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บทคัดย่อ 

การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศกึษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกพกัโฮมสเตย์ในประเทศ

ไทย 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเข้าพกัโฮมสเตย์ในประเทศไทย 3) เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคณุภาพชีวิตชาวชุมชนโฮมสเตย์ 4) เพ่ือศกึษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลตอ่การ

ทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ และเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีทําให้การทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ประสบความสําเร็จอย่างยัง่ยืน  เพ่ือ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ โดย

กลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเท่ียวและชาวชุมชนในหมู่บ้านบ้านปราสาท จังหวดันครราชสีมา  แม่กําปอง      

จังหวัดเชียงใหม่ บ้านนํา้เช่ียว จงัหวัดตราด บ้านบางนํา้ผึง้ จงัหวัดสมุทรปราการ  และ เกาะยาวน้อย 

จงัหวดัพงังา แบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวทัง้ 5 สถานท่ีรวมทัง้สิน้จํานวน 417 ชุด และ แบบสอบถาม

ชาวชุมชนทัง้ 5 สถานท่ี รวมทัง้สิน้จํานวน 415 ชุด การวิจัยนีจ้ะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตาม

ลกัษณะข้อมลู โดยการวิเคราะห์ปัจจยัด้านบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ และอาชีพ สถิติ

ท่ีใช้ ได้แก่ การหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบหาค่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรส่งผ่าน โดยใช้สถิติหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ถนนเลยีบคลองทววีฒันา เขตทวีวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10170 (Student, Doctor of Business Administration Program, Bangkokthonburi University, 

Leabklongthawiwatthana Rd., Khet Thawiwatthana, Bangkok 10170, Thailand) 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ถนนเลยีบคลองทวีวฒันา เขตทวีวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10170 และเป็นผู้ นิพนธ์ประสานงาน อีเมล: bkkthon.natcha@gmail.com (Academic Advisor, 

Doctor of Business Administration Program, Bangkokthonburi University, Leabklongthawiwatthana Rd., Khet 

Thawiwatthana, Bangkok 10170, Thailand, Corresponding Author, email: bkkthon.natcha@gmail.com) 



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020 

 

 

 

- 2 - 

ผลการศกึษาพบวา่  

 1. การมาเท่ียวส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวมากบักลุ่มเพ่ือนซึ่งเกินร้อยละ 50 โดยมาเป็นกลุ่มรถบสั

หรือมาเป็นคณะ วตัถปุระสงค์การมาโฮมสเตย์ส่วนใหญ่มาเพ่ือหาข้อมลูทําวิจยัและเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ 

โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายอุยู่ระหว่าง 21-50 ปี เฉล่ียร้อยละ 60 และมีสถานภาพโสด 

อาชีพหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ทํางานเป็นพนกังานบริษัท สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี และรายได้

อยูร่ะหวา่ง 10,000-50,000 บาท 

 2. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของนกัทอ่งเท่ียว มี 9 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัด้านเจ้าของบ้าน คือ ด้าน

ความมีอธัยาศยัไมตรี สามารถส่ือสารพืน้ฐานภาษาองักฤษได้ และผ่านการอบรมการท่องเท่ียวท้องถ่ิน 2) 

ปัจจยัด้านท่ีพกั คือ การท่ีมีท่ีนอนฟูก หมอน ผ้าห่มท่ีสะอาด 3) ปัจจยัด้านสขุอนามยัและอาหาร คือ การมี

อาหารและนํา้ด่ืมสะอาด 4) ปัจจัยด้านทําเลท่ีตัง้ คือ การเข้าถึงชุมชนโฮมสเตย์ได้ด้วยพาหนะอย่างใด

อย่างหนึ่ง 5) ปัจจยัด้านกิจกรรม คือ การมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เข้าใจเรียนรู้วิถีชุมชน 6) ปัจจยัด้านการ

จดัการ คือ การจดัการให้มีระบบ และรูปแบบการจดัการฐานข้อมลูของสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ และการเข้า

พักเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ทราบข้อมูลเจ้าของบ้าน 7) ปัจจัยด้านความปลอดภัย คือ มีป้ายสัญลักษณ์

ป้องกันอนัตรายและมีอุปกรณ์ป้องกัน อนัตราย 8) ปัจจยัด้านการตลาด คือ มีการคิดราคาเป็นท่ียอมรับ

ของกลุ่ม หรือการคิดราคาท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผลนั่นเอง และ 9) ปัจจัยด้านความยั่งยืน คือ สินค้าท่ี

นํามาขายให้แก่กลุ่มนกัท่องเท่ียวมาจากวตัถดุิบในท้องถ่ิน และมีกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรเพ่ือประโยชน์

และความยัง่ยืน 

 3. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพชีวิตของชาวชมุชนโฮมสเตย์ มี 4 ปัจจยั คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ คือ การท่ี

ชมุชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ เศรษฐกิจของชมุชนพฒันาดีขึน้ และชาวชมุชนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 2) ด้านสังคม คือ การท่ีการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งใน

ครอบครัว ในชมุชน และมีการร่วมมือแก้ไขปัญหาในชมุชน 3) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การท่ีมีการปรับภูมิทศัน์ 

ทศันียภาพของชมุชนให้สวยงามขึน้และไม่เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 4) ด้านสขุภาพ 

คือ การท่ีการทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ไมส่ง่ผลตอ่สขุภาพด้านร่างกายและจิตใจ รวมทัง้สขุภาพของชาวชมุชนไม่

เป็นอปุสรรคตอ่การทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ 

 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ พบว่า ยงัไม่ได้รับการสนบัสนุน

จากภาครัฐเท่าท่ีควร  ชาวบ้านต้องรวมกลุ่มและต้องมีผู้ นําท่ีเข้มแข็งและเสียสละในการบริหารจดัการ ส่ือ

ออนไลน์นบัวา่มีบทบาทอย่างมากในการค้นหาข้อมลู บางชมุชนต้องการทําเว็บไซต์แต่ขาดทนุทรัพย์  ส่วน

ผู้ประกอบการท่ีมีทุนทรัพย์ก็สามารถทําเว็บไซต์เองได้ บุคคลท่ีต้องการเข้าพักโฮมสเตย์ของชุมชนจึงไม่

สามารถเข้าถึงชุมชนโฮมสเตย์ดงักล่าวได้ นอกจากนัน้ ยงัขาดการสนบัสนุนการจดัอบรมการพฒันาการ
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ท่องเท่ียวโฮมสเตย์ของการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน และการอบรมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษพืน้ฐานเพ่ือการ

ทอ่งเท่ียว 

 5. ปัจจยัท่ีทําให้การทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยืน การท่ีจะทําให้การท่องเท่ียว

โฮมสเตย์เกิดความยัง่ยืนนัน้ จําเป็นต้องตระหนกัถึงหลายภาคสว่น ทัง้การท่ีภาครัฐมีนโยบายเพ่ือสนบัสนนุ

กระตุ้นให้เกิดความต้องการในการท่องเท่ียว เช่น ในปี 2560 รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋

สไตล์ลึกซึง้ จึงนบัเป็นโอกาสอนัดีสําหรับการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ แตโ่อกาสก็มาพร้อมกบัวิกฤตเช่นกนัหาก

ขาดการควบคมุดแูลท่ีดี 

 

คําสําคัญ:  ปัจจยัความสําเร็จ, ธุรกิจโฮมสเตย์ 

 

Abstract 

This research aims to 1) study the behavior of tourists who choose to stay homestay in 

Thailand 2) study the factors affecting the satisfaction of tourists staying homestay in Thailand 3) 

study the factors affecting the quality of life of the community 4) study the problems and 

obstacles that affect homestay and to study the factors that make homestay successful. Data 

were collected by questionnaires and interviews. The target group is 417 sets of questionnaires 

and community questionnaires, including 5 places, 415 sets. Statistics used frequency, 

percentage, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The results showed that  

1. The majority of tourists coming with a group of friends was more than 50 percent and 

came by buses or groups. The purpose of coming to homestay mainly was to find information 

for research and recreation. The tourists, mostly women, aged between 21-50 years, and 60 

percent were single. Diversity career, most of them work as employees, graduated with 

bachelor’s degrees. Incomes were between 10,000 and 50,000 baht. 

2. Factors affecting the decision of the tourists have nine factors: 1) The owner of the 

house, their hospitable, basic communication skills, and local tourism training skill, 2) Discount 

factor. The mattress is a mattress, pillow, blanket, clean, 3) Health and diet factors. There is 

food and clean drinking water, 4) Location factors. Homestay is to reach the community with 

vehicles, 5) The activities are the activities that promote understanding, learning, and lifestyle, 6) 

Management. Management factor is a management system and homestay membership 
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database management. The system helps visitors to know detail of landlords, 7) The safety 

factor. Having signs protection and device protection, 8) The market factor. Reasonable price 

charged is recognized by the group. The pricing is fair and reasonable enough, and 9) 

sustainable factor, products to be sold to a group of tourists from local ingredients and the use 

of resources for social benefit and sustainability. 

3. Factors affecting the quality of life in community’s homestay have four factors: 1) the 

economy benefits to the community, revenue from tourism homestay. Economic development of 

the community is better and the community have better standard of living, 2) the social aspect is 

that homestay tour does not cause conflict in the family, community, and collaboration solutions 

in the community, 3) environment is safe. The landscaping and beautiful views of the community 

are protected and do not cause problem of declining tourists, and 4) health tourism, homestay 

does not affect physical and mental health of the community, and does not hinder tourism 

homestay too.  

4. Barriers of homestay tourism were found that there was no strong support from the 

government. Locals formed the group and have to have a strong and selfless leader in the 

management. Online media plays a huge role in search for information. Some communities 

experience shortage of funds but some entrepreneurs who have sufficient funds have their 

websites. Individuals who want to stay in host communities do not have access to community 

homestay. In addition, locals lack training and development from the government and basic 

English skill for tourism is needed. 

5. The factors bring successful sustainable tourism homestay. In order to have 

sustainable tourism homestay, we need to be aware of several sectors and support from the 

government to stimulate tourism, e.g. the government campaign in 2017 to promote tourism in 

Thailand, Subtle Chic Style. This is a great opportunity for tourism homestay but opportunity 

might turn to problems if there is lack of good administrative control. 

 

Keywords:  Success Factors, Homestay Business 
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บทนํา 

รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียวไปสู่ทุกชุมชน เน่ืองจากเห็นว่า การจัดการ

ทอ่งเท่ียว เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ีจะก่อให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชมุชน

เป็นอยา่งมาก ลกัษณะและรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวชมุชน (Community-based Tourism) แตล่ะแห่งมี

ความคล้ายคลึงกนั โดยเป็นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) โดยชมุชนมีส่วนร่วม และการ

ให้บริการบ้านพกัแบบโฮมสเตย์ (Homestay) กิจกรรมการท่องเท่ียวอยู่ในลกัษณะเก่ียวข้องกบัธรรมชาต ิ

วฒันธรรม และประเพณีของชมุชน อาทิ การเดินป่าชมธรรมชาติ นํา้ตก ดนูก ดอกไม้ ต้นไม้ สมนุไพร การ

เรียนรู้และร่วมดําเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน และชมการแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน 

นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวชุมชนจะเป็นนักท่องเท่ียวยุคใหม่ ซึ่งเป็นแนวโน้มของนักท่องเท่ียวใน

ปัจจุบนัท่ีเป็นพวกรักการผจญภัย ใฝ่รู้ มีการศึกษา และชอบทดลอง โดยมีแรงจูงใจในการเดินทางจาก

ความต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ มองโอกาสทางด้านธุรกิจ และมีความสนใจท่ีจะศึกษาวฒันธรรม

ท้องถ่ิน เชน่ อาหารท้องถ่ินและวิถีชีวิตพืน้บ้าน เป็นต้น สว่นความถ่ีในการเดินทางและการจดัการท่องเท่ียว

จะไม่เป็นไปตามฤดกูาล ส่วนมากเป็นการจดัการท่องเท่ียวเอง ทําเป็นกลุ่มเล็ก และมีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านเป็นผู้ แนะนําในการท่องเท่ียว เช่น ไกด์สําหรับเดินป่า ดูนก ในประเทศไทย มีหมู่บ้านท่ีดําเนินการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน และเปิดให้บริการท่ีพักแบบโฮมสเตย์อยู่หลายแห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทุกปี 

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมท่องเท่ียวลักษณะเช่นนีม้ากขึน้ และชุมชนเองก็

มองเห็นประโยชน์ของการท่องเท่ียวชมุชนและการให้บริการท่ีพกัแบบโฮมสเตย์ ซึ่งทําให้มีรายได้เสริมจาก

การให้บริการทอ่งเท่ียว (กรวรรณ สงัขกร, 2552) 

ในขณะท่ีการค้นหาประสบการณ์จากการทอ่งเท่ียวในลกัษณะด้านวฒันธรรม ชมุชน และ

ธรรมชาต ิกลบัพบว่า การทอ่งเท่ียวโดยชมุชนเป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ีดงึดดูเหมาะสมสําหรับ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตแิละนกัทอ่งเท่ียวไทยในวงกว้าง โดยสว่นใหญ่ให้การยอมรับในประเดน็ท่ีวา่  1) มี

ความต้องการหนีจากความเคร่งเครียดในเมืองและต้องการผอ่นคลายในชนบทมากย่ิงขึน้  2) นกัท่องเท่ียว

จํานวนมากขึน้กําลงัมองหาประสบการณ์ในชนบทท่ีมี “ความเป็นท้องถ่ิน” โดยเฉพาะอยา่งย่ิงนกัท่องเท่ียว

ชาวยโุรปจากประเทศ เชน่ สหราชอาณาจกัร เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และฝร่ังเศส นอกจากนี ้ยงัมีความ

ต้องการจากนกัทอ่งเท่ียวตะวนัตกประเทศอ่ืนๆ รวมทัง้ จากญ่ีปุ่ น เกาหลี และฮอ่งกง  3) ความต้องการ

ประสบการณ์แบบ “ปฏิสมัพนัธ์” ท่ีเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ การพบปะกบัคนท้องถ่ิน  4) ความสนใจและ

กิจกรรมกําลงักลายเป็นสิ่งสําคญัในการดงึดดูนกัท่องเท่ียวเม่ือเทียบกบัการมีแตส่ถานท่ีทอ่งเท่ียวเพียง

อยา่งเดียว นกัท่องเท่ียวยงัสนใจประสบการณ์ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์: “ความทรงจําครัง้หนึง่ในชีวิต”       

5) ความตระหนกัรู้ท่ีเพิ่มมากขึน้ และความใสใ่จเร่ืองธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ภมูิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง 

และผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถ่ินและวฒันธรรม นกัทอ่งเท่ียวจํานวนมากขึน้กําลงัมองหา “การทอ่งเท่ียวท่ีมี 
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ความรับผิดชอบ” นักท่องเท่ียวกําลังต้องการข้อมูลท่ีเพิ่มมากขึน้เก่ียวกับประเด็นเร่ืองสิ่งแวดล้อมและ

สงัคมซึง่เก่ียวข้องกบัสถานท่ีท่ีพวกเขาจะไปเย่ียมเยือน รวมทัง้ การท่องเท่ียวทางเลือกท่ี “รักษ์สิ่งแวดล้อม”  

และ  6) ความต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้สําหรับการทอ่งเท่ียวเชิงอาสาสมคัร การท่องเท่ียวเพ่ือการศกึษาเรียนรู้ 

และการท่องเท่ียวแบบเหมาะสมกับทัง้ครอบครัว รวมถึงการเย่ียมเยือนชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งหลายครอบครัว

ต้องการให้ลกูๆ ของพวกเขามีการศกึษาท่ีกว้างไกลขึน้แบบ “ออกนอกห้องเรียน”  

ดงันัน้ ถึงแม้ว่าการท่องเท่ียวโฮมสเตย์มีแนวโน้มท่ีเติบโตขึน้ แตจ่ากการศกึษาค้นคว้าข้อมลูทําให้

ผู้ วิจยัทราบถึงปัญหาของการดําเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบการเข้าพกัโฮมสเตย์ ดงัเช่นจากรายงาน

ผลการเสวนาเร่ืองปัญหาและอปุสรรคโฮมสเตย์ไทย โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศกึษาการส่งเสริม

และพัฒนาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน

คณะกรรมาธิการทอ่งเท่ียววฒุิสภา ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัปัญหาโฮมสเตย์ไทย สรุปได้ ดงันี ้ 1) ยงัไม่มี

กฎหมายฉบับใดบังคับให้ธุรกิจโฮมสเตย์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสํานักงานพัฒนา การ

ท่องเท่ียวแตอ่ย่างใด และบทลงโทษของการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยก็เพียงยึดป้าย

มาตรฐานโฮมสเตย์คืนเทา่นัน้ ไมมี่บทลงโทษประการอ่ืน  2) การจดัการธุรกิจโฮมสเตย์ในชมุชน ในปัจจบุนั

ยงัมีลกัษณะตา่งคนต่างทํา ไม่มีการรวมกลุ่มกันเท่าท่ีควร  และผู้ประกอบการมกัเป็นคนฐานะดีในชมุชน

บ้างประกอบธุรกิจแบบรีสอร์ท โดยใช้ช่ือโฮมสเตย์บงัหน้า ทําให้ผลประโยชน์ตกอยู่กบัคนกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ 

และการจดัตัง้กลุม่โฮมสเตย์ขึน้มา บ้างก็ไม่ได้คิดถึงคนส่วนใหญ่ในชมุชน เพราะหากบ้านใดต้องการจดัตัง้ 

เพียงรวมกลุ่มจํานวน 3 หลงัคาเรือนขึน้ไปก็สามารถจดัตัง้ได้แล้ว ทัง้ๆ ท่ีคนในชมุชนได้รับผลกระทบด้าน

ลบ ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านสงัคมเทา่เทียมกนั  3) การดําเนินงานของบางชมุชนมีการดําเนินการ

เป็นเอกเทศไม่มีการเช่ือมโยงในรูปของเครือข่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกบัหลกัการท่ีกําหนดให้ควรทําในรูปแบบ

ของชมุชนและเป็นเครือขา่ยเช่ือมโยงกบัชมุชนอ่ืน ทัง้นี ้เพ่ือแบง่ปันทรัพยากรทัง้ในด้านแหล่งท่องเท่ียวและ

การให้บริการโดยอาศัยผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ินในชุมชนเพ่ือเป็นจุดสนใจดึงดูดนักท่องเท่ียว  4) ด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น การแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาความเส่ือมโทรม ความหลากหลายวัฒนธรรมของ

นกัทอ่งเท่ียวท่ีไมเ่ข้าใจวิถีชมุชน อาจสง่ผลทําให้เกิดความไมพ่อใจของคนในพืน้ท่ีนัน้ได้  5) ความเข้าใจผิด

เก่ียวกับช่ือ เพราะคําว่า โฮมสเตย์ มีประชาชนบางกลุ่มนําไปใช้โดยไม่ตรงกับความหมายท่ีแท้จริงกับช่ือ  

6) กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬามีอํานาจเพียงการกําหนดมาตรฐานเชิงสมคัรใจ โดยมิได้มีบทบงัคบัให้ผู้

ประกอบกิจการท่ีพกัวฒันธรรมชนบท (โฮมสเตย์) จะต้องเข้ามารับรองมาตรฐาน  7) ชาวชมุชนหลายรายท่ี

ประกอบกิจการท่ีพักวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์) หนัมายึดอาชีพให้บริการท่ีพักแบบดงักล่าวแทนการ

ประกอบอาชีพหลกั ซึง่ทําให้วิถีชมุชนสญูหายและอาจประสบปัญหาการขาดรายได้เม่ือไมมี่นกัทอ่งเท่ียว  

 ด้วยเหตนีุ ้จึงมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัทางด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้การท่องเท่ียวในลักษณะโฮม 

สเตย์เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่าด้วยการส่งเสริมการท่องเท่ียว
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ชมุชนอย่างยัง่ยืน และไม่ขดัตอ่ความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาติ ดงัเช่นการศกึษาของ สทุศัน์ ละงู (2551) 

ท่ีได้ศึกษาวิถีชีวิตและศกัยภาพท่ีเอือ้ตอ่การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์โฮมสเตย์ : กรณีศึกษาชุมชนชาวเล บ้าน

สงักาอู้  อําเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี ผลการวิจยัพบว่า วิถีชีวิตและศกัยภาพท่ีเอือ้ตอ่การท่องเท่ียวเชิง

อนรัุกษ์ มีดงันี ้ 1) วิถีชีวิตด้านอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ของชมุชนบ้าน

สงักาอู้  โดยอาชีพตา่งๆ ได้แก่ กิจกรรมลากอวน หาปลา ลากอวนกุ้ ง การดํานํา้ลึกจบัปลา การงมหอย การ

นับเรือหางยาว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมทํากิจกรรมเหล่านี ้ 2) วิถีชีวิตด้านภูมิปัญญา ได้แก่ การทํา

สมอเรือโบราณ การทําไซปลา การทําเรือปาจัก๊ การสานตะกร้าหวาย การทํากรงนก การผลิตเคร่ืองดนตรี  

3) วิถีชีวิตด้านประเพณีและวฒันธรรม เช่น การเช่ือผู้ นํา เพ่ือทําให้ชมุชนมีความสงบราบร่ืน นอกจากนี ้ยงั

มีการศกึษาท่ีพบวา่ การบริหารจดัการโฮมสเตย์ และการให้บริการทางการท่องเท่ียวมีการดําเนินการอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การบริหารจดัการโฮมสเตย์มีประสิทธิภาพมากขึน้ ควรมีการจดัทําตารางและ

การบํารุงรักษาท่ีพัก กระตุ้ นเก่ียวกับความรับผิดชอบตามมาตรฐานของโฮมสเตย์ เพ่ือนําไปสู่การ

พฒันาการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ (เปรมลกัษณ์ มลูใจ, 2555) 

จากเหตผุลด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชมุชนของรัฐบาลเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีมัน่คง มัง่

คัง่ ยัง่ยืน สมาชิกชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียว และเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการ

ถ่ายทอดผา่นวิถีชมุชน อีกทัง้ปัญหาท่ีพบในการดําเนินงานโฮมสเตย์ในด้านตา่งๆ  จึงทําให้ผู้ วิจยัสนใจและ

ดําเนินการศกึษาปัจจยัความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พฒันาคณุภาพและการประยกุต์ใช้ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียวท่ีเลือกพกัโฮมสเตย์ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศกึษาปัจจยัความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย 

3. เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคท่ีสง่ผลตอ่การทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 โฮมสเตย์ หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่ง ท่ีนกัท่องเท่ียวจะต้องพกัรวมกบัเจ้าของบ้านชายคา

เดียวกันโดยมีห้องพักหรือพืน้ท่ีใช้สอยภายในบ้านเหลือ สามารถนํามาดดัแปลงให้นักท่องเท่ียวพักได้

ชัว่คราว ซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พกัรวมไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทน และการบริการ สิ่งอํานวย

ความสะดวกตามสมควร อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม ซึ่งเป็นตามบทคํานิยาม

คําว่า “โรงแรม” แห่งพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และได้ขึน้ทะเบียนกับกรมการท่องเท่ียว ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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 ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของกิจการโฮมสเตย์ในชมุชนท่ีได้รับรางวลัโฮมสเตย์อาเซียน ซึ่งเป็น

ตวัแทนในแต่ละภูมิภาค จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ บ้านแม่กําปอง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านปราสาท จังหวัด

นครราชสีมา บางนํา้ผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ บ้านนํา้เช่ียว จงัหวดัตราด และเกาะยาวน้อย จงัหวดัพงังา 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร  

1. กลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ 5 แหง่ แหง่ละ 80 ราย รวม 400 ราย 

2. คนในชุมชนโฮมสเตย์ท่ีเป็นตวัแทนในแต่ละภูมิภาค โดยเลือกท่ีได้รับรางวลัโฮมสเตย์อาเซียน 

จํานวน 5 แหง่ แหง่ละ 80 ราย รวม 400 ราย ได้แก่ 

  2.1  บ้านแมกํ่าปอง จงัหวดัเชียงใหม ่

  2.2  บ้านปราสาท จงัหวดันครราชสีมา 

  2.3  บางนํา้ผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ 

  2.4  บ้านนํา้เช่ียว จงัหวดัตราด 

  2.5  เกาะยาวน้อย จงัหวดัพงังา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัย โดยสรุปเป็นขอบเขตด้านเนือ้หา

องค์ประกอบความสําเร็จได้ดงันี ้

1.  องค์ประกอบด้านเจ้าของบ้าน 

2.  องค์ประกอบด้านท่ีพกั 

3.  องค์ประกอบด้านสขุอนามยัและอาหาร 

4.  องค์ประกอบด้านทําเลท่ีตัง้ 

5.  องค์ประกอบด้านกิจกรรม 

6.  องค์ประกอบด้านการจดัการ 

7.  องค์ประกอบด้านความปลอดภยั 

8.  องค์ประกอบด้านการตลาด 

9.  องค์ประกอบด้านความยัง่ยืน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวิจยัในครัง้นีส้ามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับภาครัฐ เพ่ือนําไปใช้ในด้านการวางแผน

นโยบายด้านการทอ่งเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย์ 



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020 

 

 

 

- 9 - 

 2. ผลการวิจยัในครัง้นีส้ามารถนําไปใช้เป็นข้อมลูสําหรับภาคเอกชน เก่ียวกบัมิติในการนําโมเดล

ธุรกิจไปประยกุต์ใช้ในกลยทุธ์ 

 3. ผลการวิจัยในครัง้นีส้ามารถนําไปใช้เป็นข้อมลูสําหรับชุมชน โดยสามารถนําโมเดลธุรกิจไป

ประยกุต์ใช้ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับสากล 

 4. ผลการวิจยัในครัง้นีส้ามารถนําไปใช้เป็นข้อมลูสําหรับนกัทอ่งเท่ียว ในด้านการศกึษาข้อมลูท่ีพกั 

และมมุมองของมาตรฐานโฮมสเตย์ในประเทศไทย 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดของ Follett (1993) ว่าด้วย “การจดัการเป็นเทคนิคการทํางานให้สําเร็จ โดยอาศยัผู้ อ่ืน” 

เป็นการเน้นเร่ืองการประสานงาน โดยกล่าวว่า ในการจัดการหรือการบริหารงานจําเป็นต้องมีการ

ประสานงาน 4 ชนิด ดงัตอ่ไปนี ้

 1. การประสานงาน โดยการตดิตอ่โดยตรงกบัตวับคุคลท่ีรับผิดชอบงาน 

 2. การประสานงานในระยะเร่ิมแรกหรือในขัน้วางแผนกิจกรรม 

 3. การประสานงาน ท่ีเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัในกิจกรรมทกุอยา่งท่ีกระทํา  

 4. การประสานงานท่ีกระทําเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง 

Thomas J. Peters (2004) ได้นําเสนอทฤษฎี In search of Excellence ดงันี ้

 คณุสมบตัท่ีิทําให้องค์กรเป็นเลิศ 8 ประการ ได้แก่ 

 1.  การมุง่เน้นท่ีการปฏิบตั ิ(Bias for Action) 

2.  การมีความใกล้ชิดกบัลกูค้า (Close to the Customer) 

 3.  การให้ความอิสระในการทํางานและสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของกิจการ (Autonomy and 

Entrepreneurship) 

 4.  การเพิ่มผลผลิตโดยพนกังาน (Productivity through People) 

 5.  การตดิตามงานอยา่งใกล้ชิดและการใช้คา่นิยมเป็นแรงผลกัดนั (Hands-on and Value 

Driven) 

 6.  การทําแตธุ่รกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ (Stick to the Knitting) 

 7.  การมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายและใช้พนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ (Simple Form and Lean Staff) 

 8.  การเข้มงวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั (Simultaneous Loose Tight Properties) 

              ส่วนธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่แม้ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ แตจํ่าเป็นต้องอาศยัความ

ร่วมมือกันของชุมชน ดงันัน้ การเข้าใจในทฤษฎีของการจดัการรูปแบบตา่งๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืน และสามารถแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในชมุชนได้อยา่งเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนดาํเนินการวิจัย 

 ผู้ วิจยัเลือกวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยให้ความสําคญัการศึกษาเชิงปริมาณมากกว่า      

เชิงคณุภาพ ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค์การวิจยั  โดยได้แบ่งขัน้ตอนดําเนินการวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน

ดงันี ้

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสงัคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสขุภาพ 

ความพงึพอใจใน

คณุภาพชีวิตของชาว

ชมุชน 

เจ้าของบ้าน 

ท่ีพกั 

สขุอนามยัและอาหาร 
 

 ทําเลท่ีตัง้ 

กิจกรรม 

การจดัการ 

ความปลอดภยั 

ความยัง่ยืน 

การตลาด 

ความพงึพอใจโดยรวม

ของนกัท่องเท่ียว 

ความสําเร็จของ

ผู้ประกอบการธุรกิจ 

โฮมสเตย์ในประเทศไทย 
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             ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างและพฒันาองค์ประกอบ 

  1) การสงัเคราะห์เอกสาร 

  ด้วยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทัง้ไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวกับปัจจัย

ความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย รวมถึงการลงภาคสนามเพ่ือสงัเกตการณ์ นํา

ข้อมลูมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยัและร่างองค์ประกอบของการจดัการศกึษา

เบือ้งต้น 

2) การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นผู้ประกอบการ ผู้ เป็นเจ้าของบริการจดัการโฮมสเตย์ใน

พืน้ท่ี 5 แห่ง ได้แก่ บ้านแม่กําปอง จงัหวดัเชียงใหม่  บ้านปราสาท จงัหวดันครราชสีมา  บางนํา้ผึง้ จงัหวดั

สมทุรปราการ  บ้านนํา้เช่ียว จงัหวดัตราด เกาะยาวน้อย จงัหวดัพงังา 

 ขัน้ตอนท่ี 2  การสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือนําข้อมูลการสร้างเคร่ืองมือวิจยั และเม่ือสร้างเคร่ืองมือ

วิจยัด้วยการจดัทําเป็นแบบสอบถามแล้ว จึงนํากลบัไปเก็บข้อมลูกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง และวิเคราะห์

องค์ประกอบความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย ผู้ วิจยัพฒันาเคร่ืองมือในขัน้ตอน

นีจ้ากร่างองค์ประกอบความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมลูจาก

นกัทอ่งเท่ียว 400 ราย และชาวชมุชน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการแจงแจงความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

  เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ 

  1) แบบสอบถามนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโฮมสเตย์ แบง่ออกเป็น 3 สว่น 

  สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว อาชีพ 

ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน ยานพาหนะท่ีมาทอ่งเท่ียว ผู้ ร่วมเดินทาง และวตัถปุระสงค์การเดินทาง ซึ่ง

เป็นคําถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ข้อ 

  สว่นท่ี 2 ข้อมลูด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ แบบเลือกตอบรวม 

10 ข้อ 

  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยขององค์ประกอบโฮมสเตย์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

นกัทอ่งเท่ียว แบง่ออกเป็น 9 ตวัแปร  

  2) แบบสอบถามชาวชมุชนโฮมสเตย์ แบง่ออกเป็น 2 สว่น 

  สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว อาชีพ 

ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน แหล่งรายได้หลกั ระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บ้าน การเป็นสมาชิกโฮมสเตย์ 

และระดบัการมีสว่นร่วมของชมุชนโฮมสเตย์ ซึง่เป็นคําถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ 
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            ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนโฮมสเตย์ แบ่งออกเป็น 4 ตัวแปร รวม      

25 ข้อ 

           สว่นท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการประกอบกิจการโฮมสเตย์ของชาวชมุชน 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู 

  การวิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตามลักษณะข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ และสถิตท่ีิใช้ในการศกึษาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูวิจยั สรุปได้ ดงันี ้

           การวิเคราะห์ปัจจยัทางด้านบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ อาชีพ สถิติท่ีใช้ 

การหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

  การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบหาคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร คือ ตวัแปรอิสระ และตวัแปร

สง่ผา่น โดยใช้สถิตหิาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) 

 ขัน้ตอนท่ี 3  วิเคราะห์เพ่ือทดสอบหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร คือ ตวัแปรอิสระ และตวั

แปรส่งผ่าน โดยใช้สถิติหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

 1. พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกพกัโฮมสเตย์ พบว่า การมาเท่ียวส่วนใหญ่เกินร้อยละ 50 ของ

นกัทอ่งเท่ียวมากบักลุม่เพ่ือน  โดยจะมาเป็นกลุ่มรถบสัหรือมาเป็นคณะ วตัถปุระสงค์การมาโฮมสเตย์ส่วน

ใหญ่มาเพ่ือหาข้อมูลทําวิจยัและเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุอยู่

ระหว่าง 21-50 ปี เฉล่ียร้อยละ 60 และมีสถานภาพโสด อาชีพหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะทํางานเป็น

พนกังานบริษัท รับราชการ และประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั ซึง่สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี รายได้อยู่

ระหวา่ง 10,000-50,000 บาท ผู้ ท่ีมาท่องเท่ียวโฮมสเตย์ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวนีค้อ่นข้าง

ดี แต่มีบางส่วนยงัเข้าใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกับการท่องเท่ียวโฮมสเตย์และการเข้าพกัในรีสอร์ท ท่ีใช้คําว่า 

โฮมสเตย์ ประกอบในช่ือท่ีเรียกด้วยนัน้ 

 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว พบว่า มี 9 ปัจจยั ได้แก่  1) ปัจจยัด้านเจ้าของ

บ้าน ด้านความมีอธัยาศยัไมตรี สามารถส่ือสารพืน้ฐานภาษาองักฤษได้ และผ่านการอบรมการท่องเท่ียว

ท้องถ่ิน  2) ปัจจัยด้านท่ีพัก คือ การท่ีมีท่ีนอนฟูก หมอน ผ้าห่มท่ีสะอาด  3) ปัจจยัด้านสุขอนามยัและ

อาหาร คือการมีอาหารและนํา้ด่ืมสะอาด  4) ปัจจยัด้านทําเลท่ีตัง้ คือการเข้าถึงชุมชนโฮมสเตย์ได้ด้วย

พาหนะอย่างใดอย่างหนึ่ง  5) ปัจจยัด้านกิจกรรม คือ การมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เข้าใจการเรียนรู้วิถีชมุชน  

6) ปัจจยัด้านการจดัการ คือ  การจดัการให้มีระบบ รูปแบบการจดัการฐานข้อมลูสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ ว่า
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มีใครบ้าง การเข้าพกัเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ทราบข้อมูลเจ้าของบ้าน  7) ปัจจยัด้านความปลอดภัย คือ มี

ป้ายสญัลกัษณ์ป้องกนัอนัตรายและมีอปุกรณ์ป้องกนั อนัตราย  8) ด้านการตลาด คือ มีการคิดราคาเป็นท่ี

ยอมรับของกลุ่ม หรือการคิดราคาท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผล  9) ด้านความยั่งยืน คือ สินค้าท่ีนํามาขาย

ให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวมาจากวัตถุดิบในท้องถ่ิน และมีกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรเพ่ือประโยชน์และ    

ความยัง่ยืน 

 3. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพชีวิตของชาวชมุชนโฮมสเตย์ พบว่า มี 4 ปัจจยัคือ 1) ด้านเศรษฐกิจ คือ 

การท่ีชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ เศรษฐกิจของชุมชนพัฒนาดีขึน้ และชาวชุมชนมี    

ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  2) ด้านสงัคม คือ การท่ีการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแย้ง

ในครอบครัว ในชมุชน และมีการร่วมมือแก้ไขปัญหาในชมุชน  3) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การท่ีมีการปรับภูมิ

ทศัน์ ทศันียภาพของชมุชนให้สวยงามขึน้และไม่เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว  4) ด้าน

สขุภาพ คือ การท่ีการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ไม่ส่งผลตอ่สขุภาพด้านร่างกายและจิตใจ อีกทัง้สขุภาพของชาว

ชมุชนไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ 

 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ    

ผู้ นําชุมชนและชาวบ้านท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า ยงัไม่ได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐเท่าท่ีควร 

ชาวบ้านต้องรวมกลุ่มและต้องการมีผู้ นําท่ีเข้มแข็งและเสียสละในการบริหารจัดการ สถานท่ีบางแห่ง      

อยู่ห่างไกล ไม่มีทุนทรัพย์ในการประชาสมัพนัธ์หมู่บ้านของตนเอง เน่ืองจากหากต้องการเข้าถึงกลุ่มของ

นกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจในปัจจบุนั ส่ือออนไลน์นบัว่ามีบทบาทอย่างย่ิงในการค้นหาข้อมลู  บางชมุชนต้องการ

ทําเว็บไซต์หรือการทําสไลด์ฉายภาพให้นกัท่องเท่ียวได้ทราบประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้านแตก็่ขาดทุน

ทรัพย์ดงักล่าว และจากประสบการณ์ของผู้ วิจยัในการเข้าพกัโฮมสเตย์ท่ีเกาะยาวน้อย ได้เคยเข้าค้นหา

ข้อมลูเก่ียวกบัชมุชนเกาะยาวน้อยทางส่ือออนไลน์ แตพ่บเพียงท่ีข้อมลูท่ีพกัของเอกชน และไม่มีข้อมลูของ

กลุ่มชุมชนโฮมสเตย์อยู่บนส่ือออนไลน์  ซึ่งมีเพียงผู้ประกอบการท่ีมีทุนทรัพย์ในการทําเว็บไซต์เท่านัน้  

บคุคลท่ีต้องการเข้าพกัโฮมสเตย์ของชมุชนจงึไมส่ามารถเข้าถึงชมุชนโฮมสเตย์ดงักล่าวได้ รวมถึง ชมุชนยงั

ขาดการสนบัสนุนการจดัอบรมการพฒันาการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ การท่องเท่ียวในท้องถ่ิน และการอบรม

ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษพืน้ฐานเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

 5. ปัจจัยความสําเร็จของผู้ ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย พบว่า การท่ีจะทําให้

ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทยประสบความสําเร็จได้นัน้ จําเป็นต้องตระหนกัถึงหลายภาค

ส่วน ทัง้การท่ีภาครัฐมีนโยบายเพ่ือสนบัสนนุกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการท่องเท่ียว เช่น ในปี 2560 

รัฐบาลได้สง่เสริมการทอ่งเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึง้ นบัว่าเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ 

แต่โอกาสก็มาพร้อมกับวิกฤตเช่นกันหากขาดการควบคุมดูแล ซึ่งปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดและมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จ นัน่ก็คือ การบริหารจดัการท่ีดี 
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อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย คือ 

การบริหารจดัการท่ีดี โดยมีปัจจยัเก่ียวข้องได้แก่ ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว มีปัจจยัย่อย 9 ปัจจยั ดงันี ้ 1) 

ปัจจยัด้านเจ้าของบ้าน คือ ความมีอัธยาศยัไมตรี สามารถส่ือสารพืน้ฐานภาษาอังกฤษได้ และผ่านการ

อบรมการทอ่งเท่ียวท้องถ่ิน  2) ปัจจยัด้านท่ีพกั คือ การท่ีมีท่ีนอนฟูก หมอน ผ้าห่มท่ีสะอาด  3) ปัจจยัด้าน

สขุอนามยัและอาหาร คือการมีอาหารและนํา้ด่ืมสะอาด  4) ปัจจยัด้านทําเลท่ีตัง้ คือการเข้าถึงชมุชนโฮมส

เตย์ได้ด้วยพาหนะอยา่งใดอย่างหนึ่ง  5) ปัจจยัด้านกิจกรรม คือ การมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เข้าใจเรียนรู้วิถี

ชมุชน  6) ปัจจยัด้านการจดัการ คือ การจดัการให้มีระบบ รูปแบบการจดัการฐานข้อมลูสมาชิกกลุ่มโฮมส

เตย์ว่ามีผู้ ใด และการเข้าพกัเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ทราบข้อมลูเจ้าของบ้าน  7) ปัจจยัด้านความปลอดภัย 

คือ มีป้ายสญัลกัษณ์ป้องกนัอนัตรายและมีอปุกรณ์ป้องกนั อนัตราย  8) ปัจจยัด้านการตลาด คือ มีการคิด

ราคาเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม หรือการคิดราคาท่ีเป็นธรรม สมเหตสุมผล และ  9) ปัจจยัด้านความยัง่ยืน คือ 

สินค้าท่ีนํามาขายให้แก่กลุ่มนกัท่องเท่ียวมาจากวตัถุดิบในท้องถ่ิน และมีกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรเพ่ือ

ประโยชน์และความยัง่ยืน  

         ส่วนด้านคณุภาพชีวิตของชาวชมุชนโฮมสเตย์ มีปัจจยัย่อย 4 ปัจจยั ได้แก่  1) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 

คือ การท่ีชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ เศรษฐกิจของชมุชนพฒันาดีขึน้ และชาวชมุชนมี

ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  2) ปัจจยัด้านสงัคม คือ การท่ีการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความ

ขดัแย้งในครอบครัว ในชมุชน และมีการร่วมมือแก้ไขปัญหาในชมุชน  3) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม คือ การท่ีมี

การปรับภมูิทศัน์ ทศันียภาพของชมุชนให้สวยงามขึน้และไมเ่กิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 

และ  4) ปัจจยัด้านสขุภาพ คือ การท่ีการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ไม่ส่งผลตอ่สขุภาพด้านร่างกายและจิตใจ อีก

ทัง้สขุภาพของชาวชมุชนไม่เป็นอปุสรรคตอ่การท่องเท่ียวโฮมสเตย์ ซึ่งผลการศกึษาดงักล่าว สอดคล้องกบั

ทฤษฎีลําดบัขัน้ความต้องการ (Theory of Need Gratification) ท่ีว่าด้วยมนษุย์ทกุคนล้วนมีความต้องการ

ท่ีจะสนองความต้องการให้กบัตวัเองทัง้สิน้และความต้องการของมนษุย์มีหลายอย่างด้วยกนั โดยท่ีมนษุย์

จะมีความต้องการในขัน้สงูขึน้ เม่ือความต้องการในขัน้ต่ําได้รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจเสียก่อน ความ

ต้องการนัน้ประกอบด้วย 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 ความต้องการพืน้ฐานทางกายภาพและชีวภาพ เป็นความ

ต้องการในระดบัต่ําขัน้แรก ซึ่งจําเป็นเพ่ือการอยู่รอด เช่น ความต้องการในการพกัผ่อน อากาศ อณุหภูมิท่ี

พอเหมาะ การขบัถ่าย การเคล่ือนไหว และความต้องการทางเพศ โดยรวมถึงความต้องการในปัจจยัส่ีคือ 

อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค  ขัน้ท่ี 2 ความต้องการความปลอดภัยและความมัน่คง 

เป็นความต้องการท่ีปรารถนาท่ีจะอยู่ห่างจากสิ่งท่ีเป็นภยัอนัตรายต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอบุตัิเหตุ โรคภัย    

ไข้เจ็บ รวมถึงความไมมี่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดงันัน้ บคุคลจึงสนใจในหลกัประกนับางอย่าง ได้แก่ การ

ประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ การเก็บเงินสะสม และการใช้บําเหน็จบํานาญเม่ือเกษียณอาย ุสิ่งเหล่านีทํ้าให้



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020 

 

 

 

- 15 - 

เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมัน่คง  ขัน้ท่ี 3 ความต้องการทางสงัคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของ 

บุคคลโดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับบิดามารดา สามีภรรยาและลูกรวมถึงญาติพ่ีน้อง นอกจากนัน้   

ความต้องการนี ้อาจตอบสนองได้ในสภาพแวดล้อมทางสงัคม ได้แก่ ความต้องการมีความสัมพนัธ์อัน

อบอุน่กบัเพ่ือน โดยเฉพาะเพ่ือนร่วมงาน ความรู้สกึท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ และเป็นผู้ ท่ีมีคณุคา่ของกลุ่ม

ท่ีเขาเป็นสมาชิก  สว่นขัน้ท่ี 4 ความต้องการท่ีจะได้รับการยกยอ่งและเป็นท่ียอมรับ หมายถึง ความต้องการ

ของบุคคลท่ีมีคณุค่าสําหรับคนอ่ืน ดงันัน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความสามารถท่ีแท้จริง ความสําเร็จ และ

ความเคารพท่ีได้รับจากคนอ่ืน และขัน้ท่ี 5 ความต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จสงูสุดหรือความต้องการ

ประจกัษ์ตน หมายถึง แนวโน้มของบคุคลท่ีจะเป็นหรืออยูใ่นสถานภาพท่ีเขามีศกัยภาพท่ีจะเป็นได้  

         นอกจากนัน้ แนวคิดดงักลา่วสอดคล้องกบัทฤษฎีการจดัการท่ีวา่ด้วยคณุสมบตัิท่ีทําให้องค์กรเป็น

เลิศ 8 ประการ ประกอบด้วย การมุง่เน้นท่ีการปฏิบตั ิ(Bias for Action) การมีความใกล้ชิดกบัลกูค้า 

(Close to the Customer) การให้ความอิสระในการทํางานและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ 

(Autonomy and Entrepreneurship) การเพิ่มผลผลิตโดยพนกังาน (Productivity Through People) การ

ตดิตามงานอยา่งใกล้ชิดและการใช้คา่นิยมเป็นแรงผลกัดนั (Hands-on and Value Driven) การทําแต่

ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ (Stick to the Knitting) การมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายและใช้พนกังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  (Simple Form and Lean Staff) และการเข้มงวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั 

(Simultaneous Loose Tight Properties) รวมทัง้ ยงัสอดคล้องกบัการวิจยัของ Amin and Ibrahim 

(2016) ท่ีพบวา่ การท่องเท่ียวชมุชนท่ีชาวชมุชนมีสว่นร่วม จะสง่ผลให้การทอ่งเท่ียวโฮมสเตย์ประสบ

ผลสําเร็จอยา่งยัง่ยืน จากการวิจยัของ Kalsom Kayat (2014) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง กรอบแนวคิดการทอ่งเท่ียว

ชมุชนในชนบทอยา่งยัง่ยืน พบวา่  มีหลายองค์ประกอบ เชน่ การมีสว่นร่วมในชมุชน การบริการจดัการใน

ด้านการเงิน การตลาด การอนรัุกษ์วฒันธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ตา่งๆ ให้กบัชมุชน 

เชน่ด้านเศรษฐกิจ ด้านวฒันธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสงัคม นอกจากนัน้ ยงัสอดคล้องกบัการวิจยัของ

ดวงธิดา พฒัโน และเกิดศริิ เจริญวิศาล (2558) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง แนวทางการปฏิบตัท่ีิดีของการท่องเท่ียว

แบบโฮมสเตย์ภายใต้แนวคิดของความยัง่ยืน โดยพบวา่  1) การกระตุ้นการมีสว่นร่วมของชมุชน การสร้าง

การยอมรับและการสร้างภาวะผู้ นําภายในชมุชน  2) การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งเจ้าบ้านและผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสียผา่นกระบวนการความร่วมมือตา่งๆ  3) การจดัการและพฒันาพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัระบบนิเวศ

ชมุชน  4) การเผยแพร่และทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน และ 5) 

ความสามารถในการรองรับการทอ่งเท่ียว 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. เน่ืองจากมีข้อจํากัดในด้านเวลา ทําให้ผู้ วิจยัไม่สามารถลงพืน้ท่ีแต่ละชุมชนได้เป็นระยะเวลา

ยาวนานต่อเน่ือง เพ่ือเรียนรู้ปัญหาเชิงลึกในด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีควรจะได้จากการสงัเกตการณ์ และการ

ทอ่งเท่ียวในแตล่ะฤดกูาล อาจส่งผลกระทบในบางส่วนแก่นกัท่องเท่ียว เช่น กลุ่มของนกัท่องเท่ียว อย่างไร

ก็ตาม จากการสอบถามคนในพืน้ท่ีพบวา่ ปัญหาเชิงลกึในด้านอ่ืนนัน้ ไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั 

 2. เน่ืองจากเป็นการศึกษาโฮมสเตย์จากตวัแทนของแต่ละภูมิภาค โดยการคดัเลือกจากผู้ ท่ีได้รับ

รางวลัโฮมสเตย์อาเซียน ซึง่มีผลงานวิจยัในลกัษณะเดียวกนั เพียงแตส่ถานท่ีดงักล่าวมีแหล่งท่องเท่ียวซึ่งมี

จุดเด่นท่ีแตกต่างกัน เช่น บ้านปราสาทซึ่งมีการท่องเท่ียวท่ีเน้นด้านประวตัิศาสตร์ ส่วนแม่กําปองมีการ

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรมีการศึกษาตอ่ยอดด้านการเปรียบเทียบสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวอ่ืนซึง่มีจดุเดน่ในการทอ่งเท่ียวแตล่ะด้านเพ่ือศกึษาการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ในเชิงลกึตอ่ไป 
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