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บทคดัย่อ 
 ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิบา้นฉนัโฮมสเตย์ สถานทีต่ ัง้ อ าเภอ เกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยมี
วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นการศกึษา 1)ความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 2)การด าเนินธุรกจิ 3)การวางแผน
การจดัการเชงิกลยุทธ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี 4)เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี การเกบ็ขอ้มลูจาก
กลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ และผูป้ระกอบการ หรอืศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของธุรกจิ  
 ผลการวจิยั 1)ตลาดมคีวามตอ้งการในส่วนของทีพ่กัแบบโฮมสเตย์ 2) การด าเนินงานของธุรกจิในดา้น
พฤตกิรรมองคก์ร ไดแ้ก ่การบรหิารบคุลากรและโครงสรา้งองค์การเป็นเจา้ของเพยีงคนเดยีว 
ดา้นการเงนิธุรกจิ ไดแ้ก ่การเงนิซึง่จะลงทุนโดยใชง้บประมาณไมเ่กนิ 500,000  บาทโดยมจีุดคุม้ทุนใชร้ะยะเวลา 4 
เดอืนกบัอกี 27 วนั ดา้นการปฏบิตังิานโดยการสรรหาบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญในพื้นที ่3) การจดัการเชงิกลยุทธ์
ไดแ้กก่ลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง ซึง่ทางโฮมสเตย์อาจจะตอ้งใชค้วามแตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนในการ
ดงึดดูลูกคา้ 4) ยอดขายประมาณ 237,000 บาทต่อเดอืน 
 
ค าส าคญั: ความตอ้งการ พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
 

Abstract 
  Business Demand and Operation Business of Homestay  

At Amphoe Ko Kha, Lampang 

 

The research purpose and study 1) demand of market 2) business operation 3) strategic 

management by collecting data from target customer and entrepreneurs or executive as well as the 

information related to business operations and 4) Sale  

Result show that 1) Market need on 2) Business operations in organizational behavior, including 

personnel management and organizational structure, are the only owners. Business finance is finance, which 

will be invested with a budget of not more than 500,000 Thai baht, with a break-even point, using a 4 month 

period and another 27 days of operation by recruiting people with expertise in the area. 3) Strategic 

management includes differentiation strategies.  The homestay may need to use differentiation and identity of 

the community to attract customers. 4) Sale is around 237,000 Thai baht per month 
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1.บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศทีต่ิดอนัดบัทีม่นีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่ว และพกัผอ่นมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 

1 ในเอเชยี และมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเป็นอนัดบั 4 ของโลก จากตวัเลขสถติติ่างๆ จะเหน็ไดว้า่การท่องเทีย่วใน

ประเทศไทย มอีตัราการเจรญิเตบิโตมากขึน้ทุกปี โดยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไทยเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ 

ตวัเลขนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตสิงูถงึ 38.27 ลา้นคน สรา้งรายได ้กว่า 2 ลา้นลา้นบาท และจ านวนนกัท่องเทีย่วชาว

ไทยมจี านวน 164.24 ลา้นคน-ครัง้ สรา้งรายไดก้ว่า 1 พนัลา้นบาท (อา้งองิ:กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา) ท าใหเ้กดิ

การตอบสนองของทางภาครฐั พรอ้มสง่เสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วใหพ้รอ้มเตบิโตอย่างเชงิมคีุณภาพ  

 ซึง่การท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์ เป็นการท่องเทีย่วพกัผอ่นแบบไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมพรอ้มกบัไดส้มัผสัวถิชีวีติ

แบบชาวบา้น โดยทีเ่จา้ของบา้นเป็นผูเ้ตม็ใจทีจ่ะถ่ายทอดสิง่เหล่านัน้ใหก้บันักท่องเทีย่ว เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละ

ประสบการณ์ใหแ้กก่นั และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารกบันักท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางมาพกัผอ่น มกีารแบง่อาหารพรอ้มทีพ่กั

อาศยัใหแ้กผู่ท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน เปรยีบเสมอืนมาเทีย่วพกัผอ่นบา้นญาตทิีต่่างจงัหวดั หรอืมาอาศยับา้นเพื่อน โดยคดิ

คา่บรกิารเป็นเงนิจ านวนหนึ่ง ซึง่เจา้ของบา้นจะสอนการใชช้วีติความเป็นอยู่พรอ้มใหน้กัท่องเทีย่วเรยีนรูว้ฒันธรรมที่ดี

งามในทอ้งถิน่ รว่มถงึพาชมสถานทีท่่องเทีย่วในแหล่งชมุชน หรอืจะเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัในบรเิวณโฮมสเตย์ 

และพานกัท่องเทีย่วท ากจิกรรมต่างๆ ไดพ้บปะพบคยุกบัคนในชุมชน นกัท่องเทีย่วกจ็ะไดส้มัผสัการท่องเทีย่วทีแ่ปลก

ใหมเ่รยีบงา่ยและไมคุ่น้เคย 

 จากขอ้มลูดา้นตน้ที่กล่าวมาผูจ้ดัท ามคีวามตอ้งการในการด าเนินการทีจ่ะท าธุรกจิ 

โฮมสเตย์ ทีอ่ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เนื่องจากมองเหน็ว่ามชีอ่งทางในการท าธุรกจิโดยมบีา้นสวนทีม่ทีีด่นิขนาด

ใหญ่ และโฮมสเตย์เป็นธุรกจิทีเ่ริม่ตน้ท าไดง้า่ยแคม่บีา้น กส็ามารถเริม่ต้นท าธุรกจิไดแ้ลว้ นอกจากนัน้บรเิวณบา้นยงัมี

พรอ้มดว้ยสวนล าไย มกีารเลี้ยงเป็ดและไกไ่วบ้รโิภคไข ่ซึง่บา้นสามารถรองรบันักท่องเทีย่วพรอ้มทีจ่ะประกอบกจิการ

โฮมสเตย์ได ้และมสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจในบรเิวณใกลเ้คยีง ยกตวัอย่างเชน่ วดัพระธาตุล าปางหลวง พพิธิภณัฑ์

เซรามคิธนบด ีศนูย์อนุรกัษ์ชา้งไทย การนัง่รถมา้ชมเมอืงเกา่ และบอ่น ้ารอ้น เป็นตน้ ซึง่ผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ใน

จงัหวดัล าปางกจ็ะมจี านวนหนึ่งทีก่ระจายตวัอยู่ทัว่ทัง้จงัหวดั โดยผูจ้ดัท าตอ้งการเป็นสว่นหนึ่งของการตลาดในพื้นที ่

หากลูกคา้ทีเ่ขา้มาพกัโฮมสเตย์ของบา้นหลงัไหนเตม็ กส็ามารถสง่ต่อใหบ้า้นหลงัทีย่งัสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได ้

เพื่อเป็นการชว่ยเหลอืกนัและกนัในธุรกจิโฮมสเตย์ 

 

2.วตัถปุระสงค ์  

1.เพื่อศกึษาความตอ้งการในการเลอืกทีพ่กัแบบโฮมสเตย์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตพื้นที ่
กรงุเทพมหานครและพฤตกิรรมของตลาด 

2.เพื่อศกึษาการด าเนินธุรกจิโฮมสเตย์ 



3. เพื่อศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

3.วิธีการเกบ็ข้อมลู 

ในการเกบ็ข้อมลูการวิจยัท่ีศึกษาครัง้น้ีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 การเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมาย 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง1) ประชากรทีใ่ชว้จิยั คอื ประชากรทัว่ไปทีอ่ยู่ในเขตพื้นทีจ่งัหวดั
กรงุเทพมหานคร ซึง่มทีัง้สิน้ 8.281 ลา้นคน 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก ่ประชาชนทีอ่ยู่อาศยัในเขต
พื้นทีจ่งัหวดักรงุเทพมหานคร เป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน  

 
3.1.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่างคอืแบบสอบถามความตอ้งการของผูบ้รโิภคและการด าเนินงานธุรกจิ

โฮมสเตย์ โดยผูว้จิยัไดท้ าการคดิคน้และท าการตัง้แบบสอบถามขึน้มาเอง โดยทดสอบโดยสอบถามจากรองศาตรา
จารย์สมจติร ลว้นเจรญิ ซึง่จะแบง่แบบสอบถาม เป็น 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์เพื่อท าใหท้ราบลกัษณะทัว่ไปของประชากร คอื เพศ อายุ อาชพี รายได ้
การศกึษา และสถานะ ซึง่จะถูกน ามาวเิคราะห์กบัการตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารทีพ่กัแบบโฮมสเตย์ 

สว่นที ่2 ขอ้มลูทศันคต ิพฤตกิรรม และประสบการณ์ในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตพื้นทีก่รงุเทพมหานคร 
  สว่นที ่3 ขอ้มลูดา้นส่วนประสมทางการตลาดการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ของนกัท่องเทีย่วชาว
ไทย ในเขตพื้นทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่เป็นค าถามเพื่อเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัทางการตลาดบรกิาร ที่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยั
ดา้นราคา ปจัจยัดา้นสถานที ่ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ปจัจยัดา้นบคุลากร ปจัจยัดา้นกระบวนการ  และ ปจัจยั
ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

3.1.3 การวเิคราะห์ขอ้มลู  ขอ้มลูทีร่วบรวมมาไดน้ัน้จะน ามาท าการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเรจ็รปู เพื่อทดสอบหาความตอ้งการของผูบ้รโิภค มขี ัน้ตอนดงันี้ ขอ้มลูประชากรศาสตร ์วเิคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี ่คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ขอ้มลูทศันคต ิพฤตกิรรม และประสบการณ์ในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ 
วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ขอ้มลูการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์โดยใช้
ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

  

3.2. การเกบ็ข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจท่ีท าวิจยั   
 
 3.2.1 วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 
  ในการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิทีจ่ะท าวจิยันัน้ ผูท้ าวจิยัไดศ้กึษารายละเอยีดขอ้มลู การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การตรวจสอบขอ้มลูและการวเิคราะห์ขอ้มลู โดยมวีธิกีารเกบ็ขอ้มลู ดงันี้ 
 1.ศกึษาจากบทความและ Website ต่างๆ เชน่ Website ของ Taokaemai.com สถาบนัพฒันาและสง่เสรมิ
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่บีทความเกีย่วกบัวธิสีรา้งรายไดจ้ากการ เปลีย่นบา้นเป็นโฮมสเตย์ สดุชคิ ซึง่สามารถหา
รายไดเ้สรมิจากบา้นของเราได ้ 



 2. การเกบ็ขอ้มลูผา่น Website ของทาง www.homestaythai.net ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ของกรมการท่องเทีย่ว 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ซึง่ไดใ้หร้ายละเอยีดพรอ้มขอ้มูลการท าธุรกจิโฮมสเตย์ผา่นข ัน้ตอนทีถู่กตอ้ง และตรง
ตามมาตรฐานทีท่างกรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ไดก้ าหนดไว ้รวมทัง้มขีอ้มลูโฮมสเตย์ทีม่อียู่ใน
ประเทศไทยทัง้หมด 4 ภาคอกีดว้ย และผูท้ีต่อ้งการท าธุรกจิโฮมสเตย์สามารถดขู ัน้ตอนแบบฟอรม์การลงทะเบยีนใน 
Website ไดเ้ลย 

3.การสมัภาษณ์โดยตรงผา่นทางเจา้ของธุรกจิโฮมสเตย์ ซึง่การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ โดยการสมัภาษณ์
ผูป้ระกอบการผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทัง้หมด 4 ท่านดงันี้ 
1.คณุ ทศัพร ศรคี าซาว เจา้ของโฮมสเตย์  Sometime @Samoeng จงัหวดั เชยีงใหม่ 
2.คณุ วรีวฒัน์ แกว้กลุฑล เจา้ของโฮมสเตย์ น่านววิฟาร์มเมอร์&ล าดวนโฮมสเตย์ จงัหวดั น่าน 
3.คณุ นฤทธิ ์ผลพฤกษา เจา้ของโฮมสเตย์ โฮมสเตย์บา้นสวนรมิน ้า จงัหวดั จนัทบรุ ี
4.คณุ เนม เจา้ของโฮมสเตย์ 88 Homestay ณ บางกระเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ  
ซึง่ผูว้จิยัไดส้อบถามขอ้มลูในการประกอบการกบัผูป้ระกอบการ โดยไดส้อบถามเกีย่วกบัการด าเนินงานในธุรกจิ การ
จดัองคก์รในธุรกจิ กลยุทธ์ทีเ่ป็นปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของทางโฮมสเตย์ หลกัในการประกอบการ/การบรหิารธุรกจิ/การ
บรหิารการตลาดทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ การจดัการคูแ่ขง่ในธุรกจิ กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ในธุรกจิ รวมถงึกลยุทธ์
ทางดา้นการตลาดต่างๆ และการวางแผนการจดัการธุรกจิโฮมสเตย์ 
 3.2.2 การวเิคราะห์ขอ้มลู จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกจิ 

โฮมสเตย์นัน้ จะน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิโฮมสเตย์ได ้โดยจะท าการวเิคราะห์ส่วนทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัการ

จดัการและพฤตกิรรมองค์การ การจดัการการตลาด การจดัการการเงนิ การจดัการด าเนินงาน การจดัการเชงิกลยุทธ์ 

และน าไปใชป้ระกอบในการเปิดกจิการโฮมสเตย์กบัการวเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ตวัอย่างความตอ้งการในการ

เลอืกใชบ้รกิารโฮมสเตย์ 

 

4.ผลการวิจยั 

4.1 การจดัการและพฤติกรรมองคก์ร 

 4.1.1 โครงสรา้งองค์การทีต่อ้งการด าเนินงานในธุรกจิโฮมสเตย์ จะแบง่ออกเป็น 4 หน่วยงานคอื ผูจ้ดัการ

ทัว่ไป 1 คน ฝ่ายการตลาด 1 คน ฝ่ายบญัชกีารเงนิ 1 คน ฝ่ายปฏบิตักิาร 3 คน ไดแ้ก ่แมบ่า้น แมค่รวั คนสวน 

 4.1.2 การจูงใจในการท างานเป็นทมีใน ในการท าธุรกจิโฮมสเตย์นัน้ การท างานจะเป็นธุรกจิทีเ่ป็นรายไดเ้สรมิ

ของครอบครวัซึง่คนในครอบครวักจ็ะตอ้งชว่ยกนัท างาน ซึง่ทุกคนในครอบครวัสามารถปรกึษากนัได ้โดยทุกคนใน

ครอบครวักพ็รอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืการท างานในแต่ละฝ่าย และความสนิทชดิเชือ้กจ็ะท าใหก้ารท างานเป็นทีร่าบรืน่ เพราะ

ทุกคนเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืงานในครอบครวั 

 4.1.3 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ทัว่ไปใน เนื่องดว้ยการท างานในครอบครวัอาจจะท าใหเ้กดิการวางหน้าทีไ่มเ่หมาะสม

กบัต าแหน่ง ซึง่แต่ละบคุคลอาจจะมคีวามสามารถไมเ่ท่ากบัผูช้ านาญการ เชน่ อาจจะให้น้องสาวทีจ่บการตลาดมาช่วย

ท าบญัช ีซึง่อาจจะไมม่คีวามสามารถเท่ากบันกัการบญัชทีีจ่บมาโดยตรง หรอืปญัหาการจ่ายสวสัดกิารเนื่องจากธุรกจิ

โฮมสเตย์เป็นธุรกจิทีเ่ป็นรายไดเ้สรมิของผูท้ีม่บีา้นพกั อาจจะท าใหก้ารจ่ายเงนิเดอืนหรอืสวสัดกิารของพนกังานที่

ท างานดว้ย อาจจะไมไ่ดร้บัมากเท่ากบัองคก์รหรอืบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ 



 4.1.4 วฒันธรรมองคก์าร ในธุรกจิโฮมสเตย์นัน้ วฒันธรรมขององคก์รจะเป็นระบบเครอืข่าย ทีม่คีวามใกลช้ดิ

กนัซึง่อาจจะเป็นคนในครอบครวัทีม่าชว่ยท าธุรกจิ หรอืเป็นคนในชมุชนทีม่าช่วยใหค้วามรูห้รอืท ากจิกรรมกบั

นกัท่องเทีย่ว 

4.2 การจดัการการตลาด 

 4.2.1 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ลูกคา้เป้าหมายคอื นกัท่องเทีย่ว ชาวต่างประเทศ และชาวไทย (มาพกัเป็น

ครอบครวัและแบบพกัเดีย่ว) หรอืผูท้ีต่อ้งการมาเรยีนรูว้ฒันธรรมทางภาคเหนือ 

 4.2.2 สว่นผสมทางการตลาด  

การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) 

S (Strength): จุดแขง็หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบ 

1.เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารดา้นทีพ่กัพรอ้มมบีรกิารดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ ซึง่สามารถตอบโจทย์ผูท้ีม่าใชบ้รกิารไดค้รบ

วงจร  

2.ในสว่นของโฮมเสตย์นอกจากจะเป็นหอ้งพกัส าหรบัพกัผอ่นแลว้ยงัแวดลอ้มไปดว้ยววิธรรมชาต ิมีสวนผลไมไ้วใ้หผู้้

เขา้พกัไดเ้ดนิชมพรอ้มสามารถเกบ็มารบัประทานไดส้ดๆจากตน้ มกีจิกรรมเลี้ยงรูก้ารเป็นเกษตกร เลี้ยงปลา หรอื

สมัผสัถงึวถิชีนบทของหมูบ่า้น ทีอ่ยู่ใกล้ๆ  โฮมสเตย์ ม ีActivity ทีห่ลากหลาย ซึง่ถา้หากไปเขา้พกัโรงแรมกจ็ะไม่

สามารถสมัผสัและเขา้ถงึธรรมชาตแิบบนี้ได ้

3.เป็นธุรกจิทีน่ าวสัดทุีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาตมิาใชใ้นกจิการ การปลูกสรา้งรวมถงึอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นหอ้งกเ็ป็นสิง่ทีท่ ามา

จากธรรมชาต ิทุกอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไมส่รา้งมลภาวะต่อโลก ท าใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารรูส้กึถงึธรรมชาตแิละ

ปลอดภยัจากสารพษิ 

W (Weakness): จุดอ่อนหรอืขอ้เสยีเปรยีบ 

1.เนื่องดว้ยเป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารดา้นโฮมสเตย์เป็นการพกัผอ่นแบบเรยีบงา่ย สมัผสัถงึวถิชีวีติชมุชนและชาวบา้น 

ใกลช้ดิธรรมชาต ิกจ็ะไมไ่ดร้บัการบรกิารทีส่ะดวกสบายมากนัก ไมม่เีทคโนโลยเีขา้มาชว่ยในการบรกิาร  

2.ธุรกจิโฮมเสตย์เป็นสถานทีใ่หพ้กัผอ่นขนาดเลก็ เป็นกจิการขนาดเลก็ มจี านวนหอ้งพกัแคไ่ม่กีห่ลงั และดา้นบคุคลกร

กจ็ะมจี านวนไมม่าก ซึง่ถา้หากเป็นหน้าเทศกาล หรอืหน้า High Season หอ้งพกัและพนกังานกอ็าจจะมจี านวนไม่

เพยีงพอตอ้งผูม้าใชบ้รกิาร 

O (Opportunity): โอกาสทีจ่ะสามารถด าเนินการได ้

1.ธุรกจิการท่องเทีย่วมกีารขยายตวัมากเพิม่ขึน้ และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย มกีาร 

โปรโมทประชาสมัพนัธ์ กระตุน้ใหค้นในประเทศเดนิทางท่องเทีย่วมากขึน้  



2.มชีาวต่างชาตเิดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยตดิอนัดบัตน้ๆของโลก ท าใหธุ้รกจิการท่องเทีย่วมกีารเจรญิเตบิโต

ขึน้เรือ่ยๆ มจี านวนนกัท่องเทีย่วนานาชาตเิพิม่ขึน้ทุกปี โดยเฉพาะตลาดจนี ทีม่นีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่ว

ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และประเทศไทยมคีา่ครองชพีทีไ่มแ่พง อาหารไทยถูกและอรอ่ย มอีาหารใหเ้ลอืก

รบัประทานหลากหลาย 

3.เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น เน้นการเขา้พกัผอ่นแบบเรยีบงา่ย ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติแบบชนบท เรยีนรูภ้มู ิ

ปญัญาชาวบา้น มกีจิกรรมทีส่ามารถเรยีนรูว้ฒันธรรมไทย รวมถึงประเพณีต่างๆ 

T (Targeting): ความเสีย่ง, ภยัคกุคาม, ขอ้จ ากดั หรอือุปสรรคต่าง ๆ ทีม่ตี่อการด าเนินการ 

1.เนื่องจากธุรกจิประเภทท่องเทีย่ว จะเน้นไปทางดา้นบรกิาร ซึง่ถา้หากนักท่องเทีย่วไดร้บัขา่วสารทีไ่ม่ดหีรอืสือ่

ต่างประเทศไดน้ าเสนอขา่วทีส่ง่ผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของไทย เชน่ การกอ่อาชญากรรม การกอ่การรา้ย 

ปญัหาความไมเ่ขา้ใจและการขดัแยง้ระหวา่งคนทอ้งถิน่กบันกัท่องเทีย่ว ปญัหาการเมอืง เป็นตน้ กจ็ะสง่ผลใหเ้ดนิ

ทางเขา้มาท่องเทีย่วและใชบ้รกิารน้อยลง 

2.ภยัพบิตัธิรรมชาต ิเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้ไม่วา่จะเป็น พายุมรสมุ อุทกภยัน ้าท่วม เมือ่เกดิภยัธรรมชาตขิึน้

การเดนิทางท่องเทีย่วกจ็ะมผีูใ้ชบ้รกิารลดลง เนื่องดว้ยการเดนิทางสญัจรและการคมนาคมเป็นไปไดอ้ย่างล าบาก 

3.ธุรกจิการท่องเทีย่วจะเป็นไปตามฤดกูาล ชว่ง High Season จะอยู่ประมาณเดอืนธนัวาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม เป็น

ระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน ซึง่รายไดจ้ะสงูเพราะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก แต่เมือ่ถงึช่วง 

Low Season รายไดก้จ็ะไมแ่น่นอน เพราะผูเ้ดนิทางท่องเทีย่วกจ็ะลดน้อยลง 

 4.2.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

1.ใช ้Social Media ในการโปรโมทโฮมสเตย์ โดยการลงรปูพรอ้มอาหาร และสถานทีบ่รรยากาศ 

โดยมเีพจใน Facebook เป็นสือ่ในการลงโฆษณา หรอือาจจะเปิดชอ่ง YouTube Instagram เพื่อลงรปูบรรยากาศสวยๆ 

และวดิโีอในการท ากจิกรรมต่างๆทีเ่กดิขึน้ในโฮมสเตย์ 

2.ใชลู้กคา้เกา่ทีเ่คยมาพกัเพื่อเป็นกระบองเสยีงในการกระจายแหล่งขา่ว เชน่จดัโปรโมชัน่ลดราคากบัลูกคา้ทีเ่ดนิ

ทางเขา้มาพกั 10 % หากลงรปูภายในโฮมสเตย์และแชรล์งบน Social Media ต่างๆ 

4.3 การจดัการการเงิน 

 1) แหล่งเงนิทุน ในการลงทุนเพื่อด าเนินงานธุรกจิโฮมสเตย์ บา้นฉนั อ าเภอ เกาะคา จงัหวดัล าปาง จะใชเ้งนิ

ลงทุน 800,000 บาท โดยเป็นเงนิสว่นตวัของผูว้จิยั 

 2) ในการประมาณการลงทุนกอ่สรา้งสนิทรพัย์ รายละเอยีดการประมาณการลงทุนของสนิทรพัย์นัน้ ในชว่ง

ด าเนินการเปิดกจิการ จะมรีายการทีต่อ้งใชง้บประมาณทัง้สนิ 490,000 บาท 

 3) ประมาณการคา่ใชจ้่ายต่อเดอืนอยู่ที ่137,000 บาท  



 4) จุดคุม้ทุน อยู่ที ่4.9 เดอืน หรอืประมาณ 4 เดอืน 27 วนั 

4.4 การจดัการการด าเนินงาน 

 4.4.1 การวางผงัโฮมสเตย์ซึง่เจา้ของบา้นจะตอ้งแบง่สดัสว่นพื้นทีข่องลูกคา้อย่างชดัเจน 

และในสว่นของกจิกรรมกม็จีดัแบง่ไวใ้หลู้กคา้ทีจ่ะมาใชบ้รกิารไวเ้ป็นหมวดหมู ่รวมถงึมแีผนทีใ่นชมุชนไวใ้ห้

นกัท่องเทีย่วทราบดว้ย 

 4.4.2 การใชท้รพัยากร มทีีพ่กัทีส่ะอาด และปลอดภยั พรอ้มทัง้มสีิง่อ านวยความสะอาดขัน้พื้นฐานให้กบัผูท้ี่

เดนิทางมาเขา้พกั เชน่ ทีน่อน เตยีงนอน และหมอน อาหารตอ้งท าถูกคุณลกัษณะ มหีอ้งน ้าทีส่ะอาด  

มนี ้าประปาหรอืแหล่งน ้าสะอาดจากบรเิวณใกลเ้คยีง ในดา้นบคุลากรมบีคุลากรทีเ่ชีย่วชาญทางดา้นภาษา เพื่อเตรยีม

ตอ้นรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิและมทีกัษะดา้นกจิกรรมต่างๆ รวมถงึสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมของชมุชนได้ 

 4.4.3 การดแูลคุณภาพ การด าเนินการของโฮมสเตย์นัน้จะตอ้งด าเนินตามกรอบกรอบดชันีชีว้ดัคุณภาพ

มาตรฐานการจดัการ Home Stay ทีท่างกรมการท่องเทีย่วและกฬีา ไดก้ าหนดไว ้

4.5 การจดัการเชิงกลยุทธ์ 

 4.5.1 รปูแบบการขยายตวั เนื่องจากโฮมสเตย์ทีจ่ะด าเนินธุรกจินัน้ เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกั และจงัหวดั

ล าปางยงัเป็นเมอืงรอง ซึง่จากขา่วกระทรวงการคลงั เตรยีมออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ใหพ้จิารณา ในชว่งตน้เดอืน พ.ค. 2562 นี้ โดยหนึ่งในมาตรการคอื อดัฉีดวงเงนิประมาณ 15,000 

ลา้น สง่เสรมิและกระตุน้การท่องเทีย่วเมอืงรอง เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิภาพรวม ซึง่จะแจกเงนิใหป้ระชาชนทีม่อีายุตัง้แต่ 

18 ปีขึน้ไป คนละ 1,500 บาท น าไปใชจ้่าย ซื้อสนิคา้และจ่ายคา่บรกิาร การท่องเทีย่วเมอืงรอง ผ่านชอ่งทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์เีพย์เมนต์ นอกจากนัน้ ยงัอาจจะมมีาตรการดา้นภาษ ีลดหย่อนภาษแีละคนืภาษมีลูค่าเพิม่ของ

นกัท่องเทีย่วต่างชาตใินเรือ่งเกีย่วกบัการท่องเทีย่วอกีดว้ย 

 4.5.2 รปูแบบในการแขง่ขนั อุตสาหกรรมท่องเทีย่วนัน้เป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งเมด็เงนิใหก้บัประเทศไทย ใน

การทีจ่ะแขง่ขนักบัโรงแรม หรอืรสีอรต์ต่างๆไดน้ัน้ โอมสเตย์จะตอ้งมคีวามแตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์ เพราะนอกจาก

ตอ้งแขง่กบัโรงแรมหรอืรสีอรต์แลว้ยงัตอ้งท าการแขง่ขนักบัทางโฮมสเตย์ทีม่อียู่ในแต่ละภาค   

 4.5.3 การวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ทีจ่ะน ามาใชก้บัธุรกจิโฮมสเตย์นัน้ ทางโฮมสเตย์จะตอ้งสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ทีม่าเขา้พกั ซึง่ราคากจ็ะตอ้งไมแ่พงเกนิไป รวมทัง้มบีรกิารที่ด ีมกีจิกรรมทีส่ามารถใหน้กัท่องเทีย่วหรอืผู้

เขา้มาพกัเลอืกท าไดห้ลากหลาย รวมถงึอาหารทีต่อ้งสดใหมแ่ละวตัถุดบิตอ้งมาจากธรรมชาตใินชมุชนกจ็ะท าใหลู้กคา้

เกดิความประทบัใจ และสิง่ทีส่ าคญัคอืหอ้งพกัตอ้งสะอาด เพื่อที่ลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารเมือ่เกดิความพอใจแลว้กจ็ะท าให้

รูส้กึอยากกลบัมาใชบ้รกิารและบอกต่อกนันัน้เอง 

 



 

5.สรปุผลการศึกษา 

5.1.1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอย่างพบว่า สามารถแบ่งไดเ้ป็นเพศชายรอ้ยละ 18.50 และเพศหญิงรอ้ยละ 81.50 ประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่างสว่นมากมอีายุ 36-45 ปี รองลงมา 26-35 ปี อยู่สถานภาพโสดรอ้ยละ 62.10 มรีะดบัการศกึษาสูงสุดหรอืก าลงั
ศกึษาอยู่ คอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่ารอ้ยละ 68.50 ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนรอ้ยละ 59.50 และมรีายได้
ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างอยู่ระหวา่ง รายไดต้ ่ากวา่ 25,000 บาทมากทีส่ดุ 

 
5.1.2 ขอ้มลูทศันคต ิพฤตกิรรม และประสบการณ์ในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ 

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จากการศกึษาผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวประมาณ 3-4 คน ร้อยละ 45.7 ระยะเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย ได้แก่ 1-2 วนั ร้อยละ 82.8 
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่พกั ประเภทโฮมสเตย์โดยเฉลี่ยต่อ 1 คืน โดยประมาณ คือ 501-1,000 บาท ร้อยละ 51.7 ผู้ที่ร่วม
เข้าพกัโฮมสเตย์ของกลุ่มสว่นใหญ่ คือ ครอบครัว ร้อยละ 48.7 ผู้ที่มีสว่นในการตดัสนิใจในการเลอืกที่พักประเภทโฮมส
เตย์ ได้แก่ เพื่อน ร้อยละ 33.2 สถานที่ที่เลอืกใช้บริการที่พกัประเภทโฮมสเตย์ ได้แก่ ภาคกลาง ร้อยละ 46.1 เหตผุลใน
การเลอืกใช้ที่พักประเภทโฮมสเตย์ คือ ตัง้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 49.1  

 

5.1.3 ขอ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาดการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ของนกัท่องเทีย่วชาว 
ไทยในเขตพื้นทีก่รงุเทพมหานครมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามประกอบไปดว้ยเหตุผลที่เลือกใชท้ี่พกัประเภท
โฮมสเตย์ โดยเลอืกใชเ้พราะทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์มกีจิกรรมใหเ้ขา้รว่มหลากหลาย เป็นจ านวนมากทีส่ดุ รองลงมาใกล้
แหล่งท่องเทีย่ว ชมุชน และสถานทีส่ าคญั 

 2) ดา้นราคา (Price) กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามประกอบไปดว้ยผูท้ี่มคีวามต้องการเขา้เลือกใชบ้รกิาร
ทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ประเภทหอ้ง และราคาหอ้งพกัต่อคน โดยกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามต้องการเลือกเขา้ใช้
บรกิารหอ้งพกัรวม แบบมแีอร ์ราคาต่อคน500 บาท รองลงมาเป็นหอ้งเดีย่ว แบบมแีอร ์ราคาต่อคน 700 บาท และกลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามประกอบไปดว้ยผูท้ีน่ิยมเลือกใชบ้รกิารโฮมสเตย์แบบที่คดิราคาอาหารเชา้และเย็นรวมใน
หอ้งพกัแลว้ เป็นจ านวนมากทีส่ดุ 196 คน รองลงมาคอื คดิเพิม่จากราคาหอ้งพกั เป็นราคาต่อคน คนละ 300 บาท  

3) ดา้นสถานที ่(Place) กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามนิยมเลือกเขา้พกัโฮมสเตย์โดยให้ความสนใจเรื่อง
การเดนิทางสะดวกและตวัเมอืงมากทีส่ดุ รองลงมา คอื สนใจหากมกีจิกรรมหลากหลายและใกลแ้หล่งสถานทีท่่องเทีย่ว  

4) ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามเลือกใชบ้รกิารที่พกัประเภท
โฮมสเตย์จากโปรโมชัน่ที่จูงใจ โดยการไดร้บัส่วนลดห้องพกั 10% เมื่อCheck in และโพสต์รูปลง Social Media จูงใจ
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืเขา้พกัคร ัง้แรกไดร้บัสว่นลดพเิศษ 10 %  

5) ดา้นบคุลากร (People) กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามเลือกใชบ้รกิารที่พกัประเภทโฮมสเตย์ เนื่องจาก
ชืน่ชอบรปูแบบการบรกิารแบบพนกังานใหบ้รกิารดว้ยความเป็นกนัเอง และเป็นมติร ยิ้มแยม้ แจ่มใสมากที่สุดรองลงมา
คอืพนกังานเป็นคนในชมุชน ทีม่คีวามรู ้และช านาญพื้นที่ 

6) ดา้นกระบวนการ (Process) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเลือกใชบ้รกิารที่พักประเภทโฮมสเตย์
เนื่องจากชืน่ชอบรปูแบบการบรกิารแบบบรกิารนวดสปาสมนุไพรมากทีส่ดุ ส าหรบั16 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม



ระบบการจองทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ชืน่ชอบการจองผา่น Website ของโฮมสเตย์โดยตรงมากที่สุด และกลุ่มตวัอย่างที่
ตอบแบบสอบถามการเลือกเขา้ใชบ้รกิารที่พกัประเภทโฮมสเตย์ชื่นชอบช่องทางการช าระเงนิแบบการช าระเงนิผ่าน
บตัรเครดติมากทีส่ดุ 

7) ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) กลุ่มตวัอย่างที่
ตอบแบบสอบถามการเลือกเขา้ใชบ้รกิารที่พกัประเภทโฮมสเตย์ ชื่นชอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัแบบ มี
อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั เชน่ กลอ้งวงจรปิด 

 
5.1.4 สรปุตามวตัถุประสงค ์ใน 4 ดา้น  

1.เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด จากการศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมตลาดในการเลอืกทีพ่กั

แบบโฮมสเตย์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตพื้นทีก่รงุเทพมหานครนัน้ จะเหน็ไดว้า่ส่วนใหญ่มเีวลาในการพกัผอ่นแค ่

1-2 วนัและในการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกมาใชบ้รกิารโฮมเตย์นัน้ จะถามความเหน็จากเพื่อน เมือ่เดนิทางกจ็ะเดนิทางเป็น

กลุ่ม โดยราคาทีต่อ้งการกจ็ะมรีาคาไมเ่กนิ 1,000 บาทต่อการจ่ายทีพ่กัต่อคนื และสถานทีพ่กันัน้ตอ้งอยู่ใกลก้บัแหล่ง

ท่องเทีย่ว 

2.เพื่อศกึษาการด าเนินการธุรกจิโฮมสเตย์นัน้ ทางโฮมสเตย์ตอ้งมกีจิกรรมรองรบันักท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย ซึง่ในอกี 5 

ปีขา้งหน้านัน้ ทางโฮมสเตย์อาจจะยงัคงรปูแบบเดมิที่ใหบ้รกิารแบบทีส่ามารถสมัผสัวถิชีวีติคนในชนบทได ้แต่ตอ้งมี

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและช านาญพื้นที ่ทีจ่ะใหข้อ้มลูแกน่กัท่องเทีย่ว โดยราคายงัคงเป็นราคาทีไ่มแ่พงมาก

นกั เพื่อทีต่อบโจทย์ของนกัท่องเทีย่วทีม่าเป็นกลุ่ม 

3.เพื่อศกึษาวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ์ของธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึง่ใน 5 ปีขา้งหน้านัน้ กลยุทธ์ทีธุ่รกจิโฮมส

เตย์จะตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน คอื การใชก้ลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง ซึง่ทางโฮมสเตย์อาจจะตอ้งใชค้วามแตกต่าง

และเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนในการดงึดูดลูกคา้ วา่โฮมสเตย์ของเรานัน้มคีวามโดดเดน่และแตกต่างไมเ่หมอืนใคร 

อาจจะเป็นในดา้นกจิกรรม หรอืการตกแต่งทีไ่มเ่หมอืนกบัโฮมสเตย์ทีอ่ื่น เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหม้าพกัทีโ่ฮมสเตย์

ของเรา 

 4.เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5ปี จากตวัเลขนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วในประเทศไทยนัน้ เป็น

จ านวนทีม่ากขึน้ทุกปี บวกกบัการทีท่างรฐับาลไดส้นบัสนุนใหม้กีารเดนิทางท่องเทีย่วในเมอืงรอง 55 จงัหวดั เพื่อ

ลดหย่อนภาษนีัน้ กจ็ะเหน็ไดว้า่การเตบิโตของการท่องเทีย่วและทีพ่กัยงัคงไปได ้ซึง่ตลาดนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางใน

ประเทศไทยกเ็ป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหก้ารท่องเที่ยวไทยมกีารเตบิโต แต่ตลาดต่างชาตกิเ็ชน่กนั ถา้หากภาครฐัยงัคง

สง่เสรมิการท่องเทีย่วไทยออกไปสูต่ลาดโลกแลว้ การท่องเทีย่วไทยกย็งัคงสรา้งเมด็เงนิเขา้ประเทศไดอ้กีมากมาย 

5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการศกึษาสามารถอภปิรายได ้ดงันี้ ทศันคต ิพฤตกิรรม และประสบการณ์ในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กั

ประเภทโฮมสเตย์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตพื้นทีก่รงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เคยเลอืกใชบ้รกิารที่

พกัประเภทโฮมสเตย์ พรอ้มเดนิทางมาใชบ้รกิารเขา้พกัโฮมสเตย์ประมาณ 3-4 คน ระยะเวลาทีก่ลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่

เขา้พกัทีโ่ฮมสเตย์ ไดแ้ก ่1-2 วนั คา่ใชจ้่ายค่าบรกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์โดยเฉลีย่ต่อ 1 คนืโดยประมาณของกลุ่ม



ตวัอย่างสว่นใหญ่ คอื 501-1,000 บาท ผูท้ีร่ว่มเขา้พกัโฮมสเตย์ของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ คอืครอบครวั ผูท้ีม่สีว่นใน

การตดัสนิใจในการเลอืกทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ของกลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด ไดแ้กเ่พื่อน สถานทีท่ีเ่ลอืกใชบ้รกิารทีพ่กั

ประเภทโฮมสเตย์ของกลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด ไดแ้ก ่ภาคกลาง เหตุผลในการเลอืกใชท้ีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ของกลุ่ม

ตวัอย่างสว่นใหญ่ คอื ตัง้อยู่ใกลส้ถานทีท่่องเทีย่ว ซึง่จากการวจิยัจะเหน็ไดว้า่นกัท่องเทีย่วไทยนัน้ยงัคงเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วเป็นครอบครวัหรอืกลุ่มเพื่อน และการใชร้ะยะเวลาในการท่องเทีย่วนัน้สว่นใหญ่จะมเีวลาในการท่องเทีย่วน้อย 

โดยอาจจะเป็นวนัหยุดเสาร ์อาทติย์ หรอืวนันกัฤกษ์ ซึง่จะมเีวลาทีไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกนักบัครอบครวัหรอืเพื่อน โดย

ครอบรวัในประเทศไทยนัน้ยงัคงนิยมเดนิทางกนัเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะใชเ้วลารว่มกนั และการเลอืกทีพ่กัแบบโฮมสเตย์

อาจจะตอบความตอ้งการของทุกคนในครอบครวัได ้เพราะเนื่องจากมกีจิกรรมมากมายใหเ้ลอืกเขา้ร่วม และนอกจาก

ราคาทีพ่กักย็งัไมแ่พง พรอ้มมอีาหารไวค้อยใหบ้รกิารดว้ย นอกจากจะไดใ้ชเ้วลาท ากจิกรรมกบัครอบครวัแลว้ การใช้

บรกิารทีพ่กัแบบโฮมสเตย์ยงัมอีาหารพื้นเมอืงหรอืพื้นถิน่ไวใ้หบ้รกิารนักท่องเทีย่วดว้ย 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศกึษาเรือ่งนี้ ท าใหท้ราบถงึทศันคต ิพฤตกิรรม และประสบการณ์ในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมส

เตย์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตพื้นทีก่รงุเทพมหานคร และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ซึง่สามารถชว่ย

ท าใหผู้ป้ระกอบการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปประกอบการตดัสนใจในการพฒันาหรอืปรบัปรงุการใหบ้รกิารทีพ่กั

ประเภทโฮมสเตย์ รวมถงึมปีระโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจท าธุรกจิดา้นที่พกัประเภทโฮมสเตย์เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักท่องเทีย่วในปจัจุบนั ซึง่ในการท า

ธุรกจิโฮมสเตย์นัน้ ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งเพิม่ชอ่งทางในการท าตลาดใหน้กัท่องเทีย่วชาวต่างชาตไิดร้บัรู ้เพื่อทีจ่ะได้

ดงึดดูนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใิหม้าใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ ในชว่งทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทยเดนิทางมาเทีย่วน้อย และในการ

ท าธุรกจิโฮมสเตย์นี้ควรทีจ่ะมกีจิกรรมหลายหลากเพื่อทีร่องรบันักท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้เตรยีมความพรอ้มใหก้บัชุมชน 

บอกใหท้ราบถงึกฎระเบยีบขอ้ปฏบิตัติ่างๆทีจ่ะท าใหโ้ฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ทีจ่ะไดร้บัมาตรฐาน  ทัง้นี้ผูท้ าการวจิยัหวงั

วา่ ผลการศกึษาการวจิยัในครัง้นี้และขอ้เสนอแนะขา้งตน้จะสามารถชว่ยท าใหผู้ป้ระกอบการน าไปใชเ้พื่อพฒันาและ

ปรบัปรบัการใหบ้รกิารทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ รวมถงึสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ และประสบ

ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัศกึษาเรือ่งความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิบา้นฉนัโฮมสเตย์ สถานทีต่ ัง้ อ าเภอ เกาะคา 

จงัหวดัล าปาง ฉบบันี้ส าเรจ็ได ้เนื่องจากไดร้บัความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์สมจติร  ลว้นเจรญิ ประธานโครงการ

ในการคน้ควา้อสิระ ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาพรอ้มขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ข  พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะที ่

เป็นประโยชน์เพิม่เตมิมาปรบัปรงุงานวจิยันี้ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ จนเป็นผลส าเรจ็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

และขอขอบคณุผูต้อบแบบสอบถาม ผูใ้หส้มัภาษณ์ และผูม้สีว่นร่วมทุกท่านทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืจนท าใหก้ารจดัท า

งานวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี          
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