
 

บทที ่2 

ความเป็นมา ความหมาย แนวคดิ และทฤษฎี 
การประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 

 การท่องเท่ียวโฮมสเตย ์เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ไดรั้บความสนใจ
ในหมู่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีตอ้งการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่และ
แตกต่างไปจากการท่องเท่ียวรูปแบบเดิมๆ รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้สู่ชุมชนท าให้สามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได ้และท าให้เกิดความภาคภูมิใจและปลุกส านึกแห่งการอนุรักษ์และพฒันา
พื้นท่ีให้มีความมัน่คงและย ัง่ยืน ในบทน้ี จะท าการศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา แนวความคิด 
และทฤษฎีการประกอบธุรกิจบา้นพกัโฮมสเตย ์ซ่ึงจะขอกล่าวรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ความเป็นมาและลกัษณะของการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 

 2.1.1 ความเป็นมาของการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 
 การประกอบธุรกิจบา้นพกัโอมสเตยใ์นประเทศไทย เร่ิมจากแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 8 
ท่ีเน้นบทบาทการพฒันาชุมชน และการท่ีรัฐบาลออกกฎหมาย การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเป็น
แรงผลกัดนัให้องคก์รทอ้งถ่ินและหน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคญักบัการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน
โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นจุดขาย จึงท าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวหลายรูปแบบในชุมชน ซ่ึงการจดั
กิจกรรมโฮมสเตยก์็เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความสนใจมากทั้งจากองคก์รทอ้งถ่ิน องคก์ร
เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ1 
 โฮมสเตยภ์ายในประเทศไทยเกิดข้ึนมานาน แต่รูปแบบและกิจกรรมอาจแตกต่าง สรุปได้
ตามยคุสมยัดงัน้ี  
 ยุคเร่ิมตน้ (ปี พ.ศ. 2503 – ปี พ.ศ. 2525) กระจายอยูใ่นกลุ่มนิสิต นกัศึกษา กลุ่มออกค่าย
อาสาพฒันาชนบท ตอ้งเรียนรู้ วถีิชีวติ รับทราบปัญหาในชนบท เพื่อน ามาพฒันาสังคมตามอุดมคติ  

                                                        
1 ฟารีดา หมดัเหล็ม.  (2556).  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบการโฮมสเตย์.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  หนา้ 6. 
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และกระจายอยู่ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมทวัร์ป่า โดยเฉพาะในแถบ ภาคเหนือของ
ประเทศไทย นกัท่องเท่ียวจะพกัตามบา้นชาวเขา โดยจุดพกันั้นจะข้ึนอยูก่บัเส้นทางการเดินป่า   
 ยุคกลาง (ปี พ.ศ. 2526 – ปี พ.ศ. 2536) กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมทวัร์ป่า  
เร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน การพกัคา้งในรูปแบบโฮมสเตยไ์ดรั้บการพฒันารูปแบบและกิจกรรม 
โดยกระจายไปยงัหมู่บา้นชาวเขาท่ีกวา้งขวางมากข้ึน ในระยะน้ีมีการท่องเท่ียวในรูปแบบทวัร์ป่าท่ี
มีการจดัโฮมสเตย ์เร่ิมสร้างปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาการปล้น 
ขโมยปัญหาการฆ่าชิงทรัพย ์  
 ยุคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - ปัจจุบนั ยุคน้ีเป็นการเน้นกระแส การพฒันาสังคมส่ิงแวดล้อม  
ดังนั้นจะพบได้ว่า การท่องเท่ียว จะมีแนวโน้มท่ีจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยในระยะ
ประมาณปี พ.ศ. 2537- ปี พ.ศ. 2539 ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย เร่ิมมีการท่องเท่ียวในรูปแบบ
โฮมสเตยโ์ดยกลุ่มน าร่องคือ กลุ่มท่ีเป็นนกักิจกรรมสังคมทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ เท่าท่ีสืบคน้พบวา่ 
พื้นท่ีท่ีด าเนินการเร่ือง โฮมสเตย์ก็จะเป็นพื้นท่ีท่ีองค์กรพฒันา เอกชนไทยเข้าไปด าเนินการ  
เช่น เกาะยาว จงัหวดัพงังา (กลุ่มประมงชายฝ่ัง/อวนลาก อวนลุน) หลงัจากพื้นท่ีเกาะยาว จงัหวดัพงังา 
ได้มีพื้นท่ีอ่ืนเพิ่มข้ึน ได้แก่ หมู่บา้นคีรีวง จงัหวดั นครศรีธรรมราช บา้นแม่ทา จงัหวดัเชียงใหม่ 
(กลุ่มเกษตรทางเลือก) บา้นผูใ้หญ่วิบูลย ์เชยเฉลิม (เกษตรย ัง่ยืน)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 เป็นตน้มา 
ไดมี้การเคล่ือนไหวข้ึนในกลุ่มนกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการ ดา้นการท่องเท่ียว โดยน าเสนอรูปแบบการ
ท่องเท่ียวผสมผสานระหวา่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Adventure Ecotourism) และโฮมสเตย์2 
 จะเห็นไดว้า่ การประกอบธุรกิจบา้นพกัโฮมสเตยมี์มาชา้นาน แตกต่างไปตามรูปแบบและ
กิจกรรม เป็นไปตามยุคสมยัของความนิยมของนักท่องเท่ียว จนถึงปัจจุบนันักท่องเท่ียวนิยม
ท่องเท่ียวแบบสัมผสัธรรมชาติ เรียนรู้วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถ่ิน  
ในเชิงธุรกิจท่ีชุมชนจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าบริการบา้นพกัโฮมสเตย ์
 2.1.2 ลกัษณะของบ้านพกัโฮมสเตย์ 
 การท่องเท่ียวไทยในปัจจุบนัได้รับการยอมรับว่าเป็นท่ีส าคญัมากส าหรับการพฒันา
ประเทศและท้องถ่ินต่างๆ ให้พลิกฟ้ืนจากปัญหาความยากจนสู่ความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ 
รัฐบาลหลายยุคหลายสมยัจึงทุ่มเทความสนใจและตั้งเป้าหมายการพฒันาการของโครงการท่ีเสนอ
เขา้มาของบประมาณทางด้านการท่องเท่ียว ต่างมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกพฒันา
ถาวรวตัถุ โดยเขา้ใจวา่จะเป็นการพฒันาท่ีถูกวธีิมุ่งเนน้การเปิดพื้นท่ีเพื่อรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียว

                                                        
2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  (2545).  คู่มือแนวทางการจดัการทีพ่ักสัมผสัวฒันธรรมชนบท.  กรุงเทพฯ: การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  หนา้ 4-6. 
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ท่ีมากข้ึน แต่ขาดก าลังคนท่ีจะด าเนินการและขาดความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการรองรับการ
ท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความย ัง่ยนื อีกทั้งยงัไม่ไดก้  าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนเรียกไดว้า่ไม่วา่กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวแบบไหน พฤติกรรมอยา่งไรก็ตอ้งรองรับไดห้มด3 
 ชุมชนทอ้งถ่ินถูกคาดหวงัให้เขา้มามีบทบาทในการจดัการการท่องเท่ียวมากข้ึน ทั้งใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติการให้ความรู้และการ
ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
ท าให้เกิดการคิดแบบแยกส่วน แยกกันคิดแยกกนัวางแผน แยกกันจดัการ จะเห็นได้จากแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีถูกท าลายลงไปอยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยผา่นการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐ ท าใหเ้กิด
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่างจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 มีการกระจาย
อ านาจให้ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันามีมากข้ึน โดยส่งเสริมกระบวนการองค์กร
ทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ไดรั้บ
ความนิยมเพิ่มมากข้ึน ทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวใน
แหล่งชุมชนเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรม หัตถกรรมของท้องถ่ิน โดยมีโฮมสเตย์ท่ีมี
ความหมายมากกว่าเป็นท่ีพกั เน่ืองจากเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งหน่ึง ซ่ึงยึดเอารูปแบบท่ีพกั
เป็นศูนยก์ลางและจดัใหมี้กิจกรรมในดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวรวมอยูด่ว้ย4 
 โฮมสเตยเ์ป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีน าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืท่ีมุ่งเน้นให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรมของชุมชน โดยนกัท่องเท่ียวจะไดมี้โอกาสเขา้ไป
ใช้ชีวิตในชุมชน ศึกษาและคา้งแรมในชุมชน ท าให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของท้องถ่ิน เกิดการเผยแพร่เรียนรู้วฒันธรรมระหว่างกันและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
ในท่ีสุด การมีวถีิชีวติท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบท เป็นจุดขายท่ีส าคญั ท่ีนกัท่องเท่ียว ใหค้วามสนใจ 
การจดัท่ีพกัแบบโฮมสเตย์จึงเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก ให้กบันักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน และเป็นทางเลือกในตลาดทอ้งถ่ิน ท่ีไม่ใช่คู่แข่งในเชิงพาณิชย ์ในพื้นท่ีท่ีมีโรงแรม หรือ 
รีสอร์ท5 
 
 
                                                        
3 ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว.  (2561).  การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.  (ออนไลน์).  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.tourism.go.th/2010/th/home/index.php.  [2561, 24 เมษายน]. 
4 ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว.  (2561).  การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.  (ออนไลน์).  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.tourism.go.th/2010/th/home/index.php.  [2561, 24 เมษายน]. 
5 ศรีพร สมบุญธรรม. (2536).  การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื.  จลุสารการท่องเทีย่ว, หนา้ 15.  
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 คุณสมบติัเบ้ืองตน้หรือลกัษณะของโฮมสเตย ์มีดงัน้ี 
  1) เจา้ของในครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวตอ้งถือการท าโฮมสเตยเ์ป็นรายได้
เสริมนอกเหนือจากรายไดจ้ากอาชีพหลกัของครอบครัวเท่านั้น 
  2) มีพื้นท่ีใช้สอยภายในบ้านเหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์ สามารถน ามาดัดแปลงให้
นกัท่องเท่ียวเขา้พกัได ้
  3) นักท่องเท่ียวตอ้งเขา้พกัคา้งแรมในบา้นเดียวกบัเจ้าของบา้นอาศยัโดยมีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม และวถีิชีวติระหวา่งกนั 
  4) สมาชิกในครอบครัวมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบนกัท่องเท่ียวให้เขา้มา
พกัคา้งแรมในบา้น พร้อมทั้งถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินนั้นแก่นกัท่องเท่ียว 
  5) เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการโฮมส
เตยเ์ป็นอยา่งดี 
  6) บา้นนั้นควรเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ท่ีร่วมกนัจดัการโฮมสเตย์
ของชุมชนนั้น 
  7) จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีเป็นสมาชิกของโฮมสเตย ์อยา่งนอ้ย 3 หลงัคาเรือน 
  8) บา้นท่ีขอรับการประเมินทุกหลงั ตอ้งมีเลขท่ีบา้นท่ีออกโดยส่วนราชการ 
  9) ท่ีตั้งของชุมชนหรือกลุ่มโฮมสเตย ์ตอ้งไม่อยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษ ์เช่น อุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า เป็นตน้ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาต 
  10) ด าเนินการจดัท าโฮมสเตยต์ามขอ้ก าหนดมาตรฐานโฮมสเตยข์องกรมการท่องเท่ียว
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน6  
 ปัจจุบนัโฮมสเตยใ์นประเทศไทยท่ีก าลงัได้รับความนิยมและมีคุณสมบติัตามขา้งตน้ เช่น 
โฮมสเตยแ์ม่ก าปอง เป็นท่ีพกัริมธารกลางป่าเม่ียง จดัตั้งข้ึนโดยชุมชนเม่ือ 15 ปี ท่ีแลว้ โดยในขณะ
นั้นมีโฮมสเตยเ์พียง 27 หลงั ด้านการท่องเท่ียวทางชุมชนมีการตั้งกลุ่มมคัคุเทศก์พาไปดูวิถีชีวิต
ชาวบา้นแม่ก าปองการปลูกเม่ียง ชมไร่กาแฟ จกัสานจากไมไ้ผ่ ชมความงามของน ้ าตกแม่ก าปอง 
กราบส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าหมู่บา้นท่ีวดัคนัธพฤกษา เดินป่าข้ึนดอยม่อนล้านไปท่ีจุดชมวิวก่ิวฝ่ิน
รอยต่อระหว่างเชียงใหม่และล าปาง และไปตามหาตน้ไมย้กัษ์ผูก้  าเนิดสายน ้ าหมู่บา้นแม่ก าปอง 
ทั้งน้ี ชาวแม่ ก าปองกงัวลวา่การท่องเท่ียวจะท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลง จึงไดป้ระชุมวางขอ้ก าหนด
ต่างๆ เช่น เวลาเปิดปิดร้านอาหาร เพราะตามปกติชาวบา้นเขา้นอนตอนสองถึงสามทุ่ม จะเปิดร้าน

                                                        
6 โฮมสเตยไ์ทย.  (2561).  มาตรฐานโฮมสเตย์.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.homestaythai.net./Home 
pages/ReadPage/2/.  [2561, 15 มิถุนายน]. 
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ถึงห้าทุ่มไม่ได ้หรือบา้นท่ีเปิดรับแขกเองจะตอ้งเสียค่าบ ารุงให้หมู่บา้น เพราะโครงการโฮมสเตย์
เป็นโครงการของหมู่บา้น จึงตอ้งมีเงินกองกลางเพื่อน ามาพฒันาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทุกคนยินดีท่ีจะ
ช่วยกัน ในปัจจุบนัโฮมสเตย์บ้านแม่ก าปองเงียบสงบเหมือนปกติ วิถีชีวิตยงัดั้ งเดิมธรรมชาติ
สวยงาม คนท่ีรักการท่องเท่ียวแนววถีิชุมชนสามารถไปสัมผสัได้7 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 โพสตทู์เดย.์  (2561).  เทีย่วนี้ก าลงัมา“โฮมสเตย์นิยม”.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.posttoday.com/travel/397089.  
[2561, 15 มิถุนายน]. 
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 ดงันั้น ลกัษณะของบา้นพกัโฮมสเตยจ์ะมีลกัษณะเป็นบา้นพกัในชุมชน ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ  
วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยนกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมชุมชนของบา้นพกั
โฮมสเตยน์ั้น 
 2.1.3 รูปแบบการเข้าพกัโฮมสเตย์ 
  1) การจองท่ีพกั (Reservation)  
  การจองท่ีพกัสามารถท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การจองทางไปรษณีย ์การจองทางโทรศพัท์ 
การจองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจองท่ีพกัควรได้รับการตอบสนองโดยทนัที เพื่อเป็นการ
ยืนยนัการเข้าพกัของนักท่องเท่ียวและถ้ามีเวลา ผูป้ระสานงานควรจะส่งรายละเอียดให้กับ
นกัท่องเท่ียวเพื่อศึกษาก่อนการเขา้พกั  
  ขั้นตอนการจองหอ้งพกั มีดงัน้ี  
   (1) จดับา้นพกัตามล าดบั  
   (2) ตอบรับการจอง อาจจะมีการใชร้ะบบการเรียกเก็บค่าบริการบางส่วน เพื่อเป็น
การป้องกนัการไม่เขา้พกัของนกัท่องเท่ียวตามก าหนดเวลา ควรช้ีแจงระยะเวลาการยกเลิกเขา้พกั
ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดรั้บทราบ  
   (3) เก็บรักษาขอ้มูลการจองส าหรับการลงทะเบียนเขา้พกัต่อไป 
  2) การลงทะเบียน (Registration)  
  ในธุรกิจโรงแรมท่ีพกั ผูเ้ขา้พกัตอ้งลงทะเบียนเพื่อเป็นหลกัฐานและอา้งอิงในอนาคต 
ส่วนในลกัษณะท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท การลงทะเบียนอาจไม่ตอ้งเป็นรูปแบบเหมือนธุรกิจ
โรงแรม แต่ควรเป็นรูปแบบการเก็บขอ้มูลแบบง่ายๆ  
  การตอ้นรับและลงทะเบียน  
   (1) ตอ้นรับดว้ยรอยยิ้มดุจญาติมิตร แจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเขา้พกัและ
บริการต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียวทราบ  
   (2) ใหน้กัท่องเท่ียวกรอกรายละเอียดและลงช่ือในใบลงทะเบียนการเขา้พกั  
   (3) แจง้รายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัขอ้มูลของชุมชนและสภาพทัว่ไป  
   (4) น านกัท่องเท่ียวไปยงับา้นพกั  
  3) การบริการอาหาร  
  เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งพกักบัเจา้ของบา้น อาหารม้ือใดม้ือหน่ึงจึงมีความจ าเป็น 
ส าหรับนกัท่องเท่ียว การน าเสนอรายการอาหารทอ้งถ่ินจึงเป็นเสน่ห์และจะท าให้นกัท่องเท่ียวเกิด
ความประทบัใจมากกว่าการน าเสนอรายการอาหารเช่นเดียวกบัโรงแรมหรือรีสอร์ท ดงันั้น การ
วางแผนจดัเตรียมอาหารจึงมีความจ าเป็นเพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดระหวา่งปริมาณอาหารและจ านวน
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นักท่องเท่ียว ซ่ึงต้องค านึงถึงข้อมูลของนักท่องเท่ียว เช่น เช้ือชาติ ศาสนา งบประมาณในการ 
จดัท าอาหาร ปัจจยัดา้นฤดูกาล อาหารประจ าทอ้งถ่ิน จ านวนนกัท่องเท่ียว 
  ดงันั้น การเข้าพกับา้นพกัโฮมสเตย ์นักท่องเท่ียวสามารถจองท่ีพกัได้หลากหลาย
รูปแบบแลว้แต่ความสะดวกของนกัท่องเท่ียว  

2.2 ความหมายและความแตกต่างระหว่างการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์กบัโรงแรม 

 การท่องเท่ียวโฮมสเตย ์เป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการสัมผสัธรรมชาติในชุมชน 
จึงจ าเป็นตอ้งทราบความหมายของบา้นพกัโฮมสเตย ์และเน่ืองจากการประกอบธุรกิจบา้นพกัโฮมสเตย ์
มีลกัษณะคลา้ยกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม จึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงความหมายของโรงแรม และ
ประเภทของโรงแรม รวมถึงความแตกต่างของบา้นพกัโฮมสเตยแ์ละโรงแรมดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 2.2.1 ความหมายบ้านพกัโฮมสเตย์ 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยให้ความหมายของโฮมสเตย ์(Home Stay) ว่าเป็นท่ีพกั
สัมผสัวฒันธรรมชนบท ซ่ึงหมายถึง บา้นพกัประเภทหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวพกัร่วมกบัเจา้ของบ้าน 
และมีวตัถุประสงคท่ี์จะเรียนรู้วฒันธรรมและวถีิชีวิตของชาวบา้น ซ่ึงเตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดวฒันธรรม 
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน พร้อมทั้ งจัดท่ีพักและอาหารให้กับนักท่องเท่ียวโดยได้รับ
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม8 
 โฮมสเตย ์หมายถึง ชนิดของท่ีพกัท่ีผูเ้ขา้พกัอาศยัช าระเงินโดยตรง หรือโดยออ้มท่ีจะอยู่
ในบา้นส่วนตวัของเจา้บา้น เจา้บา้นของโฮมสเตย ์คือ ครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีพกันั้น ท่ีมีการ
ใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั ในขณะท่ีรูปแบบท่ีพกัอ่ืนๆ เช่น โรงแรม เจา้ของโรงแรม (ผูจ้ดัการหรือพนกังาน) 
พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีพกัส่วนตัวไม่ได้อยู่ในสถานท่ีนั้น และขอบเขตของพื้นท่ีส่วนตัวมีความชัดเจน  
โดยพื้นท่ีดงักล่าวจะเปิดใหพ้นกังานเท่านั้นท่ีเขา้ถึงได้9 
 โฮมสเตยไ์ทย หมายถึง  การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึง  ท่ีนักท่องเท่ียวจะตอ้งพกัรวมกับ
เจา้ของบา้น ชายคาเดียวกนั โดยมีหอ้งพกัหรือพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นเหลือ สามารถน ามาดดัแปลง
ให้นักท่องเท่ียว พกัได้ชั่วคราว  ซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผูพ้กัรวมกันไม่เกิน 20 คน โดยมี
ค่าตอบแทน  และจดับริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกตามสมควร  อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบ
                                                        
8 นักรบ ระวงัการณ์ และคณะ.  (2546). การพัฒนากระบวนการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภอถลาง 
จงัหวดัภูเกต็.  รายงานการวจิยัการประชุมเชิงปฏิบติัการ มหาวทิยาลยัมหิดล.  หนา้ 4. 
9 ฟารีดา หมดัเหลม็. อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 1.  หนา้ 10. 
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กิจการเพื่อหารายไดเ้สริม ซ่ึงเป็นไป ตามบทนิยามค าว่า “โรงแรม” แห่งพระราชบญัญติัโรงแรม
พ.ศ. 2547 และไดข้ึ้นทะเบียนกบั กรมการท่องเท่ียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมการท่องเท่ียวก าหนด10 
 โฮมสเตยอ์าเซียน หมายถึง ลกัษณะการท่องเท่ียวทางเลือก เป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะตอ้งพกัอาศยัรวมกบัเจา้ของบา้น เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน
ทอ้งถ่ิน11 
 ดงันั้น บา้นพกัโฮมสเตย ์ จึงหมายถึง การท่ีนกัท่องเท่ียวพกัรวมกบัเจา้ของบา้นและมีการ 
ใช้พื้นท่ีร่วมกนั สัมผสัวิถีชีวิตวฒันธรรม วิถีชีวิตของชุมชน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัเจา้ของ
บา้นพกัโฮมสเตย ์
 2.2.2 ความหมายและประเภทของโรงแรม 
  1) ความหมายโรงแรม 
  ตามพจนานุกรมศพัท์กฎหมายไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายค าว่า  
โรงแรม หมายถึง ท่ีพกัคนเดินทางซ่ึงตอ้งเสียค่าพกัแรมดว้ย12 
  โรงแรม (ในทางกฎหมาย) หมายถึง สถานท่ีทุกชนิดท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรับสินจา้งส าหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลท่ีประสงคจ์ะหาท่ีอยูห่รือท่ีพกัชัว่คราว 
  Hotel หรือ โรงแรม แปลวา่ คฤหาสน์ ในภาษาฝร่ังเศส เดิมทีใชค้  าวา่ hotel และค่อยเปล่ียน 
ตวัโอมาเป็นภาษาองักฤษ hotel ในปัจจุบนั ซ่ึงโรงแรมแห่งแรกในยุโรป คือ Hotel de Hanri IV  
(โฮเทลเดออองรี กตั) ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 178813 

                                                        
10 ประกาศกรมการท่องเท่ียว เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการท่องเท่ียวมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย พ.ศ. 2554.  ขอ้ 4 
“โฮมสเตยไ์ทย” หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึง ท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งพกัรวมกบัเจา้ของบา้นชายคาเดียวกนั 
โดยมีห้องพักหรือพ้ืนท่ีใช้สอยภายในบ้านเหลือ สามารถน ามาดัดแปลงให้นักท่องเท่ียวพักได้ชั่วคราว 
ซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผูพ้กัรวมกนัไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทน  และจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตามสมควร อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดเ้สริม ซ่ึงเป็นไป ตามบทนิยามค าว่า “โรงแรม”  
แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และได้ข้ึนทะเบียนกับกรมการท่องเท่ียวตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการ
ท่องเท่ียวก าหนด 
11 ธเนศ เฮ่ประโคน.  (2559).  ปัจจัยความส าเร็จโฮมสเตย์พื้นถิ่นในประเทศประชาคมอาเซียน.  ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการสภาพแวดลอ้มสรรคส์ร้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  หนา้ 13. 
12 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา.  (2561).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  (ออนไลน์). เขา้ถึงได้
จาก: http://www.royin.go.th/dictionary/.  [2561, 18 เมษายน]. 
13 Smart finder.  (2561).  ประวัติความเป็นมาโรงแรม.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: https://smartfinder.asia/th/
ประวติัโรงแรม-hotels-history/.  [2561, 18 เมษายน]. 
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  2) ประเภทของโรงแรม 
  ท่ีพกัแรม (Accommodation) หมายถึง ท่ีท่ีนกัเดินทางใชพ้กัระหวา่งการเดินทาง ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย 
   (1) ฮอสเตล (Hotel) หมายถึง ท่ีพกัท่ีตั้งในเมืองหรือนอกเมือง เปิดให้ส าหรับผูมี้
วตัถุประสงคจ์ะพกัแรมในราคาถูก 
   (2) อินน์ (Inn) หมายถึงสถานท่ีท่ีเปิดให้ส าหรับผูต้อ้งการมานอนคา้งคืนโดยไม่
จ  ากดัวา่เป็นใคร ดงันั้น ผูม้าพกัตามโรงเต๊ียมจึงอาจเป็นนกัเดินทาง หรือนกัมาท่องเท่ียวไดท้ั้งส้ิน 
   (3) โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานท่ีทุกชนิดท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรับสินจา้งส าหรับคน
เดินทางหรือบุคคลท่ีประสงคจ์ะหาท่ีอยูห่รือท่ีพกัชัว่คราว 
   (4) คลบั (Club) หมายถึง ท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจ ากดัผูเ้ขา้พกัตามความ
ประสงคข์องผูเ้ป็นเจา้ของ  
   (5) เกสท์เฮาส์ (Public Guest House) หมายถึง ท่ีพกัแรมท่ีมีลกัษณะเป็นบา้นท่ีอยู่
อาศยั ซ่ึงแต่เดิมมกัจะอยูบ่นเส้นทางถนนใกลแ้หล่งผูม้าเช่าพกัจะตอ้งไปท าธุรกิจ 
   (6) ทวัริสทอิ์นน์ (Tourist Inn) หมายถึง ท่ีพกัในประเทศฟิลิปปินส์ท่ีมีระดบัต ่ากวา่
โรงแรมระดบัดาวเดียว ซ่ึงเป็นมาตรฐานต ่าสุดของโรงแรม มกัอยูริ่มเส้นทางหลวงสายส าคญัหรือ
อาจตั้งอยูใ่นท่ีๆ ใหค้วามสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
   (7)  เพนชั่นเฮาส์(Pension House)  หมายถึง บ้านท่ีเจ้าของแบ่งเป็นห้องให้
นกัท่องเท่ียวเช่าพกัเป็นรายคืน เจา้ของบา้นด าเนินธุรกิจเองโดยมีผูช่้วยประเภทท่ีมิไดมี้วิชาชีพดา้นน้ี
โดยเฉพาะร่วมด าเนินการอยูด่ว้ย 
   (8) ลอดจิงเฮาร์(Lodging House) หมายถึง ท่ีพกัแรมในประเทศฟิลิปปินส์ซ่ึงมีการ
ด าเนินการแบบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนเป็นโรงแรม ทั้งน้ีเพราะวา่ยงั
มีเคร่ืองใชอ้  านวยความสะดวก ตลอดจนการใหบ้ริการท่ีทดัเทียมกบัโรงแรมทัว่ไป 
   (9) เรียวกงั (Ryokan) เป็นท่ีพกัแรมชนิดหน่ึงท่ีอยูใ่นเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น ลกัษณะ
เหมือนโรงเต๊ียมโบราณ ห้องแต่ละห้องถูกแบ่งออกโดยใชป้ระตูเล่ือนคัน่เอาไว ้โดยไม่มีกลอนประตู 
การตกแต่งมีลกัษณะเรียบง่าย 
   (10) บงักะโล (Bungalow) หมายถึง รูปแบบหน่ึงของท่ีพกัแรมท่ีมีลกัษณะเป็น
บา้นยกพื้นชั้นเดียวและมีระเบียงกวา้ง 
   (11) โมเดล (Motel) หมายถึง ท่ีพกัแรมท่ีสร้างข้ึนเฉพาะเพื่อเก็บค่าเชา้ห้องพกั แต่
ละหอ้งมีท่ีจอดรถเฉพาะหอ้งพกั 
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   (12) แคมปิงกราวน์ (Camping Ground) หมายถึง บริเวณพื้นท่ี ๆ จดัไวใ้หน้กัท่องเท่ียว
ไดเ้ช่าส าหรับตั้งกระโจม หรือตั้งท่ีพกัแรมกลางแจง้ 
   (13) หอพกั (Boarding House) หมายถึง ท่ีพกัแรมท่ีแบ่งเป็นห้อง ๆ และให้ผูเ้ช่า
เสียค่าเช่าเป็นรายเดือน มีเคร่ืองใชเ้คร่ืองสอยอ านวยความสะดวกใชร่้วมกนั14 
 2.2.3 ความแตกต่างระหว่างโรงแรมกบัโฮมสเตย์ 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรงแรมกบับา้นพกัโฮมสเตยต์ามพระราชบญัญติั
โรงแรม พ.ศ. 2547 กบัประกาศกรมการท่องเท่ียวเร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการท่องเท่ียวมาตรฐาน
โฮมสเตยไ์ทย พ.ศ. 2554 พบวา่ 
  1) โฮมสเตยเ์ป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งพกัรวมกบัเจา้ของ
บ้านชายคาเดียวกันโดยมีห้องพกัหรือพื้นท่ีใช้สอยภายในบ้านเหลือสามารถน ามาดัดแปลงให้
นักท่องเท่ียวพกัได้ชั่วคราวซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 4 ห้องมีผูพ้กัรวมกนัไม่เกิน 20 คนส่วนโรงแรม 
เป็นสถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด 
  2)โฮมสเตย ์เจา้ของบา้นพกัโฮมสเตยไ์ด้รับค่าตอบแทน และมีหน้าท่ีจดัส่ิงอ านาย
ความสะดวกให้กบัผูพ้กัอาศยัตามสมควร อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม 
ส่วนโรงแรมเป็นการประกอบธุรกิจไดรั้บค่าตอบแทนจากผูพ้กั 
  3)โฮมสเตย ์การด าเนินการประกอบธุรกิจเป็นการข้ึนทะเบียนกบักรมการท่องเท่ียว  
ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมการท่องเท่ียวก าหนด ส่วนโรงแรมผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมตอ้งไดรั้บอนุญาต
การประกอบธุรกิจโรงแรมจากนายทะเบียนตามพระราชบญัญติัโรงแรม 
  4) ขอบเขตของพื้นท่ีส่วนตวั พื้นท่ีส่วนตวัของโฮมสเตยผ์ูเ้ขา้พกัอาศยัสามารถเขา้ถึง
ได ้ในขณะท่ีในโรงแรมพื้นท่ีดงักล่าวจะถูกสงวนไวไ้ม่ใหผู้เ้ขา้พกัอาศยัเขา้ถึงได ้อาจกล่าวไดว้า่ขอ้
แตกต่างของรูปแบบท่ีพกัแบบโฮมสเตย์กับท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ คือ การแบ่งบนัพื้นท่ีในการใช้
ประโยชน์ระหวา่งเจา้ของโฮมสเตยก์บัผูเ้ขา้พกั15 
 2.2.4 ประเภทนักท่องเทีย่วหรือผู้เข้าพกัอาศัย 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กล่าววา่ การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Internal Tourism) 
คือ การเดินทางของคนไทยและชาวต่างประเทศ (ท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยแลว้) จากจงัหวดัหน่ึง

                                                        
14 อรนุช วชัรสินธ์ุ.  (2551).  กฎหมายเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในธุรกจิโฮมสเตย์.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  หนา้ 6-8. 
15 ฟารีดา หมดัเหลม็.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 1.  หนา้ 10-11. 
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ไปยงัอีกจงัหวดัหน่ึง หรือจากจงัหวดัท่ีเป็นถ่ินพ านกัถาวรไปยงัจงัหวดัอ่ืนชัว่คราว โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีแตกต่างกนัไป แต่ตอ้งไม่ใช่การไปท างานประจ า เพื่อการศึกษาและไม่เป็นคนทอ้งถ่ิน ท่ีมีภูมิล าเนา
หรือท างานประจ าหรือศึกษาอยูท่ี่จงัหวดัท่ีเดินทางไป  
 ผูเ้ยี่ยมเยือน (Visitor) คือ บุคคลท่ีเดินทางจากสถานท่ีถ่ินพ านักถาวรของตนเองไปยงั
สถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น เยีย่มญาติมิตร ศึกษาหาความรู้ การกีฬา 
การศาสนา ติดต่อธุรกิจการประชุม การรักษาสุขภาพ หรือเพื่อประกอบภารกิจใดๆ โดยมิไดรั้บค่าจา้ง
ในการระหวา่งการเดินทางดงักล่าว ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีคา้งคืนกบั
ผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีไม่คา้งคืน 
  1) ผูเ้ยีย่มเยอืนประเภทท่ีมีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1คืนในจงัหวดัท่ีเดินทางไปในคร้ังนั้น 
หรือเรียกวา “นกัท่องเท่ียว (Tourist)” 
  2) ผูเ้ยีย่มเยอืนประเภทท่ีไม่มีการคา้งคืนในจงัหวดัท่ีเดินทางไปในคร้ังนั้นหรือเรียกวา่   
“นกัทศันาจร (Excursionist or same day visitor)”16 
 ประเภทของสถานพกัแรมทีนั่กท่องเที่ยวพกัอาศัย 
 สถานท่ีท่ีนกัเดินทางใชพ้กัระหวา่งเดินทาง จ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการไดด้งัน้ี 
  1) โรงแรม คือ ท่ีพกัแรมท่ีสร้างข้ึนเฉพาะและแบ่งเป็นห้องพกั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่นกัเดินทาง และเก็บค่าเช่าเป็นรายหอ้ง  
  2) เกสทเ์ฮา้ส์ คือ บา้นท่ีดดัแปลงหรือสร้างข้ึนและแบ่งห้องเป็นท่ีพกัแรม โดยเก็บค่าเช่า 
  3) บงักาโล คือ ท่ีพกัแรมท่ีกลุ่มบุคคลหรือสถาบนัจดัไวเ้พื่อให้นกัท่องเท่ียว โดยเก็บ
ค่าเช่า 
  4) รีสอร์ท คือ ท่ีพกัท่ีมีลกัษณะหอ้งพกัเป็นหลงั ๆ มีบริเวณแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ 
  5) บา้นรับรอง คือ ท่ีพกัหน่วยราชการ บริษทั หรือเอกชนจดัไวเ้พื่อใช้รับรองหรือ
พกัผอ่น โดยไม่เก็บค่าเช่า เช่น 
   (1) บา้นรับรองของหน่วยราชการ หมายถึงท่ีพกัท่ีหน่วยราชการจดัสร้างไวใ้น
จงัหวดัต่างๆ เพื่อใชรั้บรองแขกของทางราชการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้พกั สถานท่ีพกัในลกัษณะน้ีมกัจะไม่
ตอ้งเสียค่าเช่า 

                                                        
16 เสริมสกุล ศรีน้อย.  (2554).  การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเพื่อการรับรองมาตรฐานระดับ
สากลกรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในอาคารสูง FIRE SAFETY STANDARDOFINTERNATION.  การคน้ควา้
อิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม.  หนา้ 7. 
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   (2) บา้นรับรองของบริษทัเอกชน หมายถึงท่ีพกัท่ีบริษทัเอกชนได้จดัสร้างไวใ้น
จงัหวดัต่างๆ เพื่อรับรองหรือให้พนกังานของบริษทัท่ีเดินทางไปจงัหวดันั้นๆ ไดใ้ชเ้ป็นสวสัดิการ
ของบริษทั 
  6) บา้นญาติหรือบา้นเพื่อน คือ บา้นญาติมิตรของนกัท่องเท่ียวท่ีจดัให้เป็นท่ีพกัแรม 
โดยไม่เก็บค่าเช่า 
  7) โมเตล็ คือ ท่ีพกัท่ีสร้างข้ึนเฉพาะ โดยเก็บค่าเช่า มีหอ้งพกัแต่ละหอ้ง หรือมีหอ้งพกั
ส่วนหน่ึงท่ีมีลักษณะและการใช้สอยเช่นเดียวกับโรงแรม แต่เน่ืองจากลักษณะการใช้ห้องพกั
ประเภทน้ีในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อการท่องเท่ียว ดงันั้นในการรวบรวมขอ้มูลสถานพกั
แรม จึงไม่นบัรวมหอ้งพกัประเภทน้ี รวมอยูใ่นหอ้งพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว 
  8) ท่ีพกัของหน่วยราชการ ณ แหล่งท่องเท่ียว หมายถึงท่ีพกัของหน่วยราชการต่างๆ 
ท่ีตั้ งอยู่ ณ สถานท่ีท าการของหน่วยราชการซ่ึงอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวนั้น เพื่อไวบ้ริการ
นักท่องเท่ียวได้เขา้พกัโดยการจะเขา้พกัแต่ละคร้ังจะตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานเจา้ของสังกดัก่อน  
เช่น ท่ีพักของอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ และเข่ือนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและของ 
กรมชลประทาน เป็นตน้  
  9) ท่ีพกัอ่ืนๆ เช่น  
   (1) วดั หมายถึงสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงไดจ้ดับริเวณส่วนหน่ึงให้
เป็นท่ีพกั ส าหรับผูเ้ดินทาง และบริการโดยไม่คิดค่าเช่า นอกจากผูเ้ข้าพกัจะท าบุญถวายวดั 
ตามก าลงัศรัทธา  
   (2) หอพกัเยาวชน หมายถึง ท่ีพกัท่ีกลุ่มบุคคลจดัไวเ้พื่อสมาชิกของกลุ่มมาใช้
บริการ โดยเสียค่าเช่าในอตัราประหยดั และเปิดให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการได้ เช่น YMCA  
เป็นตน้17 
 2.2.5 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิโฮมสเตย์ 
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การกีฬา การศึกษาดา้นกีฬา นนัทนาการ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย

                                                        
17 ชชัพล ทรงสุนทรวงศ์.  (2554).  “องค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  หนา้ 19. 
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ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา   มีหน่วยงานในสังกดั18 ไดแ้ก่ 
  1) ส านกังานรัฐมนตรี 
  2) ส านกังานปลดักระทรวง 
  3) กรมการท่องเท่ียว 
  4) กรมพลศึกษา 
  5) สถาบนัการพลศึกษา 
  6) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  7) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  8) กองบญัชาการต ารวจท่องเท่ียว 
 โดยส่วนราชการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฮมสเตย ์ไดแ้ก่  
  1) กรมการท่องเท่ียว มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโฮมสเตย ์โดยมีภารกิจเก่ียวกบัการ
พฒันาการท่องเท่ียวในด้านบริการ ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจน าเท่ียว มัคคุเทศก์ และ 
ผูน้ าเท่ียว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการรักษาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 
รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจกัรให้สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยนโยบาย
การท่องเท่ียวแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ กฎหมายวา่ดว้ยภาพยนตร์และ 
วิดิทัศน์ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ในราชอาณาจักร และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยใหอ้ านาจหนา้ท่ีดงั
ต่อไป19 
   (1) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจน าเท่ียว และมคัคุเทศก์ กฎหมายว่าดว้ยภาพยนตร์และวีดีทศัน์ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างภาพยนตร์ ต่างประเทศในราชอาณาจกัร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (2) ประสานการส ารวจ วางแผน ออกแบบ และด าเนินการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
บูรณะ ปรับปรุง และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและคุณภาพ

                                                        
18 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2561).  ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www. 
tourism.go.th/view/.  [2561, 24 มิถุนายน]. 
19 กรมการท่องเท่ียว.  (2561).  ภารกิจและอ านาจหน้าที่.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.tourism.go.th/view/.  
[2561, 24 มิถุนายน]. 

http://www.tourism.go.th/view/
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ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการนั้น เพื่อเป็นการน ามาตรฐานทางการท่องเท่ียวไป
สาธิตหรือเป็นตน้แบบ ปรับใชก้บัแหล่งท่องเท่ียว 
   (3) ส ารวจ จดัเก็บ รวบรวม และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและ
บริหารจดัการ เผยแพร่ขอ้มูลสถิติและองคค์วามรู้ดา้นบริการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว การประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว มคัคุเทศก์ และผูน้ าเท่ียวรวมทั้งขอ้มูลสถิติดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่าย
การท่องเท่ียวชุมชนและกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจกัร 
   (4) จดัท าแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว แผนพฒันาบริการท่องเท่ียว แผนพฒันา
ทะเบียน ธุรกิจน าเท่ียว มคัคุเทศก์ และผูน้ าเท่ียว รวมทั้งประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีการ
ปฏิบติั ใหเ้ป็นไปตามแผน มาตรฐาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และจดัท ามาตรฐานบริการท่องเท่ียว มาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียว มาตรฐานธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งด าเนินการ ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน 
   (6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว จดัท าและพฒันาหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวให้สอดคล้องต่อความ
ตอ้งการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการ
รับรองมาตรฐานสมรรถนะ ส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
   (7) สนบัสนุนการด าเนินการเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 
   (8) ติดตามและประเมินผลงานดา้นพฒันาการท่องเท่ียว 
   (9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเท่ียว อย่างย ัง่ยืน รวมถึงประสานและสนับสนุนการบริหารจดัการเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวชุมชนใหส้ามารถ ด าเนินการเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
   (10) ด าเนินการประสานความร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ
และ ต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียว 
   (11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรม หรือ
ตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  2) ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีภารกิจเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลาง
การบริหารของกระทรวง ในการพฒันายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบติั



21 

จดัสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ าทัว่ไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี20 
   (1) จดัท าและพฒันาแผนยุทธศาสตร์อนัเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการ
พฒันาการท่องเท่ียวกีฬาและนนัทนาการ และตามนโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้ งและจัดสรร
งบประมาณประจ าปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
   (2) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบติัราชการในระดบักระทรวง 
   (3) จดัสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 
   (4) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงาน
ของกระทรวง 
   (5) ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนยข์อ้มูล
กลาง เพื่อสนบัสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการคน้ควา้แก่หน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน 
   (6) ด าเนินการเก่ียวกบังานความช่วยเหลือและความร่วมมือกบัต่างประเทศด้าน
การท่องเท่ียวการกีฬาและนนัทนาการ 
   (7) ด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (8) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
ปลดักระทรวง หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ทั้งน้ี ในส่วนภูมิภาคจะมีส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาประจ าจงัหวดัของแต่ละ
จงัหวดั สังกดัส านกังานปลดักระทรวงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจดูแลในเร่ืองการประเมินมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยในระดับจงัหวดัโดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการ
ท่องเท่ียว21 
 2.2.6 แนวคิดของนักท่องเทีย่วต่อบ้านพกัโฮมสเตย์ 
 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของมาตรฐานโฮมสเตย์มีต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย พบวา่ มีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี  
                                                        
20 ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  (2561).  ข้อมูลหน่วยงาน.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก:  
https://secretary.mots.go.th/news_view.php?nid=1507.  [2561, 24 มิถุนายน] .  
21 ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  (2561).  หน่วยงานในสังกัด.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: 
https://www.mots.go.th/main.php?filename=website.  [2561, 24 มิถุนายน].  
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 ดา้นท่ี 1 ดา้นความปลอดภยัมีความปลอดภยั มีการดูแลความปลอดภยัทั้งภายในโฮมสเตย์
และชุมชนรวมทั้งความพร้อมในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ด้านท่ี 2 ด้านอธัยาศยัไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก มีการต้อนรับและการสร้าง
ความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียว และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้วถีิชีวติของชุมชน 
 ดา้นท่ี 3 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวจะ
ช่ืนชอบแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จุดชมวิว ภูทอกเป็นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียว พึงพอใจแหล่งท่องเท่ียวมีความ
สวยงามตามธรรมชาติ 
 ดา้นท่ี 4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ นกัท่องเท่ียวตอ้งการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง มีจุดม่งหมาย
เพื่อการพกัผอ่น โดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวโปรแกรมโฮมสเตย ์จากส่ือหลากหลายชนิด  
 สรุปได้ว่า ท่ีพกัส าหรับการรองรับนักท่องเท่ียว ควรมีลกัษณะท่ีมัน่คง เป็นสัดส่วนมี
เคร่ืองนอนครบ เช่น เตียง ฟูก หมอน ผา้ห่ม ผา้ปูและเส่ือมีท่ีพกัสะอาดและสะดวกสบาย มีราวตาก
ผา้ และมีห้องน ้ าท่ีสะอาด สะดวกและปลอดภยั ด้านอาหารมีความสะอาดและใช้วตัถุดิบท่ีใช้
ประกอบอาหารมีความเหมาะสม น ้ าด่ืมมีความสะอาด ห้องครัวมีอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหาร
ครบและมีความสะอาด สะดวก จึงท าให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการมาพกัแรมท่ีบา้นพกั
โฮมสเตย์22 แต่หากบ้านพกัโฮมสเตย์ไม่มีมาตรฐานเพียงพอ ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีจะเลือกมาใชบ้ริการ เช่น โฮมสเตยเ์ชียงดาวของชาวบา้นนาเลาใหม่ หมู่ท่ี 10 ต.เชียง
ดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ีส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 เชียงใหม่ และชุดหน่วยพญา
เสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เร่งร้ือถอนบ้านพักแบบโฮมสเตย์ พร้อม
ด าเนินการจดัระเบียบใหม่ หลงัพบวา่ชาวบา้นมีการรุกป่าและก่อสร้างบา้นพกัโดยไม่ไดม้าตรฐาน 
ซ่ึงการจดัระเบียบในคร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีไดท้  าการร้ือบา้นพกัโฮมสเตย ์ออกจ านวน 69 หลงั จากเดิมท่ีมี
อยู่ จ  านวน 107 หลงั ให้เหลือเพียง 38 หลงั และจะจ ากดัปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีจะข้ึนไปพกัอาศยั 
พร้อมแกปั้ญหาขยะ และรักษาสมดุลทางธรรมชาติไวใ้ห้มากท่ีสุด ส าหรับบา้นนาเลาใหม่ เป็นชาวไทย
ภูเขาเผา่ลีซอ มีประชากรอาศยั 70 ครัวเรือน รวมกวา่ 200 คน เดิมอนุญาตให้ชาวบา้นใชป้ระโยชน์
เพียง 156 ไร่ แต่จากการส ารวจล่าสุดพบว่ามีการรุกป่าเพิ่มข้ึนเป็นกว่า 300 ไร่ และมีการก่อสร้าง

                                                        
22 จินตวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.  (2550).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการโฮมสเตย์ที่ต าบลไทยสามัคคี 
อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ของนักท่องเทีย่วชาวไทย.  วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  หนา้ 96-97. 
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บา้นพกับริการนักท่องเท่ียวจ านวนมาก จึงตอ้งยึดพื้นท่ีบุกรุกป่าคืนน าไปฟ้ืนฟูและจดัระเบียบ
บา้นพกั เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบตามมาเหมือนพื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น ภูทบัเบิก จงัหวดัเพชรบูรณ์  เป็นตน้23 
 ดงันั้น จะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวมีแนวคิดต่อบา้นพกัโฮมสเตยว์่า จะตอ้งได้มาตรฐาน 
มีความมัน่คง สะดวกและปลอดภยั รวมทั้งตอ้งมีความสะอาดในดา้นอาหารอีกดว้ย จึงจะสามารถ
ท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการมาพกับา้นพกัโฮมสเตย ์
 2.2.7 แนวคิดเกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภคของธุรกจิบ้านพกัโฮมเสตย์ 
 แนวคิดในการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ร่ิมพฒันาข้ึนอยา่งชา้ๆ ภายหลงัการปฏิวติั
อุตสาหกรรมในสมยัศตวรรษท่ี 18 ในอดีตสภาพของสินคา้และบริการยงัไม่มีความสลบัซับซ้อน
มากนกั เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของโลกยงัอยูใ่นลกัษณะจ ากดัเฉพาะในวงแคบๆ ในทอ้งถ่ินหรือ
ในเมืองหน่ึงๆ เท่านั้น ระบบการคา้ขายยงัเป็นลกัษณะแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงกนัและกนั ขั้นตอนใน
การผลิตสินคา้ และการใหบ้ริการเป็นแบบง่ายๆ จึงยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีรัฐตอ้งจดัหาเคร่ืองมือ หรือ
มาตรการทางกฎมายเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองผู ้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม  
ทั้งน้ี เพราะอิทธิพลของแนวคิดในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งอยูบ่นความมีอิสระและ
เสรีภาพของบุคคลใน การด ารงชีวิตได้เท่าเทียมกนั ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคตามหลกั
ประชาธิปไตยนั้น ท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-Faire) ข้ึน โดยสมมติฐานท่ีวา่มนุษย์
ทุกคนมีความสามารถในการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้หรือบริการเท่ากนั รัฐจะไม่เขา้แทรกแซง
เสรีภาพในการตกลงของเอกชน หลกักฎหมายท่ีเก่ียวดว้ยการคา้หลกัหน่ึงจึงเกิดข้ึน โดยเรียกวา่หลกั
ผูซ้ื้อตอ้งระวงั ซ่ึงตามภาษาโรมนั เรียกวา่ Caveat Emptor หรือ Let the buyer beware ซ่ึงหมายถึง ผูข้าย
อาจไม่ตอ้งรับผิดชอบในบางกรณี ถา้ผูซ้ื้อไดล่้วงรู้ความช ารุดบกพร่อง หรือควรจะรู้หากใช้ความ
ระมดัระวงับา้งตามสมควร ส่วนในปัจจุบนัสภาพของสินคา้และบริการ รวมถึงระบบเศรษฐกิจเกิด
ความเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโลกเจริญกา้วหนา้ทั้งในดา้นวิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมท าให้กระบวนการผลิตมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน โดยใช้วตัถุดิบและมี
กระบวนการท่ีทนัสมยัเกินกว่าความรู้ธรรมดาของผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภคจะตามไดท้นั และจากระบบ
การคา้ขายท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้ผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งหาวิธีการในการท่ีจะลดตน้ทุนการผลิตเพื่อ
ให้ผลก าไรเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ประกอบกบัการขยายตวัทางการคา้ขยายตวัออกไปจาก
แต่เดิมท่ีคา้ขายกนัในทอ้งถ่ินหรือในเมืองหน่ึงๆเท่านั้นไปสู่ระดบัระหวา่งประเทศท าให้ตอ้งมีการ
ขยายก าลงัการผลิตส่งผลให้ความละเอียดรอบคอบ และคุณภาพของสินคา้หรือบริการลดต ่าลงเกิด

                                                        
23 ข่าวไทยพีบีเอส.  (2561).  นักวชิาการแนะดงึชุมชนร่วมจดัการท่องเทีย่วโฮมสเตย์เชียงดาว หลงัถูกจดัระเบียบ.  
(ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: https://news.thaipbs.or.th/content/257697.  [2561, 24 มิถุนายน]. 
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การแพร่กระจาย และมีความหลากหลายของประเภทสินคา้มากข้ึนกวา่แต่ก่อน ดงันั้น หลกัท่ีเคยถือ
ว่าผูซ้ื้อจะตอ้งระวงัจึงขาดความยุติธรรม เน่ืองจากผูซ้ื้อในฐานะผูบ้ริโภคไม่อาจปรับตวัให้ทนักบั
ความเจริญทางเทคโนโลยต่ีางๆ ได ้และการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัธรรมดาไม่อาจช่วยให้ผูซ้ื้อ
หรือผูบ้ริโภคได้รับผลตอบแทน คุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป อีกทั้งยงัอาจท าให้เกิดอนัตรายจากการ
บริโภคสินคา้ท่ีซ้ือมาไดโ้ดยคาดไม่ถึงดว้ยท าให้ประเทศต่างๆ หนัมาพิจารณาถึงสิทธิของผูบ้ริโภค
ในอนัท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองและดูแลรักษาผลประโยชน์เป็นการเฉพาะนอกเหนือจากสิทธิท่ีจะ
ได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหายตามสัญญา หรือสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดตาม
กฎหมายเดิม ดงันั้น ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย จึงไดมี้การออกกฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงเปล่ียนแปลงหลกักฎหมายท่ีเคยมีอยู่เดิมทั้งในแง่ความรับผิดในทางสัญญา
หรือละเมิดใหเ้อ้ืออ านวยต่อการชดใชเ้ยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคใหม้ากข้ึน ทั้งน้ี โดย
เนน้ทั้งดา้นการควบคุมก ากบักิจกรรมทางการผลิตโดยรัฐเพื่อป้องกนัความเสียหายและการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเพื่อผูบ้ริโภค24 
 จะเห็นวา่ไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบธุรกิจบา้นพกัโฮมสเตย ์
ก็เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการ และผูซ้ื้อบริการซ่ึงก็คือผูบ้ริโภคนัน่เอง รัฐจึงมีความจ าเป็น
ท่ีตอ้งเขา้มาคุม้ครองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้กบัประชาชน ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวให้ไดรั้บการ
บริการท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายเสียไป 
 2.2.8 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 
  1) ทฤษฎีความพึงพอใจ  
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวความพึงพอใจ
ตาม ความหมายโดยทัว่ไป คือการเปรียบเทียบส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บ หากผลการเปรียบเทียบ
เป็นลบก็แสดงวา่ไม่มีความพึงพอใจ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีไดรั้บมีมากกวา่ความคาดหวงั 
หากน าค าจ  ากดัความน้ีมาใชใ้นกรณีการท่องเท่ียว ก็อาจกล่าวได ้วา่ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
เกิดจากความประทบัใจท่ีไดรั้บจากประสบการณ์การท่องเท่ียว ซ่ึงมากกวา่ความคาดหวงัก่อนการ
ท่องเท่ียว25 

                                                        
24 สุษม ศุภนิตย.์  (2551).  ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (พิมพ์คร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  หนา้ 1-3. 
25 ศุภลกัษณ์ อคัรางกรู.  (2551).  พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว.  ขอนแก่น: คลงันานาวทิยา.  หนา้ 136. 
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  การตดัสินความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าและความเช่ือของ
บุคคลท่ีจะน ามาประเมินประสบการณ์การท่องเท่ียว นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวต่างเช้ือชาติต่าง
วฒันธรรมยงัใหคุ้ณค่าของส่ิงต่าง ๆ และมีความเช่ือท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ยในการศึกษา 
  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว งานวิจยัน้ีจึงน าไปเช่ือมโยงกบัคุณภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวซ่ึงผูป้ระกอบการท่องเท่ียวตระหนกัดีวา่การจะท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจไดน้ั้น 
มาตรฐานดา้นคุณภาพนบัเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวกบั
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเป็นเงาสะทอ้นซ่ึงกนัและกนั ในปี พ.ศ.2550 ส านกังานพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยดงัจะไดก้ล่าวต่อไป   
  ดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีว่า แหล่งท่องเท่ียว (Tourist Attraction) เป็นองค์ประกอบส าคญัยิ่ง
ของ ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียว เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ส่งเสริม และพฒันาการท่องเท่ียวใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานใน
ระดบัสากล ส านักงานพฒันาการท่องเที่ยวจึงได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ในปี 
พ.ศ. 2550 จากนั้นไดด้ าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวใน 59 จงัหวดัตามเกณฑ์ 
มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนวตัถุประสงคก์็เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมและยกระดบัแหล่ง
ท่องเท่ียวทัว่ประเทศใหมี้คุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล  
 แนวคิดเร่ืองการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีจดัท าข้ึนคร้ังน้ีเป็นการ 
พฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยไปสู่ความย ัง่ยืน นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัแหล่งท่องเท่ียวเม่ือมี
ความพึงพอใจ การบอกเล่าแบบปากต่อปากถึงคุณภาพการท่องเท่ียวของไทยก็จะส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนต่อไป แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีได้รับการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่ง 
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเท่ียว
ทางศิลปะวิทยาการ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุ ร้อน
ธรรมชาติ26 
  2) ทฤษฎีทางธุรกิจ 
  ธุรกิจชุมชนนั้นเป็นการท าธุรกิจขนาดย่อม ซ่ึงในการท าธุรกิจประเภทใดๆ ก็ตาม
จะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเจริญเติบโตของธุรกิจหรือขั้นตอนต่างๆ ในการท าธุรกิจ ลกัษณะของ
ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีการพฒันาและเจริญเติบโตในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองช้ีวดัใหเ้ห็นถึงความ

                                                        
26 อรนุช วชัรสินธ์ุ.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 14.  หนา้ 69. 
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แตกต่างความยุง่ยากในการจดัการ การขยายรูปแบบธุรกิจ รวมทั้งกลยุทธ์หลกัของเป้าหมายธุรกิจ 
ซ่ึงในทางธุรกิจมีทฤษฎีท่ีส าคญั เช่นทฤษฎีการเติบโตของธุรกิจขนาดย่อม27 Neil and Virginia ได้
สรุปสาระส าคญัของทฤษฎีการเติบโตของธุรกิจนั้น เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การเร่ิมเขา้สู่ธุรกิจ โดยจะค านึงถึงจ านวนลูกคา้เงินลงทุนในการขยาย
กิจการการบริหาร และความสามารถในการบริหารจดัการ ในขั้นตอนแรกน้ี ยงัไม่ค่อยมีปัญหา
ซบัซอ้น  เพราะการด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งง่ายๆ 
  ขั้นตอนท่ี 2 ความอยู่รอด เม่ือธุรกิจด าเนินมาถึงขั้นน้ี แสดงว่าธุรกิจด าเนินไปได ้มี
ลูกคา้เพียงพอ สินคา้และบริการเป็นท่ีพอใจ ในขั้นตอนน้ีควรค านึงถึงรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีมีความ
คุม้ทุนมีเงินสดหมุนเวยีนเพียงพอและสามารถเจาะตลาดไดเ้พิ่มมากข้ึน ธุรกิจจะขยายตวัข้ึนและท า
ก าไรใหก้บัธุรกิจไดม้ากข้ึน 
  ขั้นตอนท่ี 3 ความส าเร็จ ปัจจยัส าคญัในขั้นตอนน้ี คือ การสร้างความเจริญเติบโต
ให้กบัธุรกิจ ธุรกิจท่ีเดินมาถึงขั้นตอนน้ี แสดงวา่มีการเติบโต และขยายตวัใหญ่ข้ึน ถึงขั้นท่ีตอ้งหา
ผูจ้ดัการหลายฝ่ายมาช่วยด าเนินงานมากข้ึน เจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีแผนมอบหมายงาน แผนร่วม
ธุรกิจ และแผนสร้างความมัน่คงของธุรกิจ 
  ขั้นตอนท่ี 4 การขยายตวัของธุรกิจอย่างรวดเร็ว ปัจจยัของขั้นตอนน้ี คือ แผนการ
มอบหมายอ านาจหนา้ท่ี เน่ืองจากการจดัการธุรกิจเร่ิมมีความยุ่งยากมากข้ึน จนเจา้ของไม่สามารถ
ดูแลไดท้ัว่ถึง เจา้ของธุรกิจจะตอ้งเพิ่มความสามารถในการจดัการการเงิน และจดัการธุรกิจจนสามารถ
เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได ้
  ขั้นตอนท่ี 5 การอ่ิมตวัของธุรกิจ ปัจจยัส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ การรวมตวัของธุรกิจ 
เพื่อเติบโตอยา่งรวดเร็ว ตอ้งค านึงถึงหลกัการจดัการงบประมาณ กลยุทธ์ในการวางแผนการจดัการ
ธุรกิจ การกระจายอ านาจ การแสวงหาผูช่้วยท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในขั้นตอนน้ีเจา้ของธุรกิจจะ
แยกตวัออกจากธุรกิจเม่ือธุรกิจด าเนินมาถึงขั้นตอนน้ีแสดงวา่ ไดบ้รรลุถึงเป้าหมายแลว้ หากยงัไม่
บรรลุเป้าหมายก็จะเขา้สู่ขั้นตอนท่ี 6 คือ ธุรกิจหยุดน่ิง เป็นลกัษณะขาดการตดัสินใจในธุรกิจใหม่ๆ 
การหลบเล่ียงต่อความเส่ียงทุกชนิดเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งการตลาด และแหล่งเงินทุนเพียงพอ 
ธุรกิจคงท่ีไม่มีเปล่ียนแปลงจนกวา่ส่ิงแวดลอ้มจะเปล่ียนแปลง ในการด าเนินธุรกิจชุมชนสามารถ
น าแนวคิดทฤษฎีการเติบโตของธุรกิจขนาดย่อมน้ีเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชนโดยท่ี 
แต่ละขั้นตอนควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ กล่าวคือ ในขั้นตอนท่ี 1 การเร่ิมเขา้สู่ธุรกิจจะตอ้งทราบ
วา่ลูกคา้ของธุรกิจ คือ ใครบา้ง และอยูท่ี่ไหน จะตอ้งเขา้ให้ถึง รวมทั้งยงัตอ้งค านึงถึงเงินลงทุนดว้ย

                                                        
27 ภทัรธิรา ผลงาม.  (2548).  แนวทางการวจิยัชุมชน.  เลย: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย.  หนา้ 75-76. 
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ว่ามีเพียงพอ หรือไม่ ธุรกิจท่ีท านั้ นต้องลงทุนมากน้อยแค่ไหน ต้องซ้ืออะไรบ้าง ถ้าเงินทุน 
ไม่เพียงพอตอ้งท าอย่างไร ต่อมาในขั้นตอนท่ี 2 เม่ือมีลูกคา้ท่ีแน่นอนควรค านึงถึงรายได ้รายจ่าย
และผลก าไร รวมทั้งเตรียมการเพื่อสร้างตลาดใหม่แสวงหาลูกคา้เปาหมายใหม่ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีอาจ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม ส่วนในขั้นท่ี 3  
เม่ือธุรกิจสามารถด าเนินมาถึงขั้นตอนน้ีไดโ้ดยไม่ล่มสลายไปก่อน และสามารถสร้างตลาดไดม้ากข้ึน 
จ าเป็นตอ้งขยายงาน ดงันั้น ในขั้นตอนน้ี จ  าเป็นตอ้งสร้างระบบการบริหาร การจดัการ โดยพิจารณา
หาผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมัน่คงทางธุรกิจ ส่วนในขั้นตอนท่ี 4 นั้น 
ธุรกิจชุมชนบางประเภทอาจกา้วไปไม่ถึง ในธุรกิจที่ด าเนินมาถึงขั้นน้ี เป็นขั้นที่มีการขยายสาขา
ทัว่ประเทศ และไดบ้ริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนด าเนินมาถึงขั้นที่ 5 การอ่ิมตวัของธุรกิจ
ในขั้นน้ีธุรกิจมัน่คง บรรลุเป้าหมาย 
  ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การด าเนินธุรกิจบา้นพกัโฮมสเตยจึ์งควรยึดหลกัแนวคิดจากทฤษฎีน้ี 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชนนั้นๆ ให้มัน่คง สามารถด าเนินธุรกิจไดใ้นทุกรูปแบบ
ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
  3) ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 
  ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงลกัษณะปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม 
ซ่ึงจากการรวบรวมทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
   (1) ทฤษฎีท่ีท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ผูใ้ห้ก าเนิดทฤษฎีน้ี คือ 
sander ไดส้ร้างทฤษฎีน้ี ตามลกัษณะของชุมชนเก่ียวกบัดา้นท่ีอยูอ่าศยั ระบบสังคม ระบบนิเวศและ 
ดา้นมนุษยชาติ ซ่ึงทฤษฎีน้ี ท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา แยกเป็นทฤษฎียอ่ยๆ ไดแ้ก่28 
    (1.1)  ทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชล การเกล้ียกล่อม หมายถึง การใชค้  าพูด หรือ
การเขียน เพื่อให้เกิดความเช่ือถือ และการกระท าโดยใชห้ลกัพฤติกรรมของมนุษย ์ถา้ผูเ้กล้ียกล่อม
ตอ้งกระท าโดยมีวตัถุประสงค์และศิลปะแห่งการเกล้ียกล่อม ค านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ถา้ระดบั
ความรู้ของคนไม่เท่ากนัอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้การเกล้ียกล่อมตอ้งอาศยัคนส่วนใหญ่และ
ใชเ้วลามากในการเกล้ียกล่อมตอ้งอาศยัพฤติกรรม สัญชาตญาณ การศึกษาอบรม และความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั การเกล้ียกล่อมจะให้ผลดีนั้นจะตอ้งสร้างความสนใจใน
เร่ืองท่ีจะเกล้ียกล่อมให้เขา้ใจแจ่มแจง้ ให้เกิดความศรัทธาตรงกบัความตอ้งการของผูเ้กล้ียกล่อม 
โดยท่ีเร่ืองท่ีเกล้ียกล่อมนั้นจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีคุณค่าน่าสนใจ และเหมาะสมกบับุคคล เวลา สถานท่ี 
ซ่ึงผูเ้กล้ียกล่องจะตอ้งวิเคราะห์วา่ ผูฟั้งจะปฏิบติัฝ่าฟันอุปสรรคไปได ้หรือไม่ และผลในการเกล้ียกล่อม

                                                        
28 สนทยา พลศรี.  (2553).  ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชุมชน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  หนา้ 134. 
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เป็นอยา่งไร โดยยดึหลกัของความตอ้งการของคนอีกดว้ย ในการท าธุรกิจชุมชนจ าเป็นตอ้งใชศิ้ลปะ
ในการเกล้ียกล่อม ชกัจูง ชกัชวนให้ประชาชนเขา้รวมกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจ 
โดยใชแ้นวความคิด สาระส าคญัจากทฤษฎีน้ีเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ ชกัชวน เกล้ียกล่อม
ใหส้มาชิกเขา้ร่วมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจชุมชน 
    (1.2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของชุมชนในชาติ ขวญัก าลงัใจมีความส าคญั
ในการท างานมาก มนุษยมี์ความตอ้งการทั้งทางกาย และทางจิตใจ ถา้คนมีขวญัดีก็จะท าให้ผลการ
ท างานสูงไปดว้ย ถา้ขวญัไม่ดีผลงานก็จะต ่าไปดว้ย ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกท่ีคนอ่ืนเห็นความส าคญั
ของงานท่ีตนท าดว้ยบุคคลท่ีมีขวญัดี จะมีส านึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม การระดมสร้างขวญั
ในขณะท่ีประชาชนอาจจะขาดก าลงัใจเพราะเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เป็นส่ิงจ าเป็นจะตอ้ง
กระท าอย่างยิ่งในส่วนของการท าธุรกิจชุมชนนั้นเร่ืองขวญัและก าลังใจเป็นเร่ืองส าคัญมาก 
โดยท่ีในบางกลุ่มอาจไม่มีขวญัก าลงัใจในการสร้างงานท่ีเป็นธุรกิจชุมชน เน่ืองจากขาดความมัน่ใจ
ในคุณภาพสินคา้ท าให้เกิดอาการหวาดกลวั เช่น กลวัจะขายไม่ได ้กลวัวา่จะแข่งกบัสินคา้อ่ืนไม่ได ้
เกรงวา่ไม่มีตลาด ไม่มีลูกคา้ซ้ือ ฯลฯ  
    ดงันั้น จะเห็นได้ว่า การสร้างขวญัก าลงัใจของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจชุมชน 
เป็นส่ิงส าคญัในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจชุมชน 
    (1.3) ทฤษฎีการสร้างผูน้ ากลุ่ม ทฤษฎีการสร้างผูน้ าเป็นการจูงใจให้ประชาชน
ท างานดว้ยความเตม็ใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนัผูน้ าแบบประชาธิปไตยเป็นผูท่ี้
สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ได้ง่าย มีความรับผิดชอบ รู้จกัประนีประนอม ไม่ตดัสิน
ปัญหาดว้ยวิธีการรุนแรง อดทนต่อการวิพากษว์ิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมคิดมีสัมพนัธภาพท่ีดีและมีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดดี้ ร่วมมือประสานงานกนั
ใกลชิ้ดไม่ปล่อยเสรีเกินควร ผลของการใชท้ฤษฎีการสร้างผูน้ ากลุ่มจะท าให้การระดมความร่วมมือ
ปฏิบติังานอย่างมีขวญั งานมีคุณภาพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบตลอดเวลา 
ซ่ึงในการท าธุรกิจชุมชนนั้น ผูน้ าท่ีเกิดจากความตอ้งการ หรืออาสาท างานในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงอาจ
ขาดทกัษะความรู้ในการเป็นผูน้ า 
    ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างผูน้ ากลุ่มใหมี้ความสามารถในการน าธุรกิจชุมชน
ใหไ้ปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยผูน้ าจะตอ้งรู้จกัประนีประนอม เขา้ใจกิจกรรมท่ีด าเนินการอยู ่เสียสละ 
มีความสามารถในการชกัจูงใจใหส้มาชิกมีส่วนร่วม  
  4) ทฤษฎีส่ิงแวดลอ้ม 
  ส่ิงแวดล้อมขององค์การ หมายถึง ส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ ซ่ึงมีอิทธิพลและ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์าร ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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   (1) ส่ิงแวดลอ้มเฉพาะกลุ่มธุรกิจ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารและต่อองคก์ารโดยตรงส่ิงแวดลอ้มเฉพาะกลุ่มน้ีจะกระทบต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ท่ีอยูใ่นกลุ่มหรือประเภทเดียวกนั ไดแ้ก่ 
    (1.1) คู่แข่ง การประกอบธุรกิจองคก์ารท่ีมีโอกาสท่ีจะแสวงหาก าไรไดม้ากและ
ไม่มีขอ้จ ากดัหรือการเส่ียงภยัมากจะมีแนวโน้มของคู่แข่งขนัเพิ่มมากข้ึน การมีคู่แข่งขนัมากมีทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีคือ ท าให้องคก์ารเดิมมีความต่ืนตวัสนใจในเทคโนโลยี และการบริการลูกคา้
อยู่ตลอดเวลา ส่วนข้อเสียคือ ถ้าคู่แข่งขนัมีความก้าวหน้ากว่า แย่งลูกค้าไปได้หมด อาจท าให้
องคก์ารเดิมตอ้งปิดกิจการ  
    (1.2) ลูกค้า ลูกค้าขององค์การเป็นผูซ้ื้อสินค้าและบริการซ่ึงองค์การต้อง
ตระหนกัเร่ืองความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัความชอบของลูกคา้ก็จะส่งผล
ใหอ้งคก์ารมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เพื่อรักษาปริมาณมาตรฐานและคุณภาพสินคา้คอยปรับกล
ยทุธ์การตลาดและป้องกนัการแทรกแซงองคก์ารคู่แข่งขนั 
    (1.3) ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ คือ ผูเ้สนอสินคา้และบริการให้กบัองค์การได้น าไป
กลายเป็นวตัถุดิบขององคก์ารท่ีสั่งซ้ือ 
   (2) ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป หมายถึงส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีอยู่ห่างออกไป และส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการของธุรกิจทุกกลุ่มประกอบดว้ย 
    (2.1) ภาวะเศรษฐกิจ เช่น อตัราดอกเบ้ีย รายไดข้องประชากร ขั้นตอนของวฏัจกัร
ธุรกิจ การจา้งงาน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัไม่มัน่คงเศรษฐกิจอยู่ในระยะ
ถดถอย เงินตราไหลออกนอกประเทศ ค่าของเงินบาทลอยตวัส่งผลกระทบต่อองค์การธุรกิจเป็น
อยา่งมาก ในภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเงินตึงตวัท าให้ธุรกิจเกิดปัญหาเงินหมุนเวียนไม่สมดุล ขาดความ
เช่ือถือในดา้นการเงิน ค่าของเงินบาทลดลงส่งผลกระทบต่อการซ้ือขายสินคา้กบัต่างประเทศ ท าให้
ประเทศขาดดุลการคา้ เป็นตน้ 
     (2.2) กฎหมายทุกระดบัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจกฎหมายแต่ละประเทศต่าง
ออกกฎหมายในรูปของพระราชบญัญติัและระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อควบคุมและอ านวยความสะดวก
ในการประกอบการธุรกิจในดา้นความผาสุกและความปลอดภยัของประชาชน เช่นพระราชบญัญติั
โรงงาน พระราชบญัญติัควบคุมสารเป็นพิษและวตัถุระเบิด นอกจากน้ีกฎขอ้บงัคบัของรัฐบาลมีผล
ต่อการเจรจาของสมาชิกองคก์าร เช่น กฎหมายแรงงาน ไม่สามารถจา้งหรือไล่คนออกไปตามความ
ตอ้งการ ป้องกนัการผกูขาดเช่นพระราชบญัญติัแรงงานพระราชบญัญติัควบคุมการคา้ก าไรเกินควร 
     (2.3) การเมือง ความมัน่คงทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล นโยบายด้าน
การเงิน การคลงั มีผลต่ออตัราเงินเฟ้อและการวา่งงาน ราคาสินคา้และบริการ และตน้ทุนค่าใชจ่้าย



30 

ในการด าเนินธุรกิจต่างๆ การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายมีผลต่อการบริหารขององค์การในด้าน
การเมือง องคก์ารตอ้งจา้งนกัล็อบบ้ีเพื่อโนม้นา้วนกัการเมืองให้ออกกฎหมาย ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจขององคก์าร องคก์ารตอ้งด าเนินการกบัระบบการเมืองใหป้ระสบความส าเร็จเพื่อความอยู่รอด
เพื่อการเจริญเติบโตขององคก์าร   
    (2.4) วฒันธรรมสังคม ความคาดหวงัของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติของ
ผูบ้ริหาร ประเพณี วฒันธรรมของชาติคนในสังคมเมื่อเขา้มาท างานในองค์การก็จะน าค่านิยม
มาในองคก์ารดว้ย องคก์ารตอ้งตระหนกัในเร่ืองความรับผิดชอบทางสังคมและตอ้งสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ รวมทั้งผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
    (2.5) ประชากร แนวโน้มของประชากร ทั้งจ  านวน เพศ วยั ระดบัการศึกษา
ขนาดของครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา การอพยพประชากร และแรงงาน 
    (2.6) เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การผลิตเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ  
   ปัจจุบันเป็นยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อทิศทางและ
ความก้าวหน้าขององค์การธุรกิจ เช่น การน าเทคโนโลยีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมาใช้แทน
แรงงานของคนส่งผลกระทบให้องค์การต้องลดจ านวนพนักงานลงและต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานท่ีเหลือให้รู้จกัใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีชนิดใหม่มาตรการเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบไปถึง
สถานท่ีห้องท างานลักษณะงาน ค่าจ้าง และสวสัดิการต่างๆ นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงขององค์การ ดังนั้น องค์การต้องติดตามความ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมขององค์การดงักล่าว มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งเฝ้าติดตาม ศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มของส่ิงแวดล้อมท่ีจะกระทบต่อองค์การเพื่อ
ปรับการท างานใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์าร29  
   จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจบา้นพกัโฮมส
เตย ์ประกอบดว้ย 4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีทางธุรกิจทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และ
ทฤษฎีส่ิงแวดล้อม เห็นว่า การประกอบธุรกิจบ้านพกัโฮมสเตย ์จะตอ้งอาศยัความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวแบบสัมผสัธรรมชาติ อันเป็นการใกล้ชิดธรรมชาติ และ
ในขณะเดียวกนัส่ิงแวดล้อมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียว พร้อมทั้งตอ้งน าหลักการ
ด าเนินการในทางธุรกิจ และสังคมศาสตร์ มาประยกุตใ์ชด้ว้ย 

                                                        
29 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  (2555).  การท่องเที่ยวไทยวิสัยทัศน์.  กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพื่อพฒันาประเทศไทย.  
หนา้ 20. 



31 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัมาตรการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 

 2.3.1 มาตรการควบคุมการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 
 เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงชุมชนหรือธุรกิจโฮมสเตย ์เป็นการท่องเท่ียวสัมผสัธรรมชาติ 
โดยแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นส่ิง
ท่ีมีอยู่และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีสภาพและการเปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลเวลามีระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นในตวัเองดว้ยปัจจยัต่างๆกนัและองคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจ
ค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจรวดเร็วมากจนเห็นได้ชดัเจนแล้วแต่กรณีไปซ่ึงผลจากการใช้ประโยชน์
ของมนุษยอ์าจท าให้เกิดการสูญสลายของแหล่งธรรมชาตินั้นไดถ้า้ปราศจากความเขา้ใจในการใช้
ทรัพยากรนั้นๆ ความสวยงามของแหล่งธรรมชาติท่ีมีอยูม่ากมายในประเทศไทยเป็นจุดดึงดูดส าคญั
ดา้นการท่องเท่ียวแต่การเปิดพื้นท่ีธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาด
การจดัการท่ีดีท าใหแ้หล่งธรรมชาติหลายแห่งเกิดความเส่ือมโทรม และส่งผลกระทบทางลบต่อการ
ท่องเท่ียวในท่ีสุด  ดงันั้น การก าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจน
ส าหรับให้หน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆ ได้
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบมาตรฐาน
แหล่งท่องเท่ียว เพื่อยกระดบัมาตรฐานในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของตนจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการ
จดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของประเทศไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกใหรั้บรู้ในคุณภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียว และมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มข้ึนของ
รายไดท้างการท่องเท่ียวดว้ยรวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยให้เป็นท่ี
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน30 โดยในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย ์จะมีคุณลกัษณะ 
ท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทท่ีเหมาะสมจะมีองคป์ระกอบหรือมาตรฐาน 7 ดา้น โดยในแต่ละดา้น 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ดา้นท่ีพกั ประกอบดว้ยโครงสร้างบา้นพกัมีความมัน่คงบา้นพกัมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก
และแสงสวา่งส่องเขา้ไม่มีกล่ินอบั มีหลงัคาท่ีสามารถกนัน ้ าฝนไดมี้เตียงนอนท่ีสบายมีห้องอาบน ้า
และส้วมท่ีสะอาดมีการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอนและอุปกรณ์ส าหรับนอนทุกคร้ัง เม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้พกัมี
การก าจดัแมลงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอยูเ่สมอ และมีการดูแลสภาพแวดลอ้มของบา้นพกัอยูเ่สมอ 

                                                        
30 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  (2557).  คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
(พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึกในพระบรมราชูปถมัภ.์  หนา้ 1. 
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 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ประกอบดว้ย การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวกิจกรรม
ฝึกหดัศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นกิจกรรมตอ้นรับตามประเพณีของทอ้งถ่ินกิจกรรมบนัเทิง เช่น ดนตรี
การเตน้ร าการแสดงพื้นบา้น และกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
 ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ยมีการจดัเวรยามดูแลความปลอดภยัมี
เคร่ืองมือและวิธีการส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีเม่ือเกิดเหตุร้ายมีเคร่ืองมือตลอดจนการเคล่ือนยา้ยท่ี
เหมาะสม กรณีนกัท่องเท่ียวเจ็บป่วยมีการตกัเตือนนกัท่องเท่ียวเร่ืองการเก็บรักษาทรัพยสิ์น และ
มีการดูแลและซ่อมแซมล็อคต่างๆ ในท่ีพกัเพื่อความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 ดา้นการบริหารจดัการและบริการ ประกอบดว้ยมีการรวมกลุ่มของชาวบา้น จดัการในรูป
ของชมรม สหกรณ์หรือกลุ่มชาวบา้นมีคณะกรรมการบริหารโครงการเป็นรูปธรรมมีการก าหนดขอ้
ปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียว เพื่อมิให้เกิดปัญหาท่ีขดัต่อวฒันธรรมจารีตประเพณีและความเช่ือของ
ชุมชนมีระบบการจองล่วงหน้าและลงทะเบียนเพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวมีรายละเอียด
เกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ให้นกัท่องเที่ยวทราบชดัเจนมีขอ้มูลกิจกรรมท่องเที่ยว
อย่างละเอียดให้นกัท่องเท่ียวเลือกชุมชนไม่มุ่งหวงัจะสร้างรายไดจ้ากโฮมสเตยอ์ยา่งเดียว และตอ้ง
ไม่มีผลกระทบต่ออาชีพดั้งเดิมของชุมชน และมีผูน้ าเท่ียวหรือมคัคุเทศกท่ี์เป็นเยาวชนทอ้งถ่ิน 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยมีแหล่งโบราณคดีโบราณสถาน ประวติัศาสตร์ มีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มอยูเ่สมอมีสถานพยาบาลไปรษณียธ์นาคารอยู่
ไม่ไกลเกินไป และพื้นท่ีหลกัยงัคงสภาพเดิมของชุมชนทอ้งถ่ิน รักษาวฒันธรรมและประเพณีเก่าแก่ 
 ด้านมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วยมีร้านขายของท่ีระลึกมีผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยชาวบา้นและ 
ใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ินผลิตมีโอกาสไดเ้ผยแพร่วฒันธรรมของชุมชน และมีโอกาสพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรในชุมชน ในดา้นการใหบ้ริการท่ีประทบัใจ 
 ดา้นส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยมีคู่มือการท่องเท่ียวเป็นของ
ตนเองมีเวบ็ไซด์ (Website) เผยแพร่ขอ้มูลการท่องเท่ียวมีรายช่ืออยูใ่นคู่มือการท่องเท่ียวโฮมสเตย์
ของกระทรวงฯมีแผนท่ีแสดงท่ีพกัและเส้นทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว และมีตารางกิจกรรมท่ี
หลากหลายให้เลือกกรมการท่องเท่ียวได้สร้างกรอบมาตรฐานของโฮมสเตย์ข้ึนโดยเรียกว่า 
เป็นกรอบดชันีช้ีวดัคุณภาพมาตรฐานท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท (Home stay) ไวโ้ดยประกอบไป
ดว้ยตวัช้ีวดั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นอาหารและโภชนาการ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการจดัการ 
ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมูลค่าเพิ่ม และด้านการส่งเสริมการตลาด  
โดยแต่ละขอ้มีการก าหนดรายละเอียดท่ีโฮมสเตยค์วรปฏิบติัเอาไวโ้ดยรายละเอียดของดชันีในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ จะเนน้การจดัการท่ีเกิดจากการร่วมมือของกลุ่มชาวบา้น 
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และองคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World tourism Organization, 2003) 
ไดแ้นะน ามาตรฐานขั้นต ่าของโฮมสเตย ์(Home Stay Minimum Standards) โดยเสนอแนะเก่ียวกบั
การรักษาบา้นพกัให้สะอาด มีการจดัสรรพื้นท่ีส าหรับนอนของนกัท่องเท่ียวอยา่งเป็นสัดส่วน และ
ควรประกอบดว้ยเคร่ืองนอนท่ีสะอาด มีความปลอดภยัในการพกัอาศยัห้องน ้ าในบา้นจะเป็นแบบ
ไทยหรือตะวนัตกก็ได้ แต่ควรปูกระเบ้ืองและท าความสะอาดอย่างน้อยวนัละ 1 คร้ัง มีห้องครัว 
ท่ีสะอาดแยกเป็นสัดส่วน และมีพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนและรับประทานอาหารภายในบ้าน  
นอกจากน้ี ยงัไดเ้สนอรายการตรวจสอบประจ าวนัส าหรับเตรียมความพร้อมของโฮมสเตยท่ี์เจา้ของ
บา้นควรท าดว้ย31 
 ดงันั้น จะเห็นวา่การก าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีชัดเจน 
ส าหรับให้หน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆ ได้
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบมาตรฐาน
แหล่งท่องเท่ียว เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว น ามาใช้ในการควบคุม
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโฮมสเตยท์ั้งดา้นเจา้ของธุรกิจโฮมสเตยแ์ละนกัท่องเท่ียว และมาตรการ
ควบคุมการประกอบธุรกิจบา้นพกัโฮมสเตย ์จะตอ้งมีการควบคุมในด้านท่ีพกั ด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี ด้านความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ด้านการบริหารจดัการและบริการด้าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นมูลค่าเพิ่ม และดา้นส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
 2.3.2 มาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 
 หลงัจากกระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นท่ีนิยม ผูค้นเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติไดม้ากข้ึน 
ท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สถานท่ี 
ท่ีประกอบธุรกิจโฮมสเตย์นั้นได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเท่ียว ส่งผล
เสียหายต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ แม้แต่รูปแบบเอกลักษณ์
วฒันธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนค่อยๆ เปล่ียนไป ไม่วา่จะเป็นการลดลงของป่าชายเลน มลพิษทาง
น ้ าและเสียง พื้นท่ีริมน ้ าถูกบุกรุกท าลาย ปริมาณสัตว์น ้ าลดลง ซ่ึงขัดแยง้กับลักษณะของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นให้นกัท่องเท่ียวมีจิตส านึกท่ีดีในการเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว และ
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นหลกั การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพของชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ ร่วมแรงร่วมใจกนัมากข้ึน 

                                                        
31 นกัรบ ระวงัการณ์ และคณะ.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 8.  หนา้ 4-6. 
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 จากแนวคิดเร่ืองโฮมสเตยเ์ป็นส่ิงท่ีด าเนินการได้ในประเทศไทยและมีแนวโน้มท่ีจะ
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวในอนาคต จึงเป็นท่ีมาของส านักพฒันาบริการ
ท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ก าหนดเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยเ์บ้ืองตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 เกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการตรวจประเมิน  
 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย หรือมาตรฐานท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทมาตรฐานไทย 
หมายถึง บา้นท่ี จดับริการในชุมชนอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 10 ดา้น  ประกอบไปดว้ย ดา้นท่ีพกั อาหาร 
ความปลอดภยั อธัยาศยัไมตรีของเจา้บา้นและสมาชิก รายการน าเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภณัฑ์ชุมชน การบริการของกลุ่มโฮมสเตย ์
การประชาสัมพนัธ์ ตามประกาศกรมการท่องเท่ียว เร่ือง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเท่ียว มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 255432 นอกจากน้ี บ้านดังกล่าวต้องมีความพร้อมในการเป็นโฮมสเตย์ 
โดยมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ 10 ประการดงัน้ี 
  1) เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวตอ้งถือว่า การท าโฮมสเตยเ์ป็นเพียงรายได้
เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลกัของครอบครัวเท่านั้น  
  2) มีห้องพกัหรือพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นเหลือและไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ สามารถน ามา
ดดัแปลงให้นกัท่องเท่ียวเขา้พกัไดช้ัว่คราว ทั้งน้ีมีจ  านวนไม่เกิน 4 ห้อง และมีผูพ้กัรวมกนัไม่เกิน  
20 คน โดยมีค่าตอบแทน และแจง้ให้นายทะเบียนทราบตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและ
หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 หมวด 1 สถานท่ีพกัท่ีไม่เป็นโรงแรมประเภทของ
โรงแรม ขอ้ 1  
  3) นักท่องเท่ียวตอ้งเขา้พกัคา้งแรมในชายคาเดียวกบัท่ีเจา้ของบา้นอาศยัอยู่ โดยมี
โอกาสแลกเปล่ียน เรียนรู้วฒันธรรมและวถีิชีวติระหวา่งกนั  
  4) สมาชิกในครอบครัวตอ้งมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาพกั
คา้งแรมในชายคา เดียวกบัเจา้ของบา้น พร้อมทั้งถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินนั้นแก่
นกัท่องเท่ียว  
  5) เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการโฮมสเตย์
เป็นอยา่งดี  

                                                        
32 ประกาศกรมการท่องเท่ียว เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการท่องเท่ียวมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย พ.ศ. 2554.  หมวดท่ี 1 
บทนิยาม  ขอ้ 4 “มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย” หมายถึง โฮมสเตยท่ี์จดับริการอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 10 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นท่ีพกั อาหาร ความปลอดภยั อธัยาศยัไมตรีของเจา้บา้นและสมาชิก รายการน าเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภณัฑ์ชุมชน การบริหารของกลุ่มโฮมสเตยแ์ละการ
ประชาสมัพนัธ์  ตามประกาศฉบบัน้ี. 
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  6) บา้นนั้นตอ้งเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ ท่ีร่วมกนัจดัการโฮมสเตยข์อง
ชุมชนนั้น  
  7)  จ  านวนหลงัคาเรือนท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์โฮมสเตยอ์ยา่งนอ้ย 3 หลงัคา
เรือนข้ึนไป  
  8)  บา้นท่ีขอรับการประเมินทุกหลงัตอ้งมีเลขท่ีบา้นท่ีออกโดยส่วนราชการ  
  9)  ท่ีตั้งของชุมชนหรือกลุ่มโฮมสเตย์หรือบ้านพกัตอ้งไม่อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ เช่น 
อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ ยกเวน้ได้รับอนุญาตจากเจา้ของพื้นท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแลว้ 
  10) ด าเนินการจดัท าโฮมสเตยต์ามขอ้ก าหนดมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยของกรมการท่องเท่ียว
ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
 การใช้ตราสัญลกัษณ์และระยะเวลาการใช้   
 การติดตั้งตราสัญลกัษณ์ในโฮมสเตย ์จะตอ้งติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นไดช้ัดเจน 
โดยตราสัญลกัษณ์ท่ีโฮมสเตยไ์ดรั้บการรับรองมาตรฐาน มีอายคุราวละ 3 ปี เม่ือหมดอายุจะตอ้งยื่น
ใบสมคัรขอรับการประเมินโฮมสเตยใ์หม่ หากผูป้ระกอบการโฮมสเตยร์ายใดใช้ตราสัญลกัษณ์
ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือจดัท าข้ึนใช้เอง โดยไม่ผา่นความเห็นชอบของกรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จะมีความผดิตามกฎหมาย33 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การท่ีกรมการท่องเท่ียวไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตยไ์ทย หรือ
มาตรฐานท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทมาตรฐานไทย  ระดบัมาตรฐาน 10 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีพกั 
อาหาร ความปลอดภยั อธัยาศยัไมตรีของเจา้บา้นและสมาชิก รายการน าเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภณัฑ์ชุมชน การบริการของกลุ่ม
โฮมสเตย์ การประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจบ้านพกัโฮมสเตย์ไทย  
มีมาตรฐานในการให้บริการโฮมสเตย์แก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงโฮมสเตย์ท่ีได้รับรองมาตรฐานและ 
ไดต้ราสัญลกัษณ์ ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเลือกตดัสินใจท่ีจะเขา้พกัและกลบัมาใชบ้ริการใหม่ ท าให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจบา้นพกัโฮมสเตยไ์ทยมีรายไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย 

 

                                                        
33 ส านักพฒันาบริการท่องเท่ียวกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  (2561).  เกณฑ์มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการตรวจประเมิน.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.mots.go.th/province 
_new/ewt/trang/article_attach/.  [2561, 13 มิถุนายน]. 
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2.4 แนวคดิการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์กบันโยบายของประเทศไทย 

 หลงัจากท่ีประเทศไทยไดก้า้วสู่การเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้หรืออาเซียน (Association of  South East Asian Nations) กรมการท่องเท่ียว ในฐานะองคก์ร
ท่ีมีภารกิจหลกัในการพฒันาการท่องเท่ียวดา้นบริการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์รวมถึงการอนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์
การขบัเคล่ือนนโยบายการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจ านวน 6 ดา้น คือ 1) การส่งเสริมตลาดการ
ท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 2) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 3) การพฒันาเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเท่ียวของประเทศ  
4) การสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัท่องเท่ียว โดยเนน้เร่ืองความปลอดภยัเป็นส าคญั 5) การอ านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียวโดยการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นการท่องเท่ียว 6) การพฒันาสินคา้และ
บริการดา้นท่องเท่ียว ซ่ึงเนน้การบูรณาการส่งเสริมสินคา้และบริการท่องเท่ียว ดา้นศิลปวฒันธรรม 
โดยน าศิลปะพื้นบา้น อาหารไทย ประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ิน มาเป็นสินคา้ท่ีน าเสนอให้นกัท่องเท่ียว 
ส่งผลให้เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว34 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่มาจากการการขบัเคล่ือนของ 4 ปัจจยั คือ ภาคการส่งออก ภาคการลงทุน การใชจ่้ายของคนใน
ประเทศ และรายไดจ้ากนกัท่องเที่ยว35 โดยจะเห็นไดว้า่ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเขา้ออก
ในประเทศไทยจ านวนมาก และมีการเดินทางไปยงัภาคต่างๆ ภายในประเทศไทย ดงันั้น รัฐบาล
จึงไดมี้นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงชุมชุน หรือธุรกิจโฮมสเตย ์ในรูปแบบของยุทธศาสตร์
ระดบัประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579) น ามาสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2561 - 2564 แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2564 และ
กรมการท่องเที่ยวได้น าแผนดงักล่าวสู่ภาคปฏิบตัิโดยการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                        
34 สยามธุรกิจ.  (2561).  เร่งปรับ“โฮมสเตย์” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รับ AEC สู่รายได้ 2 ล้านล้าน
บาท.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.siamturakij.com/lifestyle/.  [2561, มิถุนายน 16]. 
35 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (2561).  รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบ
กิจการที่พักโฮมสเตย์ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงได้จาก: library.senate.go.th.  [2561, 15 
มิถุนายน]. 
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 2.4.1 นโยบายของรัฐบาลเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบ้านพกัโฮมสเตย์ 
  1) ยทุธศาสตร์ระดบัประเทศ 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีความเป็นมาและวิสัยทศัน์ เพื่อใชเ้ป็น
กรอบการพฒันาระยะยาว 20 ปี และขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศเพื่อให้บรรลุกรอบวิสัยทัศน์  
ท่ีต้องการท าให้ประเทศมีความมัน่คงมัง่คัง่ และย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทศาสตร์ 20 ปี ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 
ดา้นความมัน่คง ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ  
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในทิศทางการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื สะทอ้งในยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์ดา้น
การสร้างความสามารถในการแข่งขนั ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน ยทุธศาสตร์
ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ดา้นการปรับ
สมดุลและพฒันาระบบบริหารการจดัการภาครัฐ36 
  ดงันั้น เห็นไดยุ้ทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน ยุทธศาสตร์ดา้นการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงชุมชน
หรือธุรกิจโฮมสเตย ์
  2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2561-2564 
  จากจุดอ่อนจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 รวมถึงสภาวการณ์
ของประเทศซ่ึงประกอบดว้ยภาวะความบอบช ้าทางเศรษฐกิจความหวาดระแวงทางสังคมการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐการเคล่ือนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความต้องการสืบสานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท าให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 เน้นทิศทางการพฒันา
โดยการสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติ (สังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้ม)37 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
พ.ศ.2561-2564 จะเป็นแผนแรกท่ีถูกใชใ้หเ้ป็นกลไกเช่ือมโยงสู่การขบัเคล่ือนการพฒันาแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปสาระส าคญั ได้ว่า หลักการพฒันาประเทศท่ีส าคญัในระยะ

                                                        
36 กรมการท่องเท่ียว.  (2560).  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 พิมพค์ร้ังท่ี 1.  
กรุงเทพฯ: พีดบับลิว ปร้ินติ้ง.  หนา้ 25. 
37 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 25. 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2561 - 2564 “ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้ าและขบัเคล่ือนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนพื้นฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวตักรรม โดยมีการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2561-2564 ยึดวิสัยทศัน์
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีก าหนดวา่ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศ
พฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2561-2564 ไดก้  าหนดแนวทางการพฒันาเก่ียวกบัการท่องเท่ียววา่ 
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการละการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้เติบโต
และสนบัสนุนภาคการผลิตเนน้การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความสมดุลและย ัง่ยืน
ในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
และศกัยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและ
ครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง38 
  ดงันั้น เห็นไดว้า่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2561-2564   
ไดก้  าหนดการพฒันาการท่องเท่ียวในภาพรวมของทุกประเทศ มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบนิเวศ 
ซ่ึงก็คือ การท่องเท่ียวเชิงชุมชนหรือธุรกิจโฮมสเตย ์
  2) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564 
  แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564 ก าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564 
ไดก้  าหนดการวางต าแหน่งทางการตลาดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพใหก้ารท่องเท่ียว
เป็นส่ิงท่ีเพิ่มรายได ้กระจายความเจริญสู่ประชาชนและชุมชน และการเชิดอตัลกัษณ์และส่งเสริม
วฒันธรรมไทย มีเป้าหมายของการพฒันา คือ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพฒันาแล้ว 
เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพอย่างย ัง่ยืน 
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564 ประกอบดว้ย 5 สาระส าคญัในการพฒันา 5 ดา้น 
ดงัน้ี 

                                                        
38 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี.  (2561).  สรุปสาระส าคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www. 
nesdb.go.th.  [2561, 16 มิถุนายน]. 
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   (1) การเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นน า ซ่ึงมีท าได้โดยการยกระดับคุณภาพ
ความหลากหลายของสินคา้ การบริการการท่องเท่ียว การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ด้านการท่องเท่ียวและการเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวโดยเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อคร้ังของ
นกัท่องเท่ียว 
   (2) การเติบโตอยา่งมีดุลภาพ ซ่ึงท าไดโ้ดยการส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตของ
การท่องเท่ียวระหว่างกลุ่ม ส่งเสริมดุลภาพในการเติบโตระหว่างพื้นท่ีท่องเท่ียว โดยเน้นการ
กระจายการพฒันาการท่องเท่ียวในเมืองท่องเท่ียวรองและพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน และส่งเสริมดุลภาพ
ในการเติบโตระหวา่งช่วงเวลาและฤดูกาล 
   (3) การสร้างความเติบโตบนพื้นฐานความเป็นไทย ซ่ึงท าไดโ้ดยพฒันาสินคา้และ
บริการดา้นการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และวถีิไทย เสริมสร้างความ
เขา้ใจถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทยในหมู่นกัท่องเท่ียว และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ 
การเป็นเจา้บา้นท่ีดี 
   (4) การส่งเสริมการพฒันาเศรฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้สู่ประชาชน
ทุกภาคส่วน โดยการท าให้การท่องเท่ียวเป็นแหล่งเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ให้กบัประเทศ
พฒันาการท่องเท่ียวในภูมิภาคโดยเฉพาะการพื้นท่ีในเมืองและชนบท และสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ือง 
   (5) การพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความย ัง่ยืนของการอนุรักษ์
วฒันธรรมละการเชิดชูอตัลกัษณ์ของประเทศไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมุ่งเนน้การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม39 
  ดงันั้น เห็นไดว้า่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2561-2564 
มีการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุมชนท้องถ่ิน วิถีไทย พฒันาการท่องเท่ียวในส่วน
ภูมิภาคการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความย ัง่ยืนของการอนุรักษ์วฒันธรรมละการ
เชิดชูอตัลกัษณ์ของประเทศไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมุ่งเน้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม อนัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชน หรือธุรกิจโฮมสเตย ์
  3) แผนยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 
  จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ท่ีเน้นบทบาทในการพฒันา
ชุมชนและการท่ีรัฐบาลออกกฎหมายการกระจายอ านาจสู้ทอ้งถ่ินเป็นแรงผลกัดนัให้องคก์รทอ้งถ่ิน

                                                        
39 กรมการท่องเท่ียว.  อา้งแลว้เชิงแอรรถท่ี 36.  หนา้ 27. 
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และหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามส าคญักบัการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนโดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นจุดขาย  
จึงท าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวหลายรูปแบบในชุมชน40 
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 
ที่มีวิสัยทศัน์มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพท่ีเติบโตอย่างสมดุลและย ัง่ยืนบนพื้นฐานความ
เป็นไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยมีจ านวน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากลโดยเน้นความย ัง่ยืนของแหล่ง
ท่องเท่ียวส่ิงแวดลอ้มและอตัลกัษณ์วิถีไทยพฒันาองคค์วามรู้และส่งเสริมนวตักรรมในการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพอยา่งย ัง่ยืนพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มี 
องคค์วามรู้ดา้นการพฒันาและบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
และพฒันากลไกการบูรณาการความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
ท าให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวตามแนวทางการบูรณาการ โดยมีการการจดัท าโครงการในช่วง 5 ปีแรก 
เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย ั่งยืน ซ่ึงมีก าหนดแผนงานหรือโครงการไว้หลายอย่าง  
โดยมีแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงชุมชนหรือธุรกิจโฮมสเตย์   
เช่น โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เขา้สู่มาตรฐาน (แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน)
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงอ านวยความสะดวก ในแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนและโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวงั และดูแลความปลอดภยั ด้านการท่องเท่ียว 
(Community Watch) เป็นตน้41 
 2.4.2 แนวโน้มและทศิทางการท่องเทีย่วประเทศไทยต่อการประกอบธุรกจิโฮมสเตย์ 
 ในประเทศไทยการท่องเท่ียวเชิงชุมชนหรือธุรกิจโฮมสเตยใ์นยุคเร่ิมตน้ไดมี้การกระจาย 
อยู่ในกลุ่มนักศึกษากลุ่มออกค่ายอาสาพฒันาชนบทท่ีต้องการเรียนรู้ปัญหาในชนบทเพื่อน ามา
พฒันาสังคม และกระจายอยู่ในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมท่องเท่ียวป่าโดยเฉพาะใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ต่อประมาณปี พ.ศ. 2537-2539 ในกลุ่มนักท่องเท่ียวไทยเร่ิมมีการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตยม์ากข้ึน42 
                                                        
40 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัขอนแก่นสนามกีฬาจงัหวดัขอนแก่น.  (2561).  เอกสารประกอบการ
จดัการความรู้ด้านการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์.  ขอนแก่น: กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเท่ียว.  หนา้ 4. 
41 กรมการท่องเท่ียว.  อา้งแลว้เชิงแอรรถท่ี 36.  หนา้ 46 - 57. 
42 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (2561).  รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบ
กิจการที่พักโฮมสเตย์ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วในคณะกรรมาธิการท่องเทีย่ว วุฒิสภา.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: library.senate.go.th.  [2561, 15 มิถุนายน]. 
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 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียว คือจะตอ้งท าให้ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ 3 ลา้นลา้นบาท 
และอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่อนัดบัท่ี 30 ทั้งน้ี ในสถานการณ์
การท่องเท่ียวโลก การท่องเท่ียวเชิงชุมชนหรือธุรกิจโฮมสเตย ์จะเป็นกลุ่มตลาดการท่องเท่ียวท่ีเนน้
การพกัผอ่นหย่อนใจท่ีใหญ่ท่ีสุด และคาดว่าจะเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตเร็วในระดบัท่ีสูงอย่างต่อเน่ือง
ในอนาคตเป็นผลมาจากการที่โลกมีความตื่นตวัดา้นการอนุรักษร์ะบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม
เพิ่มมากข้ึน โดยนกัท่องเที่ยวในกลุ่มน้ี ค่อนขา้งมีการศึกษาที่ดีมีรายไดสู้ง และมีความสามารถ
ในการเขา้ถึงขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผ่านส่ือดิจิตอลต่างๆ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นอยา่งมาก  
 การท่องเท่ียวในประเทศไทยในปัจจุบนั มีทิศทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงไดรั้บ
ความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากข้ึนสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
กลุ่มหน่ึงท่ีอยากใช้เวลาในวนัหยุดของตนเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่คุน้เคย
เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มพูนทกัษะของตน ดว้ยเหตุน้ีเอง นอกจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะมี
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นองคป์ระกอบส าคญัแลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัส าคญัต่างๆ คือ
การมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะและการสร้างประสบการณ์จริงแท ้
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต และ
วฒันธรรมอนังดงามและตอ้งการน าเสนอความสวยงามทางวฒันธรรมน้ีให้กบันกัท่องเท่ียวกลุ่ม
หน่ึงท่ีมีความสนใจ และตอ้งการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ไม่ใช่ลักษณะการท่องเท่ียวท่ีจะท าให้เกิดการบริโภคแบบเกินพอดีหรือสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวในลักษณะท่ีฉาบฉวยชั่วคราว แต่เป็นการบริโภคผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวแบบตั้ งใจ 
เรียบง่ายและย ัง่ยืน ซ่ึงส่งผลในแง่บวก และส่งเสริมการสร้างการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนให้กบัชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากประเทศไทยมีทุนทางวฒันธรรมท่ีงดงาม อีกทั้งวฒันธรรมไดถู้กหล่อหลอม
ให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในทัว่ทุกภาคของ
ประเทศ จึงเป็นเหตุให้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการท่องเท่ียวอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสม
กบัประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นการน าการท่องเท่ียวมาเพิ่มรายไดสู่้ชุมชนแลว้ ยงัเป็นการ
เผยแพร่วฒันธรรมชุมชนให้เป็นที่รู้จกัในกระบวนการและขั้นตอนที่ย ัง่ยืนกว่าการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมอีกดว้ย43 

                                                        
43 กรมการท่องเท่ียว.  อา้งแลว้เชิงแอรรถท่ี 36.  หนา้ 17-20. 
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 กระทรวงพฒันาการท่องเที่ยวได้แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวเดือนธันวาคม 
ปี 2560 วนัท่ี 16 มกราคม 2561 (คร้ังท่ี 1) เป็นการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย ซ่ึงเป็นการท่องเที่ยว
เชิงชุมชนหรือธุรกิจโฮมสเตย ์ดงัน้ี44 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  จะเห็นไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงชุมชนหรือโฮมสเตยจ์ะเป็นกลุ่มตลาดการท่องเท่ียวท่ีเน้น
การพกัผอ่นหย่อนใจท่ีใหญ่ท่ีสุด และคาดวา่จะเป็นตลาดการท่องเท่ียวท่ีมีการเติบโตเร็วท่ีสุดและ
เติบโตในระดบัท่ีสูงอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยอาจมีรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ 3 ลา้นลา้นบาท ดงันั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและช่วย
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบันักท่องเท่ียว พร้อมยกระดบั

                                                        
44 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.  (2561).  แถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยว.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงได้จาก: 
https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9882.  [2561, 16 มิถุนายน]. 
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มาตรฐานการท่องเท่ียวประเทศไทยให้อยูใ่นระดบัสากล  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการส่งเสริมและ
ควบคุมธุรกิจบ้านพักโฮมสเตย์ท่ีถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจบ้านพักโฮมสเตย์ไทย 
มีมาตรฐานอยูใ่นระดบัสากล 
 


