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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบนักระแสสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยม ทัง้จากนกัท่องเที่ยวที่มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึน้ และจาก
โรงแรมที่ใช้แนวทางปฏิบตัิสเีขียวเพื่อเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ทางการตลาด อยา่งไรก็ดีการศึกษาเก่ียวกบัมลูค่าของโรงแรมสี
เขียวนัน้ยงัมีจ ากดั  งานวิจยันีม้ีจุดมุ่งหมายที่จะประมาณค่าราคาที่แอบแฝงของคณุลักษณะโรงแรมสีเขียว และคณุลกัษณะ
อื่นๆ ของโรงแรม โดยการศกึษาครัง้นีม้ีรูปแบบการก าหนดราคาแบบฮีโดนิค เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของโรงแรมในการก าหนด
ราคาห้องพกัในจงัหวดัภเูก็ตประเทศไทย  คณุลกัษณะของโรงแรมที่ใช้ในการศกึษาประกอบด้วยการรับรองใบไม้สีเขียว  ระดบั
ดาวของโรงแรม ระยะทางของโรงแรมจากชายหาดที่ใกล้ท่ีสดุ ระยะทางของโรงแรมจากใจกลางเมือง และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่น ๆ ของโรงแรม เช่น อาหารเช้า ห้องประชุม อินเทอร์เน็ต การบริการรถรับสง่ ศนูย์ออกก าลงักาย สระวา่ยน า้และ
ร้านอาหาร ผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะสีเขียวนัน้มีผลต่อราคาห้องพกัของโรงแรม  โดยโรงแรมที่มีใบรับรองสีเขียวจะมี
ราคาห้องพกัสงูขึน้ร้อยละ 5.33 (US $ 18.91 คิดจากราคาคา่ห้องเฉลีย่ในช่วงฤดกูาล) นอกจากนีร้ะดบัดาวของโรงแรม และสิง่
อ านวยความสะดวกบางอย่างของโรงแรม เช่น อาหารเช้า ศูนย์ออกก าลงักายและการบริการรถรับส่งผลราคาห้องพัก 
นอกจากนีท้ี่ตัง้ของโรงแรมที่อยูไ่กลจากชายหาดออกไปจะมีอตัราคา่ห้องที่ลดลง  
 
ค าส าคัญ: การก าหนดราคาแบบ Hedonic  โรงแรมสเีขียว  อตัราคา่ห้องพกัของโรงแรม  
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Abstract 
 

Tourists are becoming more environmentally conscious, whereas most hotels are also 
implementing green practices as a part of their marketing and operational strategies. Although 
the concept of green hotel has been gaining in popularity by both hotels and tourists, the 
information about the value of green attribute is quite limited. This research proposes to estimate 
implicit prices of green and other hotel attributes. This study employs the hedonic pricing model 
in order to investigate hotel attributes in the determination of hotel room rates in Phuket, 
Thailand. The hotel attributes include green leaf certification, hotel star, the distance of hotel 
from the nearest beach, the distance of hotel from the city center and other facilities of the hotel 
such as breakfast, meeting room, internet access, shuttle service, fitness center, pool, and 
restaurant.  The results show the strong evidence for the effect of green attribute on hotel room 
rates with green certificate of 5.33 percent (US$18.91 at the mean high season room rate). In 
addition, hotel star rating and some facilities of the hotel such as free breakfast, fitness center and 
shuttle service have positive significant effects on room rates. Moreover, the further away from 
hotel to the beach can lower the room rate. 
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