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กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและการสร้างคุณค่าร่วมสู่ความส�ำเร็จ
ในธุรกิจน�ำเที่ยวไทยรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและการสร้างคุณค่าร่วมสู่ความส�ำเร็จ
ในธุรกิจน�ำเที่ยวของไทยในเชิงสาเหตุ และ 2) พัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดสีเขียวและการสร้างคุณค่าร่วมสู่ความส�ำเร็จ
ในธุรกิจน�ำเที่ยวของไทยรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างธุรกิจน�ำเทีย่ วจ�ำนวนทัง้ สิน้ 666 แห่ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คา่ สถิตไิ ด้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง และเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและการสร้างคุณค่าร่วมสู่ความส�ำเร็จในธุรกิจน�ำเที่ยวของไทยรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( = 0.947) ตลอดจนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ (ร้อยละ 86.7) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า กลยุทธ์การตลาดสีเขียวเกี่ยวกับหัวใจสีเขียว รูปแบบการเดิน
ทางสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ชุมชนสีเขียว กิจกรรมสีเขียว การบริการสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วม ต่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความส�ำเร็จในธุรกิจน�ำเที่ยวของไทยรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
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Abstract
This research is aimed to (1) study green marketing strategy, shared value creation and business
success in Thailand’s tourism business success for ASEAN Economic Community. (2) develop the green
marketing strategy, shared value creation and business success in Thailand’s tourism business for ASEAN
Economic Community.
The statistical tool is questionnaire. All data collected from tourism business sampling of 666
representatives. The data analysis of frequencies distribution, percentage, arithmetic mean, standard
deviation, skewness, kurtosis including structural equation model analysis.
The green marketing strategy, shared value creation and business success in Thailand’s tourism
business for ASEAN Economic Community has developed in accordance with the empirical data
( = 0.947 ), each element of which was accurate and could be well forecasted at the good and acceptable
levels. The causal relationship found that green marketing strategy , green tourism model, green destination,
green community, green activity, green service, social responsibility and environment including shared
value creation has causal relationship on business success in Thailand’s tourism business for AEC at 0.05
statistical significance.
Keywords: Green Marketing, Creating Shared Value, Success of Tourism Business, ASEAN Economic
Community (AEC)
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