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การศึกษาการบริหารจัดการท่ีพักอาศัยแบบโฮมสเตยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหแนวทางการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาท่ีพักอาศัยแบบโฮมสเตยรวมกับการนําภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรทองถ่ิน รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนมาใชอยาง

เหมาะสม  มีการกําหนดพื้นท่ีศึกษาในหมูบานบุไทร อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยยึดดัชนีชี้วัด 8 ดานของโฮมสเตยมาตรฐานสําหรับการ

บริหารจัดการ ไดแก ดานท่ีพัก ดานอาหารและโภชนาการ ดานความปลอดภัย ดานการจัดการ ดานกิจกรรมทองเท่ียว ดานส่ิงแวดลอม ดาน

มูลคาเพิ่ม และดานสงเสริมการตลาด  

กระบวนการวิจัยไดมีการเก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิกอนในเบื้องตนเพื่อทราบถึงขอมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา และการเก็บขอมูลใน

ภาคสนามท่ีไดจากการสัมภาษณและสังเกต โดยแยกแบบสอบถามออกเปน 3 ชุด สําหรับกลุมประชากร 4 กลุม คือ (1) กลุมเจาของบานพักโฮมสเตย 

จํานวน 18 หลัง เก็บขอมูลได 100% (2) กลุมสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมอ่ืนของโฮมสเตย เก็บขอมูลได 54 ราย จาก 110 ราย (3) กลุมนักทองเท่ียว มี

การเก็บขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 – เดือนมกราคม 2550 สามารถเก็บขอมูลได 80 ราย และ (4) กลุมผูนําโฮมสเตย ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณจากผูนํากลุมโฮมสเตยฯ และกรรมการบริหาร ท้ังหมดจํานวน 3 ราย 

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ชุมชนบานบุไทรไดมีการรวมกลุมสมาชิกเปดทําท่ีพักอาศัยแบบโฮมสเตยเพื่อเปนกิจกรรมสรางรายไดเสริม

แกชุมชน โดยยึดเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนเกิดความสมดุลและอยู

บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอยางแทจริง ผลจากการใชหลักความพอประมาณ โฮมสเตยบานบุไทรมีการวางแผนในการใชทรัพยากรอยาง

เหมาะสมและเกิดประโยชนตอชุมชน ท้ังสวนท่ีเปนท่ีพัก การใหบริการ และกิจกรรมทองเท่ียว ลวนเกิดจากการใชทรัพยากรภายในทองถ่ินเปนหลัก ทํา

ใหลดตนทุนในการดําเนินงานลง รวมถึงในการดําเนินกิจกรรมตางๆ น้ัน ไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีใหสอดคลองกับศักยภาพของแตละบุคคล  ทํา

ใหการเขารวมกิจกรรมน้ันไมสงผลเสียตอการดําเนินชีวิตประจําวันของเหลาสมาชิก การใชหลักความมีเหตุมีผล ทําใหการวางแผนดําเนินงานของ

โฮมสเตยบานบไุทรมีความสอดคลองกับเหตุและปจจัยท่ีเก่ียวของกับชุมชนท้ังในดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน โดยอาศัยการมีสวนรวม

ของชุมชน รวมถึงการเสนอขอคิดเห็นตางๆ ในการดําเนินงาน การใชหลักภูมิคุมกัน ทําใหสมาชิกท่ีทําโฮมสเตยลดความเส่ียงทางดานการเงิน โดยมี

สหกรณออมทรัพยของชุมชนเปนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า ชวยปองกันผลกระทบตอวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและส่ิงแวดลอมดวยการกําหนด

กฎระเบียบ รวมถึงสรางภูมิคุมกันดานส่ิงแวดลอมดวยการปลูกฝงเยาวชนใหชวยกันดูแลรักษา สวนเงื่อนไขดานความรู สงผลใหเกิดการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาประยุกตกับศาสตรสมัยใหมออกมาในรูปของผลิตภัณฑเพื่อสรางรายได อีกท้ังยังสรางความนาสนใจใหกับโฮมสเตยดวยการเปน

แหลงเรียนรูดานเกษตรกรรม สุดทายคือเงื่อนไขดานคุณธรรม สงผลใหการดําเนินงานมีความโปรงใส และการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม มุงไปท่ี

ผลประโยชนโดยรวมของชุมชนเปนท่ีต้ัง ทําใหเกิดความสามัคคีขึ้นในกลุมสมาชิก ซึ่งปจจัยสําคัญท่ีสรางความสําเร็จในการทําโฮมสเตยของชุมชน

บานบุไทรน้ัน มาจากภาวะความเปนผูนําของประธานกลุมฯ ท่ีเล็งเห็นถึงความสามารถของชุมชนในการท่ีจะพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดมูลคาเพิ่ม 

รวมถึงตองการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสวนสําคัญอีกประการหน่ึงคือการมีสวนรวมของเหลาสมาชิกท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกันในการท่ีจะ

พัฒนาชุมชนใหมีความกาวหนาและเกิดความเขมแข็ง โดยยึดหลักในการพึ่งพาตนเองเปนสําคัญ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะเปนรากฐานท่ีเขมแข็งใหกับชุมชน

ในการพัฒนาในสูความย่ังยืนตอไป  สวนปญหาท่ีพบก็คือ ชุมชนยังใชทรัพยากรท่ีมีอยูยังไมเต็มความสามารถท้ังบุคลากรและสถานท่ีทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ  ชุมชนยังขาดการวางแผนการใชทรัพยากรในระยะยาว โดยเฉพาะแหลงนํ้า อันเปนผลสืบเน่ืองจากนักทองเท่ียวโฮมสเตยและนักทองเท่ียวที

เขามาพักในรีสอรทใกลเคียงมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกป ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ควรสรางความเขาใจและกระบวนการเรียนรูรวมกันในหมู

สมาชิก ควรพัฒนาโฮมสเตยจากฐานทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความหลากหลายมากข้ึน และควรวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรของทองถ่ินใน

ระยะยาวโดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานราชการในการใหคําปรึกษาและวางระบบ 
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In this study, we focus on a homestay accommodation administration and management based on the sufficiency economy concept. The study 

aims to analyze an application of the sufficiency economy concept to developing homestay accommodation by exercising local wisdom, resource 

management principles, with the community’s way of life being taken into account. Baan Busai, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province, is 

our study site. Eight aspects of homestay are used as indexes for categorizing management standards: aspects of physical characteristics (i.e. buildings, 

infrastructure); food and hygiene; safety; management; sightseeing and entertaining activities; environment; value added; and marketing promotion plan. 

At the beginning, data was collected from secondary sources in order to provide an overview of Baan Busai. Then, further data collected from 

field study was derived from interviews and observation. Questionnaires are divided into 3 types for 4 subject groups: homestay accommodation owners; 

members participating in homestay’s activities; tourists; and homestay accommodation leaders. (1) Homestay accommodation owners: 18 homestay 

accommodations. All data was collected. (2) Members participating in homestay activities: 54 from 110 questionnaires were collected. (3) Tourists: data 

was collected between October 2006 - January 2007: 80 tourists. (4) Homestay accommodation leaders and management committee: 3 people were 

interviewed. 

The study’s results show that the Baan Busai Community has joined hands in setting up a homestay accommodation. They aim to earn extra 

money from the  homestay. Their homestay management is based on the concept of sufficiency economy to achieve a balanced resource allocation and the 

community’s self-reliance. Having exercised the Moderation Principle, the Baan Busai Homestay has successfully utilized community resources beneficially 

and suitably. The accommodation itself, services and sightseeing of activities are all locally oriented, and hence the cost can be lowered. Moreover, each 

member of staff is assigned to take responsibility according to his/her potential. Therefore, his/her participation in homestay activity does not badly affect 

his/her daily life. Applying the Sensibility Principle enables the planning of the Baan Busai Homestay to be in accordance with the community’s culture, 

tradition, and lifestyle. Community involvement is indeed one of the key factors in the success of the Baan Busai Homestay. The Immunization Principle 

helps reduce the financial risks of homestay. A local saving cooperative is set up as a helpful source of investment with low interest rates. This helps protect 

against possible bad impact on culture, local tradition, and the environment by stipulating necessary rules and regulations. The Baan Busai Homestay also 

place equal emphasis on creating environmental immunity by teaching the youth to preserve the environment. The Knowledge Condition leads to an 

amalgamation of local wisdom and modern fields of study which result in profitable products. The Baan Busai Homestay also tries to adapt itself to be an 

agricultural knowledge centre. The Moral Condition makes management and implementation transparent and accountable. Wealth distribution is fair and for 

the benefit of the whole community. As a result, all group members are united. The key factor contributing to the Baan Busai Homestay’s success is 

leadership of the group leader who realizes the community and individuals’ potentials. He manages to successfully add value to the existing resources and 

upgrade the community’s quality of life.  Another key factor leading to the success of the  Baan Busai Homestay is community involvement: community 

members all share common goals in developing and strengthening their community. All the above-mentioned factors lead to the community sustainable 

development. However, group members also encounter some problems. The community has not yet optimized the use of available resources, especially 

human capacity and natural attractions. Community members still lack long-term planning for resource utilization, particularly water resources. This problem 

becomes obvious when tourists increasingly visit Baan Busai Homestay each year. From this study, it is recommended that understanding and cooperative 

learning among group members be encouraged. Homestay accommodation should be further developed by using and diversifying available resources. 

Long-term management of local resources should be introduced together with government agencies’ assistance in providing consultation especially 

systematic planning. 
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