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Abstract 
 

This research aimed to study and compare the service quality of homestay residence 
in Ranong. The data were collected from 400 persons by simple random sampling. Statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance. There were statistically significant at the .05 level. The findings showed that. 1) Most 
of the tourists are male, aged 31– 40 years old, Bachelor's degree in business, average monthly 
income 30,000 baht, and intend to stay at homestay between 3 – 6 months after return from 
this time. 2) The research for overall and each aspect 7 sides at a high level. First, the type of 
the accommodation and the meeting room, service provider, management process, the 
channel of the service, environmental management, marketing promotion and the service 
charge in sequence. 3)Male and female tourists are different opinions about the quality of 
service. 4) Travelers of different ages have different opinions about the quality of services. 5) 
Travelers with different levels of education have different opinions about the quality of service.  
6) Travelers with different average monthly income have different opinions about the quality of 
service and 7) Travelers who are willing to come back are different. There is a different opinions 
about the quality of service. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักทองเท่ียว โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลดวยการสุมตัวอยางอยางงาย จํานวน 
400 ชุด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
และการวิเคราะหความแปรปรวน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยพบวา 1) นักทองเท่ียว สวน
ใหญเปนเพศชาย อายุ 31 – 40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
30,000 บาท และตั้งใจท่ีจะกลับมาพักท่ีโฮมสเตย ระหวาง 3 – 6 เดือน หลังจากกลับจากการทองเท่ียวในครั้งน้ี 
2) คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ โดยภาพรวม และรายดาน 7 ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก ดาน



ลักษณะของท่ีพักและหองประชุม ดานผูใหบริการ ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานชองทางการใหบริการ 
ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด และดานคาบริการ ตามลําดับ  3) นักทองเท่ียวเพศชายและ
เพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพัก แตกตางกัน  4) นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกัน    
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพัก แตกตางกัน 5) นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพัก แตกตางกัน  6) นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพัก แตกตางกัน และ 7) นักทองเท่ียวท่ีมีความตั้งใจ
ท่ีจะกลับมาพักตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพัก แตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ, ธุรกิจทีพ่ักแบบโฮมสเตย  
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โฮมสเตย (homestay) เปนการทองเท่ียว 
ท่ี เนนการศึกษาแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระหวาง
นักทองเท่ียวซึ่งเปรียบเสมือนกับแขกท่ีมาพักกับ
เจ าของบ านหรื อผู ประกอบการ โฮมส เตย โดย 
สวนใหญผูประกอบการโฮมสเตย มีอาชีพหลักของ
ตนเองอยูแลว โฮมสเตยน้ันเปนเพียงอาชีพเสริมเพ่ือ
สรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว หรือชุมชนน้ันๆ 
รวมท้ังเปนการชวยเผยแพรวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ
ตางๆ ออกสูสายตาชาวตางชาติ 

แมธุรกิจโฮมสเตย จะยังเปนกลุมท่ีสราง
รายไดไมสูงนักเมื่อเทียบกับการทองเท่ียวในรูปแบบ 
อ่ืนๆ แต ก็ เปน ธุร กิจ ท่ีมีแนวโนม ท่ีมีการ เติบโต 
อยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีมีจุดขายและ 
มี เสนห ท่ีรูปแบบทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินท่ีเปน
เอกลักษณ จากขอมูลของกรมการทองเท่ียว กระทรวง
การทองเท่ียวฯ  พบวา ปจจุบันมีกลุมผูประกอบการ
โฮมสเตยในประเทศไทยกวา 1,000 แหง แตมีสวนท่ี
ไดมาตรฐานและจดทะเบียนเขาสูระบบยังไมมากนัก 
กรมการทองเท่ียวไดใหความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ
ชุมชน  โดยดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่ีตองการ
ใหนําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคา 
ทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทอง ถ่ินมาสร างงาน  
สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค กอใหเกิดคุณคา
ทางสังคมและนํารายไดสูชุมชน  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการ

ตอบสนองนโยบายของรั ฐ ในการส ง เสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียวไทย และรองรับการแขงขันและ
ความตองการของตลาดท่ีจะเกิดข้ึน  (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน ,2556) 

จังหวัดระนอง เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพ
ทางการทองเท่ียวคอนขางสูง เน่ืองจากความสมบูรณ 
พรอมท้ังดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และดานวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี ดังน้ัน ชุมชนตางๆ ในจังหวัด
ระนอง ตั้งแตระดับหมูบาน จึงมีการพัฒนาชุมชน 
ของตน โดยจัดบานพักสัมผัสวัฒนธรรม ชนบท หรือ 
โฮมสเตยข้ึน เพ่ือตอนรับนักทองเท่ียว ใหนักทองเท่ียว
ไดพักอาศัย เรียนรูวิถีชีวิตและทํากิจกรรมตางๆ ท้ังใน
รูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม หรือ
แมกระท่ังการทองเท่ียวแนวผจญภัย การทองเท่ียว
แบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท  จึงเปนบริการการ
ทองเท่ียวประเภทหน่ึง ท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู 
สัมผัสวิถีชีวิต อัธยาศัย นํ้าใจไมตรีของคนจังหวัด
ระนอง รวมท้ังวัฒนธรรม ประเพณี อันเปนเอกลักษณ
ของแตละทองถ่ิน ควบคูไปกับการเรียนรู ทองเท่ียว 
และรวมกิจกรรมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาต ิ

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาคุณภาพการบริการของธุรกิจโฮมสเตย จังหวัด
ระนอง เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางพัฒนาคุณภาพ 
การบริการใหกับผูประกอบธุรกิจโฮมสเตยในจังหวัด
ระนอง และหนวยงานท่ี เ ก่ี ยวข องสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการวางแผน และพัฒนาคุณภาพ



ของธุรกิจโฮมสเตยและสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการของ

ธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของ

ธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จําแนกตาม
ขอมูลท่ัวไป 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลท่ัวไปแตกตางกัน      
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจ   
ท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง แตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การ วิ จั ยครั้ ง น้ี ศึ กษา เ ก่ี ยว กับคุณภาพ 
การบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
ระหวางเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การ วิจัยครั้ ง น้ี เปนการ วิจัย เ ชิ งสํ ารวจ 
โดยประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักทองเท่ียวท่ีใช
บริการธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จํานวน 
789,666 คน ทําการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
ดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970)  
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 
คน โดยทําการสุมตัวอยางโดยวิธีอยางงายโดยม ี      
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูล
ท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ ยตอ เดือนและความตั้ ง ใจ ท่ีจะกลับมาพัก ท่ี      
โฮมสเตย และตัวแปรตาม คือ คุณภาพการบริการของ
ธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตยจังหวัดระนองในองคประกอบ 
7 ดาน ไดแก ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุม
แบบโฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการ

กระบวนการตางๆ   ดานผูใหบริการ  และดานการจัด
สภาพแวดลอม 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ง า น วิ จั ย  ไ ด แ ก 
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และความตั้งใจ
ท่ีจะกลับมาพักท่ีโฮมสเตย เปนแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ จํานวน 6 ขอ  

ตอนท่ี 2 คณุภาพการบริการของธุรกิจท่ีพัก
แบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง แบบสอบถามน้ีเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาแบบของ      
ลิเคิรท (Likert’s scale) 5 ระดับ จํานวน 49 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก  การตรวจสอบความตรงตามเ น้ือหา 
(content validity) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
และการตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (reliability) โดย
ทดสอบ (Try-out) กับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 
.9807 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
และแบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการอธิบายขอมูลท่ัวไป 
โดย ใช ส ถิติ จํ า นวน  (Frequency)  แล ะร อยละ 
(Percentage) สวนการวิเคราะหคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยใช
สถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานในการใช

ทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
2.1  วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ 

การบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวย t – test (Independent  
t - test) เปนการทดสอบประชากร 2 กลุม โดยท่ี 
สุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางแตละกลุมท่ีเปนอิสระ          
ตอกัน 



2.2  วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ 
การบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ข้ึนไปดวยสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) และ
ภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 
 

 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักทองเท่ียว สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 

31 – 40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
กิจการสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,000 บาท และ
ตั้งใจท่ีจะกลับมาพักท่ีโฮมสเตย ระหวาง 3 – 6 เดือน 
หลังจากกลับจากการทองเท่ียวในครั้งน้ี 

2. คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม และรายดาน 7 
ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก ดานลักษณะของท่ีพัก
และหองประชุมแบบโฮมสเตย  ดานผู ใหบริการ  
ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสงเสริม
การตลาด และดานคาบริการ ตามลําดับ (ดังตาราง 1) 

 
ตาราง 1  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง  

รายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุมแบบโฮมสเตย 3.90 .340 มาก 
2. ดานคาบริการ  3.83 .399 มาก 
3. ดานชองทางการใหบริการ  3.84 .321 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด  3.83 .316 มาก 
5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ  3.88 .312 มาก 
6. ดานผูใหบริการ  3.89 .277 มาก 
7. ดานการจัดสภาพแวดลอม 3.83 .309 มาก 

ภาพรวม 3.86 .233 มาก 

 
 
3. นักทองเท่ียวชายและหญิงมีความคิดเห็น

เ ก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ            
โฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานคาบริการ ดานชองทาง
การใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม แตกตาง
กันอย า งมี นัยสํ าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ .05 โดย
นักทองเท่ียวเพศชาย มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ

การบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
ดานคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดาน
การจัดสภาพแวดลอม สูงกวานักทองเท่ียวเพศหญิง                
(ดังตาราง 2) 

 

 

 
 



ตาราง 2 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จําแนกตามเพศ 
 

คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย    
จังหวัดระนอง จําแนกตามเพศ 

เพศ x  S.D. t df 
p-

value 
1. ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ชาย 3.89 .363 -.109 398 .913 

หญิง 3.90 .315 
2. ดานคาบริการ ชาย 3.88 .398 2.259* 398 .024 

หญิง 3.79 .395 
3. ดานชองทางการใหบริการ ชาย 3.87 .305 -

2.094* 
398 .037 

หญิง 3.80 .335 
4. ดานการสงเสรมิการตลาด ชาย 3.82 .323 -.091 398 .927 

หญิง 3.83 .309 
5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ชาย 3.89 .318 .437 398 .663 

หญิง 3.88 .305 
6. ดานผูใหบริการ ชาย 3.88 .268 -.366 398 .715 

หญิง 3.89 .287 
7. ดานการจัดสภาพแวดลอม ชาย 3.87 .307 2.363* 398 .019 

หญิง 3.79 .309 
ภาพรวม ชาย 3.86 .227 .564 398 .573 

หญิง 3.85 .240 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 

4. นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะ
ของท่ีพักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานคาบริการ 
ดานชองทางการใหบริการ ดานการจัดการ
กระบวนการตางๆ และดานการจัดสภาพแวดลอม 
แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  โดยนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ 41 – 50 ป         
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ี
พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานคาบริการ ดาน
ชองทางการใหบริการ ดานการจัดการกระบวนการ
ตางๆ และดานการจัดสภาพแวดลอม นอยกวา 
นักทองเท่ียวทุกกลุมอายุ (ดังตาราง 3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 3 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จําแนกตามอาย ุ
 

คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 
1. ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุม  
   แบบโฮมสเตย 

ระหวางกลุม 3 .932 .311 2.720* .044 
ภายในกลุม 396 45.237 .114 
รวม 399 46.169 

2. ดานคาบริการ ระหวางกลุม 3 3.528 1.176 7.774* .000 
ภายในกลุม 396 59.896 .151 
รวม 399 63.424 

3. ดานชองทางการใหบริการ ระหวางกลุม 3 1.434 .478 4.776* .003 
ภายในกลุม 396 39.643 .100 
รวม 399 41.078 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด ระหวางกลุม 3 .235 .078 .783 .504 
ภายในกลุม 396 39.577 .100 
รวม 399 39.812 

5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ระหวางกลุม 3 1.554 .518 5.518* .001 
ภายในกลุม 396 37.174 .094 
รวม 399 38.565 

6. ดานผูใหบริการ ระหวางกลุม 3 .473 .158 2.073 .103 
ภายในกลุม 396 30.092 .076 
รวม 399 30.565 

7. ดานการจัดสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 3 1.426 .475 5.117* .002 
ภายในกลุม 396 36.773 .093 
รวม 399 38.199 

ภาพรวม ระหวางกลุม 3 .938 .313 5.955* .001 
ภายในกลุม 396 20.801 .053 
รวม 399 21.740 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

5. นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน   
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ี
พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการจัดการกระบวนการตางๆ และ 
ดานการจัดสภาพแวดลอม แตกตางกันอยางนอย 1 คู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักทองเท่ียว

ท่ีจบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. มีความคิดเห็น
เ ก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ 
โฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานชองทางการใหบริการ 
ดานการจัดการกระบวนการตางๆ และดานการจัด
สภาพแวดลอม นอยกวา นักทองเท่ียวท่ีจบการศึกษา
ทุกกลุมการศึกษา (ดังตาราง 4) 



ตาราง 4  การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ  
โฮมสเตย จังหวัดระนอง 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 
1. ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุม 
   แบบโฮมสเตย 

ระหวางกลุม 3 .347 .116 .999 .393 
ภายในกลุม 396 45.822 .116 
รวม 399 46.169 

2. ดานคาบริการ ระหวางกลุม 3 .461 .154 .966 .409 
ภายในกลุม 396 62.963 .159 
รวม 399 63.424 

3. ดานชองทางการใหบริการ ระหวางกลุม 3 .916 .305 3.011* .030 
ภายในกลุม 396 40.162 .101 
รวม 399 41.077 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด ระหวางกลุม 3 .376 .125 1.258 .288 
ภายในกลุม 396 39.436 .100 
รวม 399 39.812 

5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ระหวางกลุม 3 1.965 .655 7.055* .000 
ภายในกลุม 396 36.763 .093 
รวม 399 38.728 

6. ดานผูใหบริการ ระหวางกลุม 3 .188 .063 .818 .484 
ภายในกลุม 396 30.376 .077 
รวม 399 30.565 

7. ดานการจัดสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 3 .925 .308 3.275* .021 
ภายในกลุม 396 37.274 .094 
รวม 399 38.199 

ภาพรวม ระหวางกลุม 3 .386 .129 2.388 .069 
ภายในกลุม 396 21.354 .054 
รวม 399 21.740 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะ
ของท่ีพักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานคาบริการ  
ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ 
และดานการจัดสภาพแวดลอม ไมแตกตางกัน  
(ดังตาราง 5) 

 

 
 
 



ตาราง 5 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จําแนกตามอาชีพ 
 

คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ  
โฮมสเตย จังหวัดระนอง  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 
1. ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุมแบบ 
   โฮมสเตย 

ระหวางกลุม 4 .032 .008 .069 .991 
ภายในกลุม 395 46.136 .117 
รวม 399 46.169 

2. ดานคาบริการ ระหวางกลุม 4 .685 .171 1.078 .367 
ภายในกลุม 395 62.739 .159 
รวม 399 63.424 

3. ดานชองทางการใหบริการ ระหวางกลุม 4 .670 .167 1.637 .164 
ภายในกลุม 395 40.408 .102 
รวม 399 41.078 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด ระหวางกลุม 4 .507 .127 1.275 .279 
ภายในกลุม 395 39.305 .100 
รวม 399 39.812 

5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ระหวางกลุม 4 .766 .191 1.992 .095 
ภายในกลุม 395 37.963 .096 
รวม 399 38.728 

6. ดานผูใหบริการ ระหวางกลุม 4 .649 .162 2.142 .075 
ภายในกลุม 395 29.916 .076 
รวม 399 30.565 

7. ดานการจัดสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 4 .774 .193 2.041 .088 
ภายในกลุม 395 37.425 .095 
รวม 399 38.199 

ภาพรวม ระหวางกลุม 4 .216 .054 .990 .413 
ภายในกลุม 395 21.524 .054 
รวม 399 21.740 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

6. นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพการบริการของ
ธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม 
และดานการจัดการกระบวนการตางๆ แตกตางกัน
อยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 

30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
บริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
โดยภาพรวม นอยกวานักทองเท่ียวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,001 – 10,000 บาท และ 10,001 – 15,000 
บาท (ดังตาราง 7) 

 
 
 



ตาราง 7  การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน 

 

คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 
1. ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุม
แบบโฮมสเตย 

ระหวางกลุม 4 .948 .237 2.070 .084 
ภายในกลุม 395 45.220 .114 
รวม 399 46.169 

2. ดานคาบริการ ระหวางกลุม 4 .679 .170 1.069 .372 
ภายในกลุม 395 62.745 .159 
รวม 399 63.424 

3. ดานชองทางการใหบริการ ระหวางกลุม 4 .948 .237 2.333 .055 
ภายในกลุม 395 40.129 .102 
รวม 399 41.078 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด ระหวางกลุม 4 .685 .171 1.730 .143 
ภายในกลุม 395 39.127 .099 
รวม 399 39.812 

5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ระหวางกลุม 4 3.544 .886 9.948* .000 
ภายในกลุม 395 35.184 .089 
รวม 399 38.728 

6. ดานผูใหบริการ ระหวางกลุม 4 .425 .106 1.392 .236 
ภายในกลุม 395 30.140 .076 
รวม 399 30.565 

7. ดานการจัดสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 4 .722 .180 1.902 .109 
ภายในกลุม 395 37.477 .095 
รวม 399 38.199 

ภาพรวม ระหวางกลุม 4 .816 .204 3.849* .004 
ภายในกลุม 395 20.924 .053 
รวม 399 21.740 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 

7. นักทองเท่ียวท่ีมีความตั้งใจท่ีจะกลับมา
พักท่ีโฮมสเตยตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
การบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
โดยภาพรวม ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุม
แบบโฮมสเตย  ดานคาบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการ
กระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัด

สภาพแวดลอม แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยาง       
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักทองเท่ียวท่ีมี
ความตั้งใจท่ีจะกลับมาพักท่ีโฮมสเตยหลัง 1 ป มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะ
ของท่ีพักและหองประชุมแบบโฮมสเตยดานคาบริการ 
ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด 



ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ 
และดานการจัดสภาพแวดลอมนอยกวานักทองเท่ียว 

ท่ีมีความตั้งใจท่ีจะกลับมาพักท่ีโฮมสเตยทุกกลุม             
(ดังตาราง 8) 

 
 

ตาราง 8  การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง จําแนกตามความตั้งใจ
ท่ีจะกลับมาพักท่ีโฮมสเตย 

 

คุณภาพการบริการของธุรกิจท่ีพักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

value 
1. ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุม
แบบโฮมสเตย 

ระหวางกลุม 4 5.187 1.297 12.500* .000 
ภายในกลุม 395 40.981 .104 
รวม 399 46.169 

2. ดานคาบริการ ระหวางกลุม 4 3.932 .983 6.527* .000 
ภายในกลุม 395 59.492 .151 
รวม 399 63.424 

3. ดานชองทางการใหบริการ ระหวางกลุม 4 1.157 .289 2.863* .023 
ภายในกลุม 395 39.920 .101 
รวม 399 41.077 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด ระหวางกลุม 4 3.586 .897 9.776* .000 
ภายในกลุม 395 36.226 .092 
รวม 399 39.812 

5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ระหวางกลุม 4 2.871 .718 7.905* .000 
ภายในกลุม 395 35.858 .091 
รวม 399 38.728 

6. ดานผูใหบริการ ระหวางกลุม 4 2.120 .530 7.359* .000 
ภายในกลุม 395 28.445 .072 
รวม 399 30.565 

7. ดานการจัดสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 4 3.864 .966 11.112* .000 
ภายในกลุม 395 34.335 .087 
รวม 399 38.199 

ภาพรวม ระหวางกลุม 4 2.823 .706 14.738* .000 
ภายในกลุม 395 18.917 .048 
รวม 399 21.740 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเอาประเด็น

สําคัญมาใชในการอภิปรายผล ดังตอไปน้ี 
การศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการของธุรกิจ

ท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง ผลการวิจัยครั้งน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของภัคพร  สุทนต (2554)  ท่ีได
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีมีผลตอความ
พึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย กรณีศึกษา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อริสรา  เสยานนท และไพรินทร สมภพสกุล (2553) 
ซึ่งไดศึกษาวิจัย  การสรางมูลคาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย : กรณีศึกษาโฮมสเตยบริเวณ
ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคลองกับ
งานวิจัยของชุติมา วุฒิศิลป (2558) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับ 
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชบริการท่ีพัก
แบบโฮมสเตย อําภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุพัตรา ปราณี (2557)            
ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดการคุณภาพธุรกิจ 
สปาเพ่ือสุขภาพ จังหวัดระนอง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา (2550) ท่ีได
ทําเรื่อง การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวตอการรบริการของโฮมสเตยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผลการวิจัยคุณภาพการ
บริการของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง 
โดยภาพรวม และรายดาน 7 ดาน อยูในระดับมาก 
ลําดับแรก ดานลักษณะของท่ีพักและหองประชุมแบบ 
โฮมสเตย ดานผูใหบริการ ดานการจัดการกระบวนการ
ตางๆ ดานชองทางการใหบริการ ดานการจัด
สภาพแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
คาบริการ ตามลําดับ นักทองเท่ียวเพศชายและเพศ
หญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของ
ธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานคาบริการ 
ดานชองทางการใหบริการ และดานการจัด
สภาพแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัคพร  สุทนต 
(2554)  ท่ีพบวา เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือน มีผลตอ

ความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ดานท่ีพักแตกตางกัน 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ถิรพร แสงพิรุณ และ  
สุมนรตี น่ิมเนติพันธ (2558) ผลการวิจัยพบวา 
นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีพฤติกรรมการมาพัก
โฮมสเตย คือ จองบานพักโฮมสเตยทางโทรศัพท 
เดินทางมาพักโฮมสเตยโดยรถยนตสวนบุคคล  มาพัก
โฮมสเตยกับเพ่ือน  มีความประทับใจบรรยากาศ
ธรรมชาติริมนํ้ามากท่ีสุด จะกลับมาเท่ียวท่ีน่ีเมื่อมี
โอกาส ไมเคยมาเท่ียวท่ีน่ีเลย และตองการแนะนําให
เพ่ือนๆ มาเท่ียวท่ีน่ี  มีความพึงพอใจตอการจัดบริการ
บานพักแบบโฮมสเตย  ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน คือ 
ดานจัด เตรียมท่ี พักดานการจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม   ดานการจัดการความปลอดภัย  ดานการ
จัดระบบการจองท่ีพัก และดานการตอนรับและการ
ลงทะเบียนเขาพักอยู ในระดับมาก นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา 
(2550) เรื่อง การศึกษาความคาดหวังและความ                 
พึงพอใจตอการบริการโฮมสเตย  ของนักทองเท่ียว 
ชาวไทย  ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ
บริการ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานกระบวนการ
ใหบริการ  และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิชาติ  สุนทร
สมัย และเกศริน  อ่ิมเล็ก (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับ
คุณภาพการบริการท่ีพักแรมแบบโฮมสเตยของภาค
ตะวันออก : การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและการ
ประกอบธุรกิจดานทองเท่ียว  ซึ่งผลการวิจัย  พบวา   
อายุของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับจํานวนผูรวม
เดินทางในแตละครั้งของนักทองเท่ียว และจํานวน            
ผูรวมเดินทางของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับระดบั
ความพึงพอใจรวม ไดแก การสงเสริมการตลาด ราคา
คาบริการ จํานวนวันท่ีเขาพัก คุณภาพการบริการท่ีพัก
แบบโฮมสเตยท้ัง 7 ดาน อีกท้ังยังสอดคลองกับ 
Ismail, M. N. I., et al. (2016)  ซึ่งบทความน้ีได
ยืนยัน ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการ
โฮมสเตยของชุมชนและเจตนารมณทางพฤติกรรมและ
บทบาทความพึงพอใจในการดูแล 

 



ขอเสนอแนะ 
           1.  หนวยงานภาครัฐ  ควรนําผลการวิจัยไป
ใชในการสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการของธุรกิจ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง  
            2.  ผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตย ควรนําผล
วิจัยดานคุณภาพการบริการไปพัฒนาการบริการให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุดและจัดทําเปนมาตรฐานการ
ใหบริการตอไป 
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