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แบบจาํลองปริมาณการใช้นํา้ประปาของธุรกิจโรงแรม 

ในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

Water Demand Modeling for Hotel business in Patong Municipality, Phuket Province 

ศิริรัตน์ กวยระคาร1   นยันา  ศรีชยั2 และ ชนิดา  สวุรรณประสทิธ์ิ 

Sirirat Kuayrakan1, Naiyana Srichai2 and Chanida Suwanprasit3 

บทคัดย่อ 

 การใช้นํา้ประปาในเขตเทศบาลเมืองป่าตองมีปริมาณเพ่ิมสงูขึน้มาก เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจโรงแรม

และการท่องเท่ียว การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณการใช้

นํา้ประปาของโรงแรม นําข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในโรงแรม 22 แห่ง และข้อมลูจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้องมาสร้างแบบจําลองปริมาณการใช้นํา้ประปาสําหรับธุรกิจโรงแรมในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองป่าตอง ด้วยการ

วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ปัจจยัท่ีนํามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างแบบจําลองมีทัง้สิน้ 10 ปัจจยั ได้แก่ ฤดกูาล ขนาดพืน้ท่ีของ

โรงแรม จํานวนห้องพกั ค่าห้องพกั จํานวนพนกังาน อตัราเข้าพกัเฉลี่ย จํานวนแขกเฉลี่ยต่อห้อง จํานวนคืนเข้าพกั

เฉลี่ย จํานวนสระวา่ยนํา้ และความจุของสระว่ายนํา้ ผลจากการศกึษาพบว่ามีเพียง 3 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อปริมาณการ

ใช้นํา้ประปารายเดือนของโรงแรม ได้แก่ ขนาดพืน้ท่ีของโรงแรม จํานวนห้องพกั และความจุของสระว่ายนํา้ สมการท่ี

ได้มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.93 แบบจําลองท่ีได้นีส้ามารถอธิบายปริมาณการใช้นํา้ประปารายเดือนของ

โรงแรมได้ร้อยละ 87.30 และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการวางแผน หรือบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ เพ่ือรองรับการ

ขยายตวัของปริมาณการใช้นํา้ประปาจากธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวในอนาคตได้ 

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 
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คาํนํา 

จงัหวดัภูเก็ต ประกอบด้วย 3 อําเภอ 17 ตําบล ตําบลท่ีถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจสําคญัและมีช่ือเสียงด้าน

การท่องเท่ียวคือตําบลป่าตอง (Figure 1) ซึง่ปัจจบุนัมีการยกระดบัการบริหารเป็นเทศบาลเมืองป่าตอง เศรษฐกิจใน

พืน้ท่ีถกูเช่ือมโยงกบัการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวเป็นหลกั รายได้สําคญัของป่าตองจึงขึน้อยู่กบัรายได้หลกัของการ

ท่องเท่ียว เช่น โรงแรม สถานบนัเทิง บาร์เบียร์ ไนท์คลบั ร้านอาหาร เป็นต้น โดยมีธุรกิจดงักล่าวจํานวนมากในพืน้ท่ี 

จากการสํารวจของกองวิชาการและแผน เทศบาลเมืองป่าตอง ปี พ.ศ. 2554 พบว่าในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองป่าตอง 

ซึง่มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร แต่มีธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนประเภทธุรกิจโรงแรมมากถึง 134 แห่ง 

ในพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Patong Municipality Area. 

ปัจจบุนัธุรกิจโรงแรมในเขตป่าตองยงัคงมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพ่ิม

มากขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 จังหวดัภูเก็ตมีจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตจํานวนทัง้สิน้ 

2,518,942 คน (บญุญา โชติเศรษฐพนัธุ์, 2554) ซึง่ยงัไม่นบัรวมจํานวนผู้ เดินทางเข้าจงัหวดัทางท่าอากาศยาน และ

ทางเรือ สว่นข้อมลูห้องพกัจากสํานกังานสถิติจงัหวดัภูเก็ต ปี พ.ศ. 2554 พบว่า ปี พ.ศ. 2549 - 2550 จงัหวดัภูเก็ตมี

จํานวนห้องพกัของโรงแรมเพ่ิมมากขึน้ถงึ 3,246 ห้องพกั การเพ่ิมขึน้ของโรงแรมเป็นการตอบสนองความต้องการของ

นกัท่องเท่ียว  
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ทรัพยากรนํา้ในจังหวดัภูเก็ตเป็นทรัพยากรท่ีมีจํากัด ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะ ประชากรอาศยัอยู่

อย่างหนาแน่น และธุรกิจท่องเท่ียวเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ปี พ.ศ. 2545 ภเูก็ตเคยประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ ปัญหาทวี

ความรุนแรงขึน้ เม่ือปริมาณนํา้ในเข่ือนบางวาด ซึง่ถือเป็นแหลง่นํา้ดิบท่ีใหญ่ท่ีสดุในการผลิตนํา้ประปาของจงัหวดั มี

ปริมาณนํา้ลดลงจนถึงขัน้วิกฤต เน่ืองจากฝนทิง้ช่วงนานกว่าปรกติปริมาณนํา้ในเข่ือนบางวาดอยู่ท่ี 3.80 ล้าน

ลกูบาศก์เมตร จากปริมาณกกัเก็บสงูสดุ 8 ล้านลกูบาศก์เมตร ทําให้ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของประชากร และ

คาดการณ์วา่ปี 2558 ความต้องการนํา้ในจงัหวดัภูเก็ตจะเพ่ิมถึง 30.90 ล้านลกูบาศก์เมตร/ปี (สกุรานต์, 2548) จาก

เหตผุลดงักล่าวทําให้จงัหวดัภูเก็ตมีปริมมาณการใช้นํา้สงูขึน้จากอดีต แหล่งนํา้หลกัท่ีใช้ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง

คือ นํา้ประปา จากการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาค เขต4 โดยมีแหล่งนํา้ดิบท่ีใช้ผลิตนํา้ประปาคือ เข่ือนบางวาด 

คลองบางใหญ่ นํา้ตกกะทู้  ขมุเหมืองสรรพสามิต และขมุเหมืองสนามกอล์ฟลอ็คปาล์ม นอกจากนีย้งัมีระบบนํา้รีเวิร์ส 

ออสโมซิส (RO) เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํา้ประปาให้สามารถจ่ายนํา้ในพืน้ท่ีให้บริการได้อย่างทัว่ถึง และเพียงพอมากขึน้ 

พืน้ท่ีป่าตองใช้นํา้เฉลี่ย 17,000 ลบ.ม./วนั (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองป่าตอง, 2554) 

 เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีใช้ทรัพยากรนํา้ในการบริหารจดัการกิจการปริมาณมาก จากการศกึษาการ

ใช้นํา้ในธุรกิจโรงแรมของประเทศฮ่องกง ท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะเช่นเดียวกนักบัจงัหวดัภูเก็ต พบว่าจากธุรกิจ

โรงแรมจํานวน 17 แห่ง มีการใช้นํา้ในกิจกรรมห้องพักของแขก ห้องครัว และห้องซักรีด เป็นส่วนใหญ่ จากผล

การศกึษาพบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การใช้นํา้ได้แก่ ขนาดพืน้ท่ีของโรงแรม จํานวนห้อง และจํานวนแขก (Shi and John, 

2002) และการศกึษาการใช้นํา้ในธุรกิจโรงแรมของเกาะมาจอร์ก้า พบว่าจํานวนห้องพกัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อ

ปริมาณการใช้นํา้ในธุรกิจโรงแรม (Bartolome and Dolores, 2010) การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปาของธุรกิจโรงแรม ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองป่าตอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

สําหรับสนบัสนนุการตดัสินใจวางแผน และบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ของพืน้ท่ีเทศบาลเมืองป่าตอง จงัหวดัภูเก็ตใน

อนาคตได้  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ข้อมูลและอุปกรณ์การศึกษา 

การศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูจากสองสว่นในการวิเคราะห์ ได้แก่ข้อมลูปฐมภมิู และข้อมลูทติุยภมิู 

1. ข้อมลูปฐมภมิู ได้จากการเก็บแบบสมัภาษณ์ ซึง่เป็นเคร่ืองมือหลกั โดยมีรายละเอียดของแบบสมัภาษณ์ 

คือ มีคําถามทัง้หมด 18 คําถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 เก่ียวกับลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจโรงแรม ตอนท่ี 2 

เก่ียวกับกิจกรรมการใช้นํา้ประปา และตอนท่ี 3 เก่ียวกบัคณุภาพนํา้ประปา โดยผู้ถูกสมัภาษณ์มีตําแหน่งในระดบั

ตัง้แต่ผู้ จัดการแผนกขึน้ไป ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้ จัดการทั่วไป ผู้ จัดการฝ่ายบุคคล ผู้ จัดการฝ่ายช่าง หรือวิศวกร

ประจําโรงแรม 

2. ข้อมูลทุตยภูมิ ได้จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้นํา้ประปารายเดือนของผู้ ใช้นํา้ทุกรายในพืน้ท่ี

เทศบาลเมืองป่าตอง ปี 2554 จากการประปาสว่นภมิูภาค เขต4 เบือ้งต้นพบวา่มีจํานวนผู้ใช้นํา้ทัง้สิน้ 5,371 ราย โดย

มีจํานวนผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมและท่องเท่ียวในพืน้ท่ี แบ่งเป็นธุรกิจประเภทโรงแรมจํานวน 117 แห่ง 
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ห้างสรรพสินค้าจํานวน 3 แห่ง สถานบนัเทิงจํานวน 131 แห่ง และร้านอาหารจํานวน 195 แห่ง ซึง่ประเภทผู้ ใช้นํา้ใน

ภาคธุรกิจโรงแรมและท่องเท่ียวมีการใช้นํา้ประปาสงูถงึร้อยละ 21 ของประเภทผู้ใช้นํา้ประปา 

 

วิธีการศึกษา 

 รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจากการสมัภาษณ์ โดยจดัเก็บในรูปแบบฐานข้อมลูเพ่ือให้

พร้อมสําหรับนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัปริมาณการใช้นํา้ประปา โดยมีปัจจยัท่ี

เก่ียวข้องทัง้สิน้ 10 ปัจจยั ได้แก่ ฤดกูาล(x2) ขนาดพืน้ท่ีของโรงแรม(x3)  จํานวนห้องพกั(x4)  ค่าห้องพกั(x5)  จํานวน

พนักงาน(x6)  อตัราเข้าพักเฉลี่ย(x7)  จํานวนแขกเฉลี่ยต่อห้อง(x8)  จํานวนคืนเข้าพักเฉลี่ย(x9)  จํานวนสระว่ายนํา้

(x10)  และความจขุองสระวา่ยนํา้(x11)   

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณการใช้นํา้ประปาของธุรกิจโรงแรมและท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ี

เทศบาลเมืองป่าตอง จากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทัง้ 10 ปัจจยั พบว่ามีปัจจยัทัง้สิน้ 4 ปัจจยั ท่ีมีค่า 

Pearson Correlation มากกว่า 0.70 ท่ีสามารถนํามาใช้เป็นปัจจยัในการสร้างแบบจําลองปริมาณการใช้นํา้ประปา

ของโรงแรมในเขตพืน้เทศบาลเมืองป่าตอง ได้แก่ ปัจจยัด้าน ขนาดพืน้ท่ีของโรงแรม(x3)   จํานวนห้องพกั(x4)   อตัรา

เข้าพกัเฉลี่ย(x7)   และความจขุองสระว่ายนํา้(x11)  จากนัน้นําปัจจยัทัง้ 4 (ตวัแปรอิสระ, x) กบัปริมาณการใช้นํา้ราย

เดือนของแต่ละโรงแรม (ตวัแปรตาม, Y) มาสร้างแบบจําลองโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณูแบบเป็น

ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ตอน พบว่ามีปัจจยั 3 ปัจจยั (x) ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ปริมาณการใช้นํา้ประปารายเดือน (Y) ตวัแปรท่ีได้มีความแตกต่างจากแบบจําลองของ Shi Ming D. and John B 

(2002) อาจเป็นผลมาจากพืน้ท่ีศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ทําให้ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การใช้นํา้มีความแตกตา่งกนั   

 

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), x4 

b. Predictors: (Constant), x4, x3 

c. Predictors: (Constant), x4, x3, x11 

x3 Hotel size, x4 Number of Room, x11 Volume of pool 
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 จาก Table 2 พบว่ามีแบบจําลองท่ีสามารถนําไปใช้ได้ในการคํานวณปริมาณการใช้นํา้ประปาของธุรกิจ

โรงแรมทัง้หมด 3 แบบจําลอง โดยแบบจําลองท่ี 3 เป็นแบบจําลองท่ีใช้อธิบายถึงความสมัพันธ์ของปริมาณการใช้

นํา้ประปากับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (R) เท่ากับ 0.934 ซึ่งแสดงให้ทราบว่า

แบบจําลองท่ี 3 มี ความสมัพนัธ์กบัปริมาณการใช้นํา้รายเดือนของธุรกิจโรงแรมในระดบัท่ีสงู และมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั โดยมีคา่สมัประสิทธิของการตดัสินใจ (R2) ของแบบจําลองท่ี 3 สงูท่ีสดุ เท่ากบั 0.873 แบบจําลองท่ี 

2 เท่ากบั 0.869 และแบบจําลองท่ี 1 เท่ากบั 0.791 ตามลําดบั โดยแบบจําลองท่ี 3 สามารถใช้พยากรณ์ปริมาณการ

ใช้นํา้ประปาของธุรกิจโรงแรมในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองป่าตองได้ร้อยละ 87.3 ส่วนอีกร้อยละ 12.7 ขึน้อยู่กบัอิทธิพล

ของปัจจยัอ่ืน ๆ 

 

Table 3 Linear relationship Test Result 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) -146.460 90.566  -1.617 0.107 

x4 19.315 0.487 1.052 39.643 0.000 

x3 -0.114 0.009 -0.320 -12.124 0.000 

x11 0.002 0.001 0.066 2.829 0.005 

a. Dependent Variable: Y 

 

จาก Table 3 สามารถสร้างแบบจําลองปริมาณการใช้นํา้ประปาของธุรกิจโรงแรมได้ดงัสมการท่ี 1 

Y = 19.315(x4) – 0.114(x3) + 0.002(x11) - 146.46  (1) 

 

โดยท่ี Y หมายถงึ ปริมาณการใช้นํา้ประปารายเดือนของธุรกิจโรงแรม (ลบ.ม.) 

 X3 หมายถงึ ขนาดพืน้ท่ีของโรงแรม (ตร.ม.) 

 x4 หมายถงึ จํานวนห้องพกัของโรงแรม (ห้อง) 

 x11  หมายถงึ ความจขุองสระวา่ยนํา้ (ลบ.ม.) 

จากแบบจําลองท่ีได้แสดงให้เห็นวา่คา่คงท่ีของปัจจยัจํานวนห้องพกัโรงแรมมีคา่สงูท่ีสดุ ซึง่หมายความวา่ปัจจยั

จํานวนห้องพกัของโรงแรมมีอิทธิพลสงูสดุตอ่การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้นํา้ประปารายเดือนของโรงแรมในพืน้ท่ี

เทศบาลเมืองป่าตอง รองลงมาคือขนาดพืน้ท่ีของโรงแรม และความจขุองสระวา่ยนํา้ ตามลําดบั 
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สรุป 

 การศึกษาครัง้นีไ้ด้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณการใช้นํา้ประปาในเขตพืน้ท่ี

เทศบาลเมืองป่าตอง จากข้อมูลปฐมภูมิการสมัภาษณ์ธุรกิจโรงแรมจํานวน  22 โรงแรม และข้อมูลทุติยภูมิจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  จากนัน้ทําการสร้างแบบจําลองคํานวณปริมาณการใช้นํา้ประปา โดยใช้การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขัน้ตอน พบว่าแบบจําลองท่ีได้มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณการใช้นํา้ประปาของธุรกิจ

โรงแรม ดงันี ้ขนาดพืน้ท่ีของโรงแรม จํานวนห้องพกัของโรงแรม และความจุของสระว่ายนํา้  โดยมีค่าสมัประสิทธิของ

การตดัสินใจ (R2) ของแบบจําลองเท่ากบั 0.87 ซึง่สามารถใช้พยากรณ์ปริมาณการใช้นํา้ประปาของธุรกิจโรงแรมใน

เขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองป่าตองได้ร้อยละ 87.30 ส่วนอีกร้อยละ 12.70 ขึน้อยู่กับอิทธิพลของปัจจัยอ่ืน ๆ ผลจาก

การศกึษาครัง้นีส้ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และบริหารจัดการทรัพยาการนํา้ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมือง

ป่าตอง หรือพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะการใช้นํา้ใกล้เคียงกนั โดยอาจต้องคํานงึถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปริมาณการ

ใช้นํา้ประปา เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ระดบัการให้บริการของโรงแรม รวมไปถึงนโยบายการใช้นํา้ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือให้แบบจําลองสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแตล่ะพืน้ท่ี 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ท่ีสนบัสนุนเงินทุน

ในการวิจยั ขอขอบคณุ ผศ.ดร. นยันา ศรีชยั และ ดร. ชนิดา สวุรรณประสิทธ์ิ ท่ีปรึกษางานวิจยั ขอขอบคณุเทศบาล

เมืองป่าตอง อําเภอเมืองกระทู้  และทกุหน่วยงานท่ีมีสว่นผลกัดนัให้งานวิจยัครัง้นีส้ําเร็จได้ด้วยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมการท่องเท่ียว. 2549. สถิตินกัท่องเท่ียว Tourist Arrivals in Thailand. แหลง่ท่ีมา: 

http://61.19.236.137/tourism/th/home/tourism.php, 20 สิงหาคม 2555. 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองป่าตอง. 2544. แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557. ม.ป.ท. 

บญุญา โชติเศรษฐพนัธุ์. 2554. สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจงัหวดัภเูก็ต ประจาปี 2554. สานกังานพาณิชย์จงัหวดั

ภเูก็ต, ภเูก็ต. 

สกุรานต์ โรจนไพรวงศ์. 2548. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2548. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. สํานกัพิมพ์มลูนิธิโลกสีเขียว,

กรุงเทพฯ. 

สํานกังานสถิติจงัหวดัภเูก็ต. 2547. จํานวนโรงแรม และผู้ เย่ียมเยือน พ.ศ. 2547 – 2551. แหลง่ท่ีมา:  

http://phuket.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp, 7 สิงหาคม 2554. 

Bartolome D. T. and Dolores T. 2010. Hotel water consumption at a seasonal mass tourist destination. The 

case of the island of Mallorca. Environmental Management Journal 92(10): 2568-2578.  

Shi Ming D. and John B. 2002. Water use in hotels in Hong Kong. Hospitality Management Journal 21: 

57–66. 


