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ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์
ในจังหวัดชุมพร
รินรดา กุลีช่วย1* ปริญญา บรรจงมณี1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการ
จัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร 2) ศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่
พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร 3) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร 4) เปรียบเทียบความคาดหวั งต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร โดย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 5) เปรียบเทียบการรับรู้ต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ใน
จั ง หวั ด ชุ ม พร โดยจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล 6) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวกับความคาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร 7) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับการรับรู้ต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์
ในจังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างคือ จานวนนักท่องเที่ยวจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test One-Way ANOVA และค่า
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการศึกษาพบว่า
1.ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเชื่อมั่น ต่อ
ด้านอาหาร ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน
ค่าเฉลี่ย 4.27 , ด้านที่พัก ค่าเฉลี่ย 4.24 , ด้านวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.20, ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.17, การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 4.16,
รายการนาเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.10, ด้านประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.05, ด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.04 ตามลาดับ
2. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.00 ค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ ด้านอัธยาศัยไมตรีเจ้าของ
บ้านและสมาชิกในครัวเรือน ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ ด้านอาหาร ค่าเฉลี่ย 4.09, ด้านที่พัก ค่าเฉลี่ย
4.00, รายการนาเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.11, ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 2.94, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย2.64, ด้านวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 2.57, , ด้านการสร้างคุณค่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย 2.48, การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ ค่าเฉลี่ย 2.35, และ ด้านประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 1.64
ตามลาดับ
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3.ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 66.25 อีกทั้ง ในการตัดสินใจ
มาใช้บริการในครั้งนี้มีเพื่อนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 35.25 เข้าใช้บริการโฮมสเตย์
ในจังหวัดชุมพรเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 63.50 เคยใช้บริการที่อื่นในภาคใต้มาก่อน คิดเป็นร้อยละ
51.25 เหตุผลที่มาใช้บริการในครั้งนี้คือเพื่อนแนะนามา คิดเป็นร้อยละ 45.75 ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 48.75 และมีวิธีการจองห้องพักโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ คิด
เป็นร้อยละ 39.50
4.การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมส
เตย์ในจังหวัดชุมพรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ภูมิลาเนา และ สถานภาพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์
ในจังหวัดชุมพรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.การเปรียบเทียบการรับรู้ของนักท่องเที่ ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ใน
จังหวัดชุมพรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภูมิลาเนา และ สถานภาพ แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการ
จัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กับ ความคาดหวังต่อมาตรฐานการ
จัดการที่พักแบบโฮมเสตย์ พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาใช้บริการ
ความถี่ในการมาใช้บริการ เคยใช้บริการ เหตุผลที่มาใช้บริการ ช่วงที่ใช้บริการ วิธีการจองห้องพัก
แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมส
เตย์ในจังหวัดชุมพรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กับ การรับรู้ ต่อมาตรฐานการจัดการที่
พักแบบโฮมเสตย์ พบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาใช้บริการ ความถี่ใน
การมาใช้บริการ เคยใช้บริการ เหตุผลที่มาใช้บริการ ช่วงที่ใช้บริการ วิธีการจองห้องพักแตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ของนักท่ องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความคาดหวัง การรับรู้ นักท่องเที่ยว มาตรฐานการจัดการที่พัก โฮมเสตย์
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EXPECTATION AND PERCEPTION OF TOURISTS TOWARD STANDARD OF HOME STAY
ADMINISTRATION IN CHUMPHON PROVINCE
Rinrada Kureechwy1 Prinya Banjongmanee1
Abstract
This research aims 1)to study the expectation of tourists relating to the
standard of Home stay administration in Chumphon Province 2) to study the perception
of tourists relating to the standard of Home stay administration in Chumphon Province
3) to study the behavior of tourists relating to the standard of Home stay administration
in Chumphon Province 4) to compare the expectation of tourists relating to the standard
of Home stay administration in Chumphon based on personal factors, 5) to compare the
perception of tourists relating to the standard of Home stay administration in Chumphon
based on personal factors, 6) to study the relationship between the tourists’ behaviors
and expectation relating to the standard of Home stay administration in Chumphon
Province 7) to study the relationship between the tourists’ behaviors and perception
relating to the standard of Home stay administration in Chumphon Province. The
example consists of 400 tourists. Questionnaire was selected as the method for data
collection tool. The statistic theory that used in this research was percentage, mean,
standard deviation, t-test, One Way ANOVA, and Chi-Square Test.
Results are illustrated as follows:
1. The expectation of tourists relating to the standard of Home stay
administration in Chumphon Province, Overall, is in the highest level. Regarding to an
individual component, the Food satisfaction was the priority and followed by the
expectation in hospitality.
2. The perception of tourists relating to the standard of Home stay
administration in Chumphon Province, Overall, is in the middle level. Fourth standard
which is the Hospitality was ranged the most and followed by food satisfaction.
3. The behavior of tourists relating to the standard of Home stay
administration in Chumphon Province, found that 66.25% of tourists who come to
Chumphon Province were here for vocational purpose. The percentage of tourists who
come to Chomphon Province for the first visit is 63.5% and 35.25 of them need partner’s
opinion to make a final decision. The percentage of those who has visited southern part
of Thailand before come to Chumphon Province is 51.25. However the number of tourists
who were suggested to visit Chumphon Province by friend is up to 45.75%. Almost half
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of the tourists spend their time in Chumphon Province during the weekend. The
accommodation booking method which mostly used was telephone booking (39.50%).
4.The comparing expectation of tourists relating to the standard of Home stay
administration in Chumphon Province, has various factors as in gender, age, education,
career, monthly salary, hometown and status. Each group has different view toward the
standard of Home stay administration in Chumphon Province, significantly, statistical
different of 0.05 level.
5.The comparing perception of tourists relating to the standard of Home stay
administration in Chumphon Province, has various factors as in gender, age, education,
career, monthly salary, hometown and status. Each group has view toward the standard
of Home stay administration in Chumphon Province in the similar direction, significantly,
statistical different of 0.05 level.
6. The behavior of tourists relating to the standard of Home stay
administration in Chumphon Province, has various factors as others opinion in decision
making, the frequency of visiting, visiting record, the reason of visiting, period of visiting,
accommodation booking method. Each group has different expectation toward the
standard of Home stay administration in Chumphon Province, significantly, statistical
different of 0.05 level.
7. The behavior of tourists relating to the standard of Home stay
administration in Chumphon Province, has various factors as others opinion in decision
making, the frequency of visiting, visiting record, the reason of visiting, period of visiting,
accommodation booking method. Each group has different perception toward the
standard of Home stay administration in Chumphon Province, significantly, statistical
different of 0.05 level.
Keyword : Expectation Perception Tourist Standard of Home stay administration Home
Staying
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บทนา
เศรษฐกิ จ โลกในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จะขยายตั ว ร้ อ ยละ 2.3 2.7 และ 2.9
ตามลาดับ เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia and Pacific :
EAP) จะยังคงเติบโตระดับปานกลางตลอดช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ว่าการบริโภคภายในประเทศ
จะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกนี้ ส าหรั บ ประเทศไทย
ธนาคารโลกปรั บ ประมาณการเศรษฐกิ จ ไทยปี 2559 ปรั บ ขึ้ น จากการขยายตั ว ร้ อ ยละ2.5 ในการ
ประมาณการครั้งก่อนเดือนเมษายน 2559 เป็นขยายตัวร้อยละ 3.1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยกันแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ธนาคารโลกปรับประมาณการเพิ่มขึ้นใน
อัตรามากที่สุดคือ 0.6 จุด (percentage point) เนื่องจากปัจจัยการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวจีน และภาครัฐที่ยังคงผลักดันเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลภายใต้การบริหารของ พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน มีการ
วางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 มีการสนับสนุนด้านการ จึงทาให้ต้องมีการ
กาหนดมาตรฐานของโฮมสเตย์เพื่อเป็นการรับประกันโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจเมื่อไป
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กาหนดให้มีการประเมิน “มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย” เพื่ อ ตรวจประเมิน และรับ รองมาตรฐานโฮมสเตย์ ในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อ
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อีกทั้งอาเซียนได้มีการกาหนดมาตรฐานโฮมสเตย์
อาเซียนร่วมกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานประเมินเดียวกันทั่วอาเซียน เพิ่มการรับประกันมาตรฐานโฮมสเตย์
และเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวว่าได้ไปเที่ยวโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานในระดับ สากล นอกจากนี้
ยั งให้ ค วามใส่ใ จในเรื่องการอนุ รักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม ผ่ า นการท่ อ งเที่ยวสีเขียว
(Green Tourism) อีกด้วย
โฮมสเตย์ เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พักและนาเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้
สัมผัสกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อการจัดบริการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถใช้
เวลาที่พักในท้องถิ่นนั้นศึกษาและเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนใน
พื้นที่ จึงนับเป็นจุดขายที่มีเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าของธุรกิจโฮมสเตย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โฮมสเตย์ ควรเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยในท้องถิ่นหรือในพื้นที่นั้น หรือหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะต้องมี
ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่ นนั้น และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการนามาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้ร่วมสัมผัส
อย่างใกล้ชิดและเกิดความประทับใจและได้รับความรู้ที่ประทับใจและแปลกใหม่นาไปเล่าสู่กันฟังเมื่อ
กลับประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศให้ชาวต่ างประเทศได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย ตัวอย่าง
รายชื่อโฮมสเตย์ที่ประสบความสาเร็จทั้ง4ภาค มีดังนี้คือ
1.โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
2.โฮมสเตย์บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
3.โฮมสเตย์ไทยทรงดาบ้านหัวเขาจับ จังหวัดราชบุรี
4.โฮมสเตย์กระชังลุงแกละ จังหวัดระยอง
5.โฮมสเตย์ท้องต้มใหญ่ จังหวัดชุมพร
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6.โฮมสเตย์บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพรมีแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คือใช้ศักยภาพของพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพื้ นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้ า น
การเกษตร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างสูงสุด รวม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคนและสังคม การท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรมและการตลาด และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยระดมความคิดเห็นของทุก
ภาคส่วนเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ภายใต้ศักยภาพและสนองต่อนโยบาย
รัฐบาล
เนื่องจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เป็นการท่องเที่ยว รูปแบบใหม่ของจังหวัดชุมพร การ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง การรับทราบความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว จะเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนาปรับปรุง การท่องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ให้ได้ระดับมาตรฐานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้วางไว้ และ จะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของจังหวัด
ชุ ม พรน้ อ ยมาก ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งมีความสนใจที่ จะศึก ษาเกี่ ยวกับ ความคาดหวั ง และ การรั บ รู้ของ
นักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมเสตย์ในจังหวัดชุมพร เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการ
บริหารจัดการ การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ใน
จังหวัดชุมพร
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเลือกใช้บริการโฮมสเตย์ต่อมาตรฐานการ
จัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
4. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมส
เตย์ในจังหวัดชุมพร โดยการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
5. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ใน
จังหวัดชุมพร โดยการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
6. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ ความคาดหวั งต่ อ
มาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการรับรู้ต่อมาตรฐานการ
จัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
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รินรดา กุลีชว่ ย และ ปริญญา บรรจงมณี

ขอบเขตการวิจัย
1 ขอบเขตด้านตัวแปร
การวิจัยในครั้งนี้ได้นาทฤษฎีเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค (6W’s และ 1H) ของ คอต
เลอร์ (Kotler, 2013) และคุณภาพมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์ 10 ประการมาสร้างตัวแปรตามโดยมี
รายละเอียดตัวแปรดังนี้
1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่
1.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนภูมิลาเนาและสถานภาพ
1.1.2. พฤติ ก รรมการเลือ กใช้ บ ริก ารโฮมสเตย์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ยว ประกอบด้วย
ประเภทในการใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาใช้บริการ ความถี่ที่มาใช้บริการ เคยใช้บริการที่
ใดมาบ้าง เหตุผลที่มาใช้บริการ และ ช่วงวันเวลาที่ใช้บริการ
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่คุณภาพมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์
10 ประการประกอบด้วย 1.มาตรฐานด้านที่พัก2.มาตรฐานด้านอาหาร 3.มาตรฐานด้านความปลอดภัย
4.มาตรฐานอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน 5.มาตรฐานรายการนาเที่ยว 6.
มาตรฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.มาตรฐานด้านวัฒนธรรม 8.มาตรฐานด้านการ
สร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 9.มาตรฐานการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 10.มาตรฐานด้าน
ประชาสัมพันธ์
2. ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง
ประชากร หมายถึง ลูกค้าที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรจานวน 30 แห่ง ใน 4
อ าเภอ ประกอบด้ว ย อ าเภอเมือ งชุ มพร อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน และอ าเภอพะโต๊ะ เนื่ อ งจาก
นักท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่และไม่สามารถทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คานวณได้จาก สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ (Cochan, 1977 อ้างถึงใน ยุทธ์ ไกรวรรณ์, 2553: 157)
โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 ราย
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ จังหวัดชุมพร มีทั้งหมด 8 อาเภอ ประกอบด้วย 1.อาเภอ
ละแม2.อาเภอหลังสวน 3.อาเภอพะโต๊ะ 4.อาเภอสวี 5.อาเภอเมืองชุมพร 6.อาเภอปะทิว 7.อาเภอท่า
แซะ และ 8.อาเภอมาบอามฤต ผู้ทาการวิจัยต้องการทาการศึกษาเฉพาะอาเภอที่มีผู้ประกอบธุรกิจโฮมส
เตย์เท่านั้น จึงเหลือพื้นที่ในการศึกษาวิจัยในจังหวัดชุมพร คือ 4 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองชุมพร
อาเภอสวี อาเภอหลังสวน และ อาเภอพะโต๊ะและจานวนธุรกิจโฮมสเตย์จานวน 30 ราย
4. ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน2560 รวม
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 เดือน
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เครื่องมือการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวประกอบด้วยคาถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนา และ สถานภาพซึ่งเป็นคาถาม
เลือกรายการ (Check List) แบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะคาถามเป็นคาถามเลือกรายการ (Check List) แบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความคาดหวั งและการรั บ รู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ
มาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรในด้านปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ โดยอาศัย
คุณภาพมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์ 10 ประการได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พักมาตรฐานที่ 2 ด้าน
อาหารมาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัยมาตรฐานที่ 4 อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกใน
ครั ว เรื อ นมาตรฐานที่ 5 รายการน าเที่ ย วมาตรฐานที่ 6 ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรมมาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานที่ 9
การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์มาตรฐานที่ 10 ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นตัวกาหนดคุณภาพการบริการที่พกั
แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร โดยมีลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิด แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก
(5) สูง (4) ปานกลาง (3) ต่า (2) ต่าสุด (1)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 ติดต่อประสานกับเจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร จานวน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมือง อาเภอหลังสวน อาเภอพะโต๊ะ และอาเภอสวีเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยว
ที่เลือกใช้บริการโฮมสเตย์แต่ละโฮมสเตย์
2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปให้เจ้าของธุรกิโฮมสเตย์เ พื่อเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ของแต่ละโฮมสเตย์ ดังนี้ อาเภอเมืองจานวน 50 ชุด อาเภอหลังสวน
จานวน 100 ชุด อาเภอพะโต๊ะจานวน 50 ชุด และอาเภอสวีจานวน 100 และผู้วิจัยดาเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองจานวน 100 ชุด
3 ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามจากเจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์ทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมทั้งนาของที่
ระลึกเพื่อขอบพระคุณเจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามจนครบ เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
และวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนา และ สถานภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ
เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพศหญิง จานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 และเป็น
เพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ40.25
อายุ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30ปีจานวน 153คน คิดเป็นร้อยละ
38.25รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ34.75 อายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ12.00
อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 11.50
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ระดับการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.25 ระดับปริญญาโท
คิดเป็นร้อยละ 4.75
อาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 166
คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาคือ ข้าราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.25
เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.00 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คนคิดเป็นร้อยละ10.50
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 6.75 และเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000
บาท จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท และ 20,001-30,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.25 จานวน ในขณะที่ จานวนนักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.5
ภูมิลาเนา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคใต้จานวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ ภาคเหนือ จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ภาคกลาง จานวน 93
คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 และภาคอีสาน จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25
สถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นโสด จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75
รองลงมาคือ สมรส จานวน 155คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 และหย่าร้าง จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
3.50
ผลการวิจัย (ผลการศึกษาเชิงพรรณนา)
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.70
มีอายุระหว่าง 31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 34.70 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ56.00 มี
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 33.50 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 57.70
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 66.25 ในการตัดสินใจมาใช้บริการ
ในครั้งนี้มีเพื่อนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 35.25 มาใช้บริการโฮมสเตย์
ในจังหวัดชุมพรเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 63.50 เคยใช้บริการที่อื่นในภาคใต้มาก่อน คิดเป็นร้อยละ
51.25 เหตุผลที่มาใช้บริการในครั้งนี้คือเพื่อนแนะนามา คิดเป็นร้อยละ 45.75 ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 48.75 และมีวิธีการจองห้องพักโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ คิด
เป็นร้อยละ 39.50
3. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พัก แบบโฮมสเตย์ในจั งหวัด
ชุมพรภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เรียง
ตามลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุดคือการให้ค่าความเชื่อมั่นต่อ คือ ด้านอาหาร ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ คือ
อั ธ ยาศั ย ไมตรี ข องเจ้ า ของบ้ า นและสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น ค่ า เฉลี่ ย 4. ด้ า นที่ พั ก ค่ า เฉลี่ ย 4.24 ด้ า น
วัฒนธรรมค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านความปลอดภัย
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ค่าเฉลี่ย 4.17 การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 4.16 รายการนาเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย 4.05 และ ด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.04
4. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 3.00 และมี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.36
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ อัธยาศัยไมตรีเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ค่าเฉลี่ย 4.27
รองลงมาคือ ด้านอาหาร ค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านที่พักค่าเฉลี่ย 4.00 รายการนาเที่ยวค่าเฉลี่ย 3.11 ด้าน
ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 2.94 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ ย2.64 ด้านวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ย 2.57 ด้านการสร้างคุณค่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 2.48 การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์
ค่าเฉลี่ย 2.35 และ ด้านประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ย1.64 ตามลาดับ
ผลการวิจัย (ผลการศึกษาเชิงอนุมาน)
1. การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมส
เตย์ในจังหวัดชุมพรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนา และ สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านประเภทในการใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมา
ใช้บริการ ความถี่ในการมาใช้บริการ เคยใช้บริการที่ใดมาบ้าง เหตุผลที่มาใช้บริการ ช่วงที่ใช้บริการ และ
วิธีการจองห้องพัก มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การเปรียบเทียบการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ใน
จังหวัดชุมพรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนา และ สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านประเภทในการใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมา
ใช้บริการ ความถี่ในการมาใช้บริการ เคยใช้บริการที่ใดมาบ้าง เหตุผลที่มาใช้บริการ ช่วงที่ใช้บริการ และ
วิธีการจองห้องพักมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมส
เตย์ในจังหวัดชุมพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40
ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00120,000 บาท มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคใต้ และมีสถานภาพโสด
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน ในการ
ตัดสินใจมาใช้บริการในครั้งนี้มีเพื่อนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาใช้บริการ มาใช้บริการโฮมสเตย์
ในจังหวัดชุมพรเป็นครั้งแรก เคยใช้บริการที่อื่นในภาคใต้มาก่อน เหตุผลที่มาใช้บริการในครั้งนี้คือเพื่อน
แนะนามา ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และมีวิธีการจองห้องพักโดยการติดต่อทาง
โทรศัพท์
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3. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจั งหวัด
ชุมพร ภาพรวมอยู่ในระดับสูง เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุดคื อการให้ค่าความเชื่อมั่นด้านอาหาร
รองลงมาคือ อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน, ด้านที่พัก, ด้านวัฒนธรรม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านความปลอดภัย , การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ , รายการนา
เที่ยว, ด้านประชาสัมพันธ์, ด้านการสร้างคุณค่า และ มูลค่าของผลิตภัณฑ์
4. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ อัธยาศัยไมตรีเจ้าของบ้านและสมาชิกใน
ครัวเรือน รองลงมาคือ ด้านอาหาร, ด้านที่พักค่า, รายการนาเที่ยว, ด้านความปลอดภัย, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านวัฒนธรรม, ด้านการสร้างคุณค่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์, การ
บริหารของกลุม่ โฮมสเตย์ และ ด้านประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
5. การเปรียบเทียบความคาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ภูมิลาเนา และสถานภาพต่างกัน มีความคาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโอมสเตย์ใน
จังหวัดชุมพรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. การเปรี ย บเที ย บการรั บรู้ ม าตรฐานการจั ด การที่ พั ก แบบโฮมสเตย์ ใ นจังหวั ด ชุมพร
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภูมิลาเนา และสถานภาพต่างกัน มีความคาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโอมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรของนักท่องเที่ยวในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร
8. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพรของนักท่องเที่ยวในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาผู้วิจัยนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร ภาพรวมทั้ง 10 มาตรฐาน อยู่ในระดับสูงมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย รักไทย (2559)
ได้ทาการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันตก
พบว่า ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันตกภาพ
รวมอยู่ในระดับสูงมาก ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ใน
จังหวัดชุมพร แม้ว่าการวิจัยทั้งสองเรื่องนี้แตกต่างกันในประเภทของธุรกิจ แต่เหมือนกันในความเป็น
งานบริการ และยืนยันว่าความคาดหวังของผู้รับบริการอยู่ในระดับสูงเสมอ
2. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
ภาพรวมทั้ง 10 มาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย ของปนัสยา สิระรุ่งโรจน์กนก
(2559) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
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กรณีศึกษา ตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจปานกลางถึงมาก
ต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม ในรายด้าน
ส่วนใหญ่มาก
3. การเปรียบเทียบความคาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนา และสถานภาพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมส
เตย์ในจังหวัดชุมพร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่ง
ฤทัย รักไทย (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในภาคตะวันตก พบว่า ผู้รับบริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ า งกั น มี ค วามคิดเห็น ต่อคุ ณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวัน ตก แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การเปรียบเทียบการรับรู้ต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ภูมิลาเนา และสถานภาพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ใน
จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน
5. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
ชุมพร ขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุจิตตรา ไนยจิตย์ (2555) ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อ
คุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขามีนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จากผู้ใช้บริการของธนาคารที่มีอายุ
18 ปีขึ้นไป จานวน 400 คน ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อ พบว่า ลูกค้า
มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน เพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน
6. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ของของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจั งหวัด
ชุมพร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา( 2559 ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาเที่ยว
จังหวัดจันทบุรีไม่ใช่เป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 87.0 มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจคิดเป็นร้อยละ 47.0 เดินทางมาในช่วงวันหยุดตามเทศกาลคิดเป็นร้อยละ 35.0 โดยเดินทางมา
เที่ยวกับเพื่อนเป็นร้อยละ 28.0 มีสิ่งจูงใจให้มาเที่ยวเพราะบรรยากาศ คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่มา
เที่ยวโดยมีรถยนต์ส่วนตัวคิดเป็น ร้อยละ 47.0 และมาค้างคืนที่บังกะโล/รีสอร์ทคิดเป็นร้อยละ 30.0
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการกลับมาเที่ยว
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