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แบบจําลองปริมาณการใช้ นาํ ้ ประปาของธุรกิจโรงแรม
ในพืน้ ที่เทศบาลเมืองป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต
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บทคัดย่ อ
การใช้ นํ ้าประปาในเขตเทศบาลเมืองป่ าตองมีปริ มาณเพิ่มสูงขึ ้นมาก เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม
และการท่อ งเที่ ย ว การศึกษาครั ง้ นี ม้ ีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อหาความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อปริ มาณการใช้
นํ ้าประปาของโรงแรม นําข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ เู กี่ยวข้ องในโรงแรม 22 แห่ง และข้ อมูลจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ องมาสร้ างแบบจํ าลองปริ มาณการใช้ นํา้ ประปาสําหรั บธุรกิ จโรงแรมในพืน้ ที่เทศบาลเมืองป่ าตอง ด้ วยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ปั จจัยที่นํามาวิเคราะห์เพื่อสร้ างแบบจําลองมีทงสิ
ั ้ ้น 10 ปั จจัย ได้ แก่ ฤดูกาล ขนาดพื ้นที่ของ
โรงแรม จํานวนห้ องพัก ค่าห้ องพัก จํานวนพนักงาน อัตราเข้ าพักเฉลี่ย จํานวนแขกเฉลี่ยต่อห้ อง จํานวนคืนเข้ าพัก
เฉลี่ย จํานวนสระว่ายนํ ้า และความจุของสระว่ายนํ ้า ผลจากการศึกษาพบว่ามีเพียง 3 ปั จจัย ที่ส่งผลต่อปริ มาณการ
ใช้ นํ ้าประปารายเดือนของโรงแรม ได้ แก่ ขนาดพื ้นที่ของโรงแรม จํานวนห้ องพัก และความจุของสระว่ายนํ ้า สมการที่
ได้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.93 แบบจําลองที่ได้ นี ้สามารถอธิบายปริ มาณการใช้ นํ ้าประปารายเดือนของ
โรงแรมได้ ร้อยละ 87.30 และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผน หรื อบริ หารจัดการทรัพยากรนํ ้า เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของปริ มาณการใช้ นํ ้าประปาจากธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในอนาคตได้

ABSTRACT

Recently, water demand in Patong Municipality has been increasing because of higher number of hotel
businesses. The purpose of this study aimed to examine relationship between relative factors and quantity of
water supply usage in hotel. Primary and secondary data were collected from 22 hotel interview and from
relevant governmental units to create the water usage model for hotel business in Patong Municipality using
multiple regression analysis. Ten factors were used to create the model which were including seasonality, area of
hotel, number of room, room rate, average number of guest per room and night, number and volume of pool, and
average of occupancy. The result showed that only 3 factors affected the quantity of water supply usage of each
month which were area of hotel, number of room and volume of pool. The correlation coefficient of the selected
model was 0.93. This model can explain the quantity of water supply usage for each month with 87.3%. The
model can be applied and used in the future for water planning and management in hotel businesses by
Provincial Waterworks Authority or other related units.
Key Words: water supply, water use, hotel, model, quantity of water supply usage
e-mail address: miw_ebiz@hotmail.com
1
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ภูเก็ต 83120
1
Department of Technology and Environmental Management, Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University,
Phuket, 83120

389

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

คํานํา

จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วย 3 อําเภอ 17 ตําบล ตําบลที่ถือว่าเป็ นแหล่งเศรษฐกิจสําคัญและมีชื่อเสียงด้ าน
การท่องเที่ยวคือตําบลป่ าตอง (Figure 1) ซึง่ ปั จจุบนั มีการยกระดับการบริ หารเป็ นเทศบาลเมืองป่ าตอง เศรษฐกิจใน
พื ้นที่ถกู เชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเป็ นหลัก รายได้ สําคัญของป่ าตองจึงขึ ้นอยู่กบั รายได้ หลักของการ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สถานบันเทิง บาร์ เบียร์ ไนท์คลับ ร้ านอาหาร เป็ นต้ น โดยมีธุรกิจดังกล่าวจํานวนมากในพื ้นที่
จากการสํารวจของกองวิชาการและแผน เทศบาลเมืองป่ าตอง ปี พ.ศ. 2554 พบว่าในเขตพื ้นที่เทศบาลเมืองป่ าตอง
ซึง่ มีขนาดพื ้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร แต่มีธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนประเภทธุรกิจโรงแรมมากถึง 134 แห่ง
ในพื ้นที่

Figure 1 Patong Municipality Area.
ปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมในเขตป่ าตองยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มเพิ่ม
มากขึ ้น ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองภูเก็ตจํานวนทัง้ สิ ้น
2,518,942 คน (บุญญา โชติเศรษฐพันธุ์, 2554) ซึง่ ยังไม่นบั รวมจํานวนผู้เดินทางเข้ าจังหวัดทางท่าอากาศยาน และ
ทางเรื อ ส่วนข้ อมูลห้ องพักจากสํานักงานสถิติจงั หวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2554 พบว่า ปี พ.ศ. 2549 - 2550 จังหวัดภูเก็ตมี
จํานวนห้ องพักของโรงแรมเพิ่มมากขึ ้นถึง 3,246 ห้ องพัก การเพิ่มขึ ้นของโรงแรมเป็ นการตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว

390

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ทรั พยากรนํา้ ในจังหวัดภูเก็ตเป็ นทรั พยากรที่มีจํากัด ด้ วยสภาพภูมิประเทศที่เป็ นเกาะ ประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น และธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2545 ภูเก็ตเคยประสบปั ญหาขาดแคลนนํ ้า ปั ญหาทวี
ความรุ นแรงขึ ้น เมื่อปริ มาณนํ ้าในเขื่อนบางวาด ซึง่ ถือเป็ นแหล่งนํ ้าดิบที่ใหญ่ที่สดุ ในการผลิตนํ ้าประปาของจังหวัด มี
ปริ มาณนํ า้ ลดลงจนถึง ขัน้ วิ ก ฤต เนื่ อ งจากฝนทิ ง้ ช่ วงนานกว่าปรกติ ปริ มาณนํ า้ ในเขื่ อนบางวาดอยู่ที่ 3.80 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร จากปริ มาณกักเก็บสูงสุด 8 ล้ านลูกบาศก์เมตร ทําให้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร และ
คาดการณ์วา่ ปี 2558 ความต้ องการนํ ้าในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มถึง 30.90 ล้ านลูกบาศก์เมตร/ปี (สุกรานต์, 2548) จาก
เหตุผลดังกล่าวทําให้ จงั หวัดภูเก็ตมีปริ มมาณการใช้ นํ ้าสูงขึ ้นจากอดีต แหล่งนํา้ หลักที่ใช้ ในเขตเทศบาลเมืองป่ าตอง
คือ นํ ้าประปา จากการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาค เขต4 โดยมีแหล่งนํ ้าดิบที่ใช้ ผลิตนํ ้าประปาคือ เขื่อนบางวาด
คลองบางใหญ่ นํ ้าตกกะทู้ ขุมเหมืองสรรพสามิต และขุมเหมืองสนามกอล์ฟล็อคปาล์ม นอกจากนี ้ยังมีระบบนํ ้ารี เวิร์ส
ออสโมซิส (RO) เพื่อเพิ่มปริ มาณนํา้ ประปาให้ สามารถจ่ายนํ ้าในพืน้ ที่ให้ บริ การได้ อย่างทัว่ ถึง และเพียงพอมากขึน้
พื ้นที่ป่าตองใช้ นํ ้าเฉลี่ย 17,000 ลบ.ม./วัน (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองป่ าตอง, 2554)
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่ใช้ ทรัพยากรนํ ้าในการบริ หารจัดการกิจการปริ มาณมาก จากการศึกษาการ
ใช้ นํ ้าในธุรกิจโรงแรมของประเทศฮ่องกง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็ นเกาะเช่นเดียวกันกับจังหวัดภูเก็ต พบว่าจากธุรกิจ
โรงแรมจํ านวน 17 แห่ง มีการใช้ นํา้ ในกิจกรรมห้ องพักของแขก ห้ องครั ว และห้ องซักรี ด เป็ นส่วนใหญ่ จากผล
การศึกษาพบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อการใช้ นํ ้าได้ แก่ ขนาดพื ้นที่ของโรงแรม จํานวนห้ อง และจํานวนแขก (Shi and John,
2002) และการศึกษาการใช้ นํ ้าในธุรกิจโรงแรมของเกาะมาจอร์ ก้า พบว่าจํานวนห้ องพักเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ
ปริ มาณการใช้ นํ ้าในธุรกิจโรงแรม (Bartolome and Dolores, 2010) การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อปริ มาณความต้ องการใช้ นํา้ ประปาของธุรกิจโรงแรม ในเขตพื น้ ที่ เทศบาลเมืองป่ าตอง เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมูล
สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจวางแผน และบริ หารจัดการทรัพยากรนํ ้าของพื ้นที่เทศบาลเมืองป่ าตอง จังหวัดภูเก็ตใน
อนาคตได้

อุปกรณ์ และวิธีการ

ข้ อมูลและอุปกรณ์ การศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ข้อมูลจากสองส่วนในการวิเคราะห์ ได้ แก่ข้อมูลปฐมภูมิ และข้ อมูลทุติยภูมิ
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ จากการเก็บแบบสัมภาษณ์ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือหลัก โดยมีรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์
คือ มีคําถามทังหมด
้
18 คําถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจโรงแรม ตอนที่ 2
เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ นํา้ ประปา และตอนที่ 3 เกี่ยวกับคุณภาพนํ ้าประปา โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ มีตําแหน่งในระดับ
ตังแต่
้ ผ้ ูจัดการแผนกขึน้ ไป ได้ แก่ เจ้ าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ ายช่าง หรื อวิศวกร
ประจําโรงแรม
2. ข้ อมูลทุตยภูมิ ได้ จากการรวบรวมข้ อมูลปริ มาณการใช้ นํ ้าประปารายเดือนของผู้ใช้ นํา้ ทุกรายในพืน้ ที่
เทศบาลเมืองป่ าตอง ปี 2554 จากการประปาส่วนภูมิภาค เขต4 เบื ้องต้ นพบว่ามีจํานวนผู้ใช้ นํ ้าทังสิ
้ ้น 5,371 ราย โดย
มีจํานวนผู้ประกอบการด้ านธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวในพืน้ ที่ แบ่งเป็ นธุรกิจประเภทโรงแรมจํานวน 117 แห่ง
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ห้ างสรรพสินค้ าจํานวน 3 แห่ง สถานบันเทิงจํานวน 131 แห่ง และร้ านอาหารจํานวน 195 แห่ง ซึง่ ประเภทผู้ใช้ นํ ้าใน
ภาคธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวมีการใช้ นํ ้าประปาสูงถึงร้ อยละ 21 ของประเภทผู้ใช้ นํ ้าประปา
วิธีการศึกษา
รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และจากการสัมภาษณ์ โดยจัดเก็บในรู ปแบบฐานข้ อมูลเพื่อให้
พร้ อมสําหรับนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์หาปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้ องกับปริ มาณการใช้ นํ ้าประปา โดยมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้ องทังสิ
้ ้น 10 ปั จจัย ได้ แก่ ฤดูกาล(x 2 ) ขนาดพื ้นที่ของโรงแรม(x 3 ) จํานวนห้ องพัก(x 4 ) ค่าห้ องพัก(x 5 ) จํานวน
พนักงาน(x 6 ) อัตราเข้ าพักเฉลี่ย(x 7 ) จํานวนแขกเฉลี่ยต่อห้ อง(x 8 ) จํานวนคืนเข้ าพักเฉลี่ย(x 9 ) จํานวนสระว่ายนํา้
(x 10 ) และความจุของสระว่ายนํ ้า(x 11 )

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการศึกษาปั จจัยที่ เกี่ ย วข้ องกับปริ มาณการใช้ นํา้ ประปาของธุรกิ จโรงแรมและท่องเที่ ยวในเขตพื น้ ที่
เทศบาลเมืองป่ าตอง จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของปั จจัยทัง้ 10 ปั จจัย พบว่ามีปัจจัยทังสิ
้ ้น 4 ปั จจัย ที่มีค่า
Pearson Correlation มากกว่า 0.70 ที่สามารถนํามาใช้ เป็ นปั จจัยในการสร้ างแบบจําลองปริ มาณการใช้ นํ ้าประปา
ของโรงแรมในเขตพื ้นเทศบาลเมืองป่ าตอง ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน ขนาดพื ้นที่ของโรงแรม(x 3 ) จํานวนห้ องพัก(x 4 ) อัตรา
เข้ าพักเฉลี่ย(x 7 ) และความจุของสระว่ายนํ ้า(x 11 ) จากนันนํ
้ าปั จจัยทัง้ 4 (ตัวแปรอิสระ, x) กับปริ มาณการใช้ นํ ้าราย
เดือนของแต่ละโรงแรม (ตัวแปรตาม, Y) มาสร้ างแบบจําลองโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ น
ขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันตอน
้
พบว่ามีปัจจัย 3 ปั จจัย (x) ที่มีความสัมพันธ์ กบั
ปริ มาณการใช้ นํ ้าประปารายเดือน (Y) ตัวแปรที่ได้ มีความแตกต่างจากแบบจําลองของ Shi Ming D. and John B
(2002) อาจเป็ นผลมาจากพื ้นที่ศกึ ษาที่แตกต่างกัน ทําให้ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการใช้ นํ ้ามีความแตกต่างกัน
Table 2 Model Summary Details
Model Summary
Model
R
R Square Adjusted R Std. Error of
1
0.889a
0.791
0.790
1232.310
2
0.932b
0.869
0.867
978.826
3
0.934c
0.873
0.871
964.845
a. Predictors: (Constant), x 4
b. Predictors: (Constant), x 4 , x 3
c. Predictors: (Constant), x 4, x 3 , x 11
x 3 Hotel size, x 4 Number of Room, x 11 Volume of pool
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จาก Table 2 พบว่ามีแบบจําลองที่สามารถนําไปใช้ ได้ ในการคํานวณปริ มาณการใช้ นํา้ ประปาของธุรกิ จ
โรงแรมทัง้ หมด 3 แบบจําลอง โดยแบบจําลองที่ 3 เป็ นแบบจําลองที่ใช้ อธิ บายถึงความสัมพันธ์ ของปริ มาณการใช้
นํา้ ประปากับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องได้ ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.934 ซึ่งแสดงให้ ทราบว่า
แบบจําลองที่ 3 มี ความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณการใช้ นํ ้ารายเดือนของธุรกิจโรงแรมในระดับที่สงู และมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีคา่ สัมประสิทธิของการตัดสินใจ (R2) ของแบบจําลองที่ 3 สูงที่สดุ เท่ากับ 0.873 แบบจําลองที่
2 เท่ากับ 0.869 และแบบจําลองที่ 1 เท่ากับ 0.791 ตามลําดับ โดยแบบจําลองที่ 3 สามารถใช้ พยากรณ์ ปริ มาณการ
ใช้ นํ ้าประปาของธุรกิจโรงแรมในเขตพื ้นที่เทศบาลเมืองป่ าตองได้ ร้อยละ 87.3 ส่วนอีกร้ อยละ 12.7 ขึ ้นอยู่กบั อิทธิพล
ของปั จจัยอื่น ๆ
Table 3 Linear relationship Test Result

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-146.460
90.566
x4
19.315
0.487
1.052
3
x3
-0.114
0.009
-0.320
x 11
0.002
0.001
0.066
a. Dependent Variable: Y

t

-1.617
39.643
-12.124
2.829

Sig.

0.107
0.000
0.000
0.005

จาก Table 3 สามารถสร้ างแบบจําลองปริ มาณการใช้ นํ ้าประปาของธุรกิจโรงแรมได้ ดงั สมการที่ 1
(1)
Y = 19.315(x 4 ) – 0.114(x 3 ) + 0.002(x 11 ) - 146.46
โดยที่ Y
หมายถึง ปริ มาณการใช้ นํ ้าประปารายเดือนของธุรกิจโรงแรม (ลบ.ม.)
X3
หมายถึง ขนาดพื ้นที่ของโรงแรม (ตร.ม.)
x4
หมายถึง จํานวนห้ องพักของโรงแรม (ห้ อง)
x 11
หมายถึง ความจุของสระว่ายนํ ้า (ลบ.ม.)
จากแบบจําลองที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าค่าคงที่ของปั จจัยจํานวนห้ องพักโรงแรมมีคา่ สูงที่สดุ ซึง่ หมายความว่าปั จจัย
จํานวนห้ องพักของโรงแรมมีอิทธิพลสูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการใช้ นํ ้าประปารายเดือนของโรงแรมในพื ้นที่
เทศบาลเมืองป่ าตอง รองลงมาคือขนาดพื ้นที่ของโรงแรม และความจุของสระว่ายนํ ้า ตามลําดับ
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สรุ ป

การศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ของปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ปริ มาณการใช้ นํ า้ ประปาในเขตพื น้ ที่
เทศบาลเมืองป่ าตอง จากข้ อมูลปฐมภูมิการสัมภาษณ์ ธุรกิจโรงแรมจํ านวน 22 โรงแรม และข้ อมูลทุติยภูมิจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง จากนันทํ
้ าการสร้ างแบบจําลองคํานวณปริ มาณการใช้ นํ ้าประปา โดยใช้ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบเป็ นขัน้ ตอน พบว่าแบบจํ าลองที่ ได้ มีปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับปริ มาณการใช้ นํา้ ประปาของธุรกิ จ
โรงแรม ดังนี ้ ขนาดพื ้นที่ของโรงแรม จํานวนห้ องพักของโรงแรม และความจุของสระว่ายนํ ้า โดยมีค่าสัมประสิทธิของ
การตัดสินใจ (R2) ของแบบจําลองเท่ากับ 0.87 ซึง่ สามารถใช้ พยากรณ์ ปริ มาณการใช้ นํ ้าประปาของธุรกิจโรงแรมใน
เขตพืน้ ที่เทศบาลเมืองป่ าตองได้ ร้อยละ 87.30 ส่วนอีกร้ อยละ 12.70 ขึน้ อยู่กับอิทธิ พลของปั จจัยอื่น ๆ ผลจาก
การศึกษาครัง้ นี ้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผน และบริ หารจัดการทรัพยาการนํา้ ในเขตพื ้นที่เทศบาลเมือง
ป่ าตอง หรื อพื ้นที่อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะการใช้ นํ ้าใกล้ เคียงกัน โดยอาจต้ องคํานึงถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปริ มาณการ
ใช้ นํ ้าประปา เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ระดับการให้ บริ การของโรงแรม รวมไปถึงนโยบายการใช้ นํ ้าที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ แบบจําลองสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละพื ้นที่
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