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การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการองค์การสี
เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะการตลาด
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การตลาดสี เขียวและกลุ่ มที่สองใช้วิธีการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ศึกษาในมิติการมีส่วนร่ วมทาง
สังคมกับชุมชนท้องถิ่น
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ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบของการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยประกอบไปด้วยทั้งหมดสามปั จจัยคือ มิติการจัดการองค์การสี เขียว ได้แก่
“ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์” ผูบ้ ริ หารประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง
ที่ ดี ท าให้ พ นัก งานเกิ ด ความภาคภู มิ ใจและเกิ ด แรงจู งใจต่ อ การท างานในองค์ก รต่ อ มาคื อมิ ติ ด้าน
การตลาดสี เขียว ได้แก่ “ระดับราคาที่พกั ที่มีความคุ ม้ ค่าและเหมาะสม” โดยโรงแรมสามารถควบคุ ม
ต้นทุนด้านการจัดซื้อจัดจ้างสี เขียวพิจารณาเลือกใช้ซพั พลายเออร์ และวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ช่วยลดต้นทุน
ด้านการดาเนิ นงานของโรงแรมให้ต่าลงอันจะส่ งผลต่อราคาสิ นค้าหรื อบริ การของโรงแรมทาให้ขยาย
ฐานหรื อกลุ่ มของลูกค้าได้กว้างขึ้นนาไปสู่ ความสามารถในการทากาไรและการกระจายรายได้ไปสู่
ท้องถิ่นและสุ ดท้ายคือ มิติการมีส่วนร่ วมทางสังคมอันได้แก่การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่ วมในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมและรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันเกิ ดจากการดาเนิ นงานของโรงแรมและมี
ผลกระทบมาถึงความเป็ นอยูข่ องประชาชนและสิ่ งแวดล้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั คือควรมีการ
จัดการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มธุ รกิจท้องถิ่ นทาให้ภาคชุ มชน
ท้องถิ่นมีรายได้และคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนส่ งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีท้ งั ความเจริ ญเติบโตและความยัง่ ยืน
คาสาคัญ: โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม, ภาคใต้ฝั่งตะวันตก, องค์การสี เขียว, การจัดการองค์การ
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The objectives of this qualitative research were: 1) to study green organization management of
an environmental friendly hotel in Southwestern Thailand; 2) to study green marketing characteristics
of an environmental friendly hotel in Southwestern Thailand; 3) to study social activities and
participation with local communities of an environmental friendly hotel in Southwestern Thailand.
This research used a case study of a certified environmentally friendly management hotel in the west
coast of the Southern part of Thailand. All qualitative data were analyzed by the content analysis
method. The key informants in this research were divided into two major groups. The first group was
selected for an in-depth interview technique for studying the dimension of green organization
management and green marketing. For the second group, a focus-group technique was used for
studying the dimension of social participation with local communities.
Research findings revealed that the pattern of management of the environmental friendly
hotel in the West coast of the Southern Thailand involved three factors included green organization
management dimension of “Transformational Leadership as Idealized Influencer” with role model

(ง)

behavior leading to organizational pride and work motivation of the staff. Next, the green marketing
dimension of “worthy and suitable price”, in which the cost was controlled by green procurement for
choosing the right suppliers and local materials, would help reduce the hotel’s operation cost. The
product and service price would widen a variety of customer segments, leading to profitability and
local community income distribution. Finally, a social participation dimension that enabled the locals
to participate and share responsibility related to hotel’s business operations would have impact on
people and environment. The recommendation from the result of the study was to conduct a cultural
study that would promote and support local business so that the local community could acquire better
income and quality of life resulting in both growth and sustainability of the local economy.
Keywords: environmentally friendly hotel, Southwestern Thailand, green organization,
organization management.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภายใต้ส ภาพสิ่ งแวดล้อมและทรั พ ยากรที่ ถูก นามาใช้ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ สังคม
การเมื อง การแข่งขันทางธุ รกิ จ และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ในโลกของการค้าเสรี ปัจจุบนั ทุ ก
ประเทศทัว่ โลกในหลายทศวรรษที่ผา่ นมา รวมถึงประเทศไทยไม่ได้คานึงถึงหลักการใช้ทรัพยากร
อันทรงคุณค่าซึ่ งทุกประเทศทราบกันดีวา่ เมื่อมีการนามาใช้แล้วต้องหมดไป แล้วสิ่ งที่สาคัญคือเมื่อ
นามาใช้แล้วกลับไม่คานึ งถึงผลกระทบต่อการทาลายสภาพสิ่ งแวดล้อม ทาลายระบบนิเวศน์วทิ ยาที่
เป็ นแหล่ งสาคัญในการดารงชี พของสิ่ งมีชิวิตของโลกใบนี้ ก่ อให้เกิ ดมลพิษ ทางน้ า อากาศ และ
พื้นดิ นที่ เสื่ อมโทรมซึ่ งยากที่ จะแก้ไขหรื อแก้ไขได้อาจจะสายเกิ นไป นักสังคมศาสตร์ ท้ งั ในและ
ต่างประเทศมองว่า การบริ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริ โภค และ
การได้มาซึ่ งผลกาไรอย่างเดียวอันเนื่องจากทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมได้มาฟรี ไม่มีซ่ ึ งต้นทุนในการ
ซื้ อขาย จึงมีการบริ โภคอันอย่างไม่มีขีดจากัด โดยลืมผลกระทบที่ตามมาอย่างทวีคูณ อาทิ วาตภัย
อุทกตภัย เกิ ดน้ าเน่ าเสี ย อากาศมีปริ มาณสารตะกัว่ สู ง ไม่สามารถดื่มน้ าฝนได้อีกต่อไป เมื่อฝนตก
ลงมาพื้นดินก็เป็ นส่ วนรองรับน้ าฝนที่เจือปนสารพิษต่างๆ สู่ พ้ืนดิน การทาการเกษตรก็ไม่ได้ผลผลิต
ที่ คุ้ม ค่ า ปั ญ หาเหล่ า นี้ ล้วนเกิ ด จากฝี มื อ มนุ ษ ย์ที่ ย งั ขาดจิ ต ส านึ ก และไร้ ซ่ ึ งความรั บ ผิด ชอบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมนัน่ เอง

ภำพที่ 1.1 ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดในระบบนิเวศน์วงจร
ที่มา: กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2559)
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จากภาพที่ 1.1 จะเห็ นได้ว่า พบการปนเปื้ อนของสารเคมีในสิ่ งแวดล้อมเป็ นประเด็นที่ มี
ความสาคัญต่องานวิจยั ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยมีการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง และมี
สมมติฐานว่าจะคงอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมเป็ นระยะเวลานานหรื อตกค้างยาวนานในแหล่งน้ าและดิน การ
ค้นพบสารเคมีในแหล่ งน้ าและน้ าที่ผ่านการบาบัดอาจมีผลกระทบในระยะยาว เป็ นเพราะยังขาด
ข้อมูลความเป็ นพิษและการตรวจติดตามการปนเปื้ อนของสารเคมีในแหล่งน้ า ในขณะที่สารเคมีที่
ปนเปื้ อนเหล่านี้ เป็ นสารที่มีผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตถึงแม้จะในปริ มาณน้อย จากการศึกษาพบว่ามี
การปนเปื้ อนสารเคมีในแหล่งน้ าและไหลลงสู่ ทะเล งานวิจยั ได้มีการชี้บ่งว่าอาจมีผลกระทบด้านลบ
ต่อระบบนิ เวศน์เมื่อมี การปนเปื้ อนของสารเคมี สาหรับในประเทศไทยยังคงมีการตรวจพบการ
ปนเปื้ อนของสารเคมี ในน้ าเสี ยและน้ าที่ ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสี ยบางประเภท การ
ปนเปื้ อนจะขึ้นกับชนิ ดและปริ มาณของสารเคมีน้ นั ๆ และประสิ ทธิ ภาพของระบบบาบัดชนิดนั้นๆ
การปนเปื้ อนอาจเกิ ดจากการทิ้งสารเคมีที่หมดอายุหรื อเหลือใช้ลงในถังขยะหรื อปล่อยสู่ แหล่งน้ า
โดยมีการกาจัดที่ไม่เหมาะสม การทิ้งลงระบบระบายน้ า โดยปั ญหาสิ่ งแวดล้อมแต่ละประเภทล้วน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ชนิ ด ในระบบนิ เวศน์ แ ละปั ญ หาเหล่ า นั้น ล้ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นวงจรไม่รู้จกั จบสิ้ น
ตั้ง แต่ ป ระเทศไทยได้เข้า สู่ ก ารรวมกลุ่ ม เป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (เออี ซี ) นั้น
ประโยชน์ในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของประเทศ
ในกลุ่มสมาชิ กอาเซี ยนเพิ่มขึ้น ประกอบกับปั จจัยด้านความสะดวกสบายด้านคมนาคมทั้งทางบก
ทางอากาศ และทางน้ า เหล่านี้ จะช่วยดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนของไทยและต่างชาติ ให้
หันมาลงทุนในธุ รกิจบริ การด้านท่องท่องเที่ยวและธุ รกิ จเกี่ยวเนื่ องในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
ของประเทศไทยมากขึ้น จากสาเหตุดงั กล่าวทาให้ธุรกิจด้านที่พกั และโรงแรมสาหรับนักท่องเที่ยว
ยังคงมีโอกาสขยายตัวสู งขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นหนึ่ งในประเทศสมาชิกกลุ่มเออี
ซี ในช่ วงปลายปี 2558 เป็ นต้นมา ยิ่งเพิ่มโอกาสในการขยายตัวแก่ธุรกิ จด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
ได้แก่ ธุ รกิจโรงแรม เป็ นต้น (Kasikornbank, 2014) ซึ่ งการขยายตัวของสถานประกอบการโรงแรม
อย่างต่อเนื่ องทาให้สิ่งแวดล้อมและสังคมได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากการดาเนินงานเฉพาะ
และการให้ บ ริ ก ารของสถานประกอบการมี ก ารใช้พ ลังงาน น้ า และทรัพ ยากรเป็ นจานวนมาก
(Robinot & Giannelloni, 2010) จึงท าให้เกิ ดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ของสถานประกอบการโรงแรมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
กิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงานในแต่ละวันของโรงแรมจาเป็ นต้องอาศัยโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริ การสาธารณะ ความต้องการที่มากขึ้นก็ยงั เพิ่มจานวนของสิ่ งปฏิกูล ความเสื่ อม
โทรมจึงสามารถเกิ ดขึ้นได้ท้ งั สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อสิ่ งแวดล้อมทางสังคม จากฐานข้อมูล
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อาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา พบว่าสถาน
ประกอบการประเภทโรงแรมมีปริ มาณการใช้พลังงานมากกว่าอาคารธุ รกิ จประเภทโรงพยาบาล
และสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงการเป็ นอุตสาหกรรมบริ การในการใช้พลังงานในรู ปของพลังงาน
ไฟฟ้ าและพลังงานความร้อนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ถ้าหาก
โรงแรมมีการลดการใช้พลังงานน้อยลงจะทาให้โรงแรมประหยัดค่าไฟฟ้ าและลดการสู ญเสี ยหรื อ
สู ญ เปล่ าของทรั พ ยากรธรรมชาติ ในส่ วนของน้ าก็ เป็ นทรัพ ยากรที่ ส าคัญ ที่ ส ถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมใช้ในการดาเนิ นงานและให้บริ การ โดยแหล่งที่มาของน้ าเสี ยจากโรงแรมเกิดจาก
แหล่ งใหญ่ ๆ คื อ ห้องพัก ห้องซัก รี ด ห้องครั ว สระว่ายน้ า สปา และน้ าปล่ อยทิ้ งจากเครื่ องจัก ร
อุปกรณ์ โดยปริ มาณน้ าเสี ยของโรงแรมขึ้นอยูก่ บั การใช้น้ าของลูกค้า (Lorsomboon et al., 2000)
การดาเนิ นงานสถานประกอบการประเภทโรงแรมยังสร้างผลกระทบในเรื่ องของเสี ย และ
สิ่ งปฏิกูล โดยของเสี ยที่เกิดจากกิจกรรมในการดาเนินของโรงแรมส่ วนใหญ่ ได้แก่ เศษอาหารเหลือ
จากห้องอาหาร ภาชนะบรรจุต่างๆ ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋ อง อลูมิเนี ยม เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ มี
ปริ มาณมากกว่าขยะทัว่ ไปที่มาจากชุมชนที่พกั อาศัย เรื่ องของอากาศและเสี ยงก็เป็ นผลกระทบที่เกิด
จากการดาเนิ นงานของโรงแรมเช่ นกัน ซึ่ งการปล่อยมลพิษสู่ อากาศทาให้เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
และสิ่ งแวดล้อม โดยสารที่ใช้ในการปรับอากาศหรื อทาความเย็นในธุ รกิจในโรงแรม จะไปทาลาย
ชั้นโอโซนที่ทาหน้าที่กรองรังสี อลั ตราไวโอเลตซึ่ งส่ งผลให้รังสี อลั ตราไวโอเลตสามารถผ่านลงมา
สู่ ผิวโลกและสามารถสร้างอันตรายต่อมนุษย์ได้ นอกจากนี้ ปัญหาด้านคุณภาพอากาศธุ รกิจโรงแรม
มักเป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยจากการปฎิบตั ิงานในแต่ละวัน รวมไปถึงมลพิษทาง
เสี ยงจากการดาเนิ นกิ จกรรมบางอย่างของโรงแรมที่อาจทาให้เกิดมลพิษทางเสี ยงแก่พนักงานหรื อ
ชุมชนใกล้เคียงได้
โรงแรมเป็ นสถานประกอบการ ที่ให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การเพื่อให้ความสะดวกสบายและ
สร้ างความพึ่งพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การซึ่ งในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากรพลังงาน
และก่อให้เกิดมลภาวะทั้งขยะและน้ าเสี ย จึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู่ ช้ นั บรรยากาศอัน
เป็ นสาเหตุ หลักของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์ โลกร้ อนที่ กาลังกายเป็ น
วิกฤติดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ ดังที่หน่วยงานภาครัฐคือกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้เข้ามา
ดาเนินโครงการ “การบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมประเภทโรงแรม (Green Hotel)” เพื่อส่ งเสริ ม
ศัก ยภาพโรงแรมให้ มี ก ารใช้ท รั พ ยากรพลัง งานอย่า งคุ ้ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจัด การ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริ การให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
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หากเราพิจารณาข้อมูลจากการสารวจของสานักสถิติแห่งชาติปี 2561 ซึ่ งทาการสารวจทุกๆ
2ปี นั้นมีสถานประกอบการโรงแรมที่เป็ นตัวอย่างทั้งสิ้ น 5,392 แห่ ง ข้อมูลที่นาเสนอเป็ นผลการ
ดาเนิ นกิจการในรอบปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) ของสถานประกอบการที่ พกั แรมทัว่
ประเทศ สรุ ปได้ดงั แสดงในภาพที1.2

กรุงเทพมหำนคร
5.0 %

ภำคกลำง
26.4 %

ภำคเหนือ
20.4 %

ภำคใต้
27.8 %

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
20.4 %

ภำพที่ 1.2 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมจาแนกตามรายภาคทัว่ ประเทศ
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560)
จากข้อมูลทางสถิติดงั ภาพที่ 1.2 พบว่าจานวนสถานประกอบการโรงแรมในเขตภาคใต้มี
มากเป็ นอันดับที่ หนึ่ งเมื่อเที ยบกับจานวนของสถานประกอบการโรงแรมฯรายภาค เมื่อพิจารณา
สถานประกอบการ ที่พกั แรมเป็ นรายภาค พบว่า ส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 27.8 เป็ นสถานประกอบการ
ในภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคกลางร้อยละ 26.4 สาหรับสถานประกอบการในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีสัดส่ วนเท่ากันคือร้อยละ 20.4 ที่เหลือร้อยละ 5.0 คือสถาน-ประกอบการใน
กรุ ง เทพมหานคร อนึ่ งการด าเนิ น กิ จการในรอบปี 2560 ของสถานประกอบการที่ พ ัก แรมทั่ว
ประเทศ มีมูลค่ารายรับและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น ประมาณ 210,861.9 ล้านบาท และ 164,799.9 ล้านบาท
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ตามล าดับ โดยมี รายรั บ และค่ าใช้จ่ายเฉลี่ ย ต่ อกิ จการประมาณ 8.6 ล้านบาท และ 6.7 ล้านบาท
ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาตามภาค พบว่าสถานประกอบการที่พกั แรมในภาคใต้ มีมูลค่ารายรับและ
ค่าใช้จ่ายสู งที่สุดประมาณ 79,179.7 ล้านบาท และ 63,766.2 ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่สถาน
ประกอบการที่ พกั แรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีมูลค่ารายรับและค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดประมาณ
9,197.8 ล้านบาท และ 6,077.9 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ กลุ่มโรงแรมภาคใต้ฝ่ังตะวันตกหรื อ
ฝั่ งอันดามัน เช่ น ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ยังถื อว่าเป็ นสถานที่อนั ทรงคุ ณค่าด้าน
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมของประเทศเป็ นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็ นที่นิยมมี ชื่อเสี ยง
มีความโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนสถานที่ไหนเปรี ยบเทียบได้ จึงเป็ นสิ่ งดึงดูดนัก
ท่องเทียวจากทัว่ สารทิศ ทั้งในและต่างประเทศต่างมาดื่มด่ากับทัศนียภาพและสิ่ งแวดล้อมที่สวยงาม
ของจังหวัดทางภาคใต้ ทาให้เกิ ดรายได้ของประชาชนในท้องถิ่ นดีข้ ึ น วิถีการดารงชี พเปลี่ ยนไป
ส่ วนการโรงแรมมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเพิ่มขึ้น มีการสร้างรี สอร์ ท และโรงแรมตามริ มฝั่ง
ทะเลมีการบุกลุกป่ าชายเลนเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จนลืมไปว่าสิ่ งเหล่านี้ ได้
เข้ามาทาลายอัตลักษณ์ ท างธรรมชาติ ส่ิ งแวดล้อมทั้งที่ต้ งั ใจหรื อไม่ได้ต้ งั ใจล้วน ส่ งผลต่ อสภาพ
สิ่ งแวดล้อมทั้งนั้น ดังนั้นแนวคิดทางด้านการจัดการจึงได้ถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพของ
โรงแรมแต่ แ นวคิ ด เหล่ า นั้น ยัง ไม่ ไ ด้เป็ นสู ต รส าเร็ จ ท าให้ อ งค์ก รโรงแรมน ามาใช้ใ ห้ ป ระสบ
ผลสัมฤทธิ์ เนื่ องจากการที่จะบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ยุคปั จจุบนั จะต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะขององค์กรโรงแรม และบริ บทสภาพสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งต้อง
ร่ วมมื อเพื่อการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม จาเป็ นต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อทาให้สภาพสิ่ งแวดล้อมมิได้ถูกทาลายอีกต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเชิ งคุณภาพถึงแนวทางในการบริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงแรมในเขตภาคใต้ฝัง
ตะวันตกของประเทศไทยซึ่ งมีจานวนสถานประกอบการโรงแรมคิดเป็ น47%ของจานวนสถาน
ประกอบการโรงแรมในเขตภาคใต้โดยรวม และเป็ นโซนที่ มีศกั ยภาพต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่ งให้
ความสนใจในการเข้ า มาพ านั ก เป็ นจ านวนไม่ น้ อ ยในแต่ ล ะปี ธุ ร กิ จ โรงแรมที่ พ ัก จึ ง เป็ น
ปั จจัยพื้นฐานสาคัญในการสนับสนุ นการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและมีบทบาทต่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ซึ่ งจาเป็ นต้องพัฒนาการบริ หารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในด้านที่พกั พร้อมกับ
จัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ การประเมินการจัดการของโรงแรม
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในลัก ษณะของการเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมจะเป็ นดัช นี ช้ ี วดั ให้เห็ นถึ งการ
บริ การของโรงแรมที่ให้ความสาคัญกับการจัดการด้านทรัพยากร ความปลอดภัยของผูเ้ ข้ารับบริ การ
ความรับผิดชอบต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงความตระหนักถึงท้องถิ่ นทั้ง
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ทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ผลที่ได้จากงานวิจยั นี้จะสามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานและ
แนวทางในการแก้ปั ญ หาการจัดการสิ่ งแวดล้อมในรู ป แบบการจัดการของสถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมภายใต้บริ บทเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันนี้ โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บ ัติ ก ารและการด าเนิ น งานจริ ง ของโรงแรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ลดผลกระทบต่อการเกิดปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมได้อย่างอย่างยัง่ ยืน
1.2 โจทย์วจิ ัย
การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทยมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษามิติการจัดการองค์การสี เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้
ของประเทศไทย
2. เพื่ อศึ ก ษามิ ติ ก ารตลาดสี เขี ย วของโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของ
ประเทศไทย
3. เพื่อศึกษามิติการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้ ำนกรณีศึกษำ
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ ใช้เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กกิ จ การที่ จะศึ ก ษาจากโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมที่ได้รับคารับรองการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) จากคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มกิ จกรรมสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ประจาปี 2559-2561 ทัว่ ประเทศจานวนทั้งหมด 53
โรงแรม โดยคัดเลือกจากกลุ่ มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาเป็ นโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ ง
กาลังดาเนิ นกิ จการอยู่ในเขตจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
จากคณะกรรมการฯ มี จานวนทั้งสิ้ น 3 จังหวัด ได้แก่ โรงแรมใน จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดกระบี่ เป็ นจานวนทั้งหมด 22 โรงแรม จากประเภทการรับรองคุณภาพการบริ การที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของกลุ่ มตัวอย่างการวิจยั ที่ตอ้ งการ เน้นความมีคุณภาพเป็ นหลัก มีความ
ละเอียด ลึกซึ้ ง มีขอ้ มูลที่ลุ่มลึกและมุ่งเน้นความชัดเจนมากกว่างานวิจยั เชิงปริ มาณโดยทัว่ ไป ผูว้ ิจยั
จะท าการศึ ก ษาโดยใช้วิธี กรณี ศึ ก ษา (Case Study) โดยมุ่ งศึก ษาจากัดเฉพาะสถานประกอบการ
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โรงแรมที่ ได้รับคารับรองการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของประเทศ
ไทย โดยโรงแรมที่มีความพร้อมของข้อมูลในการนามาใช้เป็ นกรณี ศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดใน
การวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว จังหวัด พังงา ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่ ไ ด้รั บ มาตรฐาน
โรงแรมสี เขียวและยังได้รับมาตรฐานรับรองสาหรับธุ รกิ จภาคการท่องเที่ยวจากสภาการท่องเที่ยว
แห่ ง ยุโรป (FTO) โครงการ Travelife ในระดับ สู ง สุ ด เพี ย งแห่ ง เดี ย ว โรงแรมนี้ ได้ถู ก น ามาเป็ น
ตัวแทนของกลุ่ ม ตัวอย่างจากจานวนประชากรโรงแรมทั้งหมดที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมในเขต
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ดังนั้นโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในเขตจังหวัดภาคใต้
ฝังตะวันตกของประเทศไทยอื่นๆ จะถือเป็ นข้อจากัดในศึกษาครั้งนี้
1.4.2 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การศึ ก ษาครั้งนี้ มุ่ งศึ ก ษาในประเด็น ด้านการบริ ห ารจัดการที่ นาไปสู่ ค วามยัง่ ยืนในการ
จัดการโรงแรมที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยองค์กรจะต้องทบทวนกิ จกรรมทั้งหมดเพื่อปลูกฝั ง
เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเข้าไว้ในทุกๆ กิ จกรรม มิใช่ การ
ดาเนิ นเพี ยงกิ จกรรมเพื่ อสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่นอกกระบวนการหรื อแยกต่างหากจากการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ นสามมิติ
หลัก คือ 1) มิติดา้ นการจัดการองค์การสี เขียว 2) มิติดา้ นการตลาดสี เขียว และ 3) มิติการมีส่วนร่ วม
ของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
โดยมิติอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากประเด็นด้านการบริ หารจัดการใน 3 มิติหลัก ดังกล่าวจะถือ
เป็ นข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้
1.4.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
ระยะเวลาในการศึกษา เมษายน 2560 - ธันวาคม 2562
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและอุปสรรคของการบริ หาร
จัดการโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมไปปรับ ลดจุดอ่อน เสริ มสร้างจุดแข็ง เพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒนาธุ รกิจให้เจริ ญเติบโต ก้าวไปสู่ การยกระดับเป็ นโรงแรมสี เขียวในระดับโลกได้
2. ได้องค์ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับลักษณะของการบริ หารจัดการกิจการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ต่อสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเป็ นรู ปธรรมต่อภาครัฐและภาคเอกชน
3. สามารถนาองค์ความรู ้ใหม่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการจากผลที่ได้จาการวิจยั นี้ มาใช้เป็ น
แนวทางเพื่อพัฒนางานทางวิชาการใหม่ๆ หรื อเทียบเคียงในการพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อ
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ส่ งเสริ มให้เกิดกิจการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็ นการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคมชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นรากฐานที่มน่ั คงและยัง่ ยืนของประเทศ
ต่อไป
1.6 นิยำมศัพท์
โรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Friendly Hotel) หมายถึ ง โรงแรม
พาราไดซ์ เกาะยาว จัง หวัด พัง งา ที่ ไ ด้รับ ค ารั บ รองการบริ ก ารที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มจาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จกรรมสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว และดาเนิ นกิ จการอยู่ในเขตจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ั งตะวัน ตกของประเทศไทย เป็ นโรงแรมสี เขี ยวที่ มี ก ารดาเนิ น การธุ รกิ จที่ ใส่ ใจกับ การ
อนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในทุ ก ๆ กระบวนการของการด าเนิ น การเพื่ อให้มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด
กำรจั ด กำรองค์ ก ำรสี เขี ยว (Green Organization Management) หมายถึ ง การวางแผน
การจัดสรร การใช้ทรัพยากรและการกระทา การจัดการ หรื อการดาเนิ นการใดๆ ในองค์การเพื่ อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในสังคมและชุ มชน ทาให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมดีข้ ึน และเกิ ด
ประโยชน์ต่อชุ มชน ผ่านกระบวนการสร้างศักยภาพของสิ่ งแวดล้อมให้เกิดการคงสภาพด้วยการใช้
อย่างยัง่ ยืน มี การขจัดของเสี ย/มลพิษ และการควบคุ มกิ จกรรมการจัดการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
มนุษย์ตลอดไปทั้งทางตรงและทางอ้อม
วัฒ นธรรมองค์ กำร (Organizational Culture) หมายถึ ง วัฒ นธรรมองค์ในรู ปแบบเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นวัฒนธรรมที่ให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ภำวะผู้นำแบบสร้ ำงควำมเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึ ง ภาวะ
ผู้น าแบบสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงเป็ นการใช้ภ าวะผู้น าเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การให้เอื้ออานวยต่อการบรรลุประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
กำรบริ กำรที่เป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้ อม (Green Service) หมายถึ ง การปฎิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมในระดับสู งจนทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเกิ ดความจงรักภักดี
ต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าในที่สุด
กำรตลำดสี เขียว (Green Marketing) หมายถึง การที่โรงแรมมีการดาเนินงานโดยคานึงถึง
สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า สรรหาแหล่งผลิต การจัดซื้ อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต โดย
ใช้แนวคิดความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมผสมผสานกับส่ วนประสมทางหลักการตลาด 4P’s
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กำรมี ส่ วนร่ ว มของสั งคมต่ อกำรเป็ นมิต รกับ สิ่ งแวดล้ อม (Green Social Participation)
หมายถึง การที่โรงแรมเปิ ดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่ น สังคม สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วม หรื อใน
การตัดสิ นใจในโครงการพัฒนากิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม และเข้าร่ วมประชุมเมื่อมีโครงการที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยส่ วนรวม มีส่วนร่ วมในการติดตามและในการรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาโครงการด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง การบริ ห ารจัด การโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มในภาคใต้ฝ่ั ง
ตะวันตกของประเทศไทย ได้ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมเอกสารในเชิ งทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั
และวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แนวการบริ ห ารจัด การที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อ ม แล้ว น ามา
ประมวลผลจนได้ม าซึ่ งกรอบแนวคิ ด ในงานวิจยั และสมมติ ฐ านในงานวิจ ัย โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการจัดการองค์การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2.2 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและภาวะผูน้ าสร้างความเปลี่ยนแปลง
2.4 แนวคิดการตลาดสี เขียว
2.5 แนวคิดทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.6 กรณี ศึกษาตัวอย่างของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 แนวคิดการจัดการองค์ การทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นธุ รกิ จที่มีบทบาทและมีความสาคัญต่อภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาอย่างรวดเร็ วโดยปราศจากการวางแผนและการควบคุ ม ส่ งผลให้ส่ิ งแวดล้อมเกิ ดการ
เสื่ อมสภาพ ผลกระทบของการพัฒนาโรงแรมโดยทัว่ ไปคล้ายกับโครงสร้างของสิ่ งอานวยความ
สะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การดาเนินงานในแต่ละวันของธุ รกิจโรงแรม
จาเป็ นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานและการบริ การสาธารณะ ความต้องการที่มากขึ้นก็ยงิ่ เพิ่มจานวน
ของสิ่ งปฎิ กูล ความเสื่ อมโทรมจึ งสามารถเกิ ดขึ้นได้ท้ งั ทางกายภาพหรื อสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
นอกจากนี้ การปล่อยอากาศทางปล่องควันทาให้เกิดปั ญหามลพิษทางอากาศ ขณะที่ของเสี ยในรู ป
ของเศษอาหารเหลือทิ้งก็ทาให้เกิดปัญหาในเรื่ องของกลิ่นเหม็น
ในด้านการใช้พลังงาน พบว่า อุตสาหกรรมบริ การมีความต้องการในการใช้พลังงานในรู ป
ของพลังงานไฟฟ้ า และพลังงานความร้อน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นจานวนมาก
ซึ่ งปริ มาณการใช้พลังงานของธุ รกิ จโรงแรมขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่ น ลักษณะและรู ปแบบ
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ของอาคาร การใช้ ง านของลู ก ค้าที่ เข้าพัก จ านวนห้ อ งพัก อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกอาคาร การดู แ ล
บารุ ง รั ก ษา เป็ นต้น ดัง นั้น หากโรงแรมน าการจัดการพลังงานมาใช้ในการด าเนิ น ธุ รกิ จโดยใช้
พลัง งานในแต่ ล ะส่ วนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลดการใช้พ ลัง งานฟุ่ มเฟื อยลงจะท าให้ โรงแรม
ประหยัดค่าไฟฟ้ า และลดการสู ญเสี ยหรื อสู ญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติ (International Finance
and World Bank Group อ้างถึงใน ปณิ ตา มงคลฤดี, 2553)
นอกจากนี้ น้ าก็เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่ธุรกิ จโรงแรมใช้ในการดาเนิ นงานและให้บริ การ
โดยแหล่งที่มาของน้ าเสี ยจากธุ รกิ จโรงแรมเกิ ดจากแหล่ งใหญ่ๆ คือ ห้องพัก ห้องซักรี ด ห้องครัว
สระว่ายน้ า สปา และน้ าปล่ อยทิ้งจากเครื่ องจักรอุปกรณ์ โดยปริ มาณน้ าเสี ยของโรงแรมขึ้นอยู่กบั
การใช้น้ าของลูกค้า กิ จกรรมของโรงแรมและระบบบาบัดน้ าเสี ยที่กิจการใช้ ซึ่ งโรงแรมส่ วนใหญ่
จะมีการบาบัดน้ าเสี ยให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ (พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ , พัฒน์พงษ์ บุตร
ราช, สันติ ชัย ศิล ป์ งามเลิ ศ , กมล สุ ทธิ จนั ทร์ นภา, สาธิ ต เนี ยมสุ วรรณ และชัยวิชิ ต ลิ ขิ ต าภรณ์ ,
2543) โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรม (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2553)
การดาเนิ นงานของธุ รกิจโรงแรมยังสร้างผลกระทบในเรื่ องของเสี ยและสิ่ งปฎิกูลโดยของ
เสี ยที่เกิดจากกิจกรรมในการดาเนิ นงานของโรงแรมส่ วนใหญ่ ได้แก่ กระดาษใช้แล้วจากสานักงาน
เศษอาหารเหลือจากห้องอาหาร ภาชนะบรรจุต่างๆ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋ องอลุมิเนียมที่อยู่
ในสภาพดี กระดาษแข้งจากกล่อง ซึ่ งลักษณะของๆเสี ยเหล่านี้ จะคล้ายคลึงกับขยะทัว่ ไปที่มาจาก
ชุ มชนที่พกั อาศัย แต่จะมีปริ มาณที่มากกว่า โดยขยะจากโรงแรมบางประเภทสามารถนาไปขายได้
ซึ่ งจะกลายเป็ นรายได้ส่วนเพิ่มให้แก่กิจการ ส่ วนขยะที่เหลือจะถูกรวบรวมเพื่อให้เทศบาลนาไป
กาจัดต่อไป (พงษ์วภิ า หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2543)
การผลิต การบริ โภคสิ นค้า และการบริ การก่อให้เกิดของเสี ยจานวนมาก ซึ่ งปัญหาอยูท่ ี่ของ
เสี ยบางชนิ ดต้องใช้เวลานานหลายปี จึงจะสามารถย่อยสลายหรื อจะไม่ก่อให้เกิ ดอันตราย ดังนั้น
หากโรงแรมมีการนาหลักการ 3R (Reuse, Reduce, Recycle) มาใช้จะช่วยลดปั ญหาการเพิ่มขึ้นของ
ปริ มาณของเสี ยและสิ่ งปฎิกลู และไม่ทาให้ขยะและสิ่ งปฎิกูลเหล่านั้นส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
และสุ ขภาพอนามัยของประชาชน (วินยั วีรวัฒนานนท์, 2537)
อากาศ และเสี ยงก็เป็ นผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมเช่นกัน ซึ่ งการ
ปล่อยมลพิษสู่ อากาศทาให้เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม โดยสารที่ใช้ในการปรับอากาศ
หรื อทาความเย็นในธุ รกิ จโรงแรมเช่ น สารจาพวกคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน (Chlorofluorocarbon:
CFCs) จะไปทาลายชั้นโอโซนบางลงและเกิดเป็ นช่องว่าง ทาให้รังสี สามารถผ่านลงมาสู่ ผิวโลกได้
โดยรังสี อลั ตร้าไวโอเลตที่กระจายลงสู่ ผวิ โลกนี้สามารถสร้างอันตรายต่อมนุษย์ได้
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แม้ว่าการปล่ อยมลพิษต่างๆ ของธุ รกิ จโรงแรมจะไม่ได้เป็ นการรบกวนโดยตรงต่อพื้นที่
รั บ รองลู ก ค้า แต่ ปั ญ หาด้านคุ ณ ภาพอากาศในธุ รกิ จโรงแรมมัก เป็ นปั ญ หาต่ อสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยจากการประกอบอาชี พของพนักงาน รวมไปถึ งมลพิษทางเสี ยงจากการดาเนิ นกิ จกรรม
บางอย่างของโรงแรมที่อาจทาให้เกิ ดมลพิษทางเสี ยงแก่พนักงานหรื อชุ มชนใกล้เคียงได้ เช่น เสี ยง
จากระบบน้ าหล่อเย็น เสี ยงจากห้องซักรี ด เป็ นต้น (พงษ์วภิ า หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2543)
ธุ รกิ จโรงแรมควรมีการปฎิบตั ิตามแนวปฎิบตั ิที่ดีในการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยในการจัด
การพลังงาน โรงแรมควรมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องเพื่อ
สามารถตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลังงานในปั จ จุ บ ัน และการวางแผนปรั บ ปรุ งการใช้
พลังงานในอนาคตให้ดียง่ิ ขึ้น ซึ่ งโรงแรมควรมีการวางแผนการใช้พลังงาน โดยจัดให้มีการทางาน
ของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
การปรับปรุ งระบบการทางานของไฟฟ้ าภายในโรงแรมควรมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานในสถานที่น้ นั ๆ และเลื อกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ าชนิ ดประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ในส่ วนควบคุมการใช้พลังงานควรมีการใช้ระบบควบคุมแบบเปิ ดปิ ดแบบอัตโนมัติ หรื อ
เปลี่ยนระบบการควบคุมการเปิ ดปิ ดสวิตซ์แบบรวมให้เป็ นแบบแยก เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ในการใช้
พลังงานในพื้นที่ต่างๆ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2548)
ในเรื่ องของการจัดการน้ า ธุ รกิ จโรงแรมควรมีการติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหลของน้ าใน
แต่ละแผนก เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ า และสามารถติดตามผลการปรั บปรุ งได้และใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในการรับรองลูกค้า ควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เป็ นประเภทที่สามารถลด
การใช้น้ าลง เช่ น โถสุ ข ภัณ ฑ์ แบบประหยัดน้ า สร้ างกิ จกรรมในการประหยัดน้ า โดยอาจเสนอ
ทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่ไม่ตอ้ งการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอนใหม่ทุกวัน
นอกจากนี้ น้ าเสี ยที่ เกิ ดจากการดาเนิ นงานของโรงแรม ควรมีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อ
รองรับน้ าเสี ยก่อนปล่ อยลงสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย น้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วสามารถนากลับมาใช้
ใหม่ในกิ จกรรมต่างๆ ของโรงแรม เช่ น ใช้รดน้ าต้นไม้ในบริ เวณโรงแรม โดยโรงแรมควรมีก าร
ตรวจสอบและดูแลบ่อบาบัดน้ าเสี ยอยูเ่ สมอ (South Pacific Tourism Organization, 2004)
สาหรับแนวปฎิบตั ิที่ดี ในการกาจัดของเสี ยและสิ่ งปฎิกูลโรงแรมควรนาหลักการ การคิด
ใหม่ (Rethink) การลดจานวน (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาใช้
โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนในการพิจารณาเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ (Rethink) ที่จะนามาใช้ในโรงแรม โดย
ควรเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Purchasing) เช่ นการเลือซื้ อผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดที่ ไ ม่ มี ส่ วนผสมของสารเคมี ที่ อาจเป็ นอันตราย หรื อส่ งผลต่ อสุ ข ภาพของคนและ
สิ่ งแวดล้อม หรื อเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น (กรมควบคุมมลพิษ,
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2549) หรื อ มี แ นวทางเช่ น การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถน ากลับ มาใช้ไ ด้อี ก เช่ น เลื อ กซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ทาความสะอาดชนิ ดที่ สามารถเติมใหม่ได้ (Refill) เพื่อลดปริ มาณขยะจาพวกขวดหรื อ
ภาชนะบรรจุและควรจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ในปริ มาณมาก และควบคุมให้มีการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้
ในส่ วนของแนวปฎิ บ ัติ ที่ ดี ท างด้า นประเภทวัส ดุ ย่อ ยสลายได้ย าก เช่ น โฟม พลาสติ ก
โรงแรมควรมีการลดการใช้งานลง (Reduce) โดยอาจเลือกซื้ อหรื อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนอื่นจาก
ธรรมชาติที่ยอ่ ยสลายได้ง่ายหรื อส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าแทน นอกจากนี้ โรงแรมควร
มี การคัดแยกขยะก่ อนทิ้งเพื่ อคัดแยกขยะที่ส ามารถนากลับ มาใช้ซ้ า (Reuse) หรื อเพื่ อนาของเสี ย
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และเพื่อสะดวกในการนาไปจัดการต่อ (South Pacific Tourism
Organization, 2004)
ในส่ วนของแนวปฎิบตั ิที่ดีทางด้านอากาศ โรงแรมควรหลีกเลี่ยงการซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดสารคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน (Chlorofluorocarbon: CFCs) และเลือกซื้ อยานพาหนะที่จะ
นามาใช้ในโรงแรมให้ มี การเผาไหม้ที่ ดีเพื่ อลดการสร้ างมลพิ ษ สู่ อากาศ (South Pacific Tourism
Organization, 2004)
อนึ่ งควรมี การดู แลและตรวจสภาพอากาศภายในบริ เวณโรงแรมเช่ นบริ เวณส่ วนรับรอง
แขก บริ เวณห้องครัว บริ เวณลานจอดรถ ทาให้สภาพอากาศไม่ก่อให้เกิดความราคาญต่อพนักงาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2543) ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมผ่านคู่คา้ ทาง
ธุ รกิ จในบริ บทไทยนั้น ภาคธุ รกิ จนับเป็ นภาคีที่สาคัญภาคีหนึ่ งต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของโลก
เนื่ องจากเกี่ยวข้องทั้งในแง่ของการเป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและให้บริ การและการ
เป็ นผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ตามห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ดังที่ทราบกันทัว่ ไปว่า ห่ วงโซ่ อุปทาน
ของการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิ ดหนึ่ งๆประกอบด้วยองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
จานวนมาก ตั้งแต่ ต้นน้ า (Upstream) จนถึงปลายน้ า (Downstream) องค์กรธุ รกิจหนึ่ งๆ จึงสามารถ
เป็ นได้ท้ งั ผูซ้ ้ือและผูข้ ายในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานจัดเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการบริ หาร
เชิ งธุ รกิ จที่ สามารถดาเนิ นการควบคู่ไปกับการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อทาให้เกิ ดปรับปรุ ง
การบริ ห ารจัดการและสิ่ งแวดล้อมภายในองค์ก รอย่างยัง่ ยืน โดยเชื่ อมโยงกระบวนการต่ างๆ ที่
เกี่ ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุ ดิบเพื่อใช้ในการผลิตการจัดซื้ อ การขนส่ ง และการส่ งมอบสิ นค้าไว้
ด้วยกันโดยสร้างความร่ วมมือภายในองค์กรและบริ ษทั คู่คา้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และส่ งเสริ มให้มีการนาหลักการผลิตที่สะอาดและการป้ องกันมลพิษมาใช้ในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ในทานอง “พี่ช่วยน้อง” นัน่
คือ องค์กรธุ รกิจที่มีขนาดใหญ่มีอานาจในการซื้อ (Buyers) ช่วยเหลือ SMEs ซึ่ งเป็ นคู่คา้ (Suppliers)

14

ของตนให้มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดีข้ ึน โดยผ่านการฝึ กอบรม การเป็ นพี่เลี้ยงการให้รางวัลโดย
การสั่งซื้ อของเพิ่มขึ้น เป็ นต้น อนึ่ งการจัดการสิ่ งแวดล้อมผ่านห่ วงโซ่ อุปทานกาลังได้รับความนิยม
นามาประยุก ต์ใช้อย่างแพร่ หลายโดยบริ ษ ัท ข้ามชาติ และองค์ก รขนาดใหญ่ ในต่ างประเทศเพื่ อ
ตอบสนองต่อกระแสการพัฒนาธุ รกิ จที่ยงั่ ยืน และข้อตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
กับสหภาพยุโรปซึ่ งนับวันจะให้ความสาคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นบริ ษทั ผูซ้ ้ื อ
จึงจาเป็ นต้องคัดเลื อกซัพพลายเออร์ ที่มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดีหรื อมีความสามารถผลิตสิ นค้า
ตามสเปคที่กาหนดให้ได้ซ่ ึ งการคัดเลือกดังกล่าวอาจอยู่ในรู ปของการคัดสรรคู่คา้ ที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการ หรื อการช่ วยปรับปรุ งคู่คา้ ที่มีอยู่ให้สามารถปฏิ บตั ิตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการได้โดย
การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ตที่ ส ะอาดและให้ ก ารฝึ กอบรม หรื อ อาจงดเว้น การซื้ อ แล้วหา
บริ ษทั ซัพพลายเออร์ อื่นแทน ดังนั้น เพื่อความอยูร่ อดของบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ขนาดเล็กโดยเฉพาะ
บริ ษทั ที่มีเจ้าของเป็ นคนไทยซึ่ งจะต้องพยายามปรับกระบวนการผลิตและสิ นค้าของตนให้เข้ากับ
ความต้องการของบริ ษ ัท ผูซ้ ้ื อให้ ได้ส ถาบันสิ่ งแวดล้อมไทยจึ งได้ศึ ก ษาวิจยั เพื่อพัฒ นารู ป แบบ
(Model) วิธีการดาเนินงานการจัดการสิ่ งแวดล้อมผ่านคู่คา้ ทางธุ รกิจ (ห่วงโซ่ อุปทาน) ในบริ บทไทย
ภายใต้โครงการการพัฒนารู ปแบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมผ่านคู่คา้ ทางธุ รกิจในบริ บทไทยพร้อมกับ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ มธุ รกิ จต่างๆ ได้รับทราบเพื่อให้องค์กรธุ รกิ จของไทยเกิ ดความรู้
ความเข้าใจต่อแนวคิดดังกล่าวและสามารถนามาปรับใช้ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์กรได้
รวมทั้ง การจัด ตั้ง เครื อข่ า ยการจัด ซื้ อที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (Thailand Green Purchasing
Network: TGPN) เพื่ อขยายตลาดสิ น ค้าที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นการจัดการด้านอุ ป สงค์
(Demand-side) ควบคู่ไปกับการจัดการด้านอุปทาน (Supply-side) ผลท้ายสุ ดคือ เกิดจิตสานึก ความ
ตระหนักและมี การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดีข้ ึนในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ แนวคิดจัดการ
สิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ซึ่ งได้แก่ 1) คือ การลด ละ เลิก (Reduce) ใช้สิ่งของเครื่ องใช้ที่ไม่จาเป็ น
หรื อใช้จานวนให้นอ้ ยลง โดยการควบคุมปริ มาณการใช้ให้อยูใ่ นสัดส่ วนที่พอเหมาะ เพื่อให้เกิดการ
สู ญเปล่าให้น้อยที่สุด การลดการใช้น้ ี ทาได้ง่ายๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จาเป็ น เช่น ปิ ดไฟทุกครั้งที่
ไม่ใช้งานหรื อเปิ ดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิ ดคอมพิวเตอร์และเครื่ องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็ นเวลานานๆ
ถอดปลัก๊ ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่น กระติกน้ าร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ๆ ก็ควร
ใช้วิธีเดิ น ขี่ จกั รยาน หรื อนั่งรถโดยสารแทนการขับ รถไปเอง หลี กเลี่ ยงการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ ห่ อ หุ ้ ม หลายชั้น หลี ก เลี่ ย งการเลื อกซื้ อสิ น ค้าชนิ ด ใช้ค รั้ งเดี ย ว หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่า เป็ นต้น เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้
นานขึ้น ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย หรื อในประเด็นการลดการใช้น้ า การใช้
ฝั กบัวจะสิ้ นเปลื องน้ าน้อยที่ สุด รู ฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ า และหากใช้อ่างอาบน้ าจะใช้น้ าถึ ง
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110 - 200 ลิ ตร, โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่ อน จึงใช้น้ า จากแก้วมาล้างอีกครั้ ง ล้างมีดโกน
หนวดโดยการจุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก, การใช้น้ าบ้วนปากและแปรงฟัน
โดยใช้แก้ว จะใช้น้ าเพียง 0.5–1 ลิตร การปล่อยให้น้ าไหล จากก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะใช้น้ าถึง
20 – 30 ลิตรต่อครั้ง, การใช้ฝักบัวรดน้ าต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ าโดยตรง หากเป็ นพื
นที่บริ เวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริ งเกอร์ หรื อน้ าที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่ วยประหยัด
น้ า ลงได้ เป็ นต้น ในกรณี ข องการ คื อ การใช้ท รั พ ยากรให้คุ ้ม ค่ าที่ สุ ด โดยการน ากลับ มาใช้ซ้ า
(Reuse) โดยการนาสิ่ งของที่ ใช้งานไปแล้วแต่ยงั สามารถใช้งานได้กลับมาใช้อีก ใช้ไปจนกว่าจะ
หมดสภาพการใช้งาน เช่ น การใช้งานน้ าอัดลมขวดลิตร ดื่ มหมดก็นาขวดไปใส่ น้ าเปล่ าแทน ใช้
น้ ายาซักผ้า ล้างจาน ก็ใช้แบบถุ งเติมแทนซื้ อใหม่แบบขวด เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ นอกจากจะช่ วยลด
ค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยรักษาและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมอีกด้วย
ปั จจุบนั พบว่าน้ าเน่ าเสี ยของแม่น้ าลาคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติเกิ ดจากน้ าเสี ยจากการ
ดารงชี วิตของมนุ ษยถึ งประมาณ 75% ฉะนั้นการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่จึงเป็ นวิธีหนึ่ งที่ช่วยแก้ไข
ปั ญหาน้ าเสี ย โดยการนาน้ าที่ผา่ นกิ จกรรมต่างๆ มาทาการปรับสภาพน้ าให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่แหล่งน้ า
รับได้ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่ น การทาระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่อกาจัดสิ่ งสกปรกในน้ าที่ปล่อยจาก
บ้านเรื อนที่เกิดจากการใช้ในชี วิตประจาวัน ให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ
หรื อ การบาบัดน้ าเสี ยที่ ใช้ในครัวเรื อน เพื่อนาน้ ากลับมาใช้ในชี วิตประจาวันได้ เช่ น การนาน้ าที่
ผ่านจากการบาบัดมาใช้ในการชาระล้างในห้องน้ า, การนาน้ ามาใช้ร่วมกับระบบสุ ขภัณฑ์ภายใน
ห้องน้ า, การนาน้ ามารดน้ าต้นไม้ หรื อการล้างรถ เป็ นต้นในส่ วนของการ การนาเศษวัสดุของเหลือ
กิ นเหลื อใช้มาแปรรู ป ใหม่เพื่อนากลับมาใช้งานอีกครั้ง (Recycle) เป็ นการจัดการวัส ดุ เหลื อใช้ที่
กาลังจะเป็ นขยะ โดยนาไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ และนากลับมาใช้ใหม่ เช่ น กระดาษ แก้ว
กระจก อะลูมิเนี ยม และพลาสติก เป็ นต้น การรี ไซเคิ ลเป็ นหนึ่ งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กบั
สภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูก นามาใช้
สิ้ นเปลืองมากเกินไป ดังเช่น กรณี ศึกษาการรี ไซเคิลน้ า “ Water Plaza คิตะคิวชู” เป็ นโรงงานสาธิ ต
การรี ไซเคิลและรี ยสู น้ า ที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ จัดตั้งสมาคมวิจยั เทคโนโลยีการ
นาวัสดุ มาแปรสภาพและนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการนากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) น้ าสากล
(Global Water Recycling and Reuse Solution Technology Research Association - GWSTA) โดย
การนาน้ าเสี ยมากรองผ่านเยื่อบางที่ผลิตจากเทคโนโลยีล้ าหน้าล่าสุ ดของญี่ปุ่น น้ าเสี ยจะถูกกรอง
ผ่านรู บนเยื่อที่มีขนาดเล็กมาก แต่ละรู มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหนึ่ งในหมื่นถึงหนึ่ งใน
ล้านส่ วนของมิลลิเมตร ในกรณี ของน้ าจากท่อน้ าเสี ย จะต้องนาจุลินทรี ยม์ าใส่ ก่อนเพื่อละลายกาก
อินทรี ย ์ จากนั้นค่อยนามากรองผ่านเยื่อบางเพื่อขจัดอนุภาคอื่นๆ ที่ยงั ตกค้างอยู่ ซึ่ งรวมถึงจุลินทรี ย ์
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ด้วย จึงจะได้มาซึ่ งน้ าที่ ใสสะอาด ในกรณี ของน้ าทะเล จะใช้การกรองโดยใช้แผ่นเยื่อบาง (Ultra
Filtration) และใช้แรงดันให้ของเหลวเคลื่อนที่ผา่ นเยื่อบางเพื่อขจัดอนุภาคต่างๆ เช่น แบคทีเรี ย ทั้ง
น้ าเสี ยและน้ าทะเลจะต้องผ่านระบบเยือ่ กรองอีกชั้นหนึ่ งเพื่อกาจัดเกลือและไอออน จนกลายเป็ นน้ า
รี ไซเคิ ล ที่ ส ามารถนามาดื่ มได้ เยื่อบางที่ใช้ในการกรองขันที่ ส องนั้นมีรูระดับ นาโนที่ มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางยาวหนึ่ งในล้านส่ วนของมิลลิเมตร อันเป็ นผลจากเทคโนโลยีสุดล้ า เยื่อนั้นถูกนามาม้วน
ทับ กัน หลายชั้น ให้ เป็ นหลอดที่ มี เส้ น ผ่านศู น ย์ก ลางยาวประมาณ 8-16 นิ้ ว แต่ เนื่ อ งจากน้ าไม่
สามารถกรองผ่านเยื่อได้เนื่ องจากรู เล็กเกิ นไป จึงต้องใช้ป๊ั มเพื่อให้เกิ ดแรงดันน้ าให้สามารถไหล
ผ่านรู กรองจนกลายเป็ นน้ าดื่มได้
2.2 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของสั งคมต่ อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
การศึกษาถึงแนวทางในการมีส่วนร่ วมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมจะดีได้
ทุ ก คนต้องมี ส่ วนร่ วม การร่ วมมื อกันสร้ างสภาพแวดล้อมที่ ดีเป็ นการร่ วมรณรงค์ให้แต่ ละคนมี
จิตสานึ กในการใช้ส่ิ งแวดล้อมให้เกิ ดคุณค่าสู งสุ ด โดย ยุวฒั น์ วุฒิเมธี (2526) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่ วม หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ การ
ร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบถึง ตัวประชาชน นอกจากนี้แล้ว Cohen
and Uphoff (1980) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมของประชาชนว่ามีดงั นี้
1) การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
2) การมีส่วนร่ วมในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา (Decision Making)
3) การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการแก้ไขปัญหา (Implementation)
4) การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits)
5) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation)
การมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยที่ สมลกัษณา ไชยเสริ ฐ (2549) ได้แบ่งแนวทางการจัดการ
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนเป็ น 3 ด้า นหลัก คื อ ด้านประชาชน (Public) ด้านการมี ส่ วนร่ ว ม
(Participation) และด้า นภาครั ฐ โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ ให้
ประชาชนที่เป็ นบุคคลหรื อคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนิ นการพัฒนา
ช่วยเหลือ สนับสนุนทาประโยชน์ในเรื่ องต่างๆ หรื อกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
ด าเนิ น การ ร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ และร่ ว มประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เกิ ด การยอมรั บ และก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์สูงสุ ดกันทุกฝ่ าย ดังนี้
1) การรับรู้ (Perception) ต้องสร้างสานึกให้ท้ งั ภาครัฐและประชาชน มีความตระหนัก การ
รับรู ้ การยอมรับในสิ ทธิ หน้าที่และส่ วนร่ วมของทุกกลุ่มทุกฝ่ าย
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2) ทัศนคติ (Attitude) ต้องสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐและภาค
ประชาชนทั้งสองฝ่ าย ให้มีทศั นคติที่ดีต่อการมีส่วนร่ วม
3) การเป็ นตัว แทน (Representation) การสรรหาและคัด เลื อ กตัวแทน จะต้อ งค านึ งถึ ง
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ าย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตวั แทนเข้าไปร่ วม
ด้วย จะได้ประสานผลประโยชน์กนั จนลงตัวและเกิดความเป็ นธรรมขึ้น
4) ความเชื่ อมัน่ และไว้วางใจ (Trust) การมีส่วนร่ วมนั้น ต้องสร้างให้สมาชิ กมีความเข้าใจ
และมี ความจริ งใจในการเข้าร่ วม มีความเชื่อมัน่ ความเชื่อถือศรัทธา ความไว้วางใจกันและกัน เป็ น
เงื่อนไขสาคัญ
5) การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่ าวสาร (Information-sharing) สร้ างกลไกเพื่ อการแลกเปลี่ ย น
ข้อ มู ล ข่ า วสาร เพราะ การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น กระบวนการที่ ท าให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร ทั้ง ด้า นที่ เป็ น
ข้อเท็จจริ งและด้านที่เป็ นความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง ได้ถูกแสดงออกมาอย่างหลากหลายลุ่ม
ลึกและสมบูรณ์ ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่ งจะทาให้การวินิจฉัยปัญหาและการเสนอทางเลือกในการแก้ไข
ปั ญหามีหลากหลายและตรงกับความต้องการ
6) ฉันทามติ (Consensus) โดยการให้ประชาชนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วนเข้าร่ วม ใน
การหาวิธีแก้ไขปั ญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนร่ วมกัน หาทางออกสาหรับการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในทาง
สันติ เป็ นที่ยอมรับ
7) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) องค์กรการมีส่วนร่ วมต้องสร้างให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication) ก่ อให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างกัน
8) ความประสงค์หรื อความมุ่ งหมาย (Purpose) ต้องกาหนดความประสงค์หรื อความมุ่ ง
หมาย ในการมีส่วนร่ วมไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นไปเพื่ออะไร ผูเ้ ข้าร่ วมจะได้ตดั สิ นใจถูกว่าควรเข้าร่ วม
หรื อไม่
9) การประเมินผล (Appraisal) การประเมินผลเป็ นขั้นตอนหนึ่ งในกระบวนการมีส่วนร่ วม
และถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ หารในการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินการสิ่ งต่างๆ จะมีแนวทางหรื อหลักในการสร้าง
คู่ มื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม (2557) ได้ก ล่ าวถึ ง
หลักการสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่ วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับภาครัฐ ซึ่ งสามารถแบ่งระดับของการสร้างการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนออกเป็ น 5 ระดับดังนี้
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1) การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) เป็ นระดับที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นก้าวแรกของ
การที่ ภ าครั ฐ จะเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม รวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ห ญิ ง และคนเปราะบาง เข้า สู่
กระบวนการมี ส่ วนร่ วมในเรื่ อ งต่ าง ๆ วิธี ก ารให้ข ้อมู ล สามารถใช้ช่ องทางต่ า ง ๆ เช่ น เอกสาร
สิ่ งพิมพ์ เว็บไซด์ จดหมาย ป้ ายประกาศ การจัดนิ ทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ
เป็ นต้น
2) การรับฟั งความคิดเห็น (Consultation) เป็ นกระบวนการที่เปิ ดให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของหน่ วยงานภาครัฐด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การสารวจความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์
เป็ นต้น
3) การเกี่ ย วข้ อ ง (Engagement) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อร่ วมเสนอแนะ แนวทางที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจ เพื่อสร้างความัน่ ใจให้ประชาชนว่า
ข้อมูล ความคิดเห็ น และความต้องการของประชาชน จะถู กน าไปพิ จารณาเป็ นทางเลื อกในการ
บริ หารงานของภาครัฐ เช่น ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ เป็ นต้น
4) ความร่ วมมื อ (Collaboration) เป็ นการให้ก ลุ่ ม ประชาชนผูแ้ ทนภาคสาธารณะ มีส่ วน
ร่ วมกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสิ นใจ และมีการดาเนิ นกิ จกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่ น
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่ วมเป็ นกรรมการ เป็ นต้น
5) การเสริ มพลังอานาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็ นระดับที่ให้บทบาทประชาชนสู ง
ที่ สุด กล่ าวคื อ ให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจอย่างมีเหตุผล เช่ น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และ
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน เป็ นต้น ซึ่ งมอบอานาจให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจทั้งหมด ภาครัฐทา
หน้าที่เสมือนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator)
นอกจากนี้ คู่มือการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (2557)
กล่าวถึงหัวใจของการจัดการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน ประกอบด้วย
1) การเริ่ มต้นตั้งแต่ระยะแรก ให้ขอ้ มูลก่อนการดาเนินโครงการเพื่อให้ชุมชนทราบแนว
ทางการดาเนิ นงาน และกระตุ น้ ให้เกิ ดการแสดงความคิดเห็ นของประชาชน และชุ มชนก่ อนการ
ตัดสิ นใจ อันจะช่ วยให้มีเวลาพิจารณาทางเลือกหรื อแนวทางแก้ปัญหาของชุ มชนที่เหมาะสมมาก
ขึ้น
2) เป้ าหมายของการมีส่วนร่ วม เพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูล
ร่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจและมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
3) ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึงถึงผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ าย ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดย
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อ้อม และเปิ ดโอกาสให้เข้าสู่ กระบวนการมีส่วนร่ วม โดยจะต้องรับฟั งข้อมูล หรื อปรึ กษาหารื อ ผู้
ได้รับผลกระทบทางตรงเป็ นอันดับแรก
4) ความจริ งใจ จัดกระบวนการอย่างจริ งใจ เปิ ดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีการ
สื่ อสารสองทางอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง โปร่ งใส และเพียงพอ ตอบสนองต่อ
ความสงสัยของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
5) วิธีการที่เหมาะสม เลือกเทคนิค หรื อรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชน และชุมชน
ที่ เหมาะสมโดยพิ จ ารณาลัก ษณะที่ แ ตกต่ างกัน ของพื้ น ที่ และของกลุ่ ม ผู้มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย มี
หลักประกันให้ผหู ้ ญิง และกลุ่มเปราะบางเข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่ วม ตลอดจนความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม สังคมและค่านิ ยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็น หรื อโครงการ ความสามารถ
และความพร้อม รวมทั้งข้อจากัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่ วม
การทาความเข้าใจถึงการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนซึ่ ง จินตวีร์ เกษมศุข (2554) กล่าวถึง
รู ปแบบของการมี ส่วนร่ วม การที่ ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรู ปของประชาคมหรื อ
ชุ มชน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ สนับสนุ นความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ให้ร่วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ไขปั ญหา ซึ่ งการแก้ไขปั ญหานั้นจาเป็ นต้องมีความร่ วมมือทา
พร้อมๆ กันในทุกระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคม โดยเฉพาะชุมชน เพื่อเสริ มสร้างความ
เป็ นชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง รู ปแบบของการมีส่วนร่ วม
ที่ดาเนินอยูโ่ ดยทัว่ ไป สามารถสรุ ปได้เป็ น 4 รู ปแบบ คือ
1) การรับรู ้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ
การแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดาเนิ นการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ทั้งนี้ การได้รับการแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็ นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจดาเนินโครงการ
2) การปรึ กษาหารื อ (Public Consultation) เป็ นรู ปแบบการมีส่วนร่ วมที่มีการจัดการหารื อ
ระหว่างผูด้ าเนิ นการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น
3) การประชุมรับฟั งความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และ
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรื อกิจกรรม และมีผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจในการทาโครงการ หรื อกิจกรรม
นั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการทาความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดาเนินโครงการหรื อกิจกรรม
ในพื้นที่น้ นั ซึ่ งมีหลายรู ปแบบได้แก่
3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรื อกิจกรรมจะต้องส่ งตัวแทนเข้าร่ วม เพื่ออธิ บายให้
ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อคาถาม
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3.2 การประชุ ม รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ในเชิ งวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรั บ
โครงการที่มีขอ้ โต้แย้งในเชิ งวิชาการ จาเป็ นจะต้องเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่ วย
อธิ บาย และให้ความเห็นต่อโครงการ ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย
3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็ นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิ ดเผย
ไม่ มี ก ารปิ ดบังทั้ง ฝ่ ายเจ้า ของโครงการ และฝ่ ายผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย จากโครงการ ซึ่ งจะต้อ งมี
องค์ประกอบของผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชดั เจน และ
แจ้งให้ทุกฝ่ ายทราบทัว่ กัน
4) การร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ซึ่ งประชาชนจะมี บ ทบาทในการตัดสิ นใจได้เพียงใดนั้น ขึ้ นอยู่กบั องค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนประชาชนในพื้นที่
ลักษณะที่สาคัญของการมีส่วนร่ วมว่าเป็ นเรื่ องของกระบวนการ ซึ่ งได้สรุ ปถึงขั้นตอนของ
การมีส่วนร่ วมได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ (จินตวีร์ เกษมศุข, 2554)
1) มีส่วนร่ วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน
2) มีส่วนร่ วมในการวางนโยบาย หรื อแผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรม เพื่อลดและแก้ไข
ปัญหา
3) มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการจัด หรื อปรับปรุ งระบบการบริ หารทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย
4) มี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการท างาน การมี ส่ ว นร่ ว มกับ
สิ่ งแวดล้อม โดยสรุ ปแล้วเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
การมีส่วนร่ วมที่ดีต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยสรุ ปแล้วประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม เป็ นการให้แต่ละภาคส่ วน บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมในการ
คิดริ เริ่ ม เริ่ ม จากความคิ ดที่ ดีในการสร้ างสรรค์สภาพแวดล้อมภายในที่ ดี การร่ วมกันจุดประกาย
ความคิด ให้แต่ละคนมีแนวความคิดร่ วมกันในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี
2) การร่ ว มปฏิ บ ัติ ใ นการรั ก ษาสิ่ งแวดล้อ ม เป็ นการร่ ว มมื อ กระท า หรื อ ช่ ว ยกัน ท า
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน
3) การร่ วมกันรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็ นสิ่ งที่ทุกคนพึงมี การรับผิดชอบในการสร้าง
สภาพแวดล้อ มรอบตัว เรา ไม่ ว่า จะเป็ นสภาพแวดล้อ มภายในบ้า นขอเราเอง จะต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบในการเก็บกวาด มีความรับผิดชอบในการช่วยปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง
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4) การรับรู ้ การรับรู ้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีการสร้างจิตสานึก รวมถึงต้องให้ความรู้ในการช่วยสร้าง
สิ่ งแวดล้อมที่ดี การตระหนักว่าตนเองต้องมีความร่ วมมือกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การ
ตระหนักถึงสิ ทธิ และหน้าที่ในการร่ วมรณรงค์ทางด้านสภาพแวดล้อม
5) ทัศ นคติ การสร้ างทัศ นคติ ที่ ดีต่อการมี ส่ วนร่ วมในการเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม เป็ น
แนวทางให้แต่ละคนมีแนวทางการร่ วมทาความเข้าใจ รวมถึงพยายามปรับทัศนคติของแต่ละคนให้
มีแนวคิ ดที่ดี ต่อการเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนพยายามท าความเข้าใจต่อการเป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี
6) การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร เป็ นการมี ส่ ว นร่ ว มอย่า งหนึ่ งในการแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล
ทางด้านการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การส่ งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึก
คิ ดในการร่ วมเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนแนวทางในการร่ วมสร้ างสรรค์
สิ่ งแวดล้อม
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์ กรและภาวะผู้นาแบบสร้ างความเปลีย่ นแปลง
2.3.1 แนวคิดวัฒนธรรมองค์ กร
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2546) ได้นิยามความหมายวัฒนธรรมองค์กรว่าเป็ นกฎเกณฑ์ที่ไม่
เป็ นทางการในหน่ วยงาน ซึ่ งพนักงานใหม่ตอ้ งเรี ยนรู้เพื่อที่จะสามารถทางานในหน่ วยงานนั้นได้
หรื อหมายถึ งพฤติ กรรมที่ ปฏิ บตั ิ กนั อย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความคิด ความเชื่ อข้อสมมติพ้ืนฐาน
(Basic Assumptions) และ/หรื อค่านิ ยมที่มีอยู่ในจิตใจร่ วมกันของคนจานวนหนึ่ งหรื อส่ วนใหญ่ใน
องค์กรคนกลุ่มดังกล่าวใช้ระบบความรู้ความคิดร่ วมนี้เป็ นแนวทางในการคิดตัดสิ นใจและทาความ
เข้าใจสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ในการบริ หารจัดการองค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็ นปั จจัยที่ สาคัญ ที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับ
โครงสร้างองค์กร ผูน้ าองค์กร ภาวะผูน้ าองค์กร ปั จจัยที่เกี่ ยวกับการบริ หาร วิธีการบริ หารจัดการ
องค์กรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่องค์กรตั้งไว้ ซึ่ งอาจเหมือนหรื อแตกต่างกันในแต่
ละ องค์กร คือวัฒนธรรมองค์กร แหล่ งที่มาขององค์กร การสร้างวัฒ นธรรมองค์กร ลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์กร กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กร และทาให้องค์กรนั้นไปสู่
เป้ าหมายที่วางไว้ และทาให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ วัฒนธรรมเปรี ยบเสมือนกุญแจที่มี
ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพ ความสาเร็ จขององค์กร และกับการบริ หารจัดการองค์กร
การบริ หารจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการจัดการต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร
เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และโดดเด่นสามารถผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรต่างๆ ประสบ
ความสาเร็ จ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร
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เป็ นสิ่ งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เป็ นความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ประเพณี การปฏิบตั ิ มีการส่ งผ่าน
จากผูน้ าสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิ จากองค์กรสู่ บุคคลรุ่ นต่อรุ่ น เป็ นวัฒนธรรมทางกายภาพ หรื อทางสังคม
การบริ หารจัดการองค์กรบางครั้งต้องอาศัยวัฒนธรรมขององค์กรในการที่ แก้ไขสถานการณ์ และ
วิกฤติ ต่างๆ นาไปสู่ ค วามส าเร็ จ อาทิ ระดับ ของวัฒนธรรมย่อย วัฒ นธรรมหลัก แต่ ละรู ป แบบมี
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน โดยวัฒนธรรมองค์การก่ อให้เกิ ดการผูกพัน (Involvement) และการมี
ส่ วนร่ วมในการทางาน ทาให้องค์การเกิดการปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อ มทั้ง ภายนอกและภายใน นอกจากนี้ วัฒ นธรรมองค์ก ารยังส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ที่ ส ม่ า เสมอ (Consistency) จึ ง ท าให้ เกิ ด การท างานที่ ป ระสานกัน และสามารถ
คาดหมายพฤตกิรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ (Denison, 1990)
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี พบว่ามีนกั วิชาการหลายท่านได้จาแนกรู ปแบบวัฒนธรรม
องค์การไว้หลากหลายรู ปแบบ ดังนี้
Handy (1981) ได้ศึกษาและมีการจัดกลุ่มทางวัฒนธรรม โดยยึดจากพื้นฐานการทางาน ซึ่ ง
สามารถแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 4 แบบ ดังนี้
1) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (Role Culture) มุ่งเน้นที่ตาแหน่ง บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีโครงสร้างขององค์กรที่กาหนดไว้ชดั เจนตามลาดับ
ขั้นทางการบริ หารที่ลดหลัน่ การไปมีกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการปฏิบตั ิต่างๆที่ชดั เจนทั้ง
องค์กร
2) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทเฉพาะบุคคล (Existential Culture) มีการกาหนดกฎเกณฑ์ของ
ตัวเอง เพราะแต่ละคนมีความเป็ นอิสระสู ง เพราะมีความรู้และความสามารถที่หลากหลาย องค์กรมี
หน้ากากับและให้ความช่วยเหลือ
3) วัฒ นธรรมองค์ ก รที่ เน้ น งาน (Task Culture) องค์ก รที่ เน้ น การท างานเป็ นที ม โดย
สนับสนุ นให้คนในองค์กรมีการใช้ความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
ไม่ยึดติ ดกับโครงสร้ างองค์กร มีการสร้างทีมเพื่อนาความรู้ความสามารถของคนที่หลายหลายมา
รวมเข้าด้วยกัน
4) วัฒนธรรมที่เน้นการเป็ นผูน้ า (Leader Culture) เป็ นองค์กรที่ผนู้ ามีความสามารถในการ
นาพาองค์กรให้ประสบกับความสาเร็ จ ผูน้ าสามารถตัดสิ นใจ ตลอดจนกาหนดนโยบายแนวทาง
และแผนงานไปปฏิ บ ัติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ มี ระบบความสั ม พัน ธ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ น
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Cooke (1989, pp.16-23) ได้กล่ าวถึ งลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่าเป็ นพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลในองค์กรที่มีการรับรู้ยึดถือและประพฤติปฏิบตั ิบรรทัดฐานในการทางานการ
ปฏิบตั ิตวั ในองค์กรโดยแบ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
1) ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive Styles) หมายถึง องค์กรที่ให้ความสาคัญกับค่านิ ยม
ในการทางานโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรคือความต้องการความสาเร็ จความ
ต้องการไมตรี สัมพันธ์รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่ งกันและกันและมี
ลักษณะการทางานที่ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรประสบความสาเร็ จกับการทางานซึ่ งแบ่งออกเป็ น
4 มิติคือ
1.1 มิ ติ เน้น ความส าเร็ จ (Achievement) คื อ องค์ก รที่ มี ภ าพรวมในลัก ษณะการ
ทางานที่ดีมีค่านิ ยมและพฤติกรรมการทางานของทุกคนในองค์กรที่มีลกั ษณะของการมีเป้ าหมาย
ของการทางานร่ วมกันมีเหตุผลและหลักการเป็ นนักวางแผนที่มีประสิ ทธิ ภาพมีความกระตือรื อร้นมี
ความสุ ขกับงานรู ้สึกว่างานที่ทานั้นมีความสาคัญและท้าทาย
1.2 มิติเน้นสัจการแห่ งตน (Self-actualizing) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรม
การแสดงออกในทางสร้ างสรรค์เน้น ความต้อ งการของบุ ค คลในองค์ก รตามความนึ ก คิ ด และ
คาดหวังเป้ าหมายของการทางานอยู่ที่คุณภาพมากกว่าปริ มาณงานที่ ได้รับรวมทั้งความสาเร็ จของ
งานมาพร้อมๆ กันกับความก้าวหน้าของพนักงานทุกคนทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน
1.3 มิติเน้นไมตรี สัมพันธ์ (Affiliation) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกมุ่ งเน้นความสั ม พันธ์ ระหว่างบุ คคลทุ กคนในองค์กรมี ความเป็ นกันเองเปิ ดเผยและมี
ความรู ้ สึกของเพื่ อนร่ วมงานหรื อทีมการแสดงออกของพนักงานในองค์กรจะเน้นการทางานใน
ลักษณะให้ความอบอุ่นให้การยอมรับซึ่ งกันและกันมีการแบ่งปันและเข้าใจความรู้สึกซึ่ งกันและกัน
1.4 มิติเน้นบุคคลและการกระทา (Humanistic-encouraging) คือ องค์กรที่มีค่านิยม
และพฤติกรรมการทางานโดยมีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม และมุ่งเน้นบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
ให้ความสาคัญกับพนักงานถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรการทางานมีลกั ษณะ
การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้พนักงานมีความสุ ข และภูมิใจในการทางานและได้รับการ
สนับสนุนความก้าวหน้าจากการทางานสม่าเสมอ
2) ลัก ษณะตั้ง รั บ -เฉื่ อ ยชา (Passive/Defensive Styles) หมายถึ ง องค์ก รที่ มี ค่ า นิ ย มและ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ มุ่งเน้นความต้องการความมัน่ คงของพนักงาน และมีผูน้ าที่เน้นบุคคล
คล้อยตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารยึดถื อกฎระเบียบแบบแผนพึ่งพาผูบ้ ริ หารและพยายามหลีกเลี่ยง
การกระทาที่ตอ้ งรับผิดชอบยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้ ริ หารเน้นถึงความสัมพันธ์กบั บุคคล
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ในลัก ษณะปกป้ องตนเอง และตั้งรับ เพราะเป็ นแนวทางที่ ท าให้ม น่ั คงปลอดภัยและก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 มิติคือ
2.1 มิติเน้นการเห็นพ้องด้วย (Approval) คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่บุคคลให้การยอมรับซึ่ งกันและกันหลีกเลี่ยงการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในองค์กรคือพยายามเห็ นด้วยและคล้อยตามความคิดเห็นการปฏิบตั ิตวั เหมือนกับบุคคลส่ วนใหญ่
ในองค์กรลักษณะคล้อยตามเป็ นสิ่ งที่พนักงานในองค์กรพึงพอใจ
2.2 มิ ติ เน้ น การพึ่ ง พา (Dependent) คื อ องค์ก รที่ มี ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการ
แสดงออกถึ งสายการบังคับบัญชาศูนย์รวมการบริ หารจัดการการตัดสิ นใจอยู่ที่ผบู้ ริ หารหรื อผูน้ า
กลุ่มซึ่ งทุกคนต้องปฏิ บตั ิตามการตัดสิ นใจนั้นและทุกคนเชื่ อว่าการตัดสิ นใจนั้นถูกต้องทุกคนไม่
สนใจคุณภาพของงานหรื อลักษณะงานที่ทา้ ทายไม่ทราบจุดมุ่งหมายการทางานของตนเองและของ
องค์กรมุ่งการปกป้ องตนเองโดยการปฏิบตั ิตามผูบ้ ริ หาร
2.3 มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกลัก ษณะอนุ รัก ษ์นิยมรัก ษาประเพณี แบบแผนการปฏิ บ ัติงานมี การควบคุ มด้วยระบบ
ราชการคนในองค์กรต้องทาตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่ งครัด
2.4 มิติเน้นการหลี กเลี่ ยง (Avoidance) คือ องค์กรที่ มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ เน้นการลงโทษเมื่อทางานผิดพลาดแต่เมื่อทางานประสบความสาเร็ จกลับ ไม่ ได้รับ
รางวัลอะไรท าให้พนักงานเกี่ ยงความรับผิดชอบให้กบั ผูอ้ ื่นและหลีกเลี่ ยงการกระทาต่างๆที่อาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทางานและถูกตาหนิพนักงานทุกคนจะรู้สึกผิดตาหนิตวั เองและรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีคุณค่าเมื่อทางานผิดพลาดทุกคนหลีกเลี่ ยงการทางานหรื อการปฏิ บตั ิตวั ที่ก่อให้เกิ ด
การขัดแย้งและความผิดต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงไปให้ผรู้ ่ วมงาน
3) ลั ก ษณะตั้ง รั บ -ก้ า วร้ า ว (Aggressive/Defensive Styles) คื อ องค์ ก รที่ มี ค่ า นิ ย มและ
พฤติ กรรมการแสดงออกลักษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความต้องการด้านความมัง่ คงของพนักงาน
ลักษณะการทางานแบบมุ่งเน้นอานาจเห็นตรงกันข้ามการแข่งขันและการทางานแบบสมบูรณ์แบบ
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 มิติคือ
3.1 มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม (Oppositional) คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการเผชิ ญ หน้าเป็ นอย่างมากโดยมี ค่ านิ ยมการบริ ห ารที่ เน้นการเจรจาต่ อรอง
พนักงานรู ้ สึกว่ามี คุณค่าได้แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าขาดการวางแผนล่ วงหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าก่อให้เกิ ดความขัดแย้งกับบุคคลอื่นในองค์กรอยู่เสมอๆ พนักงานจะแสดงถึงความขัดแย้งใน
ลักษณะไม่ไว้วางใจบุคคลอื่นและการแสดงอาการตาหนิ และต่อต้านการเปลี่ ยนแปลงหรื อต่อต้าน
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
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3.2 มิ ติเน้นการแข่ งขัน (Competitive) คือ องค์ก รที่ มี ค่านิ ยมและพฤติ กรรมการ
แสดงออกของการแข่งขันที่ตอ้ งการผลแพ้ชนะพนักงานต้องการชนะและดีกว่าผูอ้ ื่นทุกคนมุ่งเน้น
เพื่ อรั กษาความรู ้ สึก การมี คุณ ค่ าของตนเองจากการแบ่ งระดับในที่ท างานและวัดผลส าเร็ จที่ การ
ทางานที่มีการแข่งขันและมีความเชื่อว่าการทางานต้องมีการแข่งขันจึงจะประสบความสาเร็ จ
3.3 มิติเน้นอานาจ (Power) คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่มี
โครงสร้างการบริ หารแบบไม่มีส่วนร่ วมโดยมีพ้ืนฐานแบบเน้นอานาจหน้าที่และบทบาทของแต่ละ
คนอยู่ที่ตาแหน่ งที่ควรดารงอยู่รางวัลที่ได้รับจากองค์กรคือการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ งได้ควบคุ ม
พนักงานที่ มีระดับ ต่ า กว่าทุ กคนมี ความต้องการที่จะได้ตาแหน่ งที่ สูงขึ้นและต้องการอานาจเพื่อ
บารุ งรักษาความรู ้สึกที่มน่ั คงโดยการมุ่งเน้นที่ผลงานโดยการใช้อานาจหน้าที่
3.4 มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกลักษณะเน้นความเป็ นระเบียบการทางานอย่างหนักและยึดมัน่ ในระบบการทางาน
นอกจากนี้ Denison (1990, pp. 347-372) ได้เสนอแนวคิดการแบ่งวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
นาไปสู่ ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในทางธุ รกิ จโดยอาศัยความยืดหยุ่นและความมัน่ คงกับการ
มุ่งเน้นที่ภายใน ดังนี้
1) การมี ส่วนร่ วม (Involvement) สมาชิ กในองค์กรจะรู้สึกได้ถึงความเป็ นเจ้าขององค์กร
เนื่ องจากได้รับอานาจให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารงานอย่างเต็มที่ (Empowerment)
และลัก ษณะการท างานที่ มุ่ งเน้น ที ม งาน (Team Orientation) ท าให้เกิ ดการพัฒ นาความสามารถ
(Capability Development) ของพนักงาน
2) ความสอดคล้องกัน (Consistency) ของสมาชิกในองค์กรทาให้การทางานบรรลุเป้ าหมาย
ได้ดีเนื่ องจากพนักงานมีการยอมรับในค่านิยมหลัก (Core Value) ร่ วมกันซึ่ งนาไปสู่ ความรู้สึกที่เป็ น
อัน หนึ่ งอัน เดี ย วกั น ด้ ว ยการร่ ว มคาดหวัง ในสิ่ งที่ ต รงกั น ท าให้ เกิ ด ความเห็ น พ้อ งต้อ งกั น
(Agreement) ได้ง่ายขึ้นสามารถหาข้อสรุ ปในประเด็นที่ตอ้ งมีการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันส่ งผลให้มี
การทางานร่ วมกัน(Coordination and integration) จนงานเสร็ จสิ้ น
3) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เป็ นการมุ่งตอบสนองสิ่ งแวดล้อมภายนอก
องค์กรการปรับตัวได้ดีน้ นั คือการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง (Creating Change)โดยการวางแผน
หลัง จากที่ อ่านและสามารถท านายแนวโน้ม ของธุ รกิ จในอนาคตได้และต้องมุ่ งเน้น ไปที่ ลู ก ค้า
(Customer Focus) โดยการตอบสนองที่รวดเร็ วซึ่ งเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าดังนั้น
องค์กรต้องมีการเรี ยนรู ้คือการสะสมความรู้และพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นเพื่อที่จะรับและแปล
ความหมายจากสัญญาณที่ส่งมาจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น
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4) การมุ่งเน้นที่พนั ธกิจ (Mission) เมื่อองค์กรตั้งมัน่ ในพันธกิจนัน่ หมายถึงทุกคนในองค์กร
ต้องร่ วมรับรู ้ในพันธกิจ และสามารถเข้าใจถึงทิศทางของกลยุทธ์ที่องค์กรใช้ในพันธกิ จ (Strategic
Direction and Intent) เมื่ อทุ กคนสามารถก้าวตามกลยุทธ์ก็สามารถมุ่งไปยังเป้ าหมาย (Goal) และ
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร
ทั้งนี้ Denison (1990) ได้ใ ช้วฒั นธรรมองค์ก รทั้ง 4 รู ปแบบ ในการศึ ก ษาความสั มพัน ธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับมาตรวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กรซึ่ งมีตวั ชี้วดั ที่เป็ นผลการดาเนิ นงาน
ขององค์กรทั้งในด้านที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินเช่นผลประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ส่ วนแบ่งทางการตลาด ความพึงพอใจของพนักงาน จากผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4
รู ปแบบมีความสัมพันธ์กบั มาตรวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติดงั นั้นองค์กรที่
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมี แ นวโน้ม ที่ จาเป็ นต้อ งมี ว ฒ
ั นธรรมที่ มี ท้ งั ความสามารถในการปรั บ ตัวมี ค วาม
สอดคล้องกันและการมีส่วนร่ วมด้วย
นอกจากนี้ Ivancevich et al. (2011) ได้ศึกษาถึ งการสร้างวัฒนธรรมองคก์ารขององค์การ
ชั้นนา พบว่า ผูบ้ ริ หารและองคก์าร เชื่อว่า สามารถสร้างวัฒนธรรมผลผลิต (Productive Culture) ได้
โดยสร้ างวัฒ นธรรมที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่ วัฒ นธรรมการบริ ก ารลู ก ค้า
(Customer-service Culture) วัฒ นธรรมทางจริ ยธรรม (Ethical Culture) และวัฒนธรรมแห่ งความ
หลากหลาย (Diversity Culture) จะเห็ นไดว่าวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิดของ Ivancevich และ
คณะ (2011) นั้น ได้ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมจริ ยธรรม (Ethical Culture) เนื่องจากองค์ประกอบ
สาคัญของธุ รกิจที่มีความยัง่ ยืนนั้น นัน่ ก็คือการที่มีวฒั นธรรมองค์การที่ส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานอย่าง
มีจริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (สุ ขสรรค์ กันตะบุตร, วิชิตา รักธรรม, ณัฐสิ ทธิ์ เกิดศรี ,
กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ , พรเกษม กันตมระ และธันยามัย เจียรกุล, 2553) โดยวัฒนธรรมจริ ยธรรม หรื อ
วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ เป็ นแนวคิดและการปฏิบตั ิที่ได้รับการปฏิบตั ิกนั
อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในองคก์ารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และองค์การข้ามชาติ
โดยองคก์ ารที่ มี ค วามเข้า ใจสั ง คม และไม่ ไ ด้ห วัง แต่ ผลก าไรขององค์ก ารเพี ย งอย่า งเดี ย ว จะมี
ลักษณะวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างเรี ยกว่า วัฒนธรรมรับผิดชอบ ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่กาหนดแนวทาง
ความประพฤติและพฤติกรรมทั้งหลายของสมาชิ กในองค์การให้มีสานึ กของความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยองค์การที่มีวฒั นธรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม จะยึดมัน่ ในปรัชญาต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีการดาเนิ นการด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่าเสมอ (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ ,
2553) โดยความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์าร มีหลายความหมาย ได้แก่ World
Business Council for Sustainable Development กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุ รก
จิว่าเป็ นความมุ่งมัน่ หรื อพันธสัญญาที่ธุรกิ จมีอยู่อย่างต่อเนื่ องในการที่จะประพฤติปฏิ บตั ิอย่างมี
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จริ ยธรรม และมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ด้วยการปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตของผูใ้ ช้แรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่นและสังคมใน
วงกว้าง
พิพ ฒ
ั น์ นนทนาธรณ์ (2553) และสถาบัน ไทยพัฒน์ (2555) ได้ให้ความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ หมายถึง การดาเนิ นกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึ งถึง
ผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร
หรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร โดยทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข การที่องค์การ
ประสงค์ที่ จะมีความชอบธรรมทางสังคม (Social Legitimacy) ถื อเป็ นภาระหน้าที่ สาคัญทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีเป้ าหมายมุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกให้องค์การมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่ อบุคลากรภายในองค์การและผลกระทบจากการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การที่ จะไปมีผลต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ลูกค้าและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
ต่างๆ โดยกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การ เช่ น การพัฒนาค่านิ ยม
และวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน การพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อการ
ทางานของตนเอง การพัฒนาจิตสานึ กและการมีกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น (สมบัติ กุสุมาวลี, 2553)
ดัง นั้น จากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม ทางผูว้ ิจยั จึ ง ยึด หลัก แนวคิ ด ของ
สามารถสรุ ป ได้ว่า วัฒ นธรรมองค์ก ารแบบเน้น ความรับ ผิดชอบต่ อสัง คม เป็ นวัฒ นธรรมที่ ใ ห้
พนั ก งานเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมเกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม องค์ก ารสนับ สนุ น ให้ พ นัก งาน
ปฏิ บ ตั ิ งานโดยคานึ งถึ งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปฏิ บ ตั ิงานโดยยึดมัน่ ในความ
ถู ก ต้อ งทางศี ล ธรรม จรรยาบรรณ และหลัก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ งผูว้ ิจ ัย จะได้น าแนวคิ ด วัฒ นธรรม
องค์ก ารของ Ivancevich et al. (2011) เกี่ ยวกับ วัฒนธรรมที่มี ความเฉพาะเจาะจง 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ วัฒนธรรมการบริ การลู กค้า (Customer-service Culture) วัฒนธรรมทางจริ ยธรรม (Ethical
Culture) และวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture) มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้
2.3.2 แนวคิดภาวะผู้นาแบบสร้ างความเปลีย่ นแปลง
การศึ กษาภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ ยนแปลงนั้นได้มีผูใ้ ห้ความหมายไว้หลากหลาย
Bass (1985) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูท้ ี่สร้างความคาดหวงั ความต้องการ
และจิตส านึ กของผูต้ าม อี กทั้งกระตุน้ ให้ผูต้ ามมองเห็ นสิ่ งต่างๆ อย่างรอบด้าน และเชื่ อมโยงกัน
เพื่ อท าใหผูต้ ามเห็ นถึ งประโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน นอกจากนี้ ผูน้ ายังให้ความส าคัญใน
ความสามารถและความเป็ นอยู่ข องผูต้ ามด้ว ย ส่ วน Mushinsky (2006) ให้ ค วามหมายไว้ว่าเป็ น
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กระบวนการที่ มี อิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ และสมมุติฐานของสมาชิ กในองค์การและ
สร้ างความผูก พันในการเปลี่ ยนแปลงวัตถุ ป ระสงค์และกลยุท ธ์ขององค์ก าร โดยภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวข้องกับอิ ทธิ พ ลของผูน้ าที่มีต่อผูต้ าม แต่ผลกระทบของอิทธิ พลนั้นเป็ นการให้
อานาจแก่ผตู ้ ามให้กลายมาเป็ นผูน้ าในการพัฒนาองค์การ
ภาวะผูน้ านั้นถือว่าเป็ นแนวคิดที่มีนกั วิชาการให้การศึกษาและวิจยั กันมาอย่างต่อเนื่ อง จึง
ท าให้ เกิ ด แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าเป็ นจ านวนมากโดยสามารถจ าแนกออกเป็ นแนวทางใน
การศึกษาหลักได้ 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางคุ ณลักษณะ แนวทางนี้ เน้นการหาคุณลักษณะทัว่ ไป
ของผูน้ า เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ บุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ ผูน้ า 2) แนวทางพฤติ ก รรมนิ ย ม แนวทางนี้ จาแนก
ประเภทผูน้ าจากพฤตกิ รรมที่ แสดงออกมา และ 3) แนวทางสถานการณ์ ซึ่ งอธิ บ ายความสัมพันธ์
ระหว่างประเภทของภาวะผูน้ ากับลักษณะของสถานการณ์ นอกจากแนวทางการศึกษาเรื่ องภาวะ
ผูน้ าทั้ง 3 แนวทางหลักแล้ว ในการศึกษาภาวะผูน้ าในยุคปั จจุบนั ได้ขยายออกไปส่ กูารศึกษาที่เน้น
ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ย นแปลง (Transformational Leadership) ซึ่ งเป็ นการใช้ภาวะผูน้ าเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานขององค์การให้เอื้ออานวยต่อการบรรลุประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
(พิชาย รัตนดิ ลก ณ ภูเก็ต, 2552) โดย Burns (1978) ได้อธิ บายเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงว่า “เป็ นกระบวนการที่ผนู้ าและผูต้ ามต่างช่วยกันยกระดับของคุณธรรม และแรงจูงใจ
ของกันและกันให้สูงขึ้น” (สุ เทพ พงศ์ศีรวฒน์, 2550) ส่ วน Bass (1985) เป็ นนักวิชาการอีกท่านหนึ่ง
ที่ได้เสนอแนวคิดภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยอาศัย
พื้นฐานจากแนวคิดของ Burns (1978) ซึ่ ง Bass (1985) ได้แบ่งพฤติกรรมผูน้ าแบบสร้างความเปลี่น
แปลงออก 4 องค์ประกอบดังนี้
1) การมี อิท ธิ พ ลอย่างมี อุด มการณ์ (Idealized Influence) หมายถึ ง พฤตกิ รรมของผูน้ าที่
แสดงบทบาทในการเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูต้ าม เมื่อผูต้ ามรับพฤติกรรมดังกล่าวของผูน้ า ก็จ็ะทา
ให้ผตู ้ ามเกิ ดการลอกเลี ยนแบบพฤตกิ รรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดีเหล่านั้น ซึ่ งโดยปกติพฤติกรรมของ
ผูน้ าจะเป็ นพฤติกรรมที่มีมาตรฐานทางศีล ธรรมและจริ ยธรรมสู ง จนเกิ ดการยอมรับว่าพฤตกิรรม
เหล่ านั้นว่าเป็ นสิ่ งที่ ถูกต้องดงาม ดังนั้นจึงได้รับการยอมรับนับถื อจากผูต้ าม รวมทั้งได้รับความ
ไว้วางใจอย่างสู งด้วยเช่นกัน ทาให้ผนู้ าสามารถทาใหผูต้ ามปฏิบตั ิงานตามวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย
พันธกิจขององค์การได้ (Bass & Avolio, 1994)
2) การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผูน้ ามี ก าร
แสดงออกด้วยการสื่ อสารใหผูต้ ามรับรู้ถึงวิสัยทัศน์พนั ธกิจ และความคาดหวังที่สูงของผูน้ าที่มีต่อผู้
ตาม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้ผู้ตามยึดมัน่ และร่ วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ
ซึ่ งในทางปฏิบตั ิผนู ้ าจะใช้สัญลักษณ์และการกระตุน้ ทางอารมณ์ให้กลุ่มทางานร่ วมกันเพื่อนาไปสู่
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เป้ าหมายของกลุ่มมากกว่าทาเพื่อประโยชน์เฉพาะตน พฤติกรรมของผูน้ าถื อได้ว่าเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม
น้ าใจแห่ งการทางานเป็ นที ม ผูน้ าจะจูงใจและสร้ างจิตสานึ กใหผูต้ ามทางานบรรลุเกิ นเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
3) การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง พฤตกิรรมที่ผนู้ ากระตุน้ ให้ผู้
ตามริ เริ่ มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยผูน้ าใช้วิธิการฝึ กคดิทบทวนกระแสความเชื่ อและ
ค่ านิ ย มแบบเดิ ม ของผูต้ าม ผูน้ าจะสร้ างความรู้ สึ ก ที่ ท้าทายให้ ก ับ ผูต้ าม และให้ก ารสนับ สนุ น
ส่ งเสริ มแก่ ผตู ้ ามในการสร้ างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ รวมทั้งส่ งเสริ มให้ผตู้ ามสามารถแก้ปัญหาได้สาเร็ จ
ด้วยตนเอง
4) การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึงพฤติกรรม
ของผูท้ ี่เข้าใจความแตกต่างของผูต้ ามทั้งในเรื่ องความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกันของ
แต่ละคน โดยผูน้ าจะมีพฤติกรรมที่เป็ นห่ วงกังวลต่อสวัสดิภาพและการพัฒนาของลูกน้อง ส่ งเสริ ม
บรรยากาศการทางานที่ดี รับฟังอย่างเอาใจใส่ ต่อความต้องการของผูต้ ามและพยายามตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูต้ ามแต่ละคน โดยผูน้ าจะแสดงบทบาทเป็ นพี่เลี้ ยงและที่ปรึ กษาคอยให้ความ
ช่วยเหลือ
Bennis & Nanus (1985) ได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้น าและผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ทั้ง ในองคก์ า ร
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ มีคุณ ลักษณะชอบการริ เริ่ มสร้างสรรค์และมีพลวัตอยู่เสมอ โดยผลสรุ ป
เกี่ ยวกับพฤติ กรรมร่ วมของภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ การพัฒ นาวิ สั ย ทัศ น์ (Developing a Vision)การพัฒ นาความผู ก พัน และความไว้ว างใจ
(Developing Conmitment and Trust) และการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ภ ายในองค์ ก าร (Facilitating
Organization Learning) ส่ ว นงานวิจ ัย ของ Tichy & Devanna (1986) ได้ศึ ก ษาผู้น าของผู้บ ริ ห าร
ระดับสู งของบริ ษทั ขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมริ กา แล้วมาทาการวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผนู ้ าดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์บริ ษทั ขึ้นมาใหม่ มีการหาพฤติกรรม
ต่างๆ ที่ผนู้ าใช้ในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการดังกล่าว พร้อมทั้งหาคุณลักษณะ และคุณสมบัติ
ที่ เป็ นทัก ษะของผู ้น าเหล่ า นี้ ในฐานะที่ เป็ นผู้น าแบบสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง โดยรู ป แบบ
กระบวนการที่คน้ พบประกอบด้วย 3 ระยะตามลาดับได้แก่ การยอมรับในความจาเป็ นต้องมีการ
เปลี่ ยนแปลง (Recognizing the Need for Revitalization) การสร้ างวิสัยทัศน์ใหม่ (Creating a New
Vision) และการด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงในองค์ก าร (Institutionalizing Change) นอกจากนี้ ใน
การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ผ ลงานวิ จ ัย ของนั ก วิ ช าการต่ า งๆ ของ Podsakoff et al. (1990 อ้า งถึ ง ใน
สุ เทพ พงศ์ศี รวัฒน์, 2550) ได้สรุ ปว่า ผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมหลักที่สาคัญ
อย่างน้อยที่สุด 6 ประการดังนี้
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1) การกาหนดและให้ความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์ ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการระบุโอกาสใหม่ๆ ขององค์การ พร้อมกับพัฒนาสร้างความชัดเจน และสร้างแรงบันดาลใจให
ผูต้ ามเกิดความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ในอนาคตของผูน้ า
2) การแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผูต้ าม ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าใน
การแสดงแบบอย่างของการประพฤติปฎิบตั ิเพื่อให้ผตู้ ามเอาเป็ นต้นแบบในการปฏิบตั ิตาม เพื่ อให้
สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการของผูน้ า
3) การกระตุ ้น ให้ เกิ ดการยอมรับ เป้ าหมายรวมของกลุ่ ม ได้แก่ พฤติ ก รรมของผูน้ าที่ มี
เป้ าหมายในการส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมื อกันของสมาชิ กในกลุ่ ม เพื่อร่ วมกันท างานจนบรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกัน
4) ก าหนดความคาดหวัง ต่ อ ผลงานสู ง ได้แ ก่ พฤติ ก รรมของผูน้ าที่ แ สดงออกในการ
คาดหวังความเป็ นเลิศของผลงานในแง่ที่ผตู้ ามมีผลงานที่มีคุณภาพหรื อผลงานสู ง
5) ให้การสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมที่ผนู้ าแสดงให้เห็นว่าได้ให้การ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้การนับถือต่อผูต้ าม โดยมีความเอื้ออาทรต่อความรู้สึกและของผูต้ ามแต่ละคน
6) มีการกระตุน้ ทางปั ญญา ได้แก่ พฤติกรรมที่ผนู้ าสร้างความท้าทายและกระตุน้ ผูต้ ามให้
มองปั ญ หาและงานเดิ ม ด้วยมุ ม มอง และวิธี ก ารใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม โดยใช้ค วามคิ ด
พิ จารณาเชิ งวิเคราะห์ ให้ผูต้ ามปลี่ ยนกระบวนทัศน์ที่ หมาะสม นอกจากงานวิจยั ในต่ างประเทศ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยยังมีนกั วิชาการหลายท่านได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลง เช่ น งานวิจยั ของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2551) ได้ศึกษาวิจยั
ภาวะผูน้ าจากกลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารที่ เป็ นคนไทย ในกลุ่ ม ธุ รกิ จ SME จากทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ ผล
การศึกษาสามารถนามาเสนอเป็ นแนวคิดภาวะผูน้ า 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การส่ งเสริ มแรงบันดาลใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่ส่งเสริ มให้ผู้
ตามเกิดความจงรักภักดีต่อองคก์าร พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่ วมในการทางาน อีกทั้งผูน้ าทาหน้าที่
เป็ นผูจ้ ุดประกายความคิดให้ผูต้ าม เปิ ดโอกาสให้ผตู้ ามได้แ สดงความสามารถของตน สร้ างแรง
บันดาลใจให้ทีมงาน และมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับบุคคล
2) การให้ความใส่ ใจและปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่แสดงออกใน
การรักษาน้ าใจผูต้ ามและพยายามทาให้ผตู้ ามมีความสุ ข มีความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีความ
เป็ นกันเองกับผูต้ าม และให้อภัยผูอ้ ื่นที่ทาผิดพลาด
3) การมีศีลธรรมจรรยาบรรณในการประกอบการ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่มีความ
พิถีพิถนั เอาใจใส่ กบั งาน หรื อคุณภาพสิ นค้าและบริ การ รักษาคาพูด ยึดมัน่ ในศีลธรรมจรรยาบรรณ
ดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใสตรวจสอบได้ และมีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อผูอ้ ื่น
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4) ความสามารถในการคิดเชิ งกลยุทธ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่แ สดงออกถึ งการมี
วิสัยทัศน์ รอบรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มองการณ์ไกล และมีความคิดเชิงกลยุทธ์
5) การเสริ มสร้ างจิตสานึ กต่อสังคม หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่ยึดติดกับธรรมาภิบาล
ปลูกฝังและสนับสนุ นสมาชิ กในองค์การให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม ดาเนินธุ รกิ จ
โดยมุ่งคืนประโยชน์ให้สังคม ปลูกฝังจริ ยธรรมให้กบั ผูต้ าม และส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจศึ ก ษาภาวะผู้น าแบบสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leadership) ตามแนวคิดของ Bass (1985) โดยจาแนกภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงออกเป็ น 4 ลักษณะได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุน้ ทางปัญญา และ 4) การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
2.4 แนวคิดการตลาดสี เขียว
การตลาดสี เขียว มีนกั วิชาการและผูใ้ ห้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
Mintu & Lozada (1993); Peattie (1995); Grant (1999) กล่ า วว่ า การตลาดสี เขี ย วเป็ น
เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ท าให้ เกิ ด การป้ องกันและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อมให้ดีข้ ึ น เป็ นการจัดการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมเพื่อความยัง่ ยืน
Prakash (2002) กล่ าวว่า การตลาดสี เขี ย วคื อการพัฒ นาส่ วนประสมทางการตลาดให้ มี
ความสัมพันธ์กบั การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
Grundey & Zaharia (2008) กล่าวว่า การตลาดสี เขียวคือการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
ที่ เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม สามารถน ากลับ มาใช้ ใ หม่ (Recyclable) หรื อ เติ ม เพื่ อ ใช้ ใ หม่ ไ ด้
(Refillable)
Kotler & Armstrong (2008) กล่าวว่า การตลาดสี เขียวคือการนาส่ วนประสมทางการตลาด
มาประยุกต์เข้ากับการอนุ รักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมสมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กา (2011) กล่าวว่า
การตลาดสี เขียวคื อการปรับเปลี่ ยนผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการมีบรรจุภ ัณฑ์ที่
เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Yenipazarli (2012) กล่าวว่า การตลาดสี เขียวประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้องประกอบด้วย
การปรับส่ วนประสมทางการตลาดให้เป็ นสี เขียว ภาครัฐให้การสนับสนุนและองค์กรต่างๆเกิดความ
ตระหนักในเรื่ องของการตลาดสี เขียว รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคสี เขียวที่เริ่ มมีจานวนมากขึ้น
KonticIvan (2014) กล่ าวว่า นอกจากส่ วนประสมทางการตลาดสี เขี ยวแล้ว ยังมี ปัจจัย ที่
ส่ งผลต่อการดาเนินการตลาดสี เขียว ได้แก่ การมี ส่ วนร่ วมของคนในองค์ก ร นโยบายจากรัฐ บาล
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และยังรวมไปถึงคู่แข่งขันที่ได้ทาการตลาดสี เขียวไปก่อนหน้าแล้วกดดันให้องค์กรของเราต้องทา
การตลาดสี เขียว
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วจึ ง สรุ ป ได้ว่ า แนวคิ ด การตลาดสี เขี ย ว หมายถึ ง การที่ ผู้ผ ลิ ต ผลิ ต
สิ นค้าออกมาโดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า โดยเริ่ มจากการสรรหาแหล่งผลิต
การจัดซื้ อวัตถุ ดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่ วนประสมทางการตลาดใหม่ให้เป็ นส่ วนประสม
การตลาดสี เขียวตลอดจนวิธีการกาจัดขยะของเหลือใช้ รวมถึงการสร้างความน่ าเชื่ อถือและความ
เข้าใจอันดีกบั สังคมโดยการมีส่วนร่ วมของคนที่เกี่ยวข้อง จนกระทัง่ ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่
และมีพฤติกรรม การบริ โภคสี เขียวในที่สุด
2.4.1 การปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดให้ เป็ นสี เขียว
การตลาดทั่ ว ไปจะมี ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4P’s ได้ แ ก่
1) Product คือตัวผลิตภัณฑ์ 2) Price คือราคาของผลิตภัณฑ์ 3) Place คือช่องทางการจัดจาหน่ายและ
การกระจายสิ น ค้า 4) Promotion คื อ การส่ ง เสริ ม การตลาดหรื อ การสื่ อ สารทางการตลาด ส่ ว น
ประสมทางการตลาดจะใช้ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ให้กบั
ลู ก ค้า ได้ต รงตามความต้อ งการเและเกิ ด คุ ณ ค่ าสู ง สุ ด โดย Kotler & Armstrong (2008); Prakash
(2002) และ Yenipazarli (2012) ได้ก ล่ าวไว้ตรงกันว่าการปรับส่ วนประสมทางการตลาดให้เป็ น
การตลาดสี ขี ยวต้องเริ่ มจาก ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ต้องปรับ กระบวนการผลิ ตในทุ ก ขั้นตอน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มีการขจัดของเสี ยที่เกิ ดจากการผลิต สามารถย่อยสลายง่าย ไม่
ทาลายสิ่ งแวดล้อมเช่ นถุงพลาสติกที่ยอ่ ยสลายได้ง่ายผลิตภัณฑ์ซกั ล้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ น้ ามัน
ไร้สารตะกัว่ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประหยัดพลังงาน เป็ นต้น ซึ่ งเรี ยกว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)
ด้านราคา (Price) ทาให้เกิ ดอรรถประโยชน์หรื อคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภค โดยคานึ งถึงต้นทุน
การผลิตกับต้นทุนสิ่ งแวดลล้อมจนกระทัง่ นาไปสู่ การตั้งราคา ซึ่ งเป็ นราคาที่ผบู้ ริ โภคยินดีจ่ายแพง
ให้กบั ต้นทุนการผลิ ตและคุ ณค่าที่เพิ่มขึ้น ด้านการจัดจาหน่ าย (Place) การกระจายสิ นค้าให้ไปถึง
มือผูบ้ ริ โภคต้องคานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่ น เลือกใช้รถขนส่ งที่ประหยัด
พลังงาน การออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ก ารขนส่ งใหม่ให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อลดการใช้พ ลังงานและ
ประหยัดต้นทุ น เป็ นต้น และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) ต้องเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร
เกี่ ยวกับ การตลาดสี เขี ยวไปยังผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจและเกิ ดความ
ตระหนักอย่างจริ งจังในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์สีเขียว
ในที่สุด ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดแบบเดิมให้
เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียว ซึ่ งหน่วยงานหรื อองค์กรสามารถที่จะทาได้ เพียงแต่ม ความ
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มุ่งมัน่ ตั้งใจใจที่จะทาก็สามารถนาองคก์รไปสู่ การเป็ นองค์กรสี เขียวได้ การปรับ 4P’s ในแต่ละตัว
นั้นขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและความเห็นหรื อนโยบายขององค์กรที่จะตกลงทาความเข้าใจกันและ
ออกเป็ นนโยบายให้ ทุกคนนาไปปฏิ บตั ิให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ทั้งนี้ ในการนาพาองค์กรสู่
องค์กรสี เขียวนั้น
ดนัย จันทร์ เจ้าฉาย (2558) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการที่จะเป็ นองค์กรสี เขียว ที่สร้างคุณค่า
ให้กบั สังคมนั้น มีลกั ษณะขององค์ประกอบ ดังนี้
การเกิ ดการตลาดสี เขียวมาจากบุ คคล (People) โดยผูบ้ ริ หารกาหนดนโยบายการตลาดสี
เขียว และกระตุ น้ บุคลากรในองค์กรให้ความร่ วมมือโดยให้ความรักความเอาใจใส่ ดูแลพนักงาน
เหมือนพี่เหมือนน้อง จูงใจให้ปฏิบตั ิตามนโยบายของผูบ้ ริ หารและถ่ายทอดไปยังผูบ้ ริ โภค
การใช้ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างคุ ้มค่า (Planet) ไม่ใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยโดย
ร่ วมมือกันอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีทรัพยากรใช้
ต่อไปในอนาคต
การคืนกาไรสู่ บุคลากรและสังคม (Profit) โดยนากาไรที่ได้จากการประกอบธุ รกิ จกลับมา
ดูแลคนในองค์กร เช่ น โบนัส สวัสดิการ ฯลฯ และตอบแทนกลับคืนสู่ สังคมด้วยการแบ่งปั นใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น ให้ทุนการศึกษา ช่วยเหลือผูท้ ี่ประสบภัยธรรมชาติ ใช้ ใ นกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การสร้ างความศรัทธาเพื่อให้เกิ ดการตลาดสี เขียวร่ วมกัน (Passion) ทั้งผูบ้ ริ หาร บุคลากร
ลู ก ค้าและคนในสั งคมจะต้อ งปลู ก ฝั ง ความเชื่ อและทัศ นคติ ข องคนให้ เกิ ดความศรั ท ธาต่ อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวา่ จะเกิดผลที่ดีต่อสังคมและโลกในอนาคต
สรุ ปว่าการนาพาองค์กรสู่ ความเป็ นองค์กรสี เขียวนั้นต้องเกิดจากคน (People) โดยผูบ้ ริ หาร
และถ่ า ยทอดลงสู่ พ นั ก งาน สั ง คม และลู ก ค้า ด้ว ยการสร้ างความศรั ท ธา (Passion) ให้ เชื่ อ ว่ า
การตลาดสี เขี ย วจะน ามาซึ่ งสิ่ งแวดล้อมที่ ดี กระตุ ้น ให้ทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมในการช่ วยกัน อนุ รัก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (Planet) อันจะนามาซึ่ งผลกาไร (Profit) และนาผลกาไรนั้น
ตอบแทนกลับคืนสู่ พนักงานและสังคม อันจะทาให้เกิดความยัง่ ยืนของธุรกิจและสังคมต่อไป
2.4.2 ตัวอย่างองค์ กรธุรกิจทีน่ าแนวคิดการตลาดสี เขียวไปใช้
องค์กรที่นาแนวคิดการตลาดสี เขียวมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน มีดงั นี้
1) โคคาโคลาร์ และสตาร์ บ คั ส์ ได้ใช้กลยุทธ์บรรจุภณ
ั ฑ์สี เขียวโดยลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นพลาสติกให้เปลี่ยนมาใช้ขวดแก้ว หรื อกระดาษแทน (สันทนา อมรไชย, 2552)
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2) พีแอนด์จี ได้ใช้วิธีการเพิ่มส่ วนผสมในน้ ายาซักผ้าให้เข้มข้นขึ้นจะได้ใช้ได้นานและไม่
สิ้ นเปลืองบรรจุภณ
ั ฑ์ บอดี้ช็อปสังเกตว่าผูห้ ญิงแต่ละคนใช้เครื่ องสาอางกันหลายชิ้นทาให้ปริ มาณ
ขยะเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก จึงเกิดความคิดให้ลูกค้านาบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมมาแลกซื้ อสิ นค้าใหม่เพื่อช่วย
ลดขยะ (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2558)
3) เอสแอนด์พี ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับอาหาร ได้เกิ ดแนวคิดทาขยะให้เป็ นศูนย์โดยนาขยะทุ ก
อย่างมารี ไซเคิล (กรมควบคุมมลพิษ, 2551)
4) โตชิบาฟิ ลิปส์ และพานาโซนิค ได้ใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สีเขียวโดยผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าสี
เขียวที่ช่วยประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
5) เทสโก้ โ ลตัส เน้ น การรณรงค์ ใ ห้ ลู ก ค้า น าถุ ง มาจากบ้า นเพื่ อ มาใส่ สิ นค้า เรี ย กว่ า
“โครงการกรี นแบคกรี นพอยท์” และยังสนับสนุ นให้ผผู้ ลิตนาผลิตภัณฑ์สีเขียวมาจาหน่ ายในห้าง
เทสโก้โลตัสอีกด้วย
6) เซเว่นอีเลฟเว่น มีร้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่สถาบันปั ญญาภิวตั น์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของแต่ละสาขาและแก้ปัญหาลดโลกร้อน
7) กลุ่ มอุ ตสาหกรรมรถยนต์หลายรายอาทิโตโยต้า นิ สสัน ซู ซูกิ ได้ออกผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ น
รถยนต์ไฮบริ ดและรถยนต์อีโคคาร์ ซ่ ึ งได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นจานวนมาก (พารณ อิศร
เสนา ณอยุธยา, 2553)
8) บริ ษทั ในเครื อปู นซี เมนต์ไทย (เอสซี จี) และการปิ โตรเลี ยมแห่ งประเทศไทย (ปตท.)
เน้ น การปลู ก ป่ าลดโลกร้ อ นและสร้ า งฝายเก็ บ น้ าเป็ นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม (พรรณี อังศุสิงห์, 2553)
9) โรงพยาบาล ได้มี การดาเนิ นการให้เป็ นโรงพยาบาลสี เขียวเช่ นโรงพยาบาลปทุ มธานี
และโรงพยาบาลกลางโดยการปรับปรุ งลักษณะทางกายภาพให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมสนับสนุ น
ให้นาผลิตภัณฑ์สีเขียวมาจาหน่ายเป็ นตลาดนัดสี เขียวในสานักงานต่างๆก็มีการรณรงค์กนั ที่เรี ยกว่า
สานักงานสี เขียวโดยการใช้กระดาษที่ใช้แล้วแต่อีกด้านหนึ่ งยังใช้ได้มาใช้ใหม่ สร้างอุปนิสัยให้กบั
พนักงานประหยัดน้ าประหยัดไฟฟ้ าในสานักงาน เป็ นต้น
10) มหาวิทยาลัยสี เขียว ที่ทาให้เห็นเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน ได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558)
11) กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม ก็มีการให้ใบประกาศศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 14001
สาหรับ โรงงานที่มีการนากลยุทธ์การตลาดสี เขียวมาใช้ในการดาเนิ นการและองค์กรเหล่ านี้ ก็จะ
ดาเนินกิจกรรมตลาดสี เขียวต่อไปตามนโยบายขององค์กร
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12) พี แอนด์ จี และบอดี้ช็อป ลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ส่วนเอสแอนด์พีนาขยะทุกอย่างมารี
ไซเคิล บริ ษทั ผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ ายังคงผลิตสิ นค้าที่ ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
ห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัสให้ลูกค้านาถุงมาจากบ้านเพื่อมาใส่ สินค้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
การปิ โตรเลี ยมแห่ งประเทศไทยดาเนิ นนโยบายด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมผลิ ตน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
และพลังงานทดแทนที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
13) บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต รถยนต์ เริ่ ม เพิ่ ม การผลิ ต รถยนต์ป ระเภทอี โคคาร์ และรถยนต์ ไ ฮบริ ท
ประหยัดน้ ามันและใช้พ ลังงานทดแทนจะเห็ น ได้ว่าองค์กรหรื อหน่ วยงานต่ างๆ หันมาให้ความ
สนใจเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมกันมากขึ้นโดยการนาแนวคิดด้านการตลาดสี เขียวมาประยุกต์ใช้อนั จะ
ทาให้สังคมและโลกน่าอยูข่ ้ ึน
14) โรงพยาบาลหรื อส่ วนราชการ จัดตลาดนัดสี เขียวเพื่อส่ งเสริ มให้นาสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมมาจาหน่ายและสร้างเป็ นเครื อข่ายการตลาดสี เขียว
สรุ ปว่า แนวคิดการตลาดสี เขียวเป็ นแนวคิดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ งเพราะ
ผูผ้ ลิ ตจะปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดให้เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียว โดยที่ผลิ ต
สิ นค้าที่ คานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า รวมถึงการสร้างความร่ วมมือจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องจนกระทัง่ คนในชุมชนมีความเชื่อมัน่ และเกิดพฤติกรรมการบริ โภคสี เขียวในที่สุด
2.5 แนวคิดทฤษฎีผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ในปั จ จุ บ ัน กระแสผลัก ดัน เรื่ อ งธุ ร กิ จ กับ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility-CSR) เข้าสู่ สังคมไทย ภาคธุ รกิจต้องทาความเข้าใจในหลักการ CSR และการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางธุ รกิ จ เพื่ อนาไปสู่ ก ารพัฒนาสังคมที่ ยง่ั ยืน ใน
ประเทศไทย ได้มีการแสดงความหมายของ CSR ออกเป็ นสองทาง คือ 1. การดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การดาเนิ นกิ จกรรมทางสังคมและการบริ หารองคก์ร ของทั้ง
ธุ รกิจและองคก์รภาคประชาสังคมที่พ่ ึงพาอาศัยกันและกัน สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ มีส่วนร่ วมต่อกัน
เพื่อนาไปสู่ การอยูร่ อดของทั้งองค์กร และสังคม เศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อม หากเกิ ดความร่ วมมือ
ระหว่ า งภาคธุ ร กิ จ และภาคประชาสั ง คม บนฐานของการท างานที่ มี ค วามเข้า ใจสั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างดีภายใต้การสนับสนุนจากภาคธุ รกิจทั้งในด้านทรัพยากรและการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ในความสามารถเชิงการบริ หารการจัดการ การเข้าถึงสื่ อประชาสัมพันธ์ยอ่ มนามาสู่ การแก้ไข
ปั ญ หาสั งคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและมี คุณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น (ปารี ณ า ประยุก ต์วงศ์,
2552)
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ทฤษฎี ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย เป็ นทฤษฎี ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ แนวคิ ดการจัดการองค์ก ารและ
แนวคิดจริ ยธรรมธุ รกิ จที่เน้นคุ ณธรรมและค่านิ ยมในการบริ หารจัดการองค์การ ถูกเสนอครั้งแรก
โดยอาร์ เอ็ดเวิร์ดฟรี แมนในหนังสื อการจัดการเชิ งกลยุทธ์ หนังสื อเล่มนี้ ได้กล่าวถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั การให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะทาให้เกิดผลประโยชน์กบั ทั้งบริ ษทั และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอื่นๆ (Freeman, 1984) โดยทัว่ ไปผูป้ ระกอบการจะให้ความสาคัญกับการแสวงหากาไร การ
สร้างความสามารถให้เหนื อกว่าคู่แข่ง การลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด แต่ปัจจัยผูม้ ีส่วนได้เสี ยถือเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้ผปู ้ ระกอบการประสบความสาเร็ จ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะ
ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด หรื อแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีประโยชน์ระหว่าง
กัน และทาให้ผูป้ ระกอบการเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดีข้ ึน รวมทั้งส่ งผลต่อภาพลักษณ์
ของผูป้ ระกอบการ (Freeman et al., 2010; Harrison et al., 2010) ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ยแบ่ ง ออกเป็ น 2
กลุ่มหลักๆ คือ (1) ผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลัก เช่ น ลูกค้า คู่แข่ง ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ พนักงาน และผูถ้ ือหุ ้น (2)
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยรองได้แก่ รัฐบาล องค์กร ชุมชน สภาพแวดล้อม หรื อนักเคลื่อนไหวต่างๆ (Freeman
et al., 2010)
พัฒนาการของทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิดของ Barnard (1938) ใน
หนั ง สื อเรื่ อ ง The Functions of the Executive ที่ น าเสนอมุ ม มองด้า นบวกของผู้จ ัด การในการ
สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งต่อมา Freeman (1984) สนับสนุนว่าผูบ้ ริ หารต้องสร้างความ
พอใจต่อบุ ค คลที่ มีอิท ธิ พ ลต่อผลลัพ ธ์ข องบริ ษ ทั ซึ่ งมี หลากหลายประกอบด้วย พนักงาน ลู กค้า
ผูข้ ายปั จจัยการผลิต องค์กรชุมชนในท้องถิ่น จึงกล่าวว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ย คือ กลุ่มและบุคคลผูซ้ ่ ึ งอาจ
มีผลต่อหรื อได้รับผลกระทบจากความสาเร็ จของภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับ Post et al. (2002)
ให้นิยามผูม้ ีส่วนได้เสี ยคือบุ คคลหรื อกลุ่ มซึ่ งมีผลกระทบ หรื อได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
ขององค์กร นโยบาย และการปฏิ บตั ิ ทฤษฎี ผมู้ ีส่วนได้เสี ยจึงเป็ นการเสนอวิธีการใหม่ใน การจัด
ระเบียบความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กร ที่เดิมมุ่งเน้นการอยูร่ อดและการประสบความ
สา เร็ จขององค์กร บนหลักการความสามารถขององค์กรในการสร้างความมัง่ คัง่ ให้คุณค่า หรื อสร้าง
ความพึงพอใจแค่เพียงถื อหุ ้น ไปสู่ การพัฒนาแนวคิดว่าต้องคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ร่ วมด้วย
(Clarkson, 1995; Foster & Jonker, 2005; Hawkins, 2006) ทฤษฎี ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย จึ ง เป็ นรากฐาน
สาคัญต่อการพัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (Corporate Social Responsibility:
CSR) สาหรับการสร้ างให้เกิ ดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในมุมมองของ Freeman (1984)
กล่ าวว่าเป็ นหน้าที่ ที่สาคัญของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งสร้างความพอใจต่อบุคคลที่หลากหลายซึ่ งเป็ นผูม้ ี
อิทธิ พลต่อผลลัพธ์ของบริ ษทั ดังนั้นในมุมมองนี้ ผจู้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรจาเป็ นที่ผตู้ อ้ งทาใน
สิ่ งที่ ถู ก ต้อ ง (Do the Right Thing) นอกจากนี้ Waldman et al. (2006) ได้เห็ น ถึ งความส าคัญ ของ
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บทบาทผูบ้ ริ หาร จึงนาไปสู่ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์โดยใช้แนวคิดของภาวะผูน้ า
การเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership)ในการด าเนิ น กลยุท ธ์ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม จึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ทฤษฎีผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิ ดการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (Corporate Social Responsibility: CSR) และเชื่อมโยงถึง
ปัจจัยภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย (Stakeholder Engagement) นอกจากนี้ Robert (1992) ยังได้อธิ บายเกี่ ยวกับ ทฤษฎี ผูม้ ีส่ วนได้
ส่ วนเสี ยไว้วา่ ทฤษฎีน้ ี ในมุมมองของบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ าย โดย
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่ านั้นสามารถส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั หรื ออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ภายใต้มุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย บริ ษทั จะระบุกลุ่ม
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญที่สุดและจะบริ หารความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายมีความสาคัญต่อบริ ษทั ไม่เหมือนกันและ
ส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั แตกต่างกัน บริ ษทั ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกกลุ่มได้ ดังนั้นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่บริ ษทั เห็นว่ามีความสาคัญจะได้รับการตอบสนอง
ความต้องการก่อนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มอื่น หนทางหนึ่ งที่จะตอบสนองความต้องการได้คือการ
เปิ ดเผยข้อมูล เช่ นบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อจะบอกกล่าวถึงกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยบางกลุ่มที่มีความสนใจด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมว่าการดาเนินงานของบริ ษทั นั้น
คานึงถึงผลกระทบทางสังคมเสมอ (จอมขวัญ รัชตะวรรณ, 2549)
อนึ่ ง ลู ก ค้า (Customer) ถื อ เป็ นผู้มี ส่ ว นได้เสี ย ที่ ท าให้ ผู้ป ระกอบสามารถเข้า ใจความ
ต้องการของลู กค้าได้ดีย่ิงขึ้ น เช่ น ลูกค้าต้องการสิ นค้าแบบไหน ระดับราคาเท่าไหร่ ที่ยอมรับได้
เทรนด์ ข องลู ก ค้ า วัฒ นธรรมความเป็ นอยู่ ทั้ งหมดนั้ นจะเป็ นข้ อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ แ ก่
ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง (Payne
et al., 2009) นอกจากนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าจะทาให้ผปู้ ระกอบการพัฒนาสิ นค้าให้
มีความแปลกใหม่ มีความหลากหลาย เพราะลูกค้ามีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน (Ramaswami et al., 2009) ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าจะช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการทางานร่ วมกัน
ทาให้เกิ ดการถ่ายทอดประสบการณ์ รู้ถึงความต้องการ อุปสรรค และแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันได้
ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์พนั ธ์ที่ดีระหว่างกัน รับ
ฟังปั ญหา อุปสรรค และความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะสามารถปรับปรุ งการขายสิ นค้าและบริ หาร
ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ม ากขึ้ น (Iglesias et al., 2013) ในประเด็ น ของพนัก งาน
(Employee) ถื อ เป็ นผู้ที่ น าเอกลั ก ษณ์ คุ ณ ค่ า และแบรนด์ ข องผู้ป ระกอบการไปยัง ลู ก ค้ า
(Jones & Kornum, 2013) การที่ พ นั ก งานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ก ั บ ลู ก ค้ า จะท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด
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ความทรงจาที่ดี นอกจากนั้นพนักงานยังเป็ นทรัพยากรที่มีค่า เพราะพนักงานแต่ละคนมีความรู้และ
ประสบการณ์ เป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ก ร ซึ่ งความหลากหลายขององค์ค วามรู้ ดัง กล่ า วจะเป็ น
ประโยชน์ ในการกาหนดวิสั ยทัศน์ เป้ าหมาย การจัดการเชิ งกลยุทธ์ที่ ถู กต้องและสามารถนาพา
กิ จการให้มีความเข้มแข็งได้ (Andies & Czannitzki, 2014) นอกจากนี้ ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า (Supplier) ถื อ
เป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย หลัก ที่ ผูป้ ระกอบการทุ ก รายต้องให้ค วามส าคัญ ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดีระหว่า ง
ผู ้ป ระกอบการกั บ ผู ้ผ ลิ ต สิ นค้า จะท าให้ ผู้ป ระกอบการสามารถประหยัด ต้น ทุ น และท าให้
ผูป้ ระกอบการได้ขอ้ มูลที่ สาคัญในการขายสิ นค้าและบริ การให้ดียิ่งขึ้น (Kim & Cavvsgil, 2013)
นอกจากนี้ ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผูป้ ระกอบการกับ ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้า ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การสร้ า ง
นวัตกรรมต่างๆ ทั้งในเรื่ องรู ปแบบการขายสิ นค้าหรื อการบริ การ รวมทั้งการทางานอย่างใกล้ชิดกับ
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าจะส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการถ่ ายทอดข้อมูล และองค์ค วามรู้ ระหว่างกัน จะท าให้ส องฝ่ าย
สามารถร่ ว มมื อ กัน ได้ (Takeishi, 2001) และMolina et al. (2014) ได้ก ล่ าวว่า ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี
ระหว่ า งผู ้ป ระกอบการกับ ผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การจัด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพระหว่างกัน เกิดพันธมิตรทางการตลาดร่ วมกัน เกิ ดการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน ซึ่ งจะพัฒ นาไปสู่ ก ารสร้ างนวัตกรรมที่ เป็ นประโยชน์ก ับ ทั้งสองฝ่ าย ดังนั้น การให้
ความสาคัญกับผูผ้ ลิ ตสิ นค้าสามารถสร้ างประโยชน์มากมายต่อผูป้ ระกอบการ และจะดี ยิ่งขึ้นถ้า
ผูป้ ระกอบการสามารถเชิ ญผูผ้ ลิตสิ นค้าเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายผูป้ ระกอบการเพราะจะทา
ให้ ผูป้ ระกอบการต่ างๆ ในเครื อข่ ายสามารถเข้าถึ ง ทรัพ ยากรอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้ง สองฝ่ าย
สามารถที่ จะพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน กาหนดกลยุทธ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งในท้ายที่สุดแล้วจะทาให้เกิดความเข้มแข็งในเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการ ใน
ขณะเดี ยวกัน การให้ความส าคัญกับ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยรองเช่ น ภาคชุ ม ชน ท าให้ผูป้ ระกอบการเข้า
ใจความเป็ นจริ งของสภาพแวดล้อมที่รายล้อมผูป้ ระกอบการทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมื อ ง ชาติ พ ัน ธุ์ รวมทั้ง ปั ญ หาของสิ่ งแวดล้ อ มได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ความเข้ม แข็ ง ของเครื อข่ า ย
ผูป้ ระกอบการขึ้ นอยู่ก ับ ความสามารถที่ จะปรับ ตัวให้เข้ากับ สภาวะแวดล้อมที่เป็ นอยู่อย่างชาญ
ฉลาด ด้วยการนาผูม้ ีส่วนได้เสี ยรองดังกล่าวเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการ
หรื อ การที่ ผู้ป ระกอบการเข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งของเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
ผูป้ ระกอบการเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น (Doha, 2010) และ Oetzel &Yaziji (2010)
ได้กล่าวว่า เมื่อผูป้ ระกอบการประสบปัญหาในการขายสิ นค้า หรื อสิ นค้าไม่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการสามารถรั บ รู ้ ปั ญ หาดังกล่ าวผ่านองค์กรต่ างๆ ที่ เป็ นเครื อข่ ายในพื้ นที่ โดยเฉพาะ
องค์ก ร NGO ซึ่ งองค์กรเหล่ านี้ มีข ้อมูลและงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในหาทาง
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องยิง่ ขึ้น
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สรุ ปได้วา่ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทาให้ผปู้ ระกอบการเข้าใจความเป็ นจริ งของสภาพแวดล้อม
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ชาติพนั ธุ์ รวมทั้งปัญหาของสิ่ งแวดล้อม สามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เป็ นอยูอ่ ย่างชาญฉลาด ดังนั้นการเข้าใจทฤษฎีผมู้ ีส่วนได้เสี ยจะ
ทาให้เครื อข่ายผูป้ ระกอบการเข้าใจสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสังคมได้ดีข้ ึน และสามารถปรับตัวให้
เข้ากับ สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงได้อย่างทันท่ วงที จะส่ งผลให้เกิ ดความเข้มแข็งในเครื อข่าย
ผูป้ ระกอบการมากขึ้ น การมี ส่ วนร่ วมของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยการมี ส่ วนร่ วมของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยเป็ น
กระบวนการซึ่ งสร้ างบริ บ ทของการปฏิ สั ม พันธ์ แบบเป็ นพลวัตร การเคารพซึ่ งกันและกัน การ
สนทนา และการเปลี่ ยนแปลง เพื่อสร้างความไว้วางใจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่ วม (Andriof &
Waddock, 2002) ซึ่ งสอดคล้องกับ งานการศึ ก ษาของ Manetti (2011) พบว่า เป็ นกระบวนการที่
บริ ษทั เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของพวกเขาในกระบวนการตัดสิ นใจ ทาให้พวกเขาเข้าร่ วมในการ
จัดการธุ รกิจ การแบ่งปั นข้อมูล มีการสนทนาและสร้างรู ปแบบของความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนั้น
การมี ส่ วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย คื อ กระบวนการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ร ะหว่างผูม้ ีส่ วนได้เสี ยและ
บริ ษทั ในการตัดสิ นใจและเข้าร่ วมในการจัดการธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจ การเคารพซึ่ งกันและ
กัน ตลอดจนสร้างรู ปแบบของความรับผิดชอบร่ วมกัน
2.6 กรณีตัวอย่างการจัดการของโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
ในการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การบริ ห ารจัดการโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ั ง
ตะวันตกของประเทศ แนวทางในการจัดการ กระบวนการจัดการสิ่ งสิ่ งแวดล้อม มาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่ งแวดล้อม นอกจากจะพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแล้ว การถอดบทเรี ยน
จากกรณี ศึ ก ษาโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) เพื่ อสังเคราะห์ แนวทาง วิธี ก าร
ปั จจัย ในการบริ หารจัดการของโรงแรมดังกล่าว และนาองค์ความรู้ที่ได้มาเป็ นแนวทาง วิธีการใน
การพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่ อเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับ สิ่ งแวดล้อม
ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อศึกษาและถอดบทเรี ยนจากโรงแรมที่เป็ นกรณี ตวั อย่าง จะเห็นได้ว่า โรงแรมแต่ละ
แห่ งต่างก็มี แนวทางการบริ หารจัดการซึ่ งมีความเหมือนและความแตกต่างกัน ที่นาไปสู่ ความมี
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินการทั้งสิ้ น
ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จุดเด่นในด้านปัจจัยและแนวทางของการบริ หารจัดการ ว่า
มีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้โรงแรมเหล่านั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
ปั จจัยดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
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2.6.1 โรงแรมโรงแรม อมารี เกาะสมุย
ในการศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ ากการถอดบทเรี ยนโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อม (Green Hotel)ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ถอดบทเรี ยนการบริ หารโรงแรม อมารี เกาะส
มุย ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่ มีการบริ หารจัดการการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิ ภาพ
และร่ วมอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม ได้รับรางวัลสถานประกอบการ ที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริ การที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม หรื อกรี นโฮเทล (Green Hotel) จากคณะกรรมการฯ กรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็ นว่าองค์กรดังกล่าวย่อมมี
จุดเด่นในด้านของปั จจัยการบริ หารจัดการต่างๆ ซึ่ งจากการถอดบทเรี ยนองค์กรดังกล่าวพบว่า
ประเด็นแรก ด้ านนโยบายด้ านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
โรงแรม อมารี เกาะสมุย ถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิ ดโล่งจานวนมาก (ทางเดิน ล็อบบี้ ห้องอาหาร)
เพื่อลดการใช้เครื่ องปรับอากาศ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริ สุทธิ์ ด้วยพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่
หลายจุด เช่น มีการติดตั้งเครื่ องกรอกอากาศในห้องพัก มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานในการซักรี ดและ
รณรงค์ให้รีสอร์ ทของมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม มีการแยกชั้นปลอดบุหรี่ และสู บบุหรี่ ทั้งนี้
โรงแรม ตระหนักถึงถึงความจาเป็ นที่จะต้องส่ งเสริ มความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อมและได้มีการพัฒนา
นโยบายที่ จะปกป้ องอนุ รักษ์และส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็ นหัวใจสาคัญของธุ รกิ จ
เน้นโทนสี เขียวเป็ นหลักล้อมรอบโดยธรรมชาติและชายหาด ทะเล ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างอาคารลดผลกระทบภาวะโลกร้อนใกล้วิวทะเลของโรงแรมอมารี เกาะสมุย
ที่มา: โรงแรมอมารี เกาะสมุย (2560)
ประเด็นสอง ด้ านการดาเนินงานสานักงานสี เขียว (Green Office)
โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิ บตั ิ เพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
ด้านการจัดการๆ ดาเนินงานในสานักงาน ดังนี้
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•
•
•
•
•

พนักงานใช้กระดาษและซองรี ไซเคิล
พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
พนักงานร่ วมใช้คอมพิวเตอร์แทนที่จะมีเป็ นของตัวเอง
พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเท่าที่จะทาได้เพื่อลดการใช้กระดาษ
สนับสนุนโครงการสี เขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน

•
•
•
•

พนักงานลดการพิมพ์งานและการทาสาเนาเอกสาร
รณรงค์ให้พนักงานปิ ดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่ องปรับอากาศ
รณรงค์ให้พนักงานปิ ดเครื่ องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ า หลังออกจากสานักงาน
รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน

ทุกคน

ประเด็นสาม ด้ านการใช้ พลังงานและทรัพยากร
โรงแรม อมารี เกาะสมุ ยมีการปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
ด้านการการใช้พลังงานและทรัพยากร ดังนี้
ด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
 ระบบไฟฟ้ าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคียก์ าร์ ด
 การควบคุมชัว่ โมงการทางานของเครื่ องปรับอากาศ และอุณหภูมิ เพื่อประหยัด
พลังงาน
 ทาความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ ทุก 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
 โปรแกรมการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันสาหรับการทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
 การติดตั้งเครื่ องมือควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักทุกห้อง

ตูเ้ ย็นในห้องพักแขกทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะ

การติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ าและตัวควบคุมความต้องการเพื่อประหยัดพลังงาน

การตั้งเป้ าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้ า

การติดตั้งตัวตั้งเวลาสาหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้ าอื่นๆ

ไฟฟ้ าที่ให้แสงสว่างทั้งหมดถูกหรี่ ลงในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันที่ยงั มีแสงสว่าง

การทาความสะอาดระบบไฟส่ องสว่างทุกเดือน

ไฟและตูเ้ ย็นในห้องพักที่ไม่มีผเู้ ข้าพักทุกห้องจะถูกปิ ด

การเปลี่ยนกระเบื้อหนาทึบให้เป็ นกระเบื้องโปร่ งแสงเพื่อประหยัดไฟในตอนกลางวัน
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น้ าร้อนในห้องพักแขกถูกผลิตจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

ช่วงเวลาการให้บริ การในบางส่ วน อาทิเช่น บริ การซักรี ด, สระว่ายน้ า ถูกจัดการและ
ปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้

ติดตั้งฉนวนใต้หลังคาอาคารเพื่อลดความร้อน

มาตรการประหยัดพลังงานถูกนามาใช้ในส่ วนการจัดการภายใน


ภาพที่ 2.2 การใช้ไฟแบบประหยัดพลังงาน เน้นโทนสี เขียวของโรงแรมอมารี เกาะสมุย
ที่มา: โรงแรมอมารี เกาะสมุย (2560)
ด้ านการอนุรักษ์ นา้
• ลดระดับคลอรี นให้เหลือเพียง 10%
• น้ าและอ่างน้ าจากุซซี่ จะถูกปิ ดเมื่อไม่มีการใช้
• อุณหภูมิในห้องซาวน่าและห้องอบไอน้ าจะถูกหรี่ ลง หากไม่มีผใู้ ช้บริ การ
• การติดตั้งก๊อกน้ าแบบประหยัดน้ า
• การลดปริ มาณการใช้น้ าสาหรับทาความสะอาดห้องน้ าและพื้นที่อื่นๆ
• การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าอย่างสม่าเสมอ
• การติดตั้งก๊อกน้ าแบบประหยัดน้ าทั้งในห้องพักและพื้นที่สาธารณะของโรงแรม
• การจากัดการใช้เครื่ องล้างจานให้ใช้งานเมื่อมีภาชนะบรรจุเต็มเท่านั้น
• รณรงค์ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิ ดก๊อกน้ าขณะล้างอาหาร
• การทาบันทึกการใช้น้ าเป็ นประจาทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ าประจาวัน)
• การแจ้งระดับการใช้น้ าให้พนักงานทราบ โดยเฉพาะในฤดูร้อน
• การเลือกปลูกต้นไม้ที่ตอ้ งการน้ าในระดับปานกลาง
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• รดน้ าสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้ องการการระเหยของน้ าในช่ วงที่ ร้อนที่สุ ด
ของวัน
• ขวดพลาสติกใส่ ในถังชักโครกเพื่อการประหยัดน้ า
ประเด็นสี่ ด้ านการจัดการของเสี ย
โรงแรม อมารี เกาะสมุ ยมีการปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
ด้านการจัดการของเสี ย ดังนี้
ด้ านของเสี ยสารอินทรีย์
• น้ าเสี ย (น้ าจากการอาบน้ า, น้ าที่ใช้ในการทาความสะอาด, น้ าจากห้องน้ า, น้ าจากสระว่าย
น้ า และน้ าในบ่อเลี้ยง และอื่นๆ) จะเข้าสู่ กระบวนการบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยทิง้ ลงสู่ สิ่งแวดล้อม
• การใช้จุลินทรี ย ์ (แบคทีเรี ย) สาหรับระบบบาบัดน้ าเสี ย
• ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปี ยก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติก
ที่เป็ นอันตราย / เป็ นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ )
• การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริ มาณขวดแก้วในการนาไปรี ไซเคิล
• การบริ จาคอาหารเหลือ
• ใบไม้แห้งถูกนาไปใช้เป็ นปุ๋ ย
ด้ านการรีไซเคิล
• การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ ามันพืชให้กบั บริ ษทั รี ไซเคิล
• การนาสบู่ของแขกที่เหลือใช้กลับมาใช้ซ้ าในการซักผ้าขาว
• การนาดอกไม้มาใช้ซ้ าเท่าที่จะสามารถทาได้
• การนาคียก์ าร์ ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ า
• การจาหน่ายอาหารเหลือให้เป็ นอาหารสัตว์
• การนาน้ ามันจากการทาอาหารมาแปรรู ปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
• การใช้กระดาษมีระบบการนากลับมาใช้ซ้ า และการแปรรู ป
• การรี ไซเคิล อลูมีเนียม พลาสติก และกระดาษ
ประเด็นห้ า ด้ านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน
โรงแรม อมารี เกาะสมุ ยมีการปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์เคมี
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• ระบบควบคุมสาหรับการใช้สารเคมี
• การใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมเท่านั้น
• การซักมือสาหรับบริ การการซักผ้าเร่ งด่วน
• การใช้น้ ายาซักผ้า, น้ ายาทาความสะอาดพื้น และปุ๋ ยที่ทาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถ
ย่อยสลายได้
• การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี
• ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม
ด้ านวิศวกรรมโครงสร้ างอาคารลดผลกระทบภาวะโลกร้ อน
• ระบบบริ ห ารจัด การพลังงานในอาคารแบบอัต โนมัติ (BAS) และการควบคุ ม ความ
ต้องการใช้ใน
• การควบคุมระบบไฟฟ้ าในโรงแรม
• การรณรงค์ให้แผนกวิศวกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในทุกโครงงาน
• ยกเลิกการใช้เครื่ องดับเพลิงฮาลอนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
• การเปลี่ยนระบบทาความเย็นจาก F11 เพื่อเป็ น F134 เพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน
ประเด็นหก ด้ านการจัดซื้อและจัดจ้ างสี เขียว (Green Procurement)
โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิ บตั ิเพื่ อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
ด้านการจัดซื้ อและจัดจ้าง สี เขียว (Green Procurement)ดังนี้
• การซื้อและการให้บริ การผลิตภัณฑ์และบริ การซึ่ งมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ซื้อสิ นค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่ งและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
• การใช้กระดาษแทนโฟมสาหรับการตกแต่งที่จดั เลี้ยง
• การขอความร่ วมมือจากซัพพลายเออร์ที่จะใช้ภาชนะประเภทอื่นแทนถุงพลาสติกหรื อนา
ถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ าและหลีกเลี่ยงภาชนะโฟม
ประเด็นเจ็ด ด้ านการประเมินประสิ ทธิภาพและการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง
โรงแรม อมารี เกาะสมุ ยมีการปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
ด้านการพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อง โดยจัดฝึ กอบรมพนักงาน เพื่ อให้เกิ ดการพัฒนาและปรับ ปรุ งงาน
รักษาระดับคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องดังนี้
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• จัดการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องการอนุ รักษ์พลังงาน (เช่ น การปิ ดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ า
เครื่ องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ)
• โปรแกรมการฝึ กอบรมภาคปฎิบตั ิเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมทาความสะอาดพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกป่ า
• จัดการประชุมเป็ นประจากับพนักงานเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักและดาเนินการลด
พลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 2.3 โครงการพันธมิตรกับสิ่ งแวดล้อมทาความสะอาดพื้นที่ป่าชายเลนปลูกป่ า
ของโรงแรม อมารี เกาะสมุย
ที่มา: โรงแรมอมารี เกาะสมุย (2560)
2.6.2 โรงแรมไม้ แก้ วดาเนิน รีสอร์ ท
ในการศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ ากการถอดบทเรี ยนโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ถอดบทเรี ยนการบริ หารโรงแรมไม้แก้วดาเนิน
รี สอร์ ท ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่เป็ นหนึ่ งในสมาชิ กของมูลนิ ธิ 7 Green เป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมส่ งเสริ ม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่มีการบริ หารจัดการการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิ ภาพ
และร่ วมอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม ได้รับรางวัลสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริ การที่
เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ กรี น โฮเทล (Green Hotel) จากกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าองค์กรดังกล่าวย่อมมีจุดเด่นในด้าน
ของปั จจัยการบริ หารจัดการต่างๆ ซึ่ งจากการถอดบทเรี ยนองค์กรดังกล่าวพบว่า
ประเด็นแรก ด้ านนโยบายด้ านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
โรงแรมไม้แก้วดาเนิ น รี สอร์ ท เป็ นหนึ่งในสมาชิกของมูลนิธิ 7 Green มีสไตล์เป็ นพื้นบ้าน
เป็ นไม้ผสมภาพวาดไทยๆ และเน้นของใช้ในท้องถิ่ นให้กลมกลื น เช่ น ใช้ไม้ กะลา ส่ วนโคมไฟ
หรื อ เครื่ อ งประดับ ในห้ อ ง ก็ จ ะเป็ นแนวอนุ รั ก ษ์ ว ฒ
ั นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ ส าคัญ คื อ เน้ น การดู แ ล
สิ่ งแวดล้อมดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการจัดแต่งห้องพักเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมไม้แก้วดาเนิน รี สอร์ท
ที่มา: โรงแรมไม้แก้วดาเนินรี สอร์ท (2560)
การท าธุ รกิ จรี สอร์ ทแบบนี้ ย่อมกระทบกับสิ่ งแวดล้อม ก็พยายามให้เกิ ดการสู ญเสี ยน้อย
ที่สุด อย่างเช่นวัสดุที่ใช้ก็จะต้องคุม้ ค่า ใช้ผา้ รองแก้วแทนที่จะเป็ นกระดาษ ส่ วนเรื่ องอาหารโรงแรม
จะปลูกผักไฮโดรโปนิ กในสวนฝั่งตรงข้าม เอามาใช้ในห้องอาหารของโรงแรม แล้วที่เหลือจึงแบ่ง
ขาย เพราะเน้นเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเป็ นหัวใจสาคัญของธุ รกิ จ นอกจากนี้ ทางรี สอร์ ทมีนโยบายปลูก
ต้นไม้โดยรอบเพื่อสร้ างความร่ มรื่ นให้กบั สถานที่และยังมีจกั รยานบริ การฟรี ให้แขกผูเ้ ข้าพักปั่ น
เที่ยวชมธรรมชาติรอบๆ รี สอร์ ทเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากรถยนต์ อีกทั้งยังมีการปลูก
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ผักและพืชโดยไม่ใช้ดินเนื่ องจากประหยัดพื้นที่และไม่ปนเปื้ อนสารเคมีต่างๆ ในดินเพื่อนามาเป็ น
ส่ วนประกอบในการทาอาหารดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 จักรยานบริ การฟรี ให้แขกและการปลูกผักและพืชโดยไม่ใช้ดิน
ของโรงแรมไม้แก้วดาเนิน รี สอร์ท
ที่มา: โรงแรมไม้แก้วดาเนินรี สอร์ท (2560)
ประเด็นสอง ด้ านการดาเนินงานสานักงานสี เขียว (Green Office)
โรงแรมไม้แก้วดาเนิ น รี ส อร์ ท มี ก ารปฎิ บ ัติเพื่ อสนองต่ อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมการดาเนินงานสานักงานสี เขียว (Green Office) ดังนี้
โรงแรมไม้แก้วดาเนิ น รี สอร์ ทมีแนวทางในการดาเนิ นงานด้านการจัดการสานักงาน โดย
เน้นด้านการปฎิบตั ิงานโดยใช้ทกั ษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานให้มีก ารปฎิบตั ิงานใน
แต่ละหน้าที่สอดคล้องกับนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนธุรกิจภายใต้แนวคิดธุ รกิจสี เขียว เพื่อสร้าง
โอกาส และแรงจูงใจรวมถึ งผลักดันให้ธุรกิ จอื่นๆ ของโรงแรมมีส่วนร่ วมในแนวคิดธุ รกิ จสี เขียว
โดยมีหลักการ คือ
• ตั้งทีมงานที่มีความสามารถโดยคัดเลือกจากหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกและสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ทีมงานแต่ละคนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปกระจายต่อพนักงานในแผนกของตน
• กาหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน เช่น ฝ่ ายซ่ อมบารุ งมีหน้าที่ดูแลระบบบาบัดน้ า
เสี ยการตรวจสอบและซ่อมบารุ งระบบไฟฟ้ า ส่ วนฝ่ ายบัญชีจะมีการทาสถิติเปรี ยบเทียบต้นทุนและ
ความแตกต่างทางการเงิน
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• จัดประชุ มพนักงานทุกวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์เพื่อติดตามผลการทางาน และมีการ
เข้าไปตรวจสอบการทางานของทุกแผนก เช่ นการแยกขยะเพื่อให้แน่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความ
เข้าใจที่ตรงกันในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
• ติดตามผลการดาเนินงานของพนักงานในแต่ละฝ่ าย โดยการนาผลการดาเนินงานในแต่ละ
สัปดาห์มาพิจารณาการปฎิ บตั ิงานของพนักงานในแต่ละแผนกว่ามีความก้าวหน้าและดาเนิ นงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด
ประเด็นสาม ด้ านการใช้ พลังงานและทรัพยากร
โรงแรมไม้แก้วดาเนิ น รี ส อร์ ท มี ก ารปฎิ บ ัติเพื่ อสนองต่ อ นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมด้านการการใช้พลังงานและทรัพยากร ดังนี้
ด้ านการจัดการการใช้ พลังงาน
• การใช้รถรับส่ งแขกผูเ้ ข้าพัก ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ าแทนรถที่ใช้น้ ามันในการขับเคลื่อน เป็ น
การประหยัดพลังงานเชื้ อเพลิ งและต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างสู ง โดยรถไฟฟ้ าแต่ละคันจะมีอายุ
การใช้งานอยูท่ ี่ประมาณ 10 ปี
• การใช้หลอดประหยัดไฟแอลอี ดี (LED) ซึ่ งเป็ นหลอดไฟที่ ป ระหยัดพลังงานมากกว่า
หลอดไฟประเภทอื่นๆ ทาให้ธุรกิจสามารถประหยัดเงินค่าไฟฟ้ าได้ต้ งั แต่ 15-75% แล้วแต่ชนิดของ
หลอดเดิม และประโยชน์อีกทางหนึ่งของหลอดประหยัดไฟ LED คือไม่มีแสง UV ปล่อยความร้อน
น้อยลงกว่าหลอดไฟแบบเดิม
• การใช้พลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่ องจากหลายจุดในรี สอร์ ทสา
มารถรับแสงได้ดี ทาให้ทางรี สอร์ ทได้นาเซลล์แสงอาทิตย์เข้ามาใช้ พื่อเป็ นการลดต้นทุนการใช้
ไฟฟ้ าในรี สอร์ทและไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
• การใช้กงั หันสู บน้ า แทนการสู บน้ าโดยใช้พลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถลดค่าไฟฟ้ าและลด
ต้นทุนการดาเนินงานในระยะยาว
ประเด็นสี่ ด้ านการจัดการของเสี ย
โรงแรม ไม้แก้วดาเนิ น รี ส อร์ ท มี ก ารปฎิ บ ตั ิ เพื่อสนองต่ อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมด้านการจัดการของเสี ย ดังนี้
• การแยกขยะโดยขยะที่แยกได้จะมีการจดบันทึก วัดค่าสถิติและเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของการแยกขยะในทุกครั้งที่ขายขยะนั้นออกไป
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• การนาน้ าที่ใช้แล้วผ่านระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ เช่ น นามารดต้นไม้ เพื่อ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อรี สอร์ทและชุมชนรอบนอก
ประเด็นห้ า ด้ านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน
โรงแรม ไม้แก้วดาเนิ น รี ส อร์ ท มี ก ารปฎิ บ ตั ิ เพื่อสนองต่ อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมด้านการจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน ดังนี้
ทางรี ส อร์ ทมีการรณรงค์ลดการทิ้งขยะในแม่น้ าลาคลองเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กบั
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยร่ วมมือกับคนในชุ มชนเพื่อช่ วยกันเก็บขยะในลาคลองและเทน้ า
หมักชี วภาพ (EM) ตามท่อน้ าทิ้งและพื้นที่ๆมีน้ าเน่ าขัง เป็ นการบาบัดน้ าเสี ยให้กบั พื้นที่โดยรอบ
รี ส อร์ ท รวมถึ ง ให้ความรู ้ แก่ ชุม ชนในด้านการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อสร้ างความ
ยัง่ ยืนแก่ชุมชน
ประเด็นหก ด้ านการจัดซื้อและจัดจ้ างสี เขียว (Green Procurement)
โรงแรม ไม้แก้วดาเนิ น รี ส อร์ ท มี ก ารปฎิ บ ตั ิ เพื่อสนองต่ อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม ด้านการจัดซื้ อและจัดจ้างสี เขียว (Green Procurement)ดังนี้
• การซื้ อและการให้บริ การผลิตภัณฑ์และบริ การซึ่ งมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
ซื้อสิ นค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่ งและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
• การขอความร่ วมมือจากซัพพลายเออร์ที่จะใช้ภาชนะประเภทอื่นแทนถุงพลาสติกหรื อนา
ถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ าและหลีกเลี่ยงภาชนะโฟม
ประเด็นเจ็ด ด้ านการประเมินประสิ ทธิภาพและการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง
โรงแรม ไม้แก้วดาเนิ น รี ส อร์ ท มี ก ารปฎิ บ ตั ิ เพื่อสนองต่ อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยจัดฝึ กอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุ ง
งาน รักษาระดับคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องดังนี้
พนักงานทุกคนในรี สอร์ ทจะได้รับการอบรมด้านมารยาทและการให้บริ การแขกผูเ้ ข้าพัก
ซึ่งผูเ้ ข้าพักในรี สอร์ทหลายคนบอกว่า มีความพึงพอใจในบริ การของทางรี สอร์ททั้งด้านตัวพนักงาน
การบริ การ และทิวทัศน์โดยรวม รวมทั้งพนักงานที่รีสอร์ ทจะได้รับการอบรมเป็ นพิเศษด้านการ
ปลูกจิตสานึ กรักษ์ธรรมชาติจากผูจ้ ดั การโดยตรง ทาให้พนักงานเกิ ดความเข้าใจเดียวกันทั้งทั้งการ
ปฎิบตั ิงานและดูแลสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน
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2.6.3 โรงแรม ป่ าสั ก ฮิลล์ ไซด์ รีสอร์ ท อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เครือเบทาโกร
ในการศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ ากการถอดบทเรี ยนโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ถอดบทเรี ยนการบริ หารโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์
ไซด์ รี สอร์ ท ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่ที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม หรื อ กรี น
โฮเทล (Green Hotel) ระดับ ดี เยี่ยม (G ทอง) ที่มี การบริ หารจัดการการใช้ทรัพ ยากรและพลังงาน
อย่างคุ ม้ ค่า มี ป ระสิ ทธิ ภาพ และร่ วมอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม ได้รับรางวัลสถานประกอบการ ที่ ผ่าน
เกณฑ์ม าตรฐานการบริ ก ารที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม หรื อ กรี น โฮเทล (Green Hotel) จาก กรม
ส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าองค์กร
ดังกล่ าวย่อมมี จุดเด่ นในด้านของปั จจัยการบริ หารจัดการต่ างๆ ซึ่ งจากการถอดบทเรี ยนองค์ก ร
ดังกล่าวพบว่า
ประเด็นแรก ด้ านนโยบายด้ านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
โรงแรมป่ าสั ก ฮิ ล ล์ไซด์ รี ส อร์ ท ตั้งอยู่ท่ ามกลางอาณาจักรป่ าสัก ทอง แขกผูม้ าเยือนจะ
สัม ผัส ได้ถึ งความสนุ กสนาน เต็มอิ่ ม กับ กิ จกรรมมากมาย ที่ รอต้อนรับ อาทิ รอกข้ามทะเลสาบ
สะพานเชื อกข้ามทะเลสาบ จัก รยานเสื อภู เขา เรื อแคนู ดู น ก ดู ดาว หรื อ แคมป์ ปิ้ งริ ม ทะเลสาบ
พร้อมด้วยร้านอาหารมาตรฐาน ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เพื่อความสมบูรณ์
แบบและสะดวกสบาย โดยกิจกรรมทุกอย่างเน้นอิงกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจากธรรมชาติเป็ น
หลัก เพื่อให้ผมู้ าเยือนหรื อผูท้ ี่มาพานักในโรงแรมสามารถซึ มซับและมีความรู้สึกรักและหวงแหน
ในทรัพยากรที่ธรรมชาติได้ประทานให้เรามา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในนโยบายที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ของโรงแรมดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ทเน้นรู ปแบบวิถีชีวติ แบบพอเพียง
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
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ประเด็นสอง ด้ านการดาเนินงานสานักงานสี เขียว (Green Office)
โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ ทมี การปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมการดาเนินงานสานักงานสี เขียว (Green Office) ดังนี้
• พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ เฟอร์นิเจอร์เน้นทาจากวัสดุธรรมชาติเป็ นหลัก
• มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้รายสัปดาห์และติดตามผลในที่ประชุม Green Hotel ประจาเดือน
• มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานและเลื อกใช้อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน
เบอร์ 5 และประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟแอลอีดี (LED), ระบบปรับอากาศที่ใช้น้ ายาปรับอากาศ
เป็ นสื่ อความเย็น (VRV/VRF)
• กิจกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ
• นโยบายการใช้จกั รยาน ลดการใช้รถจักรยานยนต์และเดิ นทางพร้ อมกันโดยรถรับ ส่ ง
พนักงาน
• มี ก ารปลู ก พื ช ผัก ตามแปลงทดลองต่ างๆ และน ามาประกอบการปรุ งอาหารทานในรี
สอร์ ทและห้องอาหารของโรงแรมที่มีความสด ใหม่และใส่ ใจในคุณภาพ ทางด้านเนื้ อสัตว์ก็นามา
จากฟาร์ มของเบทาโกรเองที่มีการเลี้ยงอย่างได้มาตรฐานความปลอดภัยและคานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อม
เช่นเดียวกัน
ประเด็นสาม ด้ านการใช้ พลังงานและทรัพยากร
โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ ท มี การปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมด้านการการใช้พลังงานและทรัพยากร ดังรายละเอียดและแสดงได้ดงั ภาพที่ 2.23
• นโยบายลดการใช้พลังงานต่อผูใ้ ช้บริ การลง 5% จากปี 2559 (เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ คือ 58.52
กิโลวัตต์/คน)
• ติดตั้งมิเตอร์ ลูกย่อยเพิ่มเติมในจุดที่มีการใช้พลังงานมาก เช่น ห้องประชุม ร้านอาหาร
• กิจกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ
• ส่ งเสริ มการใช้ส ารสกัดจากธรรมชาติ ในการปรับ กลิ่ น สารฆ่ าแมลงหรื อล้างท าความ
สะอาดภายในสถานประกอบการโดยต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่ งแวดล้อม
• นาพืชที่ปลูกในสถานที่ มาประดับตกแต่ง เพื่อลดการใช้ดอกไม้สด และลดการวัสดุใช้
โฟมตัด
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ภาพที่ 2.7 ข้อมูลการใช้พลังงานต่อผูใ้ ช้บริ การรายเดือนของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์
รี สอร์ท ปี พ.ศ 2559 และ 2560
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
ประเด็นสี่ ด้ านการจัดการของเสี ย
การบริหารจัดการขยะ
ปั ญหาขยะที่มีปริ มาณมากขึ้นทุกวัน เกิดจากประชากรขาดความรู้ ความใส่ ใจในการคัดขยะ
และยังทิ้งขยะไม่เป็ นที่ ทาให้การจัดการขยะยุง่ ยาก และปะปนตามสิ่ งแวดล้อม จึงทาให้มีแนวคิด
ริ เริ่ มโครงการธนาคารขยะภายในรี สอร์ ท ที่เน้นพนักงานป่ าสัก มีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยก
ขยะ การบริ หารจัดการและการสร้างรายได้จากขยะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสานึกและสร้าง
นิสัยในการคัดแยกขยะให้กบั พนักงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ขยะและผลักดันให้การจัดการขยะของ
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รี สอร์ ทเข้าสู่ การจัดการขยะให้เป็ นศูนย์ โรงแรม ป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ ทจึงมีการปฎิบตั ิเพื่อสนอง
ต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมด้านการจัดการของเสี ยเกี่ยวกับขยะ แสดงได้ดงั รายละเอียด
ตามภาพที่ 2.8, 2.9 และ 2.10 ตามลาดับ

ภาพที่ 2.8 กิจกรรมการรณรงค์คดั แยกขยะตามประเภท ของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)

ภาพที่ 2.9 การบริ หารจัดการของเสี ย (ขยะ) ของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท ปี พ.ศ 2559
และ 2560
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
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ภาพที่ 2.10 กิจกรรมส่ งเสริ ม การบริ หารและการจัดการขยะของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
การบริหารจัดการนา้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• มีนโยบายลดการใช้น้ าต่อผูใ้ ช้บริ การลง 10% จากปี 2559 (เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้คือ 27.98 ลิตร/
คน/วัน)
• ติดตั้งมิเตอร์ น้ า ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการใช้งาน
• มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลของแนวท่อ และจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ ารายวัน และติดตามผล
ในที่ประชุม Green Hotel ประจาเดือน
• มี การศึ กษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการใช้น้ าและเลื อกใช้อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานและ
ประหยัดน้ า เช่น ก๊อกน้ า ชักโครก
• มีการฝึ กอบรมภายในและมีการศึกษาดูงานภายนอกเพื่อสร้างจิตสานึก และปรับปรุ งการ
ใช้น้ าให้ดีข้ ึน
• มีป้ายบ่งบอกถึงการร่ วมมือกันไปยังแขกผูเ้ ข้าพักสามารถมีส่วนร่ วมในการประหยัดน้ า
ได้โดยเลือกที่จะไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวเป็ นรายวัน ดังภาพที่ 2.26
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ภาพที่ 2.11 โครงการประหยัดน้ าโดยเลือกไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวเป็ นรายวัน
ภาคสมัครใจ ของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท
ที่มา: ผูว้ จิ ยั

ภาพที่ 2.12 ข้อมูลการใช้น้ าต่อผูใ้ ช้บริ การรายเดือนของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท
ปี พ.ศ 2559 และ 2560
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
ประเด็นห้ า ด้ านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน
โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ ทมี การปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน ดังรายละเอียดและแสดงได้ดงั ภาพที่
2.13, 2.14 และ 2.15 ตามลาดับ
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ภายในองค์ กร
• จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์สาหรับพนักงาน ในหัวข้อการประหยัดพลังงาน เพื่อกระตุน้ ให้
พนักงานกลับไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
• ร่ วมมือกับกระทรวงพลังงานจังหวัดลพบุรีจดั นิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความรู้
กับพนักงาน
• กิจกรรมผูบ้ ริ หารพบพนักงาน อธิบายและทาความเข้าใจให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
• กิ จกรรมการพูดคุยในช่ วงเช้า (Morning talk) ชวนพนักงานออกกาลังกายและให้ความรู้
เรื่ องความปลอดภัยในการทางาน

ภาพที่ 2.13 กิจกรรมภายในองค์กรของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
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ภายนอกองค์ กร
• เชิ ญชวนและประชาสัมพันธ์ลูกค้าให้มีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่ น กิ จกรรม
ทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื่อสร้างถนน และปรับปรุ งภูมิทศั น์วดั ถ้ าเขาปรางค์ กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรี ยน
บ้านไร่ วิทยา นาความรู ้ รณรงค์ให้เด็กๆ รู้จกั การคัดแยกขยะและรักษาสิ่ งแวดล้อม จัดนิ ทรรศการ
และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กบั ลูกค้า
• กิ จ กรรมท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนด้ า นการรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม หรื ออนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
• มี ส่ วนร่ วมและสนับ สนุ นกิ จกรรมของท้องถิ่ น และชุ ม ชนด้านประวัติศ าสตร์ ท ้องถิ่ น
ประเพณี หรื อศิลปวัฒธรรม หรื อเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น พบปะผูน้ าชุมชนกานันผูใ้ หญ่บา้ นใน
ตาบลนิ คมลานารายณ์ และอาเภอศิลาทิพ ย์จดั กิ จกรรมถวายเพลพระ ร่ วมกับชุ มชนร่ วมกิ จกรรม
ปลูกป่ าเทอดพระเกียรติกบั อาเภอเนื่องในวันแม่แห่ งชาติ ร่ วมกิจกรรมแข่งกีฬาประเพณี ตาบลนิคม
ลานารายณ์ ร่ วมกิจกรรมออกบูธอาหารในงานวันผูส้ ู งอายุ อบต. นิคมลานารายณ์
• เผยแพร่ ค วามรู ้ ด้า นปรั ช ญาความพอเพี ย งของในหลวง เพื่ อน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
ดาเนินชีวติ
• การนาสิ นค้ามาของโรงเรี ยนสอนคนตาบอดลพบุรี จาหน่ายที่ร้านค้าสาธิตของศูนย์เรี ยนรู้
และรี สอร์ท

ภาพที่ 2.14 กิจกรรมภายนอกองค์กรของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
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ภาพที่ 2.15 กิจกรรมภายนอกองค์กรของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
ประเด็นหก ด้ านการจัดซื้อและจัดจ้ างสี เขียว (Green Procurement)
โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ ทมี การปฎิ บตั ิเพื่อสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมด้านการจัดซื้ อและจัดจ้างสี เขียว (Green Procurement) ดังรายละเอียดและแสดงได้ดงั ภาพที่
2.16
• เปลี่ ยนอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และวัสดุต่างๆ ให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยพิจารณา
จากผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากเขียวหรื อข้อเท็จจริ งของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
• นาวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้นากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะ
• ส่ งเสริ มสิ นค้าชุ มชนชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุ ดิบจากธรรมชาติ เช่ น สบู่เหลว
น้ ายาล้างจาน ครี มสระผม
• มีการคัดเลื อกและซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่ นของตนเองแทนการไปซื้ อที่
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีระยะทางไกล
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• ลดการใช้ถุงพลาสติกจากการจัดซื้ อสิ นค้า ผักสด และผลไม้จากร้านค้าในท้องถิ่ น โดย
เปลี่ยนมาใช้ ลังพลาสติกในการบรรจุสินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

ภาพที่ 2.16 การจัดซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นมิตรกับ สิ่ งแวดล้อมของโรงแรมป่ าสัก ฮิล ล์ไซด์ รี ส อร์ ท
ที่มา : โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
ประเด็นเจ็ด ด้ านการประเมินประสิ ทธิภาพและการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง
โรงแรมป่ าสั ก ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท ได้รั บ รางวัล ส าหรั บ โรงแรมใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้อ ม เน้ น
ผู้ป ระกอบการที่ เป็ นมิ ต กั บ ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตนที่ ส ร้ า ง
คุณประโยชน์ท้ งั ทางบุคคล องค์กร ประเทศชาติ และมวลมนุ ษยชาติ รางวัลโรงแรมสี เขียว Green
Hotel เป็ นหนึ่ งในโครงการของกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่จดั ขึ้นเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและ
เป็ นการยกย่องผูป้ ระกอบการโรงแรม รี สอร์ ทที่ตระหนักถึงการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
และทั้งยังเป็ นการกระตุน้ ให้ผูป้ ระกอบการรายอื่น ได้เกิ ดแนวคิดเรื่ องการอนุ รักษ์พ ลังงานอย่าง
ยัง่ ยืนตอบรับกระแสการปฏิบตั ิตนในสภาวะโลกร้อนได้เป็ นอย่างดี ดังภาพที่ 2.17

ภาพที่ 2.17 รางวัลสถานประกอบการ ที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ระดับดีเยีย่ ม (G ทอง) ของโรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท ปี พ.ศ 2560
ที่มา: โรงแรมป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท (2560)
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ผู ้บ ริ ห ารเครื อ เบทาโกรเป็ นตัว แทนรั บ มอบรางวัล สถานประกอบการ ที่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมหรื อกรี นโฮเทล (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
จาก อธิ บดีกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในฐานะ
ที่ ป่ าสัก ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เครื อเบทาโกร มีการบริ หารจัดการการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิภาพ และร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในช่ วงระหว่างพ.ศ. 25502562 (ค.ศ.2007-2017) ดังนี้
2.7.1 งานวิจัยในประเทศไทย
ชนันดา โชติแดง (2550) พบว่าภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อ
องค์การด้านความรู ้สึกและด้านความต่อเนื่อง ร่ วมกันทานายพฤติกรรมการทางานได้ร้อยละ 38.2
ชัช พล ทรงสุ น ทรวงศ์ (2550) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรม กรณี ศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5
ดาวในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาที่ทางานอยูใ่ นองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน ในขณะที่เพศไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน
เกรี ย งไกรยศ พัน ธุ์ ไ ทย (2552) พบว่ า ภาวะผู้น าแบบสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง และ
วัฒ นธรรมองค์ก ารแบบเน้ น การปรั บ ตัวมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อผลการปฏิ บ ัติ งานของพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ โดยภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อการปฎิบตั ิงานมากที่สุด
ศักดิ์ สกุล บุ ญมา (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างความเข้มแข็งโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม บ้าน
เกาะพิทกั ษ์ ตาบลบางน้ าจืด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่า การสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชน
มี ส่ วนร่ วม เกิ ดจากปั จจัยภายในชุ มชนเอง ได้แก่ การมี ผูน้ าชุ ม ชนที่ มี ศ กั ยภาพ การมี องค์กรใน
ชุ มชน ทาให้คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการของแต่ละกิ จกรรมกลุ่ม ระบบความสัมพันธ์
แบบครอบครัวเครื อญาติ ทาให้ทุกคนในชุมชนมีความรักและความเกรงใจต่อกัน มีการร่ วมกันทา
กิ จกรรมต่ างๆ ด้วยความเต็ม ใจ ชุ ม ชนมี ปั จจัย ทางด้านวัฒ นธรรมท้องถิ่ น มี ค วามเชื่ อประเพณี
ร่ วมกัน ส่ งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่ วม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนร่ วมกัน รู้สึกถึง
การแบ่งปั นทรัพยากร มีความตระหนักในคุณค่า
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จุล ธนศรี นิชชัย และอรุ ณ สิ ริจานุสรณ์ (2552) ได้วจิ ยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและ
บริ หารจัดการทรั พ ยากรกายภาพ กรณี ศึ ก ษาโรงแรมราคาประหยัดในเขตจังหวัดแนวพื้ นที่ เขต
เศรษฐกิ จตะวันออก-ตะวันตก โดยมุ่งเน้นศึกษาด้านการออกแบบ พฤติกรรมผูใ้ ช้ต่อโรงแรมราคา
ประหยัดร่ วมกับ การศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารจัดการทรั พ ยากรกายภาพโดยเน้น ทางการบ ารุ งรั ก ษา
(Operation and Maintenance) เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารจัดการทางกายภาพบริ หารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ โดยได้กาหนดพื้นที่การศึกษาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวพื้นที่เขตเศรษฐกิ จ
ตะวันออก-ตะวันตกที่ มีเส้ นทางการท่องเที่ยวเชื่ อมโยงจากประเทศพม่า ไทย ลาว และเวียดนาม
ด้วยสภาพเศรษฐกิ จที่ชะลอตัวส่ งผลต่อการพัฒนาที่พกั เพื่อการท่องเที่ยว ประกอบกับการพัฒนา
โรงแรมในระดับภูมิภาค ยังขาดปรับปรุ งโรงแรม การดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและด้านอื่นๆ จึง
จะต้องมีการปรับตัว เมื่อปั ญหาของโรงแรมได้ทาให้เกิ ดรายได้ที่ลดลงจากการที่นกั ท่องเที่ยวลด
จานวนลง ด้วยปั จจัยปั ญ หาดังกล่ าวยังขาดการชี้ ชัดว่าเกิ ดจากปั จจัยด้านใด ผูว้ ิจยั จึงได้ก าหนด
ขอบเขตงานวิ จ ัย โดยมี ป ระชากรการวิ จ ัย และพื้ น ที่ วิจ ัย อยู่ใ นห้ า จัง หวัด ประกอบด้ว ย ตาก
พิษณุ โลก ขอนแก่น อุดรธานี และมุกดาหาร ซึ่ งประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั พบว่าสามารถนาไป
สนับสนุ นโครงการในพื้นที่ๆ เกี่ ยวข้อง เพื่อการออกแบบและบริ หารทรัพยากรทางกายภาพให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ลดปั ญหาและอุปสรรคในธุรกิจเพื่อส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
วันวิสา วัลย์ดาว (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่
พบว่า ปั จจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ ความใส่ ใจ
ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมจากเจ้าของโรงแรม การบริ หารงานของโรงแรมในเครื อ ความต้องการ
สิ่ งแวดล้อมที่ ดีของพนัก งานโรงแรม ความร่ วมมื อของพนัก งานในการจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม และผลประโยชน์ที่โรงแรมจะได้รับจากการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี ส่ วนปั จจัยภายนอกมี
ผลต่ อ การจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงแรมอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ได้แ ก่ ผ ลกระทบจากการจัด การ
สิ่ ง แวดล้อ มของโรงแรมต่ อ ชุ ม ชน การเรี ย กร้ อ งจากชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการจัด การ
สิ่ ง แวดล้อ มของโรงแรม ความต้อ งการสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารโรงแรม การบัง คับ ใช้
กฎหมาย/ข้อบังคับของหน่ วยงานภาครัฐ การสนับสนุ นของหน่ วยงานภาครัฐ กระแสการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม และการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ศรี สุ วรรณ เกษมสวัส ดิ์ (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง รู ป แบบการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ด้านน้ าและขยะ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ชาวชุมชนเทศบาล
อัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมน้อยเช่นกัน
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พิณญาดา อาภัยฤทธิ์ (2554) พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ า
แบบแลกเปลี่ ยน ร่ วมกันพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผขององค์การได้ในระดับสู ง ร้อยละ 43.6 โดยที่ภาวะ
ผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถทานายได้ดีกว่าภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
ตรี ทิ พ บุ ญ แย้ม (2554) ได้วิ จ ัย เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วสี เขี ย วเพื่ อ ความยัง่ ยืน ของโลกและ
แนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการต้องการเน้นให้เห็ นถึงการสร้างความแตกต่างให้กบั ธุ รกิ จโรงแรม
ด้วยการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั โลก ด้วยแนวทางสี เขียวและส่ งผลดีให้กบั โรงแรมในเชิงธุ รกิจโดย
แนวคิดด้านการท่องเที่ยวสี เขียวหมายถึง การท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ
โดยมีการจัดการสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับท้องถิ่ นและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้เน้นถึงการท่องเที่ยวสี
เขียวที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้ เช่นการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวมาเป็ นเครื่ องมือ
ใช้ในการดาเนินการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด การ
ให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมในค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้ นในการช่ วยเหลือ สิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ นอกจากเป็ นการวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์โรงแรมที่ชดั เจนแล้ว เพื่อป้ องกันการเลียนแบบจึงควรจะต้องมีการวางตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์โรงแรมในเชิงภาพลักษณ์การสื่ อสารประกอบอีกด้วย เช่นการโฆษณา การสื่ อสารให้เห็น
ประโยชน์ การสร้างความภาคภูมิใจในการเข้าใช้บริ การ โดยมีนัยยะของความเชื่ อ ความรู้สึกและ
ภาพลักษณ์
ยุ ท ธนา สุ ดาคา (2555) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการจัด การ
สิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษาบ้านป่ าสักงาม ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด พบว่า ประชาชนส่ วนมาก
ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม จากการเข้าร่ วมประชุมและการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชน ผลการศึกษาสภาพปั ญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการจัดการสิ่ งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่ วมระดับปาน
กลาง โดยมี ขอ้ เสนอแนะจากงานวิจยั ครั้งนี้ คือ 1) หน่ วยงานภาครัฐ สถาบันด้านการศึก ษาหรื อ
องค์กรต่างๆ ควรเข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พให้แก่ชุมชนหรื อการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ ยวโดยชุ มชนเชิ งอนุ รักษ์ เป็ นการสร้างรายได้และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุ มชุ นให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด 2) หน่ วยงานราชการหรื อภาครัฐในพื้นที่ ควรเข้ามามีบทบาทในการหนุ นเสริ ม
กิจกรรมการลาดตระเวนป้ องกันการทาลายทรัพยากรป่ าไม้ การป้ องกันไฟป่ า และการอยูจ่ ุดตรวจ
ป้ องปรามการลักลอบทาลายทรัพยากร ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศน์โดยรวม
พัฒนา ศิริโชติบณ
ั ฑิต (2555) พบว่า บริ บทและสถานการณ์การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดสี
เขียวหรื อกลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมในองค์กรธุ รกิจไทยจะเน้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สั งคมมากกว่าการตลาดเพื่ อสิ่ งแวดล้อม บริ บ ทที่ ใช้ก ลยุท ธ์ การตลาดสี เขี ยวจะท าให้มี ผลกาไร
มากกว่าบริ ษทั ที่ไม่ใช้ แต่สิ่งนี้ ไม่ส่งผลต่อยอดขายบริ ษทั ประสิ ทธิ ภาพการใช้กลยุทธ์การตลาดสี
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เขี ยวในแผนการตลาดประจาปี ของบริ ษทั จะเน้นการตลาดเพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การ
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเป็ นสาคัญ
สมพงค์ โสทะรั ก ษ์ และกองกูณ ฑ์ โตชัย วัฒ น์ (2556) ได้วิจยั เรื่ อ งแนวทางการพัฒ นา
โรงแรมระดับ สามดาวสู่ ม าตรฐานโรงแรมสี เขี ย วอาเซี ย น พบว่า ข้อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม ที่ น าไปสู่
มาตรฐานโรงแรมสี เขียวอาเซี ยนแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ประกอบด้วย 1)โรงแรมที่มีที่ต้ งั ในเขตเมือง
มีขอ้ กาหนดที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการคือ การส่ งเสริ มการใช้สินค้าในท้องถิ่น การจัดทาแผนงานในการ
ซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดน้ าและมีการส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่ น
ด้านการออกแบบอาคาร การใช้วสั ดุ การตกแต่ ง 2) โรงแรมที่ มี ที่ ต้ งั ในเขตชานเมืองและแหล่ ง
ธรรมชาติเมือง มีขอ้ กาหนดที่ ยงั ไม่ได้ดาเนิ นการคือ การมีแผนส่ งเสริ มกิ จกรรมการป้ องกันและ
อนุ รักษ์โดยการสร้ างจิตสานึ กและโรงแรมมีการนาเสนอกิ จกรรมการประหยัดพลังงานและมีการ
ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในโรงแรม รวมทั้งการส่ งเสริ ม
ให้ผใู ้ ช้บริ การมีส่วนในการแยกขยะ การป้ องกันการเกิดน้ าเสี ย และโรงแรมมีการส่ งเสริ มการใช้น้ า
บาบัดแล้วมารดน้ าต้นไม้
อิส มาแอ คาเว็ง และภิญ โญ นิ ล จันทร์ (2556) ได้ท าการศึ กษาวิจยั เรื่ อง บทบาทในการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของคณะกรรมการบริ หารเทศบาลตาบลยะรัง อาเภอ
ยะรั ง จังหวัดปั ตตานี ผลการวิจยั พบว่า บทบาทการดาเนิ นการอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมของคณะกรรมการบริ หารเทศบาลตาบลยะรัง มีแนวทางดังนี้ คือ มีการสร้างแนวคิด
และจิ ต ส านึ ก ให้ มี ส่ ว นร่ ว มและความรั บ ผิด ชอบ ประชาชนทราบว่าทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทุกอย่างในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีการใช้มาตรการ
ทางด้านกฎหมาย เพื่อรักษาคุ ณ ภาพของสิ่ งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์โดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นออกกฎหมาย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลแก่
ประชาชนมีการแก้ไขมลพิษสิ่ งแวดล้อมมีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไข ป้ องกันความเสื่ อมโทรมของป่ า นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นและเทศบาลได้ให้ค วามส าคัญต่ อการอนุ รักษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดย
กาหนดเขตพื้ นที่ ห วงห้ าม ป่ าสงวน และประกาศอย่างชัดเจนและถื อปฏิ บ ตั ิ อย่างเข้ม งวดท าให้
ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้น
นพรั ตน์ ช่ วงเวฬุ วรรณ (2556) ได้ศึ กษาวิจยั เรื่ อง การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสะตอ อาเภอเขาเสมิง
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จัง หวัดตราด ผลการศึ ก ษาพบว่า ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มและการรั บ
ผลประโยชน์ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
สานิ ต ย์ หนู นิ ล (2557) ได้วิจ ัย เรื่ อ งปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสนับ สนุ น การเป็ น
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม : กรณี ศึกษา โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ พบว่า ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานในองค์กร ปั จจัยด้านความรู้ ความ
เข้าใจ และปั จจัยด้านการรับรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมสนับสนุนการเป็ นโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ชนิ ด า เพชรเยี่ ย ม (2557) พบว่ า ผู้บ ริ โภคมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีการติดฉลากสิ่ งแวดล้อมว่ามีภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอยู่ในระดับดี และมีคุณค่าที่
รับรู ้ ความไว้วางใจ ความภักดี รวมถึงคุณค่าตราสิ นค้าสี เขียวทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 4 ปั จจัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าตราสิ นค้าสี เขียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถประยุกต์ใช้กบั กลยุทธ์การตลาดสี เขียวในการกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด โดยการสร้าง
องค์ประกอบของตราสิ นค้าที่สามารถสื่ อสารถึงการเป็ นตราสิ นค้าที่ห่วงใยสิ่ งแวดล้อมได้ชัดเจน
มากขึ้น
ธนวรรณ มงคล (2558) ได้วิจยั เรื่ องทัศนคติของลูกค้าที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเข้าพักและ
ใช้บริ การของโรงแรมสี เขียว เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยด้านความเชื่อที่มี
ต่อการให้บริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีผลต่อความตั้งใจที่จะเข้าพักและใช้บริ การในโรงแรมสี
เขียวมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเล็งเห็นความสาคัญของการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และปั จจัย
ทั้ง 2 ด้ า นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ความตั้ง ใจที่ จ ะเข้า พัก และใช้ บ ริ การในโรงแรมสี เขี ย ว ด้ ว ย
ข้อเสนอแนะว่าควรส่ งเสริ ม การอนุ รัก ษ์ส่ิ งแวดล้อมและวัฒ นธรรมท้องถิ่ นตามสถานที่ ต้ งั ของ
โรงแรม และควรสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้าด้วยตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงแรมสี เขียว
ภัทรวัต มหาภิรมย์, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, วิพร เกตุแก้ว และชมพูนุช หุ่ นนา (2560) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนิ นงานธรรมาภิบาลสี เขียวกับการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ของสถานประกอบการที่ ได้รับ การรับ รองเป็ นโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย พบว่า การวิเคราะห์ตวั แบบเส้นทางความสัมพันธ์การดาเนิ นงานธรร
มาภิ บาลสี เขี ย วกั บ การจั ด การอุ ต ส าหกรรมที่ เป็ นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม พ บว่ า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนไม่มีอิทธิ พลทางตรงกับความมุ่งมัน่ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและ
วั ฒ น ธรรม ที่ เป็ น มิ ตรต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม แต่ มี อิ ท ธิ พ ล ท างอ้ อ ม ผ่ า น ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ผ่านไปยังการกาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม และการสื่ อสาร
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นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม ไปยังความมุ่งมัน่ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านไปยัง
การเคารพผลประโยชน์ ข องผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และการเคารพผลต่ อหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไปยัง
วัฒ นธรรมที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม แต่ มี อิท ธิ พ ลทางอ้อมผ่านกระบวนการผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้ อ ม ผ่ า นไปยัง การก าหนดนโยบายด้า นสิ่ งแวดล้อ ม และการสื่ อสารนโยบายด้า น
สิ่ งแวดล้อม ไปยังความมุ่งมัน่ ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม มีอิท ธิ พ ลทางอ้อมผ่านไปยังการเคารพ
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการเคารพผลต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนไปยังวัฒนธรรมที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เรวัต ตันตยานนท์ (2560) พบว่า ในปั จจุบนั ความสาเร็ จเรื่ องผลตอบแทนของธุ รกิ จไม่ได้
วัดจากการสร้างกาไรแค่เพียงอย่างเดียว จะต้องวัดกัน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องพิจารณาปั จจัยที่เกิ ดขึ้น
ภายในองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ ยวกับความรับผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สั ง คม 2) บรรทัด ฐานของจริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ 3) การให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ที่
เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จ 4) แนวคิ ดของธุ รกิ จเกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้อม และ 5) แนวคิ ดของธุ รกิ จด้านการ
ช่ วยเหลื อสังคม 3) กลยุทธ์การตลาดสี เขียว ด้านการสื่ อสารและการดาเนิ นการเพื่อสิ่ งแวดล้อมมี
ความสั ม พัน ธ์ และผลกระทบเชิ ง บวกกับ ความได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ทางการตลาด ด้า น
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ด้านการเติบโตของรายได้ และด้านส่ วนแบ่งทางการตลาด ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์กรต้องมีการกาหนดถึงแนวทางที่จะนามาใช้ในการวัดความสาเร็ จของสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารด้าน
สิ่ งแวดล้ อ ม โดยจะต้อ งมี ก ารก าหนดเป้ าหมายส าหรั บ การสื่ อสารที่ ชัด เจน สอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของของการสื่ อสารด้านสิ่ งแวดล้อมและมีลกั ษณะเฉพาะ สามารถวัดได้ ทาให้สาเร็ จ
2.7.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
Erdogan & Baris (2007) ได้วิจ ัย เรื่ อ งโครงการป้ องกัน และการปฎิ บ ัติ เกี่ ย วกับ อนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรมในเมืองอังคารา ประเทศตุรกี พบว่า นโยบายและการปฎิบตั ิของโรงแรม
ในเมืองอังคารา ไม่มี การป้ องกันและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ผูบ้ ริ หารของโรงแรมขาดความรู้ และ
ความสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทาให้ไม่มีการปฎิบตั ิเกี่ยวกับอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการพัฒนานโยบายและการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันและการอนุรักษ์น้ นั ต้องอาศัย
ความร่ วมมือทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
Greenwood (2007) พบว่า การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความสัมพันธ์กบั ความ
รั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมของบริ ษ ัท ผ่า นมุ ม มองที่ พิ จารณาการมี ส่ วนร่ วมกับ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ที่
ซับซ้อนขึ้นว่าเป็ นองค์ประกอบของความมีคุณธรรม
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Tzschentke, Kirk, & Lynch (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและการบริ หารการเงินของ
โรงแรมที่ ส่งผลต่อการรับรู ้ และการมีส่วนร่ วมของการใช้บริ การโรงแรมสี เขียว พบว่า ประเด็นที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการบริ หารการเงินของโรงแรมดังกล่าว นัน่ คือเมื่อโรงแรมได้ใช้สินค้าหรื อมีการ
บริ การที่ เน้ น เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม อัน ก่ อ ให้ เกิ ด ต้น ทุ น ด าเนิ น งานที่ ม ากขึ้ น
ผูป้ ระกอบการจะต้องให้ความรู ้ กบั ลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การ ว่าสิ่ งของและบริ การที่ลูกค้าได้ใช้ไป
นั้น เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ช่วยเหลือสิ่ งแวดล้อม การให้ขอ้ มูลข่าวสาร มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
การสร้ างความรั บ รู ้ ต่อผูบ้ ริ โภคว่าสิ่ ง ของหรื อบริ ก ารที่ เขาใช้อยู่น้ ัน เป็ นสิ น ค้าหรื อบริ ก ารที่ ไ ด้
ช่ วยเหลื อสิ่ งแวดล้อม การให้ลูกค้าได้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มเหล่านั้นเสมือนว่าลูกค้าได้มี
โอกาสร่ วมลงทุนเพื่อสิ่ งที่ดีกว่าของโลกนี้
Lee, Hsu, Han, & Kim (2010) ได้ วิ จ ัย เรื่ องปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารวางต าแหน่ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ มต่ อ กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโรงแรมในสหรั ฐอเมริ ก า พบว่ากลยุท ธ์ ก ารวาง
ตาแหน่ งผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ชดั เจน จะส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อความเชื่ อหรื อภาพลักษณ์
เชิงรู้คิด (Belief: Cognition Image) และความรู้สึกหรื อภาพลักษณ์เชิงอารมณ์ (Emotional: Affective
Image) ทั้งนี้ตาแหน่งองค์การเพื่อธุ รกิจท่องเที่ยวสี เขียวจะเกิดขึ้นได้ ผ่านการสื่ อสารถึงคุณลักษณะ
และประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การสี เขียว สาหรับตาแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์การดังกล่าวนี้ ลีและ
คณะได้ระบุถึงวิธีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมได้แก่ กลยุทธ์การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์เชิ งหน้าที่
(Functional Positioning Strategy) และต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เชิ ง อารมณ์ (Emotional Positioning
Strategy)
Manetti (2011) ได้ศึกษาคุ ณภาพของการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการรายงาน
ความยัง่ ยืนของบริ ษทั ประเทศอังกฤษ สเปน โปรตุเกส จานวน 174 ฉบับ พบว่าการมีส่วนร่ วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ และถูกกาหนดให้เป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั มีลกั ษณะการ
ด าเนิ น การเป็ นแบบการประชุ ม ปรึ กษาหารื อการติ ด ตามและการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผ่ า น
อิ น เทอร์ เน็ ต อี เมล์ โทรศัพ ท์ การประชุ ม ส าหรั บ ช่ องทางที่ ใ ห้ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยแสดงความ
คิดเห็ นและมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจผ่านการสารวจการสนทนากลุ่ม การอภิปรายผ่าน
เวปไซต์
Brohlburg & Gronau (2011) ได้วิจยั เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อความตั้ง ใจที่ จะจองห้ องพัก ใน
โรงแรมสี เขียว พบว่า ความกังวลเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีผลต่อความตั้งใจที่จะจองห้องพักใน
โรงแรมสี เขียว ด้านการยอมรับในการให้บริ การที่ไม่สะดวกสบายของโรงแรมเพื่อแลกต่อการเป็ น
มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม จากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า การยอมรั บ ในการให้ บ ริ การที่ ไ ม่
สะดวกสบาย ไม่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเข้าพักและใช้บริ การของโรงแรมสี เขียว
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Han & Kim (2011) ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อ การรั บ รู้ และความภัก ดี ต่ อผูเ้ ข้าพัก มี ต่ อ
โรงแรมสี เขียวที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พบว่าความเชื่ อที่มีต่อโรงแรมสี เขียว ในความตั้งใจที่จะ
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ ง จะสร้างการรับรู้และความภักดีต่อผูเ้ ข้าพัก ซึ่ งส่ งผลต่อการบอก
ต่อการยินดี จ่ายเงิ นเพิ่มและการพักซ้ าในที่สุ ด สรุ ปได้ว่าผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยมีท ศั นคติด้าน
สิ่ งแวดล้อมในระดับมาก แต่ยงั คานึงถึงความสะดวกสบายของตนเองในการเข้าพักโรงแรมมากกว่า
การคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในอนาคต
Teo & Rashad (2014) พบว่าความจาเป็ นในการพิจารณาการตัดสิ นใจด้านเศรษฐกิ จและ
ระบบนิ เวศ โดยการกาหนดนโยบายที่ช่วยรักษาคุณภาพของการพัฒนาการเกษตรและการคุม้ ครอง
สิ่ งแวดล้อม กุญแจสาคัญที่ทาให้การตลาดสี เขียวประสบความสาเร็ จ คือ ความน่าเชื่อถือ โดยการที่
ไม่ เอ่ยถึ งการเรี ยกร้ องด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อสร้างความคาดหวังที่ ไม่ส มจริ ง และสื่ อสารได้อย่าง
ง่ ายดายและผ่านทางแหล่ งข้อมู ล ผูบ้ ริ โภคสามารถไว้วางใจได้ ถ้าการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน เป็ นความ
ต้องการของเวลาแล้ว การตลาดสี เขียวสามารถตอบสนองความต้องการและใช้เป็ นวิธีการเพื่อการ
พัฒนาที่ยง่ั ยืนเป็ นตลาดสี เขียวในองค์กรทาให้กาไรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเข้าด้วยกัน
Eneizan & Wahab (2016) พบว่า กลยุท ธ์ ก ารตลาดสี เขี ย วมี ค วามส าคัญ มากขึ้ น ส าหรั บ
ธุ รกิจที่สามารถนามาใช้ในการประเมินผล ปั จจุบนั ได้มีการนาส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียวมา
ใช้เป็ นกลยุทธ์การตลาดสี เขียว สรุ ปได้ว่า ปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียวที่ใช้มาเป็ น
แนวทางในการสร้ างกลยุทธ์การตลาดสี เขียวทั้ง 7 ประการ ได้แก่ 1) ผลิ ตภัณฑ์สีเขียว 2) ราคาสี
เขียว 3) การจาหน่ายสี เขียว 4) การส่ งเสริ มการขายสี เขียว 5) ผูบ้ ริ โภคสี เขียว 6) กระบวนการสี เขียว
และ 7) หลักฐานทางกายภาพที่เป็ นสี เขียว มีผลดีต่อการดาเนินงานของธุรกิจ
ตารางที่ 2.1 สรุ ปรวมงานศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (Green Hotel)
ผู้ศึกษาวิจยั

ปัจจัยทีใ่ ช้ ศึกษา

นารี กานต์ พราหมนก การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู ้ความ
(2544)
ตระหนั ก ของผู ้บ ริ หาร การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
ศรัญญา สว่างทิตย์
ระดับการศึกษา รายได้ การรับรู ้
(2545)
ข่ า วสาร การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
ภายในชุมชน

ผลการศึกษาวิจยั
ผูบ้ ริ หารโรงแรมส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรับข่าวสาร ด้าน
อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ า มีความรู ้เรื่ องการ
อนุ รั ก ษ์ ส่ิ งแวดล้ อ มในระดั บ ปานกลาง มี ค วาม
ตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมในระดับสูง
การรับรู ้ข่าวสารมีผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมในชุมชน
และจะส่ งผลไปถึ งพฤติ ก รรมในการจัด การปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อม และความคาดหวังทางสังคมจะมีผลต่อ
ทัศนคติที่จะทาให้เกิดการเข้าร่ วมกิจกรรม
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปรวมงานศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) (ต่อ)
ผู้ศึกษาวิจยั
อภิชาติ พัชรภิญโญ
พงศ์ (2545)

ปัจจัยทีใ่ ช้ ศึกษา

การฝึ กอบรม การตระหนั ก รู ้
ก า ร สื่ อ ส า ร ต่ า ง ๆ ด้ า น
สิ่ งแวดล้ อ ม การป ฎิ บั ติ งาน
นโยบายด้า นสิ่ ง แวดล้อ มของ
โรงแรม
กัมปนาท ผุดผ่อง
ห้อ งพัก และสิ่ งแวดล้อ ม ความ
(2548)
สะอาดเรี ยบร้อยของพื้นที่ทว่ั ไป
ความสวยงามร่ ม รื่ น ของพื้ น ที่
สวนหย่อม การตกแต่งและความ
สวยงามภายในห้ อ งพัก ความ
สะอาดบ ริ เวณ ชายห าดของ
โรงแรม
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ระยะเวลาที่ทางานอยูใ่ นองค์กร
(2550)
เพศและพฤติ ก รรมการมี ส่ ว น
ร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มของ
พนักงาน
วิรุจน์ สมโสภณ
ก า ร วั ด ผ ล ห รื อ ป ร ะ เมิ น
(2550)
ประสิ ทธิ ภ าพการปฎิ บั ติ ง าน
ก าร บ ริ ห าร ท รั พ ย าก ร ท าง
กายภาพ
จุล ธนศรี นิชชัย และ
อรุ ณ สิ ริจานุสรณ์
(2552)

ผลการศึกษาวิจยั
พนักงานของโรงแรมต้องการให้มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างขั้น ตอนการปฎิ บั ติ ง านและนโยบายด้า น
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรมควรสนับสนุ นให้ระบบการ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมมีการสื่ อสารระหว่างกันมาก
ขึ้น
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศพึงพอใจใน
ห้องพักและสิ่ งแวดล้อมโดยผลรวมการประเมินอยูใ่ น
ระดับพอใจโดยพึงพอใจความสะอาดภายในห้องพัก
มากที่สุดทาให้ทราบได้วา่ โรงแรมต่างๆ ในเกาะสมุย
ได้มีการพัฒนาและรักษามาตรฐานความสะอาดอยูใ่ น
ระดับที่ดี

ระยะเวลาที่ทางานอยูใ่ นองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการ
มี ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์ท รั พยากร ธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมของพนักงาน ในขณะที่ เพศไม่ มีผ ลต่ อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก าร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน
การวัดผลหรื อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการปฎิ บัติงาน
สามารถสร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านและลด
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าต่อพื้นที่ หน่ วย ตารางเมตรเป็ น
การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพให้ กั บ การบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พฤติ ก รรมผู ้ใ ช้ โ รงแรมราคา การออกแบบพฤติกรรมผูใ้ ช้ต่อโรงแรมราคาประหยัด
ประหยัด การบริ หารจั ด การ ร่ วมกับการบริ หารจัดการทรัพยากรกายภาพโดยเน้น
ท รั พ ยากรกายภาพโดยเน้ น ทางการบ ารุ งรั ก ษา (Operation and Maintenance)
ทางการบารุ งรักษา
พบว่าสามารถน าไปสนับ สนุ น โครงการในพื้ น ที่ ๆ
เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบและบริ หารทรัพยากรทาง
กายภาพให้มีประสิ ทธิภาพ ลดปั ญหาและอุปสรรคใน
ธุรกิจเพื่อส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ผู้ศึกษาวิจยั
วันวิสา วัลย์ดาว
(2553)

เครื อวัลย์ วงษ์มิตร
(2554)
ตรี ทิพ บุญแย้ม
(2554)

สานิตย์ หนูนิล
(2557)

ธนวรรณ มงคล
(2558)

ปัจจัยทีใ่ ช้ ศึกษา
ความใส่ ใจในการจัดการ ความ
ต้อ งการสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี ความ
ร่ วมมื อ ของพนั ก งานในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
พฤติ ก รรมประหยัด พลั ง งาน
ไฟฟ้ าของบุคลากร
มาตรฐานการท่ อ งเที่ ยว การ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ลู ก ค้ามี ส่ ว นร่ วมในค่ าใช้จ่ ายที่
เพิ่ ม ขึ้ น ใ น ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ
สิ่ งแวดล้ อ ม ภาพลั ก ษณ์ การ
สื่ อสาร
เพ ศ แ ล ะ ร ะ ยะ เวล าใน ก าร
ปฏิ บตั ิงานในองค์กร ปั จจัยด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจ ปั จ จัย ด้า น
การรั บ รู ้ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
ความเชื่ อที่ มีต่อการให้บริ การที่
เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม การ
เล็งเห็ นความสาคัญของการเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

ผลการศึกษาวิจยั
การจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่
พบว่า ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกล้วนมี ผลต่อ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมอย่างมีนยั สาคัญ
การประหยัด พลั ง งานไฟฟ้ ามี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของบุคลากรภายในองค์การ
การท่ อ งเที่ ย วสี เขี ย วเพื่ อ ความยัง่ ยื น ของโลกและ
แนวทางสาหรั บผูป้ ระกอบการที่ เน้นให้เห็ น ถึงการ
สร้างความแตกต่างให้กบั ธุรกิจโรงแรมด้วยการสร้าง
ความยัง่ ยืนให้กบั โลก ด้วยแนวทางสี เขียวจะส่ งผลดี
ให้กบั โรงแรมในเชิงธุรกิจ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และระยะเวลา
ในการปฏิ บัติงานในองค์กร ปั จจัยด้านความรู ้ ความ
เข้าใจ และปั จ จัยด้านการรั บ รู ้ ข่ าวสารเกี่ ย วกับ การ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมสนับ สนุ น การเป็ นโรงแรมที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ค วาม เชื่ อ ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ การที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้อ ม มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจที่ จ ะเข้าพัก และใช้
บริ การในโรงแรมสี เขี ยวมากที่ สุด รองลงมา ได้แก่
การเล็ ง เห็ น ความ ส าคั ญ ขอ งการเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อมควรส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามสถานที่ ต้ งั ของโรงแรม และ
ควรสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้าด้วยตราสัญลักษณ์
มาตรฐานโรงแรมสี เขียว
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ภัทรวัต มหาภิรมย์
และคณะ (2560)

ธรรมาภิบาลสี เขียว ความมุ่งมัน่
การปฏิ บัติ การ วัฒ นธรรมและ
เค รื อ ข่ า ย ที่ เป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม

Freeman (1984)

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

Kirk (1995)

ขนาดของโรงแรม โรงแรมที่ มี
การบริ หารงานโดยเจ้าของและ
การบริ ห ารโดย เช่ น นโยบาย
ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ความ สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน ใน
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่ วม
การทางานเป็ นทีม
ระยะเวลาการใช้ส่ิ งของ ขนาด
ของโรงแรม การบริ หารงานโดย
เครื อ แรงกดดัน จากผูม้ ี ส่วนได้
ส่วนเสี ย

การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่างยัง่ ยืน ไม่ มี อิท ธิ พ ล
ทางตรงกับความมุ่งมัน่ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและ
วัฒ นธรรมที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม แต่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมผ่านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม และ มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านไปยังการ
เคารพผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการ
เคารพผลต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ไปยังวัฒนธรรมที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ต้องสร้างคุณค่าด้วยความ รับผิดชอบ
ดูแลสิ่ งแวดล้อม หรื อการทาการใดๆ ที่ทาให้โลกเป็ น
ที่น่าอยู่ ทั้งนี้ แนวคิดทางธุรกิ จ คุณธรรม ความยัง่ ยืน
และความรั บ ผิ ด ชอบต้อ งด าเนิ น การไปพร้ อ มกัน
เพราะผูม้ ีส่วนได้เสี ยคือ กลุ่มและบุคคลผูซ้ ่ ึ งอาจมีผล
ต่อหรื อได้รับผลกระทบจากความสาเร็ จของภารกิ จ
ขององค์การ
โรงแรมที่ มีนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อมเป็ นการ
ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชนในท้องถิ่นให้ดีข้ ึน
มากที่สุด มีส่วนช่วยในความสัมพันธ์กบั สาธารณชน
ช่ ว ยในการแบ่ ง ส่ ว นทางการตลาดจากคู่ แ ข่ ง เพิ่ ม
ความพอใจของลู ก ค้า ปรั บ ปรุ ง ความพอใจของ
พนักงาน เพิ่มผลประโยชน์ของโรงแรม
ความร่ วมมื อของพนักงานหรื อการทางานเป็ นที มมี
ผลต่อการปรับปรุ งการปฎิบตั ิเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ระยะเวลาการใช้ ส่ิ ง ของ ขนาดของโรงแรม การ
บริ หารงานโดยเครื อ แรงกดดันจากผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมและเทคนิ คที่ โรงแรมใช้ใน
การจัด การมี ผ ลต่ อ การปฎิ บั ติ เกี่ ย วกับ การจัด การ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ผู ้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย คื อ บุ คคลห รื อกลุ่ ม ซึ่ งมี
ผลกระทบ หรื อได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจของ
องค์การ นโยบาย และการปฏิบตั ิ

Hanna, Newman, &
Johnson (2000)
Gilac et al. (2001)

Post el al. (2002)

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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การบริ การสี เ ขี ย ว การปฎิ บั ติ การปฎิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมในระดับสู ง
เกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม ท าให้ ลู ก ค้ามี ค วามพึ ง พอใจมาก ลู ก ค้ามี ค วามพึ ง
พอใจในระดับ สู ง ท าให้ ลู กค้ามี ค วามจงรั กภักดี ใ น
ระดั บ สู ง ท าให้ มี ผ ลประโยชน์ ท างการตลาดใน
ระดับสูง
Mensah (2004)
การแข่ งขัน ในรู ป แบบของตรา แ รงกด ดั น ที่ ท าให้ มี จิ ต ส านึ ก ใน ก ารจั ด ก าร
สั ญ ลั ก ษ ณ์ เกี ยรติ บั ต ร การ สิ่ งแวดล้อมของโรงแรม ได้แก่ รัฐบาล ลูกค้า ผูล้ งทุน
ประกาศและรางวัล
องค์ ก รระหว่า งประเทศNGO และการแข่ ง ขัน ใน
รู ปแบบของตราสัญลักษณ์ เกี ยรติบตั ร การประกาศ
และรางวัล
Mensah (2006)
การบริ ห ารงานโดยเครื อ การ การบริ หารงานโดยเครื อมีการให้ความสนใจประเด็น
บริ หารงานโดยเจ้าของ
ทางสิ่ งแวดล้อมมากกว่าโรงแรมที่ มีการบริ หารงาน
โดยเจ้าของ
Bohdanowicz (2006) การปฎิ บัติ เกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้อ ม ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เกี่ ย วกั บ การปฎิ บั ติ ต่ อ
ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับ สิ่ งแวดล้ อ มเป็ นแรงผลั ก ดั น ให้ โ รงแรมมี ก าร
การปฎิบตั ิต่อสิ่ งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงการปฎิบตั ิ
Erdogan & Baris
นโยบายและการปฎิ บั ติ ข อง ผูบ้ ริ ห ารของโรงแรมขาดความรู ้ และความสนใจ
(2007)
โรงแรม ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทา
ของผูบ้ ริ หารของโรงแรม ความ ให้ไม่มีการปฎิบตั ิเกี่ยวกับอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ซึ่ งการ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ พัฒ นานโยบายและการปฎิ บัติเกี่ ยวกับ การป้ องกัน
สิ่ งแวดล้อม
และการอนุ รัก ษ์น้ ัน ต้อ งอาศัยความร่ วมมื อ ทุ ก ภาค
ส่ วน ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
Tzschentke, Kirk, & สิ น ค้า หรื อ มี ก ารบริ การรั ก ษา เมื่ อ โรงแรมได้ ใ ช้สิ นค้า หรื อมี ก ารบริ การที่ เน้ น
Lynch (2008)
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ต้ น ทุ น เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาสภาพแวดล้อ ม อัน ก่ อ ให้ เกิ ด
ดาเนินงาน
ต้นทุนดาเนินงานที่มากขึ้น ผูป้ ระกอบการจะต้องให้
ความรู ้ กับ ลู ก ค้า หรื อ ผู ้ม าใช้บ ริ ก ารว่า สิ น ค้า หรื อ
บริ การที่ได้ช่วยสิ่ งแวดล้อม
Kassinis & Soteriou
(2003)
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Brohlburg & Gronau ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ความตั้งใจที่ ความกังวลเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีผลต่อความ
(2011)
จะจองห้ อ งพัก การยอมรั บ ใน ตั้ง ใจที่ จ ะจองห้ อ งพัก ในโรงแรมสี เขี ย ว ด้านการ
การให้บริ การที่ไม่สะดวกสบาย ยอมรั บ ในการให้ บ ริ การที่ ไ ม่ ส ะดวกสบายของ
โรงแรมเพื่อแลกต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม จาก
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า การยอมรั บ ในการ
ให้บริ การที่ ไม่สะดวกสบาย ไม่มีผลต่อความตั้งใจที่
จะเข้าพักและใช้บริ การของโรงแรมสี เขียว
Han & Kim (2011) ความเชื่ อ ที่ มี ต่ อโรงแรมสี เขี ย ว พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่ อ ที่ มีต่ อโรงแรมสี
การรั บ รู ้ และความภักดี ต่อ ผูเ้ ข้า เขียว ในความตั้งใจที่จะเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่าง
พัก การยินดีจ่ายเงินเพิ่มและการ แท้จริ ง จะสร้ างการรั บ รู ้และความภักดี ต่อ ผูเ้ ข้าพัก
พักซ้ า
ซึ่ งส่ งผลต่อการบอกต่อการยินดีจ่ายเงินเพิ่มและการ
พักซ้ าในที่สุด
Manetti (2011)
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ก าร มี ส่ ว น ร่ วม กั บ ผู ้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ และถูกกาหนดให้เป็ นกลยุทธ์
ของบริ ษทั และมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
ผ่านการสารวจการสนทนากลุ่ม การอภิปรายผ่านเวป
ไซต์
Teo & Rashad
กลยุทธ์การตลาดสี เขียว
การตลาดสี เขี ย วสามารถตอบสนองความต้อ งการ
(2014)
และใช้เป็ นวิธีการเพื่อการพัฒนาที่ ยง่ั ยืนเป็ นตลาดสี
เขี ยวในองค์กรทาให้กาไรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน
Eneizan & Wahab กลยุท ธ์ส่ วนประสม การตลาด ปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดสี เขี ยวที่ ใช้ม า
(2016)
สี เขียว
เป็ นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาดสี เขียวทั้ง
7 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์สีเขียว 2) ราคาสี เขียว
3) การจาหน่ ายสี เขียว 4) การส่ งเสริ มการขายสี เขียว
5) ผูบ้ ริ โภคสี เขี ยว 6) กระบวนการสี เขี ย ว และ 7)
หลัก ฐานทางกายภาพที่ เป็ นสี เขี ย ว มี ผ ลดี ต่ อ การ
ดาเนินงานของธุรกิจ

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม
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กล่าวโดยสรุ ป ในการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องจะเห็ นได้ว่า ในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) มีความเกี่ ยวพันลึกซึ้ งกับ
การนาแนวคิดการจัดการองค์การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม แนวคิดการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการ
เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมองค์ก รและภาวะผู้น าสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลง แนวคิดการตลาดสี เขียว และแนวคิดทฤษฎี ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อนาไปสู่ ความมี
กาไรทางสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนไปปฏิบตั ิ จะส่ งผลให้โรงแรมสามารถยกระดับการจัดการได้ตาม
มาตรฐานการจัดการที่เป็ นเกณฑ์ช้ ี วดั ในการประเมินตามมาตรฐาน Green Globe 21 ต่อไป เป็ นการ
พัฒ นาไปสู่ การเป็ นโรงแรมสี เขี ย วระดับ โลก (Global Green Hotel) ในภาคปฏิ บ ัติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีความยัง่ ยืน
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์คือ
ความส าเร็ จในการขับ เคลื่ อนแนวคิ ดการบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้อมของโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ ง แวดล้อม (Green Hotel)ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ส่ ง ผลให้ส ามารถก้าวไปสู่ ค วามมี ก าไรทาง
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนทั้งในรู ปตัวเงินและมิใช่ ตวั เงิน และการพัฒนาไปสู่ การเป็ นโรงแรมสี เขียว
ระดับโลกได้ โดยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้แก่ แนวคิดการจัดการองค์การที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม แนวคิดการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
วัฒ นธรรมองค์กรและภาวะผูน้ าสร้ างความเปลี่ ยนแปลง แนวคิดการตลาดสี เขี ยว และ แนวคิ ด
ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผ่านนโยบายการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมซึ่ งสามารถสะท้อน
และประเมินผลได้ในรู ปแบบผลลัพธ์ที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน โดยคานึงถึงแนวคิดหลักการเชิ ง
ทฤษฎี ประสิ ทธิ ภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิ จ (Eco-efficiency) คือการเพิ่มการผลิตสิ นค้าและบริ การโดย
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดของเสี ยและมลพิษน้อยที่สุด (WBCSD, 1992)
แนวคิดการจัดการสิ่ งแวดล้อมการคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของชุมชน เป็ นการให้ความสาคัญ
ต่ อ การวางแผน การจัดสรร การใช้ท รั พ ยากรและการกระท าหรื อ การดาเนิ น การใดๆ เพื่ อการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน ทาให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมดีข้ ึน และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุ ม ชนร่ วมกัน แนวคิ ดสี เขี ย วและโรงแรมรั ก ษ์โลก (Green Hotel) เป็ นการให้ แนวทางที่ เจ้าของ
กิจการและบุคลากรสามารถมีส่วนร่ วมในการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ส่ วนรัฐบาลก็
สามารถมีส่วนร่ วมได้โดยการออกนโยบายและมาตรการ เพื่อดาเนิ นโครงการสานักงานสี เขียวใน
หน่ วยงานราชการและเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของภาคเอกชน เป็ นการลดปริ มาณการปล่อย
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ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เป็ นพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อมลงได้ แนวคิ ด ทางการจัด การและบริ ห ารธุ ร กิ จที่ ใ ห้
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน สร้างคุณค่าที่ยง่ั ยืนให้อยูใ่ นองค์การ
โดยตั้งมัน่ อยู่บนพื้นฐานของคุ ณธรรม จริ ยธรรม คานึ งถึงคุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ปรับใช้แนวคิดและกลยุทธ์ทางการจัดการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนทั้ง
ทางภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาจากกรณี ศึกษาจากโรงแรมหรื อองค์กรที่
ประสบความส าเร็ จในการบริ หารจัดการธุ รกิ จที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
2.8.1 ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย
มิตกิ ารบริหารจัดการโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมในภาคใต้ ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ้ านการจัดการองค์ การสีเขียว (Green Organization Management)
ประเด็นย่อยที่ 1 การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of Nature Environment)
ประเด็นย่อยที่ 2 ด้านวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)
ประเด็นย่อยที่ 3 ด้านภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
ประเด็นย่อยที่ 4 ด้านนโยบายการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Service Policy )
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ้ านการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing )
ประเด็นย่อยที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม (Green Product & Packaging)
ประเด็นย่อยที่ 2 ด้านราคา (Green Price)
ประเด็นย่อยที่ 3 ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย (Green Place of Distribution)
ประเด็นย่อยที่ 4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Green Promotion)
มิตทิ ี่ 3 มิตกิ ารมีส่วนร่ วมของสังคมต่ อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของโรงแรม (Green Social Participation)
ประเด็นย่อยที่ 1 ด้านชุมชนท้องถิ่น (Local Family)
ประเด็นย่อยที่ 2 ด้านโรงเรี ยน (Local School)
ประเด็นย่อยที่ 3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม (Religion and Culture Organization)
ประเด็นย่อยที่ 4 ด้านองค์การบริ หารส่วนตาบล (Local Municipality)
ประเด็นย่อยที่ 5 ด้านสถานพยาบาลประจาตาบล (Local Hospital)

ที่มา: ผูว้ จิ ยั
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2.8.2 คาอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดประเด็นในการศึกษา การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ น
มิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ั งตะวันตกของประเทศไทยใน 3 มิ ติหลัก โดยมีค าอธิ บายกรอบ
แนวทางในการวิจยั ดังนี้
มิติที่ 1 มิติด้านการจัดการองค์ การสี เขียว (Green Organization Management)
ประเด็นย่อยที่ 1 การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R (3 R of Nature Environment) โดยใช้
แนวคิดหลัก 3R ซึ่ งเกี่ยวกับ
1) การลด (Reduce) คือลดการบริ โภคทรัพยากรต่างๆ ลง เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรลงได้
อยากมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2) การใช้ซ้ า (Reuse) คือนากลับมาใช้ใหม่ หรื อใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง เป็ นการนาวัสดุที่กาลัง
จะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วกลับมาใช้ใหม่ตรงๆ หรื อเพิ่มความสร้างสรรค์ DIY ขึ้นเป็ นของใช้ชิ้น
ใหม่ การที่เรานาเอาของที่ยงั ใช้ได้กลับมาใช้ซ้ าอีกครั้ง (หรื ออีกหลายๆ ครั้งได้ก็ยงิ่ ดี)
3) การนากลับมาใช้อีก (Recycle) คือ การนากลับมาใช้อีกหรื อหมุ นเวียนกลับมาใช้อีก ดู
แล้วคล้ายๆ Reuse แต่ความต่างคือ Recycle เป็ นการนาวัสดุที่กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วไป
ผ่านกระบวนการหลอมใหม่แล้วนากลับมาเป็ นวัสดุเดิมหรื อวัสดุชิ้นใหม่ โดยวัสดุที่สามารถนาไปรี
ไซเคิลได้
ประเด็ น ย่ อ ยที่ 2 ด้ า นวัฒ นธรรมองค์ ก าร (Organizational Culture) โดยใช้ แ นวคิ ด
วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นวัฒนธรรมที่ให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปฏิบตั ิงานโดยยึดมัน่ ในความถูกต้องทางศีลธรรม จรรยาบรรณ และ
หลัก ธรรมาภิ บ าล โดยใช้ แนวคิ ดวัฒ นธรรมองค์ก ารของ Ivancevich และคณะ (2011) เกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) วัฒนธรรมการบริ การลูกค้า (Customer-service Culture)
2) วัฒนธรรมทางจริ ยธรรม (Ethical Culture)
3) วัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture)
ประเด็ น ย่ อ ยที่ 3 ด้ า นภาวะผู้ น าแบบสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง (Transformational
Leadership) ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็ นการใช้ภาวะ
ผู้น าเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านขององค์ก ารให้ เอื้ อ อ านวยต่ อ การบรรลุ
ประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดของ Bass (1985) จาแนกภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง
ออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
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1) การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์
2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุน้ ทางปัญญา
4) การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
ประเด็นย่อยที่ 4 ด้านนโยบายการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Service Policy )
เป็ นการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมในระดับสู งจนทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ เมื่อลูกค้ามี
ความพึ งพอใจในระดับสู งจะทาให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี ทาให้มีผลประโยชน์ทางการตลาดใน
ระดับสู งโดยใช้แนวคิดจากผลการศึกษาของ Kassinis & Soteriou (2003)
มิติที่ 2 มิติด้านการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing ) เป็ นการที่ผผู้ ลิตผลิ ตสิ นค้าออก
มาโดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า โดยเริ่ มจากการสรรหาแหล่งผลิต การจัดซื้ อ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิ ต การปรับส่ วนประสมทางการตลาดใหม่ให้เป็ นส่ วนประสมการตลาดสี
เขียว โดยใช้แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ประกอบไปด้วย
ประเด็นย่อยที่ 1 ด้านผลิ ตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม (Green Product &
Packaging)
ประเด็ นย่อยที่ 2 ด้านราคา (Green Price) ค านึ งถึ งต้นทุ นการผลิ ตกับ ต้นทุนสิ่ งแวดล้อม
จนกระทัง่ นาไปสู่ การตั้งราคา ซึ่ งเป็ นราคาที่ผบู้ ริ โภคยินดีจ่ายแพงให้กบั ต้นทุนการผลิตและคุณค่าที่
เพิ่มขึ้น
ประเด็นย่อยที่ 3 ด้านสถานที่ การจัดจาหน่ าย (Green Place of Distribution) กระจายสิ นค้า
ให้ไปถึงมือผูบ้ ริ โภคต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด
ประเด็ นย่อยที่ 4 ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Green Promotion) เผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ าวสาร
เกี่ ยวกับ การตลาดสี เขี ยวไปยังผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการเพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจและเกิ ดความ
ตระหนักอย่างจริ งจังในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์สีเขียว
มิ ติ ที่ 3 มิ ติ ก ารมี ส่ วนร่ วมของสั งคมต่ อการเป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มของโรงแรม
(Green Social Participation) คือการมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่ วมใน
การคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบ
ถึงตัวประชาชน โดยใช้แนวคิดของ Cohen & Uphoff (1980) คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
และสังคมท้องถิ่น และแนวคิดของ Freeman (1984) ได้คานึงถึงความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้
ประเด็นย่อยที่ 1 ด้านชุมชนท้องถิ่น (Local Community)
ประเด็นย่อยที่ 2 ด้านสถานศึกษาท้องถิ่น (Local School)
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ประเด็นย่อยที่ 3 ด้านองค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (Local Religion and Culture
Organization)
ประเด็นย่อยที่ 4 ด้านองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Local Government)
ประเด็นย่อยที่ 5 ด้านสถานพยาบาลท้องถิ่น (Local Hospital)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “การบริ ห ารจัด การโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อ มในภาคใต้ฝ่ั ง
ตะวัน ตกของประเทศไทย” เป็ นการศึ ก ษาวิธี ก ารบริ ห ารจัดการที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มให้ มี
คุ ณ ภาพและก้า วไปสู่ ค วามยัง่ ยื น โดยใช้วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิจ ัย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ทราบถึ ง มิติดา้ นการจัดการองค์การสี เขียว มิติการตลาดสี เขียว และมิติการมี
ส่ วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้
ฝั่ งตะวันตกของประเทศไทยในปั จจุบนั ว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ข้อเสนอแนะจากผูป้ ระกอบการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อการพัฒนาการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทยให้
ไปสู่ ค วามยัง่ ยืน และสู่ ผ ลส าเร็ จอี ก ระดับ ของความเป็ นโรงแรมสี เขี ยวระดับ โลกได้ เพื่อใช้เป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงการบริ หารจัดการ และข้อเสนอแนะเป็ นแนวทางการพัฒนานโยบายในการบริ หาร
จัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ได้จากผลการศึกษาครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณาใช้เกณฑ์
ในการคัดเลือกกิจการที่จะศึกษาจากโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับคารับรองการบริ การ
ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) จากคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จกรรมสิ่ งแวดล้อมเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย ว ประจ าปี 2559-2561 ซึ่ งก าลัง ด าเนิ น กิ จการอยู่ใ นเขตจัง หวัด ภาคใต้ฝั ง ตะวัน ตกของ
ประเทศไทยที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ผูว้ จิ ยั จะทาการศึกษาโดยใช้วธิ ีกรณี ศึกษา
แบบเจาะจง (Case Study) โดยมุ่งศึกษาจากัดเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมที่ได้รับคารับรองการ
บริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย โดยโรงแรมที่มีความพร้อม
ของข้อมูลในการนามาใช้เป็ นกรณี ศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในการวิจยั ครั้งนี้คือโรงแรมพาราไดซ์
เกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่ ไ ด้รับ มาตรฐานโรงแรมสี เขี ยวและยังได้รับ มาตรฐาน
รับรองสาหรับธุ รกิ จภาคการท่องเที่ยวจากสภาการท่องเที่ยวแห่ งยุโรป (FTO) โครงการ Travelife
ในระดับ สู งสุ ด เพี ย งแห่ ง เดี ย ว โรงแรมนี้ ได้ถู ก น ามาเป็ นตัวแทนของกลุ่ ม ตัวอย่า งจากจานวน
ประชากรโรงแรมทั้งหมดที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมในเขตภาคใต้ฝ่ั งตะวันตกของประเทศไทย
ดังนั้นโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในเขตจังหวัดภาคใต้ฝังตะวันตกของประเทศไทยอื่นๆ จะ
ถือเป็ นข้อจากัดในศึกษาครั้งนี้ เหตุผลในการใช้รูปแบบการวิจยั ข้างต้น เพื่อศึกษาและได้ขอ้ มูลเชิ ง
ลึก รวมทั้งมีรายละเอียดของข้อมูลในหลายด้าน เพื่อตอบประเด็นในการศึกษาการบริ หารจัดการ
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะสมที่จะทาการศึกษาเชิ งคุณภาพ ซึ่ งจะ
นาไปสู่ การสรุ ปและข้อเสนอแนะในการศึกษา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางเทียบเคียงในการ
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พัฒ นาศัก ยภาพและการน าไปขยายผลต่ อ กิ จ การโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มก้า วไปสู่
มาตรฐานระดับโลกต่อไป สาหรับการวิจยั เรื่ องโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้เสนอการดาเนินการวิจยั เป็ นลาดับ ดังต่อไปนี้
3.1 รู ปแบบของการวิจยั
3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 รู ปแบบของการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ เชิ ง
ลึ ก (In-depth Interview) ซึ่ งจะท าการสั ม ภาษณ์ ก ั บ ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ (Key Informant) พร้ อ ม
สังเกตการณ์ (Observation)ไปด้วย และทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการนาเอาทัศนะของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมาอธิ บาย ปรากฏการณ์ โดยให้ความสาคัญต่อมุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ซึ่ งถือ
เป็ นผูร้ ู ้ เห็ นเหตุ การณ์ หรื อ อยู่ในเหตุการณ์ น้ ันๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ท ราบถึ งลัก ษณะการบริ หารจัดการ
กิจการของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั ว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร รวมถึงปั ญหาและ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการบริ หารจัดการองค์การดังกล่าว
การวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็ นจริ ง
ในทุกมิติ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ กบั สภาพแวดล้อมนั้น เป็ นแนวคิดปรัชญา
แบบปรากฏการณ์ นิยม (Phenomenology) เป็ นการวิจยั ที่ เหมาะจะใช้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุ ษ ย์
ศาสตร์ ข้อมูลที่เป็ นความรู้สึกนึกคิดการให้ความหมายหรื อการกาหนดนิ ยามของสถานการณ์ ต่างๆ
ตลอดจนค่านิ ยมและอุ ดมการณ์ ของบุคคลที่ยึดถื อ นอกจากนี้ การวิจยั เชิ งคุ ณภาพจะมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Induction) ซึ่ งเป็ นการสร้างข้อสรุ ปทัว่ ไปที่แสดง
ความเชื่ อมโยงระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป โดยการใช้วิธีการสังเกตเชิงประจักษ์ (Empirical
Observation) การสร้างข้อสรุ ปทาโดยใช้กรณี ศึกษา (Case) หรื อแหล่งข้อมูลเฉพาะจานวนหนึ่ งเป็ น
หลัก เป็ นการกล่าวอ้างความจริ งทัว่ ไป (General) จากความจริ งเฉพาะ (Particular) ชุ ดหนึ่ งซึ่ งเป็ น
การเข้าไปสัมผัสข้อมูลเฉพาะจานวนหนึ่ง นาข้อมูล มาจัดระบบพิจารณาข้อสรุ ปตามที่คาดคะเนไว้
แล้วสร้างข้อสรุ ปทัว่ ไป (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2546, หน้า 1-10)

80

3.1.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การวิ จยั เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั ที่ ก าหนดไว้ ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ไว้เป็ น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงร่ างงานวิจยั เป็ นขั้นตอนการจัดเตรี ยมโครงร่ างตามระเบียบ
วิธี ก ารดาเนิ นการวิจยั โดยการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาด้านการบริ ห ารจัดการโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ั งตะวันตกของประเทศไทย และการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ ห ารจัดการ และบริ บ ทของโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อม และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาจัดทาโครงร่ างงานวิจยั โดยขอคาแนะนา และความเห็นในการจัดทา
โครงร่ างงานวิจยั จากอาจารย์ที่ปรึ กษา และนามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อนาเสนอโครงร่ างงานวิจยั ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์รายบุคคลแบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
และการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) มี ก ารก าหนดรู ป แบบค าถามไว้ล่ วงหน้า มี ก าร
เตรี ยมหัวข้อสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนากลุ่ม สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ง่าย
แบบคาถามเป็ นค าถามเกี่ ย วกับ แนวทางการดาเนิ น ธุ รกิ จ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ภายในโรงแรม การทางานภายใต้แนวคิดการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมใน
3 มิติหลักด้วยกัน คือมิติที่ 1 ด้านการจัดการองค์การสี เขียว และมิติที่ 2 ด้านการตลาดสี เขียว ปั ญหา
อุปสรรคตลอดจนแนวทางปรับปรุ งแก้ไขผ่านมุมมองของผูจ้ ดั การหรื อผูป้ ระกอบการ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (Indepth Interview) สาหรับมิติที่ 3 การมีส่ วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรม ใช้วิธีในรู ปแบบการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) มี ก ารตรวจสอบแบบ
สัม ภาษณ์ โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ก่ อนนาไปสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สาคัญ เก็บ ข้อมูล เกี่ ยวกับ การบริ หาร
จัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมโดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
2.1) สร้างประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ประเด็นคาถาม และแบบสนทนากลุ่ม เพื่อใช้ใน
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากการสั มภาษณ์ รายบุ คคลและจากการสนทนากลุ่ ม เพื่ อทราบแนวคิ ด
คาแนะนาของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส าคัญทราบสภาพที่ เป็ นจริ งในปั จจุบ นั เพื่อที่ จะได้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ การ
บริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมนาไปสู่ ผลของการวิจยั
2.2) ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ รายบุคคลและแบบสนทนากลุ่ มแล้วปรับปรุ งก่อน
นาไปใช้จริ งโดยท่านอาจารย์ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3) น าประเด็ นการสั ม ภาษณ์ รายบุ ค คลและแบบสนทนากลุ่ ม ไปสัม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
สาคัญจนได้ขอ้ มูลที่ถึงจุดอิ่มตัวและนามาทาการวิเคราะห์เพื่อทาการสรุ ปผลต่อไป
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ขั้นตอนที่ 3 สรุ ปผลรวบยอดการวิจยั
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
โรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และวิธีการทาอย่างไรในการบริ หารจัดการกิจการโรงแรมที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและความมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3.1) สรุ ปผลการวิเคราะห์สาระบูรณาการข้อมูลจากประเด็นคาถามจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ ม สรุ ป ประมวลผล เพื่ อใช้ในการร่ างวิธี การการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมให้มีมาตรฐานและความมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นในรู ปแบบของข้อความ คาบรรยาย และ
แผนภาพ
3.2) ตรวจสอบผลการวิจยั โดยท่านอาจารย์ที่ ป รึ กษาและผูท้ รงคุ ณ วุฒิ นาภาพรวมของ
ข้อคิดเห็ น และเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุ งผลการวิจยั แล้วนาเสนอผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั
ภาพ 3.1
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริ หารจัดการ / กลยุทธ์ วิธีการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

จัดทาโครงร่ างงานวิจยั

สร้าง/ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ (โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิ) / ปรับปรุ งแก้ไข

สัมภาษณ์ / สนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการบริ หารกิจการโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

วิเคราะห์ขอ้ มูล

นาเสนอผลการวิจยั วิธีการและแนวทางการบริ หารจัดการกิจการ
โรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

สรุ ปผลการวิจยั สภาพปัจจุบนั ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางข้อเสนอแนะ
ของการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
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3.2 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ / ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการคัดเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเชิ ง ปรากฏการณ์ วิ ท ยาเป็ นระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณภาพที่
ทาการศึกษาเพื่อค้นหาความหมายของปรากฏการณ์ที่เป็ นประสบการณ์ชีวิตของมนุ ษย์หรื อบุคคล
ในวิถีการดาเนิ นชี วิตของบุ คคลนั้น และมุ่งที่จะศึกษาในประเด็นของการรับรู้และให้ความหมาย
ประสบการณ์ น้ ันๆ ว่าอย่างไร จานวนผูใ้ ห้ข ้อมูล จะพิจารณาจากความอิ่ ม ตัวของข้อมูล ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลที่เพียงพอสามารถอธิ บายความหมายของประสบการณ์ที่เกิ ดขึ้นได้ โดยเน้นให้ความสาคัญ
กับการศึกษาเฉพาะกรณี (Unique Case Orientation) โดยผูว้ ิจยั จะทาการศึกษาโดยใช้วิธีกรณี ศึกษา
(Case Study) โดยงานวิจยั นี้ จะมุ่งศึกษาจากัดเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมที่ได้รับคารับรอง
การบริ การที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ั งตะวันตกของประเทศไทย ที่มีความพร้อมของ
ข้อมูลในการศึกษาอย่างสมบูรณ์ที่สุดซึ่งมีเพียง 1 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว จังหวัด
พัง งา เท่ า นั้น ซึ่ งโรงแรมนี้ จะเป็ นตัว แทนของกลุ่ ม ตัวอย่างของจ านวนโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ
สภาพแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้บริ บทเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ดังนั้นโรงแรม
อื่นๆ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้บริ บทที่แตกต่างกันออกไป จะถือเป็ นข้อจากัดในศึกษาครั้งนี้
3.2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
มิติที่ 1 มิติด้านการจัดการองค์ การสี เขียว และมิติที่ 2 ด้ านการตลาดสี เขียว
ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ได้แ ก่ กลุ่ ม ระดับ ผู้บ ริ ห ารหรื อ ผู้จ ัด การฝ่ าย พนัก งานที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการองค์การสี เขียวด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านการตลาดสี เขียวของโรงแรม
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึ ก ตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รายนามผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (มิติที่ 1 มิติด้านการจัดการ
องค์การสี เขียว และมิติที่ 2 ด้านการตลาดสี เขียวโรงแรมพาราไดซ์เกาะยาว จังหวัดพังงา)
ตัวแทนผู้ให้ ข้อมูล เจ้ าหน้ าที่และผู้บริหาร
แผนก / สั งกัด
โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว
- ประธานและหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การโรงแรมพาราไดซ์
ฝ่ ายบริ หาร
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายบริ หาร
- Event Manager
ฝ่ ายบริ หาร
- ที่ปรึ กษาโรงแรมพาราไดซ์
ฝ่ ายบริ หาร
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
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มิติที่ 3 การมีส่วนร่ วมของสั งคมต่ อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ 1)ชุมชนท้องถิ่น 2)โรงเรี ยน 3) ศาสนาและวัฒนธรรม
4) องค์การบริ หารส่ วนตาบล และ 5) สถานพยาบาลประจาตาบล ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยใช้
วิธีการสนทนากลุ่ม ตามตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 รายนามผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยการสนทนากลุ่ม (การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
พาราไดซ์ เกาะยาว จัง หวัด พัง งา) : มิ ติ ที่ 3 มิ ติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คมต่ อ การเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
ตัวแทน
รายนาม
1. ประธานสภา อบต.เกาะยาว
2. สารวัตรกานัน ต.เกาะยาวน้อย
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
3. อดีตนายก อบต. เกาะยาวน้อย
4. ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่4 ต.เกาะยาวน้อย
5. ศูนย์เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยน
6. ประธานการศึกษาโรงเรี ยนบ้านริ มทะเล
7. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านริ มทะเล
ชุมชนท้องถิ่น
8. ผูแ้ ทนครอบครัวชุมชนคนรักษ์นกเงือกเกาะยาวน้อย
9. แพทย์ประจาตาบลเกาะยาวน้อย
สถานพยาบาลประจาตาบล
10. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
ศาสนาและวัฒนธรรม
11. ผูน้ าศาสนาอิสลามในพื้นที่
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.3.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ตัวผูว้ ิจยั และการประมวลข้อมูลที่ ใช้
บันทึ กในรู ป แบบต่างๆ เช่ น สมุ ดจดบันทึ ก ภาพถ่ าย เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องบันทึกภาพ กล้อง
ถ่ายรู ป คอมพิวเตอร์พกพา จดหมาย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่ม
1) แบบสั มภาษณ์ เจาะลึก ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) เป็ น
เครื่ องมือหลักในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ กลุ่มระดับผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย
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พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการองค์กรสี เขียวป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและการทาการตลาด
สี เขี ย วของโรงแรม เพื่ อให้ ท ราบข้อมู ล และความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ แนวคิ ด กลยุท ธ์ ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคในการบริ ห ารจัด การโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี้ ประเด็น ค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก ได้สร้ างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจยั ที่พฒั นาขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นคาถามที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้วิธีการสนทนากลุ่ ม ใน
การเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือ ตัวแทนชุมชนและองค์กรท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติ
จากมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ ของสังคม ชุ มชนท้องถิ่นด้านสิ่ งแวดล้อมกับโรงแรมใน จังหวัด
พังงาของสถานประกอบการโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว ได้แก่ ชุมชนท้องถิ่น โรงเรี ยน ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตาบลและสถานพยาบาลประจาตาบลในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่มีส่วนร่ วมทางสังคม ทั้งนี้ ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
ได้สร้ างขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดการวิจยั ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นจากการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องโดยมี
ประเด็นคาถามที่ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3.3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ใจความ (Textual
Analysis) และการวิ เ คราะห์ บ ริ บท (Contextual Analysis) เพื่ อท าให้ เ ข้ า ใจมโน ทั ศ น์ แล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2545) และใช้การวิเคราะห์แบบสาเหตุและ
ผลการวิเคราะห์ บ ริ บ ทว่าข้อความที่ ตดั มาแต่ล ะช่ วงหรื อประโยคหรื อคานั้นๆ มีนัยของเรื่ องใด
เกี่ยวข้องกับปั จจัยใดบ้าง
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กและการสนทนากลุ่ มนั้น เริ่ มต้นผูว้ ิจยั ได้นา
ข้อมูล ที่ได้ทาการบันทึกเสี ยงไว้โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากการให้สัมภาษณ์ กลุ่มระดับผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย พนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม และจากการ
สนทนากลุ่ม กับกลุ่มตัวแทนผูน้ าชุ มชนและองค์กรท้องถิ่ น นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้
ทราบคุณลักษณะของการบริ หารจัดการที่นาไปสู่ ความยัง่ ยืนของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ในภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวมข้อมู ล ในการวิจยั ครั้ง นี้ นอกเหนื อจากตัวผูว้ ิจยั แล้ว ยัง มี
เครื่ องมืออานวยความสะดวกอื่นๆ ประกอบด้วย
1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2) เครื่ องบันทึกเสี ยง ได้แก่ IC Recorder
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3) อุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูล เช่น ปากกา สมุดจดบันทึก เป็ นต้น
4) เครื่ องบันทึกภาพนิ่ง ได้แก่ กล้องถ่ายรู ป
5) หนังสื อขอความอนุเคราะห์ความร่ วมมือในการให้สัมภาษณ์ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
ในการสร้างเครื่ องมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญและแบบการสนทนา
กลุ่มนั้น ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร บทความ ตารา และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
บริ หารจัดการที่ นาไปสู่ ความยัง่ ยืนของโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม และวิธีการสร้างแบบ
สัมภาษณ์
2) สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบกึ่ ง มี โครงสร้ า งและแบบสนทนากลุ่ ม โดยยึด ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั แล้วนาเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
3) ทาการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุ งเครื่ องมือวิจยั ซึ่ งในการตรวจสอบคุ ณภาพของ
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและแบบสนทนากลุ่ม ก่อนที่จะนาไปใช้จริ งโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
ผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับโครงสร้างของเนื้อหา ความชัดเจน การใช้ภาษา และการสื่ อสาร
3.4 การสร้ างความน่ าเชื่ อถือของข้ อมูล
เนื่องจากการวิจยั เชิงคุณภาพ ตัวผูว้ จิ ยั ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เป็ นผูว้ ิเคราะห์ ข ้อมู ล ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้ใช้วิธีก ารในการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูล โดยใช้
หลัก เกณฑ์ ข อง Lincoln & Guba (1985) ซึ่ งกล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารในการพิ จ ารณาตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ของข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credibility) ผู้วิ จ ัย ตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล โดยการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)ทั้งด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทฤษฎี และโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความลุ่มลึกของข้อมูล นอกจากนี้
แล้วผูว้ ิจยั ยังตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลโดยให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบ (Member Checks)
โดยผูว้ จิ ยั นาประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นย้อนกลับมาตรวจสอบความเข้าใจของการ
สรุ ปและตีความของข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อสรุ ปที่ได้เป็ นข้อมูลจากประสบการณ์
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจริ ง
2. ความสามารถในการถ่ ายโอน (Transferability) ในการท าวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อ กผูใ้ ห้
ข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนที่สุด

86

3. ความสามารถในการพึ่ งพา (Dependability) ผูว้ ิจยั ได้ใช้ห ลายวิธี ในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth interview) การสังเกตุและการจดบันทึก และเชื่อมโยง
ข้อมูลดังกล่าวเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง
4. ตลอดจนนาผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลอภิป รายร่ วมกับผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อลดอคติ
จากการวิเคราะห์และตีความข้อมูล
5. ความสามารถในการยื น ยัน (Conformability) โดยผู้วิ จ ัย ได้ท บทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นกรอบกระตุน้ แนวความคิดในการสร้างแนวคาถามเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการศึกษาและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือจากผูท้ รงคุณวุฒิและภายหลังสิ้ นสุ ดการ
เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทาการถอดเทปด้วยตนเองและนาข้อมูลที่ได้มาบันทึกให้เป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่
ทุกครั้งภายหลังเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์ในแต่ละวัน
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) พร้อมกับการรวบรวมเอกสาร ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เอกสาร ซึ่ งเป็ นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1) การเก็บรวมรวมข้ อมูลจากเอกสาร
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลบริ บทการบริ หารจัดการของ
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสานักงานสี เขียว โรงแรมรักษ์
โลก Green Hotel แนวคิดการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R แนวคิดการมีส่วนร่ วมต่อการเป็ นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้อม แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับ วัฒนธรรมองค์ก รและภาวะผูน้ าสร้ างความเปลี่ ยนแปลง
แนวคิดการตลาดสี เขียว (Green Marketing) แนวคิดทฤษฎีผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จากเอกสารสิ่ งพิมพ์
กระดาษ เช่ น รายงานการวิจยั หนังสื อ ตาราวิช าการ วารสาร บทความทางวิชาการ เอกสารการ
ประชุมสัมมนา และจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ ึ งสามารถสื บค้นทางอินเตอร์ เน็ตผ่านทางเว็บไซต์
สื บค้นต่างๆ
2) การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั มภาษณ์เชิงลึกร่ วมกับการสั งเกตุการณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ รายบุคคล โดยผูว้ ิจยั ขอ
ความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว ที่มีความรู้และมีหน้าที่ รับผิดชอบในการ
บริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจยั อย่างเป็ น
ทางการในนามบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั จะใช้ปัญหาการวิจยั และแบบการสัมภาษณ์
รายบุคคลแบบกึ่งโครงสร้าง สอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ เป็ นแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาคาตอบ
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จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ใช้การสัมภาษณ์วิธีการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) เป็ นการ
สนทนาระหว่างผูม้ ี ขอ้ มู ล กับ ผูต้ ้องการทราบข้อมูล เป็ นการถามตอบกัน โดยตรง หากเข้าใจไม่
ชัดเจนหรื อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลานั้นทันที สอบถามกันจนเป็ นที่พอใจ
3) การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสนทนากลุ่ม
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาแนวทางในการ
บริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) หมายถึ ง การให้บุ คคลในแต่ล ะกลุ่ ม ที่ นักวิจยั คัดเลื อกมา สนทนาโต้ตอบ แสดง
ความรู ้สึกนึ กคิดซึ่ งกันและกันในประเด็นต่างๆที่นกั วิจยั กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็ นการให้ผรู้ ่ วมสนทนาได้พูดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่
ผูว้ ิ จ ัย ตั้ง ไว้ โดยกลุ่ ม ผู ้ร่ ว มสนทนาจะมี ก ารอภิ ป รายในประเด็ น ต่ า งๆ ตามความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ของผูร้ ่ วมสนทนา นอกจากนี้การสนทนากลุ่มยังจัดเป็ นการรวบรวมข้อมูล ที่นกั วิจยั
สามารถที่จะทาการสังเกตพฤติกรรมอากัปกิริยาของบุคคลในกลุ่มสนทนาได้ และในขณะเดียวกัน
นักวิจยั ก็อาจจะทาการซักถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งในประเด็นใดๆ ที่สงสัยก็ได้ เพื่อค้นหาพฤติกรรม
ที่แท้จริ งในองค์กรและชุมชน อย่างไรก็ตาม การสนทนากลุ่มจะใช้ช่วงเวลาสั้น ซึ่ งใช้เฉพาะการเก็บ
ข้อมูลตามประเด็นที่ตอ้ งการและเมื่อได้แล้วก็ยตุ ิการสนทนา
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร
ข้อ มู ล ข้อ เท็ จจริ ง ที่ ไ ด้รั บ จากการวิจ ัย เอกสาร อาทิ เอกสาร วรรณกรรม รายงานหรื อ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งพัฒนาและบูรณา
การข้อมูล เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ทางวิชาการ
2) การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั จะคัดกรอง จัดกลุ่ม และ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) คื อ การใช้เทคนิ คการวิจยั ที่ พ ยายามจะบรรยาย
เนื้ อหาของความหรื อเอกสารโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาอย่างเป็ นระบบและเน้นสภาพวัตถุวิสัย
(Objectivity) การบรรยายจะเน้นที่เนื้ อหาตามที่ปรากฏในข้อความ พิจารณาจากเนื้อหาโดยผูว้ จิ ยั ไม่
มี อคติ หรื อนาความรู ้ สึกของตัวเองเข้าไปพัวพัน ไม่เน้นการตีค วามหรื อหาความหมายที่ซ่ อนอยู่
เบื้องหลังหรื อความหมายระหว่างบรรทัด (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2540) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มที่ได้มาจะนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งประกอบกับข้อมูลจากการวิจยั เอกสาร
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และการขยายความเชิ งรายละเอียดหรื ออธิ บายเหตุ ผล ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ ใจความ การวิเคราะห์
บริ บ ท มาสรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ตรวจสอบผลการวิ จ ัย โดยท่ า นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ นาภาพรวมของข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุ งผลการวิจยั แล้วนาเสนอ
ผลการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง “การบริ ห ารจัดการโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อมในภาคใต้ฝั่ ง
ตะวัน ตกของประเทศไทย” มี วตั ถุ ป ระสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วย การศึ ก ษามิ ติก ารจัดการ
องค์ก ารสี เขี ย วของโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ข องประเทศไทย การศึ ก ษามิ ติ
การตลาดสี เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย และการศึกษามิติ
การมี ส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่ งการศึกษานี้ ใช้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพผ่านการสังเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยั อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ร่ วมกับ วิธีการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กร่ วมกับ การสนทนากลุ่ ม เป็ นการใช้วิธี
กรณี ศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Case Study) มุ่งศึกษาจากัดเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมที่
ได้รับคารับรองการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย โดยจะ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์เป็ นลาดับๆ ต่อไป
4.1 มิติการจัดการองค์ การสี เขียวของโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ของประเทศไทย
จากแนวคิ ดการจัดการองค์ก ารสี เขี ยว (Green Organization Management) ประกอบด้วย
การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of Nature Environment) วัฒนธรรมองค์การ (Organizational
Culture) ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) และนโยบายการ
บริ การที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Service Policy) ซึ่ งจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ
ข้างต้น
4.1.1 การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of Nature Environment)
ประเด็น การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ผูใ้ ห้ข ้อมูล ส าคัญ ทั้งหมดในกลุ่ ม ผูบ้ ริ หาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม ได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R
ซึ่ งมี แ นวทางดัง นี้ การจัด การสิ่ งแวดล้อ มตามหลัก 3R (3R of Nature Environment) และการ
วิเคราะห์การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ของโรงแรม
ก. การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of Nature Environment)
การจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มตามหลัก 3R (3R of Nature Environment) แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเด็ น ใน
การศึกษา ได้แก่ แนวทางการลด (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการนากลับมาใช้อีก (Recycle) ดัง
จะนาเสนอเป็ นลาดับต่อไป
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ประเด็นแรก การลด (Reduce) คือการลดการบริ โภคทรัพยากรต่างๆ ลงเพื่อช่ วยประหยัด
ทรัพยากรลงได้อยากมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ดังพบว่าพิจารณาได้จากกรณี การลดการใช้พลังงาน
และทรัพยากรต่างๆ ได้แก่
กรณี ก ารใช้พ ลังงานไฟฟ้ าและแสงสว่าง ซึ่ งผูใ้ ห้ข ้อมูล ส าคัญ ทั้งหมดในกลุ่ ม ผูบ้ ริ ห าร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้ าและแสงสว่าง
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ โรงแรมมีการจัดการด้านพลังงาน โดยจะ
คานึงถึงการใช้ไฟฟ้ าและแสงสว่าง ซึ่ งการใช้ทรัพยากรและพลังงานเหล่านี้จะต้องปลูกฝังในการใช้
อย่างรู ้คุณค่า ประหยัด และมีการควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในแต่ละกิจกรรม โรงแรมมีการ
ใช้พลังงานหลายรู ปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง จะใช้มากใช้นอ้ ยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
กิ จกรรม ซึ่ งพนักงานในโรงแรมทุกคนร่ วมมือกันประหยัดพลังงาน และใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โรงแรมจะประหยัดพลังงานได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากพนักงานทุกคน รวมทั้งขอความร่ วมมือ
กับผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ นผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้าของโรงแรม ผ่านการสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของการใช้ไฟฟ้ าอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้ าและแสงสว่างอย่างคุ ม้ ค่า
โดยเฉพาะการติดป้ ายเชิญชวนประหยัดการใช้พลังงานภายในห้องพัก
นอกจากนี้ โรงแรมมี ก ารจัด การให้มี แสงสว่างในส านัก งานโรงแรมที่ เพี ย งพอต่ อ การ
ทางานด้วย โดยใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสงสว่าง ปรับปรุ งสี ของผนัง ฝ้ าเพดาน
ไม่ให้เป็ นโทนสี มืดทึบ และทาความสะอาดดวงไฟ ผนัง เพดาน และพื้นที่หรื อบริ เวณที่มีผลกระทบ
ทาให้แสงสว่างลดลง ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 18 กันยายน 2560) อธิ บายว่ า “เราควรใช้ ไฟฟ้ าอย่ างประหยัด เท่ าที่ จาเป็ น
เท่ านั้น ตรงไหนที่ ไม่ มีใครเดิ นผ่ านบ่ อยหรื อไม่ ค่อยมีใครใช้ ให้ พยามยามปิ ดหรื อติ ดตัวเซ็นเซอร์
ควบคุม คือเปิ ดไฟเท่ าที่จาเป็ นเท่ านั้น”
รวมทั้งการออกแบบภูมิทศั น์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิด
ความร่ มรื่ น ซึ่ งช่วยลดอุณภูมิภายนอกอาคารได้ในระดับหนึ่ ง และการใช้ผลิตภัณฑ์นาทางห้องพัก
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยามกลางคืนแทนการใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
กรณี การลดการใช้น้ า โดยทางโรงแรมยังพยายามลดการใช้น้ า โดยตระหนักถึงความสาคัญ
ในการลดการใช้ทรั พยากรไปพร้ อมกับการควบคุ มต้นทุนการผลิ ตเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
คุม้ ค่าไปพร้อมกัน กล่าวคือ ทั้งพนักงานและผูใ้ ช้บริ การโดยทัว่ ไปโดยส่ วนใหญ่มกั จะมีพฤติกรรม
ในการใช้น้ าอย่างฟุ่ มเฟื อย ทางโรงแรมจึงพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ าตามความเคยชิน มาเป็ น
การใช้น้ าอย่างรู ้ คุ ณ ค่า ซึ่ งปลู กฝั งในการใช้อย่างรู้ คุณ ค่า ประหยัด และมีก ารควบคุ มเพื่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดในแต่ละกิจกรรม ทางโรงแรมจึงประหยัดการใช้น้ าได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจาก
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พนัก งานและผูร้ ั บ บริ ก ารผูเ้ ข้าพัก ทุก คนเช่ นกัน นอกจากนี้ ท างโรงแรมยังมี การจัดการน้ าที่ แล้ว
ไม่ให้เกิ ดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดจากน้ าเสี ย ซึ่ งปั ญหาน้ าเสี ยส่ วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับ
ของเสี ยจากบ้านเรื อนทัว่ ไปหรื อการดารงชีวติ ของมนุษย์ ที่ประกอบด้วยน้ าเสี ยที่เกิดจากการซักล้าง
ทาความสะอาด การประกอบอาหาร และสิ่ งขับถ่าย ซึ่ งมีการปนเปื้ อนของสารอินทรี ย ์ และก็อาจจะ
มีเชื้อโรคที่อาจแพร่ กระจายออกสู่ สิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นทางโรงแรมจึงใช้วธิ ีการบาบัดน้ าเสี ยเหล่านี้
ก่อนปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งปรับเปลี่ยนน้ าในสระว่ายน้ าจากที่ใช้คลอรี นในสระ
ว่ า ยน้ าเป็ นระบบเกลื อ บ าบัด หมุ น เวี ย นแทนการใช้ ส ารคลอรี น ที่ เป็ นสารเคมี ก่ อ มลพิ ษ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
กรณี การจัดการด้านมลภาวะในอากาศและฝุ่ นละออง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดในกลุ่ม
ผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ ยวกับจัดการคุณภาพอากาศไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยอาคารในโรงแรมที่มีคุณภาพอากาศภายในสะอาด ย่อมส่ งผลให้พนักงานมี
การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความสุ ข อีกทั้งผูร้ ับบริ การที่มาพักในโรงแรมมีความรู้สึกสดชื่นและ
ผ่อนคลายมากกว่าอาคารที่มีอากาศภายในที่มีมลพิษฟุ้ งกระจายอยู่ อากาศที่เราหายใจภายในอาคาร
บางแห่ งสกปรกกว่าอากาศภายในสถานที่ธรรมชาติ ดังนั้น โรงแรมจึงต้องมีการจัดการสภาพอากาศ
ภายในและภายนอกของโรงแรมให้ มี ส ภาพอากาศที่ ดี ถ่ า ยเทได้ส ะดวก เพื่ อ ให้ พ นัก งานและ
ผูร้ ับบริ การที่มาพักในโรงแรมอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิ ดความสบายในการทางานและมี
สุ ขภาพอนามัยที่ดี สิ่ งที่ก่อให้เกิ ดมลพิษทางอากาศในโรงแรมโดยทัว่ ไป ได้แก่ เครื่ องปรับอากาศ
พรม ปู พ้ืน การก่ อสร้ างหรื อต่อเติ มอาคารบางส่ วน และบุหรี่ ซึ่ งทางโรงแรมจะต้องพิจารณาสิ่ ง
เหล่านี้เพื่อวางแผนการจัดการในการลดมลพิษทางอากาศให้มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด โดยจะเห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 12 เมษายน
2561) อธิ บายว่า “สิ่ งที่ ก่อให้ เกิ ดมลพิ ษทางอากาศในโรงแรม จะเป็ นกลุ่มของ เครื่ องปรั บอากาศที่
ต้ องมีการล้ างทาความสะอาดลดฝุ่ นและลดการสะสมของเชื ้อแบคที เรี ย ต้ องล้ างทุกๆ 6 เดือนหรื อ
ตามมาตรฐานของโรงแรม ส่ วนพรมปูพื้นบางจุดก็ต้องมีการดูดฝุ่ นทุกวันเพื่ อไม่ ให้ เกิ ดการสะสม
ของไรฝุ่ นในพรมที่เป็ นอันตรายก่ อให้ เกิดภูมิแพ้ ได้ ในส่ วนของการสูบบุหรี่ ทางโรงแรมเน้ นปลอด
บุหรี่ แต่ หากจาเป็ นจริ งๆ ก็มีการจัดโซนสู บบุหรี่ ให้ ผ้ รู ั บบริ การเป็ นสั ดส่ วนและมีความชัดเจน เป็ น
ต้ น”
โดยจากที่กล่าวมาย่อมพบว่า โรงแรมพยายามแก้ไขปั ญหามลพิษและฝุ่ นละออก ไปพร้อม
กับ การวางแผนการจัดการด้านการลดการใช้พ ลังงานไปพร้ อมกัน ผ่านการจัดการสภาพอากาศ
ภายในและภายนอกของโรงแรมให้ มี ส ภาพอากาศที่ ดี ถ่ า ยเทได้ส ะดวก เพื่ อ ให้ พ นัก งานและ
ผูร้ ับบริ การที่มาพักในโรงแรมอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิ ดความสบายในการทางานและมี
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สุ ข ภาพอนามัย ที่ ดี ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น วิธี ก ารท าความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ พรมปู พ้ื น
(Carpet) การทาป้ ายสื่ อสารให้ชดั เจนว่าเป็ นพื้นที่ก่อสร้างหรื องานต่อเติมอาคาร เพื่อป้ องกันผูท้ ี่ไม่
เกี่ ยวข้องไม่ให้เข้าไปในบริ เวณดังกล่าว การจัดพื้นที่สูบบุหรี่ (Smoking Area) และการอบรมและ
สื่ อสารให้พนักงานรับทราบถึงความสาคัญของการจัดการเพื่อลดมลพิษให้ถูกต้อง เป็ นต้น
กรณี ก ารลดความดังของเสี ยง ซึ่ งในประเด็นการจัดการคุ ณ ภาพเสี ยง ผูใ้ ห้ข้อมูล ส าคัญ
ทั้งหมดในกลุ่ มผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุม มองเกี่ ยวกับ จัดการ
คุ ณ ภาพเสี ย งไปในแนวทางเดี ย วกัน โดยโรงแรมมี ก ารจัดการให้มี ส ภาวะเรื่ องเสี ย งในบริ เวณ
โรงแรมและบริ เวณรอบๆ ที่ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงที่เกิ ดจากการทางาน เสี ยงที่เกิ ดจากการ
ปรับปรุ งสานักงาน ห้องพักโรงแรม รวมไปถึงเสี ยงจากภายนอกสานักงานที่ส่งผลเสี ยได้ ซึ่ งจาก
การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 กันยายน
2561) อธิ บายว่า “มันเป็ นนโยบายของโรงแรมเรานะ ซึ่ งพนักงานทุกคนหรื อผู้รับเหมาทางานให้
โรงแรมต้ องทราบ ที่ สาคัญเลยคื อห้ ามส่ งเสี ยงดังรบกวนผู้รับบริ การ ติดป้ ายให้ ผ้ รู ั บบริ การที่ มาพั ก
เข้ าใจด้ วยเพื่ อเป็ นการขอความร่ วมมือในการเข้ าพัก ไม่ ให้ เกิดเสี ยงดังรบกวนผู้เข้ าพักท่ านอื่ นด้ วย
เช่ นกัน ” ทั้งนี้ เสี ยงดังส่ วนใหญ่ เกิ ดจากบริ การเรื อรับ ส่ งผูร้ ับ บริ ก าร ซึ่ งการมาพัก ที่ โรงแรมนั้น
จะต้องอาศัยเดิ นทางต่อมาโดยทางเรื อยนต์ซ่ ึ งมักจะมีเครื่ องยนต์ที่มีเสี ยงค่อนข้างดัง ทางโรงแรม
สามารถจัดการได้โดยเมื่อเรื อรับส่ งผูร้ ับบริ การใกล้ถึงฝั่งจอดเทียบท่าของโรงแรมแล้วจะทาการเบา
เครื่ องยนต์เรื อ และค่อยๆ นาเรื อเข้าเทียบฝั่งเพื่อลดปริ มาณระดับเสี ยงไม่ให้ดงั จนเกินไป บางครั้งเรา
ได้ขอความร่ วมมือจากเรื อรับส่ งของผูใ้ ห้บริ การทัว่ ไปในการลดระดับเสี ยงลงเมื่อใกล้ท่าเทียบ หรื อ
อาจใช้วิธีจอดห่ างฝั่งแล้วส่ งต่อผูโ้ ดยสารมาทางเรื อประเภทอื่นที่ไม่เครื่ องยนต์ก็ได้ ซึ่ งเป็ นการลด
ระดับเสี ยงดังที่ก่อให้เกิ ดมลภาวะทางเสี ยงขึ้น นอกจากนี้ ทางโรงแรมจะไม่มีบริ การรับส่ งทางเรื อ
ในเวลากลางคืนเนื่องด้วยเหตุผลทางความปลอดภัยและไม่ให้เกิดการใช้เสี ยงดังในยามวิกาลซึ่ งเป็ น
การรบกวนผูร้ ับบริ การผูเ้ ข้าพักและผูอ้ าศัยชุ มชนโดยรอบได้ โดยจะเห็ นได้จากการให้สัมภาษณ์
ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 กันยายน 2561) อธิ บายว่า
“โรงแรมเราขอความร่ วมมือ นะ ทั้งเรื อรั บส่ งของโรงแรมและเรื อรั บส่ งทั่วไป เข้ าหรื อออกจากท่ า
ให้ เบาเสี ยงลงด้ วย”
เมื่อพิจารณาการลดการใช้เสี ยงย่อมพบว่า ทางโรงแรมใช้การบริ หารจัดการผ่านการวาง
แผนการดาเนิ นงานที่มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิงานหรื อการให้บริ การภายในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่ งสร้างความ
สะดวกสบาย ความประทับใจ และการลดการใช้ทรัพยากรไปพร้อมกัน
ส่ วนกรณี การลดปริ ม าณขยะนั้น ผูใ้ ห้ข ้อมูลส าคัญ ทั้งหมดในกลุ่ ม ผูบ้ ริ หารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับจัดการลดปริ มาณขยะไปในแนวทางเดียวกัน
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โดยทางโรงแรมมี ก ารจัดการของเสี ย โดยดาเนิ น การควบคุ ม สิ่ งที่ เป็ นเศษวัส ดุ หรื อสิ่ งที่ ป ล่ อย
ออกมาจากกระบวนการดาเนินงานของโรงแรม รวมถึงวัสดุ หรื อของเสี ยที่ปนเปื้ อน การจัดการของ
เสี ยของโรงแรม คือ การดาเนิ นการควบคุมสิ่ งที่เป็ นเศษวัสดุ หรื อสิ่ งที่ปล่อยออกมา หรื อสารที่ไม่
ต้องการอื่นๆที่ได้มาจากกระบวนการดาเนิ นงาน โรงแรมจะดาเนิ นการแยกของเสี ยหรื อขยะ และ
พยายามดาเนิ นการกับของเสี ยเหล่านั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะช่ วยสร้าง
มูลค่าจากขยะที่บางประเภท เช่น กระดาษ และพลาสติกได้ โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิ บายว่า “การ
จัดการขยะมูลฝอย เป็ นอี กหนึ่ งความสาคัญของโรงแรม พนักงานรั บผิดชอบทางานสลับผัดเปลี่ ยน
กันตลอด 24 ชั่วโมง เรามีเจ้ าหน้ าที่ตอนนีป้ ระมาณ 10 คน” ซึ่ งวิธีการดังกล่าวช่วยลดปริ มาณขยะที่
ก่อให้เกิดมลพิษ และปรับให้เป็ นมีมูลค่าอันเป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่โรงแรมได้
จากที่ ก ล่ าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็ นว่า แนวทางการลด (Reduce) การใช้พ ลังงาน และ
ทรัพยากรต่างๆ หรื อแนวทางการประหยัดการใช้ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ คุ ม้ ค่า และถูกต้อง
เหมาะสมผ่านการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ และการสร้างจิตสานึ ก ทั้งแก่พนักงานและผูร้ ับบริ การ
การวางแผนการดาเนิ นการ รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการล้วนส่ งผลให้ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรได้เป็ นอย่างดี
ประการทีส่ อง การใช้ ซ้า (Reuse) คือนากลับมาใช้ใหม่ หรื อใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง เป็ นการนา
วัสดุ ที่กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วกลับมาใช้ใหม่ตรงๆ หรื อเพิ่มความสร้างสรรค์ (DIY) ขึ้น
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากหลายกรณี ได้แก่
กรณี ศึกษา การใช้น้ าซ้ า โดยหลายกิ จกรรมภายในโรงแรมล้วนสร้างมลภาวะให้น้ า โดย
แนวทางการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งานของทางโรงแรมจะได้รับ การฝึ กอบรมถึ งแนวทางในการ
จัดการน้ าที่ผา่ นการใช้แล้วให้สมารถนากลับมาใช้ซ้ าได้ โดยลดปริ มาณน้ ามัน ไขมัน ขยะและเศษ
อาหารจากแหล่งกาเนิด
โดยการลดปริ ม าณการปนเปื้ อนของน้ ามันในน้ าด้วยวิธีก ารต่างๆ ได้แก่ การลดการใช้
น้ ามันในการปรุ งอาหาร การกวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนาไปล้าง แยกน้ ามันใช้แล้วใส่
ภาชนะเพื่อนาไปกาจัด การไม่เทน้ ามันใช้แล้วลงน้ าทิ้งหรื อท่อระบายน้ า และการรวบรวมภาชนะที่
จะต้องล้างให้มีปริ มาณมาก เพื่อลดจานวนครั้งที่ลา้ ง
ส่ วนการกาจัดน้ ามัน ไขมัน ขยะและเศษอาหารโดยใช้บ่อดักไขมัน ก่อนการนาน้ าที่ได้รับ
การบาบัดไปใช้ซ้ าในกิ จการโรงแรมเช่น เลี้ยงปลาหรื อปล่อยใส่ บ่อบัวในสระน้ าของโรงแรมแทน
การใช้ น้ าใหม่ การจัด การน้ ามัน และไขมัน โดยใช้บ่ อ ดัก ไขมัน เป็ นวิธี ก ารที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดน้ าเสี ยที่ปนเปื้ อนน้ ามันและไขมัน
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นอกจากนี้ โรงแรมกวดขันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชี วภาพ หรื อเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม เช่ น น้ าจุลินทรี ย ์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ติดฉลากเขียวหรื อมีขอ้ ความบ่งชี้ ว่า
“ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนสารเคมีที่เป็ นอันตราย เป็ นต้น
ซึ่งมาตรการการประหยัดน้ าไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมปริ มาณการใช้น้ า แต่ยงั สามารถลดปริ มาณน้ า
เสี ยที่เกิดขึ้นจากกิ จกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การล้างภาชนะ การชาระล้างทาความสะอาด หรื อการ
นาน้ ากลับมาใช้ใหม่เช่น รดน้ าต้นไม้ หรื อนาไปเลี้ยงปลา เลี้ยงพืชน้ า เป็ นต้น โดยจะเห็นได้จากการ
ให้สั มภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุ ค คล, 10 ธันวาคม
2560) อธิ บายว่า “การจัดการบาบัดนา้ เสี ย จัดทาระบบดักไขมันต่ างๆ เพื่อนานา้ มาใช้ ซ้าใหม่ ได้ อีก
เป็ นนโยบายส าคั ญ ของโรงแรม และโรงแรมก็มี ต้นทุ นในการบาบัดสู ง การจั ดการมี ขั้นตอนที่
ละเอียดและมาก พนักงานที่รับผิดชอบจะต้ องเข้ าใจในกระบวนการทางานอย่ างท่ องแท้ ”
กรณี การคัดแยกขยะ เป็ นกิจกรรมในโรงแรมที่สามารถนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า ได้แก่
ในส่ วนจัดงานเลี้ ยงสังสรรค์ โรงแรมจะใช้อุปกรณ์ ให้นามาใหม่ได้ ซองเอกสารที่ผ่านการใช้งาน
แล้วให้ใช้ซ้ าเท่าที่สามารถใช้ได้ กระดาษให้ใช้ท้ งั 2 หน้า กระดาษเช็ดมือปรับให้ใช้เป็ นผ้าเช็ดมือ
แทน ขวดน้ าดื่ มพลาสติก เขียงเก่า หรื อขวดแก้วเก่าสามารถนามาดัดแปลงเป็ นกระถางต้นไม้ หรื อ
ภาชนะใส่ ของโฟม มีการนาแก้วน้ าหรื อแก้วกระบอกไม้ไผ่ให้ใช้แทนแก้วกระดาษ การเลื อกใช้
แบตเตอรี่ ที่เพิ่มการใช้แบบเก็บประจุไฟฟ้ าได้ (Rechargeable Batteries) และมีการใช้ “ลังสี เขียว”
ไม่เอาลังโฟมหรื อลังพลาสติกเพื่อลดปริ มาณขยะ เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาย่อมพบว่า การใช้ซ้ า (Reuse) คือนากลับมาใช้ใหม่ หรื อใช้มากกว่าหนึ่ งครั้ง
เป็ นการนาวัสดุ ที่กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วกลับมาใช้ใหม่ตรงๆ หรื อเพิ่มความสร้างสรรค์
(DIY) ขึ้น ซึ่ งการใช้ซ้ าของทางโรงแรมมุ่งเน้นอยูท่ ี่การวางแผนการดาเนินการที่กาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินการภายในองค์กรให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน
ตระหนักถึ งการปฏิ บตั ิงานที่ช่วยให้การนาทรัพยากรมาใช้ซ้ าได้ เช่น การทาให้น้ าใช้แล้วปนเปื้ อน
น้ ามันให้น้อยที่สุด เป็ นต้น รวมทั้งการใช้วสั ดุอุปกรณ์ ที่ไม่ส่งผลเสี ยหรื อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เช่น การใช้แก้วกระบอกไม้ไผ่ เป็ นต้น
ประการที่ ส าม การน ากลับ มาใช้ อีก (Recycle) คื อ การน ากลับ มาใช้อี ก หรื อ หมุ น เวีย น
กลับมาใช้อีก ซึ่ งหากพิจารณาโดยทัว่ ไป จะพบว่าคล้ายกับ Reuse แต่ความต่างคือ Recycle เป็ นการ
นาวัสดุที่กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วไปผ่านกระบวนการหลอมใหม่แล้วนากลับมาเป็ นวัสดุ
เดิ มหรื อวัสดุ ชิ้นใหม่ โดยวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้อีกได้ ซึ่ งการจัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล
และขยะอันตราย จัดให้มีข้ ึนเพื่อใช้เป็ นวิธีการในการกาหนดขั้นตอนควบคุมการจัดการขยะทัว่ ไป
ขยะรี ไซเคิ ล และขยะอันตราย ตั้งแต่การแยกประเภท การจัดเก็บ การขนส่ ง และการกาจัดอย่าง
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ถูกต้องเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกฎหมายในการกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว และเกิดผล
กระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มน้อ ยที่ สุ ด โดยจะเห็ น ได้จ ากการให้ สั ม ภาษณ์ ข องผูบ้ ริ ห ารจัด การด้าน
สิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิบายว่า “ เรื่ องของการคัดแยกไม่ ว่า
จะเป็ น ขยะเปี ยก ขยะแห้ ง ขยะรี ไซเคิ ล เราเองมีโรงคัดแยกอยู่แล้ ว สาหรั บขยะเปี ยกเราจะนาไปทา
ปุ๋ ยหมัก ส่ วนขยะแห้ งเราก็นาไปเผา (เตาเผา) ซึ่ งติดตั้งห่ างจากโรงแรมมากพอสมควร ไม่ กระทบต่ อ
มลภาวะ เพราะโรงแรมมี พื้นที่ โดยรอบประมาณ 100 ไร่ เศษ เป็ นสภาพแวดล้ อมของโรงแรม”
วิ ธี ก ารนี้ จะมี ข อบเขตครอบคลุ ม ถึ ง การจัด การขยะทั่ว ไป รวมถึ ง ขยะอัน ตราย ที่ เกิ ด จากการ
ดาเนินงาน และการบริ การของโรงแรม โดยแบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจประเภทและปริ มาณขยะและพฤติกรรมการทิ้งขยะ โดยดาเนินการ
สารวจพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ในสานักงาน ถึงประเภทและปริ มาณขยะที่เกิ ดขึ้น เพื่อวางแผนใน
การจัดการขยะ ได้แก่ การกาหนดจานวนถังขยะ จุดวางถังขยะ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ หลังจากทราบถึงประเภท ปริ มาณขยะ
และพฤติกรรมการทิ้งขยะของพนักงาน ผูร้ ับผิดชอบจะต้องดาเนินการแยกประเภทของขยะ พร้อม
ทั้งติ ดป้ ายบ่ งชี้ ป ระเภทขยะให้ ชัดเจนที่ ถ ังขยะ และนามาวางในจุ ดที่ ก าหนด ถังขยะทุ ก ใบควร
จะต้องวางในพื้นที่ ที่ส ะดวกต่อการทิ้ ง มีฝาปิ ด นอกจากนี้ ยงั ต้องมีการเตรี ยมพื้ นที่ที่ รองรับขยะ
ทั้งหมดก่อนการนาไปกาจัด ซึ่ งพื้นที่รองรับขยะจะต้องแบ่งออกเป็ นสัดส่ วนที่ชดั เจน เพื่อรองรับ
ขยะประเภทต่างๆ ที่ได้ถูกคัดแยกมาแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ในการจัดการขยะให้ความรู้ แก่ พนักงานทุกคนในการคัดแยก
ขยะอย่างถูกต้อง ส่ งเสริ มพนักงานให้มีการลดปริ มาณขยะอย่างต่อเนื่ อง เช่น การนาวัสดุใช้แล้วมา
เวียนใช้ หรื อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน หรื อการ
ทดแทน และจะต้องมีการรณรงค์การจัดการขยะในแต่ละรู ปแบบอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกขยะ กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการทิ้งขยะของพนักงาน ความถี่ในการตรวจสอบประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรื อตาม
ความเหมาะสมขององค์กร หากพบว่ามีการทิ้งขยะผิดประเภทจะต้องมีการกาหนดมาตรการในการ
จัดการเพื่อป้ องกันการทิ้งขยะผิดซ้ า นอกจากนี้ผตู้ รวจสอบจะต้องตรวจสอบถึงการนาวัสดุเหลือใช้
มาเวียนใช้ซ้ า หรื อนากลับมาใช้ประโยชนใหม่ หรื อการปรับเปลี่ ยนวัสดุอุปกรณ์ ในโรงแรมหรื อ
เป็ นเพื่อการทดแทน
ขั้นตอนที่ 5 การกาจัดขยะ ซึ่ งจาแนกวิธีบริ หารจัดการดังนี้
ขยะทัว่ ไป เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะจากอุปกรณ์สานักงานโรงแรม เป็ น
ต้น จะส่ งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปกาจัด
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ขยะรี ไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กล่องกระดาษลัง เป็ นต้น จะคัดแยกไว้
เป็ นสั ดส่ วนและจะส่ งให้ ก ับ ผูร้ ั บ ซื้ อของเก่ าที่ จะต้องมี ใบอนุ ญ าตในการประกอบกิ จการอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขยะอัน ตราย เช่ น ถ่ านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นต้น หากมี ใ น
ปริ มาณมากจะต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ที่รับกาจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะที่ได้รับการอนุ ญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 6 บันทึกปริ มาณขยะรายเดือนเป็ นประจาทุกเดือน
นอกจากนี้ จะเห็ นได้จากการให้สัม ภาษณ์ ข องผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิบายว่า “ พวกเราเห็นว่ าควรมีการจัดการขยะมูลฝอยให้
เป็ นนโยบายหลัก ไม่ ให้ กระทบต่ อชุมชน และบริ เวณรอบข้ าง (โดยทุกวันที่ 15 ของเดือนจะกาหนด
เป็ นวันจัดเก็บขยะชุ มชน)” อีกทั้งสานักงานยังติดตั้งถังดักไขมันและมีการดูแลทาความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ และเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของเศษขยะ เศษอาหาร
คราบน้ ามัน และสิ่ งสกปรกต่ างๆ ควรได้รับ การก าจัดอย่างเหมาะสม โดยจะเห็ นได้จากการให้
สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 10 ธันวาคม 2560)
อธิ บ ายว่า “สภาพภู มิ ศ าสตร์ ทั่ ว ไปในเกาะยาวนั้ น จะมี ปั ญ หาเรื่ องของน้าจื ด ทางโรงแรมจึ งมี
นโยบายประหยัดการใช้ นา้ นาน้ามาใช้ ซ้าทุ กวิ ธีทาง รี ไซเคิ ลน้าใหม่ คื อใช้ น้าให้ เกิ ดประโยชน์
สูงสุ ด และจะไม่ ยอมปล่ อยนา้ เสี ยโดยปราศจากการบาบัดที่ ถูกต้ องเหมาะสมออกสู่ทะเลหรื อแม่ นา้
เป็ นอันขาด”
จากข้างต้นย่อมพบว่าการนากลับมาใช้อีก (Recycle) คือ การนากลับมาใช้อีกหรื อหมุนเวียน
กลับมาใช้อีก โดยเป็ นการนาวัสดุ ที่กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วไปผ่านกระบวนการหลอม
ใหม่แล้วนากลับ มาเป็ นวัส ดุ เดิ ม หรื อวัส ดุ ชิ้ นใหม่ ซึ่ งวัส ดุ ที่ ส ามารถน ากลับ มาใช้อีก ได้ ซึ่ งการ
จัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย โดยทางโรงแรมได้จดั ให้มีวิธีการในการกาหนด
ขั้นตอนควบคุ มการจัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย ตั้งแต่การแยกประเภท การ
จัดเก็บ การขนส่ ง และการกาจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายในการกาจัดสิ่ ง
ปฏิกลู หรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว และเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
ข. การวิเคราะห์ การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ของโรงแรม
หากพิจารณาถึ งประเด็นการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดใน
กลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ตามหลัก 3R กล่าวคือ แนวทางการลด (Reduce) การใช้พลังงาน และทรัพยากรต่างๆ หรื อแนวทาง
การประหยัดการใช้ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ คุม้ ค่า และถูกต้องเหมาะสมผ่านการสร้างความรู้
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ความเข้าใจ และการสร้ างจิตสานึ ก ทั้งแก่ พ นัก งานและผูร้ ับ บริ การ การวางแผนการดาเนิ นการ
รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการล้วนส่ งผลให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้เป็ นอย่างดี ในขณะ
ที่การใช้ซ้ า (Reuse) คือนากลับมาใช้ใหม่ หรื อใช้มากกว่าหนึ่ งครั้ง เป็ นการนาวัสดุที่กาลังจะเป็ น
ขยะหรื อเป็ นขยะแล้วกลับมาใช้ใหม่ตรงๆ หรื อเพิม่ ความสร้างสรรค์ (DIY) ขึ้น ซึ่ งการใช้ซ้ าของทาง
โรงแรมมุ่งเน้นอยู่ที่การวางแผนการดาเนิ นการที่กาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการภายในองค์กรให้
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบตั ิงาน
ที่ช่วยให้การนาทรัพยากรมาใช้ซ้ าได้ เช่ น การทาให้น้ าใช้แล้วปนเปื้ อนน้ ามันให้นอ้ ยที่สุด เป็ นต้น
รวมทั้งการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ส่งผลเสี ยหรื อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้แก้วกระบอกไม้
ไผ่ เป็ นต้น และการนากลับมาใช้อีก (Recycle) คือ การนากลับมาใช้อีกหรื อหมุนเวียนกลับมาใช้อีก
โดยเป็ นการนาวัส ดุ ที่ ก าลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วไปผ่านกระบวนการหลอมใหม่ แล้วน า
กลับมาเป็ นวัสดุเดิมหรื อวัสดุชิ้นใหม่ ซึ่ งวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้อีกได้ ซึ่ งการจัดการขยะทัว่ ไป
ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย โดยทางโรงแรมได้จดั ให้มีวิธีการในการกาหนดขั้นตอนควบคุมการ
จัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย ตั้งแต่การแยกประเภท การจัดเก็บ การขนส่ ง และ
การกาจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายในการกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้
แล้ว และเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยแนวทางการดาเนินการทั้งหมดข้างต้น ดาเนินการภายใต้แนวคิดในการปฏิบตั ิที่สาคัญ
ของโรงแรมได้แก่
ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเกี่ ยวกับ การจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของบุคลากรในองค์กร
ประการต่อมา การสร้ างความรู้ความเข้าใจทั้งแก่พนักงานและผูร้ ับบริ การของโรงแรมให้
ตระหนักและปฏิบตั ิตามการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R คือ การลด (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse)
และการนากลับมาใช้อีก (Recycle)
ประการที่สาม การจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งอาคาร
สถานที่ วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม และ
ประการที่สี่ การเชิ ญชวนให้ผรู้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม
4.1.2 ด้ านวัฒนธรรมองค์ การ (Organizational Culture)
ประเด็น ด้านวัฒ นธรรมองค์ก าร ผูใ้ ห้ข ้อมูล ส าคัญ ทั้งหมดในกลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารจัด การด้าน
สิ่ งแวดล้อมโรงแรม ได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการด้านวัฒนธรรมองค์การแบบที่ให้

98

พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมองค์การของ
Ivancevich et al. (2011) เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง 3 องค์ประกอบ ดังนี้
ประการแรก วัฒนธรรมการบริ การลูกค้า (Customer-service Culture) คือ การสร้างรู ปแบบ
ของการบริ ก ารให้เป็ นแนวทางของการท างานในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ขององค์ก ร โดยทางโรงแรม
ตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของความรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมควบคู่ ก ับ การให้บ ริ ก ารที่ ป ระทับ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การ ซึ่ งถือเป็ นกลลยุทธ์ที่สาคัญในการดาเนินธุ รกิจของโรงแรม ดังพิจารณาได้จากกรณี การ
ปฏิ บตั ิ ตามแนวคิ ดการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การของโรงแรม
ได้แก่ โดยการขอความร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้องภายในกับการให้บริ การ โดยการสร้างการยอมรับและ
ตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามแนวคิดการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R แก่พนักงานโรงแรม และการ
ขอความร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกกับการให้บริ การ โดยการสร้างการยอมรับและตระหนักถึง
การปฏิบตั ิตามแนวคิดการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R แก่บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ซึ่ ง
หมายถึ งกลุ่มผูใ้ ห้บริ การสมทบ เช่ น เรื อรับส่ งของ ผูร้ ับเหมาขนส่ ง ดังเช่ น ผูบ้ ริ หารโรงแรม (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2561) อธิ บายว่า “เราขอร้ อง ขอความร่ วมมือทั้งเรื อรั บส่ งของทาง
โรงแรม และของผู้รับเหมาขนส่ งทางเรื อ เรื่ องเสี ยงเครื่ องยนต์ นะว่ าอย่ าทาให้ เสี ยงดังเมื่อใกล้ ถึงฝั่ ง
โรงแรมต้ องเพลาเครื่ องยนต์ ลงให้ มากที่ สุด เพื่ อไม่ ให้ เป็ นการรบกวนลูกค้ าที่ พักในโรงแรมและที่
พักอาศัยในละแวกนี”้
ประการที่ สอง วัฒนธรรมทางจริ ยธรรม (Ethical Culture) คือ องค์การที่มี วฒั นธรรมเน้น
จริ ยธรรม เป็ นการดาเนิ นงานที่มีบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) มีความเป็ นธรรมต่อลูกค้า
พนักงานและกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของพนักงานในผลประโยชน์ของ
สวัสดิการพนักงานและนโยบายของฝ่ ายบุคลากร (ผ่านทางคณะกรรมการของพนักงาน) และรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมและอนุ รักษ์ตน้ ไม้ท ้องถิ่ นและที่ อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า มีจริ ยธรรมต่อการคิดถึงที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ประจาท้องถิ่น เช่นการรักษาที่อยูอ่ าศัย
ของนกเหงื อกและสั ตว์ส ายพันธุ์ อื่นที่อยู่บ ริ เวณใกล้เคียงโรงแรม ซึ่ งโรงแรมให้ความสาคัญกับ
วิธีการหรื อการปฏิ บตั ิอย่างมีจริ ยธรรมโดยมิได้เน้นหวังแต่ผลลัพธ์อย่างเดียว ดังจะเห็นได้จากการ
ให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 15 เมษายน 2560)
อธิ บายว่า “นโยบายของโรงแรมเรามีความชัดเจนมากและเป็ นนโยบายของโรงแรมที่ จะต้ องจัดการ
เรื่ องสภาพแวดล้ อมให้ มีความสมดุลย์ นึกถึงสัตว์ พืชท้ องถิ่นด้ วย เขาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ ” และ
ประการที่ สาม วัฒนธรรมแห่ งความหลากหลาย (Diversity Culture) ความหลากหลายใน
องค์การส่ วนใหญ่เกิดจากปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม ซี่ งการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
สาคัญของโรงแรมดาเนิ นการโดยการใช้การฝึ กอบรมบุคลากร หรื อการอบรมพนักงานก่อนการเข้า
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ปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงแรม ขณะเดียวกันใช้การจัดการที่เน้นการสร้างความตระหนักต่อการ
ทางานที่ยึดมัน่ ถึ งการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การของโรงแรมใน
ขณะเดียวกันก็พยายามจัดการความหลากหลายของผูร้ ับบริ การผ่านการชักชวนด้วยความสมัครใจ
ให้เข้าใจถึงแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 15 เมษายน 2560)
อธิ บ ายว่า “ทางโรงแรมจั ด กิ จ กรรมให้ พนั ก งานชาวท้ อ งถิ่ น ของเราได้ มี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า
ชาวต่ างชาติจากที่ ต่างๆที่มาพักกับเรา เรามีการผลิตผักและสมุนไพรออแกนิคในสวนของเราอยู่แล้ ว
เราเชิ ญลูกค้ าต่ างชาติ มาชมสวนและเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสมุนไพรไทยด้ วยกัน ทากิ จกรรมร่ วมกันอย่ าง
สนุกสนาน นอกจากการนาผักและสมุนไพรมาใช้ ในการปรุ งอาหารในร้ านอาหารของเรา ลูกค้ า
สามารถเลือกผัก และสมุนไพรมาปรุ งอาหารเมื่อลูกค้ าลงเรี ยนคอร์ สทาอาหารของเราได้ นอกจากนี ้
เรายังทากิจกรรมพาลูกค้ าไปร่ วมทากิจกรรมกับคนท้ องถิ่น ชุมชนนอกโรงแรมด้ วย”
จากทั้งหมดข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการองค์การในมิติดา้ นวัฒนธรรมองค์การทั้ง 3
ประเด็น ได้แก่ วัฒนธรรมการบริ การลูกค้า (Customer-service Culture) วัฒนธรรมทางจริ ยธรรม
(Ethical Culture) และวัฒนธรรมแห่ งความหลากหลาย (Diversity Culture) นั้น โรงแรมได้สร้างและ
ปฏิ บ ตั ิ ตามวัฒนธรรมผ่านกระบวนการฝึ กอบรมเพื่ อหล่ อหลอมหรื อกล่ อมเกลาให้บุ คลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรหรื อโรงแรม ซึ่ งการอบรมดาเนินการทั้งในทางตรงและทางอ้อมเพื่อทา
ให้วฒั นธรรมที่ สร้ างขึ้ นนั้นถูกแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิผ่านการยอมรับและตระหนักถึ งความสาคัญ
ของการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R หรื อการจัดการองค์ก รสี เขี ย วที่ ให้ค วามส าคัญ กับ การ
บริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
4.1.3 ด้ านภาวะผู้นาแบบสร้ างความเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
ประเด็นด้านภาวะผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็ น
การใช้ภาวะผูน้ าเพื่อเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ในการปฏิบตั ิงานขององค์การให้เอื้ออานวยต่อการ
บรรลุ ป ระสิ ทธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ แ นวคิ ด ของ Bass (1985) จ าแนกภาวะผู้น าแบบสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี้
ประการแรก การมี อิท ธิ พ ลอย่างมี อุดมการณ์ (Idealized Influence) หมายถึ ง การที่ ผูน้ า
ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสาหรับผูต้ าม ผูน้ าจะเป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา
ไว้วางใจ และทาให้ผตู ้ ามเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผูต้ ามจะพยายามประพฤติปฏิบตั ิ
เหมือนกับผูน้ าและต้องการเลี ยนแบบผูน้ าของเขา สิ่ งที่ผนู้ าต้องปฏิ บตั ิเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้
คือ ผูน้ าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ าจะเสริ มความภาคภู มิใจ ความ
จงรั ก ภัก ดี และความมั่น ใจของผูต้ าม และท าให้ ผูต้ ามมี ค วามเป็ นพวกเดี ย วกับ ผูน้ า โดยอาศัย

100

วิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าแสดงความมัน่ ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
เพื่อการบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความ
มัน่ ใจในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิ พลของ
ตนในการบรรลุเป้ าหมายและปฏิบตั ิภาระหน้าที่ขององค์ การ
ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 25 เมษายน 2560) อธิ บายว่า “ทางโรงแรมมุ่งมัน่ ที่จะปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่องและป้ องกัน
มลภาวะตามความเหมาะสม ผู้บริ หารทุกคนจะทาตัวเป็ นแบบอย่ างให้ พนักงานเห็ นตามนโยบาย
หลักของโรงแรมที่ ต้องดาเนินงานโดยยึดหลักเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม เช่ น การพยายามนาของเสี ย
กลับมาใช้ ใหม่ กาหนดการเลือกใช้ วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม การลดปั ญหา
มลพิ ษหรื อควบคุมให้ เกิดน้ อยที่ สุด ทั้งหมดนีผ้ ้ บู ริ หารออกนโยบายและก็ลงมือทาให้ พนักงานเห็น
ด้ วยว่ าไม่ ได้ เป็ นเพียงนโยบายในแผ่ นกระดาษเท่ านั้น”
ประการที่ ส อง การสร้ างแรงบัน ดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึ ง การที่ ผูน้ าจะ
ประพฤติ ใ นทางที่ จู ง ใจให้ เกิ ด แรงบัน ดาลใจกับ ผูต้ าม โดยการสร้ า งแรงจู ง ใจภายใน การให้
ความหมายและท้าทายในเรื่ องงานของผูต้ าม ผูน้ าจะกระตุน้ ทีมให้มีชีวิตชี วา มีการแสดงออกซึ่ ง
ความกระตือรื อร้ น โดยการสร้ างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะสร้างและสื่ อความหวังที่
ผูน้ าต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าจะแสดงการอุ ทิ ศ ตัวหรื อ ความผูก พัน ต่ อเป้ าหมายและวิสั ยทัศ น์
ร่ วมกัน ผูน้ าแสดงความเชื่ อมัน่ และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่วา่ สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ได้ ผูน้ าจะช่วยให้ผตู ้ ามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผูน้ าจะ
ช่วยให้ผตู ้ ามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้ าหมายระยะยาว ทาให้ผตู้ ามรู้สึกเหมือนตนเองมีคุณค่า
และกระตุน้ ให้พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหาที่ตนเองเผชิญได้ ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางโรงแรมยังต้องมี
การคิดหาวิธีการในการจูงใจพนักงานให้มีแรงบันดาลใจในการปฎิบตั ิงานด้วยความยินดีโดยไม่ใช่
ลักษณะของการเกรงกลัวต่อกฎระเบียบของโรงแรม ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2561) อธิ บายว่า “การบริ หาร
จัดการเรื่ องสิ่ งแวดล้ อมนะ ต่ อให้ มีนโยบายดี แค่ ไหน เป้ าหมายก็ชัดเจน ความตั้งใจก็มี แต่ ถ้าคน
หรื อบุคลากรไม่ มีความแน่ วแน่ ไม่ มีแรงบันดาลใจที่จะกระทาได้ อย่ างต่ อเนื่อง มันก็ยากนะที่จะก้ าว
ไปในแต่ ละขัน้ แต่ ไม่ ว่ายังไงก็ตามก็ต้องพยายามกันต่ อไป สิ่ งแวดล้ อมดีขึน้ ชี วิตพวกเราก็ดีขึน้ ตาม
กันนะ”
ประการที่สาม การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผนู้ ามีการ
กระตุ ้นผูต้ ามให้ตระหนัก ถึ งปั ญหาต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ในหน่ วยงาน ท าให้ผูต้ ามมี ความต้องการหา
แนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่ วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิ ม เพื่อทาให้เกิ ดสิ่ งใหม่และ
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สร้ างสรรค์ โดยผูน้ ามีการคิ ดและแก้ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ มี วิถีท างแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและ
สนับ สนุ นความคิ ดริ เริ่ มใหม่ ๆ ในการพิ จารณาปั ญหาและการหาค าตอบโดยผูน้ าจะสร้ างความ
เชื่ อมัน่ ให้ผตู ้ ามว่าปั ญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปั ญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์
ให้ เห็ น ว่าสามารถเอาชนะอุ ป สรรคทุ ก อย่างได้ จากความร่ วมมื อ ร่ ว มใจในการแก้ปั ญ หาของ
ผูร้ ่ วมงานทุ ก คน ผูต้ ามจะได้รับ การกระตุ ้น ให้ต้ งั ค าถามต่ อตนเอง ความเชื่ อและประเพณี การ
กระตุน้ ทางปั ญญาเป็ นส่ วนสาคัญของการพัฒนาความสามารถของผูต้ ามในการที่จะตระหนักและ
แก้ไขปั ญหาด้วยตนเองยิ่งขึ้นไป ในกรณี ของโรงแรมยังอยูใ่ นขั้นตอนของการพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานในการที่จะตระหนักและแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง เนื่องจากพนักงานชาวท้องถิ่ นจะยัง
ไม่ค่อยกล้าแสดงออกทางความคิดเห็นมากนัก ผูบ้ ริ หารจึงต้องยังต้องสวมบทบาทในการเป็ นผูน้ า
ค่อนข้างมาก ดังจะเห็ นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 เมษายน 2560) อธิ บายว่า “ เรามีการทบทวนแผนการทางานด้ านสิ่ งแวดล้ อม
อยู่เสมอ มีการรั บฟั งความคิ ดเห็นจากพนักงานของเรา เพื่ อนาเอาความคิ ดเห็นเหล่ านั้นมาประเมิน
ควบคู่กับผลการปฎิบัติงานด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ ผ่านมาโดยพยายามกาจัดจุดอ่ อนของการดาเนิ นงาน
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมออกไปให้ มากที่ สุด แต่ พ นัก งานของเรายังต้ องได้ รับการพั ฒ นาและฝึ กฝนทาง
ความคิ ด ในทั ก ษะการปรั บ ปรุ ง งานและการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ มากขึ ้น ซึ่ ง นี่ ก็ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ใน
กระบวนการพัฒนาทรั พยากรบุคคลของเรา”
ประการที่สี่ การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าในการดูแลเอาใจใส่ ผตู้ ามเป็ นรายบุคคล และทา
ให้ผตู ้ ามรู ้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ ผูน้ าจะเป็ นที่ปรึ กษาของผูต้ ามแต่ละคน จะเอาใจใส่ ในความ
ต้องการของปั จเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ ผล และการเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพ
ของผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ผนู้ าจะมีการปฏิบตั ิต่อผูต้ าม โดยการให้โอกาสใน
การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผูน้ าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคคลมากกว่าเป็ นแค่เพียงพนักงานหรื อเป็ น
เพียงปั จจัยการผลิต ผูน้ าจะมีการฟั งในรู ปแบบการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ผูน้ าจะมีการมอบหมายงาน
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผูต้ าม เปิ ดโอกาสให้ผตู้ ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และ
เรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ ที่ทา้ ทายความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ ามว่าต้องการคาแนะนา การสนับสนุ นและ
การช่ วยให้ ก้า วหน้ าในการท างานที่ รั บ ผิด ชอบอยู่ห รื อ ไม่ โดยผูต้ ามจะไม่ รู้สึ ก ว่าเขาก าลัง ถู ก
ตรวจสอบ ซึ่ งในกรณี ข องโรงแรมในการปฎิ บ ัติต่อพนัก งานด้านความเป็ นปั จเจกบุ ค คล ยังไม่
เด่นชัด เนื่ องจากต้องใช้ความร่ วมมือกันเป็ นหลักในการทางานลักษณะกลุ่มที่เชื่ อมโยงซึ่ งกันและ
กัน เน้นความกลมกลืนไปในแนวทางเดียวกัน ระเบียบการต่างๆ รวมถึงการประเมินผลจึงค่อนไป
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ในรู ปแบบอิงความเป็ นกลุ่มมากกว่าความเป็ นปั จเจกบุคคล ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 เมษายน 2560) อธิ บายว่า “ เรา
มีการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมของโรงแรม โดยกาหนด แบ่ งฝ่ ายจัดการดูแลด้ านสิ่ งแวดล้ อมเป็ นทีมที่
เชื่ อมโยงกั น ยึ ด รู ป แบบการท างาน การประเมิ นผลอย่ างเป็ นระบบตามแผนการท างานภายใต้
นโยบายการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมของโรงแรม ซึ่ งถื อเป็ นหั วใจหลั ก ในการดาเนิ น ธุ รกิ จและเป็ น
นโยบายสาคัญของโรงแรมที่ต้องมีการบริ หารจัดการได้ อย่ างมีประสิ ทธภาพ”
จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นย่อมสรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการทั้งด้านภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบ้ ริ หารโรงแรมนั้นเป็ นไปตามแนวคิดที่เน้นถึ ง
การมี อิ ท ธิ พลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ (Idealized Influence) การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Inspiration
Motivation) การกระตุ ้น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) และการค านึ งถึ งความเป็ นปั จเจก
บุ ค คล (Individualized Consideration) โดยสะท้อ นให้ เห็ น ว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงแรมประพฤติ ต ัวเป็ น
แบบอย่าง (Leadership Model) สาหรับพนักงาน ดังพบว่า ผูบ้ ริ หารได้รับการยกย่อง เคารพนับถือ
ศรั ทธา ไว้วางใจ และทาให้พนักงานเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน พนักงานจึงพยายาม
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ให้เหมื อนกับนโยบายและความคาดหวังจากผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังพนักงานได้อย่างชัดเจนและทัว่ ถึ ง ซึ่ งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารดังกล่ าวถื อเป็ นแบบ
แผนที่สาคัญต่อการหล่อหลอมทั้งทางวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างแนวทางการปฏิบตั ิที่สัมพันธ์
กับการจัดการองค์การสี เขียวเพื่อส่ งให้การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
4.1.4 ด้ านนโยบายการบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Service Policy)
ประเด็ นด้านนโยบายการบริ ก ารที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม เป็ นการปฎิ บ ัติเกี่ ย วกับ การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมในระดับสู งจนทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับสู ง
จะทาให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี ซึ่ งมีผลโดยตรงในทางการตลาดระดับสู ง เนื่ องจากลูกค้าในฐานะ
ผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจมากพอที่จะตัดสิ นใจกลับมาใช้บริ การอีกในภายหลัง ทั้งนี้จากแนวคิด
ของ Kassinis & Soteriou (2003) อธิบายให้เห็นว่า ความต้องการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ดีของผูใ้ ช้บริ การ
โรงแรม เพราะผูบ้ ริ หารโรงแรมมีจิตสานึ กด้านสิ่ งแวดล้อมสู ง ย่อมต้องการให้โรงแรมของตนมี
สิ่ งแวดล้อมที่ดี โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็ นแรงกดดันที่สาคัญให้เกิดการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่
ดีน้ นั ซึ่ งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารในจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสาร
ส่ วนบุ ค คล, 26 เมษายน 2560) อธิ บ ายว่า“ที่ ผ่านมาเราก็ท ากั นมาเยอะพอสมควร นโยบายของ
โรงแรมเรามีความชั ดเจนมากและเน้ นการบริ การที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมให้ ลูกค้ าประทับใจ เรา
จะต้ องจัดการเรื่ องสภาพแวดล้ อมให้ มีความสมดุลย์ ในเรื่ องของงบประมาณจัดการหรื ออุปกรณ์ ที่
ใช้ ส นับ สนุนงานบริ การด้ านสิ่ งแวดล้ อมเรามี เพี ยงพอและได้ รับการสนับสนุนภายในเครื อของ
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โรงแรมเราอยู่แ ล้ ว เพราะเราเน้ น ที่ ค วามเป็ นโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างยั่งยื น ได้
มาตรฐานระดับโลก เราไม่ ควรแม้ แต่ จะคิดลดต้ นทุนโดยนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นอันตรายกับสิ่ งแวดล้ อม
มาในโรงแรมเป็ นอันขาด ผลิ ตภัณฑ์ ที่ใช้ จะต้ องทามาจากธรรมชาติ และไม่ เป็ นพิ ษต่ อสิ่ งแวดล้ อม
เสมอ”เราเน้ นให้ ลูกค้ าประทับใจในบริ การสี เขียวและกลับมาหาเรา นึกถึงเราอี กทุกครั้ งที่ มาที่ เกาะ
นี”้
จากที่ กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นย่อมสะท้อนว่า แรงกดดันจากความต้องการของลูกค้าหรื อ
ผูร้ ับบริ การถือเป็ นกลไกสาคัญที่ผลักดันให้ผนู้ าองค์กรจาเป็ นต้องกาหนดนโยบายและวางแผนการ
ดาเนิ นธุ รกิ จการโรงแรมที่สอดคล้องกับการจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การผลักดัน
ของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การที่เกิดขึ้นจึงถือเป็ นกลไกที่ขบั เคลื่อนองค์กรผ่านผูบ้ ริ หารของโรงแรมใน
ฐานะผูน้ าองค์กรเพื่อผลักดันให้เป็ นนโยบายขององค์กรต่อไป
4.1.5 ผลการวิเคราะห์ การจัดการองค์ การสี เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมใน
ภาคใต้ ของประเทศไทย
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดข้ า งต้น ย่ อ มพบว่ า มิ ติ ด้ า นการจัด การองค์ ก ารสี เขี ย ว (Green
Organization Management) นั้ น ให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด การสิ่ งแวดล้อ มตามหลัก 3R (3R of
Nature Environment) กล่าวคือ แนวทางการลด (Reduce) การใช้พลังงาน และทรัพยากรต่างๆ หรื อ
แนวทางการประหยัดการใช้ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ คุม้ ค่า และถูกต้องเหมาะสมผ่านการสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้า ใจ และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ทั้ง แก่ พ นัก งานและผู้รั บ บริ ก าร การวางแผนการ
ดาเนิ นการ รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการล้วนส่ งผลให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้เป็ น
อย่างดี ในขณะที่การใช้ซ้ า (Reuse) คือนากลับมาใช้ใหม่ หรื อใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง เป็ นการนาวัสดุที่
กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วกลับมาใช้ใหม่ตรงๆ หรื อเพิ่มความสร้างสรรค์ (DIY) ขึ้น ซึ่ งการ
ใช้ซ้ าของทางโรงแรมมุ่ งเน้นอยู่ที่ ก ารวางแผนการดาเนิ น การที่ ก าหนดขั้นตอนการดาเนิ น การ
ภายในองค์กรให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานตระหนัก
ถึงการปฏิบตั ิงานที่ช่วยให้การนาทรัพยากรมาใช้ซ้ าได้ เช่น การทาให้น้ าใช้แล้วปนเปื้ อนน้ ามันให้
น้อยที่สุด เป็ นต้น รวมทั้งการใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่ไม่ส่งผลเสี ยหรื อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้
แก้ว กระบอกไม้ไ ผ่ เป็ นต้น และการน ากลับ มาใช้อี ก (Recycle) คื อ การน ากลับ มาใช้อี ก หรื อ
หมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ อี ก โดยเป็ นการน าวัส ดุ ที่ ก าลัง จะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้ ว ไปผ่ า น
กระบวนการหลอมใหม่แล้วนากลับมาเป็ นวัสดุเดิมหรื อวัสดุชิ้นใหม่ ซึ่ งวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้
อีกได้ ซึ่ งการจัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย โดยทางโรงแรมได้จดั ให้มีวิธีการใน
การก าหนดขั้นตอนควบคุ ม การจัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิ ล และขยะอันตราย ตั้งแต่ก ารแยก
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ประเภท การจัดเก็บ การขนส่ ง และการกาจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกฎหมายใน
การกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว และเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยแนวทางการดาเนิ นการทั้งหมดข้างต้น ดาเนินการภายใต้แนวคิดในการปฏิบตั ิที่สาคัญ
ของโรงแรมได้แก่
ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเกี่ ยวกับ การจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของบุคลากรในองค์กร
ประการต่อมา การสร้ างความรู้ ความเข้าใจทั้งแก่พนักงานและผูร้ ับบริ การของโรงแรมให้
ตระหนักและปฏิบตั ิตามการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R คือ การลด (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse)
และการนากลับมาใช้อีก (Recycle)
ประการที่สาม การจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งอาคาร
สถานที่ วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม
และประการที่สี่ การเชิ ญชวนให้ผรู้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ของโรงแรม
อย่ า งไรก็ ดี การจัด การองค์ ก ารในมิ ติ ด้า นวัฒ นธรรมองค์ ก ารทั้ง 3 ประเด็ น ได้แ ก่
วัฒนธรรมการบริ การลูกค้า (Customer Service Culture) วัฒนธรรมทางจริ ยธรรม (Ethical Culture)
และวัฒ นธรรมแห่ งความหลากหลาย (Diversity Culture) นั้น โรงแรมได้ส ร้ า งและปฏิ บ ัติ ต าม
วัฒ นธรรมผ่านกระบวนการฝึ กอบรมเพื่อหล่ อหลอมหรื อกล่ อมเกลาให้บุ คลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์ก รหรื อ โรงแรม ซึ่ งการอบรมด าเนิ น การทั้ง ในทางตรงและทางอ้อ มเพื่ อ ท าให้
วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นนั้นถูกแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิผา่ นการยอมรับและตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R หรื อการจัดการองค์กรสี เขียวที่ให้ความสาคัญกับการบริ หาร
จัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีการบริ หารจัดการทั้งด้านภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบ้ ริ หารโรงแรมนั้นเป็ นไปตามแนวคิดที่เน้นถึง
การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ (Idealized Influence) การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Inspiration
Motivation) การกระตุ ้น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) และการค านึ งถึ งความเป็ นปั จเจก
บุ ค คล (Individualized Consideration) โดยสะท้อ นให้ เห็ น ว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงแรมประพฤติ ต ัวเป็ น
แบบอย่าง (Leadership Model) สาหรับพนักงาน ดังพบว่า ผูบ้ ริ หารได้รับการยกย่อง เคารพนับถือ
ศรั ทธา ไว้วางใจ และทาให้พนักงานเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน พนักงานจึงพยายาม
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ให้เหมื อนกับนโยบายและความคาดหวังจากผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังพนักงานได้อย่างชัดเจนและทัว่ ถึ ง ซึ่ งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารดังกล่ าวถื อเป็ นแบบ
แผนที่สาคัญต่อการหล่อหลอมทั้งทางวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างแนวทางการปฏิบตั ิที่สัมพันธ์
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กับการจัดการองค์การสี เขียวเพื่อส่ งให้การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง
แรงกดดันจากความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การถือเป็ นกลไกสาคัญที่ผลักดันให้ผนู้ าองค์กร
จาเป็ นต้องกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนิ นธุ รกิ จการโรงแรมที่ สอดคล้องกับ การจัดการ
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การผลักดันของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การที่เกิดขึ้นจึงถือเป็ นกลไกที่
ขับเคลื่ อนองค์ก รผ่านผูบ้ ริ หารของโรงแรมในฐานะผูน้ าองค์กรเพื่อผลักดันให้เป็ นนโยบายของ
องค์กรต่อไป
4.2 มิติการตลาดสี เขียวของโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ของประเทศไทย
จากแนวคิดการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing) ประกอบด้วย การพิจารณาถึงประเด็น
ที่ ส าคัญ ต่ า งๆ ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สี เขี ย วและบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (Green Product &
Packaging) ด้านราคา (Green Price) ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย (Green Place of Distribution) และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Green Promotion) ซึ่งจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับข้างต้น
4.2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ สีเขียวและบรรจุภัณฑ์ เพือ่ สิ่ งแวดล้อม (Green Product & Packaging)
ประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดใน
กลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม ได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการด้านการใช้
ผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
ปั จจุ บ ันโรงแรมใช้นโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมหรื อเรี ยกว่าการ
จัดซื้ อจัดจ้างสี เขียว (Green Procurement) หมายถึง การจัดซื้ อหรื อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ โดย
คานึ งถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การตามที่กาหนด และการ
ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มจากการผลิ ต และบริ ก ารโดยพิ จ ารณาตลอดทั้ง วัฎ จัก รชี วิต ของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โรงแรมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีฉลากสิ่ งแวดล้อมเป็ นเครื่ องมือแยก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปในท้องตลาด
สาหรับประเทศไทยได้ใช้คาว่า “ฉลากสี เขียว” (Green Label) เป็ นฉลากที่ให้กบั ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่
อย่างเดียวกัน
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ภาพที่ 4.1 ฉลากสี เขียว
ที่มา: กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2562)
นอกจากนี้ โรงแรมใช้เกณฑ์ในการจัดซื้ อสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย 1)
การใช้วสั ดุ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย เช่ น วัสดุไม่มีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนด้วยวัสดุรี
ไซเคิล และวัสดุ ที่ใช้พลังงานต่า ในการจัดหามา 2) การใช้วสั ดุน้อย เช่ น น้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มี
จานวนประเภทของวัสดุนอ้ ย 3) การมีเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น ใช้พลังงาน
สะอาด ลดการเกิ ดของเสี ยจากกระบวนการผลิ ตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต 4) การมี
ระบบขนส่ งและจัดจาหน่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น ลดการใช้หีบห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ฟุ่มเฟื อย ใช้
บรรจุภณั ฑ์ที่ทาจากวัสดุที่ใช้ซ้ าหรื อหมุนเวียนใช้ได้ใหม่ และเลือกใช้เส้นทางการขนส่ งที่ประหยัด
พลังงานที่สุด ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดในช่วงการใช้งาน เช่น ใช้พลังงานต่า มีการปล่อย
มลพิษต่าในระหว่างการใช้งาน ลดการใช้วสั ดุสิ้นเปลือง และลดการใช้ชิ้นส่ วนที่ไม่จาเป็ น มีความ
คุม้ ค่าตลอดชี วิตการใช้งาน เช่ น ทนทาน ซ่ อมแซมและดูแลรักษาง่าย ปรับปรุ งต่อเติมได้ ไม่ตอ้ ง
เปลี่ ยนบ่ อย 5) การมี ระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานที่ มีประสิ ท ธิ ภาพสู ง เช่ น การเก็ บ
รวบรวมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย มีการออกแบบให้สามารถนาสิ นค้าหรื อชิ้นส่ วน
กลับมาใช้ซ้ า หรื อหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรื อหากต้องกาจัดทิ้งสามารถนาพลังงานกลับคืนมา
ใช้ได้และมีความปลอดภัยสาหรับการฝังกลบ
จากหลักการข้างต้น จะเห็ นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
โรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 20 เมษายน 2560) อธิบายว่า “ทางโรงแรมได้ ประสานงานกับฝ่ าย
จัดซื ้อให้ นาผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมมาใช้ ในโรงแรมให้ มากที่ สุด เพื่อสนองต่ อนโยบาย
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การจัดซื ้อจัดจ้ างที่ เป็ นมิตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อมหรื อเรี ยกว่ าการจัดซื ้อจัดจ้ างสี เขียว (Green Procurement
ที่เป็ นหนึ่งในหลักการบริ หารงานของโรงแรมเรา”
นอกจากข้างต้นทางโรงแรมยังมีการบริ หารจัดการในการใช้ผลิตภัณฑ์โรงแรมที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม โดยมีวิธีการดาเนิ นการ ได้แก่ การดาเนินการคัดเลือกสิ นค้าที่เป็ นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้อม ดังพิจารณาได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม
(การสื่ อสารส่ วนบุ คคล, 20 เมษายน 2560) อธิ บายว่า “ทางโรงแรมได้ พ ยายามอย่ างที่ สุดที่ จะนา
สิ่ งของที่ มีหาได้ ในท้ องถิ่น สิ่ งที่ เหลือและยังอยู่ในสภาพที่ ได้ นากลั บมาใหม่ หรื อส่ งให้ ฝ่ายจัดเก็บ
ไปรี ไซเคิลให้ ได้ มากที่สุด”
อย่างไรก็ตามกิจกรรมการให้บริ การของโรงแรมที่สาคัญ ได้แก่
กิจกรรมแรก การเรี ยนทาอาหารไทย โดยลูกค้าที่มาพักจะได้เรี ยนรู้วิธีการเตรี ยมและปรุ ง
อาหารไทยกับพ่อครัวที่มีประสบการณ์ และความชานาญของโรงแรม โดยจะได้รับคาแนะนาจาก
ทุกขั้นตอนและพ่อครัวจะอธิ บายส่ วนผสมและแสดงวิธีประกอบทุกอย่างเพื่อสร้างรสชาติอาหาร
ไทยที่เป็ นเอกลักษณ์
กิจกรรมต่อมา การพายเรื อคายัค โดยลูกค้าสามารถพายเรื อคายัคเพื่อสารวจแนวชายฝั่งของ
เกาะยาวน้อย-ชายหาดและอ่าวเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กบั รี สอร์ ท หรื อเข้าร่ วมทัวร์ พายเรื อคายัคของพารา
ไดซ์เกาะยาว ซึ่ งจะนาไปสู่ สภาพแวดล้อมที่งดงามของอ่าวพังงาและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติและห่ างจากจุดท่องเที่ยวหลัก อ่าวพังงาเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านการก่อตัว
ของหิ นอันน่ าทึ่งความงามของธรรมชาติที่สวยงามและชายหาดอันอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นพิเศษของ
อ่าวพังงาคือ “เกาะห้อง” โดยสามารถพายเรื อเข้าไปสารวจภายในได้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับน้ าด้วย
กิจกรรมสาม การปั่ นจักรยานเสื อภูเขา ทัวร์ อีโค่ไบค์ โดยลูกค้าสามารถเรี ยนรู้เกี่ยวกับชีวิต
เกาะยาวน้อยและชี วิต ในท้องถิ่ น ของเกาะขณะที่ ร่วมทัวร์ ไ กด์ก ับ ทางโรงแรม ผูเ้ ข้าพัก จะต้อ ง
เดินทางโดยเรื อหางยาวไปยังตัวเมืองท่าผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ นที่ที่สามารถถ่ายภาพรู ปปั้ นนกเงือกนกที่
มี ชื่ อเสี ยงซึ่ ง ต้อนรั บ ผูร้ ั บ บริ ก ารทุ ก ท่ านไปยังท่ าเรื อก่ อนที่ จะมุ่ งหน้าไปตามถนนและเส้ นทาง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของเกาะ เพลิดเพลินไปกับการขี่จกั รยานไปในที่ร่มของสวนยางข้างทุ่งนาและ
ผ่านหมู่บา้ นชมวิถีชีวิตชาวท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมธรรมชาติอนั งดงามของเกาะ
ยาวน้อย
กิจกรรมสี่ การทาผ้าบาติก โดยลูกค้าสามารถเรี ยนรู้การทาศิลปะงานประดิษฐ์และนากลับ
บ้าน พิมพ์บาติกเดิมเป็ นของที่ระลึกที่ไม่ซ้ าใคร เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
กิจกรรมห้า ทัวร์ หมู่บา้ น ชมพระอาทิตย์ตก วิลเลจซันเซ็ททัวร์ โดยโรงแรมมีกิจกรรมเวลา
ช่วงเย็นให้ไกด์พาทัวร์ รอบๆ เกาะยาวน้อย เที่ยวชมเกาะและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม สัมผัสกับ
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ชี วิตในท้องถิ่ นบนเกาะเขตร้ อนที่ ยงั คงความเป็ นธรรมชาติ และเพลิ ดเพลิ นกับ ทิ วทัศ น์ของพระ
อาทิ ตย์ตกที่ ส ะพานยาว แวะเที่ ยวชมแหล่ งช็ อปปิ้ งของท้องถิ่ น เพื่ อสัม ผัส รสชาติ ข องผลไม้ใ น
ท้องถิ่น
กิจกรรมหก ทัวร์ เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ดาน้ าตื้นวันเดย์ทริ ป โดยลูกค้าสามารถชม
และสารววจเกาะที่สวยงามล้อมรอบด้วยหาดทรายสี ขาวและน้ าทะเลใสสะอาดตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
ชายฝั่งกระบี่ และว่ายน้ าดาน้ าดูปะการังและผ่อนคลาย ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ ทาง
โรงแรมยังจัดเตรี ยมอาหารกลางวันแบบปิ กนิกแบบปิ่ นโตรักษ์โลกไว้ให้บนเรื อหรื อชายหาด
กิจกรรมเจ็ด โปรแกรมการเรี ยนการสอนโยคะระยะสั้น โดยโรงแรมมีโปรแกรม กิจกรรม
การเรี ยนการสอนโยคะระยะสั้น โดยเป็ นสถานที่ฝึกเรี ยนโยคะแบบเปิ ดโล่ง ศาลาตั้งอยูบ่ นชายหาด
ที่มีทศั นี ยภาพที่งดงามเหนื อมีชื่อเสี ยงระดับนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจจากฉากหลังหิ นปูนอ่าว
พังงา
กิ จกรรมแปด พิ ธี แต่ งงานปลู ก ต้น ไม้คู่ รัก ส่ งเสริ ม สิ่ งแวดล้อม โดยพิ ธี แต่ งงานที่ จดั ใน
โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว ทางโรงแรมจัดให้อย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่ งคู่แต่งงาน
จะต้องปลูกต้นไม้แห่ งความรักสาหรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าว คือต้นมะพร้าวบนชายหาดของรี สอร์ ท
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการเจริ ญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์และเป็ นพยานในความรัก
ซึ่ งกิจกรรมทั้งหมดข้างต้นล้วนส่ งผลให้รูปแบบการให้บริ การของโรงแรมมีความโดดเด่น
และแตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ ทัว่ ไป
จากข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า โรงแรมพยายามเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้อ มซึ่ งช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารนั้น เกิ ด อัต ลัก ษณ์ (Service Identities) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์การตลาดตามนโยบายของผูบ้ ริ หารโรงแรมและวัฒนธรรมองค์กร
ดัง สะท้อนผ่านการสร้ า งกิ จ กรรมการท่ อ เที่ ย วที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ ก ารนอกเหนื อจากการ
ให้บริ การด้านห้องพัก
4.2.2 ด้ านราคา (Green Price)
ประเด็นด้านราคา ที่ตอ้ งคานึ งถึงต้นทุนการผลิตกับต้นทุนสิ่ งแวดล้อมจนกระทัง่ นาไปสู่
การตั้งราคา ซึ่ งเป็ นราคาที่ ผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายแพงให้กบั ต้นทุ นการผลิ ตและคุ ณ ค่ าที่ เพิ่ม ขึ้ น โดย
ข้อมูลห้องพักโรงแรมและราคา มีดงั รายละเอียดดังนี้
โรงแรมมี ห้ อ งพัก ทั้ง หมด 5 แบบ ตั้ง แต่ ห้ อ งที่ ราคาประมาณ 3,000-10,000 บาท/คื น
ห้องพักทั้ง 5 แบบ เน้นโทนสี ฟ้าน้ าทะเลเป็ นโทนสี หลัก ขนาดห้องกว้าง มีสิ่งอานวยความสะดวก
ครบครัน โดยแบ่งประเภทห้องออกเป็ นสองประเภทคือห้องวิวสวน Garden View และห้องวิวทะเล
Sea View ดังนี้
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แบบที่ 1 ซูพีเรี ย สตูดิโอ Superior Studio (54 ตร.ม./Garden View) ซูพีเรี ยสตูดิโอ ตั้งอยูใ่ น
เชิ งเขาของพื้นที่รีสอร์ ท มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หรู หราและสะดวกสบาย มีเตียงนอนและพื้นที่ใช้
สอยสบายและโรแมนติก มีทีวีดาวเทียมที่มีช่องต่างประเทศช่ วยให้ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร กี ฬา
และความบันเทิง และห้องพักอยูไ่ ม่ไกลจากชายหาดส่ วนตัว
แบบที่ 2 จากุซซี่ สตูดิโอ Jacuzzi Studio (56 ตร.ม./Garden View) จากุซซี่ สตูดิโอ มีอ่าง
อาบน้ าจากุซซี่ ส่วนตัวห้องพักตั้งอยูบ่ นเชิงเขาของบริ เวณรี สอร์ ทและมุมมองที่สวยงามของรี สอร์ ท
หรู หราและหลับสบายในยามค่าคืน พื้นที่ใช้สอยอากาศที่สดชื่น มีทีวีดาวเทียมที่มีช่องต่างประเทศ
ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร กีฬาและความบันเทิง และห้องพักอยูไ่ ม่ไกลจากชายหาดส่ วนตัว
แบบที่ 3 พลัน จ์ พ ลู ดี ล ัก ซ์ สตู ดิ โ อ Plunge Pool Deluxe Studio (62 ตร.ม./Sea View)
พลันจ์พลูดีลกั ซ์สตูดิโอตั้งอยูใ่ นเชิ งเขาของพื้นที่รีสอร์ ทที่สวยงามนาเสนอมุมมองที่เห็นอ่าวพังงา
ความหรู หราและสะดวกสบายเตียงนอนที่ทาให้หลับสบายในยามค่าคืน มุมส่ วนตัว มุมโรแมนติก
และสระว่ายน้ า ทีวีดาวเที ยมที่ มีช่องต่างประเทศช่ วยให้ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร กี ฬาและความ
บันเทิง และห้องพักอยูไ่ ม่ไกลจากชายหาดส่ วนตัว
แบบที่ 4 พูล วิลล่า Pool Villa (91 ตร.ม./Sea View) พูล วิลล่า เป็ นห้องพักที่มีสระว่ายน้ า
ส่ วนตัวภายในห้องพาราไดซ์บีชฟร้อนท์ สวยงามนาเสนอมุมมองที่เห็นอ่าวพังงา พาราไดซ์เกาะยาว
ของพูลวิลล่ าเสนอความสง่างามและความเป็ นส่ วนตัว บนชายหาด มีสระว่ายน้ าส่ วนตัวจากุซซี่ ,
สวนและพื้นที่ใช้สอยกลางแจ้งพร้อมบาร์ ส่วนตัว แช่ตวั ในสระส่ วนตัวของคุณเอง ทีวีดาวเทียมที่มี
ช่องต่างประเทศช่วยให้ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร กี ฬาและความบันเทิง และห้องพักอยูไ่ ม่ไกลจาก
ชายหาดส่ วนตัว
แบบที่ 5 ฮิลท็อปพูล วิลล่า Hilltop Pool Villa (390 ตร.ม./Sea View) ฮิลท็อปพูล วิลล่าเป็ น
ห้องที่ มีขนาดใหญ่สุดถึ ง 390 ตร.ม. วิวดีสุด มีสระว่ายน้ าส่ วนตัว ครัว ห้องนัง่ เล่ น ห้องน้ าขนาด
ใหญ่ที่สุดของรี สอร์ ทแห่งนี้ เหมาะมากๆ สาหรับครอบครัวหรื อคู่รักที่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัว
เมื่ อ พิ จ ารณาทางด้า นราคาห้ อ งพัก แล้ว ระดับ ราคา 3,000-10,000 บาท/คื น ส าหรั บ
ชาวต่างชาติน้ นั ถือว่าอยูใ่ นระดับที่ลูกค้าซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติยอมรับได้ เนื่ องจากลูกค้าที่
พักกับโรงแรมส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เป็ นชาวต่างชาติระดับชนชั้นกลางขึ้นไป ที่ยินดีจ่ายเงิน
เข้าพักเพื่อวัตถุประสงค์ตอ้ งการพักผ่อนใช้เวลาอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติและได้รับการบริ การที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้มากที่สุด อย่างไรก็ดีหากสามารถปรับระดับราคาและแพคเก็จที่พกั ในระดับ
ที่ มีความคุ ม้ ค่ามากขึ้น ในแพคเกจที่พ กั รวมทัวร์ กิจกรรมท้องถิ่ นและเรื อบริ การรับส่ งที่ เป็ นของ
โรงแรมเองหรื อของชาวท้องถิ่นร่ วมบริ การในราคาที่เหมาะสม การอานวยความสะดวกโดยบริ การ
รับส่ งผูร้ ับบริ การผูเ้ ข้าพักที่โรงแรมที่ตอ้ งคานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้น้อยที่สุด คือเรื่ อง
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ของความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะเสี ยงไม่ให้ดงั จนเกินไปจนรบกวนผูเ้ ข้าพักและชุมชน
ท้องถิ่น หากมีราคาที่เหมาะสมและคุม้ ค่ามากขึ้น อาจเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกค้าชาวไทยสนใจเข้ามาใช้
บริ การได้มากขึ้น เพื่อความครบวงจรด้วยเช่นกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการกาหนดราคาของห้องพักในแต่ละประเภทนั้น
นับ ว่ามี ก ารก าหนดราคาที่ ไ ม่ แตกต่ า งกับ โรงแรมหรื อ รี ส อร์ ท ที่ มี โครงสร้ างธุ รกิ จในลัก ษณะ
เดียวกัน ซึ่ งหมายถึงการมีทาเลที่ต้ งั และขนาดของการดาเนินธุ รกิจการโรงแรม โดยจุดแข็งทางด้าน
ราคานั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการสร้างอัตลักษณ์ การบริ การ ซึ่ งถื อว่าเป็ นจุดขายสาคัญ หรื อ
กล่าวได้ว่าการกาหนดราคาดังกล่ าวได้รับการยอมรับจากผูร้ ับบริ การทั้งชาวต่างประเทศและชาว
ไทย
4.2.3 ด้ านสถานทีก่ ารจัดจาหน่ าย (Green Place of Distribution)
ลูกค้าสามารถจองห้องพัก และแสดงความประสงค์กบั ทางโรงแรมเมื่อจองออนไลน์ผ่าน
ช่ องทางเว็บ ไซต์ และช าระค่ าที่ พ กั ผ่านระบบการรับ ช าระเงิ น ที่ มี ค วามปลอดภัย ได้ท ่วั โลก ซึ่ ง
ช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อการเปิ ดรับจองของทางโรงแรมอาศัยระบบการค้าทางอินเทอร์ เน็ตเป็ น
ช่ องทางสาคัญ ทั้งสามารถจองผ่านระบบของโรงแรมเองและจองผ่านทางเว็บไซต์พนั ธมิตรของ
โรงแรม ซึ่ งถือได้วา่ ระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นกลยุทธ์ทางธุ รกิจที่สาคัญสาหรับการวางแผน
การตลาดของโรงแรม ซึ่ งกลุ่มลูกค้านฐานะผูร้ ับบริ การสาคัญคือชาวต่างประเทศ
การวางช่ องทางการจัดจาหน่ ายทางธุ รกิ จที่ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต
ถือว่าเปิ ดกลยุทธ์การตลาดที่ไร้ขีดจากัดแต่อยูภ่ ายใต้ขอบเขตความเชื่อมัน่ ของลูกค้าที่มีต่อระบบการ
ชาระค่าบริ การผ่านระบบธนาคารออนไลน์
4.2.4 ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Green Promotion)
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดสี เขียวไปยังผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและเกิดความตระหนักอย่างจริ งจังในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรม
การบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ สี เขี ย ว โดยวิธี ก ารส่ งเสริ มการตลาดแบบที่ พ กั พร้ อมแพ็คเกจสี เขี ยว โดย
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ที่โรงแรมพาราไดซ์เกาะยาว ได้แก่ การเรี ยนทาอาหารไทย การพายเรื อ
คายัค การปั่ นจักรยานเสื อภูเขา ทัวร์ อีโค่ไบค์ การทาผ้าบาติก ทัวร์ หมู่บา้ นชมพระอาทิตย์ตก ทัวร์
เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ดาน้ าตื้นวันเดย์ทริ ป โปรแกรมการเรี ยนการสอนโยคะระยะสั้น และ
พิธีแต่งงานปลู กต้นไม้คู่รักส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกิ จกรรมเหล่านี้ ถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการ
สร้ างการตลาดการท่องเที่ยวที่เป็ นอัตลักษณ์ของโรงแรมนอกเหนื อจากการให้บริ การด้านห้องพัก
เท่านั้น
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดได้ให้ความสาคัญกับการ
ใช้อ ัต ลัก ษณ์ ข องการตลาดสี เขี ย วผ่านการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งพัก และกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถือเป็ นตัวแบบการให้บริ การใน
ธุ รกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ครบวงจรของธุรกิจการบริ การสี เขียว
4.2.5 ผลการวิเคราะห์ การตลาดสี เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมในภาคใต้ ของ
ประเทศไทย
หากพิ จารณาภาพรวมของผลการวิเคราะห์ ก ารตลาดสี เขี ย วของโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย ย่อมพบว่า ปั จจัยการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing)
ทั้งหมด ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์สี เขี ย วและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เพื่ อสิ่ ง แวดล้อม (Green Product &
Packaging) ด้านราคา (Green Price) ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย (Green Place of Distribution) และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Green Promotion) สะท้อนให้เห็นว่า
ด้านผลิ ตภัณฑ์สีเขี ยวและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม (Green Product & Packaging) นั้น
โรงแรมพยายามเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้รูปแบบ
การให้บริ การนั้นเกิ ดอัตลักษณ์ (Service Identities) ซึ่ งสอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ตามนโยบายของผูบ้ ริ หารโรงแรมและวัฒนธรรมองค์กร ดังสะท้อนผ่านการสร้างกิ จกรรมการท่อ
เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การนอกเหนือจากการให้บริ การด้านห้องพัก
ขณะที่ ด้านราคา (Green Price) สะท้อนให้เห็ นว่าการกาหนดราคาของห้องพัก ในแต่ ล ะ
ประเภทนั้นนับว่ามี การกาหนดราคาที่ไม่แตกต่างกับโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่มีโครงสร้างธุ รกิ จใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่ งหมายถึงการมีทาเลที่ต้ งั และขนาดของการดาเนินธุ รกิจการโรงแรม โดยจุดแข็ง
ทางด้านราคานั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการสร้างอัตลักษณ์การบริ การ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดขายสาคัญ
หรื อกล่าวได้ว่าการกาหนดราคาดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผูร้ ับบริ การทั้งชาวต่างประเทศและ
ชาวไทย
ส่ วนด้านสถานที่การจัดจาหน่าย (Green Place of Distribution) นั้น การวางช่องทางการจัด
จาหน่ ายทางธุ รกิ จที่ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตถือว่าเปิ ดกลยุทธ์การตลาดที่ไร้
ขี ดจากัดแต่อยู่ภ ายใต้ขอบเขตความเชื่ อมัน่ ของลูกค้าที่ มี ต่อระบบการช าระค่าบริ การผ่านระบบ
ธนาคารออนไลน์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Green Promotion) พบว่า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดได้ให้
ความสาคัญกับการใช้อตั ลักษณ์ของการตลาดสี เขียวผ่านการให้บริ การของห้องพักและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถือเป็ นตัวแบบการ
ให้บริ การในธุ รกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ครบวงจรของธุ รกิจการบริ การสี เขียว
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จากปั จจัยการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing) ทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงการจัดการทาง
ธุ รกิ จที่ลงตัวในการผสมผสานปั จจัยพื้นฐานข้างต้น โดยใช้ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์สีเขียวมาเป็ นอัต
ลักษณ์ สาหรับการสร้ างสิ นค้าหรื อการให้บริ การของโรงแรม โดยมีการกาหนดราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด โดยอาศัยระบบการทาธุ รกิจออนไลน์หรื อระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่สาคัญ
4.3 มิ ติ ก ารมี ส่ วนร่ วมของสั ง คมต่ อ การเป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ของประเทศไทย
การสนทนากลุ่มย่อย ณ ห้องอาหารริ มทะเล โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว จังหวัดพังงา เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-17.00 น. โดยมีประเด็นด้านมิติการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อ
การเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในฐานะ
ตัวแทนที่มาจากกลุ่มครอบครัวชุ มชนในท้องถิ่ น โรงเรี ยน องค์กรศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล และสถานพยาบาลประจาตาบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา จานวน 11 ท่าน ร่ วม
ทาการสนทนากันในทั้งหมด 3 ประเด็นหลัก ดังมี ผูแ้ ทนแต่ ละภาคส่ วนชุ มชนทั้งหมด 11 ท่ าน
ประกอบด้วย ประธานสภา อบต.เกาะยาว สารวัตรกานันตาบลเกาะยาวน้อย อดีตนายก อบต.เกาะ
ยาวน้ อ ย ผูใ้ หญ่ บ ้า น หมู่ ที่ 4 ต าบลเกาะยาวน้ อ ย ผูแ้ ทนศู น ย์เรี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประธานการศึกษาโรงเรี ยนบ้านริ มทะเล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านริ มทะเล ผูแ้ ทนชุมชนคนรักษ์นก
เงือกเกาะยาวน้อย แพทย์ประจาตาบลเกาะยาวน้อย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
และอิหม่ามมัสยิดดาหรนก้าเบตร ซี่ งการสนทนากลุ่มมุ่งเน้นประเด็นในการศึกษาตามแนวคิดการมี
ส่ วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) โดย
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิบตั ิและ
ร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน โดยใช้แนวคิดของ Cohen and Uphoff
(1980) คานึ งถึ งการมีส่วนร่ วมของประชาชนและสังคมท้องถิ่น และแนวคิดของ Freeman (1984)
ได้คานึ งถึงความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ประกอบด้วย การพิจารณาถึงประเด็นที่สาคัญต่างๆ
ได้แก่ ด้านชุ มชนท้องถิ่น (Local Community) ด้านสถานศึกษาท้องถิ่น (Local School) ด้านองค์กร
ศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่ น (Religion and Culture Organization) ด้านองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น (Local Government) และด้านสถานพยาบาลท้องถิ่ น (Local Hospital) ซึ่ งจะนาเสนอผล
การวิเคราะห์ตามลาดับข้างต้น
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4.3.1 ด้ านชุ มชนท้ องถิ่น (Local Community)
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปั จจุบนั ในการบริ หารจัดการของโรงแรมกับการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้ให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า
“...พวกเราอยากให้ โรงแรมทาธุรกิจที่ เกือ้ หนุนพึ่งพากัน การจ้ างงานมีการคิดถึงคนในพืน้ ที่
คนท้ องถิ่ น ก่ อนใครซึ่ งพนั ก งานส่ วนใหญ่ ข องโรงแรมก็เป็ นคนที่ นี่ นั่ น ล่ ะ เราอยากให้ จ้ างคน
ท้ องถิ่ นให้ มากที่ สุ ดเป็ นอันดับแรกสั ก 95% เพื่ อให้ ครอบครั วมี งานทา มี รายได้ ไปด้ วยกัน สร้ าง
รายได้ ลดรายจ่ าย ไม่ ต้องไปทางานไกลบ้ าน สามารถอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข...”
“...ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ กระทบจากการทาธุ รกิ จของโรงแรมนั้น เรามองว่ าทางโรงแรม
น่ าจะมีการส่ งเสริ มสถาบันครอบครั วในด้ านการจ้ างงานให้ มีความทั่วถึงมากขึน้ โดยไม่ เน้ นเฉพาะ
บางพืน้ ที่เท่ านั้น ปั ญหาอื่นๆ ไม่ มี...”
“...มี ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ การบริ หารจั ด การของโรงแรมว่ า เราอยากให้
โรงแรมช่ วยเกือ้ หนุนเราให้ มากขึน้ ผ่ านการทากิจกรรม CSR ซึ่ งโรงแรมก็มีอยู่แล้ ว แต่ อยากให้ เพิ่ ม
งบประมาณการทากิ จกรรมมากขึน้ อี กหน่ อย แล้ วเพิ่มการฝึ กความรู้ ทางสายอาชี พทางการโรงแรม
ให้ คนในท้ องถิ่ น ด้ วย และต้ อ งไม่ ลื ม เรื่ องของการเพิ่ มก าลังคน เจ้ าหน้ าที่ ดูแลด้ านการอนุ รั กษ์
ธรรมชาติให้ เพี ยงพอด้ วย และมีอีกอย่ างก็คือเรื่ องของโฮมสเตย์ ชาวบ้ าน อยากให้ โรงแรมทาระบบ
คะแนนสะสม Reward Nights กับ ที่ พั กของชาวบ้ านเป็ นรางวัลให้ กับผู้รับบริ การที่ มาพักกับทาง
โรงแรมบ่ อยๆสามารถมาแลกคะแนนเข้ าพั ก กั บโฮมสเตย์ ของชาวบ้ านได้ อีก ด้ วย เป็ นการช่ วย
ประชาสั มพันธ์ และส่ งเสริ มสนับสนุนทางอ้ อมให้ กับธุรกิจเล็กๆ ของชาวบ้ านให้ อยู่ได้ ไปด้ วยกัน
อย่ างยัง่ ยืน ไม่ ทาลายธุรกิจท้ องถิ่นเล็กๆ ชาวบ้ านมีรายได้ เพิ่มขึน้ จากเดิม...”
จากผลการสนทนากลุ่มข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า สภาพชุมชนในท้องถิ่นประสบปัญสาคัญ
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิ จในระดับ ครัวเรื อน โดยประชาชนในท้องถิ่ นยอมรับ ว่าธุ รกิ จการ
โรงแรมและการท่องเที่ ยวสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุ มชนได้ดี ซึ่ งมีแนวคิดการบริ หารจัดการที่
ชุ ม ชนเสนอให้ เห็ น ว่า การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่า งโรงแรมกับ ท้อ งถิ่ น สามารถกระท าได้
หลากหลายทาง โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม ของโรงแรมให้ ที่ พ ัก ของชาวบ้า นเป็ นรางวัล ให้ ก ับ
ผูร้ ับบริ การที่มาพักกับทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลกคะแนนเข้าพักกับโฮมสเตย์ของชาวบ้าน
ได้ ซึ่ งถือเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) ในรู ปแบบการท่องเที่ยว
ชุมชน (Community Tourism) อีกทั้งโรงแรมควรสร้างการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการ
มีส่วนร่ วมของชุ มชนในการดาเนิ นธุ รกิจสี เขียวของโรงแรม อันเป็ นการมีส่วนร่ วมในลักษณะร่ วม
คิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบระหว่างชุมชนและโรงแรม
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4.3.2 ด้ านสถานศึกษาท้องถิ่น (Local School)
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปั จจุบนั ในการบริ หารจัดการของโรงแรมกับการมี
ส่ วนร่ วมของสถานศึกษาท้องถิ่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้ให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า
“...พวกเราคิ ดว่ าโรงแรมมีการเข้ ามาทากิจกรรมร่ วมกับทางโรงเรี ยนเป็ นระยะๆ ค่ อนข้ างดี
อยู่แล้ ว โรงเรี ยนเราก็ยึดถือความเป็ นโรงเรี ยนสี เขียวเหมื อนกับแนวคิ ดการทาธุ รกิ จของโรงแรม
เช่ นกัน ถ้ าเป็ นไปได้ เราอยากให้ ทางโรงแรมมาฝึ กภาษาต่ างประเทศให้ นักเรี ยนของเราด้ วย เพื่อเป็ น
การเพิ่ ม ทั ก ษะของการได้ เข้ า ท างานในโรงแรมได้ ม ากขึ ้น เพราะผู้ รั บ บริ การของโรงแรมมี
ชาวต่ างชาตินิยมมาพักเป็ นจานวนมาก...”
“...ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ กระทบจากการทาธุรกิจของโรงแรมนั้น เรามองว่ า เรื่ องของภาษา
วุฒิการศึ กษาในการรั บคนท้ องถิ่นเข้ าทางาน บางครั้ งยังรู้ สึ กว่ าเป็ นอุปสรรค จึ งอยากให้ เปิ ดกว้ าง
โดยเฉพาะเรื่ องของวุฒิการศึกษาที่ไม่ ต้องจากัดวุฒิใดๆอีกต่ อไป ...”
“...มีความคิ ดเห็นและข้ อเสนอแนะต่ อการบริ หารจัดการของโรงแรมว่ า อยากให้ โรงแรม
พิ จารณาเรื่ องมอบทุนการศึ กษาให้ กับนักเรี ยนยากจนแต่ เรี ยนดี ด้วย หรื อมีความตั้งใจผลิ ตผลงาน
หรื อสิ่ งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมได้ เป็ นรางวัล และอยากให้ มีกิจกรรมที่ ทางโรงแรมเข้ ามามี
ส่ วนร่ วมกั บ ทางโรงเรี ยนมากขึ ้น เช่ น กิ จกรรมคั ดแยกขยะ กิ จกรรมท าสิ่ งประดิ ษ ฐ์ เพิ่ ม มูล ค่ า
กิจกรรมปลูกต้ นไม้ เพื่อชี วิต เพื่อยกระดับเป็ นโรงเรี ยนสี เขียวเช่ นกัน...”
จากผลการสนทนากลุ่ มข้างต้นสะท้อนให้เห็ นว่า โรงเรี ยนในท้องถิ่ นมีความต้องการให้
โรงแรมมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นด้ านการสนับ สนุ น อาทิ การจัด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม สร้ า ง
นวัตกรรมสี เขียวที่เอื้อต่อชุ มชน และกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์ต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นการปลูกฝัง หรื อ
กล่ อมเกลาให้เยาวชนของท้องถิ่ นตระหนักถึ งการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมและมี ความพร้ อมในการ
ทางานที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวในชุ มชน ซึ่ งบ่ งชี้ ถึงการมีส่ วนร่ วมของโรงแรมในการ
ดาเนิ น ธุ รกิ จ สี เขี ย วที่ มี ส่ วนสั ม พัน ธ์ ก ับ โรงเรี ย นหรื อ สถาบัน การศึ ก ษาในท้องถิ่ น นั้น เอง โดย
สถานศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น ได้ มี ส่ วนร่ ว มในการร่ ว มปฏิ บ ัติ ใ นการบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วให้ ก ั บ
นักท่องเที่ยวของโรงแรม
4.3.3 ด้ านองค์ กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (Religion and Culture Organization)
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปั จจุบนั ในการบริ หารจัดการของโรงแรมกับการมี
ส่ วนร่ วมขององค์ก รศาสนาและวัฒ นธรรมในท้องถิ่ น ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ส าคัญ ได้ใ ห้ค วามเห็ น ไปใน
แนวทางเดียวกันว่า
“...พวกเราอยากให้ โรงแรมให้ ความร่ วมมือในการจัดกิ จกรรมมัสยิดที่ สามารถทาร่ วมกับ
โรงแรมได้ เพิ่ มขึน้ โดยเฉพาะหากมีผ้ ูรับบริ การที่ โรงแรมเป็ นผู้ที่นับถืออิ สลาม ทางโรงแรมควรมี
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การแนะนาสถานที่ของมัสยิดที่ มีข้อมูลชัดเจน เพื่อส่ งเสริ มให้ ผ้ รู ั บบริ การได้ เข้ าร่ วมการทาละหมาด
ได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสมเป็ นไปตามหลักการณ์ ของศาสนาอิ สลาม และอาจมี งบประมาณในการ
พัฒนาสถานที่ จัดงานกิจกรรมเพื่อชุมชนให้ กับมัสยิดด้ วยก็ดีมาก...”
“...ในฐานะของมัสยิด ซึ่ งเป็ นองค์ กรศาสนาและวัฒนธรรม ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ กระทบ
จากการทาธุรกิ จของโรงแรมนั้น เรามองว่ า ปั ญหาไม่ มีแต่ อาจมีอุปสรรคบ้ างที่ มัส ยิดเองก็มีการจัด
กิ จ กรรมร่ วมกั บ คนในชุ ม ชนแต่ ยังขาดงบประมาณ จึ งอยากให้ ทางโรงแรมลองช่ วยพิ จ ารณา
งบประมาณมาในส่ วนนีบ้ ้ างก็จะดีทีเดียว
“...อยากให้ ทางโรงแรมมอบหมายให้ บุคลากรออกไปร่ วมกิ จกรรมที่ ทางมัสยิดจัดขึน้ ด้ วย
และช่ วยพิ จารณามอบเงิ นสนับสนุนในการปรั บปรุ งสถานที่ มัส ยิดของชุ มชนไม่ ให้ เสื่ อมโทรมไป
ตามกาลเวลา...”
จากผลการสนทนากลุ่มข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมี
ความต้องการให้โรงแรมมีป ฏิ สัม พันธ์ในด้านการสนับ สนุ นกิ จกรรมของมัส ยิด โดยเฉพาะการ
สนับ สนุ นด้านการเงิ น และการส่ ง เสริ ม ในการเข้าร่ วมกิ จกรรมของสมาชิ ก ในชุ มชนซึ่ งนับ ถื อ
ศาสนาอิสลาม ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการมีส่วนร่ วมของโรงแรมในการดาเนิ นธุ รกิจสี เขียวที่มีส่วนสัมพันธ์กบั
มัสยิด ซึ่ งมีบทบาทในฐานะองค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โรงแรมดาเนินธุ รกิจอยู่ โดย
องค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบกับผล
ของการท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวของโรงแรม
4.3.4 ด้ านองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Local Government)
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปั จจุบนั ในการบริ หารจัดการของโรงแรมกับการมี
ส่ วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้ให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า
“...เราอยากให้ ทางโรงแรมมีการเข้ ามาร่ วมทากิจกรรมกับทาง อบต ให้ มากขึน้ กว่ าเดิมอี ก
ซึ่ งปั จจุบั น ก็ถือว่ าท าได้ ดีพ อสมควร ในเรื่ องของการเดิ นทางโดยทางรถ ทางเรื อก็ถือว่ าทาได้ ดี
ทีเดียวในเรื่ องของการระมัดระวัง ควบคุมคุณภาพเสี ยง...”
“...ทาง อบต. ก็มัก มี ก ารจั ด ท ากิ จ กรรมกั บ คนในท้ อ งถิ่ น ทุ ก วัน ที่ 15ของเดื อ นนะ แต่
บางครั้ งเราก็ยังขาดทั้งแรงงานและปั จจัยในการทากิ จกรรมเพราะรองบจากส่ วนกลางบางที ก็อาจ
ล่ าช้ าและมีจากัด เราอยากทาให้ มนั ดีๆ ถ้ าทางโรงแรมมาช่ วยได้ มากขึน้ คงดีทีเดียว...”
“...อยากให้ ช่วยเป็ นตัวอย่ างแม่ แบบองค์ กรธุ รกิจในด้ านการเสี ยภาษี บารุ งท้ องที่ และภาษี
อื่ นๆที่ เกี่ยวข้ องอย่ างตรงเวลาให้ ผ้ ูทากิจการอื่ นๆได้ เห็น อี กทั้งเรื่ องการขนส่ งก็อยากให้ จัดระเบี ยบ
ได้ ดีเป็ นการส่ งเสริ มให้ คนในชุ มนมีรายได้ ร่วมกันด้ วย ปรั บปรุ งถนนหนทางในส่ วนของโรงแรม
ให้ ชาวบ้ านได้ เดินผ่ านได้ อย่ างสะดวกมากขึน้ ด้ วย...”
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จากผลการสนทนากลุ่มข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีค วามสั ม พันธ์ กบั โรงแรมในหลายลัก ษณะ ทั้งในด้านการส่ งเสริ ม และการควบคุ ม ก ากับ การ
ส่ ง เสริ ม ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ วยสนับ สนุ น ในฐานะเป็ นตัว กลางระหว่างภาครั ฐ ที่
เกี่ ยวข้อง เช่ น จังหวัด อาเภอ หน่ วยราชการอื่นๆ กับโรงแรม รวมถึงการควบคุมกากับโดยเฉพาะ
การจัดเก็บภาษี การดูแลการจัดการระบบสาธารณู ปการที่มีผลต่อการเข้าใช้บริ การในโรงแรม และ
รวมถึ งในด้านการรักษาความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การของโรงแรม ซึ่ งบ่งชี้ ถึงความต้องการของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้โรงแรมมีส่วนร่ วมในการพัฒน
ท้องถิ่นร่ วมกัน โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการร่ วมรับผิดชอบในผลของการ
บริ การการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวของโรงแรม
4.3.5 ด้ านสถานพยาบาลท้องถิ่น (Local Hospital)
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปั จจุบนั ในการบริ หารจัดการของโรงแรมกับการมี
ส่ วนร่ วมของด้านสถานพยาบาลท้องถิ่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้ให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า
“...เราคิ ดว่ าเท่ าที่ เห็ นการดาเนิ นธุ รกิ จของโรงแรมมี การจัดการที่ ดีมาก อี กอย่ างเขตที่ ตั้ง
ของโรงแรมก็ติดเขตอุทยาน เป็ นผลดี ต่อการอนุรักษ์ ช่ วยเป็ นหู เป็ นตาให้ ภาครั ฐเพื่ อไม่ ให้ ใครเข้ า
ไปบุกรุ กพืน้ ที่ได้ ด้วย...”
“...อุป สรรคที่ กระทบจากการทาธุ รกิ จของโรงแรมนั้น เรามองว่ าไม่ มีปัญหาอะไรนะที่
กระทบกับสถานพยาบาล เพราะโรงแรมก็ค่อนข้ างมีการจัดการที่ ดีอยู่แล้ ว ห่ วงแค่ การจัดการพวก
ขยะติดเชื ้อเท่ านั้นถ้ ามีขอให้ คัดแยกให้ ถกู วิธี และถ้ ามีกิจกรรมด้ านส่ งเสริ มสุขภาพโดยการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้ อมอะไรที่สามารถมีร่วมกันได้ กด็ ีมาก...”
“...อยากให้ โรงแรมจัดการเรื่ องการคัดแยก บ่ งชี ้ขยะติ ดเชื ้อด้ วยเพราะอาจมีผ้ ู รั บบริ การที่
พักกับโรงแรมไม่ สบายแบบที่ อาจมีการทิ ง้ ขยะติดเชื ้อลงไปในถังขยะได้ เช่ นหน้ ากากอนามัย สาลี
เปื ้ อนเลื อดหรื อของเหลวติ ดเชื ้อที่ ร่างกายขับออกมา หรื ออื่ นๆ ต้ องมีการคัดแยกและนาไปกาจัด
อย่ างถูก ต้ อง ซึ่ งทางสถานพยาบาลยิ น ดี ให้ คาแนะนาและอบรมบุ คลากรให้ กั บ ทางโรงแรมใน
ประเด็นนี ้อย่ างมากหากขอความร่ วมมื อมา และอยากให้ ทางโรงแรมมี ก ารจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกั บ
ทางด้ า นสุ ข ภาพร่ วมกั บ สถานพยาบาลอี ก ด้ ว ย ส าหรั บ ชาวบ้ านบางครั้ ง ประสานงานมาทาง
สถานพยาบาลลาบากทางโทรศัพท์ หากทางโรงแรมจะเป็ นอาสาสมัครเพิ่มช่ องทางในการช่ วยรั บ
เรื่ องราวการประสานงานทางสุขภาพระหว่ างชุมชนกับทางสถานพยาบาลด้ วยก็จะดีมาก...”
จากผลการสนทนากลุ่ ม ข้างต้นสะท้อนให้เห็ นว่า การดาเนิ นธุ รกิ จการโรงแรมเป็ นการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) โดยการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก ในส่ วนของระบบสาธารณสุ ขมูลฐานที่ได้รับการดูแลโดยสถาน
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พยายาลภายในชุ มชนบ่งชี้ ถึง ความสาเร็ จในบทบาทการดาเนินธุ รกิจสี เขียวของโรงแรมเป็ นอย่างดี
ผ่า นการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามัย ของประชาชนในชุ ม ชน โดย
สถานพยาบาลท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบในผลของการบริ การการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวของโรงแรม
4.3.6 ผลการวิเคราะห์ การมีส่วนร่ วมของสั งคมต่ อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมของโรงแรม
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ของประเทศไทย
ผลการสนทนากลุ่มในประเด็นการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า
สภาพชุ มชนในท้องถิ่ นประสบปั ญสาคัญด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จในระดับครัวเรื อน
โดยประชาชนในท้องถิ่ นยอมรับว่าธุ รกิ จการโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กบั
ชุ มชนได้ดี ซึ่ งมีแนวคิ ดการบริ หารจัดการที่ชุมชนเสนอให้เห็ นว่า การสร้างความร่ วมมือระหว่าง
โรงแรมกับท้องถิ่ นสามารถกระทาได้หลากหลายทาง โดยเฉพาะการส่ งเสริ มของโรงแรมให้ที่พกั
ของชาวบ้านเป็ นรางวัลให้กบั ผูร้ ับบริ การที่มาพักกับทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลกคะแนนเข้า
พัก กับ โฮมสเตย์ข องชาวบ้า นได้ ซึ่ งถื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่า งยัง่ ยืน (Sustainable
Tourism) ในรู ป แบบการท่องเที่ ยวชุ มชน (Community Tourism) อีกทั้งโรงแรมควรสร้างการจ้าง
งานให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่ งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการดาเนินธุรกิจสี เขียวของโรงแรม
ขณะที่โรงเรี ยนในท้องถิ่ นมีความต้องการให้โรงแรมมีปฏิ สัมพันธ์ในด้านการสนับสนุ น
อาทิ การจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ ม สร้ างนวัตกรรมสี เขี ยวที่ เอื้ อต่ อชุ ม ชน และกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นการปลูกฝัง หรื อกล่อมเกลาให้เยาวชนของท้องถิ่นตระหนักถึง
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความพร้อมในการทางานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยวในชุมชน
ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการมีส่วนร่ วมของโรงแรมในการดาเนิ นธุ รกิ จสี เขียวที่มีส่วนสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนหรื อ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นนั้นเอง
นอกจากนี้ องค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความต้องการให้โรงแรมมีปฏิสัมพันธ์
ในด้านการสนับสนุ นกิจกรรมของมัสยิด โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเงิน และการส่ งเสริ มใน
การเข้าร่ วมกิ จกรรมของสมาชิ กในชุ มชนซึ่ งนับถื อศาสนาอิสลาม ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการมีส่วนร่ วมของ
โรงแรมในการดาเนิ นธุ รกิ จสี เขียวที่มีส่วนสัมพันธ์กบั มัสยิด ซึ่ งมีบทบาทในฐานะองค์กรศาสนา
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โรงแรมดาเนินธุรกิจอยู่
อีกทั้งบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กบั โรงแรมในหลายลักษณะ
ทั้ง ในด้า นการส่ ง เสริ ม และการควบคุ ม ก ากับ การส่ ง เสริ ม ขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลช่ ว ย
สนับสนุ นในฐานะเป็ นตัวกลางระหว่างภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง เช่ น จังหวัด อาเภอ หน่ วยราชการอื่นๆ
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กับ โรงแรม รวมถึ ง การควบคุ ม ก ากับ โดยเฉพาะการจัด เก็ บ ภาษี การดู แ ลการจัด การระบบ
สาธารณู ปการที่ มีผลต่อการเข้าใช้บริ การในโรงแรม และรวมถึงในด้านการรักษาความปลอดภัย
ของผูร้ ับบริ การของโรงแรม ซึ่ งบ่งชี้ถึงความต้องการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้โรงแรมมีส่วนร่ วมในการพัฒนท้องถิ่นร่ วมกัน
รวมทั้งการดาเนิ นธุ รกิ จการโรงแรมเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Tourism) โดยการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก ในส่ วนของระบบ
สาธารณสุ ขมูลฐานที่ได้รับการดูแลโดยสถานพยายาลภายในชุ มชนบ่งชี้ ถึง ความสาเร็ จในบทบาท
การดาเนิ น ธุ รกิ จสี เขี ย วของโรงแรมเป็ นอย่างดี ผ่านการสร้ างความร่ วมมื อในด้านการส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพอนามัยของประชาชนในชุ มชน จากที่กล่าวมาข้างต้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วม
ของสั งคมต่อการเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) โดยการเปิ ด
โอกาสให้ป ระชาชน มี ส่ วนร่ วมในการคิ ดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิ บ ตั ิ และร่ วม
รับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนซึ่ งประกอบด้วย ด้านชุมชนท้องถิ่น (Local
Community) ด้านสถานศึกษาท้องถิ่น (Local School) ด้านองค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่ น
(Religion and Culture Organization) ด้านองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น (Local Government) และ
ด้านสถานพยาบาลท้องถิ่น (Local Hospital) ล้วนสนับสนุนให้การดาเนินธุ รกิจการโรงแรมที่ต้ งั อยู่
บนรากฐานการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างมาก ดังเช่ นที่ Freeman et al.
(2010) ซึ่ งได้แบ่ งผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยเป็ น 2 กลุ่ มหลักๆ คือ (1) ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยหลัก เช่ น ลูกค้า คู่แข่ ง
ผู้ผ ลิ ต วัต ถุ ดิ บ พนั ก งาน และผู้ถื อ หุ ้ น (2) ผู้มี ส่ ว นได้ เสี ยรองได้แ ก่ รั ฐ บาล องค์ ก ร ชุ ม ชน
สภาพแวดล้อม หรื อนัก เคลื่ อนไหวต่ างๆ และ Freeman (2010) สนับ สนุ น ว่าผูบ้ ริ ห ารต้องสร้ าง
ความพอใจต่อบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อผลลัพธ์ของบริ ษทั ซึ่ งมีหลากหลายประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า
ผูข้ ายปั จจัยการผลิต องค์กรชุ มชนในท้องถิ่น จึงกล่าวว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ย คือ กลุ่มและบุคคลผูซ้ ่ ึ งอาจ
มีผลต่อหรื อได้รับผลกระทบจากความสา เร็ จของภารกิจขององค์กร
4.4 สรุ ปผลการวิเคราะห์ รูปแบบการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมในภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ประเด็นกรอบแนวคิดในการศึกษา การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทย ใน 3 มิติหลัก ซึ่ งสามารถนามาวิเคราะห์ในประเด็นข้อค้นพบที่สาคัญ
โดยอธิบายตามกรอบแนวทางในการวิจยั และวัตถุประสงค์ในการวิจยั ตามลาดับดังนี้
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มิติที่ 1 มิติด้านการจัดการองค์ การสี เขียว (Green Organization Management)
จากผลการสัมภาษณ์เชิ งลึกของมิติการจัดการองค์การสี เขียว พบว่า ด้านภาวะผูน้ าแบบ
สร้างความเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership)นั้นมีความโดดเด่ นที่สุดที่ทางโรงแรมให้
ความสาคัญเพื่อเป็ นแรงผลักดันให้การบริ หารก้าวไปสู่ ความสาเร็ จและยัง่ ยืน โดยพบว่าผูบ้ ริ หาร
ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสาหรับพนักงานได้ดี ผูบ้ ริ หารจะเป็ นที่ยกย่อง เคารพนับ
ถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน พนักงานจะพยายาม
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ให้เหมื อนกับนโยบายและความคาดหวังจากผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถ
ถ่ ายทอดไปยัง พนัก งานได้อ ย่างชัดเจนและทั่วถึ ง สะท้อนให้เห็ นถึ งภาวะผูน้ าแบบสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงในรู ปแบบบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หมายถึง การที่ผนู้ า
ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสาหรับผูต้ าม ผูน้ าจะเป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา
ไว้วางใจ และทาให้ผตู ้ ามเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผูต้ ามจะพยายามประพฤติปฏิบตั ิ
เหมือนกับผูน้ าและต้องการเลี ยนแบบผูน้ าของเขา สิ่ งที่ผนู้ าต้องปฏิ บตั ิเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้
คื อ ผูน้ าจะต้องมี วิสั ยทัศน์ และสามารถถ่ ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ าจะเสริ มความภาคภูมิใจ ความ
จงรั ก ภัก ดี และความมั่น ใจของผูต้ าม และท าให้ ผูต้ ามมี ค วามเป็ นพวกเดี ย วกับ ผูน้ า โดยอาศัย
วิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าแสดงความมัน่ ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
เพื่อการบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความ
มัน่ ใจในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิ พลของ
ตนในการบรรลุ เป้ าหมายและปฏิ บตั ิภาระหน้าที่ขององค์ก าร จะเห็ นได้ว่าผูน้ าที่ มีภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) ได้รับ การยอมรั บ ว่า เป็ นรู ป แบบของภาวะผูน้ าที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Angus Leppan et al., 2010; Shahin & Zairi,
2007) เนื่ องจากเป็ นผูน้ าที่สามารถสร้างคุณค่าและทางเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับ
ผูต้ าม เป็ นต้นแบบที่ดีให้ผตู้ ามลอกเลียนแบบ การท้าทายผูต้ ามในการพัฒนาการทางาน ตลอดจน
การเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของผูต้ าม เพื่อให้ผนู้ าสามารถนาพาผูต้ ามไปสู่ การบรรลุผลการปฏิบตั ิงาน
ได้ (Bass & Avolio, 1994) โดยผูน้ าของโรงแรมยึดหลักการทาธุ รกิ จโดยเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
และ ความรับผิดชอบต่อสั งคม ยึดการดาเนิ นงานขององค์กรที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่ วนได้
ส่ วนเสี ยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร ตลอดจนมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ควบคู่กบั การดาเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อนาไปสู่ ความยัง่ ยืน โดยยึดหลักการมีอุดมการณ์ อย่างแน่ วแน่ และ
กระทาตัวเป็ นต้นแบบให้พนักงานปฎิบตั ิตามเพื่อสร้างความรู้สึกของความเป็ นทีมงานครอบครัว
เดียวกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร
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มิติที่ 2 มิติด้านการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing)
จากผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกด้านการตลาดสี เขียว ในลักษณะของส่ วนประสมการตลาดสี
เขี ยว โดยใช้แนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s นั้น พบว่าประเด็ น ด้านราคา (Price) นั้น มี
นัยสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะราคาของห้องพักรวมอาหารเช้าหรื อห้องพักพร้อมแพคเกจทัวร์ ควร
ปรั บระดับ ราคาและแพคเก็จที่ พ กั ในระดับ ที่มีความคุ ม้ ค่ามากขึ้ น เป็ นราคาที่เหมาะสม อาจเพิ่ม
แรงจูงใจให้ลูกค้าชาวไทยสนใจเข้ามาใช้บริ การได้มากขึ้น เนื่ องจากยังพบประเด็นความเหลื่อมล้ า
ของความสามารถในการเข้าถึงสิ นค้าและบริ การของโรงแรมโดยเฉพาะกับลูกค้าชาวไทยที่มีหัวใจ
รักษ์ส่ิ งแวดล้อมและต้องการที่พกั ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ได้ระดับมาตรฐานสากลเช่ นเดียวกับ
ลู กค้าชาวต่างชาติ ซ่ ึ งมี ศกั ยภาพในการจับจ่ายที่สู งกว่า จากการวิเคราะห์ประเด็นด้านต้นทุ นการ
บริ หารจัดการซึ่ งเป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่ งของการกาหนดราคาสิ นค้าหรื อบริ การที่มีความเหมาะสมเมื่อ
เที ย บกับ ราคาตลาดแล้ว โรงแรมสี เขี ยวส่ วนใหญ่ ย งั มี ตน้ ทุ นการบริ ห ารงานสู ง หรื อแม้ก ระทัง่
ต้น ทุ น การรี ไซเคิ ล ขยะเพื่ อ น ากลับ มาใช้ ใ หม่ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ งแม้ว่ า จะพยายามควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายคงที่แล้วก็ตาม ดังนั้นโรงแรมควรต้องใช้เวลาค้นหาซัพพลายเออร์ มากขึ้นอีกซักหน่อยเพื่อ
หาเจ้า ที่ ส ามารถเสนอราคาสิ น ค้า ออร์ ก านิ ค ได้ ถู ก กว่า ในขณะที่ คุ ณ ภาพจะต้องไม่ ล ดลง หรื อ
เปรี ยบเที ยบราคาอย่างน้อยสามเจ้า เพื่อท าให้เกิ ดความได้เปรี ยบในการลดต้นทุ น โดยไม่ ยึดติ ด
กับซัพพลายเออร์ ที่ซ้ื อขายกันมานาน มีสินค้าหลายอย่างที่ใครก็สามารถผลิตได้จึงทาให้ตอ้ งแข่งขัน
กันด้านราคาและคุณภาพ โรงแรมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสี ยเปรี ยบของผูผ้ ลิตในการเลือกเฟ้ น
หาซัพพลายเออร์ ที่เสนอสิ่ งที่ทาให้โรงแรมคุม้ ค่ามากที่สุด เพื่อได้ราคาที่ดีที่สุดซึ่ งจะสามารถช่วยล
ลดต้นทุ นในการดาเนิ นงานที่จะส่ งผลต่อการกาหนดราคาสิ นค้าหรื อบริ การของโรงแรมให้ถูกลง
ทาให้ขยายฐานของลูกค้าได้มากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลต่อความสามารถในการทากาไรได้อย่างยัง่ ยืนและ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมดังนโยบายหลักด้านการจัดซื้ อสี เขียวของโรงแรมด้วย จะเห็นได้วา่ ประเด็น
ด้านราคาสี เขียวนั้น ผูป้ ระกอบการควรกาหนดราคาตามมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นธรรมต่อ
ผูบ้ ริ โภค และหากมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างไร้ประสิ ทธิภาพก็จะก่อให้เกิดความสู ญเปล่า
และของเสี ย ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และส่ งผลให้สินค้ามีราคาแพงเกิ นความเหมาะสม
(วศิน มหัตนิรันดร์ กุล, 2560) การเติบโตของธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ เป็ นสิ่ ง
ที่ดีเพราะเป็ นการกระตุน้ ให้สังคมและผูบ้ ริ โภคใส่ ใจต่อความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น แต่ถา้
หากว่าความใส่ ใจในสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคได้ถูกนาไปใช้แต่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น
โดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคถูกชี้นาไปในทางที่
ผิด อย่างไรก็ตามยังมี ธุรกิ จอี กหลายประเภทที่ใช้แนวคิดทางการตลาดแบบเดิ ม โดยไม่คานึ งถึ ง
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมโดยรวม มุ่งหวังแต่ทากาไรสู งสุ ดซึ่ งในระยะยาวแล้วจะส่ งผล
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เสี ยมากกว่าผลดี โดยเฉพาะในยุคที่ขอ้ มูลข่าวสารสามารถแพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว และยังจะ
ส่ งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่ งปั จจุบนั กฎระเบียบโลกว่าด้วยเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมี
การนามาใช้เป็ นกาแพงปิ ดกั้นทางการค้าแล้ว ตลาดสี เขียวจึงไม่ใช่กลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะกัน
ทางการแข่งขัน แต่เป็ นการสร้างจิตสานึกที่รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมโดยรวม หากธุ รกิจ
ละเลยไม่ใส่ ใจกับสิ่ งแวดล้อมและสังคมก็เท่ากับว่าธุ รกิ จกาลังจะเข้าใกล้จุดจบแห่ งความสู ญเสี ย
เมื่อถึงเวลานั้นการจะเกิดจิตสานึกก็สายเกินไปเสี ยแล้ว
มิ ติที่ 3 มิ ติก ารมี ส่ วนร่ วมของสั งคมต่ อการเป็ นมิต รกับ สิ่ งแวดล้ อมของโรงแรม (Green Social
Participation)
จากผลการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผูแ้ ทนชุมชนแต่ละองค์กรประกอบไป
ด้วย ชุ ม ชนท้องถิ่ น (Local Community) สถานศึ ก ษาท้องถิ่ น (Local School) องค์ก รศาสนาและ
วัฒ นธรรมในท้อ งถิ่ น (Religion and Culture Organization) องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น (Local
Government) และสถานพยาบาลท้องถิ่น (Local Hospital) พบว่า ผูส้ นทนากลุ่มมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งหมดว่า โดยมีนยั สาคัญว่าภาคชุ มชนท้องถิ่ นต้องการให้โรงแรมเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่ วมในการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมและร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันเกิ ด
จากการดาเนิ นงานของโรงแรมและมีผลกระทบมาถึงประชาชน จากการศึกษาของ Jamali (2008)
พบว่าในบริ บทประเทศกาลังพัฒนา การดูแลกิ จการมีความจาเป็ นต่อการรับผิดชอบต่อการมีส่วน
ร่ วมทางสังคมซึ่ งส่ งผลต่อความยัง่ ยืนของธุรกิจ การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นกระบวนการ
ซึ่ งสร้างบริ บทของการปฏิสัมพันธ์แบบเป็ นพลวัตร การเคารพซึ่ งกันและกัน การสนทนาและการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้ างความไว้วางใจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่ วม (Andriof & Waddock, 2002)
ซึ่ งสอดคล้องกับ การศึ กษาของ Manetti (2011) ที่ได้ให้ค วามหมายว่า เป็ นกระบวนการที่ บ ริ ษ ทั
เกี่ ยวข้องกับ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ของพวกเขาไม่ ว่าจะเป็ นกระบวนการร่ วมปฏิ บ ัติกิ จกรรมและร่ วม
รับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ หรื อการตัดสิ นใจ ทาให้พวกเขาเข้าร่ วมในกระบวนการธุ รกิจ การแบ่งปั น
ข้อมูล มีการสนทนา และสร้างรู ปแบบของการรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนั้นการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย คือกระบวนการสร้างปฏิ สัม พันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยและองค์กร ในการตัดสิ นใจ ร่ วม
กระบวนการในธุ รกิจ เพื่อสร้างความไว้วางใจ เคารพซึ่ งกันและกัน นาไปสู่ ความรับผิดอบร่ วมกันที่
จะส่ งผลต่อความยัง่ ยืนทางธุ รกิจและก่อให้เกิดความสุ ขทั้งสองฝ่ าย
จากกรอบแนวคิ ดการวิจยั ได้นามาซึ่ งผลการศึก ษา สามารถสรุ ป ได้เป็ นรู ป แบบการบริ ห าร
จัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยได้ดงั นี้
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(เสาที่1)

(เสาที่ 2)

(เสาที่ 3)

การจัดการองค์ การสีเขียว

การตลาดสี เขียว

การมีส่วนร่ วมของสังคม

Green Organization Management

4P’s Green Marketing

Green Social Participation

ภาวะผู้นา (Leadership)
ผู้ น าแบบมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์
( Idealized Influence) โรงแรมให้ ค วาม
ส าคัญ เพื่ อ เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ ก ารบริ ห าร
ก้าวไปสู่ ค วามส าเร็ จและยัง่ ยืน โดยพบว่า
ผูบ้ ริ ห ารประพฤติ ต ัว เป็ นแบบอย่าง หรื อ
เป็ นโมเดลสาหรับพนักงานได้ดี ผูบ้ ริ หารจะ
เป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ
และทาให้พนักงานเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่ อ
ได้ ร่ วม งาน กั น พ นั ก งาน จะ พ ยายาม
ประพฤติปฏิ บตั ิ ให้เหมื อนกับนโยบายและ
ความคาดหวัง จากผู้บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทัศ น์
และสามารถถ่ า ยทอดไปยัง พนั ก งานได้
อย่างชัดเจนและทัว่ ถึง

ราคา (Price)
ปรับระดับราคาและแพคเก็จที่พกั ในระดับ
ที่มีความคุม้ ค่ามากขึ้น ควบคุมต้นทุนด้าน
การจัด ซื้ อ สี เขี ยว เลื อ กเฟ้ นหาซั พ พลาย
เออร์ แ ละวัต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น ที่ ท าให้
โรงแรมมีตน้ ทุนคุม้ ค่ามากที่สุด เพื่อให้ได้
ราคาที่ ดีที่สุดซึ่ งจะสามารถช่ วยลดต้นทุน
ด้ า น วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ ก ารข น ส่ งใน ก าร
ดาเนิ นงานอันจะส่ งผลต่อการกาหนดราคา
สิ นค้าหรื อบริ การของโรงแรมให้ถูกลง ทา
ให้ ข ยายฐานของลู ก ค้าได้ ม ากขึ้ น ซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อความสามารถในการทาก าไรได้
อย่างยัง่ ยืนและไม่กระทบต่อนโยบายหลัก
ของการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ เสี ย (Stakeholder)
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่ วม
ใน ก ารร่ ว ม ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม แ ล ะ ร่ ว ม
รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ องต่ า งๆ อั น เกิ ด จากการ
ดาเนินงานของโรงแรมและมีผลกระทบมาถึง
ประชาชน โดยเฉพาะการร่ วมมื อกับ ธุ รกิ จ
ท้ อ งถิ่ น ของชาวบ้ า น เช่ น โฮมสเตย์ โดย
โรงแรมท าระบบคะแนนสะสม Reward

Nights กับ ที่ พ ัก ของชาวบ้ า นเป็ นรางวัล
ให้ ก ั บ แขกที่ ม าพัก กับ ทางโรงแรมบ่ อ ยๆ
สามารถมาแลกคะแนนเข้าพัก กับ โฮมสเตย์
ข อ งช าวบ้ า น ได้ อี ก ด้ ว ย เป็ น ก ารช่ วย
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งเสริ มสนั บ สนุ น
ทางอ้อมให้กบั ธุ รกิจเล็กๆของชาวบ้านให้อยู่
ได้ ไ ปด้ ว ยกั น อย่ า งยัง่ ยื น ไม่ ท าลายธุ ร กิ จ
ท้อ งถิ่ น เล็ ก ๆ ชาวบ้าน ช่ วยให้ ช ชาวบ้านมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิ มและส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ
ท้องถิ่นให้มีความเจริ ญ

ภาพที่ 4.31 แผนภาพวิเคราะห์การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมใน
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย (ตัวแบบกรี นโฮเทล LPS/Green Hotel LPS Model)
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
กล่าวโดยสรุ ป ในการศึกษาเรื่ อง “การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมใน
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมด ต่างเห็นพ้องในแนวทางเดียวกันว่า
การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม กิจการมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแส
ความตื่นตัวด้านสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจารณาถึงสภาพปั จจุบนั ลักษณะการบริ หารจัดการ
ปั ญ หาอุ ป สรรคและการเสนอแนะแนวทางแก้ไ ขหรื อพัฒ นา ผูใ้ ห้ข ้อมูล ส าคัญ ต่ างเห็ น ว่า การ
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บริ ห ารจัด การกิ จการโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มในภาคใต้ข องประเทศไทยต้อ งอาศัย
องค์ประกอบทั้งทางด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ การนามาใช้ที่ เกิ ดประโยน์สู งสุ ด
ผูน้ าของโรงแรมยึดหลักการทาธุ รกิจโดยเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม ยึด
การดาเนินงานขององค์กรที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
องคก์ร ตลอดจนมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมควบคู่กบั การดาเนินธุ รกิจ เพื่อนาไปสู่
ความยัง่ ยืน และยึดหลักการความเป็ นผูน้ าที่มีอุดมการณ์อย่างแน่วแน่และกระทาตัวเป็ นต้นแบบให้
พนักงานปฎิ บตั ิ ตามเพื่ อสร้ างความรู้สึกของความเป็ นทีมงานครอบครัวเดียวกัน ก่ อให้เกิ ดความ
สามัคคีในองค์กร นอกจากนี้ในการที่จะก่อให้เกิดผลกาไรในรู ปตัวเงินจากการประกอบธุรกิจที่เป็ น
มิตรกับบสิ่ งแวดล้อมนั้น จะมี ตน้ ทุนการดาเนิ นงานค่อนข้างสู งอิงเทคโนโลยีเงพลังงานทดแทน
หรื อเกษตรอิ น ทรี ยท์ ี่ ไ ม่ ส ามารถจะท าก าไรให้องค์ก รในระยะสั้ นๆ ได้ ดังนั้น การตลาดสี เขี ย ว
โดยเฉพาะประเด็นด้านราคา จึงค่อนข้างมีนยั สาคัญต่อการพิจารณาเป็ นอย่างยิ่ง โดยต้องปรับระดับ
ราคาและแพคเก็จที่ พกั ในระดับที่มีความคุ ม้ ค่ามากขึ้น ควบคุมต้นทุนด้านการจัดซื้ อสี เขียว เลือก
เฟ้ นหาซัพพลายเออร์ ที่เสนอสิ่ งที่ทาให้โรงแรมคุ ม้ ค่ามากที่สุด เพื่อได้ราคาที่ดีที่สุดซึ่ งจะสามารถ
ช่วยลดต้นทุนในการดาเนิ นงานที่จะส่ งผลต่อการกาหนดราคาสิ นค้าหรื อบริ การของโรงแรมให้ถูก
ลง ทาให้ขยายฐานของลูกค้าได้มากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลต่อความสามารถในการทากาไรได้อย่างยัง่ ยืน
และไม่กระทบต่อนโยบายหลักของการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของกลุ่มธุ รกิจโรงแรมสี เขียวยังต้องการการสนับสนุนและกลไก
ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในชุ มชนท้องถิ่นซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยอีกด้วย โดยต้องคานึงถึงการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่นหรื อสิ่ งแวดล้อมทางสังคมให้มีส่วนในกระบวนการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรม
และร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ หรื อการตัดสิ นใจ มี การแบ่งปั นข้อมูล มีการสนทนา และสร้าง
รู ปแบบของการรับผิดชอบร่ วมกันการมีจิตสานึกรู้รักษาทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติดว้ ยกัน
ธุ รกิจกลุ่มโรงแรมสี เขียวถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญที่จะต้องมีการพัฒนาให้เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างยัง่ ยืน
เนื่ องจากหากเราไม่รู้จกั ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ไม่รู้จกั รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่าง
จากัดนี้ แล้ว ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูน่ ้ นั ย่อมมีอนั หมดสิ้ นไปได้ แต่สิ่งเหล่านี้หากปราศจากความ
ร่ วมมือที่ดีจากชุ มชนท้องถิ่นแล้วก็ยากที่จะประสบความสาเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน องค์ประกอบทางการ
จัดการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมส่ งผลให้การบริ หารจัดการของการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมเติบโตได้อย่างมีความแข็งแกร่ งและยัง่ ยืนตลอดไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
สรุ ปผลการศึกษา เรื่ อง “การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ัง
ตะวัน ตกของประเทศไทย” มี วตั ถุ ป ระสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วย การศึ ก ษามิ ติก ารจัดการ
องค์ก ารสี เขี ย วของโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย การศึ ก ษามิ ติ
การตลาดสี เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย และการศึกษามิติ
การมี ส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่ งการศึกษานี้ ใช้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพผ่านการสังเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยั อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ร่ วมกับ วิธีการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กร่ วมกับ การสนทนากลุ่ ม เป็ นการใช้วิธี
กรณี ศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Case Study) มุ่งศึกษาจากัดเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมที่
ได้รับคารับรองการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย โดยจะ
นาเสนอสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์เป็ นลาดับๆ ต่อไป
5.1.1 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษามิติการจัดการองค์ การสี เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ของประเทศไทย
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดข้ า งต้น ย่ อ มพบว่ า มิ ติ ด้ า นการจัด การองค์ ก ารสี เขี ย ว (Green
Organization Management) นั้ น ให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มตามหลัก 3R (3 R of
Nature Environment) กล่าวคือ แนวทางการลด (Reduce) การใช้พลังงาน และทรัพยากรต่างๆ หรื อ
แนวทางการประหยัดการใช้ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ คุม้ ค่า และถูกต้องเหมาะสมผ่านการสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้า ใจ และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ทั้ง แก่ พ นัก งานและผู้รั บ บริ ก าร การวางแผนการ
ดาเนิ นการ รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการล้วนส่ งผลให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้เป็ น
อย่างดี ในขณะที่การใช้ซ้ า (Reuse) คือนากลับมาใช้ใหม่ หรื อใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง เป็ นการนาวัสดุที่
กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วกลับมาใช้ใหม่ตรงๆ หรื อเพิ่มความสร้างสรรค์ (DIY) ขึ้น ซึ่ งการ
ใช้ซ้ าของทางโรงแรมมุ่ งเน้นอยู่ที่ ก ารวางแผนการดาเนิ น การที่ ก าหนดขั้นตอนการดาเนิ น การ
ภายในองค์กรให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานตระหนัก
ถึงการปฏิบตั ิงานที่ช่วยให้การนาทรัพยากรมาใช้ซ้ าได้ เช่น การทาให้น้ าใช้แล้วปนเปื้ อนน้ ามันให้
น้อยที่สุด เป็ นต้น รวมทั้งการใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่ไม่ส่งผลเสี ยหรื อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้
แก้ว กระบอกไม้ไ ผ่ เป็ นต้น และการน ากลับ มาใช้อี ก (Recycle) คื อ การน ากลับ มาใช้อี ก หรื อ
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หมุนเวียนกลับมาใช้อีก โดยเป็ นการนาวัสดุที่กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วไปผ่านกระบวนการ
หลอมใหม่แล้วนากลับมาเป็ นวัสดุเดิมหรื อวัสดุชิ้นใหม่ ซึ่ งวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้อีกได้ ซึ่ ง
การจัดการขยะทั่วไป ขยะรี ไซเคิ ล และขยะอัน ตราย โดยทางโรงแรมได้จดั ให้มี วิธี ก ารในการ
กาหนดขั้นตอนควบคุมการจัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย ตั้งแต่การแยกประเภท
การจัดเก็บ การขนส่ ง และการกาจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกฎหมายในการกาจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว และเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยแนวทางการดาเนิ นการทั้งหมดข้างต้น ดาเนินการภายใต้แนวคิดในการปฏิบตั ิที่สาคัญ
ของโรงแรมได้แก่
ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเกี่ ยวกับ การจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของบุคลากรในองค์กร
ประการต่อมา การสร้ างความรู้ความเข้าใจทั้งแก่พนักงานและผูร้ ับบริ การของโรงแรมให้
ตระหนักและปฏิบตั ิตามการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R คือ การลด (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse)
และการนากลับมาใช้อีก (Recycle)
ประการที่สาม การจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งอาคาร
สถานที่ วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม และ
ประการที่สี่ การเชิ ญชวนให้ผรู้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม
อย่ า งไรก็ ดี การจัด การองค์ ก ารในมิ ติ ด้า นวัฒ นธรรมองค์ ก ารทั้ง 3 ประเด็ น ได้แ ก่
วัฒนธรรมการบริ การลูกค้า (Customer Service Culture) วัฒนธรรมทางจริ ยธรรม (Ethical Culture)
และวัฒ นธรรมแห่ งความหลากหลาย (Diversity Culture) นั้น โรงแรมได้ส ร้ างและปฏิ บ ัติ ต าม
วัฒ นธรรมผ่านกระบวนการฝึ กอบรมเพื่อหล่ อหลอมหรื อกล่ อมเกลาให้บุ คลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์ก รหรื อ โรงแรม ซึ่ งการอบรมด าเนิ นการทั้ง ในทางตรงและทางอ้อ มเพื่ อ ท าให้
วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นนั้นถูกแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิผา่ นการยอมรับและตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R หรื อการจัดการองค์กรสี เขียวที่ให้ความสาคัญกับการบริ หาร
จัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีการบริ หารจัดการทั้งด้านภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบ้ ริ หารโรงแรมนั้นเป็ นไปตามแนวคิดที่เน้นถึง
การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ (Idealized Influence) การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Inspiration
Motivation) การกระตุ ้น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) และการค านึ งถึ งความเป็ นปั จเจก
บุ ค คล (Individualized Consideration) โดยสะท้อ นให้ เห็ น ว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงแรมประพฤติ ต ัวเป็ น
แบบอย่าง (Leadership Model) สาหรับพนักงาน ดังพบว่า ผูบ้ ริ หารได้รับการยกย่อง เคารพนับถือ
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ศรั ทธา ไว้วางใจ และทาให้พนักงานเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน พนักงานจึงพยายาม
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ให้เหมื อนกับนโยบายและความคาดหวังจากผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังพนักงานได้อย่างชัดเจนและทัว่ ถึ ง ซึ่ งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารดังกล่ าวถื อเป็ นแบบ
แผนที่สาคัญต่อการหล่อหลอมทั้งทางวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างแนวทางการปฏิบตั ิที่สัมพันธ์
กับการจัดการองค์การสี เขียวเพื่อส่ งให้การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง
แรงกดดันจากความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การถือเป็ นกลไกสาคัญที่ผลักดันให้ผนู้ าองค์กร
จาเป็ นต้องกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนิ น ธุ รกิ จการโรงแรมที่ สอดคล้องกับ การจัดการ
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การผลักดันของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การที่เกิดขึ้นจึงถือเป็ นกลไกที่
ขับเคลื่ อนองค์ก รผ่านผูบ้ ริ หารของโรงแรมในฐานะผูน้ าองค์กรเพื่อผลักดันให้เป็ นนโยบายของ
องค์กรต่อไป
5.1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษามิ ติ ก ารตลาดสี เขี ย วของโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ของประเทศไทย
หากพิ จารณาภาพรวมของผลการวิเคราะห์ ก ารตลาดสี เขี ย วของโรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย ย่อมพบว่า ปั จจัยการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing)
ทั้งหมดประกอบด้วย ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ สี เขี ย วและบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เพื่ อ สิ่ งแวดล้อ ม (Green Product &
Packaging) ด้านราคา (Green Price) ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย (Green Place of Distribution) และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Green Promotion) สะท้อนให้เห็นว่า
ด้านผลิ ตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่ อ สิ่ งแวดล้อม (Green Product & Packaging) นั้น
โรงแรมพยายามเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้รูปแบบ
การให้บริ การนั้นเกิ ดอัตลักษณ์ (Service Identities) ซึ่ งสอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ตามนโยบายของผูบ้ ริ หารโรงแรมและวัฒนธรรมองค์กร ดังสะท้อนผ่านการสร้างกิ จกรรมการท่อ
เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การนอกเหนือจากการให้บริ การด้านห้องพัก
ขณะที่ ด้านราคา (Green Price) สะท้อนให้เห็ นว่าการกาหนดราคาของห้องพัก ในแต่ ล ะ
ประเภทนั้นนับว่ามี การกาหนดราคาที่ไม่แตกต่างกับโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่ มีโครงสร้างธุ รกิ จใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่ งหมายถึงการมีทาเลที่ต้ งั และขนาดของการดาเนินธุ รกิจการโรงแรม โดยจุดแข็ง
ทางด้านราคานั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการสร้างอัตลักษณ์การบริ การ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดขายสาคัญ
หรื อกล่าวได้ว่าการกาหนดราคาดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผูร้ ับบริ การทั้งชาวต่างประเทศและ
ชาวไทย
ส่ วนด้านสถานที่การจัดจาหน่าย (Green Place of Distribution) นั้น การวางช่องทางการจัด
จาหน่ ายทางธุ รกิ จที่ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตถือว่าเปิ ดกลยุทธ์การตลาดที่ไร้
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ขี ดจากัดแต่อยู่ภ ายใต้ขอบเขตความเชื่ อมัน่ ของลูกค้าที่ มี ต่อระบบการช าระค่าบริ การผ่านระบบ
ธนาคารออนไลน์
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Green Promotion) พบว่า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดได้
ให้ความสาคัญกับการใช้อตั ลักษณ์ของการตลาดสี เขียวผ่านการให้บริ การของห้องพักและกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถือเป็ นตัวแบบ
การให้บริ การในธุ รกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ครบวงจรของธุรกิจการบริ การสี เขียว
จากปั จจัยการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing) ทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงการจัดการทาง
ธุ รกิ จที่ลงตัวในการผสมผสานปั จจัยพื้นฐานข้างต้น โดยใช้ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์สีเขียวมาเป็ นอัต
ลักษณ์สาหรับการสร้างสิ นค้าหรื อการให้บริ การของโรงแรม โดยมีการกาหนดราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด โดยอาศัยระบบการทาธุ รกิจออนไลน์หรื อระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่สาคัญ
5.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษามิ ติ ก ารมี ส่ วนร่ วมของสั งคมต่ อ การเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ของประเทศไทย
ผลการสนทนากลุ่มในประเด็นการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า
สภาพชุ มชนในท้องถิ่ นประสบปั ญสาคัญด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จในระดับครัวเรื อน
โดยประชาชนในท้องถิ่ นยอมรับว่าธุ รกิ จการโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กบั
ชุ มชนได้ดี ซึ่ งมีแนวคิ ดการบริ หารจัดการที่ชุมชนเสนอให้เห็ นว่า การสร้างความร่ วมมือระหว่าง
โรงแรมกับท้องถิ่ นสามารถกระทาได้หลากหลายทาง โดยเฉพาะการส่ งเสริ มของโรงแรมให้ที่พกั
ของชาวบ้านเป็ นรางวัลให้กบั ผูร้ ับบริ การที่มาพักกับทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลกคะแนนเข้า
พัก กับ โฮมสเตย์ข องชาวบ้า นได้ ซึ่ งถื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่า งยัง่ ยืน (Sustainable
Tourism) ในรู ป แบบการท่องเที่ ยวชุ มชน (Community Tourism) อีกทั้งโรงแรมควรสร้างการจ้าง
งานให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่ งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการดาเนินธุรกิจสี เขียวของโรงแรม
ขณะที่ โรงเรี ยนในท้องถิ่ นมีความต้องการให้โรงแรมมีปฏิ สัมพันธ์ในด้านการสนับสนุ น
อาทิ การจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ ม สร้ างนวัตกรรมสี เขี ยวที่ เอื้ อต่ อชุ ม ชน และกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นการปลูกฝัง หรื อกล่อมเกลาให้เยาวชนของท้องถิ่นตระหนักถึง
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความพร้อมในการทางานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยวในชุมชน
ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการมีส่วนร่ วมของโรงแรมในการดาเนิ นธุ รกิ จสี เขียวที่มีส่วนสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนหรื อ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นนั้นเอง
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นอกจากนี้ องค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความต้องการให้โรงแรมมีปฏิสัมพันธ์
ในด้านการสนับสนุ นกิจกรรมของมัสยิด โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเงิน และการส่ งเสริ มใน
การเข้าร่ วมกิ จกรรมของสมาชิ กในชุ มชนซึ่ งนับถื อศาสนาอิสลาม ซึ่ งบ่งชี้ ถึงการมีส่วนร่ วมของ
โรงแรมในการดาเนิ นธุ รกิ จสี เขียวที่มีส่วนสัมพันธ์กบั มัสยิด ซึ่ งมีบทบาทในฐานะองค์กรศาสนา
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โรงแรมดาเนินธุรกิจอยู่
อีกทั้งบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กบั โรงแรมในหลายลักษณะ
ทั้ง ในด้า นการส่ ง เสริ ม และการควบคุ ม ก ากับ การส่ ง เสริ ม ขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลช่ ว ย
สนับสนุ นในฐานะเป็ นตัวกลางระหว่างภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง เช่ น จังหวัด อาเภอ หน่ วยราชการอื่นๆ
กับ โรงแรม รวมถึ ง การควบคุ ม ก ากับ โดยเฉพาะการจัด เก็ บ ภาษี การดู แ ลการจัด การระบบ
สาธารณู ปการที่ มีผลต่อการเข้าใช้บริ การในโรงแรม และรวมถึงในด้านการรักษาความปลอดภัย
ของผูร้ ับบริ การของโรงแรม ซึ่ งบ่งชี้ถึงความต้องการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้โรงแรมมีส่วนร่ วมในการพัฒนท้องถิ่นร่ วมกัน
รวมทั้งการดาเนิ นธุ รกิ จการโรงแรมเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Tourism) โดยการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก ในส่ วนของระบบ
สาธารณสุ ขมูลฐานที่ได้รับการดูแลโดยสถานพยายาลภายในชุ มชนบ่งชี้ ถึง ความสาเร็ จในบทบาท
การดาเนิ น ธุ รกิ จสี เขี ย วของโรงแรมเป็ นอย่างดี ผ่านการสร้ างความร่ วมมื อในด้านการส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
ดัง นั้น จากข้างต้น ย่อมสะท้อ นให้ เห็ น ว่า การมี ส่ วนร่ ว มของสั ง คมต่ อ การเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) ซึ่ งประกอบด้วย ด้านชุมชนท้องถิ่น (Local
Community) ด้านสถานศึกษาท้องถิ่น (Local School) ด้านองค์กรศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(Religion and Culture Organization) ด้านองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น (Local Government) และ
ด้านสถานพยาบาลท้องถิ่น (Local Hospital) ล้วนสนับสนุนให้การดาเนินธุ รกิจการโรงแรมที่ต้ งั อยู่
บนรากฐานการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างมาก
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจยั เรื่ อง “การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมใน
ภาคใต้ฝ่ั งตะวันตกของประเทศไทย” ผูว้ ิจยั ได้อภิ ปรายผลการวิจยั ตามประเด็น ด้านการบริ ห าร
จัด การใน 3 มิ ติ คื อ มิ ติ ล ัก ษณะด้า นการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มและองค์ ก าร (Green Organization
Management) มิติลกั ษณะด้านการตลาดสี เขียว (4P’s Green Marketing) และมิติลกั ษณะการมีส่วน
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ร่ ว มของสั งคมต่ อ การเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) ซึ่ งเก็ บ
ข้อมูลจากกลุ่มกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ่ งป็ นสังคมท้องถิ่น ซึ่ งผูว้ จิ ยั อภิปรายในแต่ละมิติดงั ต่อไปนี้
5.2.1 มิติการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม (Green Organization Management)
5.2.1.1 ด้ านภาวะผู้นาแบบสร้ างความเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
จากผลการศึ ก ษาพบว่า องค์ป ระกอบด้านภาวะผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ย นแปลงเป็ น
ลักษณะของภาวะผูน้ าแบบมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) ผูบ้ ริ หารประพฤติตวั
เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลส าหรับ พนัก งาน ผูบ้ ริ ห ารจะเป็ นที่ ย กย่อง เคารพนับ ถื อ ศรัท ธา
ไว้วางใจ และทาให้พนักงานเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน พนักงานจะพยายามประพฤติ
ปฏิบตั ิให้เหมือนกับนโยบายและความคาดหวังจากผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไป
ยังพนักงานได้อย่างชัดเจนและทัว่ ถึง สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass (1985) และ Burns (1978) ที่ได้
เสนอแนวคิ ด ภาวะผู้น าแบบสร้ างความเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) ว่ า “เป็ น
กระบวนการที่ ผูน้ าและผู้ตามต่างช่ วยกันยกระดับของคุ ณธรรมและแรงจูงใจของกันและกันให้
สู งขึ้น” และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mushinsky (2006) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการที่มีอิทธพลต่อ
การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ส มมุ ติ ฐ านของสมาชิ ก ในองค์ ก ารและสร้ า งความผู ก พัน ในการ
เปลี่ ยนแปลงวัตถุ ประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวข้องกับ
อิทธิ พลของผูน้ าที่มีต่อผูต้ าม แต่ผลกระทบของอิทธิ พลนั้นเป็ นการให้อานาจแก่ผตู้ ามให้กลายมา
เป็ นผูน้ าในการพัฒนาองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนันดา โชติแดง (2550) พบว่าภาวะ
ผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกและด้านความต่อเนื่ อง
ร่ วมกันทานายพฤติกรรมการทางานได้ร้อยละ 38.2 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกรี ยงไกรยศ พันธุ์
ไทย (2552) พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลง และวัฒ นธรรมองค์การแบบเน้นการ
ปรับตัวมีอิทธิ พลทางตรงต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานรัฐวิสาหกิ จ โดยภาวะผูน้ าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลต่อการปฎิบตั ิงานมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิณญาดา อาภัย
ฤทธิ์ (2554) พบว่าภาวะผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนร่ วมกัน
พยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ขององค์ก ารได้ใ นระดับ สู ง ร้ อ ยละ 43.6 โดยที่ ภ าวะผูน้ าแบบสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงสามารถทานายได้ดีกว่าภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Xenikou & Simosi (2006) ได้ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้น าแบบสร้ า งความ
เปลี่ ย นแปลง วัฒ นธรรมองค์ ก าร และผลการปฏิ บ ัติ ง าน พบว่ า ภาวะผู้น าแบบสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
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5.2.2.2 ลักษณะด้ านการตลาดสี เขียว (Green Marketing)
เป็ นการที่ผผู ้ ลิตผลิตสิ นค้าออกมาโดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า โดย
เริ่ ม จากการสรรหาแหล่ ง ผลิ ต การจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต การปรั บ ส่ วนประสมทาง
การตลาดใหม่ให้เป็ นส่ วนประสมการตลาดสี เขียว โดยใช้แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s
จากผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านราคา ประกอบไปด้วย 1) ระดับราคา โดยปรับระดับราคา
และแพคเก็จที่พกั ในระดับที่มีความคุม้ ค่ามากขึ้น ควบคุมต้นทุนด้านการจัดซื้ อสี เขียว เลือกเฟ้ นหา
ซัพพลายเออร์ ที่เสนอสิ่ งที่ทาให้โรงแรมคุม้ ค่ามากที่สุด เพื่อได้ราคาที่ดีที่สุดซึ่ งจะสามารถช่วยลลด
ต้นทุนในการดาเนิ นงานที่จะส่ งผลต่อการกาหนดราคาสิ นค้าหรื อบริ การของโรงแรมให้ถูกลง ทา
ให้ขยายฐานของลูกค้าได้มากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลต่อความสามารถในการทากาไรได้อย่างยัง่ ยืน จากผล
การศึกษาด้านการตลาดสี เขียว 4P’s (4P’s Green Marketing) นั้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัฒนา
ศิริโชติบณ
ั ฑิต (2555) พบว่า บริ บทและสถานการณ์การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดสี เขียวหรื อกลยุทธ์
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมในองค์กรธุ รกิ จไทยจะเน้นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม บริ บทที่ใช้กลยุทธ์การตลาดสี เขียวจะทาให้มีผลกาไรมากกว่าบริ ษทั ที่ไม่
ใช้ แต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อยอดขายบริ ษทั ประสิ ทธิภาพการใช้กลยุทธ์การตลาดสี เขียวในแผนการตลาด
ประจาปี ของบริ ษ ัท จะเน้น การตลาดเพื่ อสร้ างความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า การวิเคราะห์ โอกาสทาง
การตลาดและกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรวัต ตันตยานนท์
(2560) พบว่า กลยุท ธ์ ก ารตลาดสี เขี ย ว ด้านการสื่ อ สารและการด าเนิ น การเพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ มมี
ความสั ม พัน ธ์ และผลกระทบเชิ ง บวกกับ ความได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ทางการตลาด ด้า น
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ด้านการเติบโตของรายได้ และด้านส่ วนแบ่งทางการตลาด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Lee, Hsu, Han, & Kim (2010) ได้วิจยั เรื่ องปั จจัย ที่ มี ผลต่ อกลยุท ธ์ ก ารวางตาแหน่ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ มต่ อ กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโรงแรมในสหรั ฐอเมริ ก า พบว่ากลยุท ธ์ ก ารวาง
ตาแหน่ งผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ชดั เจน จะส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อความเชื่ อหรื อภาพลักษณ์
เชิงรู้คิด (Belief: Cognition Image) และความรู้สึกหรื อภาพลักษณ์เชิงอารมณ์ (Emotional: Affective
Image) ทั้งนี้ตาแหน่งองค์การเพื่อธุ รกิจท่องเที่ยวสี เขียวจะเกิดขึ้นได้ ผ่านการสื่ อสารถึงคุณลักษณะ
และประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การสี เขียว สาหรับตาแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์การดังกล่าวนี้ ลีและ
คณะได้ระบุถึงวิธีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมได้แก่ กลยุทธ์การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์เชิ งหน้าที่
(Functional Positioning Strategy) และต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เชิ ง อารมณ์ (Emotional Positioning
Strategy) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Han & Kim (2011) ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้และ
ความภักดีต่อผูเ้ ข้าพักมีต่อโรงแรมสี เขียวที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พบว่า ความเชื่อที่มีต่อโรงแรมสี
เขียวในความตั้งใจที่จะเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ ง จะสร้างการรับรู้และความภักดีต่อผูเ้ ข้า
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พัก ซึ่ งส่ งผลต่อการบอกต่อการยินดีจ่ายเงินเพิ่มและการพักซ้ าในที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Eneizan & Wahab (2016) พบว่า กลยุทธ์การตลาดสี เขียวมีความสาคัญมากขึ้นสาหรับธุ รกิจที่
สามารถนามาใช้ในการประเมินผล ปั จจุบนั ได้มีการนาส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียวมาใช้เป็ น
กลยุทธ์การตลาดสี เขียว สรุ ปได้วา่ ปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียวที่ใช้มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดสี เขียวทั้ง 7 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์สีเขียว 2) ราคาสี เขียว 3) การ
จาหน่ ายสี เขี ยว 4) การส่ งเสริ มการขายสี เขียว 5) ผูบ้ ริ โภคสี เขี ยว 6) กระบวนการสี เขียว และ 7)
หลักฐานทางกายภาพที่เป็ นสี เขียว มีผลดีต่อการดาเนินงานของธุรกิจ
5.2.2.3 ลัก ษณะการมี ส่ วนร่ ว มของสั งคมต่ อ การเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ มของโรงแรม
(Green Social Participation)
การมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม 4 ด้านทางมิติสังคม
ท้องถิ่ นโดยใช้แนวคิ ดของ ยุวฒั น์ วุฒิ เมธี (2526) กล่ าวถึ ง การมีส่ วนร่ วม คือการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชน มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบใน
เรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนและแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1980) คานึงถึงการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนและสังคมท้องถิ่นและแนวคิดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ Freeman (1984) ได้
คานึ งถึ งความส าคัญของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย จากการสนทนากลุ่ มของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส าคัญได้แก่ 1)
ชุ มชนท้องถิ่ น 2) สถานศึกษาท้องถิ่ น 3) องค์กรศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่ น 4) องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และ 5) สถานพยาบาลท้องถิ่น พบว่า “การเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder) ในลักษณะ
ของการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่ วมในการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมและร่ วมรับผิดชอบ
ในเรื่ องต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินงานของโรงแรมและมีผลกระทบมาถึงประชาชน โดยเฉพาะการ
ร่ วมมือกับธุ รกิ จท้องถิ่นของชาวบ้าน” เช่ น โฮมสเตย์ โดยโรงแรมทาระบบคะแนนสะสม Reward
Nights กับที่ พกั ของชาวบ้านเป็ นรางวัลให้กบั แขกที่มาพักกับทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลก
คะแนนเข้า พัก กับ โฮมสเตย์ข องชาวบ้า นได้อี ก ด้ว ยเป็ นการช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นทางอ้อมให้กบั ธุ รกิ จเล็กๆ ของชาวบ้านให้อยู่ได้ไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ไม่ทาลายธุ รกิ จ
ท้องถิ่ นเล็กๆ ชาวบ้าน ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิ มและส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ท้องถิ่ นให้มี
ความเจริ ญ โดยการมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม 4 ด้านทางมิติ
สังคมท้องถิ่ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศักดิ์ สกุล บุ ญมา (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้ างความ
เข้มแข็งโดยชุมชนมีส่วนร่ วม บ้านเกาะพิทกั ษ์ ตาบลบางน้ าจืด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่า
การสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนมีส่วนร่ วม เกิดจากปั จจัยภายในชุมชนเอง ได้แก่ การมีผนู้ าชุมชน
ที่มีศกั ยภาพ การมีองค์กรในชุมชน ทาให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการของแต่ละกิจกรรม
กลุ่ ม ระบบความสั ม พัน ธ์ แบบครอบครั วเครื อ ญาติ ท าให้ทุ ก คนในชุ ม ชนมี ความรั ก และความ
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เกรงใจต่อกัน มี การร่ วมกันทากิ จกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ชุ มชนมี ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีความเชื่ อประเพณี ร่วมกัน ส่ งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่ วมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุ มชนร่ วมกัน รู ้ สึกถึ งการแบ่งปั นทรัพยากร มีความตระหนักในคุณ ค่า สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วันวิสา วัลย์ดาว (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ พบว่า
ปั จจัยภายนอกมีผลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ ผลกระทบจากการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมต่อชุมชน การเรี ยกร้องจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการ
สิ่ ง แวดล้อ มของโรงแรม ความต้อ งการสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารโรงแรม การบัง คับ ใช้
กฎหมาย/ข้อบังคับของหน่ วยงานภาครัฐ การสนับสนุ นของหน่ วยงานภาครัฐ กระแสการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม และการรั บ รองจากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดการสิ่ งแวดล้อม สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศรี สุวรรณ เกษมสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ด้านน้ าและขยะ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ชาวชุมชนเทศบาล
อัม พวา อาเภออัม พวา จัง หวัดสมุ ท รสงคราม มี ส่ วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมน้อยเช่ น กัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของยุทธนา สุ ดาคา (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษาบ้านป่ าสักงาม ตาบลลวงเหนื อ อาเภอดอยสะเก็ด พบว่า ประชาชน
ส่ วนมากให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม จากการเข้าร่ วมประชุมและการ
เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชน ผลการศึกษาสภาพปั ญหาที่เกิดจากการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการจัดการสิ่ งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีค วามเข้าใจในกระบวนการมี ส่ วนร่ วม
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นพรัตน์ ช่ วงเวฬุ วรรณ (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสะตอ
อาเภอเขาเสมิง จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม
และการรับผลประโยชน์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ Erdogan & Baris (2007) ได้วิจยั เรื่ อ งโครงการป้ องกัน และการปฎิ บ ัติเกี่ ย วกับ
อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมของโรงแรมในเมืองอังคารา ประเทศตุรกี โดยพบว่า นโยบายและการปฎิบตั ิ
ของโรงแรมในเมื องอังคารา ไม่มีการป้ องกันและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ผูบ้ ริ หารของโรงแรมขาด
ความรู้ และความสนใจเกี่ ยวกับความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทาให้ไม่มีการปฎิ บ ตั ิ
เกี่ ยวกับ อนุ รัก ษ์ส่ิ งแวดล้อม ซึ่ งการพัฒ นานโยบายและการปฎิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การป้ องกันและการ
อนุ รักษ์น้ นั ต้องอาศัยความร่ วมมือทุกภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน
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5.3 บทสั งเคราะห์ การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมในภาคใต้ ฝั่งตะวันตกของ
ประเทศไทย
ผลจากการศึกษาภาพรวมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มิติดา้ นการจัดการองค์การสี เขียว (Green
Organization Management) มิ ติที่ 2 มิติด้านการตลาดสี เขี ยว (4P’s Green Marketing) และมิ ติที่ 3
มิ ติ ก ารมี ส่ วนร่ วมของสั ง คมต่ อ การเป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มของโรงแรม (Green Social
Participation) บ่งชี้ ให้เห็ นว่า การบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมตั้งอยู่บนรากฐาน
การท าธุ ร กิ จ การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย วภายใต้แ นวคิ ด การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน (Sustainable
Development) ภายใต้กรอบการดาเนิ นธุ รกิ จของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) ที่
ตระหนักถึงการรักษาความสมดุลย์ของทุกภาคส่ วนทางสังคม การเมือง และธุรกิจ
ความสมดุ ลดังกล่ าวสะท้อนถึงการสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของโรงแรมในฐานะภาค
ธุ รกิจเอกชน (Private) โดยได้รับการสนับสนุ นจากประชาชนในชุ มชนหรื อท้องถิ่น (Society) โดย
มีองค์การบริ หารส่ วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Local Government) ทาหน้าที่เป็ น
กลไกกลางในการประสานความร่ วม รวมถึงการส่ วเสริ ม สนับสนุน ควบุคม และกากับไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาถึ ง กลยุ ท ธ์ ด้า นการตลาดของธุ ร กิ จ การโรงแรมสี เขี ย ว หรื อ
การตลาดสี เขียวของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย ย่อมพบว่า ปั จจัย
การตลาดสี เขี ยว (4P’s Green Marketing) ทั้งหมดประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์สี เขี ยวและบรรจุ
ภัณ ฑ์เพื่ อสิ่ งแวดล้อม (Green Product & Packaging) ด้านราคา (Green Price) ด้านสถานที่ การจัด
จาหน่ าย (Green Place of Distribution) และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Green Promotion) สะท้อน
ให้เห็นว่า ปั จจัยการตลาดสี เขียวทั้งหมดใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวมาเป็ นอัตลักษณ์สาหรับการ
สร้างสิ นค้าหรื อการให้บริ การของโรงแรม โดยมี การกาหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาดโดยอาศัย
ระบบการทาธุ รกิจออนไลน์หรื อระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ ายที่สาคัญ ในขณะที่
การมีส่วนร่ วมของสังคมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation)
ซึ่ งประกอบด้วย ด้านชุ มชนท้องถิ่ น (Local Community) ด้านสถานศึกษาท้องถิ่ น (Local School)
ด้า นองค์ก รศาสนาและวัฒ นธรรมในท้อ งถิ่ น (Religion and Culture Organization) ด้านองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น (Local Government) และด้านสถานพยาบาลท้องถิ่ น (Local Hospital) ล้วน
สนับสนุ นให้การดาเนิ นธุ รกิจการโรงแรมที่ต้ งั อยู่บนรากฐานการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมอย่างมาก และเป็ นผลให้ธุรกิ จการโรงแรมสี เขียวนั้นประสบความสาเร็ จอย่างเป็ น
รู ปธรรม และถือเป็ นตัวแบบของธุ รกิ จสี เขียวได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งแนวทางการปฏิบตั ิท้ งั หมดข้างต้น
สามารถดาเนินการภายใต้แนวคิดในการปฏิบตั ิที่สาคัญของโรงแรมได้แก่
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ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเกี่ ยวกับ การจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของบุคลากรในองค์กร
ประการที่สอง การสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งแก่พนักงานและผูร้ ับบริ การของโรงแรมให้
ตระหนักและปฏิบตั ิตามการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R คือ การลด (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse)
และการนากลับมาใช้อีก (Recycle)
ประการที่สาม การจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งอาคาร
สถานที่ วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม และ
ประการที่สี่ การเชิ ญชวนให้ผรู้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
โรงแรม
ดังสามารถสรุ ปเป็ นตัวแบบได้ดงั นี้
ผู้นาของโรงแรมในทุกระดับ
เป็ นผู้นาต้ นแบบในการเป็ นผู้นาสีเขียว
การกาหนดนโยบายและการวางแผน
เกีย่ วกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม
การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจปลูกฝังเชิงวัฒนธรรมทั้ง
แก่ พนักงานและผู้รับบริการของโรงแรมให้ ตระหนัก
และปฏิบัตติ ามการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามหลัก 3R
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมภายในโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อม ทั้งอาคารสถานที่ วิธีการและขั้นตอน
ในการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ภายในโรงแรม โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว

ตัวแบบการบริหารจัดการโรงแรม
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

การเชิญชวนให้ ผู้รับบริการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม
การมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียในกิจกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม

ภาพที่ 5.1 ตัวแบบการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
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5.4 ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาข้อเสนอแนะจากการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คื อ
ข้อเสนอแนะในเชิงการบริ หารจัดการ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายภาครัฐ และข้อเสนอแนะในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.4.1 ข้ อเสนอแนะในเชิงการบริหารจัดการ
1) โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมควรทดลองนากลยุทธ์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงไป
ทดลองนาร่ องในการบริ หารงานในองค์กรเพื่อสร้างจิตสานึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้น
และนาไปสู่ การเป็ นวัฒนธรรมองค์กรสี เขียวอย่างยัง่ ยืนต่อไป
2) การปรั บ ปรุ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดให้ เป็ นการตลาดสี เขี ย วด้า นราคานั้น หาก
สามารถควบคุ ม ต้น ทุ นในกระบวนการดาเนิ น งานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะส่ งผลด้านราคาที่
รองรับด้านการขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการช่วยสนับสนุนมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐด้านการท่องเที่ยวโครงการคืนความสุ ขให้ประชาชนได้อีกด้วย
3) ชุ มชนท้องถิ่ นคือผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการดาเนิ นกิ จการของโรงแรมที่ตอ้ งให้ความสาคัญ
ควรจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์กบั สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับทางภาคสังคมท้องถิ่น และสามารถสร้างให้
เกิ ดความเปลี่ ย นแปลงที่ ดีข้ ึ น กับ สิ่ ง แวดล้อมในชุ ม ชน และโรงแรมควรมี ก ารจัดตั้งแผนกดู แ ล
กิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับชุ มชนโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
กับชุมชนได้อย่างมีความแข็งแกร่ ง
5.4.2 ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบายภาครัฐ
1) ภาครั ฐ ควรมี ก ารออกนโยบายสนับ สนุ น ให้ ผู้ป ระกอบการที่ ท าธุ ร กิ จ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม ได้รับความรู ้ วิธีการด้านเทคโนโลยีและแนะนาแหล่งจัดหาเงินทุนด้านการเพิ่มอัตรารี
ไซเคิลขยะให้สูงขึ้นกว่าปั จจุบนั และนาเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการจัดการขยะ คือผูก้ ่อ
มลพิษเป็ นผูจ้ ่ายหากผูป้ ระกอบการสามารถทาได้ อาจได้รับพิจารณาด้านการลดหย่อนภาษีและสิ ทธิ
ประโยชน์ในธุ รกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการ
2) หน่ วยงานภาครัฐควรปรับปรุ งนโยบายการจัดการขยะจากต้นทางให้มีประสิ ทธิ ผลมาก
ขึ้น โดยระบุ แผนปฎิ บตั ิ ที่มีกิจกรรมและตัวชี้ วดั ของการจัดการขยะรี ไซเคิลที่มีความชัดเจนและ
นาไปปฎิบตั ิได้จริ ง
3) รัฐบาลควรมีการพิจารณาออกนโยบายช่วยเหลือการทาธุ รกิ จที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ด้านต้นทุ นการจัดการและผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งพบว่ายังมีตน้ ทุนสู งกว่าสิ นค้า
อื่นๆโดยทัว่ ไป ดังนั้นจึงส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการต้องตั้งราคาสิ นค้าหรื อบริ การในระดับสู งกว่าปกติ
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ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการใช้สินค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่มี
ผลต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้อน้อยได้
5.4.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1) งานวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ จากัดในการศึกษาเพียงกรณี ศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียว ดังนั้นจึงยังมิอาจ
นาผลการศึกษานี้ เป็ นกรอบแนวคิดใช้ในการทัว่ ไปได้ ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยัง
ผูป้ ระกอบการโรงแรมสี เขียวในจังหวัดอื่น เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนา
ศัก ยภาพในการปฎิ บ ัติง านจัด การด้านโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อมในภู มิ ภาคต่ า งๆ ให้ มี
มาตรฐานเดียวกัน
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย เปรี ย บเที ย บกลยุ ท ธ์ ก ารจัด การโรงแรมเอกชนที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมในเขตภูมิภาคอาเซี ยนเชิ งเปรี ยบเทียบ เพื่อเข้าใจถึ งจุดอ่อนและจุดแข็ง สามารถเป็ น
ประโยชน์ในการนามาสร้างตัวแบบเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ปรับใช้ในประเทศไทย สร้างความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
3) ควรศึกษาเชิ งคุณภาพเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐที่มีผลต่อการส่ งเสริ มให้มีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรมเอกชนในเขตภูมิภาคอาเซี ยนเชิ งเปรี ยบเที ยบ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
นามาสร้างตัวแบบนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมของภาครัฐในประเทศไทย
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แบบสั มภาษณ์เพือ่ การศึกษาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “การบริหารจัดการโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย”
ดาเนินการศึกษาโดย นาย ทศพร กาญจนภมรพัฒน์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
****************************
คาชี้แจง
1. ผูใ้ ห้สัมภาษณ์น้ ีคือผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การ หรื อ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมในภาคใต้ข องประเทศไทย กรณี ศึก ษา โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว
จังหวัดพังงา
2. แบบสั ม ภาษณ์ น้ ี เป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง ต่ อ การท าวิ จ ัย เรื่ อ งโรงแรมที่ เป็ นมิ ต รกับ
สภาพแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ปรารถนาจะให้ผใู้ ห้สัมภาษณ์ ตอบคาถามแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ กรุ ณาสละเวลาการให้สัมภาษณ์ดว้ ยตัวท่านเอง
3. ผูว้ ิจ ัย จะใช้ข ้อ มู ล เพื่ อ การวิจยั เท่ า นั้น และจะสงวนค าให้ สั ม ภาษณ์ ข องท่ านไว้เป็ น
ความลับ จึ งไม่มี ผลกระทบต่อตัวท่ านเอง แต่จะมีค วามส าคัญ และเกิ ดประโยชน์อย่างยิ่งต่ อองค์
ความรู ้ใหม่ดา้ นการบริ หารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่ งส่ งผล
ไปยังธุ รกิ จที่มีความยัง่ ยืน เป็ นผลดี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จการท่องเที่ยวและคุณภาพชี วิตที่ดีของ
ชุมชนและภาคสังคมโดยรวมในประเทศต่อไป

วันที่สัมภาษณ์
ชื่อ
หน่วยงาน

เวลา
ตาแหน่ง
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แบบสั ม ภาษณ์ : กลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารหรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย พนัก งานที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ ห ารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมและด้านการตลาดสี เขียวของโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว จังหวัดพังงา
มิติที่ 1 มิติด้านการจัดการองค์ การสี เขียว (Green Organization Management)
1. ท่านคิดว่าการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of Nature Environment) ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมของท่านมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ได้แก่ปัจจัยใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใด
หรื อไม่
2. ท่านคิดว่า วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของ
ท่านมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ได้แก่ปัจจัยใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใดหรื อไม่
3. ท่านคิดว่าภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) ของ
องค์กรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ได้แก่ปัจจัยใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใดหรื อไม่
4. ท่ านคิ ดว่านโยบายการบริ การที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม (Green Service Policy) ของ
ท่านมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ได้แก่ปัจจัยใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใดหรื อไม่
มิติที่ 2 มิติด้านการตลาดสี เขียว (Green Marketing 4P’s)
1. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม (Green Product & Packaging)
ของท่านมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ได้แก่ปัจจัยใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใดหรื อไม่
2. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้านราคา (Green Price) ของท่านมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ได้แก่ปัจจัยใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใดหรื อไม่
3. ท่านคิดว่าด้านการจัดจาหน่าย (Green Place) ของท่านมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ได้แก่ปัจจัย
ใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใดหรื อไม่
4. ท่านคิดว่าด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Green Promotion) ของท่านมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ได้แก่ปัจจัยใดบ้าง ควรปรับปรุ งสิ่ งใดหรื อมีปัญหาใดหรื อไม่
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ (หากมี)
ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสู ง
ทศพร กาญจนภมรพัฒน์
นักศึกษาปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยสยาม
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ภาคผนวก ข
การประชุมสั มมนากลุ่ม (Focus Group)

การประชุ มสั มมนากลุ่ม(Focus Group)
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วันที่

เดือน

พ.ศ

เวลา_________

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง
“การบริหารจัดการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย”
ชื่อ - นามสกุล

ลายเซ็นต์

หน่ วยงาน

ตาแหน่ งงาน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
ผู้แทนการสนทนนากลุ่ม : 1) ผูแ้ ทนชุ มชนท้องถิ่ น 2) ผูแ้ ทนโรงเรี ยน 3) ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
และวัฒนธรรม 4) ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนตาบล และผูแ้ ทนสถานพยาบาลประจาตาบล
สรุ ปประเด็นในการสนทนากลุ่มการมีส่วนร่ วมของสั งคมกับโรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
มิติที่ 3 มิติการมีส่วนร่ วมของสั งคมต่ อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
(Green Social Participation )
1. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของโรงแรมกับชุมชนท้องถิ่น (Local Family) มีลกั ษณะสภาพ
ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร มีอุปสรรคหรื อปั ญหาใดหรื อไม่ สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งเพื่อการมีส่วนร่ วมที่
คาดหวังมีปัจจัยใดหรื อไม่ อย่างไร
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2. ท่ า นคิ ด ว่า การมี ส่ ว นร่ วมของโรงแรมกับ โรงเรี ย น (Local School) มี ล ัก ษณะสภาพ
ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร มีอุปสรรคหรื อปั ญหาใดหรื อไม่ สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งเพื่อการมีส่วนร่ วมที่
คาดหวังมีปัจจัยใดหรื อไม่ อย่างไร
3. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของโรงแรมกับองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม (Local Religion
and Culture Organization) มี ลกั ษณะสภาพปั จจุบนั เป็ นอย่างไร มี อุปสรรคหรื อปั ญ หาใดหรื อไม่
สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งเพื่อการมีส่วนร่ วมที่คาดหวังมีปัจจัยใดหรื อไม่ อย่างไร
4. ท่ า นคิ ด ว่ า การมี ส่ วนร่ วมของโรงแรมกั บ องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล (Local
Municipality) และสถานพยาบาลประจาตาบล (Local Hospital) มีลกั ษณะสภาพปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
มีอุปสรรคหรื อปั ญหาใดหรื อไม่ สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งเพื่อการมีส่วนร่ วมที่คาดหวังมีปัจจัยใด
หรื อไม่ อย่างไร
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ (หากมี)

ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสู ง
ทศพร กาญจนภมรพัฒน์
นักศึกษาปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยสยาม
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ประกาศนโยบายการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว
1. รั ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่างสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมของรี ส อร์ ท และอนุ รัก ษ์ตน้ ไม้
ท้องถิ่นและที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า รักษาที่อยูอ่ าศัยของนกเหงือกและสัตว์สายพันธุ์อื่นที่อยูบ่ ริ เวณรี
สอร์ ท รี สอร์ ทของเราตั้งอยูใ่ นป่ าและเรามีโครงการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของป่ าโดยปลูกต้นไม้
ใหม่ทุกเดือน นอกจากโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็ นประจาแล้ว, คู่แต่งงานยังได้ปลูกต้นมะพร้าวเป็ น
ที่ระลึกถึงวันแต่งงานอีกด้วย
2. ช่ วยลดโลกร้ อนโดยการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรและเข้ากันได้กบั สิ่ งแวดล้อม
ท้องถิ่ น เรายังผลิ ตผักและสมุนไพรออแกนิ คในสวนของเรา เราเชิ ญลูกค้ามาชมสวนและเรี ยนรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรไทย นอกจากการนาผักและสมุนไพรมาใช้ในการปรุ งอาหารในร้านอาหารของเรา
ลูกค้าสามารถเลือกผัก และสมุนไพรมาปรุ งอาหารเมื่อลูกค้าลงเรี ยนคอร์สทาอาหารของเรา
3. จัดการและควบคุ มการกาจัดน้ าเสี ยเพื่อหลี กเลี่ ยงมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมและเรายังท า
อย่างดีที่สุดในการรักษาน้ าและพลังงาน แต่ละแผนกทาตามแผนงานในการปิ ดเครื่ องปรับอากาศใน
สานักงาน เรามีนโยบายปิ ดไฟบริ เวณรอบๆรี สอร์ ทซึ่ งไม่ได้ใช้ ไฟตามชายหาดทางานตามการตั้ง
เวลาและ มินิบาร์ จะถูกดึ งปลัก๊ ออกในกรณี ที่ห้องพักนั้นไม่มีลูกค้า รี สอร์ ทของเรามีนโยบายและ
จุดประสงค์ที่ชดั เจนที่จะนาภาชนะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ พนักงานของเราได้รับการศึกษาในเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและเราใช้ถุงผ้าทุกครั้งที่มีโอกาส
4. จากัดจานวนขยะและรับผิดชอบในการกาจัดของเสี ย เพื่อเป็ นการไม่สร้างภาระแก่ชุมชน
ท้องถิ่น พนักงานของพวกเราแยกขยะอย่างถูกวิธี ถังขยะไม้ไผ่ในบริ เวณรับรองลูกค้าถูกแยกเป็ น
ถังขยะสาหรับขยะรี ไซเคิ ลและขยะไม่รีไซเคิล ขยะรี ไซเคิลของเราถูกส่ งต่อไปยังบริ ษทั รี ไซเคิล
ขยะ
5. รับสมัครชาวชุ มชนท้องถิ่ นจากเกาะเพื่อส่ งเสริ มรายได้ให้แก่ชุมชน ซื้ อผลิตภัณฑ์และ
บริ การจากท้องถิ่ นซึ่ งเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม, เพื่อสนับสนุ นเศรษฐกิ จภายในชุ มชน สร้างความ
ตระหนักต่อสิ่ งแวดล้อมของชาวชุ มชน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของชาว
ชุมชน
6. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายแรงงาน สร้างระบบการสนับสนุ น
ทางสังคมสาหรับพนักงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของพนักงานใน
ผลประโยชน์ของสวัสดิ การพนักงานและนโยบายของฝ่ ายบุคลากร (ผ่านทางคณะกรรมการของ
พนักงาน)
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7. รี สอร์ทของเราห้ามสู บบุหรี่ เราใส่ ใจในสุ ขภาพของลูกค้าและพนักงาน ดังนั้นในห้องพัก
และพื้นที่ ส่วนกลางเป็ นเขตงดสู บ บุหรี่ นโยบายของเราสอดคล้องกับกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ของ
ประเทศไทย

ภาพที่ 1 การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงแรมด้านนโยบายสิ่ งแวดล้อมและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
การบริหารจัดการตามนโยบายการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อม
นโยบายจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิ จกรรม ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
โรงแรมที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ต้องเป็ นแรงบันดาลใจที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง เน้นการมีส่วน
ร่ วมของบุคลากรในสานักงานทุกคนรวมถึงชุ มชนท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรในการ ให้
ความส าคัญ ต่ อการใช้ท รั พ ยากรอย่างคุ ้ม ค่ า เน้นกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม การประหยัดทรัพ ยากรและ
พลังงานภายในสานักงานโดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นผูก้ าหนดและอนุ มตั ินโยบายสิ่ งแวดล้อม และตัว
นโยบายสิ่ งแวดล้อมจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีการระบุความมุ่งมัน่ ในการดาเนินงานที่จะปรับปรุ ง
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 2 แต่ งตั้งคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมของโรงแรม
โรงแรมจะท าการคัด เลื อ กบุ ค ลากรเพื่ อ แต่ ง ตั้ง เป็ นคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ ม โดย
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ดังนี้
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1. หัวหน้าสิ่ งแวดล้อม จะต้องมีอานาจหน้าที่หลักในระดับฝ่ ายบริ หาร เช่น ผูจ้ ดั การแผนก
หั ว หน้ า งาน โดยทางผู้บ ริ ห าร เป็ นผู้ค ัด เลื อ กและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานด้า นการจัด การ
สิ่ งแวดล้อมให้ ถู ก ต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง และรายงานผลการ
ดาเนินงานแก่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง
2. ที ม งานด้านสิ่ งแวดล้อม ดาเนิ นการควบคุ ม และป้ องกันปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจาก
กิจกรรมการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดทาบันทึกตรวจสอบการปฏิบตั ิการ ควบคุม
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง สื่ อสารวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ไปยังผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง และสร้าง
จิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานในหน่วยงานต่างๆ
หลัง จากที่ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ได้ท าการแต่ งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่ งแวดล้อม จะมี ก าร
สื่ อสารให้กบั พนักงานรับทราบโดยทัว่ ถึ งกัน โดยการนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ หรื อ ผัง
องค์กร (Organization Chart) สื่ อสารในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
เมื่อคณะกรรมการด้านสิ่ งแวดล้อมดาเนิ นงานไประยะเวลาหนึ่ ง หัวหน้าสิ่ งแวดล้อมจะ
พิ จ ารณาเบื้ อ งต้น ถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของคณะกรรมการ เช่ น ความเพี ย งพอทางความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสม หากพบปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดาเนินงานจะแจ้งไปยังกรรมการ
ฝ่ ายบริ หาร เพื่อดาเนินการปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการดาเนินงานและเผยแพร่ นโยบายสิ่ งแวดล้อม
โรงแรมมี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานด้านสิ่ ง แวดล้อ ม โดยการระบุ ป ระเด็ น และมี ก าร
ประเมินปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับ
ผิดอบและอานาจหน้าที่ จากนั้นโรงแรมได้ท าการเผยแพร่ นโยบายสิ่ งแวดล้อมแก่ พนักงานและ
ชุ มชนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิหรื อการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ในโรงแรมอย่างถูกต้อง ดังนี้
1. ติดนโยบายบริ เวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
2. ประชาสัมพันธ์ ประกาศชี้แจง มีการอบรม และในที่ประชุม
3. ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายสิ่ งแวดล้อม
เนื่ องจากสภาพการณ์ ต่า งๆ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก รมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอ
ดังนั้น โรงแรมจึงต้องมีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
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1. กาหนดระยะเวลาในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม มีการทบทวน
นโยบายสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาทุกปี
2. เมื่ อมี ก ารเปลี่ ยนแปลง ผูบ้ ริ ห ารอนุ ม ตั ิ ใหม่ จากนั้นจะมี ก ารสื่ อสารนโยบายใหม่ แก่
พนักงานทุกคน
3. หากทบทวนนโยบายสิ่ งแวดล้อมพบว่ายังมีความทันสมัย เหมาะสม นโยบายดังกล่าวก็
ยังสามารถใช้และคงไว้ได้ดงั เดิม
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ภาคผนวก ง
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R
(3R of Nature Environment)

157

ในประเด็นการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก 3R ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ ริ หาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม ได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามหลัก3R
ซึ่งมีแนวคิดดังนี้
1) การลด (REDUCE) คือลดการบริ โภคทรัพยากรต่างๆ ลง เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรลง
ได้อยากมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
กรณีศึกษา (การลด REDUCE) ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง
ในประเด็นการจัดการประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้ าและแสงสว่าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม ได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าและแสงสว่างที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
การใช้ พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทางโรงแรมมีการจัดการด้านพลังงาน โดยจะคานึ งถึงการใช้ไฟฟ้ าและแสงสว่าง ซึ่ งการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานเหล่านี้ จะต้องปลูกฝังในการใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีการควบคุม
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในแต่ละกิ จกรรม โรงแรมมีการใช้พลังงานหลายรู ปแบบ เช่ น ระบบ
ปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง จะใช้มากใช้น้อยขึ้นอยู่กบั ลักษณะกิ จกรรม ซึ่ งผูท้ ี่ทางานในโรงแรม
ทุกคนควรร่ วมมือกันประหยัดพลังงาน และใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โรงแรมจะประหยัดพลังงานได้
ต้องอาศัยความร่ วมมือจากพนักงานทุกคน นอกจากนี้ โรงแรมจะต้องมีการจัดการให้มีแสงสว่างใน
สานักงานโรงแรมที่เพียงพอต่อการทางานด้วย โดยใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสง
สว่าง ปรับปรุ งสี ของผนัง ฝ้ าเพดานไม่ให้เป็ นโทนสี มืดทึบ และทาความสะอาดดวงไฟ ผนัง เพดาน
และพื้นที่ /บริ เวณที่ มีผลกระทบทาให้แสงสว่างลดลงจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 18 กันยายน 2560) อธิ บายว่ า “เราควรใช้
ไฟฟ้ าอย่ างประหยัด เท่ าที่ จาเป็ นเท่ านั้น ตรงไหนที่ ไม่ มีใครเดิ นผ่ านบ่ อยหรื อไม่ ค่อยมีใครใช้ ให้
พยามยามปิ ดหรื อติดตัวเซ็นเซอร์ ควบคุม คือเปิ ดไฟเท่ าที่จาเป็ นเท่ านั้น”

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์นาทางห้องพักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยามกลางคืน
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
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การประหยัดหรื อลดการใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและถูกต้องเหมาะสมนั้นจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงานไม่ว่าจะเป็ นการใช้เครื่ องปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ในสานักงานโรงแรมและส่ วนที่ พกั รวมไปถึ งการใช้ทรัพยากรกระดาษ ทางโรงแรมยัง
ควบคุ มหน่ วยงานภายนอกที่ เข้ามาใช้พ้ืนที่ในการปฎิบตั ิงานจัดจ้าง ผูร้ ับเหมาต่างๆ ให้ปฎิบตั ิตาม
มาตรการของโรงแรมด้วย นอกจากนี้ การถ่ายทอดและสร้ างจิตสานึ กเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอนุ รักษ์
และประหยัดพลังงาน สามารถทาได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 สื่ อสารการประหยัดไฟฟ้ า
ผูร้ ับ ผิด ชอบด าเนิ น การท าบอร์ ดประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ พลังงานและทรัพ ยากร
ผลกระทบของการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากร รวมไปถึงการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร
ติดป้ ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้ า
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดมาตรการประหยัด และสื่ อสารให้ พนักงานรับทราบ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลักที่ใช้เป็ นประจา ได้แก่ เครื่ องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ หลอดไฟ เครื่ องถ่าย
เอกสาร เป็ นต้น จะต้องมีการกาหนดมาตรการ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ
1. ตั้งอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25-27 องศาเซลเซียส
2. ไม่ปล่ อยให้มีความเย็นรั่ วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศส่ วนสานักงาน ส่ วน
ต้อนรับ และส่ วนห้องพักโรงแรม ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้ าเพดาน ประตู ช่องแสง
3. ปิ ดประตูห้องทุกครั้งที่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ หรื อติดตั้งและใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูในห้องที่มีเครื่ องปรับอากาศ
4. ท าความสะอาดและดู ด ฝุ่ นบ่ อยๆ อาทิ ต ย์ล ะ 1-2 ครั้ ง เพราะหากฝุ่ นอุ ด ตัน จะท าให้
ประสิ ทธิภาพของการทางานของเครื่ องปรับอากาศลดลง
5. อย่านาความร้อน หรื อของที่มีความชื้นเข้าไปไว้ในห้องปรับอากาศ เนื่องจากเมื่อมีการ
นาความร้อนหรื อความชื้นเข้ามาในห้องจะทาให้เครื่ องปรับอากาศทางานมากขึ้น
6. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรื อวัสดุอื่นใดที่ไม่จาเป็ นต้องใช้งานในห้องที่มี
เครื่ องปรับอากาศ เพื่อลดการสู ญเสี ย และใช้พลังงาน
7. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสู ญเสี ยพลังงาน
จากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร
8. ใช้มูลี่กนั สาดป้ องกันแสงแดดส่ องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตาม
หลังคาและฝาผนัง เพื่อไม่ให้เครื่ องปรับอากาศทางานหนักเกินไป
9. ปลูกต้นไม้รอบๆ โรงแรมและพื้นที่ใกล้เคียงและจัดแคมเปญต้นไม้คู่รักในงานแต่งงาน
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10. ปลูกต้นไม้เพื่อช่ วยบังแดดข้างบนหรื อเหนื อหลังคา เพื่อเครื่ องปรับอากาศจะไม่ตอ้ ง
ทางานหนักเกินไป
11. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กบั ดินจะทาให้อุณหภูมิเย็นลง
12. ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศเย็นจนเกินไป
13. ในสานักงานโรงแรมไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่ มงาน
14. ในสานักงานโรงแรมควรปิ ดเครื่ องปรับอากาศในช่ วงเวลา 12.00-13.00 น. และก่อน
เวลาเลิกงานเล็กน้อย รวมทั้งปิ ดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่จาเป็ น

ภาพที่ 3 การลดอุณหภูมิภายนอกโดยปลูกต้นไม้รอบโรงแรมและพื้นที่ใกล้เคียง
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
แสงสว่ าง
1. ปิ ดไฟเมื่อพักเที่ยงหรื อหลังใช้งาน
2. ติดตั้งแผงสะท้อนหลอดไฟ
3. เลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่างประสิ ทธิภาพสู ง ไม่วา่ จะเป็ นหลอดไฟ บัลลาสต์และโคมไฟ
4. ควบคุมแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน
5. ลดความสว่างที่เกินความจาเป็ น เช่น บริ เวณทางเดินที่ไม่จาเป็ นต้องสว่างมาก
6. บารุ งรักษาอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ ตรวจสอบการทางานและความสว่าง ทาความ
สะอาดอย่างเสมอทุกๆ 3-6 เดือน
7. ใช้แสงธรรมชาติ หรื อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการลดการใช้พลังงานจากแสง
ไฟในโรงแรม
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ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้า
ผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าประจาเดือน และจัดทาสรุ ปผลรวมของการ
ใช้ไฟฟ้ าของสานักงานโรงแรมและส่ วนที่พกั โรงแรมในแต่ละเดือน เพื่อเปรี ยบเทียบผลจากการใช้
ไฟฟ้ า รวมไปถึงการรายงานผลสรุ ปประจาเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
โดยจะเห็ น ได้จ ากการให้ สั ม ภาษณ์ ข องผูบ้ ริ ห ารจัด การด้านสิ่ ง แวดล้อ มโรงแรม (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 18 กันยายน 2560) อธิ บายว่า “ในส่ วนของแสงสว่ างรอบๆบริ เวณทางเดิ นของ
โรงแรมนั้น โรงแรมใช้ พลังงานแสงอาทิ ตย์ (โซล่ าห์ เซลล์ ) เป็ นหลักและมีโครงการที่ จะติ ดตั้งใน
ส่ วนอื่ นๆ เพิ่ มอี กต่ อไป ซึ่ งเราทาแน่ นอนเพื่ อรั กษาสิ่ งแวดล้ อมและเป็ นการประหยัดพลังงานเพิ่ ม
อีกด้ วย”
เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้านการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าและแสงสว่างที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทางโรงแรมจึงได้มีมาตรการดังนี้
1. ปิ ดป้ ายรณรงค์การประหยัดพลังงานรอบๆโรงแรม
2. จัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน และลุกค้าของโรงแรมที่เข้าพัก
3. รายงานสรุ ปการใช้พลังงานของแต่ละส่ วนงานของโรงแรมประจาเดือน เพื่อพนักงาน
ทุกคนจะได้มีความตระหนักด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร
4. สานักงานโรงแรมจะต้องควบคุมหน่วยงานผูร้ ับเหมาภายนอกที่เข้ามาปฎิบตั ิงานใน
พื้นที่ของโรงแรมให้ปฎิบตั ิตามมาตรการของโรงแรมด้านสิ่ งแวดล้อมด้วย พร้อมแจกเอกสาร
แนวทางปฏิบตั ิให้แก่หน่วยงานภายนอกที่เข้าใช้พ้ืนที่โรงแรม พร้อมให้มีลายเซ็นต์เพื่อรับทราบ
แนวทางดังกล่าว
กรณีศึกษา (การลด REDUCE) ลดการใช้ นา้
ในประเด็ น การจัด การประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ น้ า ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ ทั้ง หมดในกลุ่ ม
ผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ ยวกับการใช้น้ าที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
ลดการใช้ นา้
คนส่ วนใหญ่มกั จะมีพฤติกรรมในการใช้น้ าอย่างฟุ่ มเฟื อย จึงควรเปลี่ยนวิธีการใช้น้ าตาม
ความเคยชิน มาเป็ นการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ซึ่ งจะต้องปลูกฝังในการใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมี
การควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในแต่ละกิจกรรม ทางโรงแรมจะประหยัดการใช้น้ าได้ตอ้ ง
อาศัยความร่ วมมือจากพนัก งานและแขกผูเ้ ข้าพัก ทุ ก คนเช่ นกัน นอกจากนี้ ท างโรงแรมยังมีก าร
จัดการน้ าที่แล้วไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากน้ าเสี ย ซึ่ งปั ญหาน้ าเสี ยส่ วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึ งกับของเสี ยจากบ้านเรื อนทัว่ ไปหรื อการดารงชีวิตของมนุ ษย์ ที่ประกอบด้วยน้ าเสี ยที่เกิ ด
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จากการซั ก ล้ า งท าความสะอาด การประกอบอาหาร และสิ่ ง ขับ ถ่ า ย ซึ่ งมี ก ารปนเปื้ อนของ
สารอินทรี ย ์ และก็อาจจะมี เชื้ อโรคที่อาจแพร่ ก ระจายออกสู่ สิ่ งแวดล้อมได้ ดังนั้น น้ าเสี ยเหล่ านี้
จะต้องผ่านการบาบัดก่อนปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก อนึ่งสารอนินทรี ย ์ ได้แก่ แร่ ธาตุต่างๆ ที่
อาจไม่ทาให้เกิดน้ าเน่าเสี ย แต่อาจเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ได้แก่ คลอรี น ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางโรงแรม
ได้ทาการสร้างสระว่ายน้ าบริ การแขกผูเ้ ข้าพักทั้งส่ วนกลางและห้องพักวิลล่าส่ วนตัวโดยใช้สระว่าย
น้ าระบบเกลือบาบัดหมุนเวียนแทนการใช้สารคลอรี นที่เป็ นสารเคมีก่อมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 4 สระว่ายน้ าระบบน้ าเกลือหมุนเวียนแทนการใช้สารคลอรี น
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
การประหยัดการใช้น้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพ และถูกต้องเหมาะสมนั้นจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน มีการถ่ายทอดและสร้างจิตสานึกเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอนุรักษ์และประหยัด
น้ าสามารถทาได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 สื่ อสารการประหยัดนา้
ผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ผลกระทบ
ของการขาดแคลนทรัพยากรน้ า รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็ นต้น หรื อป้ ายรณรงค์ประหยัด
น้ าโดยใช้ขอ้ ความ “กรุ ณาปิ ดนา้ หลังเลิกใช้ ” พร้อมกับติดสื่ อสารตามจุดการใช้ให้ทว่ั ถึง
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดมาตรการประหยัด และสื่ อสารให้ พนักงานและแขกผู้เข้ าพักรับทราบ
ขอความร่ วมมือในการใช้น้ าอย่างประหยัด
1. ปิ ดก็อกน้ าให้สนิทหลังเลิกใช้งาน
2. เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า
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3. ติดตั้งระบบน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและการกระจายน้ า เช่น การขุดสระ
บัวไว้รองรับน้ าที่ใช้แล้วนามาบาบัดใช้ประโยชน์ในสระบัวและเลี้ยงสัตว์น้ าต่อ เป็ นการใช้น้ าอย่าง
คุม้ ค่าที่สุด
4. หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า เพื่อลดการสู ญเสี ยอย่างเปล่าประโยชน์
ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้ อมูลการใช้ นา้
ผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการเก็บข้อมูลการใช้น้ าประจาเดือน และจัดทาสรุ ปผลรวมของการใช้
น้ าของโรงแรมในแต่ ล ะเดื อน เพื่ อเปรี ยบเที ย บผลจากการใช้ น้ า รวมไปถึ งการรายงานผลสรุ ป
ประจาเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้วย
โดยจะเห็ น ได้จากการให้ สั ม ภาษณ์ ข องผูบ้ ริ ห ารจัด การด้านสิ่ ง แวดล้อ มโรงแรม (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 10 ธันวาคม 2560) อธิ บายว่า “สภาพเกาะมีปัญหาเรื่ องของนา้ จื ดซึ่ งเป็ นแหล่ ง
นา้ ทางธรรมชาติไม่ เพียงพอ เพราะเราเป็ นเกาะกลางทะเล ทางโรงแรมจะต้ องประหยัดการใช้ นา้ คื อ
ใช้ นา้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด”
ทางโรงแรมได้มีการกาหนดมาตรการการประหยัดทรัพยากรน้ าภายในอาคารสานักงาน ซึ่ ง
มาตรการการประหยัดน้ าไม่เพียงแต่จะช่ วยควบคุมปริ มาณการใช้น้ า แต่ยงั สามารถลดปริ มาณน้ า
เสี ยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การล้างภาชนะ การชาระล้างทาความสะอาด เป็ นต้น
กรณีศึกษา (การลด REDUCE) ลดมลภาวะในอากาศและฝุ่ นละอองสารก่อภูมิแพ้
ในประเด็นการจัดการด้านมลภาวะในอากาศและฝุ่ นละอองนั้น เป็ นการจัดการด้านคุณภาพ
อากาศเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม
ได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับจัดการคุณภาพอากาศไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
ลดมลภาวะในอากาศและฝุ่ นละอองสารก่อภูมิแพ้
อาคารในโรงแรมที่มีคุณภาพอากาศภายในสะอาด ย่อมส่ งผลให้พนักงานมีการทางานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความสุ ข อีกทั้งแขกที่มาพักในโรงแรมมีความรู้สึกสดชื่ นและผ่อนคลายมากกว่า
อาคารที่มีอากาศภายในที่มีมลพิษฟุ้ งกระจายอยู่ อากาศที่เราหายใจภายในอาคารบางแห่ งสกปรก
กว่าอากาศภายในสถานที่ธรรมชาติ ดังนั้น โรงแรมจึงต้องมีการจัดการสภาพอากาศภายในและ
ภายนอกของโรงแรมให้มีสภาพอากาศที่ดี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงานและแขกที่ มาพักใน
โรงแรมอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิดความสบายในการทางานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สิ่ งที่
ก่อให้เกิ ดมลพิษทางอากาศในโรงแรมโดยทัว่ ไป ได้แก่ เครื่ องปรับอากาศ พรม ปูพ้ืน การก่อสร้าง
หรื อต่อเติ มอาคารบางส่ วน และ บุหรี่ ซึ่ งทางโรงแรมจะต้องพิจารณาสิ่ งเหล่ านี้ เพื่อวางแผนการ
จัดการในการลดมลพิษทางอากาศให้มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
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ผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 12 เมษายน 2561) อธิ บายว่า “สิ่ ง
ที่ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศในโรงแรม จะเป็ นกลุ่มของ เครื่ องปรั บอากาศที่ ต้องมีการล้ างทาความ
สะอาดลดฝุ่ นและลดการสะสมของเชื ้อ แบคที เรี ย ต้ อ งล้ างทุ ก ๆ6เดื อนหรื อตามมาตรฐานของ
โรงแรม ส่ วนพรมปูพืน้ บางจุดก็ต้องมีการดูดฝุ่ นทุกวันเพื่อไม่ ให้ เกิ ดการสะสมของไรฝุ่ นในพรมที่
เป็ นอันตรายก่ อให้ เกิดภูมิแพ้ ได้ ในส่ วนของการสู บ บุหรี่ ทางโรงแรมเน้ นปลอดบุหรี่ แต่ หากจาเป็ น
จริ งๆก็มีการจัดโซนสู บบุหรี่ ให้ แขกเป็ นสั ดส่ วนและมี ความชั ดเจน เป็ นต้ น” ทางโรงแรมจะต้อง
พิจารณาสิ่ งเหล่านี้เพื่อวางแผนการจัดการในการลดมลพิษทางอากาศให้ดีที่สุด
การบริ หารจัดการในการลดมลพิษทางอากาศของโรงแรม ต้องมีการจัดการสภาพอากาศ
ภายในและภายนอกของโรงแรมให้มีสภาพอากาศที่ดี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงานและแขก
ที่ ม าพัก ในโรงแรมอยู่ใ นสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิ ดความสบายในการท างานและมี สุ ข ภาพ
อนามัยที่ดี ทางโรงแรมจึงมีการบริ หารจัดการลดมลพิษทางอากาศ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดรายการที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศภายในโรงแรม
สิ่ งที่ก่อให้เกิ ดมลพิษทางอากาศในสานักงานโดยทัว่ ไป ได้แก่ เครื่ องปรับอากาศ พรม ปู
พื้น การก่ อสร้ างหรื อต่อเติ ม อาคารบางส่ วน และ การสู บ บุหรี่ ทางสานักงานจะต้องพิจารณาสิ่ ง
เหล่านี้เพื่อวางแผนการจัดการในการลดมลพิษทางอากาศ
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ
ทางสานักงานจะกาหนดขึ้นมาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจนในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากแหล่งต่างๆ สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner)
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นอุปกรณ์ ที่มีความสาคัญในการทางานทั้งในส่ วนของสานักงานและ
ห้องพักของโรงแรม ซึ่ งจะช่วยให้พนักงานและแขกผูเ้ ข้าพักมีความเย็นสบายในการทางานและการ
พักผ่อน และในขณะเดียวกันสามารถส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของพนักงานและแขกผูเ้ ข้าพัก หาก
ไม่มีการดูแลทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศอย่างสม่าาเสมอ อันตรายที่เกิดจากเครื่ องปรับอากาศ
ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคลีเจียนแนร์ (เกิ ดจากเชื้ อแบคทีเรี ย ชนิ ดหนึ่ ง ชื่ อว่า ลีจิโอเนลลา นิ วโมฟิ ลา
(Legionella Pneumophila) พบได้ที่ Cooling Tower ถาดรองน้ าจากเครื่ องปรับอากาศ การติดต่อของ
เชื้ อโรคเข้าสู่ ร่างกายโดยการสู ดหายใจ) วัณโรค หรื อโรคที่เกี่ ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่ งมี
สาเหตุมาจากฝุ่ นละออง เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรี ย
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วิธีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
1. ทาความสะอาดฟิ ลเตอร์ หรื อแผงกรองฝุ่ น ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นด่านแรกที่จะกรองอากาศโดย
จะดักจับฝุ่ นและสิ่ งสกปรกอื่นๆ ที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอากาศไม่ให้ผา่ นเข้าไปยังตัวแผงขดท่อคอยล์เย็น
และเป่ าเข้าสู่ บรรยากาศภายในห้องได้อีก ทาได้โดยใช้น้ าแรงๆ ฉี ดที่ดา้ นหลังของฟิ ลเตอร์ เพื่อให้
ฝุ่ นและสิ่ งสกปรกหลุ ดออก หรื ออาจใช้แปรงที่มีขนนิ่ ม เช่ น แปรงสี ฟัน หรื อแปรงทาสี ช่วยปั ดฝุ่ น
ด้วยก็ได้
2. ทาความสะอาดแผงขดท่อคอยล์เย็น ให้ใช้แปรงสี ฟัน หรื อแปรงทาสี ปั ดเอาฝุ่ น ที่เกาะยึด
ติดอยูใ่ ห้ออกก่อนด้วยการลากแปรงลงตามแนวร่ องของแผ่นครี อลูมิเนียม แล้วจึงค่อยเอาน้ าฉีดหรื อ
ราด เพื่อให้ฝนที
ุ่ ่เหลือหลุดตามน้ าออกมา
3. ล้างทาความสะอาดใบพัด ควรล้างไปพร้อมกับการล้างทาความสะอาดแผงคอยล์เย็น
4. ทาความสะอาดถาดรองรับน้ าทิ้งและท่อน้ าทิ้ง หากไม่ได้รับการดูแลหรื อทาความสะอาด
เป็ นเวลานาน จะทาให้เกิดเมือกขาวใสคล้ายวุน้ ขังอยูใ่ นถาดรองรับน้ าทิ้งเป็ นเวลานาน เมื่อรวมกับ
ฝุ่ นละอองต่างๆ ที่เกาะอยูต่ ามถาดรับ ก็อาจเป็ นแหล่งอาหาร หรื อเป็ นแหล่งสะสม ของเชื้ อโรค เชื้ อ
รา และทาให้เชื้ อโรคเชื้ อราเหล่านี้ เจริ ญเติบโตและแพร่ กระจายสู่ พนักงานภายในอาคารได้ การทา
ความสะอาดถาดน้ าทิ้งโดยการใช้แปรงที่มีขนแข็งขัดถู หรื อการถอดออกมาล้างส่ วนท่อน้ าทิ้งทาได้
โดยการใช้เครื่ องเป่ าลม เป่ าลมเข้าไปตามท่อน้ า หรื อใช้น้ าที่มีแรงดันเล็กน้อยฉีดเข้าไปภายในท่อ
5. ท าความสะอาดคอยล์ ร้อน การท าความสะอาดฝุ่ นละอองที่ เกาะอยู่ตามชุ ดคอยล์ ร้อน
สามารถใช้น้ าฉี ดล้างได้ แต่ตอ้ งระวังอย่าให้น้ ากระเด็นเข้าไปเปี ยกอุปกรณ์ ไฟฟ้ าได้ ระยะเวลาใน
การล้างทาความสะอาดชุดคอยล์ร้อนควรล้างทุก 6 เดือน หรื อทุก 12 เดือน
6. สื่ อสารแก่ผทู้ ี่มาบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ ให้ทราบถึงการเป็ นโรงแรมหรื อสานักงานสี
เขียว เพื่อให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมขณะบารุ งรักษา
เครื่ องปรับอากาศ
2. พรมปูพนื้ (Carpet)
พรมปู พ้ื น ถื อเป็ นแหล่ งสะสมฝุ่ น เชื้ อโรค และเชื้ อรา ภายในส านักงานและในส่ วนของ
โรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ตอ้ งเปิ ดเครื่ องปรับอากาศและไม่เปิ ดประตูหรื อหน้าต่างระบายอากาศ
ซึ่ ง ทั้ง ฝุ่ น เชื้ อโรคและเชื้ อราไม่ ไ ด้ท าให้เราเจ็บ ป่ วยอย่างฉับ พลัน ทัน ที แต่ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพในระยะยาว เช่น โรคภูมิแพ้
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วิธีการปฏิบัติ
1. เปิ ดประตูและหน้าต่างห้องที่ปูพรมให้บ่อยเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น
2. ทาความสะอาดพรมด้วยการดูดฝุ่ นบ่อยๆ โดยวิธีการดูดฝุ่ นที่ถูกต้อง ควรลากเครื่ องดูด
ฝุ่ นอย่างช้าๆ และดูดฝุ่ นในแต่ละจุดให้นานขึ้น เพื่อให้ฝนและเชื
ุ่
้ อราหลุดออกมาได้ท้ งั หมด
3. กลิ่ นพรม ใช้ผงเบ็กกิ้งโซดา (Baking Soda) โรยให้ทวั่ พื้นพรม ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที
แล้วดูดฝุ่ นซ้ า จะทาให้พรมปลอดจากกลิ่น ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ เป็ นด่าง (ผลิตภัณฑ์ซกั ฟอกบาง
ยีห่ อ้ ) กับพรมขนสัตว์ เพราะอาจทาให้เส้นใยเสี ยหายและสี ซีดจางได้
4. สาหรับพรมแบบที่เคลื่ อนย้ายได้ นาไปผึ่งแดดอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรื อซักแห้งทา
ความสะอาดให้บ่อยเท่าที่ทาได้
2. การก่อสร้างหรื อต่อเติมอาคารบางส่ วน (Partial Construction)
การก่อสร้างหรื อต่อเติมอาคารบางส่ วนจะก่อให้เกิดสารระเหยของสี ทาอาคาร ซึ่ งสี ทาอาคาร
นั้น ส่ วนใหญ่จะมีสารระเหยอินทรี ยท์ ี่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ซึ่ งสารระเหยอินทรี ยน์ ้ ีส่วนใหญ่จะ
ระเหยออกมาอย่างมากโดยเฉพาะในช่ วงทาสี เสร็ จใหม่และก็ยงั ระเหยอย่างต่อเนื่ องไปอีกหลายปี
นอกจากนี้ ฝุ่ นละออง ที่เกิดจากการซ่ อมแซมและงานต่อเติมอาคาร ได้แก่ การเจาะผนัง การทุบผนัง
ซึ่ งฝุ่ นที่เกิดขึ้นนอกจากจะทาให้เกิดอาการระคายเคืองตาแล้ว ยังทาอันตรายต่อระบบหายใจเมื่อเรา
สู ดเอาอากาศที่มีฝนละอองเข้
ุ่
าไป ทาให้ระคายเคืองแสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรื อมีการสะสมของ
ฝุ่ นในถุงลมปอด ทาให้การทางานของปอดเสื่ อมลง
วิธีการปฏิบัติ
1. ทาป้ ายสื่ อสารให้ชดั เจนว่าเป็ นพื้นที่ก่อสร้ างหรื องานต่อเติมอาคาร เพื่อป้ องกันผูท้ ี่ไม่
เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าไปในบริ เวณดังกล่าว
2. ในส่ วนของสานักงาน หลังการทาสี อาคาร ปล่ อยให้แห้งประมาณ 2 สัปดาห์ ก่ อนให้
พนักงานเข้าทางาน เพื่อลดอัตราการได้รับสารระเหยจากสี ทาอาคาร หากมีความจาเป็ นจะต้องใช้ผา้
ปิ ดจมูกเพื่อป้ องกันอันตรายจากสี ทาอาคาร หากเป็ นส่ วนห้องพักโรงแรม ต้องมีการทิ้งระยะก่อน
การงานไว้พอสมควรก่อนเปิ ดให้แขกเข้าพักได้
3. เลือกสี ทาอาคารที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่พนักงานและแขกผูเ้ ข้าพักว่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้น
4. มีการควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองขณะซ่ อมแซมหรื อต่อเติมอาคาร เช่น การใช้
ผ้าใบกั้น
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5. ชี้ แจงผูร้ ับเหมาให้ทราบถึงการเป็ นโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและเป็ นสานักงาน
สี เขียว เพื่อให้ผูร้ ับ เหมาปฏิ บตั ิ ตามแนวทางตามนโยบายและแนวทางของโรงแรมที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมขณะก่อสร้างหรื อต่อเติมอาคาร
6. จัด ให้ มี ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านส ารอง ในระหว่า งการก่ อ สร้ า งหรื อ ต่ อ เติ ม อาคาร จนกว่า จะ
ดาเนินการเสร็ จ
3. พืน้ ทีส่ ู บบุหรี่ (Smoking Area)
โรงแรมทุกแห่ งจะต้องมีอแขกผูเ้ ข้าพักที่แจ้งความประสงค์ในการสู บบุหรี่ ก่อนเข้าพัก ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่ ยากต่อการปฎิ เสธลูกค้าหรื อหลี กเลี่ ยงต่อการรับรองแขก และก็เป็ นที่ทราบกันดีว่าควัน
บุหรี่ เป็ นผลเสี ยแก่สุขภาพของผูส้ ู บและผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ที่อยูใ่ กล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทาให้เกิด
มะเร็ งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จนบางครั้งทาให้เกิดความสู ญเสี ยขึ้นและทาให้
สภาพแวดล้อมของโรงแรมดูแย่ลง ดังนั้นทางโรงแรมจึงต้องดาเนิ นการควบคุมสิ่ งต่างๆไม่ให้เกิ ด
ผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของพนักงาน แขกผูเ้ ข้าพัก และภาพพจน์ความเป็ นโรงแรมสี เขียวได้

ภาพที่ 5 พื้นที่หา้ มสู บบุหรี่ ส่วนหนึ่งของโรงแรม
(ที่มา: ผูว้ จิ ยั )
วิธีการปฏิบัติ
1. โดยทัว่ ไปห้ามสู บบุ หรี่ ในห้องพักโรงแรมและพื้นที่ส่ วนกลาง หากจาเป็ นจะกาหนด
พื้นที่สูบบุหรี่ และห้ามสู บบุหรี่ อย่างชัดเจน โดยจะต้องห่างจากตัวอาคารอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป
2. สาหรับพนักงานและแขกที่เข้าพักนั้น ห้ามเดินสู บบุหรี่ เป็ นอันขาด
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3. กาหนดมาตรการอย่างเข้มงวดหากพบผูฝ้ ่ าฝื นสู บบุหรี่ ในที่ห้ามสู บ หากเป็ นพนักงาน
จะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน หากเป็ นกรณี แขกผูเ้ ข้าพักจะต้องขอความร่ วมมืออย่างเคร่ งครัดและ
เดินนาทางแขกไปยังจุดที่กาหนดให้สูบบุหรี่ เท่านั้น
4. ทากิจกรรมรณรงค์การงดสู บบุหรี่ ประจาสัปดาห์ หรื อประจาเดือน หรื อตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์โรงแรม
5. ก าหนดนโยบายการปลอดบุ ห รี่ ใ นโรงแรมและส านัก งานจากผู้บ ริ ห าร สร้ างความ
ตระหนักและขอความร่ วมมือจากพนักงานและแขกผูเ้ ข้าพัก ลดพื้นที่สูบบุหรี่ ให้นอ้ ยลงและกาหนด
ชัดเจน และท้ายสุ ดยกเลิกจุดสู บบุหรี่ ภายในเขตสานักงานและส่ วนโรงแรม
6. ปลูกต้นไม้ทรงสู ง และรอบๆบริ เวณ เพื่อช่วยในการดักฝุ่ นละอองที่อาจเข้ามาในโรงแรม

ภาพที่ 6 พื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มของโรงแรม
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
ขั้นตอนที่ 3 อบรมและสื่ อสารให้พนักงานรับทราบ
พนัก งานทุ ก คนจะต้ อ งได้รั บ สื่ อ ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สาเหตุ การควบคุ ม และป้ องกัน
อันตรายจากมลพิษทางอากาศ เพื่อให้ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่ได้ถูกมองข้ามไป ได้แก่ การ
ติดป้ ายที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ หรื อตามจุดต่างๆ การประกาศเสี ยงตามสาย
ขั้นตอนที่ 4 การบาบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ
พันธุ์ ไม้ทุกประเภทสามารถดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์ได้ทุกประเภท เพียงแต่มาก
น้ อ ยต่ า งกัน ขึ้ น อยู่ก ับ ประเภทและชนิ ด ของพัน ธุ์ ไ ม้ เช่ น การดู ด ซั บ สารฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ สาร
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แอมโมเนีย สารไซลีน/โทลูอีน โดยจากการศึกษาของ องค์การนาซ่ า เพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุ งสภาวะ
แวดล้ อ มในระบบปิ ดของยานอวกาศ ได้ ร ะบุ ก ารใช้ พื ช พัน ธุ์ ต่ า งๆ ประมาณ 50 ชนิ ด ที่ มี
ความสามารถในการดูดสารพิษ (ดร.บีซี วูฟเวอร์ ตนั , Eco-Friendly House Plants, 1988) ซึ่ งแนะนา
ให้ใช้ในอาคารที่ทางาน ด้วยเหตุ ผลว่าพืชเหล่านี้ ส่วนมากเป็ นพันธุ์ไม่ที่มีความสวยงาม ทนทาน
ดู แลรั ก ษาง่าย และสามารถอยู่ในร่ มเงาได้เป็ นเวลาพอสมควร (shaded plants) และ เป็ นพันธ์ ไม้
เมื องร้ อนที่ หาได้โดยทั่วไป พื ช แต่ ล ะชนิ ดจะมี ความสามารถในการดู ด และก าจัดสารต่ างๆไม่
เท่ ากัน ต้นไม้ที่ วางอยู่ในเขตหายใจ จะช่ วยในการกรองก็ าซเสี ย จากมนุ ษ ย์ ลดสารพิ ษ จากวัส ดุ
สังเคราะห์ ลดจุลินทรี ย ์ เชื้อโรคบางชนิดในอากาศ และความชื้นในบริ เวณนั้นๆด้วย

ภาพที่ 7 บาบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพของโรงแรม
(ที่มา: ผูว้ จิ ยั )
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิของพนักงาน
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบและเฝ้ าระวังมลพิษทางอากาศที่เกิ ดขึ้น หากพบว่า
พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของทางโรงแรม ในการกาหนดมาตรการควบคุมและลดมลพิษ
อากาศ เพื่อให้เกิดความมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 12 เมษายน 2561) อธิ บายว่า “สิ่ งที่สาคัญที่สุดใน
การที่ จะควบคุมคุณภาพของอากาศไม่ ให้ เกิ ดมลพิษนั้น พนักงานของโรงแรมจะต้ องปฎิบัติตนเอง
เป็ นตัวอย่ างที่ ดีให้ ผ้ รู ั บเหมาและแขกผู้เข้ าพักเห็น หากพนักงงานโรงแรมไม่ เคารพและไม่ เคร่ งครั ด
ต่ อการปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบของโรงแรมและขาดจิ ตสานึกในความรั บผิดอบด้ านสิ่ งแวดล้ อมแล้ ว
ต่ อให้ นโยบายดีอย่ างไรก็คงไม่ เกิดประสิ ทธิ ผลไปได้ หรอก”
โรงแรมจึ งควรก าหนดมาตรการการควบคุ ม มลพิษ ทางอากาศอย่างชัดเจนและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ครอบคลุมให้มากขึ้นทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีการสื่ อสาร ติดป้ ายรณรงค์ ตาม
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จุดต่างๆในโรงแรม เช่น ป้ ายกาหนดจุดสู บบุหรี่ ป้ ายพื้นที่ก่อสร้างห้ามเข้าและควรต้องมีผา้ ใบคลุม
เขตก่อสร้างให้มิดชิ ดเพื่อกันฝุ่ นออกไปปนเปื้ อนอากาศบริ สุทธิ์ ภายนอก รวมไปถึงการสื่ อสารแก่
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ามาทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น อีกทั้งต้อง
ไม่ลืมว่าพนักงานโรงแรมจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรการให้ได้อย่างเคร่ งครัด โดยจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
อธิ บ ายว่า “นโยบายการจั ด การด้ านคุ ณ ภาพอากาศ ต้ อ งตี แ ผ่ อ อกไปให้ ได้ รับ รู้ โดยทั่ ว ว่ าต้ อ ง
รั บผิดชอบร่ วมกันนะ ไม่ อยากได้ ยินข้ ออ้ างว่ าไม่ เคยรู้ หรื อว่ าประกาศเมื่อใดหรื อ หากเป็ นเช่ นนั้น
นโยบายที่ มีคงไม่ มีความศักดิ์สิทธิ์ มีไว้ กค็ งไม่ ได้ ช่วยให้ โรงแรมมีพัฒนาการที่ดีขึน้ เป็ นแน่ ”
กรณีศึกษา (การลด REDUCE) ลดความดังของเสี ยง
ในประเด็นการจัดการคุณภาพเสี ยง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับจัดการคุณภาพเสี ยงไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
การลดระดับความดังของเสี ยง
โรงแรมจะต้องมี การจัดการให้ มีสภาวะเรื่ องเสี ยงในบริ เวณโรงแรมและบริ เวณรอบๆที่
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงที่ เกิ ดจากการทางาน เสี ยงที่ เกิ ดจากการปรับปรุ งส านัก งาน ห้องพัก
โรงแรม รวมไปถึ งเสี ยงจากภายนอกสานักงานที่อาจส่ งผลได้ หากร่ างกายได้รับเสี ยงดังมากเกิ น
ขีดจากัดของร่ างกาย และอยูใ่ นรู ปแบบหรื อเวลาที่ไม่เหมาะสมก็จะส่ งผลกระทบได้ท้ งั ทางกายและ
จิตใจ เช่น การทาลายอวัยวะรับการได้ยิน การทาให้เกิดความราคาญ ขาดสมาธิ ในการทางานทาให้
ประสิ ทธิภาพในการทางานลดลง โรคเครี ยด หรื ออาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อโรคร้ายต่างๆ
ได้ โดยจะเห็ นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 19 กันยายน 2561) อธิ บายว่า “มันเป็ นนโยบายของโรงแรมเรานะ ซึ่ งพนักงานทุกคน
หรื อผู้รับเหมาทางานให้ โรงแรมต้ องทราบ ที่ สาคัญเลยคื อห้ ามส่ งเสี ยงดังรบกวนแขก ติ ดป้ ายให้
แขกที่ มาพักเข้ าใจด้ วยเพื่อเป็ นการขอความร่ วมมือในการเข้ าพัก ไม่ ให้ เกิดเสี ยงดังรบกวนผู้เข้ าพั ก
ท่ านอื่นด้ วยเช่ นกัน”
เสี ย งดังส่ วนใหญ่ เกิ ดจากบริ ก ารเรื อรับ ส่ งแขก ซึ่ งการมาพัก ที่ โรงแรมนั้นจะต้องอาศัย
เดินทางต่อมาโดยทางเรื อยนต์ซ่ ึ งมักจะมีเครื่ องยนต์ที่มีเสี ยงค่อนข้างดัง ทางโรงแรมสามารถจัดการ
ได้โดยเมื่อเรื อรับส่ งแขกใกล้ถึงฝั่งจอดเทียบท่าของโรงแรมแล้วจะทาการเบาเครื่ องยนต์เรื อ และ
ค่อยๆนาเรื อเข้าเทียบฝั่งเพื่อลดปริ มาณระดับเสี ยงไม่ให้ดงั จนเกินไป บางครั้งเราได้ขอความร่ วมมือ
จากเรื อรับส่ งของผูใ้ ห้บริ การทัว่ ไปในการลดระดับเสี ยงลงเมื่อใกล้ท่าเทียบ หรื ออาจใช้วิธีจอดห่ าง
ฝั่ งแล้วส่ งต่อผูโ้ ดยสารมาทางเรื อประเภทอื่นที่ ไม่เครื่ องยนต์ก็ได้ ซึ่ งเป็ นการลดระดับ เสี ยงดังที่
ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสี ยงขึ้น นอกจากนี้ ทางโรงแรมจะไม่มีบริ การรับส่ งทางเรื อในเวลากลางคืน
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เนื่องด้วยเหตุผลทางความปลอดภัยและไม่ให้เกิดการใช้เสี ยงดังในยามวิกาลซึ่ งเป็ นการรบกวนแขก
ผูเ้ ข้าพักและผูอ้ าศัยชุมชนโดยรอบได้ โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 กันยายน 2561) อธิ บายว่า “ โรงแรมเราขอความ
ร่ วมมือนะ ทั้งเรื อรั บส่ งของโรงแรมและเรื อรั บส่ งทั่วไป เข้ าหรื อออกจากท่ าให้ เบาเสี ยงลงด้ วย”

ภาพที่ 8 บริ การรับส่ งทางเรื อมาโรงแรม
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
การลดระดับความดังของเสี ยงควรต้องมีการดูแลอุปกรณ์ ตน้ กาเนิ ดที่ทาให้เกิ ดเสี ยงดังใน
สานักงานโรงแรม เช่น เครื่ องปรับอากาศ การซักรี ด หรื อ ขนส่ งทางเรื อ อย่างต่อเนื่องที่ได้กาหนด
ขึ้นอย่างเหมาะสม และทาการสื่ อสารไปยังผูร้ ับเหมาขนส่ งทางเรื อหากเสี ยงนั้นรบกวนแขกผูเ้ ข้าพัก
และชุมชนที่อาศัยโดยรอบของโรงแรม และใช้รถกอล์ฟไฟฟ้ ารับส่ งแขกบนเกาะ โดยจะเห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 กันยายน
2561) อธิ บายว่า “ขอร้ องและขอให้ เข้ าใจตรงกันนะว่ า ห้ ามส่ งเสี ยงดังเป็ นอันขาด”
1.5 กรณีศึกษา (การลด REDUCE) ลดปริมาณขยะโดยทาการคัดแยกขยะ
ในประเด็นการจัดการลดปริ มาณขยะ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับจัดการลดปริ มาณขยะไปในแนวทางเดียวกัน
ดังนี้
การลดปริมาณขยะโดยทาการคัดแยกขยะ
ทางโรงแรมมีการจัดการของเสี ย โดยดาเนิ นการควบคุมสิ่ งที่เป็ นเศษวัสดุ หรื อสิ่ งที่ปล่อย
ออกมาจากกระบวนการดาเนินงานของโรงแรม รวมถึงวัสดุ หรื อของเสี ยที่ปนเปื้ อน การจัดการของ
เสี ยของโรงแรม คือ การดาเนิ นการควบคุมสิ่ งที่เป็ นเศษวัสดุ หรื อสิ่ งที่ปล่อยออกมา หรื อสารที่ไม่
ต้องการอื่นๆ ที่ได้มาจากกระบวนการดาเนิ นงาน โรงแรมจะดาเนิ นการแยกของเสี ยหรื อขยะ และ
พยายามดาเนิ นการกับของเสี ยเหล่านั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
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ผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิ บายว่า “การ
จัดการขยะมูลฝอย เป็ นอี กหนึ่ งความสาคัญของโรงแรม พนักงานรั บผิดชอบทางานสลับผัดเปลี่ ยน
กันตลอด24ชั่วโมง เรามีเจ้ าหน้ าที่ตอนนีป้ ระมาณ10คน”
ประเภทของขยะทีเ่ กิดในโรงแรม
1. ขยะทั่ว ไป หรื อ ขยะมู ล ฝอย หมายถึ ง ของเหลื อ ใช้ ที่ เกิ ด จากห้ อ งท างาน ห้ อ งพัก
ห้องอาหาร ครัว เป็ นต้น ขยะประเภทนี้ เป็ นขยะที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม แต่หากมีปริ มาณ
มากและไม่ได้รับการจัดการอย่างสม่าเสมอ จะส่ งผลให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้
ขยะประเภทนี้ได้แก่ เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะจากห้องพักโรงแรม เป็ นต้น

ภาพที่ 9 ขยะทัว่ ไปหรื อขยะมูลฝอย
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
2. ขยะรี ไ ซเคิ ล หมายถึ ง ขยะที่ ส ามารถน าไปสู่ ก ระบวนการแปรรู ป เพื่ อ ออกมาเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อเป็ นขยะที่ขายได้ สามารถสร้ างรายได้ให้แก่ สานักงาน ขยะประเภทนี้ ได้แก่
กระดาษ ขวดพลาสติก แก้ว เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่ งที่สามารถนากลับมาใช้
ใหม่ได้ โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการแปรรู ป เรี ยกว่า การนากลับมาใช้ใหม่ หรื อ Reuse

ภาพที่ 10 ขยะรี ไซเคิล
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
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3. ขยะอันตราย หมายถึ ง ขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมี หรื อ โลหะหนัก ปนเปื้ อน ซึ่ ง
ขยะประเภทนี้ที่เกิดในโรงแรม ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

ภาพที่ 11 ขยะอันตราย
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
ผลกระทบของมลพิษขยะและขยะอันตราย
1. แหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้ อโรคและแมลงนาโรคต่างๆ
2. เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความราคาญ
3. แหล่งน้ าเน่าเสี ย
4. ส่ งผลกระทบต่อสภาพร่ างกายของมนุษย์
5. ทัศนียภาพเสื่ อมโทรม
ทางโรงแรมมีการจัดการเพื่อลดปริ มาณขยะจากแหล่งกาเนิด โดยการลดขยะที่แหล่งกาเนิด
(REDUCE) เป็ นการป้ องกัน และควบคุ ม การเพิ่ ม ของปริ ม าณขยะที่ ส าคัญ คื อ การลดขยะที่
แหล่ ง ก าเนิ ด (Source Reduction: REDUCE) โดยการอาศั ย การปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมใน
ชีวิตประจาวันการลดปริ มาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสี ยในสานักงานตั้งแต่
การเก็ บ รวบรวม ขนส่ ง การคัดแยกและใช้ ป ระโยชน์ ตลอดจนการก าจัดขั้นสุ ดท้าย ลดปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ทางโรงแรมจะมีการจัดการวัสดุที่ใช้แล้วก่อนที่จะนาไปทิ้ง พิจารณาว่าวัสดุที่ใช้แล้วนั้น
สามารถนากลับมาเข้าสู่ กระบวนการผลิตซ้ า (Reuse) ได้หรื อไม่ หากไม่สามารถใช้ซ้ าได้จะต้อง
พิจารณาต่อมาว่าสามารถนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้หรื อไม่ หากไม่แล้วก็จาเป็ นจะต้องทิ้งขยะ
ตามประเภทของขยะนั้นๆ
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2) การใช้ ซ้ า (REUSE) คื อนากลับ มาใช้ใหม่ หรื อใช้ม ากกว่าหนึ่ งครั้ง เป็ นการนาวัสดุ ที่
กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วกลับมาใช้ใหม่ตรงๆ หรื อเพิ่มความสร้างสรรค์ DIY ขึ้น
กรณีศึกษา (การใช้ ซ้า REUSE) นา้ ใช้ แล้วหรือนา้ เสี ย
สภาวะน้ าเสี ยก่อให้เกิ ดจุลินทรี ยเ์ ป็ นจานวนมาก จุลินทรี ย ์เหล่ านี้ จะใช้ออกซิ เจนในการ
ดารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิ เจนละลายน้ าทาให้เกิดสภาพน้ าเน่าหม็น นอกจากนี้ จุลินทรี ย ์
บางชนิ ดอาจเป็ นเชื้ อโรคที่เป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ น้ าเสี ยทาให้เกิ ดเหตุราคาญ เช่ น กลิ่นเหม็นเน่ า
และยังทาให้เกิดการสู ญเสี ยทัศนี ยภาพ เกิดภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ ามีสีดา มีขยะ และสิ่ งปฏิกูล
ลอยน้ าและอาจปนเปื้ อนออกสู่ ท ะเลลุ กลามเป็ นมลภาวะที่ เป็ นวงกว้างได้ ทางโรงแรมจึ งมี ก าร
บริ หารจัดการน้ าเสี ยเพื่อบาบัดและนาไปใช้ซ้ าในกิจการของโรงแรมให้คุม้ ค่ามากที่สุดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ ประกอบของนา้ เสี ย และปริมาณ
ผูร้ ับผิดชอบจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของน้ าเสี ย ซึ่ งน้ าเสี ยส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะมีคราบ
น้ ามันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเปื้ อน จากนั้นคาดการณ์ ปริ มาณน้ าทิ้งที่เกิ ดขึ้นเพื่อจัดหา
ขนาดของถังดักไขมันสาเร็ จรู ป
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการจัดการนา้ เสี ย
1. ลดปริ มาณน้ ามัน ไขมัน ขยะและเศษอาหารจากแหล่งกาเนิด
- ลดการใช้น้ ามันในการปรุ งอาหาร
- กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนาไปล้าง
- แยกน้ ามันใช้แล้วใส่ ภาชนะเพื่อนาไปกาจัด
- ไม่เทน้ ามันใช้แล้วลงน้ าทิ้งหรื อท่อระบายน้ า
- รวบรวมภาชนะที่จะต้องล้างให้มีปริ มาณมาก เพื่อลดจานวนครั้งที่ลา้ ง
2. การกาจัดน้ ามัน ไขมัน ขยะและเศษอาหารโดยใช้บ่อดักไขมัน
บ่อดักไขมัน เป็ นอุปกรณ์สาหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ าทิง้ ช่วยรักษาสภาพน้ า
ในขั้นตอน ก่อนนาน้ าที่ได้รับการบาบัดไปใช้ซ้ าในกิจการโรงแรมเช่ น เลี้ยงปลาหรื อปล่อยใส่ บ่อ
บัวในสระน้ าของโรงแรมแทนการใช้น้ าใหม่ การจัดการน้ ามันและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมันเป็ น
วิธีการทีเ่ หมาะสมและมีประสิ ทธิภาพในการบาบัดนา้ เสี ยทีป่ นเปื้ อนนา้ มันและไขมัน
หลักการทางานของบ่อดักไขมัน
1) น้ าเสี ยจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทาหน้าที่แยกเศษอาหารที่
ปะปนมากับน้ าเสี ย
2) น้ าเสี ยจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่ วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจากน้ า
เสี ยจะลอยขึ้นเป็ นชั้นเหนือน้ า
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3) น้ าเสี ยที่ อยู่ใต้ช้ นั ไขมันจะไหลเข้าสู่ ถงั บาบัดขั้นต่อไป ก่อนปล่อยออกสู่ บ่อเลี้ ยงปลา
หรื อสระบัวหรื อนาไปรดน้ าต้นไม้ต่อไป

ภาพที่ 12 บ่อดักไขมันของโรงแรม
(ที่มา: ผูว้ จิ ยั )
การดูแลรักษาบ่ อดักไขมัน
1. ต้อ งติ ด ตะแกรงดัก ขยะและหมั่น โกยเศษขยะที่ ดัก กรองไว้ห น้ า ตะแกรงออกอย่า ง
สม่าเสมออย่างน้อยทุกวัน
2. หมัน่ ตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ โดยใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิดและ
ให้เทศบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปกาจัด หรื อนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3. ล้างถังดักไขมันอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
นอกจากนี้ โรงแรมกวดขันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชี วภาพ หรื อเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม เช่ น น้ าจุลินทรี ย ์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ติดฉลากเขียวหรื อมีข้อความบ่งชี้ ว่า
“ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนสารเคมีที่เป็ นอันตราย เป็ นต้น
มาตรการการประหยัดน้ าไม่ เพียงแต่จะช่ วยควบคุ มปริ มาณการใช้น้ า แต่ ยงั สามารถลด
ปริ มาณน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การล้างภาชนะ การชาระล้างทาความสะอาด
หรื อการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่เช่น รดน้ าต้นไม้ หรื อนาไปเลี้ยงปลา เลี้ยงพืชน้ า เป็ นต้น โดยจะเห็น
ได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล,10
ธันวาคม 2560) อธิ บายว่า “การจัดการบาบัดนา้ เสี ย จัดทาระบบดักไขมันต่ างๆ เพื่ อนานา้ มาใช้ ซ้า
ใหม่ ได้ อีก เป็ นนโยบายสาคัญของโรงแรม และโรงแรมก็มี ต้นทุ นในการบาบัดสู ง การจัดการมี
ขัน้ ตอนที่ละเอียดและมาก พนักงานที่รับผิดชอบจะต้ องเข้ าใจในกระบวนการทางานอย่ างท่ องแท้ ”
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ภาพที่ 13 การรี ไซเคิลน้ ามาบาบัดและใช้ซ้ าในบ่อบัวของโรงแรม
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
2.2 กรณีศึกษา (การใช้ ซ้า REUSE) การคัดแยกขยะ
การนากลับมาใช้ซ้ า (REUSE) การนากลับมาใช้ซ้ าสามารถช่ วยลดการเกิ ดขยะได้เท่ากับ
จานวนครั้งที่นามาใช้ซ้ า หรื อแทนที่ดว้ ยผลิตภัณฑ์อื่น กิ จกรรมในโรงแรมที่สามารถนาวัสดุ ที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ซ้ าได้ ดังต่อไปนี้
- พนักงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โรงแรมแจกอุปกรณ์ให้นามาใหม่ได้
- ซองเอกสารที่ผา่ นการใช้งานแล้วให้ใช้ซ้ าเท่าที่สามารถใช้ได้ กระดาษให้ใช้ท้ งั 2 หน้า
- กระดาษเช็ดมือ ให้ใช้เป็ นผ้าเช็ดมือแทน
- ขวดน้ าดื่ มพลาสติก เขียงเก่า หรื อขวดแก้วเก่าสามารถนามาดัดแปลงเป็ นกระถางต้นไม้
หรื อภาชนะใส่ ของโฟม
- แก้วน้ าหรื อแก้วกระบอกไม้ไผ่ ให้ใช้แทนแก้วกระดาษ
- แบตเตอรี่ เพิ่มการใช้แบบเก็บประจุไฟฟ้ าได้ (Rechargeable batteries) เพื่อลดขยะและลด
พิษโลหะที่เกิดจากขยะอันตราย ใช้แบตเตอรี่ ที่หลีกเลี่ยงการผลิตด้วยโลหะพิษ
- เมื่อมีการสั่งซื้ อของจะกาหนดการซื้ อของใส่ “ลังสี เขียว” ไม่เอาลังโฟมหรื อลังพลาสติก
เพื่อลดปริ มาณขยะ
กรณีศึกษา การนากลับมาใช้ อกี (RECYCLE) ขยะ
การนากลับมาใช้อีก (Recycle) คือ การนากลับมาใช้อีกหรื อหมุนเวียนกลับมาใช้อีก ดูแล้ว
คล้ายๆ Reuse แต่ความต่างคือ Recycle เป็ นการนาวัสดุที่กาลังจะเป็ นขยะหรื อเป็ นขยะแล้วไปผ่าน
กระบวนการหลอมใหม่แล้วนากลับมาเป็ นวัสดุ เดิ มหรื อวัสดุ ชิ้นใหม่ โดยวัส ดุที่ส ามารถนาไปรี
ไซเคิลได้
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การจัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย จัดให้มีข้ ึนเพื่อใช้เป็ นวิธีการในการ
กาหนดขั้นตอนควบคุมการจัดการขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย ตั้งแต่การแยกประเภท
การจัดเก็บ การขนส่ ง และการกาจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกฎหมายในการกาจัด
สิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว และเกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยจะเห็นได้จากการ
ให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561)
อธิ บายว่า “เรื่ องของการคัดแยกไม่ ว่าจะเป็ น ขยะเปี ยก ขยะแห้ ง ขยะรี ไซเคิล เราเองมีโรงคัดแยกอยู่
แล้ ว สาหรั บขยะเปี ยกเราจะนาไปทาปุ๋ ยหมัก ส่ วนขยะแห้ งเราก็นาไปเผา (เตาเผา) ซึ่ งติดตั้งห่ างจาก
โรงแรมมากพอสมควร ไม่ กระทบต่ อมลภาวะ เพราะโรงแรมมีพืน้ ที่ โดยรอบประมาณ 100 ไร่ เศษ
เป็ นสภาพแวดล้ อมของโรงแรม” วิธีการนี้ จะมีขอบเขตครอบคลุมถึงการจัดการขยะทัว่ ไป รวมถึง
ขยะอันตราย ที่เกิดจากการดาเนินงาน และการบริ การของโรงแรม โดยแบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจประเภทและปริ มาณขยะ และพฤติกรรมการทิง้ ขยะ
ดาเนิ นการส ารวจพื้ นที่ และกิ จกรรมต่ างๆ ในส านัก งาน ถึ งประเภทและปริ มาณขยะที่
เกิดขึ้น เพื่อวางแผนในการจัดการขยะ ได้แก่ การกาหนดจานวนถังขยะ จุดวางถังขยะ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ
หลั ง จากทราบถึ ง ประเภท ปริ มาณขยะ และพฤติ ก รรมการทิ้ ง ขยะของพนั ก งาน
ผูร้ ับผิดชอบจะต้องดาเนินการแยกประเภทของขยะ พร้อมทั้งติดป้ ายบ่งชี้ประเภทขยะให้ชดั เจนที่ถงั
ขยะ และนามาวางในจุดที่กาหนด ถังขยะทุกใบควรจะต้องวางในพื้นที่ที่สะดวกต่อการทิ้ง มีฝาปิ ด
นอกจากนี้ ยงั ต้องมี การเตรี ยมพื้นที่ที่รองรับขยะทั้งหมดก่อนการนาไปกาจัด ซึ่ งพื้นที่รองรับขยะ
จะต้องแบ่งออกเป็ นสัดส่ วนที่ชดั เจน เพื่อรองรับขยะประเภทต่างๆที่ได้ถูกคัดแยกมาแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ในการจัดการขยะ
ให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ส่ งเสริ มพนักงานให้มีการลด
ปริ มาณขยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การนาวัสดุใช้แล้วมาเวียนใช้ หรื อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อ
การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน หรื อการทดแทน และจะต้องมีการรณรงค์การจัดการขยะ
ในแต่ละรู ปแบบอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกขยะ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบการทิ้งขยะของพนักงาน ความถี่ ในการตรวจสอบ
ประมาณสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง หรื อตามความเหมาะสมขององค์กร หากพบว่ามีการทิ้งขยะผิดประเภท
จะต้องมี การกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อป้ องกันการทิ้งขยะผิดซ้ า นอกจากนี้ ผูต้ รวจสอบ
จะต้องตรวจสอบถึ งการนาวัสดุ เหลือใช้มาเวียนใช้ซ้ า หรื อนากลับมาใช้ประโยชนใหม่ หรื อการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในโรงแรมหรื อเป็ นเพื่อการทดแทน
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ภาพที่ 14 การแยกขยะประเภทต่างๆโดยใช้ป้ายและสี เป็ นสัญลักษณ์บ่งชี้ขยะแต่ละประเภท
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
ขั้นตอนที่ 5. การกาจัดขยะ
1. ขยะทัว่ ไป เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะจากอุปกรณ์สานักงานโรงแรม
เป็ นต้น จะส่ งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปกาจัด
2. ขยะรี ไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กล่องกระดาษลัง เป็ นต้น จะคัดแยก
ไว้เป็ นสัดส่ วนและจะส่ งให้กบั ผูร้ ับซื้อของเก่าที่จะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น หากมีใน
ปริ มาณมากจะต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ที่รับกาจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะที่ได้รับการอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 6. บันทึกปริ มาณขยะรายเดือนเป็ นประจาทุกเดือน

ภาพที่ 15 การกาจัดขยะทัว่ ไปโดยเตาเผาของโรงแรม
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )

178

การจัดการด้ านขยะมูลฝอยของโรงแรม
1. จะต้องมีการคัดแยกขยะให้ได้มากขึ้นและถี่ถว้ น
2. มีการจัดการนาวัสดุ ที่ใช้แล้วบางชนิ ดนากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) หรื อมีการเลื อกใช้วสั ดุ
อุป กรณ์ ที่ ส ามารถลดการเกิ ดขยะได้ในอัตราร้ อยละที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น สามารถเพิ่ม อัตราการรี ไซเคิ ล
(Recycle Ratio)ให้สูงได้มากขึ้น
3. ด้านข้างภาชนะควรมีเครื่ องหมายแสดงชนิดของขยะ หรื ออาจมีป้ายบ่งชี้
4. มีป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ
5. ประกาศเรื่ องการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็ นหนึ่งในนโยบายหลักของโรงแรมอย่างชัดเจน
มากขึ้นโดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิ บายว่า “พวกเราเห็นว่าควรมีการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็ นนโยบาย
หลัก ไม่ให้กระทบต่อชุ มชน และบริ เวณรอบข้าง (ทุกวันที่ 15 ของเดือนจะกาหนดเป็ นวันจัดเก็บ
ขยะชุมชน”
ส านัก งานจะต้องติ ดตั้งถัง ดัก ไขมันและมี ก ารดู แลท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และ
เลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ ามันและสิ่ ง
สกปรกต่างๆ ควรได้รับการกาจัดอย่างเหมาะสม โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุ ค คล, 10 ธันวาคม 2560) อธิ บ ายว่า “สภาพ
ภูมิศาสตร์ ทั่วไปในเกาะยาวนั้นจะมีปัญหาเรื่ องของนา้ จื ด ทางโรงแรมจึ งมีนโยบายประหยัดการใช้
นา้ นานา้ มาใช้ ซ้าทุกวิธีทาง รี ไซเคิ ลนา้ ใหม่ คื อใช้ นา้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด และจะไม่ ยอมปล่ อย
นา้ เสี ยโดยปราศจากการบาบัดที่ถกู ต้ องเหมาะสมออกสู่ทะเลหรื อแม่ นา้ เป็ นอันขาด”

ภาพที่ 16 การรี ไซเคิลน้ าหลังจากผ่านการบาบัดก่อนปล่อยลงแม่น้ าลาคลอง
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
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ภาคผนวก จ
การตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing)
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ผลิตภัณฑ์ สีเขียวและบรรจุภัณฑ์ เพือ่ สิ่ งแวดล้อม (Green Product & Packaging)
ในประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมด
ในกลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโรงแรม ได้ให้ทศั นะและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการด้านการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม ไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
ปั จจุบ ันโรงแรมใช้นโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมหรื อเรี ยกว่าการ
จัดซื้ อจัดจ้างสี เขียว (Green Procurement) หมายถึง การจัดซื้ อหรื อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ โดย
คานึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การตามที่กาหนด และการ
ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มจากการผลิ ต และบริ ก ารโดยพิ จ ารณาตลอดทั้ง วัฎ จัก รชี วิต ของ
ผลิตภัณฑ์
โรงแรมได้ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เป็ นมิ ต รสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีฉลากสิ่ งแวดล้อมเป็ นเครื่ องมือแยก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ทว่ั ไปในท้องตลาด
สาหรับประเทศไทยได้ใช้คาว่า “ฉลากสี เขียว” (Green Label) เป็ นฉลากที่ให้กบั ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่
อย่างเดียวกัน

ภาพที่ 17 ฉลากสี เขียว
(ที่มา : กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม)
โรงแรมใช้เกณฑ์ในการจัดซื้ อสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1) ใช้วสั ดุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมน้อย เช่ น วัส ดุ ไ ม่ มี พิ ษ วัส ดุ หมุ น เวีย น
ทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใช้พลังงานต่าในการจัดหามา
2) ใช้วสั ดุนอ้ ย เช่น น้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มีจานวนประเภทของวัสดุนอ้ ย
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3) มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เช่น ใช้พลังงานสะอาด ลดการเกิด
ของเสี ยจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต
1. มีระบบขนส่ งและจัดจาหน่ายที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เช่น ลดการใช้หีบห่อบรรจุภณั ฑ์
ที่ฟุ่มเฟื อย ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ทาจากวัสดุ ที่ใช้ซ้ าหรื อหมุนเวียนใช้ได้ใหม่ และเลือกใช้เส้ นทางการ
ขนส่ งที่ประหยัดพลังงานที่สุด ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดในช่วงการใช้งาน เช่น ใช้พลังงาน
ต่า มีการปล่อยมลพิษต่าในระหว่างการใช้งาน ลดการใช้วสั ดุสิ้นเปลือง และลดการใช้ชิ้นส่ วนที่ไม่
จาเป็ น มีความคุม้ ค่าตลอดชีวติ การใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย ปรับปรุ งต่อเติม
ได้ ไม่ตอ้ งเปลี่ยนบ่อย
2. มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานที่มีประสิ ทธิภาพสู ง เช่น การเก็บรวบรวมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย มีการออกแบบให้สามารถนาสิ นค้าหรื อชิ้นส่ วนกลับมาใช้
ซ้ า หรื อหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรื อหากต้องกาจัดทิง้ สามารถนาพลังงานกลับคืนมาใช้ได้และมี
ความปลอดภัยสาหรับการฝังกลบ
จากหลักการข้างต้น จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
โรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 20 เมษายน 2560) อธิบายว่า “ ทางโรงแรมได้ ประสานงานกับฝ่ าย
จัดซื ้อให้ นาผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมมาใช้ ในโรงแรมให้ มากที่สุด เพื่อสนองต่ อนโยบาย
การจัดซื ้อจัดจ้ างที่ เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมหรื อเรี ยกว่ าการจัดซื ้อจัดจ้ างสี เขียว (Green Procurement
ที่เป็ นหนึ่งในหลักการบริ หารงานของโรงแรมเรา”

ภาพที่ 18 ผลิตภัณฑ์หลอดดูดน้ าไม้ไผ่ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
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ลักษณะของการบริ หารจัด การในการใช้ ผลิตภัณฑ์ โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมของโรงแรม
โดยมีวธิ ี การดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการคัดเลือกสิ นค้ าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
1) ผูร้ ั บผิดชอบจะดาเนิ นการตรวจสอบสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยหาจากคู่มื อ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีการผลิตเพื่อประหยัดพลังงานได้
จากประกาศอธิ บ ดี ก รมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน เรื่ อ ง ก าหนดคุ ณ สมบัติ
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไข ของวัส ดุ อุ ปกรณ์ หรื อเครื่ องจักร ของกระทรวงพลังงาน หรื อ
ตรวจสอบฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 ฉลากประสิ ทธิ ภาพสู งที่ติดตัวสิ นค้าจากร้านค้า
2) จัดทาบัญชี รายการสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นเอกสารเพื่อสะดวกในการสั่งซื้ อ
ครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การสั่ งซื้อ
นาเสนอรายการสิ นค้าต่อผูบ้ ริ หารเพื่อดาเนินการสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ า
ผูร้ ับสิ นค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพ และชนิ ดของสิ นค้าที่ส่ังซื้ อตามใบเสนอราคา หาก
พบว่าสิ นค้าที่สง่ั ซื้อไม่สอดคล้องกับใบเสนอราคาจะต้องไม่รับสิ นค้า และแจ้งกลับไปยังผูข้ ายทันที
จากหลักการข้างต้น จะเห็ นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
โรงแรม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 20 เมษายน 2560) อธิ บายว่า “ทางโรงแรมได้ พยายามอย่ างที่ สุดที่
จะนาสิ่ งของที่ มีหาได้ ในท้ องถิ่น สิ่ งที่ เหลื อและยังอยู่ในสภาพที่ ได้ นากลับมาใหม่ หรื อส่ งให้ ฝ่าย
จัดเก็บไปรี ไซเคิลให้ ได้ มากที่สุด”

ภาพที่ 19 สาธิ ตการใช้หลอดดูดน้ าไม้ไผ่ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
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ราคาสี เขียว (Green Price)
ในประเด็นด้านราคา ที่ตอ้ งคานึงถึงต้นทุนการผลิตกับต้นทุนสิ่ งแวดล้อมจนกระทัง่ นาไปสู่
การตั้งราคา ซึ่ งเป็ นราคาที่ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่ายแพงให้กบั ต้นทุนการผลิตและคุณค่าที่เพิ่มขึ้น
โดยข้อมูลห้องพักโรงแรมและราคา มีดงั รายละเอียดดังนี้
โรงแรมมี ห้ อ งพัก ทั้ง หมด 5 แบบ ตั้ง แต่ ห้ อ งที่ ราคาประมาณ 3,000-10,000 บาท/คื น
ห้องพักทั้ง 5 แบบ เน้นโทนสี ฟ้าน้ าทะเลเป็ นโทนสี หลัก ขนาดห้องกว้าง มีสิ่งอานวยความสะดวก
ครบครัน โดยแบ่งประเภทห้องออกเป็ นสองประเภทคือห้องวิวสวน Garden View และห้องวิวทะเล
Sea View ดังนี้
1. ซู พีเรี ย สตูดิ โอ Superior Studio (54 ตร.ม. / Garden View) ซู พีเรี ยสตูดิโอ ตั้งอยู่ในเชิ ง
เขาของพื้นที่รีสอร์ ท มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หรู หราและสะดวกสบาย มีเตียงนอนและพื้นที่ใช้สอย
สบายและโรแมนติก มีที วีดาวเทียมที่มีช่องต่างประเทศช่ วยให้ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร กี ฬาและ
ความบันเทิง และห้องพักอยูไ่ ม่ไกลจากชายหาดส่ วนตัว
ข้อมูลห้องพัก
• กว้างขวาง 54 ตารางเมตร
• คิงไซส์ / เตียงคู่ และ เตียงนอนเล่น พื้นที่นง่ั เล่นและชิงช้า
• วิวจากรี สอร์ท (บางห้องมีมุมมองบางส่ วนของอ่าวพังงา
• พื้นที่แต่งตัว
• โต๊ะเขียนหนังสื อ
• ห้องน้ ากึ่งกลางแจ้ง
• เครื่ องปรับอากาศพัดลมเพดาน
• สู บบุหรี่ / ตรวจจับความร้อน
• เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงเป็ นเตียงเสริ มได้
• มินิบาร์
2. จากุซซี่ สตูดิโอ Jacuzzi Studio (56 ตร.ม. / Garden View) จากุซซี่ สตูดิโอ มีอ่างอาบน้ า
จากุซซี่ ส่วนตัวห้องพักตั้งอยูบ่ นเชิ งเขาของบริ เวณรี สอร์ทและมุมมองที่สวยงามของรี สอร์ท หรู หรา
และหลับสบายในยามค่าคืน พื้นที่ใช้สอยอากาศที่สดชื่ น มีทีวดี าวเทียมที่มีช่องต่างประเทศช่วยให้
ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร กี ฬาและความบันเทิง และห้องพักอยู่ไม่ไกลจากชายหาดส่ วนตัว โดยมี
ข้อมูลห้องพักดังนี้
• จากุซซี่ ส่วนตัว
• มองเห็นวิวจากรี สอร์ท
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• กว้างขวาง 56 ตารางเมตร
• คิงไซส์ / เตียงคู่ และเตียงนอนเล่น
• พื้นที่นง่ั เล่นและชิงช้า
• พื้นที่แต่งตัว
• โต๊ะเขียนหนังสื อ
• ห้องน้ ากึ่งกลางแจ้ง
• เครื่ องปรับอากาศพัดลมเพดาน
• สู บบุหรี่ / ตรวจจับความร้อน
• เตียงนอนเล่น / โซฟา – แปลงเป็ นเตียงเสริ มได้
• เปลเด็ก - ตามคาขอ
• มินิบาร์
3. พลันจ์พลู ดีลกั ซ์ สตูดิโอ Plunge Pool Deluxe Studio (62 ตร.ม. / Sea View) พลันจ์พลูดี
ลักซ์สตูดิโอตั้งอยูใ่ นเชิงเขาของพื้นที่รีสอร์ทที่สวยงามนาเสนอมุมมองที่เห็นอ่าวพังงา ความหรู หรา
และสะดวกสบายเตียงนอนที่ทาให้หลับสบายในยามค่าคืน มุมส่ วนตัว มุมโรแมนติกและสระว่าย
น้ า ที วีดาวเที ยมที่ มีช่องต่างประเทศช่ วยให้ลูกค้าสามารถรับ ข่าวสาร กี ฬาและความบันเทิง และ
ห้องพักอยูไ่ ม่ไกลจากชายหาดส่ วนตัวโดยมีขอ้ มูลห้องพักดังนี้
• สระว่ายน้ าส่ วนตัว
• ระเบียงไม้ส่วนตัว กลางแจ้งพื้นที่นง่ั เล่นกับชิงช้า
• มุมมองที่สวยงามของอ่าวพังงา
• กว้างขวาง 62 ตารางเมตร
• เตียงคิงไซส์ / เตียงคู่และเตียงนอนเล่น
• พื้นที่แป้ ง
• โต๊ะเขียนหนังสื อ
• ห้องน้ ากึ่งเขตร้อนกลางแจ้ง
• เครื่ องปรับอากาศและพัดลมเพดาน
• สู บบุหรี่ / ตรวจจับความร้อน
• เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงสภาพให้แก่เตียงเสริ ม
• เปลเด็ก - ตามคาขอ
• มินิบาร์
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4. พูล วิลล่า Pool Villa (91 ตร.ม. / Sea View) พูล วิลล่า เป็ นห้องพักที่มีสระว่ายน้ าส่ วนตัว
ภายในห้องพาราไดซ์บีชฟร้อนท์ สวยงามนาเสนอมุมมองที่เห็นอ่าวพังงา พาราไดซ์เกาะยาวของพูล
วิลล่าเสนอความสง่างามและความเป็ นส่ วนตัว บนชายหาด มีสระว่ายน้ าส่ วนตัวจากุซซี่ , สวนและ
พื้ นที่ ใช้ส อยกลางแจ้งพร้ อมบาร์ ส่ วนตัว แช่ ตวั ในสระส่ วนตัวของคุ ณ เอง ที วีดาวเที ย มที่ มี ช่อง
ต่างประเทศช่ วยให้ลู ก ค้าสามารถรับ ข่ าวสาร กี ฬ าและความบันเทิ ง และห้องพัก อยู่ไม่ ไกลจาก
ชายหาดส่ วนตัวโดยมีขอ้ มูลห้องพักดังนี้
• ทางออกสู่ ชายหาดส่ วนตัว
• สระว่ายน้ าส่ วนตัวและจากุซซี่
• การใช้ชีวติ กลางแจ้งที่กว้างขวางในพื้นที่ดว้ ยบาร์ส่วนตัว
• วิวทะเลชมอ่าวพังงา
• กว้างขวาง 91 ตารางเมตร
• เตียงนอนขนาดคิงไซส์และเตียงนอนเล่น
• ตูเ้ สื้ อผ้าและพื้นที่แต่งตัว
• โต๊ะเขียนหนังสื ออย่างมีสไตล์
• ห้องน้ ากลางแจ้งกึ่งเขตร้อนที่มีฝักบัวแบบสายฝน
• สวนแบบทรอปิ คอลการ์เด้น
• เครื่ องปรับอากาศและพัดลมเพดาน
• สู บบุหรี่ / ตรวจจับความร้อน
• เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงเป็ นเตียงเสริ มได้
• เปลเด็ก - ตามคาขอ
• มินิบาร์
5. ฮิลท็อปพูล วิลล่า Hilltop Pool Villa (390 ตร.ม. / Sea View) ฮิลท็อปพูล วิลล่าเป็ นห้อง
ที่มีขนาดใหญ่สุดถึ ง 390 ตร.ม. วิวดีสุด มีสระว่ายน้ าส่ วนตัว, ครัว, ห้องนัง่ เล่น, ห้องน้ าขนาดใหญ่
ที่สุดของรี สอร์ ทแห่ งนี้ เหมาะมากๆ สาหรับครอบครัวหรื อคู่รักที่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัว โดยมี
ข้อมูลห้องพักดังนี้
• ทางออกสู่ ชายหาดส่ วนตัว
• สระว่ายน้ าส่ วนตัวและจากุซซี่
• การใช้ชีวติ กลางแจ้งที่กว้างขวางในพื้นที่ดว้ ยบาร์ส่วนตัว
• วิวทะเลชมอ่าวพังงา
• กว้างขวาง 390 ตารางเมตร
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• เตียงนอนขนาดคิงไซส์และเตียงนอนเล่น
• ตูเ้ สื้ อผ้าและพื้นที่แต่งตัว
• โต๊ะเขียนหนังสื ออย่างมีสไตล์
• ห้องน้ ากลางแจ้งกึ่งเขตร้อนที่มีฝักบัวแบบสายฝน
• สวนแบบทรอปิ คอลการ์เด้น
• เครื่ องปรับอากาศและพัดลมเพดาน
• สู บบุหรี่ / ตรวจจับความร้อน
• เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงเป็ นเตียงเสริ มได้
• เปลเด็ก - ตามคาขอ
• มินิบาร์
เมื่ อ พิ จ ารณาทางด้า นราคาห้ อ งพัก แล้ว ระดับ ราคา3,000 -10,000 บาท/คื น ส าหรั บ
ชาวต่างชาติน้ นั ถือว่าอยูใ่ นระดับที่ลูกค้าซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติยอมรับได้ เนื่ องจากลูกค้าที่
พักกับโรงแรมส่ วนใหญ่มากกว่า90%เป็ นชาวต่างชาติระดับชนชั้นกลางขึ้นไป ที่ยนิ ดีจ่ายเงินเข้าพัก
เพื่อวัตถุประสงค์ตอ้ งการพักผ่อนใช้เวลาอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติและได้รับการบริ การที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมให้มากที่สุด อย่างไรก็ดีหากสามารถปรับระดับราคาและแพคเก็จที่พกั ในระดับที่มีความ
คุม้ ค่ามากขึ้น ในแพคเกจที่พกั รวมทัวร์ กิจกรรมท้องถิ่นและเรื อบริ การรับส่ งที่เป็ นของโรงแรมเอง
หรื อของชาวท้องถิ่นร่ วมบริ การในราคาที่เหมาะสม การอานวยความสะดวกโดยบริ การรับส่ งแขก
ผูเ้ ข้าพักที่โรงแรมที่ตอ้ งคานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด คือเรื่ องของความปลอดภัย
และการควบคุมมลภาวะเสี ยงไม่ให้ดงั จนเกินไปจนรบกวนผูเ้ ข้าพักและชุมชนท้องถิ่น หากมีราคาที่
เหมาะสมและคุม้ ค่ามากขึ้น อาจเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกค้าชาวไทยสนใจเข้ามาใช้บริ การได้มากขึ้น เพื่อ
ความครบวงจรด้วยเช่นกัน
การจัดจาหน่ าย (Green Place of Distribution)
รี สอร์ ทสามารถรับจองและจัดบริ การเรื อรับส่ งให้กบั ลูกค้าที่ตอ้ งการมาพักกับทางโรงแรม
โดยลู ก ค้า สามารถจองห้ องพัก และแสดงความประสงค์ก ับ ทางโรงแรมเมื่ อจองออนไลน์ ผ่า น
ช่องทางเว็ปไซด์และชาระค่าที่พกั ผ่านระบบการรับชาระเงินที่มีความปลอดภัยได้ทวั่ โลก
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ภาพที่ 20 แผนที่โรงแรมพาราไดซ์เกาะยาว
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
บริการรับส่ งจากทางโรงแรม
1. เรื อเร็ ว SPEEDBOAT
ทางโรงแรมมีเรื อเร็ วที่ทนั สมัย สามารถไปรับลูกค้าจากยอร์ ชเฮเว่นมารี น่า สนามบินภูเก็ต
หรื อสนามบินกระบี่ ท่าเรื อท่าเลนได้อย่างรวดเร็ วและสะดวกสบาย

ภาพที่ 21 บรรยากาศท่าเรื อุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
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ช่ วงเวลารั บ ส่ งของเรื อ โรงแรมบริ ก ารลู ก ค้า BOAT TRANSFER OPERATING TIMES
ทางโรงแรมมี เรื อออกทุ ก 1 ชั่วโมง ตามช่ วงเวลา 08:00 น. - 17:00น. ทุ ก วัน หากลู ก ค้ามี ค วาม
ประสงค์ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ ส่ ง สนามบิ น ด้ว ย ทางโรงแรมจัด ช่ ว งเวลารั บ ส่ ง สนามบิ น AIRPORT
TRANSFER OPERATING TIMES จากช่ วงเวลา 06:00 น. มาถึงเที่ยวบินล่าสุ ด 16:00 น. เป็ นการ
ประสานงานกับเรื อรับส่ งในช่วงเวลากลางวันทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าพักและลูกเรื อ กรณี
ที่เที่ยวบินของลูกค้ามาถึงหลัง16:00 น.เป็ นต้นไป การเดินทางมายังรี สอร์ ท จะถือว่าเป็ นการบริ การ
รถรับส่ งนอกเวลาทางานปกติอาจจะสามารถร้องขอได้ โดยทางโรงแรมต้องคานึ งถึงสภาพอากาศ
ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ สาคัญสาหรับการดาเนิ นงานเหล่านี้ และเพื่อความปลอดภัย เนื่ องจากทางโรงแรม
ไม่ได้ดาเนิ นการบริ การเรื อรับส่ งในช่ วงเวลากลางคืน นอกจากนี้ โรงแรมมีการจัดการให้มีสภาวะ
เรื่ องเสี ยงในบริ เวณโรงแรมและบริ เวณรอบๆที่เหมาะสม เช่นเรื อรับส่ งลูกค้าโรงแรมต้องเบาเครื่ อง
เมื่อใกล้ถึงฝั่ง รวมทั้งขอความร่ วมมือกับเรื อรับส่ งของชาวท้องถิ่นด้วย
การส่ งเสริมการตลาด (Green Promotion)
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดสี เขียวไปยังผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและเกิดความตระหนักอย่างจริ งจังในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยวิธีการส่ งเสริ มการตลาดแบบที่พกั พร้อมแพ็คเกจสี เขียว
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด ทีโ่ รงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว
1. เรี ยนทาอาหารไทย

ภาพที่ 22 เรี ยนทาอาหารไทย
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
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ลูกค้าที่มาพักจะได้เรี ยนรู ้วธิ ี การเตรี ยมและปรุ งอาหารไทยกับพ่อครัวที่มีประสบการณ์และ
ความชานาญของโรงแรม โดยจะได้รับคาแนะนาจากทุกขั้นตอนและพ่อครัวจะอธิ บายส่ วนผสม
และแสดงวิธีประกอบทุกอย่างเพื่อสร้างรสชาติอาหารไทยที่เป็ นเอกลักษณ์
2. พายเรื อคายัค

ภาพที่ 23 พายเรื อคายัค
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
ลูกค้าสามารถพายเรื อคายัคเพื่อสารวจแนวชายฝั่งของเกาะยาวน้อย-ชายหาดและอ่าวเล็กๆ
ที่ อ ยู่ ใ กล้ ก ั บ รี สอร์ ท หรื อเข้ า ร่ ว มทัว ร์ พ ายเรื อคายัค ของพาราไดซ์ เกาะยาว ซึ่ งจะน าไปสู่
สภาพแวดล้อมที่งดงามของอ่าวพังงาและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและห่าง
จากจุดท่องเที่ ยวหลัก อ่าวพังงาเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านการก่อตัวของหิ นอันน่ าทึ่งความงาม
ของธรรมชาติ ที่สวยงามและชายหาดอันอุดมสมบูรณ์ จุดเด่ นพิเศษของอ่าวพังงาคือ "เกาะห้อง"
โดยสามารถพายเรื อเข้าไปสารวจภายในได้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับน้ าด้วย
3. ปั่ นจักรยานเสื อภูเขา ทัวร์ อีโค่ไบค์

ภาพที่ 24 ปั่ นจักรยานเสื อภูเขา ทัวร์ อีโค่ไบค์
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
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ทัวร์ อีโค่ไบค์ ลูกค้าสามารถเรี ยนรู้เกี่ยวกับชีวิตเกาะยาวน้อยและชี วิตในท้องถิ่ นของเกาะ
ขณะที่ร่วมทัวร์ ไกด์กบั ทางโรงแรม ผูเ้ ข้าพักจะต้องเดินทางโดยเรื อหางยาวไปยังตัวเมืองท่าแขกซึ่ ง
เป็ นที่ที่สามารถถ่ายภาพรู ปปั้ นนกเงือกนกที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งต้อนรับแขกทุกท่านไปยังท่าเรื อก่อนที่จะ
มุ่งหน้าไปตามถนนและเส้นทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นของเกาะ เพลิดเพลินไปกับการขี่จกั รยานไปใน
ที่ร่มของสวนยางข้างทุ่งนาและผ่านหมู่บา้ นชมวิถีชีวิตชาวท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการเที่ยว
ชมธรรมชาติอนั งดงามของเกาะยาวน้อย
4. การทาผ้าบาติก

ภาพที่ 25 การทาผ้าบาติก
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
ลูกค้าสามารถเรี ยนรู้การทาศิลปะงานประดิษฐ์และนากลับบ้าน พิมพ์บาติกเดิมเป็ นของที่
ระลึกที่ไม่ซ้ าใคร เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
5. ทัวร์ หมู่บา้ น ชมพระอาทิตย์ตก วิลเลจซันเซ็ททัวร์

ภาพที่ 26 ทัวร์ หมู่บา้ นท้องถิ่น ชมพระอาทิตย์ตก
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)

191

โรงแรมมีกิจกรรมเวลาช่วงเย็นให้ไกด์พาทัวร์รอบๆ เกาะยาวน้อย เที่ยวชมเกาะและชมพระ
อาทิ ตย์ตกที่ ส วยงาม สั ม ผัส กับ ชี วิตในท้องถิ่ นบนเกาะเขตร้ อนที่ ยงั คงความเป็ นธรรมชาติ และ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของพระอาทิตย์ตกที่สะพานยาว แวะเที่ยวชมแหล่งช็อปปิ้ งของท้องถิ่ นเพื่อ
สัมผัสรสชาติของผลไม้ในท้องถิ่น
6. ทัวร์ เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ดาน้ าตื้นวันเดย์ทริ ป

ภาพที่ 27 ทัวร์เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ดาน้ าตื้น
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
ลูกค้าสามารถชมและสารววจเกาะที่สวยงามล้อมรอบด้วยหาดทรายสี ขาวและน้ าทะเลใส
สะอาดตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากชายฝั่งกระบี่ และว่ายน้ าดาน้ าดูปะการังและผ่อนคลาย ท่ามกลางทิวทัศน์ที่
สวยงาม นอกจากนี้ทางโรงแรมยังจัดเตรี ยมอาหารกลางวันแบบปิ กนิกแบบปิ่ นโตรักษ์โลกไว้ให้บน
เรื อหรื อชายหาด
7. โปรแกรมการเรี ยนการสอนโยคะระยะสั้น

ภาพที่ 28 โปรแกรมการเรี ยนการสอนโยคะระยะสั้น
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
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โรงแรมมีโปรแกรม กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโยคะระยะสั้น โดยเป็ นสถานที่ ฝึกเรี ยน
โยคะแบบเปิ ดโล่ง ศาลาตั้งอยู่บนชายหาดที่มีทศั นี ยภาพที่งดงามเหนื อมีชื่อเสี ยงระดับนานาชาติ
สร้างแรงบันดาลใจจากฉากหลังหิ นปูนอ่าวพังงา
8. พิธีแต่งงานปลูกต้นไม้คู่รักส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 29 พิธีแต่งงานปลูกต้นไม้คู่รักส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม
(ที่มา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)
พิธีแต่งงานที่จดั ในโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว ทางโรงแรมจัดให้อย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ไม่ เหมื อนใคร ซึ่ งคู่ แต่ ง งานจะต้อ งปลู ก ต้น ไม้แ ห่ ง ความรั ก ส าหรั บ เจ้าสาวและเจ้า บ่ าวคื อ ต้น
มะพร้าวบนชายหาดของรี สอร์ ทเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการเจริ ญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์และ
เป็ นพยานในความรัก
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