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บทคัดย่อ

	 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดย

เฉพาะอย่างยิ่งโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทยท่ีได้รับความนิยมเนื่องจากมีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพ	 แต่อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานของโฮมสเตย์ยังคงมีปัญหาท่ีควรได้

รับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผล	การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 ศึกษา

คุณภาพการบริการ	การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาด	และประสิทธิผลของโฮมสเตย์

ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	 2.	 เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ	 การด�าเนินงานตามหลัก

ส่วนประสมทางการตลาด	 และประสิทธิผลระหว่างโฮมสเตย์ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย	 กับโฮมสเตย์ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	 3.	 วิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการ

บริหาร	 และการด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโฮมสเตย	์

และ	 4.	 น�าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโฮมสเตย์	 ข้อมูลที่ใช้ใน

การศึกษาได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ	 บุคลากร	 และนักท่องเท่ียวโฮมสเตย์ใน

ภาคตะวันออก	 จ�านวน	 826	 คน	 จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	

แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบความมีนัย

ส�าคัญระหว่างค่าเฉลี่ย	 หรือ	 Independent-sample	 t-test	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย

พหุคูณ	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 ภาพรวมคุณภาพการบริการ	 การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสม

ทางการตลาด	 และ	 ประสิทธิผลของโฮมสเตย์	 อยู่ในระดับสูง	 2.	 คุณภาพการบริการของโฮมสเตย์ที่

ผ่านการประเมินมาตรฐาน	 กับโฮมสเตย์ท่ียังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐาน	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	

ส่วนการด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาด	และประสิทธิผลของโฮมสเตย์	มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสติติที่ระดับ	.01	3.	มีตัวแปรส�าคัญ	7	ตัวแปร	ของปัจจัยคุณภาพการบริการ	

และ	 11	 ตัวแปรส�าคัญ	 ของปัจจัยการด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาด	 ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโฮมสเตย์	และ	4.	แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโฮมสเตย์

ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	 ประกอบด้วย	 การพัฒนาการส่ือสารทางการตลาด,	 การพัฒนา

คุณภาพการบริการ,	 การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรผู้ให้บริการ,	 การพัฒนามาตรฐานโฮม

สเตย์	และ	การสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค�ำส�ำคญั: โฮมสเตย์	การบริหารจัดการ	และประสิทธิผล

ABSTRACT

	 Tourism	is	an	industrial	that	is	important	to	the	economic	development	of	the	

country,	especially	homestay	in	the	Eastern	region	of	Thailand	that	is	popular	because	

of	the	potential	natural	resource.	However,	homestay	operations	still	have	problems	

that	should	be	developed	in	order	to	achieve	the	goals	and	effectiveness.	The	pur-

poses	of	this	study	were:	1.	to	examine	the	services	quality,	the	marketing	mix	based	

operations,	and	the	efficiency	of	homestays	in	the	eastern	region	of	Thailand,	2.	to	

comparison	regarding	the	services	quality,	the	marketing	mix	based	operations,	and	

the	efficiency	between	the	country’s	certified	standard	homestays	and	the	homestays	

which	are	not	certified,	3.	to	analyze	the	factors	associated	with	the	services	quality,	

the	marketing	mix	based	operations,	and	the	efficiency	of	homestays	and	4.	to	pro-

pose	the	guidelines	for	an	efficient	development	of	management	process	among	the	

homestays.	The	Samples	were	826	employees	and	the	tourists	in	the	eastern	region	

of	Thailand,	from	multistage	random	sampling.	The	data	were	obtained	from	a	ques-

tionnaire	and	analyzed	by	using	statistics,	Mean,	S.D.,	Independent-sample	t-test	and	

Multiple	Regression	Correlation	Coefficient.	

	 The	findings	indicated	that	1.	the	overview	of	the	services	quality,	the	market-

ing	mix	based	operations,	and	the	efficiency	of	homestays	was	in	the	high	degree,	2.	

the	 overall	 services	 quality	 between	 the	 certified	 standard	 homestays	 and	 the	

homestays	which	are	not	certified	was	indifferent,	while	the	marketing	mix	based	op-

erations,	and	the	efficiency	of	homestays	was	significantly	different	at	 .01	 level,	3.	

there	were	seven	important	factors	associated	with	the	services	quality	and	eleven	

important	 factors	associated	with	 the	marketing	mix	based	operations	which	 influ-
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาท

ส�าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบ

เอเชียและอาเซียนท่ีพยายามพัฒนากลยุทธ์ด้าน

การท่องเที่ยวเพื่อมุ่งหวังการดึงนักท่องเที่ยวจาก

ทั่วโลกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศตนเองเพิ่มมาก

ขึ้น	 ซึ่งเห็นได้จากความพยายามในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นยุทธศาสตร์

ที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	ทั้งนี้	องค์การการ

ท่องเที่ยวโลก	(World	Tourism	Organization:	

UNWTO)	 คาดว่าในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2553	 –	

2563	 การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อ

เนื่องโดยจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	3.8	ต่อปี	และ

คาดการณ์ว่า	 ในปี	 ค.ศ.	 2030	 จ�านวนนักท่อง

เท่ียวโลกจะเพิ่มเป็น	 1,800	 ล้านคน	 ด้วยอัตรา

การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	 3.3	 ต่อปี	 และคาด

การณ์ว่า	 ในปีค.ศ.	 2015	 เป็นต้นไป	 ตลาดเกิด

ใหม่หรือกลุ ่มประเทศก�าลังพัฒนาจะเป็นกลุ่ม

ประเทศที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตรา

ที่สูงกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว	 โดยภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาค	 ที่มีอัตราการ

ขยายตัวสูงที่สุด	 (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา,	

2558)

	 ส�าหรับประเทศไทยได้ตระหนักถึงความ

ส� าคัญของการท ่ อ ง เที่ ย ว โดยแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	

2560	 -พ.ศ.	 2564)	 ซ่ึงเป็นแผนแม่บทส�าคัญใน

การปฏิรูปและการพัฒนาประเทศได้ก�าหนดเป้า

หมายในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้วโดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญและ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างขีดความสามารถ

ทางเศรษฐกิจ	 คือ	 ยุทธศาสตร์ที่	 9	 การพัฒนา

ภาค	เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ	โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 และขับเคลื่อนการเจริญ

เติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของ

การใช้ภูมิปัญญา	 และนวัตกรรม	 โดยเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ

และการท่องเท่ียวที่มีศักยภาพให้เติบโตและ

สนับสนุนภาคการผลิต	 เพื่อให้เกิดความสมดุล

และยั่งยืน	 ค�านึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับของระบบนิเวศ	 และศักยภาพของพื้นที่ที่

ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	

	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความโดน

เด่นทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

หลากหลาย	 มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวกอร

enced	the	efficiency	of	and	4.	the	guidelines	for	an	efficient	development	of	manage-

ment	process	among	the	homestays	in	the	eastern	region	if	Thailand	is	including	1.	

the	improvement	of	marketing	communications,	2.	the	enhancement	for	quality	of	

services,	3.	the	development	for	operators	and	service	providers,	4.	the	improvement	

of	homestay	related	standards,	and	5)	the	establishment	of	collaborated	management	

for	cultural	activities	and	intelligence	of	locality.

Keywords:	Homestays,	Management	and	Effectiveness
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ปกับการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ก�าลังได้รับ

ความนิยมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยว	 ทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ	 เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวท่ี

สามารถเข้าถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ในชุมชนได้อย่างแท้จริง	 โฮมสเตย์จึงเป็นธุรกิจที่

ให้บริการด้านที่พักและน�าเที่ยวแบบสัมผัสวิถี

ชีวิตของคนในท้องถิ่นได้สัมผัสธรรมชาติ	 สิ่ง

แวดล้อม	วัฒนธรรม	ประเพณี	ค่านิยมของชุมชน

อย่างใกล้ชิด	

	 จากความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	 ผลของ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส�าคัญในการ

พัฒนาการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้มีขีดความ

สามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	และเป็น

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวรวมถึง

การคงไว้ซึ่งความเป็นผู้น�าทางการท่องเท่ียวใน

ภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อก้าวสู่การ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานสากลต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ	 การ

ด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาด	

และประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออก

ของประเทศไทย

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการ	

การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการ

ตลาด	 และประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย	 ระหว่างโฮมสเตย์ที่

ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	 กับโฮม

สเตย์ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย

	 3.	 เพ่ือวิเคราะห์ป ัจจัยคุณภาพการ

บริการ	 และการด�าเนินงานตามหลักส่วนประสม

ทางการตลาด	 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโฮม

สเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

	 4 . 	 เ พื่ อ น� า เ สนอแนวทา ง ในกา ร

พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโฮม

สเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

	 คุณภาพการบริการมีความส�าคัญและ

เป ็นป ัจจัยท่ีสามารถสร ้างความส�าเร็จของ

องค์การ	ทั้งนี้	การบริการอาจจะเป็นรูปแบบการ

ขายหรือกระบวนการให้บริการ	 การวัดคุณภาพ

การบริการจึงเป็นเร่ืองส�าคัญและท้าทายมาโดย

ตลอด	 (Seth,	 Deshmukh	 and	 Vrat,	 2005)	

คุณภาพบริการเป็นความปรารถนาของผู ้ให ้

บริการที่ต้องการมอบให้แก่ผู ้รับบริการหรือผู ้

บริโภค	ดังนั้น	การบริการจึงเป็นการแสดงออกถึง

ความพร้อมในการช่วยเหลือ	 แก้ปัญหา	 การใช้

ทรัพยากร	และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ	

(Gronroos,	2000)

	 นอกจากนี้	 แนวคิดส่วนประสมทางการ

ตลาดก็เป็นเครื่องมือทางการบริหารและจัดการ

ท่ีส�าคัญส�าหรับการด�าเนินงานของธุรกิจบริการ	

ดังนั้น	 หลักการตลาดจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิด	

และมีความจ�าเป็นในการน�าหลักการตลาดมา

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจ

สามารถด�าเนินงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 (Kot-

ler	 and	 Armstrong,	 2014)	 ในขณะที่แนวคิด

ด้านประสิทธิผลองค์การได้ถูกน�ามาเป็นเครื่อง

มือในการวัดความส�าเร็จขององค์การ	ทั้งนี้	Rob-

bins	(1990)	อธิบายว่า	ประสิทธิผลขององค์การ

เป็นเป้าหมายสูงสุดของผู ้บริหารที่ต้องการจะ

บรรลุถึงโดยประสิทธิผลขององค์กร	 หมายถึง	
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ระดับที่องค์การบรรลุเป้าประสงค์ระยะสั้นและ

ระยะยาวทั้งในเชิงผลลัพธ์และกระบวนการซึ่งส่ง

ผลต่อความอยู่รอดขององค์การ	

	 Parasuraman.,	Zethaml,,	and	Berry	

(1988)	ได้พัฒนาตัวแบบ	SERVQUAL	เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือส�าหรับการประเมินคุณภาพการให้

บริการโดยการนิยามคุณภาพของการบริการและ

ปัจจัยที่ก�าหนดคุณภาพของบริการท่ีเหมาะสม	

และการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการจาก

ผู้รับบริการหรือลูกค้า	ที่ได้รับบริการจากองค์การ

ผู ้ให้บริการ	 ซึ่งตัวแบบการวัดคุณภาพการให้

บริการ	 SERVQUAL	 ประกอบด้วย	 1)	 ลักษณะ

ทางกายภาพ	 (Tangibility)	 2)	 ความน่าเชื่อถือ

ของบริการ	(Reliability)	3)	การตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า	(Responsiveness)	4)	ความ

ไว้วางใจ	 (Assurance)	 และ	 5)	 การเข้าถึงจิตใจ	

(Empathy)

	 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดเป็น

หัวใจส�าคัญของธุรกิจในการท่ีจะท�าให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จจึงข้ึนอยู ่กับการปรับปรุง

ความสัมพันธ ์ ที่ เหมาะสมของส ่วนประสม

ทางการตลาดเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึง

พอใจสูงสุด	 ทั้งนี้	 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสม

ทางการตลาดของ	 คอทเลอร์	 (Kotler,	 2003)	

เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีการ

ศึกษาอย่างกว้างขวางซึ่งประกอบด้วย	1)	บริการ

และผลิตภัณฑ์	 (Product)	 2)	 ราคา	 (Price)	 3)	

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 (Distribution)	 4)	 การ

ส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	5)	พนักงานหรือ

บุคลากร	(People	,	Employee)	6)	สภาพทาง

กายภาพและการน�าเสนอ	(Physical	Evidence)	

และ	7)	กระบวนการ	(Process)

	 แนวคิดประสิทธิผลถูกน�ามาเป็นตัวชี้วัด

และเป ็นเครื่องตัดสินใจว ่าการบริหารและ

องค์การประสบความส�าเร็จหรือไม่เพียงใด	 ทั้งนี	้

การประเมินประสิทธิผลมีความตื่นตัวในทศวรรษ

ที่	 1990	 เมื่อ	 Kaplan	 and	 Norton	 น�าเสนอ

แนวคิดการประเมินแบบดุลยภาพ	 (Balanced	

Scorecard)	 โดยตีพิมพ์คร้ังแรกในวารสาร	 Har-

vard	Business	Review	ในปี	1992	ซึ่งแนวคิด

ทฤษฎี	Balanced	Scorecard	ของ	Kaplan	and	

Norton	 (1996)	 ประกอบด้วย	 1)	 มุมมองด้าน

การเงิน	 (Financial	 Perspective)	 2)	 มุมมอง

ด้านกระบวนการภายใน	 (Internal	 Business	

Process)	3)	มุมมองด้านลูกค้า	(Customer	Per-

spective)	 และ	 4)	 มุมมองด้านการเรียนรู้และ

การพัฒนา	(Learning	and	Growth)	

	 ผลการวิจัยของ	Tessera,	Hussain	and	

Ahmad	(2016)	ได้ด�าเนินการศึกษาคุณภาพการ

บ ริ ก า รและคว าม พึ งพอ ใจขอ ง ลู กค ้ า ใ น

อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศเอธิโอเปีย	 ตาม

แบบจ�าลอง	SERVQUAL	โดยผลการศึกษาพบว่า	

ตัวแปรลักษณะทางกายภาพ	 การตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า	 และการเอาใจใส่	 เป็น

ตัวแปรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	 ในขณะที่	 Ismail,	Hanafiah,	

Aminudin,	and	Mustafa	(2016)	ได้ศึกษาวิจัย

คุณภาพบริการของชุมชนโฮมสเตย์:	 ความพึง

พอใจของผู ้ ม า เยื อนและความตั้ ง ใจด ้ าน

พฤติกรรม	 โดยผลของการศึกษาได้ยืนยันความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพการให้บริการ

โฮมสเตย์ในชุมชนกับความตั้งใจด้านพฤติกรรม

การให้บริการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 นอกจาก
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ภาพ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

นี้	 ฉัฐชสรณ์	 กาญจนศิลานนท์	 (2560)	 ศึกษา

ค ว ามพึ ง พอ ใจ ลู ก ค ้ า แ ล ะก า รตล าด เชิ ง

สัมพันธภาพในธุรกิจโรงแรม	 พบว่า	 ผู้บริหารทุก

ระดับในโรงแรมมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้

พนักงานผู้ให้บริการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการ

มอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู ้รับบริการผ่านการ

ถ่ายทอด	 กลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพ	 และ	

ศุทธิกานต์	 คงคล้าย	 และ	 ธัญเทพ	 ยะติวัฒน	์

(2559)	 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

จังหวัดภูเก็ต	 พบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�าคัญใน

การตัดสินใจเลือกที่พักแรมมากที่สุด	คือ	ด้านการ

สร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	 รองลง

มาคือ	ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ	

	 ดังนั้น	 จากการทบทวนวรรณกรรม	

แนวคิดทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ผู้วิจัยได้

จึงได ้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมี

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 ด้านคุณภาพการ

บริการ	 ด้านส่วนประสมทางการตลาด	 และด้าน

ประสิทธิผล	ปรากฏดังภาพที่	1	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	

ผู ้ประกอบการและบุคลากรโฮมสเตย์ในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย	 จาก	 5	 จังหวัด	 คือ	

จังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัดสระแก้ว	จังหวัดระยอง	

จังหวัดจันทบุรี	 และจังหวัดตราด	 ที่ผ ่านการ
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ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	จ�านวน	420	คน	

และที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย	จ�านวน	621	คน	และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

โฮมสเตย์	จ�านวน	396	คน	รวมจ�านวน	1,437	คน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบ

ด้วย	1.	ผู้ประกอบการและบุคลากรของโฮมสเตย์

ในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ผ ่านการ

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	จ�านวน	203	คน	

2.	 ผู้ประกอบการและบุคลากรของโฮมสเตย์ใน

ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ยังไม่ผ่านการ

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	จ�านวน	423	คน	

และ	 3.	 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนโฮมสเตย์ในภาค

ตะวันออกโดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 396	

คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	1,022	คนโดยก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูปของ	เครจซี่	และมอร์

แกน	 (Krejcie	 and	Morgan,	 1970)	 ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 ใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน	 (Multistage	 Random	 Sam-

pling)

	 เครื่องมือท่ีใช ้ ในการวิจัยครั้ ง น้ี เป ็น

แบบสอบถามแบบประมาณค่า	 5	 ระดับคะแนน	

ท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยด�าเนิน

การตรวจสอบความตรง	 (Validity)	 ด้วยค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	 (IOC)	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ

สอดคล้องระหว่าง	 0.60-1.00	 และตรวจสอบ

ความเที่ยง	(Reliability)	โดยน�าแบบสอบถามไป

ทดลองใช้	 จ�านวน	 40	 คน	 ค�านวณหาค่าความ

เที่ยง	 หรือความเชื่อมั่นของเครื่องมือได ้ค ่า

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า	เป็น	0.979	

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่า

เฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Stan-

dard	 Deviation)	 การทดสอบความมีนัยส�าคัญ

ระหว่างค่าเฉลี่ย	 หรือ	 Independent-sample	

t-test	ที่ระดับความมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	และ

การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุ

คูณแบบสเต็บไวซ์	 (Stepwise-Multiple	 Re-

gression	Correlation	Coefficient)

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 คุณภาพการบริการ	 การด�าเนินงาน

ตามหลักส ่ วนประสมทางการตลาด	 และ

ประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่

ตั้งไว้

	 2.	โฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน

โฮมสเตย์ไทย	 กับโฮมสเตย์ที่ยังไม ่ผ ่านการ

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีคุณภาพการ

บริการ	 การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสม

ทางการตลาด	 และประสิทธิผลแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 3.	 ปัจจัยคุณภาพการบริการ	 และการ

ด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาด	 ท่ี

ใช ้ในการศึกษาเป ็นป ัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลต ่อ

ประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ผลการวิจัย

	 1.	 คุณภาพการบริการ	 การด�าเนินงาน

ตามหลักส ่ วนประสมทางการตลาด	 และ

ประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย	 อยู่ในระดับสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ท่ีต้ังไว้	 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.38,	 4.18	

และ	 4.15	 ตามล�าดับ	 รายละเอียดปรากฏตาม

ตารางที่	1	
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ตาราง 1	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการ	การด�าเนินงานตามหลักส่วน

ประสมทางการตลาด	และประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ตัวแปร X S.D. แปลความหมาย

คุณภำพกำรให้บริกำร 4.38 .616 สูง

	ลักษณะทางกายภาพ 4.39 .643 สูง

	ความน่าเชื่อถือของบริการ 4.37 .670 สูง

	การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4.36 .669 สูง

-	ความไว้วางใจ 4.35 .696 สูง

-	การเข้าถึงจิตใจ 4.45 .668 สูง

ส่วนประสมทำงกำรตลำด 4.18 .549 สูง

	บริการและผลิตภัณฑ์ 4.16 .673 สูง

	ราคา 4.13 .650 สูง

	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.19 .677 สูง

	การส่งเสริมการตลาด 3.96 .784 สูง

	พนักงานหรือบุคลากร 4.37 .664 สูง

	สภาพทางกายภาพและการน�าเสนอ 4.18 .679 สูง

	กระบวนการ 4.29 .696 สูง

ประสิทธิผล 4.15 .584 สูง

	มุมมองด้านการเงิน 4.21 .637 สูง

	มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4.07 .673 สูง

	มุมมองด้านลูกค้า 4.25 .668 สูง

	มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 4.07 .705 สูง

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการ

บริการ	 การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมการ

ตลาด	 และประสิทธิผล	 ระหว่างโฮมสเตย์ที่ผ่าน

การประเมินมาตรฐาน	 กับ	 โฮมสเตย์ท่ียังไม่ผ่าน

การประเมินมาตรฐาน	พบว่า	ด้านคุณภาพการให้

บริการไม่แตกต่างกัน	 ส่วนด้านส่วนประสมการ

ตลาด	 และด้านประสิทธิผล	 มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสติติท่ีระดับ	 .01	 ราย

ละเอียดปรากฏตามตารางที่	2

	 3.	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการ

บริการ	 และการด�าเนินงานตามหลักส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลของโฮม
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ตาราง 2	 เปรียบเทียบคุณภาพการบริการ	 การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมการตลาด	 และ

ประสิทธิผล	 ระหว่างโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	 กับโฮมสเตย์ยังไม่

ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ตัวแปร

โฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมิน

มาตรฐาน

โฮมสเตย์ที่ยังไม่ผ่านการ

ประเมินมาตรฐาน t

X S.D. X S.D.

คุณภาพการบริการ 4.40 .607 4.35 .630 1.137

ส่วนประสมการตลาด 4.29 .563 4.01 .476 7.385**

ประสิทธิผล 4.24 .573 3.99 .571 6.123**

ตาราง 3	 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์	 ปัจจัย

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปัจจัย
Reg. Coeff

t-Value Sig.
B Beta

1.	 ผู้ให้บริการสามารถอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ในบริการต่าง	ๆ	

.180 .245 7.316** .000

2.	 การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ลูกค้าของผู้ให้

บริการ	

.196 .240 5.763** .000

3.	การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ที่เหมาะสม	

.132 .160 4.707** .000

4.	 ความสามารถของผู้ให้บริการในการรับรู้ปัญหา

ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง	

.097 .119 3.308** .001

5.	 ผู ้ให้บริการมีพฤติกรรมท่ีสร้างความมั่นใจแก่

ลูกค้า

.079 .105 2.937** .003

6.	 การแสดงออกถึงการค�านึงถึงผลประโยชน์ท่ี

ลูกค้าจะได้รับ	

.098 .125 3.042** .002

7.	 การให้บริการด้วยความเป็นกันเองของผู ้ให้

บริการ

-.064 -.084 -2.152* .032

Constant=	.990,	R=	.771,	R²=	.595,	R²adj=	.591,	S.E.est=	.374,	F=177.637**

 *p <	.05,	**p	<	.01
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สเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	พบว่า

	 	 3 . 1 	 มี ตั ว แปรส� า คัญด ้ าน

คุณภาพการบริการจ�านวน	 7	 ตัวแปร	 (จาก

ท้ังหมด	 18	 ตัวแปร)	 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	 โดย

ท้ัง	 7	 ตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความ

แปรปรวน	 หรือท�านายประสิทธิผลของโฮมสเตย์

ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	 ได้ร้อยละ	

59.50	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	รายละเอียด

ปรากฏตามตารางที่	3

	 	 3.2	 มีตัวแปรส�าคัญด้านการ

ด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาด

จ�านวน	11	ตัวแปร	(จากทั้งหมด	32	ตัวแปร)	ที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออก

ของประเทศไทย	 โดยท้ัง	 12	 ประเด็นดังกล่าว

สามารถอธิบายความแปรปรวน	 หรือท�านาย	

ประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย	ได้ร้อยละ	75.60	อย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	.05	รายละเอียดปรากฏตามตารางที่	4

	 4.	 ผลการน�าเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโฮม

สเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	 โดยน�า

ตัวแปรจากผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยของที่	 3	 มาประยุกต์จัดท�าแนวทาง

ตามแนวคิด	 Balanced	Scorecard	และน�าร่าง

แนวทางฯ	ที่ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	

12	คน	อภิปรายวิพากษ์	และ	ให้ข้อเสนอแนะโดย

การจัดสนทนากลุ่ม	พบว่า	มี	5	แนวทางส�าคัญใน

การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของ

โฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	ดังนี้	

	 1)	 พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการ

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์	 (Marketing	 Communica-

tion)	โดยการพัฒนาการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์

ในช่องทางท่ีหลากหลาย	 และน่าสน	 เช่น	 Face-

book,	 Line	 การปรับปรุงข้อมูลโฮมสเตย์และ

กิจกรรมให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง

การรับรู ้	 ความเข้าใจข้อปฏิบัติการเข้าพักโฮม

สเตย ์แก ่นักท ่องเที่ยว	 การพัฒนาทักษะผู ้

ประกอบการให้มีความสามารถในการสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่า

สนใจ	เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	การ

จัดท�า	Story	ชุมชน	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การ

ให้ความรู้เทคนิคการถ่ายภาพ	เทคนิคการก�าหนด

กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการขาย	

	 2)	 ยกระดับคุณภาพการบริการโฮม

สเตย์	(Service	Quality)	โดยพัฒนาเจ้าบ้านเพื่อ

เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในการประเมิน

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวตาม

ศักยภาพ	 และเทคนิคการให้บริการที่สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ	 การสร้างความสัมพันธ์

แก่นักท่องเที่ยว	 การสร้างความประทับใจในวิถี

ชุมชนแก่นักท่องเที่ยว	 การอบรมให้ความรู้เกี่ยว

กับมาตรฐานงานบริการเพื่อพัฒนาเจ้าบ้าน	 และ

บุคลากรผู ้ให้บริการให้มีความรู้ความสามารถ

และทักษะงานบริการ

	 3)	 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรผู้

ให้บริการ	(Entrepreneur	and	Human	Devel-

opment)	โดยพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร

ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ	 การ

พัฒนาระบบขั้นตอนการให้บริการที่สามารถ

สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ	 ทคนิคและ

กระบวนการแก้ปัญหางานบริการ	 การวิเคราะห์

กระบวนการให้บริการของผู้ประกอบการเพ่ือน�า

ผลที่ได้ไปสู ่การปรับปรุงการด�าเนินงาน	 การ
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ตำรำง 4	 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์	 ปัจจัยการ

ด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการตลาด	 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย

ปัจจัย
Reg. Coeff

t-Value Sig.
B Beta

1.	 ขั้นตอนในการให้บริการสามารถสร้างความประทับ

ใจแก่ลูกค้า	

.095 .124 3.517** .000

2.	 ราคาของสถานที่พักและบริการมีความเหมาะสมกับ

คุณภาพ	

.116 .151 5.719** .000

3.	ลูกค้าสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้โดยง่าย	 .144 .183 6.016** .000

4.	สถานที่พักมีความปลอดภัยในการใช้บริการ	 .073 .093 3.771** .000

5.	 มีกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	หรือภาคีเครือ

ข่าย	ในการประชาสัมพันธ์	

.053 .086 2.948** .003

6.	 ผู้ให้บริการสามารถให้บริการท่ีสูงกว่าท่ีลูกค้าคาด

หวัง	

.092 .115 4.458** .000

7.	สถานที่พักมีความสะอาด	สวยงาม	 .076 .105 4.203** .000

8.	มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ	เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย	 .063 .095 3.473** .001

9.	การให้บริการต่างๆ	มีความสะดวกรวดเร็ว	 .078 .107 3.925** .000

10.	มีกิจกรรมหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของ

ลูกค้า	

.035 .055 2.470* .014

11.	 มีช่องทางในการเข้าถึงบริการที่หลากหลาย	 เช่น	

Website,	Face	book	

.033 .053 2.192* .029

Constant	=	.384,	R	=	.870,	R²	=	.756,	R²adj	=	.753,	S.E.est	=	.291,	F	=	210.391**

 *p <	.05,	**p	<	.01

พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร	 การวิเคราะห์

ต้นทุนเพื่อการก�าหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสม	

การพัฒนาความร่วมมือของครือข่ายในชุมชน

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน	

	 4 ) 	 พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น โ ฮ ม ส เ ต ย 	์

(Homestay	 Standard	 Development)	 โดย

พัฒนาเพื่อการเข้าสู ่มาตรฐานโฮมสเตย์	 และ

สอดคล้องกับโฮมสเตย์อาเซียน	 การสร้างแรง

จูงใจแก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ยังไม่ผ่านการ
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รับรองมาตรฐาน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ	 และการด�าเนิน

งานโฮมสเตย์แก่ผู ้ประกอบการ	 ทั้งที่ผ่านการ

รับรองมาตรฐาน	 และยังไม่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	 การทบทวนเกณฑ์

มาตรฐานโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง

	 5)	 สร้างความร่วมมือในการบริหาร

จัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	(Collaborate	Culture	Activity	Man-

agement)	โดยพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ

ระดับชุมชน	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

การบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการ	

การก� าหนดกิจกรรมประเพณี	 วัฒนธรรม

สนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชน	 การจัดท�า

ปฏิทินประเพณีวิถีชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้แก่นัก

ท่องเที่ยว	 การเตรียมการในการบริหารความ

เสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบจากการท่องเที่ยว	 เช่น	

การบริหารจัดการขยะ	 การดูแลทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ

อภิปรายผลการวิจัย 

	 1.	 จากการศึกษาคุณภาพการบริการ	

การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสมทางการ

ตลาด	 และประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาค

ตะวันออกของประเทศไทยในภาพรวม	พบว่า	อยู่

ในระดับสูง	 โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย	 พบ

ว่า	 คุณภาพการบริการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลง

มาคือ	 การด�าเนินงานตามหลักส ่วนประสม

ทางการตลาด	และประสิทธิผลการบริหารจัดการ	

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของผู ้

ประกอบการโฮมสเตย์ที่สอดคล้องกับทิศทาง

ของยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวที่ก�าหนดให้ภาค

ตะวันออกเป็นเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเล

ตะวันออก	 ดังนั้น	 คุณภาพการให้บริการจึงเป็น

ประเด็นส�าคัญในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ	ซึ่งสอดคล้องกับ	Parasuraman,	

Ziethaml	 และ	 Berry	 (1990)	 ที่อธิบายว่าการ

บริการมีลักษณะส�าคัญ	 4	 ประการ	 คือ	 1)	 การ

บริการเป ็นสิ่งจับต ้องไม ่ได ้และมีความเป็น

นามธรรมซ่ึงผู ้บริโภคจะสัมผัสหรือรับรู ้ได้จาก

การปฏิบัติของผู้ให้บริการ	2)	ความไม่สามารถจับ

ต้องได้เนื่องจากการบริการเป็นกระบวนการซ่ึง

แตกต่างจากการซ้ือสินค้าที่มีขั้นตอนที่สามารถ

แยกได้ชัดเจน	 3)	 การบริการมีความหลากหลาย

และแตกต่างตามพฤติกรรมของผู้ให้บริการ	 และ	

4)	 การรับบริการผู้บริโภคไม่สามารถเก็บรักษาไว้

เหมือนสินค้า	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อริ

สรา	 เสยานนท์	 (2553)	 ที่ศึกษาวิจัยการสร้าง

มูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของธุรกิจโฮม

สเตย์:	 กรณีศึกษาโฮมสเตย์บริเวณตลาดอัมพวา	

จังหวัดสมุทรสงคราม	 โดยพบว่าความต้องการ

ของนักท ่องเ ท่ียวท่ี เกี่ยวโฮมสเตย ์ ท่ีส�าคัญ	

ประกอบด้วย	 1)	 ความต้องการในเรื่องของการ

ต้อนรับที่เต็มใจ	 และมีความเป็นมิตร	 2)	 ความมี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ	

3)	 ความปลอดภัยในชีวิตและความปลอดภัยใน

ทรัพย์สิน	4)	ความเป็นกันเองความเอื้อเฟื้อ	และ	

5)	 ทัศนียภาพรอบข้างโฮมสเตย์	 อีกท้ัง	 ยัง

สอดคล้องกับ	Noor	Na’im	Shah	M.	Effandy	

(2011)	 ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

โดยใช้มิติคุณภาพการบริการส�าหรับกิจการโฮม

สเตย์ในลาบวน	 ซึ่งพบว่า	 การให้บริการที่มี

คุณภาพจะน�าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า	 โดย
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ตัวแปรคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนอง	

การรับรอง	และการเอาใจใส่	มีอิทธิพลอย่างมีนัย

ส�าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า	

	 การด�าเนินงานตามหลักส่วนประสม

ทางการตลาดของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออก

ของประเทศไทย	 อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะด้าน

พนักงาน	 รองลงมาคือ	 ด้านกระบวนการ	 และ

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

สามารถด�าเนินงานบนหลักการทางการตลาดได้

เป็นอย่างด	ี โดยเฉพาะด้านบุคลากรผู้ให้บริการที่

สามารถให้บริการที่สูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง	ตลอด

จนมีความสามารถในการสร้างความประทับใจ	 มี

จิตใจ	และอัธยาศัยที่ดีในการบริการ	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดที่	Kotler	and	Armstrong	(2014)	ได้

อธิบายว่า	 ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับ

บริการหรือลูกค้าได้	 ดังนั้น	 หากผู้ประกอบการ

โฮมสเตย์ในภาคตะวันออกสามารถรักษา	และยก

ระดับการด�าเนินงานได้ดีขึ้นก็จะสามารถสอดรับ

กับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี	เนื่องจากภาคตะวัน

ออกเป ็นแหล ่งท ่องเที่ยวทั้ งการท ่องเที่ยว

ประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต	ิ

ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ศาสนา	 และศิลป

วัฒนธรรม	 ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยนี้มีความ

สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ	 Tessera,	

Hussain	and	Ahmad	(2016)	ที่พบว่า	ความพึง

พอใจของลูกค้าจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดี

ในระยะยาวและเป็นประเด็นที่ส�าคัญในการ

รักษาลูกค ้าโดยเฉพาะการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า

	 2.	จากผลของการศึกษาวิจัย	พบว่า	โฮม

สเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน	กับ	โฮมสเตย์ที่

ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐาน	 มีคุณภาพการ

ภาพ 2	 Model	 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย	(พัฒนาโดยผู้วิจัย)
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บริการไม่แตกต่างกัน	 ส่วนการด�าเนินงานตาม

หลักส่วนประสมการตลาด	 กับ	 ประสิทธิผล	 มี

ความแตกต่างกันโดยโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมิน

มาตรฐานมีค่าเฉลี่ยการด�าเนินงานที่สูงกว่าโฮม

สเตย์ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐาน	 ซึ่งจาก

ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความ

แตกต่างอย่างชัดเจนของการด�าเนินงานระหว่าง

โฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย	 กับโฮมสเตย ์ที่ยังไม ่ผ ่านการประเมิน

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	 ถิรพร	 แสงพิรุณ	 (2558)	 โดยผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจต่อการจัดบริการ

บ้านพักแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว	ประกอบ

ด้วย	 ด้านจัดเตรียมที่พัก	 ด้านการจัดการอาหาร

และเครื่องดื่ม	 ด้านการจัดการความปลอดภัย	

ด้านการจัดระบบการจองท่ีพัก	 และด้านการ

ต้อนรับ	 และการลงทะเบียนเข้าพัก	 นอกจากนี	้

เ ม่ือพิจารณาในรายละเอียดจากผลของการ

ศึกษาวิจัยครั้งน้ียังพบว่าประสิทธิผลของโฮม

สเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยสูง

กว่าในทุกด้าน	 ดังนั้น	 การพัฒนาผู้ประกอบการ

โฮมสเตย์เพื่อการเข้าสู่มาตรฐานโฮมเสยต์ไทยจึง

เป็นประเด็นส�าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

การ	 และชุมชนได้รับประโยชน์ในการเสริมสร้าง

ศักยภาพ	 และการมีรายได้เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากโฮม

สเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยการ

ด�าเนินงานที่สูงกว่าโฮมสเตย์ที่ยังไม่ผ่านการ

ประเมินมาตรฐานอาจเกิดจากเมื่อมีนโยบาย	

หรือแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภาครัฐ	

และหน่วยงานในพื้นที่เกิดขึ้น	 กลุ ่มผู ้ประกอบ

การโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานก็จะ

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	

การพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน	

การพัฒนาการด�าเนินงานด้านการตลาด	 การ

ประชาสัมพันธ์	 ตลอดจนการเป็นเครือข่ายการ

พัฒนาด้านต่าง	ๆ

	 3.	 ผลการจัดท�าแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลของโฮมสเตย์ใน

ภาคตะวันออกของประเทศไทย	พบว่า	 แนวทาง

ส� า คัญในการพัฒนาการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผล	คือ	1)	การพัฒนาการสื่อสารทางการ

ตลาดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์	 2)	 การยกระดับ

คุณภาพการให้บริการโฮมสเตย์	 3)	 การพัฒนาผู้

ประกอบการและบุคลากรผู้ให้บริการ	 4)	 การ

พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์	 และ	 5)	 การสร้าง

ความร่วมมือในการบริหารจัดการกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 ในการ

ด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวสามารถน�าไปสู่

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

โฮมสเตย์เนื่องจากการพัฒนาแนวทางในการ

ด�าเนินงานได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ

การด�าเนินงานของโฮมสเตย์	 ซ่ึงผลของการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับ	 กุลรัตน์	 นามโพธิ์ชัย	 และ	

ธีระ	ฤทธิรอด	(2557)	ที่ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่ม

จ�านวนผู้เข้าพัก	 เอ	 เฮ้าส์	 โฮม	 สเตย์	 อ�าเภอ

ปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	โดยพบว่า	แนวทาง

การเพิ่มจ�านวนผู ้เข ้าพัก	 ประกอบด้วย	 การ

ประชาสัมพันธ์ในสื่อ	Facebook,	twitter,	You-

Tube	และ	Pantip	การขยายสัญญาณ	WiFi	ให้

ครอบคลุมพื้นที่	การแก้ปัญหาช่วง	Low	Season	

โดยประชาสัมพันธ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต	 เป็นต้น	

นอกจากนี้	 ผลการศึกษาวิจัยของ	 สิริพร	 โพธาริ
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นทร์	 และ	 นลินี	 ทองประเสริฐ	 (2560)	 ท่ีพบว่า	

กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ซึ่ง

ประกอบด้วย	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ	 และด้านกระบวนการให้บริการ	

สามารถร่วมกันท�านายการตัดสินใจท่องเที่ยว

และเข้าพักโฮมสเตย์ได้ร้อยละ	50	อีกทั้งงานวิจัย

ของ	Taru,	Liu,	and	Jing	(2018)	ที่ให้ข้อเสนอ

แนะจากการศึกษาวิจัยโฮมสเตย์ในชนบท	Shan-

li	Lohas	เขต	Miyun	ปักกิ่งของประเทศจีน	ควร

มีการเพิ่มวัฒนธรรมดนตรี	การประดิษฐ์ตัวอักษร

และภาพวาด	 สุขภาพการออกก�าลังกายสุขภาพ	

และองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 นอกจากนี้ควรมีการ

พัฒนาแพ็คเกจ	 และท�าการตลาดหรือแบรนด์

ผ่าน	 “อินเทอร์เน็ต”	 มีการฝึกอบรมการเสริม

สร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการ	 การก�าหนดความ

สามารถในการแข่งขันของโฮมสเตย์	 การฝึก

อบรมการบริการ	 การฝึกอบรมการจัดการความ

สามารถทางธุรกิจ	 และส�าหรับผู้ปฏิบัติงานควร

สวมใส่เสื้อผ้าที่สะท้อนวัฒนธรรม	และพัฒนาการ

บริการที่อบอุ่นและจริงใจ

สรุป และข้อเสนอแนะ

	 1.	 จากผลของการวิจัยพบว่าโฮมสเตย์ที่

ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีผลการ

ด�าเนินงานที่สูงกว่าโฮมสเตย์ที่ยังไม่ผ่านการ

ประเมินมาตรฐาน	 ดังนั้น	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ควรทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อการผลักดันให้โฮม

สเตย์ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานได้มีความ

เข้าใจหลักการด�าเนินงานตามมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย	 และได้รับการพัฒนาการด�าเนินงานในด้าน

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยการก�าหนดมาตรการจูงใจ

หรือสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาและรับการ

ประเมินมาตรฐาน	 ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือ

กับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน

กลางและส่วนภูมิภาคในการท�าหน้าที่พัฒนา

ศักยภาพและประเมินมาตรฐานได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ

	 2.	 จากผลของการวิจัยพบว่าสภาพการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม	 และเทคโนโลยีการ

สื่อสารส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการของ

นักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป	 ดังนั้น	 หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องควรทบทวนเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์

ให ้ สอดคล ้อง กับบริบททางสั งคมที่ มี ก าร

เปลี่ยนแปลง	เช่น	การให้บริการ	 Internet	WiFi	

หรือ	 เครื่องอ�านวยความสะดวก	เช่น	 เครื่องปรับ

อากาศ	เครื่องท�าน�้าอุ่น	เป็นต้น	

	 3.จากผลของการวิจัยพบว่าประเด็น

ด้านความไว้วางใจในการท่องเท่ียวยังอยู่ในระดับ

ต�่ากว่าด้านอื่น	 ๆ	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรทบทวนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้ประกอบ

การโฮมสเตย์	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสาร	

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน	ความเชื่อมั่นในการ

ดูแลความปลอดภัย	 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นัก

ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย	และชาวต่างประเทศ

การน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

	 1.	 ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ยังไม่ผ่าน

การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยควรเข้ารับ

การประเมินมาตรฐานเนื่องจากผลของการศึกษา

ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิผล	

นอกจากนี้	 ยังเป็นโอกาสส�าคัญที่ผู้ประกอบการ

ได้มีส่วนร่วมในการเป็นกลุ ่มเป้าหมายหลักใน

การพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 จากหน่วยงานภาครัฐที่มี

แผนการพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์



164 ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน - ธนัวาคม 2562

	 2.	 ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ควรให้ความ

ส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ	

ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ชัดเจน	

เนื่องจากการท่องเท่ียวจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตก

ต่างจากการท่องเที่ยวในลักษณะอื่น	ๆ	 เพื่อไม่ให้

เกิดความเข้าใจผิด	 หรือความคาดหวังในสิ่ง

อ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ

	 3.	 จากผลของการวิจัยพบว่าการท่อง

เที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกมีข้อจ�ากัด	

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เนื่องจาก

โฮมสเตย์ส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มในบางพื้นที่	เช่น	

จังหวัดจันทบุรี	 ดังน้ัน	 หน่วยงานในพื้นท่ีที่

เกี่ยวข้องควรเร่งทบทวนและเตรียมแผนตลอด

จนแนวทางด�าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อ

การป้องกันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

	 1.	 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา

วิจัยกลุ่มโฮมสเตย์ในภาคตะวันออก	 ดังนั้น	 ใน

การศึกษาวิจัยคร้ังต ่อไปจึงควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เห็นถึงบริบท

การบริหารจัดการในแต่ละภูมิภาคท่ีมีความแตก

ต่างกัน

	 2.	 ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นความ

ร่วมมือในการบริหารจัดการของชุมชนในด้านที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิง

แวดล้อม	 รวมถึงความร่วมมือด้านกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมของชุมชน

	 3.	ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาเกณฑ์

ตัวชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
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