
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   152 

 

การพัฒนาบ้านสวนถนอมภัทร รสีอร์ท เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว 

The Development of Bansuan Thanormpat Resort Towards Green Hotel Standard 

พรชนก มะธุ* โรจนา  ธรรมจนิดา** 
  

บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าอิสระเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตนเองและวางแผนพัฒนาบ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท  

เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพักสีเขียว โดยท าการเปรียบเทียบและประเมิน บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท  

กับเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพักสีเขียว ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเก็บข้อมูลจาก

การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เจ้าของ 2 คน, พนักงาน 1 คน  และท าการประเมินคะแนนและวิเคราะห์ช่วงห่าง  

(Gap Analysis) โดยผู้ศึกษา ซึ่งเป็นทายาทเจ้าของ บ้านสวนถนอมภัทรรีสอร์ท ร่วมกับเจ้าของรีสอร์ท โดยพิจารณา  

2 ปัจจัย คือ ปัจจัยพิจารณาหลัก (Core Factors) และปัจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นท่ี ซึ่งบ้านสวนถนอมภัทรรีสอร์ท  

อยู่ในประเภทพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวประเภทประวัตศิาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม โดยมีคะแนนเต็มท้ังหมด 100 คะแนน 

การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 สัมภาษณ์เจ้าของและแม่บ้าน จ านวนท้ังหมด 3 ท่าน เพื่อประเมินสภาวะ 

ด้านบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน  และรอบท่ี 2 หลังจากท าการประเมินผลคะแนนจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 

รอบท่ี 1 ผู้ศึกษาจะแจ้งผลคะแนนประเมินและช่วงห่าง (Gap) และชี้แจงผลคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อ แล้วท าการระดมสมอง

ร่วมกับเจ้าของท้ัง 2 คน และแม่บ้าน ในการคดิแผนปรับปรุงร่วมกัน  

 รอบท่ี 1 ได้ผลการศึกษาดังนี้ คะแนนการประเมินของบ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท ด้านปัจจัยพิจารณาหลัก  

ได้คะแนนรวม 28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน มีช่วงห่าง (Gap) ร้อยละ 69 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหมวด พบว่า 

หมวดท่ี 2 ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อน มีช่วงห่างสูงท่ีสุด ร้อยละ 85 รองลงมาคือ หมวดท่ี 3 การจัดการ 

ด้านสังคมและการมสี่วนร่วมของท้องถิ่น  มีช่วงห่างร้อยละ 58 และหมวดท่ี 1 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สิ่งอ านวยความสะดวก มีช่วงห่างร้อยละ 34 ตามล าดับ  และในส่วนการประเมินข้อพิจารณาเฉพาะพื้นท่ี (Area Base 

Specific Factors) ประเภทพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม ได้คะแนน 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีช่วงห่าง(Gap Analysis)  ร้อยละ 50  ดังนั้น เมื่อประเมินระดับคะแนนรวมท้ังหมด ได้คะแนน

ร้อยละ 33 ซึ่งไม่สามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าสุดระดับ Bronze Class ท่ีมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-69  ดังนั้น  

เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์ในระดับ Bronze Class บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท ควรวางแผนปรับปรุง เพื่อลดช่วงห่างจาก

ร้อยละ 67 ลง ดังนัน้รอบท่ี 2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ และระดมสมองร่วมกับเจ้าของรีสอร์ท เพื่อหาแนวทางปรับปรุง  

ซึ่งมีแผนปรับปรุงท่ีครอบคลุมท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , ด้านการ พัฒนาบุคลากร,  

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์, ด้านการจัดซื้อท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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และด้านการมสี่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน และท าการประเมินผลคะแนนท่ีคาดวา่จะได้หากสามารถปรับปรุงได้ตามแผน 

ซึ่งการวางแผนปรับปรุงนั้นค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการ ดังนั้นหากบ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท  

สามารถปรับปรุงตามแผน จะสามารถลดช่วงห่างคะแนนเหลอืเพียงร้อยละ 36  ผลคะแนนท่ีคาดวา่จะได้หลังปรับปรุง คือ 

ร้อยละ 64 โดย ซึ่งท าให้บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท สมัครเข้าร่วมโครงการ และผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานสถาน

ประกอบ การท่ีพักสีเขียว ระดับ Bronze Class ภายในปี 2563 

ABSTRACT  
  

This independent study aims to develop Bansuan Thanormpat Resort towards Green Hotel standard.  To 

evaluate score of Bansuan Thanornpat Resort with Green Hotel standard of Department of Environmental Quality 

Promotion ( DEQP) , Ministry of Natural Resources and Environment.  Collect data were collected by observing, 

interviewing the owners, employees, and communities. Two factors are considered, they are Core Factors and Specific 

Factors.  Bansuan Thanormpat Resort is considered to be the area of tourism, history, archeology and culture.  A total 

score is 100 points.  The first round of interviews was conducted with 3 owners and a housekeeper to assess the 

present management status of the organization. And the second round, after evaluating the scores from the interview 

and observation in round 1, the respondents will report the assessment results, score and %gap and explain the result 

of each score. Then brainstorm with both owners and the housekeeper to think of the improvement plans 

 Round 1 was the results of the study as follows: The evaluation score of Bansuan Thanomphat Resort on the 

core factors scored a total of 28 points from the full score of 90 points with a Gap of 69%.  When considering each 

section, it is found that the first section of environmental quality management. The highest gap was 85%, followed by 

section 3: social management and local participation. There is a gap 58 % and section 1: management of the physical 

environment and facilities. There were gap 34%. In the Area Base Specific Factors category, the categories of tourist, 

historical, archaeological and cultural areas scored 5.00 points out of 10 points, with 50% Gap.  So when evaluating 

the total score is 33 percent, which does not meet the minimum Bronze Class rating, is between 60-69 percent.  To 

be eligible for the Bronze Class, Bansuan Thanompat Resort should improve to reduce the gap from 67% down. 

Therefore, the second round of interviews was conducted and brainstorm with resort owners.  To find the ways to 

improve. There are a total of 6 improvement plans, including environmentally friendly services, personnel development, 

public relations, environmental friendly procurement, environmental and energy management and the involvement 

with local and community. Then assess the expected score if it can be adjusted as planned. Improved planning takes 

into account the feasibility of the implementation. If Bansuan Thanormpat Resort can be adjusted accordingly. The gap 

can be reduced to 36%. The result is expected to be improved after 64%, which makes Baansuan Thanormpat Resort 

apply and through the establishment criteria. Bronze Class Green Accommodation by 2020 
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บทน า  
  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักท่องเท่ียวตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนในด้าน

สิ่งแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ มากยิ่งขึ้น  GlobalData บริษัทให้บริการข้อมูลเชิงลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ได้ท าการส ารวจ

และรายงานในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 ว่า 35% ของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก และ 57% ของผู้มีรายได้มากกว่า  150,000  

เหรีญสหรัฐต่อปีในอเมริกา มแีนวโนม้ในการจองการท่องเท่ียวเชงินเิวศในวันหยุด (MOZAIK HospitalityBlog, 2017) 

 ประมาณ 96% ของผู้อ่านนิตยสาร Condé Nast Traveler มีความคิดเห็นว่าโรงแรมและรีสอร์ทควรเป็น

ผู้รับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดลอ้มท่ีตนใชง้านอยู ่และนักท่องเท่ียวสว่นใหญ่ยินดีท่ีจะจ่ายเงินมากขึ้นส าหรับท่ีพักท่ีเป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม และ องคก์ร Center for Responsible Travel (CREST) ได้ให้ขอ้มูลวา่นักทอ่งเท่ียวเชงินเิวศมเีพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดย 74.5% รายงานว่า นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมมีผลต่อการตัดสินใจท่ีจะพัก (MOZAIK 

HospitalityBlog, 2017) 

 ส าหรับประเทศไทย  รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการ “การบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ท่ีส่งเสริมศักยภาพ

โรงแรมให้มกีารใช้ทรัพยากร พลังงานอยา่งคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ มกีารจัดการสิ่งแวดลอ้มท่ีด ีและยกระดับมาตรฐาน

การบริการให้เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มมากขึ้น (กรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2561) โดยในประเทศไทยมโีรงแรมท่ีได้รับ

รองการบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ในปี 2558 จ านวน 45 แห่ง และในปี 2559 จ านวน 65 แห่ง  

ซึ่งในเชียงใหม่มีจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น , โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่, โรงแรมอีโค่ รีสอร์ท 

เชียงใหม่, โรงแรมอิมม์ท่าแพ, รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง, รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท, ดวงตะวัน และสุริวงศ์ 

เชยีงใหม ่

 บ้านสวนถนอมภัทร รสีอร์ท เป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก ซึ่งเปิดด าเนนิงานมาแล้ว 7 ปี ตั้งอยูท่ี่ต าบลป่าบง อ าเภอสารภ ี

จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการด้านห้องพักรายวันและรายเดือน ท่ีบริหารงานแบบครอบครัว โดยมีห้องพัก 10 ห้อง  

ลักษณะห้องพักเป็นลักษณะบังกะโล ท่ีล้อมรอบด้วยต้นล าไย และสวนผลไม้ เจ้าของมีความตั้งใจให้ลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดีในการสัมผัสธรรมชาติ ความเงียบสงบ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง

สิ่งแวดลอ้ม 

 ดังนั้น จากแนวโน้มท่ีนักท่องเท่ียวเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากขึ้น และให้ความสนใจกับปัจจัยด้านการดูแล

สิ่งแวดล้อมในการเลือกท่ีพัก ประเทศไทยมีแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ

ความความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเจ้าของบ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการ

พัฒนาบ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพักสีเขียว เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจโรงแรมสเีขียว ซึ่งมุ่งสูก่ารเจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยืนของธุรกิจต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  

เพื่อการพัฒนาบา้นสวนถนอมภัทร รสีอร์ท เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพักสีเขียว 

 

แนวคดิและทฤษฎี  

 แนวคิดโรงแรมสีเขียว (Green Hotel concept) 

 สถานประกอบการท่ีพักสีเขียว (Green Hotel) (ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ, 2555) หมายถึง สถานท่ีประกอบกิจการให้บริการด้านพักแรม ซึ่งหมายรวมถึง 

โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล บ้านเช่า และเกสต์ เฮ้าส์  เ ป็นต้น โดยเน้นสถานประกอบการท่ีมีการจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีดีมีการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นการเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวสเีขียว ตามแนวทางการอนุรักษแ์ละพัฒนาอย่างย่ังยนื  

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินโครงการ  

“การบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel)” เพื่อส่งเสริมศักยภาพโรงแรมให้มกีารใช้ทรัพยากร 

พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มมากขึ้น 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

 Benchmarking คือ วิ ธีการท่ี เ ป็นระบบ และต่อเนื่อง ท่ีองค์กรจะเปรียบเ ทียบผลิตภัณฑ์ห รือบ ริการ  

ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานกับผลงานของผู้น าที่เหมาะสม เชน่ อุตสาหกรรมท้องถิ่น หรือระดับโลกซึ่งเราจะถือว่าเป็น

บรรทัดฐานการด าเนินงานส าหรับอุตสาหกรรมนั้น  ๆ การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานจะแสดงให้องค์กรเห็นถึง 

สถานะปัจจุบัน ข้อบกพร่อง สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาภายในกิจการของตน (ณัฏฐพันธ์ เขจนนันทน์, 2542) 

 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการวิ เคราะห์และประเมินสภาวะด้านการบริหารจัดการองค์กร 

(Organizational Self-Assessment) 

 Organizational Self-Assessment เป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีใช้ในการ วิเคราะห์และประเมินสภาวะด้านการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างเป็นระบบช่วยให้ องค์กรทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง ด้วยการน าผลประเมิน 

ท่ีได้รับไปวางแผนปรับปรุงองคก์รให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อความอยูร่อดขององคก์ร ม ี10 ขั้นตอนดังน้ี (ProsoftHCM, 2561) 

  1. ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดว่าต้องการประเมินเพื่อประโยชน์ในด้านใด เพื่อตรวจหาจุดแข็งและ  

จุดที่สามารถปรับปรุงได้ และน าผลการประเมินไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อการศึกษาเกณฑร์างวัลคุณภาพ เป็นต้น 
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   2. เลอืกกรอบการประเมิน สามารถเลอืกจากเกณฑ์ระบบสากลที่มอียู่ หรือจากกรอบการประเมินของ

ตนเองท่ีประยุกตข์ึน้มาใหม่ 

  3. เลอืกรูปแบบการเก็บขอ้มูล วธีิการเก็บขอ้มูลของการประเมินนัน้มหีลากหลายรูปแบบ เชน่ การใชรู้ป

แบบสอบถาม การสัมภาษณก์ลุ่มตัวอยา่ง การจัดกลุ่มระดมสมองเชงิปฏบัิตกิาร เป็นต้น 

  4. ตั้งทีมและวางแผนการจัดตั้งคณะท างานการประเมินนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

อาจเป็นคณะกรรมการในทุกระดับจากหลายหน่วยงานหรืออาจมีท่ีปรึกษาภายนอกมาร่วม งานด้วย แต่บุคคลนั้นๆ  

ควรเป็นผู้ท่ีกระตือรือร้นและเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างดีหลังจากนั้นต้องท าการวางแผนปฏิบัติการ

แสดงถึงทุกขั้นตอน การด าเนนิการโครงการ 

  5. เก็บขอ้มูลโดยค านึงถึงเป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลและทรัพยากรท่ีต้องใช้ 

  6. ประเมินและให้คะแนน เป็นการน าข้อมูลมาประมวลผลและให้คะแนนตามมาตรฐานของกรอบการ

ประเมินท่ีวางไว้ 

  7. สรุปฉันทามติในผลประเมินคณะท างานร่วมกันพิจารณาจุดแข็งละจุดท่ีสามารถปรับปรุงได้ท้ังใน

ระดับหนว่ยงานและองคก์ร เพื่อสรุปเป็นฉันทามตใินภาพรวมองค์กร 

  8. ทวนสอบผลและเยี่ยมชม เป็นการพิจารณาความสอดคล้องของหลักฐานและผลประเมินต่างๆ 

รวมท้ังการเยี่ยมชมสัมภาษณห์นว่ยงานบางหน่วยเพื่อให้มั่นใจว่าผลการประเมิน นั้นถูกต้อง เช่ือถือได้ 

  9. สรุปรายงานข้อแก้ไขเป็นการสรุปผลประเมินเป็นรายงาน พร้อมสรุปประเด็นตามกรอบการประเมิน

ท่ีต้องมกีารแก้ไขปรับปรุง 

  10. แผนปฏิบัตกิารเพื่อการปรับปรุงเป็นการน าประเด็นท่ีต้องปรับปรุงมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัตกิารสู่การ

ปฏบัิตอิย่างจรงิจังต่อไป 

กรอบการด าเนินงาน วิธีการวจิัย 

 ข้อมูลจาเพาะเกี่ยวกับสถานที่ท าการศึกษา 

 บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท เป็นธุรกิจครอบครัว บริหารด าเนินงานโดยสมาชิกครอบครัว และมีแม่บ้าน 1 คน 

เจ้าของกิจการชื่อ นายถนอมกิจ และนางภัทรพรรณ มะธุ  รีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 97 หมู่ 4 ต าบลป่าบง อ.สารภี  

จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 (พิกัด 18.739744,99.056296) เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2556  

ให้บริการห้องพักจ านวน 11 ห้อง มีบ้านพักทัง้หมด 9 หลัง 

 ขอบเขตการศกึษา 

 ประเมินสภาวะด้านบริหารจัดการองค์กร(Organizational Self-Assessment) โดย เปรียบเทียบกระบวนการและ

ระบบการด าเนินงานของบ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท และใช้กรอบการประเมินตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถาน

ประกอบการท่ีพักสีเขียว ซึ่งแบ่งพิจารณาเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้  
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1. ปัจจัยพิจารณาหลัก (Core Factors) ประกอบด้วยขอ้พิจารณา 3 หมวดหลัก คือ  

- หมวดท่ี 1 การจัดการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 

- หมวดท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

- หมวดท่ี 3 การจัดการด้านสังคม และการมีสว่นร่วมของท้องถิ่น 

2. ปัจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นท่ี (Area Base Specific Factor) ส าหรับพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวประเภท

ประวัตศิาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม 

ขอบเขตประชากร สัมภาษณ ์เจ้าของ 2 คน และแม่บ้าน 1 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

- จากการท าการเปรียบเทียบและประเมินกระบวนการและระบบการด าเนินงานบ้านสวนถนอมภัทร  

รีสอร์ท เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมสเีขียว  

- จากการสัง เกตการณ์กระบวนการ , ระบบการด า เนินงาน และสภาพแวดล้อมภายใน  

บ้านสวนถนอมภัทร รสีอร์ท 

- จากการสัมภาษณ์เจ้าของ และพนักงาน และท าการจัดบันทึกภายในวันท่ีท าการสัมภาษณ์  

โดยแบ่งการสัมภาษณอ์อกเป็น 2 รอบ ดังนี ้

รอบท่ี 1 สัมภาษณเ์จ้าของและแมบ้่าน จ านวนท้ังหมด 3 ท่าน  

รอบท่ี 2 หลังจากท าการประเมินผลคะแนนจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ ์รอบท่ี 1 ผู้ศึกษาจะแจ้ง

ผลคะแนนประเมินและชว่งห่าง (Gap) และชี้แจงผลคะแนนท่ีได้ในแตล่ะข้อ แลว้ท าการระดมสมองร่วมกับเจ้าของท้ัง 2 คน 

และแมบ้่าน ในการคดิแผนปรับปรุงร่วมกัน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินตามกรอบการประเมินของคู่มื อเกณฑ์มาตรฐานสถาน

ประกอบการท่ีพักสีเขียว ของกรมสง่เสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ มาประเมินผลคะแนน เทียบกับคะแนนเต็ม  

ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพักสีเขียว และวิเคราะห์ช่วงห่าง (Gap Analysis) ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีการก าหนด 

ค่าคะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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และท าการจัดระดับซึ่งมีระดับการผ่านเกณฑ์ ดังนี้  

• ระดับ GOLD CLASS ได้คะแนนรวมคดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไปของคะแนนรวมท้ังหมด 

• ระดับ SILVER CLASS ได้คะแนนรวมคดิเป็นร้อยละ 70-79 ของคะแนนรวมท้ังหมด 

• ระดับ BRONZE CLASS ได้คะแนนรวมคดิเป็นร้อยละ 60-69 ของคะแนนรวมท้ังหมด 

 เพื่อเข้าร่วมโครงการ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพักสีเขียว ภายในปี 2563 บ้านสวน

ถนอมภัทร รีสอร์ท จะต้องได้คะแนนรวมอย่างนอ้ยร้อยละ 60 มีช่วงห่าง (Gap) ไม่เกินร้อยละ 40 เพื่อให้ได้ระดับทองแดง 

(BRONZE CLASS) 
 

ผลการศึกษาปัญหา 
 

ตารางที่ 1 แสดงสรุปคะแนนสุทธิท่ีคาดว่าจะได้ และวิเคราะห์ช่วงห่าง (Gap Analysis) ของบ้านสวนถนอมภัทรหลัง 

              ปรับปรุง ตามเกณฑ์สถานประกอบการท่ีพักเขยีว 

ปัจจัยพิจารณา/ข้อพจิารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได้

ก่อนปรับปรุง 

% 

Gap 

คะแนนหลัง

ปรับปรุง 
% Gap 

ปัจจัยหลัก (Core Factors) 

หมวดท่ี 1 การจัดการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 
22.00 14.50 34% 14.50 34% 

หมวดท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  55.00 8.00 85% 31.50 43% 

                        

2 -                                                                     
  -                                  
  -                                                                       

  
-                                                                      

            
  -                       -                

1                                                            

0.5 
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ปัจจัยพิจารณา/ข้อพจิารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได้

ก่อนปรับปรุง 

% 

Gap 

คะแนนหลัง

ปรับปรุง 
% Gap 

หมวดท่ี 3 การจัดการด้านสังคมและการมสี่วน

ร่วมของท้องถิ่น  
13.00 5.50 58% 10.00 23% 

คะแนนรวม  90.00 28.00 69% 56.00 38% 

พจิารณาเฉพาะพื้นท่ี (Area Base Specific Factors) 

ปัจจัยพิจารณาเฉพาะพื้นท่ี แหล่งท่องเท่ียว

ประ เภทประวัติศาสตร์  โบราณคดี  และ

วัฒนธรรม 

10.00 5.00 50% 8.00 20% 

รวมคะแนนสุทธิ 100.00 33.00 67% 64.00 36% 

คะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ  33.00  64.00  

 คะแนนการประเมินของบ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบ การท่ีพักสีเขียว  

ชว่งเดอืนมถิุนายน-กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นการด าเนินการในปัจจุบัน ได้คะแนนร้อยละ 33 ซึ่งไมส่ามารถผ่านเกณฑ์ต่ าสดุ 

เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์ในระดับ Bronze Class บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท ต้องวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินงานเพื่อลดช่วงห่างจากร้อยละ 67 ลง ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 40 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าของรีสอร์ท และ

แมบ้่าน จ านวนรวมท้ังสิ้น 3 คน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และท าการประเมินผลคะแนนหากสามารถปรับปรุงได้ตามแผน   

 มีแผนปรับปรุงท้ัง 6 ด้าน คือ คือ ด้านการบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , ด้านการ พัฒนาบุคลากร ,  

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์, ด้านการจัดซื้อท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

และด้านการมสี่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน   

 ผลคะแนนท่ีคาดว่าจะได้หลังปรับปรุง คือ ร้อยละ 64 โดยสามารถลดช่วงห่างคะแนน เหลือเพียงร้อยละ 36  

ส่งผลให้ บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท มีคุณสมบัติและสามารถเข้าร่วมโครงการ และผ่านเกณฑ์ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน

สถานประกอบการท่ีพักสีเขียว  ระดับทองแดง (Bronze Class) มีช่วงคะแนนท่ี ร้อยละ 60-69 

 การลงมือปฏิบัติควรเร่ิมจากการจัดประชุมระหว่างเจ้าของและแม่บ้าน เพื่อให้ทราบเป้าหมายในการพัฒนา  

และสร้างความเข้าใจในแผนท่ีตรงกัน การจัดท าแผนด าเนินการ ควรระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา หน้าท่ี 

งบประมาณและการติดตามผลท่ีชัดเจน เพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามก าหนดเวลา แต่อย่างไรก็ตามหลังผ่าน

เกณฑ์ประเมินสถานประกอบการท่ีพักสีเขียวแล้ว รีสอร์ทควรสอบถามผลตอบรับจากผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ

พัฒนารสีอร์ท และยกระดับไปสู่ระดับเงิน (Sliver Class) และ ระดับทอง (Gold Class) ต่อไป  
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