
การศึกษาศักยภาพชุมชนด้านการบริหารจัดการทีพ่กัแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ในจังหวดัสมุทรปราการ 

A Study of the Community Potential in the Management of Thailand Homestay Standards 

in Samutprakan Province 
 

 

ชยัสิทธ์ิ  เพชรสัมฤทธ์ิ 

สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผดิชอบบทความ 

 

CHAIYASIT  PHETSAMRIT 

Email : chphet@hotmail.com 

Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

______________________________________________________________________________ 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของชุมชนในจงัหวดั
สมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนของโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษา
ศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัสมุทรปราการ 
โดยวธีิวจิยัเชิงปริมาณเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ตามดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตย ์
ไทย ก าหนดใหมี้ดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 10 ดา้นและ 31 ดชันีช้ีวดั  ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชว้ธีิหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วน เบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
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ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของชุมชนในสมุทรปราการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงโดยมีจ านวน     278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 2) ศกัยภาพชุมชนพบวา่ดา้นอาหารมีศกัยภาพ
ระดบัมากท่ีสุดโดยมี โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3156 รองลงมาดา้นท่ีพกัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.0812 3) ดา้นการบริหารจดัการพบวา่ดา้นอธัยาศยัไมตรีของเจา้บา้นและสมาชิกในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9125 ดา้นความปลอดภยัในภาพรวมระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.8525 และดา้นรายการน าเท่ียวในภาพรวมระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.4542 ตามล าดบั 
ค าส าคญั : ศกัยภาพชุมชน มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
 

Abstract 

 The purpose of this research was 1) To study personal information of communities in 
Samutprakan Province 2) To study the community potential of Thailand Homestay in Samutprakan 
Province 3) To study the potential of the community in the management of Thailand Homestay 
Standard accommodation in Samutprakan Province using the quantitative research method. 
According to the Thailand Homestay Standard Index, there are 10 aspects and 31 indexes. The 
questionnaire was a rating scale using the means  (x)   and standard deviation (S.D.). 

  The results are as follows: 1) The most personal information of communities in 
Samutprakan were female with 278 people representing 69.50%. 2) The community potential in the 
aspect of food is at the highest level of 4.3156, followed by accommodation at a high level of 
4.0812. 3) The aspect of hospitality is at a high level of 3.9125, the aspect of safety is at a high level 
of 3.8525 and the aspect of tourism is at a high level of 3.4542, respectively. 

Keywords :  Community potential, Thailand Homestay Standard, Samutprakan Province 
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บทน า 

       ประเทศไทยวางกรอบแนวทางท่ีส าคญัของ ยทุธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี  (พ.ศ. 2560 
– 2579)  ดา้น การท่องเท่ียวตามยทุธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และ พื้นท่ีเศรษฐกิจ โดยมีทิศ
ทางการเปล่ียนผา่นจากภาค เกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมการบริการเพิ่ม มากข้ึน  ภาค
การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ มีบทบาท ส าคญัในการขยายตวัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 6 มากข้ึน 
ตามล าดบัน าไปสู่การเป็นชาติการคา้และบริการบนฐาน ดิจิทลั (Trading Nation) เนน้การท่องเท่ียว
ตลาด คุณภาพ การบริการคุณภาพ (ส านกังานเลขานุการของ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ, 2560) 
สนบัสนุนกิจกรรม ทางการท่องเท่ียว ท าใหเ้กิดการจดัการท่องเท่ียวในแหล่ง ชุมชน และขยาย
กิจกรรมท่ีพกัรูปแบบโฮมสเตย ์ (Homestay) เพิ่มมากข้ึน จึงไดมี้การพฒันาประเทศใน ดา้นการ
ท่องเท่ียวตามแผนยทุธศาสตร์ โดยมีเป้าหมาย การพฒันาประเทศมุ่งเนน้การรักษาสมดุลและการ
พฒันา ท่ีย ัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนกัท่องเท่ียวคุณภาพ ใหมี้จ านวน
เพิ่มมากข้ึน ยกระดบัการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชนเพื่อกระจาย รายไดไ้ปสู่ทอ้งถ่ิน เพิ่มศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจใหม้ากข้ึน เนน้การรับผดิชอบจากทุกภาคส่วน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน การมีวถีิ ชีวติท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบทโดยยดึถือและปฏิบติัตาม 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นชุมชนแห่ง การเรียนรู้บริการและจดัการทรัพยากรถือ
เป็นจุดขายท่ี ส าคญัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศใหค้วามสนใจ (กระทรวง
การท่องเท่ียวและ กีฬา, 2560) การมีวถีิชีวติท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบท เป็นส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียว
สนใจกิจกรรมท่ีพกัท่ีสัมผสั วฒันธรรมชนบท ดงันั้น โฮมสเตย ์ (Homestay) ซ่ึงเป็น รูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีเนน้การศึกษาแลกเปล่ียน วฒันธรรมความเป็นอยูว่ถีิชีวติในชุมชน ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกักบัเจา้ของ โฮมสเตย ์ (Homestay) จึงเป็นทางเลือกในตลาดการท่องเท่ียว ซ่ึง
ประเทศไทยมีจุดเด่นในเร่ืองของยทุธศาสตร์ทางการ ท่องเท่ียว และเป็นช่องทางหน่ึงเพื่อสร้าง
รายไดเ้สริม ใหก้บัครอบครัว หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหก้บัชุมชนนั้นๆ ทั้งน้ียงัถือเป็นการ
ช่วยเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ ออกสู่สายตาของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ(ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว, 2548) ท่ีผา่นมาเม่ือมีการสร้าง
โฮมสเตย ์ (Homestay) เกิดข้ึนมาแลว้นั้น หลายแห่งท่ีไม่ประสบความส าเร็จในท่ีพกัรูปแบบโฮมส
เตย ์ (Homestay) หลายแห่งยงัขาดความร่วมมือจากชุมชน และแนวทางท่ีเหมาะสมในการใช้
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ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน หรือบางแห่งเม่ือเปิดรับนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวแลว้นั้นกลบัส่งผล
เสียดา้นการท่องเท่ียวมากกวา่ผลดีท่ีคาดวา่จะไดรั้บ อาทิ ท าใหส้ังคมวฒันธรรมภายในชุมชน
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นสังคมชนบทกลบักลายเป็นการเปล่ียนเขา้สู่สังคมเมืองมากข้ึน (กลุ่มงาน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัขอนแก่น, 2559) จงัหวดัสมุทรปราการ
เป็นจงัหวดัเป้าหมายในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ี 9 การ
พฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจและเมือง ตามกรอบแนวทางท่ีส าคญัของยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัในภาคธุรกิจบริการ จงัหวดัสมุทรปราการใน
ปัจจุบนัมีแรงงานและนกัท่องเท่ียวจากทัว่ประเทศมากกวา่วนัละ 100,000 คน เดินทางเขา้ (ส านกั
ข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพนัธ์, 2559) นอกจากน้ี จงัหวดัสระแกว้ไดรั้บจดัตั้งเป็นเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย เพื่อสร้างความสามารถในดา้นการแข่งขนัอนัเป็นการขบัเคล่ือน
ตามยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยส านกังานส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีนโยบายสนบัสนุนการ
ลงทุนประเภทกิจการท่ีใหก้ารส่งเสริมการลงทุนทัว่ไป หมวด 7 ดา้นกิจการบริการและ
สาธารณูปโภค เช่น โรงแรมท่ีพกั ท่ีมีการขยายตวัถึงร้อยละ 55 ในปี 2559 (ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, 2560) และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ 3 ลา้นลา้นบาท เป็นการสร้างความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (ส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการยทุธศาสตร์
ชาติ, 2560) ดงันั้นจึงท าใหผู้ว้จิยัมีสนใจการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหาร
จดัการท่ีพกัแบบมาตรฐาน โฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัสมุทรปราการ สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยัและสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติในการวจิยัและนวตักรรมเพื่อแกปั้ญหาหรือ
สร้างความเขม้แขง็ดา้นสังคม ชุมชน ความมัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยทุธศาสตร์ชาติ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 งานวจิยัฉบบัน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคส์ าหรับการจดัท างานวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยในจงัหวดัสมุทรปราการ  
 2. เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยใน
จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ประโยชน์ของการวจิัย 
 1. เพื่อใหผู้ว้จิยั/ผูส้นใจ ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหาร
จดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนดา้น
การตลาด พฒันาใหส้ามารถแข่งขนัได ้
 2. เพื่อใหผู้ว้จิยั/ผูส้นใจทราบถึงทรัพยากรของชุมชนท่ีมีผลต่อศกัยภาพชุมชนดา้นการ
บริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวจิัย  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีถ่ินพกัพิงใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน การก านหดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกใชว้ธีิ
สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากประชากรท่ีมีถ่ินพกัพิงในจงัหวดั
สมุทรปราการ การระบุกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการเปิดตารางส าเร็จรูป TaroYamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% เม่ือยอมใหค้วามคลาดเคล่ือน (E) ของการประมาณค่าสัดส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 5% ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
 
 
       ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

1. ตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้   
 2. ตวัแปรตาม ศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดั

สมุทรปราการ ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นอาหาร ดา้นความปลอดภยั ดา้นอธัยาศยัไมตรีของเจา้บา้นและ
สมาชิก  ดา้นรายการน าเท่ียว ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงลอ้ม ดา้นวฒันธรรม ดา้นการสร้าง
คุณค่า และมูลค่าของผลิตภณัฑชุ์มชน  ดา้นการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย ์ และดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ 

 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
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         ในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสารเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยใน
สมุทรปราการ โดยสามารถแบ่งเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
  โฮมสเตย ์ (ท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท) หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึง ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งพกัรวมกบัเจา้ของบา้นชายคาเดียวกนั และศึกษาธรรมชาติ วถีิชีวติไทยหรือ
วฒันธรรมไทย โดยมีการจดับริการและส่ิงอานวยความสะดวกตามสมควร และไดข้ึ้นทะเบียนต่อสา
นกังานพฒันาการท่องเท่ียว (หนงัสือกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558,หนา้ 
2) 
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใหค้วามหมายของโฮมสเตย ์(Home Stay) วา่เป็นท่ีพกั
สัมผสัวฒันธรรมชนบท ซ่ึงหมายถึง บา้นพกัประเภทหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวพกัร่วมกบัเจา้ของบา้น และ
มีวตัถุประสงคท่ี์จะเรียนรู้วฒันธรรมและวถีิชีวติของชาวบา้น ซ่ึงเตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดวฒันธรรม 
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั พร้อมทั้งจดัท่ีพกัและอาหารใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 
  โฮมสเตย ์หมายถึง ชนิดของท่ีพกัท่ีผูเ้ขา้พกัอาศยัชาระเงินโดยตรง หรือโดยออ้มท่ีจะ
อยูใ่นบา้นส่วนตวัของเจา้บา้น เจา้บา้นของโฮมสเตย ์ คือ ครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีพกันั้น ท่ีมี
การใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั ในขณะท่ีรูปแบบท่ีพกัอ่ืนๆ เช่น โรงแรม เจา้ของโรงแรม (ผูจ้ดัการหรือ
พนกังาน) พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีพกัส่วนตวัไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีนั้น และขอบเขตของพื้นท่ีส่วนตวัมีความ
ชดัเจน โดยพื้นท่ีดงักล่าวจะเปิดใหพ้นกังานเท่านั้นท่ีเขา้ถึงได ้
  โฮมสเตยไ์ทย หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึง ท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งพกัรวมกบั
เจา้ของบา้น ชายคาเดียวกนั โดยมีหอ้งพกัหรือพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นเหลือ สามารถนามาดดัแปลง
ใหน้กัท่องเท่ียว พกัไดช้ัว่คราว ซ่ึงมีจานวนไม่เกิน 4 หอ้ง มีผูพ้กัรวมกนัไม่เกิน 20 คน โดยมี
ค่าตอบแทน และจดับริการ ส่ิงอานวยความสะดวกตามสมควร อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบ
กิจการเพื่อหารายไดเ้สริม ซ่ึงเป็นไป ตามบทนิยามคาวา่ “โรงแรม” แห่งพระราชบญัญติัโรงแรมพ.ศ. 
2547 และไดข้ึ้นทะเบียนกบั กรมการท่องเท่ียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมการท่องเท่ียวกาหนด  
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  โฮมสเตยอ์าเซียน หมายถึง ลกัษณะการท่องเท่ียวทางเลือก เป็นการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะตอ้งพกัอาศยัรวมกบัเจา้ของบา้น เพื่อเรียนรู้วถีิชีวติของครอบครัวและ
ชุมชนทอ้งถ่ิน  
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 พชัราภรณ์ จนัทรฆาฎ (2563) การศึกษาศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบ
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัสระแกว้ การศึกษาศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกั
แบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยในจงัหวดัสระแกว้ โดยวดัระดบัความพร้อมของชุมชนในภาพรวม มี
ขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบดว้ยดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ก าหนดใหมี้ดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตย ์1) ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2) ดา้นวฒันธรรม 
3) ดา้นท่ีพกั 4) ดา้นอาหาร 5) ดา้นความปลอดภยั 6) ดา้นอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของบา้นและสมาชิก
ในครัวเรือน 7) ดา้นการท่องเท่ียว 8) ดา้นรายไดเ้สริมและการเช่ือมโยงธุรกิจชุมชน 9) ดา้นการ
บริหารของ โฮมสเตย ์10) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ การศึกษาศกัยภาพดา้นท่ีพกัโฮมสเตยเ์พื่อน าไปสู่
การพฒันาการท่องเท่ียว ผลการวจิยัพบวา่ประชาชนชุมชนคูหาใต ้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่
เพศหญิง มีอาย ุ41-50 ปี อาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ระดบัการศึกษาต ่า
กวา่มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สถานภาพสมรส ไม่เคยรับรู้ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโฮมสเตยใ์น
ชุมชนคูหาใต ้ ไม่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการจดัการโฮมสเตยใ์นชุมชนคูหาใต ้ การ
จดัตั้งโฮมสเตย ์ มีผลกระทบต่อวิถีชีวติของคนในชุมชนคูหาใต ้ ประชาชนสนใจท่ีจะท าบา้นใหเ้ป็น
โฮมสเตยแ์ละคดัคา้นต่อการเกิดข้ึนของโฮมสเตยใ์นชุมชนคูหาใต ้ระดบัความคิดเห็นของประชาชน
คูหาใตเ้ก่ียวกบัศกัยภาพของชุมชนพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนคูหาใตโ้ดยรวม
ระดบัความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากและระดบัความคิดเห็นของประชนาชนชุมชนคูหาใตเ้ก่ียวกบั
มาตรฐานการจดัการโฮมสเตยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากระดบัความคิดเห็นสูงสุดไปหา
ต ่าสุด ระดบัความคิดเห็นท่ีสูงสุดคือ ดา้นความปลอดภยั รองลงมาดา้นอธัยาศยัไมตรี ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นอาหาร ดา้นท่ีพกั ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการสร้างคุณค่าและมูลค่า ดา้น
การประชาสัมพนัธ์ ดา้นรายการน าเท่ียว และดา้นการบริหารกลุ่มโฮมสเตย ์ตามล าดบั  
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 พิทกัษ ์ศิริวงศ,์ นรินทร์ สังขรั์กษา, ลคันา ชูใจ (2560) การพฒันาท่ีพกัแบบโฮมสเตยใ์นแหล่ง
ท่องเท่ียวเมืองโบราณอู่ทอง การเตรียมความพร้อมของการพฒันาท่ีพกัแบบโฮมสเตยใ์นพื้นท่ีพิเศษ
เมืองโบราณอู่ทองในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการสร้างจิตส 
านึกในการท่องเท่ียว และดา้นการจดัการดา้นความสะดวกหรือการบริการพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมาก 
อยูใ่นล าดบัท่ีหน่ึง รองลงมาคือ ดา้นการจดัการดา้นกายภาพหรือภูมิทศัน ์อยูใ่นระดบัมาก และดา้น
ท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัมาก ความตอ้งการการ
พฒันาท่ีพกัแบบโฮมสเตยใ์นพื้นท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาดา้นท่ีสูง
ท่ีสุด คือ ดา้นการสร้างจิตส านึกในการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ การจดัการดา้น
กายภาพหรือภูมิทศันอ์ยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 
 สริตา ศรีสุวรรณ  บงกช เดชมิตร (2562)  บทความวชิาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนว
ทางการจดัการท่ีพกัแบบโฮมสเตยใ์หค้งเสน่ห์และ แตกต่างอยา่งมีอตัลกัษณ์เพื่อตอบโจทยก์าร
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืโดยมีวตัถุประสงค ์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษา บริบทของท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ 2) 
ศึกษารูปแบบแนวคิดของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และ 3) เสนอแนะรูปแบบ การจดัการท่ีพกัแบบ
โฮมสเตยใ์หค้งเสน่ห์และแตกต่างอยา่งมีอตัลกัษณ์เพื่อตอบโจทยก์ารท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเป็น
แนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโฮมสเตยด์าเนินการจดัการท่ีพกัแบบโฮมสเตยใ์หค้งเสน่ห์และแตกต่าง 
อยา่งมีอตัลกัษณ์ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างจุดขายใหก้บัแหล่งท่องเท่ียว และท่ีส าคญัยงัสามารถช่วย
รักษา ทรัพยากรอนัทรงคุณค่าใหค้งอยูถึ่งรุ่นลูกรุ่นหลาน 
 กฤตยา เตยโพธ์ิ และ พนสั โพธิบติั(2561)วฒันธรรมโฮมสเตย ์การพฒันารูปแบบการจดัการ
การท่องเท่ียว โดยชุมชน อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา การท่องเท่ียวโฮมสเตยเ์ป็นการ
ท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีทรัพยากร การท่องเท่ียว เช่น น ้าตก ภูเขา วฒันธรรมวถีิชีวติของ
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ละ จดัการทรัพยากรเพื่อความยัง่ยนืของชุมชนการวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่ง
หมายเพื่อศึกษา 1) ความเป็นมาของการจดัการการท่องเท่ียววฒันธรรมโฮมสเตย ์ 2) สภาพปัจจุบนั 
ปัญหา การจดัการการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์3) การพฒันารูปแบบวฒันธรรมโฮมสเตย ์โดยชุมชน พื้นท่ี
วจิยัคือ 3 ต าบลในอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีซ้ือสินคา้ใน 
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน การก านหดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จากประชากรท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ จ  านวนประชากรท่ีซ้ือสินคา้
ในหา้งสรรพสินคา้มากกวา่ 100,000 ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชต้ารางส าเร็จรูปของ  TaroYamane ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 400 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมใหค้วามคลาดเคล่ือน (E) ของการ
ประมาณค่าสัดส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 5% 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ การท าแบบสอบถาม โดยมีการท า

แบบสอบถามผา่น Google From ฝาก Link ผา่นทางออนไลน ์โดยแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 

3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย ค  าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ   ระดบัการศึกษา   และรายไดต่้อเดือน  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผูรั้บบริการโฮมสเตยไ์ทย ในจงัหวดั

สมุทรปราการ จ านวน 10 ขอ้ โดยก าหนดช่วงค่าคะแนนตามระดบัความคิดเห็น  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 

วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวเิคราะห์นั้น ผูว้จิยัไดด้  าเนินการ ดงัน้ี 

  3.1 ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามผา่นช่องทางออนไลนใ์หก้บัส่วนราชการ พนกังาน

บริษทัเอกชน นกัเรียน นกัศึกษา บุคคลทัว่ไป โดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประมาณ 1 

สัปดาห์  
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  3.2 น าขอ้มูลท่ีไดรั้บการตอบรับไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

 4. การทดสอบเคร่ืองมือในการวจิยั ทดสอบแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งโดยสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 30 คน โดยใชเ้คร่ืองมือ  Cronbach Alpha ในการทดสอบความน่าเช่ือถือ ก าหนดใหค่้าความ

น่าเช่ือถือมีค่ามากกวา่ 0.7 ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบพบวา่ ค่า Cronbach Alpha มีค่ามากกวา่ 0.7 โดยท่ี

ค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.962 จากค าถามดา้นประชาสัมพนัธ์ และค่าสูงสุดอยูท่ี่ 0.973 จากค าถามดา้นอาหาร 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5  อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ26 – 35 

ปี จ  านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5  รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงรายได ้ 

10,001 – 20,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่  คือ ปริญญาตรี จ  านวน  227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75   

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ดา้นอาหาร มีศกัยภาพของชุมชนในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด
โดยมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3156 ดา้นท่ีพกัมีศกัยภาพของชุมชนในภาพรวม ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.0812 ดา้นอธัยาศยัไมตรีของเจา้บา้นและสมาชิก 3.9125 ดา้นความปลอดภยัภาพรวมระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8525 ดา้นวฒันธรรมภาพรวมระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7713 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ภาพรวมระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.6175 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.506 ดา้นการสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภณัฑชุ์มชนโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.5337 ดา้นการบริหารของกลุ่มโฮมสเตยโ์ดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.5079 ดา้นรายการ
น าเท่ียวโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.4542 ตามล าดบั  
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อภิปรายผล 

จากผลการวจิยั สามารถน าประเดน็ท่ีส าคญัมาอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัราภรณ์ จนัทรฆาฎ (2563) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ 26 – 35 ปี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นางสาวสุดาวลัย ์ จิรวฒันากิตติ (2552)กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นอาย ุ26-35ปี 

รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงรายได ้ 10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของนางสาวสุดาวลัย ์ จิรวฒันากิตติ (2552)กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น

รายได ้10,000-15,000บาท และระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  คือ ปริญญาตรี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาณาธร เธียรถาวร (2559) 

 2. จากการศึกษาขอ้มูลศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ดา้นอาหาร มีศกัยภาพของชุมชนในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด 

อาจเป็นเพราะอาหารเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกชีวติตอ้งการ และรองลงมาดา้นความปลอดภยั ดา้นอธัยาศยั

ไมตรี ดา้นวฒันธรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการสร้างคุณค่าและ

มูลค่าของผลิตภณัฑชุ์มชน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นรายการน าเท่ียว และดา้นการบริหารกลุ่ม

โฮมสเตย ์ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ จนัทรฆาฎ (2563) จากผลงานวจิยั

พบวา่ ศกัยภาพชุมชนดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ ตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

กรณีศึกษา อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม มีศกัยภาพในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จงัหวดัสมุทรปราการมีความพร้อมในศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการท่ีพกัแบบมาตรฐาน

โฮมสเตยไ์ทยเน่ืองจากชุมชนสนใจและใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการเป็นไปตาม
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย สอดคลอ้ง ดา้นอาหาร ดา้นอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของบา้นและ
สมาชิกในครัวเรือน ดา้นวฒันธรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นรายไดเ้สริมและการเช่ือมโยงธุรกิจชุมชน 
ดา้นความปลอดภยัดา้นการท่องเท่ียว ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการบริหารของ
โฮมสเตยแ์ต่ขาดดา้นการประชาสัมพนัธ์ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรใหก้าร
สนบัสนุน จดัสรรงบประมาณการประชาสัมพนัธ์ต่อไป 

2. จดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการโฮมสเตย ์ เพื่อใหเ้ยาวชนเห็น
คุณค่าความส าคญัของวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชนตนเอง 
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