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Abstract
This paper aimed to investigate sustainable approaches of a successful homestay
business from community leaders’ perspectives in four regions of Thailand. For this purpose,
in-depth interviews were conducted with four selected leaders of four homestays from the country’s
four region. They were 1) Bahn Ta Khun Thong Homestay, Chiang Rai Province; 2) Sai Noi Homestay,
Ayutthaya Province; 3) Kao Yao Noi Homestay, Phang Nga Province; and 4) Bann Prasard Homestay,
Nakhorn Ratchasima Province. The findings indicated that there were seven sustainable
approaches of the successful homestay business in Thailand: 1) community participation and
community unity, 2) efficient management of the community, 3) capable community leaders,
4) quality standards of the accommodation, 5) identity of local products and service, 6) support
of external organizations and 7) marketing and public relations.
Keywords: community-based tourism, sustainable success, homestay
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย์
จากมุมมองของผูน้ ำ� ชุมชนโฮมสเตย์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จจากทัง้ 4 ภูมภิ าคของประเทศไทย การวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ คือ ประธานโฮมสเตย์จ�ำนวน 4 ท่านที่
ได้รบั การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากโฮมสเตย์ 4 ภูมภิ าคของประเทศไทย ได้แก่ 1) โฮมสเตย์บา้ นท่าขันทอง
จังหวัดเชียงราย 2) โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) โฮมสเตย์เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา และ
4) โฮมสเตย์บ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ของโฮมสเตย์ไทยประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน 2) การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพของชุมชน 3) ความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน 4) คุณภาพมาตรฐานของที่พัก 5) ผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน 6) การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกต่อชุมชน และ
7) การตลาดและการประชาสัมพันธ์
ค�ำส�ำคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน โฮมสเตย์
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บทน�ำ
รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17-18 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึง่ ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของโลกทีป่ ระมาณการไว้รอ้ ยละ 9 (สถานการณ์
การท่องเที่ยวของไทยที่ส�ำคัญ, 2560) จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยมีความ
ส�ำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยหนึ่งในฟันเฟืองส�ำคัญที่ได้รับความสนใจและน�ำไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ คือ การเข้ามามีสว่ น
ร่วมของชุมชน (Community Engagement) ดังเห็นได้จาก ‘ราษฎรอาวุโส’ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ
วะสี ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกล่าวว่า ระบบ
การท่องเที่ยวชุมชนสามารถใช้เป็นจุดคานงัดไปสู่การพัฒนาทุกเรื่อง และช่วยพัฒนาได้อย่างครบวงจร ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (ประเวศ วะสี, 2555)
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐให้ความส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วของประเทศไทย โดยในแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้โฮมสเตย์ไทยได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มคี วามยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต โฮมสเตย์นนั้ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ที่ ส นั บ สนุ น สั ง คมชนบทที่ มี ท างเลื อ กทางเศรษฐกิ จ จ� ำ กั ด ให้ ใ ช้ บ ้ า นที่ พั ก อาศั ย และสถานที่ ตั้ ง ของชุ ม ชน
ในการสร้างรายได้ (Kontogeorgopoulos, Churyen, & Duangsaeng, 2015)
โฮมสเตย์เป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านช่องทางการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การพัฒนาโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนนั้นมีผลกระทบด้านบวกในหลาย ๆ ด้าน (Positive Externalities)
ที่เกิดจากการใช้ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Capital) และต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resource Capital) ของชุมชนในพื้นที่ เช่น การสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน การอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเกิด การสร้างความภูมิใจในบ้านเกิด การสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาแนวทางในการสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของโฮมสเตย์ไทย เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้อง ผู้ด�ำเนินนโยบายและชุมชนต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อสนับสนุนและ
ด�ำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ของชุมชนไทยให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนในประเทศไทยได้รบั ความส�ำคัญเพิม่ มากขึน้ จากผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง แต่การวิจยั
ในหัวข้อโฮมสเตย์นั้นยังไม่ได้รับความสนใจที่เพียงพอ (Kontogeorgopoulos et al., 2015) ในประเทศไทย
การตื่นตัวและเข้ามาของการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถล�ำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้ คือ ช่วงที่โลกตื่นตัวเรื่อง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและหาทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยว ช่วงปี พ.ศ. 2535 หลังจากนั้น การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (Ecotourism) เข้ามาเป็นกระแสใหม่และกระแสใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยการผลักดัน
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในขณะที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism-
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CBT) เริม่ ก่อตัวขึน้ เติบโตคูข่ นานไปกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ โดยการท�ำงานในระดับพืน้ ทีข่ องโครงการท่องเทีย่ ว
เพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) ต่อมาโครงการดังกล่าว ได้ร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในช่วงดังกล่าวการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้ถูกกล่าวถึงหลายรูปแบบ
เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวสีเขียว
หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 รัฐบาลไทยใช้การท่องเทีย่ วเป็นตัวกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2541-2542
เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ในปี พ.ศ. 2544 มีโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(One Tambon One Product - OTOP) หลังปี พ.ศ. 2545 การท่องเที่ยวลงไปในชนบทหลากหลายรูปแบบ
ในปี พ.ศ. 2547 มีการสร้างมาตรฐานโฮมสเตย์ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน) กรมการท่องเที่ยว
ได้นิยามโฮมสเตย์ไทย หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าบ้านชายคา
เดี ย วกั น โดยมีห้อ งพักหรือ พื้นที่ใ ช้สอยภายในบ้านเหลือ สามารถน�ำมาดัดแปลงให้นัก ท่องเที่ยวพัก ได้
ชั่วคราว ซึ่งมีจ�ำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทนและจัดบริการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม (กรมการท่องเที่ยว, 2554)
นอกจากนัน้ ยังมีการให้นยิ ามการท่องเทีย่ วอย่างมีสว่ นร่วมโดยชุมชนทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ความแตกต่าง
ระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism-CBT) กับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น เช่น
Ecotourism ภาษาราชการ เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” แต่หลายชุมชนหรือหลายองค์กร เรียก “การท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งความแตกต่างของ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) กับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community-Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเน้นที่ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท�ำงาน  แต่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้นธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ในส่วนโฮมสเตย์
(Homestay) ภาษาราชการ เรียกว่า “ทีพ่ กั สัมผัสวัฒนธรรมชนบท” มีความแตกต่างจากการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
คือ เน้นบ้านเป็นศูนย์กลาง แต่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนในรูปองค์กรชุมชน จะพักค้างคืนในชุมชนในรูปแบบที่ชุมชนจัดการ อาทิ โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ชุมชน ตั้งแคมป์ หรือไม่ค้างคืนก็ได้ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ม.ป.ป.)
หลากหลายแนวคิดในการวิเคราะห์โฮมสเตย์ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ
โฮมสเตย์และการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจดังกล่าวที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น
(Reed, 1997) และการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาและกระจายรายได้
ในทุกด้านของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (ประเวศ วะสี, 2555) ในขณะที่ Kontogeorgopoulos และคณะ
(2015) ได้น�ำเสนอบทวิเคราะห์ในอีกมุมมองหนึ่งว่า ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ของชุมชนนั้นได้
มาด้วยต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปในสามด้าน ได้แก่ ภัยคุกคามต่อความเป็นดั้งเดิมของชนบท ภัยคุกคามต่อความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจของชุมชน และภัยคุกคามต่อความยึดเหนี่ยวทางสังคมของชุมชน อย่างไรก็ตาม งาน
วิจัยนี้จะให้ความส�ำคัญไปที่จะท�ำอย่างไรในการสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนในการพัฒนาโฮมสเตย์จากมุมมอง
ของผู้น�ำชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์ของชุมชนดังกล่าว
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของโฮมสเตย์ในบริบทไทยจากมุมมองของผู้น�ำ
ชุมชนโฮมสเตย์ที่ประสบความส�ำเร็จจากทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

กรอบแนวความคิด
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิดวิจัยเชิงคุณภาพที่ว่า “แนวทางการสร้างความส�ำเร็จในการพัฒนา
โฮมสเตย์ในประเทศไทย คือ อะไร ท�ำไม และอย่างไร” โดยการสอบถามเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลถึงการใช้แนวทาง
อะไรในการสร้างความส�ำเร็จ ท�ำไมถึงได้ใช้แนวทางดังกล่าว และท�ำอย่างไรจึงจะใช้แนวทางดังกล่าวไปสู่
ความส� ำ เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ในการพั ฒ นาโฮมสเตย์ โดยกรอบแนวความคิ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ
การวิเคราะห์ตงั้ อยูบ่ นนิยามการรับรูแ้ ละประสบการณ์ของผูน้ ำ� ชุมชนโฮมสเตย์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จทัง้ สีภ่ มู ภิ าค
ของประเทศไทย โดยแนวทางในการสร้างความส�ำเร็จ หมายถึง แนวทางที่ท�ำให้การพัฒนาโฮมสเตย์ไทย
ประสบความส�ำเร็จและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่จากมุมมอง
ของผู้น�ำชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจโฮมสเตย์

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยนี้ คือ ศึกษาแนวทางในการสร้างความส�ำเร็จของโฮมสเตย์ไทยจาก
มุมมองของผู้น�ำชุมชนหรือประธานโฮมสเตย์ทั้ง 4 ภูมิภาค
ขอบเขตด้านประชากร มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้น�ำชุมชนหรือประธานโฮมสเตย์ทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ได้รับ
การเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ โฮมสเตย์หนึ่งแห่งในแต่ละภูมิภาคที่ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่ ภาคเหนือ คือ
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง คือ โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้
คือ โฮมสเตย์เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โฮมสเตย์บ้านปราสาท จังหวัด
นครราชสีมา
ขอบเขตด้านเวลา ช่วงเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม 2561
ถึงเดือนกรกฎาคม 2561

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ซึ่งมีจุดแข็ง คือ
ช่วยในการค้นหาค�ำตอบที่ซับซ้อนของค�ำถาม “ท�ำไม” หรือ “อย่างไร” จากมุมมองของสมาชิกภายในกลุ่ม
เป้าหมายและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหา “ความจริง” ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเป็นการใช้จุดแข็งของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ให้ความส�ำคัญยิ่งกับบริบท
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ด้านสังคม กายภาพ และจิตใจ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลส�ำคัญต่อมุมมอง ประสบการณ์ และการกระท�ำของ
กลุ่มคนที่ต้องการศึกษาปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ และวิถีทางสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวถักทอการให้ความหมายและ
การกระท�ำต่าง ๆ ของกลุ่มคนที่ต้องการศึกษา (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2551) งานวิจัยนี้ท�ำการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น�ำชุมชน/ประธานโฮมสเตย์ทั้งสี่ภาคของประเทศไทยจ�ำนวนทั้งหมด 4 ท่านโดยได้รับ
การแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการถอดเทปค�ำสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ท่านและน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงแก่นสาระ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแห่ง
ความส�ำเร็จในการพัฒนาโฮมสเตย์ไทยจากมุมมองของผู้น�ำชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ การวิเคราะห์เชิงแก่นสาระ (Thematic Analysis)
คือ วิธีการที่ใช้ส�ำหรับแยกแยะ (Identifying) วิเคราะห์ (Analyzing) และรายงานผลในรูปแบบหรือแกนสาระ
(Reporting Patterns/Themes) จากข้อมูลที่มี โดยสิ่งที่เป็นแก่นสาระ (Theme) ไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นอยู่กับ
การนับจ�ำนวนทีก่ ล่าวถึง แต่ขนึ้ อยูก่ บั ว่าสิง่ นัน้ หรือแก่นสาระสามารถจับบางสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ค�ำถาม
การวิจัยทั้งหมดหรือไม่ (Braun & Clarke, 2006)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพของงานวิจยั นีน้ นั้ ใช้ทงั้ วิธกี ารอุปนัย/อุปมาน (Inductive Method) และ
วิธีการนิรนัย/อนุมาน (Deductive Method) เพื่อจะท�ำการสร้างรูปแบบ (Patterns) ประเภท (Categories)
และแก่นสาระ (Themes) (Creswell, 2014) การยืนยันความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ของข้อค้นพบใช้
หลักในทางสังคมศาสตร์ คือ Triangulation ซึ่งหมายถึง การเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อค้นพบ (Findings) ของ
ปรากฏการณ์ที่ท�ำการศึกษา (Phenomenon) จากแหล่งและมุมมองที่แตกต่างกันของผู้ให้ข้อมูล (ทวีศักดิ์
นพเกษร, 2551) ในการอ้างอิงถึงค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยใช้สัญลักษณ์ A1-A4 แทนประธาน/ผู้น�ำชุมชน
โฮมสเตย์ทั้ง 4 แห่ง โดย A1 แทนประธาน/ผู้น�ำชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย A2 แทน
ประธาน/ผู้น�ำชุมชนโฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา A3 แทนประธาน/ผู้น�ำชุมชนโฮมสเตย์เกาะ
ยาวน้อย จังหวัดพังงา และ A4 แทนประธาน/ผู้น�ำชุมชน โฮมสเตย์บ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา   

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชนของโฮมสเตย์ที่ประสบความส�ำเร็จทั้งสี่ภูมิภาคโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยวิเคราะห์เชิงแก่นสาระ (Thematic Analysis) สามารถสรุปเป็นแนวทางในการสร้างความส�ำเร็จ
ของโฮมสเตย์ไทย ดังนี้
1. ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน ในด้านรูปแบบความร่วมมือและความสามัคคี
ในชุมชนเพื่อด�ำเนินการด้านธุรกิจโฮมสเตย์นั้น จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า มีรูปแบบการสร้างความร่วมมือ
ขึน้ อยูก่ บั บริบทของชุมชนในแต่ละพืน้ ที่ ความส�ำเร็จของโฮมสเตย์ขนึ้ อยูก่ บั ความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลัก
และสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญ คือ การสื่อสารและสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนต่อธุรกิจโฮมสเตย์ วิธีการหลัก
ที่ผู้น�ำชุมชนใช้ คือ การพูดคุยปรึกษาหารือในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างคนในชุมชน ผู้น�ำชุมชนทั้งหมดแสดงความเห็นว่าเนื่องจากโฮมสเตย์เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้
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เสริมจากการท่องเที่ยวและยังสามารถใช้เป็นกลไกสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุนของชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรมและทุนทางทรัพยากรและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดให้ความส�ำคัญในปัจจัยด้านนี้เป็นอย่างมากดังรายละเอียดบางส่วน
ดังนี้
“พวกเรารู้ว่าปัญหามันมีอยู่ตรงนี้นะ เราก็ประชุมกันบ่อยครับ สมาชิกประชุมกัน
ก่อนแขกเข้าก็ประชุม หลังแขกเข้าก็ประชุม มันก็มีการจ่ายค่าอาหารค่าบ้านก็จ่ายกันวันที่
ประชุมอ่ะครับ ถ้ามีปัญหาเราก็ช่วยกันแก้ตรงนั้นอ่ะครับ” (A1)
“หัวใจอันดับแรกเลย คือ ความเข้าใจของชุมชน...เพราะฉะนั้นปัจจัยหรือหัวใจ
แห่งความส�ำเร็จเนี่ย ชุมชนต้องมีความพร้อมว่าเราจะท�ำในเรื่องของการท่องเที่ยว เพราะ
การท่องเที่ยวเป็นเรื่องการน�ำเสนอและให้บริการที่ดีของชุมชน คือ เราเอาชาวบ้านเป็นหัวใจ
หลัก และชุมชนต้องมีส่วนร่วม” (A2)
“สิ่งที่เราได้ คือ เราได้เพื่อนได้อะไรมากกว่าอ่ะครับ แต่ถ้าสมมติทางโรงแรมหรือ
ทางธุรกิจเขาท�ำเนี่ยก็จะขายแล้วแพงกว่าเราเท่าหนึ่ง เป้าหมายเขา คือ รายได้ แต่เป้าหมาย
เรา คือ เพื่อนสนิทญาติมาเยี่ยมกัน” (A3)
“มันอยู่ที่ชุมชน ชุมชนให้ความร่วมมือ เพราะว่าการท�ำท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องอาศัย
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้อนรับ การประกอบอาชีพ การเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โฮมสเตย์ และที่สุด ก็คือ คณะกรรมการกลุ่มต้องมาประชุม...อาศัยว่าเราต้องสามัคคีกัน
ต้องหมัน่ ประชุม ปรึกษาหารือกัน...คือมีจำ� นวนหนึง่ ทีไ่ ม่ได้สมัครมาโดยตรง แต่ถา้ นักท่องเทีย่ ว
เกินจ�ำนวนที่สมาชิกรับได้เขาก็จะคอยเสริม ถือว่าเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือ” (A4)
2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของชุมชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า ใน
ด้านของการบริหารจัดการนั้น แต่ละชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการรวมตัว
กัน บุคลิกของผู้น�ำชุมชนและวัฒนธรรมการด�ำรงชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน แต่มีหลักส�ำคัญร่วมกันใน
การบริหารจัดการ คือ ระบบการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส โดยรูปแบบของกิจกรรมในการบริหารจัดการ
ดังกล่าวที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การประชุมพูดคุยกันระหว่างสมาชิกและคนในชุมชน ความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการเงิน การสร้างแรงจูงใจรูปแบบต่าง ๆ ส�ำหรับสมาชิกโฮมสเตย์ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดได้
ชี้ให้เห็นถึงการประชุมพูดคุยกันระหว่างสมาชิกถือเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะส�ำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสมาชิกและคนในชุมชน โดยผู้ให้
ข้อมูลได้แสดงความเห็นในบางส่วน ดังนี้
“คณะกรรมการพวกเราก็ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้เฉย ๆ ครับ ทุกคนต้องท�ำงานร่วมกันด้วย
กัน...คือ บ้านหลังไหนยังไม่พร้อมก็ออกไปก่อน ถ้าพร้อมแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่” (A1)
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“มีการเถียงกันไปเถียงกันมา...พี่ถือว่าที่ทุกคนพูดเนี่ยเขาพูดออกมาจากใจทุกคน
เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยทิ้งขว้างเหตุผลของเขาไม่ได้...พี่เอาปัญหามาระดมสมองกัน” (A2)
“มีปัญหาอะไรก็มาคุยกันนะครับ ตอนแรกก็เริ่มมีปัญหาการจัดการ และรายได้ที่
ไม่ค่อยลงตัว เราก็มีการหมุนเวียน การก�ำหนด และมีฝ่ายต่าง ๆ อะไรอย่างนี้...เราจะแบ่งงาน
กันอย่างนี้สามารถเคลียร์ปัญหาได้” (A3)
“มันต้องมีการประชุมให้ความรู้กับกลุ่มที่ท�ำท่องเที่ยวโดยชุมชนเนาะ” (A4)
3. ความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้น�ำชุมชนมีบทบาทที่
ส�ำคัญมากในการผลักดันโฮมสเตย์ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน เนื่องจากต้องเป็นผู้ประสานงานและ
สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างคนในชุมชนที่มีความคิดเห็นหลากหลายและแตกต่างกันต่อการพัฒนาโฮมสเตย์
รวมถึงเป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาภายในธุรกิจโฮมสเตย์ชุมชน ดังนั้น
ผู้น�ำชุมชนจึงควรมีจิตสาธารณะ มีความรักในบ้านเกิดและชุมชนที่จะอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็น
ประโยชน์แก่คนรุน่ หลังผ่านการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ นอกจากนัน้ ผูน้ ำ� ชุมชนยังมีบทบาท
ที่ส�ำคัญมากในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของสมาชิกในกลุ่ม และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวม
ของชุมชนในการขับเคลื่อนโฮมสเตย์ให้ไปสู่เป้าหมาย ในมุมมองบางส่วนของผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้
“ทัง้ เหนือ่ ยทัง้ สนุกอ่ะครับ แต่มนั เหนือ่ ยทีว่ า่ ตอนทีม่ ปี ญ
ั หาครับ ถ้าตอนทีไ่ ม่มปี ญ
ั หา
ก็สนุกครับ เพราะว่าท�ำอะไรก็ท�ำด้วยกัน พัฒนาก็พัฒนาด้วยกัน” (A1)
“พีก่ จ็ ะบอกว่าอยูท่ พี่ ี่ คือ พีม่ คี วามรูส้ กึ และตัง้ ปณิธานไว้เลยว่า พีเ่ ป็นคนทีน่ พี่ ลี่ าออก
จากการเป็นครู เพราะต้องการที่จะมาทดแทนแผ่นดินเกิดของเรา มาฟื้นฟูมายกระดับชุมชน
ของเรา เพราะเรารู้ว่าจริง ๆ แล้วบรรพบุรุษของเราสร้างสมสิ่งดี ๆ ไว้มากมาย แล้วบางที
มันก็หมดไป ๆ บางเรื่องมันจมไปโดยไม่มีการอนุรักษ์อะไรไว้เลย เมื่อจะท�ำตรงนี้แล้วเราต้อง
เข้มแข็ง เราต้องอดทน” (A2)
“คืออย่างต้องท�ำใจและมีใจ หมายถึง ต้องมีจิตใจสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ...
ต้องท�ำใจเพราะสิ่งนี้ต้องใช้เวลา” (A3)
“และทีเ่ น้น ๆ ก็คอื ผูน้ ำ 
� ผูน้ ำ� ในชุมชนต้องมีใจทีจ่ ะท�ำท่องเทีย่ วจริง ๆ มันถึงจะยัง่ ยืน
เพราะว่าเราต้องระลึกเสมอว่าชุมชนของเราเนีย่ อ่ะ เอ่อมันน่าจะร่วมแรงร่วมใจกันท�ำให้ชมุ ชน
เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าชาวไทยหรือต่างประเทศเนาะ” (A4)
4. คุณภาพมาตรฐานของที่พัก ผู้ให้ข้อมูลเสนอความเห็นว่าคุณภาพของที่พักนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
ในปัจจัยที่ส�ำคัญที่นักท่องเที่ยวใช้พิจารณาในการเข้าพัก และชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะหลักสามส่วนของคุณภาพ
มาตรฐานของที่พักโฮมสเตย์ ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกต่อความต้องการของ
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ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของโฮมสเตย์จากมุมมองผู้นำ� ชุมชนโฮมสเตย์ 4 ภูมิภาคของไทย

นักท่องเที่ยว อาทิเช่น ความสะอาดของที่พักและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม ความปลอดภัยของผู้เข้าพักในที่พักและยังรวมถึงความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบภายในชุมชน ใน
ด้านความสะดวกต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าทางโฮมสเตย์ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในบางส่วนของที่พักให้เหมาะสมกับความต้องการบางส่วนของนักท่องเที่ยว เช่น ลักษณะห้องพักที่มี
ความเป็นส่วนตัว การติดแอร์ในห้องพัก การปรับปรุงห้องน�้ำ เป็นต้น
“โฮมสเตย์นั้นต้องสะอาด 3 อย่าง คือ ห้องน�้ำ  ห้องครัว และที่นอนต้องสะอาด
ก็เลยต้องช่วยกันจัดท�ำให้สะอาด...คือ ต้องท�ำให้สะอาด คือ เราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก คือ
เสริมห้องน�้ำนิด ๆ หน่อย ๆ และท�ำความสะอาด” (A1)
“ในการท�ำโฮมสเตย์เนี่ยบ้านของเราต้องสะอาดสะอ้าน บ้านของเราต้องเช็ดถู
ต้องไม่มีหยากไย่ ห้องน�้ำห้องส้วมต้องสะอาด สมัยก่อนอาบน�้ำตากกางเกงในไว้ในส้วมอย่าง
เนี้ย เราท�ำไม่ได้ ส้วมบางคนมันนั่งยอง แต่สมัยเนี้ยคนเรามันปวดแข้งปวดขาจะมานั่งยอง
ยังไงมันต้องมีชักโครก” (A2)
“ความปลอดภัยที่นี้ผมเอาแค่ 1,000 เปอร์เซ็นต์ครับ การลักขโมยไม่มี จอด
มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องล็อคกุญแจ รู้จักกันทุกคน...ในช่วงหลังนักท่องเที่ยวต้องการความเป็น
ส่ ว นตั ว ...และช่ ว งหลั ง นี่ ท างนั ก ท่ อ งเที่ ย วเขาอยากนอนห้ อ งแอร์ เราก็ ต ้ อ งติ ด แอร์ ใ น
บางบ้านด้วย” (A3)
“คือมุ้ง หมอน ที่นอนอะไรต่าง ๆ เนี่ยจะไม่ให้ปะปนกันเจ้าของบ้าน” (A4)
5. ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
ของผู้น�ำชุมชนโฮมสเตย์ทั้งหมด พบว่า หนึ่งในความคาดหวังของผู้มาเข้าพักโฮมสเตย์ คือ การได้ประสบการณ์
และการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และรวมถึงการได้ท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติใน
แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ดังนั้น การพัฒนาโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนจึงควรให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวของชุมชน อาทิเช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาทิเช่น การท�ำอาหาร การทอผ้า การท�ำบุญใส่บาตร การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมยังเป็น
การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก
โฮมสเตย์และคนในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงมุมมองและความเห็นดังกล่าว ดังนี้
“อีกหนึง่ กิจกรรม คือ เราให้นกั ท่องเทีย่ วล่องเรือแม่นำ�้ โขงทีต่ ดิ ระหว่างชายแดนไทย
กับลาว...และมีเรื่องราวเล่าให้นักท่องเที่ยวฟังว่า ตรงโน้นเป็นดินแดนแห่งสุวรรณภูมิ ตรงนั้น
มีประวัติศาสตร์มาอย่างนั้นอย่างนี้...และเรายังมีเสาวรสให้กินสด ๆ เลยครับ ทั้งกินทั้งท�ำ
น�ำ้ เสาวรสนีอ่ ะ่ ครับ อีกอันหนึง่ ก็ทำ� อาหารพืน้ บ้านของคนอีสานครับ ก็มแี จ่วบอง ปลากระบอก
และแกงผักต่าง ๆ แขกเข้ามาเขาก็ชอบ” (A1)
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“เพราะว่าถ้ามาแล้วไม่เห็นความแตกต่างอะไรแล้วใครเขาอยากจะมา คือ มาแล้ว
มันต้องเห็นความแตกต่าง มันต้องเห็นแนวคิด แนวทางที่เขาท�ำกันมันน่าสนใจไหม...คือ
มันเป็นเรื่องของการให้บริการท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความสุข อยากมาท่องเที่ยว อยากมาเห็น
อยากมาชม ความเป็นตัวตนของเราพวกเราก็มองว่าเราบรรยากาศวิถีไทยแบบดั้งเดิม เรามี
วิถีของในเรื่องการที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรือนไทย มาอยู่ในวิถีการเกษตรดั้งเดิมที่มันมีอยู่ มาท�ำ
ขนมไทย มาท�ำอาหารไทยนะคะ มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ” (A2)
“คือตอนเช้าไปทะเลอย่างน้อยก็รู้ว่าวิธีจับ จับแล้วได้อะไรบ้าง จับโดยวิธีไหน จะเห็น
ถึงความแตกต่างของประมงพืน้ บ้านและประมงเชิงพาณิชย์...เรามีโครงการท�ำบ้านนกเงือก...
และเรายังมีโครงการธนาคารต้นไม้...อันนี้เป็นการต่อยอดจากการท่องเที่ยวและน�ำไปสู่
การดูแลต่าง ๆ” (A3)
“มีการจุดตะเกียงเกือบร้อยลูกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่า เอ่อสมัยก่อนเราใช้
ตะเกียงนะไม่มไี ฟฟ้า เราใช้ตะเกียงเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ดู แล้วก็มกี ารแสดงของเด็กนักเรียน
และเยาวชน แล้วก็กลุ่มแม่บ้านร�ำต้อนรับนักท่องเที่ยว โน่นจนถึงสามทุ่มมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ
มีหมอท�ำขวัญมาท�ำขวัญให้ แล้วเจ้าของบ้านก็ไปผูกข้อมือ ผูกข้อมือให้กับนักท่องเที่ยว
ผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ...หรือถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก็จะให้ท�ำหมวก ท�ำหมวกแบบจากต้นทุ่งฤษีหรือต้นกกเนี่ย หรือพวกพวงกุญแจที่นักท่องเที่ยว
สามารถน�ำกลับไปได้...ต่างชาติหรือนักเรียน นักศึกษาเนีย่ ชอบท�ำขนมนะ ท�ำแล้วก็นงึ่ กินเลย”
(A4)
6. การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกต่อชุมชน จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า การประกอบธุรกิจ
โฮมสเตย์โดยชุมชนนั้นจะประสบปัญหาต่าง ๆ หลากหลายด้านทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณ ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาควรเข้ามา
ช่วยสนับสนุนให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่ชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงโฮมสเตย์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาโฮมสเตย์ไทยอย่างยัง่ ยืน การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนโฮมสเตย์กบั หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
ที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
อย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และหน่วยงานเหล่านี้ยังสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกินความสามารถ
ของชุมชนโฮมสเตย์จะรับมือ อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ เสนอแนะว่าการขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน
นั้น ทางชุมชนต้องมีการสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องถึงความตั้งใจในการด�ำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ชุมชนให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
“คือ เขามาให้ความรูห้ ลายอย่างครับ เช่น วิธจี ดั โฮมสเตย์ วิธจี ดั โต๊ะรับแขก บางครัง้
เขาให้ความรู้เกี่ยวกับการต้อนรับแขกครับ ท�ำยังไงจะให้ดูดี บางครั้งเขาก็มาช่วยแก้ปัญหา
ด้วยครับ” (A1)
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“แต่สิ่งส�ำคัญจ�ำไว้อย่างหนึ่งเลย ถ้าเรายังไม่มั่นใจยังไม่ตั้งใจ ยังไม่มีความตระหนัก
หรือว่ายังท�ำไม่จริง รัฐเขามาดูเขาก็ประเมินออกว่าจะมาช่วยสนับสนุนได้ไหม...พี่พูดของเรา
ตั้งแต่สี่ห้าปีก่อนเลยว่า เรายังไม่ต้องไปร้องขอ เราท�ำของเราให้ดีที่สุดก่อน ตามศักยภาพ
ของเราที่พึงจะกระท�ำได้ แล้วรอไปอีกไม่เกินสิบปี พี่พูดไว้อย่างนี้เลยนะ แต่มาถึงตอนนี้
เอ้ากระทรวงเกษตร เดี๋ยวพัฒนาชุมชน เดี๋ยว อย ก็จะเข้ามาช่วย กลายเป็นว่า ณ ปัจจุบัน
รัฐเข้ามาช่วยเราเต็มที่ กระทรวงวัฒนธรรมก็เข้ามา กระทรวงการท่องเทีย่ วก็เข้ามา กระทรวง
อุตสาหกรรมก็เข้ามา มันค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป” (A2)
“คือทีผ่ า่ นมามีงบจากหน่วยงานภายนอกในการซ่อมแซมห้องน�ำ้ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
การท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ การท�ำโบรชัวร์...การท�ำตลาดออนไลน์ การอบรม” (A3)
“คือในส่วนตรงนีน้ ะ หน่วยราชการก็ชว่ ยสนับสนุนด้วย...ช่วยจัดตัง้ กลุม่ OTOP ขึน้ มา
แล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เข้ามาช่วยดูแล" (A4)
7. การตลาดและการประชาสัมพันธ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ถือเป็นหนึ่งในแนวทาง
การสร้างความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล ความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูลในด้านการท�ำการตลาดและ
การประชาสั ม พันธ์นั้นมีหลากหลายรูป แบบและแตกต่างกัน โดยในบางพื้น ที่นั้น มีค วามเข้าใจและมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหลากหลายช่องทาง โดยหนึ่งในแนวคิดที่ส�ำคัญจากผู้ให้ข้อมูล คือ การบอกต่อประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวจากการได้มาเข้าพักผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านเฟซบุ๊ก  (Facebook) และฟอรัมออนไลน์
ต่าง ๆ โดยที่ทางชุมชนอาจจะไม่ต้องลงทุนในการประชาสัมพันธ์หากทางโฮมสเตย์สามารถสร้างความประทับใจ
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่แขกที่มาเข้าพัก
“เรามีทกุ อย่างเลยครับ มี เฟซบุก๊ (Facebook) มีกลุม่ ดาราทีม่ าถ่ายท�ำก็มคี รับ” (A1)
“สิ่งที่เราต้องการ คือ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร" (A3)
“คือ จริง ๆ แล้วแขกที่มาพักแล้วประทับใจ แล้วเขาก็ไปลงเว็บให้เรา คือ เขามาแล้ว
เขาก็ประทับใจ แล้วเขาก็ส่งเอกสารมาให้ผมดูว่าเขาประชาสัมพันธ์ให้เรานะ โดยที่ว่าเรา
ไม่ตอ้ งไปเสียค่าใช้จา่ ยอะไรถ้าเขามาพักแล้วเขาประทับใจ เขาก็บอกต่อเล่าข่าวกันไปเองและ
ก็ไปท�ำเว็บให้เราด้วย อันนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” (A4)

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองหรือนิยามโฮมสเตย์ในบริบท
ของประเทศไทยนั้นต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ 1) การจัดหาและให้บริการที่พักในบริบทท้องถิ่น
(Provision and Service of Accommodation in Local Contexts)  2) การปฏิสัมพันธ์และบริการด้วยไมตรีจิต
ของเจ้าบ้าน (Interaction and Service of Host Hospitality) และ 3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
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เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่ สรัญญา ศรีทองมาศ

ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนของชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ (Provision of
Tourism Products and Service by Using Community Capitals of Socio-Cultural and Natural Resources)
นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ยังได้วิเคราะห์และสรุปน�ำเสนอแนวทางในการสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ของโฮมสเตย์ไทยจากมุมมองของผู้น�ำชุมชนโฮมสเตย์ทั้งสี่ภูมิภาคเป็น 7 ด้านหลักดังนี้ คือ 1) ความร่วมมือและ
ความสามัคคีของคนในชุมชน 2) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของชุมชน 3) ความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน
4) คุณภาพมาตรฐานของทีพ่ กั 5) ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเทีย่ วทีม่ อี ตั ลักษณ์ของชุมชน 6) การสนับสนุน
จากองค์กรภายนอกต่อชุมชน และ 7) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยแต่ละโฮมสเตย์จะมีแนวทางใน
การสร้างความส�ำเร็จที่น�ำไปสู่ความยั่งยืนที่คล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบการปฏิบัติ
ที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในแต่ละแนวทางดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับริบทในแต่ละพื้นที่
ด้านความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของชุมชน
ในบางพื้นที่จะมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตุ๊กตาเท่านั้น แต่การสร้างความร่วมมือและความสามัคคีนั้น
เกิดขึ้นจากต้นทุนทางสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ในขณะที่บางแห่งเป็นการผสมผสานระหว่างต้นทุน
ทางสังคมและการบริหารจัดการที่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนเพื่อให้การท�ำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
กล่าวคือ ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจ (Trust) ภายในของคนชุมชนนั้นมีความส�ำคัญมากกับ
แนวทางทั้งสองด้านดังกล่าว
ด้านของความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�ำคัญของแนวทางในการสร้างความส�ำเร็จ
ของโฮมสเตย์ การบริหารจัดการโฮมสเตย์และการท่องเทีย่ วโดยชุมชนนัน้ ความร่วมมือของชุมชนในการวางแผน
ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญ ดังนัน้ การวางแผนจึงต้องอาศัยผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ ภายในชุมชนทีอ่ าจจะมีความคิดเห็น
คล้ายกันหรือขัดแย้งกันในการด�ำเนินงานซึ่งอาจจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่หยุดชะงักอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง
ดังกล่าว ในบริบทของสังคมไทยในชนบทผู้น�ำชุมชนถือว่ามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ Reed (1997) ได้กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์ของอ�ำนาจ (Power Relations) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นั้นเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการสร้างความเข้าใจต่อการวางแผนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความส�ำเร็จ
ที่เกี่ยวข้องของความพยายามที่เกิดจากความร่วมมือ Nunkoo และ Gursoy (2016) ยังได้ชี้ให้เห็นว่า อ�ำนาจ
(Power) และ ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ถือองค์ประกอบขั้นพื้นฐานส�ำหรับกระบวนการวางแผนการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน จากการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชนเป็นหนึ่งในสะพานหลักที่เชื่อมความหลาก
หลายของอ�ำนาจในมิติต่าง ๆ ของชุมชน และการสร้างและประสานความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และผู้ให้ข้อมูล
ทัง้ หมดมีความเห็นพ้องกันว่าความเข้มแข็งและเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันของคนภายในชุมชนเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาโฮมสเตย์ในแต่ละท้องที่
ด้านของคุณภาพมาตรฐานของทีพ่ กั ในลักษณะทีพ่ กั แบบโฮมสเตย์ซงึ่ เป็นการท่องเทีย่ วอีกหนึง่ รูปแบบ
ที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้พักร่วมกับเจ้าของบ้าน เมื่อสรุปจากมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ พบว่า
คุณภาพมาตรฐานของที่พกั ควรให้ความส�ำคัญในสามด้าน ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวก
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ต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว โดยเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามใกล้เคียงกับ
ปัจจัยด้านนี้ คือ ด้านที่พัก ด้านอาหาร และด้านความปลอดภัย (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักส�ำคัญ
ในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้าสูโ่ ฮมสเตย์ในแต่ละพืน้ ที่ ดังนัน้ จึงอาจจะกล่าวได้วา่ แนวทางในการสร้างความส�ำเร็จ
ของโฮมสเตย์นั้นต้องอาศัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มี
อัตลักษณ์เข้าไว้ด้วย เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การรวบรวมเอาของดีของชุมชนซึ่งประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ที่ชุมชนแต่ละแห่ง
มีแตกต่างกัน มาออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว (พจนา สวนศรี, 2560) ซึ่งจะเห็น
ได้จากโฮมสเตย์ตวั อย่างทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจากการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และการเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน การที่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ในการลงมือท�ำ และมีความรู้
ความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่ อกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการท่องเทีย่ วอย่างมีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนในแต่ละพืน้ ที่ นอกจากนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการดังกล่าวมีส่วนอย่างมากในการสร้างความตระหนักและความรักและหวงแหนต่อวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยการปกป้องดังกล่าวนั้นมีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันไป เช่น กลุ่มเกาะ
ยาวน้อยในภาคใต้นั้นให้ความส�ำคัญกับปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติที่ก�ำลังถูกท�ำลายทางชุมชนจึงได้เห็น
โอกาสในการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์เป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารกับคนภายนอกถึง
ความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชนโฮมสเตย์ยังถือเป็นกลไกส�ำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกต่อชุมชนถือว่าเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับ
ชุมชนทีก่ ำ� ลังเริม่ พัฒนาโฮมสเตย์ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา
ถือเป็นเครือข่ายที่ส�ำคัญในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกินความสามารถในการรับมือของชุมชน ทางด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ของการบอกต่อ (Word of Mouth) นั้นมีความส�ำคัญ
มาก เพราะผู้ที่มาเข้าพักนั้นหากมีความประทับใจก็จะมีการเผยแพร่ออกไปในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ่านช่องทางของสังคมสื่อออนไลน์ (Social Media) โดยแนวทางการประชาสัมพันธ์ควรมีการพิจารณาใน
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ช่องทางที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ สื่อที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาที่
ต้องการสื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจความเป็นลักษณะเฉพาะของโฮมสเตย์ในท้องถิ่น (ส�ำนักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว, ส�ำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2550)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการน�ำประโยชน์จากการศึกษาไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
ความท้าทายของการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในบริบทไทย ในมุมมองของผู้วิจัยประเมินว่าจ�ำนวนผู้เข้า
ร่วมโฮมสเตย์ในชุมชนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยส�ำคัญในเบื้องต้น เพราะในการเข้าร่วมนั้นจากประสบการณ์ของผู้น�ำ
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เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่ สรัญญา ศรีทองมาศ

ชุมชนและผู้จัดการโฮมสเตย์ในแต่ละพื้นที่นั้นจะประสบปัญหาที่คล้ายกัน คือ การลดลงของจ�ำนวนครอบครัว
ผูท้ เี่ ข้ามาร่วม แต่สง่ิ ทีแ่ ต่ละชุมชนควรให้ความส�ำคัญ คือ ความเต็มใจและความร่วมมือกันในการสร้างโฮมสเตย์
ให้ด�ำเนินไปในแนวทางที่ได้วางไว้ นอกจากนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ
รวมถึงชุมชนที่สนใจด�ำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ควรให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้แนวทางการสร้างความส�ำเร็จ
อย่างยั่งยืนของโฮมสเตย์ไทยทั้ง 7 ด้านที่ได้จากผลการวิจัยนี้ ดังกล่าวมาข้างต้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจในการศึกษาโฮมสเตย์ควรให้ความส�ำคัญกับบริบทท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ เนื่องจาก
หนึ่งในแกนส�ำคัญของการพัฒนาโฮมสเตย์ไทยนั้น คือ การสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่าน
ทางบริบทต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่น โดยแนวทางในการสร้าง
ความส�ำเร็จที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้นั้นยังสามารถน�ำไปต่อยอดด้านการวิจัยเพิ่มเติมทั้งในด้านเชิงลึกในแต่ละ
แนวทาง/ปัจจัย และเชิงความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรได้ต่อไป
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