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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การวิเคราะห์จุดเดํนของโฮมสเตย์ไทย และ 2) แนวทางการสร๎าง
อัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช๎วิธี
วิทยาการศึกษากรณีเฉพาะ รวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่เป็นกลุํ มผู๎ประกอบการ
โฮมสเตย์จานวน 12 คน ผลการศึกษาพบวํา ทาเลที่ตั้งตามหลักภูมิศาสตร์รวมทั้งสถาปัตยกรรมผํานโครงสร๎างอาคาร
ที่พักเป็นจุดเดํนของโฮมสเตย์ไทย ซึ่งนาไปสูํการสํงเสริมให๎เกิดการจัดการอัตลักษณ์โฮมสเตย์ที่ต๎องอาศัยองค์ประกอบ
ตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได๎แกํ 1) ด๎านกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ 2) ด๎านการบริหารต๎นทุนและรายได๎
3) ด๎านการจัดการทรัพยากรบุคคล 4) การกาหนดตลาดเป้าหมายและการประชาสัมพันธ์ 5) ด๎านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับชุมชนท๎องถิ่น

คาสาคัญ: การจัดการ อัตลักษณ์ โฮมเสตย์ไทย
Abstract
This study aims to investigate 1) analysis the highlight of the Thai homestay and 2) the guidelines to
create an identity of Thai homestay, case study: Phetchaburi Province and Prachaupkhirhan Province. This
study was qualitative research that using a case study approach, collecting information from in-depth
interview from 12 main informants who are homestay entrepreneurs. The finding found that location based on
geography including the architecture of the building structure is a highlight of the Thai homestay. It leads to
promote identity of homestay that requires homestay elements both inside and outside the organization
include: 1) activities to promote learning, 2) the revenue and cost management, 3) human resource
management, 4) in determining the target market and public relations, 5) the management of relations with
the local community.
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ความเป็นมาของปัญหา

แบํ ง ตามลั ก ษณะของจิ ต วิ ท ยาตามขนาดของตลาด
จานวน 1.3 ล๎านคน ซึ่งเป็นกลุํมที่มีศักยภาพทางการใช๎
จําย คือ กลุํมทีน่ ิยมใช๎เวลารํวมกับคนในท๎องถิ่น ภายใต๎มุ
มองเกี่ยวกั บการทํ องเที่ยวเปรียบเสมือนการเรียนรู๎ที่ มี
คุณคํามากกวําการเลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนมราคาแพง
ภายในห๎างสรรพสินค๎า และจะพยายามหลีกเลี่ยงความ
วุํนวายของชุมชนเมือง (แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช, 2561)
ส าหรั บ โฮมสเตย์ เ ป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการ
ทํ องเที่ ยวทางเลื อก ที่ น าเสนอแนวคิ ด ของธุ รกิ จที่ พั ก
สาหรับนักทํองเที่ยวที่ต๎องการอยูํรํวมกับเจ๎าของบ๎าน มี
จานวนห๎องพักไมํเกินกวํา 4 ห๎อง สามารถรองรับนักทํองเที่ยว
ที่เข๎าพักอาศัยไมํเกิน 20 คน มีการกาหนดอัตราคําบริการ
ตอบแทนและมีสิ่งอานวยความสนับสนุน สอดคล๎องกับ
นิยามแหํงพระราชบัญญัติโรงแรมปี 2547 เป็นลักษณะที่
พักอาศัยแบบชั่วคราวเทํานั้น (กระทรวงการทํองเที่ยวและ
กีฬา, กรมการทํองเที่ยว, 2558) อยํางไรก็ตามการเพิ่ม
จานวนของโฮมสเตย์ยังกํอให๎เกิดสภาวะการแขํงขันของ
ธุรกิจโฮมสเตย์ไทยจาเป็นต๎องอาศัยการประเมินศักยภาพ
ของกิจการ พร๎อมกับการจัดทาแผนการปฏิบัติงานสาหรับ
สมาชิกในแตํละหน๎าที่ ซึ่งมีสํวนชํวยให๎กิจการลดต๎นทุน
การผลิ ตและความผิ ดพลาดของขั้ นตอนตํ างๆ ในการ
ให๎บริการ โดยในแตํละขั้นตอนจะต๎องอาซับการวางแผนที่
มี ประสิ ทธิ ภาพสามารถอธิ บายข๎ อค๎ นพบที่ มี สํ วนชํ วย
สํงเสริมการบริการ รวมถึงสิ่งที่เป็นปัญหาตํอการบริหาร
จัดการสามารถกาหนดเป็น 2 ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์
ปัจจั ยภายในบ๎ านและการบริ การสนั บสนุ นตํ างๆ และ
2) การวิ เคราะห์ ปั จจั ยภายนอกที่ เกี่ ยวข๎ องกั บสภาพ
แวดล๎อมและชุมชน (ระชานนท์ ทวีผล, 2560)
ตามที่ ได๎ กลํ าวมาโฮมสเตย์ ได๎ กลายเป็ นสํ วน
หนึ่ ง ของทรั พ ยากรท๎ อ งถิ่ น มี ค วามแตกตํ า งกั น ไป
ในแตํละภูมิภาค การดาเนินธุรกิจที่พักขนาดเล็กถึงแม๎วํา
จะต๎ องพบอุ ปสรรคด๎านสิ่ งอานวยความสะดวกในการ

จุ ด เริ่ ม ต๎ น ของการแสวงการพั ก ผํ อ นที่ ใ ห๎
ประสบการณ์แตกตํางไปจากเดิม โดยผู๎คนเริ่มหันมาเลือก
จุดหมายปลายทางจากเมื องเขตเมื องเศรษฐกิ จขนาด
ใหญํ ไปยังพื้นที่ที่ มีระบบนิ เวศทางธรรมชาติที่ สมบูรณ์
ซึ่งผลสารวจพฤติกรรมนักทํองเที่ยวในชํวง ไตรมาสที่ 2
ของปี 2561 พบวํา นักทํองเที่ยวจานวน 2.3 ล๎านคน จะ
ตัดสินใจเลือกเดินทางทํองเที่ยวใน เมืองชนบทหรือเมือง
รองใน 55 จั งหวั ดของประเทศไทย โดยมีที่พั กรองรั บ
มากกวํา 8,382 แหํง ประกอบกับทางรัฐบาลยังคงสนับสนุน
นโยบายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตํางๆ อยํางตํอเนื่อง
(ศูนย์วิจั ยด๎านตลาดการทํองเที่ยว, 2561) ในขณะที่
ผลการวิจัยของเว็บไซด์ยอดนิยมสาหรับการสารองห๎องพัก
อยํางบุ๏คกิ้งดอทคอมคาดการณ์วํากระแสการทํองเที่ยวใน
ปี 2562 จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญํ โดยเฉพาะ
กลุํ ม นั ก เดิ น ทางที่ เ ป็ น คนรุํ น ใหมํ จ ะมี ร ะยะเวลาการ
เดิ นทางที่ สั้นลง พร๎ อมกั บการค านวณคํ าใช๎ จํ ายอยํ าง
คุ๎มคํา โดยคัดเลือกสถานที่ทํองเที่ยวที่ ไมํคุ๎นเคยหรือไมํ
เคยไปมากํ อ น รวมทั้ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท ากิ จ กรรม
รํ วมกั บคนในชุ มชน เพื่ อเสริ มสร๎ างประสบการณ์ การ
เรียนรู๎และความสนุกสนาน ซึ่งจะต๎องมีการศึกษาข๎อมูล
การเดินทางลํวงหน๎าเกี่ยวกับวัฒนธรรมและข๎อปฏิบัติใน
แตํละพื้นที่ (Verghese, 2018)
จากการรายงานของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
(2561) อธิบายความนําหลงใหลของแหลํงทํองเที่ยวใน
เขตชนบทมาจากการน าทรั พ ยากรของท๎ อ งถิ่ น ที่ จ ะ
สามารถสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจเพิ่มด๎วย การดัดแปลง
ถิ่นที่ อยูํ อาศัยของคนในชุมชนมาเป็นพักอาศัยแกํ ผู๎มา
เยื อ น พร๎ อ มกั บ การดู แ ลการรั ก ษาความสะอาดและ
คุ ณ ภาพของสิ่ ง อ านวยความสะดวกในลั ก ษณะของ
“โฮมสเตย์ ” ที่ในหลายหมูํบ๎านเริ่มหันมาให๎ความสนใจ
ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บพฤติ ก รรมของนั ก ทํ อ งเที่ ยวชาวไทย
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ให๎ บริ การแกํ นั กทํ องเที่ ยวผู๎ เข๎ าพั ก แตํ ในทางกลั บกั น
สามารถสร๎ า งข๎ อ ได๎ เ ปรี ย บทางการแขํ ง ขั น หากทาง
ผู๎ ป ระกอบการสามารถผสมผสานกิ จ กรรมที่ มี สํ ว น
เกี่ยวข๎องกับชุมชนท๎องถิ่น เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์ที่
แปลกใหมํ แกํ ผู๎เข๎ าพั ก อี กทั้ งยั งสามารถก าหนดอั ตรา
คําบริการในระดับที่สูงขึ้นและเป็นการกระจายรายได๎แกํ
ชุ มชนท๎ องถิ่ น อยํ างไรก็ ตามโฮมสเตย์ ไทยยั งสามารถ
พั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดภายใต๎ แนวคิ ด H.A.R.P
ประกอบด๎วย 1) บ๎าน (Home) ที่ต๎องตระหนักถึงการดารง
อยูํของอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท๎องถิ่น 2) กิจกรรม (Activity)
เปิ ดโอกาสให๎ เข๎ าผู๎ เข๎ าพั กมี สํ วนรํ วมและแลกเปลี่ ย น
เรียนรู๎ 3) วิถีชีวิตของจริง (Real life) นาเสนอการดารง
ของผู๎ คนในชุ มชนเกี่ ยวข๎ องกั บการประกอบอาชี พของ
ชาวบ๎าน รวมถึงการเรียนรู๎ประเพณีงาน และ 4) ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (Product) การสร๎างสรรค์สินค๎าและบริการรูปแบบ
ตํ างๆ จากวั ตถุ ดิ บท๎ องถิ่ น และการน าไปจั ดจ าหนํ าย
ภายใต๎ ต ราสิ นค๎ าของชุ ม ชน (วรพั นธุ์ คล๎ ามไพบู ลย์ ,
2561)
นอกจากนี้ การนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นอีก
หนึ่ งวิ ธี การน าเสนออั ตลั กษณ์ โฮมสเตย์ ไทยให๎ เห็ นถึ ง
ความงดงามอํ อนช๎ อยของศิ ลปะในถิ่ นที่ อยูํ อาศั ยแบบ
ดั้งเดิม อาจปรากฏในลักษณะเรือนไทยโบราณเกําแกํ อีก
ทั้ งยั งโฮมสเตย์ ที่ เกิ ดขึ้ นใหมํ จะมี การดั ดแปลงตํ อเติ ม
อาคารและสิ่ งอ านวยความสะดวกให๎ มี ความรํวมสมั ย
ได๎แกํ หลังคา ห๎องน้า และลานเอนกประสงค์ เพื่อรองรับ
กลุํ ม ผู๎ รั บ บริ ก ารให๎ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ส าหรั บ ท าเลที่ ตั้ ง ของ
โฮมสเตย์จะสามารถรับชมกิจวัตรการประกอบอาชีพของ
คนชุมชนในยามเช๎า (วินัย หมั่นคติธรรม, 2554) เชํนเดียวกับ
ข๎อค๎นพบอัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ไทยจากการศึกษาของ
มณีรัตน์ สุขเกษม และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) อธิบายวํา
ชาติพันธุ์เป็นต๎นกาเนิดของอัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ที่กลุํม
ของเจ๎าบ๎านต๎องศึกษาและทาความเข๎าใจเกี่ยวกับบริบท

ชุมชมดั้งเดิม เพื่อการเตรียมความพร๎อมในการเป็นเจ๎า
บ๎ า น สา ม า รถ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล ได๎ อ ยํ า ง ค ร บ ถ๎ ว น เ ชํ น
สถาปัตยกรรม ประเพณีความเชื่อ รายการอาหาร เป็นต๎น
นอกจากนี้ การสืบสาน อัตลักษณ์ด๎วยการใช๎กิจกรรมการ
ทํองเที่ยวภายในชุมชนและการละเลํนพื้นบ๎าน ตลอดจน
การปลูกฝังจิตสานึกของชาวบ๎านให๎เกิดความหวงแหน
และความภาคภู มิ ใจของมรดกทางวั ฒนธรรม จะชํ วย
ให๎อัตลักษณ์ของโฮมสเตย์มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
อยํางไรก็ตามโฮมสเตย์ไทยเป็นที่พักทางเลือก
ขนาดเล็กสาหรับคนยุคใหมํที่กลายเป็นความท๎าทายของ
ผู๎ ป ระกอบการที่ จ ะต๎ อ งศึ ก ษาต๎ น ทุ น ทางชุ ม ชน เพื่ อ
สร๎างอัตลักษณ์ของบ๎านพักอาศัยให๎เกิดความนําสนใจ
ด๎ ว ยการพั ฒ นาโครงสร๎ า งพื้ น ฐานของห๎ อ งพั ก การ
จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให๎เพียงพอ และการนา
ทรัพยากรทางการทํองเที่ยวภายในท๎องถิ่นเข๎ามาสํวนหนึ่ง
ของกิ จ กรรมแกํ ผู๎ เ ข๎ า พั ก นอกจากนี้ อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
โฮมสเตย์ ยั ง สนั บสนุ นความเชื่ อมั่ นของการให๎ บริ การ
ดั ง นั้ นผู๎ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา “การจั ด การ
อัตลักษณ์โฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และ
จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ ” ซึ่ งภายในเขตพื้ น ที่ มี
ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์จานวนมาก ผลการวิจัยสามารถ
นาไปใช๎เป็ นต๎ นแบบในการบริ หารจัดการคุ ณภาพของ
ธุรกิจที่พักขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากชุมชนท๎องถิ่นด๎วยความ
โดดเดํนและเป็นที่นําจดจาแกํผู๎มาเข๎าพักทุกยุคทุกสมัย
อีกทั้งยังกํอให๎เกิดการกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่นตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อวิ เคราะห์ จุ ดเดํ นของโฮมสเตย์ ไทย
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร๎างอัตลักษณ์ของ
โฮมสเตย์ ไทย กรณี ศึ กษาจั งหวั ดเพชรบุ รี และจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
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วิธีดาเนินการวิจัย

ประยุ กต์ เทคนิ คการวิ เคราะห์ คํ าดั ชนี ความสอดคล๎ อง
ของข๎อค าถามที่ จะคั ดเลื อกคําที่ มากกวํ า 0.50 ขึ้ นไป
(Macmillan, 1971)
3. เครื่ องมื อที่ ใช๎ ในการเก็ บรวมข๎ อมู ล
ประกอบด๎ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ที่ มี ข๎ อ ค าถาม
ปลายเปิดที่ดัดแปลงให๎สอดคล๎องตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ได๎แกํ
3.1 จุดเดํนของโฮมสเตย์ที่สามารถสร๎างความ
นําสนใจแกํผู๎เข๎าพักเป็นอยํางไร
3.2 อัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ไทยสามารถสร๎าง
ได๎อยํางไร
นอกจากนี้ ผู๎ วิ จั ยต๎ องจั ดท าหนั งสื อขอความ
อนุ เคราะห์ จากทางมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร สาหรั บเก็ บ
รวบรวมข๎อมูลลํวงหน๎า 3 เดือน ตลอดจนการใช๎วิธีการ
บั นทึ ก เสี ยงผู๎ ถู กสั มภาษณ์ ด๎ วยโทรศั พท์ มื อ ถื อ กล๎ อง
ถํายภาพ และสมุดจดบันทึก
4. การเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล ครั้ ง นี้ เป็ น การ
รวบรวมข๎อมูลจาก 2 แหลํงที่มา ได๎แกํ ข๎อมูลทุติยภูมิจาก
การทบทวนหนังสือ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องในขอบเขต
เนื้อหาของโฮมสเตย์ไทย การดารงอัตลักษณ์ การจัดการ
ธุรกิจที่พักขนาดเล็ก และข๎อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ควบคูํกับการ
เข๎าไปสารวจจุดให๎บริการตํางๆ ของโฮมสเตย์ทั้ง 12 แหํง
ภายในขอบเขตระยะเวลาตั้งแตํ 5 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน
2561
5. การวิเคราะห์ข๎อมูลและการตรวจสอบความ
นําเชื่อถือหลังจากการที่ผู๎วิจัยจับคูํ เพื่อลดจานวนข๎อมูล
ด๎วยหลักวิ ธีการแบบสามเส๎ า (Triangulation) ซึ่งผู๎วิ จั ย
จึงเลือกใช๎ทั้งหมด 3 ด๎าน (สุภางค์ จันทวานิช, 2554)
ได๎ แ กํ 1) ข๎ อ มู ล ตามจ านวนผู๎ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล หลั ก ภายใต๎
ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2) จานวนนักวิจัยและ

1. การวิ จั ย นี้ เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) อธิบายความรู๎ความจริงจากกฎ
ความเป็นสากลที่ได๎ผํานกระบวนการที่เป็นระบบด๎วยการ
ให๎ ความหมายที่ แตกตํ างกั น โดยผู๎ วิ จั ยได๎ เลื อกใช๎ วิ ธี
วิทยาการกรณีศึกษาเฉพาะ (Case study approach)
เพื่อสะท๎อนแนวทางการศึกษาประเด็นเฉพาะในขอบเขต
พื้นที่ที่มีปริมาณข๎อมูลไมํมากจากธุรกิจที่พักแรมขนาด
เล็กประเภทโฮมสเตย์ภายในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เทํานั้น เพื่อเปรียบหนํวยข๎อมูลที่มีรูปแบบ
ใกล๎เคียงกัน (ชาย โพธิสิตา, 2556)
2. การกาหนดกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในการวิจัยนี้
คือ กลุํ มผู๎ ประกอบการโฮมสเตย์ จ านวน 12 คน ที่ มี
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมากกวํา 2 ปี อีกทั้งยัง
เป็นกลุํมของผู๎ที่ทาหน๎าที่ในการบริหารจัดการและกาหนด
นโยบายการบริการและการเชื่อมโยงกิจกรรมจากแหลํ ง
ทํ องเที่ ยวในท๎ องถิ่ นตามเงื่ อนไขของกรมการทํ องเที่ ยว
(2558) จากสถานประกอบการที่จดทะเบียนถูกต๎องตาม
กฏหมายทั้งสิ้น 12 แหํง ประกอบด๎วยเขตจังหวัดเพชรบุรี
8 แหํง ได๎แกํ 1) สบายใจโฮมสเตย์ 2) เรือนลีลาวดีโฮมสเตย์
3) บ๎านปันสุขเพชรบุรีโฮม สเตย์ 4) บางตะปูนโฮมสเตย์
5) บ๎านวิวเขาโฮมสเตย์ 6) คุณยายเขียวโฮมสเตย์ 7) บ๎าน
ถ้าเสือ 8) บ๎านไรํริมธาร และในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 แหํง ได๎แกํ 1) นิชาโฮมสเตย์ 2) ปลายน้าโฮมสเตย์
3) บ๎านพุดิน และ 4) บ๎านลุงชาโฮมสเตย์
ซึ่งคุณสมบัติของผู๎ให๎ข๎อมูลหลักทุ กคนจะเป็น
ตัวแทนในการบอกเลําเรื่องราวของกิจการและความหมาย
ของอัตลักษณ์โฮมสเตย์ไทยภายในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สาหรับการเทียบเคียงคําสถิติ
ของจานวนผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจานวน 12 คน ผู๎วิจัยสามารถ
เปรียบเทียบคําความคาดเคลื่อนไมํต่ากวํา 0.50 โดยการ
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ผู๎ชํวยนักวิจัยที่มากกวํา 1 คน รํวมกันเรียบเรียงข๎อมูล
วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ชุ ดความรู๎ ตามวั ตถุ ประสงค์
ของการวิจัย และ 3) วิธีการเก็บข๎อมูลที่หลากหลายด๎วย
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก รํ ว มกั บ การขออนุ ญ าตเข๎ า
สังเกตการณ์ภายในพื้นที่

ตารางที่ 1 (ตํอ)
โฮมเสตย์
เรือนลีลาวดี
โฮมสเตย์
บ๎านปันสุข
เพชรบุรี
โฮมสเตย์
บางตะปูน
โฮมสเตย์
บ๎านวิวเขา
โฮมสเตย์

ผลการวิจัย
1. การวิ เคราะห์ จุ ดเดํ นของโฮมสเตย์ ไทย
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบวํา ความแตกตํางของระบบนิเวศทางธรรมชาติตาม
ขอบเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสิ่งที่ผู๎ประกอบการสามารถ
นามาใช๎ เป็ นสิ่ งดึ งดู ดความสนใจแกํผู๎ เข๎ าพั กได๎ สัมผั ส
ความงดงามของทาเลที่ตั้ง ได๎แกํ 1) จังหวัดเพชรบุรีที่มี
โครงสร๎างทางภูมิศาสตร์ประกอบไปด๎วยภูเขา ป่าไม๎ และ
แมํน้า 2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีลักษณะทางกายภาพ
ประกอบด๎วยท๎องทะเลและชายหาดทอดยาวอันเงียบสงบ
นอกจากนี้ ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์ยังสามารถเชื่อมโยง
กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมอาชีพที่สะท๎อนวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎เข๎าพักได๎รับความรู๎จาก
ประสบการณ์ที่ ได๎ลงมือ เชํน การทาฟาร์มปศุสัตว์ การ
ปลู กพื ชผั กสวนครั ว การท านา การทาไรํ ผลไม๎ การท า
ประมง เป็นต๎น ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ผู๎ประกอบการจะ
สํงเสริมให๎ผู๎เข๎าพักได๎คัดสรรวัตถุดิบประกอบอาหารด๎วย
ตนระหวํางการเข๎าพัก สาหรับรายละเอียดของจุดเดํนใน
แตํละพื้นที่สามารถแสดงเพิ่มเติมดังตารางที่ 1

นิชาโฮมสเตย์
ปลายน้า
โฮมสเตย์
คุณยายเขียว
โฮมสเตย์
บ๎านพุดิน
บ๎านถ้าเสือ

บ๎านไรํริมธาร
ลุงชาโฮมสเตย์

ตารางที่ 1 จุดเดํนของโฮมสเตย์จากกรณีศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
โฮมเสตย์
สบายใจ
โฮมสเตย์

ขอบเขตพื้นที่
อ.ชะอา
จ.เพขรบุรี
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี

จุดเดํน

1. เรือนไทย
2. ห๎องคาราโอเกะ
1. การปลูกผัก
2. การเลี้ยงปลา
3. การทาฟาร์ม
อ.บ๎านแหลม 1. บ๎านพักเรือนไม๎
จ.เพชรบุรี
2. ชมพระอาทิตย์ตก
อ.แกํงกระจาน 1. เนินเขา
จ.เพชรบุรี
2. บ๎านพักแบบกลางเต๎นท์
3. การเก็บเมลอน
อ.หัวหิน
1. ติดทะเล
จ.ประจวบฯ
2. นาสัตว์เลี้ยงเข๎าพักได๎
อ.ปราณบุรี
1. การใช๎พลังงานจาก
จ.ประจวบฯ
แสงอาทิตย์
2. กิจกรรมผจญภัยทางน้า
อ.ชะอา
การเก็บวัตถุดิบประกอบอาหาร
จ.เพชรบุรี
จากไรํสวน
อ.สามร๎อยยอด 1. บ๎านดิน
จ.ประจวบฯ
2. ราคาตํอรองได๎
อ.แกํงกระจาน 1. ธรรมชาติ
จ.เพชรบุรี
2. การทาเกษตร
3. Wi-Fi
อ.ทํายาง
กิจกรรมผจญภัยทางน้า
จ.เพชรบุรี
อ.สามร๎อยยอด 1. ภูเขาติดแมํน้า
จ.ประจวบฯ
2. การนอนมุ๎ง
3. วิถีชาวบ๎าน

จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นวําโฮมสเตย์ในเขต
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดเดํนทั้งสิ้น
3 ด๎าน ได๎แกํ 1) จุดเดํนเชิงพื้นที่ตามลักษณะของทาเลที่ตั้ง
ในสภาพแวดล๎ อมทางธรรมชาติที่ สมบู รณ์ เชํน ภูเขาสู ง
ที่ราบลุํมแมํน้า ชายฝั่งทะเล 2) จุดเดํนเชิงสถาปัตยกรรม

ขอบเขตพื้นที่
จุดเดํน
อ.แกํงกระจาน 1. แมํน้าและภูเขา
จ.เพชรบุรี
2. จุดตกปลา
3. จุดกลางเต๎นท์
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การออกแบบ ที่สะท๎อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยทั้งสิ้นใน
ลั กษณะตํ างๆ ได๎ แกํ บ๎ านเรื อนไทย บ๎ านกระทํ อมไม๎
บ๎านพักแบบกลางเต๎ นท์ และบ๎านดิ น ซึ่ งผู๎ประกอบการ
ยังคงพัฒนาคุณภาพของห๎องพัก อยํางตํอเนื่อง พร๎อมกับ
การเพิ่ มเติ ม สิ่ งอ านวยความสะดวกให๎ เ หมาะสมกั บ
จานวนผู๎เข๎าพัก เริ่มต๎นจากการเพิ่มเครื่องปรับอากาศเพื่อ
ลดอุณหภูมิภายในห๎องพักชํวงฤดูร๎อน รวมทั้งการติดตั้ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร๎สายความเร็วสูงให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎รับบริการยุคปัจจุบัน 3) จุดเดํนเชิง
กิจกรรมจากแนวคิดของผู๎ประกอบการโฮมสเตย์บางราย
ยังมีมุ๎งไว๎คอยให๎บริการเพื่อให๎ประสบการณ์การเข๎าพักมี
ความใกล๎ เ คี ย งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชนบท พร๎ อ มกั บ การ
นาเสนอทรัพยากรทางด๎านวัฒนธรรมด๎วยศิลปะพื้นบ๎าน
ผํานโครงสร๎ างของห๎ องพั ก รวมถึ งการสร๎ างความด๎ วย
กิจกรรมผจญภัยทางน้า เชํน เรือแคนู ลํองแกํง เป็นต๎น
ตลอดจนการให๎ ค วามส าคั ญ การเพิ่ ม พื้ น สํ ว นกลาง
ลักษณะอื่นๆ เชํน ห๎องคาราโอเกะ ศาลาอเนกประสงค์
จุดทาแคมป์ไฟ เป็นต๎น
2. แนวทางการสร๎างอัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ไทย
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งจะต๎องอาศัยกระบวนการจัดการดังตํอไปนี้
2.1 ด๎านการสร๎างกิจกรรมสํงเสริมการเรี ยนรู๎
พบวํา ผู๎ประกอบการอาศัยข๎อได๎เปรียบของทาเลที่ตั้งเพื่อ
นาเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรและทรัพยากรในชุมชนท๎องถิ่น โดยเริ่มต๎นจากการ
รั บซื้ อวั ตถุ ดิ บ ปลอดสารพิ ษ ส าหรั บน ามาใช๎ ประกอบ
อาหารแกํผู๎เข๎าพัก รวมถึงการเผยแพรํรายการอาหารพื้น
ถิ่นภายใต๎แนวคิดดังบทสัมภาษณ์ “กินง่าย อยู่ง่าย สไตล์
ชาวบ้าน” (ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักหมายเลข 3, 2562) พร๎อมทั้ง
การเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่เข๎าพักสามารถประกอบอาหารได๎
ด๎วยตนเอง ซึ่งโฮมสเตย์บางแหํงยังนาเสนอแนวคิดเกษตร

อินทรีย์แกํผู๎เข๎าพักได๎เรียนรู๎ โดยเฉพาะบ๎านพุดินและบ๎าน
ถ้าเสือที่มีการสาธิตกรรมวิธีการทาปุ๋ยหมัก ตลอดจนการ
ปลูกพืชผักสวนครัวภายในที่พักอาศัย นอกจากนี้ พบวํา
โฮมสเตย์ สํ วนมากยั งเชื่ อมโยงกิ จกรรมการทํ องเที่ ยว
ภายในชุ มชนเพื่ อเยี่ ยมชมภู มิ ปั ญญาในการประกอบ
อาชี พ ของชาวบ๎ าน เชํ น ประมงน้ าจื ด ไรํ ไวน์ องุํ น ไรํ
เมลํอน การทาข๎าวเกรียบ-ขนมครก การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมะพร๎าว งานหัตถกรรมจักสาน เป็นต๎น รวมทั้งการ
จั ด ท าเส๎ น ทางการทํ อ งเที่ ย วระยะสั้ น เพื่ อ เยี่ ย มชม
ทัศนียภาพภายในหมูํบ๎านและสถานที่ทํองเที่ยวสาคัญ
ของในแตํละอาเภอ อาทิ สันเขื่อน น้าตก
2.2 ด๎านการบริหารต๎นทุนและรายได๎ พบวํา
ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์สํวนใหญํ จะเริ่มต๎นจากการน า
บ๎านพักอาศัยและที่ดินของตนเองมาดัดแปลงเพื่อรองรับ
จานวนผู๎ เข๎ าพัก ในขณะที่ ผู๎ประกอบการบางราย อาทิ
บ๎านพุดินที่ใช๎ดินกับฟาง และลุงชาโฮมสเตย์ที่ใช๎เศษไม๎
จากต๎นมะพร๎าวเหลือใช๎ในการสร๎างเรือนพักอาศัย โดย
ไมํ จ าเป็ นต๎ องใช๎ งบประมาณการกํ อสร๎ างที่ สูงมากนั ก
ดังบทสัมภาษณ์ “พี่ใช้ดิน แล้วก็ตกแต่งเอง จะเอาขวดเบียร์
มาทาเป็นหน้าต่างมาแทรกตรงไหน ก็ทาเดี๋ยวนั้นเลย”
(ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักหมายเลข 9, 2562) จากนั้นจึงมีการตํอ
เติ ม ไปอาคารส าหรั บ ใช๎ เ ป็ น ห๎ อ งพั ก อาศั ย ห๎ อ งน้ า
ห๎องครั ว และสิ่ งอ านวยความสะดวกตํ างๆ ตามความ
ต๎องการในแตํ ละฤดูกาลทํ องเที่ ยว ซึ่ งในขณะเดียวกั น
โฮมสเตย์บางแหํงได๎ใช๎ที่ดินวํางเปลํารํวมกับเงินลงทุนอยูํ
ที่ประมาณ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ด๎วยจานวน
ห๎องพักตั้งแตํ 1 – 10 ห๎อง ในขณะที่ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์
บางรายใช๎งบประมาณสูงสุดถึง 1,000,000 บาท เพื่อปรับ
ปรังห๎องพักจานวน 1 ห๎อง โดยโฮมสเตย์แตํละแหํงจะมี
การก าหนดอัตราคําบริการตํอคื นที่แตกตํางกันไปตาม
เงื่อนไขของจานวนผู๎เข๎าพักอาศัยดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การกาหนดราคาคําบริการ
จานวนผู๎เข๎าพัก
1-2 คน
3-4 คน
5 คน ขึ้นไป

วางต าแหนํ งงาน การจั ดสรรสวั สดิ การ และการจู งใจ
สมาชิกในครอบครัวให๎มีจิตใจรักการบริการ แตํสาหรับ
โฮมสเตย์ บ างแหํ ง อาทิ ปลายน้ าโฮมสเตย์ จะการใช๎
บุคลากรแบบจ๎างรายวัน วันละ 400 บาท เพื่อเข๎ามา
ปฏิบัติหน๎าที่ชํวงเทศกาลวันหยุดที่มีผู๎เข๎าพักเป็นจานวน
มากดังบทสัมภาษณ์ “ไม่ใช่คนในบ้านของเรา ก็มีนะ แต่
ไม่ได้มาทุกวันหรอก วันไหนพิเศษก็ 400 เขาก็มาให้”
(ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักหมายเลข 7, 2562)
2.4 ด๎านการกาหนดตลาดเป้าหมายและการ
ประชาสัมพันธ์ พบวํา ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์สํวนใหญํ
จะคัดเลือกกลุํมตลาดเป้าหมายจานวน 2 กลุํม ได๎แกํ
ผู๎เข๎าพักชาวไทยที่เป็นกลุํมเป้าหมายหลักประกอบด๎วย
1) กลุํมนักเรียน-นักศึกษาที่นิยมเดินทางมาทากิจกรรม
เป็นหมูํคณะและการผจญภั ยทางน้า รวมทั้งกลุํมคณะ
ศึกษาดูงาน 2) กลุํมครอบครัวที่นิยมทากิจกรรมในวันหยุด
สุดสัปดาห์ 3) กลุํมวัยทางานที่นิยมพบปะสังสรรค์กับ
เพื่อนรํวมงานในองค์กร สาหรับคุณยายเขียวโฮมสเตย์จะ
เพิ่ ม กลุํ ม ผู๎ เ ข๎ า พั ก ที่ นิ ย มขี่ จั ก รยานเข๎ า มาเป็ น ตลาด
เป้าหมายรองดังบทสัมภาษณ์ “คนขี่จักรยานมี มีกับเขารู้
กันว่าต้องมาพักที่ไหน ที่นี่ก็จะมีเยอะ พอเห็นมีจักรยาน
มาด้วยทางเราจะรู้ทันที ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักหมายเลข 8,
2562)
ในขณะที่ กลุํ มเป้ าหมายรองสํวนใหญํ จะเป็ น
ผู๎เข๎าพักชาวตํางชาติ ได๎แกํ กลุํมสะพายเป้ กลุํมของผู๎ที่
ต๎องการสัมผัสประสบการณ์กับชุมชนท๎องถิ่น และกลุํม
ของผู๎ที่ชื่นชอบธรรมชาติ เนื่องจากข๎อจากัดของห๎องพัก
สาหรับการให๎บริการมีจากัด ผู๎ประกอบการทุกคนจึงไมํมี
ความจาเป็นต๎องเลือกใช๎ เว็บไซต์ที่เป็นทางการ (Official
website) เหมือนกับธุรกิจโรงแรมทั่วไป ที่สามารถเลือก
จานวนห๎องพักและดาเนินการชาระคําบริการได๎ทันที แตํ
สาหรับผู๎ประกอบการบางรายจะเลือกใช๎เว็บไซด์คนกลาง
สาหรับการจัดจาหนํายห๎องพัก (OTA: Online Travel

คําบริการ
300 – 800 บาท
500 – 1,200 บาท
2,5000 – 3,000 บาท

จากตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นถึงการสร๎างเงื่อนไข
คําบริการ ซึ่งผู๎ประกอบการได๎กาหนดอัตราสํวนของกาไร
ตํอคืนคิดเป็นร๎อยละ 50 ของเงินในการสร๎างห๎องพักอาศัย
1 ห๎อง แตํอยํางไรก็ตามผู๎ประกอบการบางรายได๎ใช๎กล
ยุทธ์การตั้งราคาห๎องพักแบบพิเศษที่รวมอาหารเช๎าโดย
ไมํคิดคําใช๎จํายเพิ่มเติมเชํนเดียวกับธุรกิจโรงแรมทั่วไป
2.3 ด๎ านการจั ดการทรั พยากรบุ คคล พบวํ า
ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์รํวมกับสมาชิกในครอบครัวจะทา
หน๎าที่ในการดูแลต๎อนรับผู๎เข๎าพักทุกคน โดยไมํมีการแบํง
หน๎าที่เอาไว๎ อยํางชั ดเจน ซึ่ งภายในโฮมสเตย์ แตํละแหํ ง
จะมีสมาชิ กประมาณ 3 - 4 คน สาหรั บขอบเขตหน๎าที่
จะมุํงเน๎นการทางานที่มีความยืดหยุํนสามารถหมุนเวียน
เปลี่ยนตาแหนํงงานกันได๎ทุกเวลา ได๎แกํ 1) งานต๎อนรับ
และการทาทะเบียนผู๎เข๎าพัก 2) งานทาความสะอาดห๎องพัก
และบริเวณอื่นๆ ภายในบ๎าน 3) งานซักรีด 4) งานประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม 5) งานไม๎ซํอมบารุง 6) งานสวน
7) งานดูแลกิจกรรมและนันทนาการทางน้า ในขณะที่
ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์จานวนมากยั งคงไมํมีแผนการ
พัฒนาการฝึกอบรมพัฒนาสมาชิกให๎มีทักษะการบริการที่
สูงขึ้น แตํจะใช๎การประชุมแบบไมํเป็นทางการในชํวงตอน
เช๎า เพื่อชี้แจงปัญหาและประเด็นสาคัญอื่นๆ ที่สมาชิก
ต๎ อ งรั บ ทราบ เชํ น เดี ย วกั บ ความรู๎ ท างบั ญ ชี แ ละการ
ประชาสัมพันธ์เป็นหน๎าที่ของผู๎ประกอบการ นอกจากนี้
เรือนลีลาวดีโฮมสเตย์ยั งนาความรู๎เกี่ยวกับการจั ดการ
ห๎ องพั กมาจากธุ รกิ จโรงแรมที่ ตนเองเคยมี สํวนรํ วมใน
ฐานะหุ๎นสํวนเข๎ามาบูรณาการภายในกิจการตั้งแตํการ
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Agent) ได๎แกํ อโกด๎า (Agoda) เอ็กซ์พีเดีย (Expedia)
ทราเวลโลก๎ า (Traveloka) และแอร์ บี เอ็ นบี (Airbnb)
สาหรับการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวและกิจกรรมตํางๆ
ของผู๎ประกอบการจะเลือกใช๎เฟซบุ๏ก (Facebook) ในการ
เผยแพรํข๎อความ รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว แตํสาหรับ
บ๎านปันสุขเพชรบุรีโฮมสเตย์และบ๎านวิวเขาโฮมสเตย์จะ
น ากลุํ ม บล็ อ กเกอร์ (Blogger) เข๎ า มาชํ ว ยน าเสนอ
ประสบการณ์ในการเข๎ าพั กในกลุํ มของผู๎ ที่ใช๎ สื่อสั งคม
ออนไลน์
2.5 ด๎ านการบริ หารความสั มพั นธ์ กับชุมชน
ท๎องถิ่น พบวํา ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์สํวนใหญํจะเป็น
คนในพื้ น ที่ ม าโดยก าเนิ ด จึ ง มี ค วามคุ๎ น เคยกั บ
สภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่นเป็นอยํางดี ซึ่งจะ
มาในรู ปแบบกิ จ กรรมความรั บ ผิ ดชอบตํ อ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม อาทิ การท าน้ ายาล๎ า งจานให๎ ชุ ม ชน
การสํงเสริมให๎ผู๎เข๎าพักชํวยเก็บผักตบชวาเพื่อแลกสํวนลด
การเข๎ าพั ก การเชิ ญชวนและให๎ ความรู๎ แกํ ชาวบ๎ านท า
โฮมสเตย์แหํงใหมํ ดังบทสัมภาษณ์ “ที่เราเป็นต้นแบบเลย
บ้านอื่นก็มาดูที่นี่ ผู้ใหญ่ก็จะเล่าตั้งแต่วันแรกที่ทาจนถึง
วันนี้ว่า เราผ่านอะไรมาบ้าง” (ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักหมายเลข
11, 2562) การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเยาวชนภายใน
หมูํ บ๎าน การรํ วมประชาสั มพั นธ์ กิจกรรมการทํ องเที่ ยว
ภายในจั งหวั ด และการเข๎ ารํ วมงานบุ ญประเพณี ของ
หมูํบ๎าน ในขณะที่ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์หลายแหํงยังคง
ได๎รับการสนับสนุนให๎จากหนํวยงานระดับตาบล และการ
ทํ อ งเที่ ย วแหํ ง ประเทศไทยของแตํ ล ะจั ง หวั ด ในการ
ประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ให๎เป็นที่รู๎จักเพิ่มมากขึ้น

ลั ก ษณะทางกายภาพของแตํ ละภู มิ ป ระเทศ ส าหรั บ
จังหวัดเพชรบุรีจะมีทาเลที่ตั้งเป็นแหลํงน้าล๎อมรอบด๎วย
ภูเขา ในขณะที่ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์จะเป็ นลักษณะ
ชายทะเล ซึ่ ง ผู๎ ป ระกอบยั งคงให๎ ค วามส าคั ญ กั บการ
ออกแบบที่พักให๎มีความสอดคล๎องกับทัศนียภาพ รวมทั้ง
การนาสถาปัตยกรรมไทยมาผสมผสานได๎อยํางนําสนใจ
เชํ น กระทํ อมไม๎ เรื อนไทย เป็ นต๎ น โดยผู๎ ประกอบการ
ยั งคงมี แผนงานที่ จะปรั บปรุ งพื้ นที่ และเพิ่ มสิ่ งอ านวย
ความสะดวกให๎เพียงพอตํอจานวนผู๎เข๎าพักอยํางตํอเนื่อง
เพื่อความเป็นสํวนตัวและยังสามารถเปิดโอกาสในการ
เรี ยนรู๎ รํ วมกั บเจ๎ าของบ๎ าน สอดคล๎ องกั บงานวิ จั ยของ
มณี รั ต น์ สุ ขเกษม และพิ ทั ก ษ์ ศิ ริ ว งศ์ (2560) พบวํ า
อัตลักษณ์ของโฮมสเตย์จะปรากฏให๎เห็นในรู ปแบบของ
สถาปั ต ยกรรมบ๎ า นเรื อ นไทยแท๎ ต๎ น ฉบั บ ที่ ส ามารถ
ดัดแปลงเป็นห๎องนอน ห๎ องน้า ห๎องครัว และพื้นที่ใต๎ทุน
บ๎าน จากกรณีศึกษาในเขตพื้นที่ของกลุํมผู๎ประกอบการที่
มีการจัดสรรพื้นที่ใช๎สอยที่เป็นจุดเดํนของโฮมสเตย์ อีกทั้ง
ยังสามารถบํงบอกถึงเรื่องราวการดาเนินชีวิตของชาวไทย
ชนบทอยํางแท๎จริง สาหรับบางประเพณีจะมีขึ้นเฉพาะใน
บางหมูํบ๎านเทํานั้ น ผู๎เข๎าพักอาศัยสามารถเข๎ารํวมงาน
บุญและกิจกรรมตํางๆ ของหมูํบ๎าน นอกจากนี้ ความโดด
เดํ น ทางด๎ า นสถาปั ต ยกรรมการออกแบบที่ พั ก ยั ง
สอดคล๎ องกั บงานวิ จั ย ของภาวิ นี หาญณรงค์ (2557)
พบวํา ความสนใจของผู๎มาเยือนจะเลือกโฮมสเตย์ที่พัก
ในแบบฉบั บ ท๎ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถเรี ย นรู๎ เ รื่ อ งราวของ
การประกอบอาชีพและกิจวัตประจาวัน อาทิ โฮมสเตย์
กระชั งแพ ที่ แตกตํ างจากที่ พั กในภู มิ ภาคอื่ นๆ รวมทั้ ง
ที่ผู๎เข๎าพักยังได๎สานสัมพันธ์กับเจ๎าของบ๎านอยํางใกล๎ชิด
2. แนวทางการสร๎างอัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ไทย
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลการศึกษาพบวํา อัตลักษณ์ของโฮมสเตย์จะสาเร็จเป็น
รูปธรรมชัดเจนได๎ ต๎องเกิดจากการก าหนดแนวทางการ

อภิปรายผล
1. การวิ เ คราะห์ จุ ด เดํ น ของโฮมเสย์ ไ ทย
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลการศึ ก ษาพบวํ า โฮมสเตย์ สํ ว นใหญํ จ ะน าเสนอ
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บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรภายในองค์ ก รขนาดเล็ ก ให๎
เหมาะสมกั บสภาพการแขํ งขั นทางธุรกิ จประกอบด๎ วย
1) ด๎านกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบที่หลากหลาย
เชํน ตารับอาหารพื้นถิ่น แหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพในชุมชน สถานที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสิ่งสาคัญที่
ผู๎ ประกอบการต๎ องค านึ งเป็ นพิ เศษที่ ผู๎เข๎ าพั กจะได๎ รั บ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของกาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556)
พบวํ า การสร๎ า งความแตกตํ า งของอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
โฮมสเตย์ ด๎ ว ยรายการอาหาร กิ จ กรรม และแหลํ ง
ทํองเที่ยว จะชํวยเสริมสร๎างศักยภาพทางการแขํงขันกับที่
พักของเอกชน ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกวําการตลาด
แบบตัดราคา 2) ด๎านการบริหารต๎นทุนและรายได๎ของ
กลุํ ม ผู๎ ป ระกอบการจะอาศั ย การตั้ ง ราคาที่ มี ค วาม
ใกล๎เคียงกัน โดยพิจารณาคุณภาพของห๎องพักอาศัยและ
สิ่ งอ านวยความสะดวกภายในที่ พั ก รวมทั้ งการสร๎ าง
รายได๎พิเศษจากคํากิจกรรมนันทนาการ สาหรับรายจํายที่
เกิ ด ขึ้ น ในแตํ ล ะเดื อ นจะแตกตํ า งกั น ไป เชํ น คํ า แรง
พนักงานนอกเวลา คําซํอมบารุงตัวอาคารที่พัก เป็นต๎น
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่ผู๎ประกอบการจะต๎อง
เผชิญอยํางหลี กเลี่ ยงไมํ ได๎ สอดคล๎ องกั บงานวิ จั ยของ
วินัย หมั่นคติธรรม (2554) พบวํา การซํอมแซมโฮมสเตย์
แบบเรือนไทยดั้งเดิมต๎องอาศัยความชานาญ พร๎อมกับ
การจัดหาวัสดุที่มีราคาสูง ผู๎ประกอบอาจประสบปัญหา
ในเรื่ อ งของคํ า ใช๎ จํ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง การดั ด แปลง
สถาปัตยกรรมที่สูญเสียเอกลักษณ์ไปอยํางสิ้นเชิง 3) ด๎าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะของอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ที่จะมอบหมายงานตามความถนัดและเพศ
สภาพของสมาชิกในครอบครัว ผู๎หญิงจะรับผิดชอบงาน
ประกอบอาหาร งานท าความสะอาด งานซั กรี ด งาน
ต๎ อ นรั บ และงานทะเบี ย นผู๎ เ ข๎ า พั ก ส าหรั บ ผู๎ ช ายจะ
รั บ ผิ ด ชอบงานสวน และงานซํ อ มบ ารุ ง เป็ น หลั ก แตํ
อยํ างไรก็ ต ามสมาชิ กทุ ก คนในฐานะเจ๎ า บ๎ านจะต๎ อ ง

สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได๎ นอกจากนี้ โฮมสเตย์
ไทยยังคงขาดการสนับสนุนจากหนํวยงานรัฐบาลมาช๎า
นาน เกี่ยวกับการจัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนาความ
พร๎อมทางด๎านการบริการและการจัดการที่พักขนาดเล็ก
สอดคล๎ องกั บข๎ อเสนอแนะจากการวิ จั ยของระชานนท์
ทวี ผล (2560) พบวํ า ผู๎ ประกอบการโฮมเสตย์ ควรเรํ ง
พัฒนาทักษะทางการให๎บริการของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะทักษะทางด๎านการใช๎งานคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพของแรงงานตํอ
การรองรับกลุํมผู๎เข๎าพักชาวตํางชาติตํอไปตามที่ได๎กลําว
มาจะพบวํ าการใช๎ เทคโนโลยี เป็ นสํ วนสาคั ญที่ ยั งชํ วย
ผลักดันให๎การจัดการอัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ ซึ่งสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมได๎จาก 4) การกาหนดตลาดเป้าหมาย
และการประชาสัมพันธ์ที่ผู๎ประกอบทุกรายให๎ความสาคัญ
กับอิ ทธิ พลของสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพรํข๎ อมู ล
เกี่ยวกับสินค๎าและบริการให๎ไปที่รู๎จักมากยิ่งขึ้นจากกลุํม
ตลาดเฉพาะขยายไปสูํ กลุํมตลาดเป้ าหมายทั่ วไป โดย
จะต๎องอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให๎มากยิ่งขึ้น
สอดคล๎องกับงานวิจัยของกนกรัตน์ ดวงพิกุล และจารุนันท์
เมธะพันธุ์ (2561) พบวํา การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งดึงดูด
นักทํองเที่ยวจะต๎องนาฐานข๎อมูลของโฮมสเตย์เชื่อมโยง
กับเว็บไซต์ทางการทํองเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งการใช๎
แผํนพับ คูํมือแนะนาโฮมสเตย์เข๎ามาชํวยในการสนับสนุน
การสื่อสารการตลาด นอกจากนี้ การจัดการ อัตลักษณ์
โฮมสเตย์ไทยต๎ องอาศัยการสร๎างเครื อขํายภายในพื้นที่
มากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ 5) ด๎านการบริหารความสัมพันธ์กับ
ชุมชนท๎องถิ่น โดยผู๎ประกอบการในฐานะผู๎ใช๎ทรัพยากรได๎
เลื อ กท ากิ จ กรรมในลั ก ษณะของการแสดงความ
รั บผิ ดชอบตํ อสั งคมและสิ่ งแวดล๎ อม จ าแนกออกเป็ น
5 ประเด็น ได๎แกํ (1) การสํงเสริมให๎ชุมชนได๎มีอาชีพและ
รายได๎ (2) การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมแกํชุมขน (3) การ
มอบเงินบริจาคและสิ่งของแกํสมาชิกในชุมชน (4) การ
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สํงตํอองค์ความรู๎ทางวิชาการแกํชุมชน (5) การเผยแพรํ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งกิจกรรมดังกลําว
สามารถใช๎ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ตํอการรับรู๎ของทั้ง
ชุมชนและกลุํมเป้าหมาย สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ
ระชานนท์ ทวีผล (2558) พบวํา กิจกรรม CSR เป็ น
เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ธุ รกิ จโรงแรมเครื อขํ ายสากล
ขนาดใหญํในประเทศไทย ได๎น ามาใช๎ในการสื่อสารถึ ง
คุณคําขององค์ กรให๎ กลุํ มเป้ าหมายและชุ มชนที่ มีสํวน
เกี่ยวข๎องได๎รับรู๎ ซึ่งในขณะทีธ่ ุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์
ยั ง คงขาดนโยบายการสื่ อ สารทางการตลาดด๎ า น
ภาพลักษณ์ด๎วย CSR ทีท่ างกลุํมผู๎ประกอบการจะต๎องเรํง
ทาความเข๎าใจและนามาประยุกต์ใช๎ให๎เป็นสํวนหนึ่งของ
พันธกิ จขององค์กรตํ อไป รวมถึงการสร๎างกิ จกรรมการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชมที่สามารถสร๎างความรู๎และ
ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร

เชิงพื้นที่ 2) จุดเดํนเชิงสถาปัตยกรรม และ 3) จุดเดํนเชิง
กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
ข๎อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช๎
1. โฮมสเตย์ จ านวนมากตั้ ง อยูํ ใ นแหลํ ง
ธรรมชาติ จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับแมลงชนิดตํางๆ เป็น
จานวนมาก เชํน ยุง มด เป็นต๎น อาจสร๎างความราคาญ
และทาอันตรายแกํผู๎เข๎าพัก ดังนั้นผู๎ประกอบการจะต๎องมี
การจั ดเตรี ยมเครื่ องดั กแมลง สเปย์ หรื อ ครี มทากั นยุ ง
เอาไว๎คอยให๎บริการแกํผู๎เข๎าพัก พร๎อมคาแนะนาเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงแมลงที่เข๎ามาในบริเวณห๎องพัก
2. โฮมสเตย์บางแหํงได๎ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องระบบสาธารณูปโภค เชํน กระแสไฟฟ้า น้าประปา
เป็นต๎น ที่มีข๎อจากัดการใช๎งานในบางชํวงเวลา รวมทั้ง
ปริมาณของสิ่งอานวยความสะดวกภายในห๎องพักและ
ห๎องน้าที่ไมํอาจเทียบเทํากับที่พักแรมประเภทอื่นๆ เมื่อมี
จ านวนผู๎ เข๎ าพั กอาศั ยเป็ น จ านวนมาก ตลอดจนการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ข๎ อ มู ล ดั ง กลํ า วลํ ว งหน๎ า แกํ ผู๎ เ ข๎ า พั ก
เกี่ยวกับกฏระเบียบของโฮมสเตย์ อาทิ การงดสํงเสียงดัง
หลัง 5 ทุํม จะชํวยให๎เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกันระหวําง
ผู๎รั บบริการและผู๎ ประกอบการ พร๎ อมกั บการแจ๎ง เตื อน
ข๎อมูลเหลํานี้อีกครั้งด๎วยสมาชิกผู๎ดูแลและป้ายประกาศ
ภายในจุดให๎บริการตํางๆ ของโฮมสเตย์
3. โฮมสเตย์บางแหํงยังต๎องเผชิญกับอุปสรรค
จากภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปในแตํละชํวงฤดูกาล
อาทิ บ๎ า นไรํ ริ ม ธารที่ เ ผชิ ญ หน๎ า กั บ ระดั บ น้ าขึ้ น สู ง
กํอให๎เกิดปัญหาดินพังบริเวณทางเดินเข๎าพักห๎อง และ
เรือนลีลาวดีโฮมสเตย์ที่โครงสร๎างของเรือนไทยไมํทนทาน
ตํอสภาพอากาศในชํวงฤดูฝน ซึ่งทั้ง 2 ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางผู๎ประกอบการจะต๎องจัดเตรียมงบประมาณสาหรับ
การซํอมบารุงและการปรับปรุงคุณภาพของสถานที่อยําง

สรุปผลการวิจัย
อั ตลั กษณ์ ของโฮมสเตย์ ไทยจากกรณี ศึ กษา
จะต๎องอาศัยกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ต๎นทุนทางด๎านทรัพยากรภายในชุมชนท๎องถิ่น สามารถ
ปรากฏให๎เห็นถึงลักษณะเชิงโครงสร๎าง ได๎แกํ 1) โฮมสเตย์
ในระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์ 2) โฮมสเตย์รูปแบบ
ไทยแท๎ดั้งเดิม และ 3) โฮมสเตย์ที่ดัดแปลงเพื่อความรํวม
สมั ย นอกจากนี้ ผู๎ ป ระกอบการจะต๎ อ งใช๎ ค วามคิ ด
สร๎างสรรค์ในการเชื่อมโยงกิจกรรมเชิงนันทนาการเพื่อเป็น
ทางเลื อ กพิ เ ศษแกํ ผู๎ เ ข๎ า พั ก รวมทั้ ง กิ จ กรรมจะต๎ อ ง
แสดงออกถึ งการแสดงความรั บผิ ดชอบตํ อสั งคมและ
สิ่งแวดล๎อมด๎วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ตามที่ได๎กลําวมาสะท๎อนให๎เห็นถึงโอกาสของ
ผู๎ประกอบการที่ ต๎ องการน าเสนอและสร๎ างจุดเดํ นของ
โฮมสเตย์ให๎เป็นที่นําจดจาแกํผู๎เข๎าพักด๎วยองค์ประกอบ
ซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรทั้งสิ้น 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) จุดเดํน
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ตํอเนื่อง รวมทั้งการจัดทาแผนรับมือความเสี่ยงและการ
ป้องกันปัญหาอยํางถาวร เนื่องจากการปิดปรับปรุงพื้นที่
บางสํวนอาจทาให๎ผู๎ประกอบการเสียรายได๎เป็นจานวน
มาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานของ Arevin et al. (2014) ที่
อธิบายวําผู๎ประกอบการโฮมสเตย์ ที่มีทาเลภายในระบบ
นิเวศธรรมชาติ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการต๎อนรับให๎
ได๎มาตรฐานมากขึ้นและการให๎ความเอาใจใสํด๎านความ
สะอาดภายในบริเวณตํางๆ ของที่พัก
4. โฮมสเตย์ที่ต๎องการขยายฐานผู๎เข๎าพักไปยัง
กลุํมเป้าหมายใหมํ อาทิ ชาวจีน ที่ผู๎ประกอบการจะต๎อง
เลือกสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพรํข๎อมูลของโฮมสเตย์
ด๎วยวีแชท (Wechat) และเวยโป๋ (Weibo) รวมทั้งการนา
ระบบชาระเงินผํานโปรแกรมสาเร็จรูปบนมืออยํางอาลิ
เพลย์ (Alipay) เข๎ามาใช๎เป็นทางเลือก
5. โฮมสเตย์หลายแหํงที่มีท าเลที่ตั้งหํางไกล
จากตัวเมืองและแหลํงทํองเที่ยวสาคัญ ประกอบกับผู๎มาที่
ต๎องการมาใช๎บริการไมํสามารถใช๎เครื่องมือสื่อสารในการ
ค๎นหาพิกั ดหรือท าเลที่ตั้ งได๎ ทางผู๎ ประกอบการจาเป็ น
จะต๎องเพิ่มจานวนป้ายสื่อความหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อ
อธิ บายถึ ง ระยะทางการเดิ นไปยั ง โฮมสเตย์ และเพิ่ ม
บริการรถโดยสารรับ-สํงสถานที่ตํางๆ กับโฮมสย์สาหรับ
กลุํมผูท๎ ี่ไมํรถยนต์สํวนตัว
ข๎อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตํอไป
1. จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการภายในองค์กร
เทํานัน้ ซึ่งพบวําชํองทางการจัดจาหนํายแบบออนไลน์จะ
ชํวยสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการสามารถเพิ่มรายได๎ในยุค
ประเทศไทย 4.0 ผู๎ วิ จั ยที่ สนใจสามารถศึ กษารู ปแบบ
กิจกรรมการสํงเสริ มการขายออนไลน์ โดยคั ดลือกผู๎ให๎
ข๎อมูลหลักจากกลุํมผู๎ เข๎ าพักที่ใช๎ บริ การโฮมสเตย์ เพื่ อ
สามารถพยากรณ์ พ ฤติ ก รรม และความต๎ อ งการของ
กลุํ มเป้ าหมายได๎ อยํ างแมํ นย ามากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้

ผู๎วิจั ยที่ สนใจสามารถศึ กษา กลยุ ทธ์ การใช๎ Facebook
ส า หรั บก า รสร๎ า ง ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ นก า รรั บรู๎ ข อ ง
กลุํ ม เป้ า หมาย เนื่ อ งจากผู๎ ป ระกอบโฮมสเตย์ จ ะให๎
ความสาคัญกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
2. จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาใน
ปรากฏการณ์ ของธุ รกิ จที่ พั กประเภทโฮมสเตย์ เทํ านั้ น
ส าหรั บ ผู๎ วิ จั ย ที่ ส นใจสามารถศึ กษาการจั ด การ
อั ตลั กษณ์ อาจปรากฏอยูํ ในกลุํ มธุ รกิ จที่ พั กขนาดเล็ ก
ประเภทอื่ น ๆ อี ก มากมาย เชํ น โฮสเทล รี ส อร์ ท
บูติคโฮเทล เป็นต๎น
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