ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ
ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี
Factors affecting the decision toward Homestay Accommodation
of Khemmarat Mae Khong Tourism Community Enterprise,
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การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ
ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
เขมราฐ ลุมน้ำโขง และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ
ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมวิธี กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตอำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ที่ไดจากการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จำนวน 300 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากการวิจัย พบวา สภาพบุคคล
ของนักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป
มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25000 บาท และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สำหรับพฤติกรรมนักทองเที่ยวดานจุดประสงคของการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวที่พักประเภทโฮมส
เตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญ เดินทางมาทองเที่ยวเพื่อพักผอน หยอนใจ
ไดรับขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธจากสื่อโซเซียล โดยนักทองเที่ยวชื่นชอบชมงานวัฒนธรรมและประเพณี
ดานปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตย
วิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขามาพักมากที่สุดคือดานวัฒนธรรม รองลงมาคือดานกิจกรรมการทองเที่ยว และ
นอยที่สุดคือดานการบริหารของกลุมโฮมสเตย
คำสำคัญ: การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชน , วิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง

Abstract

Research on factors affecting the decision-making process in choosing homestay
accommodation of Khemmarat Mekong Tourism, community Enterprise Ubon Ratchathani Province
has an objective to study the factors affecting the achievement of Mekong Community Enterprise
operation and to study the factor affecting Decision Making on Using Homestay of the Khemmarat
Mekong Community Enterprise by conducting a quantitative research. The 300 samples were drawn
from tourists of 18 years of age and above who were visiting Khemmarat District, Ubon Ratchathani
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Province. The statistics used for data analysis were Descriptive Statistics, which included Percentage,
Mean, Standard Deviation. According to the demography data, it was found that most of them are
female, between 3 6 - 4 5 years old, and employed in general occupation with an average monthly
income of 15,001-25000 baht and a bachelor's degree. Regarding the tourist behavior on the purpose
of tourism, it was found that most of homestay tourists of the Khemmarat Mekong Community
Enterprise, Ubon Ratchathani Province, came for recreational tourism. They received information and
accessed to public relations on social media and they appreciated the culture and traditions. In terms
of factors affecting the achievement of the Khemmarat Community Enterprise operations, tourists
staying at homestays had an overall opinion at a high level. When considering each perspective, it
was found that the factor the most affecting the decision of choosing homestay accommodation is
culture, followed by tourism activities, and the least is homestay group administration.
Keywords: Community Enterprise Operation, Community Enterprise, Khemmarat Mekong
Community Enterprise
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนสวนที่มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการพัฒนาและขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง เปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงทั้งในดานอุปสงคและอุปทาน ซึ่ง
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยถือเปนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอยางเดนชัดตลอดชวงที่ผานมา
(ปนัสยา สิระรุงโรจนกนก, 2559) ตลอดจนเปนตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่นำไปสูการจางงาน สราง
อาชีพ การกระจายรายไดและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สรางรายไดเปนเงินตราใหกับผูประกอบการและกระจาย
เขาไปในทองถิ่นที่เปนแหลงทองเที่ยว เปนการเพิ่มเศรษฐกิจของทองถิ่นโดยรวม และสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศดวย รายไดจากการทองเที่ยวยอมกระจายเขาไปสูทองถิ่นผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยวได อาทิเชน มี
นักทองเที่ยวมากินอาหารในพื้นที่ หรือซื้อสินคาของที่ระลึกตาง ๆ เงินจากนักทองเที่ยวจะผานมือจากเจาของรานไป
ซื้ออาหารสด ผลไมสด หรือซื้อผาทอ เงินเหลานี้ยอมกระจายไปสูเกษตรกรผูผลิตอาหารและผลไม หรือไปสูชางทอผา
ซึ่งอยูในทองถิ่นได นอกจากนี้การทองเที่ยวยังชวยใหชุมชนหรือทองถิ่นสามารถฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยใหใหนำประสบการณของนักทองเที่ยว มา
ปรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไดดีขึ้น (ศุภิศา พุมเดช และวารัชต มัธยมบุรุษ, 2560) ซึ่งการจัดการ
ทองเที่ยวในทองถิ่นยอมเปนภาระหนาที่ของคนในทองถิ่นจะตองรวมกันคิดรวมกันทำ เพื่อใหมีนักทองเที่ยวตางถิ่น
เดินทางมาเที่ยวไดเพิ่มขึ้นอันเปนการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแตละพื้นที่
เปนจุดกำเนิดของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณและศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555)
อีกทั้งยังเปนเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป ความนิยมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจึงไดรับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแหลงทองเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว และไดมีการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลานาน การที่แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไดรับความนิยมและเติบโตอยางรวดเร็ว ประกอบกับอิทธิพลของโลกาภิวัตน ที่สงผลใหนักทองเที่ยว
นานาชาติมีคานิยมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือ ตองการเรียนรูความดั้งเดิม (Indigenousness) หรือความเปนของแท
(Authenticity) ของชุมชนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ในภูมิภาคตาง ๆจึงใชการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนกลไกสำคัญหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (นุชนารถ รัตนสุวงศชัย, 2559)
ชุมชนทองเที่ยวเขมราฐเปนชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีสถานที่ใหไดเยี่ยมชมทั้งแหลงเรียนรูผามัดหมี่
ทอมือ ดานทางธรรมชาติ ลานหินประวัติศาสตร ผาหินซิ่ว หาดทรายสูงกลางแมน้ำโขง ลองเรือลัดเลาะริมโขง หรือ
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ตองการพักคางคืนสไตลโฮมสเตย โรงแรมไมเกาแก เอกลักษณดานการอนุรักษคงความยอนยุคสมัยอยูคูกับชุมชน และ
ทั้งนี้ยังเปนถนนคนเดิน ทองถิ่นจัดขึ้นทุกวันเสาร เปนความรวมมือของคนทองถิ่น มีเทศบาลตำบลเขมราฐใหการ
สนับสนุน อีกหนึ่งเสนหของชุมชนตั้งอยูริมแมน้ำโขง ชวนใหเพลิดเพลินไปกับภูมิทัศนของแมน้ำโขงแลว ยังทอดสายตา
ไปยังฝงประเทศเพื่อนบาน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ตลอดแนวริมฝงแมน้ำยังคงมีสภาพพงปา และ
บานเรือนประปราย การทองเที่ยวในอำเภอเขมราฐสงผลตอการกระจายรายไดสูเมืองรอง โดยการสรางจุดขายทางการ
ทองเที่ยวดวยกิจกรรม ชวยกระตุนการทองเที่ยวเมืองรองใหขยายตัว ซึ่งควรไดรับการสนับสนุนในดานการทำกิจกรรม
และกระตุนใหเกิดการใชจาย นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเขมราฐ ยังไดรับรางวัลการพัฒนาสรางสรรคเปนชุมชน
ทองเที่ยววัฒนธรรมสำหรับ กลุมนักเดิน ทางรุน ใหญ SILVER AGE โดยกรมสง เสริมวัฒนธรรม รว มกับ โครงการ
Thailand Village Academy Season 2 โดยกลุมนักเดินทางรุนใหญ SILVER AGE เปนกลุมนักทองเที่ยวที่ ชอบเที่ยว
และหากิจกรรมทำเพื่อใหชีวิตมีสีสันอยูเสมอ เปนกลุมที่สนใจวัฒนธรรมทองถิ่น ทานอาหารพื้นบาน ตองการความเปน
ธรรมชาติ ตองการสัมผัสบรรยากาศชนบท
จากแนวคิดและสภาพปจจุบันขางตน ผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภท
โฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี ในมุมมองนักทองเที่ยวและผูที่เกี่ยวของ เพื่อทราบ
ถึงภาพรวมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวโฮมเสตย เพื่อเชื่อมโยงกับการดำเนินงานใหเขากับบริบทการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนำผลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวโฮมเสตย ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย – ลาวตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที ่ ย วที ่ เ ข า มาพั ก โฮมสเตย ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเขมราฐ ลุ  ม น้ ำ โขง
จังหวัดอุบลราชธานี
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง
จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชน
เขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี ผูศึกษาไดคนควาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวคิด
การบริหารจัดการโฮมสเตย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่มีวัยวุฒิอยูในเกณฑที่สามารถตัดสินใจเลือกสถานที่
ทองเที่ยวดวยตนเอง ซึ่งไมทราบจำนวนนักทองเที่ยวที่แนนอน และกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในเขต
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ที่ไดจากการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
จำนวน 300 คน
เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาด
ตัวอยางของ W.G. Cochran (มารยาท โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ, 2557) โดยกำหนดระดับคาความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 สูตรในการคํานวณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
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เมื่อ n
σ
Z
e

แทน
แทน
แทน
แทน

แทนคา

𝑧𝑧 2 𝜎𝜎 2

n= 2
𝑒𝑒
ขนาดตัวอยาง
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชคา S.D. สูงสุดจากการทำ pretest คือ 0.86
คาของการแจกแจงปกติมาตรฐาน เทากับ 1.96
คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.1
n=

(1.96)2 (0.86)2
0.12

= 284

ใชขนาดตัวอยาง อยางนอย 284 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาด ไมเกิน
รอยละ 10 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใช
ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 300 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกำหนดคือไมนอยกวา 284 ตัวอยาง
การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควาตำราทางวิชาการ เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานการทองเที่ยวเพื่อ
เปนแนวทางกำหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม
2. นำแบบสอบถามที ่ ส ร า งเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว เสนออาจารย ท ี ่ ป รึ ก ษาการวิ จ ั ย เพื ่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบ
โครงสราง คำถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แลวนำมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่
นำมาใช ที่พัฒนาขึ้นหรือนำมาใช ดานความตรงเชิงพินิจ (face validity) ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
ความครอบคลุมของขอคำถาม ความเปนปรนัย (objectivity) ตลอดจนความชัดเจนในการใชภาษา จำนวนขอคำถาม
และตรวจสอบวา ขอคำถามแตละขอเปนตัวแทนของสิ่งที่ตองการวัดหรือไม ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม
และใหคำแนะนำ สิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอถามนั้นกับ
ประเด็นหลักของเนื้อหา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) โดยกำหนดคะแนนไวดังนี้

α
แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
n
แทน จำนวนขอของแบบทดสอบ
2
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ
Si
2
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
St
โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α) ซึ่งการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ
แอลฟาไดมีการพิจารณาจากเกณฑการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ดังนี้
เมื่อ
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คาสัมประสิทธแอลฟา ( α )
มากกวา .9
มากกวา .8
มากกวา .7
มากกวา .6
มากกวา .5
นอยกวา หรือ เทากับ .5

การแปลความหมายระดับความเที่ยง
ดีมาก
ดี
พอใช
คอนขางพอใช
ต่ำ
ไมสามารถรับได

ในการหาความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)ที่คาระดับความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .885 ซึ่งถือไดวาอยูในระดับดี หมายถึง แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและสามารถนา
ไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึง
ผลงานที่เกี่ยวของ โดยใหขอคำถามครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการจะศึกษา โดยแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ประมวลจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานศึกษาที่เกี่ยวของในการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวมีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ทองเที่ยวโฮมเสตย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจนครบถวนแลวนำแบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวทำการ
ลงรหัสเพื่อนำไปคำนวณดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในภาพรวมดวยสถิติความถี่ รอยละและลำดับที่โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป
2. วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง การแปล
ผลคะแนน ผูวิจัยไดกำหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น โดยกำหนดเกณฑ ในการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย โดยถือเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 - 5.00
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
สภาพบุคคลจำแนกตามเพศ พบวา นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.33 และเพศชาย รอยละ 37.67
สภาพบุคคลจำแนกตามอายุ พบวา นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง สวน
ใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 39.00 รองมาคืออายุระหวาง 18-25 ป รอยละ 24.33 และนอยที่สุดคืออายุ
45 ปขึ้นไป รอยละ 14.00
สภาพบุคคลจำแนกตามสถานภาพ พบวา นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง
สวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 58.67 รองลงมาคือสถานภาพสมรส รอยละ 28.33 และนอยที่สุดคือสถานภาพ
หยาราง รอยละ 5.33
สภาพบุคคลจำแนกตามอาชีพ พบวา นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง สวน
ใหญ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 34.33 องลงมาคือประกอบอาชีพรับราชการ 21.00 และนอยที่สุดคือ
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 11.67
สภาพบุคคลจำแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ
ลุมน้ำโขงสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25000 บาท รอยละ 42.33 รองลงมาคือ 25,001-35,000 บาท
รอยละ 18.00 และนอยที่สุดคือ ต่ำกวา 5,000 บาท รอยละ 7.00
สภาพบุคคลจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุม
น้ำโขงมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 35.00 รองลงมาคือการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) รอยละ 28.67 และนอยที่สุดคือระดับประถมศึกษา รอยละ 6.00
ตารางที่ 1 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง
จังหวัดอุบลราชธานี
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
จำนวน
รอยละ
จุดประสงคของการทองเที่ยว
เพื่อพักผอนหยอนใจ
221
73.67
เพื่อทำธุรกิจ
16
5.33
เพื่อเปนรางวัลจูงใจ
38
12.67
เพื่อการประชุมสัมมนา
25
8.33
รวม
300
100
การไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธ
ปายประชาสัมพันธ
91
30.33
เพื่อน/คนในครอบครัว
58
19.33
สื่อโซเซียล
143
47.67
สื่อโทรทัศน/วิทยุ
8
2.67
รวม
300
100
ประเภทของแหลงทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
แหลงธรรมชาติริมแมน้ำโขง
72
24.00
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ลำดับ
1
4
2
3
2
3
1
4
2

ชมงานวัฒนธรรมและประเพณี
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ทองเที่ยวในศาสนาสถาน
รวม

193
13
22
300

64.33
4.33
7.33
100.00

1
4
3

จากตารางที่ 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวดานจุดประสงคของการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวที่พักประเภท
โฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญ เดินทางมาทองเที่ยวเพื่อพักผ อน
หยอนใจ รอยละ 73.67 รองลงมาคือเพื่อเปนรางวัลจูงใจ รอยละ 12.67 และนอยที่สุดคือเพื่อทำ รอยละ 5.33
พฤติกรรมนักทองเที่ยวดานการไดรับขอมูลขาวสาร/การประชาสัมพันธ พบวา นักทองเที่ยวที่พักประเภท
โฮมสเตย ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเขมราฐ ลุ  ม น้ ำ โขง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ส ว นใหญ ได ร ั บ ข อ มู ล ข า วสารและการ
ประชาสัมพันธจากสื่ อโซเซียล รอยละ 47.67 รองลงมาคือปายประชาสัมพัน ธ รอยละ 30.33 และนอยที่ส ุดคือ
สื่อโทรทัศน/วิทยุ รอยละ 2.67
พฤติกรรมนักทองเที่ยวดานประเภทของแหลงทองเที่ยวที่ชื่นชอบ พบวา นักทองเที่ยวที่พักประเภทโฮมสเตย
ของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญ ชื่นชอบชมงานวัฒนธรรมและประเพณี รอยละ
64.33 รองลงมาคื อ ชื ่ น ชอบแหล ง ธรรมชาติ ร ิ ม แม น ้ ำ โขง ร อ ยละ 24.00 และน อ ยที ่ ส ุ ด คื อ ชื ่ น ชอบท อ งเที ่ ย ว
เชิงประวัติศาสตร รอยละ 4.33
ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง
จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐานของโฮมสเตย
คาเฉลี่ย
SD
การแปรผล
ลำดับ
ดานลักษณะทางกายภาพของโฮมเตย
4.11
0.439
ระดับมาก
4
ดานอาหารและโภชนาการ
3.76
0.385
ระดับมาก
9
ดานความปลอดภัย
3.68
0.479
ระดับมาก
10
ดานอัธยาศัยไมตรีของเจาของบาน
3.95
0.255
ระดับมาก
5
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
4.25
0.329 ระดับมากที่สุด
2
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
3.88
0.358
ระดับมาก
7
ดานวัฒนธรรม
4.38
0.269 ระดับมากที่สุด
1
ดานการสรางคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน
4.19
0.730
ระดับมาก
3
ดานการบริหารของกลุมโฮมสเตย
3.62
0.442
ระดับมาก
11
ดานการประชาสัมพันธ
3.92
0.469
ระดับมาก
6
ดานความรวมมือของชุมชน
3.80
0.399
ระดับมาก
8
โดยรวม
3.96
0.153
ระดับมาก
จากตารางที่ 2 พบวา ดานปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง
นักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.96, SD = .153) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขามาพักมากที่สุดคือดาน
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วัฒนธรรม ( X = 4.38, SD = .269) รองลงมาคือดานกิจกรรมการทองเที่ยว ( X = 4.25, SD = .329) และนอยที่สุด
คือดานการบริหารของกลุมโฮมสเตย ( X = 3.62, SD = .442)
ผูวิจัยไดรับขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินงานที่พักประเภทโฮมสเตยของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ
ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนที่พักทั้งประเภทโฮมเสตย รวมทั้งสิ้น 67 แหง ซึ่งเปนขอมูลของที่พักที่มีการ
ขึ้นทะเบียนไวกับเทศบาลตำบลเขมราฐ จากการสำรวจพื้นที่นักทองเที่ยวมีคาใชจายสำหรับที่พักไมกิน 1,000 บาท
และที่พักที่นิยมของนักทองเที่ยวคือโฮมสเตยเนื่องจากนักทองเที่ยวตองการไปสัมผัสชีวิตชีวิตของวิถีชนบทในแบบ
เขมราฐที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเขาพักอาศัยประเภทโฮมสเตย
เนื่องจากมีราคาถูก และราคาที่พักตอคืนเทากันทุกโฮมเสตย ซึ่งราคาไดมีการควบคุมโดยเทศบาลตำบลเขมราฐ
นักทองเที่ยว 1 คน คาใชจายในการพักรวมอาหารเชา 370 บาท สวนรีสอรทมีการควบคุมราคาที่พักไมเกิน 500 บาท
ตอคืนรวมอาหารเชา
หากพิจารณาถึงศักยภาพของที่พักในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับปานกลาง โดยมีการ
ใหบ ริการหลากหลายประเภท ทั้ง โรงแรม รีส อรท หรือโฮมสเตย ซ ึ่ง จุด แข็ง คื อที่ พ ัก ประเภทโฮมสเตย ราคาที่
นักทองเที่ยวสามารถจับตองได เพราะเทศบาลตำบลเขมราฐมีการควบคุมราคา และจากตารางจะเห็นวาจำนวนของที่
พักมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเริ่มแรกมีการปรับปรุงบานเรือนเปนโฮมสเตยเพียงไมกี่หลัง หลังจากการทองเที่ยวในอำเภอ
เขมราฐไดรับความนิยมมากขึ้น นำมาสูรายไดใหกับคนในชุมชน ทำใหประชาชนในพื้นที่มีการปรับปรุงบานเรือนเปน
โฮมสเตยมากขึ้น โดยที่พักประเภทโฮมสเตยสวนใหญอยูในชุมชนบานหนองวิไล และชุมชนบานเหนือเขมราฐ เนื่องจาก
มีที่ตั้งริมแนน้ำโขงจึงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
อภิปรายผล
สภาพบุคคลของนักทองเที่ยวที่มาพักในโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง สวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 36-45 ป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25000 บาท และ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
พฤติกรรมนักทองเที่ยวดานจุดประสงคของการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวที่พักประเภทโฮมสเตยของ
วิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญ เดินทางมาทองเที่ยวเพื่อพักผอน หยอนใจ ไดรับ
ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธจากสื่อโซเซียล โดยนักทองเที่ยวชื่นชอบชมงานวัฒนธรรมและประเพณี
ดานปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง นักทองเที่ยวที่มาพักใน
โฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขามาพักมากที่สุดคือดานวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของ
วธาริดา สกุลรัตน (2559) ทำการศึกษาเรื่องการศึกษาเอกลักษณเพื่อหาแนวทางสรางมูลคาเพิ่มใหกับที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา กลุมนักทองเที่ยวที่เขาพักที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นวา เอกลักษณของ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 รองลงมาคือดาน
กิ จ กรรมการท อ งเที ่ ย ว สอดคล อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของอรวี ประสงค ส ิ น (2562) ทำการศึ ก ษาเรื ่ อ งการจั ด กิ จ กรรม
นันทนาการในแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยของชุมชนบานบางเบา อำเภอเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา นักทองเที่ยวมี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุดคือกิจกรรมนันทนาการการดนตรีและ
รองเพลง รองลงมาคือกิจกรรมนันทนาการกลางแจง/นอกเมือง และนอยที่สุดคือกิจกรรมนันทนาการทองเที่ยว
ทัศนศึกษา และดานที่นอยที่สุดคือดานการบริหารของกลุมโฮมสเตย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกรัตน ดวงพิกุล
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และ จารุนันท เมธะพันธุ (2561) ทำการศึกษาเรื่องโฮมสเตยกับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดนาน พบวา
ผูประกอบการโฮมสเตย ใหความสำคัญกับการจัดการทองเที่ยวของโฮมสเตยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก 1) ดานอาหารของนักทองเที่ยว 2) ดานที่พักของนักทองเที่ยว และ 3) ดาน
การบริหารจัดการโฮมสเตย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากขอมูลนักทองเที่ยวและสภาพปจจุบันของการดำเนินการโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง
ควรเพิ่มชองทางไดรับขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธจากสื่อโซเซียลใหมากขึ้น ควบคุมมาตรฐานของโฮมสเตย
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ จัดรูปแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา เนื่องจากอำเภอเขมราฐมี
ตนทุนทางวัฒนธรรมสูง
(2) แนวทางการโฮมสเตยวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง ในการรองรับการทองเที่ยว จากขอมูลของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย อำเภอเขมราฐ ควรมีการปรับปรุงเสนทางเขาถึงทองเที่ยว การพัฒนารูปแบบการขนสงสาธารณะ
การพัฒนาความรูดานการบริการใหกับผูประกอบการโฮมสเตย เพิ่มรูปแบบการทองเที่ยวใหมากขึ้น มีการเพิ่ม
โปรแกรมเยี่ยมชมหมูบานสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปคือ ควรมีการศึกษาเสนทางการทองเที่ยวในเขตอำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว และเปนการ
กระจายรายไดสูชุมชน
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