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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจดัการองคก์ารสี

เขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาถึงลกัษณะการตลาด

สีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วม

ทางสังคมกบัชุมชนทอ้งถ่ินของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทยโดยใชว้ิธี

กรณี ศึกษา  (Case Study) สถานประกอบการโรงแรมท่ีได้รับค ารับรองการจัดการท่ี เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย โดยน าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) การวิจยัคร้ังน้ีได้จดัแบ่งกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัออกเป็นสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกใช้

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ศึกษาในมิติดา้นการจดัการองคก์ารสีเขียวและมิติดา้น

การตลาดสีเขียวและกลุ่มท่ีสองใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ศึกษาในมิติการมีส่วนร่วมทาง

สังคมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
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ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบของการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใต้

ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทยประกอบไปดว้ยทั้งหมดสามปัจจยัคือ มิติการจดัการองคก์ารสีเขียว ไดแ้ก่

“ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในรูปแบบมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์” ผูบ้ริหารประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง 

ท่ีดี ท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงจูงใจต่อการท างานในองค์กรต่อมาคือมิติด้าน

การตลาดสีเขียว ไดแ้ก่ “ระดบัราคาท่ีพกัท่ีมีความคุม้ค่าและเหมาะสม” โดยโรงแรมสามารถควบคุม

ตน้ทุนดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวพิจารณาเลือกใชซ้พัพลายเออร์และวตัถุดิบในทอ้งถ่ินท่ีช่วยลดตน้ทุน

ดา้นการด าเนินงานของโรงแรมให้ต ่าลงอนัจะส่งผลต่อราคาสินคา้หรือบริการของโรงแรมท าให้ขยาย

ฐานหรือกลุ่มของลูกคา้ได้กวา้งข้ึนน าไปสู่ความสามารถในการท าก าไรและการกระจายรายได้ไปสู่

ทอ้งถ่ินและสุดทา้ยคือ มิติการมีส่วนร่วมทางสังคมอนัไดแ้ก่การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติักิจกรรมและรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานของโรงแรมและมี

ผลกระทบมาถึงความเป็นอยูข่องประชาชนและส่ิงแวดลอ้มขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัคือควรมีการ

จดัการศึกษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมธุรกิจทอ้งถ่ินท าให้ภาคชุมชน

ทอ้งถ่ินมีรายไดแ้ละคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนส่งผลใหเ้ศรษฐกิจทอ้งถ่ินมีทั้งความเจริญเติบโตและความย ัง่ยนื 
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Abstract 

Title : Management of Environmental Friendly Hotel in Southwestern Thailand 

By : Mr.Todsaporn Kanchanapamornpat 
Degree : Doctor of Philosophy 
Major : Management 
Advisor  : 

...................................................................... 
 (Associate Professor Dr.Sunya Sunyavivat) 

...................................................................... 
           (Associate Professor Dr.Bongkosh Rittichainuwat Ngamsom) 

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 
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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภายใต้สภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท่ีถูกน ามาใช้ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การแข่งขนัทางธุรกิจ และการพฒันาทางเทคโนโลยี ในโลกของการคา้เสรีปัจจุบนัทุก
ประเทศทัว่โลกในหลายทศวรรษท่ีผา่นมา รวมถึงประเทศไทยไม่ไดค้  านึงถึงหลกัการใชท้รัพยากร
อนัทรงคุณค่าซ่ึงทุกประเทศทราบกนัดีวา่เม่ือมีการน ามาใชแ้ลว้ตอ้งหมดไป แลว้ส่ิงท่ีส าคญัคือเม่ือ
น ามาใชแ้ลว้กลบัไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อการท าลายสภาพส่ิงแวดลอ้ม ท าลายระบบนิเวศน์วทิยาท่ี
เป็นแหล่งส าคญัในการด ารงชีพของส่ิงมีชิวิตของโลกใบน้ี ก่อให้เกิดมลพิษ ทางน ้ า อากาศ และ
พื้นดินท่ีเส่ือมโทรมซ่ึงยากท่ีจะแก้ไขหรือแกไ้ขไดอ้าจจะสายเกินไป นักสังคมศาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศมองวา่ การบริการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเน้นการบริโภค และ
การไดม้าซ่ึงผลก าไรอยา่งเดียวอนัเน่ืองจากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มไดม้าฟรีไม่มีซ่ึงตน้ทุนในการ
ซ้ือขาย จึงมีการบริโภคอนัอย่างไม่มีขีดจ ากดั โดยลืมผลกระทบท่ีตามมาอย่างทวีคูณ อาทิ วาตภยั 
อุทกตภยั เกิดน ้ าเน่าเสีย อากาศมีปริมาณสารตะกัว่สูง ไม่สามารถด่ืมน ้ าฝนไดอี้กต่อไป เม่ือฝนตก
ลงมาพื้นดินก็เป็นส่วนรองรับน ้ าฝนท่ีเจือปนสารพิษต่างๆ สู่พื้นดิน การท าการเกษตรก็ไม่ไดผ้ลผลิต
ท่ีคุ้มค่า ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ท่ียงัขาดจิตส านึกและไร้ซ่ึงความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง 

 
           ภำพที ่1.1 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติทุกชนิดในระบบนิเวศน์วงจร               
 ท่ีมา: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2559) 
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      จากภาพท่ี 1.1 จะเห็นได้ว่า พบการปนเป้ือนของสารเคมีในส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีมี
ความส าคญัต่องานวิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปล่อยสารเคมีสู่ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และมี
สมมติฐานวา่จะคงอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเป็นระยะเวลานานหรือตกคา้งยาวนานในแหล่งน ้ าและดิน การ
คน้พบสารเคมีในแหล่งน ้ าและน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัอาจมีผลกระทบในระยะยาว เป็นเพราะยงัขาด
ขอ้มูลความเป็นพิษและการตรวจติดตามการปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่งน ้ า ในขณะท่ีสารเคมีท่ี
ปนเป้ือนเหล่าน้ีเป็นสารท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตถึงแมจ้ะในปริมาณน้อย จากการศึกษาพบว่ามี
การปนเป้ือนสารเคมีในแหล่งน ้าและไหลลงสู่ทะเล งานวจิยัไดมี้การช้ีบ่งวา่อาจมีผลกระทบดา้นลบ
ต่อระบบนิเวศน์เม่ือมีการปนเป้ือนของสารเคมี   ส าหรับในประเทศไทยยงัคงมีการตรวจพบการ
ปนเป้ือนของสารเคมีในน ้ าเสียและน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสียบางประเภท การ
ปนเป้ือนจะข้ึนกบัชนิดและปริมาณของสารเคมีนั้นๆ และประสิทธิภาพของระบบบ าบดัชนิดนั้นๆ 
การปนเป้ือนอาจเกิดจากการทิ้งสารเคมีท่ีหมดอายุหรือเหลือใชล้งในถงัขยะหรือปล่อยสู่แหล่งน ้ า
โดยมีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสม การทิ้งลงระบบระบายน ้ า โดยปัญหาส่ิงแวดลอ้มแต่ละประเภทลว้น
ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศน์และปัญหาเหล่านั้ นล้วนส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรไม่รู้จกัจบส้ิน 
 ตั้ งแต่ประเทศไทยได้เข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) นั้ น 
ประโยชน์ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึน ประกอบกบัปัจจยัดา้นความสะดวกสบายดา้นคมนาคมทั้งทางบก 
ทางอากาศ และทางน ้ า เหล่าน้ีจะช่วยดึงดูดทั้งนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนของไทยและต่างชาติ ให้
หนัมาลงทุนในธุรกิจบริการดา้นท่องท่องเท่ียวและธุรกิจเก่ียวเน่ืองในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวภาคใต้
ของประเทศไทยมากข้ึน จากสาเหตุดงักล่าวท าให้ธุรกิจดา้นท่ีพกัและโรงแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว
ยงัคงมีโอกาสขยายตวัสูงข้ึน หลงัจากท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกกลุ่มเออี
ซีในช่วงปลายปี 2558 เป็นตน้มา ยิ่งเพิ่มโอกาสในการขยายตวัแก่ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวโดยตรง 
ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม เป็นตน้ (Kasikornbank, 2014) ซ่ึงการขยายตวัของสถานประกอบการโรงแรม
อยา่งต่อเน่ืองท าให้ส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก เน่ืองจากการด าเนินงานเฉพาะ 
และการให้บริการของสถานประกอบการมีการใช้พลังงาน น ้ า และทรัพยากรเป็นจ านวนมาก 
(Robinot & Giannelloni, 2010) จึงท าให้เกิดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมจากส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ของสถานประกอบการโรงแรมตามมาอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ 
       กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในแต่ละวนัของโรงแรมจ าเป็นตอ้งอาศยัโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริการสาธารณะ ความตอ้งการท่ีมากข้ึนก็ยงัเพิ่มจ านวนของส่ิงปฏิกูล ความเส่ือม
โทรมจึงสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพหรือส่ิงแวดลอ้มทางสังคม จากฐานขอ้มูล
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อาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานในปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา พบวา่สถาน
ประกอบการประเภทโรงแรมมีปริมาณการใช้พลงังานมากกว่าอาคารธุรกิจประเภทโรงพยาบาล
และสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงการเป็นอุตสาหกรรมบริการในการใชพ้ลงังานในรูปของพลงังาน
ไฟฟ้าและพลงังานความร้อนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้เป็นจ านวนมาก ดงันั้น ถา้หาก
โรงแรมมีการลดการใช้พลงังานน้อยลงจะท าให้โรงแรมประหยดัค่าไฟฟ้าและลดการสูญเสียหรือ
สูญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของน ้ าก็เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมใช้ในการด าเนินงานและให้บริการ โดยแหล่งท่ีมาของน ้ าเสียจากโรงแรมเกิดจาก
แหล่งใหญ่ๆ คือ ห้องพกั ห้องซักรีด ห้องครัว สระว่ายน ้ า สปา และน ้ าปล่อยทิ้งจากเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ โดยปริมาณน ้าเสียของโรงแรมข้ึนอยูก่บัการใชน้ ้าของลูกคา้ (Lorsomboon et al., 2000)   
       การด าเนินงานสถานประกอบการประเภทโรงแรมยงัสร้างผลกระทบในเร่ืองของเสียและ
ส่ิงปฏิกูล โดยของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในการด าเนินของโรงแรมส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เศษอาหารเหลือ
จากห้องอาหาร ภาชนะบรรจุต่างๆ ขวดแกว้ พลาสติก กระป๋อง อลูมิเนียม เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมี
ปริมาณมากกวา่ขยะทัว่ไปท่ีมาจากชุมชนท่ีพกัอาศยั เร่ืองของอากาศและเสียงก็เป็นผลกระทบท่ีเกิด
จากการด าเนินงานของโรงแรมเช่นกนั ซ่ึงการปล่อยมลพิษสู่อากาศท าให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยสารท่ีใชใ้นการปรับอากาศหรือท าความเยน็ในธุรกิจในโรงแรม จะไปท าลาย
ชั้นโอโซนท่ีท าหนา้ท่ีกรองรังสีอลัตราไวโอเลตซ่ึงส่งผลให้รังสีอลัตราไวโอเลตสามารถผา่นลงมา
สู่ผิวโลกและสามารถสร้างอนัตรายต่อมนุษยไ์ด ้นอกจากน้ีปัญหาดา้นคุณภาพอากาศธุรกิจโรงแรม
มกัเป็นปัญหาต่อสุขภาพและความปลอดภยัจากการปฎิบติังานในแต่ละวนั รวมไปถึงมลพิษทาง 
เสียงจากการด าเนินกิจกรรมบางอยา่งของโรงแรมท่ีอาจท าให้เกิดมลพิษทางเสียงแก่พนกังานหรือ
ชุมชนใกลเ้คียงได ้  
         โรงแรมเป็นสถานประกอบการ ท่ีให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการเพื่อให้ความสะดวกสบายและ
สร้างความพึ่งพอใจแก่ผูใ้ช้บริการซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ลว้นตอ้งใช้ทรัพยากรพลงังาน
และก่อใหเ้กิดมลภาวะทั้งขยะและน ้ าเสีย จึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอนั
เป็นสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนท่ีก าลงักายเป็น
วิกฤติดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ดงัท่ีหน่วยงานภาครัฐคือกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้ขา้มา
ด าเนินโครงการ “การบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มประเภทโรงแรม (Green Hotel)” เพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และยกระดบัมาตรฐานการบริการใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
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              หากเราพิจารณาขอ้มูลจากการส ารวจของส านกัสถิติแห่งชาติปี 2561 ซ่ึงท าการส ารวจทุกๆ
2ปี นั้นมีสถานประกอบการโรงแรมท่ีเป็นตวัอย่างทั้งส้ิน 5,392 แห่ง ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นผลการ
ด าเนินกิจการในรอบปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) ของสถานประกอบการท่ีพกัแรมทัว่
ประเทศ สรุปไดด้งัแสดงในภาพที1.2 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภำพที ่1.2 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมจ าแนกตามรายภาคทัว่ประเทศ 
 ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2560)  
          

จากขอ้มูลทางสถิติดงัภาพท่ี 1.2 พบว่าจ านวนสถานประกอบการโรงแรมในเขตภาคใต้มี
มากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงเม่ือเทียบกบัจ านวนของสถานประกอบการโรงแรมฯรายภาค เม่ือพิจารณา
สถานประกอบการ ท่ีพกัแรมเป็นรายภาค พบวา่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 27.8 เป็นสถานประกอบการ            
ในภาคใต ้รองลงมาคือ ภาคกลางร้อยละ 26.4 ส าหรับสถานประกอบการในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเท่ากนัคือร้อยละ 20.4 ท่ีเหลือร้อยละ 5.0 คือสถาน-ประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร อน่ึงการด าเนินกิจการในรอบปี 2560 ของสถานประกอบการท่ีพักแรมทั่ว
ประเทศ มีมูลค่ารายรับและค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน ประมาณ 210,861.9 ลา้นบาท และ 164,799.9 ลา้นบาท  

ภำคกลำง 
26.4 % 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
20.4 % 

ภำคเหนือ 
20.4 % ภำคใต้ 

27.8 % 

กรุงเทพมหำนคร 
5.0 % 
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ตามล าดับ โดยมีรายรับและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อกิจการประมาณ 8.6 ล้านบาท และ 6.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาตามภาค พบว่าสถานประกอบการท่ีพกัแรมในภาคใต ้มีมูลค่ารายรับและ
ค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุดประมาณ 79,179.7 ลา้นบาท และ 63,766.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีสถาน
ประกอบการท่ีพกัแรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีมูลค่ารายรับและค่าใช้จ่ายต ่าท่ีสุดประมาณ 
9,197.8 ลา้นบาท และ 6,077.9 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ีกลุ่มโรงแรมภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกหรือ
ฝ่ังอนัดามนั เช่น ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูลยงัถือว่าเป็นสถานท่ีอนัทรงคุณค่าด้าน
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มของประเทศเป็นแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นท่ีนิยมมีช่ือเสียง 
มีความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนสถานท่ีไหนเปรียบเทียบได ้จึงเป็นส่ิงดึงดูดนกั
ท่องเทียวจากทัว่สารทิศ ทั้งในและต่างประเทศต่างมาด่ืมด ่ากบัทศันียภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงาม
ของจงัหวดัทางภาคใต ้ท าให้เกิดรายไดข้องประชาชนในทอ้งถ่ินดีข้ึน วิถีการด ารงชีพเปล่ียนไป 
ส่วนการโรงแรมมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาพกัเพิ่มข้ึน มีการสร้างรีสอร์ท และโรงแรมตามริมฝ่ัง
ทะเลมีการบุกลุกป่าชายเลนเพื่อรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน จนลืมไปวา่ส่ิงเหล่าน้ีได้
เขา้มาท าลายอตัลกัษณ์ทางธรรมชาติส่ิงแวดล้อมทั้งท่ีตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจลว้น ส่งผลต่อสภาพ
ส่ิงแวดล้อมทั้งนั้น ดงันั้นแนวคิดทางด้านการจดัการจึงได้ถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงแรมแต่แนวคิดเหล่านั้ นยงัไม่ได้เป็นสูตรส าเร็จท าให้องค์กรโรงแรมน ามาใช้ให้ประสบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน่ืองจากการท่ีจะบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
ยุคปัจจุบนัจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะเฉพาะขององคก์รโรงแรม และบริบทสภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้ง
ร่วมมือเพื่อการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเขา้ใจ หลักการ แนวคิด มา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อท าใหส้ภาพส่ิงแวดลอ้มมิไดถู้กท าลายอีกต่อไป 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเชิงคุณภาพถึงแนวทางในการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะโรงแรมในเขตภาคใตฝั้ง
ตะวนัตกของประเทศไทยซ่ึงมีจ านวนสถานประกอบการโรงแรมคิดเป็น47%ของจ านวนสถาน
ประกอบการโรงแรมในเขตภาคใตโ้ดยรวม และเป็นโซนท่ีมีศกัยภาพต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวซ่ึงให้
ความสนใจในการเข้ามาพ านัก เป็นจ านวนไม่น้อยในแต่ละปี  ธุรกิจโรงแรมท่ีพักจึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานส าคญัในการสนบัสนุนการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวและมีบทบาทต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งพฒันาการบริหารจดัการท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐานในดา้นท่ีพกั พร้อมกบั
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน  ทั้งน้ีการประเมินการจดัการของโรงแรม
อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจะเป็นดชันีช้ีวดัให้เห็นถึงการ
บริการของโรงแรมท่ีให้ความส าคญักบัการจดัการดา้นทรัพยากร ความปลอดภยัของผูเ้ขา้รับบริการ 
ความรับผิดชอบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน รวมถึงความตระหนักถึงทอ้งถ่ินทั้ง
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ทางดา้นสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ  ผลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีจะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานและ
แนวทางในการแก้ปัญหาการจดัการส่ิงแวดล้อมในรูปแบบการจดัการของสถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมภายใตบ้ริบทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัน้ี โดยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติการและการด าเนินงานจริงของโรงแรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อการเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.2 โจทย์วจัิย 

การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทยมีลกัษณะ
เป็นอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
      1.  เพื่อศึกษามิติการจดัการองค์การสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใต้
ของประเทศไทย 
     2.  เพื่อศึกษามิติการตลาดสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
     3. เพื่อศึกษามิติการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย 
 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย  
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนกรณศึีกษำ 
          การวิจัยในคร้ังน้ีใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกิจการท่ีจะศึกษาจากโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บค ารับรองการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว ประจ าปี 2559-2561 ทัว่ประเทศจ านวนทั้งหมด 53 
โรงแรม โดยคดัเลือกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาเป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
ก าลงัด าเนินกิจการอยู่ในเขตจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทยท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือก
จากคณะกรรมการฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 3 จงัหวดั ได้แก่โรงแรมใน จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต และ
จงัหวดักระบ่ี เป็นจ านวนทั้งหมด 22 โรงแรม จากประเภทการรับรองคุณภาพการบริการท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างการวิจยัท่ีตอ้งการ เน้นความมีคุณภาพเป็นหลกั มีความ
ละเอียด ลึกซ้ึง มีขอ้มูลท่ีลุ่มลึกและมุ่งเนน้ความชดัเจนมากกวา่งานวิจยัเชิงปริมาณโดยทัว่ไป ผูว้ิจยั
จะท าการศึกษาโดยใช้วิธีกรณีศึกษา (Case Study) โดยมุ่งศึกษาจ ากดัเฉพาะสถานประกอบการ
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โรงแรมท่ีไดรั้บค ารับรองการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศ
ไทย โดยโรงแรมท่ีมีความพร้อมของขอ้มูลในการน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดใน
การวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว จงัหวดัพังงา ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีได้รับมาตรฐาน
โรงแรมสีเขียวและยงัไดรั้บมาตรฐานรับรองส าหรับธุรกิจภาคการท่องเท่ียวจากสภาการท่องเท่ียว
แห่งยุโรป (FTO) โครงการ Travelife ในระดับสูงสุดเพียงแห่งเดียว โรงแรมน้ีได้ถูกน ามาเป็น
ตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรโรงแรมทั้งหมดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในเขต
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย  ดงันั้นโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในเขตจงัหวดัภาคใต้
ฝังตะวนัตกของประเทศไทยอ่ืนๆ จะถือเป็นขอ้จ ากดัในศึกษาคร้ังน้ี 
        1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาในประเด็นด้านการบริหารจดัการท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยืนในการ
จดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยองค์กรจะตอ้งทบทวนกิจกรรมทั้งหมดเพื่อปลูกฝัง
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเขา้ไวใ้นทุกๆ กิจกรรม มิใช่การ
ด าเนินเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมหรือส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่นอกกระบวนการหรือแยกต่างหากจากการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสามมิติ
หลกั คือ 1) มิติดา้นการจดัการองคก์ารสีเขียว 2) มิติดา้นการตลาดสีเขียว และ 3) มิติการมีส่วนร่วม
ของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม 
 โดยมิติอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากประเด็นดา้นการบริหารจดัการใน 3 มิติหลกั ดงักล่าวจะถือ
เป็นขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ระยะเวลาในการศึกษา เมษายน 2560 - ธนัวาคม 2562 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
          1. สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
จดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมไปปรับลดจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็ง เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาธุรกิจใหเ้จริญเติบโต กา้วไปสู่การยกระดบัเป็นโรงแรมสีเขียวในระดบัโลกได ้
         2. ไดอ้งคค์วามรู้เฉพาะเก่ียวกบัลกัษณะของการบริหารจดัการกิจการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษต่์อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมต่อภาครัฐและภาคเอกชน  
       3. สามารถน าองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการบริหารจดัการจากผลท่ีไดจ้าการวิจยัน้ี มาใชเ้ป็น
แนวทางเพื่อพฒันางานทางวิชาการใหม่ๆ หรือเทียบเคียงในการพฒันานโยบายและมาตรการเพื่อ
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ส่งเสริมให้เกิดกิจการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน อนัจะเป็นการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของเศรษฐกิจ สังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยืนของประเทศ
ต่อไป 

 
1.6 นิยำมศัพท์ 
  โรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Environmental Friendly Hotel) หมายถึง โรงแรม
พาราไดซ์ เกาะยาว จังหวดัพังงา ท่ีได้รับค ารับรองการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว และด าเนินกิจการอยู่ในเขตจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย เป็นโรงแรมสีเขียวท่ีมีการด าเนินการธุรกิจท่ีใส่ใจกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการของการด าเนินการเพื่อให้มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 
        กำรจัดกำรองค์กำรสีเขียว (Green Organization Management) หมายถึง การวางแผน 
การจดัสรร การใช้ทรัพยากรและการกระท า การจดัการ หรือการด าเนินการใดๆ ในองค์การเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสังคมและชุมชน ท าให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ผา่นกระบวนการสร้างศกัยภาพของส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการคงสภาพดว้ยการใช้
อย่างย ัง่ยืน มีการขจดัของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจดัการ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
มนุษยต์ลอดไปทั้งทางตรงและทางออ้ม 
        วัฒนธรรมองค์กำร (Organizational Culture) หมายถึง วฒันธรรมองค์ในรูปแบบเน้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นวฒันธรรมท่ีให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม องคก์ารสนบัสนุนให้พนกังานปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
        ภำวะผู้น ำแบบสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ภาวะ
ผู ้น าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงเป็นการใช้ภาวะผู ้น าเพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในการ
ปฏิบติังานขององคก์ารใหเ้อ้ืออ านวยต่อการบรรลุประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
        กำรบริกำรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Green Service) หมายถึง การปฎิบติัเก่ียวกับการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในระดบัสูงจนท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจและเกิดความจงรักภกัดี
ต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าในท่ีสุด 
        กำรตลำดสีเขียว (Green Marketing) หมายถึง การท่ีโรงแรมมีการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า สรรหาแหล่งผลิต การจดัซ้ือวตัถุดิบ กระบวนการผลิต โดย
ใชแ้นวคิดความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มผสมผสานกบัส่วนประสมทางหลกัการตลาด 4P’s 
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       กำรมีส่วนร่วมของสังคมต่อกำรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Green Social Participation) 
หมายถึง การท่ีโรงแรมเปิดโอกาสให้ประชาชนทอ้งถ่ิน สังคม สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือใน
การตดัสินใจในโครงการพฒันากิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเขา้ร่วมประชุมเม่ือมีโครงการท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม มีส่วนร่วมในการติดตามและในการรับผลประโยชน์จากการ
พฒันาโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม   
     
 



 

บทที ่2 
แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ัง

ตะวนัตกของประเทศไทย ไดศึ้กษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมเอกสารในเชิงทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแนวการบริหารจัดการท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แล้วน ามา
ประมวลผลจนได้มาซ่ึงกรอบแนวคิดในงานวิจยัและสมมติฐานในงานวิจัยโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดการจดัการองคก์ารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รและภาวะผูน้ าสร้างความเปล่ียนแปลง 
2.4 แนวคิดการตลาดสีเขียว  
2.5 แนวคิดทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

             2.6 กรณีศึกษาตวัอยา่งของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

2.1 แนวคิดการจัดการองค์การทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
          ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทและมีความส าคญัต่อภาคการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม
การพฒันาอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการวางแผนและการควบคุมส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมเกิดการ
เส่ือมสภาพ ผลกระทบของการพฒันาโรงแรมโดยทัว่ไปคล้ายกบัโครงสร้างของส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การด าเนินงานในแต่ละวนัของธุรกิจโรงแรม
จ าเป็นตอ้งอาศยัโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ความตอ้งการท่ีมากข้ึนก็ยิง่เพิ่มจ านวน
ของส่ิงปฎิกูล ความเส่ือมโทรมจึงสามารถเกิดข้ึนได้ทั้ งทางกายภาพหรือส่ิงแวดล้อมทางสังคม 
นอกจากน้ีการปล่อยอากาศทางปล่องควนัท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ขณะท่ีของเสียในรูป
ของเศษอาหารเหลือทิ้งก็ท  าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของกล่ินเหมน็ 

ในดา้นการใชพ้ลงังาน พบวา่ อุตสาหกรรมบริการมีความตอ้งการในการใชพ้ลงังานในรูป
ของพลงังานไฟฟ้า และพลงังานความร้อน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้เป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงปริมาณการใช้พลงังานของธุรกิจโรงแรมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ลกัษณะและรูปแบบ



 

11 

ของอาคาร การใช้งานของลูกค้าท่ีเข้าพัก จ านวนห้องพัก อุณหภูมิภายนอกอาคาร การดูแล
บ ารุงรักษา เป็นต้น ดังนั้ นหากโรงแรมน าการจดัการพลังงานมาใช้ในการด าเนินธุรกิจโดยใช้
พลังงานในแต่ละส่วนให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยลงจะท าให้โรงแรม
ประหยดัค่าไฟฟ้า และลดการสูญเสียหรือสูญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติ (International Finance 
and World Bank Group อา้งถึงใน ปณิตา มงคลฤดี, 2553) 

นอกจากน้ีน ้ าก็เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีธุรกิจโรงแรมใช้ในการด าเนินงานและให้บริการ 
โดยแหล่งท่ีมาของน ้ าเสียจากธุรกิจโรงแรมเกิดจากแหล่งใหญ่ๆ คือ ห้องพกั ห้องซักรีด ห้องครัว 
สระว่ายน ้ า สปา และน ้ าปล่อยทิ้งจากเคร่ืองจกัรอุปกรณ์โดยปริมาณน ้ าเสียของโรงแรมข้ึนอยู่กบั
การใชน้ ้ าของลูกคา้ กิจกรรมของโรงแรมและระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีกิจการใช ้ซ่ึงโรงแรมส่วนใหญ่
จะมีการบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้(พงษว์ิภา หล่อสมบูรณ์, พฒัน์พงษ์ บุตร
ราช, สันติชัย ศิลป์ งามเลิศ, กมล สุทธิจนัทร์นภา, สาธิต เนียมสุวรรณ และชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์, 
2543) โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรม (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2553) 
          การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมยงัสร้างผลกระทบในเร่ืองของเสียและส่ิงปฎิกูลโดยของ
เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในการด าเนินงานของโรงแรมส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กระดาษใชแ้ลว้จากส านกังาน  
เศษอาหารเหลือจากห้องอาหาร ภาชนะบรรจุต่างๆ เช่น ขวดแกว้ พลาสติก กระป๋องอลุมิเนียมท่ีอยู่
ในสภาพดี กระดาษแขง้จากกล่อง ซ่ึงลกัษณะของๆเสียเหล่าน้ีจะคลา้ยคลึงกบัขยะทัว่ไปท่ีมาจาก
ชุมชนท่ีพกัอาศยั แต่จะมีปริมาณท่ีมากกว่า โดยขยะจากโรงแรมบางประเภทสามารถน าไปขายได ้
ซ่ึงจะกลายเป็นรายไดส่้วนเพิ่มให้แก่กิจการ ส่วนขยะท่ีเหลือจะถูกรวบรวมเพื่อให้เทศบาลน าไป
ก าจดัต่อไป (พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2543) 
         การผลิต การบริโภคสินคา้ และการบริการก่อใหเ้กิดของเสียจ านวนมาก ซ่ึงปัญหาอยูท่ี่ของ
เสียบางชนิดตอ้งใช้เวลานานหลายปี จึงจะสามารถย่อยสลายหรือจะไม่ก่อให้เกิดอนัตราย ดงันั้น
หากโรงแรมมีการน าหลกัการ 3R (Reuse, Reduce, Recycle) มาใชจ้ะช่วยลดปัญหาการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณของเสียและส่ิงปฎิกลูและไม่ท าให้ขยะและส่ิงปฎิกูลเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
และสุขภาพอนามยัของประชาชน (วนิยั วรีวฒันานนท,์ 2537) 
        อากาศ และเสียงก็เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเช่นกนั ซ่ึงการ
ปล่อยมลพิษสู่อากาศท าให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดยสารท่ีใชใ้นการปรับอากาศ
หรือท าความเยน็ในธุรกิจโรงแรมเช่น สารจ าพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon: 
CFCs) จะไปท าลายชั้นโอโซนบางลงและเกิดเป็นช่องวา่ง ท าให้รังสีสามารถผา่นลงมาสู่ผิวโลกได ้
โดยรังสีอลัตร้าไวโอเลตท่ีกระจายลงสู่ผวิโลกน้ีสามารถสร้างอนัตรายต่อมนุษยไ์ด ้



 

12 

        แมว้่าการปล่อยมลพิษต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมจะไม่ได้เป็นการรบกวนโดยตรงต่อพื้นท่ี
รับรองลูกค้า แต่ปัญหาด้านคุณภาพอากาศในธุรกิจโรงแรมมกัเป็นปัญหาต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยัจากการประกอบอาชีพของพนักงาน รวมไปถึงมลพิษทางเสียงจากการด าเนินกิจกรรม
บางอย่างของโรงแรมท่ีอาจท าให้เกิดมลพิษทางเสียงแก่พนกังานหรือชุมชนใกลเ้คียงได ้เช่น เสียง
จากระบบน ้าหล่อเยน็ เสียงจากหอ้งซกัรีด เป็นตน้ (พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2543) 
          ธุรกิจโรงแรมควรมีการปฎิบติัตามแนวปฎิบติัท่ีดีในการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยในการจดั
การพลงังาน โรงแรมควรมีการจดัเก็บขอ้มูลดา้นการใช้พลงังานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อ
สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน และการวางแผนปรับปรุงการใช้
พลงังานในอนาคตให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงโรงแรมควรมีการวางแผนการใชพ้ลงังาน โดยจดัให้มีการท างาน
ของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
        การปรับปรุงระบบการท างานของไฟฟ้าภายในโรงแรมควรมีการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานในสถานท่ีนั้นๆ และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังาน 
นอกจากน้ีในส่วนควบคุมการใชพ้ลงังานควรมีการใชร้ะบบควบคุมแบบเปิดปิดแบบอตัโนมติั หรือ
เปล่ียนระบบการควบคุมการเปิดปิดสวิตซ์แบบรวมใหเ้ป็นแบบแยก เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ในการใช้
พลงังานในพื้นท่ีต่างๆ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2548) 
         ในเร่ืองของการจดัการน ้ า ธุรกิจโรงแรมควรมีการติดตั้งมาตรวดัอตัราการไหลของน ้ าใน
แต่ละแผนก เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการใชน้ ้ า และสามารถติดตามผลการปรับปรุงไดแ้ละใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีในการรับรองลูกคา้ ควรมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เป็นประเภทท่ีสามารถลด
การใช้น ้ าลง เช่น โถสุขภณัฑ์แบบประหยดัน ้ า สร้างกิจกรรมในการประหยดัน ้ า โดยอาจเสนอ
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการเปล่ียนผา้เช็ดตวัและผา้ปูท่ีนอนใหม่ทุกวนั 
       นอกจากน้ี น ้ าเสียท่ีเกิดจากการด าเนินงานของโรงแรม ควรมีการติดตั้งบ่อดกัไขมนัเพื่อ
รองรับน ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย น ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแลว้สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงแรม เช่น ใช้รดน ้ าตน้ไมใ้นบริเวณโรงแรม โดยโรงแรมควรมีการ
ตรวจสอบและดูแลบ่อบ าบดัน ้าเสียอยูเ่สมอ (South Pacific Tourism Organization, 2004) 
       ส าหรับแนวปฎิบติัท่ีดีในการก าจดัของเสียและส่ิงปฎิกูลโรงแรมควรน าหลกัการ การคิด
ใหม่ (Rethink) การลดจ านวน (Reduce) การใช้ซ ้ า (Reuse) การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) มาใช ้
โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อเลือกผลิตภณัฑ์ (Rethink) ท่ีจะน ามาใช้ในโรงแรม โดย
ควรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Purchasing) เช่นการเลือซ้ือผลิตภณัฑ์ท า
ความสะอาดท่ีไม่มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีอาจเป็นอนัตราย หรือส่งผลต่อสุขภาพของคนและ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 
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2549) หรือมีแนวทางเช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เช่น เลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดชนิดท่ีสามารถเติมใหม่ได ้(Refill) เพื่อลดปริมาณขยะจ าพวกขวดหรือ
ภาชนะบรรจุและควรจดัซ้ือผลิตภณัฑ์ในปริมาณมาก และควบคุมให้มีการใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจะช่วยใหโ้รงแรมสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายลงไปได ้
        ในส่วนของแนวปฎิบัติท่ีดีทางด้านประเภทวสัดุย่อยสลายได้ยาก เช่นโฟม พลาสติก 
โรงแรมควรมีการลดการใชง้านลง (Reduce) โดยอาจเลือกซ้ือหรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ทดแทนอ่ืนจาก
ธรรมชาติท่ียอ่ยสลายไดง่้ายหรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่แทน นอกจากน้ีโรงแรมควร
มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse) หรือเพื่อน าของเสีย
หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และเพื่อสะดวกในการน าไปจดัการต่อ (South Pacific Tourism 
Organization, 2004) 
        ในส่วนของแนวปฎิบติัท่ีดีทางดา้นอากาศ โรงแรมควรหลีกเล่ียงการซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
ก่อให้เกิดสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon: CFCs) และเลือกซ้ือยานพาหนะท่ีจะ
น ามาใช้ในโรงแรมให้มีการเผาไหม้ท่ีดีเพื่อลดการสร้างมลพิษสู่อากาศ (South Pacific Tourism 
Organization, 2004) 
          อน่ึงควรมีการดูแลและตรวจสภาพอากาศภายในบริเวณโรงแรมเช่นบริเวณส่วนรับรอง
แขก บริเวณห้องครัว บริเวณลานจอดรถ ท าให้สภาพอากาศไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อพนกังาน
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2543) ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มผ่านคู่คา้ทาง
ธุรกิจในบริบทไทยนั้น ภาคธุรกิจนับเป็นภาคีท่ีส าคญัภาคีหน่ึงต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของโลก
เน่ืองจากเก่ียวขอ้งทั้งในแง่ของการเป็นผูใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิตและให้บริการและการ
เป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ดงัท่ีทราบกนัทัว่ไปว่า ห่วงโซ่อุปทาน
ของการผลิตผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึงๆประกอบดว้ยองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
จ านวนมาก ตั้งแต่ ตน้น ้ า (Upstream) จนถึงปลายน ้ า (Downstream) องคก์รธุรกิจหน่ึงๆ จึงสามารถ
เป็นไดท้ั้งผูซ้ื้อและผูข้ายในห่วงโซ่อุปทาน การจดัการห่วงโซ่อุปทานจดัเป็นกลยุทธ์ดา้นการบริหาร
เชิงธุรกิจท่ีสามารถด าเนินการควบคู่ไปกบัการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มเพื่อท าให้เกิดปรับปรุง
การบริหารจดัการและส่ิงแวดล้อมภายในองค์กรอย่างย ัง่ยืนโดยเช่ือมโยงกระบวนการต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตการจดัซ้ือ การขนส่ง และการส่งมอบสินคา้ไว้
ดว้ยกนัโดยสร้างความร่วมมือภายในองคก์รและบริษทัคู่คา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
และส่งเสริมใหมี้การน าหลกัการผลิตท่ีสะอาดและการป้องกนัมลพิษมาใชใ้นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายขององคก์ร ในท านอง “พี่ช่วยน้อง” นัน่
คือ องคก์รธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่มีอ านาจในการซ้ือ (Buyers) ช่วยเหลือ SMEs ซ่ึงเป็นคู่คา้ (Suppliers) 
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ของตนให้มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน โดยผ่านการฝึกอบรม การเป็นพี่เล้ียงการให้รางวลัโดย
การสั่งซ้ือของเพิ่มข้ึน เป็นตน้ อน่ึงการจดัการส่ิงแวดลอ้มผา่นห่วงโซ่อุปทานก าลงัไดรั้บความนิยม
น ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายโดยบริษัทข้ามชาติและองค์กรขนาดใหญ่ในต่างประเทศเพื่อ
ตอบสนองต่อกระแสการพฒันาธุรกิจท่ีย ัง่ยืน และขอ้ตกลงดา้นการคา้ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะ
กบัสหภาพยโุรปซ่ึงนบัวนัจะให้ความส าคญัต่อการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนบริษทัผูซ้ื้อ
จึงจ าเป็นตอ้งคดัเลือกซัพพลายเออร์ท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีหรือมีความสามารถผลิตสินคา้
ตามสเปคท่ีก าหนดให้ไดซ่ึ้งการคดัเลือกดงักล่าวอาจอยู่ในรูปของการคดัสรรคู่คา้ท่ีมีคุณภาพตรง
ตามความตอ้งการ หรือการช่วยปรับปรุงคู่คา้ท่ีมีอยู่ให้สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์ท่ีตอ้งการได้โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดและให้การฝึกอบรม หรืออาจงดเวน้การซ้ือแล้วหา
บริษทัซพัพลายเออร์อ่ืนแทน  ดงันั้น เพื่อความอยูร่อดของบริษทัซพัพลายเออร์ขนาดเล็กโดยเฉพาะ
บริษทัท่ีมีเจา้ของเป็นคนไทยซ่ึงจะตอ้งพยายามปรับกระบวนการผลิตและสินคา้ของตนให้เขา้กบั
ความต้องการของบริษัทผูซ้ื้อให้ได้สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยจึงได้ศึกษาวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบ 
(Model) วธีิการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดลอ้มผา่นคู่คา้ทางธุรกิจ (ห่วงโซ่อุปทาน) ในบริบทไทย
ภายใตโ้ครงการการพฒันารูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มผา่นคู่คา้ทางธุรกิจในบริบทไทยพร้อมกบั
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มธุรกิจต่างๆ ไดรั้บทราบเพื่อให้องค์กรธุรกิจของไทยเกิดความรู้
ความเขา้ใจต่อแนวคิดดงักล่าวและสามารถน ามาปรับใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรได้
รวมทั้ งการจัดตั้ งเครือข่ายการจัด ซ้ือท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Thailand Green Purchasing 
Network: TGPN) เพื่อขยายตลาดสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นการจดัการด้านอุปสงค ์
(Demand-side) ควบคู่ไปกบัการจดัการดา้นอุปทาน (Supply-side) ผลทา้ยสุดคือ เกิดจิตส านึก ความ
ตระหนักและมีการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึนในภาพรวมของประเทศ นอกจากน้ี แนวคิดจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R ซ่ึงไดแ้ก่ 1) คือ การลด ละ เลิก (Reduce) ใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีไม่จ าเป็น 
หรือใชจ้  านวนให้นอ้ยลง โดยการควบคุมปริมาณการใชใ้ห้อยูใ่นสัดส่วนท่ีพอเหมาะ เพื่อใหเ้กิดการ
สูญเปล่าให้น้อยท่ีสุด การลดการใช้น้ีท าไดง่้ายๆ โดยการเลือกใช้เท่าท่ีจ  าเป็น เช่น ปิดไฟทุกคร้ังท่ี
ไม่ใชง้านหรือเปิดเฉพาะจุดท่ีใชง้าน ปิดคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่ใชเ้ป็นเวลานานๆ 
ถอดปลัก๊ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น กระติกน ้ าร้อนออกเม่ือไม่ไดใ้ช ้เม่ือตอ้งการเดินทางใกล้ๆ  ก็ควร
ใช้วิธีเดิน ข่ีจกัรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขบัรถไปเอง หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินคา้หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินค้าชนิดใช้คร้ังเดียว หรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอายกุารใชง้านต ่า เป็นตน้ เพียงเท่าน้ี เราก็สามารถเก็บทรัพยากรดา้นพลงังานไวใ้ชไ้ด้
นานข้ึน ประหยดัพลงังาน และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย หรือในประเด็นการลดการใชน้ ้า  การใช้
ฝักบวัจะส้ินเปลืองน ้ าน้อยท่ีสุด รูฝักบวั ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยดัน ้ า และหากใช้อ่างอาบน ้ าจะใช้น ้ าถึง 
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110 - 200 ลิตร, โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น ้ า จากแก้วมาล้างอีกคร้ัง ล้างมีดโกน
หนวดโดยการจุ่มลา้งในแกว้ จะประหยดักวา่ลา้งโดยตรงจากก๊อก, การใชน้ ้าบว้นปากและแปรงฟัน
โดยใชแ้กว้ จะใชน้ ้ าเพียง 0.5–1 ลิตร การปล่อยให้น ้ าไหล จากก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะใชน้ ้ าถึง 
20 – 30 ลิตรต่อคร้ัง, การใชฝั้กบวัรดน ้าตน้ไมแ้ทนการใชส้ายยางต่อจากก๊อกน ้ าโดยตรง หากเป็นพื
นท่ีบริเวณกวา้ง ก็ควรใช้ สปริงเกอร์ หรือน ้ าท่ีเหลือจากกิจกรรมอ่ืนมารดตน้ไม ้ก็จะช่วยประหยดั
น ้ าลงได้ เป็นต้น ในกรณีของการ คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่าท่ีสุด โดยการน ากลับมาใช้ซ ้ า 
(Reuse) โดยการน าส่ิงของท่ีใช้งานไปแลว้แต่ยงัสามารถใช้งานไดก้ลบัมาใช้อีก ใช้ไปจนกว่าจะ
หมดสภาพการใช้งาน เช่น การใช้งานน ้ าอดัลมขวดลิตร ด่ืมหมดก็น าขวดไปใส่น ้ าเปล่าแทน ใช้
น ้ ายาซักผา้ ลา้งจาน ก็ใช้แบบถุงเติมแทนซ้ือใหม่แบบขวด เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีนอกจากจะช่วยลด
ค่าใชจ่้าย ลดการใชพ้ลงังานแลว้ ยงัช่วยรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 

ปัจจุบนัพบว่าน ้ าเน่าเสียของแม่น ้ าล าคลอง และแหล่งน ้ าธรรมชาติเกิดจากน ้ าเสียจากการ
ด ารงชีวิตของมนุษยถึงประมาณ 75% ฉะนั้นการน าน ้ ากลบัมาใช้ใหม่จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยแกไ้ข
ปัญหาน ้ าเสีย โดยการน าน ้ าท่ีผา่นกิจกรรมต่างๆ มาท าการปรับสภาพน ้ าให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีแหล่งน ้ า
รับได ้โดยอาศยัวิธีการต่างๆ เช่น การท าระบบบ าบดัน ้ าเสียเพื่อก าจดัส่ิงสกปรกในน ้ าท่ีปล่อยจาก
บา้นเรือนท่ีเกิดจากการใช้ในชีวิตประจ าวนั ให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ
หรือ การบ าบดัน ้ าเสียท่ีใช้ในครัวเรือน เพื่อน าน ้ ากลบัมาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เช่น การน าน ้ าท่ี
ผ่านจากการบ าบดัมาใช้ในการช าระลา้งในห้องน ้ า, การน าน ้ ามาใช้ร่วมกบัระบบสุขภณัฑ์ภายใน
ห้องน ้ า, การน าน ้ ามารดน ้ าตน้ไม ้หรือการลา้งรถ เป็นตน้ในส่วนของการ การน าเศษวสัดุของเหลือ
กินเหลือใช้มาแปรรูปใหม่เพื่อน ากลับมาใช้งานอีกคร้ัง (Recycle) เป็นการจดัการวสัดุเหลือใช้ท่ี
ก าลงัจะเป็นขยะ โดยน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ และน ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ แกว้ 
กระจก  อะลูมิเนียม และพลาสติก เป็นตน้ การรีไซเคิลเป็นหน่ึงในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กบั
สภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกน ามาใช้
ส้ินเปลืองมากเกินไป ดงัเช่น กรณีศึกษาการรีไซเคิลน ้ า “ Water Plaza คิตะคิวชู” เป็นโรงงานสาธิต
การรีไซเคิลและรียสูน ้ า ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองคิตะคิวชู จงัหวดัฟุกุโอกะ จดัตั้งสมาคมวิจยัเทคโนโลยีการ
น าวสัดุมาแปรสภาพและน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และการน ากลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse) น ้ าสากล 
(Global Water Recycling and Reuse Solution Technology Research Association - GWSTA) โดย
การน าน ้ าเสียมากรองผ่านเยื่อบางท่ีผลิตจากเทคโนโลยีล ้ าหน้าล่าสุดของญ่ีปุ่น น ้ าเสียจะถูกกรอง
ผา่นรูบนเยื่อท่ีมีขนาดเล็กมาก แต่ละรูมีความยาวเส้นผ่านศูนยก์ลางเท่ากบัหน่ึงในหม่ืนถึงหน่ึงใน
ลา้นส่วนของมิลลิเมตร ในกรณีของน ้ าจากท่อน ้ าเสีย จะตอ้งน าจุลินทรียม์าใส่ก่อนเพื่อละลายกาก
อินทรีย ์จากนั้นค่อยน ามากรองผ่านเยื่อบางเพื่อขจดัอนุภาคอ่ืนๆ ท่ียงัตกคา้งอยู ่ซ่ึงรวมถึงจุลินทรีย์
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ดว้ย จึงจะไดม้าซ่ึงน ้ าท่ีใสสะอาด ในกรณีของน ้ าทะเล จะใช้การกรองโดยใช้แผ่นเยื่อบาง (Ultra 
Filtration) และใชแ้รงดนัให้ของเหลวเคล่ือนท่ีผา่นเยื่อบางเพื่อขจดัอนุภาคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ทั้ง
น ้าเสียและน ้ าทะเลจะตอ้งผา่นระบบเยือ่กรองอีกชั้นหน่ึงเพื่อก าจดัเกลือและไอออน จนกลายเป็นน ้ า
รีไซเคิลท่ีสามารถน ามาด่ืมได้ เยื่อบางท่ีใช้ในการกรองขนัท่ีสองนั้นมีรูระดบันาโนท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางยาวหน่ึงในลา้นส่วนของมิลลิเมตร อนัเป็นผลจากเทคโนโลยีสุดล ้า เยื่อนั้นถูกน ามามว้น
ทับกันหลายชั้นให้เป็นหลอดท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 8-16 น้ิว แต่เน่ืองจากน ้ าไม่
สามารถกรองผ่านเยื่อไดเ้น่ืองจากรูเล็กเกินไป จึงตอ้งใช้ป๊ัมเพื่อให้เกิดแรงดนัน ้ าให้สามารถไหล
ผา่นรูกรองจนกลายเป็นน ้าด่ืมได ้
 
2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
         การศึกษาถึงแนวทางในการมีส่วนร่วมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มจะดีได้
ทุกคนต้องมีส่วนร่วม การร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเป็นการร่วมรณรงค์ให้แต่ละคนมี
จิตส านึกในการใช้ส่ิงแวดลอ้มให้เกิดคุณค่าสูงสุด โดย ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2526) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การ
ร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึง ตวัประชาชน นอกจากน้ีแลว้ Cohen 
and Uphoff (1980) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่มีดงัน้ี 
       1) การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา (Analysis)  
       2) การมีส่วนร่วมในการเลือกวธีิการแกไ้ขปัญหา (Decision Making)   
       3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา (Implementation)   
       4) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits)  
       5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
         การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยท่ี สมลกษัณา ไชยเสริฐ (2549) ไดแ้บ่งแนวทางการจดัการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3 ด้านหลัก คือ ด้านประชาชน (Public) ด้านการมีส่วนร่วม 
(Participation) และด้านภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วม (Participation) มีวตัถุประสงค์หลักเพื่อให้
ประชาชนท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการพฒันา 
ช่วยเหลือ สนบัสนุนท าประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล เพื่อให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดกนัทุกฝ่าย ดงัน้ี 

1) การรับรู้ (Perception) ตอ้งสร้างส านึกให้ทั้งภาครัฐและประชาชน มีความตระหนกั การ
รับรู้ การยอมรับในสิทธิหนา้ท่ีและส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่าย   



 

17 

  2) ทศันคติ (Attitude) ตอ้งสร้างความเขา้ใจและปรับทศันคติของบุคลากรภาครัฐและภาค
ประชาชนทั้งสองฝ่าย ใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วม 

3) การเป็นตัวแทน (Representation) การสรรหาและคัดเลือกตัวแทน จะต้องค านึงถึง 
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตวัแทนเขา้ไปร่วม
ดว้ย จะไดป้ระสานผลประโยชน์กนัจนลงตวัและเกิดความเป็นธรรมข้ึน   
  4) ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ (Trust) การมีส่วนร่วมนั้น ตอ้งสร้างให้สมาชิกมีความเขา้ใจ
และมี ความจริงใจในการเขา้ร่วม มีความเช่ือมัน่ ความเช่ือถือศรัทธา ความไวว้างใจกนัและกนั เป็น
เง่ือนไขส าคญั 

5) การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร (Information-sharing) สร้างกลไกเพื่อการแลกเปล่ียน
ข้อมูล ข่าวสาร เพราะ การมีส่วนร่วมเป็น กระบวนการท่ีท าให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้ งด้านท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงและดา้นท่ีเป็นความคิด ความรู้สึก ความคาดหวงั ไดถู้กแสดงออกมาอยา่งหลากหลายลุ่ม
ลึกและสมบูรณ์ ครบถว้นมากข้ึน ซ่ึงจะท าใหก้ารวนิิจฉยัปัญหาและการเสนอทางเลือกในการแกไ้ข
ปัญหามีหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการ   
  6) ฉันทามติ (Consensus) โดยการให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้ร่วม ใน
การหาวิธีแกไ้ขปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนร่วมกนั หาทางออกส าหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทาง
สันติ เป็นท่ียอมรับ 

7) การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) องค์กรการมีส่วนร่วมตอ้งสร้างให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนัเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication) ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งกนั   
  8) ความประสงค์หรือความมุ่งหมาย (Purpose) ตอ้งก าหนดความประสงค์หรือความมุ่ง
หมาย ในการมีส่วนร่วมไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นไปเพื่ออะไร ผูเ้ขา้ร่วมจะไดต้ดัสินใจถูกวา่ควรเขา้ร่วม
หรือไม่ 

9) การประเมินผล (Appraisal) การประเมินผลเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการมีส่วนร่วม 
และถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการส่ิงต่างๆ จะมีแนวทางหรือหลกัในการสร้าง 
คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (2557) ได้กล่าวถึง
หลกัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ซ่ึงสามารถแบ่งระดบัของการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
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    1) การเขา้ถึงขอ้มูล (Access to Information) เป็นระดบัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของ
การท่ีภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู ้หญิงและคนเปราะบาง เข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ เวบ็ไซด์ จดหมาย ป้ายประกาศ การจดันิทรรศการ การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ 
เป็นตน้ 

2) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ย
วธีิการต่าง ๆ เช่น การจดัเวทีสาธารณะ การส ารวจความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซด์
เป็นตน้ 

3) การเก่ียวข้อง (Engagement) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน หรือร่วมเสนอแนะ แนวทางท่ีน าไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความัน่ใจให้ประชาชนว่า 
ขอ้มูลความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน จะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการ
บริหารงานของภาครัฐ เช่น ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ เป็นตน้ 

4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะ มีส่วน
ร่วมกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง เช่น 
คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5) การเสริมพลงัอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นระดบัท่ีใหบ้ทบาทประชาชนสูง
ท่ีสุด กล่าวคือ ให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจอย่างมีเหตุผล เช่น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ ซ่ึงมอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด ภาครัฐท า
หนา้ท่ีเสมือนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) 
        นอกจากน้ี คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (2557) 
กล่าวถึงหวัใจของการจดัการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ประกอบดว้ย 

1) การเร่ิมตน้ตั้งแต่ระยะแรก ใหข้อ้มูลก่อนการด าเนินโครงการเพื่อใหชุ้มชนทราบแนว 
ทางการด าเนินงาน และกระตุน้ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และชุมชนก่อนการ
ตดัสินใจ อนัจะช่วยให้มีเวลาพิจารณาทางเลือกหรือแนวทางแกปั้ญหาของชุมชนท่ีเหมาะสมมาก
ข้ึน 

2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างหลกัประกนัใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ถึงขอ้มูล 
ร่วมคิดร่วมตดัสินใจและมีขอ้ตกลงร่วมกนั 

3) ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทุกฝ่าย ไม่วา่โดยตรง หรือโดย 
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ออ้ม และเปิดโอกาสให้เขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วม โดยจะตอ้งรับฟังขอ้มูล หรือปรึกษาหารือ ผู ้
ไดรั้บผลกระทบทางตรงเป็นอนัดบัแรก  

4) ความจริงใจ จดักระบวนการอยา่งจริงใจ เปิดเผย ซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และมีการ 
ส่ือสารสองทางอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และเพียงพอ ตอบสนองต่อ
ความสงสัยของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5) วธีิการท่ีเหมาะสม เลือกเทคนิค หรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน 
ท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาลักษณะท่ีแตกต่างกันของพื้นท่ี และของกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
หลกัประกนัให้ผูห้ญิง และกลุ่มเปราะบางเขา้ถึงขอ้มูลการมีส่วนร่วม ตลอดจนความแตกต่างดา้น
วฒันธรรม สังคมและค่านิยม ระดบัความสนใจของชุมชนในประเด็น หรือโครงการ ความสามารถ
และความพร้อม รวมทั้งขอ้จ ากดัของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดักระบวนการมีส่วนร่วม 
       การท าความเขา้ใจถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซ่ึง จินตวีร์ เกษมศุข (2554) กล่าวถึง
รูปแบบของการมีส่วนร่วม การท่ีประชาชนภายในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือ
ชุมชน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหา ซ่ึงการแกไ้ขปัญหานั้นจ าเป็นตอ้งมีความร่วมมือท า
พร้อมๆ กนัในทุกระดบั ตอ้งระดมทุกองคป์ระกอบในสังคม โดยเฉพาะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นชุมชนให้มีความเขม้แข็ง สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง รูปแบบของการมีส่วนร่วม
ท่ีด าเนินอยูโ่ดยทัว่ไป สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 

1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บ 
การแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ทั้งน้ี การไดรั้บการแจง้ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 

2)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัการหารือ 
ระหวา่งผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตรวจสอบขอมู้ลเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน 

3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชน และ
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และมีผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการท าโครงการ หรือกิจกรรม
นั้นไดใ้ชเ้วทีสาธารณะในการท าความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบไดแ้ก่ 
           3.1 การประชุมในระดบัชุมชน (Community Meeting) โดยจดัข้ึนในชุมชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่ออธิบายให้
ท่ีประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและตอบขอ้ค าถาม 
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            3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับ
โครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จ าเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วย
อธิบาย และใหค้วามเห็นต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 
           3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอย่างเปิดเผย
ไม่มีการปิดบังทั้ งฝ่ายเจ้าของโครงการ และฝ่ายผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะต้องมี
องค์ประกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจน และ
แจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กนั 

4) การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตดัสินใจได้เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ี 
     ลกัษณะท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมวา่เป็นเร่ืองของกระบวนการ ซ่ึงไดส้รุปถึงขั้นตอนของ
การมีส่วนร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี (จินตวร์ี เกษมศุข, 2554)  
     1) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และคน้ควา้ หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนความ
ตอ้งการของชุมชน  
    2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลดและแกไ้ข
ปัญหา  
    3) มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดั หรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
    4) มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท างาน  การมีส่วนร่วมกับ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุปแลว้เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมกบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี  
      การมีส่วนร่วมท่ีดีต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยสรุปแลว้ประกอบดว้ย  
    1) การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม เป็นการให้แต่ละภาคส่วน บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วมในการ
คิดริเร่ิม เร่ิมจากความคิดท่ีดีในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมภายในท่ีดี การร่วมกนัจุดประกาย
ความคิด ใหแ้ต่ละคนมีแนวความคิดร่วมกนัในการสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มท่ีดี  
     2) การร่วมปฏิบัติในการรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นการร่วมมือกระท า หรือช่วยกันท า
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน  
     3) การร่วมกนัรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงมี การรับผิดชอบในการสร้าง
สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในบ้านขอเราเอง จะต้องมีความ
รับผดิชอบในการเก็บกวาด มีความรับผดิชอบในการช่วยปลูกตน้ไม ้ตดัแต่งก่ิง  
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    4) การรับรู้ การรับรู้เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีการสร้างจิตส านึก รวมถึงตอ้งใหค้วามรู้ในการช่วยสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การตระหนกัวา่ตนเองตอ้งมีความร่วมมือกนัในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี การ 
ตระหนกัถึงสิทธิและหนา้ท่ีในการร่วมรณรงคท์างดา้นสภาพแวดลอ้ม  
    5) ทศันคติ การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็น
แนวทางให้แต่ละคนมีแนวทางการร่วมท าความเขา้ใจ รวมถึงพยายามปรับทศันคติของแต่ละคนให้
มีแนวคิดท่ีดีต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ตลอดจนพยายามท าความเขา้ใจต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
    6) การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เป็นการมีส่วนร่วมอย่างหน่ึงในการแบ่งปันข้อมูล
ทางดา้นการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การส่งขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั การแลกเปล่ียนความรู้สึกนึก
คิดในการร่วมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการแลกเปล่ียนแนวทางในการร่วมสร้างสรรค์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กรและภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลีย่นแปลง 
     2.3.1 แนวคิดวฒันธรรมองค์กร 
            สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2546) ได้นิยามความหมายวฒันธรรมองค์กรว่าเป็นกฎเกณฑ์ท่ีไม่
เป็นทางการในหน่วยงาน ซ่ึงพนกังานใหม่ตอ้งเรียนรู้เพื่อท่ีจะสามารถท างานในหน่วยงานนั้นได้
หรือหมายถึงพฤติกรรมท่ีปฏิบติักนัอย่างสม ่าเสมอ มีความรู้ความคิด ความเช่ือขอ้สมมติพื้นฐาน 
(Basic Assumptions) และ/หรือค่านิยมท่ีมีอยู่ในจิตใจร่วมกนัของคนจ านวนหน่ึงหรือส่วนใหญ่ใน
องคก์รคนกลุ่มดงักล่าวใชร้ะบบความรู้ความคิดร่วมน้ีเป็นแนวทางในการคิดตดัสินใจและท าความ
เขา้ใจสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  
      ในการบริหารจดัการองค์กร วฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างองค์กร ผูน้ าองค์กร ภาวะผูน้ าองค์กร ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร วิธีการบริหารจดัการ 
องคก์รเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัในแต่
ละ องค์กร คือวฒันธรรมองค์กร แหล่งท่ีมาขององค์กร การสร้างวฒันธรรมองค์กร ลกัษณะของ 
วฒันธรรมองค์กร กล่าววา่วฒันธรรมองคก์รท่ีสามารถขบัเคล่ือนองคก์ร และท าให้องค์กรนั้นไปสู่ 
เป้าหมายท่ีวางไว  ้และท าให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ วฒันธรรมเปรียบเสมือนกุญแจท่ีมี 
ความส าคญักบัประสิทธิภาพ ความส าเร็จขององคก์ร และกบัการบริหารจดัการองคก์ร 
        การบริหารจดัการองค์กรมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการต่างๆ วฒันธรรมองค์กร
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์และโดดเด่นสามารถผลกัดนัและขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วฒันธรรมองคก์ร 



 

22 

เป็นส่ิงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น เป็นความเช่ือ ค่านิยม ความคิด ประเพณีการปฏิบติั มีการส่งผา่น
จากผูน้ าสู่ผูป้ฏิบติั จากองคก์รสู่บุคคลรุ่นต่อรุ่น เป็นวฒันธรรมทางกายภาพ หรือทางสังคม 
การบริหารจดัการองค์กรบางคร้ังตอ้งอาศยัวฒันธรรมขององค์กรในการท่ีแกไ้ขสถานการณ์และ
วิกฤติต่างๆ น าไปสู่ความส าเร็จ อาทิระดับของวฒันธรรมย่อย วฒันธรรมหลกั แต่ละรูปแบบมี
องค์ประกอบท่ีแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมองค์การก่อให้เกิดการผูกพนั (Involvement) และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน ท าใหอ้งคก์ารเกิดการปรับตวั (Adaptability) ท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้ งภายนอกและภายใน นอกจากน้ีวฒันธรรมองค์การยงัส่งผลให้เกิดการ
ประพฤติปฏิบัติท่ีสม ่าเสมอ (Consistency) จึงท าให้เกิดการท างานท่ีประสานกันและสามารถ
คาดหมายพฤตกิรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้(Denison, 1990)  
     จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี พบว่ามีนกัวิชาการหลายท่านไดจ้  าแนกรูปแบบวฒันธรรม
องคก์ารไวห้ลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
     Handy (1981) ไดศึ้กษาและมีการจดักลุ่มทางวฒันธรรม โดยยึดจากพื้นฐานการท างาน ซ่ึง
สามารถแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 
     1) วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท (Role Culture) มุ่งเนน้ท่ีต าแหน่ง บทบาทหนา้ท่ีและความ 
รับผิดชอบท่ีก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีโครงสร้างขององคก์รท่ีก าหนดไวช้ดัเจนตามล าดบั
ขั้นทางการบริหารท่ีลดหลัน่การไปมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกระบวนการปฏิบติัต่างๆท่ีชดัเจนทั้ง
องคก์ร 
     2) วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทเฉพาะบุคคล (Existential Culture) มีการก าหนดกฎเกณฑ์ของ
ตวัเอง เพราะแต่ละคนมีความเป็นอิสระสูง เพราะมีความรู้และความสามารถท่ีหลากหลาย องคก์รมี
หนา้ก ากบัและใหค้วามช่วยเหลือ 
    3) วฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นงาน (Task Culture) องค์กรท่ีเน้นการท างานเป็นทีม โดย
สนบัสนุนให้คนในองค์กรมีการใช้ความรู้และความสามารถอย่างเต็มท่ีและพฒันาไปพร้อมๆ กนั 
ไม่ยึดติดกบัโครงสร้างองค์กร มีการสร้างทีมเพื่อน าความรู้ความสามารถของคนท่ีหลายหลายมา
รวมเขา้ดว้ยกนั 
     4) วฒันธรรมท่ีเนน้การเป็นผูน้ า (Leader Culture) เป็นองค์กรท่ีผูน้ ามีความสามารถในการ
น าพาองค์กรให้ประสบกบัความส าเร็จ ผูน้  าสามารถตดัสินใจ ตลอดจนก าหนดนโยบายแนวทาง
และแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ มีระบบความสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น 
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       Cooke (1989, pp.16-23) ได้กล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรว่าเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลในองคก์รท่ีมีการรับรู้ยึดถือและประพฤติปฏิบติับรรทดัฐานในการท างานการ
ปฏิบติัตวัในองคก์รโดยแบ่งวฒันธรรมองคก์รเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
       1) ลกัษณะสร้างสรรค์ (Constructive Styles) หมายถึง องค์กรท่ีให้ความส าคญักบัค่านิยม
ในการท างานโดยมุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์รคือความตอ้งการความส าเร็จความ
ตอ้งการไมตรีสัมพนัธ์รวมทั้งส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสัมพนัธ์และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัและมี
ลกัษณะการท างานท่ีส่งผลให้บุคลากรในองคก์รประสบความส าเร็จกบัการท างานซ่ึงแบ่งออกเป็น 
4 มิติคือ 
         1.1 มิติเน้นความส าเร็จ (Achievement) คือ องค์กรท่ีมีภาพรวมในลักษณะการ
ท างานท่ีดีมีค่านิยมและพฤติกรรมการท างานของทุกคนในองค์กรท่ีมีลกัษณะของการมีเป้าหมาย
ของการท างานร่วมกนัมีเหตุผลและหลกัการเป็นนกัวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพมีความกระตือรือร้นมี
ความสุขกบังานรู้สึกวา่งานท่ีท านั้นมีความส าคญัและทา้ทาย 
         1.2 มิติเนน้สัจการแห่งตน (Self-actualizing) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกในทางสร้างสรรค์เน้นความต้องการของบุคคลในองค์กรตามความนึกคิดและ
คาดหวงัเป้าหมายของการท างานอยู่ท่ีคุณภาพมากกว่าปริมาณงานท่ีไดรั้บรวมทั้งความส าเร็จของ
งานมาพร้อมๆ กนักบัความกา้วหนา้ของพนกังานทุกคนทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน 
         1.3 มิติเน้นไมตรีสัมพนัธ์ (Affiliation) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทุกคนในองค์กรมีความเป็นกนัเองเปิดเผยและมี
ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานหรือทีมการแสดงออกของพนักงานในองค์กรจะเน้นการท างานใน
ลกัษณะใหค้วามอบอุ่นใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนัมีการแบ่งปันและเขา้ใจความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั 
          1.4 มิติเนน้บุคคลและการกระท า (Humanistic-encouraging) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยม
และพฤติกรรมการท างานโดยมีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม และมุ่งเนน้บุคคลเป็นศูนยก์ลาง
ใหค้วามส าคญักบัพนกังานถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์รการท างานมีลกัษณะ
การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท าให้พนกังานมีความสุข และภูมิใจในการท างานและไดรั้บการ
สนบัสนุนความกา้วหนา้จากการท างานสม ่าเสมอ 
   2) ลักษณะตั้ งรับ-เฉ่ือยชา (Passive/Defensive Styles) หมายถึง องค์กรท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีมุ่งเน้นความตอ้งการความมัน่คงของพนักงาน และมีผูน้ าท่ีเน้นบุคคล
คลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารยดึถือกฎระเบียบแบบแผนพึ่งพาผูบ้ริหารและพยายามหลีกเล่ียง
การกระท าท่ีตอ้งรับผิดชอบยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้ริหารเนน้ถึงความสัมพนัธ์กบับุคคล
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ในลกัษณะปกป้องตนเอง และตั้งรับเพราะเป็นแนวทางท่ีท าให้มัน่คงปลอดภยัและก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงานซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 
       2.1 มิติเนน้การเห็นพอ้งดว้ย (Approval) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีบุคคลใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงการขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง
ในองค์กรคือพยายามเห็นดว้ยและคลอ้ยตามความคิดเห็นการปฏิบติัตวัเหมือนกบับุคคลส่วนใหญ่
ในองคก์รลกัษณะคลอ้ยตามเป็นส่ิงท่ีพนกังานในองคก์รพึงพอใจ 
       2.2 มิติเน้นการพึ่ งพา (Dependent) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงสายการบงัคบับญัชาศูนยร์วมการบริหารจดัการการตดัสินใจอยู่ท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้ า
กลุ่มซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติัตามการตดัสินใจนั้นและทุกคนเช่ือวา่การตดัสินใจนั้นถูกตอ้งทุกคนไม่
สนใจคุณภาพของงานหรือลกัษณะงานท่ีทา้ทายไม่ทราบจุดมุ่งหมายการท างานของตนเองและของ
องคก์รมุ่งการปกป้องตนเองโดยการปฏิบติัตามผูบ้ริหาร 
      2.3 มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกลักษณะอนุรักษ์นิยมรักษาประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงานมีการควบคุมด้วยระบบ
ราชการคนในองคก์รตอ้งท าตามกฎระเบียบท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
      2.4 มิติเน้นการหลีกเล่ียง (Avoidance) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีเน้นการลงโทษเม่ือท างานผิดพลาดแต่เม่ือท างานประสบความส าเร็จกลบัไม่ได้รับ
รางวลัอะไรท าให้พนักงานเก่ียงความรับผิดชอบให้กบัผูอ่ื้นและหลีกเล่ียงการกระท าต่างๆท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความผดิพลาดในการท างานและถูกต าหนิพนกังานทุกคนจะรู้สึกผดิต าหนิตวัเองและรู้สึก
วา่ตนเองไม่มีคุณค่าเม่ือท างานผิดพลาดทุกคนหลีกเล่ียงการท างานหรือการปฏิบติัตวัท่ีก่อให้เกิด
การขดัแยง้และความผดิต่างๆพยายามหลีกเล่ียงไปใหผู้ร่้วมงาน 

3) ลักษณะตั้ งรับ -ก้าวร้าว (Aggressive/Defensive Styles) คือ องค์กรท่ี มีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความตอ้งการดา้นความมัง่คงของพนักงาน
ลกัษณะการท างานแบบมุ่งเนน้อ านาจเห็นตรงกนัขา้มการแข่งขนัและการท างานแบบสมบูรณ์แบบ
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 
      3.1 มิติเนน้การเห็นตรงกนัขา้ม (Oppositional) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการเผชิญหน้าเป็นอย่างมากโดยมีค่านิยมการบริหารท่ีเน้นการเจรจาต่อรอง
พนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่าได้แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าขาดการวางแผนล่วงหน้าการแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้าก่อให้เกิดความขดัแยง้กบับุคคลอ่ืนในองค์กรอยู่เสมอๆ พนกังานจะแสดงถึงความขดัแยง้ใน
ลกัษณะไม่ไวว้างใจบุคคลอ่ืนและการแสดงอาการต าหนิและต่อตา้นการเปล่ียนแปลงหรือต่อตา้น
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
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      3.2 มิติเน้นการแข่งขนั (Competitive) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการแข่งขนัท่ีตอ้งการผลแพช้นะพนกังานตอ้งการชนะและดีกว่าผูอ่ื้นทุกคนมุ่งเน้น
เพื่อรักษาความรู้สึกการมีคุณค่าของตนเองจากการแบ่งระดับในท่ีท างานและวดัผลส าเร็จท่ีการ
ท างานท่ีมีการแข่งขนัและมีความเช่ือวา่การท างานตอ้งมีการแข่งขนัจึงจะประสบความส าเร็จ 
      3.3 มิติเนน้อ านาจ (Power) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมี
โครงสร้างการบริหารแบบไม่มีส่วนร่วมโดยมีพื้นฐานแบบเนน้อ านาจหนา้ท่ีและบทบาทของแต่ละ
คนอยู่ท่ีต  าแหน่งท่ีควรด ารงอยู่รางวลัท่ีไดรั้บจากองค์กรคือการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งไดค้วบคุม
พนักงานท่ีมีระดบัต ่ากว่าทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะได้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและตอ้งการอ านาจเพื่อ
บ ารุงรักษาความรู้สึกท่ีมัน่คงโดยการมุ่งเนน้ท่ีผลงานโดยการใชอ้ านาจหนา้ท่ี 
      3.4 มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกลกัษณะเนน้ความเป็นระเบียบการท างานอยา่งหนกัและยดึมัน่ในระบบการท างาน 
       นอกจากน้ี Denison (1990, pp. 347-372) ได้เสนอแนวคิดการแบ่งวฒันธรรมองค์กรเพื่อ
น าไปสู่ผลกระทบต่อการด าเนินงานในทางธุรกิจโดยอาศยัความยืดหยุ่นและความมัน่คงกบัการ
มุ่งเนน้ท่ีภายใน ดงัน้ี 
    1) การมีส่วนร่วม (Involvement) สมาชิกในองค์กรจะรู้สึกได้ถึงความเป็นเจา้ขององค์กร
เน่ืองจากไดรั้บอ านาจให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี (Empowerment) 
และลักษณะการท างานท่ีมุ่งเน้นทีมงาน (Team Orientation) ท าให้เกิดการพฒันาความสามารถ
(Capability Development) ของพนกังาน 
     2) ความสอดคลอ้งกนั (Consistency) ของสมาชิกในองคก์รท าใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมาย
ไดดี้เน่ืองจากพนกังานมีการยอมรับในค่านิยมหลกั (Core Value) ร่วมกนัซ่ึงน าไปสู่ความรู้สึกท่ีเป็น
อันหน่ึงอัน เดียวกันด้วยการร่วมคาดหวังในส่ิงท่ีตรงกันท าให้ เกิดความเห็นพ้องต้องกัน 
(Agreement) ไดง่้ายข้ึนสามารถหาขอ้สรุปในประเด็นท่ีตอ้งมีการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกนัส่งผลให้มี
การท างานร่วมกนั(Coordination and integration) จนงานเสร็จส้ิน 
     3) ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) เป็นการมุ่งตอบสนองส่ิงแวดลอ้มภายนอก
องคก์รการปรับตวัไดดี้นั้นคือการสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลง (Creating Change)โดยการวางแผน
หลังจากท่ีอ่านและสามารถท านายแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตได้และต้องมุ่งเน้นไปท่ีลูกค้า
(Customer Focus) โดยการตอบสนองท่ีรวดเร็วซ่ึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ดงันั้น
องคก์รตอ้งมีการเรียนรู้คือการสะสมความรู้และพฒันาความสามารถให้มากข้ึนเพื่อท่ีจะรับและแปล
ความหมายจากสัญญาณท่ีส่งมาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกในการสร้างสรรคน์วตักรรมให้เกิดข้ึน 
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     4) การมุ่งเนน้ท่ีพนัธกิจ (Mission) เม่ือองคก์รตั้งมัน่ในพนัธกิจนัน่หมายถึงทุกคนในองคก์ร
ตอ้งร่วมรับรู้ในพนัธกิจ และสามารถเขา้ใจถึงทิศทางของกลยุทธ์ท่ีองคก์รใชใ้นพนัธกิจ (Strategic 
Direction and Intent) เม่ือทุกคนสามารถก้าวตามกลยุทธ์ก็สามารถมุ่งไปยงัเป้าหมาย (Goal) และ
วตัถุประสงค ์(Objective) ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจขององคก์ร 
       ทั้งน้ี Denison (1990) ได้ใช้วฒันธรรมองค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ในการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัมาตรวดัประสิทธิผลขององคก์รซ่ึงมีตวัช้ีวดัท่ีเป็นผลการด าเนินงาน
ขององคก์รทั้งในดา้นท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินเช่นผลประกอบการการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
ส่วนแบ่งทางการตลาด ความพึงพอใจของพนกังาน จากผลการศึกษาพบวา่วฒันธรรมองค์กรทั้ง 4 
รูปแบบมีความสัมพนัธ์กบัมาตรวดัประสิทธิผลขององคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดงันั้นองคก์รท่ี
มีประสิทธิผลมีแนวโน้มท่ีจ าเป็นต้องมีวฒันธรรมท่ีมีทั้ งความสามารถในการปรับตัวมีความ
สอดคลอ้งกนัและการมีส่วนร่วมดว้ย 
     นอกจากน้ี Ivancevich et al. (2011) ไดศึ้กษาถึงการสร้างวฒันธรรมองคก์ารขององค์การ
ชั้นน า พบวา่ ผูบ้ริหารและองคก์าร เช่ือวา่ สามารถสร้างวฒันธรรมผลผลิต (Productive Culture) ได้
โดยสร้างวฒันธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วฒันธรรมการบริการลูกค้า 
(Customer-service Culture) วฒันธรรมทางจริยธรรม (Ethical Culture) และวฒันธรรมแห่งความ
หลากหลาย (Diversity Culture) จะเห็นไดว่าวฒันธรรมองค์การตามแนวคิดของ Ivancevich และ
คณะ (2011) นั้น ไดใ้หค้วามส าคญักบัวฒันธรรมจริยธรรม (Ethical Culture) เน่ืองจากองคป์ระกอบ
ส าคญัของธุรกิจท่ีมีความย ัง่ยนืนั้น นัน่ก็คือการท่ีมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานอยา่ง
มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (สุขสรรค ์กนัตะบุตร, วิชิตา รักธรรม, ณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี, 
กฤตินี ณัฏฐวฒิุสิทธ์ิ, พรเกษม กนัตมระ และธนัยามยั เจียรกุล, 2553) โดยวฒันธรรมจริยธรรม หรือ
วฒันธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์าร เป็นแนวคิดและการปฏิบติัท่ีไดรั้บการปฏิบติักนั
อย่างกวา้งขวางทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในองคก์ารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และองค์การขา้มชาติ 
โดยองคก์ารท่ีมีความเข้าใจสังคม และไม่ได้หวงัแต่ผลก าไรขององค์การเพียงอย่างเดียว จะมี
ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารท่ีแตกต่างเรียกวา่ วฒันธรรมรับผิดชอบ ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทาง
ความประพฤติและพฤติกรรมทั้งหลายของสมาชิกในองค์การให้มีส านึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม จะยึดมัน่ในปรัชญาต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม ่าเสมอ (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 
2553) โดยความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์าร มีหลายความหมาย ไดแ้ก่ World 
Business Council for Sustainable Development กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ารธุรก
จิว่าเป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธสัญญาท่ีธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติัอย่างมี



 

27 

จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมใน
วงกวา้ง  
    พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) และสถาบนัไทยพฒัน์ (2555) ได้ให้ความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีค  านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมทั้งในองคก์รและในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร
หรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร โดยท าให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข การท่ีองคก์าร
ประสงค์ท่ีจะมีความชอบธรรมทางสังคม (Social Legitimacy) ถือเป็นภาระหน้าท่ีส าคญัทางการ
จดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์จะตอ้งมีเป้าหมายมุ่งเนน้การสร้างความรู้สึกให้องคก์ารมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์การและผลกระทบจากการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ารท่ีจะไปมีผลต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ เช่น การพฒันาค่านิยม
และวฒันธรรมองคก์าร การพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างาน การพฒันาจิตส านึกรับผิดชอบต่อการ
ท างานของตนเอง การพฒันาจิตส านึกและการมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (สมบติั กุสุมาวลี, 2553)   
       ดังนั้ นจากแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทางผูว้ิจยัจึงยึดหลักแนวคิดของ
สามารถสรุปได้ว่า วฒันธรรมองค์การแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวฒันธรรมท่ีให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสนับสนุนให้พนักงาน
ปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และปฏิบติังานโดยยึดมัน่ในความ
ถูกต้องทางศีลธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงผูว้ิจ ัยจะได้น าแนวคิดวฒันธรรม
องค์การของ Ivancevich et al. (2011) เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ วฒันธรรมการบริการลูกค้า (Customer-service Culture) วฒันธรรมทางจริยธรรม (Ethical 
Culture) และวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture) มาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
 

2.3.2 แนวคิดภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลีย่นแปลง 
              การศึกษาภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงนั้นได้มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลาย 
Bass (1985) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลง เป็นผูท่ี้สร้างความคาดหวง ัความตอ้งการ 
และจิตส านึกของผูต้าม อีกทั้งกระตุน้ให้ผูต้ามมองเห็นส่ิงต่างๆ อย่างรอบดา้น และเช่ือมโยงกนั 
เพื่อท าใหผูต้ามเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นอกจากน้ีผูน้ ายงัให้ความส าคญัใน
ความสามารถและความเป็นอยู่ของผูต้ามด้วย ส่วน Mushinsky (2006) ให้ความหมายไวว้่าเป็น
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กระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองค์การและ
สร้างความผูกพนัในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ โดยภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้
อ านาจแก่ผูต้ามใหก้ลายมาเป็นผูน้ าในการพฒันาองคก์าร  
     ภาวะผูน้ านั้นถือวา่เป็นแนวคิดท่ีมีนกัวิชาการให้การศึกษาและวิจยักนัมาอยา่งต่อเน่ือง จึง
ท าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูน้ าเป็นจ านวนมากโดยสามารถจ าแนกออกเป็นแนวทางใน
การศึกษาหลกัได ้3 แนวทาง คือ 1) แนวทางคุณลกัษณะ แนวทางน้ีเน้นการหาคุณลกัษณะทัว่ไป
ของผูน้ า เพื่อเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีไม่ใช่ผูน้ า 2) แนวทางพฤติกรรมนิยม แนวทางน้ีจ าแนก
ประเภทผูน้ าจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมา และ 3) แนวทางสถานการณ์ ซ่ึงอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเภทของภาวะผูน้ ากบัลกัษณะของสถานการณ์ นอกจากแนวทางการศึกษาเร่ืองภาวะ
ผูน้ าทั้ง 3 แนวทางหลกัแลว้ ในการศึกษาภาวะผูน้ าในยุคปัจจุบนัไดข้ยายออกไปส่กูารศึกษาท่ีเน้น
ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ซ่ึงเป็นการใช้ภาวะผูน้ าเพื่อ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบติังานขององคก์ารใหเ้อ้ืออ านวยต่อการบรรลุประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) โดย Burns (1978) ได้อธิบายเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลงวา่ “เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าและผูต้ามต่างช่วยกนัยกระดบัของคุณธรรม และแรงจูงใจ
ของกนัและกนัใหสู้งข้ึน” (สุเทพ พงศศี์รวฒน์, 2550) ส่วน Bass (1985) เป็นนกัวชิาการอีกท่านหน่ึง
ท่ีไดเ้สนอแนวคิดภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) โดยอาศยั
พื้นฐานจากแนวคิดของ Burns (1978) ซ่ึง Bass (1985) ไดแ้บ่งพฤติกรรมผูน้ าแบบสร้างความเปล่ีน
แปลงออก 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หมายถึง พฤตกิรรมของผูน้ าท่ี
แสดงบทบาทในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูต้าม เม่ือผูต้ามรับพฤติกรรมดงักล่าวของผูน้ า ก็จ็ะท า
ให้ผูต้ามเกิดการลอกเลียนแบบพฤตกิรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีเหล่านั้น ซ่ึงโดยปกติพฤติกรรมของ
ผูน้ าจะเป็นพฤติกรรมท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิดการยอมรับวา่พฤตกิรรม
เหล่านั้นว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งดงาม ดงันั้นจึงได้รับการยอมรับนับถือจากผูต้าม รวมทั้งไดรั้บความ
ไวว้างใจอยา่งสูงดว้ยเช่นกนั ท าให้ผูน้  าสามารถท าใหผูต้ามปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์และเป้าหมาย
พนัธกิจขององคก์ารได ้(Bass & Avolio, 1994) 

2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้ ามีการ
แสดงออกดว้ยการส่ือสารใหผูต้ามรับรู้ถึงวิสัยทศัน์พนัธกิจ และความคาดหวงัท่ีสูงของผูน้ าท่ีมีต่อผู ้
ตาม ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจและจูงใจให้ผู ้ตามยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององคก์าร 
ซ่ึงในทางปฏิบติัผูน้ าจะใชส้ัญลกัษณ์และการกระตุน้ทางอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมกนัเพื่อน าไปสู่
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เป้าหมายของกลุ่มมากกว่าท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน พฤติกรรมของผูน้ าถือได้ว่าเป็นผูส่้งเสริม
น ้ าใจแห่งการท างานเป็นทีม ผูน้ าจะจูงใจและสร้างจิตส านึกใหผูต้ามท างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

3) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง พฤตกิรรมท่ีผูน้ ากระตุน้ให้ผู ้
ตามริเร่ิมในการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ โดยผูน้ าใช้วิธิการฝึกคดิทบทวนกระแสความเช่ือและ
ค่านิยมแบบเดิมของผูต้าม ผูน้ าจะสร้างความรู้สึกท่ีท้าทายให้กับผูต้าม และให้การสนับสนุน
ส่งเสริมแก่ผูต้ามในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ผูต้ามสามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ
ดว้ยตนเอง 

4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึงพฤติกรรม
ของผูท่ี้เขา้ใจความแตกต่างของผูต้ามทั้งในเร่ืองความตอ้งการและความสามารถท่ีแตกต่างกนัของ
แต่ละคน โดยผูน้ าจะมีพฤติกรรมท่ีเป็นห่วงกงัวลต่อสวสัดิภาพและการพฒันาของลูกนอ้ง ส่งเสริม
บรรยากาศการท างานท่ีดี รับฟังอยา่งเอาใจใส่ต่อความตอ้งการของผูต้ามและพยายามตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูต้ามแต่ละคน โดยผูน้ าจะแสดงบทบาทเป็นพี่เล้ียงและท่ีปรึกษาคอยให้ความ
ช่วยเหลือ 

Bennis & Nanus (1985) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู ้น าและผู ้บริหารระดับสูงทั้ งในองคก์าร
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีคุณลกัษณะชอบการริเร่ิมสร้างสรรค์และมีพลวตัอยู่เสมอ โดยผลสรุป
เก่ียวกบัพฤติกรรมร่วมของภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การพัฒนาวิสัยทัศน์  (Developing a Vision)การพัฒนาความผูกพันและความไว้วางใจ 
(Developing Conmitment and Trust) และการส่งเสริมการเรียน รู้ภายในองค์การ (Facilitating 
Organization Learning) ส่วนงานวิจัยของ Tichy & Devanna (1986) ได้ศึกษาผู ้น าของผู ้บริหาร
ระดบัสูงของบริษทัขนาดใหญ่ในสหรฐอัเมริกา แลว้มาท าการวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีผูน้  าด าเนินการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรคบ์ริษทัข้ึนมาใหม่ มีการหาพฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีผูน้  าใชใ้นการสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว พร้อมทั้งหาคุณลกัษณะ และคุณสมบติั
ท่ี เป็นทักษะของผู ้น าเหล่าน้ีในฐานะท่ีเป็นผู ้น าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง โดยรูปแบบ
กระบวนการท่ีคน้พบประกอบดว้ย 3 ระยะตามล าดบัไดแ้ก่ การยอมรับในความจ าเป็นตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลง (Recognizing the Need for Revitalization) การสร้างวิสัยทศัน์ใหม่ (Creating a New 
Vision) และการด าเนินการเปล่ียนแปลงในองค์การ (Institutionalizing Change) นอกจากน้ีใน
การศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยของนักวิชาการต่างๆ ของ Podsakoff et al. (1990 อ้างถึงใน  
สุเทพ พงศ์ศีรวฒัน์, 2550) ได้สรุปว่า ผูน้  าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงมีพฤติกรรมหลกัท่ีส าคญั
อยา่งนอ้ยท่ีสุด 6 ประการดงัน้ี 
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1)  การก าหนดและให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีจุดมุ่งหมาย
ในการระบุโอกาสใหม่ๆ ขององคก์าร พร้อมกบัพฒันาสร้างความชดัเจน และสร้างแรงบนัดาลใจให
ผูต้ามเกิดความผกูพนัต่อวสิัยทศัน์ในอนาคตของผูน้ า   

2)  การแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูต้าม ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้ าใน
การแสดงแบบอยา่งของการประพฤติปฎิบติัเพื่อให้ผูต้ามเอาเป็นตน้แบบในการปฏิบติัตาม เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัการของผูน้ า  

3)  การกระตุ้นให้เกิดการยอมรับเป้าหมายรวมของกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมี
เป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อร่วมกนัท างานจนบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั   

4)  ก าหนดความคาดหวงัต่อผลงานสูง ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกในการ
คาดหวงัความเป็นเลิศของผลงานในแง่ท่ีผูต้ามมีผลงานท่ีมีคุณภาพหรือผลงานสูง  

5)  ใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นวา่ไดใ้หก้าร 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหก้ารนบัถือต่อผูต้าม โดยมีความเอ้ืออาทรต่อความรู้สึกและของผูต้ามแต่ละคน   

6)  มีการกระตุน้ทางปัญญา ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีผูน้ าสร้างความทา้ทายและกระตุน้ผูต้ามให้
มองปัญหาและงานเดิม ด้วยมุมมอง และวิธีการใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้ความคิด
พิจารณาเชิงวิเคราะห์ให้ผูต้ามปล่ียนกระบวนทศัน์ท่ีหมาะสม นอกจากงานวิจยัในต่างประเทศ
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ในประเทศไทยยงัมีนกัวิชาการหลายท่านไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง เช่น งานวิจยัของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2551) ได้ศึกษาวิจยั
ภาวะผูน้ าจากกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเป็นคนไทย ในกลุ่มธุรกิจ SME จากทุกภูมิภาคของประเทศ ผล
การศึกษาสามารถน ามาเสนอเป็นแนวคิดภาวะผูน้ า 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1)  การส่งเสริมแรงบนัดาลใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีส่งเสริมให้ผู ้
ตามเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร พฒันาตนเอง และมีส่วนร่วมในการท างาน อีกทั้งผูน้  าท าหนา้ท่ี
เป็นผูจุ้ดประกายความคิดให้ผูต้าม เปิดโอกาสให้ผูต้ามได้แสดงความสามารถของตน สร้างแรง
บนัดาลใจใหที้มงาน และมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบับุคคล    

2)  การให้ความใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกใน
การรักษาน ้ าใจผูต้ามและพยายามท าให้ผูต้ามมีความสุข มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีความ
เป็นกนัเองกบัผูต้าม และใหอ้ภยัผูอ่ื้นท่ีท าผดิพลาด  

3)  การมีศีลธรรมจรรยาบรรณในการประกอบการ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีความ
พิถีพิถนัเอาใจใส่กบังาน หรือคุณภาพสินคา้และบริการ รักษาค าพูด ยึดมัน่ในศีลธรรมจรรยาบรรณ 
ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้และมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อผูอ่ื้น   
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4)  ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกถึงการมี
วสิัยทศัน์ รอบรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง มองการณ์ไกล และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ 

5)  การเสริมสร้างจิตส านึกต่อสังคม หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ียึดติดกบัธรรมาภิบาล
ปลูกฝังและสนบัสนุนสมาชิกในองค์การให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ด าเนินธุรกิจ
โดยมุ่งคืนประโยชน์ใหส้ังคม ปลูกฝังจริยธรรมใหก้บัผูต้าม และส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยมีความสนใจศึกษาภาวะผู ้น าแบบสร้างความ เปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) ตามแนวคิดของ Bass (1985) โดยจ าแนกภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลงออกเป็น 4 ลกัษณะไดแ้ก่ 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 
3) การกระตุน้ทางปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
2.4 แนวคิดการตลาดสีเขียว  
       การตลาดสีเขียว มีนกัวชิาการและผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

Mintu & Lozada (1993); Peattie (1995); Grant (1999) กล่าวว่า การตลาดสี เขียวเป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีท าให้เกิดการป้องกันและรักษาส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน เป็นการจดัการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสังคมเพื่อความย ัง่ยนื 
    Prakash (2002) กล่าวว่า การตลาดสีเขียวคือการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้มี
ความสัมพนัธ์กบัการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
     Grundey & Zaharia (2008) กล่าววา่ การตลาดสีเขียวคือการส่งเสริมผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติั
ท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สามารถน ากลับมาใช้ใหม่  (Recyclable) ห รือเติมเพื่ อใช้ใหม่ได ้
(Refillable) 
     Kotler & Armstrong (2008) กล่าววา่ การตลาดสีเขียวคือการน าส่วนประสมทางการตลาด
มาประยุกตเ์ขา้กบัการอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้มสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (2011) กล่าวว่า 
การตลาดสีเขียวคือการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการมีบรรจุภัณฑ์ท่ี
เช่ือมโยงกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
    Yenipazarli (2012) กล่าววา่ การตลาดสีเขียวประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย
การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นสีเขียว ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนและองคก์รต่างๆเกิดความ
ตระหนกัในเร่ืองของการตลาดสีเขียว รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวท่ีเร่ิมมีจ านวนมากข้ึน  
      KonticIvan (2014) กล่าวว่า นอกจากส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแล้วยงัมีปัจจยั ท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินการตลาดสีเขียว ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร นโยบายจากรัฐบาล 
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และยงัรวมไปถึงคู่แข่งขนัท่ีไดท้  าการตลาดสีเขียวไปก่อนหนา้แลว้กดดนัให้องคก์รของเราตอ้งท า
การตลาดสีเขียว  
        จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า แนวคิดการตลาดสีเขียว หมายถึง การท่ีผู ้ผลิตผลิต
สินคา้ออกมาโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า โดยเร่ิมจากการสรรหาแหล่งผลิต 
การจดัซ้ือวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่วนประสมทางการตลาดใหม่ให้เป็นส่วนประสม
การตลาดสีเขียวตลอดจนวิธีการก าจดัขยะของเหลือใช้ รวมถึงการสร้างความน่าเช่ือถือและความ
เขา้ใจอนัดีกบัสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคนท่ีเก่ียวขอ้ง จนกระทัง่ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่
และมีพฤติกรรม การบริโภคสีเขียวในท่ีสุด 
     

2.4.1 การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นสีเขียว 
          การตลาดทั่วไปจะมีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ได้แก่  
1) Product คือตวัผลิตภณัฑ ์2) Price คือราคาของผลิตภณัฑ ์3) Place คือช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า 4) Promotion คือการส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสารทางการตลาด ส่วน
ประสมทางการตลาดจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กบั
ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการเและเกิดคุณค่าสูงสุดโดย Kotler & Armstrong (2008); Prakash 
(2002) และ Yenipazarli (2012) ได้กล่าวไวต้รงกนัว่าการปรับส่วนประสมทางการตลาดให้เป็น
การตลาดสีขียวต้องเร่ิมจาก ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ตอ้งปรับกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการขจดัของเสียท่ีเกิดจากการผลิต สามารถยอ่ยสลายง่าย ไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้มเช่นถุงพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดง่้ายผลิตภณัฑ์ซกัลา้งท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ น ้ ามนั
ไร้สารตะกัว่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน เป็นตน้ ซ่ึงเรียกวา่ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product) 
ดา้นราคา (Price) ท าให้เกิดอรรถประโยชน์หรือคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงตน้ทุน
การผลิตกบัตน้ทุนส่ิงแวดลลอ้มจนกระทัง่น าไปสู่การตั้งราคา ซ่ึงเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่ายแพง
ให้กบัตน้ทุนการผลิตและคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึน ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) การกระจายสินคา้ให้ไปถึง
มือผูบ้ริโภคตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด เช่น เลือกใช้รถขนส่งท่ีประหยดั
พลงังาน การออกแบบบรรจุภณัฑ์การขนส่งใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลงังานและ
ประหยดัต้นทุน เป็นตน้และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต้องเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับการตลาดสีเขียวไปยงัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและเกิดความ
ตระหนกัอยา่งจริงจงัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สีเขียว
ในท่ีสุด ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิมให้
เป็นส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว ซ่ึงหน่วยงานหรือองค์กรสามารถท่ีจะท าได ้เพียงแต่ม ความ
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มุ่งมัน่ตั้งใจใจท่ีจะท าก็สามารถน าองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รสีเขียวได ้การปรับ 4P’s ในแต่ละตวั
นั้นข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและความเห็นหรือนโยบายขององคก์รท่ีจะตกลงท าความเขา้ใจกนัและ
ออกเป็นนโยบายให้ทุกคนน าไปปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีในการน าพาองค์กรสู่
องคก์รสีเขียวนั้น  
        ดนัย จนัทร์เจา้ฉาย (2558) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่าการท่ีจะเป็นองค์กรสีเขียว ท่ีสร้างคุณค่า
ใหก้บัสังคมนั้น มีลกัษณะขององคป์ระกอบ ดงัน้ี 
        การเกิดการตลาดสีเขียวมาจากบุคคล (People) โดยผูบ้ริหารก าหนดนโยบายการตลาดสี
เขียว และกระตุน้บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือโดยให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลพนักงาน
เหมือนพี่เหมือนนอ้ง จูงใจใหป้ฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหารและถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภค 
       การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า (Planet) ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยโดย
ร่วมมือกนัอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ลูกหลานของเราไดมี้ทรัพยากรใช้
ต่อไปในอนาคต 
         การคืนก าไรสู่บุคลากรและสังคม (Profit) โดยน าก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจกลบัมา
ดูแลคนในองค์กร เช่น โบนัส สวสัดิการ ฯลฯ และตอบแทนกลบัคืนสู่สังคมด้วยการแบ่งปันใน 
รูปแบบต่างๆ เช่น ใหทุ้นการศึกษา ช่วยเหลือผูท่ี้ประสบภยัธรรมชาติ ใช้ใน กิจกรรมการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
        การสร้างความศรัทธาเพื่อให้เกิดการตลาดสีเขียวร่วมกนั (Passion) ทั้งผูบ้ริหาร บุคลากร
ลูกค้าและคนในสังคมจะต้องปลูกฝังความเช่ือและทัศนคติของคนให้เกิดความศรัทธาต่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติวา่จะเกิดผลท่ีดีต่อสังคมและโลกในอนาคต 
         สรุปวา่การน าพาองคก์รสู่ความเป็นองคก์รสีเขียวนั้นตอ้งเกิดจากคน (People) โดยผูบ้ริหาร
และถ่ายทอดลงสู่พนักงาน สังคม และลูกค้า ด้วยการสร้างความศรัทธา (Passion) ให้เช่ือว่า
การตลาดสีเขียวจะน ามาซ่ึงส่ิงแวดล้อมท่ีดี กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Planet) อนัจะน ามาซ่ึงผลก าไร (Profit) และน าผลก าไรนั้น
ตอบแทนกลบัคืนสู่พนกังานและสังคม อนัจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืของธุรกิจและสังคมต่อไป 
 

2.4.2 ตัวอย่างองค์กรธุรกจิทีน่ าแนวคิดการตลาดสีเขียวไปใช้ 
           องคก์รท่ีน าแนวคิดการตลาดสีเขียวมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน มีดงัน้ี 

1) โคคาโคลาร์และสตาร์บคัส์ ไดใ้ช้กลยุทธ์บรรจุภณัฑ์สีเขียวโดยลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ี
เป็นพลาสติกใหเ้ปล่ียนมาใชข้วดแกว้ หรือกระดาษแทน (สันทนา อมรไชย, 2552)  
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2) พีแอนด์จี ไดใ้ช้วิธีการเพิ่มส่วนผสมในน ้ ายาซักผา้ให้เขม้ขน้ข้ึนจะไดใ้ชไ้ดน้านและไม่
ส้ินเปลืองบรรจุภณัฑ์ บอด้ีช็อปสังเกตวา่ผูห้ญิงแต่ละคนใชเ้คร่ืองส าอางกนัหลายช้ินท าให้ปริมาณ
ขยะเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงเกิดความคิดใหลู้กคา้น าบรรจุภณัฑเ์ดิมมาแลกซ้ือสินคา้ใหม่เพื่อช่วย
ลดขยะ (ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย, 2558) 

3) เอสแอนด์พี ท าธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ได้เกิดแนวคิดท าขยะให้เป็นศูนย์โดยน าขยะทุก
อยา่งมารีไซเคิล (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) 

4) โตชิบาฟิลิปส์และพานาโซนิค ไดใ้ชก้ลยทุธ์ผลิตภณัฑ์สีเขียวโดยผลิตเคร่ืองใช ้ไฟฟ้าสี
เขียวท่ีช่วยประหยดัพลงังานและมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน  

5) เทสโก้โลตัส เน้นการรณรงค์ให้ ลูกค้าน าถุงมาจากบ้านเพื่อมาใส่สินค้า เรียกว่า
“โครงการกรีนแบคกรีนพอยท์” และยงัสนบัสนุนให้ผูผ้ลิตน าผลิตภณัฑ์สีเขียวมาจ าหน่ายในห้าง
เทสโกโ้ลตสัอีกดว้ย 

6) เซเว่นอีเลฟเว่น มีร้านตน้แบบประหยดัพลงังานท่ีสถาบนัปัญญาภิวตัน์เพื่อลดค่าใชจ่้าย
ดา้นพลงังานของแต่ละสาขาและแกปั้ญหาลดโลกร้อน  

7) กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์หลายรายอาทิโตโยตา้ นิสสัน ซูซูกิ ได้ออกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
รถยนตไ์ฮบริดและรถยนต์อีโคคาร์ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นจ านวนมาก (พารณ อิศร
เสนา ณอยธุยา, 2553)  

8) บริษทัในเครือปูนซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 
เน้นการปลูกป่าลดโลกร้อนและสร้างฝายเก็บน ้ าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (พรรณี องัศุสิงห์, 2553) 

9) โรงพยาบาล ไดมี้การด าเนินการให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียวเช่นโรงพยาบาลปทุมธานี 
และโรงพยาบาลกลางโดยการปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุน
ให้น าผลิตภณัฑ์สีเขียวมาจ าหน่ายเป็นตลาดนดัสีเขียวในส านกังานต่างๆก็มีการรณรงคก์นัท่ีเรียกวา่
ส านกังานสีเขียวโดยการใชก้ระดาษท่ีใชแ้ลว้แต่อีกดา้นหน่ึงยงัใชไ้ดม้าใชใ้หม่ สร้างอุปนิสัยให้กบั
พนกังานประหยดัน ้าประหยดัไฟฟ้าในส านกังาน เป็นตน้  

10) มหาวทิยาลยัสีเขียว ท่ีท าใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่มหาวิทยาลยัมหิดลและ
มหาวทิยาลยัหาสารคาม (มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2558)  

11) กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม ก็มีการให้ใบประกาศศนียบตัรรับรองมาตรฐาน ISO 14001
ส าหรับโรงงานท่ีมีการน ากลยุทธ์การตลาดสีเขียวมาใช้ในการด าเนินการและองค์กรเหล่าน้ีก็จะ
ด าเนินกิจกรรมตลาดสีเขียวต่อไปตามนโยบายขององคก์ร 
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12) พี แอนด์ จี และบอด้ีช็อป ลดการใช้บรรจุภณัฑ์ส่วนเอสแอนด์พีน าขยะทุกอย่างมารี
ไซเคิล บริษทัผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ายงัคงผลิตสินคา้ท่ีประหยดัพลงังานและมีอายกุารใชง้านท่ีนานข้ึน
ห้างสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสัให้ลูกคา้น าถุงมาจากบา้นเพื่อมาใส่สินคา้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก  
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยด าเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และพลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

13) บริษัทผูผ้ลิตรถยนต์ เร่ิมเพิ่มการผลิตรถยนต์ประเภทอีโคคาร์และรถยนต์ไฮบริท
ประหยดัน ้ ามนัและใช้พลงังานทดแทนจะเห็นได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ หันมาให้ความ
สนใจเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึนโดยการน าแนวคิดดา้นการตลาดสีเขียวมาประยุกต์ใช้อนัจะ
ท าใหส้ังคมและโลกน่าอยูข้ึ่น 

14) โรงพยาบาลหรือส่วนราชการ จดัตลาดนดัสีเขียวเพื่อส่งเสริมให้น าสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมาจ าหน่ายและสร้างเป็นเครือข่ายการตลาดสีเขียว  
    สรุปวา่ แนวคิดการตลาดสีเขียวเป็นแนวคิดเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริงเพราะ
ผูผ้ลิตจะปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว โดยท่ีผลิต
สินคา้ท่ี ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งจนกระทัง่คนในชุมชนมีความเช่ือมัน่และเกิดพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวในท่ีสุด  
 
2.5 แนวคิดทฤษฎผู้ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
          ในปัจจุบัน กระแสผลักดันเร่ืองธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility-CSR) เขา้สู่สังคมไทย ภาคธุรกิจตอ้งท าความเขา้ใจในหลกัการ CSR และการพฒันา
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน ใน
ประเทศไทย ได้มีการแสดงความหมายของ CSR ออกเป็นสองทาง คือ 1. การด าเนินธุรกิจอยา่งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางสังคมและการบริหารองคก์ร ของทั้ง
ธุรกิจและองคกร์ภาคประชาสังคมท่ีพึ่งพาอาศยักนัและกนั สามารถอยูร่่วมกนัได ้มีส่วนร่วมต่อกนั 
เพื่อน าไปสู่การอยูร่อดของทั้งองค์กร และสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม หากเกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม บนฐานของการท างานท่ีมีความเข้าใจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดีภายใตก้ารสนบัสนุนจากภาคธุรกิจทั้งในดา้นทรัพยากรและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในความสามารถเชิงการบริหารการจดัการ การเขา้ถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ยอ่มน ามาสู่การแกไ้ข
ปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน (ปารีณา ประยุกต์วงศ์, 
2552)   
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           ทฤษฎีผูมี้ส่วนได้เสียเป็นทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวข้องกับแนวคิดการจัดการองค์การและ
แนวคิดจริยธรรมธุรกิจท่ีเน้นคุณธรรมและค่านิยมในการบริหารจดัการองคก์าร ถูกเสนอคร้ังแรก
โดยอาร์เอ็ดเวิร์ดฟรีแมนในหนงัสือการจดัการเชิงกลยุทธ์ หนงัสือเล่มน้ีไดก้ล่าวถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทั การให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียจะท าให้เกิดผลประโยชน์กบัทั้งบริษทัและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืนๆ (Freeman, 1984) โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการจะให้ความส าคญักบัการแสวงหาก าไร การ
สร้างความสามารถให้เหนือกวา่คู่แข่ง การลดตน้ทุนให้ไดม้ากท่ีสุด แต่ปัจจยัผูมี้ส่วนไดเ้สียถือเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จ การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิด หรือแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ระหวา่ง
กนั และท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดีข้ึน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลกัษณ์
ของผูป้ระกอบการ (Freeman et al., 2010; Harrison  et al., 2010) ผูมี้ส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มหลกัๆ คือ (1) ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั เช่น ลูกคา้ คู่แข่ง ผูผ้ลิตวตัถุดิบ พนักงาน และผูถื้อหุ้น (2)  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียรองไดแ้ก่ รัฐบาล องคก์ร ชุมชน สภาพแวดลอ้ม หรือนกัเคล่ือนไหวต่างๆ (Freeman 
et al., 2010) 
     พฒันาการของทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีพื้นฐานมาจากกรอบแนวคิดของ Barnard (1938) ใน
หนังสือเร่ือง The Functions of the Executive ท่ีน าเสนอมุมมองด้านบวกของผู ้จ ัดการในการ
สนบัสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงต่อมา Freeman (1984) สนบัสนุนวา่ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความ
พอใจต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษทัซ่ึงมีหลากหลายประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า 
ผูข้ายปัจจยัการผลิต องคก์รชุมชนในทอ้งถ่ิน จึงกล่าววา่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ กลุ่มและบุคคลผูซ่ึ้งอาจ
มีผลต่อหรือไดรั้บผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจขององคก์ร สอดคลอ้งกบั Post et al. (2002) 
ให้นิยามผูมี้ส่วนไดเ้สียคือบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบ หรือไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจ
ขององค์กร นโยบาย และการปฏิบติั ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นการเสนอวิธีการใหม่ใน การจดั
ระเบียบความคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบขององคก์ร ท่ีเดิมมุ่งเนน้การอยูร่อดและการประสบความ
ส า เร็จขององคก์ร บนหลกัการความสามารถขององคก์รในการสร้างความมัง่คัง่ใหคุ้ณค่า หรือสร้าง
ความพึงพอใจแค่เพียงถือหุ้น ไปสู่การพฒันาแนวคิดว่าตอ้งค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
(Clarkson, 1995; Foster & Jonker, 2005; Hawkins, 2006) ทฤษฎีผูมี้ส่วนได้เสียจึงเป็นรากฐาน
ส าคญัต่อการพฒันาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ส าหรับการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัในมุมมองของ Freeman (1984) 
กล่าวว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีตอ้งสร้างความพอใจต่อบุคคลท่ีหลากหลายซ่ึงเป็นผูมี้
อิทธิพลต่อผลลพัธ์ของบริษทั ดงันั้นในมุมมองน้ีผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารองค์กรจ าเป็นท่ีผูต้อ้งท าใน
ส่ิงท่ีถูกต้อง (Do the Right Thing) นอกจากน้ี Waldman et al. (2006) ได้เห็นถึงความส าคญัของ
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บทบาทผูบ้ริหาร จึงน าไปสู่การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์โดยใชแ้นวคิดของภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)ในการด าเนินกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นทฤษฎีท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดการ
สร้างความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั (Corporate Social Responsibility: CSR) และเช่ือมโยงถึง
ปัจจยัภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
เสีย (Stakeholder Engagement) นอกจากน้ี Robert (1992) ยงัได้อธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียไวว้า่ ทฤษฎีน้ีในมุมมองของบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่าย โดย
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั ภายใตมุ้มมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษทัจะระบุกลุ่ม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัท่ีสุดและจะบริหารความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม
เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายมีความส าคญัต่อบริษทัไม่เหมือนกนัและ
ส่งผลกระทบต่อบริษทัแตกต่างกนั บริษทัไม่สามารถจะตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มได ้ดงันั้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีบริษทัเห็นวา่มีความส าคญัจะไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการก่อนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอ่ืน หนทางหน่ึงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการไดคื้อการ
เปิดเผยขอ้มูล เช่นบริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อจะบอกกล่าวถึงกลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียบางกลุ่มท่ีมีความสนใจดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มวา่การด าเนินงานของบริษทันั้น
ค านึงถึงผลกระทบทางสังคมเสมอ (จอมขวญั รัชตะวรรณ, 2549)  
       อน่ึง ลูกค้า (Customer) ถือเป็นผู ้มีส่วนได้เสียท่ีท าให้ผู ้ประกอบสามารถเข้าใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ได้ดียิ่งข้ึน เช่น ลูกคา้ตอ้งการสินคา้แบบไหน ระดบัราคาเท่าไหร่ท่ียอมรับได ้ 
เทรนด์ของลูกค้า ว ัฒนธรรมความเป็นอยู่  ทั้ งหมดนั้ นจะเป็นข้อมูล ท่ี เป็นประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการในการพฒันาสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง (Payne 
et al., 2009) นอกจากนั้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้จะท าให้ผูป้ระกอบการพฒันาสินคา้ให้
มีความแปลกใหม่ มีความหลากหลาย เพราะลูกคา้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนั (Ramaswami et al., 2009) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกนั 
ท าให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ รู้ถึงความตอ้งการ อุปสรรค และแนวทางท่ีจะอยู่ร่วมกนัได ้
ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัลูกคา้โดยการสร้างความสัมพนัธ์พนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั รับ
ฟังปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของลูกคา้เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงการขายสินคา้และบริหาร
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน (Iglesias et al., 2013) ในประเด็นของพนักงาน 
(Employee) ถือ เป็นผู ้ท่ี น าเอกลักษณ์  คุณค่ า และแบรนด์ของผู ้ประกอบการไปยังลูกค้า  
(Jones & Kornum, 2013) การท่ีพนักงานสร้างความสัมพัน ธ์ ท่ีกับ ลูกค้าจะท าให้ ลูกค้าเกิด 



 

38 

ความทรงจ าท่ีดี นอกจากนั้นพนกังานยงัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า เพราะพนกังานแต่ละคนมีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซ่ึงความหลากหลายขององค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย การจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีถูกตอ้งและสามารถน าพา
กิจการให้มีความเขม้แข็งได้ (Andies & Czannitzki, 2014) นอกจากน้ี ผูผ้ลิตสินคา้ (Supplier) ถือ
เป็นผูมี้ส่วนได้เสียหลักท่ีผูป้ระกอบการทุกรายต้องให้ความส าคญั ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
ผู ้ประกอบการกับผู ้ผลิตสินค้าจะท าให้ผู ้ประกอบการสามารถประหยดัต้นทุน และท าให้
ผูป้ระกอบการได้ขอ้มูลท่ีส าคญัในการขายสินคา้และบริการให้ดียิ่งข้ึน (Kim & Cavvsgil, 2013) 
นอกจากน้ีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูป้ระกอบการกับผู ้ผลิตสินค้าส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมต่างๆ ทั้งในเร่ืองรูปแบบการขายสินคา้หรือการบริการ รวมทั้งการท างานอยา่งใกลชิ้ดกบั
ผูผ้ลิตสินค้าจะส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกัน จะท าให้สองฝ่าย
สามารถร่วมมือกันได้ (Takeishi, 2001) และMolina et al. (2014) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผู ้ประกอบการกับผู ้ผลิตสินค้าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมี
ประสิทธิภาพระหวา่งกนั เกิดพนัธมิตรทางการตลาดร่วมกนั เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างกัน ซ่ึงจะพฒันาไปสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์กับทั้ งสองฝ่าย ดังนั้นการให้
ความส าคญักบัผูผ้ลิตสินคา้สามารถสร้างประโยชน์มากมายต่อผูป้ระกอบการ และจะดียิ่งข้ึนถ้า
ผูป้ระกอบการสามารถเชิญผูผ้ลิตสินคา้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายผูป้ระกอบการเพราะจะท า
ให้ผูป้ระกอบการต่างๆ ในเครือข่ายสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งสองฝ่าย
สามารถท่ีจะพฒันาวิสัยทศัน์ร่วมกนั ก าหนดกลยุทธ์ รวมทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดแลว้จะท าให้เกิดความเขม้แข็งในเครือข่ายของผูป้ระกอบการ ใน
ขณะเดียวกัน การให้ความส าคญักับผูมี้ส่วนได้เสียรองเช่น ภาคชุมชน ท าให้ผูป้ระกอบการเข้า
ใจความเป็นจริงของสภาพแวดลอ้มท่ีรายลอ้มผูป้ระกอบการทั้งในดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง ชาติพันธ์ุ  รวมทั้ งปัญหาของส่ิงแวดล้อมได้ดียิ่งข้ึน  ความเข้มแข็งของเครือข่าย
ผูป้ระกอบการข้ึนอยู่กับความสามารถท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นอยู่อย่างชาญ
ฉลาด ดว้ยการน าผูมี้ส่วนไดเ้สียรองดงักล่าวเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายของผูป้ระกอบการ 
หรือการท่ีผู ้ประกอบการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีอยู่จะช่วยส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน (Doha, 2010) และ Oetzel &Yaziji (2010) 
ไดก้ล่าววา่ เม่ือผูป้ระกอบการประสบปัญหาในการขายสินคา้ หรือสินคา้ไม่เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ 
ผูป้ระกอบการสามารถรับรู้ปัญหาดังกล่าวผ่านองค์กรต่างๆ ท่ีเป็นเครือข่ายในพื้นท่ีโดยเฉพาะ
องค์กร NGO ซ่ึงองค์กรเหล่าน้ีมีข้อมูลและงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในหาทาง
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
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           สรุปไดว้า่ การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจความเป็นจริงของสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ชาติพนัธ์ุ รวมทั้งปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม สามารถท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอยูอ่ยา่งชาญฉลาด ดงันั้นการเขา้ใจทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
ท าให้เครือข่ายผูป้ระกอบการเขา้ใจสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในสังคมไดดี้ข้ึน และสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงได้อย่างทนัท่วงที จะส่งผลให้เกิดความเขม้แข็งในเครือข่าย
ผูป้ระกอบการมากข้ึน การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียเป็น
กระบวนการซ่ึงสร้างบริบทของการปฏิสัมพนัธ์แบบเป็นพลวตัร การเคารพซ่ึงกันและกนั การ
สนทนา และการเปล่ียนแปลง เพื่อสร้างความไวว้างใจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม (Andriof & 
Waddock, 2002) ซ่ึงสอดคล้องกับงานการศึกษาของ Manetti (2011) พบว่าเป็นกระบวนการท่ี
บริษทัเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของพวกเขาในกระบวนการตดัสินใจ ท าให้พวกเขาเขา้ร่วมในการ
จดัการธุรกิจ การแบ่งปันขอ้มูล มีการสนทนาและสร้างรูปแบบของความรับผิดชอบร่วมกนั ดงันั้น
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย คือ กระบวนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียและ
บริษทัในการตดัสินใจและเขา้ร่วมในการจดัการธุรกิจเพื่อสร้างความไวว้างใจ การเคารพซ่ึงกนัและ
กนั ตลอดจนสร้างรูปแบบของความรับผดิชอบร่วมกนั 
 
2.6 กรณตีัวอย่างการจัดการของโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมทัว่ไป  
           ในการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัตกของประเทศ  แนวทางในการจดัการ กระบวนการจดัการส่ิงส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม นอกจากจะพฒันาข้ึนจากแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแลว้ การถอดบทเรียน
จากกรณีศึกษาโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Hotel) เพื่อสังเคราะห์แนวทาง วิธีการ 
ปัจจยั ในการบริหารจดัการของโรงแรมดงักล่าว และน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าเป็นแนวทาง วิธีการใน
การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ต่อไป ทั้งน้ีเม่ือศึกษาและถอดบทเรียนจากโรงแรมท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง จะเห็นไดว้่า โรงแรมแต่ละ
แห่งต่างก็มีแนวทางการบริหารจดัการซ่ึงมีความเหมือนและความแตกต่างกัน ท่ีน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการทั้งส้ิน 
            ผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์จุดเด่นในดา้นปัจจยัและแนวทางของการบริหารจดัการ วา่
มีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้โรงแรมเหล่านั้นมีประสิทธิภาพในการจดัการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
ปัจจยัดงักล่าวมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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2.6.1 โรงแรมโรงแรม อมารี เกาะสมุย 
            ในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการถอดบทเรียนโรงแรมท่ี เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel)ในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดถ้อดบทเรียนการบริหารโรงแรม อมารี เกาะส
มุย ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีมีการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ 
และร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการ ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือกรีนโฮเทล (Green Hotel) จากคณะกรรมการฯ กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าองค์กรดงักล่าวย่อมมี
จุดเด่นในดา้นของปัจจยัการบริหารจดัการต่างๆ ซ่ึงจากการถอดบทเรียนองคก์รดงักล่าวพบวา่       
 

ประเด็นแรก ด้านนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม  
       โรงแรม อมารี เกาะสมุย ถูกสร้างดว้ยพื้นท่ีเปิดโล่งจ านวนมาก (ทางเดิน ล็อบบ้ี หอ้งอาหาร) 
เพื่อลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธ์ิดว้ยพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่
หลายจุด เช่น มีการติดตั้งเคร่ืองกรอกอากาศในหอ้งพกั มีการจดัฝึกอบรมพนกังานในการซกัรีดและ
รณรงคใ์ห้รีสอร์ทของมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการแยกชั้นปลอดบุหร่ีและสูบบุหร่ี ทั้งน้ี
โรงแรม ตระหนกัถึงถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและไดมี้การพฒันา
นโยบายท่ีจะปกป้องอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นหัวใจส าคญัของธุรกิจ 
เนน้โทนสีเขียวเป็นหลกัลอ้มรอบโดยธรรมชาติและชายหาด ทะเล ดงัภาพท่ี 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างอาคารลดผลกระทบภาวะโลกร้อนใกล้วิวทะเลของโรงแรมอมารี เกาะสมุย 
ท่ีมา: โรงแรมอมารี เกาะสมุย (2560) 
 

ประเด็นสอง ด้านการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 
      โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม
ดา้นการจดัการๆ ด าเนินงานในส านกังาน ดงัน้ี 
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•  พนกังานใชก้ระดาษและซองรีไซเคิล 
       •   พนกังานใชห้ลอดประหยดัไฟ 
       •   พนกังานร่วมใชค้อมพิวเตอร์แทนท่ีจะมีเป็นของตวัเอง 
       •   พนกังานใชค้อมพิวเตอร์และอีเมลเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อลดการใชก้ระดาษ 
       •   สนบัสนุนโครงการสีเขียวทุกโครงการอยา่งแขง็ขนัและสร้างตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน 
ทุกคน 
      •    พนกังานลดการพิมพง์านและการท าส าเนาเอกสาร 
      •    รณรงคใ์หพ้นกังานปิดหนา้ต่างและประตูขณะท่ีมีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
      •    รณรงคใ์หพ้นกังานปิดเคร่ืองปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลงัออกจากส านกังาน 
      •    รณรงคใ์หปิ้ดจอคอมพิวเตอร์หลงัเลิกงานและระหวา่งพกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 

ประเด็นสาม ด้านการใช้พลงังานและทรัพยากร 
    โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม
ดา้นการการใชพ้ลงังานและทรัพยากร ดงัน้ี 
       ด้านการอนุรักษ์พลงังาน 

 ระบบไฟฟ้าในหอ้งพกัท่ีควบคุมโดยระบบคียก์าร์ด 
 การควบคุมชัว่โมงการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ และอุณหภูมิ เพื่อประหยดั 

พลงังาน 
 ท าความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหนา้กากแอร์ทุก 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
 โปรแกรมการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัส าหรับการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
 การติดตั้งเคร่ืองมือควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งพกัทุกหอ้ง 
 ตูเ้ยน็ในหอ้งพกัแขกทุกหอ้งถูกตั้งอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
 การติดตั้งตวัควบคุมแรงดนัไฟฟ้าและตวัควบคุมความตอ้งการเพื่อประหยดัพลงังาน 
 การตั้งเป้าในการลดค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้า 
 การติดตั้งตวัตั้งเวลาส าหรับใหแ้สงสวา่งและระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 
 ไฟฟ้าท่ีใหแ้สงสวา่งทั้งหมดถูกหร่ีลงในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวนัท่ียงัมีแสงสวา่ง 
 การท าความสะอาดระบบไฟส่องสวา่งทุกเดือน 
 ไฟและตูเ้ยน็ในหอ้งพกัท่ีไม่มีผูเ้ขา้พกัทุกหอ้งจะถูกปิด 
 การเปล่ียนกระเบ้ือหนาทึบใหเ้ป็นกระเบ้ืองโปร่งแสงเพื่อประหยดัไฟในตอนกลางวนั 
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 น ้าร้อนในหอ้งพกัแขกถูกผลิตจากระบบแลกเปล่ียนความร้อน 
 ช่วงเวลาการใหบ้ริการในบางส่วน อาทิเช่น บริการซกัรีด, สระวา่ยน ้า ถูกจดัการและ 

ปรับเปล่ียนเวลาเพื่อลดการใช ้
 ติดตั้งฉนวนใตห้ลงัคาอาคารเพื่อลดความร้อน 
 มาตรการประหยดัพลงังานถูกน ามาใชใ้นส่วนการจดัการภายใน 

 

   

 ภาพที ่2.2 การใชไ้ฟแบบประหยดัพลงังาน เนน้โทนสีเขียวของโรงแรมอมารี เกาะสมุย  
 ท่ีมา: โรงแรมอมารี เกาะสมุย (2560) 

 
ด้านการอนุรักษ์น า้ 

       •  ลดระดบัคลอรีนใหเ้หลือเพียง 10% 
      •  น ้าและอ่างน ้าจากุซซ่ีจะถูกปิดเม่ือไม่มีการใช ้
       •  อุณหภูมิในหอ้งซาวน่าและหอ้งอบไอน ้าจะถูกหร่ีลง หากไม่มีผูใ้ชบ้ริการ 
       •  การติดตั้งก๊อกน ้าแบบประหยดัน ้า 
       •  การลดปริมาณการใชน้ ้าส าหรับท าความสะอาดหอ้งน ้าและพื้นท่ีอ่ืนๆ 
       •  การตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 
       •  การติดตั้งก๊อกน ้าแบบประหยดัน ้าทั้งในหอ้งพกัและพื้นท่ีสาธารณะของโรงแรม 
       •  การจ ากดัการใชเ้คร่ืองลา้งจานใหใ้ชง้านเม่ือมีภาชนะบรรจุเตม็เท่านั้น 
       •  รณรงคใ์หพ้นกังานหลีกเล่ียงการเปิดก๊อกน ้าขณะลา้งอาหาร 
       •  การท าบนัทึกการใชน้ ้าเป็นประจ าทุกวนั (ควบคุมการใชน้ ้าประจ าวนั) 
       •  การแจง้ระดบัการใชน้ ้าใหพ้นกังานทราบ โดยเฉพาะในฤดูร้อน 
       •  การเลือกปลูกตน้ไมท่ี้ตอ้งการน ้าในระดบัปานกลาง 
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       •  รดน ้ าสวนในตอนเช้าและเยน็เท่านั้นเพื่อป้องการการระเหยของน ้ าในช่วงท่ีร้อนท่ีสุด
ของวนั 
       •  ขวดพลาสติกใส่ในถงัชกัโครกเพื่อการประหยดัน ้า 
 
 ประเด็นส่ี ด้านการจัดการของเสีย  
      โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม
ดา้นการจดัการของเสีย ดงัน้ี 
  ด้านของเสียสารอนิทรีย์ 
         •  น ้าเสีย (น ้าจากการอาบน ้า, น ้ าท่ีใชใ้นการท าความสะอาด, น ้าจากหอ้งน ้า, น ้าจากสระวา่ย
น ้า และน ้าในบ่อเล้ียง และอ่ืนๆ) จะเขา้สู่กระบวนการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
       •   การใชจุ้ลินทรีย ์(แบคทีเรีย) ส าหรับระบบบ าบดัน ้าเสีย 
       •    ขยะทั้งหมดถูกคดัแยกอยา่งเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แกว้, พลาสติก
ท่ีเป็นอนัตราย / เป็นพิษ (ผงซกัฟอก, สารเคมี ฯลฯ ) 
       •   การรณรงคไ์ม่ใหทิ้้งขวดแกว้ เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแกว้ในการน าไปรีไซเคิล 
       •   การบริจาคอาหารเหลือ 
      •   ใบไมแ้หง้ถูกน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย 

ด้านการรีไซเคิล 
    •  การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแขง็และน ้ามนัพืชใหก้บั บริษทั รีไซเคิล 
    •  การน าสบู่ของแขกท่ีเหลือใชก้ลบัมาใชซ้ ้ าในการซกัผา้ขาว 
    •  การน าดอกไมม้าใชซ้ ้ าเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
    •  การน าคียก์าร์ดโรงแรมกลบัมาใชซ้ ้ า 
    •  การจ าหน่ายอาหารเหลือใหเ้ป็นอาหารสัตว ์
    •  การน าน ้ามนัจากการท าอาหารมาแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
    •  การใชก้ระดาษมีระบบการน ากลบัมาใชซ้ ้ า และการแปรรูป 
    •  การรีไซเคิล อลูมีเนียม พลาสติก และกระดาษ 
 
 ประเด็นห้า ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 
    โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม
ดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑเ์คมี 
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    •  ระบบควบคุมส าหรับการใชส้ารเคมี 
    •  การใชผ้ลิตภณัฑ์ท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑ์เคมีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น 
    •  การซกัมือส าหรับบริการการซกัผา้เร่งด่วน 
    •  การใชน้ ้ ายาซกัผา้, น ้ ายาท าความสะอาดพื้น และปุ๋ยท่ีท าจากวตัถุดิบธรรมชาติท่ีสามารถ
ยอ่ยสลายได ้
    •  การใชผ้ลไม ้ผกั และดอกไมส้ด ท่ีปลอดสารเคมี 
    •  ไม่มีการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกของตน้ไมแ้ละดอกไมใ้นโรงแรม 

ด้านวศิวกรรมโครงสร้างอาคารลดผลกระทบภาวะโลกร้อน 
  •  ระบบบริหารจดัการพลังงานในอาคารแบบอัตโนมัติ (BAS) และการควบคุมความ
ตอ้งการใชใ้น 
  •  การควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงแรม 
  •  การรณรงคใ์หแ้ผนกวศิวกรรมประหยดัค่าใชจ่้ายและพลงังานในทุกโครงงาน 
  •  ยกเลิกการใชเ้คร่ืองดบัเพลิงฮาลอนเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  •  การเปล่ียนระบบท าความเยน็จาก F11 เพื่อเป็น F134 เพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน 
 
 ประเด็นหก ด้านการจัดซ้ือและจัดจ้างสีเขียว (Green  Procurement) 
    โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 
ดา้นการจดัซ้ือและจดัจา้ง สีเขียว (Green  Procurement)ดงัน้ี 
     •  การซ้ือและการใหบ้ริการผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด - 
ซ้ือสินคา้ในทอ้งถ่ินและตามฤดูกาลเพื่อลดความตอ้งการการขนส่งและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
    •  การใชก้ระดาษแทนโฟมส าหรับการตกแต่งท่ีจดัเล้ียง 
    •  การขอความร่วมมือจากซพัพลายเออร์ท่ีจะใชภ้าชนะประเภทอ่ืนแทนถุงพลาสติกหรือน า
ถุงพลาสติกกลบัมาใชซ้ ้ าและหลีกเล่ียงภาชนะโฟม 
 
 ประเด็นเจ็ด ด้านการประเมินประสิทธิภาพและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
    โรงแรม อมารี เกาะสมุยมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 
ด้านการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยจดัฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงงาน 
รักษาระดบัคุณภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 
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    • จดัการฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองการอนุรักษ์พลงังาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น ้ า 
เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ) 
   • โปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฎิบติัเพื่อให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัโครงการเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มท าความสะอาดพื้นท่ีป่าชายเลน ปลูกป่า 
   • จดัการประชุมเป็นประจ ากบัพนกังานเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัและด าเนินการลด
พลงังานและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 ภาพที ่2.3 โครงการพนัธมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท าความสะอาดพื้นท่ีป่าชายเลนปลูกป่า 
                                ของโรงแรม อมารี เกาะสมุย   
 ท่ีมา: โรงแรมอมารี เกาะสมุย (2560) 
 
  2.6.2 โรงแรมไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ท 
            ในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการถอดบทเรียนโรงแรมท่ี เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) ในประเทศไทย  ผูว้ิจยัไดถ้อดบทเรียนการบริหารโรงแรมไมแ้กว้ด าเนิน 
รีสอร์ท ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีเป็นหน่ึงในสมาชิกของมูลนิธิ 7 Green เป็นส่วนหน่ึงของกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ 
และร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการ ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือกรีนโฮเทล (Green Hotel) จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 



 

46 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นว่าองคก์รดงักล่าวยอ่มมีจุดเด่นในดา้น
ของปัจจยัการบริหารจดัการต่างๆ ซ่ึงจากการถอดบทเรียนองคก์รดงักล่าวพบวา่     
 
ประเด็นแรก ด้านนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 
     โรงแรมไมแ้กว้ด าเนิน รีสอร์ท เป็นหน่ึงในสมาชิกของมูลนิธิ 7 Green มีสไตลเ์ป็นพื้นบา้น
เป็นไมผ้สมภาพวาดไทยๆ และเน้นของใช้ในทอ้งถ่ินให้กลมกลืน เช่น ใช้ไม ้กะลา ส่วนโคมไฟ 
หรือเคร่ืองประดับในห้อง ก็จะเป็นแนวอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีส าคัญคือเน้นการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มดงัภาพท่ี 2.4 
 

 
ภาพที ่2.4 โครงสร้างการจดัแต่งห้องพกัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมไมแ้กว้ด าเนิน รีสอร์ท 
ท่ีมา: โรงแรมไมแ้กว้ด าเนินรีสอร์ท (2560) 
 
      การท าธุรกิจรีสอร์ทแบบน้ีย่อมกระทบกบัส่ิงแวดล้อม ก็พยายามให้เกิดการสูญเสียน้อย
ท่ีสุด อยา่งเช่นวสัดุท่ีใชก้็จะตอ้งคุม้ค่า ใชผ้า้รองแกว้แทนท่ีจะเป็นกระดาษ ส่วนเร่ืองอาหารโรงแรม
จะปลูกผกัไฮโดรโปนิกในสวนฝ่ังตรงขา้ม เอามาใช้ในห้องอาหารของโรงแรม แลว้ท่ีเหลือจึงแบ่ง
ขาย เพราะเน้นเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นหัวใจส าคญัของธุรกิจ นอกจากน้ีทางรีสอร์ทมีนโยบายปลูก
ตน้ไมโ้ดยรอบเพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบัสถานท่ีและยงัมีจกัรยานบริการฟรีให้แขกผูเ้ขา้พกัป่ัน
เท่ียวชมธรรมชาติรอบๆ รีสอร์ทเพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงจากรถยนต ์อีกทั้งยงัมีการปลูก
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ผกัและพืชโดยไม่ใช้ดินเน่ืองจากประหยดัพื้นท่ีและไม่ปนเป้ือนสารเคมีต่างๆ ในดินเพื่อน ามาเป็น
ส่วนประกอบในการท าอาหารดงัภาพท่ี 2.5 
 

 
 ภาพที ่2.5  จกัรยานบริการฟรีใหแ้ขกและการปลูกผกัและพืชโดยไม่ใชดิ้น 
       ของโรงแรมไมแ้กว้ด าเนิน รีสอร์ท  
 ท่ีมา: โรงแรมไมแ้กว้ด าเนินรีสอร์ท (2560) 
 
 ประเด็นสอง ด้านการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 
            โรงแรมไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ทมีการปฎิบัติเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมการด าเนินงานส านกังานสีเขียว (Green Office) ดงัน้ี 
     โรงแรมไมแ้กว้ด าเนิน รีสอร์ทมีแนวทางในการด าเนินงานดา้นการจดัการส านกังาน โดย
เนน้ดา้นการปฎิบติังานโดยใช้ทกัษะ ความรู้และความสามารถของพนกังานให้มีการปฎิบติังานใน
แต่ละหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจภายใตแ้นวคิดธุรกิจสีเขียว เพื่อสร้าง
โอกาส และแรงจูงใจรวมถึงผลกัดนัให้ธุรกิจอ่ืนๆ ของโรงแรมมีส่วนร่วมในแนวคิดธุรกิจสีเขียว 
โดยมีหลกัการ คือ 

• ตั้งทีมงานท่ีมีความสามารถโดยคดัเลือกจากหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกและสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหที้มงานแต่ละคนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปกระจายต่อพนกังานในแผนกของตน 

• ก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน เช่น ฝ่ายซ่อมบ ารุงมีหนา้ท่ีดูแลระบบบ าบดัน ้ า
เสียการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า  ส่วนฝ่ายบญัชีจะมีการท าสถิติเปรียบเทียบตน้ทุนและ
ความแตกต่างทางการเงิน 
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• จดัประชุมพนกังานทุกวนัอาทิตยข์องแต่ละสัปดาห์เพื่อติดตามผลการท างาน และมีการ
เขา้ไปตรวจสอบการท างานของทุกแผนก เช่นการแยกขยะเพื่อให้แน่ใจว่าพนกังานทุกคนมีความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  • ติดตามผลการด าเนินงานของพนกังานในแต่ละฝ่าย โดยการน าผลการด าเนินงานในแต่ละ
สัปดาห์มาพิจารณาการปฎิบติังานของพนักงานในแต่ละแผนกว่ามีความก้าวหน้าและด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 
 ประเด็นสาม ด้านการใช้พลงังานและทรัพยากร 
    โรงแรมไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ทมีการปฎิบัติเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมดา้นการการใชพ้ลงังานและทรัพยากร ดงัน้ี 
       ด้านการจัดการการใช้พลงังาน 
        • การใชร้ถรับส่งแขกผูเ้ขา้พกั ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าแทนรถท่ีใชน้ ้ ามนัในการขบัเคล่ือน เป็น
การประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงและตน้ทุนค่าใช้จ่ายไดค้่อนขา้งสูง โดยรถไฟฟ้าแต่ละคนัจะมีอายุ
การใชง้านอยูท่ี่ประมาณ 10 ปี 
       • การใช้หลอดประหยดัไฟแอลอีดี (LED) ซ่ึงเป็นหลอดไฟท่ีประหยดัพลงังานมากกว่า
หลอดไฟประเภทอ่ืนๆ ท าให้ธุรกิจสามารถประหยดัเงินค่าไฟฟ้าไดต้ั้งแต่ 15-75% แลว้แต่ชนิดของ
หลอดเดิม และประโยชน์อีกทางหน่ึงของหลอดประหยดัไฟ LED คือไม่มีแสง UV ปล่อยความร้อน
นอ้ยลงกวา่หลอดไฟแบบเดิม 
     •  การใช้พลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เน่ืองจากหลายจุดในรีสอร์ทสา
มารถรับแสงได้ดี ท าให้ทางรีสอร์ทได้น าเซลล์แสงอาทิตยเ์ขา้มาใช้ พื่อเป็นการลดตน้ทุนการใช้
ไฟฟ้าในรีสอร์ทและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
    •   การใชก้งัหนัสูบน ้ า แทนการสูบน ้าโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถลดค่าไฟฟ้าและลด
ตน้ทุนการด าเนินงานในระยะยาว 
 
 ประเด็นส่ี ด้านการจัดการของเสีย  
      โรงแรม ไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมดา้นการจดัการของเสีย ดงัน้ี 
          • การแยกขยะโดยขยะท่ีแยกไดจ้ะมีการจดบนัทึก วดัค่าสถิติและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการแยกขยะในทุกคร้ังท่ีขายขยะนั้นออกไป 
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         • การน าน ้ าท่ีใชแ้ลว้ผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น น ามารดตน้ไม ้เพื่อ
ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อรีสอร์ทและชุมชนรอบนอก 
 
 ประเด็นห้า ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 
    โรงแรม ไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน ดงัน้ี 
         ทางรีสอร์ทมีการรณรงค์ลดการท้ิงขยะในแม่น ้ าล าคลองเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยร่วมมือกบัคนในชุมชนเพื่อช่วยกนัเก็บขยะในล าคลองและเทน ้ า
หมกัชีวภาพ (EM) ตามท่อน ้ าทิ้งและพื้นท่ีๆมีน ้ าเน่าขงั เป็นการบ าบดัน ้ าเสียให้กบัพื้นท่ีโดยรอบ 
รีสอร์ท รวมถึงให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อสร้างความ
ย ัง่ยนืแก่ชุมชน 
 
 ประเด็นหก ด้านการจัดซ้ือและจัดจ้างสีเขียว (Green  Procurement) 
    โรงแรม ไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม ดา้นการจดัซ้ือและจดัจา้งสีเขียว (Green  Procurement)ดงัน้ี 
      •  การซ้ือและการให้บริการผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
ซ้ือสินคา้ในทอ้งถ่ินและตามฤดูกาลเพื่อลดความตอ้งการการขนส่งและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
      •  การขอความร่วมมือจากซพัพลายเออร์ท่ีจะใชภ้าชนะประเภทอ่ืนแทนถุงพลาสติกหรือน า
ถุงพลาสติกกลบัมาใชซ้ ้ าและหลีกเล่ียงภาชนะโฟม 
 
 ประเด็นเจ็ด ด้านการประเมินประสิทธิภาพและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
    โรงแรม ไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม ดา้นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยจดัฝึกอบรมพนกังาน เพื่อให้เกิดการพฒันาและปรับปรุง
งาน รักษาระดบัคุณภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 
     พนกังานทุกคนในรีสอร์ทจะไดรั้บการอบรมดา้นมารยาทและการให้บริการแขกผูเ้ขา้พกั 
ซ่ึงผูเ้ขา้พกัในรีสอร์ทหลายคนบอกวา่ มีความพึงพอใจในบริการของทางรีสอร์ททั้งดา้นตวัพนกังาน 
การบริการ และทิวทศัน์โดยรวม รวมทั้งพนักงานท่ีรีสอร์ทจะไดรั้บการอบรมเป็นพิเศษดา้นการ
ปลูกจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติจากผูจ้ดัการโดยตรง ท าให้พนกังานเกิดความเขา้ใจเดียวกนัทั้งทั้งการ
ปฎิบติังานและดูแลส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปดว้ยกนั 
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 2.6.3 โรงแรม ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี เครือเบทาโกร 
            ในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการถอดบทเรียนโรงแรมท่ี เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Green Hotel) ในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้ถอดบทเรียนการบริหารโรงแรมป่าสัก ฮิลล์
ไซด์ รีสอร์ท ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือ กรีน
โฮเทล (Green Hotel) ระดบัดีเยี่ยม (G ทอง) ท่ีมีการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรและพลงังาน
อย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ และร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้รับรางวลัสถานประกอบการ ท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ กรีนโฮเทล (Green Hotel) จาก กรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นวา่องคก์ร
ดงักล่าวย่อมมีจุดเด่นในด้านของปัจจยัการบริหารจดัการต่างๆ ซ่ึงจากการถอดบทเรียนองค์กร
ดงักล่าวพบวา่     
 
 ประเด็นแรก ด้านนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 
      โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางอาณาจกัรป่าสักทอง แขกผูม้าเยือนจะ
สัมผสัได้ถึงความสนุกสนาน เต็มอ่ิมกบักิจกรรมมากมาย ท่ีรอตอ้นรับ อาทิ รอกขา้มทะเลสาบ   
สะพานเชือกข้ามทะเลสาบ จกัรยานเสือภูเขา เรือแคนู ดูนก ดูดาว หรือ แคมป์ป้ิงริมทะเลสาบ  
พร้อมดว้ยร้านอาหารมาตรฐาน ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เพื่อความสมบูรณ์
แบบและสะดวกสบาย โดยกิจกรรมทุกอยา่งเนน้อิงกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากธรรมชาติเป็น
หลกั เพื่อให้ผูม้าเยือนหรือผูท่ี้มาพ านกัในโรงแรมสามารถซึมซับและมีความรู้สึกรักและหวงแหน
ในทรัพยากรท่ีธรรมชาติไดป้ระทานให้เรามา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงแรมดงัภาพท่ี 2.6 
 

 
 ภาพที ่2.6 โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ทเนน้รูปแบบวถีิชีวติแบบพอเพียง 
 ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
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 ประเด็นสอง ด้านการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 
            โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมการด าเนินงานส านกังานสีเขียว (Green Office) ดงัน้ี 
     • พนกังานใชห้ลอดประหยดัไฟ เฟอร์นิเจอร์เนน้ท าจากวสัดุธรรมชาติเป็นหลกั 
     • มีการจดัเก็บขอ้มูลการใชร้ายสัปดาห์และติดตามผลในท่ีประชุม Green Hotel ประจ าเดือน 
     • มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการใช้พลงังานและเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐาน
เบอร์ 5 และประหยดัพลงังาน เช่น หลอดไฟแอลอีดี (LED), ระบบปรับอากาศท่ีใชน้ ้ ายาปรับอากาศ
เป็นส่ือความเยน็ (VRV/VRF) 
     • กิจกรรมการลดการใชพ้ลงังานในสถานประกอบการ 
     • นโยบายการใช้จกัรยาน ลดการใช้รถจกัรยานยนต์และเดินทางพร้อมกันโดยรถรับส่ง
พนกังาน 
     • มีการปลูกพืชผกัตามแปลงทดลองต่างๆ และน ามาประกอบการปรุงอาหารทานในรี
สอร์ทและห้องอาหารของโรงแรมท่ีมีความสด ใหม่และใส่ใจในคุณภาพ ทางดา้นเน้ือสัตวก์็น ามา
จากฟาร์มของเบทาโกรเองท่ีมีการเล้ียงอย่างไดม้าตรฐานความปลอดภยัและค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
เช่นเดียวกนั 
 
 ประเด็นสาม ด้านการใช้พลงังานและทรัพยากร 
    โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมดา้นการการใชพ้ลงังานและทรัพยากร ดงัรายละเอียดและแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.23  
      • นโยบายลดการใชพ้ลงังานต่อผูใ้ชบ้ริการลง 5% จากปี 2559 (เป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ 58.52 
กิโลวตัต/์คน) 
      • ติดตั้งมิเตอร์ลูกยอ่ยเพิ่มเติมในจุดท่ีมีการใชพ้ลงังานมาก เช่น หอ้งประชุม ร้านอาหาร 
     • กิจกรรมการลดการใชพ้ลงังานในสถานประกอบการ 
      • ส่งเสริมการใช้สารสกดัจากธรรมชาติในการปรับกล่ิน สารฆ่าแมลงหรือล้างท าความ
สะอาดภายในสถานประกอบการโดยตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
      • น าพืชท่ีปลูกในสถานท่ี มาประดบัตกแต่ง เพื่อลดการใช้ดอกไมส้ด และลดการวสัดุใช้
โฟมตดั 
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 ภาพที ่2.7 ขอ้มูลการใชพ้ลงังานต่อผูใ้ชบ้ริการรายเดือนของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด์ 
      รีสอร์ท ปี พ.ศ 2559 และ 2560  
 ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
 
 ประเด็นส่ี ด้านการจัดการของเสีย  
     การบริหารจัดการขยะ 
       ปัญหาขยะท่ีมีปริมาณมากข้ึนทุกวนั เกิดจากประชากรขาดความรู้ ความใส่ใจในการคดัขยะ
และยงัทิ้งขยะไม่เป็นท่ี ท าให้การจดัการขยะยุง่ยาก และปะปนตามส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้มีแนวคิด
ริเร่ิมโครงการธนาคารขยะภายในรีสอร์ท ท่ีเน้นพนกังานป่าสัก มีความรู้ความเขา้ใจ ในการคดัแยก
ขยะ การบริหารจดัการและการสร้างรายไดจ้ากขยะ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างจิตส านึกและสร้าง
นิสัยในการคดัแยกขยะใหก้บัพนกังานเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัขยะและผลกัดนัใหก้ารจดัการขยะของ 
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รีสอร์ทเขา้สู่การจดัการขยะให้เป็นศูนย  ์โรงแรม ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ทจึงมีการปฎิบติัเพื่อสนอง
ต่อนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมดา้นการจดัการของเสียเก่ียวกบัขยะ แสดงไดด้งัรายละเอียด
ตามภาพท่ี 2.8, 2.9  และ 2.10 ตามล าดบั 
 

 
ภาพที ่2.8 กิจกรรมการรณรงคค์ดัแยกขยะตามประเภท ของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท  
ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
 

 
ภาพที ่2.9 การบริหารจดัการของเสีย (ขยะ) ของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท ปี พ.ศ 2559  
     และ 2560  
ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
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ภาพที ่2.10 กิจกรรมส่งเสริม การบริหารและการจดัการขยะของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท  
ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
 
    การบริหารจัดการน า้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    • มีนโยบายลดการใชน้ ้าต่อผูใ้ชบ้ริการลง 10% จากปี 2559 (เป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อ 27.98 ลิตร/
คน/วนั) 
   • ติดตั้งมิเตอร์น ้า ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีการใชง้าน 
   • มีการตรวจสอบจุดร่ัวไหลของแนวท่อ และจดัเก็บขอ้มูลการใชน้ ้ ารายวนั และติดตามผล
ในท่ีประชุม Green Hotel ประจ าเดือน 
  •  มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการใช้น ้ าและเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานและ
ประหยดัน ้า เช่น ก๊อกน ้า ชกัโครก 
  • มีการฝึกอบรมภายในและมีการศึกษาดูงานภายนอกเพื่อสร้างจิตส านึก และปรับปรุงการ
ใชน้ ้าใหดี้ข้ึน 

• มีป้ายบ่งบอกถึงการร่วมมือกนัไปยงัแขกผูเ้ขา้พกัสามารถมีส่วนร่วมในการประหยดัน ้ า
ไดโ้ดยเลือกท่ีจะไม่เปล่ียนผา้ปูท่ีนอนและผา้เช็ดตวัเป็นรายวนั ดงัภาพท่ี 2.26 
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ภาพที ่2.11 โครงการประหยดัน ้าโดยเลือกไม่เปล่ียนผา้ปูท่ีนอนและผา้เช็ดตวัเป็นรายวนั 
       ภาคสมคัรใจ ของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท  
ท่ีมา: ผูว้จิยั 
 

 
ภาพที ่2.12 ขอ้มูลการใชน้ ้าต่อผูใ้ชบ้ริการรายเดือนของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท  
                    ปี พ.ศ 2559 และ 2560  
ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
 
ประเด็นห้า ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 
      โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน ดงัรายละเอียดและแสดงได้ดงัภาพท่ี 
2.13, 2.14 และ 2.15 ตามล าดบั 
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      ภายในองค์กร 
   • จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ส าหรับพนกังาน ในหัวขอ้การประหยดัพลงังาน เพื่อกระตุน้ให้
พนกังานกลบัไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
   • ร่วมมือกบักระทรวงพลงังานจงัหวดัลพบุรีจดันิทรรศการอนุรักษพ์ลงังาน และให้ความรู้
กบัพนกังาน 
  • กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน อธิบายและท าความเขา้ใจใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

• กิจกรรมการพูดคุยในช่วงเช้า (Morning talk) ชวนพนกังานออกก าลงักายและให้ความรู้
เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 

 

 

 
 ภาพที ่2.13 กิจกรรมภายในองคก์รของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท  
 ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
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ภายนอกองค์กร 
 • เชิญชวนและประชาสัมพนัธ์ลูกคา้ให้มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น กิจกรรม

ทอดผา้ป่าสามคัคี เพื่อสร้างถนน และปรับปรุงภูมิทศัน์วดัถ ้าเขาปรางค์ กิจกรรมวนัเด็กท่ีโรงเรียน
บา้นไร่วิทยา น าความรู้ รณรงคใ์ห้เด็กๆ รู้จกัการคดัแยกขยะและรักษาส่ิงแวดลอ้ม จดันิทรรศการ 
และมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บัลูกคา้ 

• กิจกรรมท้องถ่ินและชุมชนด้านการรักษาส่ิ งแวดล้อม ห รืออนุ รักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถ่ิน และชุมชนด้านประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน 
ประเพณีหรือศิลปวฒัธรรม หรือเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เช่น พบปะผูน้ าชุมชนก านนัผูใ้หญ่บา้นใน
ต าบลนิคมล านารายณ์ และอ าเภอศิลาทิพยจ์ดักิจกรรมถวายเพลพระ ร่วมกบัชุมชนร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าเทอดพระเกียรติกบัอ าเภอเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาประเพณีต าบลนิคม
ล านารายณ์ ร่วมกิจกรรมออกบูธอาหารในงานวนัผูสู้งอาย ุอบต. นิคมล านารายณ์  

• เผยแพร่ความรู้ด้านปรัชญาความพอเพียงของในหลวง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวติ 

• การน าสินคา้มาของโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี จ  าหน่ายท่ีร้านคา้สาธิตของศูนยเ์รียนรู้ 
และรีสอร์ท 

 
  ภาพที ่2.14 กิจกรรมภายนอกองคก์รของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท  
  ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
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  ภาพที ่2.15 กิจกรรมภายนอกองคก์รของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท  
  ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
 
 ประเด็นหก ด้านการจัดซ้ือและจัดจ้างสีเขียว (Green  Procurement) 
     โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ทมีการปฎิบติัเพื่อสนองต่อนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรมดา้นการจดัซ้ือและจดัจา้งสีเขียว (Green Procurement) ดงัรายละเอียดและแสดงไดด้งัภาพท่ี 
2.16 
  • เปล่ียนอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และวสัดุต่างๆ ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณา
จากผลิตภณัฑท่ี์มีการแสดงฉลากเขียวหรือขอ้เทจ็จริงของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  • น าวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหลือใชน้ ากลบัมาใชใ้หม่เพื่อลดขยะ 
  • ส่งเสริมสินคา้ชุมชนชาวบา้น ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ เช่น สบู่เหลว 
น ้ายาลา้งจาน ครีมสระผม 

• มีการคดัเลือกและซ้ือผลิตภณัฑ์หรือวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินของตนเองแทนการไปซ้ือท่ี
หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีระยะทางไกล 
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  • ลดการใช้ถุงพลาสติกจากการจดัซ้ือสินคา้ ผกัสด และผลไมจ้ากร้านคา้ในทอ้งถ่ิน โดย
เปล่ียนมาใช ้ลงัพลาสติกในการบรรจุสินคา้แทนการใชถุ้งพลาสติก 
 

  
ภาพที่ 2.16 การจดัซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของโรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท          
ท่ีมา : โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
 

 ประเด็นเจ็ด ด้านการประเมินประสิทธิภาพและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
      โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ทได้รับรางวลัส าหรับโรงแรมใส่ใจส่ิงแวดล้อม เน้น
ผู ้ประกอบการท่ี เป็นมิตกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมี เอกลักษณ์ เฉพาะตนท่ีสร้าง
คุณประโยชน์ทั้งทางบุคคล องคก์ร ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ รางวลัโรงแรมสีเขียว Green 
Hotel  เป็นหน่ึงในโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เป็นการยกย่องผูป้ระกอบการโรงแรม รีสอร์ทท่ีตระหนักถึงการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
และทั้งยงัเป็นการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ได้เกิดแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานอย่าง
ย ัง่ยนืตอบรับกระแสการปฏิบติัตนในสภาวะโลกร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัภาพท่ี 2.17 
 

 
ภาพที ่2.17 รางวลัสถานประกอบการ ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
       ระดบัดีเยีย่ม (G ทอง) ของโรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท ปี พ.ศ 2560 
ท่ีมา: โรงแรมป่าสัก ฮิลลไ์ซด ์รีสอร์ท (2560) 
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              ผู ้บริหารเครือเบทาโกรเป็นตัวแทนรับมอบรางวลัสถานประกอบการ ท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือกรีนโฮเทล (Green Hotel) ระดบัดีเยี่ยม (G ทอง) 
จาก อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะ
ท่ี ป่าสัก ฮิลลไ์ซด์ รีสอร์ท อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครือเบทาโกร มีการบริหารจดัการการใช้
ทรัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ และร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโลก 
 
2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
         การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงระหวา่งพ.ศ. 2550-
2562 (ค.ศ.2007-2017) ดงัน้ี 

2.7.1 งานวจัิยในประเทศไทย 
           ชนนัดา โชติแดง (2550) พบว่าภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นความรู้สึกและดา้นความต่อเน่ือง ร่วมกนัท านายพฤติกรรมการท างานไดร้้อยละ 38.2 
          ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมระดบั 4 ดาว และ 5 
ดาวในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระยะเวลาท่ีท างานอยูใ่นองคก์รมีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน ในขณะท่ีเพศไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
           เกรียงไกรยศ พันธ์ุไทย (2552) พบว่า ภาวะผู ้น าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง และ
วฒันธรรมองค์การแบบเน้นการปรับตัวมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ โดยภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลต่อการปฎิบติังานมากท่ีสุด  
           ศกัด์ิสกุล บุญมา (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างความเขม้แข็งโดยชุมชนมีส่วนร่วม บา้น
เกาะพิทกัษ ์ตาบลบางน ้าจืด อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร พบวา่ การสร้างความเขม้แข็งโดยชุมชน
มีส่วนร่วม เกิดจากปัจจยัภายในชุมชนเอง ได้แก่ การมีผูน้ าชุมชนท่ีมีศกัยภาพ การมีองค์กรใน
ชุมชน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการของแต่ละกิจกรรมกลุ่ม ระบบความสัมพนัธ์
แบบครอบครัวเครือญาติ ท าให้ทุกคนในชุมชนมีความรักและความเกรงใจต่อกนั มีการร่วมกนัท า
กิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ชุมชนมีปัจจยัทางด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน มีความเช่ือประเพณี
ร่วมกนั ส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วม และการใชท้รัพยากรธรรมชาติของชุมชนร่วมกนั รู้สึกถึง
การแบ่งปันทรัพยากร มีความตระหนกัในคุณค่า 
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        จุล ธนศรีนิชชยั และอรุณ สิริจานุสรณ์ (2552) ไดว้จิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกแบบและ
บริหารจดัการทรัพยากรกายภาพ กรณีศึกษาโรงแรมราคาประหยดัในเขตจงัหวดัแนวพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก โดยมุ่งเน้นศึกษาดา้นการออกแบบ พฤติกรรมผูใ้ช้ต่อโรงแรมราคา
ประหยดัร่วมกับการศึกษาถึงการบริหารจดัการทรัพยากรกายภาพโดยเน้นทางการบ ารุงรักษา
(Operation and Maintenance) เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการทางกายภาพบริหารจดัการ
ทรัพยากรกายภาพ โดยไดก้ าหนดพื้นท่ีการศึกษาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
ตะวนัออก-ตะวนัตกท่ีมีเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงจากประเทศพม่า ไทย ลาว และเวียดนาม 
ดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัส่งผลต่อการพฒันาท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว ประกอบกบัการพฒันา
โรงแรมในระดบัภูมิภาค ยงัขาดปรับปรุงโรงแรม การด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดและดา้นอ่ืนๆ จึง
จะตอ้งมีการปรับตวั เม่ือปัญหาของโรงแรมไดท้  าให้เกิดรายได้ท่ีลดลงจากการท่ีนกัท่องเท่ียวลด
จ านวนลง ด้วยปัจจยัปัญหาดังกล่าวยงัขาดการช้ีชัดว่าเกิดจากปัจจยัด้านใด ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนด
ขอบเขตงานวิจัย โดยมีประชากรการวิจัย และพื้นท่ีวิจัยอยู่ในห้าจังหวดัประกอบด้วย ตาก 
พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี และมุกดาหาร ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยั พบว่าสามารถน าไป
สนับสนุนโครงการในพื้นท่ีๆ เก่ียวขอ้ง เพื่อการออกแบบและบริหารทรัพยากรทางกายภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจเพื่อส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดี 
         วนัวิสา วลัยด์าว (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี 
พบวา่ ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ความใส่ใจ
ในการจดัการส่ิงแวดล้อมจากเจา้ของโรงแรม การบริหารงานของโรงแรมในเครือ ความตอ้งการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีของพนักงานโรงแรม ความร่วมมือของพนักงานในการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม และผลประโยชน์ท่ีโรงแรมจะไดรั้บจากการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ส่วนปัจจยัภายนอกมี
ผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงแรมอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ผลกระทบจากการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของโรงแรมต่อชุมชน การเรียกร้องจากชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของโรงแรม ความต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีดีของผูใ้ช้บริการโรงแรม การบังคับใช้
กฎหมาย/ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐ การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐ กระแสการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
          ศรีสุวรรณ เกษมสวสัด์ิ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ดา้นน ้ าและขยะ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ชาวชุมชนเทศบาล
อมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มนอ้ยเช่นกนั 
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          พิณญาดา อ าภยัฤทธ์ิ (2554) พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ า
แบบแลกเปล่ียน ร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผขององค์การไดใ้นระดบัสูง ร้อยละ 43.6 โดยท่ีภาวะ
ผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงสามารถท านายไดดี้กวา่ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 
          ตรีทิพ บุญแย้ม (2554) ได้วิจัยเร่ืองการท่องเท่ียวสีเขียวเพื่อความย ัง่ยืนของโลกและ
แนวทางส าหรับผูป้ระกอบการตอ้งการเน้นให้เห็นถึงการสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจโรงแรม
ดว้ยการสร้างความย ัง่ยืนให้กบัโลก ดว้ยแนวทางสีเขียวและส่งผลดีให้กบัโรงแรมในเชิงธุรกิจโดย
แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวสีเขียวหมายถึง การท่องเท่ียวไปในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
โดยมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้น้นถึงการท่องเท่ียวสี
เขียวท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได ้เช่นการสร้างมาตรฐานการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือ
ใชใ้นการด าเนินการ การพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด การ
ให้ลูกคา้มีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนในการช่วยเหลือ ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีนอกจากเป็นการวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์โรงแรมท่ีชดัเจนแลว้ เพื่อป้องกนัการเลียนแบบจึงควรจะตอ้งมีการวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑโ์รงแรมในเชิงภาพลกัษณ์การส่ือสารประกอบอีกดว้ย เช่นการโฆษณา การส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ การสร้างความภาคภูมิใจในการเขา้ใช้บริการ โดยมีนัยยะของความเช่ือ ความรู้สึกและ
ภาพลกัษณ์ 
       ยุทธนา สุดาคา (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาบา้นป่าสักงาม ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด พบวา่ ประชาชนส่วนมาก
ให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จากการเขา้ร่วมประชุมและการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน ผลการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใน
การจดัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ประชาชนมีความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมระดบัปาน
กลาง โดยมีขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัด้านการศึกษาหรือ
องค์กรต่างๆ ควรเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนหรือการส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ เป็นการสร้างรายไดแ้ละใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 2) หน่วยงานราชการหรือภาครัฐในพื้นท่ี ควรเขา้มามีบทบาทในการหนุนเสริม
กิจกรรมการลาดตระเวนป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไม ้การป้องกนัไฟป่า และการอยูจุ่ดตรวจ
ป้องปรามการลกัลอบท าลายทรัพยากร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศน์โดยรวม 
    พฒันา ศิริโชติบณัฑิต (2555) พบวา่ บริบทและสถานการณ์การเลือกใชก้ลยุทธ์การตลาดสี
เขียวหรือกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มในองคก์รธุรกิจไทยจะเนน้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากกว่าการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม บริบทท่ีใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียวจะท าให้มีผลก าไร
มากกวา่บริษทัท่ีไม่ใช้ แต่ส่ิงน้ีไม่ส่งผลต่อยอดขายบริษทัประสิทธิภาพการใช้กลยุทธ์การตลาดสี
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เขียวในแผนการตลาดประจ าปีของบริษทัจะเน้นการตลาดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การ
วเิคราะห์โอกาสทางการตลาดและกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดเป็นส าคญั 
         สมพงค์ โสทะรักษ์ และกองกูณฑ์ โตชัยวฒัน์ (2556) ได้วิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันา
โรงแรมระดับสามดาวสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน พบว่า ข้อก าหนดเพิ่มเติมท่ีน าไปสู่
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบดว้ย 1)โรงแรมท่ีมีท่ีตั้งในเขตเมือง  
มีขอ้ก าหนดท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการคือ  การส่งเสริมการใชสิ้นคา้ในทอ้งถ่ิน การจดัท าแผนงานในการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เพื่อการประหยดัน ้ าและมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ด้านการออกแบบอาคาร การใช้วสัดุ การตกแต่ง 2) โรงแรมท่ีมีท่ีตั้ งในเขตชานเมืองและแหล่ง
ธรรมชาติเมือง มีขอ้ก าหนดท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการคือ การมีแผนส่งเสริมกิจกรรมการป้องกนัและ
อนุรักษ์โดยการสร้างจิตส านึกและโรงแรมมีการน าเสนอกิจกรรมการประหยดัพลงังานและมีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยดัพลงังานเพื่อลดการใชพ้ลงังานในโรงแรม รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผูใ้ชบ้ริการมีส่วนในการแยกขยะ การป้องกนัการเกิดน ้ าเสีย และโรงแรมมีการส่งเสริมการใชน้ ้ า
บ าบดัแลว้มารดน ้าตน้ไม ้
        อิสมาแอ คาเว็ง และภิญโญ นิลจนัทร์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง บทบาทในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมการบริหารเทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า บทบาทการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารเทศบาลต าบลยะรัง มีแนวทางดงัน้ี คือ มีการสร้างแนวคิด 
และจิตส านึกให้มีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ ประชาชนทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ เนน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในทอ้งถ่ินในการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกอยา่งในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีการใชม้าตรการ 
ทางดา้นกฎหมาย เพื่อรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อมและการประชาสัมพนัธ์โดยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินออกกฎหมาย เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลแก่ 
ประชาชนมีการแกไ้ขมลพิษส่ิงแวดลอ้มมีกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ประชาชน
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข ป้องกนัความเส่ือมโทรมของป่า นอกจากน้ี องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและเทศบาลได้ให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย
ก าหนดเขตพื้นท่ีหวงห้าม ป่าสงวน และประกาศอย่างชัดเจนและถือปฏิบติัอย่างเข้มงวดท าให้
ประชาชนเห็นถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีมากข้ึน 
       นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ (2556) ได้ศึกษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาเสมิง 
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จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการรับ
ผลประโยชน์ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
       สานิตย์ หนูนิล  (2557) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนับสนุนการเป็น
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษา โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ พบวา่ ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และระยะเวลาในการปฏิบติังานในองค์กร ปัจจยัด้านความรู้ ความ
เขา้ใจ และปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมสนบัสนุนการเป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
     ชนิดา เพชรเยี่ยม  (2557) พบว่า ผู ้บ ริโภคมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการติดฉลากส่ิงแวดลอ้มว่ามีภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยู่ในระดบัดี และมีคุณค่าท่ี
รับรู้ ความไวว้างใจ ความภกัดี รวมถึงคุณค่าตราสินคา้สีเขียวทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ปัจจยัมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้สีเขียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถประยุกตใ์ชก้บักลยุทธ์การตลาดสีเขียวในการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด โดยการสร้าง
องค์ประกอบของตราสินคา้ท่ีสามารถส่ือสารถึงการเป็นตราสินคา้ท่ีห่วงใยส่ิงแวดลอ้มไดช้ัดเจน
มากข้ึน 
        ธนวรรณ มงคล (2558) ไดว้ิจยัเร่ืองทศันคติของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและ
ใช้บริการของโรงแรมสีเขียว เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุและ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยดา้นความเช่ือท่ีมี
ต่อการให้บริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการในโรงแรมสี
เขียวมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยั
ทั้ ง 2 ด้านมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจท่ีจะเข้าพักและใช้บริการในโรงแรมสี เขียว ด้วย 
ขอ้เสนอแนะว่าควรส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมท้องถ่ินตามสถานท่ีตั้งของ
โรงแรม และควรสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยตราสัญลกัษณ์มาตรฐานโรงแรมสีเขียว  
        ภทัรวตั มหาภิรมย,์ พลศกัด์ิ จิรไกรศิริ, วิพร เกตุแกว้ และชมพูนุช หุ่นนา (2560) ไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานธรรมาภิบาลสีเขียวกบัการจดัการอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม ของสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย พบวา่ การวิเคราะห์ตวัแบบเส้นทางความสัมพนัธ์การด าเนินงานธรร
มาภิบ าล สี เขียวกับการจัดการ อุตส าหกรรม ท่ี เป็ น มิตรกับ ส่ิ งแวดล้อม  พบว่า  ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนไม่มีอิทธิพลทางตรงกบัความมุ่งมัน่ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ
วัฒ น ธรรม ท่ี เป็ น มิ ตร ต่อ ส่ิ งแวดล้อม  แ ต่ มี อิท ธิพ ลท างอ้อมผ่ านก ารบ ริห ารจัดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม ผา่นไปยงัการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการส่ือสาร
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นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไปยงัความมุ่งมัน่ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลทางออ้มผ่านไปยงั
การเคารพผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และการเคารพผลต่อหลักสิทธิมนุษยชนไปยงั
วฒันธรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แต่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ผ่านไปยงัการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม และการส่ือสารนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อม ไปยงัความมุ่งมัน่ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านไปยงัการเคารพ
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการเคารพผลต่อหลกัสิทธิมนุษยชนไปยงัวฒันธรรมท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
       เรวตั ตนัตยานนท์ (2560) พบว่า ในปัจจุบนัความส าเร็จเร่ืองผลตอบแทนของธุรกิจไม่ได้
วดัจากการสร้างก าไรแค่เพียงอยา่งเดียว จะตอ้งวดักนั 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการพฒันาสู่ความย ัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีเกิดข้ึน
ภายในองค์กร 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมองค์กรท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดล้อมและ
สังคม 2) บรรทัดฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ 3) การให้ความส าคัญต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจ 4) แนวคิดของธุรกิจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และ 5) แนวคิดของธุรกิจด้านการ
ช่วยเหลือสังคม 3) กลยุทธ์การตลาดสีเขียว ดา้นการส่ือสารและการด าเนินการเพื่อส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด ด้าน
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ดา้นการเติบโตของรายได ้และดา้นส่วนแบ่งทางการตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
องคก์รตอ้งมีการก าหนดถึงแนวทางท่ีจะน ามาใชใ้นการวดัความส าเร็จของส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารดา้น
ส่ิงแวดล้อม โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายส าหรับการส่ือสารท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องของการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีลกัษณะเฉพาะ สามารถวดัได ้ท าใหส้ าเร็จ 
 

2.7.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
          Erdogan & Baris (2007) ได้วิจัย เร่ืองโครงการป้องกันและการปฎิบัติเก่ียวกับอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในเมืององัคารา ประเทศตุรกี  พบวา่ นโยบายและการปฎิบติัของโรงแรม
ในเมืององัคารา ไม่มีการป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริหารของโรงแรมขาดความรู้ และ
ความสนใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ไม่มีการปฎิบติัเก่ียวกบัอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการพฒันานโยบายและการปฎิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัและการอนุรักษน์ั้นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
          Greenwood (2007) พบว่า การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความสัมพนัธ์กบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผ่านมุมมองท่ีพิจารณาการมีส่วนร่วมกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
ซบัซอ้นข้ึนวา่เป็นองคป์ระกอบของความมีคุณธรรม 
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         Tzschentke, Kirk, & Lynch (2008) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการลงทุนและการบริหารการเงินของ
โรงแรมท่ีส่งผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมของการใช้บริการโรงแรมสีเขียว พบว่า ประเด็นท่ี
น่าสนใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินของโรงแรมดงักล่าว นัน่คือเม่ือโรงแรมไดใ้ชสิ้นคา้หรือมีการ
บริการท่ี เน้น เก่ียวกับการรักษาสภาพแวดล้อม อันก่อให้ เกิดต้นทุนด าเนินงานท่ีมากข้ึน
ผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความรู้กบัลูกคา้หรือผูม้าใช้บริการ ว่าส่ิงของและบริการท่ีลูกคา้ไดใ้ช้ไป
นั้น เป็นสินคา้หรือบริการท่ีไดช่้วยเหลือส่ิงแวดลอ้ม การใหข้อ้มูลข่าวสาร มีความส าคญัอยา่งยิง่ ต่อ
การสร้างความรับรู้ต่อผูบ้ริโภคว่าส่ิงของหรือบริการท่ีเขาใช้อยู่นั้ นเป็นสินค้าหรือบริการท่ีได้
ช่วยเหลือส่ิงแวดล้อม การให้ลูกคา้ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเหล่านั้นเสมือนว่าลูกคา้ได้มี
โอกาสร่วมลงทุนเพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ของโลกน้ี      
        Lee, Hsu, Han, & Kim (2010) ได้วิจัย เร่ืองปัจจัย ท่ี มีผลต่อกลยุท ธ์การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมต่อกลุ่มผูใ้ช้บริการโรงแรมในสหรัฐอเมริกา พบว่ากลยุทธ์การวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน จะส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อความเช่ือหรือภาพลกัษณ์
เชิงรู้คิด (Belief: Cognition Image) และความรู้สึกหรือภาพลกัษณ์เชิงอารมณ์ (Emotional: Affective 
Image) ทั้งน้ีต าแหน่งองคก์ารเพื่อธุรกิจท่องเท่ียวสีเขียวจะเกิดข้ึนได ้ผา่นการส่ือสารถึงคุณลกัษณะ
และประโยชน์ของสินคา้และบริการสีเขียว ส าหรับต าแหน่งผลิตภณัฑข์ององคก์ารดงักล่าวน้ี ลีและ
คณะไดร้ะบุถึงวิธีการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ กลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์เชิงหน้าท่ี 
(Functional Positioning Strategy) และต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เชิงอารมณ์  (Emotional Positioning 
Strategy) 
         Manetti (2011) ไดศึ้กษาคุณภาพของการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการรายงาน
ความย ัง่ยืนของบริษทัประเทศองักฤษ สเปน โปรตุเกส จ านวน 174 ฉบบั พบวา่การมีส่วนร่วมกบัผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั และถูกก าหนดใหเ้ป็นกลยทุธ์ของบริษทั มีลกัษณะการ
ด าเนินการเป็นแบบการประชุม ปรึกษาหารือการติดตามและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่าน
อินเทอร์เน็ต อีเมล์ โทรศัพท์ การประชุม ส าหรับช่องทางท่ีให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจผ่านการส ารวจการสนทนากลุ่ม การอภิปรายผ่าน
เวปไซต ์
        Brohlburg & Gronau (2011) ได้วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้ งใจท่ีจะจองห้องพกัใน
โรงแรมสีเขียว พบวา่ ความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะจองห้องพกัใน
โรงแรมสีเขียว ดา้นการยอมรับในการให้บริการท่ีไม่สะดวกสบายของโรงแรมเพื่อแลกต่อการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับในการให้บ ริการท่ีไม่
สะดวกสบาย ไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว 
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        Han & Kim (2011) ได้วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้และความภกัดีต่อผูเ้ข้าพกัมีต่อ
โรงแรมสีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พบว่าความเช่ือท่ีมีต่อโรงแรมสีเขียว ในความตั้งใจท่ีจะ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง จะสร้างการรับรู้และความภกัดีต่อผูเ้ขา้พกั ซ่ึงส่งผลต่อการบอก
ต่อการยินดีจ่ายเงินเพิ่มและการพกัซ ้ าในท่ีสุด สรุปได้ว่าผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีทศันคติด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก แต่ยงัค านึงถึงความสะดวกสบายของตนเองในการเขา้พกัโรงแรมมากกวา่
การค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคต  
     Teo & Rashad (2014)  พบว่าความจ าเป็นในการพิจารณาการตดัสินใจด้านเศรษฐกิจและ
ระบบนิเวศ โดยการก าหนดนโยบายท่ีช่วยรักษาคุณภาพของการพฒันาการเกษตรและการคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้ม กุญแจส าคญัท่ีท าให้การตลาดสีเขียวประสบความส าเร็จ คือ ความน่าเช่ือถือ โดยการท่ี
ไม่เอ่ยถึงการเรียกร้องด้านส่ิงแวดล้อมหรือสร้างความคาดหวงัท่ีไม่สมจริง และส่ือสารได้อย่าง
ง่ายดายและผ่านทางแหล่งข้อมูล ผูบ้ริโภคสามารถไวว้างใจได้ ถ้าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นความ
ตอ้งการของเวลาแลว้ การตลาดสีเขียวสามารถตอบสนองความตอ้งการและใชเ้ป็นวิธีการเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นตลาดสีเขียวในองคก์รท าใหก้ าไรทั้งดา้นการเงินและไม่ใช่การเงินเขา้ดว้ยกนั 
      Eneizan & Wahab (2016) พบว่า กลยุทธ์การตลาดสีเขียวมีความส าคัญมากข้ึนส าหรับ
ธุรกิจท่ีสามารถน ามาใช้ในการประเมินผล ปัจจุบนัไดมี้การน าส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวมา
ใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดสีเขียว สรุปไดว้่า ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวท่ีใช้มาเป็น
แนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาดสีเขียวทั้ง 7 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภณัฑ์สีเขียว 2) ราคาสี
เขียว 3) การจ าหน่ายสีเขียว 4) การส่งเสริมการขายสีเขียว 5) ผูบ้ริโภคสีเขียว 6) กระบวนการสีเขียว 
และ 7) หลกัฐานทางกายภาพท่ีเป็นสีเขียว มีผลดีต่อการด าเนินงานของธุรกิจ 
 

ตารางที่ 2.1 สรุปรวมงานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) 

ผู้ศึกษาวจิยั ปัจจยัทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษาวจิยั 

นารีกานต ์พราหมนก 
(2544) 

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความ
ตระหนักของผู ้บ ริหาร  การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริหารโรงแรมส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสาร ดา้น
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัต ่า มีความรู้เร่ืองการ
อนุ รักษ์ ส่ิ งแวดล้อมในระดับปานกลาง มีความ
ตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัสูง 

ศรัญญา สวา่งทิตย ์
(2545) 

ระดบัการศึกษา รายได ้การรับรู้
ข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในชุมชน 

การรับรู้ข่าวสารมีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน 
และจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมในการจัดการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และความคาดหวงัทางสังคมจะมีผลต่อ
ทศันคติท่ีจะท าใหเ้กิดการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ตารางที่ 2.1 สรุปรวมงานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) (ต่อ) 

ผู้ศึกษาวจิยั ปัจจยัทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษาวจิยั 

อภิชาติ พชัรภิญโญ
พงศ ์(2545) 

การฝึกอบรม การตระหนัก รู้ 
ก า ร ส่ื อ ส า ร ต่ า ง ๆ  ด้ า น
ส่ิ งแวดล้อม  การป ฎิบั ติ งาน 
นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม 

พนกังานของโรงแรมตอ้งการให้มีความเช่ือมโยงกนั
ระหว่างขั้นตอนการปฎิบัติงานและนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมควรสนับสนุนให้ระบบการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการส่ือสารระหว่างกนัมาก
ข้ึน 

กมัปนาท ผดุผอ่ง 
(2548) 

ห้องพกัและส่ิงแวดล้อม ความ
สะอาดเรียบร้อยของพ้ืนท่ีทัว่ไป 
ความสวยงามร่มร่ืนของพ้ืนท่ี
สวนหยอ่ม การตกแต่งและความ
สวยงามภายในห้องพัก ความ
สะอาดบ ริ เวณชายห าดของ
โรงแรม 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศพึงพอใจใน
หอ้งพกัและส่ิงแวดลอ้มโดยผลรวมการประเมินอยูใ่น
ระดบัพอใจโดยพึงพอใจความสะอาดภายในห้องพกั
มากท่ีสุดท าให้ทราบไดว้า่โรงแรมต่างๆ ในเกาะสมุย
ไดมี้การพฒันาและรักษามาตรฐานความสะอาดอยูใ่น
ระดบัท่ีดี 

 
ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์
(2550) 

ระยะเวลาท่ีท างานอยูใ่นองคก์ร 
เพศและพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
พนกังาน 

ระยะเวลาท่ีท างานอยูใ่นองคก์รมีผลต่อพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน ในขณะท่ีเพศไม่มีผลต่อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 

วรุิจน์ สมโสภณ 
(2550) 

ก า ร วั ด ผ ล ห รื อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
ก ารบ ริห ารท รัพ ย าก รท าง
กายภาพ 

การวดัผลหรือประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
สามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู ้ใช้งานและลด
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าต่อพ้ืนท่ีหน่วย ตารางเมตรเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด     

จุล ธนศรีนิชชยั และ 
อรุณ สิริจานุสรณ์
(2552) 

พฤติกรรมผู ้ใช้โรงแรมราคา
ประหยัด  การบ ริหารจัดการ
ท รัพ ยากรกายภาพโดย เน้น
ทางการบ ารุงรักษา 

 

การออกแบบพฤติกรรมผูใ้ชต้่อโรงแรมราคาประหยดั
ร่วมกบัการบริหารจดัการทรัพยากรกายภาพโดยเน้น
ทางการบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance) 
พบว่าสามารถน าไปสนับสนุนโครงการในพ้ืนท่ีๆ 
เก่ียวขอ้ง เพ่ือการออกแบบและบริหารทรัพยากรทาง
กายภาพใหมี้ประสิทธิภาพ ลดปัญหาและอุปสรรคใน
ธุรกิจเพ่ือส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดี 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

ผู้ศึกษาวจิยั ปัจจยัทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษาวจิยั 

วนัวสิา วลัยด์าว 
(2553) 

ความใส่ใจในการจดัการ ความ
ต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีดี ความ
ร่วมมือของพนักงานในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี 
พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกลว้นมีผลต่อ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั 

เครือวลัย ์วงษมิ์ตร 
(2554) 

พฤติกรรมประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของบุคลากร 

การประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีผลต่อพฤติกรรม
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าของบุคลากรภายในองคก์าร 

ตรีทิพ บุญแยม้ 
(2554) 

มาตรฐานการท่องเท่ี ยว การ
พฒันาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 
ลูกค้ามีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายท่ี
เ พ่ิ ม ข้ึ น ใ น ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ 
ส่ิ งแวดล้อม ภาพลักษณ์การ
ส่ือสาร 

การท่องเท่ียวสีเขียวเพ่ือความยัง่ยืนของโลกและ
แนวทางส าหรับผูป้ระกอบการท่ีเน้นให้เห็นถึงการ
สร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจโรงแรมดว้ยการสร้าง
ความยัง่ยืนให้กบัโลก ดว้ยแนวทางสีเขียวจะส่งผลดี
ใหก้บัโรงแรมในเชิงธุรกิจ 

สานิตย ์หนูนิล 
(2557) 

เพ ศ  แ ล ะระยะ เวล าใน ก าร
ปฏิบติังานในองค์กร ปัจจยัดา้น
ความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยด้าน
การรับ รู้ข่ าวสารเก่ียวกับการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในองค์กร ปัจจยัดา้นความรู้  ความ
เข้าใจ และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการ
อนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมสนับสนุนการเป็นโรงแรมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ธนวรรณ มงคล 
(2558) 

ความเช่ือท่ีมีต่อการให้บริการท่ี
เป็น มิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม การ
เล็งเห็นความส าคญัของการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

ความ เช่ื อ ท่ี มี ต่ อการให้ บ ริก าร ท่ี เป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดล้อม มีผลต่อความตั้ งใจท่ีจะเข้าพักและใช้
บริการในโรงแรมสีเขียวมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
ก าร เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของการ เป็ น มิต รต่ อ
ส่ิงแวดลอ้มควรส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรมท้องถ่ินตามสถานท่ีตั้งของโรงแรม และ
ควรสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ดว้ยตราสัญลกัษณ์
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว 

 
 
 
 
 



 

70 

ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

ผู้ศึกษาวจิยั ปัจจยัทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษาวจิยั 

ภทัรวตั มหาภิรมย์
และคณะ (2560) 

ธรรมาภิบาลสีเขียว ความมุ่งมัน่ 
การปฏิบัติการ วฒันธรรมและ 
เค รื อ ข่ า ย ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนไม่มีอิทธิพล
ทางตรงกบัความมุ่งมัน่ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แต่มีอิทธิพล
ทางออ้มผ่านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งเหมาะสม และ มีอิทธิพลทางออ้มผ่านไปยงัการ
เคารพผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการ
เคารพผลต่อหลกัสิทธิมนุษยชน ไปยงัวฒันธรรมท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

Freeman (1984) ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งสร้างคุณค่าดว้ยความ รับผิดชอบ 
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม หรือการท าการใดๆ ท่ีท าใหโ้ลกเป็น
ท่ีน่าอยู่ ทั้งน้ีแนวคิดทางธุรกิจ คุณธรรม ความยัง่ยืน 
และความรับผิดชอบต้องด าเนินการไปพร้อมกัน 
เพราะผูมี้ส่วนไดเ้สียคือ กลุ่มและบุคคลผูซ่ึ้งอาจมีผล
ต่อหรือไดรั้บผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจ
ขององคก์าร 

Kirk (1995) ขนาดของโรงแรม โรงแรมท่ีมี
การบริหารงานโดยเจา้ของและ
การบริหารโดย เช่น นโยบาย
ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ความสั มพัน ธ์กับ ชุมชน ใน
ทอ้งถ่ิน 

โรงแรมท่ีมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอ้มเป็นการ
ช่วยพฒันาความสัมพนัธ์กบัชุมชนในทอ้งถ่ินให้ดีข้ึน
มากท่ีสุด มีส่วนช่วยในความสัมพนัธ์กบัสาธารณชน 
ช่วยในการแบ่งส่วนทางการตลาดจากคู่แข่ง  เพ่ิม
ความพอใจของลูกค้า ปรับปรุงความพอใจของ
พนกังาน เพ่ิมผลประโยชน์ของโรงแรม 

Hanna, Newman, & 
Johnson (2000) 

การมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม 

ความร่วมมือของพนักงานหรือการท างานเป็นทีมมี
ผลต่อการปรับปรุงการปฎิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Gilac et al. (2001) ระยะเวลาการใช้ส่ิงของ ขนาด
ของโรงแรม การบริหารงานโดย
เครือ แรงกดดันจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระยะเวลาการใช้ ส่ิงของ ขนาดของโรงแรม การ
บริหารงานโดยเครือ แรงกดดันจากผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและเทคนิคท่ีโรงแรมใชใ้น
การจัดการมีผลต่อการปฎิบัติเก่ียวกับการจัดการ
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Post el al. (2002) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผู ้มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย  คือ  บุ คคลห รือก ลุ่ม  ซ่ึ ง มี
ผลกระทบ หรือไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจของ
องคก์าร นโยบาย และการปฏิบติั   
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

ผู้ศึกษาวจิยั ปัจจยัทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษาวจิยั 

 Kassinis & Soteriou 
(2003) 

การบริการสีเขียว การปฎิบัติ
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

การปฎิบติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง
ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมาก ลูกค้ามีความพึง
พอใจในระดับสูงท าให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีใน
ระดับสูงท าให้ มีผลประโยชน์ทางการตลาดใน
ระดบัสูง 

Mensah (2004)    การแข่งขนัในรูปแบบของตรา
สัญ ลักษ ณ์  เกี ยร ติบัต ร  การ
ประกาศและรางวลั 

 

แรงกด ดัน ท่ี ท าให้ มี จิ ต ส า นึ ก ใน ก ารจัด ก าร
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม ไดแ้ก่ รัฐบาล ลูกคา้ ผูล้งทุน 
องค์กรระหว่างประเทศNGO และการแข่งขันใน
รูปแบบของตราสัญลกัษณ์ เกียรติบตัร การประกาศ
และรางวลั 

Mensah (2006) การบริหารงานโดยเครือ การ
บริหารงานโดยเจา้ของ 

การบริหารงานโดยเครือมีการให้ความสนใจประเด็น
ทางส่ิงแวดลอ้มมากกว่าโรงแรมท่ีมีการบริหารงาน
โดยเจา้ของ 

Bohdanowicz (2006) การปฎิบัติเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 
ความตอ้งการของลูกคา้เก่ียวกบั
การปฎิบติัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ความต้องการของลูกค้าเก่ียวกับการปฎิบั ติต่อ
ส่ิ งแวดล้อม เป็นแรงผลักดัน ให้ โรงแรม มีการ
เปล่ียนแปลงการปฎิบติั 

Erdogan & Baris 
(2007) 

นโยบายและการปฎิบั ติของ
โรงแรม ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของผูบ้ริหารของโรงแรม ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริหารของโรงแรมขาดความรู้ และความสนใจ
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท า
ใหไ้ม่มีการปฎิบติัเก่ียวกบัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงการ
พฒันานโยบายและการปฎิบัติเก่ียวกับการป้องกัน
และการอนุรักษ์นั้ นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาค
ส่ วน ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ ก าร ป้ อ งกัน และอ นุ รักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

Tzschentke, Kirk, & 
Lynch (2008) 

สินค้าหรือมีการบริการรักษา
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ต้ น ทุ น
ด าเนินงาน 

เม่ือโรงแรมได้ใช้สินค้าหรือมีการบริการท่ี เน้น
เก่ียวกับการรักษาสภาพแวดล้อม อันก่อให้ เกิด
ตน้ทุนด าเนินงานท่ีมากข้ึน ผูป้ระกอบการจะตอ้งให้
ความรู้กับลูกค้าหรือผู ้มาใช้บริการว่าสินค้าหรือ
บริการท่ีไดช่้วยส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

ผู้ศึกษาวจิยั ปัจจยัทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษาวจิยั 

Brohlburg & Gronau 
(2011) 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความตั้งใจท่ี
จะจองห้องพัก การยอมรับใน
การใหบ้ริการท่ีไม่สะดวกสบาย 

ความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความ
ตั้ งใจท่ีจะจองห้องพักในโรงแรมสีเขียว ด้านการ
ยอมรับในการให้บริการท่ีไม่สะดวกสบายของ
โรงแรมเพ่ือแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับในการ
ให้บริการท่ีไม่สะดวกสบาย ไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ี
จะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว 

Han & Kim (2011) ความเช่ือท่ีมีต่อโรงแรมสีเขียว 
การรับรู้และความภักดีต่อผูเ้ข้า
พกั การยินดีจ่ายเงินเพ่ิมและการ
พกัซ ้ า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านความเช่ือท่ีมีต่อโรงแรมสี
เขียว ในความตั้งใจท่ีจะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
แท้จริง จะสร้างการรับรู้และความภักดีต่อผูเ้ขา้พกั 
ซ่ึงส่งผลต่อการบอกต่อการยินดีจ่ายเงินเพ่ิมและการ
พกัซ ้ าในท่ีสุด  

Manetti (2011) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ก าร มี ส่ วน ร่ วม กับ ผู ้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย เป็ น
องค์ประกอบท่ีส าคญั และถูกก าหนดให้เป็นกลยทุธ์
ของบริษทั และมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
ผา่นการส ารวจการสนทนากลุ่ม การอภิปรายผา่นเวป
ไซต ์

Teo & Rashad 
(2014)   

กลยทุธ์การตลาดสีเขียว การตลาดสีเขียวสามารถตอบสนองความต้องการ
และใชเ้ป็นวิธีการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นตลาดสี
เขียวในองค์กรท าให้ก าไรทั้ งดา้นการเงินและไม่ใช่
การเงิน 

 Eneizan & Wahab 
(2016) 

กลยุทธ์ส่วนประสม การตลาด 
สีเขียว 

ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวท่ีใช้มา
เป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์การตลาดสีเขียวทั้ง 
7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์สีเขียว 2) ราคาสีเขียว 
3) การจ าหน่ายสีเขียว 4) การส่งเสริมการขายสีเขียว 
5) ผูบ้ริโภคสีเขียว 6) กระบวนการสีเขียว และ 7) 
หลักฐานทางกายภาพท่ีเป็นสีเขียว มีผลดีต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 

ท่ีมา: จากการทบทวนวรรณกรรม 
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       กล่าวโดยสรุป ในการทบทวนวรรณกรรมว่าดว้ยงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นได้ว่า ในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) มีความเก่ียวพนัลึกซ้ึงกบั
การน าแนวคิดการจดัการองคก์ารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กรและภาวะผู ้น าสร้างความ
เปล่ียนแปลง แนวคิดการตลาดสีเขียว และแนวคิดทฤษฎีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปสู่ความมี
ก าไรทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนไปปฏิบติั จะส่งผลให้โรงแรมสามารถยกระดบัการจดัการได้ตาม
มาตรฐานการจดัการท่ีเป็นเกณฑ์ช้ีวดัในการประเมินตามมาตรฐาน Green Globe 21 ต่อไป เป็นการ
พัฒนาไปสู่การเป็นโรงแรมสี เขียวระดับโลก  (Global Green Hotel) ในภาคปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความย ัง่ยนื  
 
2.8 กรอบแนวคิดการวจัิย 
               ในการพฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมุ่งเน้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค์คือ
ความส าเร็จในการขับเคล่ือนแนวคิดการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Green Hotel)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถก้าวไปสู่ความมีก าไรทาง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนทั้งในรูปตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน และการพฒันาไปสู่การเป็นโรงแรมสีเขียว
ระดบัโลกได ้โดยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ไดแ้ก่ แนวคิดการจดัการองคก์ารท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
วฒันธรรมองค์กรและภาวะผูน้ าสร้างความเปล่ียนแปลง แนวคิดการตลาดสีเขียว และ แนวคิด
ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผา่นนโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมซ่ึงสามารถสะทอ้น
และประเมินผลไดใ้นรูปแบบผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยค านึงถึงแนวคิดหลกัการเชิง
ทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) คือการเพิ่มการผลิตสินคา้และบริการโดย
การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดของเสียและมลพิษนอ้ยท่ีสุด (WBCSD, 1992)   
แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มการค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสียของชุมชน เป็นการให้ความส าคญั
ต่อ การวางแผน การจดัสรร การใช้ทรัพยากรและการกระท าหรือการด าเนินการใดๆ เพื่อการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ท าใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนร่วมกันแนวคิดสีเขียวและโรงแรมรักษ์โลก (Green Hotel) เป็นการให้แนวทางท่ีเจา้ของ
กิจการและบุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากภาวะโลกร้อน ส่วนรัฐบาลก็
สามารถมีส่วนร่วมไดโ้ดยการออกนโยบายและมาตรการ เพื่อด าเนินโครงการส านกังานสีเขียวใน
หน่วยงานราชการและเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของภาคเอกชน เป็นการลดปริมาณการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมลงได้ แนวคิดทางการจดัการและบริหารธุรกิจท่ีให้
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆ กนั สร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนให้อยูใ่นองคก์าร
โดยตั้งมัน่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภค ดงันั้น ในการ
วจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้รับใชแ้นวคิดและกลยทุธ์ทางการจดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืทั้ง
ทางภาคเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการศึกษาจากกรณีศึกษาจากโรงแรมหรือองคก์รท่ี
ประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
 

2.8.1 ภาพกรอบแนวคิดการวจัิย                     
                                                  

มติกิารบริหารจดัการโรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย 

มติทิี ่1    มติด้ิานการจดัการองค์การสีเขียว (Green Organization Management) 
              ประเด็นยอ่ยท่ี 1 การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R (3R of Nature Environment) 
              ประเด็นยอ่ยท่ี 2 ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture) 
              ประเด็นยอ่ยท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)                             
              ประเด็นยอ่ยท่ี 4 ดา้นนโยบายการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Service Policy )       
               
มติทิี ่2    มติด้ิานการตลาดสีเขียว  (4P’s Green Marketing ) 
              ประเด็นยอ่ยท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑสี์เขียวและบรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม (Green Product & Packaging) 
              ประเด็นยอ่ยท่ี 2 ดา้นราคา (Green Price) 
              ประเด็นยอ่ยท่ี 3 ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Green Place of Distribution) 
              ประเด็นยอ่ยท่ี 4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion)                           
 
มติทิี ่3    มติกิารมส่ีวนร่วมของสังคมต่อการเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมของโรงแรม (Green Social  Participation)  
             ประเด็นยอ่ยท่ี 1 ดา้นชุมชนทอ้งถ่ิน (Local Family) 
             ประเด็นยอ่ยท่ี 2 ดา้นโรงเรียน (Local School) 
             ประเด็นยอ่ยท่ี 3 ดา้นศาสนาและวฒันธรรม (Religion and Culture Organization) 
             ประเด็นยอ่ยท่ี 4 ดา้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล (Local Municipality) 
             ประเด็นยอ่ยท่ี 5 ดา้นสถานพยาบาลประจ าต าบล (Local Hospital)       

 ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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2.8.2 ค าอธิบายกรอบแนวคิดการวจัิย 
           ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นในการศึกษา การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทยใน 3 มิติหลกั โดยมีค าอธิบายกรอบ
แนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 
       มิติที ่1 มติิด้านการจัดการองค์การสีเขียว (Green Organization Management) 
             ประเด็นย่อยท่ี 1 การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R (3 R of Nature Environment) โดยใช้
แนวคิดหลกั 3R ซ่ึงเก่ียวกบั  

1) การลด (Reduce) คือลดการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ลง เพื่อช่วยประหยดัทรัพยากรลงได้
อยากมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   

2) การใชซ้ ้ า (Reuse) คือน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือใชม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง เป็นการน าวสัดุท่ีก าลงั
จะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้กลบัมาใชใ้หม่ตรงๆ หรือเพิ่มความสร้างสรรค ์DIY ข้ึนเป็นของใชช้ิ้น
ใหม่ การท่ีเราน าเอาของท่ียงัใชไ้ดก้ลบัมาใชซ้ ้ าอีกคร้ัง (หรืออีกหลายๆ คร้ังไดก้็ยิง่ดี)  

3) การน ากลบัมาใช้อีก (Recycle) คือ การน ากลบัมาใช้อีกหรือหมุนเวียนกลบัมาใช้อีก ดู
แลว้คลา้ยๆ Reuse แต่ความต่างคือ Recycle เป็นการน าวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้ไป
ผา่นกระบวนการหลอมใหม่แลว้น ากลบัมาเป็นวสัดุเดิมหรือวสัดุช้ินใหม่ โดยวสัดุท่ีสามารถน าไปรี
ไซเคิลได ้
           ประเด็นย่อย ท่ี  2 ด้านวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) โดยใช้แนวคิด
วฒันธรรมองคก์ารแบบเนน้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวฒันธรรมท่ีใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรม
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม องคก์ารสนบัสนุนให้พนกังานปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติังานโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้งทางศีลธรรม จรรยาบรรณ และ
หลักธรรมาภิบาล โดยใช้แนวคิดวฒันธรรมองค์การของ Ivancevich และคณะ (2011) เก่ียวกับ
วฒันธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) วฒันธรรมการบริการลูกคา้ (Customer-service Culture)  
2) วฒันธรรมทางจริยธรรม (Ethical Culture)  
3) วฒันธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture) 

    ประเด็นย่อย ท่ี  3 ด้านภาวะผู ้น าแบบส ร้างความ เป ล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นการใชภ้าวะ
ผู ้น าเพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบัติงานขององค์การให้เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยใช้แนวคิดของ Bass (1985) จ าแนกภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง
ออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
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1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  
2) การสร้างแรงบนัดาลใจ  
3) การกระตุน้ทางปัญญา  
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

      ประเด็นยอ่ยท่ี 4 ดา้นนโยบายการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Service Policy )  
เป็นการปฎิบติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูงจนท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ เม่ือลูกคา้มี
ความพึงพอใจในระดบัสูงจะท าให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีท าให้มีผลประโยชน์ทางการตลาดใน
ระดบัสูงโดยใชแ้นวคิดจากผลการศึกษาของ Kassinis & Soteriou (2003)    
      มิติที่ 2 มิติด้านการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing ) เป็นการท่ีผูผ้ลิตผลิตสินคา้ออก
มาโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า โดยเร่ิมจากการสรรหาแหล่งผลิต การจดัซ้ือ
วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่วนประสมทางการตลาดใหม่ให้เป็นส่วนประสมการตลาดสี
เขียว โดยใชแ้นวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ประกอบไปดว้ย  
         ประเด็นย่อยท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ์สีเขียวและบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Product & 
Packaging) 
         ประเด็นย่อยท่ี 2 ด้านราคา (Green Price) ค  านึงถึงต้นทุนการผลิตกับตน้ทุนส่ิงแวดล้อม
จนกระทัง่น าไปสู่การตั้งราคา ซ่ึงเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายแพงให้กบัตน้ทุนการผลิตและคุณค่าท่ี
เพิ่มข้ึน 
        ประเด็นยอ่ยท่ี 3 ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Green Place of Distribution) กระจายสินคา้
ใหไ้ปถึงมือผูบ้ริโภคตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 
        ประเด็นย่อยท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการตลาดสีเขียวไปยงัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและเกิดความ
ตระหนกัอยา่งจริงจงัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑสี์เขียว                     
     มิติที่  3 มิติการมี ส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อมของโรงแรม                         
(Green Social Participation) คือการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน มีส่วนร่วมใน
การคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบ
ถึงตวัประชาชน โดยใชแ้นวคิดของ Cohen & Uphoff (1980) ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
และสังคมทอ้งถ่ิน และแนวคิดของ Freeman (1984) ไดค้  านึงถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไว ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัอยา่งต่อไปน้ี  
       ประเด็นยอ่ยท่ี 1 ดา้นชุมชนทอ้งถ่ิน (Local Community) 
       ประเด็นยอ่ยท่ี 2 ดา้นสถานศึกษาทอ้งถ่ิน (Local School) 
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       ประเด็นยอ่ยท่ี 3 ดา้นองคก์รศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน (Local Religion and Culture 
Organization) 
       ประเด็นยอ่ยท่ี 4 ดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Government) 
       ประเด็นยอ่ยท่ี 5 ดา้นสถานพยาบาลทอ้งถ่ิน (Local Hospital)      
         
 



 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
             การศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัตกของประเทศไทย” เป็นการศึกษาวิธีการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้มี
คุณภาพและก้าวไปสู่ความย ัง่ยืน โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research)           
ทั้งน้ี เพื่อมุ่งหวงัให้ทราบถึง มิติดา้นการจดัการองค์การสีเขียว  มิติการตลาดสีเขียว และมิติการมี
ส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใต้
ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทยในปัจจุบนัว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อการพฒันาการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทยให้
ไปสู่ความย ัง่ยืนและสู่ผลส าเร็จอีกระดบัของความเป็นโรงแรมสีเขียวระดับโลกได้ เพื่อใช้เป็น
ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ และขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางการพฒันานโยบายในการบริหาร
จดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ากผลการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาใชเ้กณฑ์
ในการคดัเลือกกิจการท่ีจะศึกษาจากโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บค ารับรองการบริการ
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Hotel) จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ
ท่องเท่ียว ประจ าปี 2559-2561 ซ่ึงก าลังด าเนินกิจการอยู่ในเขตจงัหวดัภาคใต้ฝังตะวนัตกของ
ประเทศไทยท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกจากคณะกรรมการฯ ผูว้จิยัจะท าการศึกษาโดยใชว้ธีิกรณีศึกษา
แบบเจาะจง (Case Study) โดยมุ่งศึกษาจ ากดัเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมท่ีไดรั้บค ารับรองการ
บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีมีความพร้อม
ของขอ้มูลในการน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดในการวจิยัคร้ังน้ีคือโรงแรมพาราไดซ์ 
เกาะยาว  จงัหวดัพงังา ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียวและยงัได้รับมาตรฐาน
รับรองส าหรับธุรกิจภาคการท่องเท่ียวจากสภาการท่องเท่ียวแห่งยุโรป (FTO) โครงการ Travelife 
ในระดับสูงสุดเพียงแห่งเดียว โรงแรมน้ีได้ถูกน ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ประชากรโรงแรมทั้งหมดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในเขตภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย  
ดงันั้นโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในเขตจงัหวดัภาคใตฝั้งตะวนัตกของประเทศไทยอ่ืนๆ จะ
ถือเป็นขอ้จ ากดัในศึกษาคร้ังน้ี เหตุผลในการใชรู้ปแบบการวิจยัขา้งตน้ เพื่อศึกษาและไดข้อ้มูลเชิง
ลึก รวมทั้งมีรายละเอียดของขอ้มูลในหลายดา้น เพื่อตอบประเด็นในการศึกษาการบริหารจดัการ
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างชดัเจน จึงเหมาะสมท่ีจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การสรุปและขอ้เสนอแนะในการศึกษา เพื่อน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางเทียบเคียงในการ
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พัฒนาศักยภาพและการน าไปขยายผลต่อกิจการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมก้าวไปสู่
มาตรฐานระดบัโลกต่อไป ส าหรับการวิจยัเร่ืองโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใตข้อง
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดเ้สนอการด าเนินการวจิยัเป็นล าดบั ดงัต่อไปน้ี  

3.1 รูปแบบของการวจิยั 
3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 รูปแบบของการวจัิย 
        การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ซ่ึ งจะท าการสัมภาษณ์กับผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant) พร้อม
สังเกตการณ์ (Observation)ไปดว้ย และท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการน าเอาทศันะของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมาอธิบาย ปรากฏการณ์โดยให้ความส าคญัต่อมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงถือ
เป็นผูรู้้เห็นเหตุการณ์หรือ อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะการบริหารจดัการ
กิจการของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะของการบริหารจดัการองคก์ารดงักล่าว 
         การวจิยัในคร้ังน้ี มุ่งเนน้การศึกษาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริง
ในทุกมิติ เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้มนั้น เป็นแนวคิดปรัชญา
แบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) เป็นการวิจยัท่ีเหมาะจะใช้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์
ศาสตร์ ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดการให้ความหมายหรือการก าหนดนิยามของสถานการณ์ต่างๆ 
ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์ของบุคคลท่ียึดถือ นอกจากน้ี การวิจยัเชิงคุณภาพจะมุ่งเน้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Induction) ซ่ึงเป็นการสร้างขอ้สรุปทัว่ไปท่ีแสดง
ความเช่ือมโยงระหวา่งตวัแปรตั้งแต่สองตวัข้ึนไป โดยการใชว้ิธีการสังเกตเชิงประจกัษ์ (Empirical 
Observation) การสร้างขอ้สรุปท าโดยใชก้รณีศึกษา (Case) หรือแหล่งขอ้มูลเฉพาะจ านวนหน่ึงเป็น
หลกั เป็นการกล่าวอา้งความจริงทัว่ไป (General) จากความจริงเฉพาะ (Particular) ชุดหน่ึงซ่ึงเป็น
การเขา้ไปสัมผสัขอ้มูลเฉพาะจ านวนหน่ึง น าขอ้มูลมาจดัระบบพิจารณาขอ้สรุปตามท่ีคาดคะเนไว ้
แลว้สร้างขอ้สรุปทัว่ไป (สุภางค ์จนัทวานิช, 2546, หนา้ 1-10) 
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3.1.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัได้

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไวเ้ป็น 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
            ขั้นตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงร่างงานวิจยั เป็นขั้นตอนการจดัเตรียมโครงร่างตามระเบียบ
วิธีการด าเนินการวิจยั โดยการศึกษาสภาพปัญหาด้านการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย และการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการ และบริบทของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาจดัท าโครงร่างงานวิจยั โดยขอค าแนะน า และความเห็นในการจดัท า
โครงร่างงานวิจยัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อน าเสนอโครงร่างงานวิจยัต่อ
บณัฑิตวทิยาลยั 
          ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์รายบุคคลแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีการก าหนดรูปแบบค าถามไวล่้วงหน้า มีการ
เตรียมหัวขอ้สัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่ม สามารถเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลไดง่้าย 
แบบค าถามเป็นค าถามเก่ียวกับแนวทางการด าเนินธุรกิจ มาตรฐานการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงแรม การท างานภายใตแ้นวคิดการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน  
3 มิติหลกัดว้ยกนั คือมิติท่ี 1 ดา้นการจดัการองคก์ารสีเขียว และมิติท่ี 2 ดา้นการตลาดสีเขียว ปัญหา
อุปสรรคตลอดจนแนวทางปรับปรุงแกไ้ขผา่นมุมมองของผูจ้ดัการหรือผูป้ระกอบการ โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ส าหรับมิติท่ี 3 การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมของโรงแรม ใช้วิธีในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีการตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ ก่อนน าไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก็บข้อมูลเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.1) สร้างประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ประเด็นค าถาม และแบบสนทนากลุ่ม เพื่อใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลและจากการสนทนากลุ่ม เพื่อทราบแนวคิด 
ค าแนะน าของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทราบสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มน าไปสู่ผลของการวจิยั 
      2.2) ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคลและแบบสนทนากลุ่มแลว้ปรับปรุงก่อน
น าไปใชจ้ริงโดยท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุ 
      2.3) น าประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคลและแบบสนทนากลุ่มไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัจนไดข้อ้มูลท่ีถึงจุดอ่ิมตวัและน ามาท าการวเิคราะห์เพื่อท าการสรุปผลต่อไป 
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ขั้นตอนที ่3 สรุปผลรวบยอดการวจิยั 
       ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
โรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และวิธีการท าอยา่งไรในการบริหารจดัการกิจการโรงแรมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยใหมี้มาตรฐานและความมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
      3.1) สรุปผลการวิเคราะห์สาระบูรณาการขอ้มูลจากประเด็นค าถามจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม สรุปประมวลผล เพื่อใช้ในการร่างวิธีการการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มให้มีมาตรฐานและความมีประสิทธิภาพมากข้ึนในรูปแบบของขอ้ความ ค าบรรยาย และ
แผนภาพ 
     3.2) ตรวจสอบผลการวิจยั โดยท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ น าภาพรวมของ
ขอ้คิดเห็น และเสนอแนะไปแกไ้ขปรับปรุงผลการวิจยัแลว้น าเสนอผลการวิจยั สามารถสรุปไดด้งั
ภาพ 3.1 
 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกบั การบริหารจดัการ / กลยทุธ์ วธีิการอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
จดัท าโครงร่างงานวจิยั 

 
สร้าง/ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ (โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุ) / ปรับปรุงแกไ้ข 

 
สัมภาษณ์ / สนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการบริหารกิจการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
วเิคราะห์ขอ้มูล 

 
น าเสนอผลการวจิยั วธีิการและแนวทางการบริหารจดัการกิจการ 

โรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

สรุปผลการวจิยั สภาพปัจจุบนั ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางขอ้เสนอแนะ 
ของการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ภาพที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  
ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ / ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
         ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัโดยผูว้ิจยัด าเนินการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เน่ืองจากการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาเป็นระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุ ณภาพท่ี
ท าการศึกษาเพื่อคน้หาความหมายของปรากฏการณ์ท่ีเป็นประสบการณ์ชีวิตของมนุษยห์รือบุคคล
ในวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้น และมุ่งท่ีจะศึกษาในประเด็นของการรับรู้และให้ความหมาย
ประสบการณ์นั้นๆ ว่าอย่างไร จ านวนผูใ้ห้ข้อมูลจะพิจารณาจากความอ่ิมตวัของขอ้มูล ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีเพียงพอสามารถอธิบายความหมายของประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้โดยเน้นให้ความส าคญั
กบัการศึกษาเฉพาะกรณี (Unique Case Orientation) โดยผูว้ิจยัจะท าการศึกษาโดยใชว้ิธีกรณีศึกษา 
(Case Study) โดยงานวิจยัน้ีจะมุ่งศึกษาจ ากดัเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมท่ีได้รับค ารับรอง
การบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย ท่ีมีความพร้อมของ
ขอ้มูลในการศึกษาอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดซ่ึงมีเพียง 1 โรงแรม ไดแ้ก่ โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว  จงัหวดั
พงังา เท่านั้ น ซ่ึงโรงแรมน้ีจะเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างของจ านวนโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อมในภาคใตข้องประเทศไทย ภายใตบ้ริบทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ดงันั้นโรงแรม
อ่ืนๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างกนัออกไป จะถือเป็นขอ้จ ากดัในศึกษาคร้ังน้ี 
 
   3.2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
         มิติที ่1  มิติด้านการจัดการองค์การสีเขียว และมิติที ่2 ด้านการตลาดสีเขียว 
           ผูใ้ห้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก  ได้แก่  กลุ่มระดับผู ้บริหารหรือผู ้จ ัดการฝ่าย พนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ารสีเขียวดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นการตลาดสีเขียวของโรงแรม 
เป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 รายนามผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (มิติท่ี 1 มิติด้านการจดัการ
องคก์ารสีเขียว และมิติท่ี 2 ดา้นการตลาดสีเขียวโรงแรมพาราไดซ์เกาะยาว จงัหวดัพงังา) 

ตัวแทนผู้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 
โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว 

แผนก / สังกดั 

- ประธานและหุน้ส่วนผูจ้ดัการโรงแรมพาราไดซ์ ฝ่ายบริหาร 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบริหาร 
- Event Manager ฝ่ายบริหาร 
- ท่ีปรึกษาโรงแรมพาราไดซ์ ฝ่ายบริหาร 

ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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มิติที ่3 การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ 1)ชุมชนทอ้งถ่ิน  2)โรงเรียน   3) ศาสนาและวฒันธรรม 

4) องคก์ารบริหารส่วนต าบล และ 5) สถานพยาบาลประจ าต าบล ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยใช้
วธีิการสนทนากลุ่ม ตามตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2 รายนามผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยการสนทนากลุ่ม (การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม
พาราไดซ์ เกาะยาว  จังหวดัพังงา) : มิติท่ี  3 มิติการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม  

ตัวแทน รายนาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

1. ประธานสภา อบต.เกาะยาว 
2. สารวตัรก านนั ต.เกาะยาวนอ้ย 
3. อดีตนายก อบต. เกาะยาวนอ้ย 
4. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี4 ต.เกาะยาวนอ้ย 

โรงเรียน 
5. ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ประธานการศึกษาโรงเรียนบา้นริมทะเล 
7. ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นริมทะเล 

ชุมชนทอ้งถ่ิน 8. ผูแ้ทนครอบครัวชุมชนคนรักษน์กเงือกเกาะยาวนอ้ย 

สถานพยาบาลประจ าต าบล 
9. แพทยป์ระจ าต าบลเกาะยาวนอ้ย 
10. พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน์ 

ศาสนาและวฒันธรรม 11. ผูน้ าศาสนาอิสลามในพื้นท่ี 
 

ท่ีมา: ผูว้จิยั 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.3.1 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ตวัผูว้ิจยั และการประมวลข้อมูลท่ีใช้
บนัทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น สมุดจดบนัทึก ภาพถ่าย เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ กล้อง
ถ่ายรูป คอมพิวเตอร์พกพา จดหมาย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่ม 

1) แบบสัมภาษณ์เจาะลึก  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็น
เคร่ืองมือหลกัในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่าย 



84 

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์รสีเขียวป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการท าการตลาด
สีเขียวของโรงแรม เพื่อให้ทราบข้อมูล และความคิดเห็นเก่ียวกับ แนวคิด กลยุทธ์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ีประเด็นค าถามในแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกไดส้ร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นค าถามท่ีครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัได้เลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่มใน
การเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคือ ตวัแทนชุมชนและองคก์รทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในมิติ
จากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ชุมชนทอ้งถ่ินดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัโรงแรมใน จงัหวดั
พงังาของสถานประกอบการโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว ไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถ่ิน โรงเรียน ศาสนาและ
วฒันธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลและสถานพยาบาลประจ าต าบลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีมีส่วนร่วมทางสังคม ทั้งน้ีประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม
ได้สร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยมี
ประเด็นค าถามท่ี ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 
      3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ใจความ (Textual 
Analysis) และการวิ เคราะ ห์บ ริบท  (Contextual Analysis) เพื่ อท าให้ เข้าใจมโนทัศน์ และ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2545) และใชก้ารวเิคราะห์แบบสาเหตุและ
ผลการวิเคราะห์บริบทว่าข้อความท่ีตดัมาแต่ละช่วงหรือประโยคหรือค านั้นๆ มีนัยของเร่ืองใด
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัใดบา้ง 
           การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มนั้น เร่ิมตน้ผูว้ิจยัได้น า
ขอ้มูล ท่ีไดท้  าการบนัทึกเสียงไวโ้ดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากการให้สัมภาษณ์ กลุ่มระดบัผูบ้ริหารหรือ
ผูจ้ดัการฝ่าย พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม และจากการ
สนทนากลุ่ม กบักลุ่มตวัแทนผูน้ าชุมชนและองค์กรทอ้งถ่ิน น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้
ทราบคุณลกัษณะของการบริหารจดัการท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยนืของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย 
          เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ี นอกเหนือจากตัวผูว้ิจยัแล้ว ยงัมี
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) เคร่ืองบนัทึกเสียง ไดแ้ก่ IC Recorder 
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3) อุปกรณ์ในการจดบนัทึกขอ้มูล เช่น ปากกา สมุดจดบนัทึก เป็นตน้ 
4) เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป 
5) หนงัสือขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์ท่ีออกโดยมหาวทิยาลยั 

            ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและแบบการสนทนา
กลุ่มนั้น ผูว้จิยั ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
         1) ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยืนของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และวิธีการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 
       2) สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้างและแบบสนทนากลุ่ม โดยยึดตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั แลว้น าเสนอแบบสัมภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 
       3) ท าการตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรุงเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงในการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสนทนากลุ่ม ก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริงโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบัโครงสร้างของเน้ือหา ความชดัเจน การใชภ้าษา และการส่ือสาร 
 
3.4 การสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูล      
          เน่ืองจากการวจิยัเชิงคุณภาพ ตวัผูว้จิยัถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
เป็นผูว้ิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้ใช้วิธีการในการสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยใช้
หลักเกณฑ์ของ  Lincoln & Guba (1985) ซ่ึงกล่าวถึงวิธีการในการพิจารณาตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือ (Trustworthiness) ของขอ้มูลการวจิยัเชิงคุณภาพไว ้4 ประการ ดงัน้ี 

1. ความน่าเช่ือถือ  (Credibility) ผู ้วิจ ัยตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)ทั้งดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นทฤษฎี และโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความลุ่มลึกของขอ้มูล นอกจากน้ี
แล้วผูว้ิจยัยงัตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบ (Member Checks) 
โดยผูว้จิยัน าประเด็นท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ยอ้นกลบัมาตรวจสอบความเขา้ใจของการ
สรุปและตีความของขอ้มูลกบัผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้สรุปท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลจากประสบการณ์
ของผูใ้หข้อ้มูลจริง 

2. ความสามารถในการถ่ายโอน (Transferability) ในการท าวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีมีความชดัเจนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนท่ีสุด 
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3. ความสามารถในการพึ่ งพา (Dependability) ผูว้ิจยัได้ใช้หลายวิธีในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth interview) การสังเกตุและการจดบนัทึก และเช่ือมโยง
ขอ้มูลดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั เพื่อเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง  

4. ตลอดจนน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลอภิปรายร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อลดอคติ
จากการวเิคราะห์และตีความขอ้มูล 

5. ความสามารถในการยืนยนั (Conformability) โดยผู ้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ี 
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบกระตุน้แนวความคิดในการสร้างแนวค าถามเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นท่ี
ตอ้งการศึกษาและผา่นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือจากผูท้รงคุณวุฒิและภายหลงัส้ินสุดการ
เก็บขอ้มูล ผูว้จิยัท าการถอดเทปดว้ยตนเองและน าขอ้มูลท่ีไดม้าบนัทึกใหเ้ป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่
ทุกคร้ังภายหลงัเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ในแต่ละวนั 

 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการลงพื้นท่ีภาคสนามสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) พร้อมกบัการรวบรวมเอกสาร ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เอกสาร ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 
              1) การเกบ็รวมรวมข้อมูลจากเอกสาร 
            จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทการบริหารจดัการของ
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสีเขียว โรงแรมรักษ์
โลก Green Hotel แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R แนวคิดการมีส่วนร่วมต่อการเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กรและภาวะผูน้ าสร้างความเปล่ียนแปลง  
แนวคิดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) แนวคิดทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากเอกสารส่ิงพิมพ์
กระดาษ เช่น รายงานการวิจยั หนังสือ ต าราวิชาการ วารสาร บทความทางวิชาการ เอกสารการ
ประชุมสัมมนา และจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงสามารถสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซต์
สืบคน้ต่างๆ 

2) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึร่วมกบัการสังเกตุการณ์ 
            การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยผูว้ิจยัขอ
ความร่วมมือจากผูบ้ริหารของโรงแรมพาราไดซ์เกาะยาว ท่ีมีความรู้และมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัอยา่งเป็น
ทางการในนามบณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัสยาม ผูว้ิจยัจะใชปั้ญหาการวิจยัและแบบการสัมภาษณ์
รายบุคคลแบบก่ึงโครงสร้าง สอบถามผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อคน้หาค าตอบ



87 

จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ใชก้ารสัมภาษณ์วิธีการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นการ
สนทนาระหว่างผูมี้ขอ้มูลกบัผูต้ ้องการทราบขอ้มูล เป็นการถามตอบกนัโดยตรง หากเขา้ใจไม่
ชดัเจนหรือสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดใ้นเวลานั้นทนัที สอบถามกนัจนเป็นท่ีพอใจ 
     3) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
          การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และพฒันาแนวทางในการ
บริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) หมายถึง การให้บุคคลในแต่ละกลุ่มท่ีนักวิจยัคดัเลือกมา สนทนาโต้ตอบ แสดง
ความรู้สึกนึกคิดซ่ึงกนัและกนัในประเด็นต่างๆท่ีนกัวิจยัก าหนดข้ึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการให้ผูร่้วมสนทนาไดพู้ดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ี
ผูว้ิจ ัยตั้ งไว ้โดยกลุ่มผู ้ร่วมสนทนาจะมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผูร่้วมสนทนา นอกจากน้ีการสนทนากลุ่มยงัจดัเป็นการรวบรวมขอ้มูล ท่ีนกัวิจยั
สามารถท่ีจะท าการสังเกตพฤติกรรมอากปักิริยาของบุคคลในกลุ่มสนทนาได ้และในขณะเดียวกนั
นกัวจิยัก็อาจจะท าการซกัถามบุคคลใดบุคคลหน่ึงในประเด็นใดๆ ท่ีสงสัยก็ได ้เพื่อคน้หาพฤติกรรม
ท่ีแทจ้ริงในองคก์รและชุมชน อยา่งไรก็ตาม การสนทนากลุ่มจะใชช่้วงเวลาสั้น ซ่ึงใชเ้ฉพาะการเก็บ
ขอ้มูลตามประเด็นท่ีตอ้งการและเม่ือไดแ้ลว้ก็ยติุการสนทนา 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1)  การวเิคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
              ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีได้รับจากการวิจัยเอกสาร อาทิ เอกสาร วรรณกรรม รายงานหรือ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจะด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งพฒันาและบูรณา
การขอ้มูล เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ทางวชิาการ 
     2)  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ และการสนทนากลุ่ม 
             ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยั จะคดักรอง จดักลุ่ม และ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   
             การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) คือ การใช้เทคนิคการวิจยัท่ีพยายามจะบรรยาย
เน้ือหาของความหรือเอกสารโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาอยา่งเป็นระบบและเน้นสภาพวตัถุวิสัย
(Objectivity) การบรรยายจะเนน้ท่ีเน้ือหาตามท่ีปรากฏในขอ้ความ พิจารณาจากเน้ือหาโดยผูว้จิยัไม่
มีอคติหรือน าความรู้สึกของตวัเองเขา้ไปพวัพนั ไม่เน้นการตีความหรือหาความหมายท่ีซ่อนอยู่
เบ้ืองหลงัหรือความหมายระหวา่งบรรทดั (สุภางค ์จนัทวานิช, 2540) ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มท่ีไดม้าจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เท็จจริงประกอบกบัขอ้มูลจากการวิจยัเอกสาร
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และการขยายความเชิงรายละเอียดหรืออธิบายเหตุผล ใช้วิธีการวิเคราะห์ ใจความ การวิเคราะห์
บริบท มาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ตรวจสอบผลการวิจัยโดยท่านอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผูท้รงคุณวุฒิ น าภาพรวมของขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขปรับปรุงผลการวิจยัแลว้น าเสนอ
ผลการวจิยั 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการศึกษา เร่ือง “การบริหารจัดการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ัง

ตะวนัตกของประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัประกอบด้วย การศึกษามิติการจดัการ
องค์การสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย การศึกษามิติ
การตลาดสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย และการศึกษามิติ
การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใน
ภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาน้ีใช้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพผ่านการสังเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกบัวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัการสนทนากลุ่ม เป็นการใช้วิธี
กรณีศึกษากลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Case Study) มุ่งศึกษาจ ากดัเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมท่ี
ไดรั้บค ารับรองการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย โดยจะ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคเ์ป็นล าดบัๆ ต่อไป 
 
4.1 มิติการจัดการองค์การสีเขียวของโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย 

จากแนวคิดการจดัการองค์การสีเขียว (Green Organization Management) ประกอบด้วย
การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R (3R of Nature Environment) วฒันธรรมองคก์าร (Organizational 
Culture) ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) และนโยบายการ
บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Service Policy) ซ่ึงจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบั
ขา้งตน้ 

4.1.1 การจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลกั 3R (3R of Nature Environment) 
ประเด็นการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกั 3R ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหาร

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม ไดใ้หท้ศันะและมุมมองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R 
ซ่ึงมีแนวทางดังน้ี  การจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of Nature Environment) และการ
วเิคราะห์การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R ของโรงแรม 

ก. การจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลกั 3R (3R of Nature Environment)  
การจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of Nature Environment) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นใน
การศึกษา ไดแ้ก่ แนวทางการลด (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle) ดงั
จะน าเสนอเป็นล าดบัต่อไป 
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ประเด็นแรก การลด (Reduce) คือการลดการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ลงเพื่อช่วยประหยดั
ทรัพยากรลงไดอ้ยากมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงัพบวา่พิจารณาไดจ้ากกรณีการลดการใชพ้ลงังาน
และทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ 

กรณีการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัทั้ งหมดในกลุ่มผูบ้ริหาร
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรมไดใ้หท้ศันะและมุมมองเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและแสงสวา่ง
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ โรงแรมมีการจดัการดา้นพลงังาน โดยจะ
ค านึงถึงการใชไ้ฟฟ้าและแสงสวา่ง ซ่ึงการใชท้รัพยากรและพลงังานเหล่าน้ีจะตอ้งปลูกฝังในการใช้
อยา่งรู้คุณค่า ประหยดั และมีการควบคุมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม โรงแรมมีการ
ใชพ้ลงังานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง จะใชม้ากใชน้อ้ยข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
กิจกรรม ซ่ึงพนกังานในโรงแรมทุกคนร่วมมือกนัประหยดัพลงังาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงแรมจะประหยดัพลงังานไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากพนกังานทุกคน รวมทั้งขอความร่วมมือ
กบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูรั้บบริการหรือลูกคา้ของโรงแรม ผ่านการสร้างความเขา้ใจถึงความส าคญั
ของการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้พลงังานไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างคุม้ค่า 
โดยเฉพาะการติดป้ายเชิญชวนประหยดัการใชพ้ลงังานภายในหอ้งพกั  

นอกจากน้ี โรงแรมมีการจดัการให้มีแสงสว่างในส านักงานโรงแรมท่ีเพียงพอต่อการ
ท างานดว้ย โดยใช้แสงสวา่งจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสงสว่าง ปรับปรุงสีของผนงั ฝ้าเพดาน
ไม่ใหเ้ป็นโทนสีมืดทึบ และท าความสะอาดดวงไฟ ผนงั เพดาน และพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีผลกระทบ
ท าให้แสงสวา่งลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม 
(การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 กนัยายน 2560) อธิบายว่า “เราควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เท่าท่ีจ าเป็น
เท่านั้น ตรงไหนท่ีไม่มีใครเดินผ่านบ่อยหรือไม่ค่อยมีใครใช้ ให้พยามยามปิดหรือติดตัวเซ็นเซอร์
ควบคุม คือเปิดไฟเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น”  
 รวมทั้งการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เช่น การปลูกตน้ไมเ้พื่อให้เกิด
ความร่มร่ืน ซ่ึงช่วยลดอุณภูมิภายนอกอาคารไดใ้นระดบัหน่ึง และการใชผ้ลิตภณัฑ์น าทางห้องพกั
ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยย์ามกลางคืนแทนการใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
 กรณีการลดการใชน้ ้า โดยทางโรงแรมยงัพยายามลดการใชน้ ้ า โดยตระหนกัถึงความส าคญั
ในการลดการใช้ทรัพยากรไปพร้อมกบัการควบคุมตน้ทุนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
คุม้ค่าไปพร้อมกนั กล่าวคือ ทั้งพนกังานและผูใ้ชบ้ริการโดยทัว่ไปโดยส่วนใหญ่มกัจะมีพฤติกรรม
ในการใชน้ ้ าอยา่งฟุ่มเฟือย ทางโรงแรมจึงพยายามปรับเปล่ียนวิธีการใชน้ ้ าตามความเคยชิน มาเป็น
การใช้น ้ าอย่างรู้คุณค่า ซ่ึงปลูกฝังในการใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยดั และมีการควบคุมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม ทางโรงแรมจึงประหยดัการใช้น ้ าไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจาก
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พนักงานและผูรั้บบริการผูเ้ขา้พกัทุกคนเช่นกัน นอกจากน้ีทางโรงแรมยงัมีการจดัการน ้ าท่ีแล้ว
ไม่ให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากน ้ าเสีย ซ่ึงปัญหาน ้ าเสียส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกบั
ของเสียจากบา้นเรือนทัว่ไปหรือการด ารงชีวติของมนุษย ์ท่ีประกอบดว้ยน ้าเสียท่ีเกิดจากการซกัลา้ง
ท าความสะอาด การประกอบอาหาร และส่ิงขบัถ่าย ซ่ึงมีการปนเป้ือนของสารอินทรีย ์และก็อาจจะ
มีเช้ือโรคท่ีอาจแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้ดงันั้นทางโรงแรมจึงใชว้ธีิการบ าบดัน ้าเสียเหล่าน้ี
ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก รวมทั้งปรับเปล่ียนน ้ าในสระวา่ยน ้ าจากท่ีใช้คลอรีนในสระ
ว่ายน ้ าเป็นระบบเกลือบ าบัดหมุนเวียนแทนการใช้สารคลอรีนท่ีเป็นสารเคมีก่อมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

กรณีการจดัการดา้นมลภาวะในอากาศและฝุ่ นละออง โดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมดในกลุ่ม
ผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรมไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัจดัการคุณภาพอากาศไป
ในแนวทางเดียวกนั โดยอาคารในโรงแรมท่ีมีคุณภาพอากาศภายในสะอาด ยอ่มส่งผลใหพ้นกังานมี
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสุข อีกทั้งผูรั้บบริการท่ีมาพกัในโรงแรมมีความรู้สึกสดช่ืนและ
ผอ่นคลายมากกวา่อาคารท่ีมีอากาศภายในท่ีมีมลพิษฟุ้งกระจายอยู ่อากาศท่ีเราหายใจภายในอาคาร
บางแห่งสกปรกกวา่อากาศภายในสถานท่ีธรรมชาติ ดงันั้น โรงแรมจึงตอ้งมีการจดัการสภาพอากาศ
ภายในและภายนอกของโรงแรมให้มีสภาพอากาศท่ีดี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงานและ
ผูรั้บบริการท่ีมาพกัในโรงแรมอยู่ในสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกิดความสบายในการท างานและมี
สุขภาพอนามยัท่ีดี ส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในโรงแรมโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ 
พรม ปูพื้น การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารบางส่วน และบุหร่ี ซ่ึงทางโรงแรมจะตอ้งพิจารณาส่ิง
เหล่าน้ีเพื่อวางแผนการจดัการในการลดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยจะเห็นไดจ้าก
การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 12 เมษายน 
2561) อธิบายวา่ “ส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในโรงแรม จะเป็นกลุ่มของ เคร่ืองปรับอากาศท่ี
ต้องมีการล้างท าความสะอาดลดฝุ่ นและลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ต้องล้างทุกๆ 6 เดือนหรือ
ตามมาตรฐานของโรงแรม ส่วนพรมปูพื้นบางจุดก็ต้องมีการดูดฝุ่ นทุกวันเพ่ือไม่ให้เกิดการสะสม
ของไรฝุ่ นในพรมท่ีเป็นอันตรายก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ ในส่วนของการสูบบุหร่ี ทางโรงแรมเน้นปลอด
บุหร่ีแต่หากจ าเป็นจริงๆ กมี็การจัดโซนสูบบุหร่ีให้ผู้ รับบริการเป็นสัดส่วนและมีความชัดเจน เป็น
ต้น”  

โดยจากท่ีกล่าวมายอ่มพบวา่ โรงแรมพยายามแกไ้ขปัญหามลพิษและฝุ่ นละออก ไปพร้อม
กบัการวางแผนการจดัการด้านการลดการใช้พลงังานไปพร้อมกนั ผ่านการจดัการสภาพอากาศ
ภายในและภายนอกของโรงแรมให้มีสภาพอากาศท่ีดี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงานและ
ผูรั้บบริการท่ีมาพกัในโรงแรมอยู่ในสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกิดความสบายในการท างานและมี
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สุขภาพอนามัยท่ีดีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ พรมปูพื้น 
(Carpet) การท าป้ายส่ือสารให้ชดัเจนวา่เป็นพื้นท่ีก่อสร้างหรืองานต่อเติมอาคาร เพื่อป้องกนัผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งไม่ให้เขา้ไปในบริเวณดงักล่าว การจดัพื้นท่ีสูบบุหร่ี (Smoking Area) และการอบรมและ
ส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบถึงความส าคญัของการจดัการเพื่อลดมลพิษใหถู้กตอ้ง เป็นตน้  

กรณีการลดความดงัของเสียง ซ่ึงในประเด็นการจดัการคุณภาพเสียง ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั
ทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรมได้ให้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัจดัการ
คุณภาพเสียงไปในแนวทางเดียวกัน โดยโรงแรมมีการจดัการให้มีสภาวะเร่ืองเสียงในบริเวณ
โรงแรมและบริเวณรอบๆ ท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเสียงท่ีเกิดจากการท างาน เสียงท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุงส านักงาน ห้องพกัโรงแรม รวมไปถึงเสียงจากภายนอกส านกังานท่ีส่งผลเสียได ้ซ่ึงจาก
การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 กนัยายน 
2561) อธิบายว่า “มันเป็นนโยบายของโรงแรมเรานะ ซ่ึงพนักงานทุกคนหรือผู้ รับเหมาท างานให้
โรงแรมต้องทราบ ท่ีส าคัญเลยคือห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้ รับบริการ ติดป้ายให้ผู้ รับบริการท่ีมาพั ก
เข้าใจด้วยเพ่ือเป็นการขอความร่วมมือในการเข้าพัก ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ เข้าพักท่านอ่ืนด้วย
เช่นกัน” ทั้ งน้ีเสียงดงัส่วนใหญ่เกิดจากบริการเรือรับส่งผูรั้บบริการ ซ่ึงการมาพกัท่ีโรงแรมนั้น
จะตอ้งอาศยัเดินทางต่อมาโดยทางเรือยนต์ซ่ึงมกัจะมีเคร่ืองยนต์ท่ีมีเสียงค่อนขา้งดงั ทางโรงแรม
สามารถจดัการไดโ้ดยเม่ือเรือรับส่งผูรั้บบริการใกลถึ้งฝ่ังจอดเทียบท่าของโรงแรมแลว้จะท าการเบา
เคร่ืองยนตเ์รือ และค่อยๆ น าเรือเขา้เทียบฝ่ังเพื่อลดปริมาณระดบัเสียงไม่ใหด้งัจนเกินไป บางคร้ังเรา
ไดข้อความร่วมมือจากเรือรับส่งของผูใ้หบ้ริการทัว่ไปในการลดระดบัเสียงลงเม่ือใกลท้่าเทียบ หรือ
อาจใชว้ิธีจอดห่างฝ่ังแลว้ส่งต่อผูโ้ดยสารมาทางเรือประเภทอ่ืนท่ีไม่เคร่ืองยนต์ก็ได ้ซ่ึงเป็นการลด
ระดบัเสียงดงัท่ีก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงข้ึน นอกจากน้ีทางโรงแรมจะไม่มีบริการรับส่งทางเรือ
ในเวลากลางคืนเน่ืองดว้ยเหตุผลทางความปลอดภยัและไม่ใหเ้กิดการใชเ้สียงดงัในยามวกิาลซ่ึงเป็น
การรบกวนผูรั้บบริการผูเ้ขา้พกัและผูอ้าศยัชุมชนโดยรอบได ้โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์
ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 กนัยายน 2561) อธิบายวา่ 
“โรงแรมเราขอความร่วมมือนะ ท้ังเรือรับส่งของโรงแรมและเรือรับส่งท่ัวไป เข้าหรือออกจากท่า
ให้เบาเสียงลงด้วย” 

เม่ือพิจารณาการลดการใช้เสียงย่อมพบว่า ทางโรงแรมใช้การบริหารจดัการผ่านการวาง
แผนการด าเนินงานท่ีมีขั้นตอนปฏิบติังานหรือการให้บริการภายในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงสร้างความ
สะดวกสบาย ความประทบัใจ และการลดการใชท้รัพยากรไปพร้อมกนั 

ส่วนกรณีการลดปริมาณขยะนั้น ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มโรงแรมไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัจดัการลดปริมาณขยะไปในแนวทางเดียวกนั 
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โดยทางโรงแรมมีการจดัการของเสีย โดยด าเนินการควบคุมส่ิงท่ีเป็นเศษวสัดุ หรือส่ิงท่ีปล่อย
ออกมาจากกระบวนการด าเนินงานของโรงแรม รวมถึงวสัดุ หรือของเสียท่ีปนเป้ือน การจดัการของ
เสียของโรงแรม คือ การด าเนินการควบคุมส่ิงท่ีเป็นเศษวสัดุ หรือส่ิงท่ีปล่อยออกมา หรือสารท่ีไม่
ตอ้งการอ่ืนๆท่ีไดม้าจากกระบวนการด าเนินงาน โรงแรมจะด าเนินการแยกของเสียหรือขยะ และ
พยายามด าเนินการกบัของเสียเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคดัแยกขยะช่วยสร้าง
มูลค่าจากขยะท่ีบางประเภท เช่น กระดาษ และพลาสติกได ้โดยจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
ผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิบายว่า “การ
จัดการขยะมูลฝอย เป็นอีกหน่ึงความส าคัญของโรงแรม พนักงานรับผิดชอบท างานสลับผัดเปล่ียน
กันตลอด 24 ช่ัวโมง เรามีเจ้าหน้าท่ีตอนนีป้ระมาณ 10 คน” ซ่ึงวิธีการดงักล่าวช่วยลดปริมาณขยะท่ี
ก่อใหเ้กิดมลพิษ และปรับใหเ้ป็นมีมูลค่าอนัเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่โรงแรมได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นสะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการลด (Reduce) การใช้พลังงาน และ
ทรัพยากรต่างๆ หรือแนวทางการประหยดัการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า และถูกตอ้ง
เหมาะสมผ่านการสร้างความรู้ความเขา้ใจ และการสร้างจิตส านึก ทั้งแก่พนักงานและผูรั้บบริการ 
การวางแผนการด าเนินการ รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการล้วนส่งผลให้ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรไดเ้ป็นอยา่งดี 

ประการทีส่อง การใช้ซ ้า (Reuse) คือน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือใชม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง เป็นการน า
วสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้กลบัมาใช้ใหม่ตรงๆ หรือเพิ่มความสร้างสรรค ์(DIY) ข้ึน 
ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากหลายกรณี ไดแ้ก่ 

กรณีศึกษา การใช้น ้ าซ ้ า โดยหลายกิจกรรมภายในโรงแรมล้วนสร้างมลภาวะให้น ้ า โดย
แนวทางการปฏิบติังานของพนักงานของทางโรงแรมจะได้รับการฝึกอบรมถึงแนวทางในการ
จดัการน ้ าท่ีผา่นการใชแ้ลว้ให้สมารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าได ้โดยลดปริมาณน ้ ามนั ไขมนั ขยะและเศษ
อาหารจากแหล่งก าเนิด  

โดยการลดปริมาณการปนเป้ือนของน ้ ามนัในน ้ าด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การลดการใช้
น ้ ามนัในการปรุงอาหาร การกวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนน าไปลา้ง แยกน ้ ามนัใช้แลว้ใส่
ภาชนะเพื่อน าไปก าจดั การไม่เทน ้ามนัใชแ้ลว้ลงน ้าทิ้งหรือท่อระบายน ้ า และการรวบรวมภาชนะท่ี
จะตอ้งลา้งใหมี้ปริมาณมาก เพื่อลดจ านวนคร้ังท่ีลา้ง 

ส่วนการก าจดัน ้ ามนั ไขมนั ขยะและเศษอาหารโดยใชบ้่อดกัไขมนั ก่อนการน าน ้ าท่ีไดรั้บ
การบ าบดัไปใช้ซ ้ าในกิจการโรงแรมเช่น เล้ียงปลาหรือปล่อยใส่บ่อบวัในสระน ้ าของโรงแรมแทน
การใช้น ้ าใหม่ การจัดการน ้ ามันและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมันเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสียท่ีปนเป้ือนน ้ามนัและไขมนั  
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นอกจากน้ีโรงแรมกวดขนัในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดชีวภาพ หรือเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้ าจุลินทรีย ์ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดท่ีติดฉลากเขียวหรือมีขอ้ความบ่งช้ีว่า 
“ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติแทนสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย เป็นตน้ 
ซ่ึงมาตรการการประหยดัน ้าไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมปริมาณการใชน้ ้า แต่ยงัสามารถลดปริมาณน ้ า
เสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การลา้งภาชนะ การช าระลา้งท าความสะอาด หรือการ
น าน ้ากลบัมาใชใ้หม่เช่น รดน ้าตน้ไม ้หรือน าไปเล้ียงปลา เล้ียงพืชน ้ า เป็นตน้ โดยจะเห็นไดจ้ากการ
ให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 ธันวาคม 
2560) อธิบายวา่ “การจัดการบ าบัดน า้เสีย จัดท าระบบดักไขมันต่างๆ เพ่ือน าน า้มาใช้ซ ้าใหม่ได้อีก 
เป็นนโยบายส าคัญของโรงแรม และโรงแรมก็มีต้นทุนในการบ าบัดสูง การจัดการมีขั้นตอนท่ี
ละเอียดและมาก พนักงานท่ีรับผิดชอบจะต้องเข้าใจในกระบวนการท างานอย่างท่องแท้” 
 กรณีการคดัแยกขยะ เป็นกิจกรรมในโรงแรมท่ีสามารถน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชซ้ ้ า ไดแ้ก่ 
ในส่วนจดังานเล้ียงสังสรรค์ โรงแรมจะใช้อุปกรณ์ให้น ามาใหม่ได ้ซองเอกสารท่ีผ่านการใช้งาน
แลว้ให้ใช้ซ ้ าเท่าท่ีสามารถใชไ้ด ้กระดาษให้ใช้ทั้ง 2 หน้า กระดาษเช็ดมือปรับให้ใชเ้ป็นผา้เช็ดมือ
แทน ขวดน ้ าด่ืมพลาสติก เขียงเก่า หรือขวดแกว้เก่าสามารถน ามาดดัแปลงเป็นกระถางตน้ไม ้หรือ
ภาชนะใส่ของโฟม มีการน าแก้วน ้ าหรือแกว้กระบอกไมไ้ผ่ให้ใช้แทนแก้วกระดาษ การเลือกใช้
แบตเตอร่ีท่ีเพิ่มการใช้แบบเก็บประจุไฟฟ้าได ้(Rechargeable Batteries) และมีการใช้ “ลงัสีเขียว” 
ไม่เอาลงัโฟมหรือลงัพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมายอ่มพบวา่ การใชซ้ ้ า (Reuse) คือน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือใช้มากกวา่หน่ึงคร้ัง 
เป็นการน าวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้กลบัมาใช้ใหม่ตรงๆ หรือเพิ่มความสร้างสรรค ์
(DIY) ข้ึน ซ่ึงการใชซ้ ้ าของทางโรงแรมมุ่งเนน้อยูท่ี่การวางแผนการด าเนินการท่ีก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการภายในองคก์รให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยพยายามสร้างความรู้ความเขา้ใจให้พนกังาน
ตระหนกัถึงการปฏิบติังานท่ีช่วยให้การน าทรัพยากรมาใชซ้ ้ าได ้เช่น การท าให้น ้ าใช้แลว้ปนเป้ือน
น ้ ามนัให้น้อยท่ีสุด เป็นตน้ รวมทั้งการใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ส่งผลเสียหรือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การใชแ้กว้กระบอกไมไ้ผ ่เป็นตน้ 
 ประการที่สาม การน ากลับมาใช้อีก (Recycle) คือ การน ากลับมาใช้อีกหรือหมุนเวียน
กลบัมาใชอี้ก ซ่ึงหากพิจารณาโดยทัว่ไป จะพบวา่คลา้ยกบั Reuse แต่ความต่างคือ Recycle เป็นการ
น าวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้ไปผ่านกระบวนการหลอมใหม่แลว้น ากลบัมาเป็นวสัดุ
เดิมหรือวสัดุช้ินใหม่ โดยวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใช้อีกได ้ซ่ึงการจดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล 
และขยะอนัตราย จดัให้มีข้ึนเพื่อใชเ้ป็นวิธีการในการก าหนดขั้นตอนควบคุมการจดัการขยะทัว่ไป 
ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ตั้งแต่การแยกประเภท การจดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดัอย่าง
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ถูกตอ้งเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายในการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ ท่ีไม่ใชแ้ลว้ และเกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิบายวา่ “ เร่ืองของการคัดแยกไม่ว่า
จะเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล เราเองมีโรงคัดแยกอยู่แล้ว ส าหรับขยะเปียกเราจะน าไปท า
ปุ๋ยหมกั ส่วนขยะแห้งเรากน็ าไปเผา (เตาเผา) ซ่ึงติดต้ังห่างจากโรงแรมมากพอสมควร ไม่กระทบต่อ
มลภาวะ เพราะโรงแรมมีพื้นท่ีโดยรอบประมาณ 100 ไร่เศษ เป็นสภาพแวดล้อมของโรงแรม” 
วิธีการน้ีจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงการจัดการขยะทั่วไป รวมถึงขยะอันตราย ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงาน และการบริการของโรงแรม โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจประเภทและปริมาณขยะและพฤติกรรมการทิ้งขยะ โดยด าเนินการ
ส ารวจพื้นท่ีและกิจกรรมต่างๆ ในส านกังาน ถึงประเภทและปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน เพื่อวางแผนใน
การจดัการขยะ ไดแ้ก่ การก าหนดจ านวนถงัขยะ จุดวางถงัขยะ 

ขั้นตอนท่ี 2 การจดัวางถงัขยะและการคดัแยกขยะ หลงัจากทราบถึงประเภท ปริมาณขยะ 
และพฤติกรรมการทิ้งขยะของพนกังาน ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งด าเนินการแยกประเภทของขยะ พร้อม
ทั้งติดป้ายบ่งช้ีประเภทขยะให้ชัดเจนท่ีถังขยะ และน ามาวางในจุดท่ีก าหนด ถงัขยะทุกใบควร
จะตอ้งวางในพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการทิ้ง มีฝาปิด นอกจากน้ียงัตอ้งมีการเตรียมพื้นท่ีท่ีรองรับขยะ
ทั้งหมดก่อนการน าไปก าจดั ซ่ึงพื้นท่ีรองรับขยะจะตอ้งแบ่งออกเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน เพื่อรองรับ
ขยะประเภทต่างๆ ท่ีไดถู้กคดัแยกมาแลว้ 

ขั้นตอนท่ี 3 การให้ความรู้ในการจดัการขยะให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนในการคดัแยก
ขยะอยา่งถูกตอ้ง ส่งเสริมพนกังานให้มีการลดปริมาณขยะอยา่งต่อเน่ือง เช่น การน าวสัดุใชแ้ลว้มา
เวียนใช้ หรือน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือการปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ในส านกังาน หรือการ
ทดแทน และจะตอ้งมีการรณรงคก์ารจดัการขยะในแต่ละรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง  

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถูกตอ้งของการคดัแยกขยะ ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ
ตรวจสอบการทิ้งขยะของพนักงาน ความถ่ีในการตรวจสอบประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือตาม
ความเหมาะสมขององคก์ร หากพบวา่มีการทิ้งขยะผิดประเภทจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการในการ
จดัการเพื่อป้องกนัการทิ้งขยะผิดซ ้ า นอกจากน้ีผูต้รวจสอบจะตอ้งตรวจสอบถึงการน าวสัดุเหลือใช้
มาเวียนใช้ซ ้ า หรือน ากลบัมาใช้ประโยชนใหม่ หรือการปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ในโรงแรมหรือ
เป็นเพื่อการทดแทน  

ขั้นตอนท่ี 5 การก าจดัขยะ ซ่ึงจ าแนกวธีิบริหารจดัการดงัน้ี 
ขยะทัว่ไป เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะจากอุปกรณ์ส านกังานโรงแรม เป็น

ตน้ จะส่งใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปก าจดั 
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ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระดาษ กล่องกระดาษลงั เป็นตน้ จะคดัแยกไว้
เป็นสัดส่วนและจะส่งให้กับผูรั้บซ้ือของเก่าท่ีจะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากมีใน
ปริมาณมากจะตอ้งส่งให้กบับริษทัท่ีรับก าจดัขยะอนัตรายโดยเฉพาะท่ีไดรั้บการอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น 

ขั้นตอนท่ี 6 บนัทึกปริมาณขยะรายเดือนเป็นประจ าทุกเดือน 
นอกจากน้ี จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรม 

(การส่ือสารส่วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิบายวา่ “ พวกเราเห็นว่าควรมีการจัดการขยะมลูฝอยให้
เป็นนโยบายหลัก ไม่ให้กระทบต่อชุมชน และบริเวณรอบข้าง (โดยทุกวนัท่ี 15 ของเดือนจะก าหนด
เป็นวันจัดเก็บขยะชุมชน)”  อีกทั้งส านักงานยงัติดตั้งถงัดกัไขมนัและมีการดูแลท าความสะอาด
อย่างสม ่าเสมอ และเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของเศษขยะ เศษอาหาร 
คราบน ้ ามนัและส่ิงสกปรกต่างๆ ควรได้รับการก าจดัอย่างเหมาะสม โดยจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 ธนัวาคม 2560) 
อธิบายว่า “สภาพภูมิศาสตร์ท่ัวไปในเกาะยาวนั้นจะมีปัญหาเร่ืองของน ้าจืด ทางโรงแรมจึงมี
นโยบายประหยัดการใช้น า้ น าน ้ามาใช้ซ ้าทุกวิธีทาง รีไซเคิลน ้าใหม่ คือใช้น ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และจะไม่ยอมปล่อยน า้เสียโดยปราศจากการบ าบัดท่ีถูกต้องเหมาะสมออกสู่ทะเลหรือแม่น า้
เป็นอันขาด” 
 จากขา้งตน้ยอ่มพบวา่การน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle) คือ การน ากลบัมาใชอี้กหรือหมุนเวยีน
กลบัมาใช้อีก โดยเป็นการน าวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแล้วไปผ่านกระบวนการหลอม
ใหม่แล้วน ากลับมาเป็นวสัดุเดิมหรือวสัดุช้ินใหม่ ซ่ึงวสัดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้อีกได้ ซ่ึงการ
จดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย โดยทางโรงแรมไดจ้ดัให้มีวิธีการในการก าหนด
ขั้นตอนควบคุมการจดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ตั้งแต่การแยกประเภท การ
จดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบักฎหมายในการก าจดัส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุ ท่ีไม่ใชแ้ลว้ และเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  
 ข. การวเิคราะห์การจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลกั 3R ของโรงแรม 

หากพิจารณาถึงประเด็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมดใน
กลุ่มผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรมไดใ้หท้ศันะและมุมมองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามหลกั 3R กล่าวคือ แนวทางการลด (Reduce) การใชพ้ลงังาน และทรัพยากรต่างๆ หรือแนวทาง
การประหยดัการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า และถูกตอ้งเหมาะสมผ่านการสร้างความรู้
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ความเขา้ใจ และการสร้างจิตส านึก ทั้งแก่พนักงานและผูรั้บบริการ การวางแผนการด าเนินการ 
รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการลว้นส่งผลใหช่้วยลดการใชท้รัพยากรไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะ
ท่ีการใช้ซ ้ า (Reuse) คือน ากลบัมาใช้ใหม่ หรือใช้มากกว่าหน่ึงคร้ัง เป็นการน าวสัดุท่ีก าลงัจะเป็น
ขยะหรือเป็นขยะแลว้กลบัมาใชใ้หม่ตรงๆ หรือเพิ่มความสร้างสรรค ์(DIY) ข้ึน ซ่ึงการใชซ้ ้ าของทาง
โรงแรมมุ่งเน้นอยู่ท่ีการวางแผนการด าเนินการท่ีก าหนดขั้นตอนการด าเนินการภายในองค์กรให้
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามสร้างความรู้ความเขา้ใจให้พนกังานตระหนกัถึงการปฏิบติังาน
ท่ีช่วยให้การน าทรัพยากรมาใชซ้ ้ าได ้เช่น การท าให้น ้ าใชแ้ลว้ปนเป้ือนน ้ ามนัให้นอ้ยท่ีสุด เป็นตน้ 
รวมทั้งการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ส่งผลเสียหรือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใช้แกว้กระบอกไม้
ไผ ่เป็นตน้ และการน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle) คือ การน ากลบัมาใชอี้กหรือหมุนเวียนกลบัมาใชอี้ก 
โดยเป็นการน าวสัดุท่ีก าลังจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแล้วไปผ่านกระบวนการหลอมใหม่แล้วน า
กลบัมาเป็นวสัดุเดิมหรือวสัดุช้ินใหม่ ซ่ึงวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชอี้กได ้ซ่ึงการจดัการขยะทัว่ไป 
ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย โดยทางโรงแรมไดจ้ดัให้มีวิธีการในการก าหนดขั้นตอนควบคุมการ
จดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ตั้งแต่การแยกประเภท การจดัเก็บ การขนส่ง และ
การก าจดัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบักฎหมายในการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ และเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

โดยแนวทางการด าเนินการทั้งหมดขา้งตน้ ด าเนินการภายใตแ้นวคิดในการปฏิบติัท่ีส าคญั
ของโรงแรมไดแ้ก่ 

ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็นแนวปฏิบติัของบุคลากรในองคก์ร 
 ประการต่อมา การสร้างความรู้ความเขา้ใจทั้งแก่พนกังานและผูรั้บบริการของโรงแรมให้
ตระหนกัและปฏิบติัตามการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R คือ การลด (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) 
และการน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle)   
 ประการท่ีสาม การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งอาคาร
สถานท่ี วธีิการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม และ 
 ประการท่ีส่ี การเชิญชวนให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
โรงแรม 

4.1.2 ด้านวฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) 
ประเด็นด้านวฒันธรรมองค์การ ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัทั้ งหมดในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มโรงแรม ไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัการจดัการดา้นวฒันธรรมองค์การแบบท่ีให้
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พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใชแ้นวคิดวฒันธรรมองคก์ารของ 
Ivancevich et al. (2011) เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ประการแรก วฒันธรรมการบริการลูกคา้ (Customer-service Culture) คือ การสร้างรูปแบบ
ของการบริการให้เป็นแนวทางของการท างานในทิศทางเดียวกันขององค์กร โดยทางโรงแรม
ตระหนักถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการให้บริการท่ีประทับใจแก่
ผูรั้บบริการ ซ่ึงถือเป็นกลลยทุธ์ท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจของโรงแรม ดงัพิจารณาไดจ้ากกรณีการ
ปฏิบติัตามแนวคิดการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกั 3R ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของโรงแรม 
ไดแ้ก่ โดยการขอความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งภายในกบัการให้บริการ โดยการสร้างการยอมรับและ
ตระหนกัถึงการปฏิบติัตามแนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R แก่พนกังานโรงแรม และการ
ขอความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกกบัการให้บริการ โดยการสร้างการยอมรับและตระหนกัถึง
การปฏิบติัตามแนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R แก่บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม ซ่ึง
หมายถึงกลุ่มผูใ้ห้บริการสมทบ เช่น เรือรับส่งของ ผูรั้บเหมาขนส่ง ดงัเช่น ผูบ้ริหารโรงแรม (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2561) อธิบายว่า “เราขอร้อง ขอความร่วมมือท้ังเรือรับส่งของทาง
โรงแรม และของผู้ รับเหมาขนส่งทางเรือ เร่ืองเสียงเคร่ืองยนต์นะว่าอย่าท าให้เสียงดังเม่ือใกล้ถึงฝ่ัง
โรงแรมต้องเพลาเคร่ืองยนต์ลงให้มากท่ีสุด เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนลูกค้าท่ีพักในโรงแรมและท่ี
พักอาศัยในละแวกนี”้ 

ประการท่ีสอง วฒันธรรมทางจริยธรรม (Ethical Culture) คือ องค์การท่ีมีวฒันธรรมเน้น
จริยธรรม เป็นการด าเนินงานท่ีมีบรรษทัภิบาล (Corporate Governance) มีความเป็นธรรมต่อลูกคา้ 
พนกังานและกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของพนกังานในผลประโยชน์ของ
สวสัดิการพนกังานและนโยบายของฝ่ายบุคลากร (ผา่นทางคณะกรรมการของพนกังาน) และรักษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมของโรงแรมและอนุรักษ์ตน้ไมท้้องถ่ินและท่ีอยู่
อาศยัของสัตวป่์า มีจริยธรรมต่อการคิดถึงท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป์ระจ าทอ้งถ่ิน เช่นการรักษาท่ีอยูอ่าศยั
ของนกเหงือกและสัตวส์ายพนัธ์ุอ่ืนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงแรม ซ่ึงโรงแรมให้ความส าคญักับ
วิธีการหรือการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมโดยมิไดเ้นน้หวงัแต่ผลลพัธ์อย่างเดียว ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
ใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2560) 
อธิบายวา่ “นโยบายของโรงแรมเรามีความชัดเจนมากและเป็นนโยบายของโรงแรมท่ีจะต้องจัดการ
เร่ืองสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุลย์ นึกถึงสัตว์พืชท้องถ่ินด้วย เขาอยู่ได้เรากอ็ยู่ ได้” และ 

ประการท่ีสาม วฒันธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture) ความหลากหลายใน
องคก์ารส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ซ่ีงการจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี
ส าคญัของโรงแรมด าเนินการโดยการใชก้ารฝึกอบรมบุคลากร หรือการอบรมพนกังานก่อนการเขา้
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ปฏิบติังานของพนักงานโรงแรม ขณะเดียวกนัใชก้ารจดัการท่ีเน้นการสร้างความตระหนักต่อการ
ท างานท่ียึดมัน่ถึงการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของโรงแรมใน
ขณะเดียวกนัก็พยายามจดัการความหลากหลายของผูรั้บบริการผา่นการชกัชวนดว้ยความสมคัรใจ
ให้เขา้ใจถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้
สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2560) 
อธิบายว่า “ทางโรงแรมจัดกิจกรรมให้พนักงานชาวท้องถ่ินของเราได้มีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า
ชาวต่างชาติจากท่ีต่างๆท่ีมาพักกับเรา เรามีการผลิตผักและสมนุไพรออแกนิคในสวนของเราอยู่แล้ว 
เราเชิญลูกค้าต่างชาติมาชมสวนและเรียนรู้เก่ียวกับสมุนไพรไทยด้วยกัน ท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สนุกสนาน นอกจากการน าผักและสมุนไพรมาใช้ในการปรุงอาหารในร้านอาหารของเรา ลูกค้า
สามารถเลือกผัก และสมุนไพรมาปรุงอาหารเม่ือลูกค้าลงเรียนคอร์สท าอาหารของเราได้ นอกจากนี้
เรายงัท ากิจกรรมพาลูกค้าไปร่วมท ากิจกรรมกับคนท้องถ่ิน ชุมชนนอกโรงแรมด้วย” 

จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัการองคก์ารในมิติดา้นวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 3 
ประเด็น ได้แก่ วฒันธรรมการบริการลูกคา้ (Customer-service Culture) วฒันธรรมทางจริยธรรม 
(Ethical Culture) และวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture) นั้น โรงแรมไดส้ร้างและ
ปฏิบติัตามวฒันธรรมผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อหล่อหลอมหรือกล่อมเกลาให้บุคลากรทั้ ง
ภายในและภายนอกองคก์รหรือโรงแรม ซ่ึงการอบรมด าเนินการทั้งในทางตรงและทางออ้มเพื่อท า
ให้วฒันธรรมท่ีสร้างข้ึนนั้นถูกแปลงไปสู่การปฏิบติัผ่านการยอมรับและตระหนกัถึงความส าคญั
ของการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลัก 3R หรือการจดัการองค์กรสีเขียวท่ีให้ความส าคญักับการ
บริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4.1.3 ด้านภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
ประเด็นด้านภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็น

การใช้ภาวะผูน้ าเพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบติังานขององค์การให้เอ้ืออ านวยต่อการ
บรรลุประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยใช้แนวคิดของ Bass (1985) จ  าแนกภาวะผู ้น าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลงออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ประการแรก การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หมายถึง การท่ีผูน้ า
ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา 
ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติั
เหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา ส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี 
คือ ผูน้ าจะตอ้งมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้ าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความ
จงรักภักดี และความมั่นใจของผูต้าม และท าให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกับผูน้ า โดยอาศัย
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วิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้  าแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั
เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความ
มัน่ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปล่ียนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของ
ตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององค์การ    

ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 25 เมษายน 2560) อธิบายวา่ “ทางโรงแรมมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและป้องกัน
มลภาวะตามความเหมาะสม ผู้บริหารทุกคนจะท าตัวเป็นแบบอย่างให้พนักงานเห็นตามนโยบาย
หลักของโรงแรมท่ีต้องด าเนินงานโดยยึดหลักเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น การพยายามน าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่   ก าหนดการเลือกใช้วัตถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  การลดปัญหา
มลพิษหรือควบคุมให้เกิดน้อยท่ีสุด ท้ังหมดนีผู้้บริหารออกนโยบายและกล็งมือท าให้พนักงานเห็น
ด้วยว่าไม่ได้เป็นเพียงนโยบายในแผ่นกระดาษเท่านั้น” 

ประการท่ีสอง การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การท่ีผูน้ าจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้
ความหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้ทีมให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึง
ความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะสร้างและส่ือความหวงัท่ี
ผูน้  าต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ร่วมกนั ผูน้  าแสดงความเช่ือมัน่และแสดงให้เห็นความตั้งใจอยา่งแน่วแน่วา่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได ้ผูน้  าจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์การ ผูน้ าจะ
ช่วยใหผู้ต้ามพฒันาความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว ท าใหผู้ต้ามรู้สึกเหมือนตนเองมีคุณค่า 
และกระตุน้ให้พวกเขาสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีตนเองเผชิญได ้ซ่ึงในกรณีน้ีทางโรงแรมยงัตอ้งมี
การคิดหาวิธีการในการจูงใจพนกังานให้มีแรงบนัดาลใจในการปฎิบติังานดว้ยความยินดีโดยไม่ใช่
ลกัษณะของการเกรงกลวัต่อกฎระเบียบของโรงแรม ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2561) อธิบายวา่ “การบริหาร
จัดการเร่ืองส่ิงแวดล้อมนะ  ต่อให้มีนโยบายดีแค่ไหน เป้าหมายก็ชัดเจน ความตั้งใจก็มี แต่ถ้าคน 
หรือบุคลากรไม่มีความแน่วแน่ ไม่มีแรงบันดาลใจท่ีจะกระท าได้อย่างต่อเน่ือง มนักย็ากนะท่ีจะก้าว
ไปในแต่ละขัน้ แต่ไม่ว่ายงัไงกต็ามกต้็องพยายามกันต่อไป ส่ิงแวดล้อมดีขึน้ ชีวิตพวกเรากดี็ขึน้ตาม
กันนะ” 

ประการท่ีสาม การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การท่ีผูน้ ามีการ
กระตุ้นผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผูต้ามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และ
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สร้างสรรค์ โดยผูน้ ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและ
สนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบโดยผูน้ าจะสร้างความ
เช่ือมัน่ให้ผูต้ามวา่ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์
ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของ
ผูร่้วมงานทุกคน ผูต้ามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้ งค  าถามต่อตนเอง ความเช่ือและประเพณี การ
กระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาความสามารถของผูต้ามในการท่ีจะตระหนกัและ
แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองยิ่งข้ึนไป ในกรณีของโรงแรมยงัอยูใ่นขั้นตอนของการพฒันาความสามารถ
ของพนกังานในการท่ีจะตระหนกัและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เน่ืองจากพนกังานชาวทอ้งถ่ินจะยงั
ไม่ค่อยกลา้แสดงออกทางความคิดเห็นมากนกั ผูบ้ริหารจึงตอ้งยงัตอ้งสวมบทบาทในการเป็นผูน้ า
ค่อนขา้งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 26 เมษายน 2560) อธิบายวา่ “ เรามีการทบทวนแผนการท างานด้านส่ิงแวดล้อม
อยู่ เสมอ มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานของเรา เพ่ือน าเอาความคิดเห็นเหล่านั้นมาประเมิน
ควบคู่กับผลการปฎิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมาโดยพยายามก าจัดจุดอ่อนของการด าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมออกไปให้มากท่ีสุด แต่พนักงานของเรายังต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทาง
ความคิดในทักษะการปรับปรุงงานและการแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น ซ่ึงน่ีก็เป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรา” 

ประการท่ีส่ี การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าจะมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าในการดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท า
ใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้  าจะเป็นท่ีปรึกษาของผูต้ามแต่ละคน จะเอาใจใส่ในความ
ตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธ์ิผล และการเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพ
ของผูต้ามและเพื่อนร่วมงานให้สูงข้ึน นอกจากน้ีผูน้ าจะมีการปฏิบติัต่อผูต้าม โดยการใหโ้อกาสใน
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการใหก้ารสนบัสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ผูน้ าสนใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลมากกว่าเป็นแค่เพียงพนกังานหรือเป็น
เพียงปัจจยัการผลิต ผูน้ าจะมีการฟังในรูปแบบการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผูน้  าจะมีการมอบหมายงาน
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มท่ี และ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีทา้ทายความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ามวา่ตอ้งการค าแนะน า การสนบัสนุนและ
การช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานท่ีรับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูก
ตรวจสอบ ซ่ึงในกรณีของโรงแรมในการปฎิบัติต่อพนักงานด้านความเป็นปัจเจกบุคคล ยงัไม่
เด่นชดั เน่ืองจากตอ้งใช้ความร่วมมือกนัเป็นหลกัในการท างานลกัษณะกลุ่มท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและ
กนั เน้นความกลมกลืนไปในแนวทางเดียวกนั ระเบียบการต่างๆ รวมถึงการประเมินผลจึงค่อนไป
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ในรูปแบบอิงความเป็นกลุ่มมากกวา่ความเป็นปัจเจกบุคคล ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
ผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 26 เมษายน 2560) อธิบายวา่ “ เรา
มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรม โดยก าหนด แบ่งฝ่ายจัดการดูแลด้านส่ิงแวดล้อมเป็นทีมท่ี
เช่ือมโยงกัน ยึดรูปแบบการท างาน การประเมินผลอย่างเป็นระบบตามแผนการท างานภายใต้
นโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักในการด าเนินธุรกิจและเป็น
นโยบายส าคัญของโรงแรมท่ีต้องมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภาพ” 
  จากการวเิคราะห์ขา้งตน้ยอ่มสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการทั้งดา้นภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบ้ริหารโรงแรมนั้นเป็นไปตามแนวคิดท่ีเน้นถึง
การมี อิท ธิพลอย่างมี อุดมการณ์  (Idealized Influence) การส ร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration 
Motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized Consideration) โดยสะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ริหารโรงแรมประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง (Leadership Model) ส าหรับพนกังาน ดงัพบวา่ ผูบ้ริหารไดรั้บการยกย่อง เคารพนับถือ 
ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานกนั พนักงานจึงพยายาม
ประพฤติปฏิบติัให้เหมือนกบันโยบายและความคาดหวงัจากผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัพนักงานไดอ้ย่างชัดเจนและทัว่ถึง ซ่ึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารดงักล่าวถือเป็นแบบ
แผนท่ีส าคญัต่อการหล่อหลอมทั้งทางวฒันธรรมองคก์รและการสร้างแนวทางการปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์
กบัการจดัการองคก์ารสีเขียวเพื่อส่งใหก้ารบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4.1.4 ด้านนโยบายการบริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Service Policy)                     
ประเด็นด้านนโยบายการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นการปฎิบัติเก่ียวกับการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูงจนท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ เม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัสูง
จะท าให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดี ซ่ึงมีผลโดยตรงในทางการตลาดระดบัสูง เน่ืองจากลูกคา้ในฐานะ
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจมากพอท่ีจะตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการอีกในภายหลงั ทั้งน้ีจากแนวคิด
ของ Kassinis & Soteriou (2003) อธิบายให้เห็นวา่ ความตอ้งการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของผูใ้ชบ้ริการ
โรงแรม เพราะผูบ้ริหารโรงแรมมีจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมสูง ย่อมตอ้งการให้โรงแรมของตนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีความตอ้งการของลูกคา้เป็นแรงกดดนัท่ีส าคญัให้เกิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดีนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารในจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 26 เมษายน 2560) อธิบายว่า“ท่ีผ่านมาเราก็ท ากันมาเยอะพอสมควร นโยบายของ
โรงแรมเรามีความชัดเจนมากและเน้นการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้ลูกค้าประทับใจ เรา
จะต้องจัดการเร่ืองสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุลย์ ในเร่ืองของงบประมาณจัดการหรืออุปกรณ์ท่ี
ใช้สนับสนุนงานบริการด้านส่ิงแวดล้อมเรามีเพียงพอและได้รับการสนับสนุนภายในเครือของ
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โรงแรมเราอยู่ แล้วเพราะเราเน้นท่ีความเป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้
มาตรฐานระดับโลก เราไม่ควรแม้แต่จะคิดลดต้นทุนโดยน าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายกับส่ิงแวดล้อม
มาในโรงแรมเป็นอันขาด ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้จะต้องท ามาจากธรรมชาติและไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม
เสมอ”เราเน้นให้ลูกค้าประทับใจในบริการสีเขียวและกลับมาหาเรา นึกถึงเราอีกทุกคร้ังท่ีมาท่ีเกาะ
นี”้ 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ย่อมสะทอ้นว่า แรงกดดนัจากความตอ้งการของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการถือเป็นกลไกส าคญัท่ีผลกัดนัให้ผูน้  าองคก์รจ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนการ
ด าเนินธุรกิจการโรงแรมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การผลกัดนั
ของลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนจึงถือเป็นกลไกท่ีขบัเคล่ือนองคก์รผา่นผูบ้ริหารของโรงแรมใน
ฐานะผูน้ าองคก์รเพื่อผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายขององคก์รต่อไป  
 4.1.5 ผลการวิเคราะห์การจัดการองค์การสีเขียวของโรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน
ภาคใต้ของประเทศไทย 
 จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดข้างต้นย่อมพบว่า มิ ติด้านการจัดการองค์การสีเขียว (Green 
Organization Management) นั้ นให้ความส าคัญกับการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลัก 3R (3R of 
Nature Environment) กล่าวคือ แนวทางการลด (Reduce) การใชพ้ลงังาน และทรัพยากรต่างๆ หรือ
แนวทางการประหยดัการใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า และถูกตอ้งเหมาะสมผา่นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตส านึก ทั้ งแก่พนักงานและผู ้รับบริการ การวางแผนการ
ด าเนินการ รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการล้วนส่งผลให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้เป็น
อยา่งดี ในขณะท่ีการใชซ้ ้ า (Reuse) คือน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือใชม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง เป็นการน าวสัดุท่ี
ก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้กลบัมาใชใ้หม่ตรงๆ หรือเพิ่มความสร้างสรรค ์(DIY) ข้ึน ซ่ึงการ
ใช้ซ ้ าของทางโรงแรมมุ่งเน้นอยู่ท่ีการวางแผนการด าเนินการท่ีก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ
ภายในองคก์รให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามสร้างความรู้ความเขา้ใจให้พนกังานตระหนกั
ถึงการปฏิบติังานท่ีช่วยให้การน าทรัพยากรมาใช้ซ ้ าได ้เช่น การท าให้น ้ าใชแ้ลว้ปนเป้ือนน ้ ามนัให้
นอ้ยท่ีสุด เป็นตน้ รวมทั้งการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ส่งผลเสียหรือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใช้
แก้วกระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น และการน ากลับมาใช้อีก (Recycle) คือ การน ากลับมาใช้อีกหรือ
หมุนเวียนกลับมาใช้อีก โดยเป็นการน าว ัสดุ ท่ีก าลังจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแล้วไปผ่าน
กระบวนการหลอมใหม่แลว้น ากลบัมาเป็นวสัดุเดิมหรือวสัดุช้ินใหม่ ซ่ึงวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใช้
อีกได ้ซ่ึงการจดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย โดยทางโรงแรมไดจ้ดัให้มีวิธีการใน
การก าหนดขั้นตอนควบคุมการจดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ตั้ งแต่การแยก
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ประเภท การจดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายใน
การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุ ท่ีไม่ใชแ้ลว้ และเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

โดยแนวทางการด าเนินการทั้งหมดขา้งตน้ ด าเนินการภายใตแ้นวคิดในการปฏิบติัท่ีส าคญั
ของโรงแรมไดแ้ก่ 

ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็นแนวปฏิบติัของบุคลากรในองคก์ร 
 ประการต่อมา การสร้างความรู้ความเขา้ใจทั้งแก่พนกังานและผูรั้บบริการของโรงแรมให้
ตระหนกัและปฏิบติัตามการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R คือ การลด (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) 
และการน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle)   
 ประการท่ีสาม การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งอาคาร
สถานท่ี วธีิการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม  
 และประการท่ีส่ี การเชิญชวนให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงแรม 

อย่างไรก็ดี  การจัดการองค์การในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การทั้ ง 3 ประเด็น ได้แก่ 
วฒันธรรมการบริการลูกคา้ (Customer Service Culture) วฒันธรรมทางจริยธรรม (Ethical Culture) 
และวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture) นั้ น โรงแรมได้สร้างและปฏิบัติตาม
วฒันธรรมผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อหล่อหลอมหรือกล่อมเกลาให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรหรือโรงแรม ซ่ึงการอบรมด าเนินการทั้ งในทางตรงและทางอ้อมเพื่อท าให้
วฒันธรรมท่ีสร้างข้ึนนั้นถูกแปลงไปสู่การปฏิบติัผา่นการยอมรับและตระหนกัถึงความส าคญัของ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R หรือการจดัการองค์กรสีเขียวท่ีให้ความส าคญักบัการบริหาร
จดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการบริหารจดัการทั้งดา้นภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบ้ริหารโรงแรมนั้นเป็นไปตามแนวคิดท่ีเน้นถึง
การมีอิท ธิพลอย่างมี อุดมการณ์   (Idealized Influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration 
Motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized Consideration) โดยสะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ริหารโรงแรมประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง (Leadership Model) ส าหรับพนกังาน ดงัพบวา่ ผูบ้ริหารไดรั้บการยกย่อง เคารพนับถือ 
ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานกนั พนักงานจึงพยายาม
ประพฤติปฏิบติัให้เหมือนกบันโยบายและความคาดหวงัจากผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัพนักงานไดอ้ย่างชัดเจนและทัว่ถึง ซ่ึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารดงักล่าวถือเป็นแบบ
แผนท่ีส าคญัต่อการหล่อหลอมทั้งทางวฒันธรรมองคก์รและการสร้างแนวทางการปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์
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กบัการจดัการองค์การสีเขียวเพื่อส่งให้การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง
แรงกดดนัจากความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการถือเป็นกลไกส าคญัท่ีผลกัดนัให้ผูน้ าองคก์ร
จ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินธุรกิจการโรงแรมท่ีสอดคล้องกบัการจดัการ
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การผลกัดนัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนจึงถือเป็นกลไกท่ี
ขบัเคล่ือนองค์กรผ่านผูบ้ริหารของโรงแรมในฐานะผูน้ าองค์กรเพื่อผลกัดันให้เป็นนโยบายของ
องคก์รต่อไป 
 
4.2 มิติการตลาดสีเขียวของโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย  

จากแนวคิดการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) ประกอบดว้ย การพิจารณาถึงประเด็น
ท่ีส าคัญต่างๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Product & 
Packaging) ดา้นราคา (Green Price) ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Green Place of Distribution) และ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) ซ่ึงจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบัขา้งตน้ 

4.2.1 ด้านผลติภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม (Green Product & Packaging) 
ประเด็นดา้นผลิตภณัฑ์สีเขียวและบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมดใน

กลุ่มผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม ไดใ้หท้ศันะและมุมมองเก่ียวกบัการจดัการดา้นการใช้
ผลิตภณัฑสี์เขียวและบรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มไปในแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 

ปัจจุบันโรงแรมใช้นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือเรียกว่าการ
จดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว (Green Procurement) หมายถึง การจดัซ้ือหรือจดัจา้งผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมทางดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินคา้หรือบริการตามท่ีก าหนด และการ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการผลิตและบริการโดยพิจารณาตลอดทั้ งวฎัจักรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีโรงแรมไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ โดยมีฉลากส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือแยก
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มออกจากผลิตภณัฑท์ัว่ไปในทอ้งตลาด  

ส าหรับประเทศไทยไดใ้ชค้  าวา่ “ฉลากสีเขียว” (Green Label) เป็นฉลากท่ีให้กบัผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกวา่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท าหน้าท่ี
อยา่งเดียวกนั 
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   ภาพที ่4.1 ฉลากสีเขียว  
   ท่ีมา: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2562) 

 
นอกจากน้ีโรงแรมใช้เกณฑ์ในการจดัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 1) 

การใช้วสัดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อย เช่น วสัดุไม่มีพิษ วสัดุหมุนเวียนทดแทนดว้ยวสัดุรี
ไซเคิล และวสัดุท่ีใช้พลงังานต ่าในการจดัหามา 2) การใช้วสัดุน้อย เช่น น ้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มี
จ านวนประเภทของวสัดุนอ้ย 3) การมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้พลงังาน
สะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต 4) การมี
ระบบขนส่งและจดัจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ลดการใชหี้บห่อบรรจุภณัฑ์ท่ีฟุ่มเฟือย ใช้
บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดุท่ีใชซ้ ้ าหรือหมุนเวียนใชไ้ดใ้หม่ และเลือกใชเ้ส้นทางการขนส่งท่ีประหยดั
พลงังานท่ีสุด ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดในช่วงการใชง้าน เช่น ใชพ้ลงังานต ่า มีการปล่อย
มลพิษต ่าในระหวา่งการใชง้าน ลดการใชว้สัดุส้ินเปลือง และลดการใชช้ิ้นส่วนท่ีไม่จ  าเป็น มีความ
คุม้ค่าตลอดชีวิตการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ตอ้ง
เปล่ียนบ่อย 5) การมีระบบการจดัการหลงัหมดอายุการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น การเก็บ
รวบรวมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย มีการออกแบบให้สามารถน าสินคา้หรือช้ินส่วน
กลบัมาใช้ซ ้ า หรือหมุนเวียนใช้ใหม่ไดง่้าย หรือหากตอ้งก าจดัทิ้งสามารถน าพลงังานกลบัคืนมา
ใชไ้ดแ้ละมีความปลอดภยัส าหรับการฝังกลบ 

จากหลกัการขา้งตน้ จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม
โรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 เมษายน 2560) อธิบายวา่ “ทางโรงแรมได้ประสานงานกับฝ่าย
จัดซ้ือให้น าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้ในโรงแรมให้มากท่ีสุด เพ่ือสนองต่อนโยบาย
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การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือเรียกว่าการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement
ท่ีเป็นหน่ึงในหลักการบริหารงานของโรงแรมเรา”  

นอกจากขา้งตน้ทางโรงแรมยงัมีการบริหารจดัการในการใช้ผลิตภณัฑ์โรงแรมท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม โดยมีวิธีการด าเนินการ ไดแ้ก่ การด าเนินการคดัเลือกสินคา้ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม ดงัพิจารณาได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรม 
(การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 เมษายน 2560) อธิบายว่า “ทางโรงแรมได้พยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะน า
ส่ิงของท่ีมีหาได้ในท้องถ่ิน ส่ิงท่ีเหลือและยงัอยู่ในสภาพท่ีได้ น ากลับมาใหม่ หรือส่งให้ฝ่ายจัดเกบ็
ไปรีไซเคิลให้ได้มากท่ีสุด” 

อยา่งไรก็ตามกิจกรรมการใหบ้ริการของโรงแรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
กิจกรรมแรก การเรียนท าอาหารไทย โดยลูกคา้ท่ีมาพกัจะไดเ้รียนรู้วิธีการเตรียมและปรุง

อาหารไทยกบัพ่อครัวท่ีมีประสบการณ์และความช านาญของโรงแรม โดยจะไดรั้บค าแนะน าจาก
ทุกขั้นตอนและพ่อครัวจะอธิบายส่วนผสมและแสดงวิธีประกอบทุกอย่างเพื่อสร้างรสชาติอาหาร
ไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

กิจกรรมต่อมา การพายเรือคายคั โดยลูกคา้สามารถพายเรือคายคัเพื่อส ารวจแนวชายฝ่ังของ
เกาะยาวน้อย-ชายหาดและอ่าวเล็กๆ ท่ีอยู่ใกลก้บัรีสอร์ท หรือเขา้ร่วมทวัร์พายเรือคายคัของพารา
ไดซ์เกาะยาว ซ่ึงจะน าไปสู่สภาพแวดลอ้มท่ีงดงามของอ่าวพงังาและไดรั้บการออกแบบมาเพื่อให้
ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและห่างจากจุดท่องเท่ียวหลกั อ่าวพงังาเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการก่อตวั
ของหินอนัน่าท่ึงความงามของธรรมชาติท่ีสวยงามและชายหาดอนัอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นพิเศษของ
อ่าวพงังาคือ “เกาะหอ้ง” โดยสามารถพายเรือเขา้ไปส ารวจภายในไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัน ้าดว้ย 

กิจกรรมสาม การป่ันจกัรยานเสือภูเขา ทวัร์ อีโค่ไบค ์โดยลูกคา้สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัชีวิต
เกาะยาวน้อยและชีวิตในท้องถ่ินของเกาะขณะท่ีร่วมทัวร์ไกด์กับทางโรงแรม ผูเ้ข้าพกัจะต้อง
เดินทางโดยเรือหางยาวไปยงัตวัเมืองท่าผูรั้บบริการซ่ึงเป็นท่ีท่ีสามารถถ่ายภาพรูปป้ันนกเงือกนกท่ี
มีช่ือเสียงซ่ึงตอ้นรับผูรั้บบริการทุกท่านไปยงัท่าเรือก่อนท่ีจะมุ่งหน้าไปตามถนนและเส้นทาง
ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของเกาะ เพลิดเพลินไปกบัการข่ีจกัรยานไปในท่ีร่มของสวนยางขา้งทุ่งนาและ
ผา่นหมู่บา้นชมวิถีชีวิตชาวทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเท่ียวชมธรรมชาติอนังดงามของเกาะ
ยาวนอ้ย 

กิจกรรมส่ี การท าผา้บาติก โดยลูกคา้สามารถเรียนรู้การท าศิลปะงานประดิษฐ์และน ากลบั
บา้น  พิมพบ์าติกเดิมเป็นของท่ีระลึกท่ีไม่ซ ้ าใคร เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

กิจกรรมห้า ทวัร์หมู่บา้น ชมพระอาทิตยต์ก วิลเลจซนัเซ็ททวัร์ โดยโรงแรมมีกิจกรรมเวลา
ช่วงเยน็ให้ไกด์พาทวัร์รอบๆ เกาะยาวนอ้ย เท่ียวชมเกาะและชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยงาม สัมผสักบั
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ชีวิตในท้องถ่ินบนเกาะเขตร้อนท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติและเพลิดเพลินกับทิวทศัน์ของพระ
อาทิตยต์กท่ีสะพานยาว แวะเท่ียวชมแหล่งช็อปป้ิงของท้องถ่ินเพื่อสัมผสัรสชาติของผลไม้ใน
ทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมหก ทวัร์เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ด าน ้าต้ืนวนัเดยท์ริป โดยลูกคา้สามารถชม
และส ารววจเกาะท่ีสวยงามลอ้มรอบด้วยหาดทรายสีขาวและน ้ าทะเลใสสะอาดตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
ชายฝ่ังกระบ่ี และวา่ยน ้ าด าน ้ าดูปะการังและผอ่นคลาย ท่ามกลางทิวทศัน์ท่ีสวยงาม นอกจากน้ีทาง
โรงแรมยงัจดัเตรียมอาหารกลางวนัแบบปิกนิกแบบป่ินโตรักษโ์ลกไวใ้หบ้นเรือหรือชายหาด 

กิจกรรมเจ็ด โปรแกรมการเรียนการสอนโยคะระยะสั้น โดยโรงแรมมีโปรแกรม กิจกรรม
การเรียนการสอนโยคะระยะสั้น โดยเป็นสถานท่ีฝึกเรียนโยคะแบบเปิดโล่ง ศาลาตั้งอยูบ่นชายหาด
ท่ีมีทศันียภาพท่ีงดงามเหนือมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ สร้างแรงบนัดาลใจจากฉากหลงัหินปูนอ่าว
พงังา 

กิจกรรมแปด พิธีแต่งงานปลูกต้นไม้คู่รักส่งเสริมส่ิงแวดล้อม โดยพิธีแต่งงานท่ีจดัใน
โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว ทางโรงแรมจดัให้อยา่งมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซ่ึงคู่แต่งงาน
จะตอ้งปลูกตน้ไมแ้ห่งความรักส าหรับเจา้สาวและเจา้บ่าว คือตน้มะพร้าวบนชายหาดของรีสอร์ท
เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของการเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์และเป็นพยานในความรัก 

ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดขา้งตน้ลว้นส่งผลให้รูปแบบการให้บริการของโรงแรมมีความโดดเด่น
และแตกต่างจากโรงแรมอ่ืนๆ ทัว่ไป  

จากขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ โรงแรมพยายามเลือกใชอุ้ปกรณ์และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงช่วยส่งเสริมให้รูปแบบการให้บริการนั้ นเกิดอัตลักษณ์ (Service Identities) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ์การตลาดตามนโยบายของผูบ้ริหารโรงแรมและวฒันธรรมองคก์ร 
ดังสะท้อนผ่านการสร้างกิจกรรมการท่อเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการนอกเหนือจากการ
ใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั    

4.2.2 ด้านราคา (Green Price)  
ประเด็นดา้นราคา ท่ีตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการผลิตกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มจนกระทัง่น าไปสู่

การตั้งราคา ซ่ึงเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่ายแพงให้กบัต้นทุนการผลิตและคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึน โดย
ขอ้มูลหอ้งพกัโรงแรมและราคา มีดงัรายละเอียดดงัน้ี 

โรงแรมมีห้องพักทั้ งหมด 5 แบบ ตั้ งแต่ห้องท่ีราคาประมาณ 3,000-10,000 บาท/คืน 
ห้องพกัทั้ง 5 แบบ เนน้โทนสีฟ้าน ้ าทะเลเป็นโทนสีหลกั ขนาดห้องกวา้ง มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบครัน โดยแบ่งประเภทห้องออกเป็นสองประเภทคือห้องวิวสวน Garden View และห้องววิทะเล 
Sea View ดงัน้ี 
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แบบท่ี 1 ซูพีเรีย สตูดิโอ Superior Studio (54 ตร.ม./Garden View) ซูพีเรียสตูดิโอ ตั้งอยูใ่น
เชิงเขาของพื้นท่ีรีสอร์ท มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม หรูหราและสะดวกสบาย มีเตียงนอนและพื้นท่ีใช้
สอยสบายและโรแมนติก มีทีวีดาวเทียมท่ีมีช่องต่างประเทศช่วยให้ลูกคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬา
และความบนัเทิง และหอ้งพกัอยูไ่ม่ไกลจากชายหาดส่วนตวั 

 แบบท่ี 2 จากุซซ่ี สตูดิโอ Jacuzzi Studio (56 ตร.ม./Garden View) จากุซซ่ีสตูดิโอ มีอ่าง
อาบน ้ าจากุซซ่ีส่วนตวัห้องพกัตั้งอยูบ่นเชิงเขาของบริเวณรีสอร์ทและมุมมองท่ีสวยงามของรีสอร์ท 
หรูหราและหลบัสบายในยามค ่าคืน พื้นท่ีใชส้อยอากาศท่ีสดช่ืน มีทีวีดาวเทียมท่ีมีช่องต่างประเทศ
ช่วยใหลู้กคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬาและความบนัเทิง และหอ้งพกัอยูไ่ม่ไกลจากชายหาดส่วนตวั  

 แบบท่ี 3 พลันจ์พลู ดีลักซ์  สตูดิโอ Plunge Pool Deluxe Studio (62 ตร.ม./Sea View) 
พลนัจพ์ลูดีลกัซ์สตูดิโอตั้งอยูใ่นเชิงเขาของพื้นท่ีรีสอร์ทท่ีสวยงามน าเสนอมุมมองท่ีเห็นอ่าวพงังา 
ความหรูหราและสะดวกสบายเตียงนอนท่ีท าให้หลบัสบายในยามค ่าคืน มุมส่วนตวั มุมโรแมนติก
และสระว่ายน ้ า ทีวีดาวเทียมท่ีมีช่องต่างประเทศช่วยให้ลูกคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬาและความ
บนัเทิง และหอ้งพกัอยูไ่ม่ไกลจากชายหาดส่วนตวั 

แบบท่ี 4 พูล วิลล่า Pool Villa (91 ตร.ม./Sea View) พูล วิลล่า เป็นห้องพกัท่ีมีสระว่ายน ้ า
ส่วนตวัภายในหอ้งพาราไดซ์บีชฟร้อนท ์สวยงามน าเสนอมุมมองท่ีเห็นอ่าวพงังา พาราไดซ์เกาะยาว
ของพูลวิลล่าเสนอความสง่างามและความเป็นส่วนตวั บนชายหาด มีสระว่ายน ้ าส่วนตวัจากุซซ่ี, 
สวนและพื้นท่ีใชส้อยกลางแจง้พร้อมบาร์ส่วนตวั แช่ตวัในสระส่วนตวัของคุณเอง ทีวีดาวเทียมท่ีมี
ช่องต่างประเทศช่วยให้ลูกคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬาและความบนัเทิง และห้องพกัอยูไ่ม่ไกลจาก
ชายหาดส่วนตวั 

แบบท่ี 5 ฮิลท็อปพูล วลิล่า Hilltop Pool Villa (390 ตร.ม./Sea View) ฮิลท็อปพูล วิลล่าเป็น
ห้องท่ีมีขนาดใหญ่สุดถึง 390 ตร.ม. วิวดีสุด มีสระว่ายน ้ าส่วนตวั ครัว ห้องนั่งเล่น ห้องน ้ าขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของรีสอร์ทแห่งน้ี เหมาะมากๆ ส าหรับครอบครัวหรือคู่รักท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั  

เม่ือพิจารณาทางด้านราคาห้องพักแล้ว  ระดับราคา 3 ,000-10,000 บาท/คืน ส าหรับ
ชาวต่างชาตินั้น ถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติยอมรับได ้เน่ืองจากลูกคา้ท่ี
พกักบัโรงแรมส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติระดบัชนชั้นกลางข้ึนไป ท่ียินดีจ่ายเงิน
เขา้พกัเพื่อวตัถุประสงค์ตอ้งการพกัผอ่นใชเ้วลาอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติและไดรั้บการบริการท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มให้มากท่ีสุด อยา่งไรก็ดีหากสามารถปรับระดบัราคาและแพคเก็จท่ีพกัในระดบั
ท่ีมีความคุม้ค่ามากข้ึน ในแพคเกจท่ีพกัรวมทวัร์กิจกรรมทอ้งถ่ินและเรือบริการรับส่งท่ีเป็นของ
โรงแรมเองหรือของชาวทอ้งถ่ินร่วมบริการในราคาท่ีเหมาะสม การอ านวยความสะดวกโดยบริการ
รับส่งผูรั้บบริการผูเ้ขา้พกัท่ีโรงแรมท่ีตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด คือเร่ือง
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ของความปลอดภยัและการควบคุมมลภาวะเสียงไม่ให้ดงัจนเกินไปจนรบกวนผูเ้ขา้พกัและชุมชน
ทอ้งถ่ิน หากมีราคาท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ามากข้ึน อาจเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกคา้ชาวไทยสนใจเขา้มาใช้
บริการไดม้ากข้ึน เพื่อความครบวงจรดว้ยเช่นกนั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่การก าหนดราคาของห้องพกัในแต่ละประเภทนั้น
นับว่ามีการก าหนดราคาท่ีไม่แตกต่างกับโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีมีโครงสร้างธุรกิจในลักษณะ
เดียวกนั ซ่ึงหมายถึงการมีท าเลท่ีตั้งและขนาดของการด าเนินธุรกิจการโรงแรม โดยจุดแข็งทางดา้น
ราคานั้นสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของการสร้างอตัลกัษณ์การบริการ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดขายส าคญั หรือ
กล่าวได้ว่าการก าหนดราคาดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูรั้บบริการทั้งชาวต่างประเทศและชาว
ไทย 

4.2.3 ด้านสถานทีก่ารจัดจ าหน่าย (Green Place of Distribution) 
ลูกคา้สามารถจองห้องพกั และแสดงความประสงค์กบัทางโรงแรมเม่ือจองออนไลน์ผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ และช าระค่าท่ีพกัผ่านระบบการรับช าระเงินท่ีมีความปลอดภยัได้ทั่วโลก ซ่ึง
ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือการเปิดรับจองของทางโรงแรมอาศยัระบบการคา้ทางอินเทอร์เน็ตเป็น
ช่องทางส าคญั ทั้งสามารถจองผ่านระบบของโรงแรมเองและจองผ่านทางเวบ็ไซต์พนัธมิตรของ
โรงแรม ซ่ึงถือไดว้า่ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับการวางแผน
การตลาดของโรงแรม ซ่ึงกลุ่มลูกคา้นฐานะผูรั้บบริการส าคญัคือชาวต่างประเทศ 

การวางช่องทางการจดัจ าหน่ายทางธุรกิจท่ีให้ความส าคญักบัการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
ถือวา่เปิดกลยทุธ์การตลาดท่ีไร้ขีดจ ากดัแต่อยูภ่ายใตข้อบเขตความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อระบบการ
ช าระค่าบริการผา่นระบบธนาคารออนไลน์ 

4.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion)                           
 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตลาดสีเขียวไปยงัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและเกิดความตระหนกัอยา่งจริงจงัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สีเขียว โดยวิธีการส่งเสริมการตลาดแบบท่ีพกัพร้อมแพ็คเกจสีเขียว โดย
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ท่ีโรงแรมพาราไดซ์เกาะยาว ไดแ้ก่ การเรียนท าอาหารไทย การพายเรือ
คายคั การป่ันจกัรยานเสือภูเขา ทวัร์ อีโค่ไบค ์การท าผา้บาติก ทวัร์หมู่บา้นชมพระอาทิตยต์ก ทวัร์
เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ด าน ้าต้ืนวนัเดยท์ริป โปรแกรมการเรียนการสอนโยคะระยะสั้น และ
พิธีแต่งงานปลูกตน้ไมคู้่รักส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการ
สร้างการตลาดการท่องเท่ียวท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของโรงแรมนอกเหนือจากการให้บริการดา้นห้องพกั
เท่านั้น 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
ใช้อัตลักษณ์ของการตลาดสีเขียวผ่านการให้บริการของห้องพักและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นตวัแบบการให้บริการใน
ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวท่ีครบวงจรของธุรกิจการบริการสีเขียว 
 4.2.5 ผลการวิเคราะห์การตลาดสีเขียวของโรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
 หากพิจารณาภาพรวมของผลการวิเคราะห์การตลาดสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย ย่อมพบวา่ ปัจจยัการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) 
ทั้งหมด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์สีเขียวและบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Product & 
Packaging) ดา้นราคา (Green Price) ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Green Place of Distribution) และ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 

ด้านผลิตภณัฑ์สีเขียวและบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Product & Packaging) นั้น 
โรงแรมพยายามเลือกใชอุ้ปกรณ์และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงช่วยส่งเสริมให้รูปแบบ
การให้บริการนั้นเกิดอตัลกัษณ์ (Service Identities) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ตามนโยบายของผูบ้ริหารโรงแรมและวฒันธรรมองค์กร ดงัสะทอ้นผ่านการสร้างกิจกรรมการท่อ
เท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการนอกเหนือจากการใหบ้ริการดา้นห้องพกั    

ขณะท่ีด้านราคา (Green Price) สะท้อนให้เห็นว่าการก าหนดราคาของห้องพกัในแต่ละ
ประเภทนั้นนับว่ามีการก าหนดราคาท่ีไม่แตกต่างกบัโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีมีโครงสร้างธุรกิจใน
ลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงหมายถึงการมีท าเลท่ีตั้งและขนาดของการด าเนินธุรกิจการโรงแรม โดยจุดแข็ง
ทางดา้นราคานั้นสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของการสร้างอตัลกัษณ์การบริการ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดขายส าคญั 
หรือกล่าวไดว้่าการก าหนดราคาดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูรั้บบริการทั้งชาวต่างประเทศและ
ชาวไทย 

ส่วนดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Green Place of Distribution) นั้น การวางช่องทางการจดั
จ าหน่ายทางธุรกิจท่ีให้ความส าคญักบัการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตถือว่าเปิดกลยุทธ์การตลาดท่ีไร้
ขีดจ ากดัแต่อยู่ภายใตข้อบเขตความเช่ือมัน่ของลูกค้าท่ีมีต่อระบบการช าระค่าบริการผ่านระบบ
ธนาคารออนไลน์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) พบว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดได้ให้
ความส าคญักบัการใชอ้ตัลกัษณ์ของการตลาดสีเขียวผา่นการใหบ้ริการของห้องพกัและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นตวัแบบการ
ใหบ้ริการในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวท่ีครบวงจรของธุรกิจการบริการสีเขียว 
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 จากปัจจยัการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) ทั้งหมดลว้นสะทอ้นถึงการจดัการทาง
ธุรกิจท่ีลงตวัในการผสมผสานปัจจยัพื้นฐานขา้งตน้ โดยใช้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์สีเขียวมาเป็นอตั
ลกัษณ์ส าหรับการสร้างสินคา้หรือการให้บริการของโรงแรม โดยมีการก าหนดราคา การส่งเสริม
การตลาด โดยอาศยัระบบการท าธุรกิจออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีส าคญั  
 
4.3 มิติการมี ส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของโรงแรมที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย 

การสนทนากลุ่มยอ่ย ณ ห้องอาหารริมทะเล โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว จงัหวดัพงังา เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-17.00 น. โดยมีประเด็นดา้นมิติการมีส่วนร่วมของสังคมต่อ
การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม (Green Social Participation) ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในฐานะ
ตวัแทนท่ีมาจากกลุ่มครอบครัวชุมชนในทอ้งถ่ิน โรงเรียน องค์กรศาสนาและวฒันธรรม องคก์าร
บริหารส่วนต าบล และสถานพยาบาลประจ าต าบลเกาะยาวน้อย จงัหวดัพงังา จ านวน 11 ท่าน ร่วม
ท าการสนทนากนัในทั้งหมด 3 ประเด็นหลัก ดงัมีผูแ้ทนแต่ละภาคส่วนชุมชนทั้งหมด 11 ท่าน 
ประกอบดว้ย ประธานสภา อบต.เกาะยาว  สารวตัรก านนัต าบลเกาะยาวนอ้ย อดีตนายก อบต.เกาะ
ยาวน้อย ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ ท่ี  4 ต าบลเกาะยาวน้อย ผูแ้ทนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประธานการศึกษาโรงเรียนบา้นริมทะเล ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นริมทะเล ผูแ้ทนชุมชนคนรักษน์ก
เงือกเกาะยาวน้อย แพทยป์ระจ าต าบลเกาะยาวน้อย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน์  
และอิหม่ามมสัยดิดาหรนกา้เบตร ซ่ีงการสนทนากลุ่มมุ่งเนน้ประเด็นในการศึกษาตามแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) โดย
การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและ
ร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชน โดยใชแ้นวคิดของ Cohen and Uphoff 
(1980) ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมทอ้งถ่ิน และแนวคิดของ Freeman (1984) 
ไดค้  านึงถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย การพิจารณาถึงประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นชุมชนทอ้งถ่ิน (Local Community) ดา้นสถานศึกษาทอ้งถ่ิน (Local School) ดา้นองคก์ร
ศาสนาและวฒันธรรมในท้องถ่ิน (Religion and Culture Organization) ด้านองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (Local Government) และด้านสถานพยาบาลท้องถ่ิน (Local Hospital) ซ่ึงจะน าเสนอผล
การวเิคราะห์ตามล าดบัขา้งตน้      
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4.3.1 ด้านชุมชนท้องถิ่น (Local Community)  
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการของโรงแรมกบัการมี

ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้หค้วามเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ 
“...พวกเราอยากให้โรงแรมท าธุรกิจท่ีเกือ้หนุนพ่ึงพากัน การจ้างงานมีการคิดถึงคนในพืน้ท่ี 

คนท้องถ่ินก่อนใครซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่ของโรงแรมก็เป็นคนท่ีน่ีนั่นล่ะ เราอยากให้จ้างคน
ท้องถ่ินให้มากท่ีสุดเป็นอันดับแรกสัก  95% เพ่ือให้ครอบครัวมีงานท า มีรายได้ไปด้วยกัน สร้าง
รายได้ลดรายจ่าย ไม่ต้องไปท างานไกลบ้าน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข...”  

“...ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีกระทบจากการท าธุรกิจของโรงแรมนั้น เรามองว่าทางโรงแรม
น่าจะมีการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในด้านการจ้างงานให้มีความท่ัวถึงมากขึน้โดยไม่เน้นเฉพาะ
บางพืน้ท่ีเท่านั้น ปัญหาอ่ืนๆ ไม่มี...”  

“...มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของโรงแรมว่า เราอยากให้
โรงแรมช่วยเกือ้หนุนเราให้มากขึน้ผ่านการท ากิจกรรม  CSR ซ่ึงโรงแรมกมี็อยู่แล้ว แต่อยากให้เพ่ิม
งบประมาณการท ากิจกรรมมากขึน้อีกหน่อย แล้วเพ่ิมการฝึกความรู้ทางสายอาชีพทางการโรงแรม
ให้คนในท้องถ่ินด้วย และต้องไม่ลืมเร่ืองของการเพ่ิมก าลังคน เจ้าหน้าท่ีดูแลด้านการอนุรั กษ์
ธรรมชาติให้เพียงพอด้วย และมีอีกอย่างกคื็อเร่ืองของโฮมสเตย์ชาวบ้าน อยากให้โรงแรมท าระบบ
คะแนนสะสม Reward Nights กับท่ีพักของชาวบ้านเป็นรางวัลให้กับผู้ รับบริการท่ีมาพักกับทาง
โรงแรมบ่อยๆสามารถมาแลกคะแนนเข้าพักกับโฮมสเตย์ของชาวบ้านได้อีกด้วย เป็นการช่วย
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนทางอ้อมให้กับธุรกิจเล็กๆ ของชาวบ้านให้อยู่ได้ไปด้วยกัน
อย่างยัง่ยืน ไม่ท าลายธุรกิจท้องถ่ินเลก็ๆ ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึน้จากเดิม...” 
 จากผลการสนทนากลุ่มขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ สภาพชุมชนในทอ้งถ่ินประสบปัญส าคญั
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือน โดยประชาชนในท้องถ่ินยอมรับว่าธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้ให้กบัชุมชนไดดี้ ซ่ึงมีแนวคิดการบริหารจดัการท่ี
ชุมชนเสนอให้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างโรงแรมกับท้องถ่ินสามารถกระท าได้
หลากหลายทาง โดยเฉพาะการส่งเสริมของโรงแรมให้ท่ีพักของชาวบ้านเป็นรางวลัให้กับ
ผูรั้บบริการท่ีมาพกักบัทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลกคะแนนเขา้พกักบัโฮมสเตยข์องชาวบา้น
ได ้ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) ในรูปแบบการท่องเท่ียว
ชุมชน (Community Tourism) อีกทั้งโรงแรมควรสร้างการจา้งงานใหเ้กิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงบ่งช้ีถึงการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินธุรกิจสีเขียวของโรงแรม อนัเป็นการมีส่วนร่วมในลกัษณะร่วม
คิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและร่วมรับผดิชอบระหวา่งชุมชนและโรงแรม  
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4.3.2 ด้านสถานศึกษาท้องถิ่น (Local School) 
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการของโรงแรมกบัการมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษาทอ้งถ่ิน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้หค้วามเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ 
“...พวกเราคิดว่าโรงแรมมีการเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนเป็นระยะๆ ค่อนข้างดี

อยู่แล้ว โรงเรียนเราก็ยึดถือความเป็นโรงเรียนสีเขียวเหมือนกับแนวคิดการท าธุรกิจของโรงแรม
เช่นกัน ถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ทางโรงแรมมาฝึกภาษาต่างประเทศให้นักเรียนของเราด้วย เพ่ือเป็น
การเพ่ิมทักษะของการได้เข้าท างานในโรงแรมได้มากขึ้น เพราะผู้ รับบริการของโรงแรมมี
ชาวต่างชาตินิยมมาพักเป็นจ านวนมาก...” 

“...ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีกระทบจากการท าธุรกิจของโรงแรมนั้น เรามองว่า เร่ืองของภาษา 
วุฒิการศึกษาในการรับคนท้องถ่ินเข้าท างาน บางคร้ังยังรู้สึกว่าเป็นอุปสรรค จึงอยากให้เปิดกว้าง
โดยเฉพาะเร่ืองของวฒิุการศึกษาท่ีไม่ต้องจ ากัดวุฒิใดๆอีกต่อไป ...” 

“...มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของโรงแรมว่า อยากให้โรงแรม
พิจารณาเร่ืองมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนแต่เรียนดีด้วย หรือมีความตั้งใจผลิตผลงาน
หรือส่ิงประดิษฐ์เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้เป็นรางวลั และอยากให้มีกิจกรรมท่ีทางโรงแรมเข้ามามี
ส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้น เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐ์เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือชีวิต เพ่ือยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเช่นกัน...” 
 จากผลการสนทนากลุ่มขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า โรงเรียนในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการให้
โรงแรมมีปฏิสัมพันธ์ในด้านการสนับสนุน อาทิ การจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมสร้าง
นวตักรรมสีเขียวท่ีเอ้ือต่อชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษต่์างๆ ซ่ึงถือเป็นการปลูกฝัง หรือ
กล่อมเกลาให้เยาวชนของท้องถ่ินตระหนักถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีความพร้อมในการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวในชุมชน ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
ด าเนินธุรกิจสีเขียวท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ินนั้นเอง โดย
สถานศึกษาในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติในการบริการการท่องเท่ียวให้กับ
นกัท่องเท่ียวของโรงแรม 

4.3.3 ด้านองค์กรศาสนาและวฒันธรรมในท้องถิ่น (Religion and Culture Organization) 
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการของโรงแรมกบัการมี

ส่วนร่วมขององค์กรศาสนาและวฒันธรรมในท้องถ่ิน ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัได้ให้ความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกนัวา่ 

“...พวกเราอยากให้โรงแรมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมัสยิดท่ีสามารถท าร่วมกับ
โรงแรมได้เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะหากมีผู้ รับบริการท่ีโรงแรมเป็นผู้ ท่ีนับถืออิสลาม ทางโรงแรมควรมี
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การแนะน าสถานท่ีของมสัยิดท่ีมีข้อมลูชัดเจน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้เข้าร่วมการท าละหมาด
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักการณ์ของศาสนาอิสลาม และอาจมีงบประมาณในการ
พัฒนาสถานท่ี จัดงานกิจกรรมเพ่ือชุมชนให้กับมสัยิดด้วยกดี็มาก...”     

“...ในฐานะของมัสยิด ซ่ึงเป็นองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีกระทบ
จากการท าธุรกิจของโรงแรมนั้น เรามองว่า ปัญหาไม่มีแต่อาจมีอุปสรรคบ้างท่ีมัส ยิดเองกมี็การจัด
กิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนแต่ยังขาดงบประมาณ จึงอยากให้ทางโรงแรมลองช่วยพิจารณา
งบประมาณมาในส่วนนีบ้้างกจ็ะดีทีเดียว 

“...อยากให้ทางโรงแรมมอบหมายให้บุคลากรออกไปร่วมกิจกรรมท่ีทางมัสยิดจัดขึน้ด้วย 
และช่วยพิจารณามอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงสถานท่ีมัสยิดของชุมชนไม่ให้เส่ือมโทรมไป
ตามกาลเวลา...”     
 จากผลการสนทนากลุ่มขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ องคก์รศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินมี
ความต้องการให้โรงแรมมีปฏิสัมพนัธ์ในด้านการสนับสนุนกิจกรรมของมสัยิด โดยเฉพาะการ
สนับสนุนด้านการเงิน และการส่งเสริมในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในชุมชนซ่ึงนับถือ
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการด าเนินธุรกิจสีเขียวท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบั
มสัยิด ซ่ึงมีบทบาทในฐานะองคก์รศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีโรงแรมด าเนินธุรกิจอยู ่โดย
องค์กรศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบกบัผล
ของการท่องเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียวของโรงแรม 

4.3.4 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) 
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการของโรงแรมกบัการมี

ส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้หค้วามเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ 
“...เราอยากให้ทางโรงแรมมีการเข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับทาง อบต ให้มากขึน้กว่าเดิมอีก 

ซ่ึงปัจจุบันก็ถือว่าท าได้ดีพอสมควร ในเร่ืองของการเดินทางโดยทางรถ ทางเรือก็ถือว่าท าได้ดี
ทีเดียวในเร่ืองของการระมดัระวงั ควบคุมคุณภาพเสียง...”     

“...ทาง อบต. ก็มักมีการจัดท ากิจกรรมกับคนในท้องถ่ินทุกวันท่ี 15ของเดือนนะ แต่
บางคร้ังเราก็ยังขาดท้ังแรงงานและปัจจัยในการท ากิจกรรมเพราะรองบจากส่วนกลางบางทีก็อาจ
ล่าช้าและมีจ ากัด เราอยากท าให้มนัดีๆ ถ้าทางโรงแรมมาช่วยได้มากขึน้คงดีทีเดียว...”     

“...อยากให้ช่วยเป็นตัวอย่างแม่แบบองค์กรธุรกิจในด้านการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีและภาษี
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องอย่างตรงเวลาให้ผู้ท ากิจการอ่ืนๆได้เห็น อีกท้ังเร่ืองการขนส่งกอ็ยากให้จัดระเบียบ
ได้ดีเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมนมีรายได้ร่วมกันด้วย ปรับปรุงถนนหนทางในส่วนของโรงแรม
ให้ชาวบ้านได้เดินผ่านได้อย่างสะดวกมากขึน้ด้วย...”     
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จากผลการสนทนากลุ่มขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีความสัมพนัธ์กบัโรงแรมในหลายลักษณะ ทั้งในด้านการส่งเสริมและการควบคุมก ากับ การ
ส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่วยสนับสนุนในฐานะเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น จงัหวดั อ าเภอ หน่วยราชการอ่ืนๆ กบัโรงแรม รวมถึงการควบคุมก ากบัโดยเฉพาะ
การจดัเก็บภาษี การดูแลการจดัการระบบสาธารณูปการท่ีมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการในโรงแรม และ
รวมถึงในดา้นการรักษาความปลอดภยัของผูรั้บบริการของโรงแรม ซ่ึงบ่งช้ีถึงความตอ้งการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้โรงแรมมีส่วนร่วมในการพฒัน
ทอ้งถ่ินร่วมกนั โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบในผลของการ
บริการการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวของโรงแรม 

4.3.5 ด้านสถานพยาบาลท้องถิ่น (Local Hospital)       
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการของโรงแรมกบัการมี

ส่วนร่วมของดา้นสถานพยาบาลทอ้งถ่ิน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้หค้วามเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ 
“...เราคิดว่าเท่าท่ีเห็นการด าเนินธุรกิจของโรงแรมมีการจัดการท่ีดีมาก  อีกอย่างเขตท่ีตั้ง

ของโรงแรมกติ็ดเขตอุทยาน เป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐเพ่ือไม่ให้ใครเข้า
ไปบุกรุกพืน้ท่ีได้ด้วย...”     

“...อุปสรรคท่ีกระทบจากการท าธุรกิจของโรงแรมนั้น เรามองว่าไม่มีปัญหาอะไรนะท่ี
กระทบกับสถานพยาบาล เพราะโรงแรมกค่็อนข้างมีการจัดการท่ีดีอยู่แล้ว ห่วงแค่การจัดการพวก
ขยะติดเช้ือเท่านั้นถ้ามีขอให้คัดแยกให้ถกูวิธี และถ้ามีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพโดยการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอะไรท่ีสามารถมีร่วมกันได้กดี็มาก...”     

“...อยากให้โรงแรมจัดการเร่ืองการคัดแยก บ่งชี้ขยะติดเชื้อด้วยเพราะอาจมีผู้ รับบริการท่ี
พักกับโรงแรมไม่สบายแบบท่ีอาจมีการทิง้ขยะติดเชื้อลงไปในถังขยะได้ เช่นหน้ากากอนามัย ส าลี
เป้ือนเลือดหรือของเหลวติดเชื้อท่ีร่างกายขับออกมา หรืออ่ืนๆ ต้องมีการคัดแยกและน าไปก าจัด
อย่างถูกต้อง ซ่ึงทางสถานพยาบาลยินดีให้ค าแนะน าและอบรมบุคลากรให้กับทางโรงแรมใน
ประเด็นนี้อย่างมากหากขอความร่วมมือมา และอยากให้ทางโรงแรมมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ทางด้านสุขภาพร่วมกับสถานพยาบาลอีกด้วย ส าหรับชาวบ้านบางคร้ังประสานงานมาทาง
สถานพยาบาลล าบากทางโทรศัพท์ หากทางโรงแรมจะเป็นอาสาสมัครเพ่ิมช่องทางในการช่วยรับ
เร่ืองราวการประสานงานทางสุขภาพระหว่างชุมชนกับทางสถานพยาบาลด้วยกจ็ะดีมาก...” 

จากผลการสนทนากลุ่มขา้งตน้สะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินธุรกิจการโรงแรมเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) โดยการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยมาก ในส่วนของระบบสาธารณสุขมูลฐานท่ีไดรั้บการดูแลโดยสถาน
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พยายาลภายในชุมชนบ่งช้ีถึง ความส าเร็จในบทบาทการด าเนินธุรกิจสีเขียวของโรงแรมเป็นอยา่งดี 
ผ่านการสร้างความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดย
สถานพยาบาลทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบในผลของการบริการการ
ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวของโรงแรม 

4.3.6 ผลการวเิคราะห์การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของโรงแรม
ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย       

ผลการสนทนากลุ่มในประเด็นการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของ
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย พบวา่ 

สภาพชุมชนในทอ้งถ่ินประสบปัญส าคญัดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือน 
โดยประชาชนในทอ้งถ่ินยอมรับวา่ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชนได้ดี ซ่ึงมีแนวคิดการบริหารจดัการท่ีชุมชนเสนอให้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงแรมกบัทอ้งถ่ินสามารถกระท าไดห้ลากหลายทาง โดยเฉพาะการส่งเสริมของโรงแรมให้ท่ีพกั
ของชาวบา้นเป็นรางวลัให้กบัผูรั้บบริการท่ีมาพกักบัทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลกคะแนนเขา้
พักกับโฮมสเตย์ของชาวบ้านได้ ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
Tourism) ในรูปแบบการท่องเท่ียวชุมชน (Community Tourism) อีกทั้งโรงแรมควรสร้างการจา้ง
งานใหเ้กิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินธุรกิจสีเขียวของโรงแรม 
 ขณะท่ีโรงเรียนในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการให้โรงแรมมีปฏิสัมพนัธ์ในดา้นการสนบัสนุน 
อาทิ การจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมสร้างนวตักรรมสีเขียวท่ีเอ้ือต่อชุมชน และกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษต่์างๆ ซ่ึงถือเป็นการปลูกฝัง หรือกล่อมเกลาใหเ้ยาวชนของทอ้งถ่ินตระหนกัถึง
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและมีความพร้อมในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวในชุมชน 
ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการด าเนินธุรกิจสีเขียวท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ินนั้นเอง 

นอกจากน้ีองคก์รศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการใหโ้รงแรมมีปฏิสัมพนัธ์
ในดา้นการสนบัสนุนกิจกรรมของมสัยิด โดยเฉพาะการสนบัสนุนดา้นการเงิน และการส่งเสริมใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกในชุมชนซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของ
โรงแรมในการด าเนินธุรกิจสีเขียวท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัมสัยิด ซ่ึงมีบทบาทในฐานะองค์กรศาสนา
และวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีโรงแรมด าเนินธุรกิจอยู ่

อีกทั้งบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัโรงแรมในหลายลกัษณะ 
ทั้ งในด้านการส่งเสริมและการควบคุมก ากับ การส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่วย
สนบัสนุนในฐานะเป็นตวักลางระหว่างภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จงัหวดั อ าเภอ หน่วยราชการอ่ืนๆ 
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กับโรงแรม รวมถึงการควบคุมก ากับโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษี การดูแลการจัดการระบบ
สาธารณูปการท่ีมีผลต่อการเขา้ใช้บริการในโรงแรม และรวมถึงในดา้นการรักษาความปลอดภยั
ของผูรั้บบริการของโรงแรม ซ่ึงบ่งช้ีถึงความตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในฐานะองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหโ้รงแรมมีส่วนร่วมในการพฒันทอ้งถ่ินร่วมกนั 

รวมทั้งการด าเนินธุรกิจการโรงแรมเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable 
Tourism) โดยการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก ในส่วนของระบบ
สาธารณสุขมูลฐานท่ีไดรั้บการดูแลโดยสถานพยายาลภายในชุมชนบ่งช้ีถึง ความส าเร็จในบทบาท
การด าเนินธุรกิจสีเขียวของโรงแรมเป็นอย่างดี ผ่านการสร้างความร่วมมือในด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยอ่มสะทอ้นให้เห็นวา่ การมีส่วนร่วม
ของสังคมต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วม
รับผดิชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นชุมชนทอ้งถ่ิน (Local 
Community) ดา้นสถานศึกษาทอ้งถ่ิน (Local School) ดา้นองคก์รศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
(Religion and Culture Organization) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Government) และ
ดา้นสถานพยาบาลทอ้งถ่ิน (Local Hospital) ลว้นสนบัสนุนให้การด าเนินธุรกิจการโรงแรมท่ีตั้งอยู่
บนรากฐานการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างมาก ดงัเช่นท่ี Freeman et al. 
(2010) ซ่ึงได้แบ่งผูมี้ส่วนได้เสียเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ (1) ผูมี้ส่วนได้เสียหลัก เช่น ลูกคา้ คู่แข่ง 
ผู ้ผลิตว ัตถุดิบ พนักงาน และผู ้ถือหุ้น  (2) ผู ้มี ส่วนได้เสียรองได้แก่ รัฐบาล องค์กร ชุมชน 
สภาพแวดล้อม หรือนักเคล่ือนไหวต่างๆ และ Freeman (2010) สนับสนุนว่าผูบ้ริหารตอ้งสร้าง
ความพอใจต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของบริษทัซ่ึงมีหลากหลายประกอบดว้ย พนกังาน ลูกคา้ 
ผูข้ายปัจจยัการผลิต องคก์รชุมชนในทอ้งถ่ิน จึงกล่าววา่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ กลุ่มและบุคคลผูซ่ึ้งอาจ
มีผลต่อหรือไดรั้บผลกระทบจากความส า เร็จของภารกิจขององคก์ร 
 
4.4 สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัตกของประเทศไทย 
               จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ประเด็นกรอบแนวคิดในการศึกษา การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตฝ่ั้ง
ตะวนัตกของประเทศไทย ใน 3 มิติหลกั ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ในประเด็นขอ้คน้พบท่ีส าคญั
โดยอธิบายตามกรอบแนวทางในการวจิยั และวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ตามล าดบัดงัน้ี 
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 มิติที ่1 มิติด้านการจัดการองค์การสีเขียว (Green Organization Management) 
                   จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของมิติการจดัการองคก์ารสีเขียว พบวา่ ดา้นภาวะผูน้ าแบบ
สร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)นั้นมีความโดดเด่นท่ีสุดท่ีทางโรงแรมให้
ความส าคญัเพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้การบริหารก้าวไปสู่ความส าเร็จและย ัง่ยืน โดยพบว่าผูบ้ริหาร
ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลส าหรับพนกังานไดดี้ ผูบ้ริหารจะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบั
ถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั พนกังานจะพยายาม
ประพฤติปฏิบติัให้เหมือนกบันโยบายและความคาดหวงัจากผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัพนักงานได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบบการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  (Idealized Influence) หมายถึง การท่ีผูน้ า
ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา 
ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติั
เหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา ส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี 
คือ ผูน้  าจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้ าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความ
จงรักภักดี และความมั่นใจของผูต้าม และท าให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกับผูน้ า โดยอาศัย
วิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้  าแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั
เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความ
มัน่ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปล่ียนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของ
ตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหน้าท่ีขององค์การ จะเห็นได้ว่าผูน้  าท่ีมีภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบของภาวะผูน้ าท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (Angus Leppan et al., 2010; Shahin & Zairi, 
2007) เน่ืองจากเป็นผูน้ าท่ีสามารถสร้างคุณค่าและทางเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึนกบั
ผูต้าม เป็นตน้แบบท่ีดีให้ผูต้ามลอกเลียนแบบ การทา้ทายผูต้ามในการพฒันาการท างาน ตลอดจน
การเขา้ใจจุดแข็งจุดอ่อนของผูต้าม เพื่อให้ผูน้  าสามารถน าพาผูต้ามไปสู่การบรรลุผลการปฏิบติังาน
ได้ (Bass & Avolio, 1994) โดยผูน้ าของโรงแรมยึดหลกัการท าธุรกิจโดยเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และ ความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดการด าเนินงานขององค์กรท่ีตอ้งให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคกร์ ตลอดจนมุ่งหมายในการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยืน โดยยึดหลกัการมีอุดมการณ์อย่างแน่วแน่และ
กระท าตวัเป็นตน้แบบให้พนกังานปฎิบติัตามเพื่อสร้างความรู้สึกของความเป็นทีมงานครอบครัว
เดียวกนั ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในองคก์ร 
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มิติที ่2 มิติด้านการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) 
 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดสีเขียว ในลกัษณะของส่วนประสมการตลาดสี
เขียว โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4P’s นั้น พบว่าประเด็นด้านราคา (Price) นั้นมี
นยัส าคญัอยา่งมาก โดยเฉพาะราคาของห้องพกัรวมอาหารเช้าหรือห้องพกัพร้อมแพคเกจทวัร์ควร
ปรับระดบัราคาและแพคเก็จท่ีพกัในระดบัท่ีมีความคุม้ค่ามากข้ึน เป็นราคาท่ีเหมาะสม อาจเพิ่ม
แรงจูงใจให้ลูกคา้ชาวไทยสนใจเขา้มาใชบ้ริการไดม้ากข้ึน เน่ืองจากยงัพบประเด็นความเหล่ือมล ้ า
ของความสามารถในการเขา้ถึงสินคา้และบริการของโรงแรมโดยเฉพาะกบัลูกคา้ชาวไทยท่ีมีหัวใจ
รักษ์ส่ิงแวดลอ้มและตอ้งการท่ีพกัท่ีใกล้ชิดกบัธรรมชาติแต่ได้ระดบัมาตรฐานสากลเช่นเดียวกบั
ลูกคา้ชาวต่างชาติซ่ึงมีศกัยภาพในการจบัจ่ายท่ีสูงกว่า จากการวิเคราะห์ประเด็นด้านตน้ทุนการ
บริหารจดัการซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงของการก าหนดราคาสินคา้หรือบริการท่ีมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกับราคาตลาดแล้ว โรงแรมสีเขียวส่วนใหญ่ยงัมีตน้ทุนการบริหารงานสูง หรือแม้กระทั่ง
ต้นทุนการรีไซเคิลขยะเพื่ อน ากลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงแม้ว่าจะพยายามควบคุม
ค่าใชจ่้ายคงท่ีแลว้ก็ตาม ดงันั้นโรงแรมควรตอ้งใชเ้วลาคน้หาซพัพลายเออร์มากข้ึนอีกซกัหน่อยเพื่อ
หาเจ้าท่ีสามารถเสนอราคาสินค้าออร์กานิคได้ถูกกว่าในขณะท่ีคุณภาพจะต้องไม่ลดลง หรือ
เปรียบเทียบราคาอย่างน้อยสามเจา้ เพื่อท าให้เกิดความได้เปรียบในการลดตน้ทุน โดยไม่ยึดติด
กบัซพัพลายเออร์ท่ีซ้ือขายกนัมานาน มีสินคา้หลายอยา่งท่ีใครก็สามารถผลิตไดจึ้งท าใหต้อ้งแข่งขนั
กนัดา้นราคาและคุณภาพ โรงแรมสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้เสียเปรียบของผูผ้ลิตในการเลือกเฟ้น
หาซพัพลายเออร์ท่ีเสนอส่ิงท่ีท าให้โรงแรมคุม้ค่ามากท่ีสุด เพื่อไดร้าคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะสามารถช่วยล
ลดตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีจะส่งผลต่อการก าหนดราคาสินคา้หรือบริการของโรงแรมให้ถูกลง 
ท าให้ขยายฐานของลูกคา้ไดม้ากข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดงันโยบายหลกัดา้นการจดัซ้ือสีเขียวของโรงแรมดว้ย จะเห็นไดว้า่ประเด็น
ดา้นราคาสีเขียวนั้น ผูป้ระกอบการควรก าหนดราคาตามมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีเป็นธรรมต่อ
ผูบ้ริโภค และหากมีการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งไร้ประสิทธิภาพก็จะก่อใหเ้กิดความสูญเปล่า 
และของเสีย ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิต และส่งผลให้สินคา้มีราคาแพงเกินความเหมาะสม
(วศิน มหตันิรันดร์กุล, 2560) การเติบโตของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีเป็นส่ิง
ท่ีดีเพราะเป็นการกระตุน้ให้สังคมและผูบ้ริโภคใส่ใจต่อความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน แต่ถา้
หากวา่ความใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคไดถู้กน าไปใช้แต่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น 
โดยไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงของผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคถูกช้ีน าไปในทางท่ี
ผิด อย่างไรก็ตามยงัมีธุรกิจอีกหลายประเภทท่ีใช้แนวคิดทางการตลาดแบบเดิม โดยไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม มุ่งหวงัแต่ท าก าไรสูงสุดซ่ึงในระยะยาวแลว้จะส่งผล



121 

เสียมากกวา่ผลดี โดยเฉพาะในยุคท่ีขอ้มูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และยงัจะ
ส่งผลกระทบต่อการคา้ระหวา่งประเทศอีกดว้ย ซ่ึงปัจจุบนักฎระเบียบโลกวา่ดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมี
การน ามาใชเ้ป็นก าแพงปิดกั้นทางการคา้แลว้ ตลาดสีเขียวจึงไม่ใช่กลยทุธ์การตลาดเพื่อเอาชนะกนั
ทางการแข่งขนั แต่เป็นการสร้างจิตส านึกท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม หากธุรกิจ
ละเลยไม่ใส่ใจกบัส่ิงแวดล้อมและสังคมก็เท่ากบัว่าธุรกิจก าลงัจะเขา้ใกล้จุดจบแห่งความสูญเสีย 
เม่ือถึงเวลานั้นการจะเกิดจิตส านึกก็สายเกินไปเสียแลว้ 
 
มิติที่ 3 มิติการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของโรงแรม  (Green Social 
Participation)   
 จากผลการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัผูแ้ทนชุมชนแต่ละองคก์รประกอบไป
ด้วย ชุมชนท้องถ่ิน (Local Community) สถานศึกษาท้องถ่ิน (Local School) องค์กรศาสนาและ
วฒันธรรมในท้องถ่ิน (Religion and Culture Organization) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 
Government) และสถานพยาบาลทอ้งถ่ิน (Local Hospital) พบวา่ ผูส้นทนากลุ่มมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกนัทั้งหมดวา่ โดยมีนยัส าคญัว่าภาคชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งการให้โรงแรมเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบติักิจกรรมและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัเกิด
จากการด าเนินงานของโรงแรมและมีผลกระทบมาถึงประชาชน จากการศึกษาของ  Jamali (2008) 
พบวา่ในบริบทประเทศก าลงัพฒันา การดูแลกิจการมีความจ าเป็นต่อการรับผิดชอบต่อการมีส่วน
ร่วมทางสังคมซ่ึงส่งผลต่อความย ัง่ยืนของธุรกิจ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นกระบวนการ
ซ่ึงสร้างบริบทของการปฏิสัมพนัธ์แบบเป็นพลวตัร การเคารพซ่ึงกนัและกนั การสนทนาและการ
เปล่ียนแปลง เพื่อสร้างความไวว้างใจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม (Andriof & Waddock, 2002) 
ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Manetti (2011) ท่ีได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการท่ีบริษทั
เก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้เสียของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการร่วมปฏิบัติกิจกรรมและร่วม
รับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ หรือการตดัสินใจ ท าให้พวกเขาเขา้ร่วมในกระบวนการธุรกิจ การแบ่งปัน
ขอ้มูล มีการสนทนา และสร้างรูปแบบของการรับผิดชอบร่วมกนั ดงันั้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย คือกระบวนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียและองค์กร ในการตดัสินใจ ร่วม
กระบวนการในธุรกิจ เพื่อสร้างความไวว้างใจ เคารพซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่ความรับผิดอบร่วมกนัท่ี
จะส่งผลต่อความย ัง่ยนืทางธุรกิจและก่อใหเ้กิดความสุขทั้งสองฝ่าย  
      จากกรอบแนวคิดการวิจยัได้น ามาซ่ึงผลการศึกษา สามารถสรุปได้เป็นรูปแบบการบริหาร
จดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทยไดด้งัน้ี 
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(เสาที่1) 
การจัดการองค์การสีเขียว 

Green Organization Management 

(เสาที่ 2) 
การตลาดสีเขียว 

4P’s Green Marketing 

(เสาที่ 3) 
การมีส่วนร่วมของสังคม 

Green Social  Participation 

ภาวะผู้น า (Leadership) 
ผู ้น าแบบ มี อิท ธิพลอย่างมี อุดมการณ์  

(Idealized Influence) โรงแรมให้ความ 
ส าคัญเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้การบริหาร
ก้าวไปสู่ความส าเร็จและย ัง่ยืน โดยพบว่า
ผูบ้ริหารประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือ
เป็นโมเดลส าหรับพนกังานไดดี้ ผูบ้ริหารจะ
เป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ 
และท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือ
ได้ ร่ วม งาน กัน  พนั ก งาน จะพ ยายาม
ประพฤติปฏิบติัให้เหมือนกบันโยบายและ
ความคาดหวงัจากผู ้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ 
และสามารถถ่ายทอดไปยงัพนักงานได้
อยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

ราคา (Price) 
ปรับระดบัราคาและแพคเก็จท่ีพกัในระดบั
ท่ีมีความคุม้ค่ามากข้ึน ควบคุมตน้ทุนดา้น
การจดัซ้ือสีเขียว เลือกเฟ้นหาซัพพลาย
เออร์และวัต ถุ ดิบในท้องถ่ิน  ท่ีท  าให้
โรงแรมมีตน้ทุนคุม้ค่ามากท่ีสุด เพ่ือให้ได้
ราคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะสามารถช่วยลดตน้ทุน
ด้ าน วัต ถุ ดิ บ แ ล ะก ารขน ส่ งใน ก าร
ด าเนินงานอนัจะส่งผลต่อการก าหนดราคา
สินคา้หรือบริการของโรงแรมให้ถูกลง ท า
ให้ขยายฐานของลูกค้าได้มากข้ึนซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรได้
อยา่งย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อนโยบายหลกั
ของการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วม
ใน ก าร ร่ วม ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม แ ล ะ ร่ วม
รับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันเกิดจากการ
ด าเนินงานของโรงแรมและมีผลกระทบมาถึง
ประชาชน  โดยเฉพาะการร่วมมือกบัธุรกิจ
ท้องถ่ินของชาวบ้าน เช่น โฮมสเตย์ โดย

โรงแรมท าระบบคะแนนสะสม Reward 
Nights กับ ท่ีพักของชาวบ้าน เป็นรางวัล
ให้กับแขกท่ีมาพักกับทางโรงแรมบ่อยๆ
สามารถมาแลกคะแนนเขา้พกักบัโฮมสเตย์
ข อ งช าวบ้ าน ได้ อี ก ด้ ว ย  เป็ น ก าร ช่ วย
ประชาสัมพันธ์และส่ งเส ริมสนับสนุน
ทางออ้มให้กบัธุรกิจเล็กๆของชาวบา้นให้อยู่
ได้ไปด้วยกันอย่างย ัง่ยืน  ไม่ท าลายธุรกิจ
ท้องถ่ินเล็กๆ ชาวบ้าน ช่วยให้ชชาวบ้านมี
รายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ทอ้งถ่ินให้มีความเจริญ 

ภาพที ่4.31 แผนภาพวเิคราะห์การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใน 
       ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย (ตวัแบบกรีนโฮเทล LPS/Green Hotel LPS Model) 
ท่ีมา: ผูว้จิยั 
 

  กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาเร่ือง “การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใน
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย” ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด ต่างเห็นพอ้งในแนวทางเดียวกนัว่า 
การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม กิจการมีโอกาสเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากกระแส
ความต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาถึงสภาพปัจจุบนั ลกัษณะการบริหารจดัการ 
ปัญหาอุปสรรคและการเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือพฒันา ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัต่างเห็นว่า การ
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บริหารจดัการกิจการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทยต้องอาศัย
องค์ประกอบทั้งทางด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ การน ามาใช้ท่ีเกิดประโยน์สูงสุด  
ผูน้  าของโรงแรมยึดหลกัการท าธุรกิจโดยเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ ความรับผดิชอบต่อสังคม ยึด
การด าเนินงานขององคก์รท่ีตอ้งให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
องคก์ร ตลอดจนมุ่งหมายในการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าไปสู่
ความย ัง่ยืน และยึดหลกัการความเป็นผูน้ าท่ีมีอุดมการณ์อยา่งแน่วแน่และกระท าตวัเป็นตน้แบบให้
พนักงานปฎิบติัตามเพื่อสร้างความรู้สึกของความเป็นทีมงานครอบครัวเดียวกนั ก่อให้เกิดความ
สามคัคีในองคก์ร นอกจากน้ีในการท่ีจะก่อใหเ้กิดผลก าไรในรูปตวัเงินจากการประกอบธุรกิจท่ีเป็น
มิตรกบับส่ิงแวดล้อมนั้น จะมีตน้ทุนการด าเนินงานค่อนขา้งสูงอิงเทคโนโลยีเงพลงังานทดแทน
หรือเกษตรอินทรียท่ี์ไม่สามารถจะท าก าไรให้องค์กรในระยะสั้ นๆ ได้ ดังนั้ นการตลาดสีเขียว
โดยเฉพาะประเด็นดา้นราคา จึงค่อนขา้งมีนยัส าคญัต่อการพิจารณาเป็นอยา่งยิ่ง โดยตอ้งปรับระดบั
ราคาและแพคเก็จท่ีพกัในระดบัท่ีมีความคุม้ค่ามากข้ึน ควบคุมตน้ทุนดา้นการจดัซ้ือสีเขียว เลือก
เฟ้นหาซัพพลายเออร์ท่ีเสนอส่ิงท่ีท าให้โรงแรมคุม้ค่ามากท่ีสุด เพื่อไดร้าคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะสามารถ
ช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีจะส่งผลต่อการก าหนดราคาสินคา้หรือบริการของโรงแรมให้ถูก
ลง ท าให้ขยายฐานของลูกคา้ไดม้ากข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรไดอ้ย่างย ัง่ยืน
และไม่กระทบต่อนโยบายหลกัของการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัของกลุ่มธุรกิจโรงแรมสีเขียวยงัตอ้งการการสนบัสนุนและกลไก
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียอีกดว้ย โดยตอ้งค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินหรือส่ิงแวดลอ้มทางสังคมใหมี้ส่วนในกระบวนการร่วมปฏิบติักิจกรรม
และร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ หรือการตดัสินใจ มีการแบ่งปันขอ้มูล มีการสนทนา และสร้าง
รูปแบบของการรับผิดชอบร่วมกนัการมีจิตส านึกรู้รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติดว้ยกนั 
ธุรกิจกลุ่มโรงแรมสีเขียวถือวา่เป็นหวัใจส าคญัท่ีจะตอ้งมีการพฒันาให้เจริญกา้วหนา้ไปอยา่งย ัง่ยืน 
เน่ืองจากหากเราไม่รู้จกัใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่รู้จกัรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัน้ีแลว้ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูน่ั้นยอ่มมีอนัหมดส้ินไปได ้แต่ส่ิงเหล่าน้ีหากปราศจากความ
ร่วมมือท่ีดีจากชุมชนทอ้งถ่ินแลว้ก็ยากท่ีจะประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยืน องคป์ระกอบทางการ
จดัการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยอ่มส่งผลให้การบริหารจดัการของการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเติบโตไดอ้ยา่งมีความแขง็แกร่งและย ัง่ยนืตลอดไป 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา เร่ือง “การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตฝ่ั้ง
ตะวนัตกของประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัประกอบด้วย การศึกษามิติการจดัการ
องค์การสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย การศึกษามิติ
การตลาดสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย และการศึกษามิติ
การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใน
ภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาน้ีใช้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพผ่านการสังเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกบัวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัการสนทนากลุ่ม เป็นการใช้วิธี
กรณีศึกษากลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Case Study) มุ่งศึกษาจ ากดัเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมท่ี
ไดรั้บค ารับรองการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย โดยจะ
น าเสนอสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคเ์ป็นล าดบัๆ ต่อไป 

5.1.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษามิติการจัดการองค์การสีเขียวของโรงแรมที่เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย 
 จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดข้างต้นย่อมพบว่า มิ ติด้านการจัดการองค์การสีเขียว  (Green 
Organization Management) นั้ นให้ความส าคัญกับการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลัก 3R (3 R of 
Nature Environment) กล่าวคือ แนวทางการลด (Reduce) การใชพ้ลงังาน และทรัพยากรต่างๆ หรือ
แนวทางการประหยดัการใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า และถูกตอ้งเหมาะสมผา่นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตส านึก ทั้ งแก่พนักงานและผู ้รับบริการ การวางแผนการ
ด าเนินการ รวมทั้งการออกแบบสถานประกอบการล้วนส่งผลให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้เป็น
อยา่งดี ในขณะท่ีการใชซ้ ้ า (Reuse) คือน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือใชม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง เป็นการน าวสัดุท่ี
ก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้กลบัมาใชใ้หม่ตรงๆ หรือเพิ่มความสร้างสรรค ์(DIY) ข้ึน ซ่ึงการ
ใช้ซ ้ าของทางโรงแรมมุ่งเน้นอยู่ท่ีการวางแผนการด าเนินการท่ีก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ
ภายในองคก์รให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามสร้างความรู้ความเขา้ใจให้พนกังานตระหนกั
ถึงการปฏิบติังานท่ีช่วยให้การน าทรัพยากรมาใช้ซ ้ าได ้เช่น การท าให้น ้ าใชแ้ลว้ปนเป้ือนน ้ ามนัให้
นอ้ยท่ีสุด เป็นตน้ รวมทั้งการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ส่งผลเสียหรือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใช้
แก้วกระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น และการน ากลับมาใช้อีก (Recycle) คือ การน ากลับมาใช้อีกหรือ
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หมุนเวยีนกลบัมาใชอี้ก โดยเป็นการน าวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้ไปผา่นกระบวนการ
หลอมใหม่แลว้น ากลบัมาเป็นวสัดุเดิมหรือวสัดุช้ินใหม่ ซ่ึงวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใช้อีกได ้ซ่ึง
การจดัการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยทางโรงแรมได้จดัให้มีวิธีการในการ
ก าหนดขั้นตอนควบคุมการจดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ตั้งแต่การแยกประเภท 
การจดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายในการก าจดั
ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุ ท่ีไม่ใชแ้ลว้ และเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

โดยแนวทางการด าเนินการทั้งหมดขา้งตน้ ด าเนินการภายใตแ้นวคิดในการปฏิบติัท่ีส าคญั
ของโรงแรมไดแ้ก่ 

ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็นแนวปฏิบติัของบุคลากรในองคก์ร 
 ประการต่อมา การสร้างความรู้ความเขา้ใจทั้งแก่พนกังานและผูรั้บบริการของโรงแรมให้
ตระหนกัและปฏิบติัตามการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R คือ การลด (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) 
และการน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle)   
 ประการท่ีสาม การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งอาคาร
สถานท่ี วธีิการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม และ 
 ประการท่ีส่ี การเชิญชวนให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
โรงแรม 
 อย่างไรก็ดี  การจัดการองค์การในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การทั้ ง 3 ประเด็น ได้แก่ 
วฒันธรรมการบริการลูกคา้ (Customer Service Culture) วฒันธรรมทางจริยธรรม (Ethical Culture) 
และวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย (Diversity Culture) นั้ น โรงแรมได้สร้างและปฏิบัติตาม
วฒันธรรมผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อหล่อหลอมหรือกล่อมเกลาให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรหรือโรงแรม ซ่ึงการอบรมด าเนินการทั้ งในทางตรงและทางอ้อมเพื่อท าให้
วฒันธรรมท่ีสร้างข้ึนนั้นถูกแปลงไปสู่การปฏิบติัผา่นการยอมรับและตระหนกัถึงความส าคญัของ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R หรือการจดัการองค์กรสีเขียวท่ีให้ความส าคญักบัการบริหาร
จดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการบริหารจดัการทั้งดา้นภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบ้ริหารโรงแรมนั้นเป็นไปตามแนวคิดท่ีเน้นถึง
การมีอิท ธิพลอย่างมี อุดมการณ์   (Idealized Influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration 
Motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized Consideration) โดยสะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ริหารโรงแรมประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง (Leadership Model) ส าหรับพนกังาน ดงัพบวา่ ผูบ้ริหารไดรั้บการยกย่อง เคารพนับถือ 
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ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานกนั พนักงานจึงพยายาม
ประพฤติปฏิบติัให้เหมือนกบันโยบายและความคาดหวงัจากผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัพนักงานไดอ้ย่างชัดเจนและทัว่ถึง ซ่ึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารดงักล่าวถือเป็นแบบ
แผนท่ีส าคญัต่อการหล่อหลอมทั้งทางวฒันธรรมองคก์รและการสร้างแนวทางการปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์
กบัการจดัการองค์การสีเขียวเพื่อส่งให้การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง
แรงกดดนัจากความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการถือเป็นกลไกส าคญัท่ีผลกัดนัให้ผูน้ าองคก์ร
จ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินธุรกิจการโรงแรมท่ีสอดคล้องกบัการจดัการ
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การผลกัดนัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนจึงถือเป็นกลไกท่ี
ขบัเคล่ือนองค์กรผ่านผูบ้ริหารของโรงแรมในฐานะผูน้ าองค์กรเพื่อผลกัดันให้เป็นนโยบายของ
องคก์รต่อไป 

5.1.2 วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อศึกษามิติการตลาดสีเขียวของโรงแรมที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย 

หากพิจารณาภาพรวมของผลการวิเคราะห์การตลาดสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย ย่อมพบวา่ ปัจจยัการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) 
ทั้ งหมดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Product & 
Packaging) ดา้นราคา (Green Price) ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Green Place of Distribution) และ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 

ด้านผลิตภณัฑ์สีเขียวและบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Product & Packaging) นั้น 
โรงแรมพยายามเลือกใชอุ้ปกรณ์และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงช่วยส่งเสริมให้รูปแบบ
การให้บริการนั้นเกิดอตัลกัษณ์ (Service Identities) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ตามนโยบายของผูบ้ริหารโรงแรมและวฒันธรรมองค์กร ดงัสะทอ้นผ่านการสร้างกิจกรรมการท่อ
เท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการนอกเหนือจากการใหบ้ริการดา้นห้องพกั    

ขณะท่ีด้านราคา (Green Price) สะท้อนให้เห็นว่าการก าหนดราคาของห้องพกัในแต่ละ
ประเภทนั้นนับว่ามีการก าหนดราคาท่ีไม่แตกต่างกบัโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีมีโครงสร้างธุรกิจใน
ลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงหมายถึงการมีท าเลท่ีตั้งและขนาดของการด าเนินธุรกิจการโรงแรม โดยจุดแข็ง
ทางดา้นราคานั้นสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของการสร้างอตัลกัษณ์การบริการ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดขายส าคญั 
หรือกล่าวไดว้่าการก าหนดราคาดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูรั้บบริการทั้งชาวต่างประเทศและ
ชาวไทย 

ส่วนดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Green Place of Distribution) นั้น การวางช่องทางการจดั
จ าหน่ายทางธุรกิจท่ีให้ความส าคญักบัการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตถือว่าเปิดกลยุทธ์การตลาดท่ีไร้
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ขีดจ ากดัแต่อยู่ภายใตข้อบเขตความเช่ือมัน่ของลูกค้าท่ีมีต่อระบบการช าระค่าบริการผ่านระบบ
ธนาคารออนไลน์ 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) พบวา่ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดได้
ให้ความส าคญักบัการใชอ้ตัลกัษณ์ของการตลาดสีเขียวผา่นการให้บริการของห้องพกัและกิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นตวัแบบ
การใหบ้ริการในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวท่ีครบวงจรของธุรกิจการบริการสีเขียว 
 จากปัจจยัการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) ทั้งหมดลว้นสะทอ้นถึงการจดัการทาง
ธุรกิจท่ีลงตวัในการผสมผสานปัจจยัพื้นฐานขา้งตน้ โดยใช้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์สีเขียวมาเป็นอตั
ลกัษณ์ส าหรับการสร้างสินคา้หรือการให้บริการของโรงแรม โดยมีการก าหนดราคา การส่งเสริม
การตลาด โดยอาศยัระบบการท าธุรกิจออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีส าคญั 

5.1.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษามิติการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมของโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของประเทศไทย 

ผลการสนทนากลุ่มในประเด็นการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของ
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย พบวา่ 

สภาพชุมชนในทอ้งถ่ินประสบปัญส าคญัดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือน 
โดยประชาชนในทอ้งถ่ินยอมรับวา่ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชนได้ดี ซ่ึงมีแนวคิดการบริหารจดัการท่ีชุมชนเสนอให้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงแรมกบัทอ้งถ่ินสามารถกระท าไดห้ลากหลายทาง โดยเฉพาะการส่งเสริมของโรงแรมให้ท่ีพกั
ของชาวบา้นเป็นรางวลัให้กบัผูรั้บบริการท่ีมาพกักบัทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลกคะแนนเขา้
พักกับโฮมสเตย์ของชาวบ้านได้ ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
Tourism) ในรูปแบบการท่องเท่ียวชุมชน (Community Tourism) อีกทั้งโรงแรมควรสร้างการจา้ง
งานใหเ้กิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินธุรกิจสีเขียวของโรงแรม 
 ขณะท่ีโรงเรียนในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการให้โรงแรมมีปฏิสัมพนัธ์ในดา้นการสนบัสนุน 
อาทิ การจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมสร้างนวตักรรมสีเขียวท่ีเอ้ือต่อชุมชน และกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษต่์างๆ ซ่ึงถือเป็นการปลูกฝัง หรือกล่อมเกลาใหเ้ยาวชนของทอ้งถ่ินตระหนกัถึง
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและมีความพร้อมในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวในชุมชน 
ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการด าเนินธุรกิจสีเขียวท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ินนั้นเอง 
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นอกจากน้ีองคก์รศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการใหโ้รงแรมมีปฏิสัมพนัธ์
ในดา้นการสนบัสนุนกิจกรรมของมสัยิด โดยเฉพาะการสนบัสนุนดา้นการเงิน และการส่งเสริมใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกในชุมชนซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงบ่งช้ีถึงการมีส่วนร่วมของ
โรงแรมในการด าเนินธุรกิจสีเขียวท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัมสัยิด ซ่ึงมีบทบาทในฐานะองค์กรศาสนา
และวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีโรงแรมด าเนินธุรกิจอยู ่

อีกทั้งบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัโรงแรมในหลายลกัษณะ 
ทั้ งในด้านการส่งเสริมและการควบคุมก ากับ การส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่วย
สนบัสนุนในฐานะเป็นตวักลางระหว่างภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จงัหวดั อ าเภอ หน่วยราชการอ่ืนๆ 
กับโรงแรม รวมถึงการควบคุมก ากับโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษี การดูแลการจัดการระบบ
สาธารณูปการท่ีมีผลต่อการเขา้ใช้บริการในโรงแรม และรวมถึงในดา้นการรักษาความปลอดภยั
ของผูรั้บบริการของโรงแรม ซ่ึงบ่งช้ีถึงความตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในฐานะองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหโ้รงแรมมีส่วนร่วมในการพฒันทอ้งถ่ินร่วมกนั 

รวมทั้งการด าเนินธุรกิจการโรงแรมเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable 
Tourism) โดยการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก ในส่วนของระบบ
สาธารณสุขมูลฐานท่ีไดรั้บการดูแลโดยสถานพยายาลภายในชุมชนบ่งช้ีถึง ความส าเร็จในบทบาท
การด าเนินธุรกิจสีเขียวของโรงแรมเป็นอย่างดี ผ่านการสร้างความร่วมมือในด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน  
 ดังนั้ นจากข้างต้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม  (Green Social  Participation) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นชุมชนทอ้งถ่ิน (Local 
Community)  ดา้นสถานศึกษาทอ้งถ่ิน (Local School) ดา้นองคก์รศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
(Religion and Culture Organization) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Government) และ
ดา้นสถานพยาบาลทอ้งถ่ิน (Local Hospital) ลว้นสนบัสนุนให้การด าเนินธุรกิจการโรงแรมท่ีตั้งอยู่
บนรากฐานการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก 
 
5.2 การอภิปรายผลการวจัิย  
 ในการอภิปรายผลการวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมใน
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกของประเทศไทย” ผูว้ิจยัได้อภิปรายผลการวิจยัตามประเด็นด้านการบริหาร
จัดการใน 3 มิติคือ มิติลักษณะด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและองค์การ (Green Organization 
Management) มิติลกัษณะดา้นการตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) และมิติลกัษณะการมีส่วน
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ร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของโรงแรม (Green Social Participation) ซ่ึงเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงป็นสังคมทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูว้จิยัอภิปรายในแต่ละมิติดงัต่อไปน้ี   

5.2.1 มิติการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม (Green Organization Management) 
           5.2.1.1 ด้านภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership)     

จากผลการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงเป็น
ลกัษณะของภาวะผูน้ าแบบมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) ผูบ้ริหารประพฤติตวั
เป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับพนักงาน ผูบ้ริหารจะเป็นท่ียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา 
ไวว้างใจ และท าให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั พนกังานจะพยายามประพฤติ
ปฏิบติัให้เหมือนกบันโยบายและความคาดหวงัจากผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไป
ยงัพนกังานไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bass (1985) และ Burns (1978) ท่ีได้
เสนอแนวคิดภาวะผู ้น าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ว่า “เป็น
กระบวนการท่ีผูน้ าและผู ้ตามต่างช่วยกนัยกระดบัของคุณธรรมและแรงจูงใจของกนัและกนัให้
สูงข้ึน” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mushinsky (2006) กล่าววา่ เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธพลต่อ
การเปล่ียนแปลงทัศนคติสมมุติฐานของสมาชิกในองค์การและสร้างความผูกพันในการ
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ โดยภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเก่ียวข้องกับ
อิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผูต้ามให้กลายมา
เป็นผูน้ าในการพฒันาองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนนัดา โชติแดง (2550) พบว่าภาวะ
ผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงกบัความผูกพนัต่อองค์การดา้นความรู้สึกและดา้นความต่อเน่ือง 
ร่วมกนัท านายพฤติกรรมการท างานไดร้้อยละ 38.2 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกรียงไกรยศ พนัธ์ุ
ไทย (2552) พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง และวฒันธรรมองค์การแบบเน้นการ
ปรับตวัมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยภาวะผูน้ าแบบสร้าง
ความเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลต่อการปฎิบติังานมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิณญาดา อ าภยั
ฤทธ์ิ (2554) พบว่าภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนร่วมกนั
พยากรณ์ประสิทธิผขององค์การได้ในระดับสูง ร้อยละ  43.6 โดยท่ีภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลงสามารถท านายไดดี้กวา่ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน นอกจากน้ียงั สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Xenikou & Simosi (2006) ได้ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู ้น าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลง ว ัฒนธรรมองค์การ และผลการปฏิบัติงาน  พบว่า ภาวะผู ้น าแบบสร้างความ
เปล่ียนแปลง วฒันธรรมองคก์าร มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 
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           5.2.2.2 ลกัษณะด้านการตลาดสีเขียว (Green Marketing)  
           เป็นการท่ีผูผ้ลิตผลิตสินคา้ออกมาโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า โดย
เร่ิมจากการสรรหาแหล่งผลิต การจดัซ้ือวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่วนประสมทาง
การตลาดใหม่ให้เป็นส่วนประสมการตลาดสีเขียว โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 
จากผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบดา้นราคา ประกอบไปดว้ย 1) ระดบัราคา โดยปรับระดบัราคา
และแพคเก็จท่ีพกัในระดบัท่ีมีความคุม้ค่ามากข้ึน ควบคุมตน้ทุนดา้นการจดัซ้ือสีเขียว เลือกเฟ้นหา
ซพัพลายเออร์ท่ีเสนอส่ิงท่ีท าให้โรงแรมคุม้ค่ามากท่ีสุด เพื่อไดร้าคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะสามารถช่วยลลด
ตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีจะส่งผลต่อการก าหนดราคาสินคา้หรือบริการของโรงแรมให้ถูกลง ท า
ให้ขยายฐานของลูกคา้ไดม้ากข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรไดอ้ยา่งย ัง่ยืน จากผล
การศึกษาดา้นการตลาดสีเขียว 4P’s (4P’s Green Marketing) นั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒันา 
ศิริโชติบณัฑิต (2555) พบวา่ บริบทและสถานการณ์การเลือกใชก้ลยทุธ์การตลาดสีเขียวหรือกลยทุธ์
การตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อมในองค์กรธุรกิจไทยจะเน้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า
การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม บริบทท่ีใชก้ลยุทธ์การตลาดสีเขียวจะท าให้มีผลก าไรมากกวา่บริษทัท่ีไม่
ใช ้แต่ส่ิงน้ีไม่ส่งผลต่อยอดขายบริษทัประสิทธิภาพการใชก้ลยทุธ์การตลาดสีเขียวในแผนการตลาด
ประจ าปีของบริษัทจะเน้นการตลาดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า การวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาดและกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรวตั ตนัตยานนท ์
(2560) พบว่า กลยุทธ์การตลาดสีเขียว ด้านการส่ือสารและการด าเนินการเพื่อส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด ด้าน
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ดา้นการเติบโตของรายได ้และดา้นส่วนแบ่งทางการตลาด สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Lee, Hsu, Han, & Kim (2010) ได้วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมต่อกลุ่มผูใ้ช้บริการโรงแรมในสหรัฐอเมริกา พบว่ากลยุทธ์การวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน จะส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อความเช่ือหรือภาพลกัษณ์
เชิงรู้คิด (Belief: Cognition Image) และความรู้สึกหรือภาพลกัษณ์เชิงอารมณ์ (Emotional: Affective 
Image) ทั้งน้ีต าแหน่งองคก์ารเพื่อธุรกิจท่องเท่ียวสีเขียวจะเกิดข้ึนได ้ผา่นการส่ือสารถึงคุณลกัษณะ
และประโยชน์ของสินคา้และบริการสีเขียว ส าหรับต าแหน่งผลิตภณัฑข์ององคก์ารดงักล่าวน้ี ลีและ
คณะไดร้ะบุถึงวิธีการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ กลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์เชิงหน้าท่ี 
(Functional Positioning Strategy) และต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เชิงอารมณ์  (Emotional Positioning 
Strategy) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Han & Kim (2011) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
ความภกัดีต่อผูเ้ขา้พกัมีต่อโรงแรมสีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ความเช่ือท่ีมีต่อโรงแรมสี
เขียวในความตั้งใจท่ีจะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง จะสร้างการรับรู้และความภกัดีต่อผูเ้ขา้
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พกั ซ่ึงส่งผลต่อการบอกต่อการยินดีจ่ายเงินเพิ่มและการพกัซ ้ าในท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  Eneizan & Wahab (2016) พบวา่ กลยุทธ์การตลาดสีเขียวมีความส าคญัมากข้ึนส าหรับธุรกิจท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการประเมินผล ปัจจุบนัไดมี้การน าส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวมาใชเ้ป็น
กลยุทธ์การตลาดสีเขียว สรุปไดว้า่ ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวท่ีใช้มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดสีเขียวทั้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์สีเขียว 2) ราคาสีเขียว 3) การ
จ าหน่ายสีเขียว 4) การส่งเสริมการขายสีเขียว 5) ผูบ้ริโภคสีเขียว 6) กระบวนการสีเขียว และ 7) 
หลกัฐานทางกายภาพท่ีเป็นสีเขียว มีผลดีต่อการด าเนินงานของธุรกิจ 

5.2.2.3 ลักษณะการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 
(Green Social Participation) 

การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม 4 ดา้นทางมิติสังคม
ทอ้งถ่ินโดยใช้แนวคิดของ ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2526) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบใน
เร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนและแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1980) ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสังคมทอ้งถ่ินและแนวคิดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ Freeman (1984) ได้
ค  านึงถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จากการสนทนากลุ่มของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดแ้ก่ 1) 
ชุมชนทอ้งถ่ิน 2) สถานศึกษาทอ้งถ่ิน 3) องคก์รศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 4) องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และ 5) สถานพยาบาลทอ้งถ่ิน พบวา่ “การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ในลกัษณะ
ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบติักิจกรรมและร่วมรับผิดชอบ
ในเร่ืองต่างๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานของโรงแรมและมีผลกระทบมาถึงประชาชน โดยเฉพาะการ
ร่วมมือกบัธุรกิจทอ้งถ่ินของชาวบา้น” เช่น โฮมสเตย ์โดยโรงแรมท าระบบคะแนนสะสม Reward 
Nights กบัท่ีพกัของชาวบา้นเป็นรางวลัให้กบัแขกท่ีมาพกักบัทางโรงแรมบ่อยๆ สามารถมาแลก
คะแนนเข้าพักกับโฮมสเตย์ของชาวบ้านได้อีกด้วยเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
สนับสนุนทางออ้มให้กบัธุรกิจเล็กๆ ของชาวบา้นให้อยู่ไดไ้ปดว้ยกนัอย่างย ัง่ยืน ไม่ท าลายธุรกิจ
ทอ้งถ่ินเล็กๆ ชาวบา้น ช่วยให้ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิมและส่งเสริมเศรษฐกิจ ทอ้งถ่ินให้มี
ความเจริญ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม 4 ดา้นทางมิติ
สังคมทอ้งถ่ิน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศกัด์ิสกุล บุญมา (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างความ
เขม้แขง็โดยชุมชนมีส่วนร่วม บา้นเกาะพิทกัษ ์ตาบลบางน ้าจืด อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร พบวา่ 
การสร้างความเขม้แข็งโดยชุมชนมีส่วนร่วม เกิดจากปัจจยัภายในชุมชนเอง ไดแ้ก่ การมีผูน้ าชุมชน
ท่ีมีศกัยภาพ การมีองคก์รในชุมชน ท าใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการของแต่ละกิจกรรม
กลุ่ม ระบบความสัมพนัธ์แบบครอบครัวเครือญาติ ท าให้ทุกคนในชุมชนมีความรักและความ



132 

เกรงใจต่อกนั มีการร่วมกนัท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ชุมชนมีปัจจยัทางด้านวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน มีความเช่ือประเพณีร่วมกนั ส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนร่วมกนั รู้สึกถึงการแบ่งปันทรัพยากร มีความตระหนกัในคุณค่า สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วนัวสิา วลัยด์าว (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี พบวา่ 
ปัจจยัภายนอกมีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ผลกระทบจากการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมต่อชุมชน การเรียกร้องจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมของโรงแรม ความต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีดีของผูใ้ช้บริการโรงแรม การบังคับใช้
กฎหมาย/ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐ การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐ กระแสการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ศรีสุวรรณ เกษมสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ดา้นน ้ าและขยะ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ชาวชุมชนเทศบาล
อมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมน้อยเช่นกัน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยทุธนา สุดาคา (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาบา้นป่าสักงาม ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด พบวา่ ประชาชน
ส่วนมากให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จากการเขา้ร่วมประชุมและการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน ผลการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมในการจดัการจดัการส่ิงแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม   
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ (2556) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
อ าเภอเขาเสมิง จงัหวดัตราด ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
และการรับผลประโยชน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ Erdogan & Baris (2007) ได้วิจยั เร่ืองโครงการป้องกันและการปฎิบัติเก่ียวกับ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในเมืององัคารา ประเทศตุรกี โดยพบว่า นโยบายและการปฎิบติั
ของโรงแรมในเมืององัคารา ไม่มีการป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริหารของโรงแรมขาด
ความรู้ และความสนใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท าให้ไม่มีการปฎิบติั
เก่ียวกับอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการพฒันานโยบายและการปฎิบติัเก่ียวกับการป้องกันและการ
อนุรักษ์นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
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5.3 บทสังเคราะห์การบริหารจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของ
ประเทศไทย 
 ผลจากการศึกษาภาพรวมทั้ง 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 มิติดา้นการจดัการองคก์ารสีเขียว (Green 
Organization Management) มิติท่ี 2 มิติด้านการตลาดสีเขียว  (4P’s Green Marketing) และมิติท่ี 3 
มิ ติการมี ส่ วน ร่วมของสั งคมต่อการเป็น มิตรกับ ส่ิ งแวดล้อมของโรงแรม  (Green Social  
Participation) บ่งช้ีให้เห็นวา่ การบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตั้งอยู่บนรากฐาน
การท าธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
Development) ภายใตก้รอบการด าเนินธุรกิจของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) ท่ี
ตระหนกัถึงการรักษาความสมดุลยข์องทุกภาคส่วนทางสังคม การเมือง และธุรกิจ 
 ความสมดุลดงักล่าวสะทอ้นถึงการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของโรงแรมในฐานะภาค
ธุรกิจเอกชน (Private) โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน (Society) โดย
มีองคก์ารบริหารส่วนต าบลในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Government) ท าหนา้ท่ีเป็น
กลไกกลางในการประสานความร่วม รวมถึงการส่วเสริม สนบัสนุน ควบุคม และก ากบัไปพร้อมกนั 

นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจการโรงแรมสีเขียว หรือ
การตลาดสีเขียวของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย ยอ่มพบวา่ ปัจจยั
การตลาดสีเขียว (4P’s Green Marketing) ทั้งหมดประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์สีเขียวและบรรจุ
ภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Product & Packaging) ด้านราคา (Green Price) ด้านสถานท่ีการจดั
จ าหน่าย (Green Place of Distribution) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) สะทอ้น
ให้เห็นวา่ ปัจจยัการตลาดสีเขียวทั้งหมดใชปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑ์สีเขียวมาเป็นอตัลกัษณ์ส าหรับการ
สร้างสินคา้หรือการให้บริการของโรงแรม โดยมีการก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาดโดยอาศยั
ระบบการท าธุรกิจออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส าคญั ในขณะท่ี
การมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม (Green Social  Participation) 
ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นชุมชนทอ้งถ่ิน (Local Community) ด้านสถานศึกษาทอ้งถ่ิน (Local School) 
ด้านองค์กรศาสนาและวฒันธรรมในท้องถ่ิน (Religion and Culture Organization) ด้านองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Government) และดา้นสถานพยาบาลทอ้งถ่ิน (Local Hospital) ลว้น
สนบัสนุนให้การด าเนินธุรกิจการโรงแรมท่ีตั้งอยู่บนรากฐานการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก และเป็นผลให้ธุรกิจการโรงแรมสีเขียวนั้นประสบความส าเร็จอยา่งเป็น
รูปธรรม และถือเป็นตวัแบบของธุรกิจสีเขียวไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงแนวทางการปฏิบติัทั้งหมดขา้งตน้ 
สามารถด าเนินการภายใตแ้นวคิดในการปฏิบติัท่ีส าคญัของโรงแรมไดแ้ก่ 
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ประการแรก การก าหนดนโยบายและการวางแผนเก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
โรงแรม เพื่อเป็นแนวปฏิบติัของบุคลากรในองคก์ร 
 ประการท่ีสอง การสร้างความรู้ความเขา้ใจทั้งแก่พนกังานและผูรั้บบริการของโรงแรมให้
ตระหนกัและปฏิบติัตามการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R คือ การลด (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) 
และการน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle)   
 ประการท่ีสาม การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งอาคาร
สถานท่ี วธีิการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม และ 
 ประการท่ีส่ี การเชิญชวนให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
โรงแรม 

ดงัสามารถสรุปเป็นตวัแบบไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 ตวัแบบการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมา: ผูว้จิยั 

ผู้น าของโรงแรมในทุกระดบั 

เป็นผู้น าต้นแบบในการเป็นผู้น าสีเขียว 

การก าหนดนโยบายและการวางแผน 

เกีย่วกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 

การสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังเชิงวฒันธรรมทั้ง
แก่พนกังานและผู้รับบริการของโรงแรมให้ตระหนัก
และปฏิบัตติามการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกั 3R 

ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมภายในโรงแรมทีเ่ป็นมติร
กบัส่ิงแวดล้อม ทั้งอาคารสถานที ่วธีิการและขั้นตอน
ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม โดยใช้

นวตักรรมและเทคโนโลยสีีเขียว 

การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในกจิกรรมการ
จดัการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 

การเชิญชวนให้ผู้รับบริการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการ
จดัการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 

ตวัแบบการบริหารจดัการโรงแรม 

ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
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5.4 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย  
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้พฒันาข้อเสนอแนะจากการวิจยั โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ขอ้เสนอแนะในเชิงการบริหารจดัการ ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายภาครัฐ และขอ้เสนอแนะในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

5.4.1 ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหารจัดการ 
          1) โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มควรทดลองน ากลยุทธ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไป
ทดลองน าร่องในการบริหารงานในองคก์รเพื่อสร้างจิตส านึกต่อความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึน
และน าไปสู่การเป็นวฒันธรรมองคก์รสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
         2) การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นการตลาดสีเขียวด้านราคานั้ น หาก
สามารถควบคุมต้นทุนในกระบวนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลด้านราคาท่ี
รองรับดา้นการขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน และเพิ่มโอกาสในการช่วยสนบัสนุนมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐดา้นการท่องเท่ียวโครงการคืนความสุขใหป้ระชาชนไดอี้กดว้ย 
         3) ชุมชนทอ้งถ่ินคือผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการด าเนินกิจการของโรงแรมท่ีตอ้งให้ความส าคญั 
ควรจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัทางภาคสังคมทอ้งถ่ิน และสามารถสร้างให้
เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนกับส่ิงแวดล้อมในชุมชน และโรงแรมควรมีการจดัตั้ งแผนกดูแล
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนโดยเฉพาะ เพื่อพฒันาศกัยภาพในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
กบัชุมชนไดอ้ยา่งมีความแขง็แกร่ง 

5.4.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายภาครัฐ 
        1) ภาครัฐควรมีการออกนโยบายสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการท่ีท าธุรกิจเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บความรู้ วิธีการดา้นเทคโนโลยีและแนะน าแหล่งจดัหาเงินทุนดา้นการเพิ่มอตัรารี
ไซเคิลขยะให้สูงข้ึนกวา่ปัจจุบนั และน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการขยะ คือผูก่้อ
มลพิษเป็นผูจ่้ายหากผูป้ระกอบการสามารถท าได ้อาจไดรั้บพิจารณาดา้นการลดหยอ่นภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ในธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการ 
       2) หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงนโยบายการจดัการขยะจากตน้ทางให้มีประสิทธิผลมาก
ข้ึน โดยระบุแผนปฎิบติัท่ีมีกิจกรรมและตวัช้ีวดัของการจดัการขยะรีไซเคิลท่ีมีความชัดเจนและ
น าไปปฎิบติัไดจ้ริง 
       3) รัฐบาลควรมีการพิจารณาออกนโยบายช่วยเหลือการท าธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นตน้ทุนการจดัการและผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงพบว่ายงัมีตน้ทุนสูงกว่าสินคา้
อ่ืนๆโดยทัว่ไป ดงันั้นจึงส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งตั้งราคาสินคา้หรือบริการในระดบัสูงกวา่ปกติ 
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ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงการใช้สินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือนอ้ยได ้

5.4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
       1) งานวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการศึกษาเพียงกรณีศึกษากลุ่มตวัอยา่งเดียว ดงันั้นจึงยงัมิอาจ
น าผลการศึกษาน้ีเป็นกรอบแนวคิดใช้ในการทัว่ไปได ้ดงันั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงั
ผูป้ระกอบการโรงแรมสีเขียวในจงัหวดัอ่ืน เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นตน้แบบในการพฒันา
ศกัยภาพในการปฎิบัติงานจดัการด้านโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ให้มี
มาตรฐานเดียวกนั 
       2) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการโรงแรมเอกชนท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในเขตภูมิภาคอาเซียนเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเขา้ใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง สามารถเป็น
ประโยชน์ในการน ามาสร้างตวัแบบเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ปรับใชใ้นประเทศไทย สร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 
       3) ควรศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบันโยบายของภาครัฐท่ีมีผลต่อการส่งเสริมให้มีการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมของโรงแรมเอกชนในเขตภูมิภาคอาเซียนเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
น ามาสร้างตวัแบบนโยบายเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐในประเทศไทย  
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การศึกษาดุษฎนิีพนธ์ 

เร่ือง “การบริหารจัดการโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย” 
ด าเนินการศึกษาโดย นาย ทศพร กาญจนภมรพฒัน์ 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลยัสยาม 
 

**************************** 
 
ค าช้ีแจง  

1. ผูใ้ห้สัมภาษณ์น้ีคือผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการ หรือ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรมในภาคใตข้องประเทศไทย กรณีศึกษา โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว 
จงัหวดัพงังา 

2. แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิจัย เร่ืองโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ
สภาพแวดลอ้มในภาคใตข้องประเทศไทย ผูว้ิจยัปรารถนาจะให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบค าถามแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี กรุณาสละเวลาการใหส้ัมภาษณ์ดว้ยตวัท่านเอง  

3. ผูว้ิจ ัยจะใช้ข้อมูลเพื่อการวิจยัเท่านั้ น และจะสงวนค าให้สัมภาษณ์ของท่านไวเ้ป็น
ความลับจึงไม่มีผลกระทบต่อตวัท่านเอง แต่จะมีความส าคญัและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์
ความรู้ใหม่ดา้นการบริหารจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย ซ่ึงส่งผล
ไปยงัธุรกิจท่ีมีความย ัง่ยืน เป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ชุมชนและภาคสังคมโดยรวมในประเทศต่อไป 
 
 
วนัท่ีสัมภาษณ์       เวลา    
 
ช่ือ       ต าแหน่ง    
หน่วยงาน           
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แบบสัมภาษณ์  : กลุ่มผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่าย พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นการตลาดสีเขียวของโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว  จงัหวดัพงังา 
 
มิติที ่1 มิติด้านการจัดการองค์การสีเขียว (Green Organization Management) 

1. ท่านคิดว่าการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R (3R of Nature Environment) ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มของท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใด
หรือไม่ 

2. ท่านคิดว่า วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของ
ท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใดหรือไม่ 

3. ท่านคิดว่าภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของ
องคก์รมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใดหรือไม่                        

4. ท่านคิดว่านโยบายการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Service Policy) ของ
ท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใดหรือไม่    
 
มิติที ่2 มิติด้านการตลาดสีเขียว (Green Marketing 4P’s) 

1. ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑสี์เขียวและบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Green  Product  & Packaging) 
ของท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใดหรือไม่ 

2. ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑ์หรือบริการดา้นราคา (Green Price) ของท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
ไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใดหรือไม่ 

3. ท่านคิดวา่ดา้นการจดัจ าหน่าย (Green Place) ของท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ปัจจยั
ใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใดหรือไม่ 

4. ท่านคิดวา่ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Green Promotion) ของท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
ไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง ควรปรับปรุงส่ิงใดหรือมีปัญหาใดหรือไม่   
                    
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (หากมี) 
 
                                                                            ขอบพระคุณทุกท่านอยา่งสูง 
                                                                             ทศพร กาญจนภมรพฒัน์   
                                                                             นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัสยาม 
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การประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสัมมนากลุ่ม(Focus Group) 
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                             วนัท่ี                        เดือน                  พ.ศ                 เวลา_________ 
 

ดุษฎนิีพนธ์เร่ือง 
“การบริหารจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย” 

 

ช่ือ -  นามสกุล ลายเซ็นต์ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน 
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
8)    
9)    
10)    
11)    
 
   ผู้แทนการสนทนนากลุ่ม : 1) ผูแ้ทนชุมชนทอ้งถ่ิน 2) ผูแ้ทนโรงเรียน   3) ผูแ้ทนองค์กรศาสนา
และวฒันธรรม 4) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูแ้ทนสถานพยาบาลประจ าต าบล 
 
สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่มการมีส่วนร่วมของสังคมกบัโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 
มิติที ่3   มิติการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของโรงแรม  
 (Green Social  Participation )  

1. ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของโรงแรมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน (Local Family) มีลกัษณะสภาพ
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีอุปสรรคหรือปัญหาใดหรือไม่ ส่ิงท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงเพื่อการมีส่วนร่วมท่ี
คาดหวงัมีปัจจยัใดหรือไม่ อยา่งไร    
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2. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของโรงแรมกับโรงเรียน (Local School) มีลักษณะสภาพ
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีอุปสรรคหรือปัญหาใดหรือไม่ ส่ิงท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงเพื่อการมีส่วนร่วมท่ี
คาดหวงัมีปัจจยัใดหรือไม่ อยา่งไร     

3. ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของโรงแรมกบัองค์กรศาสนาและวฒันธรรม (Local Religion 
and Culture Organization) มีลกัษณะสภาพปัจจุบนัเป็นอย่างไร มีอุปสรรคหรือปัญหาใดหรือไม่    
ส่ิงท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงเพื่อการมีส่วนร่วมท่ีคาดหวงัมีปัจจยัใดหรือไม่ อยา่งไร       

4. ท่ าน คิดว่าการมี ส่ วน ร่วมของโรงแรมกับองค์การบ ริหารส่ วนต าบล  (Local 
Municipality) และสถานพยาบาลประจ าต าบล (Local Hospital) มีลกัษณะสภาพปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
มีอุปสรรคหรือปัญหาใดหรือไม่ ส่ิงท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงเพื่อการมีส่วนร่วมท่ีคาดหวงัมีปัจจยัใด
หรือไม่ อยา่งไร     
    
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (หากมี) 
 
 
 
                                                                        ขอบพระคุณทุกท่านอยา่งสูง 
                                                                                          ทศพร กาญจนภมรพฒัน์   
                                                                             นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัสยาม 
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ประกาศนโยบายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว 
  1. รักษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมของรีสอร์ทและอนุรักษ์ตน้ไม้
ทอ้งถ่ินและท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า รักษาท่ีอยูอ่าศยัของนกเหงือกและสัตวส์ายพนัธ์ุอ่ืนท่ีอยูบ่ริเวณรี
สอร์ท รีสอร์ทของเราตั้งอยูใ่นป่าและเรามีโครงการท่ีจะอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของป่าโดยปลูกตน้ไม้
ใหม่ทุกเดือน นอกจากโครงการปลูกตน้ไมเ้พิ่มเป็นประจ าแลว้, คู่แต่งงานยงัไดป้ลูกตน้มะพร้าวเป็น
ท่ีระลึกถึงวนัแต่งงานอีกดว้ย 
  2. ช่วยลดโลกร้อนโดยการซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรและเขา้กนัไดก้บัส่ิงแวดล้อม
ทอ้งถ่ิน เรายงัผลิตผกัและสมุนไพรออแกนิคในสวนของเรา เราเชิญลูกคา้มาชมสวนและเรียนรู้
เก่ียวกบัสมุนไพรไทย นอกจากการน าผกัและสมุนไพรมาใชใ้นการปรุงอาหารในร้านอาหารของเรา 
ลูกคา้สามารถเลือกผกั และสมุนไพรมาปรุงอาหารเม่ือลูกคา้ลงเรียนคอร์สท าอาหารของเรา  
   3. จดัการและควบคุมการก าจดัน ้ าเสียเพื่อหลีกเล่ียงมลพิษทางส่ิงแวดล้อมและเรายงัท า
อยา่งดีท่ีสุดในการรักษาน ้าและพลงังาน แต่ละแผนกท าตามแผนงานในการปิดเคร่ืองปรับอากาศใน
ส านกังาน เรามีนโยบายปิดไฟบริเวณรอบๆรีสอร์ทซ่ึงไม่ไดใ้ช้ ไฟตามชายหาดท างานตามการตั้ง
เวลาและ มินิบาร์จะถูกดึงปลัก๊ออกในกรณีท่ีห้องพกันั้นไม่มีลูกคา้ รีสอร์ทของเรามีนโยบายและ
จุดประสงคท่ี์ชดัเจนท่ีจะน าภาชนะพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่ พนกังานของเราไดรั้บการศึกษาในเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและเราใชถุ้งผา้ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 
   4. จ  ากดัจ านวนขยะและรับผดิชอบในการก าจดัของเสีย เพื่อเป็นการไม่สร้างภาระแก่ชุมชน
ทอ้งถ่ิน พนกังานของพวกเราแยกขยะอยา่งถูกวิธี  ถงัขยะไมไ้ผ่ในบริเวณรับรองลูกคา้ถูกแยกเป็น
ถงัขยะส าหรับขยะรีไซเคิลและขยะไม่รีไซเคิล ขยะรีไซเคิลของเราถูกส่งต่อไปยงับริษทัรีไซเคิล
ขยะ 
   5. รับสมคัรชาวชุมชนทอ้งถ่ินจากเกาะเพื่อส่งเสริมรายไดใ้ห้แก่ชุมชน ซ้ือผลิตภณัฑ์และ
บริการจากทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภายในชุมชน สร้างความ
ตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มของชาวชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาสวสัดิภาพของชาว
ชุมชน    

6. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความชอบธรรมตามกฎหมายแรงงาน สร้างระบบการสนบัสนุน
ทางสังคมส าหรับพนกังานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
ผลประโยชน์ของสวสัดิการพนักงานและนโยบายของฝ่ายบุคลากร (ผ่านทางคณะกรรมการของ
พนกังาน) 
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7. รีสอร์ทของเราห้ามสูบบุหร่ี เราใส่ใจในสุขภาพของลูกคา้และพนกังาน ดงันั้นในหอ้งพกั
และพื้นท่ีส่วนกลางเป็นเขตงดสูบบุหร่ี นโยบายของเราสอดคล้องกบักฎหมายห้ามสูบบุหร่ีของ
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่1 การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรมดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้มและการแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม 
 

การบริหารจัดการตามนโยบายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว 
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม 
                 นโยบายจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการของ
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ตอ้งเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในส านกังานทุกคนรวมถึงชุมชนทอ้งถ่ิน ปรับเปล่ียนทศันคติบุคลากรในการ ให้
ความส าคญัต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการประหยดัทรัพยากรและ
พลงังานภายในส านกังานโดยผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูก้  าหนดและอนุมติันโยบายส่ิงแวดลอ้ม และตวั
นโยบายส่ิงแวดลอ้มจะไม่มีความหมายถา้ไม่มีการระบุความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานท่ีจะปรับปรุง
และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 
ขั้นตอนที ่2 แต่งตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 
             โรงแรมจะท าการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม โดย
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มสามารถแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบออกเป็น 2 ส่วนหลกั ดงัน้ี 
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1.  หวัหนา้ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีอ านาจหนา้ท่ีหลกัในระดบัฝ่ายบริหาร เช่น ผูจ้ดัการแผนก 
หัวหน้างาน โดยทางผู ้บริหาร เป็นผู ้ค ัดเลือกและติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลการ
ด าเนินงานแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

2. ทีมงานด้านส่ิงแวดล้อม ด าเนินการควบคุมและป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมทั้งจดัท าบนัทึกตรวจสอบการปฏิบติัการ ควบคุม
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่ือสารวิธีปฏิบติัต่างๆ ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และสร้าง
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานในหน่วยงานต่างๆ 
        หลังจากท่ีผูบ้ริหารระดับสูง ได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อม จะมีการ
ส่ือสารให้กบัพนักงานรับทราบโดยทัว่ถึงกนั โดยการน าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ ผงั
องคก์ร (Organization Chart) ส่ือสารในจุดท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน   
         เม่ือคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้มด าเนินงานไประยะเวลาหน่ึง หัวหน้าส่ิงแวดล้อมจะ
พิจารณาเบ้ืองต้นถึงความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ เช่น ความเพียงพอทางความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสม หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานจะแจง้ไปยงักรรมการ
ฝ่ายบริหาร เพื่อด าเนินการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม   
 
ขั้นตอนที ่3 วางแผนการด าเนินงานและเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดล้อม  
            โรงแรมมีการวางแผนการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม โดยการระบุประเด็นและมีการ
ประเมินปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ท่ีความรับ
ผิดอบและอ านาจหน้าท่ี จากนั้นโรงแรมได้ท าการเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานและ
ชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบติัหรือการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงแรมอยา่งถูกตอ้ง ดงัน้ี  
        1. ติดนโยบายบริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม 
       2. ประชาสัมพนัธ์ ประกาศช้ีแจง มีการอบรม และในท่ีประชุม  
       3. ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
ขั้นตอนที ่4 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายส่ิงแวดล้อม  
 เน่ืองจากสภาพการณ์ต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกองค์กรมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
ดงันั้น โรงแรมจึงตอ้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
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      1. ก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามความเหมาะสม มีการทบทวน
นโยบายส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี 
     2. เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารอนุมติัใหม่ จากนั้นจะมีการส่ือสารนโยบายใหม่แก่
พนกังานทุกคน  
     3. หากทบทวนนโยบายส่ิงแวดลอ้มพบวา่ยงัมีความทนัสมยั เหมาะสม นโยบายดงักล่าวก็
ยงัสามารถใชแ้ละคงไวไ้ดด้งัเดิม 
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ภาคผนวก ง 
การจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกั 3R 

(3R of Nature Environment) 
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ในประเด็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั 3R ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหาร
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม ไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั3R 
ซ่ึงมีแนวคิดดงัน้ี 
     1) การลด (REDUCE) คือลดการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ลง เพื่อช่วยประหยดัทรัพยากรลง
ไดอ้ยากมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
กรณศึีกษา (การลด REDUCE) ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและแสงสว่าง  
              ในประเด็นการจดัการประสิทธิภาพของการใช้พลงังานไฟฟ้าและแสงสว่าง ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม ไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าและแสงสวา่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไปในแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 
การใช้พลงังานไฟฟ้าและแสงสว่าง 
                ทางโรงแรมมีการจดัการดา้นพลงังาน โดยจะค านึงถึงการใช้ไฟฟ้าและแสงสวา่ง ซ่ึงการ
ใชท้รัพยากรและพลงังานเหล่าน้ี จะตอ้งปลูกฝังในการใช้อยา่งรู้คุณค่า ประหยดั และมีการควบคุม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม โรงแรมมีการใช้พลงังานหลายรูปแบบ เช่น ระบบ
ปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง จะใช้มากใชน้้อยข้ึนอยู่กบัลกัษณะกิจกรรม ซ่ึงผูท่ี้ท  างานในโรงแรม
ทุกคนควรร่วมมือกนัประหยดัพลงังาน และใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โรงแรมจะประหยดัพลงังานได้
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพนกังานทุกคน นอกจากน้ี โรงแรมจะตอ้งมีการจดัการให้มีแสงสวา่งใน
ส านกังานโรงแรมท่ีเพียงพอต่อการท างานดว้ย โดยใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสง
สวา่ง ปรับปรุงสีของผนงั ฝ้าเพดานไม่ใหเ้ป็นโทนสีมืดทึบ และท าความสะอาดดวงไฟ ผนงั เพดาน 
และพื้นท่ี/บริเวณท่ีมีผลกระทบท าให้แสงสว่างลดลงจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 กนัยายน 2560) อธิบายว่า “เราควรใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ตรงไหนท่ีไม่มีใครเดินผ่านบ่อยหรือไม่ค่อยมีใครใช้ ให้
พยามยามปิดหรือติดตัวเซ็นเซอร์ควบคุม คือเปิดไฟเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น” 
 

 
  ภาพที ่2 ผลิตภณัฑน์ าทางห้องพกัดว้ยพลงังานแสงอาทิตยย์ามกลางคืน  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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การประหยดัหรือลดการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมนั้นจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานไม่ว่าจะเป็นการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ แสงสวา่ง เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในส านักงานโรงแรมและส่วนท่ีพกั รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรกระดาษ ทางโรงแรมยงั
ควบคุมหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในการปฎิบติังานจดัจา้ง ผูรั้บเหมาต่างๆ ให้ปฎิบติัตาม
มาตรการของโรงแรมดว้ย นอกจากน้ีการถ่ายทอดและสร้างจิตส านึกเป็นส่ิงจ าเป็นในการอนุรักษ์
และประหยดัพลงังาน สามารถท าไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 ส่ือสารการประหยดัไฟฟ้า  
       ผูรั้บผิดชอบด าเนินการท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกับพลังงานและทรัพยากร 
ผลกระทบของการขาดแคลนพลงังานและทรัพยากร รวมไปถึงการอนุรักษ์พลงังานและทรัพยากร             
ติดป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้า  
ขั้นตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และส่ือสารให้พนักงานรับทราบ  
        เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลกัท่ีใชเ้ป็นประจ า ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ หลอดไฟ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร เป็นตน้ จะตอ้งมีการก าหนดมาตรการ ดงัน้ี 

เคร่ืองปรับอากาศ  
   1. ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25-27 องศาเซลเซียส  
   2. ไม่ปล่อยให้มีความเยน็ร่ัวไหลจากห้องท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศส่วนส านักงาน ส่วน
ตอ้นรับ และส่วนหอ้งพกัโรงแรม ตรวจสอบและอุดรอยร่ัวตามผนงั ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง  
   3. ปิดประตูห้องทุกคร้ังท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือติดตั้งและใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเปิด-
ปิดประตูในหอ้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ  
   4. ท าความสะอาดและดูดฝุ่ นบ่อยๆ อาทิตย์ละ 1-2 คร้ัง เพราะหากฝุ่ นอุดตันจะท าให้
ประสิทธิภาพของการท างานของเคร่ืองปรับอากาศลดลง  
   5. อยา่น าความร้อน หรือของท่ีมีความช้ืนเขา้ไปไวใ้นหอ้งปรับอากาศ เน่ืองจากเม่ือมีการ 
น าความร้อนหรือความช้ืนเขา้มาในหอ้งจะท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานมากข้ึน  
   6. ลดและหลีกเล่ียงการเก็บเอกสาร หรือวสัดุอ่ืนใดท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้านในหอ้งท่ีมี 
เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใชพ้ลงังาน  
   7. ติดตั้งฉนวนกนัความร้อนโดยรอบห้องท่ีมีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลงังาน 
จากการถ่ายเทความร้อนเขา้ภายในอาคาร  
   8. ใชมู้ล่ีกนัสาดป้องกนัแสงแดดส่องกระทบตวัอาคาร และบุฉนวนกนัความร้อนตาม 
หลงัคาและฝาผนงั เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานหนกัเกินไป  
   9. ปลูกตน้ไมร้อบๆ โรงแรมและพื้นท่ีใกลเ้คียงและจดัแคมเปญตน้ไมคู้่รักในงานแต่งงาน 
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  10. ปลูกตน้ไมเ้พื่อช่วยบงัแดดขา้งบนหรือเหนือหลงัคา เพื่อเคร่ืองปรับอากาศจะไม่ตอ้ง
ท างานหนกัเกินไป  
  11. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความช้ืนใหก้บัดินจะท าใหอุ้ณหภูมิเยน็ลง  
  12. ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศเยน็จนเกินไป  
  13. ในส านกังานโรงแรมไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเร่ิมงาน 
  14. ในส านักงานโรงแรมควรปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และก่อน
เวลาเลิกงานเล็กนอ้ย รวมทั้งปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็น 
 

  
 ภาพที ่3  การลดอุณหภูมิภายนอกโดยปลูกตน้ไมร้อบโรงแรมและพื้นท่ีใกลเ้คียง  
 (ท่ีมา : ผูว้จิยั)    
 

แสงสว่าง  
1. ปิดไฟเม่ือพกัเท่ียงหรือหลงัใชง้าน  
2. ติดตั้งแผงสะทอ้นหลอดไฟ  
3. เลือกใชอุ้ปกรณ์แสงสวา่งประสิทธิภาพสูง ไม่วา่จะเป็นหลอดไฟ บลัลาสตแ์ละโคมไฟ  
4. ควบคุมแสงสวา่งใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  
5. ลดความสวา่งท่ีเกินความจ าเป็น เช่น บริเวณทางเดินท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสวา่งมาก  
6. บ ารุงรักษาอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ ตรวจสอบการท างานและความสวา่ง ท าความ 

สะอาดอยา่งเสมอทุกๆ 3-6 เดือน  
7. ใชแ้สงธรรมชาติ หรือโคมไฟพลงังานแสงอาทิตยช่์วยในการลดการใชพ้ลงังานจากแสง

ไฟในโรงแรม 
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ขั้นตอนที ่3 เกบ็ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
      ผูรั้บผิดชอบด าเนินการเก็บขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือน และจดัท าสรุปผลรวมของการ
ใชไ้ฟฟ้าของส านกังานโรงแรมและส่วนท่ีพกัโรงแรมในแต่ละเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลจากการใช้
ไฟฟ้า รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจ าเดือนเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 
          โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรม (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 18 กนัยายน 2560) อธิบายวา่ “ในส่วนของแสงสว่างรอบๆบริเวณทางเดินของ
โรงแรมนั้น โรงแรมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าห์เซลล์) เป็นหลักและมีโครงการท่ีจะติดตั้งใน
ส่วนอ่ืนๆ เพ่ิมอีกต่อไป ซ่ึงเราท าแน่นอนเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมและเป็นการประหยัดพลังงานเพ่ิม
อีกด้วย” 
         เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทางโรงแรมจึงไดมี้มาตรการดงัน้ี 

1. ปิดป้ายรณรงคก์ารประหยดัพลงังานรอบๆโรงแรม  
2. จดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อใหค้วามรู้แก่พนกังาน และลุกคา้ของโรงแรมท่ีเขา้พกั 

3. รายงานสรุปการใชพ้ลงังานของแต่ละส่วนงานของโรงแรมประจ าเดือน  เพื่อพนกังาน
ทุกคนจะไดมี้ความตระหนกัดา้นการใชพ้ลงังานและทรัพยากร  
  4. ส านกังานโรงแรมจะตอ้งควบคุมหน่วยงานผูรั้บเหมาภายนอกท่ีเขา้มาปฎิบติังานใน
พื้นท่ีของโรงแรมใหป้ฎิบติัตามมาตรการของโรงแรมดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย พร้อมแจกเอกสาร
แนวทางปฏิบติัใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกท่ีเขา้ใชพ้ื้นท่ีโรงแรม พร้อมใหมี้ลายเซ็นตเ์พื่อรับทราบ
แนวทางดงักล่าว 
กรณีศึกษา (การลด REDUCE) ลดการใช้น า้ 
              ในประเด็นการจดัการประสิทธิภาพของการใช้น ้ า ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญทั้ งหมดในกลุ่ม
ผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรมไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัการใช้น ้ าท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ไปในแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 

ลดการใช้น า้ 
              คนส่วนใหญ่มกัจะมีพฤติกรรมในการใช้น ้ าอย่างฟุ่มเฟือย จึงควรเปล่ียนวิธีการใช้น ้ าตาม
ความเคยชิน มาเป็นการใชน้ ้ าอยา่งรู้คุณค่า ซ่ึงจะตอ้งปลูกฝังในการใชอ้ยา่งรู้คุณค่า ประหยดั และมี
การควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม ทางโรงแรมจะประหยดัการใช้น ้ าไดต้อ้ง
อาศยัความร่วมมือจากพนักงานและแขกผูเ้ขา้พกัทุกคนเช่นกัน นอกจากน้ีทางโรงแรมยงัมีการ
จดัการน ้ าท่ีแลว้ไม่ให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากน ้าเสีย ซ่ึงปัญหาน ้ าเสียส่วนใหญ่มีความ
คลา้ยคลึงกบัของเสียจากบา้นเรือนทัว่ไปหรือการด ารงชีวิตของมนุษย ์ท่ีประกอบดว้ยน ้ าเสียท่ีเกิด
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จากการซักล้างท าความสะอาด การประกอบอาหาร และส่ิงขับถ่าย ซ่ึงมีการปนเป้ือนของ
สารอินทรีย ์และก็อาจจะมีเช้ือโรคท่ีอาจแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดล้อมได้ ดงันั้น น ้ าเสียเหล่าน้ี
จะตอ้งผา่นการบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก อน่ึงสารอนินทรีย ์ไดแ้ก่ แร่ธาตุต่างๆ ท่ี
อาจไม่ท าให้เกิดน ้าเน่าเสีย แต่อาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ คลอรีน ซ่ึงในกรณีน้ีทางโรงแรม
ไดท้  าการสร้างสระวา่ยน ้ าบริการแขกผูเ้ขา้พกัทั้งส่วนกลางและหอ้งพกัวลิล่าส่วนตวัโดยใชส้ระวา่ย
น ้าระบบเกลือบ าบดัหมุนเวยีนแทนการใชส้ารคลอรีนท่ีเป็นสารเคมีก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  
 ภาพที ่4  สระวา่ยน ้าระบบน ้าเกลือหมุนเวยีนแทนการใชส้ารคลอรีน  
 (ท่ีมา : ผูว้จิยั)    
 

การประหยดัการใช้น ้ าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องเหมาะสมนั้นจะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติังาน มีการถ่ายทอดและสร้างจิตส านึกเป็นส่ิงจ าเป็นในการอนุรักษแ์ละประหยดั
น ้าสามารถท าไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 ส่ือสารการประหยดัน า้  
        ผูรั้บผิดชอบด าเนินการท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า ผลกระทบ
ของการขาดแคลนทรัพยากรน ้ า รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นตน้ หรือป้ายรณรงค์ประหยดั
น ้าโดยใชข้อ้ความ “กรุณาปิดน า้หลงัเลกิใช้” พร้อมกบัติดส่ือสารตามจุดการใชใ้หท้ัว่ถึง 
ขั้นตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และส่ือสารให้พนักงานและแขกผู้เข้าพกัรับทราบ 
    ขอความร่วมมือในการใชน้ ้าอยา่งประหยดั  

1. ปิดก็อกน ้าใหส้นิทหลงัเลิกใชง้าน  
2. เลือกใชสุ้ขภณัฑป์ระหยดัน ้า  
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3. ติดตั้งระบบน ้ าให้สามารถใชป้ระโยชน์จากการเก็บและการกระจายน ้ า เช่น การขุดสระ
บวัไวร้องรับน ้ าท่ีใชแ้ลว้น ามาบ าบดัใชป้ระโยชน์ในสระบวัและเล้ียงสัตวน์ ้าต่อ เป็นการใชน้ ้ าอยา่ง
คุม้ค่าท่ีสุด 

4. หมัน่ตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้า เพื่อลดการสูญเสียอยา่งเปล่าประโยชน์ 
 
ขั้นตอนที ่3 เกบ็ข้อมูลการใช้น า้ 
      ผูรั้บผิดชอบด าเนินการเก็บขอ้มูลการใช้น ้ าประจ าเดือน และจดัท าสรุปผลรวมของการใช้
น ้ าของโรงแรมในแต่ละเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลจากการใช้น ้ า รวมไปถึงการรายงานผลสรุป
ประจ าเดือนเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายดว้ย 
          โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรม (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 10 ธันวาคม 2560) อธิบายว่า “สภาพเกาะมีปัญหาเร่ืองของน า้จืดซ่ึงเป็นแหล่ง
น า้ทางธรรมชาติไม่เพียงพอ เพราะเราเป็นเกาะกลางทะเล ทางโรงแรมจะต้องประหยดัการใช้น า้คือ
ใช้น า้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 
          ทางโรงแรมไดมี้การก าหนดมาตรการการประหยดัทรัพยากรน ้าภายในอาคารส านกังาน ซ่ึง
มาตรการการประหยดัน ้ าไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมปริมาณการใช้น ้ า แต่ยงัสามารถลดปริมาณน ้ า
เสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การลา้งภาชนะ การช าระลา้งท าความสะอาด เป็นตน้  
กรณศึีกษา (การลด REDUCE) ลดมลภาวะในอากาศและฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้ 
         ในประเด็นการจดัการดา้นมลภาวะในอากาศและฝุ่ นละอองนั้น เป็นการจดัการดา้นคุณภาพ
อากาศเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม
ไดใ้หท้ศันะและมุมมองเก่ียวกบัจดัการคุณภาพอากาศไปในแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 

ลดมลภาวะในอากาศและฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้ 
    อาคารในโรงแรมท่ีมีคุณภาพอากาศภายในสะอาด ยอ่มส่งผลใหพ้นกังานมีการท างานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ มีความสุข อีกทั้งแขกท่ีมาพกัในโรงแรมมีความรู้สึกสดช่ืนและผ่อนคลายมากกว่า
อาคารท่ีมีอากาศภายในท่ีมีมลพิษฟุ้งกระจายอยู่  อากาศท่ีเราหายใจภายในอาคารบางแห่งสกปรก
กว่าอากาศภายในสถานท่ีธรรมชาติ ดงันั้น โรงแรมจึงต้องมีการจดัการสภาพอากาศภายในและ
ภายนอกของโรงแรมให้มีสภาพอากาศท่ีดี ถ่ายเทไดส้ะดวก  เพื่อให้พนักงานและแขกท่ีมาพกัใน
โรงแรมอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกิดความสบายในการท างานและมีสุขภาพอนามยัท่ีดี  ส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในโรงแรมโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ พรม ปูพื้น การก่อสร้าง
หรือต่อเติมอาคารบางส่วน และ บุหร่ี ซ่ึงทางโรงแรมจะตอ้งพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีเพื่อวางแผนการ
จดัการในการลดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
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ผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561) อธิบายวา่ “ส่ิง
ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในโรงแรม จะเป็นกลุ่มของ เคร่ืองปรับอากาศท่ีต้องมีการล้างท าความ
สะอาดลดฝุ่ นและลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ต้องล้างทุกๆ6เดือนหรือตามมาตรฐานของ
โรงแรม ส่วนพรมปูพืน้บางจุดกต้็องมีการดูดฝุ่ นทุกวันเพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมของไรฝุ่ นในพรมท่ี
เป็นอันตรายก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ ในส่วนของการสูบบุหร่ี ทางโรงแรมเน้นปลอดบุหร่ีแต่หากจ าเป็น
จริงๆก็มีการจัดโซนสูบบุหร่ีให้แขกเป็นสัดส่วนและมีความชัดเจน เป็นต้น” ทางโรงแรมจะตอ้ง
พิจารณาส่ิงเหล่าน้ีเพื่อวางแผนการจดัการในการลดมลพิษทางอากาศใหดี้ท่ีสุด 
        การบริหารจดัการในการลดมลพิษทางอากาศของโรงแรม ตอ้งมีการจดัการสภาพอากาศ
ภายในและภายนอกของโรงแรมให้มีสภาพอากาศท่ีดี ถ่ายเทไดส้ะดวก  เพื่อให้พนกังานและแขก
ท่ีมาพกัในโรงแรมอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิดความสบายในการท างานและมีสุขภาพ
อนามยัท่ีดี  ทางโรงแรมจึงมีการบริหารจดัการลดมลพิษทางอากาศ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
วธีิด าเนินการ  
ขั้นตอนที ่1 การก าหนดรายการท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษอากาศภายในโรงแรม  
          ส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในส านักงานโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ พรม ปู
พื้น การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารบางส่วน และ การสูบบุหร่ี ทางส านักงานจะต้องพิจารณาส่ิง
เหล่าน้ีเพื่อวางแผนการจดัการในการลดมลพิษทางอากาศ 
ขั้นตอนที ่2  ก าหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ  
            ทางส านกังานจะก าหนดข้ึนมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศท่ีเกิดจากแหล่งต่างๆ สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
            1. เคร่ืองปรับอากาศ (Air Conditioner)  
            เคร่ืองปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัในการท างานทั้งในส่วนของส านกังานและ
หอ้งพกัของโรงแรม ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานและแขกผูเ้ขา้พกัมีความเยน็สบายในการท างานและการ
พกัผอ่น และในขณะเดียวกนัสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังานและแขกผูเ้ขา้พกั หาก
ไม่มีการดูแลท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าาเสมอ อนัตรายท่ีเกิดจากเคร่ืองปรับอากาศ 
ได้แก่ โรคภูมิแพ ้โรคลีเจียนแนร์ (เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ชนิดหน่ึง ช่ือว่า ลีจิโอเนลลา นิวโมฟิลา 
(Legionella Pneumophila) พบไดท่ี้ Cooling Tower ถาดรองน ้ าจากเคร่ืองปรับอากาศ การติดต่อของ
เช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ) วณัโรค หรือโรคท่ีเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากฝุ่ นละออง เช้ือโรค เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย  
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วธีิการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ  
1. ท าความสะอาดฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่ น ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นด่านแรกท่ีจะกรองอากาศโดย

จะดกัจบัฝุ่ นและส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ท่ีปนเป้ือนอยูใ่นอากาศไม่ให้ผา่นเขา้ไปยงัตวัแผงขดท่อคอยล์เยน็ 
และเป่าเขา้สู่บรรยากาศภายในห้องไดอี้ก ท าได้โดยใช้น ้ าแรงๆ ฉีดท่ีดา้นหลงัของฟิลเตอร์เพื่อให้
ฝุ่ นและส่ิงสกปรกหลุดออก หรืออาจใชแ้ปรงท่ีมีขนน่ิม เช่น แปรงสีฟัน หรือแปรงทาสีช่วยปัดฝุ่ น
ดว้ยก็ได ้ 

2. ท าความสะอาดแผงขดท่อคอยล์เยน็ ให้ใชแ้ปรงสีฟัน หรือแปรงทาสี ปัดเอาฝุ่ น ท่ีเกาะยึด
ติดอยูใ่ห้ออกก่อนดว้ยการลากแปรงลงตามแนวร่องของแผน่ครีอลูมิเนียม แลว้จึงค่อยเอาน ้ าฉีดหรือ
ราด เพื่อใหฝุ้่ นท่ีเหลือหลุดตามน ้าออกมา 

3. ลา้งท าความสะอาดใบพดั ควรลา้งไปพร้อมกบัการลา้งท าความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ 
4. ท าความสะอาดถาดรองรับน ้ าทิ้งและท่อน ้ าทิ้ง หากไม่ไดรั้บการดูแลหรือท าความสะอาด

เป็นเวลานาน จะท าให้เกิดเมือกขาวใสคลา้ยวุน้ขงัอยูใ่นถาดรองรับน ้ าทิ้งเป็นเวลานาน เม่ือรวมกบั
ฝุ่ นละอองต่างๆ ท่ีเกาะอยูต่ามถาดรับ ก็อาจเป็นแหล่งอาหาร หรือเป็นแหล่งสะสม ของเช้ือโรค เช้ือ
รา และท าให้เช้ือโรคเช้ือราเหล่าน้ีเจริญเติบโตและแพร่กระจายสู่พนกังานภายในอาคารได้ การท า
ความสะอาดถาดน ้าทิ้งโดยการใชแ้ปรงท่ีมีขนแข็งขดัถู หรือการถอดออกมาลา้งส่วนท่อน ้ าทิ้งท าได้
โดยการใชเ้คร่ืองเป่าลม เป่าลมเขา้ไปตามท่อน ้า หรือใชน้ ้าท่ีมีแรงดนัเล็กนอ้ยฉีดเขา้ไปภายในท่อ  

5. ท าความสะอาดคอยล์ร้อน การท าความสะอาดฝุ่ นละอองท่ีเกาะอยู่ตามชุดคอยล์ร้อน 
สามารถใช้น ้ าฉีดลา้งได ้แต่ตอ้งระวงัอย่าให้น ้ ากระเด็นเขา้ไปเปียกอุปกรณ์ไฟฟ้าได ้ระยะเวลาใน
การลา้งท าความสะอาดชุดคอยลร้์อนควรลา้งทุก 6 เดือน หรือทุก 12 เดือน 

6. ส่ือสารแก่ผูท่ี้มาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ใหท้ราบถึงการเป็นโรงแรมหรือส านกังานสี
เขียว เพื่อให้ปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มขณะบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ 

2. พรมปูพืน้ (Carpet) 
พรมปูพื้น ถือเป็นแหล่งสะสมฝุ่ น เช้ือโรค และเช้ือรา ภายในส านักงานและในส่วนของ

โรงแรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศและไม่เปิดประตูหรือหนา้ต่างระบายอากาศ  
ซ่ึงทั้งฝุ่ น เช้ือโรคและเช้ือราไม่ได้ท าให้เราเจ็บป่วยอย่างฉับพลันทนัที แต่จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะยาว เช่น โรคภูมิแพ ้
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วธีิการปฏิบัติ 
1. เปิดประตูและหนา้ต่างหอ้งท่ีปูพรมใหบ้่อยเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทมากข้ึน 
2. ท าความสะอาดพรมดว้ยการดูดฝุ่ นบ่อยๆ โดยวิธีการดูดฝุ่ นท่ีถูกตอ้ง ควรลากเคร่ืองดูด

ฝุ่ นอยา่งชา้ๆ และดูดฝุ่ นในแต่ละจุดใหน้านข้ึน เพื่อใหฝุ้่ นและเช้ือราหลุดออกมาไดท้ั้งหมด 
3. กล่ินพรม ใช้ผงเบ็กก้ิงโซดา (Baking Soda) โรยให้ทัว่พื้นพรม ทิ้งไวป้ระมาณ 15 นาที 

แลว้ดูดฝุ่ นซ ้ า จะท าใหพ้รมปลอดจากกล่ิน ไม่ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีฤทธ์ิเป็นด่าง (ผลิตภณัฑ์ซกัฟอกบาง
ยีห่อ้) กบัพรมขนสัตว ์เพราะอาจท าใหเ้ส้นใยเสียหายและสีซีดจางได ้

4. ส าหรับพรมแบบท่ีเคล่ือนยา้ยได ้น าไปผึ่งแดดอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง หรือซกัแห้งท า
ความสะอาดใหบ้่อยเท่าท่ีท าได ้

2. การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารบางส่วน (Partial Construction) 
           การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารบางส่วนจะก่อใหเ้กิดสารระเหยของสีทาอาคาร ซ่ึงสีทาอาคาร
นั้น ส่วนใหญ่จะมีสารระเหยอินทรียท่ี์เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซ่ึงสารระเหยอินทรียน้ี์ส่วนใหญ่จะ 
ระเหยออกมาอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงทาสีเสร็จใหม่และก็ยงัระเหยอยา่งต่อเน่ืองไปอีกหลายปี  
นอกจากน้ี ฝุ่ นละออง ท่ีเกิดจากการซ่อมแซมและงานต่อเติมอาคาร ไดแ้ก่ การเจาะผนงั การทุบผนงั  
ซ่ึงฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองตาแลว้ ยงัท าอนัตรายต่อระบบหายใจเม่ือเรา
สูดเอาอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองเขา้ไป ท าใหร้ะคายเคืองแสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของ
ฝุ่ นในถุงลมปอด ท าใหก้ารท างานของปอดเส่ือมลง 
วธีิการปฏิบัติ 

1. ท าป้ายส่ือสารให้ชดัเจนว่าเป็นพื้นท่ีก่อสร้างหรืองานต่อเติมอาคาร เพื่อป้องกนัผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งไม่ใหเ้ขา้ไปในบริเวณดงักล่าว 

2. ในส่วนของส านักงาน หลงัการทาสีอาคาร ปล่อยให้แห้งประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนให้
พนกังานเขา้ท างาน เพื่อลดอตัราการไดรั้บสารระเหยจากสีทาอาคาร หากมีความจ าเป็นจะตอ้งใชผ้า้
ปิดจมูกเพื่อป้องกนัอนัตรายจากสีทาอาคาร หากเป็นส่วนห้องพกัโรงแรม ตอ้งมีการทิ้งระยะก่อน
การงานไวพ้อสมควรก่อนเปิดใหแ้ขกเขา้พกัได ้

3. เลือกสีทาอาคารท่ีได้รับการรับรองผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว  เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้ก่พนกังานและแขกผูเ้ขา้พกัวา่จะมีความปลอดภยัมากข้ึน 

4. มีการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองขณะซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร เช่น การใช้
ผา้ใบกั้น 
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5. ช้ีแจงผูรั้บเหมาให้ทราบถึงการเป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและเป็นส านกังาน
สีเขียว เพื่อให้ผูรั้บเหมาปฏิบติัตามแนวทางตามนโยบายและแนวทางของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มขณะก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร 

6. จัดให้มี ท่ีปฏิบัติงานส ารอง ในระหว่างการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร จนกว่าจะ
ด าเนินการเสร็จ 

3. พืน้ทีสู่บบุหร่ี (Smoking Area) 
     โรงแรมทุกแห่งจะตอ้งมีอแขกผูเ้ขา้พกัท่ีแจง้ความประสงค์ในการสูบบุหร่ีก่อนเขา้พกั ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ียากต่อการปฎิเสธลูกคา้หรือหลีกเล่ียงต่อการรับรองแขก และก็เป็นท่ีทราบกนัดีว่าควนั
บุหร่ีเป็นผลเสียแก่สุขภาพของผูสู้บและผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีอยูใ่กลเ้คียงหลายประการ เช่น อาจท าให้เกิด
มะเร็งปอดและอวยัวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ จนบางคร้ังท าให้เกิดความสูญเสียข้ึนและท าให้
สภาพแวดลอ้มของโรงแรมดูแย่ลง ดงันั้นทางโรงแรมจึงตอ้งด าเนินการควบคุมส่ิงต่างๆไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของพนกังาน แขกผูเ้ขา้พกั และภาพพจน์ความเป็นโรงแรมสีเขียวได ้

 
   ภาพที ่5  พื้นท่ีหา้มสูบบุหร่ีส่วนหน่ึงของโรงแรม  
   (ท่ีมา: ผูว้จิยั)    
 

วธีิการปฏิบัติ 
1. โดยทัว่ไปห้ามสูบบุหร่ีในห้องพกัโรงแรมและพื้นท่ีส่วนกลาง หากจ าเป็นจะก าหนด

พื้นท่ีสูบบุหร่ีและหา้มสูบบุหร่ีอยา่งชดัเจน โดยจะตอ้งห่างจากตวัอาคารอยา่งนอ้ย 2 เมตรข้ึนไป 

2. ส าหรับพนกังานและแขกท่ีเขา้พกันั้น หา้มเดินสูบบุหร่ีเป็นอนัขาด  
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3. ก าหนดมาตรการอย่างเขม้งวดหากพบผูฝ่้าฝืนสูบบุหร่ีในท่ีห้ามสูบ หากเป็นพนักงาน
จะตอ้งมีการวา่กล่าวตกัเตือน หากเป็นกรณีแขกผูเ้ขา้พกัจะตอ้งขอความร่วมมืออยา่งเคร่งครัดและ
เดินน าทางแขกไปยงัจุดท่ีก าหนดใหสู้บบุหร่ีเท่านั้น 

4. ท ากิจกรรมรณรงคก์ารงดสูบบุหร่ีประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน หรือตามความ 

เหมาะสมของสถานการณ์โรงแรม 
5. ก าหนดนโยบายการปลอดบุหร่ีในโรงแรมและส านักงานจากผู ้บริหาร สร้างความ

ตระหนกัและขอความร่วมมือจากพนกังานและแขกผูเ้ขา้พกั ลดพื้นท่ีสูบบุหร่ีใหน้อ้ยลงและก าหนด
ชดัเจน และทา้ยสุดยกเลิกจุดสูบบุหร่ีภายในเขตส านกังานและส่วนโรงแรม 

6. ปลูกตน้ไมท้รงสูง และรอบๆบริเวณ เพื่อช่วยในการดกัฝุ่ นละอองท่ีอาจเขา้มาในโรงแรม 
 

 
          ภาพที ่6 พื้นท่ีปลูกตน้ไมเ้พิ่มของโรงแรม  
   (ท่ีมา : ผูว้จิยั)          
 
ขั้นตอนที ่3 อบรมและส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ  
    พนักงานทุกคนจะต้องได้รับส่ือต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสาเหตุ การควบคุมและป้องกัน 
อนัตรายจากมลพิษทางอากาศ เพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีไดถู้กมองขา้มไป ไดแ้ก่ การ
ติดป้ายท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ หรือตามจุดต่างๆ การประกาศเสียงตามสาย  
 
ขั้นตอนที ่4 การบ าบดัมลพิษทางอากาศโดยวธีิทางชีวภาพ 
              พนัธ์ุไมทุ้กประเภทสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ทุกประเภท เพียงแต่มาก
น้อยต่างกันข้ึนอยู่กับประเภทและชนิดของพันธ์ุไม้ เช่น การดูดซับสารฟอร์มาลดีไฮด์ สาร



168 

แอมโมเนีย สารไซลีน/โทลูอีน โดยจากการศึกษาของ องคก์ารนาซ่า เพื่อท่ีจะหาวิธีปรับปรุงสภาวะ
แวดล้อมในระบบปิดของยานอวกาศ ได้ระบุการใช้พืชพันธ์ุ ต่างๆ ประมาณ 50 ชนิดท่ี มี
ความสามารถในการดูดสารพิษ (ดร.บีซี วฟูเวอร์ตนั, Eco-Friendly House Plants, 1988) ซ่ึงแนะน า
ให้ใช้ในอาคารท่ีท างาน ด้วยเหตุผลว่าพืชเหล่าน้ีส่วนมากเป็นพนัธ์ุไม่ท่ีมีความสวยงาม ทนทาน 
ดูแลรักษาง่าย และสามารถอยู่ในร่มเงาได้เป็นเวลาพอสมควร (shaded plants) และ เป็นพนัธ์ไม้
เมืองร้อนท่ีหาได้โดยทั่วไป พืชแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการดูด และก าจดัสารต่างๆไม่
เท่ากนั ต้นไม้ท่ีวางอยู่ในเขตหายใจ จะช่วยในการกรองก็าซเสียจากมนุษย์ ลดสารพิษจากวสัดุ
สังเคราะห์ ลดจุลินทรีย ์เช้ือโรคบางชนิดในอากาศ และความช้ืนในบริเวณนั้นๆดว้ย   
 

 
  ภาพที ่7  บ าบดัมลพิษทางอากาศโดยวธีิทางชีวภาพของโรงแรม  
  (ท่ีมา: ผูว้จิยั)          
 

ขั้นตอนที ่5 ตรวจสอบและเฝ้าระวงัการปฏิบติัของพนกังาน 
    ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน หากพบว่า
พนกังานไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทางโรงแรม ในการก าหนดมาตรการควบคุมและลดมลพิษ
อากาศ เพื่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561) อธิบายวา่ “ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดใน
การท่ีจะควบคุมคุณภาพของอากาศไม่ให้เกิดมลพิษนั้น พนักงานของโรงแรมจะต้องปฎิบัติตนเอง
เป็นตัวอย่างท่ีดีให้ผู้ รับเหมาและแขกผู้ เข้าพักเห็น หากพนักงงานโรงแรมไม่เคารพและไม่เคร่งครัด
ต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมและขาดจิตส านึกในความรับผิดอบด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว 
ต่อให้นโยบายดีอย่างไรกค็งไม่เกิดประสิทธิผลไปได้หรอก” 
           โรงแรมจึงควรก าหนดมาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมให้มากข้ึนทุกช่องทางการประชาสัมพนัธ์ มีการส่ือสาร ติดป้ายรณรงค ์ตาม
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จุดต่างๆในโรงแรม เช่น ป้ายก าหนดจุดสูบบุหร่ี ป้ายพื้นท่ีก่อสร้างห้ามเขา้และควรตอ้งมีผา้ใบคลุม
เขตก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อกนัฝุ่ นออกไปปนเป้ือนอากาศบริสุทธ์ิภายนอก รวมไปถึงการส่ือสารแก่
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ อีกทั้งตอ้ง
ไม่ลืมวา่พนกังานโรงแรมจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการให้ไดอ้ยา่งเคร่งครัด โดยจะเห็นไดจ้ากการให้
สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561) 
อธิบายว่า “นโยบายการจัดการด้านคุณภาพอากาศ ต้องตีแผ่ออกไปให้ได้รับรู้โดยท่ัวว่าต้อง
รับผิดชอบร่วมกันนะ ไม่อยากได้ยินข้ออ้างว่าไม่เคยรู้ หรือว่าประกาศเม่ือใดหรือ หากเป็นเช่นนั้น
นโยบายท่ีมีคงไม่มีความศักด์ิสิทธ์ิ มีไว้กค็งไม่ได้ช่วยให้โรงแรมมีพัฒนาการท่ีดีขึน้เป็นแน่” 
กรณศึีกษา (การลด REDUCE) ลดความดังของเสียง 
        ในประเด็นการจดัการคุณภาพเสียง ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มโรงแรมไดใ้หท้ศันะและมุมมองเก่ียวกบัจดัการคุณภาพเสียงไปในแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 
การลดระดับความดังของเสียง 
        โรงแรมจะตอ้งมีการจดัการให้มีสภาวะเร่ืองเสียงในบริเวณโรงแรมและบริเวณรอบๆท่ี
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเสียงท่ีเกิดจากการท างาน เสียงท่ีเกิดจากการปรับปรุงส านักงาน ห้องพกั
โรงแรม รวมไปถึงเสียงจากภายนอกส านักงานท่ีอาจส่งผลได ้หากร่างกายได้รับเสียงดงัมากเกิน
ขีดจ ากดัของร่างกาย และอยูใ่นรูปแบบหรือเวลาท่ีไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบไดท้ั้งทางกายและ
จิตใจ เช่น การท าลายอวยัวะรับการได้ยิน การท าให้เกิดความร าคาญ ขาดสมาธิในการท างานท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง โรคเครียด หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุ หรือโรคร้ายต่างๆ 
ได ้ โดยจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 19 กนัยายน 2561) อธิบายว่า “มันเป็นนโยบายของโรงแรมเรานะ ซ่ึงพนักงานทุกคน
หรือผู้ รับเหมาท างานให้โรงแรมต้องทราบ ท่ีส าคัญเลยคือห้ามส่งเสียงดังรบกวนแขก ติดป้ายให้
แขกท่ีมาพักเข้าใจด้วยเพ่ือเป็นการขอความร่วมมือในการเข้าพัก ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ เข้าพั ก
ท่านอ่ืนด้วยเช่นกัน” 

เสียงดงัส่วนใหญ่เกิดจากบริการเรือรับส่งแขก ซ่ึงการมาพกัท่ีโรงแรมนั้นจะต้องอาศยั
เดินทางต่อมาโดยทางเรือยนตซ่ึ์งมกัจะมีเคร่ืองยนตท่ี์มีเสียงค่อนขา้งดงั ทางโรงแรมสามารถจดัการ
ได้โดยเม่ือเรือรับส่งแขกใกล้ถึงฝ่ังจอดเทียบท่าของโรงแรมแล้วจะท าการเบาเคร่ืองยนต์เรือ และ
ค่อยๆน าเรือเขา้เทียบฝ่ังเพื่อลดปริมาณระดบัเสียงไม่ใหด้งัจนเกินไป บางคร้ังเราไดข้อความร่วมมือ
จากเรือรับส่งของผูใ้ห้บริการทัว่ไปในการลดระดบัเสียงลงเม่ือใกลท้่าเทียบ หรืออาจใชว้ิธีจอดห่าง
ฝ่ังแล้วส่งต่อผูโ้ดยสารมาทางเรือประเภทอ่ืนท่ีไม่เคร่ืองยนต์ก็ได้ ซ่ึงเป็นการลดระดบัเสียงดงัท่ี
ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงข้ึน นอกจากน้ีทางโรงแรมจะไม่มีบริการรับส่งทางเรือในเวลากลางคืน
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เน่ืองดว้ยเหตุผลทางความปลอดภยัและไม่ให้เกิดการใชเ้สียงดงัในยามวิกาลซ่ึงเป็นการรบกวนแขก
ผูเ้ขา้พกัและผูอ้าศยัชุมชนโดยรอบได ้โดยจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 กนัยายน 2561) อธิบายว่า “ โรงแรมเราขอความ
ร่วมมือนะ ท้ังเรือรับส่งของโรงแรมและเรือรับส่งท่ัวไป เข้าหรือออกจากท่าให้เบาเสียงลงด้วย” 
 

  
  ภาพที ่8 บริการรับส่งทางเรือมาโรงแรม  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)          
 

      การลดระดบัความดงัของเสียงควรตอ้งมีการดูแลอุปกรณ์ตน้ก าเนิดท่ีท าให้เกิดเสียงดงัใน
ส านกังานโรงแรม เช่น เคร่ืองปรับอากาศ การซกัรีด หรือ ขนส่งทางเรือ อยา่งต่อเน่ืองท่ีไดก้ าหนด
ข้ึนอยา่งเหมาะสม และท าการส่ือสารไปยงัผูรั้บเหมาขนส่งทางเรือหากเสียงนั้นรบกวนแขกผูเ้ขา้พกั
และชุมชนท่ีอาศยัโดยรอบของโรงแรม และใชร้ถกอลฟ์ไฟฟ้ารับส่งแขกบนเกาะ โดยจะเห็นไดจ้าก
การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 กนัยายน 
2561) อธิบายวา่ “ขอร้องและขอให้เข้าใจตรงกันนะว่า ห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาด”   

1.5 กรณศึีกษา (การลด REDUCE) ลดปริมาณขยะโดยท าการคัดแยกขยะ 
        ในประเด็นการจดัการลดปริมาณขยะ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมดในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มโรงแรมไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัจดัการลดปริมาณขยะไปในแนวทางเดียวกนั
ดงัน้ี 

การลดปริมาณขยะโดยท าการคัดแยกขยะ 
              ทางโรงแรมมีการจดัการของเสีย โดยด าเนินการควบคุมส่ิงท่ีเป็นเศษวสัดุ หรือส่ิงท่ีปล่อย
ออกมาจากกระบวนการด าเนินงานของโรงแรม รวมถึงวสัดุ หรือของเสียท่ีปนเป้ือน การจดัการของ
เสียของโรงแรม คือ การด าเนินการควบคุมส่ิงท่ีเป็นเศษวสัดุ หรือส่ิงท่ีปล่อยออกมา หรือสารท่ีไม่
ตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีไดม้าจากกระบวนการด าเนินงาน โรงแรมจะด าเนินการแยกของเสียหรือขยะ และ
พยายามด าเนินการกบัของเสียเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
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ผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิบายว่า “การ
จัดการขยะมูลฝอย เป็นอีกหน่ึงความส าคัญของโรงแรม พนักงานรับผิดชอบท างานสลับผัดเปล่ียน
กันตลอด24ช่ัวโมง เรามีเจ้าหน้าท่ีตอนนีป้ระมาณ10คน” 
        ประเภทของขยะทีเ่กดิในโรงแรม 

1. ขยะทั่วไป หรือขยะมูลฝอย หมายถึง ของเหลือใช้ ท่ี เกิดจากห้องท างาน ห้องพัก 
ห้องอาหาร ครัว  เป็นตน้ ขยะประเภทน้ีเป็นขยะท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่หากมีปริมาณ
มากและไม่ไดรั้บการจดัการอยา่งสม ่าเสมอ จะส่งผลให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มได ้
ขยะประเภทน้ีไดแ้ก่ เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะจากหอ้งพกัโรงแรม เป็นตน้ 

 

 
  ภาพที ่9 ขยะทัว่ไปหรือขยะมูลฝอย  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
 

2. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีสามารถน าไปสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อออกมาเป็น

ผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือเป็นขยะท่ีขายได้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ส านักงาน ขยะประเภทน้ีได้แก่ 

กระดาษ ขวดพลาสติก แก้ว เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีขยะอีกประเภทหน่ึงท่ีสามารถน ากลบัมาใช้

ใหม่ได ้โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการแปรรูป เรียกวา่ การน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือ Reuse 

 
  ภาพที ่10 ขยะรีไซเคิล  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)     
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   3. ขยะอนัตราย หมายถึง ขยะท่ีมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือ โลหะหนกั ปนเป้ือน ซ่ึง
ขยะประเภทน้ีท่ีเกิดในโรงแรม ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 

 
  ภาพที ่11 ขยะอนัตราย  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)          
 

ผลกระทบของมลพษิขยะและขยะอนัตราย 
1. แหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและแมลงน าโรคต่างๆ 

2. เกิดกล่ินเหมน็และก่อใหเ้กิดความร าคาญ 

3. แหล่งน ้าเน่าเสีย 
4. ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของมนุษย ์
5. ทศันียภาพเส่ือมโทรม 

            ทางโรงแรมมีการจดัการเพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด โดยการลดขยะท่ีแหล่งก าเนิด 
(REDUCE) เป็นการป้องกันและควบคุมการเพิ่มของปริมาณขยะท่ีส าคัญคือการลดขยะท่ี
แห ล่ งก า เนิ ด  (Source Reduction: REDUCE) โดยการอาศัยการป รับ เป ล่ี ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัการลดปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัการของเสียในส านกังานตั้งแต่
การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคดัแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการก าจดัขั้นสุดท้าย ลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 
               ทางโรงแรมจะมีการจดัการวสัดุท่ีใช้แลว้ก่อนท่ีจะน าไปทิ้ง พิจารณาว่าวสัดุท่ีใชแ้ลว้นั้น
สามารถน ากลบัมาเข้าสู่กระบวนการผลิตซ ้ า (Reuse) ได้หรือไม่ หากไม่สามารถใช้ซ ้ าได้จะตอ้ง
พิจารณาต่อมาวา่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ไดห้รือไม่ หากไม่แลว้ก็จ  าเป็นจะตอ้งทิ้งขยะ
ตามประเภทของขยะนั้นๆ 
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     2) การใช้ซ ้า (REUSE) คือน ากลบัมาใช้ใหม่ หรือใช้มากกว่าหน่ึงคร้ัง เป็นการน าวสัดุท่ี
ก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้กลบัมาใชใ้หม่ตรงๆ หรือเพิ่มความสร้างสรรค ์DIY ข้ึน  
กรณศึีกษา (การใช้ซ ้า REUSE) น า้ใช้แล้วหรือน า้เสีย 
        สภาวะน ้ าเสียก่อให้เกิดจุลินทรียเ์ป็นจ านวนมาก จุลินทรีย์เหล่าน้ีจะใช้ออกซิเจนในการ
ด ารงชีวิตสามารถลดระดบัของออกซิเจนละลายน ้ าท าให้เกิดสภาพน ้ าเน่าหม็น นอกจากน้ีจุลินทรีย์
บางชนิดอาจเป็นเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ น ้ าเสียท าให้เกิดเหตุร าคาญ เช่น กล่ินเหม็นเน่า  
และยงัท าให้เกิดการสูญเสียทศันียภาพ เกิดภาพท่ีไม่น่าดู เช่น สภาพน ้ ามีสีด า มีขยะ และส่ิงปฏิกูล
ลอยน ้ าและอาจปนเป้ือนออกสู่ทะเลลุกลามเป็นมลภาวะท่ีเป็นวงกวา้งได้ ทางโรงแรมจึงมีการ
บริหารจดัการน ้าเสียเพื่อบ าบดัและน าไปใชซ้ ้ าในกิจการของโรงแรมให้คุม้ค่ามากท่ีสุดดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 ศึกษาองค์ประกอบของน า้เสีย และปริมาณ 
     ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบของน ้าเสีย ซ่ึงน ้าเสียส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจะมีคราบ 
น ้ ามนัและไขมนั เศษขยะ เศษอาหารปนเป้ือน จากนั้นคาดการณ์ปริมาณน ้ าทิ้งท่ีเกิดข้ึนเพื่อจดัหา
ขนาดของถงัดกัไขมนัส าเร็จรูป 
ขั้นตอนที ่2 หาแนวทางการจัดการน า้เสีย 
     1. ลดปริมาณน ้ามนั ไขมนั ขยะและเศษอาหารจากแหล่งก าเนิด  
         - ลดการใชน้ ้ามนัในการปรุงอาหาร  
         - กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนน าไปลา้ง  
         - แยกน ้ามนัใชแ้ลว้ใส่ภาชนะเพื่อน าไปก าจดั  
         - ไม่เทน ้ามนัใชแ้ลว้ลงน ้าทิ้งหรือท่อระบายน ้า  
         - รวบรวมภาชนะท่ีจะตอ้งลา้งใหมี้ปริมาณมาก เพื่อลดจ านวนคร้ังท่ีลา้ง 
    2. การก าจดัน ้ามนั ไขมนั ขยะและเศษอาหารโดยใชบ้่อดกัไขมนั  
           บ่อดกัไขมนั เป็นอุปกรณ์ส าหรับแยกไขมนัไม่ใหไ้หลปนไปกบัน ้าทิ้งช่วยรักษาสภาพน ้า 
ในขั้นตอน ก่อนน าน ้ าท่ีไดรั้บการบ าบดัไปใช้ซ ้ าในกิจการโรงแรมเช่น เล้ียงปลาหรือปล่อยใส่บ่อ
บวัในสระน ้ าของโรงแรมแทนการใช้น ้ าใหม่ การจดัการน ้ ามนัและไขมนัโดยใช้บ่อดกัไขมนัเป็น
วธีิการทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน า้เสียทีป่นเป้ือนน า้มันและไขมัน  
 หลกัการท างานของบ่อดกัไขมนั  

1) น ้าเสียจะผา่นเขา้มาท่ีตะแกรงดกัเศษอาหาร ซ่ึงท าหนา้ท่ีแยกเศษอาหารท่ี 
ปะปนมากบัน ้าเสีย  

2) น ้ าเสียจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายงัส่วนดกัไขมนั โดยไขมนัท่ีแยกตวัออกจากน ้ า
เสียจะลอยข้ึนเป็นชั้นเหนือน ้า 
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3) น ้ าเสียท่ีอยู่ใตช้ั้นไขมนัจะไหลเขา้สู่ถงับ าบดัขั้นต่อไป ก่อนปล่อยออกสู่บ่อเล้ียงปลา
หรือสระบวัหรือน าไปรดน ้าตน้ไมต่้อไป 

 

  
  ภาพที ่12 บ่อดกัไขมนัของโรงแรม  
  (ท่ีมา: ผูว้จิยั)    
 
การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน  

1. ต้องติดตะแกรงดักขยะและหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไวห้น้าตะแกรงออกอย่าง
สม ่าเสมออยา่งนอ้ยทุกวนั  

2. หมัน่ตกัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัอยา่งน้อยทุกสัปดาห์ โดยใส่ภาชนะท่ีปิดมิดชิดและ
ใหเ้ทศบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปก าจดั หรือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ  

3. ลา้งถงัดกัไขมนัอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน 
       นอกจากน้ีโรงแรมกวดขนัในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดชีวภาพ หรือเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้ าจุลินทรีย ์ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดท่ีติดฉลากเขียวหรือมีข้อความบ่งช้ีว่า 
“ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติแทนสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย เป็นตน้ 
       มาตรการการประหยดัน ้ าไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมปริมาณการใช้น ้ า แต่ยงัสามารถลด
ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การลา้งภาชนะ การช าระลา้งท าความสะอาด 
หรือการน าน ้ ากลบัมาใชใ้หม่เช่น รดน ้ าตน้ไม ้หรือน าไปเล้ียงปลา เล้ียงพืชน ้ า เป็นตน้ โดยจะเห็น
ได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล,10 
ธนัวาคม 2560) อธิบายวา่ “การจัดการบ าบัดน า้เสีย จัดท าระบบดักไขมันต่างๆ เพ่ือน าน า้มาใช้ซ ้า
ใหม่ได้อีก เป็นนโยบายส าคัญของโรงแรม และโรงแรมก็มีต้นทุนในการบ าบัดสูง การจัดการมี
ขัน้ตอนท่ีละเอียดและมาก พนักงานท่ีรับผิดชอบจะต้องเข้าใจในกระบวนการท างานอย่างท่องแท้” 
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  ภาพที ่13 การรีไซเคิลน ้ามาบ าบดัและใชซ้ ้ าในบ่อบวัของโรงแรม  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)    
 

2.2 กรณศึีกษา (การใช้ซ ้า REUSE) การคัดแยกขยะ 
      การน ากลบัมาใช้ซ ้ า (REUSE) การน ากลบัมาใช้ซ ้ าสามารถช่วยลดการเกิดขยะได้เท่ากบั
จ านวนคร้ังท่ีน ามาใช้ซ ้ า หรือแทนท่ีดว้ยผลิตภณัฑ์อ่ืน กิจกรรมในโรงแรมท่ีสามารถน าวสัดุท่ีใช้
แลว้กลบัมาใชซ้ ้ าได ้ดงัต่อไปน้ี 

- พนกังานจดังานเล้ียงสังสรรค ์โรงแรมแจกอุปกรณ์ใหน้ ามาใหม่ได ้ 
- ซองเอกสารท่ีผา่นการใชง้านแลว้ใหใ้ชซ้ ้ าเท่าท่ีสามารถใชไ้ด ้กระดาษใหใ้ชท้ั้ง 2 หนา้ 
- กระดาษเช็ดมือ ใหใ้ชเ้ป็นผา้เช็ดมือแทน 
- ขวดน ้ าด่ืมพลาสติก เขียงเก่า หรือขวดแกว้เก่าสามารถน ามาดดัแปลงเป็นกระถางตน้ไม ้

หรือภาชนะใส่ของโฟม 
- แกว้น ้าหรือแกว้กระบอกไมไ้ผ ่ใหใ้ชแ้ทนแกว้กระดาษ 
- แบตเตอร่ี เพิ่มการใชแ้บบเก็บประจุไฟฟ้าได ้(Rechargeable batteries) เพื่อลดขยะและลด

พิษโลหะท่ีเกิดจากขยะอนัตราย ใชแ้บตเตอร่ีท่ีหลีกเล่ียงการผลิตดว้ยโลหะพิษ 
- เม่ือมีการสั่งซ้ือของจะก าหนดการซ้ือของใส่ “ลงัสีเขียว” ไม่เอาลงัโฟมหรือลงัพลาสติก

เพื่อลดปริมาณขยะ 
กรณศึีกษา การน ากลบัมาใช้อกี (RECYCLE) ขยะ 
        การน ากลบัมาใชอี้ก (Recycle) คือ การน ากลบัมาใชอี้กหรือหมุนเวียนกลบัมาใชอี้ก ดูแลว้ 
คลา้ยๆ Reuse แต่ความต่างคือ Recycle เป็นการน าวสัดุท่ีก าลงัจะเป็นขยะหรือเป็นขยะแลว้ไปผ่าน
กระบวนการหลอมใหม่แล้วน ากลบัมาเป็นวสัดุเดิมหรือวสัดุช้ินใหม่ โดยวสัดุท่ีสามารถน าไปรี
ไซเคิลได ้
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         การจดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย จดัให้มีข้ึนเพื่อใช้เป็นวิธีการในการ
ก าหนดขั้นตอนควบคุมการจดัการขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ตั้งแต่การแยกประเภท 
การจดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายในการก าจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ ท่ีไม่ใช้แลว้ และเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด โดยจะเห็นไดจ้ากการ
ให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) 
อธิบายวา่ “เร่ืองของการคัดแยกไม่ว่าจะเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล เราเองมีโรงคัดแยกอยู่
แล้ว ส าหรับขยะเปียกเราจะน าไปท าปุ๋ยหมัก ส่วนขยะแห้งเรากน็ าไปเผา (เตาเผา) ซ่ึงติดต้ังห่างจาก
โรงแรมมากพอสมควร ไม่กระทบต่อมลภาวะ เพราะโรงแรมมีพืน้ท่ีโดยรอบประมาณ 100 ไร่เศษ 
เป็นสภาพแวดล้อมของโรงแรม” วิธีการน้ีจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงการจดัการขยะทัว่ไป รวมถึง
ขยะอนัตราย ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน และการบริการของโรงแรม โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การส ารวจประเภทและปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะ  
          ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีและกิจกรรมต่างๆ ในส านักงาน ถึงประเภทและปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึน เพื่อวางแผนในการจดัการขยะ ไดแ้ก่ การก าหนดจ านวนถงัขยะ จุดวางถงัขยะ 
ขั้นตอนที ่2 การจดัวางถงัขยะและการคดัแยกขยะ 
            หลังจากทราบถึงประเภท ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้ งขยะของพนักงาน 
ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งด าเนินการแยกประเภทของขยะ พร้อมทั้งติดป้ายบ่งช้ีประเภทขยะใหช้ดัเจนท่ีถงั
ขยะ และน ามาวางในจุดท่ีก าหนด ถงัขยะทุกใบควรจะตอ้งวางในพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการทิ้ง มีฝาปิด 
นอกจากน้ียงัตอ้งมีการเตรียมพื้นท่ีท่ีรองรับขยะทั้งหมดก่อนการน าไปก าจดั ซ่ึงพื้นท่ีรองรับขยะ
จะตอ้งแบ่งออกเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน เพื่อรองรับขยะประเภทต่างๆท่ีไดถู้กคดัแยกมาแลว้ 
ขั้นตอนที ่3 การใหค้วามรู้ในการจดัการขยะ 
           ให้ความรู้แก่พนกังานทุกคนในการคดัแยกขยะอยา่งถูกตอ้ง ส่งเสริมพนกังานให้มีการลด
ปริมาณขยะอยา่งต่อเน่ือง เช่น การน าวสัดุใชแ้ลว้มาเวยีนใช ้หรือน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่   หรือ
การปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ในส านกังาน หรือการทดแทน และจะตอ้งมีการรณรงค์การจดัการขยะ
ในแต่ละรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง  
ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบความถูกตอ้งของการคดัแยกขยะ 
             ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบการท้ิงขยะของพนักงาน ความถ่ีในการตรวจสอบ
ประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสมขององคก์ร หากพบวา่มีการท้ิงขยะผิดประเภท
จะตอ้งมีการก าหนดมาตรการในการจดัการเพื่อป้องกนัการทิ้งขยะผิดซ ้ า นอกจากน้ีผูต้รวจสอบ
จะตอ้งตรวจสอบถึงการน าวสัดุเหลือใช้มาเวียนใช้ซ ้ า หรือน ากลบัมาใช้ประโยชนใหม่ หรือการ
ปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ในโรงแรมหรือเป็นเพื่อการทดแทน 
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ภาพที ่14  การแยกขยะประเภทต่างๆโดยใชป้้ายและสีเป็นสัญลกัษณ์บ่งช้ีขยะแต่ละประเภท   
(ท่ีมา : ผูว้จิยั)          
 
ขั้นตอนที ่5. การก าจดัขยะ 

1. ขยะทัว่ไป เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะจากอุปกรณ์ส านกังานโรงแรม 
เป็นตน้ จะส่งใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปก าจดั 

2. ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระดาษ กล่องกระดาษลงั เป็นตน้ จะคดัแยก
ไวเ้ป็นสัดส่วนและจะส่งใหก้บัผูรั้บซ้ือของเก่าท่ีจะตอ้งมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ หากมีใน
ปริมาณมากจะตอ้งส่งใหก้บับริษทัท่ีรับก าจดัขยะอนัตรายโดยเฉพาะท่ีไดรั้บการอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 

ขั้นตอนที ่6.  บนัทึกปริมาณขยะรายเดือนเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 
         ภาพที ่15 การก าจดัขยะทัว่ไปโดยเตาเผาของโรงแรม    
         (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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การจัดการด้านขยะมูลฝอยของโรงแรม   
1. จะตอ้งมีการคดัแยกขยะใหไ้ดม้ากข้ึนและถ่ีถว้น 
2. มีการจดัการน าวสัดุท่ีใช้แลว้บางชนิดน ากลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse) หรือมีการเลือกใช้วสัดุ

อุปกรณ์ท่ีสามารถลดการเกิดขยะได้ในอตัราร้อยละท่ีเพิ่มสูงข้ึน สามารถเพิ่มอตัราการรีไซเคิล
(Recycle Ratio)ใหสู้งไดม้ากข้ึน 

3. ดา้นขา้งภาชนะควรมีเคร่ืองหมายแสดงชนิดของขยะ หรืออาจมีป้ายบ่งช้ี 
4. มีป้ายรณรงคเ์ก่ียวกบัการจดัการขยะ 
5. ประกาศเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของโรงแรมอยา่งชดัเจน

มากข้ึนโดยจะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม (การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 9 ตุลาคม 2561) อธิบายวา่ “พวกเราเห็นวา่ควรมีการจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นนโยบาย
หลกั ไม่ให้กระทบต่อชุมชน และบริเวณรอบขา้ง (ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนจะก าหนดเป็นวนัจดัเก็บ
ขยะชุมชน” 
            ส านักงานจะต้องติดตั้งถังดกัไขมนัและมีการดูแลท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ และ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ในส่วนของเศษขยะ เศษอาหาร คราบน ้ ามนัและส่ิง
สกปรกต่างๆ ควรไดรั้บการก าจดัอยา่งเหมาะสม โดยจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร
จดัการด้านส่ิงแวดล้อมโรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 ธันวาคม 2560) อธิบายว่า “สภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ัวไปในเกาะยาวนั้นจะมีปัญหาเร่ืองของน า้จืด ทางโรงแรมจึงมีนโยบายประหยัดการใช้
น า้ น าน า้มาใช้ซ ้าทุกวิธีทาง รีไซเคิลน า้ใหม่ คือใช้น า้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะไม่ยอมปล่อย
น า้เสียโดยปราศจากการบ าบัดท่ีถกูต้องเหมาะสมออกสู่ทะเลหรือแม่น า้เป็นอันขาด” 
 

 
  ภาพที ่16 การรีไซเคิลน ้าหลงัจากผา่นการบ าบดัก่อนปล่อยลงแม่น ้าล าคลอง  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)    
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ภาคผนวก จ 

การตลาดสีเขยีว (4P’s Green Marketing) 
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ผลติภัณฑ์สีเขียวและบรรจุภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม  (Green Product & Packaging)  
ในประเด็นดา้นผลิตภณัฑ์สีเขียวและบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด

ในกลุ่มผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโรงแรม ไดใ้ห้ทศันะและมุมมองเก่ียวกบัการจดัการดา้นการ
ใชผ้ลิตภณัฑสี์เขียวและบรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม ไปในแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 

ปัจจุบันโรงแรมใช้นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือเรียกว่าการ
จดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว (Green Procurement) หมายถึง การจดัซ้ือหรือจดัจา้งผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมทางดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินคา้หรือบริการตามท่ีก าหนด และการ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการผลิตและบริการโดยพิจารณาตลอดทั้ งวฎัจักรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ ์

โรงแรมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ โดยมีฉลากส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือแยก
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มออกจากผลิตภณัฑท์ัว่ไปในทอ้งตลาด  

ส าหรับประเทศไทยได้ใชค้  าวา่ “ฉลากสีเขียว” (Green Label) เป็นฉลากท่ีให้กบัผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกวา่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท าหน้าท่ี
อยา่งเดียวกนั 

 

 
   ภาพที ่17  ฉลากสีเขียว  
   (ท่ีมา : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม)    
 
โรงแรมใชเ้กณฑใ์นการจดัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1) ใช้วสัดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เช่น วสัดุไม่มีพิษ วสัดุหมุนเวียน

ทดแทนได ้วสัดุรีไซเคิล และวสัดุท่ีใช้พลงังานต ่าในการจดัหามา 
2) ใชว้สัดุนอ้ย เช่น น ้าหนกัเบา ขนาดเล็ก มีจ านวนประเภทของวสัดุนอ้ย  
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  3) มีเทคโนโลยกีารผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใชพ้ลงังานสะอาด ลดการเกิด
ของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต  

1. มีระบบขนส่งและจดัจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ลดการใชหี้บห่อบรรจุภณัฑ ์

ท่ีฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดุท่ีใช้ซ ้ าหรือหมุนเวียนใช้ไดใ้หม่ และเลือกใช้เส้นทางการ
ขนส่งท่ีประหยดัพลงังานท่ีสุด ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดในช่วงการใชง้าน เช่น ใชพ้ลงังาน
ต ่า มีการปล่อยมลพิษต ่าในระหวา่งการใชง้าน ลดการใช้วสัดุส้ินเปลือง และลดการใชช้ิ้นส่วนท่ีไม่
จ  าเป็น มีความคุม้ค่าตลอดชีวติการใชง้าน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติม
ได ้ไม่ตอ้งเปล่ียนบ่อย  

2. มีระบบการจดัการหลงัหมดอายกุารใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น การเก็บรวบรวมท่ี
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย มีการออกแบบให้สามารถน าสินคา้หรือช้ินส่วนกลบัมาใช้
ซ ้ า หรือหมุนเวยีนใชใ้หม่ไดง่้าย หรือหากตอ้งก าจดัทิ้งสามารถน าพลงังานกลบัคืนมาใชไ้ดแ้ละมี
ความปลอดภยัส าหรับการฝังกลบ 

จากหลกัการขา้งตน้ จะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
โรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 เมษายน 2560) อธิบายวา่ “ ทางโรงแรมได้ประสานงานกับฝ่าย
จัดซ้ือให้น าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้ในโรงแรมให้มากท่ีสุด เพ่ือสนองต่อนโยบาย
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือเรียกว่าการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement
ท่ีเป็นหน่ึงในหลักการบริหารงานของโรงแรมเรา”  

 

  
 ภาพที ่18 ผลิตภณัฑห์ลอดดูดน ้าไมไ้ผท่ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 (ท่ีมา : ผูว้จิยั)    
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ลักษณะของการบริหารจัดการในการใช้ผลิตภัณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของโรงแรม 
 โดยมีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 ด าเนินการคัดเลอืกสินค้าทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  

1) ผูรั้บผิดชอบจะด าเนินการตรวจสอบสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมโดยหาจากคู่มือ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีการผลิตเพื่อประหยดัพลงังานได้
จากประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ของวสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองจกัร ของกระทรวงพลังงาน หรือ
ตรวจสอบฉลากเขียว ฉลากประหยดัพลงังานเบอร์5 ฉลากประสิทธิภาพสูงท่ีติดตวัสินคา้จากร้านคา้ 

2) จดัท าบญัชีรายการสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นเอกสารเพื่อสะดวกในการสั่งซ้ือ
คร้ังต่อไป 
ขั้นตอนที ่2 การส่ังซ้ือ  

น าเสนอรายการสินคา้ต่อผูบ้ริหารเพื่อด าเนินการสั่งซ้ือ 
ข้ันตอนที ่3 ตรวจสอบคุณภาพสินค้า  

ผูรั้บสินคา้จะตอ้งตรวจสอบคุณภาพ และชนิดของสินคา้ท่ีสั่งซ้ือตามใบเสนอราคา หาก
พบวา่สินคา้ท่ีสั่งซ้ือไม่สอดคลอ้งกบัใบเสนอราคาจะตอ้งไม่รับสินคา้ และแจง้กลบัไปยงัผูข้ายทนัที 

จากหลกัการขา้งตน้ จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม
โรงแรม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 เมษายน 2560) อธิบายวา่ “ทางโรงแรมได้พยายามอย่างท่ีสุดท่ี
จะน าส่ิงของท่ีมีหาได้ในท้องถ่ิน ส่ิงท่ีเหลือและยังอยู่ในสภาพท่ีได้ น ากลับมาใหม่ หรือส่งให้ฝ่าย
จัดเกบ็ไปรีไซเคิลให้ได้มากท่ีสุด” 

 

 
  ภาพที ่19 สาธิตการใชห้ลอดดูดน ้าไมไ้ผท่ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)    
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ราคาสีเขียว (Green Price)  
ในประเด็นดา้นราคา ท่ีตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการผลิตกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มจนกระทัง่น าไปสู่

การตั้งราคา ซ่ึงเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายแพงใหก้บัตน้ทุนการผลิตและคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึน      
โดยขอ้มูลหอ้งพกัโรงแรมและราคา มีดงัรายละเอียดดงัน้ี 

โรงแรมมีห้องพักทั้ งหมด 5 แบบ ตั้ งแต่ห้องท่ีราคาประมาณ 3,000-10,000 บาท/คืน 
ห้องพกัทั้ง 5 แบบ เนน้โทนสีฟ้าน ้ าทะเลเป็นโทนสีหลกั ขนาดห้องกวา้ง มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบครัน โดยแบ่งประเภทห้องออกเป็นสองประเภทคือห้องวิวสวน Garden View และห้องววิทะเล 
Sea View ดงัน้ี 

1. ซูพีเรีย สตูดิโอ Superior Studio (54 ตร.ม. / Garden View) ซูพีเรียสตูดิโอ ตั้งอยู่ในเชิง
เขาของพื้นท่ีรีสอร์ท มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม หรูหราและสะดวกสบาย มีเตียงนอนและพื้นท่ีใชส้อย
สบายและโรแมนติก มีทีวีดาวเทียมท่ีมีช่องต่างประเทศช่วยให้ลูกคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬาและ
ความบนัเทิง และหอ้งพกัอยูไ่ม่ไกลจากชายหาดส่วนตวั 

 ขอ้มูลหอ้งพกั 
  • กวา้งขวาง 54 ตารางเมตร  
  • คิงไซส์ / เตียงคู่ และ เตียงนอนเล่น พื้นท่ีนัง่เล่นและชิงชา้ 
  • ววิจากรีสอร์ท (บางหอ้งมีมุมมองบางส่วนของอ่าวพงังา 
  • พื้นท่ีแต่งตวั 
  • โตะ๊เขียนหนงัสือ 
  • หอ้งน ้าก่ึงกลางแจง้ 
  • เคร่ืองปรับอากาศพดัลมเพดาน 
  • สูบบุหร่ี / ตรวจจบัความร้อน 
  • เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงเป็นเตียงเสริมได ้
  • มินิบาร์ 
2. จากุซซ่ี สตูดิโอ Jacuzzi Studio (56 ตร.ม. / Garden View) จากุซซ่ีสตูดิโอ มีอ่างอาบน ้ า

จากุซซ่ีส่วนตวัหอ้งพกัตั้งอยูบ่นเชิงเขาของบริเวณรีสอร์ทและมุมมองท่ีสวยงามของรีสอร์ท หรูหรา
และหลบัสบายในยามค ่าคืน พื้นท่ีใชส้อยอากาศท่ีสดช่ืน มีทีวดีาวเทียมท่ีมีช่องต่างประเทศช่วยให้
ลูกคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬาและความบนัเทิง และห้องพกัอยู่ไม่ไกลจากชายหาดส่วนตวั โดยมี
ขอ้มูลหอ้งพกัดงัน้ี 

• จากุซซ่ีส่วนตวั 
• มองเห็นววิจากรีสอร์ท 
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• กวา้งขวาง 56 ตารางเมตร  
• คิงไซส์ / เตียงคู่ และเตียงนอนเล่น 
• พื้นท่ีนัง่เล่นและชิงชา้ 
• พื้นท่ีแต่งตวั 
• โตะ๊เขียนหนงัสือ 
• หอ้งน ้าก่ึงกลางแจง้ 
•  เคร่ืองปรับอากาศพดัลมเพดาน 
• สูบบุหร่ี / ตรวจจบัความร้อน 
• เตียงนอนเล่น / โซฟา – แปลงเป็นเตียงเสริมได ้
• เปลเด็ก - ตามค าขอ 
• มินิบาร์ 
3. พลนัจพ์ลู ดีลกัซ์ สตูดิโอ Plunge Pool Deluxe Studio (62 ตร.ม. / Sea View) พลนัจพ์ลูดี

ลกัซ์สตูดิโอตั้งอยูใ่นเชิงเขาของพื้นท่ีรีสอร์ทท่ีสวยงามน าเสนอมุมมองท่ีเห็นอ่าวพงังา ความหรูหรา
และสะดวกสบายเตียงนอนท่ีท าให้หลบัสบายในยามค ่าคืน มุมส่วนตวั มุมโรแมนติกและสระวา่ย
น ้ า ทีวีดาวเทียมท่ีมีช่องต่างประเทศช่วยให้ลูกคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬาและความบนัเทิง และ
หอ้งพกัอยูไ่ม่ไกลจากชายหาดส่วนตวัโดยมีขอ้มูลหอ้งพกัดงัน้ี 

• สระวา่ยน ้าส่วนตวั 
• ระเบียงไมส่้วนตวั กลางแจง้พื้นท่ีนัง่เล่นกบัชิงชา้ 
• มุมมองท่ีสวยงามของอ่าวพงังา 
• กวา้งขวาง 62 ตารางเมตร  
• เตียงคิงไซส์ / เตียงคู่และเตียงนอนเล่น 
• พื้นท่ีแป้ง 
• โตะ๊เขียนหนงัสือ 
• หอ้งน ้าก่ึงเขตร้อนกลางแจง้ 
• เคร่ืองปรับอากาศและพดัลมเพดาน 
• สูบบุหร่ี / ตรวจจบัความร้อน 
• เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงสภาพใหแ้ก่เตียงเสริม 

    • เปลเด็ก - ตามค าขอ 
• มินิบาร์ 
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4. พูล วิลล่า Pool Villa (91 ตร.ม. / Sea View) พูล วลิล่า เป็นหอ้งพกัท่ีมีสระวา่ยน ้าส่วนตวั
ภายในหอ้งพาราไดซ์บีชฟร้อนท ์สวยงามน าเสนอมุมมองท่ีเห็นอ่าวพงังา พาราไดซ์เกาะยาวของพูล
วิลล่าเสนอความสง่างามและความเป็นส่วนตวั บนชายหาด มีสระวา่ยน ้ าส่วนตวัจากุซซ่ี, สวนและ
พื้นท่ีใช้สอยกลางแจ้งพร้อมบาร์ส่วนตวั แช่ตวัในสระส่วนตวัของคุณเอง ทีวีดาวเทียมท่ีมีช่อง
ต่างประเทศช่วยให้ลูกคา้สามารถรับข่าวสาร กีฬาและความบนัเทิง และห้องพกัอยู่ไม่ไกลจาก
ชายหาดส่วนตวัโดยมีขอ้มูลหอ้งพกัดงัน้ี 

• ทางออกสู่ชายหาดส่วนตวั 
• สระวา่ยน ้าส่วนตวัและจากุซซ่ี  
• การใชชี้วติกลางแจง้ท่ีกวา้งขวางในพื้นท่ีดว้ยบาร์ส่วนตวั 
• ววิทะเลชมอ่าวพงังา 
• กวา้งขวาง 91 ตารางเมตร  
• เตียงนอนขนาดคิงไซส์และเตียงนอนเล่น 
• ตูเ้ส้ือผา้และพื้นท่ีแต่งตวั 
• โตะ๊เขียนหนงัสืออยา่งมีสไตล ์
• หอ้งน ้ากลางแจง้ก่ึงเขตร้อนท่ีมีฝักบวัแบบสายฝน 
• สวนแบบทรอปิคอลการ์เดน้ 
• เคร่ืองปรับอากาศและพดัลมเพดาน 
• สูบบุหร่ี / ตรวจจบัความร้อน 
• เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงเป็นเตียงเสริมได ้
• เปลเด็ก - ตามค าขอ 
• มินิบาร์ 
5. ฮิลท็อปพูล วิลล่า Hilltop Pool Villa (390 ตร.ม. / Sea View) ฮิลท็อปพูล วิลล่าเป็นห้อง

ท่ีมีขนาดใหญ่สุดถึง 390 ตร.ม. วิวดีสุด มีสระวา่ยน ้ าส่วนตวั, ครัว, ห้องนัง่เล่น, ห้องน ้ าขนาดใหญ่
ท่ีสุดของรีสอร์ทแห่งน้ี เหมาะมากๆ ส าหรับครอบครัวหรือคู่รักท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั โดยมี
ขอ้มูลหอ้งพกัดงัน้ี 

• ทางออกสู่ชายหาดส่วนตวั 
• สระวา่ยน ้าส่วนตวัและจากุซซ่ี  
• การใชชี้วติกลางแจง้ท่ีกวา้งขวางในพื้นท่ีดว้ยบาร์ส่วนตวั 
• ววิทะเลชมอ่าวพงังา 
• กวา้งขวาง 390 ตารางเมตร  
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• เตียงนอนขนาดคิงไซส์และเตียงนอนเล่น 
• ตูเ้ส้ือผา้และพื้นท่ีแต่งตวั 
• โตะ๊เขียนหนงัสืออยา่งมีสไตล ์
• หอ้งน ้ากลางแจง้ก่ึงเขตร้อนท่ีมีฝักบวัแบบสายฝน 
• สวนแบบทรอปิคอลการ์เดน้ 
• เคร่ืองปรับอากาศและพดัลมเพดาน 
• สูบบุหร่ี / ตรวจจบัความร้อน 
• เตียงนอนเล่น / โซฟา - แปลงเป็นเตียงเสริมได ้
• เปลเด็ก - ตามค าขอ 
• มินิบาร์ 
เม่ือพิจารณาทางด้านราคาห้องพักแล้ว ระดับราคา3,000 -10,000 บาท/คืน ส าหรับ

ชาวต่างชาตินั้น ถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติยอมรับได ้เน่ืองจากลูกคา้ท่ี
พกักบัโรงแรมส่วนใหญ่มากกวา่90%เป็นชาวต่างชาติระดบัชนชั้นกลางข้ึนไป ท่ียนิดีจ่ายเงินเขา้พกั
เพื่อวตัถุประสงคต์อ้งการพกัผอ่นใชเ้วลาอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติและไดรั้บการบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุด อยา่งไรก็ดีหากสามารถปรับระดบัราคาและแพคเก็จท่ีพกัในระดบัท่ีมีความ
คุม้ค่ามากข้ึน ในแพคเกจท่ีพกัรวมทวัร์กิจกรรมทอ้งถ่ินและเรือบริการรับส่งท่ีเป็นของโรงแรมเอง
หรือของชาวทอ้งถ่ินร่วมบริการในราคาท่ีเหมาะสม  การอ านวยความสะดวกโดยบริการรับส่งแขก
ผูเ้ขา้พกัท่ีโรงแรมท่ีตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุด คือเร่ืองของความปลอดภยั
และการควบคุมมลภาวะเสียงไม่ให้ดงัจนเกินไปจนรบกวนผูเ้ขา้พกัและชุมชนทอ้งถ่ิน หากมีราคาท่ี
เหมาะสมและคุม้ค่ามากข้ึน อาจเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกคา้ชาวไทยสนใจเขา้มาใชบ้ริการไดม้ากข้ึน เพื่อ
ความครบวงจรดว้ยเช่นกนั 
การจัดจ าหน่าย (Green Place of Distribution)  
        รีสอร์ทสามารถรับจองและจดับริการเรือรับส่งให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการมาพกักบัทางโรงแรม 
โดยลูกค้าสามารถจองห้องพกั และแสดงความประสงค์กับทางโรงแรมเม่ือจองออนไลน์ผ่าน
ช่องทางเวป็ไซดแ์ละช าระค่าท่ีพกัผา่นระบบการรับช าระเงินท่ีมีความปลอดภยัไดท้ัว่โลก 
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 ภาพที ่20 แผนท่ีโรงแรมพาราไดซ์เกาะยาว  
 (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)  
  
บริการรับส่งจากทางโรงแรม 
1. เรือเร็ว SPEEDBOAT  
ทางโรงแรมมีเรือเร็วท่ีทนัสมยั สามารถไปรับลูกคา้จากยอร์ชเฮเวน่มารีน่า สนามบินภูเก็ต 

หรือสนามบินกระบ่ี ท่าเรือท่าเลนไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวกสบาย   
 

 
  ภาพที ่21 บรรยากาศท่าเรือุมชนท่องเท่ียวเกาะยาวนอ้ย  
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)    
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ช่วงเวลารับส่งของเรือโรงแรมบริการลูกค้า BOAT TRANSFER OPERATING TIMES
ทางโรงแรมมีเรือออกทุก 1 ชั่วโมง ตามช่วงเวลา 08:00 น. - 17:00น. ทุกวนั หากลูกค้ามีความ
ประสงค์ให้บริการรับส่งสนามบินด้วย ทางโรงแรมจัดช่วงเวลารับส่งสนามบิน AIRPORT 
TRANSFER OPERATING TIMES จากช่วงเวลา 06:00 น. มาถึงเท่ียวบินล่าสุด 16:00 น. เป็นการ
ประสานงานกบัเรือรับส่งในช่วงเวลากลางวนัทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้พกัและลูกเรือ กรณี
ท่ีเท่ียวบินของลูกคา้มาถึงหลงั16:00 น.เป็นตน้ไป การเดินทางมายงัรีสอร์ท จะถือวา่เป็นการบริการ
รถรับส่งนอกเวลาท างานปกติอาจจะสามารถร้องขอได ้โดยทางโรงแรมตอ้งค านึงถึงสภาพอากาศ
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินงานเหล่าน้ีและเพื่อความปลอดภยั เน่ืองจากทางโรงแรม
ไม่ไดด้ าเนินการบริการเรือรับส่งในช่วงเวลากลางคืน นอกจากน้ีโรงแรมมีการจดัการให้มีสภาวะ
เร่ืองเสียงในบริเวณโรงแรมและบริเวณรอบๆท่ีเหมาะสม เช่นเรือรับส่งลูกคา้โรงแรมตอ้งเบาเคร่ือง
เม่ือใกลถึ้งฝ่ัง รวมทั้งขอความร่วมมือกบัเรือรับส่งของชาวทอ้งถ่ินดว้ย 
การส่งเสริมการตลาด (Green Promotion)  

การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตลาดสีเขียวไปยงัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและเกิดความตระหนกัอยา่งจริงจงัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑสี์เขียว โดยวธีิการส่งเสริมการตลาดแบบท่ีพกัพร้อมแพค็เกจสีเขียว 
กจิกรรมส่งเสริมการตลาด ทีโ่รงแรมพาราไดซ์เกาะยาว 
1. เรียนท าอาหารไทย 

 
  ภาพที ่22 เรียนท าอาหารไทย  
  (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
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ลูกคา้ท่ีมาพกัจะไดเ้รียนรู้วธีิการเตรียมและปรุงอาหารไทยกบัพ่อครัวท่ีมีประสบการณ์และ
ความช านาญของโรงแรม โดยจะไดรั้บค าแนะน าจากทุกขั้นตอนและพ่อครัวจะอธิบายส่วนผสม
และแสดงวธีิประกอบทุกอยา่งเพื่อสร้างรสชาติอาหารไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
2. พายเรือคายคั 

 
   ภาพที ่23 พายเรือคายคั  
   (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
 

ลูกคา้สามารถพายเรือคายคัเพื่อส ารวจแนวชายฝ่ังของเกาะยาวน้อย-ชายหาดและอ่าวเล็กๆ 
ท่ีอยู่ใกล้กับ รีสอร์ท หรือเข้าร่วมทัวร์พายเรือคาย ัคของพาราไดซ์ เกาะยาว ซ่ึ งจะน าไปสู่
สภาพแวดลอ้มท่ีงดงามของอ่าวพงังาและไดรั้บการออกแบบมาเพื่อให้ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและห่าง
จากจุดท่องเท่ียวหลกั  อ่าวพงังาเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการก่อตวัของหินอนัน่าท่ึงความงาม
ของธรรมชาติท่ีสวยงามและชายหาดอนัอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นพิเศษของอ่าวพงังาคือ "เกาะห้อง"  
โดยสามารถพายเรือเขา้ไปส ารวจภายในไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัน ้าดว้ย 
3. ป่ันจกัรยานเสือภูเขา ทวัร์ อีโค่ไบค ์  

 
   ภาพที ่24 ป่ันจกัรยานเสือภูเขา ทวัร์ อีโค่ไบค ์  
   (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
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ทวัร์ อีโค่ไบค์ ลูกคา้สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตเกาะยาวน้อยและชีวิตในทอ้งถ่ินของเกาะ
ขณะท่ีร่วมทวัร์ไกด์กบัทางโรงแรม ผูเ้ขา้พกัจะตอ้งเดินทางโดยเรือหางยาวไปยงัตวัเมืองท่าแขกซ่ึง
เป็นท่ีท่ีสามารถถ่ายภาพรูปป้ันนกเงือกนกท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงตอ้นรับแขกทุกท่านไปยงัท่าเรือก่อนท่ีจะ
มุ่งหนา้ไปตามถนนและเส้นทางท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของเกาะ เพลิดเพลินไปกบัการข่ีจกัรยานไปใน
ท่ีร่มของสวนยางขา้งทุ่งนาและผ่านหมู่บา้นชมวิถีชีวิตชาวทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเท่ียว
ชมธรรมชาติอนังดงามของเกาะยาวนอ้ย 
4. การท าผา้บาติก 

 
  ภาพที ่25 การท าผา้บาติก   
  (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
 
ลูกคา้สามารถเรียนรู้การท าศิลปะงานประดิษฐ์และน ากลบับา้น พิมพบ์าติกเดิมเป็นของท่ี

ระลึกท่ีไม่ซ ้ าใคร เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  
5. ทวัร์หมู่บา้น ชมพระอาทิตยต์ก วลิเลจซนัเซ็ททวัร์ 

  
  ภาพที ่26 ทวัร์หมู่บา้นทอ้งถ่ิน ชมพระอาทิตยต์ก  
  (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
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โรงแรมมีกิจกรรมเวลาช่วงเยน็ใหไ้กดพ์าทวัร์รอบๆ เกาะยาวนอ้ย เท่ียวชมเกาะและชมพระ
อาทิตย์ตกท่ีสวยงาม สัมผสักับชีวิตในท้องถ่ินบนเกาะเขตร้อนท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติและ
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของพระอาทิตยต์กท่ีสะพานยาว แวะเท่ียวชมแหล่งช็อปป้ิงของทอ้งถ่ินเพื่อ
สัมผสัรสชาติของผลไมใ้นทอ้งถ่ิน 
6. ทวัร์เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ด าน ้าต้ืนวนัเดยท์ริป 

 
 

   ภาพที ่27 ทวัร์เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ด าน ้าต้ืน  
   (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
 

ลูกคา้สามารถชมและส ารววจเกาะท่ีสวยงามลอ้มรอบดว้ยหาดทรายสีขาวและน ้ าทะเลใส
สะอาดตั้งอยูไ่ม่ไกลจากชายฝ่ังกระบ่ี และวา่ยน ้ าด าน ้ าดูปะการังและผอ่นคลาย ท่ามกลางทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม นอกจากน้ีทางโรงแรมยงัจดัเตรียมอาหารกลางวนัแบบปิกนิกแบบป่ินโตรักษโ์ลกไวใ้หบ้น
เรือหรือชายหาด 
7. โปรแกรมการเรียนการสอนโยคะระยะสั้น 

 
   ภาพที ่28 โปรแกรมการเรียนการสอนโยคะระยะสั้น  
   (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
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โรงแรมมีโปรแกรม กิจกรรมการเรียนการสอนโยคะระยะสั้ น โดยเป็นสถานท่ีฝึกเรียน
โยคะแบบเปิดโล่ง ศาลาตั้งอยู่บนชายหาดท่ีมีทศันียภาพท่ีงดงามเหนือมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ 
สร้างแรงบนัดาลใจจากฉากหลงัหินปูนอ่าวพงังา 
8. พิธีแต่งงานปลูกตน้ไมคู่้รักส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 

 

   ภาพที ่29 พิธีแต่งงานปลูกตน้ไมคู่้รักส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม  
   (ท่ีมา : พาราไดซ์เกาะยาว, 2560)    
 

พิธีแต่งงานท่ีจดัในโรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว ทางโรงแรมจดัใหอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
ไม่เหมือนใคร ซ่ึงคู่แต่งงานจะต้องปลูกต้นไม้แห่งความรักส าหรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวคือ ต้น
มะพร้าวบนชายหาดของรีสอร์ทเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของการเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์และ
เป็นพยานในความรัก 
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