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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เลือกพักโฮมสเตย์ในประเทศ
ไทย 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโฮมสเตย์ในประเทศไทย 3) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชี วิตชาวชุมชนโฮมสเตย์ 4) เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และเพื่อศึกษาปั จจัยที่ทําให้ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน เพื่อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ใ นการทํ าวิ จัยได้ เ ก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ โดย
กลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ ยวและชาวชุมชนในหมู่บ้านบ้ านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา แม่กําปอง
จังหวัดเชี ยงใหม่ บ้ านนํ า้ เชี่ ยว จัง หวัดตราด บ้ านบางนํา้ ผึง้ จัง หวัดสมุทรปราการ และ เกาะยาวน้ อย
จังหวัดพังงา แบบสอบถามของนักท่องเที่ ยวทัง้ 5 สถานที่รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 417 ชุด และ แบบสอบถาม
ชาวชุม ชนทัง้ 5 สถานที่ รวมทัง้ สิ น้ จํ านวน 415 ชุด การวิ จัยนี จ้ ะใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ทางสถิ ติต าม
ลักษณะข้ อมูล โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ สถิติ
ที่ใช้ ได้ แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาค่า
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรส่งผ่าน โดยใช้ สถิติหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
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ผลการศึกษาพบว่า
1. การมาเที่ยวส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวมากับกลุ่มเพื่อนซึ่งเกินร้ อยละ 50 โดยมาเป็ นกลุ่มรถบัส
หรื อมาเป็ นคณะ วัตถุประสงค์การมาโฮมสเตย์ส่วนใหญ่มาเพื่อหาข้ อมูลทําวิจยั และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง อายุอยู่ระหว่าง 21-50 ปี เฉลี่ยร้ อยละ 60 และมีสถานภาพโสด
อาชีพหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ทํางานเป็ นพนักงานบริ ษัท สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และรายได้
อยูร่ ะหว่าง 10,000-50,000 บาท
2. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว มี 9 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้ านเจ้ าของบ้ าน คือ ด้ าน
ความมีอธั ยาศัยไมตรี สามารถสื่อสารพื ้นฐานภาษาอังกฤษได้ และผ่านการอบรมการท่องเที่ยวท้ องถิ่น 2)
ปั จจัยด้ านที่พกั คือ การที่มีที่นอนฟูก หมอน ผ้ าห่มที่สะอาด 3) ปั จจัยด้ านสุขอนามัยและอาหาร คือ การมี
อาหารและนํ า้ ดื่มสะอาด 4) ปั จจัยด้ านทํ าเลที่ตงั ้ คือ การเข้ าถึงชุมชนโฮมสเตย์ ได้ ด้วยพาหนะอย่างใด
อย่างหนึ่ง 5) ปั จจัยด้ านกิจกรรม คือ การมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ เข้ าใจเรี ยนรู้ วิถีชุมชน 6) ปั จจัยด้ านการ
จัดการ คือ การจัดการให้ มีระบบ และรูปแบบการจัดการฐานข้ อมูลของสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ และการเข้ า
พักเพื่ อให้ นักท่องเที่ ยวได้ ท ราบข้ อมูลเจ้ าของบ้ าน 7) ปั จ จัยด้ านความปลอดภัย คื อ มี ป้ายสัญ ลักษณ์
ป้องกันอันตรายและมีอุปกรณ์ ป้องกัน อันตราย 8) ปั จจัยด้ านการตลาด คือ มีการคิดราคาเป็ นที่ยอมรับ
ของกลุ่ม หรื อการคิดราคาที่ เป็ นธรรม สมเหตุสมผลนั่นเอง และ 9) ปั จจัยด้ านความยั่งยืน คือ สินค้ าที่
นํามาขายให้ แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวมาจากวัตถุดิบในท้ องถิ่น และมีกฎเกณฑ์การใช้ ทรัพยากรเพื่อประโยชน์
และความยัง่ ยืน
3. ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโฮมสเตย์ มี 4 ปั จจัย คือ 1) ด้ านเศรษฐกิจ คือ การที่
ชุมชนมีรายได้ เพิ่มจากการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เศรษฐกิจของชุมชนพัฒนาดีขึ ้น และชาวชุมชนมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ ดี ขึน้ 2) ด้ า นสัง คม คื อ การที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วโฮมสเตย์ ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ ง ใน
ครอบครัว ในชุมชน และมีการร่วมมือแก้ ไขปั ญหาในชุมชน 3) ด้ านสิ่งแวดล้ อม คือ การที่มีการปรับภูมิทศั น์
ทัศนียภาพของชุมชนให้ สวยงามขึ ้นและไม่เกิดปั ญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้ านสุขภาพ
คือ การที่การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไม่สง่ ผลต่อสุขภาพด้ านร่างกายและจิตใจ รวมทังสุ
้ ขภาพของชาวชุมชนไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
4. ปั ญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ พบว่า ยังไม่ได้ รับการสนับสนุน
จากภาครัฐเท่าที่ควร ชาวบ้ านต้ องรวมกลุ่มและต้ องมีผ้ นู ําที่เข้ มแข็งและเสียสละในการบริ หารจัดการ สื่อ
ออนไลน์นบั ว่ามีบทบาทอย่างมากในการค้ นหาข้ อมูล บางชุมชนต้ องการทําเว็บไซต์แต่ขาดทุนทรัพย์ ส่วน
ผู้ประกอบการที่ มีทุนทรัพย์ก็สามารถทํ าเว็บไซต์เองได้ บุคคลที่ต้องการเข้ าพักโฮมสเตย์ของชุมชนจึงไม่
สามารถเข้ าถึงชุมชนโฮมสเตย์ดงั กล่าวได้ นอกจากนัน้ ยังขาดการสนับสนุนการจัดอบรมการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวในท้ องถิ่น และการอบรมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษพื ้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว
5. ปั จจัยที่ทําให้ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ประสบความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน การที่จะทําให้ การท่องเที่ยว
โฮมสเตย์เกิดความยัง่ ยืนนัน้ จําเป็ นต้ องตระหนักถึงหลายภาคส่วน ทังการที
้
่ภาครัฐมีนโยบายเพื่อสนับสนุน
กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการในการท่องเที่ยว เช่น ในปี 2560 รัฐบาลได้ ส่งเสริ มการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
สไตล์ลึกซึ ้ง จึงนับเป็ นโอกาสอันดีสําหรับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ แต่โอกาสก็มาพร้ อมกับวิกฤตเช่นกันหาก
ขาดการควบคุมดูแลที่ดี
คําสําคัญ: ปั จจัยความสําเร็ จ, ธุรกิ จโฮมสเตย์

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
รั ฐ บาลไทยได้ มี น โยบายสนับ สนุน การท่ อ งเที่ ย วไปสู่ทุ ก ชุม ชน เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า การจัด การ
ท่องเที่ยว เน้ นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะก่อให้ เกิดการสร้ างงาน และสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัวและชุมชน
เป็ นอย่างมาก ลักษณะและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) แต่ละแห่งมี
ความคล้ ายคลึงกัน โดยเป็ นการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) โดยชุมชนมีส่วนร่ วม และการ
ให้ บริ การบ้ านพักแบบโฮมสเตย์ (Homestay) กิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในลักษณะเกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน อาทิ การเดินป่ าชมธรรมชาติ นํ ้าตก ดูนก ดอกไม้ ต้ นไม้ สมุนไพร การ
เรี ยนรู้ และร่ วมดําเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของท้ องถิ่น และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้ าน
นักท่องเที่ยวที่ สนใจการท่องเที่ยวชุมชนจะเป็ นนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ซึ่งเป็ นแนวโน้ มของนักท่องเที่ยวใน
ปั จจุบนั ที่เป็ นพวกรั กการผจญภัย ใฝ่ รู้ มีการศึกษา และชอบทดลอง โดยมีแรงจูงใจในการเดินทางจาก
ความต้ องการหาประสบการณ์ ใหม่ๆ มองโอกาสทางด้ านธุรกิจ และมี ความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น เช่น อาหารท้ องถิ่นและวิถีชีวิตพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น ส่วนความถี่ในการเดินทางและการจัดการท่องเที่ยว
จะไม่เป็ นไปตามฤดูกาล ส่วนมากเป็ นการจัดการท่องเที่ยวเอง ทําเป็ นกลุ่มเล็ก และมีผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ านเป็ นผู้แนะนํ าในการท่องเที่ ยว เช่น ไกด์สําหรับเดินป่ า ดูนก ในประเทศไทย มีหมู่บ้านที่ดําเนินการ
ท่องเที่ ยวโดยชุมชน และเปิ ดให้ บริ การที่พักแบบโฮมสเตย์อยู่หลายแห่ง และมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นทุกปี
เนื่องจากนักท่องเที่ ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวลักษณะเช่นนี ม้ ากขึน้ และชุมชนเองก็
มองเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวชุมชนและการให้ บริ การที่พกั แบบโฮมสเตย์ ซึ่งทําให้ มีรายได้ เสริ มจาก
การให้ บริการท่องเที่ยว (กรวรรณ สังขกร, 2552)
ในขณะที่การค้ นหาประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในลักษณะด้ านวัฒนธรรม ชุมชน และ
ธรรมชาติ กลับพบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นรูปแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ดงึ ดูดเหมาะสมสําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยในวงกว้ าง โดยส่วนใหญ่ให้ การยอมรับในประเด็นที่วา่ 1) มี
ความต้ องการหนีจากความเคร่งเครี ยดในเมืองและต้ องการผ่อนคลายในชนบทมากยิ่งขึ ้น 2) นักท่องเที่ยว
จํานวนมากขึ ้นกําลังมองหาประสบการณ์ในชนบทที่มี “ความเป็ นท้ องถิ่น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปจากประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร เนเธอร์ แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส นอกจากนี ้ ยังมีความ
ต้ องการจากนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศอื่นๆ รวมทัง้ จากญี่ปนุ่ เกาหลี และฮ่องกง 3) ความต้ องการ
ประสบการณ์แบบ “ปฏิสมั พันธ์” ที่เพิ่มมากขึ ้น รวมทัง้ การพบปะกับคนท้ องถิ่น 4) ความสนใจและ
กิจกรรมกําลังกลายเป็ นสิ่งสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับการมีแต่สถานที่ทอ่ งเที่ยวเพียง
อย่างเดียว นักท่องเที่ยวยังสนใจประสบการณ์ที่มีความคิดสร้ างสรรค์: “ความทรงจําครัง้ หนึง่ ในชีวิต”
5) ความตระหนักรู้ที่เพิ่มมากขึ ้น และความใส่ใจเรื่ องธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
และผลกระทบต่อชุมชนท้ องถิ่นและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ ้นกําลังมองหา “การท่องเที่ยวที่มี
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ความรั บผิดชอบ” นักท่องเที่ ยวกํ าลังต้ องการข้ อมูลที่เพิ่มมากขึน้ เกี่ ยวกับประเด็น เรื่ องสิ่งแวดล้ อมและ
สังคมซึง่ เกี่ยวข้ องกับสถานที่ที่พวกเขาจะไปเยี่ยมเยือน รวมทัง้ การท่องเที่ยวทางเลือกที่ “รักษ์ สิ่งแวดล้ อม”
และ 6) ความต้ องการที่เพิ่มมากขึ ้นสําหรับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้
และการท่องเที่ยวแบบเหมาะสมกับทังครอบครั
้
ว รวมถึงการเยี่ยมเยือนชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งหลายครอบครัว
ต้ องการให้ ลกู ๆ ของพวกเขามีการศึกษาที่กว้ างไกลขึ ้นแบบ “ออกนอกห้ องเรี ยน”
ดังนัน้ ถึงแม้ ว่าการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีแนวโน้ มที่เติบโตขึ ้น แต่จากการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลทําให้
ผู้วิจยั ทราบถึงปั ญหาของการดําเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบการเข้ าพักโฮมสเตย์ ดังเช่นจากรายงาน
ผลการเสวนาเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคโฮมสเตย์ไทย โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการส่งเสริ ม
และพัฒ นาการท่ องเที่ ยวในพื น้ ที่ จัง หวัดภาคกลาง ภาคตะวัน ออกและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ใน
คณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา ได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาโฮมสเตย์ไทย สรุปได้ ดังนี ้ 1) ยังไม่มี
กฎหมายฉบับใดบัง คับให้ ธุ ร กิ จ โฮมสเตย์ ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสํ านักงานพัฒ นา การ
ท่องเที่ยวแต่อย่างใด และบทลงโทษของการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยก็เพียงยึดป้าย
มาตรฐานโฮมสเตย์คืนเท่านัน้ ไม่มีบทลงโทษประการอื่น 2) การจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ในชุมชน ในปั จจุบนั
ยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทํา ไม่มีการรวมกลุ่มกันเท่าที่ควร และผู้ประกอบการมักเป็ นคนฐานะดีในชุมชน
บ้ างประกอบธุรกิจแบบรี สอร์ ท โดยใช้ ชื่อโฮมสเตย์บงั หน้ า ทําให้ ผลประโยชน์ตกอยู่กบั คนกลุ่มหนึ่งเท่านัน้
และการจัดตังกลุ
้ ม่ โฮมสเตย์ขึ ้นมา บ้ างก็ไม่ได้ คิดถึงคนส่วนใหญ่ในชุมชน เพราะหากบ้ านใดต้ องการจัดตัง้
เพียงรวมกลุ่มจํานวน 3 หลังคาเรื อนขึ ้นไปก็สามารถจัดตังได้
้ แล้ ว ทังๆ
้ ที่คนในชุมชนได้ รับผลกระทบด้ าน
ลบ ปั ญหาสภาพแวดล้ อม ปั ญหาด้ านสังคมเท่าเทียมกัน 3) การดําเนินงานของบางชุมชนมีการดําเนินการ
เป็ นเอกเทศไม่มีการเชื่อมโยงในรูปของเครื อข่าย ซึ่งไม่สอดคล้ องกับหลักการที่กําหนดให้ ควรทําในรูปแบบ
ของชุมชนและเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ทังนี
้ ้ เพื่อแบ่งปั นทรัพยากรทังในด้
้ านแหล่งท่องเที่ยวและ
การให้ บ ริ การโดยอาศัยผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องท้ อ งถิ่ น ในชุม ชนเพื่ อเป็ นจุดสนใจดึง ดูด นัก ท่องเที่ ยว 4) ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อม เช่ น การแย่ ง ชิ ง ทรั พ ยากร ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรม ความหลากหลายวั ฒ นธรรมของ
นักท่องเที่ยวที่ไม่เข้ าใจวิถีชมุ ชน อาจส่งผลทําให้ เกิดความไม่พอใจของคนในพื ้นที่นนได้
ั ้ 5) ความเข้ าใจผิด
เกี่ยวกับชื่อ เพราะคําว่า โฮมสเตย์ มีประชาชนบางกลุ่มนําไปใช้ โดยไม่ตรงกับความหมายที่แท้ จริ งกับชื่อ
6) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอํานาจเพียงการกําหนดมาตรฐานเชิงสมัครใจ โดยมิได้ มีบทบังคับให้ ผ้ ู
ประกอบกิจการที่พกั วัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์) จะต้ องเข้ ามารับรองมาตรฐาน 7) ชาวชุมชนหลายรายที่
ประกอบกิจการที่ พักวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์) หันมายึดอาชีพให้ บริ การที่พักแบบดังกล่าวแทนการ
ประกอบอาชีพหลัก ซึง่ ทําให้ วิถีชมุ ชนสูญหายและอาจประสบปั ญหาการขาดรายได้ เมื่อไม่มีนกั ท่องเที่ยว
ด้ วยเหตุนี ้ จึงมี การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยทางด้ านต่างๆ เพื่อช่วยให้ การท่องเที่ยวในลักษณะโฮม
สเตย์เป็ นการท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่าด้ วยการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
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ชุมชนอย่างยัง่ ยืน และไม่ขดั ต่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ดังเช่นการศึกษาของ สุทศั น์ ละงู (2551)
ที่ได้ ศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพที่เอื ้อต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ : กรณีศึกษาชุมชนชาวเล บ้ าน
สังกาอู้ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจยั พบว่า วิถีชีวิตและศักยภาพที่เอื ้อต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ มีดงั นี ้ 1) วิถีชีวิตด้ านอาชีพ เป็ นปั จจัยที่เอื ้อต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ของชุมชนบ้ าน
สังกาอู้ โดยอาชีพต่างๆ ได้ แก่ กิจกรรมลากอวน หาปลา ลากอวนกุ้ง การดํานํ ้าลึกจับปลา การงมหอย การ
นับเรื อหางยาว เพื่ อให้ นักท่องเที่ ยวได้ ร่วมทํากิจ กรรมเหล่านี ้ 2) วิถีชีวิตด้ านภูมิปัญญา ได้ แก่ การทํ า
สมอเรื อโบราณ การทําไซปลา การทําเรื อปาจัก๊ การสานตะกร้ าหวาย การทํากรงนก การผลิตเครื่ องดนตรี
3) วิถีชีวิตด้ านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การเชื่อผู้นํา เพื่อทําให้ ชมุ ชนมีความสงบราบรื่ น นอกจากนี ้ ยัง
มีการศึกษาที่พบว่า การบริ หารจัดการโฮมสเตย์ และการให้ บริ การทางการท่องเที่ยวมีการดําเนินการอย่าง
มีประสิทธิ ภาพ และเพื่อให้ การบริ หารจัดการโฮมสเตย์มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ควรมีการจัดทําตารางและ
การบํ า รุ ง รั ก ษาที่ พัก กระตุ้น เกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบตามมาตรฐานของโฮมสเตย์ เพื่ อ นํ า ไปสู่ก าร
พัฒนาการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (เปรมลักษณ์ มูลใจ, 2555)
จากเหตุผลด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนของรัฐบาลเพื่อการท่องเที่ยวที่มนั่ คง มัง่
คัง่ ยัง่ ยืน สมาชิกชุมชนมี รายได้ จากการท่องเที่ยว และเป็ นการส่งเสริ มเอกลักษณ์ความเป็ นไทยในการ
ถ่ายทอดผ่านวิถีชมุ ชน อีกทังปั
้ ญหาที่พบในการดําเนินงานโฮมสเตย์ในด้ านต่างๆ จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจและ
ดําเนินการศึกษาปั จจัยความสําเร็ จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทยเพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพและการประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เลือกพักโฮมสเตย์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยความสําเร็ จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่สง่ ผลต่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

นิยามศัพท์ เฉพาะ
โฮมสเตย์ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นกั ท่องเที่ยวจะต้ องพักรวมกับเจ้ าของบ้ านชายคา
เดี ยวกัน โดยมี ห้องพักหรื อพื น้ ที่ ใช้ สอยภายในบ้ านเหลื อ สามารถนํ ามาดัดแปลงให้ นักท่องเที่ ยวพักได้
ชัว่ คราว ซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้ อง มีผ้ พู กั รวมไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทน และการบริ การ สิ่งอํานวย
ความสะดวกตามสมควร อันมีลกั ษณะเป็ นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ เสริ ม ซึ่งเป็ นตามบทคํานิยาม
คําว่า “โรงแรม” แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และได้ ขึน้ ทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
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ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้ าของกิจการโฮมสเตย์ในชุมชนที่ได้ รับรางวัลโฮมสเตย์อาเซียน ซึ่งเป็ น
ตัวแทนในแต่ล ะภูมิ ภ าค จํ านวน 5 แห่ง ได้ แก่ บ้ านแม่กําปอง จัง หวัดเชี ยงใหม่ บ้ านปราสาท จัง หวัด
นครราชสีมา บางนํ ้าผึ ้ง จังหวัดสมุทรปราการ บ้ านนํ ้าเชี่ยว จังหวัดตราด และเกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้ านประชากร
1. กลุม่ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 5 แห่ง แห่งละ 80 ราย รวม 400 ราย
2. คนในชุมชนโฮมสเตย์ที่เป็ นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค โดยเลือกที่ได้ รับรางวัลโฮมสเตย์อาเซียน
จํานวน 5 แห่ง แห่งละ 80 ราย รวม 400 ราย ได้ แก่
2.1 บ้ านแม่กําปอง จังหวัดเชียงใหม่
2.2 บ้ านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
2.3 บางนํ ้าผึ ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
2.4 บ้ านนํ ้าเชี่ยว จังหวัดตราด
2.5 เกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ผู้ วิ จัย ได้ ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลการวิ จั ย โดยสรุ ป เป็ นขอบเขตด้ า นเนื อ้ หา
องค์ประกอบความสําเร็ จได้ ดงั นี ้
1. องค์ประกอบด้ านเจ้ าของบ้ าน
2. องค์ประกอบด้ านที่พกั
3. องค์ประกอบด้ านสุขอนามัยและอาหาร
4. องค์ประกอบด้ านทําเลที่ตงั ้
5. องค์ประกอบด้ านกิจกรรม
6. องค์ประกอบด้ านการจัดการ
7. องค์ประกอบด้ านความปลอดภัย
8. องค์ประกอบด้ านการตลาด
9. องค์ประกอบด้ านความยัง่ ยืน

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

1. ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับภาครัฐ เพื่อนําไปใช้ ในด้ านการวางแผน
นโยบายด้ านการท่องเที่ยวในรู ปแบบโฮมสเตย์
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2. ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับภาคเอกชน เกี่ยวกับมิติในการนําโมเดล
ธุรกิจไปประยุกต์ใช้ ในกลยุทธ์
3. ผลการวิจัยในครั ง้ นี ส้ ามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับชุมชน โดยสามารถนําโมเดลธุรกิจไป
ประยุกต์ใช้ ให้ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับสากล
4. ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับนักท่องเที่ยว ในด้ านการศึกษาข้ อมูลที่พกั
และมุมมองของมาตรฐานโฮมสเตย์ในประเทศไทย

แนวคิดและทฤษฎี

แนวคิดของ Follett (1993) ว่าด้ วย “การจัดการเป็ นเทคนิคการทํางานให้ สําเร็ จ โดยอาศัยผู้อื่น”
เป็ นการเน้ น เรื่ อ งการประสานงาน โดยกล่ า วว่ า ในการจัด การหรื อ การบริ ห ารงานจํ า เป็ นต้ อ งมี ก าร
ประสานงาน 4 ชนิด ดังต่อไปนี ้
1. การประสานงาน โดยการติดต่อโดยตรงกับตัวบุคคลที่รับผิดชอบงาน
2. การประสานงานในระยะเริ่ มแรกหรื อในขันวางแผนกิ
้
จกรรม
3. การประสานงาน ที่เป็ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันในกิจกรรมทุกอย่างที่กระทํา
4. การประสานงานที่กระทําเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง
Thomas J. Peters (2004) ได้ นําเสนอทฤษฎี In search of Excellence ดังนี ้
คุณสมบัตทิ ี่ทําให้ องค์กรเป็ นเลิศ 8 ประการ ได้ แก่
1. การมุง่ เน้ นที่การปฏิบตั ิ (Bias for Action)
2. การมีความใกล้ ชิดกับลูกค้ า (Close to the Customer)
3. การให้ ความอิสระในการทํางานและสร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของกิจการ (Autonomy and
Entrepreneurship)
4. การเพิ่มผลผลิตโดยพนักงาน (Productivity through People)
5. การติดตามงานอย่างใกล้ ชิดและการใช้ คา่ นิยมเป็ นแรงผลักดัน (Hands-on and Value
Driven)
6. การทําแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (Stick to the Knitting)
7. การมีรูปแบบที่เรี ยบง่ายและใช้ พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Simple Form and Lean Staff)
8. การเข้ มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Loose Tight Properties)
ส่วนธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่แม้ ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่จําเป็ นต้ องอาศัยความ
ร่ วมมือกันของชุมชน ดังนัน้ การเข้ าใจในทฤษฎีของการจัดการรูปแบบต่างๆ จะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่ น และสามารถแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในชุมชนได้ อย่างเหมาะสม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
เจ้ าของบ้ าน
ที่พกั
สุขอนามัยและอาหาร

ทําเลที่ตงั ้
กิจกรรม

ความพึงพอใจโดยรวม
ของนักท่องเที่ยว

การจัดการ
ความปลอดภัย
การตลาด

ความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
โฮมสเตย์ในประเทศไทย

ความยัง่ ยืน

ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านสังคม
ด้ านสิ่งแวดล้ อม

ความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตของชาว
ชุมชน

ด้ านสุขภาพ

ขัน้ ตอนดําเนินการวิจัย
ผู้วิจยั เลือกวิธีวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ทังการวิ
้
จยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยให้ ความสําคัญการศึกษาเชิงปริ มาณมากกว่า
เชิงคุณภาพ ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจยั โดยได้ แบ่งขันตอนดํ
้
าเนินการวิจยั เป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
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ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้ างและพัฒนาองค์ประกอบ
1) การสังเคราะห์เอกสาร
ด้ วยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทังไทยและต่
้
างประเทศที่เกี่ ยวกับปั จจัย
ความสําเร็ จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย รวมถึงการลงภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์ นํา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และร่างองค์ประกอบของการจัดการศึกษา
เบื ้องต้ น
2) การสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นผู้ประกอบการ ผู้เป็ นเจ้ าของบริ การจัดการโฮมสเตย์ใน
พื ้นที่ 5 แห่ง ได้ แก่ บ้ านแม่กําปอง จังหวัดเชียงใหม่ บ้ านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา บางนํ ้าผึ ้ง จังหวัด
สมุทรปราการ บ้ านนํ ้าเชี่ยว จังหวัดตราด เกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา
ขัน้ ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่อนําข้ อมูลการสร้ างเครื่ องมือวิจยั และเมื่อสร้ างเครื่ องมือ
วิจยั ด้ วยการจัดทําเป็ นแบบสอบถามแล้ ว จึงนํากลับไปเก็บข้ อมูลกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์
องค์ประกอบความสําเร็ จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย ผู้วิจยั พัฒนาเครื่ องมือในขันตอน
้
นี ้จากร่างองค์ประกอบความสําเร็ จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
นักท่องเที่ยว 400 ราย และชาวชุมชน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการแจงแจงความถี่ (Frequency) ร้ อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
เครื่ องมือและการพัฒนาเครื่ องมือ
1) แบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโฮมสเตย์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน ยานพาหนะที่มาท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทาง และวัตถุประสงค์การเดินทาง ซึ่ง
เป็ นคําถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ข้ อ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ แบบเลือกตอบรวม
10 ข้ อ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูล เกี่ ยวกับปั จ จัยขององค์ ประกอบโฮมสเตย์ ที่ มี ผลต่อความพึง พอใจของ
นักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็ น 9 ตัวแปร
2) แบบสอบถามชาวชุมชนโฮมสเตย์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน แหล่งรายได้ หลัก ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บ้าน การเป็ นสมาชิกโฮมสเตย์
และระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนโฮมสเตย์ ซึง่ เป็ นคําถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข้ อ
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ส่วนที่ 2 ข้ อ มูล เกี่ ยวกับคุณ ภาพชี วิตชาวชุม ชนโฮมสเตย์ แบ่ง ออกเป็ น 4 ตัวแปร รวม
25 ข้ อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโฮมสเตย์ของชาวชุมชน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ได้ ใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ ตามลั ก ษณะข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ และสถิตทิ ี่ใช้ ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั สรุปได้ ดังนี ้
การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้ านบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สถิติที่ใช้
การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ส่งผ่าน โดยใช้ สถิตหิ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์เพื่อทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ และตัว
แปรส่งผ่าน โดยใช้ สถิติหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)

ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมนักท่องเที่ ยวที่เลื อกพักโฮมสเตย์ พบว่า การมาเที่ยวส่วนใหญ่ เกินร้ อยละ 50 ของ
นักท่องเที่ยวมากับกลุม่ เพื่อน โดยจะมาเป็ นกลุ่มรถบัสหรื อมาเป็ นคณะ วัตถุประสงค์การมาโฮมสเตย์ส่วน
ใหญ่มาเพื่อหาข้ อมูลทําวิจยั และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง อายุอยู่
ระหว่าง 21-50 ปี เฉลี่ ยร้ อยละ 60 และมีสถานภาพโสด อาชีพหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะทํางานเป็ น
พนักงานบริษัท รับราชการ และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึง่ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ อยู่
ระหว่าง 10,000-50,000 บาท ผู้ที่มาท่องเที่ยวโฮมสเตย์ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี ้ค่อนข้ าง
ดี แต่มีบางส่วนยังเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และการเข้ าพักในรี สอร์ ท ที่ใช้ คําว่า
โฮมสเตย์ ประกอบในชื่อที่เรี ยกด้ วยนัน้
2. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว พบว่า มี 9 ปั จจัย ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านเจ้ าของ
บ้ าน ด้ านความมีอธั ยาศัยไมตรี สามารถสื่อสารพื ้นฐานภาษาอังกฤษได้ และผ่านการอบรมการท่องเที่ยว
ท้ องถิ่ น 2) ปั จจัยด้ านที่ พัก คือ การที่ มีที่นอนฟูก หมอน ผ้ าห่ม ที่สะอาด 3) ปั จจัยด้ านสุขอนามัยและ
อาหาร คือการมี อาหารและนํ ้าดื่มสะอาด 4) ปั จจัยด้ านทําเลที่ตงั ้ คือการเข้ าถึงชุมชนโฮมสเตย์ได้ ด้วย
พาหนะอย่างใดอย่างหนึ่ง 5) ปั จจัยด้ านกิจกรรม คือ การมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ เข้ าใจการเรี ยนรู้วิถีชมุ ชน
6) ปั จจัยด้ านการจัดการ คือ การจัดการให้ มีระบบ รูปแบบการจัดการฐานข้ อมูลสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ ว่า
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มีใครบ้ าง การเข้ าพักเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ทราบข้ อมูลเจ้ าของบ้ าน 7) ปั จจัยด้ านความปลอดภัย คือ มี
ป้ายสัญลักษณ์ป้องกันอันตรายและมีอปุ กรณ์ป้องกัน อันตราย 8) ด้ านการตลาด คือ มีการคิดราคาเป็ นที่
ยอมรับของกลุ่ม หรื อการคิดราคาที่ เป็ นธรรม สมเหตุสมผล 9) ด้ านความยั่งยืน คือ สินค้ าที่นํามาขาย
ให้ กับกลุ่ม นักท่องเที่ ยวมาจากวัต ถุดิบในท้ องถิ่ น และมี กฎเกณฑ์ การใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อประโยชน์ และ
ความยัง่ ยืน
3. ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโฮมสเตย์ พบว่า มี 4 ปั จจัยคือ 1) ด้ านเศรษฐกิจ คือ
การที่ ชุมชนมี ร ายได้ เพิ่ มจากการท่องเที่ ยวโฮมสเตย์ เศรษฐกิจของชุมชนพัฒนาดีขึน้ และชาวชุมชนมี
ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น 2) ด้ านสังคม คือ การที่การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไม่ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ ง
ในครอบครัว ในชุมชน และมีการร่วมมือแก้ ไขปั ญหาในชุมชน 3) ด้ านสิ่งแวดล้ อม คือ การที่มีการปรับภูมิ
ทัศน์ ทัศนียภาพของชุมชนให้ สวยงามขึ ้นและไม่เกิดปั ญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้ าน
สุขภาพ คือ การที่การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไม่ส่งผลต่อสุขภาพด้ านร่างกายและจิตใจ อีกทังสุ
้ ขภาพของชาว
ชุมชนไม่เป็ นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
4. ปั ญ หาและอุปสรรคที่ ส่ง ผลกระทบต่อการท่องเที่ ยวโฮมสเตย์ จากการสัมภาษณ์ เชิ ง ลึกกับ
ผู้นําชุมชนและชาวบ้ านที่เป็ นสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า ยังไม่ได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร
ชาวบ้ านต้ องรวมกลุ่มและต้ องการมี ผ้ ูนํ าที่เ ข้ มแข็ง และเสี ยสละในการบริ ห ารจัดการ สถานที่ บางแห่ง
อยู่ห่างไกล ไม่มีทุนทรัพย์ในการประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านของตนเอง เนื่องจากหากต้ องการเข้ าถึงกลุ่มของ
นักท่องเที่ยวที่สนใจในปั จจุบนั สื่อออนไลน์นบั ว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการค้ นหาข้ อมูล บางชุมชนต้ องการ
ทําเว็บไซต์หรื อการทําสไลด์ฉายภาพให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ทราบประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้านแต่ก็ขาดทุน
ทรัพย์ดงั กล่าว และจากประสบการณ์ ของผู้วิจยั ในการเข้ าพักโฮมสเตย์ที่เกาะยาวน้ อย ได้ เคยเข้ าค้ นหา
ข้ อมูลเกี่ยวกับชุมชนเกาะยาวน้ อยทางสื่อออนไลน์ แต่พบเพียงที่ข้อมูลที่พกั ของเอกชน และไม่มีข้อมูลของ
กลุ่ม ชุมชนโฮมสเตย์ อยู่บนสื่ อออนไลน์ ซึ่ง มี เพี ยงผู้ประกอบการที่ มี ทุนทรัพย์ ในการทํ าเว็บไซต์เท่านัน้
บุคคลที่ต้องการเข้ าพักโฮมสเตย์ของชุมชนจึงไม่สามารถเข้ าถึงชุมชนโฮมสเตย์ดงั กล่าวได้ รวมถึง ชุมชนยัง
ขาดการสนับสนุนการจัดอบรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวในท้ องถิ่น และการอบรม
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษพื ้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
5. ปั จ จัยความสํ าเร็ จ ของผู้ป ระกอบการธุร กิ จ โฮมสเตย์ ใ นประเทศไทย พบว่า การที่ จ ะทํ าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทยประสบความสําเร็ จได้ นนั ้ จําเป็ นต้ องตระหนักถึงหลายภาค
ส่วน ทังการที
้
่ภาครัฐมีนโยบายเพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการในการท่องเที่ยว เช่น ในปี 2560
รัฐบาลได้ สง่ เสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ ้ง นับว่าเป็ นโอกาสที่ดีสําหรับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
แต่โอกาสก็ มาพร้ อมกับวิกฤตเช่น กัน หากขาดการควบคุมดูแล ซึ่ง ปั จจัยที่ สําคัญที่ สุดและมีอิทธิ พ ลต่อ
ความสําเร็จ นัน่ ก็คือ การบริ หารจัดการที่ดี
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยความสําเร็ จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย คือ
การบริ หารจัดการที่ดี โดยมีปัจจัยเกี่ยวข้ องได้ แก่ ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว มีปัจจัยย่อย 9 ปั จจัย ดังนี ้ 1)
ปั จจัยด้ านเจ้ าของบ้ าน คือ ความมีอัธยาศัยไมตรี สามารถสื่อสารพื ้นฐานภาษาอังกฤษได้ และผ่านการ
อบรมการท่องเที่ยวท้ องถิ่น 2) ปั จจัยด้ านที่พกั คือ การที่มีที่นอนฟูก หมอน ผ้ าห่มที่สะอาด 3) ปั จจัยด้ าน
สุขอนามัยและอาหาร คือการมีอาหารและนํ ้าดื่มสะอาด 4) ปั จจัยด้ านทําเลที่ตงั ้ คือการเข้ าถึงชุมชนโฮมส
เตย์ได้ ด้วยพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่ง 5) ปั จจัยด้ านกิจกรรม คือ การมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ เข้ าใจเรี ยนรู้วิถี
ชุมชน 6) ปั จจัยด้ านการจัดการ คือ การจัดการให้ มีระบบ รูปแบบการจัดการฐานข้ อมูลสมาชิกกลุ่มโฮมส
เตย์ว่ามีผ้ ใู ด และการเข้ าพักเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ทราบข้ อมูลเจ้ าของบ้ าน 7) ปั จจัยด้ านความปลอดภัย
คือ มีป้ายสัญลักษณ์ป้องกันอันตรายและมีอปุ กรณ์ป้องกัน อันตราย 8) ปั จจัยด้ านการตลาด คือ มีการคิด
ราคาเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม หรื อการคิดราคาที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และ 9) ปั จจัยด้ านความยัง่ ยืน คือ
สินค้ าที่นํามาขายให้ แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวมาจากวัตถุดิบในท้ องถิ่น และมีกฎเกณฑ์การใช้ ทรัพยากรเพื่อ
ประโยชน์และความยัง่ ยืน
ส่วนด้ านคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโฮมสเตย์ มีปัจจัยย่อย 4 ปั จจัย ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ
คือ การที่ชุมชนมีรายได้ เพิ่มจากการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เศรษฐกิจของชุมชนพัฒนาดีขึ ้น และชาวชุมชนมี
ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น 2) ปั จจัยด้ านสังคม คือ การที่การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไม่ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาความ
ขัดแย้ งในครอบครัว ในชุมชน และมีการร่วมมือแก้ ไขปั ญหาในชุมชน 3) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม คือ การที่มี
การปรับภูมิทศั น์ ทัศนียภาพของชุมชนให้ สวยงามขึ ้นและไม่เกิดปั ญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
และ 4) ปั จจัยด้ านสุขภาพ คือ การที่การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไม่ส่งผลต่อสุขภาพด้ านร่างกายและจิตใจ อีก
ทังสุ
้ ขภาพของชาวชุมชนไม่เป็ นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้ องกับ
ทฤษฎีลําดับขันความต้
้
องการ (Theory of Need Gratification) ที่ว่าด้ วยมนุษย์ทกุ คนล้ วนมีความต้ องการ
ที่จะสนองความต้ องการให้ กบั ตัวเองทังสิ
้ ้นและความต้ องการของมนุษย์มีหลายอย่างด้ วยกัน โดยที่มนุษย์
จะมีความต้ องการในขันสู
้ งขึ ้น เมื่อความต้ องการในขันตํ
้ ่าได้ รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจเสียก่อน ความ
ต้ องการนันประกอบด้
้
วย 5 ขัน้ ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 ความต้ องการพืน้ ฐานทางกายภาพและชีวภาพ เป็ นความ
ต้ องการในระดับตํ่าขันแรก
้
ซึ่งจําเป็ นเพื่อการอยู่รอด เช่น ความต้ องการในการพักผ่อน อากาศ อุณหภูมิที่
พอเหมาะ การขับถ่าย การเคลื่อนไหว และความต้ องการทางเพศ โดยรวมถึงความต้ องการในปั จจัยสี่คือ
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ขัน้ ที่ 2 ความต้ องการความปลอดภัยและความมัน่ คง
เป็ นความต้ องการที่ ปรารถนาที่จะอยู่ห่างจากสิ่งที่เป็ นภัยอันตรายต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นอุบตั ิเหตุ โรคภัย
ไข้ เจ็บ รวมถึงความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ บุคคลจึงสนใจในหลักประกันบางอย่าง ได้ แก่ การ
ประกันภัยในรูปแบบต่างๆ การเก็บเงินสะสม และการใช้ บําเหน็จบํานาญเมื่อเกษี ยณอายุ สิ่งเหล่านี ้ทําให้
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เกิดความรู้ สึกปลอดภัยและมัน่ คง ขัน้ ที่ 3 ความต้ องการทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็ นเจ้ าของ
บุคคลโดยทั่วไปจะมี ความสัม พัน ธ์ กับบิดามารดา สามี ภ รรยาและลูกรวมถึ ง ญาติพี่ น้ อง นอกจากนัน้
ความต้ องการนี ้ อาจตอบสนองได้ ในสภาพแวดล้ อมทางสังคม ได้ แก่ ความต้ องการมีความสัมพันธ์ อัน
อบอุน่ กับเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน ความรู้สกึ ที่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ และเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ค่าของกลุ่ม
ที่เขาเป็ นสมาชิก ส่วนขันที
้ ่ 4 ความต้ องการที่จะได้ รับการยกย่องและเป็ นที่ยอมรับ หมายถึง ความต้ องการ
ของบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าสําหรับคนอื่น ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความสามารถที่แท้ จริ ง ความสําเร็ จ และ
ความเคารพที่ได้ รับจากคนอื่น และขันที
้ ่ 5 ความต้ องการที่จะประสบความสําเร็ จสูงสุดหรื อความต้ องการ
ประจักษ์ตน หมายถึง แนวโน้ มของบุคคลที่จะเป็ นหรื ออยูใ่ นสถานภาพที่เขามีศกั ยภาพที่จะเป็ นได้
นอกจากนัน้ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้ องกับทฤษฎีการจัดการที่วา่ ด้ วยคุณสมบัติที่ทําให้ องค์กรเป็ น
เลิศ 8 ประการ ประกอบด้ วย การมุง่ เน้ นที่การปฏิบตั ิ (Bias for Action) การมีความใกล้ ชิดกับลูกค้ า
(Close to the Customer) การให้ ความอิสระในการทํางานและสร้ างความรู้สึกเป็ นเจ้ าของกิจการ
(Autonomy and Entrepreneurship) การเพิ่มผลผลิตโดยพนักงาน (Productivity Through People) การ
ติดตามงานอย่างใกล้ ชิดและการใช้ คา่ นิยมเป็ นแรงผลักดัน (Hands-on and Value Driven) การทําแต่
ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (Stick to the Knitting) การมีรูปแบบที่เรี ยบง่ายและใช้ พนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Simple Form and Lean Staff) และการเข้ มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน
(Simultaneous Loose Tight Properties) รวมทัง้ ยังสอดคล้ องกับการวิจยั ของ Amin and Ibrahim
(2016) ที่พบว่า การท่องเที่ยวชุมชนที่ชาวชุมชนมีสว่ นร่วม จะส่งผลให้ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ประสบ
ผลสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน จากการวิจยั ของ Kalsom Kayat (2014) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง กรอบแนวคิดการท่องเที่ยว
ชุมชนในชนบทอย่างยัง่ ยืน พบว่า มีหลายองค์ประกอบ เช่น การมีสว่ นร่วมในชุมชน การบริการจัดการใน
ด้ านการเงิน การตลาด การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม สร้ างประโยชน์ตา่ งๆ ให้ กบั ชุมชน
เช่นด้ านเศรษฐกิจ ด้ านวัฒนธรรม ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านสังคม นอกจากนัน้ ยังสอดคล้ องกับการวิจยั ของ
ดวงธิดา พัฒโน และเกิดศิริ เจริญวิศาล (2558) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ดีของการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ภายใต้ แนวคิดของความยัง่ ยืน โดยพบว่า 1) การกระตุ้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน การสร้ าง
การยอมรับและการสร้ างภาวะผู้นําภายในชุมชน 2) การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้ าบ้ านและผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียผ่านกระบวนการความร่วมมือต่างๆ 3) การจัดการและพัฒนาพื ้นที่ให้ เหมาะสมกับระบบนิเวศ
ชุมชน 4) การเผยแพร่และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และ 5)
ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว
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ข้ อเสนอแนะ
1. เนื่องจากมี ข้อจํากัดในด้ านเวลา ทําให้ ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถลงพื ้นที่แต่ละชุมชนได้ เป็ นระยะเวลา
ยาวนานต่อเนื่อง เพื่อเรี ยนรู้ ปัญหาเชิงลึกในด้ านอื่นๆ เพิ่มเติมที่ควรจะได้ จากการสังเกตการณ์ และการ
ท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล อาจส่งผลกระทบในบางส่วนแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มของนักท่องเที่ยว อย่างไร
ก็ตาม จากการสอบถามคนในพื ้นที่พบว่า ปั ญหาเชิงลึกในด้ านอื่นนัน้ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
2. เนื่องจากเป็ นการศึกษาโฮมสเตย์จากตัวแทนของแต่ละภูมิภาค โดยการคัดเลือกจากผู้ที่ได้ รับ
รางวัลโฮมสเตย์อาเซียน ซึง่ มีผลงานวิจยั ในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่สถานที่ดงั กล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมี
จุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น บ้ านปราสาทซึ่งมีการท่องเที่ยวที่เน้ นด้ านประวัติศาสตร์ ส่วนแม่กําปองมีการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาต่อยอดด้ านการเปรี ยบเทียบสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นซึง่ มีจดุ เด่นในการท่องเที่ยวแต่ละด้ านเพื่อศึกษาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในเชิงลึกต่อไป
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