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บทคัดย่อ
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเป็ น การดาเนินธุรกิจที่ช่วยลดปญั หาใน
ด้า นมลพิ ษ และเป็ น ผลดีท่ีช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรต่ า งๆ ได้อ ย่ า งยัง่ ยืน
การศึกษาครัง้ นี้จงึ ได้ศกึ ษาปจั จัยที่มผี ลต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้ าและ
การแนะนาบอกต่อของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยเก็บ
ข้อมูลจากนั กท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักในโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
จานวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการถดถอยเชิงพหุ ซึ่งผลการศึกษา
ครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า อาหารออร์แกนิ ก และห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เป็ น ป จั จัยที่มีอิท ธิพลต่อ ความตัง้ ใจกลับ มาใช้บริการซ้ า นอกจากนั ้น แล้ว
อาหารออร์แกนิก และห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมการปกป้องธรรมชาติมี
อิท ธิพ ลต่อ การแนะน าบอกต่อ ซึ่ง การศึก ษาครัง้ นี้ ไ ด้อ ภิปรายและสรุปผล
การศึกษา พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยละเอียดไว้ในบทความอีกด้วย

1) บทนา
ธุ ร กิ จ โรงแรมมี ค วามส าคัญ ส าหรับ อุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2560 จากรายได้และอัตรา
การเข้า พัก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มีแ นวโน้ ม ขยายตัว เพิ่ม ขึ้น ตามการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง [1] ทัง้ นี้ ธุ ร กิ จ โรงแรมมุ่ ง บริ ก ารค วาม
สะดวกสบายแก่ นักท่องเที่ยว ผ่านการจัดกิจกรรมในเรื่องของห้องพัก
อาหารและเครื่องดื่ม สถานบันเทิง สปา สระว่ายน้า ห้องประชุม เป็ นต้น
[2] ซึ่ง การด าเนิ น กิจ กรรมจ าเป็ น ต้อ งใช้ท รัพ ยากรสิ้น เปลือ งและ
ั หา
พลังงานจานวนมาก จึง ก่อให้เกิดของเสียที่เป็ นสาเหตุให้ ของป ญ
มลพิษและสิง่ แวดล้อม [2,3] ผนวกกับการตระหนักจากหน่วยงานหลาย
ั บนั จึงได้มีการกาหนดมาตรฐานด้าน
แห่งถึงปญั หาสิ่งแวดล้อมในปจจุ
ั
สิง่ แวดล้อมเพื่อเป็ นกรอบให้ภาคส่วนได้นาไปปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปญหา
ด้านสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะในโรงแรมให้มคี วามถูกต้อง [3]
การจัด การธุ ร กิจ โรงแรมมีค วามจ าเป็ น อย่า งยิ่ง ที่ต้อ งค านึ ง ถึง
ั
ปญหาสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะผูท้ ่ที าหน้าที่วางแผนงานและบริหารต้อง
มีการวางแนวทางเพื่อให้โรงแรมเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ การส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐานของธุรกิจให้มกี ารดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ หรือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีท่เี ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [4]
หรือผ่านการปรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้วสั ดุ
รีไซเคิล หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน การใช้อุปกรณ์ท่ปี ระหยัดน้า เป็ น
ต้น [5, 6] การปกป้องธรรมชาติ ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่ง
อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาหารออร์แกนิก [7] แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการดาเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมของโรงแรมระหว่างประเทศในทวีปยุโรปและประเทศไทย
ยังคงมีความแตกต่างกันตามบริบทของลักษณะภูมิประเทศ และกลุ่ม
ลู ก ค้ า เป้ าหมาย จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถน าผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วที่มี
การศึ ก ษาอย่ า งแพร่ ห ลายของทวี ป ยุ โ รปมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่า ง
ั ยต่างๆ ที่ตรง
เหมาะสม ดังนัน้ การศึกษายังคงจาเป็ นต้องคานึงถึงปจจั
กับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีการบอกต่อเชิงบวกแก่บุคคล
อื่นๆ ความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้า การไม่มขี อ้ ตาหนิ หรือทาให้ลูกค้า
ั ยที่
ยอมจ่ายค่าบริการที่สูงขึน้ [8, 9] แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบปจจั
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ABSTRACT
Eco-friendly hotel is the business which reduces the pollution and is
good for sustainable preservation. This study investigated factors
affecting the revisit intention and recommendation of customer
perspective at eco-friendly hotel. 400 Thai customers were collected data
at the hotel and analyzed with multiple regression analysis. The results
showed that: 1) organic food, and healthy guestroom affected to visit
intention. Moreover, organic food, healthy guestroom, and environmental
protection affected to word- of- mouth intention. Discussion, conclusion,
and suggestion was shown in the paper.
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กิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสาหรับการศึกษาที่
ผ่านมานัน้ [14] พบว่า การกาจัดของเสียในห้องพัก โปรแกรมเกี่ยวกับ
พลังงาน โปรแกรมการกาจัดของเสียที่เกี่ยวข้องกับแผนกแม่บา้ น เช่น
การซักผ้า การทาความสะอาด เป็ นต้น การอนุ รกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งทัง้ สี่ปจั จัยมีผลต่อความตัง้ ใจจะเข้ามาพักในโรงแรมที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษาของ [7] ที่ศึกษามุมมองของ
ั ยที่มผี ลต่อความตัง้ ใจเชิงพฤติก รรม
ลูกค้าต่อความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อค้นหาปจั จัยและตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่ า งป จั จัย ต่ อ พฤติ ก รรมที่ จ ะแสดงออกของลู ก ค้า ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยพบว่าแนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห้องพักที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจ
กลับ มาพัก ซ้ า ส่ ว นการปกป้ องธรรมชาติ ห้ อ งพัก ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม การลดค่าใช้จ่าย และอาหารออร์แกนิก มีผลต่อความตัง้ ใจ
ในการบอกต่อ
การศึกษาของ [15] พบว่าโรงแรมสามารถได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และ
ช่วยสร้างความภักดีลูกค้าต่อโรงแรม ผ่านการจัดกิจกรรมทัวร์ท่ีเ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม จัดอาหารออร์แกนิก ทัวร์ฟาร์ม นอกจากนัน้ ยังช่วย
สร้างคุณค่าตราสินค้า (Brand) ได้ดมี ากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ซึ่งการศึกษาของ [16] พบว่า การเข้าพักโรงแรมที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของลูกค้าทาให้รู้สึกอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีกจิ กรรมในห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
โรงแรมมีแนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีสงิ่ อานวยความสะดวก
หรือผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีอาหารเพื่อสุขภาพ และลด
ค่ า ใช้จ่ า ย ย่อ มท าให้ลู กค้ามีความตัง้ ใจจะเข้าพักที่โรงแรมนี้ ในครัง้
ถัดไป
การศึกษามุมมองของผูบ้ ริหาร จากการศึกษาของ [17]ได้ตรวจสอบ
การรับ รู้ ข องผู้จ ัด การโรงแรมที่ เ ป็ น มิต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ได้ ผ ล
การศึกษาว่า การออกแบบกลยุทธ์การตลาดสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตร
กับ สิ่ ง แวดล้ อ มควรเริ่ ม ต้ น ในเรื่ องของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงการออกแบบที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเช่นกัน

ส่งผลต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้บ ริก ารซ้าและการแนะนาบอกต่ อ ของ
ลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการศึกษาที่ค่อนข้า ง
จานวนจากัด โดยเฉพาะการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจกลับมา
ใช้บริการซ้าและการแนะนาบอกต่อของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมในบริบทของประเทศไทยที่สามารถช่วยให้ผบู้ ริหารของ
โรงแรมในประเทศไทยสามารถนาไปปรับกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้อง
ทาให้มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้าและการแนะนาบอก
ต่อของลูกค้า
2) วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจั จัยที่มีต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้า
และการแนะน าบอกต่ อ ของลู ก ค้ า ส าหรับ โรงแรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม
3) การทบทวนวรรณกรรม
โรงแรมเป็ น สถานที่ ท่ี จ ัด บริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจ ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วน
ต้องใช้ทรัพยากร ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อาจทาให้เกิดปญั หาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ โรงแรมที่ได้ตระหนัก ถึง
ปญั หาของสิ่งแวดล้อม จึงได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการแก่ลู กค้า โดย
จัดบริการที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ผ่านกิจกรรมและบริการต่างๆ โดย
ใช้คาเรียกโรงแรมดังกล่าวว่า โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Ecofriendly hotel) หรือ “โรงแรมสีเขียว (Green hotel)” นิยามถึง สถานที่
ประกอบกิจ การให้บริก ารด้า นที่พกั แรม ซึ่ง หมายรวมถึง โรงแรม รี
สอร์ ท บัง กะโล บ้ า นเช่ า และเกสต์ เ ฮ้ า ส์ เป็ น ต้ น โดยเน้ น สถาน
ประกอบการที่มกี ารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีการสืบสานอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม การใช้ภูมิปญั ญาท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็ นการเสริมสร้างการดาเนินธุรกิจ
การท่องเที่ยวอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาอย่างยังยื
่ น [10]
การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้าใช้บริการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม พบว่าลูกค้าที่มที ศั นคติต่อการกระทาพฤติกรรม มีการรับรู้
ความสามารถในการควบคุ มพฤติก รรม รวมถึง การคล้อ ยตามกลุ่ม
อ้างอิง ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจจะใช้บริการโรงแรมที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม [9] นอกจากนัน้ แล้ว การศึกษา [11] พบว่า ลูกค้าที่มี
ทัศนคติท่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมย่อมมีพฤติกรรมความตัง้ ใจที่จะเต็มใจ
จ่ายเพิ่มมากขึน้ ด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของ [12] แสดงให้เห็นว่า
ความเต็มใจที่เสียสละของโรงแรมสีเขียว มีผลต่อความตัง้ ใจกลับมาพัก
ซ้า และยังทาให้ลูกค้ามีความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มมากขึน้ ด้วย และยัง
สอดคล้องกับ [13] พบว่าความสาคัญของการดารงอยู่ของการเป็ นมิตร
กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ผ ลต่ อ ความตัง้ ใจกลับ มาซ้ า การบอกต่ อ และ
ความสามารถที่จะจ่ายเพิ่มมากขึน้ ซึ่งการสารวจจากลูกค้าโดยส่ ว น
ใหญ่ไม่เคยเข้าพักในโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

4) วิธดี าเนินการวิจยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้วิธีก ารด าเนิ น วิจ ัย เชิง ปริม าณ โดยประชากร
สาหรับการศึกษาเป็ นลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่ชดั จึงคานวณตาม
สูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยมีขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 คน และดาเนินเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience sampling) ณ ห้องรับรองลูกค้าของโรงแรม
ทัง้ นี้ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2560 ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยผูช้ ่วยวิจยั ที่ผา่ นการอบรม จานวน 10 คน
ทัง้ นี้ ไ ด้แ บบสอบถามกลับ คืน จ านวน 412 ชุ ด เมื่อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องขอข้อมูลคงเหลือ 400 ชุด ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ ค านวณได้ จึ ง วิ เ คราะห์ ผ ลต่ อ ไป ทั ้ง นี้ ข ้ อ มู ล ผู้ ต อบ
แบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 1
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ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
45 ปี ขนึ้ ไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู/่ หม้าย
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ
อื่น ๆ

ั ยส่วนบุคคล
ตารางที่ 1: ปจจั
จานวน (400 คน)

ร้อยละ

198
202

49.5
50.5

96
189
115

24.0
47.3
28.7

182
192
26

45.5
48.0
6.5

109
191
100

27.3
47.7
25.0

74
49
273
4

18.5
68.2
25.5
1.0

การศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือ การ
วิจ ัย ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ตอน คือ ป จั จัย ส่ ว นบุค คล ป จั จัย ที่เ ลือ กใช้
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้า การ
แนะนาบอกต่อ ทัง้ นี้แบบสอบถามได้ผา่ นการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Test content validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คนที่มคี วามรู้
ความชานาญในการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เ พื่ อ ห า ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ( Index of Item – Objective
Congruence : IOC) และทดสอบกับความเชื่อมัน่ (Test reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว จานวน 30 คน เพื่อหา
สัมประสิทธิ ์ แอลฟ่าครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทัง้ นี้ผล
การวิเคราะห์ของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.744 – 0.873 ส่วนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้รูปแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ด้วย
สถิติบรรยายเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะของตัว
แปรที่ใช้ในการวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสังคมศาสตร์ ได้แ ก่
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เป็ น ต้ น
นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อความ
ตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

1)
2)
3)
4)

ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)
เพื่ออธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
5) ผลการวิจยั
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้
บริการโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2 พบว่า
ลูกค้ามีความคิดเห็นในเรื่องของอาหารออร์แกนิกมากที่สุด รองลงมา
ได้แ ก่ การปกป้ อ งธรรมชาติ สิ่ง อ านวยความสะดวกที่เ ป็ น มิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และแนวปฏิบตั ิท่เี ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ เมื่อได้ทดสอบตัว
แปรที่มอี ทิ ธิพลต่อการแนะนาบอกต่อ และความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการ
ซ้า ดังตารางที่ 3 ที่แสดงค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของตัวแปร พบว่า
ตัวแปรการศึกษาทัง้ 8 ตัว ได้แก่ การปกป้องธรรมชาติ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบตั ิท่เี ป็ นมิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม สิง่ อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาหารออร์
แกนิ ก การแนะน าบอกต่ อ และความตัง้ ใจกลับ มาใช้บ ริ ก ารซ้ า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทัง้ หมดแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
การปกป้องธรรมชาติ
5.82
ความรับผิดชอบต่อสังคม
5.66
ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
5.79
แนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
5.63
10

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.394
1.354
1.308
1.308

TNI Journal of Business Administration and Languages
Vol.6 No.2 July - December 2018

5)
6)
7)
8)

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
สิง่ อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
5.81
อาหารออร์แกนิก
5.90
การแนะนาบอกต่อ
5.14
ความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้า
5.24

ตารางที่ 3: ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของตัวแปร
(X1)
(X2)
(X3)
้
การปกปองธรรมชาติ (X1)
1
ความรับผิดชอบต่อสังคม (X2)
.708
1
ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X3)
.607
.634
1
แนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X4)
.575
.600
.667
สิง่ อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X5)
.568
.555
.661
อาหารออร์แกนิก (X6)
.447
.395
.529
การแนะนาบอกต่อ (Y1)
.414
.375
.447
ความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้า (Y2)
.366
.340
.433

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.207
1.300
1.372
1.298

(X4)

(X5)

(X6)

(Y1)

(Y2)

1
.665
.490
.335
.309

1
.674
.439
.406

1
.434
.415

1
.748

1

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตร
กับ สิ่ง แวดล้อ ม แสดงดัง ตารางที่ 5 พบว่ า ห้อ งพัก ที่เ ป็ น มิต รต่อ
สิง่ แวดล้อม และอาหารออร์แกนิก มีอทิ ธิพลในทิศทางบวกต่อ ความ
ตัง้ ใจกลับ มาใช้บริก ารซ้ าของลู ก ค้าส าหรับโรงแรมที่เ ป็ น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่วนการปกป้องธรรมชาติ ความรับผิดชอบต่อ สัง คม
แนวปฏิบตั ิท่เี ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการ
ซ้าของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ จากการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถเขียนอธิบายสมการเพื่อท านาย
ดังต่อไปนี้ Y2 = 1.81 + 0.236 (X3) + 0.216 (X6)

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การแนะนาบอกต่อของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า การปกป้องธรรมชาติ ห้องพักที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม และอาหารออร์แกนิก มีอทิ ธิพลในทิศทางบวกต่อการ
แนะนาบอกต่อของลู กค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิต รกับสิ่งแวดล้อ ม
ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบตั ิท่เี ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสิง่ อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การแนะนาบอกต่อของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ดังนัน้ จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถเขียนอธิบายสมการ
เพื่อทานาย ดังต่อไปนี้ Y1 = 1.431 + 0.152 (X1) + 0.207 (X3) +
0.210 (X6)

ตารางที่ 4: การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการแนะนาบอกต่อของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
B
Beta
t
Sig
ค่าคงที่
1.431
3.985
.000
้
1)
การปกปองธรรมชาติ (X1)
.152
.162
2.121
.035
2)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (X2)
.047
.047
.609
.543
3)
ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X3)
.207
.201
2.634
.009
4)
แนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X4)
-.118
-.115
-1.535
.126
5)
สิง่ อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X5)
.141
.127
1.551
.122
6)
อาหารออร์แกนิก (X6)
.210
.208
3.103*
.002
2
2
R = 0.282, Adj R = 0.268, SEE = 1.174, F = 20.0303, Sig of F = 0.000
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ตารางที่ 5: การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
B
Beta
t
Sig
ค่าคงที่
1.818
5.712
.000
1)
การปกป้องธรรมชาติ (X1)
.095
.102
1.533
.126
2)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (X2)
.040
.042
.618
.537
3)
ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X3)
.236
.238
3.472
.001
4)
แนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X4)
-.097
-.098
-1.475
.141
5)
สิง่ อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (X5)
.094
.087
1.190
.235
6)
อาหารออร์แกนิก (X6)
.216
.217
3.604
.000
2
2
R = 0.250, Adj R = 0.238, SEE = 1.133, F = 21.797, Sig of F = 0.000

การปกป้องธรรมชาติ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การแนะนาบอกต่อ

ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

แนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ความตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้า
สิง่ อานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
ไม่มอี ทิ ธิพล
มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ

การอาหารออร์แกนิก

รูปที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมของลูกค้า

ผูบ้ ริหารโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยผูจ้ ดั การโรงแรมซึ่งเป็ นผู้
ที่ออกกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงแรมได้ให้ความสาคัญกับผลิต ภัณฑ์
ั ยหลักของ
ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะด้านห้องพัก ซึ่งเป็ นปจจั
ธุ ร กิ จ โรงแรม จะต้ อ งได้ ร ับ การออกแบบห้ อ งพั ก ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม เพราะประเด็นดังกล่าวมีผลต่อลูกค้าที่จะแนะนาบอกต่อแก่
บุคคลอื่น รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการจะกลับมาพักอีกครัง้
ในอนาคต [17] นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับการศึกษา [15] ที่แนะนาว่า
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจาเป็ นต้องจัดเตรียมอาหารออร์แกนิก
เพราะเป็ นปจั จัยสาคัญที่ลูกค้าต้องการเมื่อใช้บริการโรงแรมที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการศึกษาของ [7] ที่พบว่า ห้องพักที่เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจกลับมาพัก ซ้าของลูก ค้า และการ
ปกป้องธรรมชาติ ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอาหารออร์แก
นิก ก็มผี ลต่อความตัง้ ใจของลูกค้าในการบอกต่อแก่บุคคลอื่นๆ อีกด้วย

6) สรุปและอภิปรายผล
ั ยที่มคี วามสาคัญ
การศึกษาครัง้ นี้ได้วเิ คราะห์ปจั จัยต่างๆ ทัง้ 6 ปจจั
ต่อการดาเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การปกป้อง
ธรรมชาติ ความรับผิดชอบต่อสังคม ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แนวปฏิบตั ิท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม และอาหารออร์แกนิก ที่แสดงอิทธิพลต่อความตัง้ ใจเชิง
พฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงออกผ่านการแนะนาบอกต่อ และความตัง้ ใจ
กลั บ มาใช้ บ ริ ก ารซ้ า ต่ อ โรงแรมที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมของ
ลูกค้าสาหรับโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแสดงดังภาพที่ 1 จาก
การศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า ห้องพักที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
อาหารออร์แกนิก เป็ นปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการแนะนาบอกต่อ และความ
ตัง้ ใจกลับมาใช้บริการซ้า การศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับมุมมองของ
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การศึกษาครัง้ นี้ย งั แสดงให้เ ห็นอีกว่า การปกป้องธรรมชาติข อง
โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ การแนะนาบอกต่อของ
ลู ก ค้า ที่ใ ช้บ ริก ารโรงแรมที่เ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มเพีย งด้า นเดี ย ว
เช่ น เดีย วกับ การศึก ษาของ [7] ที่พ บว่ า การปกป้ อ งธรรมชาติข อง
โรงแรมที่เ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มเป็ น ป จั จัย หนึ่ ง ที่มีอิท ธิพลต่ อ การ
แนะน าบอกต่ อ ของลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารโรงแรมที่ เ ป็ น มิต รกับ
สิง่ แวดล้อม ซึ่งการปกป้องธรรมชาติเป็ นสิง่ ที่ทาให้ลูกค้ารับรูว้ ่าโรงแรม
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อม และทาให้ลูกค้า
รับ รู้ต่ อ การด าเนิน ธุ รกิจที่เ ป็ น มิต รต่อ สิ่ง แวดล้อมอีก ด้วย และท าให้
ลูกค้าได้รบั ประสบการณ์ท่ดี เี มื่อเข้าพักและสามารถบอกต่อไปยังบุคคล
ั ยของการปกป้องธรรมชาติ
อื่นๆ ถึงปจจั

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

7) ข้อเสนอแนะการวิจยั
การค้นพบจากผลการศึกษาในครัง้ นี้ทาให้ผบู้ ริหารสามารถวางแผน
กิจกรรมที่มคี วามเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรม
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมที่ทางโรงแรม
ต้องมีการให้ความสาคัญมากที่สุดได้แก่ อาหารออร์แกนิก และห้องพักที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทัง้ สองปจั จัยส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต
ของลูกค้าได้สูง แต่อย่างไรก็ตามโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดย
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารจัด เตรี ย ม ห้ อ งพัก ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น
ปจั จัยพื้นฐาน แต่โรงแรมบางแห่งที่ไม่ได้จดั เตรียมอาหารออร์แ กนิ ก
ควรต้องให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวให้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้
แล้ว โรงแรมควรสร้า งการรับ รู้แ ก่ ลู ก ค้า ในประเด็น ที่โ รงแรมได้ มี
มาตรการสาหรับการปกป้องธรรมชาติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาไปบอก
กล่าวแก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งอาจจะช่วยสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้แก่โรงแรมและ
ยัง เป็ นการตลาดแบบบอกต่ อ จาก ผู้ ท่ี เ คยเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพเป็ นอย่างดีได้อกี ด้วย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ศึก ษาในช่ ว งที่ไม่ใช่ ฤ ดูกาลท่อ งเที่ย ว (Low
season) ของจังหวัดภูเก็ต ทาให้ก ารเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
เป็ นข้อจากัดสาหรับการวิจยั ที่ต้องศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จึง ได้ข ้อ มู ล ที่สามารถน าไปวางแผนและปรับกลยุท ธ์ไ ด้เ ฉพาะ
ในช่วง Low season เท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรเลือกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มตลาดเป้าหมายอื่นๆ ของโรงแรมที่เก็บข้อมูล
เช่น ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เยอรมัน อังกฤษ เป็ นต้น เพื่อสามารถ
น าไปวางแผนการจัดกิจ กรรมที่เ หมาะสมให้แก่ ลู ก ค้า ได้ต ลอดทัง้ ปี
นอกจากนัน้ ยังสามารถเปรียบเทียบกิจกรรมที่โรงแรมสามารถจัดเตรียม
ได้อย่างเหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดีอกี ด้วย

[9]
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