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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (i) ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่

นักทองเที่ยวผูเขาพักโฮมสเตยประสบในการใชบริการโฮมสเตยในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงปจจุบัน
ประกอบดวยอําเภอตางๆ รวม 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที (ii) ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการโฮมสเตย ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เจาของบานพักผูใหบริการโฮมสเตยกําลังเผชิญ
อยูในปจจุบัน และ (iii) เปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคของนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกัน
ดานเพศ อายุ ประเภทนักทองเที่ยว อาชีพ การศึกษา รายไดตอเดือน และราคาโฮมสเตยที่เลือกใชบริการตางกัน

การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ โดยมีกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก
นักทองเที่ยว จํานวน 400 คน และผูประกอบการโฮมสเตย จํานวน 30 ราย

ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวประสบปญหาในการใชบริการโฮมสเตยระดับปานกลาง โดยปญหาที่พบมากที่สุด
คือ ปญหาดานการสงเสริมการตลาด รองลงมา คือ ดานการจัดจําหนาย ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานหองพัก
ดานสภาพแวดลอม ดานราคา และดานการบริการ ตามลําดับ ทั้งนี้ นักทองเที่ยวที่มีอายุ เช้ือชาติ อาชีพ ระดับการ
ศึกษา รายไดตางกัน ประสบปญหาในการใชบริการโฮมสเตยแตกตางกัน และนักทองเที่ยวที่เลือกพักในโฮมสเตย
ที่มีราคาตางกันประสบปญหาในการใชบริการโฮมสเตยแตกตางกันในทุกดาน

คําสําคัญ: โฮมสเตย การจัดการโฮมสเตย ปญหาและอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตย

ABSTRACT
The research used both qualitative and quantitative analysis aiming to study 1) the problems and

difficulty of the homestay tourists facing on services in Samutsongkram province, 2) the problems and
difficulty the homestay hosts faced and 3) the differences of problems and difficulty that different
groups of tourists faced.

Questionnaires and interviews were used to collect data.  The analysis showed that the tourists faced
moderate problems in homestay service.  The magnitude of problems in sequence respectively from
high to low were as the following; market promotion, distribution, facilities, rooms, environment, room
rate, and service. Age, nationality, occupation, education and tourists’ income are the factors that result
in statistically different in problems faced. The tourists who stayed in different room rates faced different
problems.
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บทนํา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการทองเที่ยวของประเทศไทย

ไดเจริญรุดหนามาตามลําดับ เปนผลใหเกิดรายไดหมุนเวียน
มีมูลคานับแสนลานบาท ซ่ึงสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ แตในดานตรงกันขามการเติบโตของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวกลับทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
และภาพพจนของการทองเที่ยวถดถอยลง การจัดการทองเที่ยว
โดยทั่วไปมักประสบปญหาที่สวนทางกันระหวางการพัฒนา
กับการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม

การพัฒนาการทองเที่ยวในทิศทางที่ประสานการพัฒนา
กับการอนุรักษนั้น ไดมีความพยายามมาโดยตลอด ดวยการ
วางกลยุทธในการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาที่ดําเนินการอยาง
รอบคอบตรงตามหลักวิชาการ แตในการดําเนินการที่ผาน
มายังประสบปญหาหลายประการ ปญหาประการหนึ่งที่จะ
กลาวเปนพิเศษในที่นี้ คือ ความสับสนในการพัฒนาระหวาง
ความตองการทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ และการขาดการ
จัดการรูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสม

ภายใตความตองการของประเทศในการสรางความสมดุล
ระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ และกระแสของโลกที่
ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางย่ังยืน จึงกอใหเกิดกระแส
ที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว 3 ดาน คือ 1. กระแส
ความตองการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. กระแสความตองการของนักทองเที่ยวในการศึกษาเรียนรู
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 3. กระแสความ
ตองการพัฒนาคน โดยการมีสวนรวมของประชาชน จาก
กระแสความตองการ 3 ดานนี้ จึงทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนา
รูปแบบการทองเที่ยวแนวใหมที่ปองกันผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และเพ่ือรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ นั่นคือ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Green tourism หรือ Ecotourism)
ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีกรอบและโครงสรางเล็กๆ
รวมกัน แลวสามารถนําไปสูการพัฒนาทองเที่ยวอยางย่ังยืน
ได (All tourism should be sustainable tourism: Dowling,
1995) นักวิชาการจากสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภาคพ้ืน
แปซิฟก (Pacific Asia Travel Association: PATA) องคการ
ทองเที่ยวโลก (The World Tourism Organization: UNWTO)
และนักวิชาการในอุตสาหกรรมทั้งจากยุโรป สหรัฐอเมริกา
ตางใหคําจํากัดความของ Ecotourism บนพ้ืนฐานองคประกอบ
วาเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible) ใน
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural-Based Tourism) มีการ

จัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management) และการ
ใหความรูการศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Environmental
Education-Based Tourism) โดยประชาชนในทองถ่ินจะตอง
มีสวนรวมในการจัดการ (Community Based Participation)
รวมคิด ดําเนินการ ไดรับผลประโยชน และบํารุงรักษา เพ่ือ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550)

การทองเที่ยวชุมชนเปนหนึ่งในหลายรูปแบบของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนการทองเที่ยวเพ่ือแสวงหาการมี
สวนรวมกับคนที่มีเช้ือชาติและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่
แตกตางไปจากตัวนักทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวสามารถ
ศึกษาและเรียนรูถึงวิถีชีวิตความเปนอยูในทองถ่ินนั้น การ
ทองเที่ยวชุมชนรูปแบบหนึ่งที่เปนกระแสนิยมในปจจุบัน
คือ โฮมสเตย (Home Stay) โดยโฮมสเตย เริ่มตนขึ้นในทวีป
ยุโรป เม่ือ 50 ปที่ผานมา โดยการที่ผูประกอบการนําเสนอ
ที่พักแรมสําหรับนักทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆ เชน Bed &
Breakfast (B & B) บานพักในฟารม (Farm House) เกสตเฮาส
(Guest House) ซ่ึงโฮมสเตยก็มีลักษณะคลายกัน แตมีช่ือเรียก
ที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตาม รูปแบบของที่พักแรมขางตน
ดําเนินการภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ การที่นักทองเที่ยวเขามา
พักเปนแขกของบานนั้น  ๆและมีเจาของบานหรือผูประกอบการ
เปนผูดูแล อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว ปจจุบัน
โฮมสเตยเปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจ
มากในประเทศไทย ทั้งจากองคกรปกครองทองถ่ิน องคกร
เอกชน และหนวยงานภาครัฐ โดยกลุมนํารอง คือ กลุมที่เปน
นักกิจกรรมสังคม ที่เนนการพัฒนาสังคมส่ิงแวดลอม จาก
การที่รัฐบาลไดประกาศใหป พ.ศ. 2541-2542 เปนปทองเที่ยว
ไทย (Amazing Thailand) ผนวกกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่เนนบทบาทการพัฒนาชุมชน
ทําใหทุกหนวยงานของภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรม
ทางการทองเที่ยวทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวหลาย
รูปแบบในชุมชน ซ่ึงการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวหลาย
รูปแบบในชุมชน การจัดกิจกรรมโฮมสเตยก็เปนรูปแบบ
การทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก และมีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น (วรางคณา  อดิศรประเสริฐ, 2549, 64)

แมในประเทศไทย จะไดรับการสนับสนุน และชวยเหลือ
อยางกวางขวางทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครอง
ทองถ่ิน แตการจัดโฮมสเตยก็ยังมีปญหาอีกหลายประการที่
ควรนํามาพิจารณาดําเนินการแกไข ซ่ึงในการจัดสัมมนาทาง



วิชาการเรื่อง “จัดโฮมสเตยอยางไรไมใหผิดทาง” ในวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และองคการการทองเที่ยวโลก รวมกันจัดขึ้น สวนหนึ่งของ
การสัมมนาไดมีการนําเสนอปญหาในการพัฒนาโฮมสเตย
ในประเทศไทย โดยสรุปไดวา จากการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่
โฮมสเตยบางแหงในประเทศไทย พบวา การจัดทําโฮมสเตย
มีปญหาและอุปสรรคบางประการ ไดแก

1. รายไดที่ไดรับจากการจัดโฮมสเตยอยูในระดับต่ํา
(ประมาณคืนละ 100-200 บาท/คน/คืน) ไมสามารถกระตุน
เศรษฐกิจของทองถ่ินใหฟนตัวไดในระยะเวลาอันส้ัน

2. ปญหาดานการตลาด ไดแก ปญหาเครือขายการสํารอง
ที่พัก ปญหาการประสานงานกับบริษัทนําเที่ยวเอกชนและ
หนวยงานของรัฐ การโฆษณาประชาสัมพันธ และปญหา
การแยงลูกคาและการตัดราคากันเองในหมูเจาของโฮมสเตย

3. ปญหาดานระดับความคาดหวังที่แตกตางกันระหวาง
แขกผูมาพักและเจาของบาน อันไดแก คุณภาพการบริการ
คุณภาพของอาหาร ความสะอาดและความปลอดภัย เปนตน

4. ปญหาผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม นอกเหนือ
จากการสูญเสียความเปนสวนตัวแลว ในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา
โฮมสเตยบอยครั้งพบวามีการบิดเบือนวัฒนธรรมทองถ่ิน
เพียงเพ่ือวัตถุประสงคในการดึงดูดใจนักทองเที่ยว บางพ้ืนที่
เกิดปญหาการแขงขันและแกงแยงลูกคาของเจาบานอันนํา
ไปสูความแตกแยกภายในชุมชน (ชูวิทย  ศิริเวชกุล, 2544ข,
46)

จากขอสรุปดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปญหา
และอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตย โดยมุงศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะอยูใกลกรุงเทพมหานคร การ
เดินทางสะดวก และใชเวลาไมมากนัก สามารถดึงดูดนัก-
ทองเที่ยวที่ช่ืนชอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการทองเที่ยว
ชุมชน แตมีวันหยุดสําหรับการทองเที่ยวไมมาก ใหมีโอกาส
ไดไปทองเที่ยวตามความปรารถนา การศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการโฮมสเตยนี้ จะทําใหเห็นรายละเอียด
ของปญหาและอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตยในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงครามที่ชัดเจน และลึกซ้ึงมากขึ้น เพ่ือเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจแกไขปญหาและพัฒนา
โฮมสเตยไดอยางถูกตอง ชวยใหชุมชนมีการพัฒนาที่ย่ังยืน
อยางแทจริง ตามหลักการสําคัญประการหนึ่งในการจัด
โฮมสเตย คือ การสรางการมีสวนรวมและผลประโยชน
ใหกับชุมชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่นักทองเที่ยวประสบ

ในการใชบริการโฮมสเตยในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึง
ปจจุบัน ประกอบดวยอําเภอตางๆ รวม 3 อําเภอ คือ อําเภอ
เมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที เพ่ือนําผลการวิจัย
ไปใชในการปรับปรุงการใหบริการและลดอุปสรรคที่นัก-
ทองเที่ยวประสบไดอยางถูกตอง

2. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตย
ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เจาของบานพักผูใหบริการ
กําลังเผชิญอยูในปจจุบันเพ่ือการพัฒนาการจัดการโฮมสเตย
ที่ย่ังยืนอยางแทจริง

3. เปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรค
ของนักทองเที่ยวที่มีเพศ อายุ ประเภทนักทองเที่ยว อาชีพ
การศึกษา รายได และราคาโฮมสเตยที่เลือกใชบริการตางกัน
ทําใหเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนและลึกซ้ึงของปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการโฮมสเตยในพ้ืนที่

สมมติฐานในการวิจัย
นักทองเที่ยวผูเขาพักโฮมสเตยที่มีเพศ อายุ ประเภท

นักทองเที่ยว อาชีพ การศึกษา รายได และราคาโฮมสเตยที่
เลือกใชบริการตางกัน ประสบปญหาและอุปสรรคในการ
ใชบริการโฮมสเตยแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามตามกลุม
ประชากรที่กําหนด โดยการคนควาเอกสารขอมูลส่ิงพิมพ
ตางๆ เพ่ือนําแนวคิดทฤษฎีมาอางอิงและรองรับผลการวิจัย
แลวตรวจสอบตัวแปรที่ผลตอสมมติฐานที่ตั้งไว

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 นักทองเที่ยวผูที่มาเขาพักโฮมสเตยในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางนั้น
ผูศึกษาไดใชเกณฑการกําหนดจากตารางสําเร็จรูปของยามาเน
(Yamane) ที่คาความคลาดเคล่ือน 5% (อางถึงใน จันทนา
ทองประยูร, 2548, 136) เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่มาใช
บริการโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงครามในแตละปนั้นยัง
ไมไดมีหนวยงานใดเก็บเปนสถิติอยางเปนทางการ แต



ผูวิจัยไดคาดคะเนวามีจํานวนมากกวา 10,000 คนตอป ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากตารางยามาเน (Yamane) แลวจะไดขนาด
ของกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน โดยกลุมตัวอยางที่เปน
ชาวไทยรอยละ 82 ชาวตางประเทศรอยละ 18 ที่มาจากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบง
การเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวในอําเภอเมือง จํานวน 100 ราย
อําเภอบางคนที 100 ราย และอําเภออัมพวา 200 ราย

1.2 ผูเปนเจาของบานพักที่จัดบานตนเองใหเปน
โฮมสเตยทั้งในลักษณะที่ใหนักทองเที่ยวพักบานเดียวกับ
เจาของบาน และนักทองเที่ยวพักแยกกับเจาของบาน ใน
เขตจังหวัดสมุทรสงครามที่ไดจากการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 ราย ประกอบดวย
โฮมสเตยที่ดําเนินการโดยเอกชน จํานวน 20 ราย กลุมแมบาน
จํานวน 5 ราย และองคกรปกครองทองถ่ินจํานวน 5 ราย
การที่ เก็บขอมูลจากเจาของโฮมสเตยที่ เปนเอกชนใน
จํานวนที่มากกวาเจาของโฮมสเตยที่เปนกลุมแมบาน และ
องคกรปกครองทองถ่ิน เพราะสวนใหญแลวโฮมสเตยใน
จังหวัดสมุทรสงครามจะดําเนินการโดยเอกชน

2. ตัวแปร
2.1 กลุมนักทองเที่ยว
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยว

ไดแก เพศ อายุ ประเภทนักทองเที่ยว อาชีพ การศึกษา รายได
และราคาที่เลือกใชบริการ

ตัวแปรตาม คือ ปญหาและอุปสรรคในการใชบริการ
โฮมสเตย

2.2 กลุมเจาของบานพักผูใหบริการโฮมสเตย
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะการดําเนินการจัดโฮมสเตย

ไดแก
1) การดําเนินงานโดยเอกชน
2) การดําเนินงานโดยกลุมแมบาน
3) การดําเนินงานโดยองคกรปกครองทองถ่ิน

ตัวแปรตาม คือ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
โฮมสเตย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษานี้มุงใน 2 ประเด็น

คือ
1.1 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่เขาพักโฮมสเตย

เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคที่พบเม่ือไดมาใชบริการโฮมสเตย

1.2 ความคิดเห็นเจาของบานพักที่ใหบริการโฮมสเตย
เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตย

2. ขอบเขตดานพ้ืนที่และประชากร การศึกษานี้มุงศึกษา
กับเจาของบานพักที่ใหบริการโฮมสเตย และนักทองเที่ยวที่มา
ใชบริการโฮมสเตย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามซ่ึง
ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอ
บางคนที

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทําใน 2 ลักษณะ คือ
1. สําหรับขอมูลที่ไดจากกลุมนักทองเที่ยว จะใชสถิติ

ในการวิเคราะห ดังนี้
1.1 ใชสถิติบรรยาย คือ ความถ่ี คารอยละ เพ่ือบรรยาย

ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยว ใชคาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายปญหาและอุปสรรคในการ
ใชบริการโฮมสเตย

1.2 ใชสถิติวิเคราะห t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของปญหาและอุปสรรคในการใชบริการโฮมสเตย
ระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใช One Way ANOVA เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางของปญหาในการใชบริการ
โฮมสเตยระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม

2. สําหรับขอมูลที่ไดจากกลุมเจาของบานพักผูให
บริการโฮมสเตย จะใชการวิเคราะหเชิงบรรยายเนื้อหาที่
กลุมเจาของบานพักผูบริการโฮมสเตยไดตอบหรือแสดง
ความคิดเห็นไว

ผลการวิจัย
ดานนักทองเที่ยว
1. ลักษณะสวนบุคคล พบวา นักทองเที่ยวเปนเพศชาย

รอยละ 51.0 และเพศหญิงรอยละ 49.0 มีอายุ 21-40 ป รอยละ
47.0 เปนนักทองเที่ยวชาวไทย รอยละ 82.0 มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัท/รับจางทั่วไป รอยละ 45.0 สวนใหญหรือ
รอยละ 76.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน
10,000-15,000 บาท รอยละ 47.0

2. ขอมูลการใชบริการโฮมสเตยของนักทองเที่ยว พบวา
นักทองเที่ยวทั้งหมดมีวัตถุประสงคมาเพ่ือการทองเที่ยว
สวนใหญหรือรอยละ 64.0 จะพักคางครั้งละ 2-3 คืน รอยละ
45.0 มีสมาชิกที่รวมเดินทางมาดวย 2-3 คน โดยเดินทางมา
กับเพ่ือนมากที่สุด คือ รอยละ 40.0 เดินทางมาโดยรถยนต



สวนตัวรอยละ 55.0 และนักทองเที่ยวสวนใหญหรือรอยละ
61.0 เลือกพักโฮมสเตยราคามากกวา 1,500 บาทตอคืน
และรอยละ 52.0 เคยมาพักที่โฮมสเตยแลว 2-4 ครั้ง

3. ปญหาในการใชบริการโฮมสเตย พบวา นักทองเที่ยว
ประสบปญหาในการใชบริการโฮมสเตยระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ียเทากับ 2.81 ซ่ึงปญหาที่นักทองเที่ยวประสบปญหา
โดยเรียงจากนอยไปหามาก คือ

3.1 ดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ียระดับมาก
( = 3.74) กลาวคือ ไมมีแผนที่ไวบริการนักทองเที่ยว ไม
มีขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ เผยแพรที่อยู /ที่ติดตอ
เพ่ือใหนักทองเที่ยวติดตอไดงาย

3.2 ดานการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียระดับปานกลาง
( = 3.12) กลาวคือ ขาดรายการทองเที่ยวเสริมใหกับนัก-
ทองเที่ยว ในกรณีนักทองเที่ยวไมตองการเดินทางทองเที่ยว
ภายในชุมชนเอง ไมมีการรับจองที่พักอยางเปนระบบ เสนทาง
คมนาคมเดินทางเขา-ออกไมสะดวก ไมสะดวกในการติดตอ
เพ่ือจองที่พัก

3.3 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกมีคาเฉล่ียระดับ
ปานกลาง ( = 2.94) กลาวคือ ภายในบานพักไมมีบริการ
ซักรีด ไมมีตูสําหรับไวใสของใชใหนักทองเที่ยว หองสุขา/
หองอาบน้ํา ไมเพียงพอ ไมสะอาดถูกสุขอนามัยและมีกล่ินไม
สะอาดเทาที่ควร

3.4 ดานหองพักมีคาเฉล่ียระดับปานกลาง ( =
2.87) กลาวคือ เตียงนอน หมอน ผาหมไมสะอาด หองนอน
อากาศถายเทไมสะดวก เล็กและแคบ ไมมีไมแขวนเส้ือ
บริการ

3.5 ดานสภาพแวดลอมมีคาเฉล่ียระดับปานกลาง
( = 2.70) กลาวคือ นักทองเที่ยวมีความรูสึกวาบริเวณ
บานพักไมปลอดภัยและไมสะอาดเทาที่ควร ไมมีการจัด
สภาพแวดลอม

3.6 ดานราคามีคาเฉล่ียระดับปานกลาง ( = 2.52)
กลาวคือ นักทองเที่ยวเห็นวาอาหารที่เจาของโฮมสเตยจัด
ใหไมเหมาะสมกับราคา ราคาแพงเกินไปเม่ือเทียบกับ
สภาพของที่พักและคุณภาพการใหบริการของเจาของบาน

3.7 ดานการบริการมีคาเฉล่ียระดับนอย ( = 2.34)
กลาวคือ อาหารที่จัดใหไมถูกสุขอนามัย

4. เปรียบเทียบปญหาในการใชบริการโฮมสเตย
4.1 นักทองเที่ยวเพศชายและเพศหญิง ประสบปญหา

ในการใชบริการโฮมสเตยไมแตกตางกันในทุกดาน
4.2 นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน ประสบปญหาในการ

ใชบริการโฮมสเตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบวาย่ิงนักทองเที่ยวมีอายุมากขึ้นย่ิงประสบ
ปญหาและอุปสรรคมากย่ิงเปนลําดับ สวนใหญมาจากปญหา
สุขภาพที่ตองการความสะดวกสบายที่เพ่ิมขึ้น

4.3 นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศประสบ
ปญหาในการใชบริการโฮมสเตยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักทองเที่ยวชาวไทยประสบปญหา
ในการใชบริการโฮมสเตยดานหองพัก ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก ดานสภาพแวดลอม ดานการบริการ และดานราคา
มากกวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เนื่องจากนักทองเที่ยว
ชาวไทยมีประสบการณเขาพักในโรงแรมเปนสวนใหญเม่ือ
นํามาเปรียบเทียบกับสถานที่พักแบบโฮมสเตยทําใหยังติด
ภาพของความสะดวกสบาย รวมถึงเห็นวาราคาไมเหมาะสม
กับคุณภาพของหองพักและบริการที่ไดรับ ในขณะที่นัก-
ทองเที่ยวชาวตางประเทศกลับประสบปญหาในการใช
บริการโฮมสเตยดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาดมากกวานักทองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากสถาน
บริการโฮมสเตยยังใชโฆษณาส่ือประชาสัมพันธไมมาก
เทาที่ควร โดยเฉพาะการใหขาวสารดานการทองเที่ยว

4.4 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกันประสบปญหาใน
การใชบริการโฮมสเตยแตกตางกันในทุกดานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากกลุมตัวอยางพบวานักทองเที่ยว
ที่มีอาชีพตางกันมีความคาดหวังในดานบริการโฮมสเตยที่
แตกตางกัน เนื่องจากประสบการณดานการทองเที่ยวและ
หองพักที่แตกตางและหลากหลาย เชน พนักงานบริษัทและ
นักธุรกิจสวนตัวคาดหวังบริการโฮมสเตยที่สะดวกสบาย
สะอาดตามมาตรฐานระดับโรงแรมที่พัก ขณะที่ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรจะปรับตัวยอมรับการ
บริการโฮมสเตยไดงาย

4.5 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกันประสบ
ปญหาในการใชบริการโฮมสเตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาระดับ



มัธยมหรือต่ํากวาประสบปญหาการบริการในดานหองพัก
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานสภาพแวดลอม ดานการ
บริการ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย

4.6 นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนตางกันประสบ
ปญหาในการใชบริการโฮมสเตยแตกตางกันในทุกดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักทองเที่ยวที่มี
รายไดนอยกวา 20,000 บาทตอเดือนประสบปญหาในดาน
บริการโฮมสเตย สวนใหญเห็นวาราคาไมเหมาะสมกับ
คุณภาพของบริการ

4.7 นักทองเที่ยวที่เลือกพักในโฮมสเตยที่มีราคา
ตางกันประสบปญหาในการใชบริการโฮมสเตยแตกตางกัน
ในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะ
ราคาหองพักที่ต่ํากวา 1,500 บาท เนื่องจากสภาพของหองพัก
คุณภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ไมสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดและสวนใหญมี
ความเห็นวาควรปรับปรุงคุณภาพของหองพัก ส่ิงอํานวย
ความสะดวกในหองพัก อุปกรณตางๆ หองน้ํา รวมถึงการ
แจงขอมูลตางๆ แกนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ

ดานผูใหบริการโฮมสเตย
1. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตยของ

เอกชน โดยภาพรวมแลวพบวา ไมมีปญหาและอุปสรรค
เพราะผูประกอบการที่ เปนเอกชนมีทุนมากพอที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาโฮมสเตยและการบริการอยูเสมอ
ยกเวนในกรณีการประชาสัมพันธที่ ยังมีงบประมาณ
คอนขางนอยและการบริการขอมูลการทองเที่ยวในชุมชน
แกนักทองเที่ยวยังไมมีหนวยงานไหนที่มารับผิดชอบอยาง
เปนรูปธรรม

2. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตยของ
กลุมแมบาน โดยภาพรวมแลวพบวา มีปญหาและอุปสรรค
เกือบทุกดานเพราะผูประกอบการมีทุนนอย จึงไมสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาโฮมสเตยใหมีความพรอมที่จะทําให
นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุดได อีกทั้งกลุมแมบาน
เปนผูที่มีระดับการศึกษาไมมากนัก ขาดความสามารถใน
การส่ือสารภาษาตางประเทศ ระบบการบริการจึงยังมี
ขอบกพรองอยูมาก ยังไมมีการนําสารสนเทศ โดยเฉพาะ
การนําระบบเว็บไซตมาใชในการจัดจําหนายและสงเสริม
การตลาด ประกอบกับการคมนาคมไมสะดวก เพราะไมมี

รถประจําทางผานโฮมสเตย และการบริการขอมูลการ
ทองเที่ยวในชุมชนแกนักทองเที่ยวยังไมมีหนวยงานไหน
ที่มารับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม

3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการโฮมสเตยของ
องคกรปกครองทองถ่ิน โดยภาพรวมแลวพบวา มีปญหา
นอยเพราะไมมีปญหาเรื่องทุนในการปรับปรุงพัฒนาโฮมสเตย
สวนเรื่องการบริการนั้นจะมีการอบรมพนักงานอยูเสมอ
แตมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องของการจัดจําหนาย คือ ไม
มีรถประจําทางผาน มีชองทางการจองหองพักและลูกคา
นอย สวนปญหาการสงเสริมการตลาด คือ การสงเสริม
ประชาสัมพันธในระดับจังหวัดยังมีนอยมาก และยังไมมี
องคกรภาครัฐที่สงเสริมการบริการขอมูลการทองเที่ยวใน
ชุมชนแกนักทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรม

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการจัดมาตรฐาน

โฮมสเตย ควรใหความสําคัญในการสนับสนุนและชวยเหลือ
ผูประกอบการโฮมสเตยประเภทกลุมแมบานใหจัดโฮมสเตย
ไดอยางมีคุณภาพในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการแกปญหา
เรื่องขอจํากัดดานเงินทุน ควรมีหนวยงานเฉพาะที่ใหการ
ดูแลและใหคําปรึกษาดานเงินทุน หรือชวยเหลือในการ
เขาถึงแหลงเงินทุนที่ชัดเจนกวานี้

2. หนวยงานภาครัฐทั้งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และองคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงครามควรใหความสําคัญในการ
ประชาสัมพันธการบริการโฮมสเตยและการบริการขอมูล
ทองเที่ยวชุมชนแกนักทองเที่ยวอยางจริงจัง เปนรูปธรรม
ย่ิงขึ้น เชน มีการใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง
กําหนดรูปแบบการทองเที่ยวที่ชัดเจนเพ่ือจูงใจนักทองเที่ยว
มากกวานี้

3. หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนา
มาตรฐานโฮมสเตยควรมีโครงการที่ชวยผลักดันใหการจัด
โฮมสเตยมีการพัฒนาเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน
จัดใหมีการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดการโฮมสเตยใหกับผูประกอบการ ใหการสนับสนุน
ในการพัฒนาภาษาตางประเทศแกชุมชน เปนตน
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