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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

และเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ต�าบลปลาค้าว อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ และเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การ

ตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว จ�าแนกตาม เพศ อายุ   

สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว  

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ จ�านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ เท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ t-test, F-test และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการให้บริการ สามารถร่วมกันท�านายการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวได้ร้อยละ 50 (AdjR2= 

0.50) 

 2. นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกัน ให้ความส�าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์  

ด้านผลติภณัฑ์และด้านการส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และ .05 ตามล�าดบั นกัท่องเทีย่ว

ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ให้ความส�าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความส�าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านส่ิงแวดล้อม 

ทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความส�าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ 

โฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการส่งเสริม

การตลาดและด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การตลาดบริการ โฮมสเตย์  บ้านปลาค้าว

Abstract
 The research aimed to study and compare the marketing strategies of homestay business which 

could affect tourists’ decision to spend a night at Ban Pla Khao in Mueang district of Amnat Charoen province 

as classified by sex, age, status, educational levels and occupations. The samples were 386 tourists.  

The research instrument was a questionnaire of a confidence value equivalent to 0.94. Statistics used  

in data analysis were percentage, mean, standard deviation, variance analysis, t-test, F-test and multiple 

regression analysis. 
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  The research findings were as follows. 

 The marketing strategies in terms of products, physical environment and service process could 

predict the tourists’ decision to stay overnight by 50% (AdjR2= 0.50). 

 2. The tourists who were different in sex and age had a different priority concerning the marketing 

strategies in terms of products and marketing promotion at a statistical significance of .01 and .05. The tour-

ists who had a different status had a different priority concerning the marketing strategies in terms of 

physical environments, products, marketing promotion and service processes at a statistical significance of 

.01. The tourists who had a different education had a different priority concerning the strategies in terms of 

physical environments and marketing promotion at a statistical significance of .01 and of products at a sta-

tistical significance of .05. The tourists who had different occupations had a different priority concerning the 

marketing strategies in terms of physical environments and products at a statistical significance of .01 and 

of marketing promotion and service processes at a statistical significance of .05. 
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บทน�า

 ปัจจุบันการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในธุรกิจบริการที่

จัดได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่น�ารายได้เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งการ

ท่องเทีย่วของประเทศไทยได้มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก 

มคีวามส�าคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศไทย ทัง้ใน

ด้านการสร้างรายได้และสร้างการจ้างงาน ทั้งนี้ตลอดทั้งปี 

2557 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.7 ล้านล้าน

บาท สร้างการจ้างงานโดยตรงในกิจกรรมโรงแรมและการ

บริการด้านอาหาร 2.6 ล้านอัตรา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยว

เนือ่งอกีประมาณ 3.1 ล้านอตัรา (ดอน  นาครทรรพ  2558) 

 แหล่งท่องเทีย่วของไทยมหีลากหลายรปูแบบ เช่น 

แหล่งท่องเทีย่วทางศลิปะวทิยาการ แหล่งท่องเทีย่วเพือ่การ

ศึกษาทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แหล่ง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

นอกไปจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ก�าลังได้รับความนิยม 

ได้แก่  แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ที่มีคุณค ่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่

บรรพบรุษุได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมา 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ีประกอบด้วย งานประเพณี วิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้า

พืน้เมอืง การแต่งกาย ภาษาชนเผ่า และแหล่งท่องเทีย่วเชงิ

นเิวศ ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะทางธรรมชาตทิีเ่ป็น

เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นโดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิด

จติส�านกึต่อการรกัษาระบบนเิวศอย่างยัง่ยนื การท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืนโดยชุมชน ซึ่งเน้นการจัดการโดยชุมชน เพื่อผล

ประโยชน์ของชุมชนเกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความ

สนใจและนิยมในขณะนี้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ 

โฮมสเตย์ (Home Stay) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง 

ทีน่กัท่องเทีย่วจะต้องพกัรวมกบัเจ้าของบ้านชายคาเดยีวกนั 

โดยมห้ีองพกัหรอืพืน้ทีใ่ช้สอยภายในบ้านเหลอืและสามารถ

น�ามาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชั่วคราว 

(ราชกิจจานุเบกษา  2555)

 การให้บริการแบบโฮมสเตย์ เป็นการท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู ้แลกเปล่ียน

วฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีวีติของคนในท้องถิน่ ซึง่ในปัจจบุนั

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก�าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น  

ทั้งในกลุ่มชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม 

การท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู ้วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม หัตถกรรมของท้องถิ่น และจัดให้มีกิจกรรมใน

ด้านต่างๆ ตามความต้องการของ นกัท่องเทีย่ว รวมอยูด้่วย 

โฮมสเตย์จะใช้บ้านเป็นที่พัก โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่อง

เที่ยวทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของ

ชุมชน ปัจจุบันมีโฮมสเตย์กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไม่ว่าจะเป็น ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาค

เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โฮมสเตย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัฒนธรรม

ประเพณีและโบราณสถานมากมาย ซึ่งเป็นจุดเด่นในเร่ือง

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมทาง

ด้านอาหาร การแสดงพืน้บ้าน แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ  

จากข้อมูลโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย ปี 2555–2558 กลุ่มโฮมสเตย์เบ่ิงวัฒนธรรมหมอล�า

บ้านปลาค้าว จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ได้รบัมาตรฐานโฮมสเตย์
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ไทย อันดับที่ 63 และโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวมีวัฒนธรรมที่

ขึ้นชื่อ  คือ หมอล�า เป็นหมู่บ้านเผ่าภูไท รักความสงบ ชอบ

ความสนุกสนาน มีงานฝีมือที่ยอดเยี่ยมคือ งานแกะสลัก

ตุก๊ตาไม้ขนนุ การทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขดิ หมอนขดิ หมอน

ฟักทอง การถกัเสือ้ไหมพรม รวมไปถงึการแสดงดนตรต่ีางๆ 

เช่น หมอล�า กลองยาว การร้องสรภัญญะ เพลงกล่อมลูก 

ผญา สอย เป่าแคน ดีดพิณ และเล่นเครื่องดนตรีสมัยใหม่

ได ้ทุกชนิด ปัจจุบันมีคณะหมอล�าท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง  

น�ารายได้สู่หมู่บ้านปีละหลายล้านบาท มีบุญประเพณีที่

ส�าคัญ เช่น บุญบ้ังไฟ บุญมหาชาติ และงานลอยกระทง

ประจ�าปีของต�าบล ปัจจบุนัต�าบลปลาค้าว แบ่งการปกครอง

ออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีวัด 2 วัด คือ วัดศรีโพธ์ิชัยและ 

วัดฉิมพลี มีสถานที่เคารพนับถือ คือ  ดอนหอเจ้าปู่ มีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ เช่น วิหารช่างญวน 

พระพุทธรูปเก่าแก่ ตู้พระไตรปิฎก ใบลาน แหย่งช้าง ราง

สรงน�้าพระ คานหาม เกวียน ช่อฟ้าใบระกาเก่า หัวนาค  

หัวสิงโตบันไดโบสถ์ โปงไม้เก่าแก่ งานแกะสลัก งานสาน 

งานประดิษฐ์ สวนผักปลอดสารพิษ ป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่ 

718 กว่าไร่ ชลประทานห้วยไห ห้วยค�าบอน รวมไปถึงการ

รบัประทานอาหารพาแลงด้วยอาหารพืน้บ้านของท้องถิน่ที่

น่าลิ้มลอง

 จากที่ได้กล่าวข้างต้น เกี่ยวกับโฮมสเตย์บ้าน 

ปลาค้าว ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 

ในฐานะของผู้วิจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจโฮม

สเตย์และเป็นสมาชิกโฮมสเตย์ ซึ่งทราบดีว่า โฮมสเตย์บ้าน

ปลาค้าวยังขาดแนวทางในการท�าการตลาด รวมไปถึงการ

จัดการด้านต่างๆ ยังไม่ดีพอ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโฮม

สเตย์ เพือ่ทีจ่ะน�าผลการวจิยัไปพฒันาและปรบัปรงุแก้ไขใน

ด้านต่างๆ ทีส่่งผลต่อการตดัสินใจและเป็นตวัอยา่งของโฮม

สเตย์อื่นๆ ที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ

ของโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและ

ตัดสินใจเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ต�าบลปลา

ค้าว อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบกลยทุธ์การตลาดบรกิารธรุกจิ

ของโฮมสเตย์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวและเข้าพัก

โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมูท่ี ่10 ต�าบลปลาค้าว อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัอ�านาจเจรญิ จ�าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษาและอาชีพ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยว

ที่มาพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ต�าบลปลาค้าว 

อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�านวน 385 คน โดยใช้

การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic sampling)

 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  1) กลยุทธ์การตลาดบริการ

ของธุรกิจโฮมสเตย์ 7  ด้าน ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด ด้านบคุลากร ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการให้บริการ และ 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพ ส�าหรับ

ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮม

สเตย์ของนักท่องเที่ยวกรณีบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ต�าบล

ปลาค้าว อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ  

 เครื่องมือที่ ใช ้ในการรวบรวมข้อมูล ได ้แก ่ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) (บุญชม   

ศรีสะอาด 2535) ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 

analysis) ค่า t-test และ F-test 

 การวจิยัในครัง้นี ้ผู้วจิยัได้สร้างแบบสอบถาม และ

ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 

- 1.0 แล้วน�าแบบสอบถามไปทดสอบกบัผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่ มี คุณสมบัติคล ้ายประชากรจริง จ�านวน 50 คน  

เพื่อทดสอบหาความเช่ือม่ัน Cronbach’s Coefficient 

Alpha ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.94 

สรุปผลการวิจัย

 จากผลการวิ เคราะห์แบบสอบถาม พบว ่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00 

มีอายุอยู่ในช่วงต�่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

38.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 
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ร้อยละ 55.30 สถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 59.00 มอีาชพี

เป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�านวน   169 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.90 รายได้เฉลีย่อยูท่ี ่15,000 – 30,000 บาท 

คดิเป็นร้อยละ 47.50 มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ในช่วง เดือนมีนาคม–

พฤษภาคม มีจ�านวน ผู้เข้ามาพักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

42.90 ได้รับข้อมูลจาก จากเว็บไซต์ มากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 64.90 ลักษณะการท่องเที่ยวในครั้งนี้ของนักท่องเที่ยว

ที่ตัดสินใจเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ส่วนใหญ่มาศึกษา

ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 62.10 โดยส่วนมากเป็นผู้เข้ามาพัก

เป็นครั้งแรก จ�านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 สินค้า

งานฝีมอื จากโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวทีถ่กูซือ้มากทีส่ดุ ได้แก่ 

งานแกะสลักตุ๊กตาไม้ขนุน คิดเป็นร้อยละ 31.81 นักท่อง

เทีย่วชืน่ชอบกจิกรรมการแสดงหมอล�ามากทีส่ดุ คดิเป็นร้อย

ละ 45.16 ส�าหรับงบประมาณในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

อยู่ในช่วง 2,000–5,000 บาท มีจ�านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 36.60

 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบริการของ

ธรุกจิโฮมสเตย์ ทีส่่งผลต่อการตดัสินใจท่องเทีย่วและเข้าพกั

โฮมสเตย์บ้านปลาค้าวหมู่ที่ 10 ต�าบลปลาค้าว อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์  

 

กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์  
ระดับอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

X  S แปลความหมาย 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.28 0.49 มาก 
2. ด้านราคา 2.85 0.36 ปานกลาง 
3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 4.20 0.58 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.18 0.67 มาก 
5. ด้านบุคลากร 4.38 0.52 มาก 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4.28 0.58 มาก 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.26 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการ
ของธุรกิจโฮมสเตย์รายด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวที่อยู่ในระดับ
มากตามล าดับ ค่าคะแนนเฉลี่ยมี ดังน้ี ด้านบุคลากร    
( X  = 4.38, S=0.52) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.28, 
S=0.49) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ( X = 4.28, 
S=0.58) ด้านกระบวนการให้บริการ  ( X = 4.26, 
S=0.55) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ( X = 4.20, S=0.58)  
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.18, S=0.67) ยกเว้น
ด้านราคา ( X = 2.85, S=0.36) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวอยู่ในระดับ
ปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี 
Stepwise เพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ดังตารางที ่
2 
 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้วิธี Stepwise (n = 385) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ B  t P VIF 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 0.29 0.30 6.10** .000 2.01 
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 0.26 0.23 5.04** .000 1.68 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.21 0.24 4.93** .000 1.71 
ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 0.12 0.19 2.47* .014 1.77 
ค่าคงที่ () =0.61,   R = 71,   R2= 0.51,   AdjR2= 0.50,   F = 100.42 

  
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการ

ของธรุกจิโฮมสเตย์รายด้านทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่ว

และเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวที่อยู่ในระดับมากตาม

ล�าดับ ค่าคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้ ด้านบุคลากร (  = 4.38, 

S=0.52) ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.28, S=0.49) ด้าน 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (  = 4.28, S=0.58) ด้าน

กระบวนการให้บริการ (  = 4.26, S=0.55) ด้านช่องทาง

จัดจ�าหน่าย (  = 4.20, S=0.58) ด้านการส่งเสริม 

การตลาด (  = 4.18, S=0.67) ยกเว ้นด้านราคา  

(  = 2.85, S=0.36) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 

และเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise  

เพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและ 

เข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้วิธี Stepwise (n = 385)
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 * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการ

ของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน

ผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านกระบวนการ

ให้บริการ  สามารถร่วมกันท�านายการตัดสินใจท่องเที่ยว

และเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวได้ร้อยละ 50 (AdjR2 = 

0.50) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05

 สรุปการวิเคราะห์ด้วยวิธี  Stepwise  จะเห็นว่า

ตัวแปรอิสระที่เข้าสู่สมการถดถอยเพียง 4 ด้าน คือ ด้านสิ่ง

แวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ

 เมื่อน�าตัวแปรทั้ง 4 ตัวที่สามารถพยากรณ์การ

ตดัสนิใจท่องเทีย่วและเข้าพกัโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวมาเขยีน

สมการถดถอย สามารถแสดงในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็น

ดังนี้

Z = 0.30X6 + 0.23X1+0.24X4 +19X7

  

 จากสมการ เมือ่พจิารณาการพยากรณ์กลยทุธ์การ

ตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วและเข้าพกัโฮมสเตย์

แต่ละตัว ดังนี้

 1. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ค่า ß = 0.30 

แสดงให้เห็นว่าเมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์  

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีการปรับเปล่ียนไป 100 

หน่วย ท�าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์ 

บ้านปลาค้าว เพิ่มขึ้น 30 หน่วย ตัวแปรอื่นๆ จะต้องคงที่

 2. ด้านผลิตภัณฑ์ ค่า ß = 0.23 แสดงให้เห็นว่า

เมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์  ด้านผลิตภัณฑ์ม ี

การปรับเปลี่ยนไป 100 หน่วย ท�าให้การตัดสินใจท่องเที่ยว

และเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว เพิ่มขึ้น 23 หน่วย  

ตัวแปรอื่นๆ จะต้องคงที่

 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่า ß = 0.24  

แสดงให้เห็นว่าเมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์  

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการปรับเปลี่ยนไป 100 หน่วย 

ท�าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลา

ค้าว เพิ่มขึ้น 24 หน่วย ตัวแปรอื่นๆ จะต้องคงที่

 4. ด้านกระบวนการให้บริการค่า ß = 0.19  

แสดงให้เห็นว่าเมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์  

ด้านกระบวนการให้บรกิาร มกีารปรบัเปลีย่นไป 100 หน่วย 

ท�าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้าน 

ปลาค้าว เพิ่มขึ้น 19 หน่วย ตัวแปรอื่นๆ จะต้องคงที่

 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 

สรุปได้ดังตารางที่ 3-7 ดังนี้

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน

6 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการ
ของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านการส่ง เสริ มการตลาด และด้าน
กระบวนการให้บริการ  สามารถร่วมกันท านายการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวได้
ร้อยละ 50 (AdjR2 = 0.50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 

 สรุปการวิเคราะห์ด้วยวิธี  Stepwise  จะเห็นว่า
ตัวแปรอิสระที่เข้าสู่สมการถดถอยเพียง 4 ด้าน คือ    
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ 

เมื่อน าตัวแปรทั้ง 4 ตัวที่สามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวมา
เขียนสมการถดถอย  สามารถแสดงในรูปคะแนน
มาตรฐาน เป็นดังน้ี 

 
Z = 0.30X6 + 0.23X1+0.24X4 +19X7 

   
 จากสมการ เมื่อพิจารณาการพยากรณ์กลยุทธ์
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพัก
โฮมสเตย์แต่ละตัว ดังน้ี 

 1. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ค่า  = 0.30 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์  
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการปรับเปลี่ยนไป 100 
หน่วย ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์

บ้านปลาค้าว เพ่ิมข้ึน 30 หน่วย ตัวแปรอื่นๆ จะต้อง
คงที่ 
 2. ด้านผลิตภัณฑ์ ค่า  = 0.23 แสดงให้เห็นว่า
เมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์  ด้านผลิตภัณฑ์มี
การปรับเปลี่ยนไป 100 หน่วย ท าให้การตัดสินใจ
ท่องเท่ียวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว เพ่ิมข้ึน 23 
หน่วย ตัวแปรอื่น ๆ จะต้องคงที่ 
 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่า  = 0.24 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการปรับเปลี่ยนไป 100 
หน่วย ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์
บ้านปลาค้าว เพ่ิมข้ึน 24 หน่วย ตัวแปรอื่นๆ จะต้อง
คงที่ 
 4. ด้านกระบวนการให้บริการค่า  = 0.19 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อกลยุทธ์การตลาดบริการโฮมสเตย์ 
ด้านกระบวนการให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนไป 100 
หน่วย ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์
บ้านปลาค้าว เพ่ิมข้ึน 19 หน่วย ตัวแปรอื่นๆ จะต้อง
คงที่ 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 
สรุปได้ดังตารางที่ 3-7 ดังน้ี 
 

 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวที่มีเพศแตกต่างกัน 

 

กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์ 

ชาย หญิง 
t P 

X  S X  S 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 4.23 0.58 4.30 0.59 1.24 .21 
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 4.19 0.49 4.34 0.48 2.95** .00 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 4.08 0.60 4.28 0.64 3.08** .00 
ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 4.21 0.54 4.29 0.55 -1.26 .20 

 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารงที ่3 พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่เีพศแตกต่าง

กนั มคีวามคดิเหน็ต่อกลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิโฮม

สเตย์ต ่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย ์

บ้านปลาค้าว ด้านผลติภณัฑ์และด้านการส่งเสรมิการตลาด

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศ

หญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย

 จากตารางที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮม

สเตย์ต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วและเข้าพกัโฮมสเตย์บ้านปลา

ค้าว ด้านผลติภณัฑ์ และด้านการส่งเสรมิการตลาด แตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการทดสอบราย

คู่วิธี (Post Hoc Test) พบว่า
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน 

 

7 
 
 จากตารงที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการ
ของธุรกิจโฮมสเตย์ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวและเข้าพัก  
โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการ  
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย 
 

 จากตารางที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์
บ้านปลาค้าว ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการทดสอบรายคู่วิธี (Post Hoc Test) พบว่า 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวที่มีอายุแตกต่างกัน  
 

กลยุทธ์การตลาดบริการของ
ธุรกิจโฮมสเตย์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df 
 

SS MS F P 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

2.28 
129.38 
131.67 

0.763 
0.340 

 

2.24 
 
 

.08 
 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

2.34 
91.67 
94.01 

0.78 
0.24 

 

3.25* 
 
 

.02 
 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

4.26 
151.36 
155.62 

1.42 
0.40 

 

3.57* 
 
 

.02 

ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

1.83 
115.72 
117.56 

0.61 
0.30 

 

2.01 
 
 

.11 
 
 

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
นักท่องเท่ียวที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี และ 26-35 ปี มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุสูงกว่า 45 ปีข้ึน

ไป และด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่านักท่องเที่ยวที่
ระหว่าง 36-45 ป ี

 

ตารางที ่5 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน 
 

กลยุทธ์การตลาดบริการของ 
ธุรกิจโฮมสเตย์ 

โสด สมรส 
t P 

X  S X  S 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 4.38 .52 4.12 .62 4.31** .00 
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 4.35 .45 4.18 .53 3.41** .00 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 4.29 .54 4.02 .80 3.66** .00 
ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 4.35 .54 4.12 .53 4.66** .00 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 นักท่องเที่ยวที่มีอายุต�่ากว่า 25 ปี และ 26-35 ปี 

มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุสูงกว่า 45 ปีขึ้น

ไป และด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่านักท่องเที่ยวที่

ระหว่าง 36-45 ปี

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
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 จากตารงที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการ
ของธุรกิจโฮมสเตย์ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวและเข้าพัก  
โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการ  
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย 
 

 จากตารางที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์
บ้านปลาค้าว ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการทดสอบรายคู่วิธี (Post Hoc Test) พบว่า 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวที่มีอายุแตกต่างกัน  
 

กลยุทธ์การตลาดบริการของ
ธุรกิจโฮมสเตย์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df 
 

SS MS F P 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

2.28 
129.38 
131.67 

0.763 
0.340 

 

2.24 
 
 

.08 
 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

2.34 
91.67 
94.01 

0.78 
0.24 

 

3.25* 
 
 

.02 
 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

4.26 
151.36 
155.62 

1.42 
0.40 

 

3.57* 
 
 

.02 

ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

1.83 
115.72 
117.56 

0.61 
0.30 

 

2.01 
 
 

.11 
 
 

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
นักท่องเท่ียวที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี และ 26-35 ปี มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุสูงกว่า 45 ปีข้ึน

ไป และด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่านักท่องเที่ยวที่
ระหว่าง 36-45 ป ี

 

ตารางที ่5 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน 
 

กลยุทธ์การตลาดบริการของ 
ธุรกิจโฮมสเตย์ 

โสด สมรส 
t P 

X  S X  S 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 4.38 .52 4.12 .62 4.31** .00 
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 4.35 .45 4.18 .53 3.41** .00 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 4.29 .54 4.02 .80 3.66** .00 
ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 4.35 .54 4.12 .53 4.66** .00 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารางที่ 5 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตก

ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อกลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิ

โฮมสเตย์ ต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วและเข้าพกัโฮมสเตย์บ้าน

ปลาค้าว ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

การส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการ แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักท่อง

เที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มี

สถานภาพสมรส 

 จากตารางที่ 6 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของ

ธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05   ผลการทดสอบรายคู่วิธี (Post Hoc 

Test) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อ

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน

8 
 

 
 จากตารางที่ 5 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการ
ของธุรกิจโฮมสเตย์ ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวและเข้าพัก
โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
กระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเท่ียวที่มีสถานภาพสมรส  

 จากตารางที่ 6 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการ
ของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผลการทดสอบ                           

รายคู่วิธี (Post Hoc Test) พบว่า นักท่องเท่ียวที่มีระดับ
การศึกษาสงูกว่าระดับปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อ 

 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

 
กลยุทธ์การตลาดบริการของ 

ธุรกิจโฮมสเตย์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df 
 

SS MS F P 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

4.64 
127.03 
131.67 

2.32 
.33 

 

6.97** 
 
 

.00 
 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

1.61 
92.40 
94.01 

.80 

.24 
 

3.32* 
 
 

.04 
 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

11.35 
163.50 
174.85 

5.68 
.43 

 

13.25** 
 
 

.00 
 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

.19 
117.36 
117.56 

.09 

.30 
 

0.31 
 
 

.73 
 
 

  
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดสูงกว่านักท่องเท่ียวที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และด้านผลิตภัณฑ์สูงกว่า 
 
 

 
 
นักท่องเท่ียวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการ
ของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่า
นักท่อง เที่ ยวที่มี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรื อ
เทียบเท่า  

 
 
 
 
 

 

 * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 กลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิโฮมสเตย์ ด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ง

เสริมการตลาดสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และด้านผลติภณัฑ์สงูกว่านกัท่อง

เที่ ยวที่ มี ระดับการศึกษาต�่ ากว ่ าระดับปริญญาตรี  

ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญา

ตร ีมคีวามคดิเหน็ต่อกลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิโฮม

สเตย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน    

9 
 

ตารางที ่7 เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวที่มีอาชีพแตกต่างกัน     
 

  

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 7 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่าง

กัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลา
ค้าว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ
ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการทดสอบรายคู่ วิธี (Post Hoc Test) 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจนักเรียน/นักศึกษา 
มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านด้านการส่งเสริมการตลาด 
และ ด้านกระบวนการให้บริการ สูงกว่านักท่องเที่ยว
อาชีพอื่นๆ ส่วนนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อกล
ยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ สูงกว่านักท่องเท่ียวอาชีพอื่นๆ 

 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. จากผลการวิจ ัยพบว่ากลยุทธ์การตลาด
บริการของธุรกิจโฮมสเตย์ทั้ง 7 ด้าน มีเพียง 4 ด้าน
เท่าน้ัน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพัก
โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิวุฒ  พูลศรี 
(2557) ที่ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว ในการเลือกที่พัก
แรมประเภทโฮมสเตย์ ต าบลเกาะยอ อ าเมือง จังหวัด
สงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ในการเลือกที่พัก
แรมประเภทโฮมสเตย์ ต าบลเกาะยอ อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้าน 
 

กลยุทธ์การตลาดบริการของ 
ธุรกิจโฮมสเตย์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df 
 

SS MS F P 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X6) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

8.08 
123.59 
131.67 

4.04 
0.32 

12.48** 
 
 

.00 
 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

3.68 
90.33 
94.01 

1.84 
0.24 

 

7.79** 
 
 

.00 
 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

3.198 
171.648 
174.846 

1.60 
0.45 

 

3.56* 
 
 

.03 
 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
382 
384 

2.41 
115.14 
117.56 

1.21 
0.30 

4.01* 
 
 

.02 
 
 

   

 * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารางที ่7 นกัท่องเทีย่วทีม่อีาชพีแตกต่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮม

สเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ผลการทดสอบราย

คูว่ธิ ี(Post Hoc Test) ข้าราชการ/พนกังานของรฐัวสิาหกจิ

นักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาด

บริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านด้านการส่ง

เสริมการตลาด และ ด้านกระบวนการให้บริการ สูงกว่านัก

ท่องเทีย่วอาชพีอืน่ๆ ส่วนนกัเรยีน/นกัศกึษา มคีวามคดิเหน็

ต่อกลยทุธ์การตลาดบรกิารธรุกจิโฮมสเตย์ ด้านสิง่แวดล้อม

ทางกายภาพ สูงกว่านักท่องเที่ยวอาชีพอื่นๆ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวจิยัพบว่ากลยทุธ์การตลาดบรกิาร

ของธุรกิจโฮมสเตย์ทั้ง 7 ด้าน มีเพียง 4 ด้านเท่าน้ัน คือ  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ที่ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของนวิฒุ  พลูศร ี(2557) ทีไ่ด้ศกึษาส่วนประสม

ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่อง

เที่ยว ในการเลือกที่พักแรมประเภทโฮมสเตย์ ต�าบล 

เกาะยอ อ�าเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการที่ส่งผลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

ในการเลือกที่พักแรมประเภทโฮมสเตย์ ต�าบลเกาะยอ  

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมทางการ

ตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บรกิาร 

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรียทุธ  จนัทมณ ี(2556) ซึง่

ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัด

ระยอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

กลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัดระยอง 

ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริการ  มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของกลยุทธ์

การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่ี

เข้ามาพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ให้ความส�าคัญกับที่พักท่ี

สะดวกสบาย สะอาด และที่พักเพียงพอต่อความต้องการ 
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ด้านการส่งเสรมิการตลาด   นกัท่องเทีย่วให้ความส�าคญักบั

โฮมสเตย์มกีารจดักจิกรรมพเิศษ เพือ่ดงึดดูให้คนมาชม เช่น 

คอนเสร์ิตหมอล�า นทิรรศการงานศลิปะ เนือ่งจากโฮมสเตย์

เป็นที่ยอมรับและมีช่ือเสียงในด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

หมอล�า ในส่วนด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพน้ัน นักท่อง

เที่ยวให้ความส�าคัญกับการจัดตกแต่งบ้านพักได้อย่าง

สวยงาม มลีานหรอืสถานทีจ่ดักจิกรรมส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

และด้านกระบวนการให้บรกิาร นกัท่องเทีย่วให้ความส�าคญั

กับการจ�าแนกความต้องการของผู้มาพักในแต่ละกลุ่ม และ

กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีเพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มาพัก เป็นต้น

 ในส่วนของค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์การตลาดบริการ

ของธุรกิจโฮมสเตย์ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้น

ด้านราคาอยู ่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ 

เนื่องจากที่พักท่ีเป็นแบบโฮมสเตย์แต่ละท่ีราคาจะไม่แตก

ต่างกนัมาก อกีปัจจยัหนึง่นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาพกัโฮมสเตย์

โดยส่วนมากต้องการมาศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน มาท�า

กิจกรรมร่วมกับชุมชน และมาศึกษาดูงานมากกว่าการมา

ท่องเที่ยวแบบทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงท�าให้กลยุทธ์การตลาด

บริการด้านอื่นๆ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักและท่องเที่ยว

มากกว่าด้านราคา

 2. จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักธุรกิจโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 

หมู่ที่ 10 ต�าบลปลาค้าว อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถ

อภิปรายผลเป็นรายข้อย่อย ได้ดังนี้

  2.1 นกัท่องเทีย่วเพศหญงิให้ความส�าคญักบั

กลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิโฮมสเตย์ ด้านผลติภณัฑ์

และด้านการส่งเสรมิการตลาด มากกว่าเพศชาย สอดคล้อง

กับ นิวุฒ  พูลศรี (2556) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนบคุคลและพฤตกิรรมการเข้าพกัทีพ่กัแรมประเภท

โฮมสเตย์ ต�าบลเกาะยอ โดยพบว่านกัท่องเทีย่วทีม่เีพศแตก

ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักประเภทโฮมสเตย์แตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  ชูเกียรติ  ไชยวุฒิ  (2555) ซึ่งได้ศึกษาทัศนคติ

และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการบริการโฮม

สเตย์ของกลุ่มท่องเที่ยวต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ 

จังหวัด กาญจนบุรี พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอกจิกรรมการท่องเทีย่วของกลุม่

ท่องเทีย่วกลุม่ท่องเทีย่วต�าบลห้วยเขย่ง โดยรวม อย่างมนียั

ส�าคญัทีร่ะดบั 0.05 ผลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นือ่งจาก เพศหญงิ

มคีวามชอบทีแ่ตกต่างจากเพศชาย โดยเพศหญงิจะพจิารณา

ทางด้านความสะดวกสบาย ความสวยงามของบ้านพัก

มากกว่าเพศชาย  และนักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อย จะมองใน

แง่ความสะดวกสบาย มากกว่า จึงท�าให้นักท่องเที่ยวเพศ

หญิง มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮม

สเตย์ ด้านผลิตภัณฑ์สูงกว่าเพศชาย  

  2.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุต�่ากว่า 35 ปี ให้

ความส�าคญักบักลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิ โฮมสเตย์ 

ด้านผลติภณัฑ์และด้านการส่งเสรมิการตลาด สงูกว่านกัท่อง

เที่ยวที่มีอายุสูงกว่า 36 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับ จุติพร ชุณห

มณี (2556) พบว่า อายุ ที่ต่างกันส่งผลให้นักท่องเที่ยวมี

ความคิดเหน็ต่อกลยทุธ์การตลาดทีส่อดคล้องกบัพฤตกิรรม

และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวโฮม

สเตย์บ้านวังน�้ามอก จังหวัดหนองคายที่ต่างกันด้วยเช่นกัน 

และสอดคล้องกับ ชูเกียรติ ชัยวุฒิ (2555) พบว่า นักท่อง

เที่ยวที่มีอายุที่สูงขึ้นมี ความพึงพอใจต่อการพักโฮมสเตย์

น้อยกว่า ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่

มอีายนุ้อยส่วนมากจะให้ความส�าคัญกบัความสะดวกสบาย

ของที่พัก ความสวยงามและบรรยากาศโดยรอบของโฮม

สเตย์ เป็นต้น  จึงท�าให้ กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจ

โฮมสเตย์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ มีผล

ต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วและเข้าพกัโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีม่อีายตุ�า่กว่า 35 ลงมา สูงกว่านกัท่อง

เที่ยวที่มีอายุ ตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป 

  2.3 นักท ่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดให ้ 

ความส�าคญักบักลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิโฮมสเตย์  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่ง

เสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการ สูงกว่านัก

ท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยาภรณ์  

มั่นทน (2556) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส  

ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมต่อมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

ด้านความปลอดภัย การเตือนเกี่ยวกับรักษาทรัพย์สิน 

ส่วนตัว ด้านการจัดการ ผู้น�าเที่ยวควรมีความพร้อมในการ

ให้ข้อมูลท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่อง

เทีย่วด้วยความยิม้แย้ม แจ่มใส และพาเทีย่วชมรอบ ๆ  ทีพั่ก 

ด้านมูลค่าเพิ่ม มีส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ 

จุติพร ชุณหมณี (2556) พบว่า สถานภาพ ที่ต่างกันส่งผล

ให้นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดที่
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สอดคล้องกบัพฤตกิรรมและความต้องการของนกัท่องเทีย่ว

ที่ เดินทางมาเที่ยว โฮมสเตย์บ ้านวังน�้ามอก จังหวัด

หนองคายที่ต่างกันด้วยเช่นกัน 

  2.4 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา สูงกว่า

ระดบัปรญิญาตร ีให้ความส�าคญักบักลยทุธ์การตลาดบรกิาร

ของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่า นักท่อง

เที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 

เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการ

ศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับ

การศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ให้ความส�าคัญกับ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด สูงกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สอดคล้องกับ นิวุฒ   

พูลศรี (2556) โดยพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเข้าพกัประเภท   โฮมสเตย์ 

ต�าบลเกาะยอ อ�าเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ผลวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก นักท่อง

เที่ยวสวนใหญ่ที่เดินทางมายังโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว  

มีวัตถุประสงค์มาเพื่อศึกษาดูงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักท่อง

เที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม

นี้จึงพิจารณาจาก พักที่ที่สะดวกสบาย สะอาด มีส่วนลด

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ เช่น บรรยากาศสวยงาม และมีที่จอดรถส�าหรับ

นักท่องเที่ยว มีห้องประชุมส�าหรับจัดสัมมนา เป็นต้น

 2.5 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน

ของรัฐวิสาหกิจนักเรียน/นักศึกษาให้ความส�าคัญ กับ 

กลยทุธ์การตลาดบรกิารของธรุกจิโฮมสเตย์ ด้านผลติภณัฑ์ 

ด้านด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านกระบวนการให้

บริการ สูงกว่านักท่องเที่ยวอาชีพอื่นๆ ส่วนนักเรียน/

นักศึกษา ให้ความส�าคัญกับ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

สูงกว่านักท่องเที่ยวอาชีพอื่นๆ สอดคล้องกับ นิวุฒ  พูลศรี 

(2556) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพ แตกต่างกัน ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเข้าพักประเภทโฮมสเตย์แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธีรยุทธ  จันทมณี (2554) ที่ได้เปรียบเทียบกลยุทธ์การ

ตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัดระยองของผู้บริหาร 

จ�าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พบว่า ผู้บริหาร

ที่มีอาชีพหลักต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมเก่ียวกับ

กลยุทธ์การตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ

วจิยัเป็นเช่นนี ้เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วโดยส่วนมากทีเ่ดนิทาง

มาท่องเที่ยวยัง  โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว คือ นักเรียน

นักศึกษา และข้าราชการครู และอาจารย์ที่ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรฐั ดงันัน้ การตดัสนิใจเข้าพกัในโฮมสเตย์บ้าน

ปลาค้าว จึงพิจารณาที่ราคาและส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ที่เหมาะสมในการน�าคณะเข้ามาศึกษาดูงาน 

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการของ

ธุรกิจโฮมสเตย์ที่มีผลต่อตัดสินใจการท่องเที่ยวและเข้าพัก

โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมูท่ี ่10  ต�าบลปลาค้าว อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ในเชิงการน�า

ไปปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์

ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักในโฮมสเตย์ 

บ้านปลาค้าว โดยนักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญกับมีที่พักท่ี

สะดวกสบาย สะอาด และเพยีงพอต่อความต้องการ มสิีนค้า

ที่เป็นงานฝีมือที่หลากหลาย สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ 

ดังน้ันคณะกรรมการ เจ้าของบ้านพัก รวมถึงสมาชิกกลุ่ม 

โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร

จัดการบ้านพักให้มีความสะอาด สะดวก โดยการท�าความ

สะอาดบริเวณรอบๆ บ้านพักให้มีความสวยงาม จัดตกแต่ง

บ้านพักให้น่าอยู่ มีการน�าสินค้าพื้นเมืองแสดง เพื่อให้นัก

ท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวก เป็นต้น  

 2. กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก 

ในโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว โดยนักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญ

กบัการจดัตกแต่งบ้านพกัได้อย่างสวยงาม มทีีจ่อดรถส�าหรบั

นักท่องเที่ยว มีห้องประชุมส�าหรับจัดสัมมนา มีลานหรือ

สถานที่จัดกิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยว และที่พักสะอาด  

มีความปลอดภัย บรรยากาศสวยงาม ดังนั้นคณะกรรมการ 

เจ้าของบ้านพัก รวมถึงสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 

ควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการให้บริการ และด้าน 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของโฮมสเตย์ อันได้แก่ ด้าน

สาธารณปูโภค ด้านการคมนาคมขนส่ง  การเดนิทางสะดวก

ปลอดภยั ด้านความสามารถในการรบัรองของพืน้ทีส่�าหรบั

นกัเทีย่วทีม่าเป็นหมูค่ณะ มป้ีายแสดงสถานทีท่่องเทีย่วและ

แผนที่ที่ชัดเจน สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม เป็นต้น 

 3. กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์  

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักใน 
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โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว จากผลการวิจัย พบว่านักท่องเที่ยว

ให้ความส�าคญักบั โฮมสเตย์มกีารจดักจิกรรมพเิศษดงึดดูให้

คนมาชม เช่น คอนเสิร์ตหมอล�า นิทรรศการงานศิลปะ  

รองลงมาคือ การใช้สื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่น 

หนังสือพิมพ์บิลบอร์ด วิทยุ สื่อภายในศูนย์ฯ มีรายการ 

ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดจากป้ายราคาปกติของแถม 

สินค้าหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 

เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่ทีเ่ดนิทางมาโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว มวีตัถุประสงค์เพือ่

ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการแสดงพืน้บ้านต่างๆ ดงันัน้ กจิกรรม

เหล่านี้จึงเป็นจุดท่ีควรส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นของโฮมสเตย์

บ้านปลาค้าวต่อไป

 4. กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ 

ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักใน

โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว โดยนักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญกับ

การจ�าแนกความต้องการของผู้มาพักในแต่ละกลุ่ม และ

กจิกรรมมุง้เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่เีพือ่สร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้มาพัก บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ และมีระบบการให้บริการท่ีเป็นขั้นตอน ดังนั้น

คณะกรรมการ เจ้าของบ้านพกั รวมถึงสมาชิกกลุม่โฮมสเตย์

บ้านปลาค้าว ควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการให้บริการ 

ควรมกีารจดัการอบรมเกีย่วกบักระบวนการให้บรกิารอย่าง

ได้มาตรฐาน ส�าหรบัสมาชกิกลุม่โฮมสเตย์ และเจ้าของบ้าน

พกั หรอืให้ข้อมลูแก่นกัท่องเทีย่ว การให้ข้อมลูรายละเอยีด

ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในชุมชน หากนักท่องเที่ยวต้องการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามกับ

ชาวบ้านในชมุชนได้ รวมถงึการแบ่งคนในชมุชนท�างานตาม

ความรู้ความสามารถที่ถนัด เช่น  งานหัตถกรรมของกลุ่ม

แม่บ้าน กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน การเตรียมการต้อนรับ 

การดูแลด้านความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ และ 

การจัดการน�าเที่ยว เป็นต้น 
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