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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมแบบ
โฮมสเตย ์ ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวชายทะเล ควบคู่กบัการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ในต าบลเพ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง และ 2.  เพื่อศึกษาคุณภาพของโฮมสเตย์กระชงัแพในต าบลเพ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยอง โดยมีสมมติฐาน คือ 1.  ธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง ท าใหช้าวประมงในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน นอกเหนือจากการท าอาชีพเดิม 2.  ธุรกิจโฮมสเตย์
กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองเป็นโฮมสเตยท่ี์มีคุณภาพ มีการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน 
ตรงตามดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

วิธีการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
เชิงคุณภาพคือ เจา้ของธุรกิจโฮมสเตย ์ท่ีประกอบธุรกิจโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพใน ต าบลเพ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยองโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลการจดัการโฮมสเตยก์ระชงัแพ การประกอบ
อาชีพและการสร้างรายได้จากเจา้ของธุรกิจโฮมสเตย ์ จ  านวน 4 ชุด ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ
ประชากรท่ีใชคื้อนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวยงัโฮมสเตยก์ระชงัแพ ใน ต าบลเพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลการบริการ กิจกรรมการท่องเท่ียว และขอ้มูล
ระดบัมาตรฐานของโฮมสเตยจ์ากนกัท่องเท่ียว จ านวน 100 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าการเร่ิมต้นท าธุรกิจโฮมสเตย์แบบกระชังแพนั้ น เจ้าของหรือ
ชาวประมงไม่จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการศึกษาโดยตรงในดา้นการท่องเท่ียวหรือดา้นท่ีพกัแรม ไม่
จ  าเป็นตอ้งสร้างท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวแต่แรก สามารถให้นกัท่องเท่ียวพกัร่วมกบัเจา้ของบา้น
ก่อนได ้แลว้จึงค่อยๆสร้างท่ีพกัแยกออกมาส าหรับนกัท่องเท่ียวในภายหลงัได ้ตน้ทุนส่วนใหญ่อยูท่ี่
การสร้างท่ีพกั ค่าไมใ้นการก่อสร้างมีราคาสูงมาก และอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นทุ่นลอยน ้ าก็ตอ้งใชจ้  านวน
มาก ซ่ึงการขนยา้ยอุปกรณ์ต่างๆมาไวใ้นทะเลนั้นมีราคาแพงมาก รวมไปถึงค่าแรงในการก่อสร้างท่ี
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เม่ือมาสร้างในทะเลแล้วค่าแรงจะแพงกว่าบนบกหลายเท่าตวั ค่าใช้จ่ายท่ีส าคญัมากๆในการท า
โฮมสเตยก์ระชังแพนั้น อยู่ท่ีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัไฟฟ้า และน ้ าจืดในการอุปโภคบริโภค การจะท า
ธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ ชาวประมงจะตอ้งสร้างความเป็นมิตร เป็นกนัเองกบันักท่องเท่ียว เปิด
โอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เขา้ร่วมและเรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆในวิถีของชาวประมง มีกิจกรรม
นนัทนาการบา้งเล็กนอ้ยไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ส่วนดา้นคุณภาพของโฮมสเตย์กระชงัแพในต าบล
เพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า โฮมสเตยก์ระชังแพ B มีระดบัคะแนนมากทีสุด 
รองลงมาคือ โฮมสเตยก์ระชงัแพ D  โฮมสเตยก์ระชงัแพ C และโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ตามล าดบั 
ซ่ึงคะแนนของแต่ละโฮมสเตยน์ั้นมีความใกลเ้คียงกนัมาก จุดเด่นของโฮมสเตยก์ระชงัแพจะอยูใ่น
แง่ของการมีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม มีวิถีดั้งเดิมของทอ้งถ่ินท่ีชดัเจนมาก เจา้ของบา้นมีอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดี ดว้ยความท่ีเป็นธุรกิจของชาวบา้นชาวประมง จึงดูแลนกัท่องเท่ียวเหมือนเป็นญาติเป็นคน
รู้จกั ใหค้วามเป็นกนัเอง สร้างความคุน้เคยกนันกัท่องเท่ียว อีกทั้งตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีไดอ้ยู่ท่ามกลางบรรยากาศของทะเล มีอาหารทะเลท่ีสดมากๆจากกระชงั ท าให้โฮมสเตยแ์ต่ละ
แห่งไดค้ะแนนการประเมินในส่วนเหล่าน้ีค่อนขา้งสูงมาก เห็นไดจ้ากเกณฑ์ท่ีมีคะแนนสูงจดัวา่อยู่
ในอนัดบัตน้ๆของทุกโฮมสเตย์ ได้แก่ ด้านวฒันธรรม ด้านอธัยาศยัไมตรีของเจ้าของบา้นและ
สมาชิกในครัวเรือน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาหาร  และดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ในการท าวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการโฮมเสตยไ์ว ้ดงัน้ี 1.  
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงดา้นการดูแลความปลอดภยัทั้งทางทรัพยสิ์นและร่างกายของ
นกัท่องเท่ียว 2.  ผูป้ระกอบการโฮมเสตยค์วรจดัให้มีการลงทะเบียนผูเ้ขา้พกัส าหรับนกัท่องเท่ียว
ก่อนการเขา้พกั 3.  ผูป้ระกอบการโฮมเสตยค์วรจดัให้มีการท ากิจกรรมท่ีช่วยในการอนุรักษ ์หรือ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว และขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป คือ 1.  ควรศึกษาความต่อเน่ืองของ
โฮมสเตย์กระชังแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองท่ีจะมีต่อไปในอนาคต โดยการบริหาร
จดัการของคนรุ่นต่อไป วา่ในอนาคตโฮมสเตยก์ระชงัแพ ยงัจะมีการท าการประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
ควบคู่ไปกบัการท าธุรกิจท่ีพกัแรม อยู่หรือไม่ ซ่ึงหากโฮมเตยก์ระชงัแพยงัมีรูปแบบการจดัการท่ี
เหมือนเดิมอยูก่็จะแสดงใหเ้ห็นถึงความย ัง่ยนื หรือหากในอนาคตโฮมสเตยก์ระชงัแพกลายเป็นเพียง
ท่ีพกัแรมกลางทะเลท่ีมีการเล้ียงปลาไวเ้พียงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวชม ไม่ไดมี้กิจกรรมและวิถีชีวิตของ
ชาวประมงหลงเหลืออยู ่ก็ควรจะศึกษาวา่อะไรเป็นปัจจยัท าใหโ้ฮมสเตยก์ระชงัแพกลายเป็นเช่นนั้น
ได ้ 2.  ควรศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการส่งเสริมโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ 3.  ควรศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจโฮมสเตยแ์บบ
กระชงัแพ ในแหล่งน ้าจืดวา่จะสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่หากไม่ไดอ้ยูใ่นบรรยากาศของ
ทะเล 
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ABSTRACT 

 
This purpose of this research was 1) to study Accommodation management in the 

type of Homestay for coastal destinations Along with aquaculture in Pae Sub-District, Mueang 
District, Rayong Province. 2)  to study of Floating-Basket Homestay’s quality in Pae Sub-
District, Mueang District, Rayong Province. The assumption were 1) the Floating-Basket 
Homestay businesses in  Pae Sub-District, Mueang District, Rayong Province makes fishermen in 
the area have earnings increased. 2) the Floating-Basket Homestay businesses in  Pae Sub-
District, Mueang District, Rayong Province is a quality homestay. A standardized management 
conforms to indicators of the Homestay standard Thailand. 

This study was qualitative research and quantitative research. The population in 
qualitative research was the owners of Floating-Basket Homestay in Pae Sub-District, Mueang 
District, Rayong Province. Data were collected by using the interview forms to collect the 
information of Floating-Basket Homestay management, occupational and monetization. For the 
population in quantitative research was thai tourists who travel to Floating-Basket Homestay in 
Pae Sub-District, Mueang District, Rayong Province. Data were collected by using 100 
questionnaires to collected the information of homestay service, Tourism Activities And the 
standard of homestay. The statistics used in data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. 

The results of this study found that to start the business of Floating-Basket Homestay, 
the owners or fishermen unnecessary was educated directly in the tourism or accommodation 
management. Unnecessary to build accommodation for tourists, Visitors can stay with the 
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homeowner first. Then gradually build separated for tourists later. Because most of costs were 
build accommodation. The expenses were very important for manage the Floating-Basket 
Homestay were The costs associated with electricity and fresh water. The Owner must have 
friendly with tourists and offer the opportunity to participate and learn activities in the life of a 
fisherman and must have a little recreational activity for tourists. 

And the results of this study about the Floating-Basket Homestay’s quality found 
Floating-Basket Homestay B have most points. Followed by Floating-Basket Homestay D 
Floating-Basket Homestay C and Floating-Basket Homestay A. The score of each homestay are 
very similar. Highlights of homestay raft cages are in terms of the uniqueness of the culture and 
local Traditional. Homeowners with good hospitality. The homestay located in an environment 
that is nestled amidst the sea. Seafood is very fresh.  

In this research, the researcher has provided suggestions for home-stay operators as 
follows. 1) the operator must to improve the security of both the assets and physically of tourists. 
2) the operator should organize guest register. 3) the operator should provide activities that help in 
conservation or restoration of attraction. And suggestions for next research were 1) should study 
the continuity of Floating-Basket Homestay in Pae Sub-District, Mueang District, Rayong 
Province were management by the next generation will continue in the future. 2) should study the 
possibility of promoting the Floating-Basket Homestay at the ecotourism destination. 3) should 
study the possibility of undertaking a Floating-Basket Homestay business in fresh water. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การศึกษาคุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพเพื่อการท่องเท่ียว 
    กรณีศึกษา โฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดั ระยอง” สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จ

ลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จาก ผศ.ดร.คม คมัภิรานนท์  ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณและจารึกพระคุณน้ีไวใ้นความทรงจ าอยา่งมิรู้ลืมเลือนวา่ความส าเร็จใน
คร้ังน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย์  นอกจากนั้นขอ กราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการอ่ืน  ๆ อนัประกอบดว้ย ผศ.ดร.อศัวนิ แสงพิกุล  ผศ.ดร.เลิศพร  ภาระสกุล  ผศ.
เชียง  เภาชิต และดร.จ าเนียร  ชุณหโสภาค  ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือในการปรับปรุงแกไ้ข  
และใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ซ่ึงมีส่วนท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ีมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน   

ขอขอบพระคุณ  คุณจตุรงค ์ บุญธาราม เจา้ของธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัลุงแกละ  

คุณสมหวงั  ศรีธาราม เจา้ของธุรกิจโฮมสเตยแ์พชาวบา้น  คุณศิริพร  จินดารัชตนนัท ์เจา้ของ

ธุรกิจโฮมสเตยแ์พพี่ก๊อบ บา้นแพ ระยอง และคุณพยอม  นสับุสย ์เจา้ของธุรกิจโฮมสเตยแ์พ

ป้าต๊ิด ท่ีสละเวลาใหผู้ว้จิยัไดเ้ขา้สัมภาษณ์ น าชมโฮมสเตยโ์ดยรอบ และอ านวยความสะดวก

ในการเก็บขอ้มูลซ่ึงมีส่วนส าคญัยิง่ต่อการท าวจิยัในคร้ังน้ี ตลอดจนขอขอบคุณบุคลากรทุก

ท่านท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัรู้สึก

ซาบซ้ึงในความช่วยเหลือ และขอขอบพระคุณอยา่งสูงจากใจจริง 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี คุณค่าและประโยชน์ใดๆ  ท่ีอาจมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้จิยัขอ

มอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดามารดาท่ีใหก้ าเนิดและเล้ียงดูใหก้ารศึกษา  ตลอดจนครู

บาอาจารยแ์ละผูท่ี้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยั 

 

ภาวณีิ  หาญณรงค ์
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บทที ่ 1  
บทน า 

  
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดเ้ป็นเงินตราทั้งในและต่างประเทศอยูใ่น

อนัดบัสูง ดงันั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยจึงนบัเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ ท่ีส าคญั

สาขาหน่ึง ซ่ึงท ารายไดใ้หก้บัประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ติดต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปี และมี

แนวโนม้สูงข้ึน อยา่งต่อเน่ือง โดย เห็นได้จากการเพิ่มข้ึนของรายได ้จาก 323 พนัลา้นบาท ในปี 

2545 เป็น 547 พนัลา้นบาท และ 592 พนัลา้นบาท ในปี 2550 และ 2553 ตามล าดบั  

 
ภาพที ่ 1.1  รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และร้อยละของรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว ฯ ต่อ 

GDP พ.ศ. 2545-2553 

 

การเพิ่มข้ึนของรายไดส่้งผลใหธุ้รกิจการผลิตสินคา้ และบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ขยายตวัเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมแ ละเกสต์

เฮาส์ ท่ีพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม การผลิตและคา้ขายของท่ีระลึก บริการรถเช่า สถานท่ีจอดรถ เป็น

DPU



2 

 

ตน้ ธุรกิจต่างๆดงักล่าวยงัคงไดรั้บความนิยม และมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงก่อใหเ้กิดการจา้งงานและยงั

เป็นกลไกท่ีส าคญั ในการกระจายรายไดแ้ละความเจริญสู่ภูมิภาคอีกดว้ย   

             
                                    

ภาพที ่ 1.2  จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2545–2554   

 

ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา ( 2545–2554) จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีแนวโนม้

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาก 10.8 ลา้นคน ในปี 2545 เป็น 14.6 ลา้นคน ในปี 2551 และลดลงเหลือ 14.1 

ลา้นคน ในปี 2552  และในปีต่อๆมาจ านวนนกัท่องเท่ียวก็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็น 15.9 ลา้นคน ในปี 

2553 และ18.7 ลา้นคน และคาดวา่น่าจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปีต่อๆไป  (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย อา้งถึงใน เท่ียวเมืองไทย ใครๆก็อยากมา, น. 10-11)  

อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศ 
ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางศิลปวฒันธรรม และทรัพยากรแรงงานบริการของ
ประชากรในประเทศเป็นตน้ทุนในการด าเนินการประกอบธุรกิจท่องเท่ียว เพื่อดึงดูดความสนใ จ
ของนกัท่องเท่ียวและมุ่งผลการสร้างรายใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยน าเสนอการท่องเท่ียวในรูปแบบ
วถีิชีวติของชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ซ่ึงสอดรับกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีไดอ้อกแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 8 ท่ีเนน้บทบาทการพฒันาชุมชน และรัฐบาลมีการออกกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 
เป็นแรงผลกัดนัใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินและหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามส าคญักบัการสร้างรายได ้ใหก้บั
ชุมชน โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นจุดขาย จึงท าใหเ้กิดกิจกรรม การท่องเท่ียวหลายรูปแบบในชุมชน 
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ซ่ึงการจดักิจกรรมโฮมสเตยก์็เป็นรูปแบบ การท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ ความสนใจมาก ทั้ง จากองคก์ร
ทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ  เพราะการท่องเท่ียวดงักล่าวจะสามารถท าใหเ้กิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจชุมชนและท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของ
พื้นท่ีลดลง อนัเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการรักษาสภาพแวดลอ้ม ประเพณี วถีิชีวติ
ของทอ้งถ่ินตนเอง และก่อใหเ้กิดการความย ัง่ยนื 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อา้งถึงใน เท่ียวเมืองไทย ใครๆก็อยากมา  น.11) ผลการ
ส ารวจของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ปี 2554 ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 69 ประเทศ พบวา่แหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวต่างชาตินิยม ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ทะเล  

 
ภาพที ่ 1.3  แหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวต่างชาตินิยม 10 อนัดบัแรก   

 

ซ่ึงเกาะเสมด็ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ก็เป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรกของแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ชาวต่างชาตินิยม แสดงใหเ้ห็นถึง นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงั ต าบลเพ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง เป็นโอกาสใหค้นในชุมชนประกอบอาชีพทางดา้นการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 

จากแต่เดิมท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเก่ียวกบัการเกษตรและการประมง 

ประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการพฒันาก ารประมงจน
สามารถติดอนัดบัหน่ึงในสิบของโลกท่ีมีผลผลิตสูง ในปี 2551 ผลผลิตมวลรวมของประเทศของ
ภาคประมงมีมูลค่า 105,977 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
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(GDP) หรือร้อยละ 10.0 ของผลผลิตมวลรวมของภาคเกษตร  ผลผลิตประมงทะเลของไทยมีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงตั้งแต่ปี 2503 จากการพฒันาดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์การจบัปลา และการ
เพิ่มจ านวนเรือประมงท่ีติดอุปกรณ์ทนัสมยั ซ่ึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจบัสัตวท์ะเลไดม้ากข้ึน 
มาถึงช่วงปี 2523 ดว้ยศกัยภาพกองเรือประมงไทยท าใหส้ามารถขยายอาณาเขตการประมงไปได้
ระยะไกล มีผลผลิตสัตวน์ ้าท่ีมาจากทะเลนอกอาณาเขตน่านน ้าไทยมากข้ึน จดัเป็นยคุท่ีการประมง
ทะเลมีความเฟ่ืองฟูอยา่งมากจนกระทัง่ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา ผลผลิตการประมงมีแนวโนม้ลดลง
อยา่งต่อเน่ือง  จากปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมงในน่านน ้าไทย แหล่งท าการประมง
ลดลง ปัจจยัการผ ลิตมีราคาสูงและขาดแคลน และราคาสัตวน์ ้าตกต ่า ท าใหจ้บัสัตวน์ ้าไดน้อ้ยลง 
โดยในปี 2551 สามารถจบัสัตวน์ ้าได ้1,644,800 ตนั ลดลงร้อยละ 20 ของปริมาณสัตวน์ ้าท่ีจบัไดใ้น
ปี 2550 (กรมประมง , 2551) ท าใหช้าวประมงหลายรายตอ้งหนัไปประกอบอาชีพอ่ืนแต่ก็ยงัมี
ชาวประมงบางส่วนท่ียงัคงยดึอาชีพเดิมอยู ่เพียงแต่เปล่ียนแนวทางการประกอบอาชีพไป เช่น การ
หนัไปเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในกระชงั เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ดี ในระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าของประเทศไทยยงัพบปัญหาในหลายส่วน 
ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีสูงเน่ืองจากระบบการเล้ียงผกูขาดอยูก่บัอาหารส าเร็จรูปซ่ึงมี
ราคาแพงและค่าแรงงานสูง ปัญหาเกษตรกรขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนในการขยายกิจการและ
ด าเนินธุรกิจ ปัญหาเร่ืองโรคระบาดก็ท าใหก้ารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าบางชนิดยงัไม่ประสบความส าเร็จ  
ปัญหาความเหมาะสมของพื้นท่ีต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าแต่ละชนิดซ่ึงมีอยูจ่  ากดั โดยเฉพาะการ
เพาะเล้ียงตามชายฝ่ังยงัท าไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ  ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ เช่น การขาดความรู้ทาง
วชิาการท่ีจะใชใ้นการบริหารจดัการฟาร์มเพาะเล้ียง ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้าร
สนบัสนุนไม่ค่อยต่อเน่ือง เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงขาดความรู้ในการจดัการระบบแบบครบวงจร จึงท า
ใหข้าดความย ัง่ยนืของอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2554) 

จากขอ้เทจ็จริง ท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้  พบวา่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย  ซ่ึง
แหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวต่ างชาตินิยม ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล  เป็นอุตสาหกรรม ท่ีท า
รายไดใ้หก้บัประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ติดต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปี และมีแนวโนม้สูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง  แต่ในขณะเดียวกนัทางดา้นอุตสาหกรรมการประมง โดยเฉพาะ ระบบการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้าของประเทศไทยยงัพบปัญหาในหลายส่วน ท่ีท าใหผ้ลผลิต ลดนอ้ยลง  ส่งผลต่อรายไดข้อง
ชาวประมงผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้า  ผูว้จิยัจึงหวงัวา่จะ หาแนวทางน าเอาการประกอบอาชีพทางดา้น การ
ท่องเท่ียว เขา้มาช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชาวประมงผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้า  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาธุรกิจ ดา้นการท่องเท่ียว ท่ีสามารถแกปั้ญหาหรือ
บรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชาวประมง ได ้ดงันั้น การวจิยัเร่ืองน้ี จึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการ ศึกษา
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ศกัยภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพ เพื่อการท่องเท่ียว โดยเลือกพื้นท่ีท าการวจิยั ณ โฮมสเตยก์ระ ชงัแพ 
ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดั ระยอง  เน่ืองจาก ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง อนัเป็นท่ีตั้งของ
ท่าเรือไปสู่เกาะเสมด็ สถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัท่ี 6 ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ  69 
ประเทศ นิยมมาเท่ียวกนั (ส ารวจ ณ ปี 2554) และเป็นแหล่งท่ีมีชาวประมง โดยจะเนน้การศึกษา
คุณภาพมาตรฐานของโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพ และศึกษาแนวทางการจดัการ โฮมสเตยส์ าหรับ
แหล่งท่องเท่ียวชายทะเล ควบคู่กบัการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและยงัสร้างจิตส า นึกท่ีดีใหช้าวบา้นเกิดความรักในถ่ินท่ีอยู่
อาศยั สภาพส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนหวงแหนรักษารูปแบบการด าเนินวถีิชีวติของตนเอง และพฒันา
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษาหรือวจัิย 
        1.  เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมแบบโฮมสเตย ์ส าหรับแหล่งท่องเท่ียว

ชายทะเล ควบคู่กบัการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ในต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  

        2.  เพื่อศึกษาคุณภาพของโฮมสเตยก์ระชงัแพในต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 

1.3  สมมติฐานของการศึกษาหรือวจัิย 
       1.  ธุรกิจโฮมสเตย์กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ท าใหช้าวประมงในพื้นท่ีมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน นอกเหนือจากการท าอาชีพเดิม 
       2.  ธุรกิจโฮมสเตย์ กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เป็นโฮมสเตยท่ี์มี คุณภาพ มี
การจดัการท่ีไดม้าตรฐาน ตรงตามดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การวจิยัคร้ังน้ีไดน้ าหลกัเกณฑด์ชันีช้ีวดัคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์  มาใช้ ในการ

ตรวจสอบมาตรฐานของโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพ ซ่ึงหลกัเกณฑด์งักล่าวจะช่วยท าใหท้ราบวา่การ

จดัการดา้นใดบา้งท่ีมีความจ าเป็นและควรใหค้วามส าคญัเม่ือประกอบธุรกิจโฮมสเตย ์ ซ่ึงผลของ

การวจิยัจะท าใหท้ราบวา่โฮมสเตย์ กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองมีการจดัการท่ี ได้

มาตรฐาน ตรงตาม ดชันีช้ีวดัคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ หรือไม่ อีกทั้งผลของงานวจิยัจะให้

ประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เช่น หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และการประมง
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สามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์หรือนโยบายเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวและการประมง 

ประชาชนในพื้นท่ีแล ะชาวประมงท่ีประกอบธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า หรือผูท่ี้สนใจไดท้ราบ วธีิการ

จดัการธุรกิจท่ีพกัแรมแบบโฮมสเตย ์เพื่อการท่องเท่ียวควบคู่กบัการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  โดย

สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจแก่ผูท่ี้สนใจ หรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัชาวประมง

ท่ีประสบปัญหาการท าประมงแลว้ผลตอบแทนไม่ก่อใหเ้กิดการเล้ียงชีพท่ีมัน่คงถาวร สามารถน า

แนวทางน้ีไปใชเ้พื่อแกปั้ญหาการสร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยนืได้  นอกจากน้ี ขอ้มูลและขอ้คน้พบท่ีไดจ้าก

การศึกษา จะสามารถน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับผูส้นใจ ท่ีตอ้งการศึกษาวเิคราะห์ในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
1.5  นิยามศัพท์  

โฮมสเตย์  หรือ ท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท หมายถึง การจดัสรรพื้นท่ีบา้นท่ีพกัเพื่อ

บริการนกัท่องเท่ียวโดยคงความเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรมประจ าถ่ิน (สถาบนัราชภฏัอุดรธานี  คณะ

วทิยาการจดัการ ,2545)  “โฮมสเตย-์ท่องเท่ียวชุมชน ” (2551) มีบา้นพกัตั้งอยูใ่นชุมชนชนบทท่ีมี

ประชาชนเป็นเจา้ของบา้น และประชาชน หรือสมาชิกในครัวเรือนอาศยัอยูป่ระจ า และบา้นนั้นเป็น

สมาชิกของกลุ่ม / ชมรม หรือ สหกรณ์ท่ีร่วมจดักนัเป็นโฮมสเตยใ์นชุมชน โดยนกัท่องเท่ียว

สามารถเขา้พกัร่วมกบัเจา้ของบา้นได ้ซ่ึงสมาชิกในบา้นมีความยนิดีและเตม็ใจท่ีจะรับนกัท่องเท่ียว 

พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินแก่นกัท่องเท่ียวและพานกัท่องเท่ียว 

เท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวและท ากิจกรรมต่างๆ 

กระชังแพ  หมายถึง ภาชนะท่ีใชใ้นการ กกัขงั เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าท่ี น ้าสามารถถ่ายเทได้

รอบดา้นของภาชนะกกัขงั มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 1. โครงสร้าง  ใชส้ าหรับเป็นท่ีแขวนลอยตวั

กระชงั หรือเพื่อท าใหก้ระชงัคงรูปอยูไ่ดแ้ละแขง็แรงพอ  สามารถตา้นทานกระแสน ้าและคล่ืนลม   

2. ตวักระชงั   เป็นส่วนท่ีรองรับและขงัปลาใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีจ  ากดัท่ีก าหนดไว้  วสัดุท่ีใชมี้ตั้งแต่เน้ือ

อวนจ าพวกไนลอน โพลีเอททีลีน 3. ทุ่นลอย  เป็นส่วนท่ีช่วยพยงุใหก้ระชงัสามารถลอยน ้าอยูไ่ด้  

และ 4. ตุม้ถ่วงน ้าหนกั  ใชป้ระโยชน์ส าหรั บตรึงแพท่ีใชแ้ขวนลอยกระชงั  โดยใชเ้ชือกหรือ

สายสลิงคย์ดึแพกระชงัทั้ง 4 มุม แลว้ใชตุ้ม้ถ่วงโดยฝังลงสู่พื้นดินทอ้งน ้า  ใชเ้พื่อตรึงเน้ืออวนของ

กระชงัใหตึ้งอยูเ่สมอ (ปัญญา สุวรรณสมุทร, 2545) 
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โฮมสเตย์กระชังแพ หมายถึง การจดัสรรพื้นท่ีบา้น หรือท่ีพกัท่ีใชใ้นการเพาะเ ล้ียงสัตว์

น ้าในกระชงั ของชาวประมง เพื่อบริการนกัท่องเท่ียวโดยคงความเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรมประจ า

ถ่ิน และวถีิชีวติแบบชาวประมง  โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้พกัร่วมกบัเจา้ของบา้นได ้ซ่ึงสมาชิก

ในบา้นมีความยนิดีและเตม็ใจท่ีจะรับนกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วฒันธรรมอนัดีงาม

ของทอ้งถ่ินแก่นกัท่องเท่ียวและพานกัท่องเท่ียว เท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวและท ากิจกรรมต่างๆ

ร่วมกบัเจา้ของบา้น 

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื   หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้อ งและสงวน รักษาโอกาสต่างๆ

ของอนุชนรุ่นหลงัดว้ย การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง

ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นการท่องเท่ียว ท่ี ด าเนินการภายใต้

ขีดจ ากดัความสามารถของธรรมชาติ และตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับใหป้ระชาชนทุกส่วนไดรั้บ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้ง ช้ีน าภายใต้

ความปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถานบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และส่ิงแวดลอ้ม แห่งประเทศไทย, 2539) 

การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ   หมายถึง  การเดินทางไปยงัสถานท่ี ท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหน่ึง 

โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษา ช่ืนชม และ เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม 

วฒันธรรม และชีวติของคนในทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานความรู้และความรับผดิชอบต่อระบบนิเวศ  (การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2539,อา้งถึงใน ไพฑูรย ์พงศะบุตร, 2550)  

คุณภาพ  หมายถึง ลกัษณะท่ีดีเด่นของบุคคลหรือส่ิงของ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวจิยัเร่ือง การศึกษาคุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา โฮมส

เตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดั ระยอง ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรก เป็นบทน า ส่วนท่ีสอง เป็นแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และส่วนท่ีสามเป็นการน าเสนองานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา
ในการศึกษาของผูว้จิยั   

ทั้งน้ี แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัโฮมสเตย ์ 
2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  
2.1.3  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
2.1.4  แนวคิดเก่ียวกบัการประมงและการเล้ียงปลาในกระชงั  
2.1.5  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั อ าเภอเพ จงัหวดัระยอง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

       2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัโฮมสเตย ์

โฮมสเตย ์(Homestay) หรือ ท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท หมายถึง การจดัสรรพื้นท่ี

บา้นท่ีพกัเพื่อบริการนกัท่องเท่ียวโดยคงความเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรมประจ าถ่ิน (สถาบนัราชภฏั

อุดรธานี คณะวิทยาการจดัการ,2545)  “โฮมสเตย-์ท่องเท่ียวชุมชน” (2551) บา้นพกัตั้งอยูใ่นชุมชน

ชนบทท่ีมีประชาชนเป็นเจา้ของบา้น และประชาชน หรือสมาชิกในครัวเรือนอาศยัอยูป่ระจ า และ

บ้านนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม / ชมรม หรือ สหกรณ์ท่ีร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ในชุมชน โดย

นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้พกัร่วมกบัเจา้ของบา้นได ้ซ่ึงสมาชิกในบา้นมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับ

นกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินแก่นกัท่องเท่ียวและพา
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นกัท่องเท่ียว เท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวและท ากิจกรรมต่างๆเช่น เล่นน ้ าตก ข่ีจกัรยาน นัง่เรือ เดินป่า

ศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดก้ล่าวถึงโฮมสเตยไ์วว้า่ เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว

ท่ีสามารถสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ท่ีพยายามไม่ให้การท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ิน จน

ท าให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นเส่ือมโทรม ปัจจุบนัการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยมี์ให้เลือกหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งแบบเขา้ไปกินอยูใ่นบา้นของชาวบา้นในชุมชน เสมือนเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครัวเรือน 

ใชชี้วิตแบบเดียวกบัชาวบา้นแทบทุกอยา่ง รวมทั้งบางแห่งก็มีการประยุกต์เพิ่มความสะดวกสบาย

ในการพกัอาศยัข้ึนอีกระดบั แต่ก็ยงัคงเอกลกัษณ์ของชุมชนไวอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงท่ีพกัอาศยัดงักล่าว

ตอ้งมีความพร้อมในการเป็นโฮมสเตย ์กล่าวคือ เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวตอ้งถือวา่การ

ท าโฮมสเตยเ์ป็นเพียงรายไดเ้สริมนอกเหนือรายไดจ้ากอาชีพหลกัของครอบครัวเท่านั้น ซ่ึงภายใน

บา้นมีพื้นท่ีใชส้อยเหลือและไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์น ามาดดัแปลงให้นกัท่องเท่ียวเขา้พกั นกัท่องเท่ียว

ตอ้งเขา้พกัคา้งแรมในบา้นเดียวกบัท่ีเจา้ของบา้นอาศยัอยู ่โดยมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ วฒันธรรม

และวิถีชีวิตระหวา่งกนั สมาชิกในครอบครัวตอ้งมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวให้เขา้

มาพกัคา้งแรมในบา้น พร้อมทั้งถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินนั้นแก่นกัท่องเท่ียว เจา้ของ

บ้านและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการโฮมสเตย์เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ี บา้นนั้นควรเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ ท่ีร่วมกนัจดัการโฮมสเตยข์อง

ชุมชนนั้น(“โฮมสเตยแ์บบไทยๆ,” ม.ป.ป.) 

กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา(อา้งถึงใน “โฮมสเตย”์ (ม.ป.ป.)ได้

กล่าวถึงความเป็นมาของ โฮมสเตย ์ว่าเกิดจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ท่ีเน้นบทบาทการพฒันา

ชุมชน และการท่ีรัฐบาลออกกฎหมาย การกระจาย อ านาจสู่ ทอ้งถ่ิน เป็นแรงผลกัดนัให้องค์กร 

ทอ้งถ่ิน และ หน่วยงานต่างๆ ใหค้วามส าคญักบั การสร้างรายได ้ให้กบัชุมชนโดยใช ้การท่องเท่ียว

เป็นจุดขาย จึงท าใหเ้กิดกิจกรรม การท่องเท่ียว หลายรูปแบบในชุมชน ซ่ึงการจดักิจกรรมโฮมสเตย ์

ก็เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีได้รับความสนใจมากทั้งจากองค์กรท้องถ่ิน องค์กรเอกชน และ

หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงโฮมสเตยภ์ายในประเทศไทย ก็มีรูปแบบและกิจกรรมท่ีแตกต่างหลายหลาก 

หากวเิคราะห์จากอดีตท่ีผา่นมาสามารถสรุปไดต้ามยคุสมยั ดงัน้ี 
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ยคุเร่ิมตน้ (ปี 2503-2525) 

กระจายอยู่ในกลุ่มนิสิต นกัศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพฒันาชนบท ตอ้งเรียนรู้วิถีชีวิต 

รับทราบปัญหาในชนบท เพื่อน ามาพฒันาสังคมตามอุดมคติ และกระจายอยู่ในกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ท่ีนิยมทวัร์ป่า โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือ ของประเทศไทย นกัท่องเท่ียวจะพกัตาม

บา้นชาวเขา โดยจุดพกันั้นจะข้ึนอยูก่บัเส้นทางการเดินป่า  

ยคุกลาง (ปี 2526-2536)  

กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมทวัร์ป่า เร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน การพกัคา้งใน

รูปแบบโฮมสเตย์ ได้รับการพฒันารูปแบบและกิจกรรม โดยกระจายไปยงัหมู่บ้านชาวเขา ท่ี

กวา้งขวางมากข้ึน ในระยะน้ี มีการท่องเท่ียวในรูปแบบทวัร์ป่าท่ีมีการโฮมสเตย  ์ เร่ิมสร้างปัญหา

สังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาการปลน้ ขโมย ปัญหาการฆ่าชิงทรัพย ์

ยคุตั้งแต่ปี 2537 - ปัจจุบนั  

ยุคน้ีเป็นการเนน้กระแส การพฒันาสังคมส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจะพบไดว้า่ การท่องเท่ียว 

จะมีแนวโน้มท่ี จะเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ในระยะประมาณปี 2537-2539 ในกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวไทย เร่ิมมีการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์โดยกลุ่มน าร่องคือ กลุ่มท่ีเป็นนัก

กิจกรรมสังคม ทั้งรุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ เท่าท่ีสืบคน้พบวา่ พื้นท่ีท่ีด าเนินการเร่ืองโฮมสเตย ์ก็จะเป็น

พื้นท่ี ท่ีองคก์รพฒันาเอกชนไทย เขา้ไปด าเนินการ เช่น เกาะยาว จ.พงังา ( กลุ่มประมงชายฝ่ัง/อวน

ลาก อวนลุน) หลังจากพื้นท่ีเกาะยาว จ.พังงา ได้มีพื้นท่ี อ่ืนเพิ่มข้ึน อาทิ หมู่บ้านคีรีวง จ.

นครศรีธรรมราช บา้นแม่ทา จ.เชียงใหม่ (กลุ่มเกษตรทางเลือก)บา้นผูใ้หญ่วิบูลย ์เชยเฉลิม (เกษตร

ย ัง่ยืน)  ปี 2539 เป็นตน้มา ได้มีการเคล่ือนไหวข้ึนในกลุ่มนักธุรกิจ ผูป้ระกอบการ ด้านการ

ท่องเท่ียว โดยน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวผสมผสานระหวา่ง Adventure Ecotourism และโฮมส

เตย ์  จากการท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศให้ปี 2541-2542 เป็นปีท่องเท่ียวไทย (Amazing Thailand) ทุก

หน่วยงาน ของภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท าให้เกิดการจัดการ

ท่องเท่ียว ในแหล่งชุมชน และขยายกิจกรรมโฮมสเตย์ เพิ่มมากข้ึน ต่อมาส านักพฒันาบริการ

ท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้พฒันามาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2554 มีโฮมสเตยท่ี์ผา่นการประเมินและไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ซ่ึงรับรองโดยกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 

DPU



11 

 

151 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ (“มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย,” ม.ป.ป.)  โดยมีกรอบดชันีช้ี

วดัคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย ์ดงัน้ี 

มาตรฐานท่ี 1  ดา้นท่ีพกั  
ลกัษณะบา้นพกัท่ีเป็นสัดส่วน   เป็นบา้นของเจา้ของท่ีแบ่งปันท่ีนอน หรือห้องนอน 

อย่างเป็นสัดส่วน หรืออาจปรับปรุง ต่อเติมท่ีพกั ท่ีติดกบับา้นเดิมเพื่อใช้เป็นท่ีนอนหรือห้องนอน
เป็นสัดส่วน ท่ีพกัท่ีนอนสะอาด และสบาย  มีท่ีนอนส าหรับนกัท่องเท่ียวอาจเป็นเตียง ฟูก หรือเส่ือ 
และมีมุง้ หรือมุง้ลวดเพื่อป้องกนัยุงและแมลง มีเคร่ืองนอน อุปกรณ์ท่ีใช้นอน ผา้ปู หมอน ปลอก
หมอน ผา้ห่ม และได้รับการท าความสะอาดทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนนกัท่องเท่ียวและเปล่ียนเคร่ือง
นอนตามความเหมาะสมในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวพกัหลายวนั มีราวตากผา้หรือท่ีเก็บเส้ือผา้ ห้อง
อาบน ้าและหอ้งส้วมท่ีสะอาดมิดชิด มีความปลอดภยั มีท่ีล็อคประตูอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ มีความ
มิดชิด มีขนาดของหอ้งน ้าท่ีเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  มีการแยกขนัส าหรับตกัอาบน ้ า น ้ า
ท่ีใชมี้ความสะอาด อาจเป็นประปาหมู่บา้น ประปาภูเขา หรือน ้ าดิบท่ีปล่อยไวร้ะยะหน่ึงและแกว่ง
สารส้ม  มีถงัขยะในห้องน ้ า  มีมุมพกัผอ่น ท่ีสงบ สบายภายในบา้นหรือบริเวณโดยรอบท่ีสามารถ
นัง่ นอนและมีบรรยากาศผอ่นคลาย เช่น ลานบา้น ใตต้น้ไม ้ศาลาหนา้บา้น  มีการดูแลบริเวณรอบ
บา้น เช่น สวนครัว ตน้ไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ร่องน ้า ใหส้ะอาดปราศจากขยะ 

 มาตรฐานท่ี 2  ดา้นอาหารและโภชนาการ  
ชนิดของอาหาร และวตัถุดิบท่ีใช้ประกอบอาหาร   มีปริมาณ และประเภทอาหารท่ี

เหมาะสม ผลิตโดยใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ิน ไม่ซ้ืออาหารหรือกบัข้าวถุง มีการปรุงอาหารอย่างถูก
สุขอนามยั น ้า มีท่ีเก็บน ้า / ภาชนะเก็บน ้ าท่ีสะอาดไม่มีตะกอน มีฝาปิดมิดชิด มีน ้ าด่ืมท่ีสะอาด ผา่น
กระบวนการท าความสะอาด ภาชนะทีบรรจุอาหารท่ีสะอาด มีภาชนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร เช่น 
ถว้ย ชาม จาน ช้อน ช้อนกลาง ทพัพี โถขา้วท่ีสะอาด ไม่มีคราบ และกล่ินคาว กล่ินอบั ห้องครัว 
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัว มีความสะอาด  ครัวอาจอยูใ่นบา้น หรือแยกจากตวับา้นก็ได ้และมีการดูแล
ความสะอาดอยูเ่สมอ  มีอุปกรณ์การเก็บ เคร่ืองปรุง วตัถุดิบ ท่ีสะอาดสามารถป้องกนัเช้ือโรคและ
ส่ิงสกปรก เช่น มีท่ีเก็บมิดชิด ท่ีแขวน หรือมีฝาชีครอบ หรือคลุมผา้สะอาด มีการจดัการขยะท่ีถูก
สุขอนามยั 

 มาตรฐานท่ี 3  ดา้นความปลอดภยั 
มีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ มีแนวทางปฏิบติัเพื่อการ

ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ เม่ือนกัท่องเท่ียวเกิดเจ็บป่วย หรือไดรั้บอุบติัเหตุ ยาสามญัประจ าบา้น ท่ีอยู่ใน
สภาพใช้ไดท้นัที (ยงัไม่หมดอายุ) เจา้ของบา้นควรซักถามถึงโรคประจ าตวัหรือบุคคลท่ีติดต่อได้
ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเท่ียว การจัดระบบดูแลความปลอดภัย  มีการแจ้งให้
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ผูใ้หญ่บา้นหรือก านนัรับทราบ ขณะมีนกัท่องเท่ียวในบา้น เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลรักษา
ความสงบความปลอดภยั มีการจดัเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
รถยนตเ์ม่ือมีเหตุร้ายตอ้งมีเคร่ืองมือส่ือสารติดต่อกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงได ้

มาตรฐานท่ี 4  ดา้นอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของบา้นและสมาชิกในครัวเรือน  
การตอ้นรับและการสร้างความคุน้เคย มีการแนะน านกัท่องเท่ียวกบัสมาชิกในครัวเรือน

ทุกคนท่ีอยู่ในขณะนั้น เพื่อรู้จกัและเรียนรู้วิถีชีวิตของเจา้ของบา้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบา้น 
เช่น เก็บผกัสวนครัวร่วมกัน ท ากับข้าวร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น การสร้าง
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน เจา้ของบา้นมีการแลกเปล่ียนให้ขอ้มูล อาจเป็น
เอกสารภาพถ่าย หรือการพูดคุยในเร่ืองเก่ียวกับวิถีชีวิต สังคม และวฒันธรรมในชุมชนอย่าง
เหมาะสม เจา้ของบา้นเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวเรียนรู้วถีิชีวติของตนเอง เช่น ไปดูไร่นา ออกทะเล 
เก็บใบชา ทอผา้ จกัสาน เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นโอกาสของการแลกเปล่ียนเรียนรู้วถีิชีวติ 

 มาตรฐานท่ี 5  ดา้นรายการน าเท่ียว 
มีรายการน าเท่ียวท่ีชดัเจนส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงตอ้งผา่นการยอมรับจากชุมชน มีการ

วางแผนโปรแกรมการท่องเท่ียวร่วมกนัของชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย ์เพื่อการกระจายรายได้ให้
เกิดข้ึนในแต่ละหมู่บา้นหรือแต่ละกลุ่มกิจกรรม มีโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะและ
นกัท่องเท่ียวท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของชุมชน ขอ้มูลกิจกรรมท่องเท่ียว มีขอ้มูล
รายละเอียดกิจกรรมในโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรม เพื่อให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกได ้กลุ่มหรือเจา้ของบา้นเป็นผูน้ าเท่ียวเพื่อให้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม การแสดง ความเช่ือ 
ค่านิยมภายในชุมชนแก่นกัท่องเท่ียว มีการจดัท าส่ือ เช่น ส่ิงพิมพ ์รูปถ่าย ภาพวาด เพื่อการเรียนรู้
ของนกัท่องเท่ียว 

 มาตรฐานท่ี 6  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน หรือแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง มีแหล่งดึงดูดความสนใจ

ของนกัท่องเท่ียวซ่ึงอาจเป็นแหล่งธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า ภูเขา หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
เช่น วดัเจดีย ์เป็นตน้ หรือใชแ้หล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการท่องเท่ียว การ
ดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนมีกฎ กติกา การใชท้รัพยากรการท่องเท่ียวท่ีชดัเจน เพื่อให้การใช้
ประโยชน์เป็นไปอย่างย ัง่ยืน เช่น ปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีชุมชนรองรับได ้การไม่เก็บพนัธ์ุพืชออก
จากป่า เป็นตน้  มีกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบังานการฟ้ืนฟูอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การปลูกป่า การจัดค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมส าหรับเยาวชน แผนงานหรือมาตรการลด
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวและลดสภาวะโลกร้อน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนและกลุ่ม
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โฮมสเตยมี์แผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบติัในการจดัการขยะอยา่งถูกวิธี เช่น การแยกขยะ 
ไม่เผาขยะ มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  และลดสภาวะโลกร้อน เนน้ใชท้รัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน มีกิจกรรมท่ีลดการใช้
ทรัพยากรอยา่งส้ินเปลือง เช่น ใชจ้กัรยานแทนการใชร้ถ ใชเ้รือพายแทนการใชเ้คร่ืองยนต ์หรือการ
ใชห้ลอดประหยดัไฟในครัวเรือน 

มาตรฐานท่ี 7  ดา้นวฒันธรรม 
การด ารงรักษาไว้ซ่ึงวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน มีบ้านเก่า หรือบ้านท่ีแสดงถึง

วฒันธรรมดั้งเดิม เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเท่ียว มีการรวบรวมองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เพื่อน าสู่การเผยแพร่ท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟ้ืนฟู อนุรักษ ์
และถ่ายทอดวฒันธรรม ศิลปะ และการละเล่นพื้นบา้น ผูแ้สดงทางวฒันธรรมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการวางแผนเน้ือหา รูปแบบ และการน าเสนออย่างภาคภูมิใจ การรักษาวิถีชีวิตชุมชน
คงไวเ้ป็นกิจวตัรปกติ มีการด าเนินวถีิชีวติท่ีเป็นปกติ เช่น การตกับาตร การท าบุญท่ีวดั การไหวศ้าล
ปู่ ตา เป็นตน้ ไม่ควรเปล่ียนหรือจดัท าใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

มาตรฐานท่ี 8  ดา้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภณัฑ ์
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของท่ีระลึก/ของฝากหรือจ าหน่ายแก่นักท่องเท่ียว มี

ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือชุมชนสามารถน ามาจ าหน่ายแก่นักท่องเท่ียวได้ทั้ งเป็นของ
บริโภค ส่ิงประดิษฐ ์เส้ือผา้ ส่ิงทอ ของท่ีระลึก โดยใชว้สัดุและวตัถุดิบทอ้งถ่ินเป็นหลกั  ผลิตภณัฑ์
ท่ีสร้างคุณค่าและมูลค่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีการน าเอาความรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน พร้อมกันนั้นก็
สามารถจดัท าเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวได ้เช่น การสอนทอผา้ การจกัสาน การละเล่นต่าง ๆ และ
การแสดงพื้นบา้น 

มาตรฐานท่ี 9  ดา้นการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย ์
การบริหารจดัการตอ้งเป็นการรวมกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สมาชิกกลุ่ม และ

ชุมชนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดหลกัการวตัถุประสงคแ์ละวธีิการของโฮมสเตย์ มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละชุมชน คณะกรรมการทุกคนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปรัชญาหลกัการ 
ขั้นตอน วิธีการท างานของโฮมสเตย ์ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีแต่ละคนไดรั้บมอบหมาย  มีกฎ กติกา 
วาระการท างาน การท างานร่วมกนัของคณะกรรมการ เช่น การจดัประชุมอยา่งต่อเน่ือง ก่อนจะรับ
นกัท่องเท่ียว และหลงัรับนักท่องเท่ียวหรือจดัประชุมประจ าเดือน  มีการจดัสรรเงินรายได้เขา้
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ส่วนกลางของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน มีแนวทางในการท างานของคณะกรรมการ
ตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

1.       มีหลกัเกณฑก์ารเปิดรับสมาชิกโฮมสเตย ์
2.       มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
3.       มีรายละเอียดกิจกรรมการท่องเท่ียว การใหบ้ริการ และราคา 
4.       มีแนวปฏิบติัในการจองบา้นพกั และการช าระเงินล่วงหนา้ 

 มีแนวปฏิบติัของกลุ่ม เช่น การตอ้นรับร่วมกนั การให้ขอ้มูล การจดัล าดบักิจกรรม การดูแลความ
ปลอดภยั การติดตาม และประเมินผล เป็นตน้ มีการจ่ายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม มีแนวปฏิบติั
หมุนเวียนการให้บริการ เช่น บา้น รถ เรือ มคัคุเทศก์ เป็นตน้ มีระบบการคิดราคาท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่ม มีการจดัสรรรายไดเ้ขา้กองทุนชุมชน ในส่วนของระบบการจองการลงทะเบียนและการ
มดัจ าล่วงหนา้ จะตอ้งมีระบบการจองล่วงหนา้ มีการลงทะเบียนนกัท่องเท่ียวเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
เตรียมการและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว มีการช าระเงินล่วงหน้า ในอตัราส่วนท่ีทางกลุ่มเป็นผู ้
ก  าหนด มีรายละเอียดของค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน และเป็นปัจจุบนั  

มาตรฐานท่ี 10 ดา้นประชาสัมพนัธ์ 
เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชน มีคู่มือ แผน่พบั แผนท่ีการ

เดินทาง โปรแกรมการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ราคาและสถานท่ีติดต่อและแผนการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ มีเป้าหมาย แผนงาน การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 
(ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) 

การประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ซ่ึงรับรองโดยกรมการท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬานั้น ก็มีการค านวณคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ ซ่ึงจาก
เกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 10 เกณฑ์มาตรฐาน 31 ตวัช้ีวดั มีหลกัเกณฑ์การค านวณ การให้
คะแนน ดงัน้ี 
วธีิการค านวณคะแนน 
1. คะแนนตวัช้ีวดัในแต่ละเกณฑมี์คะแนน ระดบั 0 – 5 คะแนน 
2. คะแนนเตม็ของตวัช้ีวดัแต่ละตวัเท่ากบั 5 คะแนน 
3. คะแนนรวม = ผลรวมคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน  

เช่น โฮมสเตยต์วัอยา่งน้ี มีจ านวนคณะกรรมการ 7 ท่าน ให้คะแนนในตวัช้ีวดัท่ี 1 ลกัษณะ
บา้นพกัท่ีเป็นสัดส่วน คือ 5,5,4,5,4,5,4 ตามล าดบั ดงันั้น คะแนนรวม = 5+5+4+5+4+5+4 = 32 
คะแนน 
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4. คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละตวัช้ีวดั   =       
 

เช่น โฮมสเตยต์วัอยา่งน้ี มีคะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละตวัช้ีวดัในเกณฑท่ี์ 1 ดงัน้ี 
คะแนนค่าเฉล่ียในตวัช้ีวดัท่ี 1.1 ลกัษณะบา้นพกัท่ีเป็นสัดส่วน = 32/7 = 4.57 คะแนน 
คะแนนค่าเฉล่ียในตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ท่ีพกัท่ีนอนสะอาด และสบาย = 30/7 = 4.29 คะแนน 
คะแนนค่าเฉล่ียในตวัช้ีวดัท่ี 1.3 หอ้งอาบน ้าและหอ้งส้วมท่ีสะอาดมิดชิด = 29/7 = 4.14 คะแนน 
คะแนนค่าเฉล่ียในตวัช้ีวดัท่ี 1.4 มุมพกัผอ่นภายใน บา้นหรือในชุมชน = 28/7 = 4.00 คะแนน 

 

5. คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์    =     

 

เช่น เกณฑ ์1 ดา้นท่ีพกั มีตวัช้ีวดั 4 ตวั ดงันั้น 

 
คะแนนค่าเฉล่ียในเกณฑ์ 1 ดา้นท่ีพกั  =  
 

ค่าเฉล่ียตวัช้ีวดัท่ี 1.1 + ค่าเฉล่ียตวัช้ีวดัท่ี 1.2 + 
ค่าเฉล่ียตวัช้ีวดัท่ี 1.3 + ค่าเฉล่ียตวัช้ีวดัท่ี 1.4 

4 
 

6. คะแนนค่าเฉล่ียรวมของโฮมสเตย ์  = 
ผลรวมของค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

จ านวนเกณฑม์าตรฐาน 
  

 
 
 
เช่น ค่าเฉล่ียรวมของโฮมสเตย ์      = 

ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 1 + ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 2 + 
ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 3 + ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 4 + 
ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 5 + ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 6 + 
ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 7 + ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 8 + 
ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 9 + ค่าเฉล่ียรวมเกณฑท่ี์ 10 

10 
 
7. ร้อยละคะแนน ในแต่ละตวัช้ีวดั  = 
 
 

คะแนนรวม 
จ านวนคณะกรรมการ 

ผลรวมคะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละตวัช้ีวดั 

จ านวนตวัช้ีวดั 

คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละตวัช้ีวดั 
x 100 

คะแนนเตม็ของแต่ละตวัช้ีวดั (5 คะแนน) 

DPU



16 

 

8. ร้อยละคะแนนในแต่ละเกณฑ ์= 
ผลรวมร้อยละคะแนนในแต่ละตวัช้ีวดั 

จ านวนตวัช้ีวดั 
 
9. คะแนนถ่วงน ้าหนกัในแต่ละตวัช้ีวดั = คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละตวัช้ีวดั x น ้าหนกั 

โดยท่ีน ้าหนกัของตวัช้ีวดัในเกณฑท่ี์ 1 ดา้นท่ีพกั คือ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 ลกัษณะบา้นพกัท่ีเป็นสัดส่วน มีน ้าหนกัเท่ากบั 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ท่ีพกัท่ีนอนสะอาด และสบาย มีน ้าหนกัเท่ากบั 3 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3 หอ้งอาบน ้าและหอ้งส้วมท่ีสะอาดมิดชิด มีน ้าหนกัเท่ากบั 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 มุมพกัผอ่นภายใน บา้นหรือในชุมชน มีน ้าหนกัเท่ากบั 3 

ดั้งนั้น โฮมสเตยต์วัอยา่งน้ี 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในตวัช้ีวดัท่ี 1.1 = 4.57 x 2 = 9.14 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในตวัช้ีวดัท่ี 1.2 = 4.29 x 3 = 12.86 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในตวัช้ีวดัท่ี 1.3 = 4.14 x 2 = 8.29 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในตวัช้ีวดัท่ี 1.4 = 4.00 x 3 = 12.00 

 
10. คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ ์   =    ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนกั 

ในแต่ละตวัช้ีวดั 
เช่น คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 1  =  คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตวัช้ีวดัท่ี 1.1 +  
      คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตวัช้ีวดัท่ี 1.2 +  

คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตวัช้ีวดัท่ี 1.3 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตวัช้ีวดัท่ี 1.4 
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11. คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
โฮมสเตย ์= 

 
ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

 100 
 คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 1 + 

คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 2 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 3 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 4 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 5 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 6 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 7 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 8 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 9 + 
คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเกณฑท่ี์ 10 

 
 
 
 
 
 
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย ์= 

100 
 
ทั้งน้ี โฮมสเตยจ์ะตอ้งมีคะแนนค่าเฉล่ียรวมมากกวา่ 3.5 จึงจะผา่นมาตรฐาน 
 
 

12. ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย ์=  คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์
คะแนนแตม็  (คือ  )

 x 100 

 
ทั้งน้ี โฮมสเตยต์อ้งมีคะแนนถ่วงน ้าหนกัตอ้งมากกวา่ 70.00 % จึงจะผา่นมาตรฐาน (ส านกังาน
พฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) 
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แนวทางการพฒันาโฮมสเตย์ไทย  
ในการพฒันาโฮมสเตยไ์ทยนั้น ควรค านึงถึง วิถีการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบสังคม

ชนบท วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ความปลอดภยั ความสะอาด ห้องพกัพร้อมอาหาร 
และ กิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

การจดัการ  
การจดักิจกรรมท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท ควรท่ีจะมีการรวมกลุ่มจดัตั้งในรูปของ

กลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์ ซ่ึงสมาชิกและคนใจชุมชนจะตอ้งมีความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในด้านการ
จดัการ 

 บา้นพกั  
1)      ความเตม็ใจของสมาชิกในครอบครัวต่อการรับผูม้าเยอืน 
2)      บา้นพกัมีโครงสร้างท่ีดี 
3)      ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
4)      ไม่ไกลจากเมืองหรือพื้นท่ีเทศกาลหรือสถานท่ีท่องเท่ียว 
5)      ควรมีส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นพื้นฐาน อาทิ   ท่ีนอน หรือเตียงนอน หมอน น ้าประปา

หรือถา้ไม่มีควรมีแหล่งน ้าอ่ืน ๆ หอ้งน ้าสะอาด 
6)   มีความปลอดภยั 
ขั้นตอนการดูแลท่ีพกั  
 ความสะอาดเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับนกัท่องเท่ียว ผูดู้แลควรมีการท าความสะอาดท่ี

พกัและบริเวณโดยรอบบา้นพกัอยูเ่สมอ อาทิ เปล่ียนผา้ปูท่ีนอน อุปกรณ์ส าหรับการนอนส่วนตวัทุก
คร้ังเม่ือมีนกัท่องเท่ียวเขา้พกั เป็นตน้ 

ความสะอาดของบา้น 
บ้านพักควรมีอากาศท่ีสามารถถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างสามารถส่องเข้ามาถึง

ปราศจากความช้ืนไม่มีกล่ินอบั มีหลงัคาท่ีสามารถกนัน ้าไดดี้ ภายในห้องพกัตอ้งไดรั้บการท าความ
สะอาดเป็นประจ า  ตอ้งเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน และอุปกรณ์ส่วนตวัส าหรับผูม้าเยือนทุกคร้ังหรือมีผูม้า
เยือนใหม่เขา้มาพกั ตอ้งหมัน่ก าจดัแมลงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอยูเ่สมอ  เน่ืองจากห้องน ้ าจะเป็น
หอ้งท่ีผูม้าเยอืนจะมาร่วมใชด้ว้ย ดงันั้นตอ้งเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดส่วนตวัส าหรับผูม้าเยือน 
(กรณีท่ีแขกมิได้มีการเตรียมมา) และจะต้องมีการท าความสะอาดเป็นประจ า  ต้องหมัน่ดูแล
สภาพแวดลอ้มของบา้นพกัอยูเ่สมอ 
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หอ้งน ้า  
หอ้งน ้าจะเป็นท่ี ๆ ใชร่้วมกนัทั้งครอบครัวและนกัท่องเท่ียว ส่ิงส าคญัก็คือ ความสะอาด 

จะตอ้งมีการท าความสะอาดอยูเ่ป็นประจ าและสม ่าเสมอ 
ความปลอดภยั 
ความปลอดภยัถือวา่เป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวใช้เป็นองค์ประกอบ

ในการตดัสินใจเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีพกัเชิงวฒันธรรมลกัษณะสัมผสัชนบท ดงันั้น ชมรม/
กลุ่ม มวลสมาชิก ควรมีการจดัมาตรการรักษาความปลอดภยั ส าหรับเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
เกิดข้ึน เช่น การจดัอบรมให้กบัสมาชิกของชุมชนในการให้การป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ หรือการ
แก้ไขหากเกิดอุบติัเหตุ การขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีต ารวจ หรือองค์การบริหารท้องถ่ินท่ี
รับผิดชอบในพื้นท่ี การจดัตั้งเวรยามของชุมชน เป็นตน้ ทั้งน้ีเจา้ของบา้นจึงจะตอ้งมีหน้าท่ีในการ
รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของผูม้าเยอืนดว้ย 

 ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว  
 ตอ้งมีการดูแลและซ่อมแซมล็อคต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิ ประตู หน้าต่าง ถ้าเห็น

นกัท่องเท่ียวไม่เก็บทรัพยสิ์นไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยั ตอ้งเขา้ไปเตือน ถา้นกัท่องเท่ียวลืมทรัพยสิ์นไวใ้น
บา้นพกัหรือท่ีอ่ืน ๆ ภายหลงัการเดินทางกลบั เจา้ของบา้นควรเก็บไวใ้น ท่ีท่ีปลอดภยัและพยายาม
ติดต่อเจา้ของเพื่อมารับคืน 

ความปลอดภยัของท่ีพกั 
สมาชิกในบา้นตอ้งสร้างความคุน้เคยกบัผูม้าเยือน เสมือนญาติสนิท และมีความรู้เร่ือง

สถานท่ีในบา้นและชุมชนเป็นอย่างดี สมาชิกในบา้นตอ้งหมัน่ตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัภายในบา้น กุญแจท่ีส าคญัตอ้งไดรั้บการเก็บรักษาและดูแลเป็นอยา่ดี 
ทรัพยสิ์น เงินสดต่างๆ ตอ้งเก็บไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยั สมาชิกทุกคนตอ้งค านึงถึงเร่ืองความส าคญัของ
ความปลอดภยัตลอดเวลา 

 การก าหนดระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียว 
วฒันธรรม จารีต ประเพณี และความเช่ือ ของแต่ละชุมชนอาจแตกต่างกนั การก าหนด

ระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียว อาทิ การแต่งกาย การนอน การก าหนดเวลาการเขา้ออก
บา้นพกั จึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีขดัต่อวฒันธรรม จารีต ประเพณีและความเช่ือของ
ชุมชน โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม ทั้งน้ีควรมีการช้ีแจงในขั้นตอนการจองหรือ
ลงทะเบียนการเขา้พกั กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวไม่สามารถปฏิบติัได ้ก็สามารถท่ีจะปฏิเสธการเขา้พกัได้
เช่นเดียวกนั 
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การตอ้นรับ  
คนไทยเป็นผูมี้จิตใจโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ดงัส านวนสุภาษิตไทยท่ีวา่ "เป็นธรรม

เนียมไทยแทแ้ต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานตอ้งตอ้นรับ" การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวดุจญาติมิตรจะท า
ให้นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกอบอุ่น ควรมีการจดัพื้นท่ีตอ้นรับในลกัษณะจุดศูนยก์ลางของชุมชน
เพื่อท าการตอ้นรับ ลงทะเบียนการเขา้พกั หรือการให้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว โดยการตอ้นรับอาจ
ใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวดว้ยวฒันธรรมประจ าถ่ิน เช่น ภาคอีสาน/เหนือ ตอ้นรับดว้ยการบายศรี
สู่ขวญั หรืออาจจะเป็นช่อดอกไม้ พวงมาลัยเล็ก ๆ ท่ีสามารถหาได้จากท้องถ่ินมอบให้กับ
นกัท่องเท่ียว ก็จะเป็นการสร้างความประทบัใจไดเ้ม่ือเร่ิมเขา้สู่ชุมชน 

การจองท่ีพกั  
การจองท่ีพกัสามารถท าไดห้ลายวิธี อาทิ การจองทางไปรษณีย ์การจองทางโทรศพัท ์

การจองผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจองท่ีพกัควรไดรั้บการตอบสนองโดยทนัที เพื่อเป็น
การยืนยนัการเขา้พกัของนักท่องเท่ียว และถา้มีเวลา ผูป้ระสานงานควรจะส่งรายละเอียดให้กบั
นกัท่องเท่ียวเพื่อศึกษาก่อนการเขา้พกั ทั้งน้ีควรแจง้ขอ้มูลรายละเอียด ให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ส านกังานในประเทศท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี ไดรั้บทราบเพื่อเป็นช่องทางการตลาดในการ
เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหน้กัท่องเท่ียวและผูส้นใจทัว่ไปรับทราบได ้

 การลงทะเบียน  
ในธุรกิจโรงแรมท่ีพกั ผูเ้ขา้พกัตอ้งลงทะเบียนเพื่อเป็นหลกัฐานและอา้งอิงในอนาคต 

ส่วนในลกัษณะท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท การลงทะเบียนอาจไม่ตอ้งเป็นรูปแบบเหมือนธุรกิจ
โรงแรม แต่ควรเป็นรูปแบบการเก็บขอ้มูลแบบง่ายๆ 

การบริการอาหาร 
เน่ืองจากนักท่องเท่ียวตอ้งพกักบัเจา้ของบา้น อาหารม้ือใดม้ือหน่ึงจึงมีความจ าเป็น

ส าหรับนกัท่องเท่ียว การน าเสนอรายการอาหารทอ้งถ่ินจึงเป็นเสน่ห์และท าให้นกัท่องเท่ียวเกิด
ความประทบัใจ มากกว่าการน าเสนอรายการอาหารเช่นเดียวกบัโรงแรมหรือรีสอร์ท ดงันั้นการ
วางแผนจดัเตรียมอาหารจึงมีความจ าเป็นเพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดระหวา่งปริมาณอาหารและจ านวน
นกัท่องเท่ียว 

การวางแผนจดัเตรียมอาหารจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาจากปัจจยัหลาย ๆ ประการ ไดแ้ก่ 
1.   ขอ้มูลของนกัท่องเท่ียว เช่น เช้ือชาติ ศาสนา 
2.  งบประมาณในการจดัท าอาหาร 
3.  ปัจจยัดา้นฤดูกาล 
4.  อาหารประจ าทอ้งถ่ิน 
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5.  จ านวนนกัท่องเท่ียว (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเพชรบูรณ์,2553) 
จาการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโฮมสเตย ์ท าใหท้ราบถึงความหมายความ

เป็นมาของโฮมสเตย ์ดชันีช้ีวดัคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางการพฒันาโฮมสเตย ์ซ่ึงจะท าให้
เขา้ใจแนวทางการท าวจิยัต่อไป 
     2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

จากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยืนว่า “การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของ
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย การ
ท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม 
และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศ
ดว้ย” โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นการท่องเท่ียว ท่ีด าเนินการภายใตขี้ดจ ากดัความสามารถของ
ธรรมชาติ และตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมี
ต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชน
ทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม แห่งประเทศ
ไทย, 2539) บุญเลิศ   จิตตั้งวฒันา   (2542)   ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable 
Tourism) วา่หมายถึงการท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการจดัการอยา่งดีเยี่ยม เพราะสามารถ
ด ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เส่ือมคลาย และธุรกิจท่องเท่ียวมีการ
ปรับปรุง คุณภาพให้ไดผ้ลก าไรอยา่งเป็นธรรม โดยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนสม ่าเสมออยา่ง
เพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดอยา่งยืนยาว และบุญเลิศ   จิตตั้งวฒันา ยงั
ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืไว ้6 ประการดงัน้ี  

1.  เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ทุกแห่ง 
2.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 
3.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีรับผดิชอบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบั

ธรรมชาติและวฒันธรรม 
5.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวอยา่งยนืยาว 
6.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหผ้ลประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน และคืนผลประโยชน์กลบัสู่

ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
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นอกจากน้ีอุษาวดี พลูพิพฒัน์ผล (2545) ยงัให้ความเห็นวา่การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ควร

มีลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความต่อเน่ืองของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเน่ืองของวฒันธรรมซ่ึงจดัเป็นทรัพยากรหลกัในการท่องเท่ียว 

และสามารถมอบประสบการณ์นนัทนาการท่ีดีใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) หมายถึงการเน้นคุณภาพของสามส่วนหลกั 

คือ คุณภาพของส่ิงแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ และ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุลระหว่างความ

ตอ้งการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินและขีดความสามารถของ

ทรัพยากร  

 

หลกัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  

อุษาวดี พลูพิพฒัน์ (2545) ไดก้ล่าวถึงหลกัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ดงัน้ี  

1. การอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี (Using Resource Sustainable)   ทั้งใน

ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัและเนน้การท าธุรกิจในระยะยาว 

2. การลดการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย  (Reducing Over-

consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว 

และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

3.การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 

Diversity) สังคม และวฒันธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต 

4. การประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) เขา้กบั

กรอบแผนกลยุทธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันาทอ้งถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว 
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5. การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economic)   โดย

ค านึงถึงราคาและพฒันาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มไว ้ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนั

ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายอีกดว้ย 

6.  เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) ในดา้นการ
จดัการผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติและการจดัการการ
ท่องเท่ียว 

7. การประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถ่ิน องค์กรและ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอ้ขดัแยง้และร่วมแกปั้ญหา 

8.  เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff ) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบติัใน
การพฒันาแบบยัง่ยนืแก่บุคลากรทอ้งถ่ินทุกๆระดบั เพื่อยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว 

9. ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือให้กบันกัท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจในการเคารพต่อ
ธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้ง
เป็นการช่วยยกระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

10.  การวิจยัและติดตามผล (Undertaking Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืท าใหผู้ว้จิยัมี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของความหมาย ลกัษณะ และหลกัการของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการส ารวจ และประเมินศกัยภาพของโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพ  
      2.1.3  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

            2.1.3.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ค าว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นศพัท์บญัญติัท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

น ามาใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้มีความหมายตรงกับค าว่า Ecotourism ใน
ภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญญัติ น้ีได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบญัญติัศพัทแ์ลว้  

Ecotourism เป็นค าท่ีเกิดใหม่ในวงการ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยน าค า 2 ค  ามา 
รวมกัน ได้แก่ eco และ tourism ค าว่า eco แปลตามรูปศัพท์ว่า บ้านหรือท่ีอยู่อาศัย ส่วน
tourism แปลวา่ การท่องเท่ียว ecotourism จึงแปลวา่ การท่องเท่ียวเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั หมายความถึง 
การท่องเท่ียวท่ีเนน้ในดา้น ส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติต่างๆ ทั้งพืช สัตว ์และมนุษย ์ 
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ส่วนค าวา่ นิเวศ ซ่ึงเป็นค าภาษา สันสกฤตท่ีน ามาใชใ้นภาษาไทย ก็แปลวา่ บา้นหรือท่ี
อยูอ่าศยัเช่นกนั (ดูพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน) ฉะนั้น การท่องเท่ียว เชิงนิเวศจึงเป็นศพัท์
บญัญติัท่ีมีความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษอยา่งเหมาะสม 

นอกจากค าวา่ ecotourism แลว้ ยงัมีค  าอ่ืนๆท่ีมีความหมายใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้ง กนัอีก
หลายค า ไดแ้ก่ green tourism  แปลวา่ การท่องเท่ียวสีเขียว หมายถึง การท่องเท่ียวสถานท่ีทาง
ธรรมชาติ โดยสีเขียวเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ biotourism แปลวา่ การ
ท่องเท่ียวเชิงชีวภาพซ่ึงหมายถึงการท่องเท่ียวท่ีเนน้การศึกษาส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติและ 
agrotourism แปลวา่ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้ในดา้นเกษตรกรรม เพื่อให้
เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของพืชผล ไร่นา และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกร (ไพฑูรย ์ 
พงศะบุตร,2550) 

 เพื่อขยายความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน จะขอกล่าวถึงค านิยาม
ท่ีนกัวชิาการไดใ้หไ้วใ้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี  

1. องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - 
UNEP) สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองคก์าร การท่องเท่ียวโลก (World 
Tourism Organi- zation) ให้ค  านิยามว่า "การท่องเท่ียวท่ี ไม่เป็นการรบกวนลักษณะทาง
ธรรมชาติ  มุ่งหวงัในดา้นการศึกษา มีความพอใจต่อทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวต์ามธรรมชาติ มี
ความเขา้ใจต่อวฒันธรรม ประวติัความเป็นมาของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวน
ต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกนัก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีจะท า ให้เกิดการอนุรักษต่์อทรัพยากร
ของประชากร ในทอ้งถ่ิน" (สุมาลี เทพสุวรรณ, 2544 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์พงศะบุตร, 2550)  

2. ราฟ บุคเลย ์นิยามวา่ คือการท่องเท่ียวท่ีถูกจดัการดูแลอยา่งย ัง่ยืน อยูบ่นพื้นฐานของ
ธรรมชาติ มีการศึกษาดา้นการเรียนรู้วฒันธรรม และ/หรือ ส่ิงแวดลอ้มเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ ์
และสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว (Raff Buckley, 1992,อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2542) 

3. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้ค  านิยามวา่ "การเดินทางไปยงัสถานท่ี ท่องเท่ียว
แห่งใดแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
ธรรมชาติ สภาพสังคม วฒันธรรม และชีวิตของคนในท้องถ่ิน บนพื้นฐานความรู้และความ
รับผิดชอบต่อระบบนิเวศ" (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2539อา้งถึงใน ไพฑูรย ์พงศะบุตร, 
2550)  

DPU



25 

 

4. บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และให้ชุมชนทอ้งถ่ิน และ
สร้างจิตส านึกใหทุ้กฝ่ายร่วมกนัรับผดิชอบต่อระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ี
นานาประเทศ ให้ความส าคญั เพื่อมุ่งไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลกั
ปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนา ส่ิ งแวดล้อม ท่ีย ั่ง ยืน  (Environmentally Sustainable 
Development) โดยไม่เพียงแต่ให้ความส าคญัแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเนน้ให้เกิด
การอนุรักษม์ากกวา่การจดัการลดหรือปราศจากผลกระทบและนกัท่องเท่ียวพึงพอใจเท่านั้น แต่การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ มีการ
จดัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และใหก้ารศึกษาแก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย ซ่ึง ศูนยว์ิจยัป่าไม ้(2538) ไดส้รุป
สาระส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว ้ดงัน้ี  

1.  แหล่งท่องเ ท่ียวท่ีจะส่งเสริมควรเป็นพื้นท่ีธรรมชาติ    ท่ี มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั และอาจรวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
และวฒันธรรมท่ีปรากฏในพื้นท่ีดว้ย 

2. ควรเป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 

3.  เนน้ใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัไดรั้บประสบการณ์ และการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเสริมสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหป้ระโยชน์กลบัคืนสู่ธรรมชาติ เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5.  มุ่งเนน้คุณค่าลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในการ
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว แต่ไม่เนน้ท่ีการเสริมแต่ง พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก 
         2.1.3.2  องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ  

1. องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติ
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน รวมทั้งแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ 
(Eco-system) ในพื้นท่ีนั้นๆ  

2.  องคป์ระกอบดา้นการจดัการ     เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึง
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การอนุรักษท์รัพยากร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและจ ากดัมลพิษ ภาวะ และควบคุมอยา่งมี
ขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการย ัง่ยนื 

3.  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ      เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวน การ
เรียนรู้ โดยมีการให้ศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง
ต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 
ปฏิบติัตามแผน ไดรั้บประโยชน์ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว 
อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งการกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิต และการ
ไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษา และจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย 

จากองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดังกล่าว จะเห็นว่า
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมนั้นจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งการกระจายรายได ้การ
ยกระดบัคุณภาพชีวติ และการไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษา และจดัการแหล่งท่องเท่ียว
ดว้ย 

2.1.3.3  การก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตามค าจ ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของราชบณัฑิตยสถาน แหล่งท่องเท่ียวเชิง

นิเวศจะหมายรวมถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ทุกแห่งตั้งแต่แหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน ไป

จนถึงชุมชนทอ้งถ่ิน เพราะฉะนั้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่  อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขต

รักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า อุทยานประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ไปจนถึงชุมชนต่างๆ 

ท่ีเปิดใหมี้การท่องเท่ียวแต่ปัจจุบนัเร่ืองการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการให้ขอ้มูลความรู้

แก่ผูม้าเยือน   แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศแลว้ แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวจะ

จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ได ้จ  าเป็นตอ้งผา่นหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดระบุไวด้งัต่อ

น้ี 

1. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ 
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2. มีความพร้อมในการบริหารจดัการ มีศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ภายในศูนยมี์อ านวยการ

ความสะดวกเบ้ืองตน้ มีเคาน์เตอร์บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมการบริหารจดัการในลกัษณะเป็นเจา้ของบา้นท่ีดี มีความปลอดภยัต่อการเดินทาง 

3. มีการจดัการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปกลบัทางเดิม เส้นทางเป็นแบบ

บวงรอบ หรือวงกลมระยะตั้งแต่ 1 กิโลเมตรข้ึนไป 

4. มีป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้แก่

นกัท่องเท่ียว 

5.  มีแผนท่ีและคู่มือน าเท่ียวประกอบป้ายส่ือความหมาย เพื่อใหค้วามรู้ต่อนกัท่องเท่ียว 

6.  มีการก าหนดความสามารถในการรับรองพื้นท่ี จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่อคร้ังต่อวนั 

7.  มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถ 

8.  มีการบริหารจัดการพื้นท่ีและมีบริการร่วมกับประชาชนในท้องถ่ิน องค์กร

ภาครัฐบาล องคก์รเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน องคก์ารบริหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

9. มีการบริหารจัดการพื้นท่ีและมีบริการร่วมกบประชาชานในท้องถ่ิน องค์กร

ภาครัฐบาล องคก์รเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน องคก์ารบริหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

10.  มีแผนพฒันาบุคลากรและการบริการสู่ระดบัมาตรฐานสากลหากแหล่งท่องเท่ียวมี

ท่ีพกัแรมจะตอ้งเป็นท่ีพกัแรมระดบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม(กองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย, 2544) 

การออกแบบก่อสร้างแหล่งท่ีพกัเชิงนิเวศเป็นแนวคิดดา้นการอนุรักษท่ี์สนบัสนุนให้มี

การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด และเอ้ือประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม

อย่างย ัง่ยืน ปัจจุบนัการออกแบบท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ยงัไม่มี

ขอ้ก าหนดหรือเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะน ามาบงัคบัใช้ให้เป็นรูปแบบเดียวกนั แต่สามารถน าแนวคิด

ของนกัวิชาการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการบริการจดัการในแหล่งท่องเท่ียวประเภท

ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบแหล่งท่ีพกัเชิงนิเวศ เช่นตวัอยา่งแนวคิดการออกแบบท่ีพกัเชิง

นิเวศต่อไปน้ี 
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 ทีพ่กัตามแนวคิดโครงการจัดท าคู่มือการพฒันาและออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกใน

แหล่งท่องเทีย่วแบบการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ททท.ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัท่ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว จึงไดมี้
โครงการจดัท าคู่มือการพฒันาและออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึน โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
ผูด้  าเนินการศึกษา ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบท่ีพกัในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ ภายใตก้รอบวตัถุประสงค์ของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน มีกลุ่มนกัวิชาการและ
ผูป้ระกอบการวิชาชีพด้านการวางแผน และออกแบบ ตลอดจนองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น The World Congress of The International Council on Environmental Design 
(ICED) และองคก์รอ่ืน ๆ ไดร่้วมกนัก าหนดหลกัการท่ีส าคญัในการออกแบบเพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื ดงัน้ี กองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) 

1. ให้ความส าคญักบัคุณค่าสิทธิของมนุษย์และธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้
องค์ประกอบของทั้งสองส่วนร่วมกนัอย่างเก้ือกูล และสามารถคงไวซ่ึ้งความหลากหลายของกนั
และกนัอยา่งย ัง่ยนื 

2.  ให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์เช่ือมโยงภายใน ระหวา่งองคป์ระกอบทุกส่วนของ
ระบบธรรมชาติ และผลกระทบจากการออกแบบต่อองคป์ระกอบแต่ละส่วนทุกระดบั 

3. การออกแบบก่อสร้างตอ้งเคารพในความเป็นอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน/ส่ิงท่ีมีคุณค่าทาง
จิตใจกบัวตัถุ และพิจารณาองค์ประกอบทุกส่วนทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมภายในชุมชน/
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบ 

4.  ค านึงถึงผลทั้งทางตรงและทางออ้มของการพฒันาอนัเป็นผลมาจากการออกแบบต่อ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษยแ์ละระบบธรรมชาติ 

5.  สร้างสรรคส่ิ์งท่ีมีคุณค่าในระยะยาว ไม่สร้างปัญหาหรือผลกัภาระในการบ ารุงรักษา
การบริหารจดัการ ตลอดจนปัญหาดา้นความปลอดภยั ใหก้บัคนรุ่นหลงัตอ้งรับผดิชอบดูแล 

6.  สนบัสนุนใหมี้การใชท้รัพยากรในการพฒันาอยา่งคุม้ค่าและไม่มีของเสีย 
7.  ออกแบบเพื่อให้มีการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น การออกแบบอาคาร

โดยใชว้สัดุโปร่งแสงประกอบเพื่อลดการใชแ้สงสวา่งจากไฟฟ้า ควรมีช่องทางให้ลมพดัผา่นเพื่อลด
การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

8. ตระหนักเสมอว่าไม่มีส่ิงใดท่ีสร้างข้ึนโดยมนุษยจ์ะคงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน และการ
ออกแบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุก ๆ เร่ือง ดงันั้น จึงไม่ควรท่ีจะออกแบบเพื่อท่ีจะเอาชนะ 
และ/หรือควบคุมธรรมชาติหากแต่ควรปล่อยใหธ้รรมชาติเป็นแม่แบบหรือผูช้ี้น าการออกแบบ 
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ทีพ่กัตามแนวคิดการด าเนินการเพือ่ก าหนดนโยบายการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

โครงการท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ก าหนดข้ึน เพื่อศึกษาแนวการ

ปฎิบติั รูปแบบการท่องเท่ียว และมาตรการจดัการในรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศใน

แหล่งท่องเท่ียว เพื่อใช้เป็นแม่แบบให้แก่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ด าเนินการศึกษาโดย สถาบัน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วท.) จากผลการศึกษาไดมี้แนวความคิดเก่ียวกบัการ

บริการสถานท่ีพกัเชิงนิเวศ (Ecolodge) โดยพิจารณาจาก 

1. ลกัษณะรูปแบบของสถานท่ีพกั มีการก่อสร้างโดยค านึงถึงความเป็นทอ้งถ่ินและ

ความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มมากนอ้ยแค่ไหน กล่าวคือ   1) การสะทอ้นสภาพดั้งเดิมของพื้นท่ี 

(ลกัษณะสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน และองค์ประกอบต่าง ๆ ของสถาน

บริการ) วา่มีลกัษณะดั้งเดิมของพื้นท่ีมากหรือมีลกัษณะผสมผสานของเดิมกบัของใหม่ท่ีกลมกลืน

กนั หรือมีลกัษณะแบบใหม่เป็นส่วนใหญ่   2) กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม (ดา้นรูปแบบ ขนาด การ

จดัวางองค์ประกอบในพื้นท่ี) ว่ามีความกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพื้นท่ี หรือผสมผสาน

องค์ประกอบอย่างกลาง ๆ หรือผสมผสานโดยสถานบริการมีความโดดเด่นกว่าแต่ไม่รู้สึกท าลาย

สภาพื้นท่ี  3) การเลือกท าเลท่ีตั้งของสถานบริการ อยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม ไม่ท าลายธรรมชาติหากมี

การดดัแปลงธรรมชาติบา้งก็จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรืออยูใ่นท าเลท่ีมีผลกระทบต่อสภาพ

ธรรมชาตินอ้ยท่ีสุด 

 2. มีการจดัการดา้นรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

                         1) การใชพ้ลงังาน มีมาตรการประหยดัพลงังานมากนอ้ยแค่ไหน 

                         2) การใชน้ ้า ประหยดัมากนอ้ยแค่ไหน 

                         3) การบ าบดัน ้าเสีย มีการบ าบดัน ้าเสียเหมาะสมตามหลกัวชิาการและน ากลบัมาใช้

ในพื้นท่ี หรือจดัการโดยวธีิหน่ึงวธีิใดอยา่งไร 

                         4) การจดัการขยะมูลฝอย มีมาตรการอยา่งไร 

 3. กิจกรรมและการบริการ 

                         1) มีกิจกรรมใหก้ารศึกษาส่ิงแวดลอ้มประกอบส าหรับผูม้าพกัหรือไม่ 

                         2) มีการส่ือสารความหมายส่ิงแวดลอ้มต่อผูม้าพกั ในสถานท่ีและบริเวณต่าง ๆ 
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ภายในสถานท่ีพกัหรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน 

                         3) การบริการมีความสะอาดเป็นท่ีพอใจ ถูกสุขลกัษณะ รวดเร็ว 

 4. การลงทุน การลงทุนสร้างท่ีพกัควรพิจารณาร่วมทุนกบัทอ้งถ่ิน และผลตอบแทนท่ี

เอ้ือต่อท้องถ่ินมากน้อยอย่างไร มีการใช้แรงงานท้องถ่ินระดับไหน เป็นต้น (กองอนุรักษ์การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 

2.1.3.4  กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
กิจกรรมท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมนั้นมีความหลากหลาย ซ่ึง

กิจกรรมบางประเภทอาจมีลกัษณะท่ีบ่งช้ีวา่เป็น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในขณะท่ีบางกิจกรรมอาจมี
ความคาบเก่ียว ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงองค์ประกอบ วตัถุประสงค์ในการปฏิบติั กิจกรรม และการ
ให้บริการว่ามุ่งเนน้อะไร และอยา่งไร กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งมีเร่ืองของการเรียนรู้ 
และได้รับประสบการณ์เก่ียวกับธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดังนั้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมหลกั และกิจกรรมเสริม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีกระท าในพื้นท่ีธรรมชาติ 
มีการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวต่อกลุ่มต่อกิจกรรม ทั้งน้ี เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติ 

 จากรายงานการศึกษาเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ (พ.ศ. 
2542) ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ศึกษาโดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วท.) ไดจ้ดัแบ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศออกเป็น 3 หมวด รวม 19 กิจกรรม 
ประกอบดว้ย 

1.  กิจกรรมเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ  
กิจกรรมการเดินป่า 
กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ 
กิจกรรมส่องสัตว/์ ดูนก  

          กิจกรรมท่องเท่ียวน ้าตก/ เท่ียวถ ้า  
 กิจกรรมพายเรือแคนู/ เรือคายคั/ เรือบด/ เรือใบ / เรือยาง  

           กิจกรรมด าน ้าชมปะการังน ้าต้ืน น ้าลึก 
           กิจกรรมข่ีมา้ / นัง่ชา้ง 
          กิจกรรมตั้งแคมป์ 

2.  กิจกรรมก่ึงนิเวศไดแ้ก่ 
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กิจกรรมถ่ายรูป บนัทึกภาพ / เสียง 
          กิจกรรมปีน / ไต่เขา 
           ศึกษาทอ้งฟ้า 

ตกปลา 
           กิจกรรมข่ีจกัรยานท่องเท่ียว (เสือภูเขา) 

3.  กิจกรรมส่งเสริมทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ชมความงาม ความเก่าแก่ ลกัษณะเฉพาะตวั ของแหล่งประวติัศาสตร์ 

              ศึกษา เรียนรู้ ประวติั ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีและประวติัศาสตร์ 
            ศึกษาช่ืนชม งานศิลปกรรม และวฒันธรรม  
            ร่วมกิจกรรม เรียนรู้พฤติกรรมของผูค้น 
           การศึกเรียนรู้การผลิตของท่ีระลึก และสินคา้พื้นเมือง 

กิจกรรมท่ีไม่เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีควรพิจารณาเพื่อพฒันาการจดัการให้มีโอกาส
เสริมแนวความคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้เช่น ล่องเรือชมธรรมชาติ ชมทิวทศัน์ พกัผ่อนปิกนิก 
เล่นน ้ า วา่ยน ้ า อาบแดด นมสัการ กราบไหว ้ตามความเช่ือ หรือแสวงบุญ ถ่ายภาพ ชม / ร่วมเล่น
กีฬา ประชุมสัมมนา บนัเทิง (กองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีว่าด้วยเร่ืองของ 

ความหมายและสาระส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมกรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเพฉาะอยา่งยิ่งการออกแบบ

ก่อสร้างท่ีพกัแหล่งท่ีพกัเชิงนิเวศ ถือวา่มีประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับการท าวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัจะน า

เน้ือหาบางส่วนมาเป็นกรอบในการศึกษาศกัยภาพของโฮมสเตยก์ระชงัแพ วา่เหมาะสมหรือเขา้ข่าย

ท่ีจะเป็นการท่องเท่ียวหรือไม่ 

      2.1.4  แนวคิดเก่ียวกบัการประมงและการเล้ียงปลาในกระชงั  

ในส่วนน้ีจะเป็นการกล่าวถึงความรู้เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมงและการเล้ียงปลา

ในกระชงั โดยเน้ือหาส่วนน้ีจะน ามาศึกษาเพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองของการประมงและการ

เล้ียงปลาในกระชงั 

การประมง 
ความส าคัญของประมงทะเล 
ประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในด้านการพฒันาการประมงจน

สามารถติดอนัดบัหน่ึงในสิบของโลกท่ีมีผลผลิตสูง ในปี 2551 ผลผลิตมวลรวมของประเทศของ
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ภาคประมงมีมูลค่า 105,977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) หรือร้อยละ 10.0 ของผลผลิตมวลรวมของภาคเกษตร มีพื้นท่ีท าการประมงในอาณาเขต
ประเทศไทย 6 แห่ง ไดแ้ก่ อ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝ่ังตะวนัตกตอนบน อ่าว
ไทยฝ่ังตะวนัตกตอนล่าง อ่าวไทยตอนกลาง และฝ่ังทะเลอนัดามนั รวมทั้งการท าประมงนอก
น่านน ้าในประเทศเพื่อนบา้น และการท าประมงในทะเลหลวง  

การพฒันาของการประมงทะเลไทย 
พัฒนาการของการประมงทะเลไทยมีมาช้านาน โดยในรายงานสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เล่มท่ี 6 ดา้นการประมง ของโครงการ UNEP ก็ไดแ้บ่งช่วงการ
พฒันาออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี (กรมประมง, 2551) 

ยุคก่อนปี  2503 ถือไดว้า่เป็นช่วงการเร่ิมตน้พฒันาการประมงทะเล เคร่ืองมือประมงท่ี
ใช้ในยุคน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือประมงพื้นบา้น และใช้เรือประมงขนาดเล็กไม่มีเคร่ืองยนต ์
ต่อมาไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือและดดัแปลงเรือประมงให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจบัปลาผิวน ้ าให้ดียิ่งข้ึน โดยการพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ในช่วงน้ีได้รับจากประเทศญ่ีปุ่น 
ผลผลิตสัตวน์ ้าในช่วงน้ีมีปริมาณระหวา่ง 150,000 – 230,000 ตนัต่อปี สัตวน์ ้าท่ีจบัไดส่้วนใหญ่เป็น
ปลาผิวน ้ า เช่น ปลาทู ปลาลงั ปลาหลงัเขียว และปลากะตกั ส าหรับใชบ้ริโภคภายในประเทศเกือบ
ทั้งหมด 

ยุคระหว่างปี 2503–2523 มีการขยายตวัดา้นการประมงทะเลอย่างรวดเร็วโดยมีปัจจยั
ส าคญัท่ีเป็นส่ิงจูงใจ ประกอบด้วยการพฒันาเทคโนโลยีและเคร่ืองมือประมง เช่น อวนไนล่อน
ส าหรับใชใ้นการประมงพื้นบา้น อวนลากเพื่อใชส้ าหรับการประมงพาณิชย ์มาแนะน าและส่งเสริม
แก่ชาวประมง การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงเรือประมง จากเรือไม่มีเคร่ืองยนต์มาเป็นเรือท่ีใช้
เคร่ืองยนต์ การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากประเทศท่ีพฒันาแล้วและจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ การลงทุน รวมทั้งการสนบัสนุนดา้นการเงินจากประเทศอุตสาหกรรม เพื่อใชใ้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงงานผลิตน ้ าแข็ง โรงงานห้องเยน็ และโรงงานแปรรูปสินคา้สัตวน์ ้ า การ
ส ารวจแหล่งประมงใหม่โดยภาครัฐ เช่น แหล่งท าประมงในทะเลจีนตอนใต ้ และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีสนบัสนุนการพฒันาประมงนอกชายฝ่ังหรือประมงทะเลลึก ดว้ยปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีท าให้
การประมงทะเลของไทยสามารถเพิ่มผลผลิตสัตวน์ ้าจาก 150,000 ตนัในปี 2503 เป็นมากกวา่ 2 ลา้น
ตนั ในปี 2520 จนติดอนัดบัหน่ึงในสิบของประเทศท่ีมีปริมาณการจบัสัตวน์ ้ าสูงของโลก แมใ้นบาง
ปีจะมีวกิฤติการณ์น ้ามนัเขา้มาส่งผลประทบในบางช่วงก็ตาม 

ยุคหลงัปี  2523 – ปัจจุบนั ผลผลิตโดยรวมจากการประมงยงัคงเพิ่มข้ึน ผลผลิตส่วน
ใหญ่ยงัคงมาจากการประมงในอ่าวไทย แต่เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตน้ีลดลงอย่างต่อเน่ือง สืบเน่ือง
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จากการพฒันาการประมงของไทยตลอด 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา เป็นการพฒันาท่ีขาดยุทธศาสตร์การ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้มีการท าการประมงเกินกว่าสภาพสมดุลทางชีววิทยาในอ่าวไทย 
(กรมประมง, 2551) อีกทั้งยงัมีปัจจยัท่ีท าใหผ้ลผลิตทางการประมงลดนอ้ยลง กล่าวคือ 

1. ทรัพยากรสัตวน์ ้ าทะเลเส่ือมโทรม สาเหตุของการเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตวน์ ้ า
เกิดได้ทั้งจากธรรมชาติ และจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์โดยการเส่ือมโทรมตามธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงกระแสน ้ า การพงัทลายของดินตามชายฝ่ังทะเล การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ของน ้ าในทะเล และการเกิดคล่ืนลมอยา่งรุนแรง สาเหตุตามธรรมชาติเหล่าน้ีส่งผลต่อแหล่งวางไข่ 
แหล่งท่ีอยู่อาศยั ขบวนการห่วงโซ่อาหาร ซ่ึงท าให้การด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ าเปล่ียนแปลงไป ส่วน
สาเหตุท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ไดแ้ก่ การท าประมงมากเกินไป ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนเรือประมง ประสิทธิภาพของเรือประมงและ เคร่ืองมือประมงมีมากกวา่จ านวน
ทรัพยากรในธรรมชาติจะอ านวยให้ เน่ืองมาจากการท าประมงทะเลให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ค่อนขา้งสูง จึงมีผูส้นใจเขา้มาลงทุนประกอบอาชีพน้ีเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการฝ่าฝืนมาตรการ
อนุรักษท์รัพยากรสัตวน์ ้า การท าลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้า และการด าเนินนโยบายท่ีผิดพลาด
ขาดการประสานงานของภาครัฐ 

2. แหล่งท าการประมงลดลง ระบบกฎหมายแนวใหม่ท่ีมีการประกาศเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) มีผลกระทบต่อบริเวณการท าประมงของไทย จากท่ีเคย
ท าประมงอยูใ่นอ่าวไทย ทะเลอนัดามนั ทะเลจีนใต ้และอ่าวเบงกอล ภายหลงัท่ีประเทศเพื่อนบา้น
ยอมรับแนวกฎหมายใหม่และประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศตน บริเวณการท าประมง
ของไทยถูกจ ากดัอยูแ่ค่เฉพาะในอ่าวไทย และทะเลอนัดามนั ปัญหาท่ีตามมาคือ เรือประมงบางส่วน
กลบัเขา้มาท าประมงในเขตน่านน ้ าไทยซ่ึงทรัพยากรลดจ านวนลง ผลผลิตท่ีไดไ้ม่คุม้กบัการลงทุน 
และเรือประมงบางส่วนลกัลอบจบัสัตวน์ ้ าในเขตน่านน ้ าประเทศเพื่อนบา้น เส่ียงต่อการถูกจบักุม 
และอาจเสียทรัพยสิ์นหรือชีวติ และส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศดว้ย 

3. ปัจจยัการผลิตมีราคาสูงและขาดแคลน ค่าใช้จ่ายของการท าประมงโดยเฉพาะเรือ
อวนลากคิดเป็นค่าใชจ่้ายประมาณร้อยละ 40-60 ของตน้ทุนทั้งหมดในการท าประมง ซ่ึงในภาวะท่ี
ราคาน ้ ามนัแพง เรือประมงเหล่าน้ีจึงไดรั้บผลกระทบท าให้เรือประมงจ านวนมากตอ้งหยุดการท า
ประมงหรือลดจ านวนเท่ียวท่ีออกท าการประมงลง ปัญหาท่ีตามมาคือ การว่างงาน การขาด
เสถียรภาพของรายได ้ทั้งยงัส่งผลต่ออุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เช่น โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้ า และ
โรงน ้ าแข็ง อีกด้วย นอกจากน้ี การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ของการประมงพาณิชยใ์น
ปัจจุบนั เน่ืองจากกิจการประมงตอ้งใช้แรงงานจ านวนมาก แต่ผลตอบแทนไม่มากเหมือนในอดีต 
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ท าให้หาลูกเรือยาก ยิ่งตอ้งออกไปท าประมงไกลๆ มีความเส่ียงภยั ท าให้คนไทยไม่นิยมท างานใน
เรือประมง ลูกเรือประมงไทยส่วนใหญ่จะใชลู้กเรือเป็นชาวต่างดา้ว 

4. ราคาสัตว์น ้ าตกต ่ า  การน าเข้าสัตว์น ้ าจากต่างประเทศท่ีมีคุณภาพดีและราคา
เปรียบเทียบต ่ากวา่ ท าใหร้าคาสัตวน์ ้าจากการประมงภายในประเทศสู้ไม่ได ้(กรมประมง, 2551) 

 ปัจจุบนั การเพาะเล้ียงมีความส าคญัส าหรับประเทศไทยเน่ืองจากเป็นแหล่งผลิตสัตว์
น ้าทดแทนสัตวน์ ้าทะเลท่ีมีแนวโนม้ลดลง ท่ีสามารถพฒันาเทคโนโลยไีดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสามารถ
ตรวจสอบระบบการผลิตยอ้นกลบัได ้ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตสัตวน์ ้าเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ ชนิดสัตวน์ ้ าท่ีเล้ียงสามารถเลือกไดต้ามท่ีตลาดมีความตอ้งการ 
ท าใหข้ายไดร้าคา มีส่วนช่วยสนบัสนุนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพราะสามารถป้อนผลผลิตเขา้สู่ระบบ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและคงท่ี  เป็นการสร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบัชุมชนชายฝ่ังและธุรกิจเกษตร 
(กรมประมง, 2550) อยา่งไรก็ตาม ในระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าของประเทศไทยยงัพบปัญหาใน
หลายส่วน ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตท่ีสูง เน่ืองจากระบบการเล้ียงผูกขาดอยู่กับอาหาร
ส าเร็จรูปซ่ึงมีราคาแพงและค่าแรงงานสูง ในบางคร้ังเกษตรกรยงัขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการ
ขยายกิจการและด าเนินธุรกิจ ปัญหาเร่ืองโรคระบาดก็ท าให้การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าบางชนิดยงัไม่
ประสบความส าเร็จ   

2. ส าหรับพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแต่ละชนิดก็มีอยู่จ  ากดั โดยเฉพาะ
การเพาะเล้ียงตามชายฝ่ังยงัท าไดไ้ม่เต็มศกัยภาพ นอกจากน้ียงัมีปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณ
แหล่งเพาะเล้ียงโดยเฉพาะเร่ือง น ้ าเสีย โดยแหล่งก าเนิดมลพิษอาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
บริเวณใกลเ้คียง หรือจากการปล่อยน ้ าทิ้งของเรือประมง ชุมชน ท าให้มีการปนเป้ือนสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช/สารพิษ เช่น โลหะหนกัท่ีมากบัน ้ า การเพาะเล้ียงเกินขีดความสามารถในการรองรับของ
แหล่งน ้า ในบางพื้นท่ียงัประสบปัญหาปริมาณน ้าในการเพาะเล้ียงไม่สม ่าเสมอ ในเขตพื้นท่ีน ้ าเค็มก็
ประสบปัญหาเร่ืองความเคม็ท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเน่ืองจากน ้ าจืดลงมามากเกินไป 
อีกทั้งสภาพแวดล้อมท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัแล้ง ความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดลอ้มและทรัพยากร ท่ีท าใหพ้ื้นท่ีเพาะเล้ียงและผลผลิตสัตวน์ ้าเสียหาย  

3. ปัญหาด้านการตลาด เช่น การไม่สามารถรวบรวมผลผลิตได้เน่ืองจากเกษตรกร
แยกกันขาย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อการแปรรูปเพื่อการส่งออก นอกจากน้ี 
มาตรฐานสินคา้จากประเทศผูน้ าเขา้มีมากข้ึน ประเทศผูซ้ื้อมีการตรวจสอบท่ีเขม้งวดมากข้ึนในเร่ือง
ของคุณภาพสินคา้ ท าใหสิ้นคา้สัตวน์ ้าท่ีจะส่งออกตอ้งมีใบรับรองปลอดโรค ในขณะท่ีราคาสัตวน์ ้ า
มีความผนัผวนราคาสัตวน์ ้าไม่จูงใจผูผ้ลิต เกษตรกรผูผ้ลิตยงัขาดอ านาจต่อรองทางการตลาด พ่อคา้
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คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคาและไม่มีการประกันราคา นอกจากน้ียงัขาดข้อมูลเศรษฐกิจและ
การตลาดท่ีทนัสมยัรวดเร็ว รวมถึงไม่มีองคก์รท่ีรวบรวมและสร้างระบบเพื่ออ านวยการต่อรองราคา
และควบคุม คุณภาพตามมาตรฐานของตลาด ขาดตวักลางเช่ือมโยงขอ้มูล  

4.  ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ เช่น การขาดความรู้ทางวิชาการท่ีจะใชใ้นการบริหาร
จดัการฟาร์มเพาะเล้ียง ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การสนบัสนุนไม่ค่อยต่อเน่ือง เกษตรกร
ผูเ้พาะเล้ียงขาดความรู้ในการจดัการระบบแบบครบวงจร ขาดความย ัง่ยืนของอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์
น ้า ดงันั้นจึงตอ้งมีแนวนโยบายในการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น การพฒันาคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน์ ้ าในระดบัพื้นบา้นให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนุนการวิจยัดา้น
การเพาะเล้ียงและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจและเทคนิคการ
เพาะเล้ียงให้เหมาะสมต่อคุณภาพส่ิงแวด ลอ้มและสุขภาพสัตวน์ ้ า พฒันาพนัธ์ุปลาและพนัธ์ุไมน้ ้ า
เพื่อการส่งออกพฒันา ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางตลาดของภูมิภาค อยา่งไรก็ตาม การจดัการและ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวเป็นหนา้ท่ีของกรมประมงในฐานะท่ีเป็นหน่วย งานหลกัท่ีรับผิดชอบดา้นการ
ประมงทั้งหมดของประเทศจึงควรมีการก าหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้าใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2554) 

การลีย้งปลาในกระชัง  
การเล้ียงปลาในกระชงั  หมายถึง การเล้ียงปลาในภาชนะกกัขงั ตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึง

ปลาขนาดใหญ่ น ้ าสามารถถ่ายเทได้รอบดา้นของภาชนะกกัขงั  การเล้ียงปลาแบบน้ีสามารถ

ด าเนินการไดใ้นแหล่งน ้ าทัว่ไป ในแม่น ้ า อ่างเก็บน ้ า  คลองส่งน ้ า แมแ้ต่ในบ่อท่ีขุดแร่ ซ่ึงมีน ้ าขงั 

หรือแหล่งน ้ าท่ีเต็มไปดว้ยตอไมก้็ใชไ้ด ้ การเล้ียงปลาในกระชงัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเหมาะสมทั้งทาง

เศรษฐกิจและการปฏิบติั นอกจากนั้น วิธีน้ีอาจจะน าไปใชใ้นแหล่งน ้ ากร่อยหรือในทะเลก็ไดก้าร

เล้ียงปลาในกระชังสามารถปล่อยปลาได้หนาแน่น การให้อาหารสมทบท่ีสมดุลจะท าให้ปลา

เจริญเติบโตเร็ว    และใหผ้ลผลิตสูงในระยะเวลาอนัสั้น ( เมฆ บุญพราหมณ์, 2550) การเล้ียงปลาใน

กระชงัเป็นวิธีท่ีมีมานานแลว้ โดยมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศกมัพูชา บริเวณลุ่มแม่น ้ าโขงตอนล่าง 

ในประเทศไทยมีการเล้ียงปลาในกระชงัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ปลาท่ีนิยมเล้ียงส่วนใหญ่เป็นปลากิน

เน้ือท่ีตอ้งการออกซิเจนต ่า เช่น ปลาสวาย และปลาเทโพ โดยเล้ียงในกระชงัท่ีวางตรึงในแม่น ้ า 

ต่อมาเร่ิมมีการเล้ียงปลาทะเลในกระชงับริเวณชายฝ่ังแม่น ้ า กระชงัท่ีใชเ้ล้ียงไดมี้การปรับปรุงและ

พฒันาเป็นกระชงัอวน เพื่อให้คงทนและเหมาะสมกบัชนิดปลาท่ีเล้ียงมากยิ่งข้ึน จ านวนผูเ้ล้ียงปลา

ในกระชงัมีเพิ่มมากข้ึนทุกปี เน่ืองจากการเล้ียงไดผ้ลผลิตมากกวา่การเล้ียงในบ่อหลายเท่า  ปลาท่ี
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นิยมเล้ียงในกระชงัมีหลายชนิด แต่ท่ีนิยมเล้ียงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปลาสวาย ปลาชะโด ปลาบู่ เป็น

ปลาน ้ าจืดท่ีนิยมเล้ียงในกระชงัไมไ้ผ่ และกระชงัไมต้ามแหล่งน ้ าต่างๆ ในจงัหวดัภาคกลางส่วน

ปลาน ้ ากร่อยท่ีนิยมเล้ียงไดแ้ก่ ปลากะพงขาว และปลากะรังซ่ึงนิยมเล้ียงในในกระชงัอวนบริเวณ

ชายฝ่ังทะเลในภาคใตแ้ละภาคกลาง (ปัญญา สุวรรณสมุทร, 2545)  

      2.1.5  ขอ้มูลทัว่ไป ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

จงัหวดัระยองตั้งอยู่ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 3,552 ตารางกิโลเมตร 
เป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไมน้านาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นท่ีตั้งของโครงการ
พฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็น
เมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีส าคญั ทิศเหนือของจงัหวดัระยองติดกบัจงัหวดัชลบุรี ทิศใตติ้ดกบัอ่าว
ไทย ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัจนัทบุรี และทิศตะวนัตกติดจงัหวดัชลบุรี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี
ราบสลบัท่ีดอนเป็นลูกคล่ืน ประกอบกบั ภูเขาเต้ียๆดา้นเหนือ และตะวนัออกเป็นท่ีราบสลบัภูเขา
ลาดต ่าลงสู่อ่าวไทย ทางทิศใตเ้ป็น ดินร่วนปนทราย ระบายน ้าไดดี้ มีแม่น ้าท่ีส าคญั 2 สาย คือ แม่น ้ า
ระยอง แม่น ้ าประแสร์ มีชายฝ่ังทะเลเวา้แหว่งติด อ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร (เทศบาล 
ต าบลบา้นเพ, 2551) 

จงัหวดัระยองมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพดัผา่นตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่
ร้อนจดับริเวณชายฝ่ังทะเลเยน็สบาย ฝนตกชุกระหวา่ง เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 29.5 
องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายนวดัได ้38.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุด 
ในเดือนมกราคมวดัได ้17.8 องศาเซลเซียส ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีอาชีพหลกั คือ 
การท าการเกษตรและการประมง รองลงมา คือ พนกังานบริการและพนกังาน ในร้านคา้และตลาด 
นอกจากน้ียงัประกอบอาชีพสาขาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  จงัหวดัระยองแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 6 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ มี 1 อบจ. 17 เทศบาล และ 54 อบต. (เทศบาล ต าบลบา้นเพ, 
2551) 
ต าบลเพ 

ต าบลเพ เป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอเมืองของจงัหวดัระยอง ตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองระยอง

ประมาณ 22 กิโลเมตร หาดบา้นเพเป็นท่าเรือไปเกาะเสม็ดท่ีส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวรู้จกักนัเป็นอยา่งดี 

เน่ืองจากหากตอ้งการไปท่องเท่ียวบนเกาะเสม็ดตอ้งมาข้ึนเรือท่ีหาดน้ี หาดบา้นเพเป็นแนวชายหาด

ยาวกวา่ 2 กิโลเมตร เน่ืองจากเป็นท่าเรือ ชายหาดแห่งน้ีจึงไม่นิยมเล่นน ้ าแต่เหมาะส าหรับการชมวิว

ทิวทศัน์นัง่รับประทานอาหารทะเลเสียมากกว่า บริเวณหาดบา้นเพยงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนบา้นเพท่ี
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อาศยักนัมาช้านานหลายชั่วอายุคน ส่วนใหญ่หากไม่ประกอบอาชีพประมงพื้นบา้นก็จะมีอาชีพ

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นหลกั จุดเด่นของหาดบา้นเพ คือ ตลาดเพ แหล่งขายสินคา้ขนาดใหญ่เป็น

แหล่งขายผลิตภณัฑแ์ปรรูป และอาหารทะเลสดจากทะเล (“หาดบา้นเพ ระยอง,” ม.ป.ป.)  

 เทศบาลต าบล เพ ไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลต าบลบา้นเพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 

เช่นเดียวกบัสุขาภิบาลอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.

2542 เทศบาลต าบลบา้นเพ ประกอบดว้ยชุมชน จ านวน 23 ชุมชน หมู่บา้นจ านวน 7 หมู่บา้น มีเน้ือ

ท่ี 34.5 ตารางกิโลเมตร ส านกังาน ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 ถนนเพ-แกลง-กร ่ า ห่างจากอ าเภอเมืองระยอง 

ประมาณ 20 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  90 นบัถือศาสนาอิสลาม 

ร้อยละ 8 และนบัถือศาสนาคริสต ์ร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจประชาชนในต าบลเพ ประกอบอาชีพการค้าขาย การประมง การเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากทะเล การท่องเท่ียว มีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั คือ 

1.  หาดแม่ร าพึง เป็นชายหาดท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลมีความยาว 8 กิโลเมตร เป็นส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้ 

2.  หมู่เกาะเสมด็ เป็นชายหาดท่ีสวยงามเป็นท่ีนิยมทง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

3.  ลานหินขาว เป็นจุดชมวิวท่ีมีความสวยงามบริเวณหาดแม่ร าพึงซ่ึงมีการจดัภูมิทศัน์

อยา่งสวยงาม 

4.  สถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้าระยอง มีการจดัแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ าต่างๆ เช่น ปลา ปลาหมึก 

กั้งทะเลและนิทรรศการการท าประมงแบบต่าง ๆ ตั้งอยู่ภายในศูนยพ์ฒันาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ัง

ตะวนัออก (เทศบาล ต าบลบา้นเพ, 2551) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ท าใหผู้ว้จิยัทราบถึงลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็น ลกัษณะภูมิประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียว ไป

จนถึงลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้ผูว้ิจ ัยสามารถน าไป

พิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจแบบโฮมสเตยก์ระชงัแพของประชาชนในพื้นท่ี 
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2.2  งานวจัิยต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 

ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนองานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาในการศึกษาของ
ผูว้จิยั 

ศรัญญา  ธรรมชาติ (2553)  ศึกษาการท าธุรกิจโฮมสเตย์และผลกระทบท่ีมีต่อ
ผูป้ระกอบการในเขตชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบวา่  1.  การท า
ธุรกิจโฮมสเตยใ์นเขตชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง นั้นสามารถท่ีจะ
ท าเป็นอาชีพเสริมให้กบัประชาชนได้ โดยได้รับการฝึกอบรมการศึกษาดูงานจากโฮมสเตยจ์าก
หน่วยงานจากสถานท่ีต่างๆตามจงัหวดัท่ีไดรั้บการยกให้เป็นมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ผลตอบแทน
จากการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์ส่งผลให้มีการเผยแพร่ช่ือเสียงของหมู่บา้นให้เป็นท่ีรู้จกัทั้ง
ในและนอกประเทศ ท าให้รัก หวงแหนและภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน และอนุรักษ์วฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน ท าให้มีการรวมกลุ่ม มีพลงัท่ีสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง พร้อมทั้งท าความเขา้ใจระหว่างคน
ภายนอกกบัคนอยูใ่นป่า ส่งผลให้ชุมชนมีความร่วมมือเป็นเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
ชุมชนเร่ิมคิดปลูกผกัสวนครัว ท าเกษตรพอเพียง ลดการใช้สารพิษ สร้างรายได ้ลดรายจ่าย และ
สร้างคุณภาพชีวติคนในชุมชนใหดี้ข้ึน ท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นองคค์วามรู้ทั้งกลุ่มและบุคลาการใน
ชุมชน จนเกิดการตั้งกลุ่มต่างๆ ผูค้นไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษจากนักท่องเท่ียว ไดแ้กไ้ขความเขา้ใจ
จากอดีตให้ถูกตอ้ง ส่งผลให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนนกัศึกษาและนกัวิจยั ท าให้ไดรั้บ
ความเช่ือถือและไวว้างใจจากอ าเภอและจงัหวดัตน้สังกดั 2.  ผลกระทบในการท าธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการในเขตชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง อาทิ ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบดา้นวฒันธรรม ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ การท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบดา้นบวกท่ีส าคญั คือ รายไดจ้ากเงินตราต่างประเทศ การส่อง
เสริมรายไดข้องรัฐ และการสร้างงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เม่ือ ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ชุมชนท่ีมีช่ือเสียงเร่ิมมีคนภายนอกเขา้มาซ้ือท่ีดิน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวมาก
เกินไปของเสียท่ีเกิดข้ึนบางคร้ังเกิดจากชุมชนใกลเ้คียงไม่ไดดู้แลรักษาส่ิงแวดลอ้มก็ส่งผลกระทบ
ต่อหมู่บา้นท่ีท าโฮมสเตย ์เน่ืองจากปริมาณนกัท่องเท่ียวมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ 

ธวชัชยั เพง็พินิจ (2551) ศึกษารูปแบบการจดัการธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บา้นโฮมส
เตย ์ บา้นจอมแจง้ และหมู่บา้นประมงน ้าจืด จงัหวดัหนองคาย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจชุมชนหมู่บา้นโฮมสเตยบ์า้นจอมแจง้ หมู่ท่ี 1 ต าบลสีกาย อ าเภอเมือง จงัหวดั
หนองคาย ประกอบดว้ย 1) ทุนทางธรรมชาติ 2) ทุนทางสังคมและวฒันธรรม 3) ผูน้ าทางการและ
ก่ึงทางการในชุมชน 4) การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ดว้ยกนัของสมาชิกในชุมชน 5) การสนบัสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐ 6) การสร้างเครือข่าย 7) การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 8) การกระจายรายได้ 9) ความ
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โปร่งใส และ 10) มีกิจกรรมต่อเน่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจชุมชนหมู่บา้น
ประมงน ้าจืด ประกอบดว้ย 1) ทุนทางธรรมชาติ 2) ผูน้ าทางการในชุมชน 3) การแลกเปล่ียนความรู้ 
4) ความต่อเน่ืองของการผลิต 5) การกระจายรายได้ และ 6) การสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ 
รูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง และหมู่บ้านประมงน ้ าจืด 
ประกอบดว้ย 1) พฒันาทุนทางธรรมชาติ 2) ใชผู้น้  าทางการ 3) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 4) 
ใหห้น่วยงานภาครัฐสนบัสนุน 5) กระจายรายได ้และ 6) สร้างความต่อเน่ืองของกิจกรรม  

  
สุทศัน์ ละงู (2551)  ศึกษาวิถีชีวิตและศกัยภาพท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ฮมส

เตย ์: กรณีศึกษาชุมชนชาวเลบา้นสังกาอู ้อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี พบวา่ วถีิชีวิตและศกัยภาพ
ท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีดงัน้ี 

1.  วิถีชีวิตดา้นอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ฮมสเตยอ์งชุมชน
บา้นสังกาอู ้โดยอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมลากอวน หาปลา ลากอวนกุง้ การด าน ้ าลึกจบัปลา การ
งมหอย การนบัเรือหางยาว ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้  ากิจกรรมเหล่าน้ี  

2.  วิถีชีวิตดา้นภูมิปัญญา ไดแ้ก่ การท าสมอเรือโบราณ การท าไซปลา การท าเรือปาจัก๊ 
การสานตะกร้าหวาย การท ากรงนก การผลิตเคร่ืองดนตรี  

3.  วิถีชีวิตดา้นประเพณีและวฒันธรรม เช่นการเช่ือผูน้ า เพื่อท าให้ชุมชนมีความสงบ
ราบร่ืน  

ส าหรับดา้นศกัยภาพท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ฮมสเตยไ์ดแ้ก่  
1.  ศกัยภาพดา้นทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม ้ชายทะเล หมู่เกาะต่าง ๆ ซ่ึงสามารถใช้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งดี 
2. ศกัยภาพด้านส่ิงอ านวยความสะดวก คือการคมนาคมท่ีสะดวก สบาย ส่ิง

สาธารณูปโภคต่างๆ และท่ีพกัรองรับนกัท่องเท่ียว มีเพียงพอ 
พงระภี ศรีสวสัด์ิ, ประชุมพร รังสีวงศ์, และเจษฎาภรณ์ ยานุพรหม (2550) ไดศึ้กษา

กลไกและศกัยภาพการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน บนพื้นท่ีเกาะช้าง ก่ิง
อ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด พบว่า กลไกการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวแบ่งได ้ 2 กลุ่มคือ ผู้
ให้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ี และ ผูใ้ห้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เป็นนกัลงทุนต่างถ่ิน/ต่างประเทศ  ซ่ึงมีรายละเอียดในการด าเนินการดา้นต่างๆ จ านวน 8 ดา้น คือ 1.
วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม 2. ดา้นการเงิน 3. ดา้นกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก 4.) 
การจดัโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ 5. การประชาสัมพนัธ์และการตลาด 6.  ดา้นทรัพยากรมนุษย  ์ 7.  
ความปลอดภยัและความเส่ียง และ 8.  ลูกคา้สัมพนัธ์ ส่วนเร่ืองศกัยภาพการจดักิจกรรมการ
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ท่องเท่ียว ในมุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างประเทศ พบวา่ กิจกรรมด าน ้ าดูปะการัง 
(น ้ าต้ืน) และ กิจกรรมด าน ้ า ดูปะการัง (น ้ าลึก) มีศกัยภาพในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบวา่ ประชาชนในพื้นท่ีมีความคิดเห็นวา่ คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียว มี
ศกัยภาพสูง แต่นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ คิดวา่มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนเร่ืองความปลอดภยัจากการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว และความนิยมของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว กลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่ามีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ี คณะผูว้จิยัไดเ้สนอแนวทางในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติบนพื้น ท่ีเกาะ
ชา้ง โดยสามารถจดัท าภายใตก้รอบ 3E คือ Enforcement (การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือขอ้บงัคบั) 
Engineering (การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการพฒันา ปรับปรุง และอนุรักษ์)และ Education (การให้
ความรู้ และขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและครบถว้น) 

กรรณิกา  อนาคามี (2550) ศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะ
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่ การจดัการโฮมสเตยต์ามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ในดา้นท่ีพกัมีความ
มัน่คงสร้างดว้ยวสัดุชั้นดี มีเอกลกัษณ์ มีหอ้งน ้า ห้องครัวท่ีสะอาด และเพียงพอกบัการใชง้าน พื้นท่ี
ทัว่ไปสะอาด เคร่ืองนอนสะอาด และเปล่ียนทุกคร้ังท่ีมีแขกมาพกั ผูเ้ขา้พกัสามารถท าอาหารเองได้
หรืออาจให้เจ้าของบ้านเป็นผูด้  าเนินการให้ มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีสามารถส่ือสารกับ
เจ้าหน้าท่ีเม่ือเกิดเหตุร้าย มีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น มีข้อมูลแจกผูท่้องเท่ียวให้ระมัดระวงั
ทรัพยสิ์นและความปลอดภยั และมีการจดัเวรยามดูแลความปลอดภยัตลอดเวลา นอกจากนั้นมีการ
ก าหนดขอ้ปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั มีระบบการจองล่วงหน้า มีเอกสารแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียว กิจกรรมค่าธรรมเนียม และบริการต่างๆให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชบ้ริการ มีร้านขายของ
ท่ีระลึกและมีเส้นทางเดินเทา้รอบเกาะ ดา้นการจดัการทัว่ไปพบว่า มีการก าหนดเป้าหมาย และ
แผนงานต่างๆ มีการจดัระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นการจดัองคก์ร มี
การก าหนดกรอบเพื่อท่ีจะน าไปสู่การพฒันา และมอบหมายงาน มีการสร้างความเขา้ใจ การจูงใจ 
และก ากบัให้ทุกคนท างานโดยทุ่มเทและประสานงานต่อกนั เพื่อผลส าเร็จของส่วนรวมร่วมกนั 
ส่วนดา้นการควบคุมมีการติดตามผลการปฏิบติังาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างาน
ต่างๆในระหว่างการท างาน ทั้งน้ีหากผลงานใดผิดไปจากท่ีคาดคิด ก็จะแก้ไข และปรับให้การ
ท างานกลบัสู่ภาวะท่ีมีประสิทธิภาพอีกคร้ัง 

คัมภีร์ ศรีสุนทร (2550) ศึกษาบทบาทของผู ้บริหารท้องถ่ินกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัระยอง พบวา่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีบทบาทต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
บริเวณชายฝ่ังทะเลจงัหวดัระยองอยูใ่นระดบันอ้ย และนบัไดว้า่เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณดงักล่าวเป็นไปดว้ยความล่าชา้ขาดการปรับปรุงและยกระดบัให้เป็นแหล่ง

DPU



41 

 

ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ขาดการเอาใจใส่ในการแกปั้ญหาการบุกรุกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มนบัวนัจะยิ่งเส่ือมโทรมลงซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเกิดมาจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินยงัขาด
บทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

วิทิตา งามปัญจะ (2546) ไดศึ้กษา การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล เขตบางขุนเทียน เพื่อ
เสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า สภาพการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเขตบางขุน
เทียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากน ้าทะเลกดัเซาะตล่ิง และการปล่อยของเสียท่ีท าใหเ้กิดมลภาวะของน ้ าอนัเป็นผลท า
ให้การท าอาชีพประมงของคนในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป คนหนุ่มสาวในปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีจะ
ออกไปท างานขา้งนอกพื้นท่ี ทั้งน้ีเพราะการคมนาคมมีความเจริญมากข้ึน การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ัง
ทะเลเขตบางขุนเทียนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
ไม่ไดมี้ความร่วมมือกนัเพื่อการพฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบยัง่ยืนแต่อย่างใด จาก
การศึกษาพบว่า ภาครัฐนั้นได้มีการพฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยวิธีการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี ไดแ้ก่ ตน้ไม ้ เส้นทางการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่ไดป้ระสานถึงบทบาทท่ี
แสดงออกถึงสภาพความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี เช่น การชูประเด็นความเป็นมาของคนในพื้นท่ี วิถี
ของการด ารงชีพของคนในพื้นท่ี การไดม้าซ่ึงท่ีท ากินของคนในพื้นท่ีซ่ึงมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่าง
ไปจากคนในกรุงเทพมหานครโดยทัว่ไปคือ เป็นการจบัจองพื้นท่ีท ากินแบบสหกรณ์ท่ีดินการ
พฒันาหรือการเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นท่ีอนัเป็นลกัษณะพิเศษและส่งผลกระทบท่ี
เสียหายต่อพื้นท่ีมาถึงปัจจุบนั เช่น การขดุคลองเพื่อใหน้ ้าทะเลเขา้มาไดส้ะดวก การปล่อยให้ภยัทาง
ธรรมชาติเขา้มาท าลายสภาพพื้นท่ี ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจต่อผูท่ี้เขา้มาท่องเท่ียวและ
มีความน่าสนใจมากกวา่การจดัสภาพพื้นท่ีให้ร่มร่ืนเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ในส่วนภาคประชาชนก็
มิไดแ้สดงบทบาทของการร่วมพฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวแต่อยา่งใด ทั้งน้ีอาจเป็นดว้ยขอ้จ ากดั
ของพื้นท่ีศึกษาก็เป็นไปได ้ดว้ยท่ีวา่พื้นท่ีเป็นคลอง บา้นเรือนแต่ละหลงัอยูห่่างกนัมาก การเดินทาง
ส่วนใหญ่เป็นทางเรือ แต่ประเด็นท่ีชดัเจนท่ีท าให้บทบาทภาคประชาชนไม่มีคือ การขาดการ
รวมกลุ่มของภาคประชาชน และการขาดความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีตนอาศยัอยู ่ในส่วนของภาคเอกชนนั้นจะเป็นในลกัษณะของทุนจากภายนอก
พื้นท่ีเขา้มาตั้งกิจการ ดงันั้นการร่วมมือท่ีพฒันาพื้นท่ีอย่างแทจ้ริงจึงเป็นไปไดย้ากมาก เพราะ
ลกัษณะของการลงทุนในกิจการจะตอ้งพร้อมท่ีเปล่ียนแปลงและเคล่ือนยา้ยไดเ้สมอ ดงันั้น การ
พฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเขตบางขุนเทียนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืน ภาครัฐจะตอ้งเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีจะน าการพฒันามาสู่พื้นท่ีน้ี ในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีตวักลางท่ีจะเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์พื้นท่ีไว ้ และตอ้งดึงศกัยภาพของปัจจยั
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ทางดา้นทุนจากภาคเอกชนเขา้มาเพื่อหล่อเล้ียงการพฒันาให้กบัภาคประชาชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
ตลอดไป 

พนมพร สารสิทธิยศ (2552) ศึกษาแนวทางการจดัการหมู่บ้านวฒันธรรมเพื่อการ
ท่องเท่ียว (โฮมสเตย)์ จงัหวดัมุกดาหาร ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางการจดัการหมู่บา้นวฒันธรรมเพื่อ
การท่องเท่ียว (โฮมสเตย)์ จงัหวดัมุกดาหารทั้ง 3 หมู่บา้น มีแนวทางการจดัการหมู่บา้น ทั้ง 6 ดา้น 
ดงัน้ี ดา้นท่ีพกัอาศยั มีการจดัสร้างท่ีพกัส ารองในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาพกัเป็นจ านวนมาก ดา้น
อาหาร มีการปรับปรุงเก่ียวกบัรสชาติของอาหารให้มีรสชาติปานกลาง ตามความแตกต่างทาง
รสชาติการบริโภคของนกัท่องเท่ียว ดา้นวฒันธรรม มีการให้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นบา้นแก่
นกัท่องเท่ียวเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั ดา้นแหล่งท่องเท่ียว มีการแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการ
รักษาความสะอาดในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ มีการเพิ่มการผลิตดว้ยกรอบรมทกัษะ
การผลิตแก่ผูผ้ลิต ส่งเสริมให้มีการผลิตวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน และดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัท าเวบ็ไซตแ์ก่บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 

จากการทบทวนงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง พบว่างานวิจยัส่วนมากจะเป็นงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท่องเท่ียวในชุมชน ซ่ึงงานวิจยัเร่ือง การศึกษา
คุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา โฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดั ระยอง ก็นบัว่าเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัโฮมสเตยใ์นรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป คือเป็น
โฮมสเตยท่ี์มีลกัษณะเป็นกระชังแพ และจากการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัได้เขา้ใจถึง
แนวความคิดเก่ียวกบั การท าธุรกิจโฮมสเตยแ์ละผลกระทบท่ีมีต่อผูป้ระกอบการในเขตชายฝ่ังทะเล  
รูปแบบการจดัการธุรกิจชุมชน กลไกและศกัยภาพการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติอยา่ง
ย ัง่ยืน การจัดการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ แนวทางการจดัการหมู่บ้านวฒันธรรมเพื่อการ
ท่องเท่ียว (โฮมสเตย)์ ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางและกรอบในการท าวจิยัคร้ังน้ีได ้
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การวจิยั เร่ือง  การศึกษาคุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพเพื่อการท่องเท่ียว  กรณีศึกษาโฮมส

เตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดั ระยอง เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพผสมผสานกบัการวจิยัเชิง

ปริมาณ ซ่ึงสามารถสรุปส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี 

3.1  ประชากรและตวัอยา่ง 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

3.3  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่  

3.1.1 เจา้ของธุรกิจโฮมสเตย ์ ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบทราบโอกาส โดยเลือกตวัอยา่งแบบ

เจาะจง ส าหรับเจา้ของธุรกิจโฮมสเตย ์ท่ีประกอบธุรกิจโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพใน ต าบลเพ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง จ านวน 5 คน ซ่ึงไดแ้ก่เจา้ของโฮมสเตยด์งัต่อไปน้ี 

โฮมสเตยก์ระชงัแพชาวบา้น 

โฮมสเตยก์ระชงัป้าต๊ิด 

โฮมสเตยก์ระชงัลุงแกละ 

แพพี่กอลฟ์ 

ปิยะพนัธ์ ตกหมึก 

3.1.2 นกัท่องเท่ียว ใชว้ธีิการเลือกกลุ่ม ตวัอยา่งแบบไม่ทราบโอกาส โดยเลือ กตวัอยา่งแบบ
เจาะจง เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี มาท่องเท่ียวยงัโฮมสเตยก์ระชงัแพ  จ านวน  100 คน โดย
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จ านวนตวัอยา่งท่ีจะเก็บในแต่ละโฮมสเตยจ์ะคิดจากความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงสุด
ใน 1 คืนของแต่ละโฮมสเตย ์ดงัน้ี 

โฮมสเตยก์ระชงัแพชาวบา้น  รับนกัท่องเท่ียวได ้100 คน/คืน เก็บตวัอยา่ง 45 คน 

โฮมสเตยก์ระชงัป้าต๊ิด           รับนกัท่องเท่ียวได ้40 คน/คืน  เก็บตวัอยา่ง 20 คน 

โฮมสเตยก์ระชงัลุงแกละ          รับนกัท่องเท่ียวได ้40 คน/คืน  เก็บตวัอยา่ง 20 คน 

แพพี่กอลฟ์                          รับนกัท่องเท่ียวได ้30 คน/คืน  เก็บตวัอยา่ง 15 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ประกอบไปดว้ย  

      3.2.1  คอมพิวเตอร์ 

      3.2.2  กลอ้งถ่ายภาพ 

      3.2.3  สมุดบนัทึกและเคร่ืองเขียน 

      3.2.4  แบบสัมภาษณ์ 

      3.2.5  แบบสอบถาม 

ในการท าวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวม

รวมขอ้มูลทั้งส้ิน  2 ชุด คือ 

  1.   แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้ของธุ รกิจโฮมสเตย์  เพื่อเก็บขอ้มูลการจดัการโฮมส เตย์

กระชงัแพ การประกอบอาชีพและการสร้างรายได ้แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ และโฮมสเตย ์  ประกอบไปดว้ย 

ช่ือ 

อาย ุ

การศึกษา 

ภูมิล าเนา 

ช่ือ – ท่ีตั้ง โฮมสเตย ์

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย ์

จ านวนหอ้งพกัและความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
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ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการจดัการโฮมสเตย ์เพื่อเก็บขอ้มูล การจดัการดา้นการเงิน การจดัการ

ดา้นท่ีพกั การจดัการดา้นบริการและกิจกรรมการท่องเท่ียว มีค  าถามดงัน้ี 

 

ตารางที ่3.1  ค าถามในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการดา้นบริการและกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 

การจัดการด้านการเงิน 
ค าถาม ค าตอบท่ีไดจ้ะบ่งช้ีถึง 

1. ในการท าธุรกิจโฮมสเตยท์่านใชง้บประมาณใน
การลงทุนทั้งส้ินเป็นเงินเท่าไร  แนวทางการเร่ิมธุรกิจโฮมสเตย ์

2. ท่านจดัหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งใด 
3. รายไดท่ี้ท่านไดรั้บเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าไร 

มีตน้ทุนเท่าไร และคิดเป็นก าไรเท่าไร 

 
การสร้างรายได ้

 

4. เดิมท่านมีรายไดจ้ากการท าประมงเท่าไร และ
หลงัจากท่านท าธุรกิจโฮมสเตยแ์ลว้ท่านมีรายได้
เท่าไร  

5. หากเปรียบเทียบการท าการประมงเพียงอยา่งเดียว 
กบั การท าโฮมสเตยค์วบคู่กนัไปดว้ยท่านคิดวา่
แบบใดก่อใหเ้กิดรายไดดี้กวา่  

6. ท่านมีการจดัการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร 
(แบ่งหอ้งพกัใหน้กัท่องเท่ียวพกัร่วมกนัในบา้น
ของท่าน / ก่อสร้างต่อเติมท่ีพกัส าหรับ
นกัท่องเท่ียว) 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นท่ีพกั  
(ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 
2551) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 

 

การด าเนินการและการบริการ 
ค าถาม ค าตอบท่ีไดจ้ะบ่งช้ีถึง 

1. ท่านมีการจดัการเร่ืองความสะอาดของท่ีพกั
อยา่งไร 

 

2. เมนูอาหารท่ีท่านใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวเป็น
เมนูอะไรบา้ง และวตัถุดิบหาไดจ้ากแหล่งใด 

 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นอาหาร  
(ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 
2551) 

3. น ้าท่ีน ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภคไดจ้ากแหล่ง
ใด 

4. ท่านมีการจดัการเร่ืองความปลอดภยัอยา่งไรบา้ง 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นความ
ปลอดภยั  (ส านกังานพฒันาการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2551) 

5. ท่านมีการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว หรือ สร้าง
ความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวอยา่งไร 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นอธัยาศยั
ไมตรีของเจา้ของบา้นและสมาชิก
ในครัวเรือน  (ส านกังาน
พฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) 

6. ท่านมีการจดัรายการน าเท่ียวหรือไม่ อยา่งไร (จดั
รายการน าเท่ียวเอง/ประสานกบับริษทัน าเท่ียว
อ่ืน) 
 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นรายการน า
เท่ียว  (ส านกังานพฒันาการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2551) 7. กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท่ีท่านใหบ้ริการ

ส าหรับนกัท่องเท่ียว มีอะไรบา้ง 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 

 

การด าเนินการและการบริการ 
ค าถาม ค าตอบท่ีไดจ้ะบ่งช้ีถึง 

8. ในบริเวณใกลก้บัโฮมสเตยข์องท่านมีแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือไม่ 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นทรัพยากร
และส่ิงแวดล้ อ ม (ส านกังาน
พฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) 

9. ท่านมีส่วนในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ อยา่งไร 
 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นทรัพยากร
และส่ิงแวดล้ อ ม (ส านกังาน
พฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) 

 

10. ท่านไดมี้การแนะน า หรือชกัชวน ให้
นกัท่องเท่ียว เกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ อยา่งไร 

11. โฮมสเตยข์องท่าน มีกิจกรรม หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
เอกลกัษณ์วฒันธรรม วถีิชีวติดั้งเดิม หรือไม่ 
 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้น
วฒันธรรม  (ส านกังานพฒันาการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2551) 

12. อาชีพหลกัของท่านคืออะไร 
มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นรายได้
เสริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกิจ
ชุมชน (ส านกังานพฒันาการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2551) 

13. ในช่วงเวลาท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียว มีรายไดจ้ากการ
ท าอะไร 

14. โฮมสเตยข์องท่านไดมี้การสร้าง ความสัมพนัธ์
กบัชุมชน และการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐ
หรือไม่ อยา่งไร  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 

 

การด าเนินการและการบริการ 
ค าถาม ค าตอบท่ีไดจ้ะบ่งช้ีถึง 

15. รูปแบบการจดัการโฮมสเตยข์องท่านเป็นลกัษณะ
ใด (ธุรกิจส่วน/กลุ่ม/สหกรณ์) 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้นการ
บริหาร (ส านกังานพฒันาการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2551) 

16. โฮมสเตยข์องท่านมีระบบการจอง การ
ลงทะเบียน และการมดัจ าล่วงหนา้ หรือไม่ หากมี 
จงอธิบายกระบวนการ 

17. ท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด
แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียว 
หรือไม่ หากมีจงอธิบายช่องทางและวธีิการ
เผยแพร่ 

มาตรฐานโฮมสเตยด์า้น
ประชาสัมพนัธ์ (ส านกังาน
พฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) 

18. ท่านมีแนวโนม้จะเปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน หรือไม่  
 

ความย ัง่ยนืของการประกอบอาชีพ 

 

2.  แบบสอบถามส าหรับนกัท่องเท่ียว  เพื่อเก็บขอ้มูลการบริการ กิจกรรมการท่องเท่ียว  

และขอ้มูลระดบัมาตรฐานของโฮมสเตย ์

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบไปดว้ย 

เพศ 

อาย ุ

การศึกษา 

รายได ้

ภูมิล าเนา 

ระยะเวลาในการมาพกั 

จุดประสงคใ์นการมาพกั 

ประสบการณ์การเขา้พกัโฮมสเตย ์(เคย.....คร้ัง /ไม่เคย) 
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ตอนท่ี 2 การวดัมาตรฐานของโฮมสเตย ์ ใชค้  าถามแบบประเมินค่า มีตวัอยา่งค าถาม 

ดงัน้ี 

โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานของโฮมสเตย์ท่ีท่านก าลงัใชบ้ริการ และระบุ

ระดบัความคิดเห็นโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  

ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 

   4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 

   3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยปานกลาง 

   2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 

   1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยนอ้ย 

ตารางที ่3.2  ตวัอยา่งค าถามในการวดัมาตรฐานของโฮมสเตย ์

 

มาตรฐานโฮมสเตย์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1 2 3 4 5 

1.ด้านทีพ่กั       
1.1 บา้นพกัท่ีมีลกัษณะเป็นสัดส่วน       
1.2 ท่ีพกั  ท่ีนอน มีความ สะอาด  และสบาย ตามสภาพ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

      

1.3 หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้าสะอาด       
1.4 หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้ามีความมิดชิดปลอดภยั       
1.5 มีพื้นท่ีพกัผอ่นอ่ืนนอกเหนือจากหอ้งนอน       
2. ด้านอาหาร       
2.1 อาหารส่วนใหญ่ปรุงจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน       
2.2 น ้าด่ืมสะอาด       
2.3 ภาชนะต่างๆสะอาด       
2.4 หอ้งครัว และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัวสะอาด       
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรฐานโฮมสเตย์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1 2 3 4 5 

3.ด้านความปลอดภัย       
3.1 มีความพร้อม ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ มียา
สามญัประจ าบา้น ท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใช ้

      

3.2 มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยั ในชีวติและ
ทรัพยสิ์นส าหรับนกัท่องเท่ียว  

      

4. อธัยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกใน
ครัวเรือน 

      

4.1 มีการตอ้นรับและการสร้างความคุน้เคย       
4.2 มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวถีิชีวติ       
5. รายการน าเทีย่ว       
5.1 มีรายการน าเท่ียว และรายละเอียดกิจกรรมใน
รายการท่องเท่ียวท่ีชดัเจน 

      

5.3 เจา้ของบา้นเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินหรือประสานให้
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว 

      

6. ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม       
6.1 มีแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี หรือบริเวณใกลเ้คียง       
6.2 มีการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว  หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 

      

7. ด้านวฒันธรรม       
7.1 มีสิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม วถีิชีวติ
ดั้งเดิม ของทอ้งถ่ิน  เช่น รูปแบบสถาปัตยกรรม หรือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรฐานโฮมสเตย์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1 2 3 4 5 

7.2 มีการใช้วถีิชีวติปกติจริงๆ ของทอ้งถ่ิน ไม่ใช่เป็น
เพียงการแสดงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวชม 

      

8. ด้านรายได้เสริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกจิชุมชน       
8.1 เจา้ของโฮมสเตยมี์การประกอบอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากการบริการท่ีพกัแรม  

      

8.2 ของท่ีระลึก หรือของฝากเป็นผลิตภณัฑจ์าก
ทอ้งถ่ิน 

      

9. การบริหารของโฮมสเตย์       
9.1  เจา้ของโฮมสเตยแ์ต่ละแห่งมีการร่วมกนัท า
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

      

9.4  มีระบบการจอง การลงทะเบียน และการมดัจ า
ล่วงหนา้ 

      

9.5 มีการระบุรายละเอียดของค่า ธรรมเนียมและ
บริการต่างๆท่ีชดัเจน และเป็นปัจจุบนั 

      

10.ด้านประชาสัมพนัธ์       
10.1 มีละเอียดแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนหรือบริเวณ
ใกลเ้คียง และกิจกรรมการ ท่องเท่ียวผลิตออกเป็น
เอกสาร เช่น แผน่พบั แผนท่ีการเดินทาง ค่าใชจ่้ายและ
สถานท่ีติดต่อ 

      

10.2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่น
ทางช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือออนไลน์ รายการโทรทศัน์ 
นิตยสาร 
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3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        3.3.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ  

ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่ีพกัอาศยัแบบโฮมสเตย ์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และ  การประมง รวมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร รายงานการวจิยั และบทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
        3.3.2  ขอ้มูลปฐมภูมิ 

ใชก้ารสังเกต โดยใชท้ั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงการสังเกต
จะใชก้ารสังเกตแบบมีโครงสร้างในการเก็บขอ้มูลโดย การส ารวจพื้นท่ี และสภาพทัว่ไปของโฮมส
เตย ์และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีโฮมสเตยจ์ดัข้ึน  ร่วมกบัใชก้ารสัมภาษณ์ โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือ ในการ สัมภาษณ์ เจา้ของโฮมสเตยเ์พื่อเก็บข้ อมูลเก่ียวกบัการจดัการโฮมสเตย์  ขอ้มูล
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้  อีกทั้งยงัใช้การสอบถาม โดย มีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด ปลายปิด และแบบมีตวัเลือกใหต้อบในการ สอบถาม โดย
สอบถาม เจา้ของโฮมสเตยเ์ พื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการโฮมสเตย ์เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพและการสร้างรายได ้และสอบถามนกัท่องเท่ียวเพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวและการใหบ้ริการของโฮมสเตย ์
 

3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ท่ีไดจ้ากการส ารวจ การสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม ใชก้าร

วเิคราะห์เน้ือหา เพื่อใหไ้ดค้  าตอบตาม วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน 

2.   ขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีไดจ้ากส ารวจ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  ใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ  โดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 3. ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาคุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษาโฮมสเตยก์ระชงั

แพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลทั้ง ขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ใน

หวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจพื้นท่ีและสภาพทัว่ไปของโฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง กิจกรรมการท่องเท่ียว วถีิชีวติ รูปแบบสถาปัตยกรรม ขอ้มูลการจดัการ

ธุรกิจโฮมสเตยจ์ากเจา้ของโฮมสเตย ์และขอ้มูลความเห็นดา้นคุณภาพโฮมสเตยจ์ากนกัท่องเท่ียว ซ่ึง

ขอ้มูลทั้งหมดผูว้จิยัจะน าเสนอใน 2 ส่วนคือ 

4.1  ขอ้มูลดา้นการจดัการธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ 

4.2  ขอ้มูลดา้นคุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพ 

 

4.1  ข้อมูลด้านการจัดการธุรกจิโฮมสเตย์กระชังแพ  

ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ เก่ียวกบั

ขอ้มูลการจดัการ การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานของงานวจิยั

ท่ีวา่ ธุรกิจโฮมสเตย์ กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ท าใหช้าวประมงในพื้นท่ีมี

รายไดเ้พิ่มข้ึน นอกเหนือจากการท าอาชีพเดิม มีรายละเอียดมี ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ และโฮมสเตย ์

โฮมสเตย์กระชังแพ A  

ช่ือ-สกุล  ขอสงวนไวเ้ป็นความลบั               
อาย ุ  33 ปี   
ภูมิล าเนา   ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาเคร่ืองกล 
อาชีพหลกั         บริการน าเท่ียว 
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ช่ือและท่ีตั้งโฮมสเตย ์ โฮมสเตยก์ระชงัแพ A ตั้งอยูใ่กลก้บัท่าเทียบเรือ ต าบลเพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง 
จ านวนหอ้งพกั   5    หลงั ขนาด 10-20 คน จ านวน 2 หลงั ขนาด 2-3 คนจ านวน 3 หลงั โดย
    ค่อยๆ สร้างคร้ังละหลงัสองหลงั  อตัราค่าหอ้งพกั มี 2 แบบ คือ แบบไม่
    รวมอาหาร 600 บาทต่อคน แบบรวมอาหาร 2 ม้ือ 1,300 บาทต่อคน  เด็ก
    อายตุ  ่ากวา่ 8 ขวบคิดคร่ึงราคา (รับนกัท่อเท่ียวขั้นต ่า 10 คนข้ึนไป หากมา
    ต ่ากวา่ 10 คน ตอ้งคิดในราคาเหมา 10 คน) ความสามารถในการรองรับ
    นกัท่องเท่ียว: 30-40 คน/วนั 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย ์  ประมาณ  3 ปี (ก่อนหนา้น้ี ผูเ้ป็นพอ่เล้ียงปลา

อยา่งเดียวอยูป่ระมาณ 8- 10 ปี ปัจจุบนับุตรชายเป็นผูดู้แลโฮมสเตย)์ 
โฮมสเตย์กระชังแพ B  

ช่ือ-สกุล    ขอสงวนไวเ้ป็นความลบั                   
อาย ุ    48 ปี   
ภูมิล าเนา      ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
การศึกษา    ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัตะเคียนทอง 
อาชีพหลกั    เล้ียงปลาเก๋า ปลากะพง 

ช่ือและท่ีตั้งโฮมสเตย ์ โฮมสเตยก์ระชงัแพ B ตั้งอยูต่รงขา้มท่าเทียบเรือ ต าบลเพ อ าเภอเมือง 
            จงัหวดัระยอง 
จ านวนหอ้งพกั  9    หลงั ขนาด 16 คนจ านวน 2 หลงั ขนาด 12 คน จ านวน 4 หลงั ขนาด 8 
    คน จ านวน 2 หลงั และขนาด 10 จ านวน 1 หลงั โดยค่อยๆสร้างคร้ังละ
    หลงัสองหลงั  อตัราค่าหอ้งพกั วนัจนัทร์- วนัศุกร์ ราคา 1,300 บาท วนั
    เสาร์-วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ราคา 1,500 บาท เด็กอายตุั้งแต่  
    2-8 ขวบคิดคร่ึงราคา (รับนกัท่องเท่ียวขั้นต ่า 5 คนข้ึนไป หากมาต ่ากวา่ 5  
    คน ตอ้งคิดในราคาเหมา  5 คน) 
ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว  100 คน/วนั 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย ์  ประมาณ 2 ปี (ก่อนหนา้น้ีเล้ียงปลามาประมาณ  
       10 ปี) 
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โฮมสเตย์กระชังแพ C 

ช่ือ-สกุล   ขอสงวนไวเ้ป็นความลบั           
อาย ุ   37 ปี   
ภูมิล าเนา    กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา   ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

อาชีพหลกั          เล้ียงปลา 
ช่ือและท่ีตั้งโฮมสเตย ์ โฮมสเตยก์ระชงัแพ C ตั้งอยูใ่กลก้บัท่าเทียบเรือ ต าบลเพ อ าเภอเมือง  
   จงัหวดัระยอง 
จ านวนหอ้งพกั 5    หลงั ขนาด 10-12 คน 1 หลงั ขนาด 5-7 คน หลงั สร้างทั้ง 5 หลงั

พร้อมกนัตั้งแต่คร้ังแรก  อตัราค่าหอ้งพกั 1,200 บาทต่อคน (รับ
นกัท่องเท่ียวขั้นต ่า 5 คนข้ึนไป หากมาต ่ากวา่ 5 คน ตอ้งคิดในราคาเหมา 
5 คน) 

ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว  30 คน/วนั  
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย ์ ประมาณ   7   เดือน (ก่อนหนา้น้ีเล้ียงปลาเก๋า

และปลากะพงอยา่งเดียวมา 8-9 ปี) 
โฮมสเตย์กระชังแพ D 

ช่ือ-สกุล   ขอสงวนไวเ้ป็นความลบั           
อาย ุ     67 ปี  ภูมิล าเนา ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
การศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 4 
อาชีพหลกั   เล้ียงปลา 

ช่ือและท่ีตั้งโฮมสเตย ์ โฮมสเตยก์ระชงัแพ D ตั้งอยูใ่กลก้บัท่าเทียบเรือ ต าบลเพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 

จ านวนหอ้งพกั 6    หลงั โดยค่อยๆสร้างเร่ิมจาก 2 หลงัก่อน อตัราค่าหอ้งพกั 1,300 บาท
ต่อคน (รับนกัท่องเท่ียวขั้นต ่า 5 คนข้ึนไป หากมาต ่ากวา่ 5 คน คิดในราคา
เหมา 5 คน) 

ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว  40  คน/วนั 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย ์ ประมาณ 6 ปี (ก่อนหนา้น้ีเล้ียงปลาและหอยชกั

ตีนมา 12 ปี) 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  3 แห่งมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ต  าบลเพ 

อ าเภอเมือ จงัหวดัระยอง และ มีเพียงเจา้ของโฮมสเตย ์ 1 แห่ง  ท่ีเป็นคนต่างถ่ินมาจาก

กรุงเทพมหานคร เจา้ของโฮ มสเตยก์ระชงัแพทุกท่านมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั คือ

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และปริญญาตรี แ ละแต่ละท่านไม่ไดมี้

การศึกษาในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวหรือการโรงแรมแต่อยา่งใด ดา้นอาชีพหลกั ใน

ปัจจุบนัเจา้ของโฮมสเตย ์ 3 ท่านมีอาชีพเล้ียงปลา และอีก 1 ท่านใหบ้ริการน าเท่ียว ในอดีตเจา้ของ

โฮมสเตยแ์ต่ละท่านมีการท าประมงเพาะเล้ียงสั ตวน์ ้าเพียงอยา่งเดียว อยูร่ะหวา่ง  8-12 ปี ซ่ึงการหนั

มาประกอบธุรกิจโฮมสเตยค์วบคู่ไปดว้ยนั้นโฮมสเตย์ กระชงัแพ  D หนัมาท าธุรกิจน้ีก่อนเจา้ของ

ท่านอ่ืนคือ ท ามาแลว้ประมาณ 6 ปี รองลงมาคือ โฮมสเตย์กระชงัแพ  A ประมาณ 3 ปี โฮมสเตย์

กระชงัแพ B ประมาณ 2 ปี และล่าสุด โฮมสเตยก์ระชงัแพ C ประมาณ 7 เดือน โฮมสเตยท์ั้ง 4 แห่ง

ตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนั คือ บริเวณใกลก้บัท่าเทียบเรือ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  โดย

โฮมสเตยส่์วนใหญ่มีขนาดใกลเ้คียงกนั คือ มีจ านวนหอ้งพกั 5-6 หลงั สามารถรองรับนกัท่องเท่ียว

ได ้30-40 คนต่อวนั มีเพียงโฮมสเตย ์ B แห่งเดียว ท่ีมีหอ้งพกั 9 หลงั และสามารถรองรับ

นกัท่องเท่ียวได ้100 คนต่อวนั 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการจดัการโฮมสเตย ์เพื่อเก็บขอ้มูลการจดัการดา้นการเงิน การจดัการดา้นท่ีพกั การ

จดัการดา้นบริการและกิจกรรมการท่องเท่ียว  

 

การจัดการด้านการเงิน 

ในการเก็บขอ้มูลการจดัการดา้นการเงิน มีประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1. ในการท าธุรกิจโฮมสเตยท์่านใชง้บประมาณในการลงทุนทั้งส้ินเป็นเงินเท่าไร  (ดา้น

สถานท่ี ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าส่ิงอุปโภคบริโภค เงินเดือน อ่ืนๆ) 

2.  ท่านจดัหาเงินทุนจากแหล่งใดบา้ง 

3.  รายไดท่ี้ท่านไดรั้บต่อเดือนคิดเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าไร มีตน้ทุนเท่าไร และคิด

เป็นก าไรเท่าไร 

4.  เดิมท่านมีรายไดจ้ากการท าประมงเท่าไร และหลงัจากท่านท าธุรกิจโฮมสเตยแ์ลว้

ท่านมีรายไดเ้ท่าไร 
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5.  หากเปรียบเทียบการท าการประมงเพียงอยา่งเดียว กบั การท าโฮมสเตยค์วบคู่กั นไป

ดว้ยท่านคิดวา่แบบใดก่อใหเ้กิดรายไดดี้กวา่  

 

การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A พบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1)  การลงทุน 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ A เป็นโฮมสเตยข์นาดท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว 30-40 คน/วนั มูลค่า
ในการลงทุนทั้งส้ินนั้น ไม่สามารถระบุออกมาเป็นตวัเลขได ้แต่เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ก็ได้
บอกถึงการลงทุนไวค้ร่าวๆ คือ ในการสร้างตวัเรือนท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวใชเ้งินลงทุนประมาณ 
800,000 บาท โดยใชไ้มจ้ากเรือเก่าท่ีเคยใชใ้นการท าประมงแต่เดิมมาดดัแปลงท าใหป้ระหยดัตน้ทุน
ค่าซ้ือไมไ้ดเ้ยอะมาก  

 
 

ภาพที ่4.1 พื้นไมข้องโฮมสเตยก์ระชงัแพ A  
 

มีชุดเคร่ืองนอน จ านวน 40 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 60,000 บาท มีเรือสปีด
โบต๊ 1 ล า ซ้ือมือสองมาในราคาประมาณ 400,000 บาท มีเรือคยกัส าหรับนกัท่องเท่ียว 3 ล า ล าละ 
12,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท มีคนงานประจ า 1 คนมีหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยของโฮมสเตย์
และกระชงัปลา คอยใหอ้าหารปลา ใหเ้งินเดือนประมาณ 7,000-8,000 บาท นอกจากน้ียงัมีคนงานท่ี
จา้งเป็นรายวนัเฉพาะวนัท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวมาเขา้พกัอีก 3 คน คือ แม่ครัว พนกังานท าความสะอาด 
พนกังานเสิร์ฟอาหารและพนกังานทัว่ไป  ใหค้่าจา้งวนัละ 500 บาท 
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2)  การจดัหาเงินทุน 

ในการประกอบธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพน้ี โฮมสเตยก์ระชงัแพ A ไดใ้ชทุ้นส่วนตวั
ของครอบครัวท่ีไดจ้ากการเล้ียงปลามาเป็นทุนในการท าธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ 

3)  รายได ้

ในส่วนของรายไดต่้อเดือนไม่สามารถระบุได้  เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A แค่เพียง
กล่าววา่ “อนัน้ีก็ไม่ไดมี้จดหรือท าบญัชีอะไรนะ ไดม้าก็จ่ายไป บางทีไดเ้งินค่าหอ้งพกัมาก็เอาไปซ้ือ
อาหารปลา เอาไปใชก้บัปลา แต่ก็อยูไ่ด้นะ ไม่ขาดทุน แลว้ก็มีก าไรเหลือ” ส าหรับรายไดใ้นการท า
ประมงก่อนท่ีจะมาท าธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ นั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่สามารถตอบเป็นตวัเลขได้
เช่นกนั เน่ืองจากในอดีตพอ่เป็นผูดู้แลการเล้ียงปลาทั้งหมด ทราบแต่เพียงวา่เล้ียงปลาอยา่งเดียวแลว้
ขาดทุน หรือไม่ก็ไดก้  าไรนอ้ยมาก ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งการท าการประมงเพียงอยา่งเดียว กบั 
การท าโฮมสเตยค์วบคู่กนัไปด้ วย เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A บอกวา่ท าโฮมสเตยค์วบคู่กนัไป
ดว้ยนั้นก่อใหเ้กิดรายไดดี้กวา่ 

การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B พบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1)  การลงทุน 

  โฮมสเตยก์ระชงัแพ  B เป็นโฮมสเตยข์นาดท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว 100 คน/วนั มูลค่าการ
ลงทุนรวมๆแลว้ อยูใ่นหลกัสิบลา้น  โดยเร่ิมจากค่อยๆสร้างท่ีละหลงัก่อน หลงัแรกประมาณใช้
งบประมาณ 200,000 บาท แลว้ค่อยๆสร้างหลงัอ่ืนๆตามมา โดยมีงบประมาณต่างกนัไปตามขนาด
ของหอ้งพกัและค่าของเงิน ตน้ทุนหลกัๆจะอยูท่ี่ไมแ้ละทุ่นลอยซ่ึงมีราคาแพงมาก เช่น ราคาไมไ้ผ่
ล าละ 250 บาท มีค่าลากมาจากฝ่ังอีก ในราคา  5,000 บาทต่อ 200 ตน้ ถงั 200 ลิตร ราคาใบละ 550 
บาท เป็นตน้ เงินลงทุนของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B ส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัการตกแต่งโฮมสเตย ์ มีเคร่ือง
ป่ันไฟขนาดใหญ่ ราคาประมาณ 300,000 บาท มีแผงโซ่ล่าเซลล ์มีเรือคยกั 40 ล า ราคาล าละ
ประมาณ 32,000 บาทเป็นเงิน  1,280,000 บาท และพายซ้ือต่างหากจ านวน  70 อนั ราคาอนัละ
ประมาณ 1,000 กวา่บาท เป็นเงิน ประมาณ 70,000 บาท มีคนงาน 4 คน คือ แม่ครัว เด็กลา้งจาน 
พนกังานท าความสะอาดและพนกังานทัว่ไป ใหค้่าจา้งวนัละ 300-400 บาท โดยจา้งมาท างานประจ า
ทุกวนั  

2)  การจดัหาเงินทุน 
โฮมสเตย์กระชงัแพ B ใชเ้งินกูน้อกระบบ (ร้อยละ 20) มาใชใ้นการลงทุนเกือบ 100%

ส่วนเงินท่ีไดจ้ากการเล้ียงปลานั้นน ามาเป็นค่าใชจ่้ายภายในโฮมสเตย ์
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3)  รายได ้

โฮมสเตยก์ระชงัแพ B มีรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณเดือนละ 200,000 – 300,000 บาท มี

ค่าใชจ่้าย เงินเดือนพนกังาน 4 คน ประมาณ 48,000 บาท ค่าน ้าจืด เท่ียวละ 2,000 บาทใชอ้าทิตยล์ะ 

6 เท่ียว ประมาณ 30,000 ลิตร เป็นเงิน 48,000 บาทต่อเดือน เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B กล่าววา่ 

“ป้าเป็นคนชอบตน้ไม ้เห็นไหมกระชงัป้ามีตน้ไมเ้ยอะ  บางตน้อยูใ่นทะเลได้ บางตน้อยูไ่ม่ได ้ป้า

หมดไปกบัค่าดูแล ค่าน ้ารดตน้ไมเ้ยอะ แต่มนัก็ร่มร่ืนดีไง ใครๆมาเคา้ก็ชอบกนั ” นอกจากนั้นยงัมี

ค่าเหยือ่ปลาวนัละ 2,000-3,000 บาท เป็นเงินประมาณ 90,000 บาทต่อเดือน และยงัมีค่าอาหาร ค่า

น ้ามนัเคร่ืองป่ันไฟ ค่าจา้งรับ- ส่งนกัท่องเท่ียว และค่าซ่อ มบ ารุงต่างๆ  คิดแลว้จะเหลือก าไรอยูท่ี่

ประมาณ 50,000 – 70,000 บาทต่อเดือน  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัเม่ือก่อนท่ีเล้ียงปลาเพียงอยา่งเดียว 

เจา้ของโฮมสเตยก์กระชงัแพ B บอกวา่ เล้ียงปลากบัท าโฮมสเตยคู์่กนัไปมีรายไดดี้กวา่ เ พราะวา่การ

เล้ียงปลา ตอนลงทุนตอ้ง ลงทุนเป็นลา้น ใชร้ะยะเวลานานกวา่จะขายปลาได ้ แต่แลว้ก็ขาดทุน 

เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B กล่าววา่ “เด๋ียวน้ีเล้ียงปลาโรคมนัเยอะ รัฐบาลเคา้ก็ไม่สนบัสนุน พวก

หน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีอะไรนัน่ก็ช่วยไม่ได ้แต่ก่อนก็มีนะส่งเจา้หนา้ท่ีมาดู เจา้หนา้ท่ียงัไม่รู้เลยวา่

ปลาเป็นอะไร บางที ยงัรู้นอ้ยกวา่ป้าซะอีก ยงัมาถามอยูเ่ลยวา่ปลาเป็นอะไร แทนท่ีป้าจะเป็นฝ่าย

ถามแต่เคา้กลบัเป็นฝ่ายถามป้าซะอีก” 

การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C พบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1)  การลงทุน 

  โฮมสเตยก์ระชงัแพ  C เป็นโฮมสเตยข์นาดรองรับนกัท่องเท่ียว ได ้30 คนต่อวนั ใชเ้งิน

ลงทุนประมาณ 1,7000,000 บาท วสัดุหลกัต่างๆท่ีใชใ้นการก่อสร้างสั่งมาจากกรุงเทพมหานคร โดย

มีพี่สาวเป็นผูจ้ดัการหาวสัดุบางส่วนใหใ้นราคาถูก บางส่วนหาซ้ือเองจากในพื้นท่ี เช่น ไมไ้ผ ่หาซ้ือ

ไดใ้นราคา 300 บาทต่อล า การก่อสร้างเจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C สร้างดว้ยตวัเอง ค่อยๆท าไป

เร่ือยๆในระหวา่งท่ีอยูเ่ฝ้าปลาในกระชงั   มีชุดเคร่ืองนอน 90 ชุด มีเรือคยกั 3 ล า และมีเคร่ืองป่ันไฟ 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ C ไม่มีพนกังานประจ า ใชก้ารจา้งรายวนัเฉพาะวนัท่ีมีนกัท่องเท่ียวจองหอ้งพกั 

จา้งในราคา 350-400 บาทต่อคน 
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2)  การจดัหาเงินทุน 
เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C ใชเ้งินเก็บส่วนตวัจากการเล้ียงปลามาเป็นทุนส่วนหน่ึง 

และอีกส่วนเป็นเงินจากหุน้ส่วนซ่ึงเป็นเพื่อนกนั โดยมีสัดส่วนในการลงทุน 50:50 แต่ผูท่ี้ให้

สัมภาษณ์ (ในท่ีน้ีเรียกวา่เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C) จะเป็นผูดู้แลและจดัการโฮมสเตยท์ั้งหมด  

แต่พอผูว้จิยัถามวา่ “เงินเล้ียงปลาเอามาลงทุนน่ีพอเหรอ  ไม่ไดบ้า้งเลยเหรอ ?” เจา้ของโฮมสเตย์

กระชงัแพ C ก็ตอบวา่ “ไม่กู้นะ จ าน าของเอ า ของอะไรท่ีมีก็เอาไปจ าน า อะไรจ าน าไดก้็เอามาท า

ทุนหมดอ่ะ ท่ีบา้นน่ีเกล้ียงแลว้นะ ฮ่าๆๆ”  

3)  รายได ้

รายไดต่้อเดือนของโฮมสเตยก์ระ ชงัแพ C นั้นยงัไม่คงท่ีเน่ืองจากเพิ่งเร่ิมเปิดธุรกิจ

ใหม่ๆ ยงัไม่ค่อยมีใครรู้จกั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีไดก้็มาจากกระชงัแ พของท่าน อ่ืนๆแนะน ามา

โดยเฉพาะจากโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มเดียวต่อวนั เม่ือมี

นกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆมาติดต่อก็จะแนะน าใหม้าท่ี  ส่วนของค่าใชจ่้ายหลกัๆ คือ ค่าอาหาร ค่า

น ้ามนัเคร่ืองป่ันไฟวนัละประมาณ 1,000 บาท ค่าน ้าจืด น ้าใช ้จะมีเรือมาส่งใหท่ี้โฮมสเตย ์ราคา 800 

บาทต่อ 6,000 ลิตร ซ่ึงก็ใชไ้ด ้1 วนั ส าหรับนกัท่องเท่ียว 30 คน เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C ได้

กล่าวถึงรายไดข้องตนเองไวว้า่ หากมีนกัท่องเท่ียวมาพกั  30 คนหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ ตน ก็จะ

เหลือก าไรอยูป่ระมาณ 10,000 บาท แต่ในความเป็นจริงขณะน้ี ใน 1 เดือนมีแขกมาพกัประมาณ  10-

20 คน ก็จะไดก้ าไรอยูป่ระมาณ 3,000-6,000 บาท ซ่ึงหากเทียบกบัในอดีตท่ีเล้ียงปลาเพียงอยา่งเดียว

แลว้ การเล้ียงปลาจะใชเ้วลาเล้ียงประมาณ 8 เดือน -  1 ปี จะไดป้ลาประมาณ 2,000 กิโลกรัม มีก าไร

ประมาณ 200,000 บาท แต่เด๋ียวน้ีมนัไม่ไดแ้บบนั้นแลว้ เน่ืองจากปลาเป็นโรคบา้ง น ้าไม่ดีบา้ง ท า

ใหข้าดทุน ฉะนั้นการท าโฮมสเตยไ์ปดว้ย เล้ียงปลาไปดว้ยนั้นดีกวา่ท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่ง

เดียว 

การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D พบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1)  การลงทุน 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ D เป็นโฮมสเตยข์นาดรองรับนกัท่องเท่ียวได ้ 40 คนต่อวนั มีมูลค่า

การลงทุนเกือบ 2 ลา้นบาท เฉพาะตวับา้นพกัใชเ้งินลงทุนประมาณ 1 ลา้นกวา่บาท  ในคร้ังแรกเร่ิม
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สร้างท่ี 2 หลงัก่อน โดยเจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D เป็นผูส้ร้างเองร่วมกบัคนงานชาวกมัพชูาอีก 1 

คน ไม่ไดมี้การจา้งช่างมาสร้างเน่ืองจากค่าจา้งแพงมาก และเงินหมดไปกบัค่าวตัถุดิบต่างๆเยอะ 

เช่น ไมไ้ผ ่เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D หาซ้ือไดใ้นราคา ล าละ 200 บาท(ไม่สามารถเลือกขนาด

ได้) ไม่รวมค่าลากไมม้าส่งยงัโฮมสเตยก์ระชงัแพ  ท่ีเหลือเป็นค่าเคร่ืองป่ันไฟ ค่าชุดเคร่ื องนอน 

เรือคยกั 2 ล า และค่าน ้าจืดราคาเท่ียวละ 500 บาท ได ้600 ลิตร ซ้ือคร้ังละ 2 เท่ียว เป็นเงิน 1,000 

บาท มีคนงาน1 คน ปัจจุบนัใหเ้งินเดือน เดือนละ 10,000 บาท (จา้งตั้งแต่เงินเดือน 4,500 บาท)  

2)  การจดัหาเงินทุน 
เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D ใชเ้งินเก็บส่วนตวัจากการเล้ียงปลาและเงินจากการกูย้มื

คนรู้จกัมาใชใ้นการลงทุน 
3)  รายได ้

โฮมสเตยก์ระชงัแพ D มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 30,000 บาท เป็นตน้ทุนประมาณ 

12,000  บาทและเหลือเป็นก าไรประมาณ 8,000 บาท ซ่ึงเม่ือถามถึงรายไดแ้ต่เดิมเม่ือตอนท่ียงัไม่ท า

ธุรกิจโฮมสเตย ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  D ไดต้อบวา่ “แต่ก่อนป้าเล้ียงปลากบัหอยชกัตีน เล้ียง

ปลาน่ีก าไรนอ้ยมาก  บางทีก็ขาดทุน ลงทุนไปเยอะ ใชเ้วลา เล้ียงนานแต่ก าไร ก็เหลือไม่ถึง 20,000 

บาท เคยมีนะท่ีใกลจ้ะถึงก าหนดจบัหอยชกัตีนอยูไ่ม่ก่ีวนั แต่น ้าเสียลงมาซะก่อน หอยก็ตายหมด ป้า

ก็เจง๊ไปเลย  พอมาท าโฮมสเตยม์นัก็ดีข้ึน มนัไม่เหงาดี แลว้พวกอาหารเราก็เอาของในกระชงัท าให้

นกัท่องเท่ียว มนัก็ทุ่นค่าใชจ่้ายไปไดเ้ยอะ”  

 

การด าเนินการและการบริการ 

ในการเก็บขอ้มูลการด าเนินการและการบริการ มีประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1. ท่านมีการจดัการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร (แบ่งหอ้งพกัใหน้กัท่องเท่ียวพกั

ร่วมกนัในบา้นของท่าน/ก่อสร้างต่อเติมท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว) 

2.  ท่านมีการจดัการเร่ืองความสะอาดของท่ีพกัอยา่งไร 

3.  เมนูอาหารท่ีท่านใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวเป็นเมนูอะไรบา้ง และวั ตถุดิบหาไดจ้าก

แหล่งใด 

4.  น ้าท่ีน ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภคไดจ้ากแหล่งใด 
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5.  ท่านมีการจดัการเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว

อยา่งไรบา้ง 

6.  ท่านมีการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว หรือ สร้างความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวอยา่งไร 

7.  ท่านมีการจดัรายการน าเท่ียวหรือไม่ อยา่งไร  (จดัรายการน าเท่ียวเอง /ประสานกบั

บริษทัน าเท่ียวอ่ืน) 

8.  กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท่ีท่านใหบ้ริการส าหรับนกัท่องเท่ียว มีอะไรบา้ง 

9. ในบริเวณใกลก้บัโฮมสเตยข์องท่านมีแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่  (หากมีโปรดระบุ

สถานท่ี) 

10. ท่านมีส่วนในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ อยา่งไร 

11. ท่านไดมี้การแนะน า หรือชกัชวน ใหน้กัท่องเท่ียว เกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษ์

แหล่งท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ อยา่งไร 

12. โฮมสเตยข์องท่าน มีกิจกรรม หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรม วถีิชีวติ

ดั้งเดิม หรือไม่ (หากมีโปรดระบุ) 

13.  ในช่วงเวลาท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียว ท่านมีรายไดจ้ากการท าอะไร 

14.  โฮมสเตยข์องท่านไดมี้การสร้าง ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และการใหค้วามร่วมมือ

กบัภาครัฐหรือไม่ อยา่งไร 

15.  รูปแบบการจดัการโฮมสเตยข์องท่านเป็นลกัษณะใด (ธุรกิจส่วนตวั/กลุ่ม/สหกรณ์) 

16.  โฮมสเตยข์องท่านมีระบบการจอง การลงทะเบียน และการมดัจ าล่วงหนา้ หรือไม่ 

หากมี จงอธิบายกระบวนการ 

17. ท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว หรือไม่ หากมีจงอธิบายช่องทางและวธีิการเผยแพร่ 

18.  ท่านมีแนวโนม้จะเปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน หรือไม่  
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การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ไดค้  าตอบ ดงัต่อไปน้ี 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ A มีรูปแบบการจดัการเป็นแบบธุรกิจส่วนตวั ท่ีพกัส าหรับ

นกัท่องเท่ียวเป็นหอ้งท่ีสร้างต่อเติมข้ึนมาเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวพกัโดยเฉพาะ ไม่ไดพ้กัร่วมกบัเจา้ของ

บา้น  โฮมสเตย์ มีระบบการจองและการมดัจ าล่วงหนา้ แต่ไม่ไดมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้พกั โดยมี

กระบวนการดงัน้ี 

1. ตอ้งเช็คท่ีพกัก่อนโอนเงิน 

2. ช าระเงินจองท่ี 50% ของราคารวม ส่วนท่ีเหลือช าระท่ีกระชงัเม่ือโอนเงินแลว้ตอ้ง 

ส่งแฟกซ์มา เพื่อเป็นการยนืยนัการจองท่ีสมบูรณ์กบัทางกระชงั  ซ่ึงรายละเอียดท่ีตอ้งส่งมาคือ  ช่ือผู ้

จอง  เบอร์โทรติดต่อกลบั วนัท่ีเขา้พกั จ านวนคน แบบท่ีจะเขา้พกั พร้อมทั้งแนบใบโอนมาดว้ย 

ดา้นการจดัการเร่ือ งความปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวนั้น 

หอ้งพกัของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ไม่สามารถล็อกจากภายนอกได ้นกัท่องเท่ียวจะตอ้งดูแล

ทรัพยสิ์นเองแต่โฮมสเตยจ์ะรับลูกคา้เพียงคร้ังละ 1 กลุ่ม เพื่อความเป็นส่วนตวั  ซ่ึงท าใหไ้ม่เกิด

ปัญหาการลกัขโมยหรือปัญหาการขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม และมีเส้ือชูชีพส าหรับนกัท่องเท่ียว  

การจดัการเร่ืองความสะอาดของท่ีพกั  โฮมสเตยก์ระชงัแพ A จะท าความสะอาดเฉพาะ

เวลาท่ีจะมีแขกเขา้พกั  และท าความสะอาดหลงัแขกกลบัทนัทีในส่วนของหอ้งน ้าจะใชบ้่อกกัส่ิง

ปฏิกลู และปล่อยใหย้อ่ยสลายเองตามธรรมชาติ  เจา้ของโฮมสเตยมี์ การตอ้นรับและสร้าง

ความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวโดยการพดูคุย เมนูอาหารท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว  มี 5 เมนู ไดแ้ก่ ปูน่ึง 

ตม้ย  าทะเล  ปลากะพงทอดน ้าปลา หมึกผดัไข่เคม็ หอยเชลลผ์ดัฉ่า และผลไมต้ามฤดูกาล ตอนเชา้ 

บริการขา้วตม้ทะเล ปาท่องโก๋ กาแฟ และโอวลัติน ซ่ึงวตัถุดิบทั้งหมดไดส้ั่งจากตลาดเพทั้งส้ิน โดย

จะมีคนน ามาส่งใหท่ี้ท่าเรือ ส่วนน ้าจืดท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภคนั้นก็สั่งจากบนฝ่ังเช่นกนั 

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท่ีโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ใหบ้ริการส าหรับนกัท่องเท่ียว  

ไดแ้ก่ เล่นน ้าบริเวณกระชงัแพ ร้องคาราโอเก ะ กิจกรรมตกหมึก  และพายเรือคยกั  นอกจากน้ียงัมี

การจดัรายการน าเท่ียวใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีทั้งท่ีจดัรายการน าเท่ียวเองและประสานกบั

บริษทัน าเท่ียวอ่ืน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 1. กิจกรรมด าน ้าดูปะการัง (ราคา 500 บาท/คน) 

 นัง่เรือเร็ว ชมพนัธ์ุปลาหายาก ณ กระชงัเพาะเล้ียงปลาในทะเลของกรมประมง (ท่ีเกาะ

เสมด็) ,ด าน ้าดูปะการัง, เท่ียวเล่นน ้าทะเลท่ีหาดทรายแกว้บนเกาะเสมด็ (เวลาตั้งแต่ 13.30 น.-16.30

น.) มีอุปกรณ์ด าน ้า ให ้เช่น เส้ือชูชีพ หนา้กากด าน ้า ท่อสน็อคเก้ิล เป็นตน้  น ้าเล่นทะเลท่ี หาดทราย

แกว้ ณ เกาะเสมด็ (ราคา 300 บาท/คน) นัง่เรือเร็ว ชมพนัธ์ุปลาหายาก ณ กระชงัเพาะเล้ียงปลาใน

ทะเลของกรมประมง   (ท่ีเกาะเสมด็ )  เท่ียวเล่นน ้าทะเลท่ีหาดทรายแกว้บนเกาะเสมด็ (เวลาตั้งแต่ 

13.30 น.-16.30น.) 

 2. นัง่เรือตกหมึก  

 โดยตอ้งนัง่เรือโดย สาร หรือ เรือไดหมึก จากท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลบา้นเพ ออกไป

ตกหมึก ณ บริเวณ เกาะเสมด็ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. – 24.00 น. ซ่ึงการ ตกหมึกจะมีสองแบบ 

สองราคา  คือ แบบท่ี 1 ตกหมึก  (ราคา 500 บาท/คน)  และ 2.   แบบท่ี 2 ตกหมึก + ครอบหมึก 

(ราคา 700 บาท/คน) รับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ 10 คน ข้ึนไป หากต ่ากวา่ 10 คน ตอ้งเหมาในราคา 10 

คน 

  บริเวณใกลก้บัโฮมสเตย ์A มีแหล่งท่องเท่ียว คือ เกาะเสมด็ เกาะกุด เกาะทะลุ เขาแหลม

หญา้ ซ่ึงการมีส่วนในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี  ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A คือ

การแยกขยะ โดยขยะทัว่ไปจะน าไปทิ้งบนฝ่ังไม่ทิ้งลงทะเล ส่วนเศษอาหารจะน าไปเป็นอาหารของ

ปลานอกกระชงั  แต่ก็ไม่ไดมี้การชกัชวนใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษแ์หล่ง

ท่องเท่ียวเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาก็ไม่ไดมี้กิจกรรม หรือมีพฤติกรรมท่ีจะท า ลาย

แหล่งท่องเท่ียว  ทางโฮมสเตยมี์การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรม

การท่องเท่ียว โดยการบอกปากเปล่ากบันกัท่องเท่ียว เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซดข์องโฮมสเตย ์ 

ทางโฮมสเตยไ์ดมี้การสร้าง ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐ

โดย  เขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในกิจกรรมด าน ้าเก็บขยะ  

ส าหรับกิจกรรม หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรม วถีิชีวติดั้งเดิม ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A 

คือ การท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าท่ีมีทั้ง อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆในการท าประมง วิ ธีการ

เล้ียงปลาใหน้กัท่องเท่ียวไดศึ้กษาเรียนรู้ และมีกิจกรรมตกหมึกตกปลาใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วม  
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ในช่วงเวลาท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียว เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A มีรายไดจ้ากการเล้ียงปลา  

บริการเรือโดยสารไปเกาะเสมด็ และบริการน าเท่ียว ซ่ึงเม่ือถามถึงแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปท าอาชีพ

อ่ืน เจา้ของเจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A กล่าววา่ไม่เปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืนแน่นอน และในขณะน้ีก็

ก าลงัขยายกิจการออกไปโดยก าลงัสร้างแพต่อไปดา้นขา้งอีก 

การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B ไดค้  าตอบ ดงัต่อไปน้ี 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ B มีรูปแบบการจดัการเป็นแบบธุรกิจส่วนตวั ท่ีพกัส าหรับ

นกัท่องเท่ียวเป็นหอ้งท่ีสร้างต่อเติมข้ึนมาเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวพกัโดยเฉพาะไม่ไดพ้กัร่วมกบัเจา้ของ

บา้น มีระบบการจองและการมดัจ าล่วงหนา้ แต่ไม่ไดมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้พกั โดยการจอง จะตอ้ง 

โทรมาจอง แลว้ จ่ายเงิน มดัจ าคร่ึงหน่ึง ของจ านวนเตม็ ซ่ึง ถา้โอนก่อนก็จะล็อกหอ้งไวใ้หก่้อน  

นอกจากน้ียงัมีระบบจองผา่นเวบ็ไซตอี์กดว้ย 

ดา้นการจดัการเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวนั้น 

หอ้งพกัของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B ไม่สามารถล็อกจากภายนอกได ้ จะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นเอง  และมี

เส้ือชูชีพส าหรับนกัท่องเท่ียว การจดัการเร่ืองความสะอาดของท่ีพกั  โฮมสเตยก์ระชงัแพ B จะมีการ

ท าความสะอาดทุกวนั ชุดผา้ปูท่ีนอนต่างๆใชก้ารส่งร้านซกัแหง้ ทุกคร้ังหลงันกัท่องเท่ียวกลบั  ขยะ

น าใส่ถุงด าแลว้ขนข้ึนไปทิ้งบนฝ่ัง เศษอาหารจะใหเ้ป็นอาหารปลานอกกระชงัทุกเชา้  การจดัการส่ิง

ปฏิกลูจากหอ้งน ้าใชถุ้งกกัเก็บแลว้ใส่จุลินทรียเ์พื่อก าจดักล่ินและเร่งกระบวนการยอ่ยสลาย 

เจา้ของโฮมสเตยมี์การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวโดยการพดูคุย ให้

ความเป็นกนัเอง ดูแลเหมือน เป็นญาติเป็นลูกหลาน เมนูอาหารท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว มี 7 เมนู  

คือ ตม้ย  าทะเล ปลาเก๋าสามรส กุง้อบเกลือ ปูมา้น่ึง หมึกกระเทียม หอยนางรมสด ผดัผกั ผลไมต้าม

ฤดูกาล ตอนเชา้เป็น ขา้วตม้ทะเล ปาท่องโก๋ กาแฟ โอวลัติน  ซ่ึงวตัถุดิบ ท่ีเป็นปลา ใชป้ลาจากใน

กระชงัท่ีเล้ียงไว ้และบางส่วนสั่งซ้ือจากตลาดเพ ส่วนน ้าจืดท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภคนั้นก็สั่งจาก

บนฝ่ังเช่นกนั  

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท่ีโฮมสเตยก์ระชงัแพ B ใหบ้ริการส าหรับนกัท่องเท่ียว  ไดแ้ก่ 

เล่นน ้าบริเวณกระชงัแพ ร้องคาราโอเกะ กิจกรรมตกหมึกตกปลา และพายเรือคยกั และโหนเชือกลง

น ้า ดา้นการจดัรายการน าเท่ียวโฮมสเตยก์ระชงัแพ B ไม่ไดมี้การจดัทั้งแบบท่ี จดัรายการน าเท่ียวเอง

และแบบประสานกบับริษทัน าเท่ียวอ่ืน  แต่หากมีนกัท่องเท่ียวมาถาม ก็จะบอกแค่วา่มีเจา้ไหนบา้ง 
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ส่วนเร่ืองรายละเอียด จะให้นกัท่องเท่ียวไปคุย เอาเอง โฮมสเตยก์ระชงั แพ A กล่าววา่ “ป้ากลวั

พลาดน่ะ กลวัเอาเปรียบ พวกเร่ืองค่านายหนา้ไรพวกนั้นอ่ะ  ก็ใหน้กัท่องเท่ียวเคา้ไปคุยกบัทวัร์

กนัเอาเอง ไม่ตอ้งมาผา่นป้า ป้าไม่ยุง่” 

บริเวณใกลก้บัโฮมสเตย ์B มีแหล่งท่องเท่ียว คือ เกาะเสมด็ เกาะกุด เกาะทะลุ เขาแหลม

หญา้ เกาะกุฎี ซ่ึงการมีส่วนในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี  ของโฮมสเตยก์ระชงั

แพ B คือ การใชจุ้ลินทรียบ์  าบดัส่ิงปฏิกลู การแยกขยะ โดยขยะทัว่ไปจะน าไปทิ้งบนฝ่ังไม่ทิ้งลง

ทะเล ส่วนเศษอาหารจะน าไปเป็นอาหารของปลา หลงับา้น ซ่ึงปลาบริเวณหลงับา้นน้ีก็จะไม่ให้

นกัท่องเท่ียวมาตก ให้ ถือเป็นส่วนอนุรักษ ์ส่วน การชกัชวนใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความตระหนกัถึง

การอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี นั้นก็ใชก้ารพดูบอกง่ายๆ เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B บอกวา่ 

“นกัท่องเท่ียวคา้ก็รู้อยูแ่ลว้วา่มาเท่ียวในท่ีแบบน้ีควรจะท าตวัอยา่งไร” โฮมสเตยมี์การเผยแพร่ขอ้มูล

เก่ียวกบัรายละเอียดแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการบอกปากเปล่ากบั

นกัท่องเท่ียว เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซดข์องโฮมสเตย ์

เจา้ของ โฮมสเตย์ กระชงัแพ B กล่าววา่ โฮมสเตยข์องตนแทบจะไม่ ไดมี้การสร้าง 

ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และภาครัฐโดยเท่าไหร่นกั  เพราะโดยปกติแลว้ตนก็ไม่ไดข้ึ้นไปดา้นบนฝ่ัง

เลย จะอยูก่็แต่ในทะเล  ส าหรับกิจกรรม หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรม วถีิชีวติดั้งเดิม 

ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B คือ มีการเล้ียงปลาใหน้กัท่องเท่ียวไดศึ้กษาเรียนรู้ และมีกิจกรรมตกหมึก 

ตกปลาใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่ วม ในช่วงเวลาท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียว เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ B มี

รายไดจ้ากการเล้ียงปลา  ซ่ึงเม่ือถามถึงแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน เจา้ของเจา้ของโฮมสเตย์

กระชงัแพ B บอกวา่จะไม่เปล่ียนไปท าอาชีพเพราะตอนน้ียงัมีภาระหน้ีสินอยู ่

การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C ไดค้  าตอบ ดงัต่อไปน้ี 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ C มีรูปแบบการจดัการเป็นแบบธุรกิจส่วนตวั ท่ีพกัส าหรับ

นกัท่องเท่ียวเป็นหอ้งท่ีสร้างต่อเติมข้ึนมาเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวพกัโดยเฉพาะไม่ไดพ้กัร่วมกบัเจา้ของ

บา้น มีระบบการจองและการมดัจ าล่วงหนา้ แต่ไม่ไดมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้พกั โดย การจองจะตอ้ง

โอนมดัจ าล่วงหนา้ 20 % เม่ือโอนค่าจองแลว้ นกัท่องเท่ียวจะตอ้งแจง้ใหท้ราบ แลว้ทางโฮมสเตยจ์ะ

ส่ง SMS กลบัไปเพื่อยนืยนัการจอง ดา้นการจดัการเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์น

ของนกัท่องเท่ียวนั้น หอ้งพกัขอ งโฮมสเตยก์ระชงัแพ C ไม่สามารถล็อกจากภายนอกได ้
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นกัท่องเท่ียวจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นเอง  และมีเส้ือชูชีพส าหรับนกัท่องเท่ียว  การจดัการเร่ืองความ

สะอาดของท่ีพกั  โฮมสเตยก์ระชงัแพ C จะท าความสะอาด ทุกคร้ังหลงัจากแขกกลบั โดยจะเปล่ียน

ชุดเคร่ืองนอนทุกคร้ัง มีชุดเคร่ืองนอน 90 ชุดเอาไวส้ลบัใช ้  การจดัการส่ิงปฏิกลูจากหอ้งน ้าใชถุ้ง

กกัเก็บแลว้ใส่จุลินทรียเ์พื่อก าจดักล่ินและเร่งกระบวนการยอ่ยสลาย 

เจา้ของโฮมสเตยมี์การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวโดยการพดูคุย 

เมนูอาหารท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว  มี 5 เมนูไดแ้ก่ ปูน่ึง ต้ มย  าทะเล  ปลากะพงราดพริกกะปิ 

บรอกโคลีผดักุง้ เอน็หอยผดัฉ่า และผลไม ้ตอนเชา้เป็น ขา้วตม้ทะเล ปาท่องโก๋ กาแฟ โอวลัติน ซ่ึง

วตัถุดิบทั้งหมดซ้ือจากตลาดเพโดยไปเลือก  ซ้ือดว้ยตนเองท่ีตลาด ไม่ไดมี้ร้านประจ า จะไปเดินๆดู

แลว้ชอบร้านไหนก็จะซ้ือของจากร้านนั้นเลย  ส่วนน ้าจืดท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภคนั้นก็สั่งจากบน

ฝ่ัง  

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท่ี โฮมสเตยก์ระชงัแพ C ใหบ้ริการส าหรับนกัท่องเท่ียว  

ไดแ้ก่ เล่นน ้าบริเวณกระชงัแพ โยนบอลลงห่วง  โยนตวัลงทะเล  ตกหมึก ตกปลา (นกัท่องเท่ียวตอ้ง

เอาอุปกรณ์มาเอง ) พายเรือคยคั  นอกจากน้ียงั มีการจดัรายการน าเท่ียวใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึง

ประสานกบัโฮมสเตยก์ระชงัแพ C ไดแ้ก่ กิจกรรมด าน ้าดูปะการัง และการนัง่เรือตกหมึก  บริเวณ

ใกลก้บัโฮมสเตย ์C มีแหล่งท่องเท่ียว  คือ เกาะเสมด็ เกาะกุด เกาะทะลุ เขาแหลมหญา้ สถานแสดง

พนัธ์ุสัตวน์ ้าระยอง Rayong Aquarium ซ่ึงการมีส่วนในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียว

เหล่าน้ี ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C การเอาขยะไปทิ้งบนฝ่ัง ไม่ทิ้งลงทะเล ของเสียจากหอ้งน ้าก็ไม่

ปล่อยเลอะเทอะลงทะเล การชกัชวนใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษแ์หล่ง

ท่องเท่ียวเหล่าน้ีก็ใชก้ารพดูจาง่ายๆ ไม่ใหทิ้้งขยะลงทะเล ทางโฮมสเตยมี์การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั

รายละเอียดแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการบอกปากเปล่ากบันกัท่องเท่ียว 

เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซดข์องโฮมสเตย ์ 

ส าหรับการสร้าง ความสัมพนัธ์ภาครัฐก็ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์อะไร แต่กบัชุมชนก็มีการ

ซ้ือขายของพวกของสดท่ีน ามาใชใ้นโฮมสเตย์   ส าหรับกิจกรรม หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์

วฒันธรรม วถีิชีวติดั้งเดิม ของ โฮมสเตยก์ระชงัแพ C คือ การเล้ียงปลาใหน้กัท่องเท่ียวไดศึ้กษา

เรียนรู้ และมีกิจกรรมตกหมึก ตกปลา ในช่วงเวลาท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียว เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C 
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มีรายไดจ้ากการเล้ียงปลา  ซ่ึงเม่ือถามถึงแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน  เจา้ของเจา้ของ โฮมส

เตยก์ระชงัแพ C กล่าววา่ไม่เปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืนแน่นอน  

การสัมภาษณ์เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D ไดค้  าตอบ ดงัต่อไปน้ี 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ D มีรูปแบบการจดักา รเป็นแบบธุรกิจส่วนตวั ท่ีพกัส าหรับ

นกัท่องเท่ียว  ในตอนแรกเป็นการแบ่งพื้นท่ีใหน้กัท่องเท่ียวพกัร่วมกบัเจา้ของบา้น คือกางมุง้นอน

ดว้ยกนัท่ีหนา้บา้นเลย หรือไม่ก็กางเตน็ท ์แต่มาภายหลงัจึงก่อสร้างต่อเติมท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว

มีระบบการจองและการมดัจ าล่วงหนา้ แต่ไม่ไดมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้พกั โดย ตอ้งจองล่วงหนา้

ประมาณ 1 อาทิตย ์แลว้โอนมดัจ า 30 % ของจ านวนเตม็ 

ดา้นการจดัการเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวนั้น 

หอ้งพกัของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D มีกุญแจขนาดเล็กไวส้ าหรับใหน้กัท่องเท่ียวล็อกหอ้งจา กดา้น

นอก มีเส้ือชูชีพส าหรับนกัท่องเท่ียว มีถงัดบัเพลิง  และมียาสามญัประจ าบา้น  การจดัการเร่ืองความ

สะอาดของท่ีพกั  โฮมสเตยก์ระชงัแพ D  จะท าความสะอาดเฉพาะเวลาท่ีจะมีแขกเขา้พกั   แลว้เร่ือง

การซกัเคร่ืองนอนต่างๆก็เอาไปใส่ตูห้ยอดเหรียญบนฝ่ังแลว้เอากลบัมาตากท่ีกระชั ง ในส่วนของ

หอ้งน ้าจะใชบ้่อกกัส่ิงปฏิกลู แลว้ใส่จุลินทรียเ์พื่อก าจดักล่ินและเร่งกระบวนการยอ่ยสลาย  เจา้ของ

โฮมสเตยมี์การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวโดยการพดูคุย สร้างความเป็นกนัเอง  

เมนูอาหารท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว มี   5 เมนู คือ ปลากะพงราดพริก หมึกทอดกระเทียมพริกไทย ปู

มา้น่ึง ตม้ย  าปลากะพง หอยชกัตีน/เอน็หอยผดัเนย  และผลไมต้ามฤดูกาล ตอนเชา้เป็น ขา้วตม้ทะเล 

ปาท่องโก๋ กาแฟ โอวลัติน ซ่ึงวตัถุดิบบางส่วนไดจ้ากท่ีเล้ียงในกระชงัและบางส่วนซ้ือมาจากตลาด

เพ ส่วนน ้าจืดท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภคนั้นก็สั่งจากบนฝ่ังเช่นกนั  

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท่ี โฮมสเตยก์ระชงัแพ D ใหบ้ริการส าหรับนกัท่องเท่ียว  

ไดแ้ก่ เล่นน ้าบริเวณกระชงัแพ  กิจกรรมตกหมึก ตกปลา  และพายเรือคยกั  นอกจากน้ียงัมีการจดั

รายการน าเท่ียวโดยประสานงานกบับริษทัทวัร์อ่ืนไว้ ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมด าน ้าข้ าง

เกาะเสมด็ ราคาคนละ 650 บาท รับตั้งแต่ 10 คน ข้ึนไป หากต ่ากวา่ 10 คน ตอ้งเหมาในราคา 10 คน  

บริเวณใกลก้บัโฮมสเตย ์A มีแหล่งท่องเท่ียว คือ เกาะเสมด็ เกาะกุด เกาะทะลุ เขาแหลม

หญา้ ซ่ึงการมีส่วนในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี  ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D คือ

การแยกขยะ โดยขยะทัว่ไปจะน าไปทิ้งบนฝ่ังไม่ทิ้งลงทะเล และไดมี้การชกัชวนใหน้กัท่องเท่ียว
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เกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี โดยการติดป้ายใหแ้ยกขยะ และบอกกล่าว

ไม่ใหทิ้้ งขยะลงทะเล  ทางโฮมสเตยมี์การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดแหล่งท่องเท่ียวหรือ

กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการบอกปากเปล่ากบันกัท่องเท่ียว เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซดข์องโฮมสเตย ์ 

โฮมสเตย์กระชงัแพ Dไดมี้การสร้าง ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และการใหค้วามร่วมมือ

กบัภาครัฐโดย เขา้ร่วมกิจกรรมกับของเทศบาล คือ กิจกรรมถุงพลาสติกแลกทอง เจา้ของโฮมสเตย์

กระชงัแพ D กล่าววา่ “ เวลามีถุงลอยมาป้าก็เก็บๆไว ้พอไดเ้ยอะๆก็เอาไปแลกกบัเทศบาลเขา เพราะ

ยงัไงขยะลอยมาเราไม่เก็บมนัก็มาติดกระชงัเราอยูดี่ มนัก็ดูสกปรก ดูไม่น่ามอง ขยะส่วนใหญ่ก็มา

จากบนฝ่ังนัน่แหล่ะ เอามาทิ้งๆกนัพอน ้าข้ึนก็พดัขยะลงมา แลว้ก็มาติดกระชงัป้า ” ส าหรับกิจกรรม 

หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรม วถีิชีวติดั้งเดิม ของ โฮมสเตยก์ระชงัแพ D คือ การเล้ียง

ปลาใหน้กัท่องเท่ียวไดศึ้กษาเรียนรู้ และมีกิจกรรมตกหมึก ตกปลาใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วม  ส่วน

ช่วงเวลาท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียว เจา้ของ โฮมสเตยก์ระชงัแพ D มีรายไดจ้ากการเล้ียงปลา  ซ่ึงเม่ือถามถึง

แนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน เจา้ของเจา้ของ โฮมสเตยก์ระชงัแพ D กล่าววา่ไม่เปล่ียนไปท า

อาชีพแต่ก็ไม่ขยายเพิ่มแลว้ และยงักล่าวอีกวา่ “ถา้มีคนมาซ้ือป้าก็จะขายนะ แลว้ข้ึน ไปอยูบ่นฝ่ังเลย  

เพราะลูกป้าเขาก็ไม่ชอบมาอยูแ่บบน้ี แลว้ป้ากบัลุงก็แก่แลว้ ท าไม่ค่อยไหว แต่ก็มีนายทุนมาขอร่วม

หุน้นะแต่ป้าไม่เอา ป้าไม่ชอบท างานร่วมกบัใคร ถา้มาซ้ือป้าขายแต่ถา้มาหุน้ป้าไม่เอา” 

 

4.2   ข้อมูลด้านคุณภาพโฮมสเตย์กระชังแพ 

ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอผลการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการส ารวจความคิดเห็น

ของนกัทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวยงัโฮมสเตยก์ระชงัแพ แต่ละแห่ง  บริเวณต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง  เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานของงานวจิยัท่ีวา่  ธุรกิจโฮมสเตย์ กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอ

เมือง จงัหวดั ระยองเป็นโฮมสเตยท่ี์มี คุณภาพ  มีการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน ตรงตาม ดชันีช้ีวดั

มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ซ่ึงผลการส ารวจมีดงัน้ี 

โฮมสเตย์กระชังแพ A 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน ร้อยละ ดงั

ตารางท่ี  4.1 
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ตารางที่  4.1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโฮมสเตยก์ระชงัแพ A 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.    เพศ 

ชาย 

 หญิง 

 

10 

10 

 

50.00 

50.00 

 รวม 20 100 

2.    อายุ 

20ปีหรือ ต ่ากวา่       

21-30 ปี        

31-40 ปี       

41-50 ปี        

51 ปีข้ึนไป 

 

2 

13 

3 

2 

0 

 

10.00 

65.00 

15.00 

10.00 

0.00 

 รวม 20 100 

3.    ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา    

มธัยมศึกษาตอนตน้   

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  

อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท   

ปริญญาเอก     

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________ 

 

0 

0 

2 

1 

17 

0 

0 

0 

 

0.00 

0.00 

10.00 

5.00 

85.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 รวม 20 100 
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ตารางที่  4.1 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

4. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท     

10,000 - 20,000 บาท 

20,001 -  30,000 บาท    

30,001 -  40,000 บาท 

40,001 -  60,000 บาท   

มากกวา่ 60,001 บาท 

 

2 

16 

2 

0 

0 

0 

 

10.00 

80.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 รวม 20 100 

5. ประสบการณ์การเข้าพกั 

เคย   

ไม่เคย 

 

16 

4 

 

80.00 

20.00 

 รวม 20 100 

6. ระยะเวลาเข้าพกั 

____2_____วนั _____1____คืน 

 

20 

 

100.00 

7. จุดประสงค์ในการมาพกั 

ศึกษา/ชม ธรรมชาติ     

ศึกษา/ชม วถีิชีวติชาวประมง 

กีฬา     

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

2 

4 

0 

14 

 

10.00 

20.00 

0.00 

70.00 

อ่ืน ๆ ระบุ__________________ 0 0.00 

รวม 20 100 
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จากตารางท่ี 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือ

ร้อยละ 50 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 65 รองลงมา  31-40 ปี และร้อยละ 15 20ปีหรือ 

ต ่ากวา่ ร้อยละ 10 เช่นเดียวกบั 41-50 ปี ส่วนระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดส่วนใหญ่คือปริญญาตรี  ร้อย

ละ 85 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือ ปวช. ร้อยละ 10 และอนุปริญญา  หรือ ปวส. หรือ

เทียบเท่านอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 5 ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,000 - 20,000 

บาท ร้อยละ 80 และรองลงมาคือ ต ่ากวา่  10,000 บาท และ 20,001 -  30,000 บาท ในสัดส่วนท่ี

เท่ากนัคือ ร้อยละ 10 ซ่ึงร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์ในการเขา้พกัโฮมส

เตยม์าก่อนแลว้ และผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ร้อยละ 100 มีระยะเวลาในการเขา้พกัอยูท่ี่  2 วนั 1 

คืน โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการมาพกัเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจร้อยละ 70 รองลงมาคือเพื่อศึกษา/

ชม วถีิชีวติชาวประมงร้อยละ 20 และต ่าท่ีสุดร้อยละ 10 คือเพื่อศึกษา/ชม ธรรมชาติ  

 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์ 

 จากหลกัเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทยซ่ึงประกอบดว้ย 10 เกณฑม์าตรฐาน 31 ตวัช้ีวดั 

การท่ีโฮมสเตยจ์ะผา่นมาตรฐานไดจ้ะตอ้งมี คะแนนค่าเฉล่ียรวมท่ีมากกวา่ 3.5 และคะแนนถ่วง

น ้าหนกัจะตอ้งเกิน 70.00 การประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยใ์นการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ดงัตารางท่ี 4.2 (วธีิการค านวณไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ) 
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ตารางที ่ 4.2 คะแนนการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(C) 

น ้าหนกั 
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกั 
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

1.ด้านทีพ่กั           
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1  82 4.10 82.00 2 8.20 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2  80 4.00 80.00 3 12.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3  76 3.80 76.00 2 7.60 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4  39 1.95 39.00 3 5.85 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.46 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
69.25 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    
33.65 

2. ดา้นอาหาร           
ตวัช้ีวดัท่ี 2.1  88 4.40 88.00 2 8.80 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.2  89 4.45 89.00 3 13.35 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.3  87 4.35 87.00 3 13.05 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.4  44 2.20 44.00 2 4.40 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.85 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
77.00 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    
39.60 
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ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(C) 

น ้าหนกั 
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกั 
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

3.ด้านความปลอดภัย           
ตวัช้ีวดัท่ี 3.1  18 0.90 18.00 5 4.50 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.2  44 2.20 44.00 5 11.00 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
1.55 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
31.00 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    
15.50 

4. อธัยาศยัไมตรีของเจา้ของ
บา้นและสมาชิกในครัวเรือน           
ตวัช้ีวดัท่ี 4.1  80 4.00 80.00 5 20.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 4.2  65 3.25 65.00 5 16.25 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.63 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
72.50 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    
36.25 
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ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(C) 

น ้าหนกั 
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกั 
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

5. รายการน าเทีย่ว           
ตวัช้ีวดัท่ี 5.1  61 3.05 61.00 4 12.20 
ตวัช้ีวดัท่ี 5.2  64 3.20 64.00 3 9.60 
ตวัช้ีวดัท่ี 5.3  82.00 4.10 82.00 3 12.30 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.45 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
69.00 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    
34.10 

6. ด้านทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม           
ตวัช้ีวดัท่ี 6.1  98 4.90 98.00 2 9.80 
ตวัช้ีวดัท่ี 6.2 81 4.05 81.00 3 12.15 
ตวัช้ีวดัท่ี 6.3  71 3.55 71.00 2 7.10 
ตวัช้ีวดัท่ี 6.4  70 3.50 70.00 3 10.50 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
4.00 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
80.00 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    
39.55 
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ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(C) 

น ้าหนกั 
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกั 
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

7. ด้านวฒันธรรม           

ตวัช้ีวดัท่ี 7.1  88 4.40 88.00 5 22.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 7.2  60 3.00 60.00 5 15.00 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.70    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   74.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    37.00 

8. ด้านรายได้เสริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกจิชุมชน        

ตวัช้ีวดัท่ี 8.1  49 2.45 49.00 2 4.90 

ตวัช้ีวดัท่ี 8.2  22 1.10 22.00 3 3.30 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  1.78    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   35.50   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    8.20 

9. การบริหารของโฮมสเตย์           

ตวัช้ีวดัท่ี 9.1   0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.2  0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.3  0 0.00 0.00 3 0.00 
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ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(C) 

น ้าหนกั 
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกั 
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.4  0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.5   55 2.75 55.00 2 5.50 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.6  55 2.75 55.00 3 8.25 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  0.92    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   18.33   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   13.75 

10.ด้านประชาสัมพนัธ์           

ตวัช้ีวดัท่ี 10.1  41 2.05 41.00 3 6.15 

ตวัช้ีวดัท่ี 10.2  46 2.30 46.00 2 4.60 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  2.18    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   43.50   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ในแต่ละเกณฑ์ 

    10.75 

รวมน ้าหนกั    100  

ค่าเฉลีย่รวม  2.85    

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมส
เตย์ 

    2.68 

ร้อยละคะแนนค่าเฉลีย่ถ่วง
น า้หนักของโฮมสเตย์ 

    53.67 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่โฮมสเตยก์ระชงัแพ A มีค่าเฉล่ียในเกณฑท์รัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มสูงท่ีสุด  4.00 คะแนน รองลงมาคือ เกณฑอ์าหาร  3.85 คะแนน อนัดบัท่ีสามเกณฑ์ ดา้น

วฒันธรรม  3.70 คะแนน อนัดบัท่ี ส่ีเกณฑอ์ธัยาศยัไมตรีของเจา้ของบา้นและสมาชิกในครัวเรือน  

3.63 คะแนน อนัดบัท่ีหา้เกณฑท่ี์พกั  3.46 คะแนน อนัดบัท่ีหกเกณฑร์ายการน าเท่ียว  3.45 คะแนน 

อนัดบัท่ีเจด็เกณฑด์า้นประชาสัมพนัธ์  2.18 คะแนน อนัดบัท่ีแปดเกณฑด์า้นรายไดเ้สริม และการ

เช่ือมโยงกบัธุรกิจชุมชน  1.78 คะแนน อนัดบัท่ีเกา้เกณฑด์า้นความปลอดภยั  1.55 คะแนน ส่วน

เกณฑท่ี์มีคะแนนต ่าท่ีสุดคือเกณฑก์ารบริหารของโฮมสเตย์  0.92 คะแนน จากคะแนนทั้ง 10 เกณฑ ์

คิดเป็นค่าเฉล่ียรวมได ้ 2.85 คะแนน และมีคะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์ อยูท่ี่ 53.67% 

ถือวา่โฮมสเตยก์ระชงัแพ A ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ B  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน ร้อยละ ดงัตารางท่ี  4.3 

 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโฮมสเตยก์ระชงัแพ   B 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.    เพศ 

ชาย 

 หญิง 

 

22 

23 

 

48.89 

51.11 

 รวม 45 100 

2.    อายุ 

20ปีหรือ ต ่ากวา่       

21-30 ปี        

 

1 

33 

 

2.22 

73.33 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

 31-40 ปี       

41-50 ปี        

51 ปีข้ึนไป 

9 

1 

1 

20.00 

2.22 

2.22 

 รวม 45 100 

3.    ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา    

มธัยมศึกษาตอนตน้   

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  

อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท   

ปริญญาเอก     

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________ 

 

0 

1 

4 

6 

24 

10 

0 

0 

 

0.00 

2.22 

8.89 

13.33 

53.33 

22.22 

0.00 

0.00 

 รวม 45 100 

4. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท     

10,000 - 20,000 บาท 

20,001 -  30,000 บาท    

30,001 -  40,000 บาท 

40,001 -  60,000 บาท    

มากกวา่ 60,001 บาท 

 

7 

17 

9 

5 

6 

1 

 

15.56 

37.78 

20.00 

11.11 

13.33 

2.22 

 รวม 45 100 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์การเข้าพกั 

เคย   

ไม่เคย 

 

18 

27 

 

40.00 

60.00 

 รวม 45 100 

6. ระยะเวลาเข้าพกั 

____2_____วนั _____1____คืน 

 

45 

 

100.00 

7. จุดประสงค์ในการมาพกั 

ศึกษา/ชม ธรรมชาติ     

ศึกษา/ชม วถีิชีวติชาวประมง 

กีฬา     

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

อ่ืน ๆ ระบุ________ถ่ายภาพ__________ 

 

5 

4 

0 

35 

1 

 

11.11 

8.89 

0.00 

77.78 

2.22 

 รวม 45 100 

 

จากตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.11 ซ่ึงไม่ต่างกนั

มากกบัเพศชาย ร้อยละ 48.89 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ  73.33 มากท่ีสุด รองลงมา 31-40 ปี 

ร้อยละ 20.00 และต ่าสุด ร้อยละ 2.22 คือระหวา่ง 20ปีหรือ ต ่ากวา่ 41-50 ปี และ 51 ปีข้ึนไป ส าหรับ

ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดส่วนใหญ่คือปริญญาตรี ร้อยละ รองลงมาปริญญาโท ร้อยละ 22.22  

อนุปริญญา  หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  ร้อยละ 13.33 มธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือ ปวช. ร้อยละ 8.89 

และต ่าสุดร้อยละ 2.22 มธัยมศึกษาตอนตน้ ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,000 

- 20,000 บาท ร้อยละ 37.78 อนัดบัสองร้อยละ 20.00 ระหวา่ง 20,001 -  30,000 บาท อนัดบัสามร้อย

ละ 15.56 ต ่ากวา่ 10,000 บาท อนัดบัส่ีร้อยละ 13.33 ระหวา่ง 40,001 -  60,000 บาท อนัดบัหา้ร้อย

ละ 11.11 ระหวา่ง 30,001 -  40,000 บาท และอนัดบัสุดทา้ยร้อยละ 2.22 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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มากกวา่ 60,001 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้พกัโฮมสเตยม์า

ก่อน ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40 เป็นผูท่ี้เคยมีประสบการณ์เขา้พกัโฮมสเตยม์าก่อน ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดร้อยละ 100 เขา้พกัท่ีโฮมสเตยเ์ป็นเวลา  2 วนั 1 คืน โดยส่วนใหญ่มี

จุดประสงคเ์พื่อพกัผอ่นหยอ่นใจร้อยละ 77.78 รองลงมาเพื่อศึกษา /ชม ธรรมชาติร้อยละ 11.11 เพื่อ

ศึกษา/ชม วถีิชีวติชาวประมงร้อยละ 8.89 และเพื่อจุดประสงคอ่ื์น(ถ่ายภาพ) ร้อยละ 2.22 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์ 

 จากหลกัเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทยซ่ึงประกอบดว้ย 10 เกณฑม์าตรฐาน 31 ตวัช้ีวดั 

การท่ีโฮมสเตยจ์ะผา่นมาตรฐานไดจ้ะตอ้งมีคะแนนค่าเฉล่ียรวมท่ีมากกวา่ 3.5 และคะแนนถ่วง

น ้าหนกัจะตอ้งเกิน 70.00 การประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยใ์นการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ดงัตารางท่ี 4.4 (วธีิการค านวณไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ) 

 

ตารางที่  4.4  คะแนนการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  B 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

1.ด้านทีพ่กั           
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1  185 4.11 82.22 2 8.22 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2  182 4.04 80.89 3 12.13 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3  171 3.80 76.00 2 7.60 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4  177 3.93 78.67 3 11.80 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.97 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
79.44 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

  
39.76 
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ตารางที่  4.4  (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

2. ด้านอาหาร           

ตวัช้ีวดัท่ี 2.1  199 4.42 88.44 2 8.84 

ตวัช้ีวดัท่ี 2.2  198 4.40 88.00 3 13.20 

ตวัช้ีวดัท่ี 2.3  187 4.16 83.11 3 12.47 

ตวัช้ีวดัท่ี 2.4  194 4.31 86.22 2 8.62 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  4.32    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   86.44   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   43.13 

3.ด้านความปลอดภัย           

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1  135 3.00 60.00 5 15.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2  152 3.38 67.56 5 16.89 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.19    

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   63.78   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   31.89 
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ตารางที่  4.4 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

4. อธัยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน       

ตวัช้ีวดัท่ี 4.1  199 4.42 88.44 5 22.11 

ตวัช้ีวดัท่ี 4.2  168 3.73 74.67 5 18.67 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  4.08    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   81.56   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   40.78 

5. รายการน าเทีย่ว           

ตวัช้ีวดัท่ี 5.1  134 2.98 59.56 4 11.91 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.2  136 3.02 60.44 3 9.07 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.3  141 3.13 62.67 3 9.40 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.04    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   60.89   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   30.38 

6. ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม        

ตวัช้ีวดัท่ี 6.1  166 3.69 73.78 2 7.38 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.2 158 3.51 70.22 3 10.53 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.3  146 3.24 64.89 2 6.49 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.4  141 3.13 62.67 3 9.40 
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ตารางที่  4.4  (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.39    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   67.89   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   33.80 

7. ด้านวฒันธรรม           

ตวัช้ีวดัท่ี 7.1  168 3.73 74.67 5 18.67 

ตวัช้ีวดัท่ี 7.2  182 4.04 80.89 5 20.22 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.89    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   77.78   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   38.89 

8. ด้านรายได้เสริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกจิชุมชน       

ตวัช้ีวดัท่ี 8.1  170 3.78 75.56 2 7.56 

ตวัช้ีวดัท่ี 8.2  129 2.87 57.33 3 8.60 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.32    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   66.44   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    16.16 

9. การบริหารของโฮมสเตย์           

ตวัช้ีวดัท่ี 9.1   0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.2  0 0.00 0.00 4 0.00 
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ตารางที่  4.4 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.3  0 0.00 0.00 3 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.4  0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.5   167 3.71 74.22 2 7.42 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.6  161 3.58 71.56 3 10.73 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  1.21    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   24.30   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   18.16 

10.ด้านประชาสัมพนัธ์           

ตวัช้ีวดัท่ี 10.1  141 3.13 62.67 3 9.40 

ตวัช้ีวดัท่ี 10.2  166 3.69 73.78 2 7.38 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.41    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   68.22   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

    16.78 

รวมน ้าหนกั    100  

ค่าเฉลีย่รวม  3.38    

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมสเตย์    3.10 

ร้อยละคะแนนค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมสเตย์   61.94 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา่โฮมสเตยก์ระชงัแพ B มีค่าเฉล่ียใน เกณฑอ์าหาร สูงท่ีสุด  4.32 

คะแนน รองลงมาคือเกณฑอ์ธัยาศยัไมตรีของเจา้ของบา้นและสมาชิกในครัวเรือน  4.08 คะแนน 

อนัดบัท่ีสามเกณฑ์ ท่ีพกั 3.97 คะแนน อนัดบัท่ีส่ีเกณฑว์ฒันธรรม  3.89 คะแนน อนัดบัท่ีหา้เกณฑ์

ประชาสัมพนัธ์  3.41 คะแนน อนัดบัท่ีหกเกณฑท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  3.39 คะแนน อนัดบัท่ี

เจด็เกณฑร์ายไดเ้สริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกิจชุมชน  3.32 คะแนน  อนัดบัท่ี แปดเกณฑค์วาม

ปลอดภยั  3.19 คะแนน อนัดบัท่ีเกา้เกณฑร์ายการน าเท่ียว  3.04 คะแนน ส่วนเกณฑท่ี์มีคะแนนต ่า

ท่ีสุดคือเกณฑก์ารบริหารของโฮมสเตย์  1.21 คะแนน จากคะแนนทั้ง 10 เกณฑ ์คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม

ได ้3.38 คะแนน และมี คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์ อยูท่ี่ 61.94% ถือวา่โฮมสเตย์

กระชงัแพ B ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ C  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน ร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโฮมสเตยก์ระชงัแพ  C 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.    เพศ 

ชาย 

 หญิง 

 

8 

7 

 

53.33 

46.67 

 รวม 15 100 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

2.    อายุ 

20ปีหรือ ต ่ากวา่       

21-30 ปี        

31-40 ปี       

41-50 ปี        

51 ปีข้ึนไป 

 

0 

3 

9 

3 

0 

 

0.00 

20.00 

60.00 

20.00 

0.00 

 รวม 15 100 

3.  ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา    

มธัยมศึกษาตอนตน้   

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  

อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี  

 

0 

0 

0 

0 

12 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

80.00 

 

3.    ระดับการศึกษา 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก     

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________ 

 

3 

0 

0 

 

20.00 

0.00 

0.00 

 รวม 15 100 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

4. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท     

10,000 - 20,000 บาท 

20,001 -  30,000 บาท    

30,001 -  40,000 บาท 

 

0 

1 

7 

3 

 

0.00 

6.67 

46.67 

20.00 

 40,001 -  60,000 บาท 3 20.00 

 มากกวา่ 60,001 บาท 1 6.67 

 รวม 15 100 

5. ประสบการณ์การเข้าพกั 

เคย   

ไม่เคย 

 

10 

5 

 

66.67 

33.33 

 รวม 15 100 

6. ระยะเวลาเข้าพกั 

____2_____วนั _____1____คืน 

 

15 

 

100.00 

 รวม 15 100 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

7. จุดประสงค์ในการมาพกั 

ศึกษา/ชม ธรรมชาติ     

ศึกษา/ชม วถีิชีวติชาวประมง 

กีฬา     

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

0 

1 

0 

14 

 

0.00 

6.67 

0.00 

93.33 

 อ่ืน ๆ ระบุ__________________ 0 0.00 

 รวม 15 100 

 

จากตารางท่ี  4.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.33 เป็นเพศหญิง

ร้อยละ 46.67 มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 60.00 มากท่ีสุด และรองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ 21-30 ปี 

และ 41-50 ปี เท่ากนัท่ีร้อยละ 20.00 ส่วนระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดนั้นร้อยละ 80.00 คือระดบั

ปริญญาตรี และร้อยละ 20.00 ระดบัปริญญาโท ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.67 อยู่

ระหวา่ง 20,001 -  30,000 บาท รองลงม ามีคะแนนเท่ากนัท่ีร้อยละ 20.00 คือ ระหวา่ง 30,001 -  

40,000 บาท และระหวา่ง 40,001 -  60,000 บาท และสุดทา้ยร้อยละ 6.67 ระหวา่ง 10,000 - 20,000 

บา เช่นเดียวกบั มากกวา่  60,001 บาท ส าหรับประสบการณ์การเขา้พกัโฮมสเตย ์ร้อยละ  66.67 เคย

เขา้พกัโฮมสเตยม์าก่อนแลว้ อี ก 33.33 ยงัไม่เคยมีประสบการณ์การเขา้พกัโฮมสเตยม์าก่อน ผูต้อบ

แบบสอบร้อยละ 100 ใชเ้วลาในการเขา้พกัเท่ากนัท่ี 2 วนั 1 คืน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อพกัผอ่นหยอ่น

ใจถึงร้อยละ 93.33 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 6.67 มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษา/ชม วถีิชีวติชาวประมง 

 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์ 

 จากหลกัเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทยซ่ึงประกอบดว้ย 10 เกณฑม์าตรฐาน 31 ตวัช้ีวดั 

การท่ีโฮมสเตยจ์ะผา่นมาตรฐานไดจ้ะตอ้งมีคะแนนค่าเฉล่ียรวมท่ีมากกวา่ 3.5 และคะแนนถ่วง
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น ้าหนกัจะตอ้งเกิน 70.00 การประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยใ์นการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ดงัตารางท่ี 4.6 (วธีิการค านวณไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3) 

 

ตารางที ่4.6 คะแนนการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  C  

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

1.ด้านทีพ่กั           
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1  59 3.93 78.67 2 7.87 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2  54 3.60 72.00 3 10.80 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3  56 3.73 74.67 2 7.47 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4  53 3.53 70.67 3 10.60 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.70 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 
  

74.00 
  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

  
36.73 

2. ด้านอาหาร           
ตวัช้ีวดัท่ี 2.1  60 4.00 80.00 2 8.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.2  54 3.60 72.00 3 10.80 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.3  50 3.33 66.67 3 10.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.4  32 2.13 42.67 2 4.27 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.27 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
65.33 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

  
33.07 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

3.ด้านความปลอดภัย           

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1  21 1.40 28.00 5 7.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2  45 3.00 60.00 5 15.00 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  2.20    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   44.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   22.00 

4. อธัยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน       

ตวัช้ีวดัท่ี 4.1  64 4.27 85.33 5 21.33 

ตวัช้ีวดัท่ี 4.2  63 4.20 84.00 5 21.00 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  4.23    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   84.67   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   42.33 

5. รายการน าเทีย่ว           

ตวัช้ีวดัท่ี 5.1  34 2.27 45.33 4 9.07 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.2  34 2.27 45.33 3 6.80 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.3  31 2.07 41.33 3 6.20 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  2.20    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   44.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   22.07 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

6. ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม          

ตวัช้ีวดัท่ี 6.1  60 4.00 80.00 2 8.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.2 55 3.67 73.33 3 11.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.3  43 2.87 57.33 2 5.73 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.4  44 2.93 58.67 3 8.80 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.37    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   67.33   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   33.53 

7. ด้านวฒันธรรม           

ตวัช้ีวดัท่ี 7.1  58 3.87 77.33 5 19.33 

ตวัช้ีวดัท่ี 7.2  58 3.87 77.33 5 19.33 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.87    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   77.33   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   38.67 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

8. ด้านรายได้เสริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกจิชุมชน        

ตวัช้ีวดัท่ี 8.1  53 3.53 70.67 2 7.07 

ตวัช้ีวดัท่ี 8.2  37 2.47 49.33 3 7.40 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.00    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   60.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   14.47 

9. การบริหารของโฮมสเตย์           

ตวัช้ีวดัท่ี 9.1   0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.2  0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.3  0 0.00 0.00 3 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.4  0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.5   46 3.07 61.33 2 6.13 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.6  43 2.87 57.33 3 8.60 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  0.99    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   19.78   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   14.73 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนน
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัใน
แต่ละ
ตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

10.ด้านประชาสัมพนัธ์           

ตวัช้ีวดัท่ี 10.1  31 2.07 41.33 3 6.20 

ตวัช้ีวดัท่ี 10.2  41 2.73 54.67 2 5.47 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  2.40  100  

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   48.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   11.67 

รวมน ้าหนกั    100  

ค่าเฉลีย่รวม  2.92    

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมสเตย์    2.69 

ร้อยละคะแนนค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมสเตย์   53.85 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่โฮมสเตยก์ระชงัแพ C มีค่าเฉล่ียในเกณฑอ์ธัยาศยัไมตรีของ

เจา้ของบา้นและสมาชิกในครัวเรือนสูงท่ีสุด  4.23 คะแนน รองลงมาคือเกณฑว์ฒันธรรม  3.87 

คะแนน อนัดบัท่ีสามเกณฑท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  3.37 คะแนน อนัดบัท่ีส่ีเกณฑท์รัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม 3.37 คะแนน อนัดบัท่ีหา้เกณฑอ์าหาร 3.27 คะแนน อนัดบัท่ีหกเกณฑร์ายไดเ้สริม และ

การเช่ือมโยงกบัธุรกิจชุมชน  3.00 คะแนน อนัดบัท่ีเจด็เกณฑป์ระชาสัมพนัธ์  2.40 คะแนน อนัดบัท่ี

แปดเกณฑร์ายการน าเท่ียว  2.20 คะแนน  และเกณฑค์วามปลอดภยั  2.20 คะแนน ส่วนเกณฑท่ี์มี

คะแนนต ่าท่ีสุดคือเกณฑก์ารบริหารของโฮมสเตย์  0.99 คะแนน จากคะแนนทั้ง 10 เกณฑ ์คิดเป็น
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ค่าเฉล่ียรวมได ้ 2.92 คะแนน และมี คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์ อยูท่ี่ 53.85% ถือวา่

โฮมสเตยก์ระชงัแพ C ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ D  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน ร้อยละ ดงัตารางท่ี  4.7 

 

ตารางที่  4.7  จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโฮมสเตยก์ระชงัแพ D 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.    เพศ 

ชาย 

 หญิง 

 

11 

9 

 

55.00 

45.00 

 รวม 20 100 

2.    อายุ 

20ปีหรือ ต ่ากวา่       

21-30 ปี        

31-40 ปี       

41-50 ปี        

51 ปีข้ึนไป 

 

1 

14 

1 

3 

1 

 

5.00 

70.00 

5.00 

15.00 

5.00 

 รวม 20 100 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

3.    ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา    

มธัยมศึกษาตอนตน้   

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  

อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท   

ปริญญาเอก     

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________ 

 

1 

0 

0 

1 

16 

2 

0 

0 

 

5.00 

0.00 

0.00 

5.00 

80.00 

10.00 

0.00 

0.00 

 รวม 20 100 

4. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท     

10,000 - 20,000 บาท  

20,001 -  30,000 บาท 

30,001 -  40,000 บาท 

40,001 -  60,000 บาท 

มากกวา่ 60,001 บาท 

 

1 

7 

10 

2 

0 

0 

 

5.00 

35.00 

50.00 

10.00 

0.00 

0.00 

 รวม 20 100 

5. ประสบการณ์การเข้าพกั 

เคย   

ไม่เคย 

 

12 

8 

 

60.00 

40.00 

 รวม 20 100 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

6. ระยะเวลาเข้าพกั 

____2_____วนั _____1____คืน 

 

20 

 

100.00 

 รวม 20 100 

7. จุดประสงค์ในการมาพกั 

ศึกษา/ชม ธรรมชาติ     

ศึกษา/ชม วถีิชีวติชาวประมง 

กีฬา     

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

อ่ืน ๆ ระบุ__________________ 

 

2 

4 

0 

14 

0 

 

10.00 

20.00 

0.00 

70.00 

0.00 

 รวม 20 100 

 

จากตารางท่ี  4.7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 55.00 เพศหญิงร้อย

ละ 45.00 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ 21-30 ปี ร้อยละ 70.00 รองลงมา 41-50 ปี ร้อยละ 15 และร้อยละ 

5.00 เท่ากนัสามช่วงอายคืุอ 20ปีหรือ ต ่ากวา่  31-40 ปี และ 51 ปีข้ึนไป ดา้นระดบัการศึกษาขั้น

สูงสุดส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 คือปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 10.00 คือปริญญาโท และอั นดบั

สุดทา้ยร้อยละ 5.00 เท่ากนัคือ ประถมศึกษา และอนุปริญญา  หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  ส าหรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20,001 -  30,000 บาท ร้อยละ 50.00 รองลงมา 10,000 - 

20,000 บาท ร้อยละ 35.00 30,001 -  40,000 บาท ร้อยละ 10.00 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ  5.00 คือ ต ่า

กวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 60.00 ของผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการเขา้พกัโฮมสเตยม์า

ก่อนอีกร้อยละ 40.00 ไม่เคย และผูต้อบแบบสอบถามทั้งร้อยละ 100 พกัยงัโฮมสเตยเ์ป็นเวลา 2 วนั 

1 คืน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจมากท่ีสุดร้อยละ 70.00 รองลงมาเพื่อศึกษา /ชม วถีิ

ชีวติชาวประมง ร้อยละ 20.00 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 10.00 เพื่อศึกษา/ชม ธรรมชาติ 
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์ 

 จากหลกัเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทยซ่ึงประกอบดว้ย 10 เกณฑม์าตรฐาน 31 ตวัช้ีวดั 

การท่ีโฮมสเตยจ์ะผา่นมาตรฐานไดจ้ะตอ้งมีคะแนนค่าเฉล่ียรวมท่ีมากกวา่ 3.5 และคะแนนถ่วง

น ้าหนกัจะตอ้งเกิน 70.00 การประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยใ์นการวจิยัคร้ังน้ีแสดงเป็น จ านวน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ดงัตารางท่ี 4.8 (วธีิการค านวณไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ) 

 

ตารางที่  4.8  คะแนนการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยก์ระชงัแพ   D 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนนใน
แต่ละตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัในแต่
ละตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

1.ด้านทีพ่กั           
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1  80 4.00 80.00 2 8.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2  74 3.70 74.00 3 11.10 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3  65 3.25 65.00 2 6.50 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4  72 3.60 72.00 3 10.80 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.64 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
72.75 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

  
36.40 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนนใน
แต่ละตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัในแต่
ละตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

2. ด้านอาหาร           
ตวัช้ีวดัท่ี 2.1  91 4.55 91.00 2 9.10 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.2  90 4.50 90.00 3 13.50 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.3  86 4.30 86.00 3 12.90 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.4  41 2.05 41.00 2 4.10 
ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์

 
3.85 

   ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์ 

  
77.00 

  คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์ 

  
39.60 

3.ด้านความปลอดภัย           

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1  24 1.20 24.00 5 6.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2  56 2.80 56.00 5 14.00 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  2.00    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   40.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   20.00 

4. อธัยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน      

ตวัช้ีวดัท่ี 4.1  87 4.35 87.00 5 21.75 

ตวัช้ีวดัท่ี 4.2  74 3.70 74.00 5 18.50 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  4.03    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   80.50   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   40.25 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนนใน
แต่ละตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัในแต่
ละตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

5. รายการน าเทีย่ว           

ตวัช้ีวดัท่ี 5.1  36 1.80 36.00 4 7.20 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.2  35 1.75 35.00 3 5.25 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.3  41.00 2.05 41.00 3 6.15 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  1.87    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   37.33   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   18.60 

6. ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม          

ตวัช้ีวดัท่ี 6.1  85 4.25 85.00 2 8.50 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.2 73 3.65 73.00 3 10.95 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.3  62 3.10 62.00 2 6.20 

ตวัช้ีวดัท่ี 6.4  56 2.80 56.00 3 8.40 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  3.45    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   69.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   34.05 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนนใน
แต่ละตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัในแต่
ละตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

7. ด้านวฒันธรรม           

ตวัช้ีวดัท่ี 7.1  87 4.35 87.00 5 21.75 

ตวัช้ีวดัท่ี 7.2  88 4.40 88.00 5 22.00 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  4.38    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   87.50   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   43.75 

8. ด้านรายได้เสริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกจิชุมชน        

ตวัช้ีวดัท่ี 8.1  79 3.95 79.00 2 7.90 

ตวัช้ีวดัท่ี 8.2  27 1.35 27.00 3 4.05 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  2.65    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   53.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   11.95 

9. การบริหารของโฮมสเตย์           

ตวัช้ีวดัท่ี 9.1   0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.2  0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.3  0 0.00 0.00 3 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.4  0 0.00 0.00 4 0.00 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.5   64 3.20 64.00 2 6.40 

ตวัช้ีวดัท่ี 9.6  56 2.80 56.00 3 8.40 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

 

 

คะแนน
รวม 
(A) 

ค่าเฉล่ีย
ในแต่ละ
ตวัช้ีวดั

(B) 

ร้อยละ
คะแนนใน
แต่ละตวัช้ีวดั

(C) 

น ้าหนกั
(D) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนกัในแต่
ละตวัช้ีวดั 

(E) 

วธีิค านวณคะแนน (ตวัช้ีวดั)  A/20 B/5*100  B*D 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  1.00    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   20.00   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   14.80 

10.ด้านประชาสัมพนัธ์           

ตวัช้ีวดัท่ี 10.1  46 2.30 46.00 3 6.90 

ตวัช้ีวดัท่ี 10.2  51 2.55 51.00 2 5.10 

ค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์  2.43    

ร้อยละคะแนนในแต่เกณฑ์   48.50   

คะแนนรวมค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ์   12.00 

รวมน ้าหนกั    100  

ค่าเฉลีย่รวม  2.93    

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมสเตย์   2.71 

ร้อยละคะแนนค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมสเตย์   54.28 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่โฮมสเตยก์ระชงัแพ D มีค่าเฉล่ียในเกณฑว์ฒันธรรมสูงท่ีสุด  

4.38 คะแนน รองลงมาคือเกณฑอ์ธัยาศยัไมตรีของเจา้ของบา้นและสมาชิกในครัวเรือน  4.03 

คะแนน อนัดบัท่ีสามเกณฑอ์าหาร 3.85 คะแนน อนัดบัท่ีส่ีเกณฑท่ี์พกั  3.64 คะแนน อนัดบัท่ีหา้

เกณฑท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  3.45 คะแนน อนัดบัท่ีหกเกณฑร์ายไดเ้สริม และการเช่ือมโยงกบั

ธุรกิจชุมชน  2.65 คะแนน อนัดบัท่ีเจด็เกณฑป์ระชาสัมพนัธ์ 2.43 คะแนน อนัดบัท่ีแปดเกณฑค์วาม

ปลอดภยั  2.00 คะแนน อนัดบัท่ีเกา้เกณฑร์ายการน าเท่ียว  1.87 คะแนน ส่วนเกณฑท่ี์มีคะแนนต ่า
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ท่ีสุดคือเกณฑก์ารบริหารของโฮมสเตย์  1.00 คะแนน จากคะแนนทั้ง 10 เกณฑ ์คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม

ได ้2.93 คะแนน และมี คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์ อยูท่ี่ 54.28 % ถือวา่โฮมสเตย์

กระชงัแพ D ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

 

ตารางที ่4.9 คะแนนการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงั หวดั          

ระยอง 
 

 โฮมสเตย์
กระชงัแพ 

A 

โฮมสเตย์
กระชงัแพ 

B 

โฮมสเตย์
กระชงัแพ 

C 

โฮมสเตย์
กระชงัแพ 

D 
1.ดา้นท่ีพกั 3.46 3.97 3.70 3.64 
2.ดา้นอาหาร 3.85 4.32 3.27 3.85 
3.ดา้นความปลอดภยั 1.55 3.19 2.20 2.00 
4.ดา้นอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของบา้นและ    
สมาชิกในครัวเรือน  3.63 4.08 4.23 4.03 
5.ดา้นรายการน าเท่ียว 3.45 3.04 2.20 1.87 
6.ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 4.00 3.39 3.37 3.45 
7.ดา้นวฒันธรรม 3.70 3.89 3.87 4.38 
8.ดา้นรายไดเ้สริม และการเช่ือมโยงกบั
ธุรกิจชุมชน 1.78 3.32 3.00 2.65 
9.ดา้นการบริหารของโฮมสเตย ์ 0.92 1.21 0.99 1.00 
10.ดา้นประชาสัมพนัธ์ 2.18 3.41 2.40 2.43 
ค่าเฉลีย่รวม 2.85 3.38 2.92 2.93 

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของโฮมสเตย์ 2.68 3.10 2.69 2.71 

ร้อยละคะแนนค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 
ของโฮมสเตย์ 53.67 61.94 53.85 54.28 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ โฮมสเตยก์ระชงัแพ B มีระดบัคะแนนมากทีสุด  คือมีค่าเฉล่ีย
รวม 3.38 คะแนน  ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์  3.10 คะแนน และ ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ียถ่วง
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น ้าหนกัของโฮมสเตย ์61.94 รองลงมาคือโฮมสเตยก์ระชงัแพ D มีค่าเฉล่ียรวม 2.93 คะแนน ค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์  2.71 คะแนน และ ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์  
54.28 อนัดบัท่ีสามโฮมสเตยก์ระชงัแพ C มีค่าเฉล่ียรวม 2.92 คะแนน ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมส
เตย์ 2.69 คะแนน และ ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์  53.85 และอนัดบัสุดทา้ย
โฮมสเตยก์ระชงัแพ A มีค่าเฉล่ียรวม  2.85 คะแนน ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์  2.68 คะแนน 
และ ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย ์53.67  

จากผลการศึกษาทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา พบวา่การท าธุรกิจโฮมสเตยค์วบคู่ไปกบัการท า

การประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้านั้น  ท าใหช้าวประมงมีรายได้ เพิ่มข้ึนกวา่แต่ก่อน  ซ่ึงเป็นการยอมรับ

สมมติฐานขอ้ท่ี 1. ท่ีวา่ ธุรกิจโฮมสเตย์ กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ท าให้

ชาวประมงในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  นอกเหนือจากกา รท าอาชีพเดิม และจากคะแนน การประเมิน

มาตรฐานของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  พบวา่โฮมสเตยท์ั้ง 4 แห่งมี

ระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ก็ยงั ไม่ผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวเ้น่ืองจากมีคะแนน

ค่าเฉล่ียรวมต ่ากวา่ 3.5 คะแนน และมีร้อยละคะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์ต  ่ากวา่ 70 ซ่ึง

เป็นการปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 2.  ท่ีวา่ ธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง

เป็นโฮมสเตยท่ี์มีคุณภาพ มีการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน ตรงตามดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
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บทที่ 5   

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพเพื่อการท่องเท่ียว น้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ ศึกษา

คุณภาพของโฮมสเตยก์ระชงัแพและศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมแบบโฮมสเตย์ ส าหรับ

แหล่งท่องเท่ียวชายทะเล ควบคู่กบัการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า โดยใช้กรณีศึกษาจากโฮมสเตย์

กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  และมีแนวทางการวจิยัดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 

ประกอบกบัความรู้จากแนวความคิดในดา้นต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 โดยมีบทสรุปและ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษาจากโฮมส

เตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 5.1  สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา  

5.1.1  การจดัการธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ 

5.1.2  คุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพ 

 5.2  ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์

  5.2.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

5.1  สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา  

 ในการสรุปผลและอภิปรายผลน้ีไดใ้ชก้ารวเิคราะห์โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากบทท่ี 4 มา

วเิคราะห์ร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ภายใตแ้นวทางการ

วจิยัท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 1 โดยวเิคราะห์สรุปตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน ดงัน้ี 
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วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1.  เพื่อ ศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจท่ีพกัแรม แบบโฮมสเตย์  

ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวชายทะเล ควบคู่กบัการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ในต าบ ลเพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง  วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2.  เพื่อศึกษาคุณภาพของโฮมสเตย์กระชงัแพในต าบลเพ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง  และสมมติฐาน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1.  ธุรกิจโฮมสเตย์กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง ท าใหช้าวประมงในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  นอกเหนือจากการท าอาชีพเดิ ม  2.  ธุรกิจ

โฮมสเตย์กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองเป็นโฮมสเตยท่ี์มี คุณภาพ มีการจดัการท่ีได้

มาตรฐาน ตรงตามดชันีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

     5.1.1  การจดัการธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ 

               5.1.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ และโฮมสเตย ์

เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  เกือบทั้งหมดมี

ภูมิล าเนาอยูท่ี่ต  าบลเพ อ าเภอเมือ จงัหวดัระยอง มีเพียงเจา้ของโฮมสเตย์   C แห่งเดียวท่ีเป็นคนต่าง

ถ่ินมาจากกรุงเทพมหานคร เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพทุกท่านมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี

ตั้งแต่จบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)ไปจนถึงปริญญาตรี และแต่ละ

ท่านไม่ไดมี้การศึกษาในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวหรือการโรงแรมแต่อยา่งใด ดา้น

อาชีพหลกัในปัจจุบนัเจา้ของโฮมสเตย ์3 ท่านมีอาชีพเล้ียงปลา และอีก 1 ท่านใหบ้ริการน าเท่ียว ใน

อดีตเจา้ของโฮมสเตยแ์ต่ละท่านมีกา รท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเพียงอยา่งเดียวอยูร่ะหวา่ง 8-12 ปี

ซ่ึงการหนัมาประกอบธุรกิจโฮมสเตยค์วบคู่ไปดว้ยนั้นโฮมสเตยก์ระชงัแพ D หนัมาท าธุรกิจน้ีก่อน

เจา้ของท่านอ่ืนคือ ท ามาแลว้ประมาณ 6 ปี รองลงมาคือ โฮมสเตยก์ระชงัแพ A ประมาณ 3 ปี โฮมส

เตยก์ระชงัแพ B ประมาณ 2 ปี และล่าสุด โฮมสเตยก์ระชงัแพ C ประมาณ 7 เดือน โฮมสเตยท์ั้ง 4 

แห่งตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนั คือ บริเวณใกลก้บัท่าเทียบเรือ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  โดย

โฮมสเตยส่์วนใหญ่มีขนาดใกลเ้คียงกนั คือ มีจ านวนหอ้งพกั 5-6 หลงั สามารถรองรับนกัท่องเท่ียว

ได ้30-40 คนต่อวนั มีเพียงโฮมสเตย ์ B แห่งเดียวท่ีมีหอ้งพกั 9 หลงั และสามารถรองรับ

นกัท่องเท่ียวได ้100 คนต่อวนั 
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          5.1.1.2  การจดัการดา้นการเงิน 
การลงทุน 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ A เป็นโฮมสเตยข์นาดท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว 30-40 คน/วนั มูลค่า
ในการลงทุนทั้งส้ินนั้น ไม่สามารถระบุออกมาเป็นตวัเลขได ้แต่เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ก็ได้
บอกถึงการลงทุนไวค้ร่าวๆ คือ ในการสร้างตวัเรือนท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวใชเ้งินลงทุนประมาณ 
800,000 บาท โดยใชไ้มจ้ากเรือเก่าท่ีเคยใชใ้นการท าประมงแต่เดิมมาดดัแปลงท าใหป้ระหยดัตน้ทุน
ค่าซ้ือไมไ้ดเ้ยอะมาก ชุดเคร่ืองนอน ราคา 60,000 บาท เรือสปีดโบต๊ราคาประมาณ 400,000 บาท มี
เรือคยกั ราคา 36,000 บาท มีคนงานประจ า 1 คนใหเ้งินเดือนประมาณ 7,000-8,000 บาท นอกจากน้ี
ยงัมีคนงานท่ีจา้งเป็นรายวนัเฉพาะวนัท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวมาเขา้พกัอีก 3 คน คือ แม่ครัว พนกังานท า
ความสะอาด พนกังานเสิร์ฟอาหารและพนกังานทัว่ไป  ใหค้่าจา้งวนัละ 500 บาท 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ B เป็นโฮมสเตยข์นาดท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว 100 คน/วนั มูลค่าการ
ลงทุนรวมๆแลว้อยูใ่นหลกัสิบลา้น ตน้ทุนหลกัๆจะอยูท่ี่ไมแ้ละทุ่นลอยและการตกแต่ง  โฮมสเตย ์มี
เคร่ืองป่ันไฟขนาดใหญ่ ราคาประมาณ 300,000 บาท มีแผงโซ่ล่าเซลล ์มีเรือคยกั 40 ล า เป็นเงิน 
1,280,000 บาท และพายจ านวน 70 เป็นเงินประมาณ 70,000 บาท มีคนงาน 4 คน คือ แม่ครัว เด็ก
ลา้งจาน พนกังานท าความสะอาดและพนกังานทัว่ไป ใหค้่าจา้งวนัละ 300-400 บาท โดยจา้งมา
ท างานประจ าทุกวนั  

โฮมสเตยก์ระชงัแพ  C เป็นโฮมสเตยข์นาดรองรับนกัท่องเท่ียวได ้ 30 คนต่อวนั ใชเ้งิน

ลงทุนประมาณ 1,7000,000 บาท วสัดุหลกัต่างๆท่ีใชใ้นการก่อสร้างสั่งมาจากกรุงเทพมหานคร โดย

มีพี่สาวเป็นผูจ้ดัการหาวสัดุบางส่วนใหใ้นราคาถูก  บางส่วนหาซ้ือเ องจากในพื้นท่ี การก่อสร้าง

เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ C สร้างดว้ยตวัเอง มีชุดเคร่ืองนอน 90 ชุด มีเรือคยกั 3 ล า และมีเคร่ือง

ป่ันไฟ โฮมสเตยก์ระชงัแพ  C ไม่มีพนกังานประจ า ใชก้ารจา้งรายวนัเฉพาะวนัท่ีมีนกัท่องเท่ียวจอง

หอ้งพกั จา้งในราคา 350-400 บาทต่อคน 

โฮมสเตยก์ระชงัแพ D เป็นโฮมสเตยข์นาดรองรับนกัท่องเท่ียวได ้ 40 คนต่อวนั มีมูลค่า

การลงทุนเกือบ 2 ลา้นบาท เฉพาะตวับา้นพกัใชเ้งินลงทุนประมาณ 1 ลา้นกวา่บาท  ในคร้ังแรกเร่ิม

สร้างท่ี 2 หลงัก่อน โดยเจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D เป็นผูส้ร้างเองร่วมกบัคนงานชาวกมัพชูาอีก 1 

คน ไม่ไดมี้ การจา้งช่างมาสร้างเน่ืองจากค่าจา้งแพงมาก และเงินหมดไปกบัค่าวตัถุดิบต่างๆเยอะ 
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เช่น ไมไ้ผ ่เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพ D หาซ้ือไดใ้นราคา ล าละ 200 บาท(ไม่สามารถเลือกขนาด

ได้) ไม่รวมค่าลากไมม้าส่งยงัโฮมสเตยก์ระชงัแพ  ท่ีเหลือเป็นค่าเคร่ืองป่ันไฟ ค่าชุดเคร่ืองนอน 

เรือคยกั 2 ล า และค่าน ้าจืด  มีคนงาน1 คน ปัจจุบนัใหเ้งินเดือน เดือนละ 10,000 บาท 

การจดัหาเงินทุน 
โฮมสเตยก์ระชงัแพ 3 แห่งใชเ้งินเก็บจากการท าประมงเพาะเล้ียงมาเป็นทุน ในการท า

ธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ มีเพียงแห่งเดียวท่ีใชเ้งินกูน้อกระบบมาใชใ้นการลงทุน 
รายได ้

ทั้งรายไดต่้อเดือนของโฮมสเตยก์ระชงัแพ A ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่สามารถตอบเป็นตวัเลข

ได้ โฮมสเตยก์ระชงัแพ B มีรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณเดือนละ 200,000 – 300,000 บาท หกัค่าใชจ่้าย

ต่างๆแลว้จะเหลือก าไรอยูท่ี่ประมาณ 50,000 – 70,000 บาทต่อเดือน โฮมสเตยก์ระชงัแพ C นั้น

รายไดต่้อเดือนยงัไม่คงท่ี  หากมีนกัท่องเท่ียวมาพกั 30 คนหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ก็จะเหลือก าไร

อยูป่ระมาณ 10,000 บาท แต่ในความเป็นจริงขณะน้ี ใน 1 เดือนมีแขกมาพกัประมาณ 10-20 คน ก็

จะไดก้ าไรอยูป่ระมาณ 3,000-6,000 บาท และโฮมสเตยก์ระชงัแพ D มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 

30,000 บาท เป็นตน้ทุนประมาณ 12,000 บาท และเหลือเป็นก าไรประมาณ 8,000 บาท ส่วนรายได้

ในการท าประมงก่อนท่ีจะมาท าธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ นั้นโฮมสเตยก์ระชงัแพทั้ง 4 แห่ง อยูใ่น

ภาวะท่ีไดก้ าไรนอ้ยมากไปจนถึงขาดทุน ซ่ึง หากเทียบกบัในอดีตท่ี ท าประมงเพราะเล้ียงสัตวน์ ้า

เพียงอยา่งเดียวแลว้ การท าธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพควบคู่กนัไปดว้ยจะก่อใหเ้กิดรายไดดี้กวา่ 

           5.1.1.3  การด าเนินการและการบริการ 
โฮมสเตย์แกระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ทุกแห่งมีรูปแบบการจดัการ

แบบธุรกิจส่วนตวั ตวัโฮมสเตยต์ั้งอยูใ่นทะเล เจา้ของโฮมสเตยใ์ชชี้วติส่วนใหญ่อยูแ่ต่บนกระชงัแพ 

แทบจะไม่ไดข้ึ้นมาบนฝ่ัง ท าใหโ้ฮมสเตยมี์ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและภาครัฐนอ้ยมาก โฮมสเตย์มี

ระบบการจอง และการมดัจ าล่วงหนา้ แต่ไม่มีขั้นตอน การลงทะเบียน ก่อนการเขา้พกัใดๆเลย การ

จดัการท่ีพกัในปัจจุบนัของนกัท่องเท่ียวโฮมสเตยก์ระชงัแพทั้ง 4 แห่งเป็นแบบการก่อสร้างต่อเติมท่ี

พกัส าหรับนกัท่องเท่ียว การจดัการเร่ืองความสะอาดของท่ีพกั จะท าเฉพาะเวลาท่ีมีนกัท่องเท่ียว คือ 

ท าความสะอาดก่อนนกัท่องเท่ียวจะเขา้พกัและหลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวกลบัไปแลว้ เมนูอาหารท่ี
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ท่านใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว เป็นเมนูท่ีคลา้ยคลึงกนัทั้ง 4 แห่ง วตัถุดิบบางส่วนไดจ้ากท่ีเล้ียงใน

กระชงัของแต่ละโฮมสเตยแ์ละอีกส่วนหน่ึงไดจ้ากตลาดเพ น ้าท่ีน ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภคก็เช่น

ไดม้าจากการสั่งน ้าจืดจากบนฝ่ัง โดยผูข้ายจะน ้ามาส่งใหถึ้งโฮมสเตย ์ส าหรับ การจดัการเร่ืองความ

ปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่แทบจะไม่มีการดูแลความปลอดภยั

ในทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว จะเห็นไดจ้ากการท่ีหอ้งพกั 3 ใน 4 แห่งไม่สามารถล็อกจากภายนอก

ได ้โฮสมเตยก์ระชงัแพทุกแห่งมีการดูแลความปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติ แค่ในส่วนของการท ากิจกรรม

ในน ้า เช่น มีเส้ือชูชีพไวบ้ริการ นอกจากน้ียงัไม่มีโฮมสเตย์ กระชงัแพ ใดกล่าวถึงยาสามญัประจ า

บา้นเลย การตอ้นรับ หรือการ สร้างความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียว เจา้ของโฮมสเตยทุ์กแห่งใชก้าร

พดูคุยสร้างความเป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว มีกิจกรรมการท่องเท่ี ยวท่ีเหมือนกนั คือเป็นกิจกรรม

ทางน ้าทั้งหมด เช่น เล่นน ้า พายเรือคยกั ตกปลาตกหมึก เป็นตน้ บริเวณใกลก้บัโฮมสเตยมี์แหล่ง

ท่องเท่ียว คือ ชายหาดทะเลระยอง เกาะเสมด็ เกาะกุด เกาะทะลุ เขาแหลมหญา้ เกาะกุฎี สถานแสดง

พนัธ์ุสัตวน์ ้าระยอง Rayong Aquarium ซ่ึงโฮมสเตยก์ระชั งแพ 1 แห่ง มีการจดัรายการน าเท่ียว ซ่ึง

เจา้ของโฮมสเตยเ์ป็นผูจ้ดัเอง โฮมสเตยก์ระชงัแพ 2 แห่ง ก็มีการจดัรายการน าเท่ียวเช่นกนัแต่เป็น

การประสานกบับริษทัน าเท่ียว อ่ืน ส่วนอีก 1 โฮมสเตยไ์ม่ไดมี้การจดัรายการน าเท่ียวใดๆ  การ

เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดแหล่งท่องเท่ี ยวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียว นั้น ทุกโฮมสเตยจ์ะใช้

การเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องตนเอง ส าหรับดา้นการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียว  โฮมสเตย์

แต่ละแห่งถือวา่มีส่วนร่วมนอ้ยมากเพราะจะเป็นเพียงแค่การไม่ท าลาย ไม่ทิ้งขยะลงทะเลย และมี

การแนะน าหรือชกัชวนใหน้กัท่องเท่ีย วเกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว เพียงการ

บอกกล่าวเพียงเล็กนอ้ย หรือบางคร้ังก็ไม่ไดแ้นะน าหรือชกัชวนใดๆเลย  โฮมสเตยก์ระชงัแพทุก

แห่งมีกิจกรรม หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรม วถีิชีวติดั้งเดิม ท่ีเด่นชดั คือ วถีิชีวติของ

ชาวประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า มีอุปกรณ์ต่างๆในการเล้ียงสัตวน์ ้าใหน้กัทองเท่ียวไดช้ม มีกิจกรรมใน

การเล้ียงต่างใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วม และเรียนรู้  เช่น การใหอ้าหารปลา การจ ากดัตะไคร่หรือ

สาหร่ายต่างๆท่ีมาเกาะกระชงั ไปจนถึงการจบัปลา ซ่ึงกิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีก็เป็นกินวตัรประจ า

วนัท่ีโฮมสเต ยท์  าอยู่  ถึงแมว้า่จะไม่มีนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงการท าธุรกิจโฮมสเตยค์วบคู่ไปกบัการท า
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ประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าแบบน้ี เจา้ของโฮมสเตยก์ระชงัแพแต่ทุกแห่งไม่ มีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไป

ท าอาชีพอ่ืน  

จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่โฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัระยอง  เป็นท่ีพกัท่ี มีลกัษณะตรงตามความหมายของ โฮมสเตย ์ หรือ ท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรม
ชนบท อยา่งแทจ้ริง (ดูรายละเอียดในบทท่ี 2 หวัขอ้ 2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัโฮมสเตย์  หนา้ 9-10) 
และมีลกัษณะของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความย ัง่ยนืตามท่ี คุณ บุญเลิศ   จิตตั้งวฒันา  (2542) ได้
กล่าวไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ทุกแห่ง 
2.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 
3.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีรับผดิชอบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบั

ธรรมชาติและวฒันธรรม 
5.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวอยา่งยนืยาว 
6.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหผ้ลประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน และคืนผลประโยชน์กลบัสู่

ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
อีกทั้งการไปท่องเท่ียวท่ีโฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง ยงัถือ

เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (2539 )ไดใ้หค้  านิยามไว้  และ
กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วมเม่ือมาพกั ยงัโฮมสเตยก์ระชงัแพ  ต าบลเพ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัระยอง ยงัจดัเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอีกดว้ย (กองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย , 2544) และในดา้นของการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าพบวา่ก่อนหนา้น้ีชาวประมง
ลว้นแลว้แต่ประสบปัญหาการขาดทุนจากการเล้ียงปลาและ สัตวน์ ้าอ่ืนๆมาแลว้ทั้งส้ิน อนั
เน่ืองมาจาก ปัญหาสภาพน ้าในปัจจุบนัไม่เหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงเหมือนสมยัก่อน มีน ้าเสียเพิ่ม
มากข้ึน มีปริมาณน ้าจืดลงมายงักระชงั อุณหภูมิของน ้าไม่เหมาะสม มีโรคใหม่ๆเกิดข้ึนมากมาย 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีความรู้ความสามารถในกา รช่วยเหลือหรือแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้ซ่ึงก็
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีกรมประมงไดใ้หไ้ว ้ (กรมประมง , 2551) แต่พอชาวประมงไดเ้ร่ิมมาท าธุรกิจ
โฮมสเตยค์วบคู่กนัไปดว้ยท าใหช้าวประมงมีรายไดใ้นช่วงท่ีรอครบก าหนดจบัสัตวน์ ้า ชาวประมง
สามารถน าสัตวน์ ้าท่ีเล้ียงในกระชงัมาประกอบอาหารบริการนกัท่องเท่ียว ถือเป็นการลดตน้ทุน 
และเป็นการช่วยลดความเส่ียงกรณีท่ีสัตวน์ ้าจะตายยกกระชงัเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก่อนเวลา
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จบัสัตวน์ ้า อยา่งนอ้ยก็ขาดทุนไม่มาก อีกทั้งยงัมีรายไดจ้ากการขายอาหารและให้ บริการท่ีพกัอีก
ดว้ย สอดคล้องกบัสมมติฐาน ข้อที ่ 1.  ทีก่ล่าวว่า ธุรกจิโฮมสเตย์ กระชังแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง ท าให้ชาวประมงในพืน้ทีม่ีรายได้เพิม่ขึน้  นอกเหนือจากการท าอาชีพเดิ ม อีกทั้ง
ผลการวจิยัยงัเป็นไปในทางเดียวกบังานวจิยัของ ศรัญญา  ธรรมชาติ (2553) ศึกษาการท าธุรกิจ
โฮมสเตยแ์ละผลกระทบท่ีมีต่อผูป้ระกอบการในเขตชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของ อ าเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง  ซ่ึงพบวา่การท าธุรกิจโฮมสเตยใ์นเขตชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของ อ าเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง นั้นสามารถท่ีจะท าเป็นอาชีพเสริมใหก้บัประชาชนได ้

การเร่ิมตน้ท าธุ รกิจโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพนั้น ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของ  (ในท่ีน้ีคือ

ชาวประมง )ไม่จ  าเป็นจะตอ้ง ไดรั้บการศึกษาโดยตรงในดา้นการท่องเท่ียวหรือดา้นท่ีพกัแรม  

เน่ืองจากท่ีพกัแรมแบบโฮมสเตยเ์ป็นท่ีพกัแบบท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นฝ่ายเรียนรู้วถีิชีวติและ

ปรับตวัเขา้กบัโฮมสเตยเ์อง ชาวประมงแค่เพียงใชชี้วติประจ าวนัไปตามปกติโดยมีนกัท่องเท่ียวร่วม

พกัและร่วมท ากิจกรรมต่างๆไปดว้ยเท่านั้น การจะเร่ิมตน้ท าธุรกิจโฮมสเตยก์ระชงัแพ ไม่

จ  าเป็นตอ้งสร้างท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวแต่แรก สามารถใหน้กัท่องเท่ียวพกัร่วมกบัเจา้ของบา้น

ก่อนได ้แลว้หาก ในอนาคตกิจการดีข้ึนหรือโฮมสเตยเ์ป็นท่ีนิยมจึงค่อยๆ   สร้างท่ีพกัแยกออกมา

ส าหรับนกัท่องเท่ียวทีละหลงัได้  เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่การสร้างท่ีพกั ค่าไมใ้นการ

ก่อสร้างมีราคาสูงมาก และอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นทุ่นลอยน ้าก็ตอ้งใชจ้  านวนมาก ซ่ึงการท่ีจะขนยา้ย

อุปกรณ์ต่างๆมาไวใ้นทะเลนั้นมีราคาแพงมาก รวมไปถึงค่าแรงในการก่อสร้างดว้ยเช่นกนัท่ีเม่ือมา

สร้างในทะเลแลว้ค่าแรงจะแพงกวา่บนบกหลายเท่าตวั เน่ืองจากตอ้งใชท้กัษะสูงมากในการสร้าง 

ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมากๆในการท าโฮมสเตยก์ระชงัแพนั้น อยูท่ี่ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัไฟฟ้า และน ้าจืดใน

การอุปโภคบริโภค เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่ไดมี้ชีวติปกติอยูใ่นทะเลจึงค่อนขา้งจะใชน้ ้าและใช้

ไฟฟ้าอยา่งส้ินเปลืองมากกวา่ท่ีชาวประมงใชก้นัอยูใ่นชีวติประจ าวนั  การจะท าธุรกิจโฮมสเตย์

กระชงัแพ ชาวประมงจะตอ้งสร้างความเป็นมิตร เป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วมและเรียนรู้กบักิจกรรมต่างๆในวถีิของชาวประมง มีกิจกรรมนนัทนาการบา้ง

เล็กนอ้ยไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว เช่น มีเรือไวใ้หพ้าย มีโซนพกัผอ่นใหน้กัท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึง

ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาก็ ได้ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1. เพือ่ศึกษาแนวทางการจัดกา รธุรกจิทีพ่กัแรม
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แบบโฮมสเตย์  ส าหรับแหล่งท่องเทีย่วชายทะเล ควบคู่กบัการท าประมงเพาะเลีย้งสัตว์น า้ ในต าบล

เพ อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง  

       5.1.2  คุณภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพ 

                 5.1.2.1  การประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์ 
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอ้ท่ี 2.  เพือ่ศึกษาคุณภาพโฮมสเตย์กระชังแพ ต าบลเพ 

อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง  มีผลการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย ์คือ โฮมสเตยก์ระชงัแพ B มีระดบั

คะแนนมากทีสุด รองลงมาคือ โฮมสเตยก์ระชงัแพ D  โฮมสเตยก์ระชงัแพ C และโฮมสเตยก์ระชงั

แพ A ตามล าดบั ซ่ึงคะแนน ของแต่ละโฮมสเตยน์ั้น มีความใกลเ้คียงกนัมาก  จุดเด่นของโฮมสเตย์

กระชงัแพจะอยูใ่นแง่ของ การมีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม มีวถีิดั้งเดิมของทอ้งถ่ินท่ีชดัเจนมาก 

เจา้ของบา้นมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี ดว้ยความท่ีเป็นธุรกิจของชาวบา้นชาวประมง จึงดูแลนกัท่องเท่ียว

เหมือนเป็นญาติเป็นคนรู้จกั ใหค้วามเป็น กนัเอง สร้างความคุน้เคยกนันกัท่องเท่ียว อีกทั้งตั้งอยูใ่น

บริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีไดอ้ยูท่่ามกลางบรรยากาศของทะเล มีอาหารทะเลท่ีสดมากๆจากกระชงั 

ท าใหโ้ฮมสเตยแ์ต่ละแห่งไดค้ะแนนการประเมินในส่วนเหล่าน้ีค่อนขา้งสูงมาก จะเห็นไดจ้าก

เกณฑท่ี์มีคะแนนสูงจดัวา่อยูใ่นอั นดบัตน้ๆของทุกโฮมสเตย ์ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรม ดา้นอธัยาศยั

ไมตรีของเจา้ของบา้นและสมาชิกในครัวเรือน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาหาร  และดา้นทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทศัน์ ละงู (2551)  ศึกษาวถีิชีวติและศกัยภาพท่ีเอ้ือต่อ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ฮมสเตย์  : กรณีศึกษาชุมชนชาวเลบา้นสังกาอู้  อ าเภอเกาะลนัตา  จงัหวดั

กระบ่ี พบวา่ วถีิชีวติและศกัยภาพท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ คือ วถีิชีวติดา้นอาชีพ  เป็นปัจจยั

ท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรัก ษโ์ฮมสเตย์ของชุมชนบา้นสังกาอู้  โดยอาชีพต่าง  ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรม

ลากอวน หาปลา ลากอวนกุง้  การด าน ้าลึกจบัปลา  การงมหอย  การนบัเรือหางยาว  ใหน้กัท่องเท่ียว

ไดท้  ากิจกรรมเหล่าน้ี  

และดว้ยความท่ีโฮมสเตยแ์ต่ละแห่งมีรูปแบบการบริหารแบบธุรกิจส่วนตวั ไม่ได้

ร่วมกนัโฮมสเตยอ่ื์นๆจดัเป็นกลุ่ม หรือเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย ท าใหค้ะแนนดา้น การบริหารของ

โฮมสเตยมี์นอ้ยมาก อีกทั้งยงัมีระบบดูแลความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวนอ้ย 

หรืออาจกล่าวไดว้า่โฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีจุดเด่นอยูใ่นดา้นการ
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ท่องเท่ีย วแบบเรียนรู้วฒันธรรม พกัแรมแบบโฮมสเตยแ์บบดัง่เดิมโดยแท ้แต่มีจุดดอ้ยอยูใ่นดา้น

การบริหารจดัการ  แต่อยา่งไรก็ดี แมโ้ฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง จะมี

ความโดดเด่นอยูใ่นหลายดา้น แต่ผลการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยก์ระชงัแพ  ของทั้ง 4 แห่งก็

ยงัถือวา่ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ีก าหนดไวเ้น่ืองจากมีคะแนน ค่าเฉล่ียรวมต ่ากวา่ 3.5 คะแนน 

และมีร้อยละคะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของโฮมสเตย์ ต  ่ากวา่ 70 ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ

ที ่2.  ธุรกจิโฮมสเตย์กระชังแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวดัระยองเป็นโฮมสเตย์ทีม่ี คุณภาพ มีการ

จัดการทีไ่ด้มาตรฐาน ตรงตามดัชนีช้ีวดัมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดท้  าการเก็บรวมรวม และน ามาทดสอบสมมติฐานของงานวจิยั  

ปรากฏวา่ ผลการวเิคราะห์ยอมรับสมมติฐานท่ีวา่ ธุรกิจโฮมสเตย์ กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง ท าใหช้าวประมงในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  นอกเหนือจากการท าอาชีพเดิม  กล่าวคือ 

การท าโฮมสเตยค์วบคู่ไปกบัการท าประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าท าใหช้าวประมงมีรายไดเ้พิ่มข้ึน แต่ใน

ขณะเดียวกนัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลก็ไดป้ฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ ธุรกิจโฮมสเตย์ กระชงัแพ ต าบลเพ 

อ าเภอเ มือง จงัหวดัระยองเป็นโฮมสเตยท่ี์มี คุณภาพ  มีการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน ตรงตาม ดชันีช้ีวดั

มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทย กล่าวคือ โฮมสเตย์กระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองมีระดบั

คะแนนการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตยไ์ม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน โฮมสเตย์ไทย ตามท่ีกรมการ

ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก าหนดนัน่เอง 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

       5.2.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการโฮมเสตย์ 

                       1.   ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงดา้นการดูแลความปลอดภยัทั้งทางทรัพยสิ์น

และร่างกายของนกัท่องเท่ียว เช่น แกไ้ขใหห้อ้งพกัสามารถล็อกไดจ้ากดา้นนอก จดัเตรียมยาสามญั

ประจ าบา้น และชุดปฐมพยาบาลใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชอ้ยูเ่สมอ  

                2.  ผูป้ระกอบการโฮมเสตย์ควรจดัใหมี้การลงทะเบียน ผูเ้ขา้พกัส าหรับนกัท่องเท่ียวก่อน

การเขา้พกั เพื่อใหท้ราบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกักบัโฮมสเตยน์ั้นเป็นใคร มาจากไหน เป็นบุคคลท่ี
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หลบหนีความผดิมาหรือไม่ หรือในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือเหตุท่ีไม่คาดคิดกบันกัท่องเท่ียว

ผูป้ระกอบการจะไดท้ราบว่ านกัท่องเท่ียวท่านนั้นเป็นใคร และควรจะติดต่อผูใ้ด อีกทั้งการ

ลงทะเบียนผูเ้ขา้พกัยงัเป็นการเก็บขอ้มูลของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีผูป้ระกอบการอาจน าไป

ก าหนดนโยบายในการพฒันาโฮมสเตยก์ระชงัแพไดอี้กดว้ย 

               3.  ผูป้ระกอบการ โฮมเสตย์ควรจดัใหมี้การท ากิจกรรมท่ีช่วยในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู

แหล่งท่องเท่ียว เช่น ร่วมกนัจดักิจกรรมด าน ้าเก็บขยะบริเวณเกาะเสมด็ใหน้กัท่องเท่ียว ไดเ้ขา้ร่วม

ในทุกๆเดือน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการช่วย อนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่อง เท่ียวในพื้นท่ีแลว้ ยงัเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์โฮมสเตยก์ระชงัแพไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

      5.2.2.  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

                  1. ควรศึกษาความต่อเน่ืองของโฮมสเตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองท่ี

จะมีต่อไปในอนาคต โดยการบริหารจดัการของคนรุ่นต่อไป วา่ในอนาคตโฮมสเตยก์ระชงัแพ ยงัจะ

มีการท าการประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าควบคู่ไปกบัการท าธุรกิจท่ีพกัแรม อยูห่รือไม่ ซ่ึงหากโฮมเตย์

กระชงัแพยงัมีรูปแบบการจดัการท่ีเหมือนเดิมอยูก่็จะแสดงใหเ้ห็นถึงความย ัง่ยนื หรือหากใน

อนาคตโฮมสเตยก์ระชงัแพกลายเป็นเพียงท่ีพกัแรมกลางทะเลท่ีมีการเล้ียงปลาไวเ้พียงเพื่อให้

นกัท่องเท่ียวชม ไม่ไดมี้กิจกรรมและวถีิชีวติของชาวประมงหลงเหลืออยู ่ก็ควรจะศึกษาวา่อะไรเป็น

ปัจจยัท าใหโ้ฮมสเตยก์ระชงัแพกลายเป็นเช่นนั้นได ้

     2. ควรศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการ ส่งเสริมโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพ ใหเ้ป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

     3.   ควรศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจโฮมสเตยแ์บบกระชงัแพ ใน

แหล่งน ้าจืดวา่จะสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่หากไม่ไดอ้ยูใ่นบรรยากาศของทะเล 
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แบบรวบรวมข้อมูลการวจัิย 
เร่ือง 

การศึกษาคุณภาพโฮมสเตย์กระชังแพ เพือ่การท่องเทีย่ว 
 กรณศึีกษา โฮมสเตย์กระชังแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง 

 

ค าช้ีแจง 
  แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้ของธุรกิจโฮมสเตย์  เพื่อเก็บขอ้มูลการจดัการโฮมสเตย์

กระชงัแพ การประกอบอาชีพและการสร้างรายได ้ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และโฮมสเตย์    
ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................................ 
อาย ุ ...................ปี  ภูมิล าเนา…………………………………...…………………… 
การศึกษา …………….….………………………………………………………………………… 
อาชีพหลกั          …………………………………………………………………………………… 
ช่ือและท่ีตั้งโฮมสเตย ์   .......................................................................................................................
จ านวนหอ้งพกั..................หอ้ง ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว.............คน/วนั 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย .์............ปี..........เดือน 
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ตอนที ่2  ข้อมูลการจัดการโฮมสเตย์ เพือ่เกบ็ข้อมูลการจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านทีพ่กั การ
จัดการด้านบริการและกจิกรรมการท่องเทีย่ว  
การจัดการด้านการเงิน 

1. ในการท าธุรกิจโฮมสเตยท์่านใชง้บประมาณในการลงทุนทั้งส้ินเป็นเงินเท่าไร (ดา้น
สถานท่ี ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าส่ิงอุปโภคบริโภค เงินเดือน อ่ืนๆ) 

 
 
 
 
 
 

2. ท่านจดัหาเงินทุนจากแหล่งใดบา้ง 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายไดท่ี้ท่านไดรั้บต่อเดือนคิดเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าไร  มีตน้ทุนเท่าไร และคิดเป็น
ก าไรเท่าไร 
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4. เดิมท่านมีรายไดจ้ากการท าประมงเท่าไร และหลงัจากท่านท าธุรกิจโฮมสเตยแ์ลว้ท่านมี
รายไดเ้ท่าไร 

 
 
 
 
 
 

5. หากเปรียบเทียบการท าการประมงเพียงอยา่งเดียว กบั การท าโฮมสเตยค์วบคู่กนัไปดว้ย
ท่านคิดวา่แบบใดก่อใหเ้กิดรายไดดี้กวา่  

 
 
 
 
 
 

การด าเนินการและการบริการ 
1. ท่านมีการจดัการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร (แบ่งหอ้งพกัใหน้กัท่องเท่ียวพกัร่วมกนัในบา้น

ของท่าน/ก่อสร้างต่อเติมท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว) 
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2. ท่านมีการจดัการเร่ืองความสะอาดของท่ีพกัอยา่งไร 

 
 
 
 
 

3. เมนูอาหารท่ีท่านใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวเป็นเมนูอะไรบา้ง และวตัถุดิบหาไดจ้ากแหล่ง
ใด 

 
 
 
 
 

4. น ้าท่ีน ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภคไดจ้ากแหล่งใด 

 
 
 
 
 

5. ท่านมีการจดัการเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร

บา้ง 
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6. ท่านมีการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว หรือ สร้างความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวอยา่งไร 

 
 
 
 
 
 

7. ท่านมีการจดัรายการน าเท่ียวหรือไม่ อยา่งไร  (จดัรายการน าเท่ียวเอง /ประสานกบับริษทัน า

เท่ียวอ่ืน) 

 
 
 
 
 
 

8. กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท่ีท่านใหบ้ริการส าหรับนกัท่องเท่ียว มีอะไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 

9. ในบริเวณใกลก้บัโฮมสเตยข์องท่านมีแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่ (หากมีโปรดระบุสถานท่ี) 
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10. ท่านมีส่วนในการอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ อยา่งไร  
 
 
 
 
 

11. ท่านไดมี้การแนะน า หรือชกัชวน ใหน้กัท่องเท่ียว เกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ อยา่งไร 

 
 
 
 
 

12. โฮมสเตยข์องท่าน มีกิจกรรม หรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรม วถีิชีวติดั้งเดิม 
หรือไม่ (หากมีโปรดระบุ) 

 
 
 
 
 

13. ในช่วงเวลาท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียว ท่านมีรายไดจ้ากการท าอะไร 
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14. โฮมสเตยข์องท่านไดมี้การสร้าง ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และการใหค้วามร่วมมือกบั
ภาครัฐหรือไม่ อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 

15. รูปแบบการจดัการโฮมสเตยข์องท่านเป็นลกัษณะใด (ธุรกิจส่วน/กลุ่ม/สหกรณ์) 

 
 
 
 
 

16. โฮมสเตยข์องท่านมีระบบการจอง การลงทะเบียน และการมดัจ าล่วงหนา้ หรือไม่ หากมี 

จงอธิบายกระบวนการ 

 
 
 
 
 

17. ท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียว 
หรือไม่ หากมีจงอธิบายช่องทางและวธีิการเผยแพร่ 
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18. ท่านมีแนวโนม้จะเปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน หรือไม่  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบรวบรวมข้อมูลการวจัิย 
เร่ือง 

การศึกษาคุณภาพโฮมสเตย์กระชังแพ เพือ่การท่องเทีย่ว 
 กรณศึีกษา โฮมสเตย์กระชังแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง 

 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาศกัยภาพโฮมสเตยก์ระชงัแพ เพื่อการท่องเท่ียว ณ โฮมส
เตยก์ระชงัแพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  ซ่ึงผลการวจิยัจะมีประโยชน์ต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวและการประมง อีกทั้งยงัน ามาซ่ึงการพฒันาทางเศรษฐกิจของคนในทอ้งถ่ิน จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี  ขอใหท้่านอ่านค าช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ  และตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้  ผูว้จิยัขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือมา   ณ โอกาสน้ี
ดว้ย          

 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

        ภาวณีิ  หาญณรงค ์   
          ผูว้จิยั 

แบบรวบรวมข้อมูลชุดนีแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2   แบบประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย ์ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
ค าช้ีแจง โปรดเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง � เก่ียวกบัตวัท่าน 
 
1. เพศ  � 1. ชาย     � 2. หญิง 

2. อาย ุ     � 20 ปีหรือ ต ่ากวา่      � 21-30 ปี       � 31-40ปี      � 41-50 ปี       �  51 ปีข้ึนไป 
 
3. ระดบัการศึกษา (วฒิุการศึกษาขั้นสูงสุด) 

�1. ประถมศึกษา   � 2. มธัยมศึกษาตอนตน้   
� 3.มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. � 4. อนุปริญญา หรือ ปวส.  
� 5.ปริญญาตรี   � 6. ปริญญาโท   
� 7.ปริญญาเอก   � 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________ 

 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

� 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   � 2. 10,000 - 20,000 บาท 
� 3. 20,001 -  30,000 บาท   � 4. 30,001 -  40,000 บาท 
� 5. 40,001 -  60,000 บาท   � 6. มากกวา่ 60,001 บาท 

 
5. ภูมิล าเนาจากจงัหวดั ___________________________ 
 
6. ท่านเคยมีประสบการณ์การเขา้พกัโฮมสเตย(์ทั้งท่ีอ่ืนและท่ีน่ี) มาก่อนหรือไม่  

� 1. เคย______คร้ัง   � 2. ไม่เคย 
 
7. ระยะเวลาท่ีท่านเขา้พกัโฮมสเตย ์คือ _________วนั _________คืน 
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8. จุดประสงคใ์นการมาพกัโฮมสเตยข์องท่าน คือ 
� 1. ศึกษา/ชม ธรรมชาติ   � 2. ศึกษา/ชม วถีิชีวติชาวประมง 
� 3. กีฬา    � 4. พกัผอ่นหยอ่นใจ 
� 5.อ่ืน ๆ ระบุ__________________     

 
ตอนที ่2 แบบประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์ 
 
ค าช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานของโฮมสเตยท่ี์ท่านก าลงัใชบ้ริการ และระบุ
ระดบัความคิดเห็นโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  
 
ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 

  4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 
  1 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยนอ้ย 
 

มาตรฐานโฮมสเตย์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1 2 3 4 5 

1.ด้านทีพ่กั       
1.1 บา้นพกัมีลกัษณะเป็นสัดส่วน       
1.2 ท่ีพกั ท่ีนอนมีความสะอาด และสบายตามสภาพ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

      

1.3 หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้าสะอาดมีความมิดชิด
ปลอดภยั 

      

1.4 มีพื้นท่ีพกัผอ่นอ่ืนนอกเหนือจากหอ้งนอน       
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มาตรฐานโฮมสเตย์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1 2 3 4 5 

2. ด้านอาหาร       
2.1 อาหารส่วนใหญ่ปรุงจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน       
2.2 น ้าด่ืมมีความสะอาด       
2.3 ภาชนะต่างๆมีความสะอาด       
2.4 หอ้งครัว และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัวมีความสะอาด       
3.ด้านความปลอดภัย       
3.1 มีความพร้อมในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ มียา
สามญัประจ าบา้นอยูใ่นสภาพพร้อมใช้ 

      

3.2 มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยั ในชีวติและ
ทรัพยสิ์นส าหรับนกัท่องเท่ียว  

      

4. อธัยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกใน
ครัวเรือน 

      

4.1 มีการตอ้นรับและการสร้างความคุน้เคย       
4.2 มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวถีิชีวติชาวประมง       
5. รายการน าเทีย่ว       
5.1 มีรายการน าเท่ียวท่ีชดัเจน       
5.2 มีขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียว       
5.3 เจา้ของบา้นเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินหรือประสานให้
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว 

      

6. ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม       
6.1 มีแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี หรือบริเวณใกลเ้คียง       
6.2 มีการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว       
6.3 มีมาตรการลดผลกระทบจากการท่องเท่ียวและลด
สภาวะโลกร้อน 

      

6.4 มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เพื่อการอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว  
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มาตรฐานโฮมสเตย์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1 2 3 4 5 

7. ด้านวฒันธรรม       
7.1 มีสิงท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม วถีิชีวติ
ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน เช่น รูปแบบสถาปัตยกรรม หรือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ 

      

7.2 มีการใชว้ถีิชีวติปกติจริงๆของทอ้งถ่ินไม่ใช่เป็น
เพียงการแสดงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวชม 

      

8. ด้านรายได้เสริม และการเช่ือมโยงกบัธุรกจิชุมชน       
8.1เจา้ของโฮมสเตยมี์การประกอบอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากการบริการท่ีพกัแรม  

      

8.2 ของท่ีระลึกหรือของฝากเป็นผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถ่ิน       
9. การบริหารของโฮมสเตย์       
9.1เจา้ของโฮมสเตยแ์ต่ละแห่งมีการร่วมกนัท า
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

      

9.2 มีคณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย ์       
9.3 มีกฎ กติกา การท างานของคณะกรรมการ       
9.4 มีการจ่ายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม       
9.5  มีระบบการจอง การลงทะเบียน และการมดัจ า
ล่วงหนา้ 

      

9.6 มีการระบุรายละเอียดของค่าธรรมเนียมและบริการ
ต่างๆท่ีชดัเจน และเป็นปัจจุบนั 

      

10.ด้านประชาสัมพนัธ์       
10.1มีรายละเอียดแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนหรือบริเวณ
ใกลเ้คียง และกิจกรรมการท่องเท่ียว  ผลิตออกเป็น
เอกสาร เช่น แผน่พบั แผนท่ีการเดินทาง ค่าใชจ่้ายและ
สถานท่ีติดต่อ 
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มาตรฐานโฮมสเตย์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1 2 3 4 5 

10.2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่น
ทางช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือออนไลน์ รายการโทรทศัน์ 
นิตยสาร 

      

 
 

- ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ในการใหค้วามร่วมมือ- 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล  ภาวณีิ  หาญณรงค์ 
ประวติัการศึกษา  ปีการศึกษา  2553 ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  DPU
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