แต่มีการ
แบ่งประเภทของธุรกิจโรงแรมตามท าเลท่ีตั้งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  
 1)  โรงแรมในเมือง (Town Hotel/ Center City Hotel/ Down Town Hotel) 
เป็นโรงแรมท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยู่ในเมือง หรือยา่นธุรกิจท่ีส าคญัส่วนใหญ่มกัเป็นโรงแรมท่ีมีมาตรฐาน
ระดบันานาชาติ กลุ่มผูเ้ขา้พกัหลกัคือ นักธุรกิจท่ีเดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจ เน่ืองจากเป็นท่ีพกัท่ี
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ตั้งอยู่ในท าเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก นอกจากน้ียงัมีกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีชอบท่องเท่ียวตามเมือง
ส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะมีความสะดวกในการเดินทางและจบัจ่ายซ้ือสินคา้ต่าง ๆ โดย
โรงแรมประเภทน้ีส่วนใหญ่จะมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
 2)  โรงแรมประเภทชานเมือง (Suburban Hotel) เป็นโรงแรมท่ีมีท าเลท่ี
ตั้งอยู่ตามชานเมือง ซ่ึงยงัมีการคมนาคมสะดวกในระดบัหน่ึง โดยกลุ่มผูเ้ขา้พกัสามารถเดินทาง
ท่องเท่ียวหรือติดต่อธุรกิจไดจ้ากในตวัเมืองหรือสถานท่ีใกลเ้คียง กลุ่มผูเ้ขา้พกัหลกัคือ นกัเดินทาง
ท่ีตอ้งการบรรยากาศท่ีเงียบสงบแต่ยงัสามารถติดต่อธุรกิจได ้
 3) สถานพกัตากอากาศ (Resort) เป็นท่ีพกัแรมท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทะเล ภูเขา เกาะ เป็นตน้ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องโรงแรมประเภทน้ีคือ ตอบสนอง
ต่อกลุ่มผูเ้ขา้พกัท่ีตอ้งการการพกัผ่อนมาใชชี้วิตท่ีสัมผสับรรยากาศธรรมชาติ โดยพื้นท่ีโรงแรมจะ
กวา้งขวางและมีบริการดา้นกิจกรรมนนัทนาการ เช่น กอลฟ์ กิจกรรมทางน ้ า พายเรือ เป็นตน้ กลุ่มผู ้
เขา้พกัส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวตามฤดูกาล 
 4) โรงแรมประเภทชุมทางการขนส่ง (Terminal Hotel) เป็นโรงแรม
ประเภทท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลก้บัสถานีขนส่งโดยสาร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัส าหรับให้บริการท่ีพกัแก่
นกัท่องเท่ียวหรือผูโ้ดยสาร สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี โรงแรมท่าอากาศยาน (Airport Hotel) โรงแรม
สถานีรถไฟ (Railway Hotel) โรงแรมท่าเรือ (Port Hotel) 
 5)  โรงแรมประเภทริมทางหลวง (Highway Hotel) ส่วนมากเป็นโรงแรม
ขนาดเล็ก ตั้งอยูติ่ดกบัทางหลวงหรือถนนสายส าคญั เป็นท่ีพกัราคาประหยดัส าหรับผูท่ี้เดินทางโดย
ใช้รถยนต์ส่วนตวั จึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกเท่าทีจ าเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้น เน่ืองจากผูเ้ข้าพกั
ตอ้งการเพียงท่ีพกัเพียงชัว่คราวเท่านั้นโรงแรมประเภทน้ีมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ โมเต็ล 
(Motel) มอเตอร์โฮเต็ล (Motor Hotel) อินน์ (Inn) เป็นตน้ โดยโรงแรมประเภทน้ีจะมีบริการท่ีจอด
รถหนา้ประตูหอ้งพกั 
 2.1.3.2  การแบ่งประเภทธุรกิจโรงแรมตามอตัราค่าห้องพกั โดยสมาคมโรงแรมแห่ง
ประเทศไทยไดก้ าหนดชั้นของโรงแรมโดยใชเ้กณฑต์ามราคาห้องพกัอยู ่4 ชั้นคือ 
 1)  โรงแรมชั้นเดอลุกซ์ (Deluxe) คิดค่าบริการห้องพกัห้องเด่ียวตั้งแต่ 700 
ถึง 900บาทข้ึนไปและคิดค่าหอ้งพกัส าหรับหอ้งคู่ตั้งแต่ 800 ถึง 1,000 บาทข้ึนไป 
 2)  โรงแรมชั้นหน่ึง (First Class) คิดค่าบริการห้องพกัห้องเด่ียวตั้งแต่ 460 
ถึง 660 บาทข้ึนไปและคิดค่าหอ้งพกัส าหรับหอ้งคู่ตั้งแต่ 660 ถึง 660 บาทข้ึนไป 
 3)  โรงแรมระดบัมาตรฐาน (Standard) คิดค่าบริการห้องพกัห้องเด่ียวตั้งแต่ 
460 ถึง 660 บาทข้ึนไปและคิดค่าหอ้งพกัส าหรับหอ้งคู่ตั้งแต่ 660 ถึง 660 บาทข้ึนไป 
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 4)  โรงแรมชั้นประหยดั (Economic) คิดค่าบริการห้องพกัห้องเด่ียวตั้งแต่ 
180 บาทลงมาและคิดค่าหอ้งพกัส าหรับหอ้งคู่ตั้งแต่ 300 บาทลงมา 

 2.1.3.3 การแบ่งประเภทธุรกิจโรงแรมตามจ านวนห้องพกัหรือขนาดกิจการ โดย
สามารถแบ่งได ้4 ขนาดคือ 

 1)  โรงแรมขนาดใหญ่พิเศษ  (Extra Large) เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกั 
300 หอ้งข้ึนไป 
  2)  โรงแรมขนาดใหญ่  (Large Hotel) เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกั 101-
300 หอ้ง 
  3)  โรงแรมขนาดกลาง (Medium Hotel ) เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกั 
61-100 หอ้ง 
  4)  โรงแรมขนาดเล็ก (Small Hotel) เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกั 1-60 
หอ้ง 
 โดย นงคนุ์ช ศรีธนาอนนัต ์(2556: 30) ไดอ้ธิบายถึงความส าคญับางประการในการ
แบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาดไวว้า่  
 1)  เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลประกอบการเชิงสถิติของโรงแรม
โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีขนาดกิจการพอกัน ผลเปรียบเทียบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพธุรกิจและ
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาด เช่นเปรียบเทียบอตัราการเขา้พกัของโรงแรมในกลุ่มกิจการ
ขนาดกลางหรือเปรียบเทียบราคาขายเฉล่ียต่อหอ้งของกิจการในกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่ 
 2)  ในดา้นการจดัการ ขนาดของโรงแรมจะสัมพนัธ์กบัลกัษณะโครงสร้าง
องค์กร กล่าวคือสามารถบอกถึงความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหาร การแบ่ง
ส่วนด าเนินงาน ตลอดจนปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกและจ านวนพนกังาน   

2.1.3.4  การแบ่งประเภทธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานสากล สามารถแบ่งได ้5 ชั้นคือ 
 1)  โรงแรมชั้น Deluxe = Five Star Hotel 
 2)  โรงแรมชั้น First Class = Four Star Hotel 
 3)  โรงแรมชั้น Second Class = Three Star Hotel 
 4)  โรงแรมชั้น Third Class = Two Star Hotel 
 5)  โรงแรมชั้น Four Class = One Star Hotel 
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2.1.3.5  การแบ่งประเภทธุรกิจโรงแรมตามการจดัอนัดบัมาตรฐานโรงแรมดว้ยระดบั - 
ดาว (Star Rating System) ตามการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยวดัจากการให้บริการและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก ดงัน้ี 

 1)  โรงแรมระดบัท่ี 1 หอ้งเด่ียวราคาตั้งแต่ 2,600 บาทข้ึนไป = 5 ดาว 
 2)  โรงแรมระดบัท่ี 2 หอ้งเด่ียวราคาตั้งแต่ 1,600-2,499 บาท = 4 ดาว 
 3)  โรงแรมระดบัท่ี 3 หอ้งเด่ียวราคาตั้งแต่ 1,000-1,499 บาท = 3 ดาว 
 4)  โรงแรมระดบัท่ี 4 หอ้งเด่ียวราคาตั้งแต่ 600-999 บาท = 2 ดาว 
 5)  โรงแรมระดบัท่ี 5 หอ้งเด่ียวราคาตั้งแต่ 600 บาทลงมา = 1 ดาว 

 ซ่ึงการแบ่งตามการจัดล าดับมาตรฐานโรงแรมด้วยระดับดาวสอดคล้องกับการ
จ าแนกประเภทของธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกหรือระดบัการให้บริการ 
(Hotel Class/ Service Provided) ของสุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553: 190) โดยแบ่งธุรกิจโรงแรมออกเป็น 
5 ประเภทคือ 
 1)  โรงแรมประเภทบริการแบบหรูหรา (Luxury Hotel) เป็นท่ีพกัท่ีเนน้การ
บริการท่ีหรูหรา สะดวกสบาย มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่ท่ีจ  าเป็น ใหก้ารบริการท่ีดีเลิศในทุก 
ๆ ดา้น ทั้งการออกแบบตกแต่งภายในห้องพกัและส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม รวมไปถึงพนกังานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง 
 2)  โรงแรมประเภทบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Hotel) เป็นท่ีพกัท่ี
ให้บริการท่ีครบครันและหลากหลายในทุกๆส่วนงานของโรงแรม ไดแ้ก่ ห้องพกั ห้องอาหารและ
บริการอ่ืนๆแต่บรรยากาศจะหรูหราน้อยกว่าและอตัราราคาท่ีต ่ากว่าท่ีพกัแรมท่ีมีการบริการแบบ
หรูหรา มีการใหบ้ริการท่ีดี 
 3)  โรงแรมประเภทบริการแบบจ ากดั (Limited Service Hotel) เป็นท่ีพกัท่ีมี
การให้บริการท่ีจ ากดั ระดบัการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อความตอ้งการพื้นฐานส าหรับผูเ้ขา้พกั เช่น โทรศพัท ์ทีวี ห้องอาหาร บริการซักรีด เป็น
ตน้ 
 4)  โรงแรมประเภทบริการแบบประหยดั (Budget Service Hotel) เป็นท่ีพกั
ท่ีให้การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการพกัแรม อาจมีเฉพาะการบริการห้องพกั 
อาหารและเคร่ืองด่ืมแบบจ ากัด บางแห่งอาจต้องใช้บริการห้องน ้ าร่วมกัน เช่น เกสต์เฮ้าต ์
(Guesthouse) เป็นตน้ 
 5)  โรงแรมประเภทบริการตนเอง (Self-Service Hotel) เป็นท่ีพกัท่ีจดั
ให้บริการเฉพาะเพียงห้องพกั ซ่ึงผูเ้ขา้พกัตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์บางอย่างท่ีจ  าเป็นส าหรับพกัแรม 
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รวมทั้งการจดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมด้วยตนเอง โดยมีห้องอาบน ้ าและห้องครัวแบบใช้ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้ขา้พกั เช่น ท่ีพกัส าหรับเยาวชน (Hostel) เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การแบ่งประเภทของโรงแรมสามารถแบ่งได ้5 ประเภท โดยใช้
เกณฑ์ท าเลท่ีตั้ง อตัราค่าห้องพกั ขนาดหรือจ านวนห้องพกั มาตรฐานสากลและการจดัอนัดบัดว้ย
ระดบัดาว ซ่ึงนอกจากเกณฑ์ท่ีกล่าวมา ยงัมีการจ าแนกประเภทโดยใชเ้กณฑ์จุดประสงคก์ารเขา้พกั
หรือการเขา้มาใช้บริการและระดบัของบริการซ่ึงการจ าแนกประเภทของธุรกิจโรงแรมข้ึนอยู่กบั
บริบทในการประยกุตใ์ชท่ี้เหมาะสมดว้ย โดยการระบุประเภทท่ีพกัมีประโยชน์ทั้งต่อผูบ้ริโภคหรือ
ผูเ้ขา้พกั และต่อผูป้ระกอบการกล่าวคือการแบ่งประเภทโรงแรมสร้างความคาดหวงัให้ผูใ้ชบ้ริการ
ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการก็สามารถอาศยัความรู้เร่ืองการแบ่งประเภทโรงแรมน้ีเป็นแนวทาง
ในการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับประเภทกิจการท่ีได้ส่ือสารแก่ภายนอก
นอกจากน้ีผู ้ประกอบการยงัสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัและแนวโนม้ของตลาดของธุรกิจในกลุ่มประเภทเดียวกนั (นงคนุ์ช ศรีธนา
อนนัต,์ 2556) 
 

2.1.4  ระบบด าเนินการจัดมาตรฐานโรงแรม 
นงค์นุช ศรีธนาอนนัต์ (2556: 49-52) ในการจดัตั้งระบบเพื่อการด าเนินการของโรงแรม

ตามมาตรฐาน จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัคือ  
2.1.4.1  หน่วยงานรับผิดชอบและสัญลกัษณ์ท่ีใช ้ปัจจุบนัหน่วยงานในต่างประเทศ

ท่ีพฒันาระบบข้ึนใช้ มีทั้ งภาคเอกชนและภาครัฐซ่ึงมีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง การ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยรูปสัญลกัษณ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในสากลคือรูปดาว (       ) 1-5 รูปแทน
ค่าระดบัมาตรฐานท่ีต่างกนัของโรงแรมและเป็นท่ีนิยมใชใ้นประเทศตะวนัตก 
 2.1.4.2   แนวทางการด าเนินการของระบบ สามารถด าเนินการได ้2 แบบคือ 
 1)  แบบอิสระ (Voluntary Schemes) เป็นแบบท่ีกิจการโรงแรมสามารถ
เลือกสมคัรเข้าระบบตามความสมัครใจซ่ึงต้องจ่ายค่าสมคัรเพื่อรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน และเพื่อใหมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนรายช่ือท่ีมีการจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือเผยแพร่สู่ตลาดผูบ้ริโภค 
และเผยแพร่ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิคส์หน่วยงานรับผดิชอบอาจเป็นไดท้ั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือมา
จากความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย 
 2)  แบบบงัคบั (Compulsory Schemes) โดยหน่วยงานรัฐจะออกกฎหมาย
บงัคบัใช ้ให้สถานท่ีพกัแรมทุกแห่งตอ้งมาข้ึนทะเบียน รับการตรวจและจดัเขา้กลุ่มในระดบัต่าง ๆ
และใช้สัญลกัษณ์ท่ีก าหนด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานของกิจการและการรวบรวม
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ขอ้มูลท่ีพกัท่ีถูกตอ้งครบถว้น ท าให้สะดวกต่อนักท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัท่ีไดรั้บการประกนั
คุณภาพ 
 2.1.4.3   เกณฑ์มาตรฐาน ท่ีใช้ในการวดัหรือจดัระดับโรงแรม โดยมีการก าหนด
หลกัเกณฑ์หรือรายละเอียดของลกัษณะบริการดา้นต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและให้คะแนน 
ลกัษณะเกณฑ ์(Criteria) ท่ีก าหนดข้ึนสามารถแบ่งกวา้ง ๆ เป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1)  เกณฑ์เชิงปริมาณ (Quantitative) โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากปัจจยัท่ี
จบัตอ้งได ้(Tangible) เช่น ขนาด โครงสร้าง แบบตวัอาคารโรงแรม สถานท่ีจอดรถ จ านวนห้องพกั 
จ านวนพนกังานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัและ
สุขอนามยั การตรวจสอบจะท าไดไ้ม่ยากโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 2)  เกณฑเ์ชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากปัจจยัท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้(Intangible) ไดแ้ก่ ลกัษณะดา้นคุณภาพบริการซ่ึงผูบ้ริโภครับรู้จากประสบการณ์ขณะใช้
บริการและแสดงออกเป็นท่าทีหรือทศันคติท่ีมีต่อการบริการของโรงแรม ต่อระบบการบริหารและ
ต่อการปฏิบติังานของบุคลากร จึงรวมถึงความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย บรรยากาศ ความเอาใจ
ใส่ ความอ่อนน้อม เป็นตน้ คุณลักษณะเหล่าน้ีประเมินได้ยากและไม่สามารถก าหนดเกณฑ์ได้
ชดัเจนเพราะข้ึนอยูก่บัการรับรู้และมาตรฐานในใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้สึกส่วนตวัและ
ประสบการณ์หนหลงัของผูป้ระเมิน ดงันั้นจึงมกัน ามาสู่การโตแ้ยง้เก่ียวกบัการก าหนดเกณฑ์และ
วธีิประเมิน  
 และถึงแม้ว่าการก าหนดเกณฑ์จะเป็นส่ิงส าคญัในการรักษาระดับมาตรฐาน แต่
ในทางปฏิบติัของการจดัตั้งระบบมกัจะประสบกบัความยากล าบากในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ี
เห็นพอ้งกนัทุกฝ่าย 
 2.1.4.4  วิธีด าเนินการตรวจสอบและรับรอง ในระบบด าเนินการแบบอิสระ จะเร่ิม
จากธุรกิจแจง้ขอสมคัรเขา้ระบบโดยสามารถเลือกระบุระดบัมาตรฐานท่ีตั้งเป้าหมายไว ้และอาจ
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นรายปี 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบด าเนินการจัดมาตรฐานโรงแรมต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ หน่วยงานรับผิดชอบและสัญลกัษณ์ท่ีใช้ แนวทางด าเนินการของระบบ 
เกณฑม์าตรฐานและวิธีด าเนินการตรวจสอบและรับรอง  โดยธุรกิจโรงแรมสามารถด าเนินการเพื่อ
รับรองมาตรฐานไดห้ลากหลายมาตรฐานตามแต่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดข้ึนซ่ึงแต่ละมาตรฐาน
จะแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์ของมาตรฐาน โดยธุรกิจโรงแรมจึงตอ้งเลือกมาตรฐานท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายของกิจการและเป้าหมายตามท่ีวางไว ้
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2.1.5  การจัดมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย 
นงคนุ์ช ศรีธนาอนนัต ์(2556: 54-55) จากการศึกษาพฒันาการของโรงแรมไทยพบวา่ การ

จัดมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยในยุคแรกเร่ิมจากการพยายามจัดประเภทโรงแรม โดย
กระทรวงมหาดไทยเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและรักษาความปลอดภยัโดยมีการระบุชั้นโรงแรม
ในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบบัแรกตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2478  
โดยก าหนดให้แบ่งประเภทโรงแรมเป็นชั้น 1, 2, 3 ต่อมาถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2504 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2525 กระทรวงมหาดไทยไดมี้เอกสารก าหนดมาตรฐานโรงแรมชั้นหน่ึงส าหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาผอ่นผนัอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น ขนาด สถานท่ีตั้ง 
ท่ีจอดรถ จ านวนห้องพกั เป็นตน้ ซ่ึงต่อมาประสบปัญหาในเร่ืองความหมายของโรงแรมและความ
ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่อมาในพ.ศ. 2528 กระทรวงจึงไดเ้ปล่ียนค าว่า มาตรฐานโรงแรม
ชั้นหน่ึง เป็นมาตรฐานโรงแรมเพื่อการท่องเท่ียว เม่ือการท่องเท่ียวภายในประเทศขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง กระทรวงมหาดไทยจึงพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดหลกัเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมเพื่อการ
ท่องเท่ียวในปีพ.ศ. 2535 โดยเปล่ียนหลกัเกณฑ์จากเดิม 13 ขอ้เป็น 15 ขอ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกนัไม่ให้โรงแรม
ด าเนินกิจการขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี ส าหรับการเผยแพร่รูปสัญลกัษณ์เพื่อใช้
กบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีการเผยแพร่คร้ังแรก เป็นการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นผลจากการจดั
กิจกรรมเผยแพร่โครงการใบไม้เขียวของคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเท่ียว (Board of Environmental Promotion of Tourism Activities-BEPTA) มีวตัถุประสงค์
เฉพาะท่ีชดัเจนคือ เพื่อพฒันาการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจโรงแรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบักระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
โลก โครงการดงักล่าวมีกระบวนการท่ีเปิดใหโ้รงแรมทัว่ไปสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่ง
อิสระเพื่อรับการตรวจสอบคุณสมบติัโรงแรมดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานแผนกต่างๆ 
มีการเสนอแนวทางเพื่อประหยดัการใช้พลงังานอนัจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของกิจการ มีการ
ประเมินผลและมอบเกียรติบตัร (อาย ุ2 ปี) ใหแ้ก่ธุรกิจท่ีผา่นการตรวจซ่ึงจะแสดงรูปใบไมเ้ขียว 1-5 
ใบตามระดบัความสามารถของโรงแรม 

อยา่งไรก็ตาม ภาคธุรกิจโรงแรมไดมี้ความเคล่ือนไหวในการจดัมาตรฐานโรงแรมอีกคร้ัง
ในปี พ.ศ. 2542 โดยสมาคมโรงแรมไทยร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสมาคมไทย
ธุรกิจท่องเท่ียว ไดด้ าเนินการศึกษาเพื่อจดัตั้งระบบการจดัมาตรฐานโรงแรมไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 
2545 จึงเร่ิมมีการประชาสัมพนัธ์ “มาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย” ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนโดยผา่นการ
ทดสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม และมีการจดัตั้งองค์กรรับผิดชอบด าเนินการรับรองมาตรฐาน
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โรงแรมในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกคือ มูลนิธิพฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเท่ียว 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า การจดัมาตรฐานของโรงแรมในประเทศเร่ิมจากการจดัมาตรฐานจาก
ส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมีเกณฑ์สอดคล้องกับการจัดประเภทของโรงแรมซ่ึงในยุคต่อมา
มาตรฐานของโรงแรมไทยเร่ิมมีวตัถุประสงคท่ี์เฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่นมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานการบริหารจดัการคุณภาพ เป็นตน้โดยการเขา้รับมาตรฐานแตกต่างกนัไปตามหน่วยงาน
และวตัถุประสงคข์องมาตรฐานโดยมีทั้งแบบบงัคบัและแบบสมคัรใจ ซ่ึงมาตรฐานท่ีธุรกิจโรงแรม
ไดรั้บจะช่วยสร้างความแตกต่าง สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัรวมทั้งสร้างหลกัฐานแบบเป็น
รูปธรรมตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละมาตรฐาน  
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

2.2.1  ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2557: 8) ไดใ้หค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ส่ิงแวด - 
ลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมไปถึงวฒันธรรมแบบ
แผน ประเพณี ความเช่ือ มีอิทธิพลเก่ียวโยงกันถึง เป็นปัจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนส่งเสริมหรือท าลายอีกส่วนหน่ึงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดย
ส่ิงแวดลอ้มบางอยา่งมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ บางอยา่งเกิดจากการประดิษฐ์ คิดคน้และสร้างข้ึนดว้ย
ฝีมือมนุษย ์
 สุเทพ ธีรศาสตร์ (2542: 1) ไดใ้ห้ความหมายส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีอยู่รอบตวัเราทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน ตลอดจน
อาคาร บา้นเรือน ถนน ส่ิงประดิษฐร์วมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีดว้ย 

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550: 3) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ ส่ิงแวดลอ้ม 
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้งส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติรอบ  ๆ
ตวัเรา  

ราชบณัฑิตยสถาน (2552) บญัญติัความหมายของส่ิงแวดลอ้มไวว้่า ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
ส่ิงต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัมนุษยท์ั้งท่ีดีและไม่ดี 
 วนัวสิา วลัยด์าว (2553: 6) ไดใ้หค้วามหมายส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ
ท่ีอยู่รอบตวัมนุษยท์ั้งรูปธรรมและนามธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติรวมทั้งเป็นส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน 
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 อมราวดี วิจิตร (2556: 24) ไดใ้ห้ความหมายส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมตลอดจนเป็นส่ิง
ท่ีให้คุณและให้โทษ สามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ เทคโนโลยี ของเสีย มลพิษส่ิงแวดลอ้ม และ
มนุษย ์โดยมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัไปทั้งระบบ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัมนุษยท์ั้ งรูปธรรมและ
นามธรรม มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดข้ึนเองทั้งตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึนมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัทั้งระบบ  

 
2.2.2  ผลกระทบจากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

 ปัจจุบนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเร่ิมส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษยม์ากยิ่งข้ึนทั้งน้ีสาเหตุ
ส าคญัเกิดจากการขาดความเอาใจใส่ต่อการแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา ซ่ึงปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตและสังคมโดยรวม โดยสามารถสรุป
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มไดด้งัน้ี 
 2.2.2.1  การขาดความสมดุลของระบบนิเวศน์ กิจกรรมของมนุษยโ์ดยส่วนใหญ่จะ
เก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การบริการรวมทั้งภาค
ครัวเรือนซ่ึงของเสียจากกิจกรรมของมนุษยม์กัก่อให้เกิดมลพิษและของเสียท่ีถูกปล่อยกลบัคืนสู่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจากการกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาวะความสมดุลของธรรมชาติ
และมกัสร้างความเสียหายใหก้บัทรัพยากรท่ีเหลืออยู ่
 2.2.2.2   การท าลายชั้นบรรยากาศ OZONE ชั้นบรรยากาศ OZONE ถูกท าลายและ
ก่อให้เกิดรูในชั้นบรรยากาศโดยสาเหตุหลกัมาจาก สารประเภทท่ีมีองคป์ระกอบพวกคลอรีน เช่น 
CFCs หรือสารท าความเยน็ ซ่ึงการเกิดรูร่ัวในชั้นบรรยากาศส่งผลให้รังสีจากแสงอาทิตยส์ามารถ
เขา้มากระทบกบัมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติไดม้ากข้ึน 
 2.2.2.3   การเกิดฝนกรด เกิดจากปัญหามลพิษอนัเกิดจากกระบวนการเผาผลาญของ
สารฟอสซิล เช่น น ้ ามนั ถ่านหิน แก๊ส ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยเ์ป็นหลกั
ไม่วา่จะเป็น การใชร้ถยนต ์โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงจากการเผาผลาญเหล่าน้ีจะท าให้เกิดสาร
ท่ีเรียกว่า SOX  NOX เม่ือรวมกบัฝนท่ีตกลงมาท าให้เกิดกรดพวกซลัฟูริกและไนตริกซ่ึงมีสภาพ
เป็นกรดอ่อน มีฤทธ์ิท าลายกดักร่อนส่ิงก่อสร้าง อาคารบา้นเรือน ท าลายพืชผกัการเกษตร แหล่งน ้า 
 2.2.2.4 การร้อนข้ึนของอุณหภูมิโลก อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนหรือปรากฏการเรือน
กระจกเกิดจากกิจกรรมท่ีเพิ่ม CO2 ออกสู่บรรยากาศเกินกว่าความสามารถของพืชท่ีจะเปล่ียนให้
เป็น O2 ไดท้  าให้ CO2 ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากเกิดเป็นชั้นเรือนกระจกท่ีสะทอ้นความ
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ร้อนสู่มนุษยอี์กคร้ังเหมือนมนุษยอ์าศยัอยูใ่นภาชนะท่ีปิด ซ่ึงการร้อนข้ึนของอุณหภูมิโลกส่งผลให้
น ้าแขง็ขั้วโลกละลาย เกิดน ้าท่วม อาการร้อนข้ึน รวมทั้งท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสูงข้ึนดว้ย 
 2.2.2.5   มลพิษทางน ้า ซ่ึงสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมาจากการ
ใช้สารเคมีในการปลุกพืชของเกษตรกร รวมทั้งการปล่อยสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
ครัวเรือน ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีจะถูกปล่อยสู่แหล่งน ้ าและไหลสู่ทะเล ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมานอก
การขาดแคลนน ้ ากินน ้ าใชท่ี้สะอาดแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเลและส่งผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อาหาร 
 2.2.2.6   มลพิษทางดิน ปัญหามลพิษ ท่ี ถูกปล่อยลงดินส่วนใหญ่มักมาจาก
กระบวนการอุตสาหกรรมซ่ึงมกัจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมลพิษทางดินจะ
ส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นท่ี ท าลายความสมบูรณ์ของดินท าให้ไม่สามารถปลูกพืชผลทางการ
เกษตรได ้ 
 2.2.2.7   ปัญหาขยะ ท่ีเกิดจากการบริโภคเกินความจ าเป็นจนมีส่วนท่ีเหลือ รวมทั้ง
กระบวนการผลิตต่างๆ ซ่ึงขยะมีทั้งย่อยสลายไดแ้ละย่อยสลายไม่ไดข้ยะบางประเภทใช้เวลาย่อย
สลายนาน ท าใหเ้กิดเป็นมลพิษในสังคม สร้างความร าคาญทั้งกล่ินและทศันียภาพ  

อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนล้วนส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มต่อชีวติและความเป็นอยูข่องมนุษยท์ั้งส้ิน ซ่ึงนอกเน่ืองจากผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ยงัมีผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ อีกมากมายไม่วา่จะเป็นมลพิษทางอากาศ มลพิษ
จากการขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้มและไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวต่างเป็นส่วนหน่ึงของการก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ี 

 
 2.2.3  ส่ิงกระตุ้นและแรงผลกัดันให้ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม  
 เน่ืองจากผลกระทบของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเร่ิมขยายตวัในวงกวา้ง ดงันั้น จึงเกิดแรง
กระตุน้และแรงผลกัดนัใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูไ้ด้รับผลกระทบผูเ้ก่ียวขอ้ง ท าให้มีแรงกระตุน้และผลดักนัจากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ โดยส่ิง
กระตุน้และแรงผลกัดนัให้เกิดการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมี
อิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.1 ส่ิงกระตุน้และผลกัดนัท าใหเ้กิดการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งทีม่า : สุเทพ ธีรศาสตร์, 2542. 
 
 2.2.3.1 ขอ้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มนบัวา่เป็น
แรงกดดนัอยา่งหน่ึงท่ีบงัคบัโดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การปฏิบติัตาม ทุกประเทศทัว่โลก
ก็พยายามออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อมาควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในของตนเอง ความ
เขม้งวดอาจจะไม่ทัว่ถึง ปัจจุบนักฎระเบียบขอ้กฎหมายจะถูกควบคุมโดยองค์กรของรัฐ ซ่ึงจะขาด
ก าลงัคนท่ีจะท าให้ควบคุมอย่างทัว่ถึง ซ่ึงจะเป็นการควบคุมท่ีปลายทาง แมปั้จจุบนัจะมีกฎหมาย
ทางดา้นมลพิษท่ีปล่อยออกสู่อากาศ สู่น ้า วตัถุมีพิษและอนัตรายและอ่ืนๆ มากยิง่ข้ึนก็ตาม 
 2.2.3.2  ลูกคา้/ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคนบัวา่เป็นแรงกดดนัท่ีส าคญัเพราะผูท่ี้ไดรั้บผลการ
ทบจากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมก็คือผูบ้ริโภค ท่ีเห็นได้ชัด เช่น สินค้าท่ีประหยดัพลังงาน บาง
ประเทศท่ีผูบ้ริโภคมีจิตส านึกสูงจะมีความตอ้งการสินคา้ท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด โดยจะมี
สินคา้ประเภทท่ีติดฉลากสีเขียวซ่ึงเป็นการรับรองว่ากระบวนการผลิต กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นไปตามเกณฑก์ าหนดท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
 2.2.3.3  ธนาคาร นบัวา่เป็นแรงกดดนัท่ีดีเพราะผูล้งทุนจะตอ้งกูเ้งินจากธนาคาร หาก
หน่วยงานมีการเอาใจใส่ดา้นส่ิงแวดลอ้มก็เท่ากบัวา่มีความน่าเช่ือถือและลดความเส่ียงในตวั เพราะ
การด าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเท่ากบัเป็นการป้องกนัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิด ปัญหาท่ีจะ
รุ่นแรง ปัญหาท่ีจะท าให้เสียช่ือเสียงต่างๆ ปัญหาท่ีเกิดจากชุมชน ปัญหาอนัเกิดจากความเส่ียงภยั
ต่างๆ มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกคา้ ซ่ึงส่ิง
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ต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผลต่อการช าระเงินคืนต่อธนาคาร เม่ือมีกิจกรรมทางด้านส่ิงแวดล้อมจะท าให้
ธนาคารมัน่ใจในผูกู้ ้เงินหรือลูกค้าว่าจะมีความสามารถในการช าระเงินท่ีกู้ไปได้มากข้ึน ความ
น่าเช่ือถือและอตัราการเส่ียง จึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีธนาคารอาจจะใช้เป็นหน่ึงในเง่ือนไขการ
ปล่อยเงินกู ้
 2.2.3.4  ประกนัภยั ความเส่ียงและความน่าเช่ือถือ นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งใน
วงการประกนัภยั องคก์รท่ีมีการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะท าให้ลดความเส่ียงภยัและผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ในต่างประเทศองคก์รมีการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าให้มีผลกระทบต่อการลด
อตัราเบ้ียประกนั เพราะเท่ากบัลดความเส่ียงซ่ึงวงการประกนัภยักงัวลอยา่งยิง่ 
 2.2.3.5  ผูล้งทุน/ตลาดหลกัทรัพย ์การด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะท าให้
เกิดการพฒันาแบบยัง่ยืนลดอตัราการเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ีผูล้งทุนใชเ้ป็น
เง่ือนไขพิจารณาการลงทุนก็คือ การพฒันาแบบยัง่ยืน การเส่ียง การด าเนินการด้วยต้นทุนท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงนบัวา่เป็นค าตอบท่ีสร้าง
ความมัน่ใจใหผู้ล้งทุนได ้
 2.2.3.6  สุขภาพและความปลอดภัย การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมจะช่วยลด
อุบติัเหตุ ลดปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัซ่ึงหากชุมชนและพนกังาน
ไดรั้บความเดือกร้อนก็จะมีหน่วยงานต่าง ๆ สังคมต่าง ๆ เขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งจะสร้างความ
เสียหายให้แก่หน่วยงาน ทั้งในแง่ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และมีผลต่อธุรกิจอยา่งมากมาย ถา้มีการ
จดัการท่ีดีแลว้ปัญหาดงักล่าวก็จะค่อย ๆ ลดนอ้ยลงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงและเสียหายได ้
 2.2.3.7  สังคม/ภาพพจน์และช่ือเสียง การด าเนินกิจกรรมท่ีนอกจากจะไม่สร้าง
ปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมแลว้ ยงัตอ้งมาตรการช่วยสร้างเสริมให้สอดคลอ้งกนัดว้ย เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
เป็นเร่ืองของทุกคน หากองค์กรใดมีการเอาใจใส่ด้านส่ิงแวดล้อมก็จะได้รับการอยมรับจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและถา้มีการท าอย่างสม ่าเสมอจะท าให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือ และใน
ท่ีสุดก็มีผลต่อสินคา้และบริการท่ีขายดว้ย ซ่ึงก็นบัวา่เป็นผลดีต่อการตลาด 
 2.2.3.8  ประสิทธิภาพของการผลิต การด าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อมท าให้
ประสิทธิภาพของผลผลิตดีข้ึนมีการใช้วตัถุดิบอย่างคุม้ค่าท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์มากข้ึน ลดของเสีย 
เพราะมีระบบการจดัการท่ีดี ช่วยใหมี้ขอ้มูลและแนวทางท่ีชดัเจนในการแกไ้ขปัญหา 
 2.2.3.9  การลดตน้ทุน 
 2.2.3.10  ขอ้กีดกนัทางการคา้ มีโอกาสเป็นไปไดท่ี้ผูช้ื้อจากต่างประเทศจะใช้การ
จัดการส่ิงแวดล้อมเป็นเง่ือนไขในการเลือกซ้ือสินค้า โดยองค์กรจะต้องมาตรการจัดระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจึงจะเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงมุมมองอาจจะดูท่ีระบบการ
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จดัการขององค์กรและผลิตภณัฑ์ขององค์กร (Environmental Management System and Eco 
Labeling) ซ่ึงเป็นสิทธิของผูช้ื้อและผูช้ื้อท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่
และจากองคก์รท่ีมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 2.2.3.11 การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั เม่ือมีการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการ
ด าเนินการอย่างมีปะสิทธิภาพ และตอ้นทุนต ่า มีความน่าเช่ือถือจากลูกคา้ท าให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง ท า
ใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้
 2.2.3.12 ยอดขาย เม่ือองคก์รมีวธีิการด าเนินการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพจะท าให้
มีการผลิตในตน้ทุนท่ีเหมาะสมมีความน่าเช่ือถือ และภาพพจน์ท่ีดีก็จะส่งผลต่อการตลาดและ
ยอดขายของสินคา้ขององค์กร การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมจึงนับได้ว่าช่วยส่งเสริมยอดขาย
ทางออ้มนัน่เอง 
 2.2.3.13  การปรับปรุงเทคโนโลยี องคก์รตอ้งมีการปรับปรุงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยูเ่ร่ือย ๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย ท าให้ตอ้งมีการพฒันาและมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไป
ในตวั เพราะจะตอ้งปรับปรุงอยูเ่สมอนัน่เอง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ส่ิงกระตุน้และแรงผลกัดนัให้ด าเนินการด้านส่ิงแวดลอ้ม จะ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในองคก์รเน่ืองจากส่ิงกระตุน้และแรงผลกัดนัถือเป็นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกขององคก์รซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์รทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงหลงัจากการ
ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมผลกระทบท่ีได้รับต่อองค์กรจะช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 
 2.2.4  ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environment Management Systems หรือ EMS) 
 ในปัจจุบนัองค์กรส่วนใหญ่ไดเ้ลือกใช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินการทางส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ต่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงระบบการ
จดัการส่ิงแวดล้อม หมายถึง ระบบการจดัการทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีโครงสร้างหน้าท่ี ความ
รับผดิชอบท่ีชดัเจน วธีิการ กระบวนการและทรัพยากรอยา่งเพียงพอในการด าเนินการ 

 2.2.4.1  หลกัการพื้นฐานของการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีพื้นฐานจากแนวคิด
จากหลกัการของ PDCA กล่าวคือ (ธเรศ ศรีสถิต, 2549)   
 1) P-Plan คือ การจดัท าวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์
ตามท่ีองคก์รไดต้ั้งนโยบายไว ้
 2)  D-Do คือ การด าเนินการกระบวนการต่าง ๆ 
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 3)  C-Check คือ การตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ท่ีขดัแยง้ต่อนโยบาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
 4)  A-Action คือ การด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ต้องมี
โครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน วิธีการ กระบวนการและทรัพยากรท่ีเพียงพอในการ
ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีทุกขั้นตอนตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพท่ี 2.2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2 หลกัการของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งทีม่า : สุเทพ ธีรศาสตร์, 2542. 
 

โดยความส าเร็จของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มข้ึนอยูก่บัความมุ่งมัน่ขององคก์รในทุก ๆ
ระดับและกิจกรรมท่ีองค์กรด าเนินการโดยเฉพาะจากผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กร ซ่ึงองค์กร
จะตอ้งจดัท านโยบายส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดวตัถุประสงค์ และวิธีการท่ีสามารถบรรลุตามนโยบายท่ี
ไดต้ั้งเป้าไว ้รวมทั้งการด าเนินการท่ีแสดงถึงความพยายามต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและความ
สอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนดของมาตรฐาน  
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2.2.5  ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและผลการด าเนินงานในธุรกจิ 
โรงแรม 

 ปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มก าลงัเป็นท่ีสนใจและไดรั้บการศึกษามากยิ่งข้ึนซ่ึง
ไม่เพียงแต่มุมมองความรับผิดชอบต่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อมเท่านั้นแต่ยงัรวมไปถึงมุมมองด้าน
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความส าเร็จจากการด าเนินงานด้วย ซ่ึงหากการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มสามารถพฒันาผลการด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึนได ้การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเป็นปัจจยั
ความส าเร็จและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้ธุรกิจโรงแรมอีกดว้ย ซ่ึงผลกระทบจากการ
น าการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มคือผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้ม โดยผลกระทบทางออ้มคือการ
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมจะช่วยพฒันาผลการด าเนินงานของโรงแรมซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรงแรมแห่งนั่นตั้งอยู่ด้วย ในขณะท่ีผลกระทบ
ทางตรงคือการจดัการส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อการบริหารจดัการภายในของโรงแรม 
 จากงานวิจยั (Hassan, 2000; Huybers and Bennet, 2003; Mihalic, 2000) ไดข้อ้สรุปวา่การ
จดัการการดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาทรัพยากรทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึงหากทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการดูแล รักษาและฟ้ืนฟูอย่างสม ่าเสมอ แหล่งท่องเท่ียวจะถูกพฒันาอย่างย ัง่ยืน ในขณะท่ี
งานวิจยั Hu and Wall (2005) สรุปไวว้า่การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและท่ีตั้งของโรงแรมเอง เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวท่ียงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์จะ
เป็นส่ิงประกนัการด าเนินงานในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม
เป็นการตดัสินใจขั้นท่ี 2 ในการเดินทางท่องเท่ียว ในการตดัสินใจขั้น 1 นกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจ
เลือกแหล่งท่องเท่ียวก่อนดงัภาพท่ี 2.3 
 



  29 
 

 
ภาพที ่2.3 ระดบัความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรม 
แหล่งทีม่า : Enrique Claver-Cortes and others, 2007. 

 ซ่ึงในปัจจุบนัทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวรวมทั้งธุรกิจโรงแรมให้ความส าคญั
กบัการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนผา่นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว การเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว รวมทั้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า
ของนกัท่องเท่ียว ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของรายไดข้องธุรกิจโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่น
แหล่งท่องเท่ียวนั่น ในส่วนของผลกระทบทางตรงจากการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมจะท าการ
เปรียบเทียบโดยยดึกรอบแนวคิดของ (Porter, 1980) โดยการเทียบการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัการจดั- 
การคุณภาพเพื่อหาความแตกต่างของตน้ทุนและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงคุณภาพและการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รในแง่ของตน้ทุน
และการสร้างความแตกต่าง ซ่ึงการจดัการคุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกคา้มีความเช่ือมโยงกบักลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง นอกจากน้ีแลว้ (Deming, 1982) ยงั
ช้ีให้เห็นวา่คุณภาพการจดัการท่ีสูงข้ึนจะหมายถึงการลดลงของตน้ทุนและเพิ่มข้ึนของผลิตภาพซ่ึง
จะส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดท่ีดีข้ึนและความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงันั้นการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพตอ้งประสบความส าเร็จในดา้นการลดตน้ทุน ไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกนัผลกระทบ ลดของเสีย การป้องกนัมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน การลดต้นทุน
ดงักล่าวจะช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่าย การใช้พลงังานรวมทั้งการบริโภค โดยส่งผลให้การด าเนิน
ธุรกิจอยูภ่ายใตส้ถานการณ์แบบ win-win กล่าวคือ ธุรกิจสามารถส่งมอบสินคา้และบริการไดม้าก
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ข้ึนในขณะท่ีสามารถลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรไดด้ว้ยสอดคลอ้งกบัวิธีการของ 
Porter Hypothesis อย่างไรก็ตามยงัมีการศึกษาท่ีได้ตั้ งสมมุติฐานในการศึกษาไวว้่าการลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มขององค์กรจะน าไปสู่ความสามารถท่ีในการท าก าไรท่ีลดลงเน่ืองจาก
การปฏิบติัตามกฎระเบียบและมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัส าคญั (Jaffe 
and others, 1995) ซ่ึงขดัแยง้กบัการศึกษาของ (Wagner and others, 2002) ท่ีพบวา่ผลการด าเนินงาน
ดา้นการเงินมีอิทธิพลต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นองคก์รท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีจะไดรั้บ
ก าไรท่ีดีข้ึนดว้ยเน่ืองจากองคก์รจะมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มแบบเชิงรุก ซ่ึงอิทธิพลระหวา่งการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงาน
ขององค์กรคือการท่ีการจัดการส่ิงแวดล้อมจะสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าและบริการของ
โรงแรม ตวัอย่างเช่นการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อระดบัมลพิษในโรงแรมท่ี
ลดลงซ่ึงทางโรงแรมสามารถสร้างการรับรู้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรม นอกจากน้ีการสร้าง
ความแตกต่างจากการได้รับรองมาตรฐาน การมีฉลากสีเขียวยงัเป็นการยืนยนัความส าเร็จด้าน
ส่ิงแวดลอ้มให้แก่องค์กร ซ่ึงเม่ือลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และบริการส่งผลให้ลูกคา้จ่ายแพงข้ึน
ดว้ยความเตม็ใจ 
 

2.3  แนวคดิวดัผลการด าเนินงานขององค์กร 
 
 การวดัผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจดัการองค์กร
เพราะนอกจากการวดัผลการด าเนินงานองค์กรจะเป็นส่ิงท่ีจะบอกว่าองค์กรประสบความส าเร็จ
หรือไม่แลว้ การวดัผลการด าเนินงานองคก์รท่ีออกแบบอยา่งเหมาะสมยงัมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ท าให้องค์กรสามารถน าเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบติัไดอ้ย่างครบถว้นและสมบูรณ์ กล่าวคือการ
วดัผลการด าเนินงานก็จะเป็นส่ิงท่ีท าให้องค์กรเจริญเติบโตได้ต่อไปในอนาคต (นภดล ร่มโพธ์ิ, 
2554) ซ่ึงตวัวดัผลการด าเนินงานจะท าหน้าท่ีในการวดัความกา้วหนา้ว่าองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด โดยตวัวดัผลการด าเนินงาน (Performance Measures) นอกจากจะเป็น
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานแลว้ยงัเป็นส่ิงผลกัดนัให้เกิดมูลค่าอีกดว้ย (นภดล ร่มโพธ์ิ
และมนวกิา ผดุงสิทธ์ิ,  2552) 
 ส าหรับระดบัความส าเร็จของระบบการวดัผลการด าเนินองคก์รนั้นสามารถประเมินไดโ้ดย
ใชแ้นวทางของ Carney (1990 อา้งถึงใน กิตติพฒัน์ ไหลศศิกร, 2555: 19-20) ท่ีไดร้ะบุลกัษณะของ
การวดัผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 
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1)  ตอ้งมีเป้าหมายหลักชัดเจน โดยระบบการวดัผลการด าเนินงานตอ้งเร่ิมจาก
เป้าหมายขององคก์รโดยรวมก่อน โดยเป้าหมายตอ้งชดัเจน เขา้ใจไดง่้ายและพนกังานในองคก์รทุก
คนรับทราบและเขา้ใจเป้าหมายนั้น 
 2)  มีปัจจยัผลกัดนัผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกั เม่ือพนกังาน
รับทราบและเขา้ใจเป้าหมายหลกัขององคก์รแลว้ องคก์รตอ้งระบุตวัวดัผลการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานในองคก์รเพื่อเป็นตวัผลกัดนัผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
 3)  เป้าหมายของพนักงานมีความชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยเป้าหมายต้อง
ชดัเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวดัได ้รวมถึงตอ้งยุติธรรมและไม่เกินความสามารถของพนกังานท่ีท า
ใหเ้ป้าหมายนั้นส าเร็จได ้
 4)  ให้ความรู้แก่พนกังานในการวดัผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยการวดัผล
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมาย
หลกัและเป้าหมายยอ่ยของตนเอง 
 5)  มีระบบการติดตามผลท่ีชดัเจนและเรียบง่าย โดยระบบตอ้งมีการติดตามและ
แสดงผลการปฏิบติังานท่ีพนกังานสามารถเขา้ถึงและเขา้ใจได้ง่าย เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
 ซ่ึงสอดคล้องกบั นภดล ร่มโพธ์ิ (2552) ท่ีได้กล่าวถึงวิธีการวดัความส าเร็จของ
ระบบการวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร 4 องคป์ระกอบไวด้งัน้ี 

1)  ระบบมีตวัวดัผลการปฏิบติังานท่ีครบถว้น โดยระบบการวดัผลการปฏิบติังาน
องคก์รตอ้งมีตวัวดัผลท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัขององคก์รและครอบคลุมในทุกเร่ือง 
 2)  ระบบมีความพร้อมในการวดัผลการปฏิบัติงาน โดยระบบการวดัผลการ
ปฏิบติังานองค์กรตอ้งมีตวัวดัผลท่ีสมบูรณ์และครบถว้น โดยวิธีการในการคดัเลือกตวัวดัผลการ
ปฏิบติังานควรพิจารณาจากความเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลกับตวัวดัอ่ืน 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล ความง่ายในการท าความเขา้ใจตวัวดัผล อ านาจในการควบคุมตวัวดัผล
และการผกูตวัวดักบัผลตอบแทนของพนกังาน ทั้งน้ีระบบการวดัผลตอ้งมีความถูกตอ้งและสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริงขององคก์ร 

3)  ผู ้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมในการใช้ระบบ โดยบุคลากรเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในระบบการวดัผลการปฏิบติังานองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงความพร้อม
ของบุคลากรในการใช้ระบบ อาจพิจารณาจากการให้ความส าคญัในการใช้ระบบการวดัผลโดย
ผูบ้ริหารระดบัสูง การส่ือสารให้พนกังานทุกคนในองคก์รตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ท่ี
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ไดรั้บจากระบบการวดัผลขององค์กร ความเขา้ใจในตวัวดัผลทุกตวัและการยอมรับในระบบการ
วดัผลของพนกังาน  

4)  ระบบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดง่้าย ระบบการวดัผลการปฏิบติังานองคก์ร
ท่ีดีจึงต้องเป็นระบบท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายเพื่อให้ระบบการวดัผลนั้ นประสบ
ความส าเร็จโดยระบบควรรายงานผลท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็ว รายงานผลอยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจน รวมถึงมีการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัค่าท่ีไดก้  าหนดไว ้

 
2.3.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างความส าเร็จของระบบการวดัผลการด าเนินงานขององค์กรกบั 

 ความส าเร็จทางการเงินขององค์กร 
 ความส าเร็จทางการเงินขององคก์รแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ความส าเร็จในเชิงการ
ด าเนินงานขององค์กร โดยใช้ตัววดัท่ีเก่ียวข้องกับก าไรท่ีองค์กรสามารถสร้างข้ึนได้ภายใต้
ทรัพยากรขององคก์รท่ีมีอยูก่บัความส าเร็จทางดา้นการตลาดซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองของมูลค่าขององคก์ร
ในสายตาของนกัลงทุน (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2554) เม่ือกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จของ
ระบบการวดัผลการด าเนินงานขององคก์รกบัตวัวดัผลทางการเงินดา้นการด าเนินงานองคก์รพบวา่มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือหากองค์กรประสบความส าเร็จในการสร้างและใช้
ระบบการวดัผลการด าเนินงานขององค์กรก็จะมีความส าเร็จในตวัช้ีวดัผลทางการเงินด้านการ
ด าเนินงาน  
 
 2.3.2  ตัวช้ีวดัผลทางการเงินด้านการด าเนินงาน  
 การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
การด าเนินงานขององค์กรทั้งปัจจยัภายในโดยพิจารณาจากขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเป็นตวัเลขรวมทั้ง
ปัจจยัภายนอก การวิเคราะห์ปัจจยัภายในโดยพิจารณาจากขอ้มูลเชิงปริมาณมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) 
 2.4.2.1 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นเคร่ือง- 
มือ ท่ีใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อประเมินฐานะการเงิน การประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และประเมินความสามารถในการหาก าไรของธุรกิจ โดยอตัราส่วน
ทางการเงินเป็นการน าตวัเลขท่ีอยูใ่นงบการเงินมาหาอตัราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานกับธุรกิจอ่ืนหรือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัอดีตท่ีผ่านมา เพื่อช่วยให้
องค์กรสามารถประเมินผลการด าเนินงาน แนวโน้มและความเส่ียงของธุรกิจได้ดียิ่งข้ึน โดย
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีผูล้งทุนใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจในการลงทุน
เฉลิมขวญั ครุฑบุญยงค ์(2554) สามารถแบ่งได ้4 กลุ่มไดแ้ก่ 
 1) อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) หมายถึง อตัราส่วนใช้วดั
สภาพคล่องทางการเงินและการแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ถา้อตัราส่วนสูงจะหมายถึง
ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูงและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานแสดงวา่ธุรกิจใชสิ้นทรัพย์
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงแสดงถึง การวดัความสามารถใน
การช าระหน้ีระยะสั้น ถา้ค่าท่ีค  านวณสูงแสดงวา่บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีประกอบไปดว้ย เงิน
สด ลูกหน้ีและสินคา้คงเหลือมากกวา่หน้ีระยะสั้น มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ration) =  สินทรัพยห์มุนเวยีน    (เท่า) 
                   หน้ีสินหมุนเวยีน 
 

 2)  อตัราส่วนวดัความสามรถในการท าก าไร (Profitability Ratio) หมายถึง 
อัตราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการ ถ้าอัตราส่วนสูงจะแสดงว่า
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการมีสูง โดยมีอตัราส่วนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
 (1) อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์แสดงถึง การวดัความสามารถ
ในการท าก าไรของสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีธุรกิจใช้ในการด าเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูงแสดงถึงการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ มีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี 
 
 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์= ก าไรสุทธิ X 100 (เปอร์เซ็นต)์ 
 (Return on Total Assets)  สินทรัพยร์วม 
 
 (2)  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น แสดงถึง เงินลงทุนในส่วน
ของเจ้าของต่อผลตอบแทนกลับคืนจากการด าเนินการของกิจการนั้ น หากมีค่าสูงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการท าก าไรสูง มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 
 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ = ก าไรสุทธิ X 100 (เปอร์เซ็นต)์ 
 (Return on Equity)             ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 (3)  อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน แสดงถึง ความสามารถในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อตัราส่วนน้ีพิจารณาวา่กิจการมียอดก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย
และภาษี ยิง่สูงจะยิง่ดี มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 
 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (Operation Profit Margin) 
 = ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี  X 100 (เปอร์เซ็นต)์ 
  รายไดร้วม 
 
 (4)  อตัราส่วนก าไรสุทธิ แสดงถึง ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
บริษทัในการท าก าไรหลงัจากการหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดแ้ลว้ มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 
 อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
 =  ก าไรสุทธิ  X 100 (เปอร์เซ็นต)์ 
         รายไดร้วม 
 3)  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2556) 
 (1)  อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม แสดงถึงความสามารถของบริษทั
ในการสร้างรายไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจลงทุนไป ถา้อตัราส่วนสูงแสดงวา่ธุรกิจสามารถใช้
เงินทุนท่ีต ่าในการสร้างรายไดท้  าใหส้ร้างผลก าไรไดเ้พิ่มข้ึน มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
    
 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  =  รายไดร้วม   (เท่า) 
 (Total Asset Turnover)    รวมสินทรัพย ์(เฉล่ีย) 
 
 (2)  อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วดัอัตราการ
หมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือเพื่อใหท้ราบถึงความคล่องตวัของธุรกิจ มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 
 อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทุนขายสินคา้  (เท่า) 
 (Inventory Turnover)         สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) 
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 (3)  อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการ
เรียกเก็บหน้ีทางการคา้ โดยอตัราส่วนน้ีจะบ่งช้ีถึงจ านวนคร้ัง (โดยเฉล่ีย) ในรอบปี ท่ีธุรกิจสามารถ
เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ โดยอตัราส่วนท่ีสูงจะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการแปรลูกหน้ี
เป็นเงินสด มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 
   อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี       =  รายไดสุ้ทธิ (เท่า) 
  (Account Receivable Turnover)        ลูกหน้ีเฉล่ีย 
 
 (4)  อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม เป็นอตัราส่วนท่ีใช้แสดง
ประสิทธิภาพในการท าก าไร (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2556)โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 
 อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  
 = ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน X 100  (เปอร์เซ็นต)์ 

  รายไดร้วม 
 

 การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอตัราส่วนทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้องท าเพื่อคน้หา
จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ และหาทางด าเนินการน าจุดแข็งและจุดอ่อนมาใช้ประโยชน์และแกไ้ข
จุดอ่อน โดยการวิเคราะห์งบการเงินสามารถน ามาใช้ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของกิจการ 
(Companies Financial Health) ได ้นอกจากใชต้รวจสอบระดบัความเขม้แข็งทางการเงินภายใน
บริษทัแลว้ยงัสามารถใชเ้ปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานธุรกิจอ่ืน ๆในอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณสามารถน าไปหากลยุทธ์ท่ีจะใชป้ระโยชน์และปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไปได ้(กฤษฎา เสกตระกูล, 2013) 
 
 2.3.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการวดัผลการด าเนินงานขององค์กร 
 กิตติพฒัน์ ไหลศศิกร (2555) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความส าเร็จของระบบ
การจดัการความเส่ียงองคก์ร ความส าเร็จของระบบการวดัผลการปฏิบติังานองคก์รกบัความส าเร็จ
ทางการเงินขององค์กร โดยองค์กรในปัจจุบนัมีการลงทุนเพื่อพฒันาระบบการจดัการความเส่ียง
องค์กรและระบบการวดัผลการปฏิบติังานองค์กรเพื่อน าระบบทั้งสองไปใช้ในการบริหารจดัการ
เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งมัน่คง ในขณะท่ียงัไม่มีความแน่ชดัวา่หากองคก์รมีระบบการจดัการความ
เส่ียงองคก์รและระบบการวดัผลการปฏิบติังานแลว้จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความส าเร็จ
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ทางการเงินขององคก์รซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการลงทุน จากผลการวิจยัพบวา่องค์กรท่ีมีระบบการ
จดัการความเส่ียงองค์กรและระบบการวดัผลการปฏิบติังานองค์กรมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัความส าเร็จทางการเงินขององค์กรในมุมมองดา้นการด าเนินงานขององค์กรท่ีวดัจาก
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้และก าไรต่อหุน้ 

 บูรณภพ สมเศรษฐ์ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบทาง
สังคมขององค์กรและขนาดขององค์กรกับผลการด าเนินงานทางการเงินเพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรับผิดชอบทางสังคมขององคก์รใน 3 ดา้นคือดา้นการจา้งงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ด้านชุมชนกับผลการด าเนินงานทางการเงินพบว่าความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรด้าน
ส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) อย่างมีนยัส าคญัในขณะท่ีด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม การจา้งงานและชุมชนพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE) ส่วนปัจจยัดา้นขนาดองคก์รพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบทางสังคมขององคก์ร
ดา้นชุมชนและการจา้งงานแต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 แววดาว อ ่าอ่อน และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจประกนัภยั โดยศึกษาจากตวัแปรประเภทธุรกิจและวดัผลการ
ด าเนินงานจากอตัราส่วนทางการเงินไดแ้ก่อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดงความสามารถ
ในการท าก าไร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานจากผลการศึกษาพบว่า ประเภท
ธุรกิจและผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่าประเภทของ
ธุรกิจและผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 Signes, Oña, Pastor and Verma (2012) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อ
ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของธุรกิจโรงแรมอย่างไร โดยการวดัจากรายได้จากการขาย 
(Trading Income) รายไดสุ้ทธิจากการขาย (Net Sales) จ  านวนของพนกังาน ผลก าไรสุทธิ (Profit 
Margin)  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
อตัราก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBITDA) ซ่ึงพบวา่ผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจของธุรกิจ
โรงแรมท่ีไดรั้บมาตรฐานส่ิงแวดล้อมและไม่ไดรั้บมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงแรมท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นเมืองและชายทะเล ในขณะท่ีโรงแรมในชนบทไม่
มีความแตกต่างในดา้นผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 
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ตารางที ่2.1 ตวัช้ีวดัการวดัผลการด าเนินงานขององคก์รจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ที ่ ตวัช้ีวดัการวดัผลการด าเนินงานขององค์กร 

(ตวัช้ีวดัทางการเงนิขององค์กร) 
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1) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) / / / / / 
2) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) / / / / / 
3) ก าไรต่อหุน้ (Earnings  Per Share) /     
4) อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน   /  / 
5) อตัราส่วนก าไรขั้นตน้   / / / 
6) อตัราส่วนก าไรสุทธิ   / / / 
7) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน   /   
8) อตัราการหมุนของสินทรัพย ์   /  / 
9) รายไดจ้ากการขาย     /  
10) รายไดสุ้ทธิจากการขาย    /  
11) ผลตอบแทนจากการด าเนินงานตอ่รายไดร้วม     / 
12) ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม     / 
13) อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี     / 
14) อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ     / 

  
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานขององค์กร พบว่า ผลการ

ด าเนินงานขององคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จทางการเงินขององคก์ร ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีศึกษา
พบวา่การวดัความส าเร็จทางการเงินขององคก์รส่วนใหญ่จะใชก้ารศึกษาจากอตัราส่วนทางการเงิน
โดยสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.1 ซ่ึงแสดงตวัช้ีวดัการวดัผลการด าเนินงานขององคก์รจากงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดตวัแปรท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานในงานวจิยัน้ี 
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2.4  ข้อมูลทัว่ไปของมาตรฐานของโรงแรมเพ่ือโลกสวย (โรงแรมใบไม้เขยีว) 
 

มาตรฐานใบไมเ้ขียว (Green Leaf Standard for ASEAN)  เป็นมาตรฐานดา้นการจดัการส่ิง - 
แวดลอ้มของมูลนิธิใบไมเ้ขียวซ่ึงก่อตั้งข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างรูปแบบ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหเ้ป็นรูปธรรมเด่นชดัและสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดบัการจดัมาตรฐาน
ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มของทุกองค์กรเพื่อน าพาให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยกา้วหน้า
ทดัเทียมกบันานาประเทศ และเป็นท่ียอมรับในศกัยภาพของการด าเนินงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ธุรกิจท่ีพกัแรมทัว่ประเทศ (มูลนิธิใบไมเ้ขียว, 2009) 
 

2.4.1  ประวตัิความเป็นมาของมูลนิธิใบไม้เขียว 
 มูลนิธิใบไมเ้ขียว (Green Leaf Foundation) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดย
เกิดจากความร่วมมือกนัขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมด 6 หน่วยงานประกอบดว้ย การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ
ประจ าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (UNEP) ของส านกังานการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการประปานครหลวง นอกจากน้ียงัมี
องคก์รท่ีให้การสนบัสนุนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการแกปั้ญหา ป้องกนั พฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน น ้ า และ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุล และพฒันา
คุณภาพให้ดียิ่งข้ึน เช่น สถานทูตองักฤษมูลนิธิอาเซีย United States-Asia Environmental Partnership 
(US-AEP) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชา ติ  กรม ส่ ง เส ริม คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อม  คณะ ส่ิ งแวดล้อมและท รัพยากรศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นตน้ โดยมูลนิธิใบไมเ้ขียวมีความมุ่งมัน่ให้เจา้ของกิจการ ผูป้ระกอบการ 
พนักงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ความส าคญัต่อการแก้ไขและป้องกนัปัญหาส่ิงแวดล้อม
ภายใตแ้นวคิดหลกั “รู้ประหยดั รักษส่ิ์งแวดลอ้ม” เพื่อใหมี้การใชน้ ้ า พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุม้ค่าท่ีสุด ซ่ึงวิธีการของมูลนิธิใบไมเ้ขียว คือการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม อันจะช่วยส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กนัไดอ้ยา่งสมดุล  
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ภาพที ่2.4 สัญลกัษณ์มูลนิธิใบไมสี้เขียว 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิใบไมสี้เขียว, 2009. 

2.4.1.1  วตัถุประสงคข์องมูลนิธิใบไมเ้ขียว 
 1)  เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ สนบัสนุนการศึกษาและวิจยัแก่ผูป้ระกอบการ

ในสาขาอาชีพใหเ้ขา้ใจในวธีิการด าเนินงานท่ีมีส่วนในการักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 2)  เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบกิจการในธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทย

มีการพฒันามาตรฐานการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 3)  เพื่อพฒันามาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในธุรกิจต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการเพื่อส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพของภาคเทคโนโลยีในการรักษาส่ิงแวดล้อมใน
กิจกรรมของธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 
2.4.2  ข้อมูลทัว่ไปของโครงการใบไม้เขียว 

 โครงการใบไมเ้ขียว เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2540 และเป็นโครงการหน่ึงของมูลนิธิใบไมสี้
เขียว ซ่ึงมีความมุ่งมั่นให้เ กิดการพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการใช้พลังงานจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการค านึงถึงคุณภาพส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมและ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว หรือ 
คสสท. (Board of Environmental Promotion of Tourism Activities -BEPTA) เป็นผูดู้แลโครงการ
ใบไมเ้ขียวและไดจ้ดัท าแบบประเมินการรักษาส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิก
ของโครงการ โดยธุรกิจโรงแรมท่ีมีระบบการบริหารภายในท่ีส่งเสริมต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืนและต่อเน่ือง จะได้รับเกียรติบตัรใบไม้เขียว อนัแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความส าเร็จในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบและประเมินผลตาม
คะแนนเพื่อจดัล าดบัในการรักษาส่ิงแวดล้อมของกิจการโรงแรมต่าง ๆ ด้วยการมอบเกียรติบตัร
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ใบไมเ้ขียว ตั้งแต่ระดบั 1 จนถึง 5 ใบ และจะไดบ้นัทึกช่ือโรงแรมไวใ้นสมุดบนัทึกโรงแรมเพื่อโลก
สวย (Green Hotel Directory) ของมูลนิธิใบไมเ้ขียวซ่ึงจะไดรั้บการเผยแพร่ให้แก่นกัท่องเท่ียวและ
นกัธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
 2.4.2.1  วตัถุประสงคข์องโครงการใบไมเ้ขียว 
 1)  เพื่อผลกัดันให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีการ
พฒันามาตรฐานการด าเนินงานและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 2)  เพื่อพฒันามาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ และมีการพฒันาประสิทธิภาพของ
เทคโนโลย ี     

 3)  เพื่อส่งเสริมในการมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มใน
อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 4)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของโรงแรมและสนบัสนุน
แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 2.4.2.2  ขอ้ดีในการเขา้ร่วมโครงการใบไมเ้ขียว 
 1)  เกิดการใช้ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนช่วยใหป้ระหยดังบประมาณทั้งของธุรกิจและประเทศ 
 2)  ช่วยใหเ้กิดการใชส้ารเคมีท่ีมีพิษนอ้ยลงโดยสามารถก าจดัและแทนท่ีได้
ดว้ยอินทรียส์ารธรรมชาติ 
 3)  การจัดการด้านการใช้พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และการก าจัดของเสีย 
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4)  การด าเนินงานของธุรกิจจะเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด
หรือไม่เกิดเลย  
 5)  ธุรกิจตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนท าให้มีการป้องกนัการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
 2.4.2.3  ผลประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการใบไมเ้ขียว 
 1)  ท าให้โรงแรมประหยดัค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้น ้ า พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของกิจการลดลง 
 2)  โรงแรมจะไดรั้บข่าวสารและวารสารจากโครงการใบไมเ้ขียว เพื่อใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและพนกังานของโรงแรม 
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 3)  ไดรั้บการบนัทึกช่ือโรงแรมลงในสมุดบนัทึกโรงแรมใบไมเ้ขียว ซ่ึงสมุด
น้ีจะมีการเผยแพร่และการประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4)  ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัโรงแรม เน่ืองจากมีการด าเนินงานท่ีช่วย
ลดการใชพ้ลงังานและดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 5)  เกิดการสร้างลูกคา้กลุ่มใหม่ ๆ เขา้มาพกักบัทางโรงแรมโดยเฉพาะลูกคา้
กลุ่มรักธรรมชาติซ่ึงมกัจะเลือกพกัโรงแรมท่ีมีจุดเด่นดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 2.4.2.4  ขั้นตอนการเขา้ร่วมโครงการใบไมเ้ขียว  

การเขา้ร่วมโครงการใบไมเ้ขียวแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1)  ขั้นตอนการสมคัรทางมูลนิธิใบไมสี้เขียวรับสมคัรโรงแรมต่าง ๆ ทัว่

ประเทศเข้าร่วมโครงการฯ โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีมูลนิธิใบไม้สีเขียวหรือส านักงาน
เลขานุการโครงการใบไมเ้ขียว (สมาคมโรงแรมไทย) โดยโรงแรมท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ตอ้ง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรด้วยความถูกตอ้ง และชัดเจนส่งกลบัท่ี มูลนิธิ
ใบไมเ้ขียวตามท่ีอยูข่า้งตน้ พร้อมค่าสมคัร สั่งจ่ายในนามมูลนิธิใบไมเ้ขียว 
 2)  ขั้นตอนการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ีไปน้ี 

 (1)  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตอ้งของใบสมคัรแลว้ 
จะส่งแบบสอบถามการตรวจขั้นตน้ (Screening Questionnaire) ซ่ึงจะมีค าถามประมาณ 10 ขอ้ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจโรงแรมตามพระราชบญัญติัส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้โรงแรมกรอกรายละเอียดและส่งกลบัท่ีมูลนิธิ
ใบไมเ้ขียว 
 (2)  โรงแรมท่ีผ่านการตรวจสอบขั้นต้น จะได้รับ ประกาศนียบัตร
รับรองการเขา้ร่วมโครงการฯ (Letter of Participation) และแบบสอบถามการตรวจสอบคุณสมบติั 
(Qualifying Questionnaire) เพื่อกรอกรายละเอียดและส่งกลับท่ีมูลนิธิฯ แบบสอบถามการ
ตรวจสอบคุณสมบติัน้ี เป็นการตรวจสอบคุณสมบติัของโรงแรมในดา้นการด าเนินการจดัการการ
ใช้พลงังานและ ส่ิงแวดลอ้มขั้นพื้นฐานท่ีไม่ท าให้เกิดความเสียหายและเป็นผลกระทบต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศโดยตรง เช่น การน าสัตวป่์ามาเล้ียงในบริเวณโรงแรม การใช้โฟมในการ
ตกแต่งหรือท าป้ายโฆษณาต่าง ๆ และการน าพืชหรือผลิตภณัฑ์จากป่ามาตกแต่งอาคารสถานท่ี เป็น
ตน้ 
 (3)  จากการประเมินใน 2 ขั้นตอนแรกคือ Screening และ Qualifying 
พบวา่การให้บริการท่ีพกัและสถานท่ีของสถานประกอบการ ไดม้าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
และแนวทางในการรักษาส่ิงแวดลอ้มส าหรับการประเมินในขั้นตอนท่ี 3 น้ี โรงแรมจะไดรั้บแบบ
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ประเมินการรักษาส่ิงแวดล้อมในการด าเนินงานโรงแรม (Grading Questionnaire) เป็นการ
ตรวจสอบบทบาท และการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
และคุณภาพชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ินในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการแก่ผูบ้ริโภค โดยแบบ
ประเมินประกอบดว้ยค าถามรวม 18 หมวด 
 (4)  เม่ือโรงแรมส่งแบบสอบถามท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้พร้อมกบัเอกสาร
รูปภาพ หรือขอ้มูลท่ีสามารถใช้เป็นขอ้อา้งอิงในการตอบแบบสอบถามกลบัมายงัมูลนิธิฯภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแบบสอบถามคณะกรรมการฯ จะจดัใหมี้การตรวจสอบ และเยีย่มชมสถาน
ประกอบการโดยคณะตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากมูลนิธิฯจะเขา้ท าการตรวจสอบภายใน 48 
ชัว่โมงหลงัการติดต่อขอเขา้ตรวจสอบ ซ่ึงการตรวจสอบจะใชเ้วลาเพียง 1 วนั 
 3) ขั้นตอนการจดัระดบัใบไมเ้ขียว คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนน
จากการตรวจสอบ เปรียบเทียบกบัคะแนนมาตรฐานท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบโรงแรมอา้งอิง 20 
โรงแรม แลว้เทียบกลบัเป็นจ านวนใบไมเ้ม่ือการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ และผา่นการอนุมติัจ านวน
ใบไมจ้ากคณะกรรมการมูลนิธิฯ แลว้ โรงแรมจะไดรั้บการแจง้การมอบเกียรติบตัรใบไมเ้ขียวอยา่ง
ไม่เป็นทางการหลงัจากนั้นจะมีการจดัพิธีมอบเกียรติบตัรใบไม้เขียวต่อหน้าสักขีพยาน รวมทั้ง
บนัทึกช่ือของโรงแรมไวใ้นสมุดบนัทึกโรงแรมใบไม้เขียวเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของ
โรงแรม และเผยแพร่ไปยงัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ  
 
 2.4.3  มาตรฐานของโรงแรมเพ่ือโลกสวย (โรงแรมใบไม้เขียว)  (Green Leaf Standard for  

ASEAN)   
 มาตรฐานโรงแรมใบไมเ้ขียว (Green Leaf Certification) เป็นมาตรฐานการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวภายใตโ้ครงการใบไมสี้เขียวของมูลนิธิ
ใบไมสี้เขียว โดยมีค าถามรวม 11 หมวด (172 ขอ้) เป็นแนวทางในการตรวจสอบพฒันาการและ
ความกา้วหนา้ในการใหบ้ริการของสถานประกอบการ ซ่ึงประกอบดว้ยหมวดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  หมวดท่ี 1 นโยบายและการส่ือสาร  
  หมวดท่ี 2    การพฒันาบุคลากร  
  หมวดท่ี 3    คณะกรรมการ  
  หมวดท่ี 4   เป้าหมาย และแผนปฏิบติัการ  
  หมวดท่ี 5    การจดัการของเสีย  
  หมวดท่ี 6    ประสิทธิภาพและการใชพ้ลงังาน  
  หมวดท่ี 7    ประสิทธิภาพการใชน้ ้า  
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  หมวดท่ี 8    ครัว และหอ้งอาหาร  
  หมวดท่ี 9    หอ้งซกัรีด  
  หมวดท่ี 10  การจดัซ้ือ  
  หมวดท่ี 11  คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศ และเสียง  
  หมวดท่ี 12  น ้า และคุณภาพน ้า  
  หมวดท่ี 13  สปา และการนวดเพื่อสุขภาพ  
  หมวดท่ี 14  สถานท่ีออกก าลงักาย สระวา่ยน ้า และกิจกรรมกลางแจง้  
  หมวดท่ี 15  ความปลอดภยัในโรงแรม  
  หมวดท่ี 16  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
  หมวดท่ี 17  การมีส่วนร่วมกบัชุมชน และองคก์รทอ้งถ่ิน  
  หมวดท่ี 18  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

โดยขั้นตอนการจัดการเพื่อเข้ารับมาตรฐานใบไม้สีเขียวมีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน
เหมือนกบัการสมคัรเขา้โครงการใบไมเ้ขียว กล่าวคือขั้นตอนการสมคัร ขั้นตอนการตรวจสอบ และ
ขั้นตอนการจดัระดบัใบไมเ้ขียวโดยเม่ือการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ตามค าถามทั้ง 18 หมวด และ
ผ่านการอนุมติัจ านวนใบไมจ้ากคณะกรรมการ มูลนิธิฯ แล้ว โรงแรมจะได้รับการแจง้การมอบ
เกียรติบตัรใบไมเ้ขียวอยา่งไม่เป็นทางการ หลงัจากนั้นจะมีการจดัพิธีมอบเกียรติบตัรใบไมเ้ขียวต่อ
หนา้สักขีพยาน รวมทั้งบนัทึกช่ือของโรงแรมไวใ้นสมุดบนัทึกโรงแรมใบไมเ้ขียวต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5 เกียรติบตัรใบไมเ้ขียว 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิใบไมสี้เขียว, 2009.      

 2.4.3.1  เกียรติบตัรใบไมเ้ขียว 
 1)  อายเุกียรติบตัรใบไมสี้เขียว มีระยะเวลา 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในเกียรติ
บตัรโดยผูป้ระกอบการสามารถขอรับเกียรติบตัรใหม่ไดต้ามขั้นตอนการขอต่ออายขุองโครงการ 
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 2)  การต่ออายเุกียรติบตัรใบไมสี้เขียว มูลนิธิใบไมสี้เขียวจะส่งจดหมายแจง้
ไปยงัโรงแรมท่ีเขา้ร่วมโครงการภายใน 6 เดือนก่อนเกียรติบตัรจะหมดอาย ุ
 3) ประกาศนียบตัรรับรองการเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว (Letter of 
Participation) โรงแรมท่ีผ่านแบบสอบถามการตรวจสอบขั้นตน้ (Screening Questionnaire) จะ
ไดรั้บ ประกาศนียบตัรรับรองการเขา้ร่วมโครงการฯ (Letter of Participation) เพื่อรับรอง และไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกโครงการใบไมเ้ขียว ไดแ้ก่ ไดรั้บข่าวสาร “Green Leaf Bulletin”, 
“Green Leaf-Let”, เขา้ร่วมกิจกรรมกบัมูลนิธิใบไมเ้ขียวในอตัราพิเศษ (หากมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน), 
ไดรั้บสมุดบนัทึกโรงแรมเพื่อโลกสวย ( Green Hotel Directory) และผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากมูลนิธิ
ใบไมเ้ขียว โดยจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ ๆ 
 2.4.3.2  คะแนนมาตรฐานของโรงแรมใบไมเ้ขียว  
 1)  คะแนนมาตรฐานของโรงแรมใบไมสี้เขียว เล่ม 1 
 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 45.34 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 1 ใบ 
ตั้งแต่ร้อยละ 45.34-55.89 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 2 ใบ 
ตั้งแต่ร้อยละ 55.90-66.44 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 3 ใบ 
ตั้งแต่ร้อยละ 66.45-77.99 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 4 ใบ 
มากกวา่ร้อยละ 77.99 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 5 ใบ 

 
 2)  คะแนนมาตรฐานของโรงแรมใบไมสี้เขียว เล่ม 2 
 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 52 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 1 ใบ 
ตั้งแต่ร้อยละ 52-56.8 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 2 ใบ 
ตั้งแต่ร้อยละ 56.9-61.7 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 3 ใบ 
ตั้งแต่ร้อยละ 61.8-66.5 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 4 ใบ 
มากกวา่ร้อยละ 66.5 ไดรั้บเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว จ านวน 5 ใบ 

 
จากความส าเร็จท่ีผ่านมาของ มูลนิธิใบไม้เขียวในการสร้างมาตรฐานการจัดการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นท่ียอมรับในกลุ่มผูป้ระกอบการเหล่านั้น เล็งเห็นถึงความส าคญัและเร่ิมหันมา
ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวอย่างจริงจงั โครงการ ใบไมเ้ขียว รับ
เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีของการด าเนินงานมูลนิธิใบไม้เขียว ท่ีสร้างปรากฏการณ์ของการอนุรักษ์
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ส่ิงแวดลอ้มใหบ้งัเกิดเป็นรูปธรรม อยา่งเด่นชดั โดย 79 โรงแรมทัว่ประเทศท่ีไดรั้บเกียรติบตัรแห่ง
ความส าเร็จดา้นการจดัการส่ิงแวด ลอ้มนั้นจะเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การร่วมมือกนัยกระดบั
การจดัมาตรฐานดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มของทุกองค์กรจะน า พาให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ของไทยกา้วหนา้ทดัเทียมกบันานาประเทศ และเป็นท่ียอมรับในศกัยภาพของการด าเนินงานอยา่ง
แทจ้ริง 

 
 2.4.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 
 Wu and Chen (2011) ไดท้  าการศึกษาและเปรียบเทียบธุรกิจการผลิตท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน 
ISO กบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน ISO โดยใชรู้ปแบบการวดัประสิทธิภาพจากการด าเนินงาน 
พบว่า องคก์รท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน ISO มีประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึง
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่การไดรั้บรองมาตรฐาน ISO มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์ร 

Signes, Oña, Pastor and Verma (2012) ไดท้  าการศึกษามาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ พบวา่โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน ISO มีผลการการ
ด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจแตกต่างอยา่งมีนยัยะส าคญักบัโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน ISO 

สมพงค ์โสทะรักษ ์(2013) ไดท้  าการศึกษากระบวนการพฒันาโรงแรมระดบั 3 ดาวภายใต้
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนส าหรับผูป้ระกอบการไทยโดยท าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
โรงแรมระดบั 3 ดาวท่ีเป็นสมาชิกมาตรฐานมูลนิธิใบไมเ้ขียว ผลการวิจยัพบวา่การพฒันาโรงแรมท่ี
ผ่านมาตรฐานมูลนิธิใบไมเ้ขียวไปสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนตอ้งมีการด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดเพิ่มข้ึน 19 ขอ้ โดยมีประเด็นคน้พบท่ีส าคญั 3 ประการคือ  
 1)  การตรวจสอบเพื่อประเมินผลมีเคร่ืองมือท่ีส าคญัคือแบบตรวจสอบรายการท่ีมี
ลกัษณะตรวจสอบตามสภาพจริง ลดการเกิดความคลาดเคล่ือนของการตรวจสอบขอ้มูลและการ
ประเมินผลส่งผลต่อการเป็นท่ียอมรับน่าเช่ือถือในการประเมินมาตรฐานน้ี 
 2)  ข้อก าหนดท่ีเพิ่มข้ึนโดยการเปรียบเทียบมาตรฐานใบไม้เขียวกับมาตรฐาน
โรงแรมสีเขียวอาเซียน จึงสามารถเสนอแนวทางพฒันาไดช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ
โรงแรมได ้โดยการแบ่งโรงแรมเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ โรงแรมท่ีอยูใ่กลเ้มืองกบัใกลแ้หล่งท่องเท่ียว
โดยมีจุดเนน้การพฒันาแตกต่างกนัไปตามขอ้ก าหนด 
 3)  เน้ือหาการวิจยัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวางแผน พนกังานและการจดัการอาคาร
สถานท่ี ซ่ึงเป็นเน้ือหาของงานบริหารจดัการโดยเห็นไดจ้ากขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
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 โดยขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัพบว่าขอ้ก าหนดมาตรฐานท่ีเพิ่มข้ึนไม่ได้ส่งผลต่อตน้ทุนการ
ด าเนินงานมากนกั โดยโรงแรมท่ีไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียวสามารถปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
และมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนไดเ้น่ืองจากขอ้ก าหนดส่วนใหญ่สอดคลอ้งกนัอยูแ่ลว้เพียงแต่
ขาดการติดตามและประเมินผล 

Arunothaipipat and Lin (2013) ไดท้  าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตาม
มาตรฐานใบไมสี้เขียวของโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง พบว่าอุปสรรคในการประยุกต์ใช้
มาตรฐานใบไมสี้เขียวคือ มาตรฐานใบไมสี้เขียวมีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีสูงยากท่ีผูป้ระกอบการ
จะบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมเป็น
นักท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะซ่ึงมีจ านวนท่ีค่อนข้างน้อย อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัขาดหลกัฐานท่ีเป็น
รูปธรรมเพื่อยืนยนัความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรฐานใบไม้สีเขี ยวในการช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งสูงประกอบกบัขอ้จ ากดัดา้นเงินทุนและการขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาลท าให้
มาตรฐานใบไมสี้เขียวในธุรกิจโรงแรมไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมพบว่ามาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อมมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของธุรกิจดีข้ึน
เน่ืองจากการเขา้รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการจดัการตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงปัญหาจาก
การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่มาจากขอ้ก าหนดในมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความ
ยุ่งยากและเงินลงทุนในการเข้ารับรองมาตรฐานส่ิงแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกนัการเขา้รับรอง
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของมาตรฐานในประเทศไทยเป็นกา้วส าคญัในการเขา้สู่มาตรฐานสากลใน
ล าดบัต่อไป ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อให้ธุรกิจเห็นประโยชน์ของการเขา้รับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ปณิตา มงคลฤดี (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจพบว่าการจดัการส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานด้านของธุรกิจทั้งผลลัพธ์ใน
รูปแบบท่ีเป็นตัวเงิน ผลลัพธ์ท่ีไม่ใช่ตัวเงินรวมทั้ งผลลัพธ์ด้านส่ิงแวดล้อม โดยการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มช่วยลดตน้ทุน สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนรอบขา้ง ช่วย
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีรวมทั้งลดการใชพ้ลงังานและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยูย่ ัง่ยนื 
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 Hui Liang (2013) ไดท้  าการศึกษาความสามารถหลกัขององคก์รท่ีท าให้เกิดความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมสีเขียว จากผลการศึกษาพบว่า ความสามารถหลักของแนวคิด
โรงแรมสีเขียว ช่วยให้การลงทุนในธุรกิจโรงแรมสามารถปรับตวัให้กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและนิเวศวิทยาท าให้เกิดรากฐานท่ีมัน่คงในการพฒันาในระยะยาวและการท าก าไรอยา่ง
ต่อเน่ืองในการลงทุน ในขณะท่ีแนวคิดน้ียงัสอดคลอ้งกบัการสนบัสนุนของหน่วยงานทางดา้นการ
ท่องเท่ียวและมาตรฐานของโรงแรม ซ่ึงการพฒันาแผนกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมสีเขียวตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานของสภาพแวดลอ้มองคก์รและความคิดเห็นของพนกังานเพื่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
 นนทะยา พรมทอง (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะบรรษทัภิ
บาลกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” พบว่าธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มี
รูปแบบธุรกิจเป็นแบบบริษทั โดยส่วนใหญ่พื้นท่ีของธุรกิจอยูท่ี่ภาคใตแ้ละมีจ านวนห้องต ่ากวา่ 100 
ห้อง ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่า คุณลักษณะบรรษัทภิบาลมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานทั้งในดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน 
ดา้นการเรียนรู้และพฒันาและดา้นการเงิน 
 ประวติร์ สายแกว้ (2552) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การตลาดภายใน
กบัผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” 
พบวา่ ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจเป็นบริษทัจ ากดั จ  านวนทุนจดทะเบียนต ่ากวา่ 30 
ลา้นบาทระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมากกวา่ 15 ปี จ  านวนพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คนและสถานท่ี
ตั้งอยู่ในภาคเหนือ โดยผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน จ านวนเงินทุน
ปัจจุบนั ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ จ านวนพนักงานและท่ีตั้ งของธุรกิจแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อผลการด าเนินงานไม่แตกต่างกนั 

กญัญารัตน์ ชิระวานิชผล (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบ-
ต่อสังคม กลยทุธ์กิจการและผลประกอบการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ยในประเทศไทย 
พบวา่ ผลประกอบการของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัความมัน่คงและการด าเนินงานอยา่งย ัง่ยืนและ
ความโดดเด่นของกิจการ เน่ืองจากความมัน่คงและการด าเนินงานอย่างย ัง่ยืนท าให้กิจการเป็นท่ี
น่าเช่ือถือต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานดีข้ึน 
 พฒันา ศิริโชติบณัฑิต (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเลือกใชก้ลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีความเหมาะสมกบัองค์กรธุรกิจไทย พบว่าองค์กรท่ีมีผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มและมีกิจกรรม
เพื่อส่ิงแวดลอ้มจะท าใหอ้งคก์รมีผลก าไรมากกวา่บริษทัท่ีไม่มี 
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อานนท ์วงษเ์ชียง และสุรีย ์เขม็ทอง (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์” จาก
การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจโรงแรมพบว่า อายุของ
โรงแรมและการเขา้รับการตรวจสอบมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์แบบมีนยัยะ
ส าคญักบัประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจโรงแรม ดงันั้นธุรกิจโรงแรมความมีการปรับแผนธุรกิจตาม
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ พบว่าการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็น
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคม และกลยุทธ์การตลาดดา้นส่ิงแวดล้อม เป็นตน้
มกัจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร นอกจากน้ียงัพบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาด าเนินงาน การเขา้รับตรวจสอบมาตรฐาน ท่ีตั้ง เป็นตน้ ซ่ึงจาก
การศึกษาดังกล่าวช้ีให้เห็นภาพรวมของการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมต่อองค์กรในขณะท่ี
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมถือเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เม่ืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งช้ีให้เห็นว่าการจดัการส่ิงแวดล้อมมีผลต่อ
องคก์ร ดงันั้นการศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงาน
ขององคก์รจึงเป็นงานวจิยัท่ีสังเคราะห์มาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 
 

 

บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

 
 จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยในบทน้ี ผูว้ิจยัจะอธิบายถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยั นิยามเชิงปฏิบติัการ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั วิธี
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  3.2  สมมติฐานการวจิยั 
  3.3  นิยามเชิงปฏิบติัการ 
  3.4. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  3.6  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.7  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั

H2 

H3 

H1 
 

ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิโรงแรม 

- ท่ีตั้ง 

- จ านวนหอ้งพกั/ขนาดกิจการ 

- ระดบัมาตรฐาน (ดาว) 

 

 

มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานใบไมเ้ขียว  

(Green Leaf Certification) 

 

 

 

ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม  

1)  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
(1) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(2) อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 
(3) อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 
(4) อตัราส่วนก าไรสุทธิ 

2)  อตัราส่วนในการแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
คือ 

(1) อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
(2) อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
(3) อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
(4) อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานตอ่รายไดร้วม 

3)  ตวัช้ีวดัสภาพคล่อง 
(1) อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
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3.2  สมมติฐานการวจิัย 
 

1)  สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกันมีผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 
 (1)  สมมติฐานท่ี 1.1 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมแตกต่างกนั 
 (2) สมมติฐานท่ี 1.2 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 
 (3) สมมติฐานท่ี 1.3 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 
 (4) สมมติฐานท่ี 1.4 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั
ต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

2)  สมมติฐานท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 (1) สมมติฐานท่ี 2.1 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้ งแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 (2) สมมติฐานท่ี 2.2 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 (3) สมมติฐานท่ี 2.3 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 3) สมมติฐานท่ี 3 การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

3.3  นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 
 3.3.1 มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง มาตรฐานใบไมเ้ขียว (Green Leaf Certification) 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยระบุรายละเอียดหรือ
มาตรการท่ีใช้เป็นกฎระเบียบหรือแนวทางเพื่อให้ธุรกิจโรงแรมสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงแรมได ้
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 3.3.2 ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรม โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัทางการเงินเป็นตวัวดัผล (Finance Measure) ไดแ้ก่ 
 1) อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร คือ 
 (1)  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
 (2) อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 
 (3) อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 
 (4)  อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
 2) อตัราส่วนในการแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน คือ 
 (1) อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 (2)  อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
 (3)  อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
 (4)  อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม 
 3) ตวัช้ีวดัสภาพคล่อง 
 (1)  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 3.3.3 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม หมายถึง เกณฑ์หรือตัวแปรท่ีใช้ในการจ าแนก
ประเภทของธุรกิจโรงแรมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ
โรงแรม ไดแ้ก่ ท่ีตั้ง ขนาดกิจการ และระดบัมาตรฐาน (ดาว)    
 

3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  
จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
3.4.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 3.4.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 
10,018 แห่ง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) โดยผูว้จิยัไดค้  านวณหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (1990 อา้งถึงใน ธนินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี จ  านวน 370 ตวัอยา่ง  
 3.4.3 การเลือกตวัอย่างใช้ในการศึกษา โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดคุณสมบติัของธุรกิจโรงแรมออกเป็น 2 ประเภทคือธุรกิจ
โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานใบไมสี้เขียว และธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานใบไมสี้เขียว
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โดยก าหนดอตัราส่วน 50:50 จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 370 ตวัอยา่งท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดย
แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานใบไมสี้เขียวจ านวน 185 ตวัอยา่งและธุรกิจโรงแรมท่ี
ไม่ไดรั้บรองมาตรฐานใบไมสี้เขียวจ านวน 185 ตวัอยา่ง ต่อมาผูว้ิจยัท าการเลือกตวัอย่างแบบเป็น
ระบบ (Systematic Sampling) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 จากฐานขอ้มูลธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ผูว้ิจยัได้แบ่งขอ้มูล
ออกเป็น 2 กลุ่มคือธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับมาตรฐานใบไมเ้ขียวในระดบัตั้งแต่ 1-5 ใบ และธุรกิจ
โรงแรมท่ีไม่ไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียว 
 3.4.3.1  ธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียวในระดบัตั้งแต่ 1-5 ใบ ท าการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเป็นระบบดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 สร้างกรอบตวัอยา่ง 214 หน่วย (มูลนิธิใบไมสี้เขียว, 2556) โดย 1 หน่วย
หมายถึง 1 ธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียว โดยใหห้มายเลข 001-214 

ขั้นท่ี 2 k = N/n = 214/185 = 1  
ขั้นท่ี 3 เลือกตวัเลขสุ่มมา 1 ค่าโดยให้เลขสุ่มมีค่าตั้งแต่ 1-4 ในท่ีน้ีสุ่มดว้ยวิธีจบั

ฉลากได ้r = 2 หมายถึง หมายเลข 002 เป็นตวัอยา่งหน่วยแรก 
ขั้นท่ี 4 เลือกตวัอยา่งหน่วยท่ี 2 ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีมีหมายเลข 002+1=003 และเลือก

ตวัอย่างหน่วยท่ี 2, 3, 4,….. จนครบ 185 ตวัอย่างและท าในลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจโรงแรมท่ี
ไม่ไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียว 
 3.4.3.2 ธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียว ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็น
ระบบดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 สร้างกรอบตวัอยา่ง 1,000 หน่วย โดย 1 หน่วยหมายถึง 1 ธุรกิจโรงแรมท่ี
ไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียว โดยใหห้มายเลข 0001-1,000 

ขั้นท่ี 2 k = N/n = 1,000/185 = 5  
ขั้นท่ี 3 เลือกตวัเลขสุ่มมา 1 ค่าโดยให้เลขสุ่มมีค่าตั้งแต่ 1-4 ในท่ีน้ีสุ่มดว้ยวิธีจบั

ฉลากได ้r = 1 หมายถึง หมายเลข 005 เป็นตวัอยา่งหน่วยแรก 
ขั้นท่ี 4 เลือกตวัอยา่งหน่วยท่ี 1 ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีมีหมายเลข 001+5=006 และเลือก

ตวัอยา่งหน่วยท่ี 1, 6, 11,….. จนครบ 185 ตวัอยา่ง  
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3.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
  3.5.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมโดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัทางการเงิน เก่ียวกบัความสามารถในการท าก าไร ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานและสภาพคล่องของกิจการ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวจึงท าการ
รวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิอตัราส่วนทางการเงินจากฐานขอ้มูลธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย  ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลบริษทัและขอ้มูลเปรียบเทียบปีงบการเงินในปี 2556-
2557 และสมุดบนัทึกโรงแรมเพื่อโลกสวย ( Green Hotel Directory) เพื่อตรวจสอบรายช่ือโรงแรม
ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานใบไมเ้ขียว 
 
 3.5.2  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือความถ่ี 
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) และทดสอบสมมุติฐานดว้ยการแจกแจงแบบที (T-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
Of Variance : ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ (Scheffe/) 
และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 
  

3.6  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลธุรกิจของกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยรวบรวมขอ้มูลเปรียบเทียบปีงบการเงินในปี 2556-2557
จากรหสัหมวดธุรกิจ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด และสมุดบนัทึกโรงแรมเพื่อโลกสวย (Green 
Hotel Directory) เพื่อตรวจสอบรายช่ือโรงแรมท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานใบไมเ้ขียว นอกจากน้ี
ทางผูว้ิจยัยงัรวบรวบขอ้มูลทุติยภูมิจากมูลนิธิใบไมสี้เขียว สมาคมโรงแรมไทยรวมทั้งเอกสาร 
งานวจิยัและทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.7  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

หลกัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาจะท าการน าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดม้าท า
การวเิคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงัต่อไปน้ี 

3.7.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมและอตัราส่วนทางการเงิน โดยการ
ใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation :S.D.)    

3.7.2  การทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติการแจกแจงแบบที (T-test)  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis Of Variance : ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
ดว้ยวิธีเชฟเฟ (Scheffe/) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) 
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บทที ่4 

 

ผลของการวจิยั 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ืองการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการไดรั้บรองมาตรฐานด้าน

ส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

1) สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2) ล าดบัขั้นในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

เพื่อใหก้ารน าเสนอขอ้มูลเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย วจิยัไดก้ าหนด
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจง แบบ F-distribution 
 t  แทน สถิติทดสอบท่ีใชเ้ปรียบเทียบใน t-distribution 
 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน ค่าเฉล่ียผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนก าลงัสอง (Mean Squares)  
 df  แทน ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
 p-value  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
 SEest  แทน ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานเน่ืองจากการวดั 
 R  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณ 
 AdjR2  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 
 a  แทน ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (Constant) 
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4.2  ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 ตอนท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน  การเปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ี
แตกต่างกนัต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกนั  
 ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ี
แตกต่างกนัต่อการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
 ตอนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 จากการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วย ท่ีตั้ ง ขนาด
กิจการ (จ านวนห้องพัก) ระดับมาตรฐาน (ดาว) และการได้รับรองมาตรฐานส่ิงแวดล้อม มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1)  ท่ีตั้ง         
     (1)  โรงแรมในเมือง/ยา่นธุรกิจ (City Hotel) 
     (2)   รีสอร์ท (Resort) 
     (3)  โรงแรมใกลส้นามบิน (Airport Hotel) 

 
135 
222 
13 

 
36.5 
60.0 
3.5 

รวม 370 100.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
2)   จ  านวนหอ้งพกั (ขนาดกิจการ) 
      (1)  ขนาดเล็ก          จ  านวนหอ้งพกั 1-60 หอ้ง 
      (2)  ขนาดกลาง       จ  านวนหอ้งพกั 61-100 หอ้ง 
      (3)  ขนาดใหญ่        จ  านวนหอ้งพกั 101-300 หอ้ง 
      (4)  ขนาดใหญ่มาก  จ านวนหอ้งพกั 300 หอ้งข้ึนไป 

 
101 
68 

133 
68 

 
27.3 
18.4 
35.9 
18.4 

รวม 370 100.0 
3)   ระดบัมาตรฐาน(ดาว) 
      (1)  มาตรฐาน 2 ดาว 
      (2)  มาตรฐาน 3 ดาว 
      (3)  มาตรฐาน 4 ดาว 
      (4)  มาตรฐาน 5 ดาว 

 
20 

122 
160 
68 

 
5.4 

33.0 
43.2 
18.4 

รวม 370 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีใช้ใน

การศึกษา จ าแนกตามท่ีตั้ง ขนาดกิจการ (จ านวนห้องพกั) ระดบัมาตรฐาน (ดาว) และการไดรั้บรอง
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม จ านวนทั้งส้ิน 370 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

ท่ีตั้งของธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทซ่ึงมีท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว จ านวน 222 
แห่ง (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือโรงแรมในเมืองซ่ึงมีท่ีตั้งอยู่ในยา่นธุรกิจการคา้ จ  านวน 135 แห่ง 
(ร้อยละ 36.5) และโรงแรมใกลส้นามบินมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 13 แห่ง (ร้อยละ 3.5)  

ขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่มีขนาดกิจการแบบขนาดใหญ่จ านวน 133 แห่ง 
(ร้อยละ 35.9) รองลงมาคือขนาดกิจการขนาดเล็ก จ  านวน 101 แห่ง (ร้อยละ 27.3) รองลงมาคือ
ขนาดกิจการขนาดใหญ่มาก จ านวน 68 แห่ง (ร้อยละ 18.4) และขนาดโรงแรมขนาดกลางมีจ านวน 
68 แห่ง (ร้อยละ 18.4)  

ระดบัมาตรฐาน (ดาว)ของธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่มีระดบัมาตรฐาน (ดาว) อยูท่ี่มาตรฐาน 
4 ดาว จ านวน 160 แห่ง (ร้อยละ 43.2) รองลงมาคือมาตรฐาน 3 ดาว จ านวน 122 แห่ง (ร้อยละ 33.0) 
รองลงมาคือมาตรฐาน 5 ดาว จ านวน 68 แห่ง (ร้อยละ 18.4) และมาตรฐานระดบั 2 ดาวมีจ านวน
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 20 แห่ง (ร้อยละ 5.4)  
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ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐานใบไมเ้ขียว จ าแนก
ตามท่ีตั้ง ขนาดกิจการ 

 
ธุรกจิโรงแรม โรงแรมใน

เมือง 
รีสอร์ท โรงแรมใกล้

สนามบิน 
รวม 

มีมาตรฐานใบไมเ้ขียว 
      1)  ขนาดกิจการ          
           (1)  ขนาดเล็ก (1-60 หอ้ง) 

     (2)  ขนาดกลาง (61-100 หอ้ง) 
     (3)  ขนาดใหญ่ (101-300 หอ้ง) 

           (4)  ขนาดใหญ่มาก (300 หอ้งข้ึนไป) 
รวม 

2)  ระดบัมาตรฐาน (ดาว) 
            (1)  ระดบั 2 ดาว 
            (2)  ระดบั 3 ดาว 
            (3)  ระดบั 4 ดาว 
            (4)  ระดบั 5 ดาว 

 
 

3 
7 

22 
26 
58 

 
3 

16 
25 
14 

 
 

36 
26 
46 
11 

119 
 

1 
26 
64 
28 

 
 

1 
3 
0 
4 
8 
 

0 
1 
7 
0 

 
 

40 
36 
68 
41 

185 
 

4 
43 
96 
42 

รวม 58 119 8 185 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐาน
ใบไมเ้ขียว) ทั้งหมด 185 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทมีจ านวน 119 แห่ง เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมี
จ านวนหอ้งพกั 101-300 หอ้ง จ านวน 68 แห่ง และเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว คิดเป็นจ านวน 96 แห่ง 
โดยเม่ือจ าแนกตามท่ีตั้ งของธุรกิจและขนาดของกิจการ พบว่า โรงแรมในเมืองส่วนใหญ่เป็น
โรงแรมขนาดใหญ่มากท่ีมีจ านวนห้องพกั 300 ห้องข้ึนไป จ านวน 26 แห่ง รีสอร์ทส่วนใหญ่เป็น
โรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนหอ้งพกั 101-300 หอ้ง จ านวน 46 แห่งและท่ีตั้งประเภทใกลส้นามบิน
ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่มากท่ีมีจ านวนห้องพกั 300 ห้องข้ึนไป จ านวน 4 แห่ง และเม่ือ
จ าแนกตามท่ีตั้งของธุรกิจและระดบัมาตรฐาน (ดาว) พบวา่โรงแรมในเมืองส่วนใหญ่เป็นโรงแรม
ระดบั 4 ดาว จ านวน 25 แห่ง รีสอร์ทส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว จ านวน 64 แห่งและท่ีตั้ง
ประเภทใกลส้นามบินส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว จ านวน 7 แห่ง 
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานใบไมเ้ขียว จ าแนก 
 ตามท่ีตั้ง ขนาดกิจการ 
 

ธุรกจิโรงแรม โรงแรมใน
เมือง 

รีสอร์ท โรงแรมใกล้
สนามบิน 

รวม 

ไม่มีมาตรฐานใบไมเ้ขียว 
      1)  ขนาดกิจการ          
           (1)  ขนาดเล็ก (1-60 หอ้ง) 

     (2)  ขนาดกลาง (61-100 หอ้ง) 
           (3)  ขนาดใหญ่ (101-300 หอ้ง) 
           (4)  ขนาดใหญ่มาก (300 หอ้งข้ึนไป) 

รวม 
      2)  ระดบัมาตรฐาน (ดาว) 
           (1)  ระดบั 2 ดาว 
           (2)  ระดบั 3 ดาว 
           (3)  ระดบั 4 ดาว 
           (4)  ระดบั 5 ดาว 

 
 

8 
10 
38 
21 
77 

 
6 

35 
23 
13 

 
 

50 
21 
26 
6 

103 
 

10 
43 
38 
12 

 
 

3 
1 
1 
0 
5 
 

0 
1 
3 
1 

 
 

61 
32 
65 
35 

185 
 

16 
79 
64 
26 

รวม 77 103 5 185 
  

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐาน-
ใบไมเ้ขียว)  จ  านวน 185 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทมีจ านวน 103 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาด
ใหญ่ท่ีมีจ านวนห้องพกั 101-300 ห้อง จ านวน 65 แห่งและเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว คิดเป็นจ านวน 
79 แห่ง โดยเม่ือจ าแนกตามท่ีตั้งของธุรกิจและขนาดของกิจการ พบว่า โรงแรมในเมืองส่วนใหญ่
เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนห้องพกั 101-300 ห้องข้ึนไป จ านวน 38 แห่ง รีสอร์ทส่วนใหญ่
เป็นโรงแรมขนาดเล็กมีจ านวนห้องพกั 1-60 ห้อง จ านวน 50 แห่งและท่ีตั้งประเภทใกลส้นามบิน
ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดเล็กมีจ านวนห้องพกั 1-60 ห้อง จ านวน 3 แห่ง และเม่ือจ าแนกตามท่ีตั้ง
ของธุรกิจและระดบัมาตรฐาน (ดาว) พบว่าโรงแรมในเมืองส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว 
จ านวน35 แห่ง รีสอร์ทส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว จ านวน 43 แห่งและท่ีตั้งประเภทใกล้
สนามบินส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว จ านวน 3 แห่ง 
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ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ตารางที ่4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมใน 
  ประเทศไทยจ าแนกตามการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไมเ้ขียว) 
 

 
ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม 

การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดล้อม 
มมีาตรฐานใบไม้เขียว ไม่มมีาตรฐานใบไม้เขียว 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 
2. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (%) 
4. อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
5. อตัราส่วนก าไรสุทธิ (%) 
6. อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 
7. อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 
8. อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี (เท่า) 
9. อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม (%) 

4.701 
9.461 

13.125 
12.383 
11.056 
0.888 

57.715 
49.894 
32.866 

20.590 
17.568 
55.222 
18.983 
17.925 
1.022 

183.692 
325.183 
17.568 

35.601 
-2.916 
-3.987 

-13.858 
-14.401 
0.729 

30.838 
32.429 

616.613 

239.561 
18.785 
54.403 
79.931 
79.633 
1.264 

70.888 
104.437 

7,206.561 

  
จากตารางท่ี 4.4 พบว่าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม โดยเปรียบเทียบ

จากการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ration) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตร- 
ฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.701 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 35.601 เท่า 
 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.461 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -2.916 เปอร์เซ็นต ์
 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.125 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -3.987 เปอร์เซ็นต ์
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 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (Operation Profit Margin) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ี
ได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.383 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจ
โรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -13.858 เปอร์เซ็นต ์
 อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.056 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -14.401 เปอร์เซ็นต ์
 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.888 เท่า ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้
รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย 0.729 เท่า 
 อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 57.715 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย 30.838 เท่า 
 อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 49.894 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย 32.429 เท่า  
 อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 32.866 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย 616.613 เปอร์เซ็นต ์ 
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ตารางที ่4.5  แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ าแนกตามการรับรอง 
 มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไมเ้ขียว) 
 

 
ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม 

 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การรับรองมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานใบไม้เขียว 

ม ี ไม่มี 
1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 
2. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (%) 
4. อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
5. อตัราส่วนก าไรสุทธิ (%) 
6. อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 
7. อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 
8. อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี (เท่า) 
9. อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม (%) 

ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น 
การใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพในการท าก าไร 
ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจในการท าก าไร 

ความสามารถของบริษทัในการสร้างรายไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจลงทุนไป 
ความคล่องตวัของธุรกิจ 

ความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีทางการคา้ 
ประสิทธิภาพในการท าก าไร 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
หมายเหตุ: แสดงการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไมเ้ขียว) ท่ีมีอตัราส่วนทางการเงินท่ีดีกวา่ 



64 

 

 
 

จากตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ าแนกตามการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อม (มาตรฐานใบไม้
เขียว) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ration) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.701 เท่า ซ่ึงนอ้ยกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 35.601 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นมากกว่ากลุ่มท่ีได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.461 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -2.916 เปอร์เซ็นต ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการใช้สินทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.125 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -3.987 เปอร์เซ็นต ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการท าก าไรมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (Operation Profit Margin) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีได ้
รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.383 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรม
ท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -13.858 เปอร์เซ็นต ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มธุรกิจ
โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.056 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -14.401 เปอร์เซ็นต ์แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจในการท าก าไรมากกว่า
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.888 เท่า ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
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มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ีย 0.729 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีความสามารถของบริษทัในการสร้างรายได้จากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
ธุรกิจลงทุนไปมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 57.715 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย 30.838 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีความคล่องตวัของธุรกิจมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 49.894 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย 32.429 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีทางการคา้มากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 32.866 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ีย 616.613 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ี
ไม่ได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพในการท าก าไร มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ เม่ือเปรียบเทียบจากอตัราส่วนทางการเงินพบวา่ธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม (มาตรฐานใบไม้เขียว) มีการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพในการท าก าไร ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจในการท าก าไรความสามารถของบริษทัในการสร้าง
รายไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจลงทุนไป ความคล่องตวัของธุรกิจและความสามารถในการเรียก
เก็บหน้ีทางการคา้ดีกว่าธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อม (มาตรฐานใบไม้
เขียว) ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการช าระ
หน้ีระยะสั้นประสิทธิภาพในการท าก าไร ดีกวา่ธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(มาตรฐานใบไมเ้ขียว) 
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ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมท่ี
แตกต่างกนัต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 1.1  

H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั 
H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ตารางที ่4.6 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนกตามท่ีตั้ง 
 

ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้ง n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีน 

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

9.39 
27.79 
1.39 

51.20 
21.32 
1.88 

369 0.569 0.567 

อตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

2.99 
3.02 

10.34 

18.19 
19.77 
19.49 

369 0.915 0.401 

อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

10.63 
0.21 

15.91 

55.51 
56.32 
25.56 

369 1.776 0.171 

อตัราส่วนก าไรจาก
การด าเนินงาน 

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

-0.32 
-1.57 
9.36 

27.81 
73.58 
17.75 

369 0.212 0.809 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ  ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

-1.34 
-2.47 
8.72 

26.72 
73.22 
17.68 

369 0.223 0.800 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้ง n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

อตัราหมุนเวยีนของ
สินทรัพยร์วม 

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

0.79 
0.79 
1.20 

1.10 
1.15 
1.52 

369 0.805 0.448 

อตัราหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

22.82 
58.40 
25.86 

30.18 
17.31 
39.79 

369 2.868 0.058 

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

14.53 
59.06 
12.04 

18.82 
31.17 
19.84 

369 1.532 0.218 

อตัราค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานต่อรายได ้

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

40.41 
51.17 
59.45 

26.04 
65.79 
23.62 

369 0.378 0.685 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบว่า ท่ีตั้งของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงานด้าน
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู ้
ถือหุ้น อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี และอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายไดไ้ม่
แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  

สรุปไดว้า่ ท่ีตั้งของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงานไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) 
≥ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 1.2  

H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
แตกต่างกนั 

ตารางที ่4.7 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนกตามขนาดกิจการ 
 

ผลการด าเนินงาน ขนาด
กจิการ 

n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีน 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

8.96 
29.58 
29.60 
8.85 

26.85 
22.07 
23.03 
35.24 

369 0.448 0.719 

อตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

2.76 
4.87 
3.19 
2.57 

25.22 
15.31 
17.79 
14.72 

369 0.210 
 

0.889 

อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

0.79 
10.89 
7.52 
-1.91 

65.92 
43.08 
55.23 
49.30 

369 0.888 0.447 

อตัราส่วนก าไรจาก
การด าเนินงาน 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

-6.74 
-8.70 
-0.44 
15.58 

58.47 
68.13 
23.72 
90.79 

369 2.487 0.060 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ  เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

-7.55 
-9.49 
-1.35 
14.25 

57.68 
67.88 
22.92 
90.60 

369 2.411 0.067 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินงาน ขนาด
กจิการ 

n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

อตัราหมุนเวยีนของ
สินทรัพยร์วม 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

0.83 
1.10 
0.83 
0.43 

0.98 
1.60 
1.18 
0.53 

369 4.054* 0.007 

อตัราหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

40.20 
49.03 
32.12 
69.33 

12.32 
10.15 
58.40 
26.01 

369 1.121 0.340 

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

51.63 
14.60 
59.77 
15.77 

13.91 
20.51 
38.66 
23.46 

369 0.851 0.467 

อตัราค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานต่อรายได ้

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

74.82 
57.64 
40.12 
15.71 

13.23 
74.38 
26.56 
11.46 

369 1.534 0.205 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จากการวิเคราะห์พบว่า ขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกันมีผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมแตกต่างกนั Sig (2-tailed) < 0.05 และขนาดกิจการ
ของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู ้ถือหุ้น อัตราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี และอตัรา
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดไ้ม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  
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สรุปได้ว่า ขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกันมีผลการด าเนินงานด้านอตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมแตกต่างกนั Sig (2-tailed)  < 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั  
H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 
เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวธีิของ Scheffe/ ดงัตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดา้น 
 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมจ าแนกตามขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมเป็นรายคู่ 
 

ขนาดกจิการ X กลาง ใหญ่ ใหญ่มาก 
เล็ก 0.830 -0.272 -0.004 0.399 
กลาง 1.103 - 0.268 0.671* 
ใหญ่ 0.834  - 0.403 

ใหญ่มาก 0.431   - 
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.8 เม่ือทดสอบความแตกต่างของผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดา้น
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นจ าแนกตามขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมเป็นรายคู่ พบว่า 
ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกลางมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมด้านอัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมแตกต่างกนักบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่มาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
นอกนั้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 

สมมุติฐานท่ี 1.3  

H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมแตกต่างกนั 

 



71 

 

 
 

ตารางที ่4.9  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนกตามระดบัมาตรฐาน  
 (ดาว) 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับ
มาตรฐาน 
(ดาว) 

n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีน 

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

7.38 
16.84 
3.37 

69.32 

18.36 
62.38 
16.27 
38.18 

369 2.484 0.061 

อตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

0.35 
5.42 
1.41 
4.64 

11.40 
22.51 
19.50 
12.35 

369 1.286 0.279 

อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

-2.35 
10.31 
-0.55 
8.33 

46.74 
69.10 
46.89 
47.89 

369 1.103 0.348 

อตัราส่วนก าไรจาก
การด าเนินงาน 

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

-12.58 
-4.69 
4.28 
-1.97 

29.20 
54.42 
65.55 
59.70 

369 0.834 0.476 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ  2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

-12.58 
-4.69 
4.28 
-1.97 

29.20 
54.42 
65.55 
59.70 

369 0.827 0.480 

อตัราหมุนเวยีนของ
สินทรัพยร์วม 

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

0.82 
1.02 
0.75 
0.53 

1.05 
1.27 
1.18 
0.70 

369 2.907* 0.035 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับ
มาตรฐาน 
(ดาว) 

n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

อตัราหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

73.91 
30.61 
54.46 
36.08 

15.92 
76.95 
17.95 
11.72 

369 1.051 0.370 

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี 2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

25.90 
46.11 
51.02 
13.55 

69.52 
13.71 
34.95 
22.51 

369 0.428 0.733 

อตัราค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานต่อรายได ้

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

83.57 
56.56 
67.93 
52.82 

14.17 
83.60 
50.55 
93.22 

369 0.442 0.723 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับมาตรฐาน (ดาว) ของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมแตกต่างกนั Sig (2-tailed) < 0.05 และระดบั
มาตรฐาน (ดาว) ของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน อตัราส่วน
ก าไรสุทธิ อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี และอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อ
รายไดไ้ม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  

สรุปไดว้า่ ระดบัมาตรฐาน (ดาว) ของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงานดา้นอตัรา
หมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมแตกต่างกนั Sig (2-tailed)  < 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั  
H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
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แตกต่างกนั เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหา
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวธีิของ Scheffe/ ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดา้น 
 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมจ าแนกตามระดบัมาตรฐาน (ดาว) เป็นรายคู่ 
 
ระดับมาตรฐาน (ดาว) X มาตรฐาน 3 ดาว มาตรฐาน 4 ดาว มาตรฐาน 5 ดาว 
มาตรฐาน 2 ดาว 0.820 -0.205 0.060 0.288 
มาตรฐาน 3 ดาว 1.026 - 0.266 0.494* 
มาตรฐาน 4 ดาว 0.759  - 0.228 
มาตรฐาน 5 ดาว 0.531   - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.10 เม่ือทดสอบความแตกต่างของผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดา้น
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นจ าแนกตามระดบัมาตรฐาน (ดาว) เป็นรายคู่ พบว่า ธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 3 ดาว มีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดา้นอตัราหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วมแตกต่างกนักบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 5 ดาว อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 

สมมุติฐานท่ี 1.4 

H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

 

 

 
 



74 

 

 
 

ตารางที ่4.11   การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนกตามการรับรอง 
 มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม 

การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดล้อม t-test Sig 
(2-tailed) มมีาตรฐานใบไม้

เขียว (n = 185) 
ไม่มมีาตรฐานใบไม้
เขียว (n = 185) 

X S.D. X S.D. 
1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 
2. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ 
4. อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 
5. อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
6. อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
7. อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
8. อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี 
9. อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม 

4.70 
9.46 

13.12 
12.38 
11.05 
0.88 

57.71 
49.89 
32.86 

20.59 
17.56 
55.22 
18.98 
17.92 
1.02 

18.69 
32.18 
21.14 

35.60 
-2.91 
-3.98 

-13.85 
-14.40 
0.72 

30.83 
32.42 
61.61 

23.56 
18.78 
54.40 
79.63 
79.63 
1.26 

70.88 
10.43 
06.62 

-1.748 
6.545 
3.003 
4.345 
4.242 
1.323 
1.857 
0.695 
-1.102 

0.081 
0.000* 
0.003* 
0.000* 
0.000* 
0.187 
0.064 
0.487 
0.271 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Independent Sample T-test ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบวา่การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมท่ี
ต่างกนัมีผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
ผูถื้อหุ้น อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิแตกต่างกนั Sig (2-tailed)       
< 0.05 และการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงานดา้น
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัรา
หมุนเวยีนลูกหน้ีและอตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05 

สรุปไดว้า่ การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงาน
ดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนก าไร
จากการด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิแตกต่างกนั Sig (2-tailed) < 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ
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สมมติฐานการวิจยั  H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัมีผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ตอนท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ีแตก-
ต่างกนัต่อการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงแรมท่ีแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 2.1  

H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ
โรงแรมไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ
โรงแรมแตกต่างกนั 

ตารางที ่4.12   การเปรียบเทียบการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนก 
 ตามท่ีตั้ง 
 

การรับรองมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ทีต่ั้ง n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

การรับรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ในเมือง 
รีสอร์ท 
สนามบิน 

135 
222 
13 

0.43 
0.54 
0.62 

0.497 
0.500 
0.506 

369 2.269 0.105 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบว่า ท่ีตั้งของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  

สรุปไดว้า่ ท่ีตั้งของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ
โรงแรมไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั  H0 : ธุรกิจโรงแรม 
ท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 2.2  

H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ตารางที ่4.13   การเปรียบเทียบการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนก 
 ตามขนาดกิจการ 

 
การรับรองมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ขนาด
กจิการ 

n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

การรับรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

101 
68 

133 
68 

0.40 
0.53 
0.60 
0.50 

0.492 
0.503 
0.502 
0.493 

369 2.542 0.056 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จากการวเิคราะห์พบวา่ ขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีการรับรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  

สรุปไดว้า่ ขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั  H0 : 
ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรม
ไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 2.3  

H0 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมต่างกนั 

ตารางที ่4.14   การเปรียบเทียบการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนก 
 ตามระดบัมาตรฐาน (ดาว) 
 
การรับรองมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระดับ
มาตรฐาน 
(ดาว) 

n x SD df F-test Sig 
(2-tailed) 

การรับรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2 ดาว 
3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

20 
122 
160 
68 

0.20 
0.35 
0.60 
0.62 

0.410 
0.480 
0.491 
0.490 

369 9.984* 0.000 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบวา่ ระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั Sig (2-tailed) < 0.05  

สรุปไดว้า่ ระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั Sig (2-tailed) < 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั  H1 : ธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรมต่างกนัเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหา
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวธีิของ Scheffe/ ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15   แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ของธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนกตามระดบัมาตรฐาน (ดาว) เป็นรายคู่ 
 
ระดับมาตรฐาน (ดาว) X มาตรฐาน 3 ดาว มาตรฐาน 4 ดาว มาตรฐาน 5 ดาว 
มาตรฐาน 2 ดาว 0.20 -0.152 -0.400* -0.418* 
มาตรฐาน 3 ดาว 0.35 - -0.248* 0.248* 
มาตรฐาน 4 ดาว 0.60  - -0.018 
มาตรฐาน 5 ดาว 0.62   - 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ธุรกิจโรงแรมไทย จ าแนกตามระดบัมาตรฐาน (ดาว) เป็นรายคู่ พบว่า ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบั
มาตรฐาน (ดาว) 2 ดาว มีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไทยแตกต่างกนักบั
ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 4 ดาว และ 5 ดาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 3 ดาว มีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ
โรงแรมไทยแตกต่างกนักบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 4 ดาว และ 5 ดาว นอกนั้น
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 

ตอนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน  การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 3 การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

H0 : การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย 

H1 : การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 
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ตารางที ่4.16   การวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรม 
 ไทยต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย 
 

ตัวแปร b SEb β t (Sig.) 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 0.000 0.000 -0.091 -1.748 0.081 
Note: R square (R2) = 0.008, Adjusted R square = 0.006, F = 3.055, P < 0.00 

อัตรา ส่วนผลตอบแทนจาก สินท รัพย ์
(ROA) (%) 

0.008 0.001 0.323 6.545* 0.000 

Note: R square (R2) = 0.104, Adjusted R square = 0.102, F = 42.839, P < 0.00 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู ้ถือหุ้น 
(ROE) (%) 

0.001 0.000 0.155 3.003* 0.003 

Note: R square (R2) = 0.024, Adjusted R square = 0.021, F = 9.016, P < 0.00 

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (%) 0.002 0.000 0.221 4.345* 0.000 
Note: R square (R2) = 0.049, Adjusted R square = 0.046, F = 18.875, P < 0.00 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ (%) 0.002 0.000 0.216 4.242* 0.000 
Note: R square (R2) = 0.047, Adjusted R square = 0.044, F = 17.996, P < 0.00 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.030 0.023 0.069 1.323 0.187 
Note: R square (R2) = 0.005, Adjusted R square = 0.002, F = 1.752, P < 0.00 

อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.000 0.000 0.096 1.857 0.064 
Note: R square (R2) = 0.009, Adjusted R square = 0.007, F = 3.447, P < 0.00 

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี (เท่า) 7.515 0.000 0.036 0.695 0.487 
Note: R square (R2) = 0.001, Adjusted R square = 0.001, F = 0.484, P < 0.00 

อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม (%) -5.632 0.000 -0.057 -1.102 0.271 
Note: R square (R2) = 0.003, Adjusted R square = 0.001, F = 1.214, P < 0.00 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
(Liner Regression)ในรูปแบบของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression Analysis) โดยใชว้ธีิการ Enter ผลการวเิคราะห์การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยมีการน าเสนอรายละเอียดตามตวัแปร
ตามคือผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดงัน้ี 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ 
ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ี

ปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.006 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การรับรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนร้อยละ 6 ส่วนอีกร้อยละ 94 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหว่างการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากบั 0.006 และมีการแปรผนัร่วมกนัของตวัแปร
คิดเป็นร้อยละ 8 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบคะแนน
ดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.000 และรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีค่า -0.091 ดงันั้นการรับรองมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อมจึงไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานด้านอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย  ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.102 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ร้อยละ 10.2 ส่วนอีกร้อยละ 79.8 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหว่างการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.102 และมีการ
แปรผนัร่วมกันของตวัแปรเป็นร้อยละ 10.4 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.008 และรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β)  มีค่า 0.323 พบว่า การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้น
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 10.2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.021 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ร้อยละ 2.1 ส่วนอีกร้อยละ 97.9 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการ
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วิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหว่างการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น มีค่าเท่ากบั 0.021 และมี
การแปรผนัร่วมกันของตวัแปรเป็นร้อยละ 2.4 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.001 และรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) มีค่า 0.155 พบว่า การรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นร้อยละ 2.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานด้านอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.046 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไร
จากการด าเนินงานร้อยละ 4.6 ส่วนอีกร้อยละ 95.4 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการวิเคราะห์
พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหวา่งการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานมีค่าเท่ากบั 0.046  และมีการแปรผนั
ร่วมกนัของตวัแปรเป็นร้อยละ 4.9 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.002 และรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีค่า 0.221 
พบวา่ การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรจาก
การด าเนินงานร้อยละ 4.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิ พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับปรุง
แลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.044 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิร้อยละ 4.4 ส่วน
อีกร้อยละ 95.6 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหู
คูณระหวา่งการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไร
สุทธิมีค่าเท่ากบั 0.044 และมีการแปรผนัร่วมกนัของตวัแปรเป็นร้อยละ 4.7 การพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิ ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.002 และรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) มีค่า 0.216 พบว่า การรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิ ร้อยละ 4.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานด้านอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.002 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือ ผลการด าเนินงานด้านอัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ร้อยละ 2 ส่วนอีกร้อยละ 98 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหว่างการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
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อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม มีค่าเท่ากบั 0.002 และมีการ
แปรผนัร่วมกนัของตวัแปรเป็นร้อยละ 5 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.030 และรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีค่า – 
0.069 พบว่า การรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัรา
หมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ี
ปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.007 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การรับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ ร้อยละ 7 ส่วนอีกร้อยละ 93 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหว่างการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ มีค่าเท่ากบั 0.007 และมีการแปรผนัร่วมกนัของตวั
แปรเป็นร้อยละ 9 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือในรูปแบบ
คะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.000 และรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีค่า 0.096 พบวา่ การรับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับปรุง
แลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.001 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานด้านอตัราหมุนเวียนลูกหน้ี ร้อยละ 1 
ส่วนอีกร้อยละ 99 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหูคูณระหว่างการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานด้านอตัรา
หมุนเวยีนลูกหน้ี มีค่าเท่ากบั 0.001 และมีการแปรผนัร่วมกนัของตวัแปรเป็นร้อยละ 1 การพยากรณ์
ผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 7.515 
และรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีค่า 0.036 พบวา่ การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานดา้นอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.001 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานดา้นอตัราค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานต่อรายไดร้วม ร้อยละ 1 ส่วนอีกร้อยละ 99 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผลการวิเคราะห์
พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหวา่งการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานดา้นอตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม มีค่าเท่ากบั 0.001 และมีการแปรผนั
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ร่วมกนัของตวัแปรเป็นร้อยละ 3 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อ
รายไดร้วม ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน – 5.632 และรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีค่า         
– 0.057 พบว่า การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัรา
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่  H1 การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยด้านอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิ 

ตารางที ่4.17   สรุปผลการวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ 
 โรงแรมไทยท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย 
 
ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้  
อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน  
อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  
อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  
อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ี  
อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม 

ไม่มีอิทธิพล 
มีอิทธิพลร้อยละ 10.2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05* 
มีอิทธิพลร้อยละ 2.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05* 
มีอิทธิพลร้อยละ 4.6 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05* 
มีอิทธิพลร้อยละ 4.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05* 
ไม่มีอิทธิพล  
ไม่มีอิทธิพล  
ไม่มีอิทธิพล 
ไม่มีอิทธิพล 

 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมพบว่า อตัราส่วน

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู ้ถือหุ้น อัตราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิ มีอิทธิพลต่อการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐาน
ใบไมเ้ขียว) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิ ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.18  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
                                                                          
ที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
1) ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมแตกต่างกนั 
 

 1.1 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 
(H1) 

 1.2 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ยอมรับ 
(H1) 

 1.3 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ยอมรับ 
(H1) 

 1.4 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัมีผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ยอมรับ 
(H1) 

2) ขอ้มูลทัว่ไปของโรงแรมท่ีแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

 

 2.1 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้งแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 
(H2) 

 2.2 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 
(H2) 

 2.3 ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมต่างกนั 

ยอมรับ 
(H2) 

3) การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

ยอมรับ 
(H3) 

 
จากตารางท่ี 4.18 สามารถสรุปไดว้า่ ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ าแนก

ตามระดบัมาตรฐาน (ดาว) และการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนั แต่ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ าแนกตามท่ีตั้ง 
และขนาดกิจการแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั 
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ส่วนข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ าแนกตามขนาดกิจการและระดับ
มาตรฐาน (ดาว) ท่ีแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั แต่ขอ้มูลทัว่ไป
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ าแนกตามท่ีตั้ งท่ีแตกต่างกันมีการรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  
 นอกจากน้ีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานเฉพาะใน
ดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิเท่านั้น 
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บทที ่5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและการ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกัน       
3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ย
การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิอตัราส่วนทางการเงินจากฐานขอ้มูลธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เพื่อรวบรวมขอ้มูลบริษทัและขอ้มูลเปรียบเทียบปีงบการเงินในปี 2556-2557 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ านวน 370 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือขอ้มูลทุติยภูมิอตัราส่วนทางการเงิน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนาโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ Independent Sample T-test การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-
way ANOVA (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์
และค าถามวจิยัโดยผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1) สรุปผลการวจิยั 
2) อภิปรายผลการวจิยั 
3) ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาเร่ืองอิทธิของการได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิโรงแรม 
 ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 60.0) มีขนาด
กิจการแบบขนาดใหญ่ (ร้อยละ 35.9) มีระดบัมาตรฐาน (ดาว) อยูท่ี่มาตรฐาน 4 ดาว (ร้อยละ 43.2) 
เม่ือพิจารณาแบบจ าแนกตามท่ีตั้ง ขนาดกิจการ ระดบัมาตรฐาน (ดาว) และการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมพบว่าธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไมเ้ขียว) 
ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนห้องพกั 101-300 ห้อง และเป็นโรงแรม
ระดบั 4 ดาว ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไม้
เขียว)  ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนห้องพกั 101-300 ห้องและเป็น
โรงแรมระดบั 3 ดาว 
 

5.1.2  วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย  
จากการศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบจากการ

รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ration) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.701 เท่า ซ่ึงนอ้ยกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 35.601 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นมากกว่ากลุ่มท่ีได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.461 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -2.916 เปอร์เซ็นต ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการใช้สินทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.125 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
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มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -3.987 เปอร์เซ็นต ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการท าก าไรมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (Operation Profit Margin) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ี
ได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.383 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจ
โรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -13.858 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหารมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.056 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ีย -14.401 เปอร์เซ็นต ์แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บ
รองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจในการท าก าไรมากกว่า
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.888 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ีย 0.729 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีความสามารถของบริษทัในการสร้างรายได้จากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
ธุรกิจลงทุนไปมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 57.715 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ีย 30.838 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีความคล่องตวัของธุรกิจมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 49.894 เท่า ซ่ึงมากกวา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ีย 32.429 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีทางการคา้มากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 32.866 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ได้รับรอง
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มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ีย 616.613 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ี
ไม่ได้รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการท าก าไร มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
5.1.3  วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพ่ือเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานและการรับรองมาตรฐานด้าน 

 ส่ิงแวดล้อมของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทยทีม่ีข้อมูลทัว่ไปแตกต่างกนั  
การเปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจโรงแรมท่ีแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมแตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้ งแตกต่างกันมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 2) ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงานดา้น

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่
พบวา่ 

 (1)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกลางมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดา้นอตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมแตกต่างกนักบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่มาก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 3)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่พบวา่ 

 (1)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 3 ดาว มีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมด้านอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมแตกต่างกันกบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน 
(ดาว) 5 ดาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัมีผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม
ของธุรกิจโรงแรมท่ีต่างกนัมีผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิแตกต่าง  

การเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของโรงแรมท่ีแตกต่างกันมีการรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีท่ีตั้ งแตกต่างกันมีการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของ
ธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 2)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกิจการแตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 3)  ธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) แตกต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่พบวา่ ธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 2 ดาว มีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรม
ไทยแตกต่างกนักบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 4 ดาว และ 5 ดาว อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 3 ดาว มีการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมไทยแตกต่างกนักบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) 4 ดาว 
และ 5 ดาว 

 
 5.1.4  วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพ่ือศึกษาอทิธิพลของการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมทีม่ี 
  ต่อผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย 
 การวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ พบว่า จากตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมพบว่า อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น อัตราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิ มีอิทธิพลต่อการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐาน
ใบไมเ้ขียว) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.102 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ร้อยละ 10.2 ส่วนอีกร้อยละ 79.8 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหวา่งการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.102 และมีการ
แปรผันร่วมกันของตัวแปรเป็นร้อยละ 10.4 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานด้านอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.008 และรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β)  มีค่า 0.323 พบวา่ การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้น
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 10.2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.021 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วน
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ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ร้อยละ 2.1 ส่วนอีกร้อยละ 97.9 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหวา่งการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น มีค่าเท่ากบั 0.021 และมี
การแปรผนัร่วมกันของตวัแปรเป็นร้อยละ 2.4 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.001 และรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β)  มีค่า 0.155 พบวา่ การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ร้อยละ 2.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานด้านอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.046 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การ
รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไร
จากการด าเนินงานร้อยละ 4.6 ส่วนอีกร้อยละ 95.4 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ โดยผลการวิเคราะห์
พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระหวา่งการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานมีค่าเท่ากับ 0.046  และมีการแปรผนั
ร่วมกันของตวัแปรเป็นร้อยละ 4.9 การพยากรณ์ผลการด าเนินงานด้านอตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.002 และรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีค่า 0.221 
พบวา่ การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรจาก
การด าเนินงานร้อยละ 4.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับปรุง
แลว้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากบั 0.044 หมายถึง ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิร้อยละ 4.4 ส่วน
อีกร้อยละ 95.6 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ โดยผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหู
คูณระหวา่งการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไร
สุทธิมีค่าเท่ากบั 0.044 และมีการแปรผนัร่วมกนัของตวัแปรเป็นร้อยละ 4.7 การพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิ ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) มีค่าคะแนน 0.002 และรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) มีค่า 0.216 พบวา่ การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ดา้นอตัราส่วนก าไรสุทธิ ร้อยละ 4.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ในขณะท่ีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี อตัรา
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมไม่มีอิทธิพลต่อการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐาน
ใบไมเ้ขียว) 
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5.2  อภิปรายผล 
 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาเร่ืองอิทธิของการได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไทย สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 5.2.1  ข้อมูลทัว่ไปและการรับรองมาตรฐานของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย 
 ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 60.0) มีขนาด
กิจการแบบขนาดใหญ่ (ร้อยละ 35.9) มีระดบัมาตรฐาน (ดาว) อยูท่ี่มาตรฐาน 4 ดาว (ร้อยละ 43.2) 
เม่ือพิจารณาแบบจ าแนกตามท่ีตั้ง ขนาดกิจการ ระดบัมาตรฐาน (ดาว) และการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมพบว่าธุรกิจโรงแรมท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไมเ้ขียว) 
ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนห้องพกั 101-300 ห้อง และเป็นโรงแรม
ระดบั 4 ดาว ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไม้
เขียว)  ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนห้องพกั 101-300 ห้องและเป็น
โรงแรมระดบั 3 ดาว จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรมท่ีเขา้รับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่และมีระดบัมาตรฐาน (ดาว) ตั้งแต่ 3-5 ดาว เน่ืองจาก
การเขา้รับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีตน้ทุนเพื่อเขา้รับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มสูง ธุรกิจโรงแรม
ขนาดใหญ่จึงมีความพร้อมดา้นเงินทุนมากกวา่ ในขณะเดียวกนั สุวารี นามวงศ ์(2558) ไดบ้รรยาย
ในงานสัมมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐาน Asean Green Hotel ไวว้่า ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ถูก
เรียกร้องใหมี้ส่วนร่วมและแสดงผลงานทางดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและตอ้งมีความมุ่งมัน่
ท่ีจะร่วมมือกับสังคมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง จาก
สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมขนาดใหญ่มีความต่ืนตวัต่อมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมากวา่
โรงแรมขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Arunothaipipat and Lin (2013) ท่ีพบวา่อุปสรรค
ในการประยุกต์ใช้มาตรฐานใบไมสี้เขียวของโรงแรมขนาดกลางและขนาดกลาง คือ มาตรฐาน
ใบไมสี้เขียวมีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีสูงยากท่ีผูป้ระกอบการจะบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะซ่ึงมีจ านวนท่ีค่อนขา้ง
น้อย อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัขาดหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อยืนยนัความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามมาตรฐานใบไม้สีเขียวในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจ 
ในขณะท่ีตน้ทุนผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งสูงประกอบกบัขอ้จ ากดัดา้นเงินทุน
และการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลท าให้มาตรฐานใบไม้สีเขียวในธุรกิจโรงแรมไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการทบทวนตวัช้ีวดัในมาตรฐานรวมทั้งควร
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มีการประชาสัมพนัธ์การเขา้รับมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไมเ้ขียว) เพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก
มาตรฐานใบไมเ้ขียวจะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเขา้สู่มาตรฐานในระดบันานาชาติต่อไป จากการศึกษา
ของสมพงค์ โสทะรักษ์ (2013) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกระบวนการพฒันาโรงแรมระดบั 3 ดาว
ภายใตม้าตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนส าหรับผูป้ระกอบการไทยพบว่า การพฒันาโรงแรมท่ีผ่าน
มาตรฐานมูลนิธิใบไม้เขียวไปสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนต้องมีการด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดเพิ่มข้ึน 19 ขอ้ โดยขอ้คน้พบท่ีส าคญัคือขอ้ก าหนดมาตรฐานท่ีเพิ่มข้ึนไม่ได้ส่งผลต่อ
ตน้ทุนการด าเนินงานมากนกั โดยโรงแรมท่ีไดรั้บมาตรฐานใบไมเ้ขียวสามารถปฏิบติัให้สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีและมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนไดเ้น่ืองจากขอ้ก าหนดส่วนใหญ่สอดคลอ้งกนัอยู่
แลว้เพียงแต่ขาดการติดตามและประเมินผล ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานใบไมเ้ขียวเป็นมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นกา้วท่ีส าคญัในการ
ผลกัดนัใหธุ้รกิจโรงแรมไทยเป็นท่ียอมรับในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 

5.2.2  ผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมไทย 
จากผลการวจิยัพบวา่กลุ่มโรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มมีอตัราส่วนทางการเงิน

ท่ีดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มไม่มีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Wu 
and Chen (2011) ไดท้  าการศึกษาและเปรียบเทียบธุรกิจการผลิตท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน ISO กบักลุ่ม
ท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน ISO โดยใชรู้ปแบบการวดัประสิทธิภาพจากการด าเนินงาน พบวา่ องคก์ร
ท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน ISO มีประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั จากผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการไดรั้บรองมาตรฐาน ISO มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กร นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของกิตติพฒัน์ ไหลศศิกร (2555) ท่ีพบว่าระบบการวดัผลการ
ปฏิบติังานองค์กรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับความส าเร็จทางการเงินขององค์กรใน
มุมมองดา้นการด าเนินงานขององค์กรท่ีวดัจากอตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นและก าไรต่อหุ้น ซ่ึงสอดคล้องกับบูรณภพ สมเศรษฐ์ (2555) ท่ีพบว่าความ
รับผิดชอบทางสังคมขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
(ROA) อย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมมิไดข้ึ้นอยู่กบัมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆทั้งจากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
แต่ทั้งน้ีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มก็เป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานของธุรกิจจากการศึกษา
ของ Joglekar and Verma (2010) พบวา่ โรงแรมตอ้งการพฒันาการด าเนินงานอยา่งย ัง่ยืนและการ
ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานอยา่งย ัง่ยนื 
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5.2.3  การเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานและการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของ 
 ธุรกจิโรงแรมในประเทศไทยทีม่ีข้อมูลทัว่ไปแตกต่างกนั  
ท่ีตั้งและขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงจากการศึกษาของ กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ (2556) พบวา่ สถานท่ีตั้งของโรงแรมท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานใบไมสี้เขียว มีผลกระทบต่อราคาห้องพกัของโรงแรมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติทั้งในช่วงฤดูท่องเท่ียวและช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูท่องเท่ียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีพบวา่
ท่ีตั้งของธุรกิจโรงแรมต่างกนัมีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั แต่กลบั
สอดคลอ้งกบัประวิตร์ สายแกว้ (2552) ท่ีพบวา่ธุรกิจโรงแรมท่ีมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน จ านวน
เงินทุนปัจจุบนั ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ จ านวนพนักงานและท่ีตั้งของธุรกิจแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ีขนาดกิจการของธุรกิจโรงแรมต่างกนัมี
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมไม่แตกต่างกนั ยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนงคนุ์ช ศรีธนา
อนันต์ (2556) ท่ีได้กล่าวถึงความส าคญัของขนาดโรงแรมไวว้่าการแบ่งขนาดของโรงแรมเป็น
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลประกอบการและการจดัการ เน่ืองจากขนาดของโรงแรมสัมพนัธ์
กบัโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหาร การแบ่งการด าเนินงานรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกของ
โรงแรมและจ านวนพนักงานอีกด้วย กล่าวคือขนาดของกิจการไม่เพียงแต่สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงการบริหารจดัการโรงแรมอีกดว้ย 

 ในขณะท่ีระดบัมาตรฐาน (ดาว) ของธุรกิจโรงแรมต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงการจดัระดบั
มาตรฐานไดพ้ิจารณาจากขนาด สถานท่ีตั้ง ท่ีจอดรถ จ านวนห้องพกัรวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ จากความพร้อมดงักล่าวส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่ในการเขา้พกัของผูใ้ช้บริการ  นอกจากน้ี
การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมต่างกนัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ (2556) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียว
จะเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อเขา้พกัในโรงแรมสีเขียวมากกวา่โรงแรมปกติ ซ่ึงจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็น
ว่ามาตรฐานใบไมสี้เขียว ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการรับรองการเป็นโรงแรมสีเขียวมีผลต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเน่ืองจากนักท่องเท่ียวจะเต็มใจจ่ายมากกว่า  ทั้ งยงัสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปณิตา มงคลฤดี (2553) ท่ีพบวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ด้านของธุรกิจทั้ งผลลัพธ์ในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงิน ผลลัพธ์ท่ีไม่ใช่ตัวเงินรวมทั้ งผลลัพธ์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัการส่ิงแวดลอ้มช่วยลดตน้ทุน สร้างรายไดส่้วนเพิ่ม สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัชุมชนรอบขา้ง ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีรวมทั้งลดการใชพ้ลงังานและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ใหค้งอยูย่ ัง่ยนือีกดว้ย 
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นอกจากน้ีท่ีตั้งของโรงแรมท่ีต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ต่างกนัซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมพงค ์โสทะรักษแ์ละกองกูณฑ์ โตชยัวฒัน์  (2013) ท่ีพบวา่ ท่ีตั้งของ
โรงแรมแตกต่างกนั กลบัมีขอ้ก าหนดตามตามมาตรฐานใบไมสี้เขียวท่ีไม่ไดด้ าเนินการเหมือนกนั
จ านวน 4 ขอ้ แต่โรงแรมท่ีตั้งอยู่ในเมืองมีขอ้ก าหนดท่ีไม่ได้ด าเนินการมากกว่าโรงแรมในแหล่ง
ธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์มีผลกระทบต่อการด าเนินการตามมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนังานวจิยัของ Hu and Wall (2005) สรุปไวว้า่การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัให้แก่ธุรกิจโรงแรมและท่ีตั้ งของโรงแรมเอง เน่ืองจากแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะเป็นส่ิงประกันการด าเนินงานในแหล่งท่องเท่ียวนั้ นๆ 
เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมเป็นการตดัสินใจขั้นท่ี 2 ในการเดินทางท่องเท่ียว ใน
การตัดสินใจขั้น 1 นักท่องเท่ียวจะตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวก่อน ซ่ึงเป็นการแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่ีตั้งกบัมาตรฐานและการจดัการส่ิงแวดลอ้มวา่มีวามเช่ือมโยงและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีขนาดของกิจการของธุรกิจและระดบัมาตรฐาน (ดาว) ของธุรกิจโรงแรมท่ี
ต่างกนัมีการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Angel 
Peiro-Signes and others (2014) ท่ีพบวา่ ธุรกิจโรงแรมท่ีมีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มไดรั้บขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นการตลาดนอกจากน้ีขอ้บงัคบัจากมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอีกด้วยซ่ึงพบว่าธุรกิจโรงแรมท่ีมีมาตรฐาน 4 ดาวมีผลกระทบโดยตรงต่อมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
5.2.4  การวเิคราะห์อทิธิพลของการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของธุรกจิโรงแรม 
 ไทยทีม่ีอทิธิพลต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของธุรกจิโรงแรมไทย  
พบวา่ การรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมไทยมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

คือผลการด าเนินงานดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อ
หุ้น อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน และอัตราส่วนก าไรสุทธิของธุรกิจโรงแรมไทย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Signes, Oña, Pastor and Verma (2012) ไดท้  าการศึกษามาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ พบวา่โรงแรมท่ีไดรั้บรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม มี
ผลการการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจแตกต่างอยา่งมีนยัยะส าคญักบัโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน 
และการศึกษาของ Wagner and others (2001) ท่ีพบวา่ผลการด าเนินงานดา้นการเงินมีอิทธิพลต่อ
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นองคก์รท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีจะไดรั้บก าไรท่ีดีข้ึนดว้ยเน่ืองจาก
องคก์รจะมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบเชิง
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รุก ซ่ึงอิทธิพลระหว่างการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงานขององค์กรคือการท่ีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มจะสร้างความแตกต่างใหแ้ก่สินคา้และบริการของโรงแรม 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
 การศึกษาเร่ืองอิทธิของการไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมไทย สามารถน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี 
 5.3.1.1  ผูป้ระกอบการ ผู ้บริหารธุรกิจโรงแรมและธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัท่ีพบว่าผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมคืออตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น อัตราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน และอตัราส่วนก าไรสุทธิ มีอิทธิพลต่อการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐาน
ใบไมเ้ขียว) เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ธุรกิจเน่ืองจากการลงทุนเพื่อเขา้รับมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งอาศยังบประมาณในการเตรียม
ความพร้อม ขอ้มูลจากผลการวิจยัจึงสามารถช้ีให้เห็นวา่การเขา้รับมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีส่วน
ช่วยให้ผลการด าเนินงานในภาพรวมดีข้ึน นอกจากน้ียงัสร้างความตระหนักถึงความส าคญัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทั้งต่อผูบ้ริหาร พนักงานและลูกคา้ และน าไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในธุรกิจโดยสามารถสร้างจุดขายให้กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกลุ่มนกัท่องเท่ียวคุณภาพไดอี้กดว้ย  
 5.3.1.2  หน่วยงานท่ีจดัท าและเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาวิจยัท่ีพบวา่ระดบัมาตรฐาน (ดาว) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั โดยขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจโรงแรมท่ี
เขา้รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 4-5 ดาวและมีขนาดกิจการใหญ่-
ใหญ่มาก ดงันั้นหน่วยงานท่ีจดัท าและเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มควรเตรียมความพร้อมและ
ให้ความรู้แก่ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเขา้รับมาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มให้มาก
ยิง่ข้ึน โดยจดัท าหลกัสูตรเตรียมความพร้อมแก่ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งจดัตั้ง
คณะท่ีปรึกษาเพื่อเขา้รับมาตรฐานส่ิงแวดล้อมให้เขา้กบับริบทของแต่ละธุรกิจ นอกจากน้ีขอ้มูล
ดงักล่าวยงัสร้างความตระหนกัให้แก่หน่วยงานท่ีจดัท าและเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มให้
เกิดการพฒันาและประชาสัมพนัธ์ให้ธุรกิจโรงแรมเขา้รับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 
เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมท่ีเขา้รับรองมาตรฐานใบไมสี้เขียวยงัมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับ



97 

สัดส่วนของธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนและจากผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าโรงแรมท่ีได้รับรอง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มจะมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดีกว่าธุรกิจโรงแรมท่ีไม่ไดรั้บ
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัดา้นการเงิน จะสามารถสร้างความตระหนกัให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมเห็นให้ความส าคญักบัการขอรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่การลงทุนเพื่อเขา้รับมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มเป็นการลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนในดา้นตวัเงิน นอกเหนือจากผลตอบแทนในดา้นภาพลกัษณ์ในการด าเนินธุรกิจ 
 5.3.1.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว สามารถน าผลการวิจยัเป็นขอ้มูลใน
การก าหนดนโยบายและแผนการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งแผนการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  
 5.3.1.4  ภาคการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา
งานวจิยัดา้นมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย รวมทั้งใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัด้านมาตรฐานส่ิงแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.2.1  ควรขยายขอบเขตในการศึกษาวิจยั โดยงานวิจยัน้ีวดัผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมเฉพาะดา้นตวัช้ีวดัทางการเงินเท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาผลการด าเนินงาน
ในมิติ อ่ืนๆ ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการพฒันาตาม
หลกัการวดัผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) หรือควรศึกษาผลการด าเนินงานจากรายไดท่ี้
แทจ้ริงของธุรกิจโรงแรมไดแ้ก่อตัราเฉล่ียค่าห้องพกัต่อปี (Average Room Rate) หรือ อตัราการเขา้
พกัของแขก (Room Occupancy Rate) 
 5.3.2.2  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (มาตรฐานใบไมเ้ขียว) ในธุรกิจโรงแรมเท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปอาจเพิ่มตวัแปรเป็น
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือมาตรฐานอ่ืนๆ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของมาตรฐานอ่ืนๆต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม หรือควรท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมก่อนและ
หลงัการเขา้รับมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 5.3.2.3  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงปริมาณ ควรเพิ่มการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึก และเกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพนัธ์หรือศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวกบัมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรม 
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ตารางที ่1ก ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
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ตารางที ่1ก (ต่อ) 

 
แหล่งทีม่า: ส านกังานสถิติแห่งชาติ,  2556. 
หมายเหตุ: จากการก าหนดกลุ่มประชากรคือ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 10,018 แห่ง จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 370 แห่ง 
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รายช่ือโรงแรมทีไ่ด้รับรองมาตรฐานใบไม้เขยีว 
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ตารางที ่1ข รายช่ือโรงแรมท่ีท่ีไดรั้บรองมาตรฐานใบไมเ้ขียว  
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
1) มาย เขาหลกั บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา พงังา 
2) เเอคเซส รีสอร์ท แอนด ์วลิล่า ภูเก็ต 
3) โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี กรุงเทพมหานคร 
4) โรงแรม พนัธ์ุทิพย ์สวที สาทร กรุงเทพมหานคร 
5) โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 
6) โรงแรม เอม็โพเรียม สวที กรุงเทพมหานคร 
7) โรงแรม สกาย กรุงเทพมหานคร 
8) โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร 
9) โรงแรม อนนัตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ทแอนดส์ปา กรุงเทพมหานคร 

10) โรงแรม อมารีดอนเมือง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
11) โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพมหานคร 
12) โรงแรม ออลซีซนัส์ กรุงเทพฯ สยาม กรุงเทพมหานคร 
13) โรงแรม เดอะกะลา สมุย สุราษฎร์ธานี 
14) โรงแรม ซี ซนั แซนด ์รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
15) โรงแรม บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลกั พงังา 
16) โรงแรม เกาะ ยาวใหญ่ วลิเลจ พงังา 
17) โรงแรม ไอยรา วลิล่า พงังา 
18) โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
19) โรงแรม ศิริปันนา วลิล่า รีสอร์ท แอนด ์สปา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
20) โรงแรม ว ีวลิล่าส์ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
21) โรงแรม เบสทเ์วสเทิร์นพลสัเซเรนิต้ี หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
22) โรงแรม อมารี หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
23) โรงแรม สีมา ธานี นครราชสีมา  
24) โรงแรม เดอะ เดวา เกาะชา้ง ตราด 
25) โรงแรม พีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์สปา กระบ่ี 
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ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
26) กระบ่ี ทิพา รีสอร์ท กระบ่ี 
27) อมารี โวค กระบ่ี กระบ่ี 
28) สวสัดี ป่าตอง รีสอร์ท ภูเก็ต 
29) เขาหลกั บนัดารี รีสอร์ท แอนด ์สปา พงังา 
30) อมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
31) ชาเทรียม เรสซิเดน้ท ์กรุงเทพ สาทร กรุงเทพมหานคร 
32) เดอะ กี รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
33) ศิวาเทล กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
34) โกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน  กรุงเทพมหานคร 
35) เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต ภูเก็ต 
36) อุบลบุรี รีสอร์ท อุบลราชธานี 
37) สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
38) ซนัเซ็ท ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา ชลบุรี 
39) รววิารินทร์ รีสอร์ท แอนด ์สปา กระบ่ี 
40) รามา การ์เดน้ส์ กรุงเทพมหานคร 
41) พทัยา ดิสคอฟเวอร่ี บีช ชลบุรี 
42) ฮาเวน่ รีสอร์ท หวัหิน เพชรบุรี 
43) แกรนด ์เดอ วลิล์ กรุงเทพมหานคร 
44) แกรนด ์ไฮเอท เอราวณั กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
45) การ์เดน้ ซีวิว รีสอร์ท พทัยา ชลบุรี 
46) ชลจนัทร์ พทัยา ชลบุรี 
47) เมธาวลยั ชะอ า เพชรบุรี 
48) อยธุยา แกรนด ์โฮเทล พระนครศรีอยธุยา 
49) เอเซีย พทัยา ชลบุรี 
50) อ่าวนางปร๊ินซ์วลิล ์รีสอร์ท กระบ่ี 

 



 111  

ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
51) อนนัตราสิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตรัง 
52) อยัยะปุระ รีสอร์ท แอนด ์สปา ตราด 
53) มายสมุย บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา สุราษฎร์ธานี 
54) บนัยนัทรี ภูเก็ต ภูเก็ต 
55) คลองทราย รีสอร์ท นครราชสีมา  
56) โรงแรม อยัลนัดา วลิเล็จ รีสอร์ท กระบ่ี 
57) ฟูราม่า รีสอร์ท ดานงั กระบ่ี 
58) เฟิร์ส บงักะโล บีช รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 
59) ซิกเซน้เซท ไฮ เดอะเวย ์หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
60) ดุสิต ไอส์แลนด ์รีสอร์ท เชียงราย เชียงราย 
61) เดวาทารา สุราษฎร์ธานี 
62) เซ็นทารา แกรนด ์มิราช บีช รีสอร์ท ชลบุรี 
63) เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ภูเก็ต 
64) บาย เดอะ ซี ภูเก็ต 
65) บ่อแสน วลิล่า แอนด ์สปา กระบ่ี 
66) บางกอก ชฎา กรุงเทพมหานคร 
67) บญัดารา รีสอร์ท แอนด ์สปา สุราษฎร์ธานี 
68) เดอะ ทอ้งทราย เบย ์ สุราษฎร์ธานี 
69) อนัดามนั ซีววิ ภูเก็ต 
70) อลีนตาภูเก็ต-พงังา รีสอร์ทแอนดส์ปา พงังา 
71) มิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
72) เมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต ภูเก็ต 
73) เมืองสมุยสปา รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 
74) เดอะ พาราไดซ์ เกาะยาว บูติค บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา  พงังา 
75) ป่าตอง ลอดจ ์ ภูเก็ต 
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ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
76) พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร 
77) เรือนแพ รอยลั ปาร์ค พิษณุโลก 
78) เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
79) ซีววิ ป่าตอง ภูเก็ต 
80) ซีรีน รีสอร์ท ภูเก็ต 
81) สปริงฟิลด ์แอท ซี รีสอร์ท แอนด ์สปา เพชรบุรี 
82) ว ีโฮเทล บางกอก กรุงเทพมหานคร 
83) ยายยา่ หวัหิน เพชรบุรี 
84) โรงแรม กะตะ ปาลม์รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
85) โรงแรม อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท กระบ่ี 
86) โรงแรม เจดบับลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรืท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
87) โรงแรม กะรน ซีแซนด ์รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
88) โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด ์รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
89) โรงแรม ฮอไรซอน กะรน บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
90) โรงแรม เดอะซายน์ ชลบุรี 
91) โรงแรม วาย.เอม็.ซี.เอ. อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงราย เชียงราย 
92) โรงแรม วินเซอร์ สวทีส์ กรุงเทพมหานคร 
93) โรงแรม เวยีงใต ้ กรุงเทพมหานคร 
94) โรงแรม เดอะ ทบัแขก กระบ่ี บูทิค รีสอร์ท กระบ่ี 
95) โรงแรม ทิพยช์า้ง ล าปาง ล าปาง 
96) โรงแรม ธารา ป่าตอง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 
97) โรงแรม เต๋าการ์เดน้ เฮลท ์สปา แอนด ์รีสอร์ท เชียงใหม่ 
98) โรงแรม ตกัสิลา มหาสารคาม 
99) โรงแรม สวสิโฮเตล็ ปาร์คนายเลิศ  กรุงเทพมหานคร 

100) โรงแรม ซนับีมโฮเทล ชลบุรี 
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ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
101) โรงแรม สปริงฟิลด ์วลิเลจ กอลฟ์ แอนด ์สปา เพชรบุรี 
102) โรงแรม เดอะสปา เกาะชา้ง รีสอร์ท ตราด 
103) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท แอนด ์วลิลา หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
104) โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด ์กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
105) โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สีลม กรุงเทพมหานคร 
106) โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 
107) โรงแรม สยาม เบยว์วิ ชลบุรี 
108) โรงแรม สยาม เบยช์อร์ รีสอร์ท แอนด ์สปา ชลบุรี 
109) โรงแรม เชอราตนั หวัหิน รีสอร์ทแอนดส์ปา เพชรบุรี 
110) โรงแรม ชาซ่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
111) โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
112) สันธิญา รีสอร์ท แอนด ์สปา สุราษฎร์ธานี 
113) โรงแรม เสมด็คลบั ระยอง 
114) โรงแรม ทรายแกว้ บีช รีสอร์ท ระยอง 
115) โรงแรม รอยลั ปร๊ินเซส เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
116) โรงแรม รอยลั ภูเก็ต ซิต้ี ภูเก็ต 
117) โรงแรม เดอะ รอยลั พาราไดซ์ แอนด ์สปา ภูเก็ต 
118) โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั กรุงเทพมหานคร 
119) โรงแรม รอยลั ฮิลส์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนดส์ปา นครนายก 
120) โรงแรม เดอะ รอยลั เจมส์ กอลฟ์ รีสอร์ท นครปฐม 
121) โรงแรม รามาดา รีสอร์ท เขาหลกั พงังา 
122) โรงแรม รามาดา แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
123) โรงแรม ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท กาญจนบุรี กาญจนบุรี 
124) โรงแรม พูลแมน พทัยา จี ชลบุรี 
125) โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น 
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ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
126) โรงแรม ภูนาค า รีสอร์ท เลย 
127) โรงแรม พระนางอินน์ กระบ่ี 
128) โรงแรม พีช ฮิลล ์โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท ภูเก็ต 
129) โรงแรม แมริออทรีสอร์ท แอนด ์สปา พทัยา ชลบุรี 
130) โรงแรม ป่าตอง พารากอน ภูเก็ต 
131) โรงแรม ปทุมวนั ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร 
132) โรงแรม เดอะแพสซาส สมุย สุราษฎร์ธานี 
133) โรงแรม ปารดี รีสอร์ท ระยอง 
134) โรงแรม ปานวมิาน รีสอร์ท  สุราษฎร์ธานี 
135) โรงแรม ปานวมิาน เกาะชา้ง รีสอร์ท ตราด 
136) โรงแรม ปานวมิาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ 
137) โรงแรม ปกาสัย รีสอร์ท กระบ่ี 
138) โรงแรม ออคิด เดเซีย รีสอร์ท ภูเก็ต 
139) โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 
140) โรงแรม โนโวเทล โลตสั กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
141) โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา 
142) โรงแรม โนราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา สุราษฎร์ธานี 
143) โรงแรม นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 
144) โรงแรม นารายณ์ กรุงเทพมหานคร 
145) โรงแรม เมืองสมุยสปา รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 
146) โรงแรม มูนแอนดซ์นั เชียงราย 
147) โรงแรม แมริออท ไมข้าวบีช ภูเก็ต 
148) โรงแรม มาริไทม ์พาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท กระบ่ี 
149) โรงแรม มาเลเซีย กรุงเทพมหานคร 
150) โรงแรม ลองบีช การ์เดน้ โฮเตล็ แอนด ์สปา ชลบุรี 
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ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
151) โรงแรม ลองบีช ชะอ า เพชรบุรี 
152) โรงแรม เดอะ เลกาซ่ี ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 
153) โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 
154) โรงแรม ลา ฟลอร่า รีสอร์ท แอนดส์ปา พงังา 
155) โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยธุยา 
156) โรงแรม กระบ่ี รีสอร์ท กระบ่ี 
157) โรงแรม โฆษะ ขอนแก่น 
158) โรงแรม เกาะชา้ง คชา รีสอร์ท แอนด ์สปา ตราด 
159) โรงแรม เกาะชา้ง แกรนด ์ลากูน่า ตราด 
160) โรงแรม เขาหลกั ซีววิ รีสอร์ท แอนด ์สปา พงังา 
161) โรงแรม เขาหลกั ลากูน่า รีสอร์ท พงังา 
162) โรงแรม เก๊าไมล้า้นนา รีสอร์ท เชียงใหม่ 
163) โรงแรม จีรัง เฮลท ์วลิเลจ เชียงใหม่ 
164) โรงแรม ไอยรา เลค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท อุทยัธานี 
165) โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่ (วาย เอม็ ซี เอ) เชียงใหม่ 
166) โรงแรม อินทรา รีเจน้ท์ กรุงเทพมหานคร 
167) โรงแรม ดิ อิมพีเรียล สมุย สุราษฎร์ธานี 
168) โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควนีส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
169) โรงแรม อิมพีเรียลเรือและบา้น สมุย สุราษฎร์ธานี 
170) โรงแรม ไฮแอท รีเจนซ่ี หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
171) โรงแรม ฮอไรซอน ป่าตอง บีช รีสอร์ท โฮเตล็ ภูเก็ต 
172) โรงแรม แกรนด ์เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
173) โรงแรม แกรนด ์ไชน่า ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร 
174) โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี กาญจนบุรี 
175) โรงแรม แฟร์เฮาส์ วลิล่า แอนด ์สปา สุราษฎร์ธานี 
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ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
176) โรงแรม ดุสิต ธานี พทัยา ชลบุรี 
177) โรงแรม ดุสิต ธานี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
178) โรงแรม ดุสิต ปร๊ินเซส โคราช นครราชสีมา  
179) โรงแรม ดวงจิตต ์รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
180) โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
181) โรงแรม เดอะ ซิต้ี ศรีราชา ชลบุรี 
182) โรงแรม ช่องฟ้า รีสอร์ท พงังา 
183) โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ นครราชสีมา  
184) โรงแรม เจา้พระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
185) โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพมหานคร 
186) โรงแรม เซ็นทารา แม่สอดฮิลล ์รีสอร์ท ตาก 
187) โรงแรม เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต ภูเก็ต 
188) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต ภูเก็ต 
189) โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ อุดรธานี อุดรธานี 
190) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย สุราษฎร์ธานี 
191) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท และ วลิล่า กระบ่ี กระบ่ี 
192) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็น

เตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 
กรุงเทพมหานคร 

193) โรงแรม บุณฑริกา วลิล่า ภูเก็ต 
194) โรงแรม บรุคไซด ์วลัเล่ย ์รีสอร์ท ระยอง 
195) โรงแรม เดอะ บลูมารีน รีสอร์ท แอนด ์สปา ภูเก็ต 
196) โรงแรม เบสท ์เวสเทิร์น พะงนับุรี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 
197) โรงแรม บนัยนัทรี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
198) โรงแรม บา้นปู รีสอร์ท แอนด ์สปา ตราด 
199) โรงแรม บางกอก พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
200) โรงแรม แมริออท รีสอร์ท แอนด ์สปา กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่1ข (ต่อ) 
 

ที่ รายช่ือโรงแรม จังหวดั 
201) โรงแรม บานบุรี รีสอร์ท แอนด ์สปา สุราษฎร์ธานี 
202) โรงแรม บา้นตล่ิงงาม รีสอร์ท & สปา ประจวบคีรีขนัธ์ 
203) โรงแรม บา้นทะเลดาว  พงังา 
204) โรงแรม บา้นเขาหลกั สมุทรสงคราม 
205) โรงแรม บา้นอมัพวารีสอร์ท แอนด ์สปา กรุงเทพมหานคร 
206) โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขนัธ์ 
207) โรงแรม อสัสรา วลิล่า แอนด์ สวที ภูเก็ต 
208) โรงแรม อความารีน รีสอร์ท แอนด ์วลิล่า ชลบุรี 
209) โรงแรม เอ-วนั เดอะ รอยลั ครูส กรุงเทพมหานคร 
210) โรงแรม เอ-วนั กรุงเทพฯ กระบ่ี 
211) โรงแรม อ่างนางวลิล่า รีสอร์ท ภูเก็ต 
212) โรงแรม อนัดามนั คาเนเซีย รีสอร์ท แอนด ์สปา กรุงเทพมหานคร 
213) โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท สุราษฎร์ธานี 
214) โรงแรม อมารี ปาลม์ รีฟ เกาะสมุย ชลบุรี 
215) โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา กรุงเทพมหานคร 
216) โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ภูเก็ต 
217) โรงแรม อมารี คอรัล บีช ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร  
218) โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 
219) โรงแรมดิ เอทสั บางกอก กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิใบไมเ้ขียว, 2009. 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอย่างอตัราส่วนทางการเงินของธุรกจิโรงแรมที่ท าการสุ่มตัวอย่าง 
จากระบบคลงัข้อมูลธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
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ตารางที ่1ค อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั A ปี 2555-2557 
 

ที่ อตัราส่วน 2555 2556 2557 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) % 
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) % 
ผลตอบแทนจากก าไรขั้นตน้ต่อรายไดร้วม % 
ผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม % 
ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม % 

7.51 
15.51 

 
26.28 
26.28 

0.69 
1.56 

 
3.46 
3.46 

0.24 
0.58 

 
1.38 
1.38 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
6) 
7) 
8) 
9) 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (เท่า) 
อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (เท่า) 
อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม % 

0.29 
14.48 
28.58 
28.69 

0.20 
14.56 
27.31 
39.90 

0.18 
16.07 
27.39 
37.21 

ตัวช้ีวดัสภาพคล่อง 
10) อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)  1.35 1.54 3.23 
 
หมายเหตุ :  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ก.พ. 2559 และ % เปล่ียนแปลงค านวณจาก  

 จ านวนเงินส้ินปีนั้นลบ (-) ส้ินปีก่อนหนา้ 

 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล     นางสาวศินีนาฎ พูลเก้ือ 
 
ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 

 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2558-2559 

ผูป้ระสานงานโครงการวจิยั  
คณะการจดัการการท่องเท่ียว  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั 
ผูช่้วยนกัวจิยั ส านกัวจิยั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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