
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 127 

 

การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยส าหรับการพัฒนาระบบการให้ค าแนะน า         
ในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

Developing Thai Homestay Standard Evaluation Form for the Development of 
Evaluating Recommendation Systems to Acquire Thai Homestay Standard 

Certification   
 

ทิวาวัลย์ ต๊ะการ1  บังอร ฉัตรรุ่งเรือง2  เสมอแข สมหอม3  และณัฐิยา ตันตรานนท์4 
Tiwawan Takran1  Bung-on Chartrungruang2  Samerkae Somhom3  and Nuttiya Tantranont4 

 

1นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวขิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกจิและการศึกษา                                                   
วิทยาลยัพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชีุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

2อาจารย์ประจ าภาควิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
3อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

4อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยส าหรับการพัฒนาระบบการ

ให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดในแต่ละตัวช้ีวัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เช่ียวชาญที่เป็น
คณะกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และความเข้าใจ
ในเรื่องเกณฑ์และตัวช้ีวัดในการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน  5 คน จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย มีองค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัด จ าแนกตามคุณสมบัติของโฮมสเตย์ในดา้น
ที่พัก อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก รายการน าเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การสร้างคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์
และการประชาสัมพันธ์ จากนั้น น าเกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวมาสร้างแบบประเมินเพื่อแปลงตัวช้ีวัดที่เป็น         
เชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินคุณภาพของแบบประเมิน จากน้ัน น ามาวัด
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหา (IOC : Index of item Objective Congruence)  ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบประเมิน
ส่วนที่หนึ่งใช้วัดคุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์ จ านวน 11 ข้อ ใช้ได้ 11 ข้อ  และแบบประเมินส่วนที่สองใช้วัด
คุณสมบัติขององค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัด จ านวน 140 ข้อ ใช้ได้ 130 ข้อ จากนั้นน าแบบประเมินที่ได้มา
ทดลองเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโฮมสเตย์จ านวน 21 แห่ง 100 หลังคาเรือน แล้วน ามาวัดความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  มีค่าเท่ากับ 0.940   
หากตัดข้อค าถามเกี่ยวกับมีกระดาษช าระไว้บริการในห้องน้ าหรือไม่?  จะท าให้ความเช่ือมั่นจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.943 
เมื่อพิจารณาแล้วไม่ตัดข้อค าถาม  เนื่องจากยังมีความเช่ือมั่นของแบบประเมินในระดับสูงเช่นเดิม และหากตัด
ค าถามข้อนี้แล้วจะไม่ครอบคลุมกับตัวช้ีวัดที่ต้องการวัด  จึงน าข้อค าถามทั้งหมดที่ได้ใช้ในการพัฒนาระบบการให้
ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต่อไป  
ค าส าคัญ :  มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย / แบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย / ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา / ความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 

Abstract 
The objective of this research was to develop Thai homestay standard evaluation form 

for the development of evaluating recommendation systems to acquire Thai homestay standard 
certification in an attempt to obtain the questions suitable for and relate to the objectives of 
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each indicator. The population was the experts who were the Thai Homestay Standards assessor 
committee and specialized with some experiences and understanding in the assessment criteria 
and indicators. The purposive sampling method was utilized with five samples. The data from the 
literature review and the in-depth interviews revealed that there were ten assessment criteria 
and 31 indicators. According to the features of homestay, they were divided into 
accommodation, food and nutrition, safety, hospitality of hosts and host members, travel 
itinerary, natural resources and the environment, culture, product value and value addition, 
management of homestay groups, and public relations. After that, the criteria and indicators were 
constructed into an assessment model in order to change them from a qualitative assessment to 
a quantitative assessment. The model was then assessed for its quality by the five experts. It was 
then assessed for its content validity by using the Index of Item Objective Congruence (IOC). The 
analysis results were divided into 2 sections. The first section consisted of 11 items used for 
assessing the basic qualities of homestay and 11 items were selected as appropriate. The second 
section consisted of 144 items used for assessing the 10 criteria and 31 indicators, and 130 items 
were selected as appropriate. After that, these evaluation forms were used to obtain information 
from 21 homestay entrepreneurs, 100 households in total. The results revealed that its reliability 
measured using Cronbach’s alpha-coefficient was 0.940. If the question, Is there a toilet paper in 
the public restrooms, was deleted, its reliability will be increased to be 0.943. However, this 
question will be included in this study because its reliability of evaluation forms was still in the 
high level. And if it was deleted, the rest won’t be able to cover all indicators for measuring in 
this study. That’s why all questions will be used to further develop the Homestay Standard 
Thailand Certification Recommendation System. 
Keywords  : Thai Homestay Standard / Thai Homestay Standard Evaluation Form / Content 
Validity / Cronbach’s alpha-coefficient 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

รายได้จากการท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย การพักโฮมสเตย์เป็นทางเลือก
หนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และ
รัฐบาลได้ออกกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น จึงท าให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญกับ
การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ส านักพัฒนาบริการการ
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าตัวช้ีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay Standard) 
ขึ้น  ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ไทย     
(สุขุม พันธุ์ณรงค์, 2556, กรกฎาคม 3)  และด าเนินการตรวจมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในปี พ.ศ. 2547- 2557 มี
ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ทั้งสิ้น 142 แห่ง กระจายใน 51 จังหวัด ครอบคลุม ทุกภาค
ของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558, หน้า 1)  

การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการตรวจประเมินคุณสมบัติ
โฮมสเตย์เบื้องต้น หากผู้ประกอบการโฮมสเตย์ผ่านคุณสมบัติแล้ว ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาประจ าจังหวัดจะ
ด าเนินการส่งคณะกรรมการตรวจประเมินโฮมสเตย์ประจ าจังหวัดไปตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจ
คุณสมบัติถึง องค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัดต่อไป ดังนั้น แบบประเมินดังกล่าวจึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ยึดตาม
ขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว  แบบประเมินส่วนที่ 2 ประเมินตามกรอบ
ดัชนีช้ีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย องค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัดนั้น ใช้การประเมินแบบวัดระดับความส าคัญ 
(Rating Scale) ผู้ประเมินจะให้ความส าคัญในแต่ละตวัช้ีวัด โดยอาศัยมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) ใน
การล าดับความส าคัญของปัจจัย โดยก าหนดล าดับความส าคัญ 6 ระดับ โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
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จะต้องได้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 70.00 คะแนนขึ้นไป และได้รับค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับหรือมากกว่า 3.50  
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558, หน้า 9-18)  เนื่องจากตัวดัชนีมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น หาก
น าเอาแบบประเมินของกรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมิน
เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จะเกิดปัญหา เพราะเป็นการประเมินในภาพรวมในแต่ละตัวช้ีวัด หาก
ตัวช้ีวัดนั้นเป็นตัวดัชนีที่เป็นการวัดเชิงคุณภาพ  ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถประเมินคุณภาพของตัวช้ีวัดดังกล่าว
ได้เหมือนผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์  

เนื่องจากตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้จึงน าแบบประเมินที่ได้จากกรมการท่องเที่ยวมาพัฒนา
ให้ได้แบบประเมินที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมิน
เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้ โดยใช้ตัวช้ีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย องค์ประกอบ 10 ด้าน 31 
ตัวช้ีวัด และท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในแต่ละตัวช้ีวัดโดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC : Index of item Objective 
Congruence)    และท าการคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่ได้ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ  0.50  เป็นต้นไป (สมชาย 
วรกิจเกษมสกุล, 2554) จากนั้นน าแบบประเมินมาทดลองเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 21 แห่ง 100 
หลังคาเรือน แล้วน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน เพื่อใช้ในการปรับแก้ไขก่อนที่จะน ามาใช้เป็นข้อ
ค าถามในการพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าฯ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
เพื่อพัฒนาแบบประเมินส าหรับใช้ในระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การ

รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ คุณสมบัติโฮมสเตย์เบื้องต้น   เกณฑ์ของ

องค์ประกอบและตัวช้ีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเทีย่ว แสดงในกรอบแนวคิดของงานวิจัยข้างต้น 
 
 
 

คุณสมบัติโฮมสเตย์ เบื้องต้น 10 ประการ 

1.จะต้องไมเ่ป็นอาชีพหลักของเจ้าของบ้าน 

2.ตัวบ้านมีความแข็งแรงและมพีื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือและไม่ใช้ประโยชน์สามารถดัดแปลงให้นกัทอ่งเที่ยว

พักได้ไม่เกนิ 4 ห้อง หรือไมเ่กนิ 20 คนตอ่หลัง 
3.นักท่องเที่ยวตอ้งพักค้างแรมในบ้านเดียวกับเจ้าของบ้าน 

4.เจ้าบ้านและสมาชกิพอใจต้อนรับและถ่ายทอดวัฒนธรรมอนัดีงามนักท่องเที่ยว 
5.เจ้าของบ้านและสมาชกิให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการจัดการโฮมสเตย์เป็นอย่างดี 
6.บ้านนั้นตอ้งเป็นสมาชกิของกลุม่ ชมรม หรือสหกรณท์ี่รวมกนัจัดการโฮมสเตย์ชุมชน 
7.จ านวนหลังคาเรอืนที่สมาชิกของกลุ่ม ชมรมหรอืสหกรณ์ อย่างนอ้ย  3 หลังคาเรือนขึ้นไป 
8.บ้านที่ขอรับการประเมนิทกุหลังตอ้งมีเลขที่บ้าน ออกโดยส่วนราชการ 
9.ที่ตั้งของชุมชนหรอืกลุม่โฮมสเตย์ต้องไมต่ั้งอยู่ในพื้นที่อนุรกัษ์   หากตั้งอยู่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพืน้ที่

เป็นลายลักษณอ์ักษร 
10.ด าเนินการจัดท าโฮมสเตย์ตามขอ้ก าหนดของกรมการท่องเที่ยวมาไม่ต่ ากว่า 6 เดอืน 
เกณฑ์ขององค์ประกอบ และตัวช้ีวัดของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเท่ียว 
1.เกณฑ์ด้านที่พกั มีตวัชี้วัด คือ  ลกัษณะบา้นพักที่เป็นสดัส่วน , ที่พักที่นอนสะอาดและสบาย,ห้องอาบน้ าและ

ห้องส้วมสะอาด มิดชิด และ มีมุมพกัผอ่นภายในบ้านหรือในชุมชน 
2.เกณฑ์ด้านอาหาร มีตัวชี้วัด คอื  ชนิดของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร, น้ าดื่มสะอาด, ภาชนะที่

บรรจอุาหารสะอาด และห้องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวถูกสขุลักษณะ 
3.เกณฑ์ด้านความปลอดภัย มีตัวชีว้ัด คอื การเตรียมความพรอ้มเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ มีการจัด

เวรยามดแูลความปลอดภัย 
4.เกณฑ์ด้านอัธยาศัยไมตรขีองเจ้าของบ้านและสมาชกิ มีตัวบ่งชี้ คอื การตอ้นรับและการสร้างความคุ้นเคย  และ

การสร้างกจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถขีองชุมชน 
5.เกณฑ์ด้านรายการน าเที่ยว มีตัวบ่งชี้ คอื มีรายการน าเที่ยวชัดเจนซ่ึงผ่านการยอมรับจากชมุชน, ข้อมูลกิจกรรม

การท่องเที่ยว และเจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่และประสานงานให้มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นน าเที่ยว 
6.เกณฑ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละการทอ่งเที่ยว มีตัวบ่งชี ้คือ มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือบริเวณ

ใกล้เคียง, มีการดแูลแหล่งท่องเที่ยว, มีแผนงานหรอืมาตรการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบการ
ท่องเที่ยวและโลกรอ้น และมีกจิกรรมในการลดผลกระทบจากการทอ่งเที่ยว 

7.เกณฑ์ด้านวัฒนธรรม มีตัวบ่งชี้ คอื การด ารงรกัษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น และการรกัษาวิถีชมุชนคงไว้
เป็นกจิวัตรปกต ิ

8.เกณฑ์ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน มีตัวบ่งชี ้คือ ผลติภัณฑ์ชมุชนเพือ่จ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว และ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

9.เกณฑ์ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ มีตัวบ่งชี้ คือ การรวมกลุ่มของชาวบ้าน,มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

โฮมสเตย์, กฎ กติกา การท างานของคณะกรรมการ,มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม และมรีะบบการ
จองล่วงหน้า ลงทะเบียนและช าระเงนิล่วงหน้า 

10.เกณฑ์ด้านการประชาสมัพันธ ์มีตัวบ่งชี ้คือ มเีอกสาร สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยวของชุมชน และมี
การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 

แบบ
ประเมนิ
มาตรฐาน
โฮมสเตย์
ไทยใหม่
ส าหรับ

น ามาใช้ใน
การพัฒนา
ระบบการ

ให้
ค าแนะน า
ในการเข้า
รับการ
ตรวจ

ประเมนิ
เพื่อให้ได้

การรับรอง
มาตรฐาน
โฮมสเตย์

ไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย   
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวางแผนการด าเนินงานวิจัย 

แบ่งเป็นล าดับขั้นตอน 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ท าการสังเคราะห์แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการ

ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัด  รวมทั้งศึกษาทฤษฎีใน
การพัฒนาแบบประเมิน  

ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิจัยประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแกนหลักในการจัดท าแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ตลอดจนเป็นผู้อบรมให้แก่โฮมสเตย์และผู้ตรวจประเมินทั่วประเทศไทย ตลอดจนได้รับการแต่งตั้งจากกรมการ
ท่องเที่ยวให้เป็นกรรมการที่มาจากผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ รับผิดชอบด าเนินการตรวจประเมิน
มาตรฐานโฮมสเตย์ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ านวน 1 ท่าน (ส านักงานพัฒนาบริการท่องเที่ยว, 2555) ซึ่งเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความเข้าใจและเช่ียวชาญในเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมากที่สุดคนหนึ่งใน
ประเทศไทย 

ช้ันตอนท่ี 3 ท าการวิเคราะห์เกณฑ์และตัวช้ีวัด จากแบบประเมินของกรมการท่องเที่ยว โดยมีขั้นตอนการ
สร้างแบบประเมิน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,2549 ,หน้า 127-128)  ดังนี้ 1) ท าการก าหนดข้อมูลและตัวช้ีวัด   2) 
เลือกชนิดและรูปแบบค าถาม  3) ท าการเขียนข้อค าถาม ซึ่งเดิมตัวช้ีวัดจะเป็นการประเมินแบบภาพรวม  น ามาแตก
เป็นประเด็นย่อยๆ แล้วจ าแนกว่าประเด็นย่อยนั้นเป็นการวัดเชิงปริมาณหรือเป็นการวัดเชิงคุณภาพ จากนั้น ท าการ
พัฒนาข้อค าถามข้อย่อยนั้นโดยการแปลงตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพให้สามารถวัดเชิงปริมาณได้ 4) เรียงข้อค าถาม
และจัดรูปแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการตอบ 5) ท าการตรวจสอบและแก้ไขขั้นต้น 6) ตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ประเมิน 7) คัดเลือกข้อค าถามที่เหมาะสมเพื่อใช้ในพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมิน
เพือ่ให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  

ขั้นตอนท่ี 4  น าแบบประเมินที่พัฒนาแล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญที่อยู่ในขั้นตอนที่ 2 ท าการตรวจสอบซ้ าเพื่อดู
ว่าข้อค าถามใดตกหล่น และด าเนินปรับแก้ตามข้อแนะน า โดยในค าถามแต่ละข้อ ผู้เช่ียวชาญจะพิจารณาเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 ,หน้า 70)   

 พิจารณาให้  1  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
      0  เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
     -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
ขั้นตอนที่  5 น าแบบประเมินดังกล่าวมาสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ เ ช่ียวชาญที่เป็น

คณะกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยไม่ต่ ากว่า 5 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์ และความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์และตัวช้ีวัดในการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด 1 คน  สถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนด้านการท่องเที่ยว 1 คน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2 คน ส านักงานพัฒนาชุมชน 1 คน รวมเป็น     
5 คน  กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นผู้ที่เข้าใจเนื้อหาของเกณฑ์องค์ประกอบและตัวช้ีวัด เหมาะสมที่เป็นผู้ตรวจเนื้อหา
ความเที่ยงตรงของแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สอดคล้องกับ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2549 ,หน้า 191) 
กล่าวว่า การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหานั้น ตรวจสอบได้โดยการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญทางเนื้อหานั้นเป็นเกณฑ์ 
และค าถามที่ใช้ในระบบการให้ค าแนะน าฯ น้ันเปรียบเสมือนตัวแทนผู้ตรวจประเมินถามกับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 
เพื่อน าค าตอบที่ได้ไปค านวณเพื่อให้ค าตอบแก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์นั้นๆ ว่าผลการประเมินจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การประเมินในแต่ละเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนที่ 6 น าคะแนนแบบประเมินของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน มาวัดค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)  เพื่อวัดแบบประเมินแต่ละข้อที่พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรอืพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of item Objective 
Congruence) (สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2554, หน้า 25)  โดยใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1977, 
pp.49-60)  ดังนี ้
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                                            IOC = ∑ R

N
     

 
โดยที่    IOC      เป็นค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

                 R         คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
∑ 𝑅       ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

                N         จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องฯ ของข้อค าถามที่ได้จากการค านวณจากสูตรที่มีค่า

ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้ 
ค่า IOC  ตั้งแต่ 0.00 – 0.49  ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดค าถามข้อนั้นท้ิง 
ค่า IOC ตั้งแต่ 0. 50 - 1.00   ค าถามข้อน้ันมีค่าเที่ยงตรง น าไปใช้ได้ 

ขั้นตอนที่ 7 ท าการคัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นต้นไป   
มาใช้ในแบบประเมินในการพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 8 น าแบบประเมินที่ได้ในขั้นตอนที่ 7 มาเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในภาคเหนือใน 
7 จังหวัด โดยวิธีการเลือกเฉพาะเจาะจง จ านวน 21 แห่ง 100 หลังคาเรือน  แล้วน ามาวัดความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970) ซึ่งพิจารณา
จากค่าความสัมพันธ์ระหว่างค าถามแต่ละข้อในแบบประเมินนั้น ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ (2548, หน้า 95) ใช้สูตรดังนี ้ 

 

= 𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑠𝑡
2 ) 

 
โดยที่     = ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (Alpha coefficient) 
     k   =  จ านวนข้อค าถามทั้งหมดในเครื่องมือวัด 
     𝑠𝑖

2 = ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
          𝑠𝑡

2 = ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
เกียรติสุดา ศรีสุข (2547, หน้า 153) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาความเชื่อมั่น ของ Garett  ว่า 

ค่าตั้งแต่ 0.00 - 0.20  แสดงว่ามีความเชื่อมั่นต่ ามาก 
ค่าตั้งแต่ 0.21 - 0.40  แสดงว่ามีความเชื่อมั่นต่ า 
ค่าตั้งแต่ 0.41 - 0.70  แสดงว่ามีความเชื่อมั่นปานกลาง  
ค่าตั้งแต่ 0.70 - 1.00 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 

ขั้นตอนที่ 9  ค านวณค่าสถิติพื้นฐานของข้อค าถามรายข้อ (item) ค่าสถิติพื้นฐานของทั้งฉบับ 
(Scale) และค่าสถิติพื้นฐานเมื่อหักข้อค าถามข้อน้ันออก ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ (2548, หน้า 97) ดังนี้  

Scale mean if item deleted เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนสเกลนั้น ถ้าค าถามข้อนั้นถูกออกจากสเกล  
Scale variance if item deleted เป็นความแปรปรวนของคะแนนสเกลนั้น ถ้าค าถามข้อนั้นถูก

ออกจากสเกล 
Corrected item total correlation ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของค าถามแต่ละข้อกับคะแนน

รวมในสเกลที่ค านวณจากค าถามข้ออื่นๆ ในชุดนั้น หรือ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อนั่นเอง 
Alpha if item deleted เป็นการค านวณความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาจากค าถามอื่นๆ ที่อยู่

ในสเกล ถ้าค าถามข้อนั้นถูกออกจากสเกลนั้น 
 ท าการพิจารณาตัดข้อค าถาม และปรับแก้แบบประเมินเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ

โฮมสเตย์ไทยเพื่อใช้เป็นฐานกรณี (Case base) ในระบบการให้ค าแนะน าฯ ต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย  
ในการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว มีขั้นตอนการตรวจประเมินอยู่ 2 

ขั้นตอนหลัก คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้น  โฮมสเตย์ที่ยื่นขอตรวจประเมินจะต้องผ่าน

การประเมินคุณสมบัติโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้นเสียก่อน จึงจะได้รับการตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 2  ตามเกณฑ์
องค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัด ดังนั้น จึงได้น าเอาคุณสมบัติโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้นมาสร้างค าถามที่ใช้วัดในแบบ
ประเมิน จ านวน 11 ข้อ แล้วน าแบบประเมินที่ได้จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มาท าการค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC) ได้ผลลัพธ์แสดงดังตารางที่ 1   

 
ตารางที่ 1  ค าถามที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้น และค่าดัชนี IOC   

ข้อที ่ ค าถามที่ใช้วัด ค่าดัชนี 
IOC 

1 โฮมสเตย์ถือว่าเป็นอาชีพหลักของเจ้าของบ้านหรือไม่ 0.00 
2 บ้านพักโฮมสเตย์มีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สามารถน ามาดัดแปลงเพื่อท่ีจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 4 ห้อง มีความแข็งแรงและ
ปลอดภัยพอที่จะรับผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 20 คน 

1.00 

3 ห้องนอนส าหรับนักท่องเที่ยวตั้งอยู่อย่างไร 0.00 
4 เจ้าบ้านและสมาชิกของบ้านพักโฮมสเตย์พอใจท่ีจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าพักแรม 

และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว 
1.00 

5 เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการโฮมสเตย์เป็น
อย่างดี 

1.00 

6 บ้านหลังนี้ เป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ ท่ีร่วมกันจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน 1.00 
7 จ านวนบ้านพักในโฮมสเตย์ที่เข้าขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์มากกว่า 3 

หลังหรือไม่ 
1.00 

8 บ้านพักโฮมสเตย์หลังนี้ มีเลขท่ีบ้านถาวร ท่ีออกจากส่วนราชการ 1.00 
9 
 

10 
 

11 
 

ที่ตั้งของชุมชนหรือโฮมสเตย์อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์   
สัตว์ป่าหรือไม่   
หากตอบว่า ใช่ ในข้อที่ 10 มีเอกสารยินยอมหรืออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
อนุญาตให้เข้ามาพักหรือใช้ประโยชน์หรือไม่ 
โฮมสเตย์ด าเนินกิจกรรมตามข้อก าหนดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนที่
จะเข้าขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ 

0.60 
 

1.00 
 

1.00 

 จาก 11 ข้อ  ใช้ได้ 9  ข้อ 
 

ได้ปรับค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ข้อที่ 1 “โฮมสเตย์ถือว่าไม่เป็นอาชีพหลักของเจ้าของ
บ้านหรือไม่” และข้อที่ 3 “นักท่องเที่ยวพักแรมในชายคาเดียวกับเจ้าของบ้านหรือไม่”  ท าให้ใช้ได้ทั้ง 11 ข้อ 
เนื่องจากไม่สามารถตัดข้อใดข้อหน่ึงทิ้งได้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติโฮมสเตย์เบื้องต้น 10 ประการ 

ขัน้ตอนท่ี 2  ท าการประเมินตามเกณฑ์องค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัด โดยสร้างข้อค าถามในแต่ละ
ด้านและตัวช้ีวัด จ านวน 140  ข้อ จากนั้น น าแบบประเมินที่ได้จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มาท าการค านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC)  แสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  สรุปจ านวนค าถามที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบเกณฑ์ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัดหลังจากการ
ตรวจสอบค่าดัชนี IOC  แล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  

เกณฑ์ด้าน ตัวชี้วัด เดิมมีข้อ
ค าถาม 

จ านวนข้อที่ 
IOC   0.5 

1.ที่พัก 1.1 ลักษณะบ้านพักเป็นสัดส่วน     4      4 
1.2 ที่พัก ที่นอนสะอาดและสบาย     7      7 
1.3 ห้องอาบน้ าสะอาดและห้องสว้มที่สะอาด มดิชิด    16     13 
1.4 มุมพักผ่อนภายในบ้านหรือในชุมชน     3      2 

2.อาหารและ
โภชนาการ 

2.1 ชนิดของอาหารและวัตถุดิบทีใ่ช้ประกอบอาหาร     7      4 
2.2 น้ าดื่มที่สะอาด     2      2 
2.3 ภาชนะท่ีบรรจุอาหารที่สะอาด     3      2 
2.4 ห้องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวมีความสะอาด     4      4 

3.ความ
ปลอดภัย 

3.1 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

    7      6 

3.2 การจัดระบบดูแลความปลอดภัย     7      7 
4.อัธยาศัยไมตรี
ของเจ้าบ้านและ
สมาชิกในครัวเรือน 

4.1 การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย 
 
4.2 การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน 

2 
 
3 

2 
 
3 

5.รายการน าเที่ยว 5.1 มีรายการน าเที่ยวท่ีชัดเจนส าหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้อง
ผ่านการยอมรับจากชุมชน 

4 4 

5.2 ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว 
5.3 เจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือประสานแจ้งให้

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน าเที่ยว 

4 
2 

4 
2 

6.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง 

        3      2 

6.2 การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว         2      2 
6.3 มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพื่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ลดสภาวะโลกร้อน 

        2      2 

7.วัฒนธรรม 7.1 การด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น         6      6 
7.2 การรักษาวิถีชีวิตชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกต ิ         2      2 

8.การสรา้งคุณค่า
และมลูค่าของ
ผลิตภณัฑ ์

8.1 ผลิตภณัฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึก ของฝาก
หรือจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 

        4      4 

8.2 ผลิตภณัฑ์ทีส่ร้างคณุค่าและมลูค่าที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน 

        1      1 

9.การบริหารของ
กลุ่มโฮมสเตย ์

9.1 การร่วมกลุ่มของชาวบ้าน         1      1 
9.2 คณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์         4      4 
9.3 กฎ กติกา การท างานของคณะกรรมการ        14     14 
9.4 มีการจ่ายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม         2      2 
9.5 ระบบการจองการลงทะเบียน และการมัดจ าล่วงหน้า         5      5 
9.6 รายละเอยีดของค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ที่

ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
        3      3 
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ตารางที่ 2  สรุปจ านวนค าถามท่ีพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบเกณฑ์ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัดหลงัจากการ
ตรวจสอบค่าดัชนี IOC  มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  (ต่อ) 

เกณฑ์ด้าน ตัวชี้วัด เดิมมี    
ข้อค าถาม 

จ านวนข้อที่ 
IOC   0.5 

10.การ
ประชาสมัพันธ์ 

10.1 เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

10 10 

10.2 แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5 5 
 รวม 140 130 

 
ในตารางที่ 3- 6 แสดงตัวช้ีวัดที่มีค าถามที่ค่าดัชนี IOC น้อยกว่า 0.5  และผลการปรับแก้ตามค่า IOC  

 

ตารางที่ 3 ค าถามที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติองค์ประกอบด้านที่ 1 ที่พัก และค่าดัชนี IOC   

ตัวชี้วัด ค าถามที่ใช้วัด ค่าดัชนี 
IOC 

1.1 ห้องอาบน้ าและ
ห้องส้วมที่สะอาด 
มิดชิด 

1.ในห้องน้ ามีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือไม่ ด้วยสิ่งใด 
2.ห้องน้ ามีความมิดชิดหรือไม่ 
3.ห้องน้ ามีความสะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก ใยแมงมุม ใช่หรือไม่ 
4.สภาพที่ล็อกประตูในห้องน้ าเป็นอย่างไร   
5.โถส้วมในห้องน้ าส าหรับนักท่องเที่ยวในบ้านเป็นแบบใด 
6.หากข้อ 5 เป็นส้วมราด สีของขันราดส้วมต่างกับสีของขันอาบน้ าหรือไม่ 
7.ส่วนอาบน้ าส าหรับนักท่องเที่ยวในบ้านเป็นแบบใด 
8.หากข้อ 7 เป็นถังหรือโอ่งราดตัว มีการแยกระหว่างขันอาบน้ ากับขันราด

ส้วมหรือไม่ 
9.ในห้องน้ ามีราวตากผ้า หรือไม่ 

1.00 
0.80 
1.00 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
1.00 

 
0.60 

 10.มีการเตรียมผ้าเช็ดตัวให้กับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
11.มีการเตรียมอุปกรณ์อาบน้ า (สบู่ หรือ แชมพู) ให้แก่นักท่องเที่ยว

หรือไม่ 
12.แหล่งน้ าท่ีใช้ในบ้านมาจากแหล่งใด 
13.หากแหล่งน้ ามาจากธรรมชาติ มีการพักน้ าไว้ระยะหนึ่ง แล้วแกว่ง

สารส้มก่อนใช้หรือไม่ 
14.ลักษณะของน้ าท่ีใช้ในบ้านพักเป็นอย่างไร 
15.มีถังขยะใช้ในห้องน้ าหรือไม่ 
16.มีกระดาษช าระไว้บริการในห้องน้ า หรือไม่ 

0.20 
0.20 
0.80 
1.00 

 
1.00 
0.80 
0.80 

 จาก 16  ข้อ ใช้ได้ 13 ข้อ 
1.2 มุมพักผ่อนภายใน

บ้ า น ห รื อ ใ น
ชุมชน 

 

1.มีมุมพักผ่อนส าหรับนักท่องเที่ยวเที่ยงตรงต าแหน่งใด 
2.มีความสะอาดบริเวณร่องน้ าในบ้าน (ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง) และ

บริเวณบ้านไม่มีเศษขยะหรือไม่ 
3.มีความสะอาดบริเวณแปลงไมด้อกไมป้ระดับ หรือ สวนครัว หรือ จัดแต่ง

ต้นไม้หรือไม่ 

1.00 
1.00 

 
0.40 

 จาก 3  ข้อ ใช้ได้ 2  ข้อ 
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จากตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ห้องอาบน้ าและห้องส้วมที่สะอาด มิดชิด ได้ท าการตัดค าถาม ดังนี้  
ข้อที่ 7 ส่วนอาบน้ าส าหรับนักท่องเที่ยวในบ้านเป็นแบบใด 
ข้อที่ 10 มีการเตรียมผ้าเช็ดตัวให้กับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
ข้อที่ 11 มีการเตรียมอุปกรณ์อาบน้ า (สบู่ หรือ แชมพู) ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือไม่ 

 และ ท าการปรับแก้ค าถาม  
ข้อที่ 8  “หากข้อ 7 เป็นถังหรือโอ่งราดตัว มีการแยกระหว่างขันอาบน้ ากับขันราดส้วมหรือไม่”  

เป็น “มีการแยกระหว่างขันอาบน้ ากับขันราดส้วมหรือไม่” 
จากตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 มุมพักผ่อนภายในบ้านหรือในชุมชน  ได้ท าการตัดค าถาม ข้อที่ 3 “มีความสะอาด

บริเวณแปลงไม้ดอกไม้ประดับ หรือ สวนครัว หรือ จัดแต่งต้นไม้หรือไม่” ออกจากแบบประเมิน  
 

ตารางที่ 4 ค าถามที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านที่ 2 อาหารและโภชนาการ  และค่าดัชนี 
IOC   

ตัวชี้วัดที ่ ค าถามที่ใช้วัด ค่าดัชนี 
IOC 

2.1 ชนิดของอาหารและ
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบ
อาหาร 

 

1.จ านวนรายการอาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่อหนึ่งมื้อ 
2.มีการสอบถามนักท่องเที่ยวถึงประเภทอาหารที่กินได้ รสชาติอาหาร

ที่ช่ืนชอบตั้งแต่ในขั้นตอนการจองที่พักหรือไม่ 
3.อาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นอาหารชนิดใด 
4.อาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมาจากที่ใด 
5.วัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารได้มาจากท่ีใด 
6.อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว มีฝาปิดหรือภาชนะครอบหรือไม่ 
7.ขณะที่ปรุงอาหาร ผู้ปรุงอาหารใช้ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม

หรือไม่ 

0.40 
0.20 

 
0.80 
0.80 
0.80 
1.00 
0.00 

 จาก 7  ข้อ ใช้ได ้ 4  ข้อ 
2.3 ภาชนะที่บรรจุอาหาร

ที่สะอาด 
1.ภาชนะท่ีใช้บรรจุอาหารมีผ้าขาวคลุมปิด เมื่อวางไว้ในช้ันวางหรือไม่ 
2.แยกล้างแก้วน้ าดื่มก่อนที่จะล้างภาชนะบรรจุอาหาร หรือไม่ 
3.แก้วน้ าดื่ม และ จานชามอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ หรือไม่ 

0.40 
0.80 
1.00 

 จาก 3  ข้อ ใช้ได้ 2  ข้อ 

จากตารางที่ 4    ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ชนิดของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ตัดค าถามออกจากแบบประเมิน  
ข้อที่ 1 จ านวนรายการอาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่อหนึ่งมื้อ 
ข้อที่ 2 มีการสอบถามนักท่องเที่ยวถึงประเภทอาหารที่กินได้ รสชาติอาหารที่ช่ืนชอบตั้งแต่ใน

ขั้นตอนการจองที่พักหรือไม่ 
ข้อที่ 7.ขณะที่ปรุงอาหาร ผู้ปรุงอาหารใช้ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมหรือไม่ 

จากตารางที่ 4   ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ภาชนะท่ีบรรจุอาหารที่สะอาด ตัดค าถามออกจากแบบประเมิน ดังนี้  
ข้อที่ 1 ภาชนะท่ีใช้บรรจุอาหารมีผ้าขาวคลุมปิด เมื่อวางไว้ในช้ันวางหรือไม่ 
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ตารางที่ 5 ค าถามที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบตัิด้านท่ี 3 ความปลอดภัย  และคา่ดัชนี IOC    

ตัวชี้วัดที ่ ค าถามที่ใช้วัด ค่าดัชนี 
IOC 

3.1 การเตรียมความพร้อม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลเบื้องต้น 

1.การฝึกอบรมให้สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตฉุกเฉินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น อบต.  หน่วย
บรรเทาสาธารณภัย  อสม. เป็นต้น   

1.00 
 
 

 2.มีแผนรองรับและแนวทางขั้นตอนในการด าเนินการฉุกเฉินและกรณี
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

3.มีการจัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน(ที่ไม่หมดอายุ) ในบ้านพัก  
โฮมสเตย์หรือไม่ 

4.มีการแยกยาสามัญประจ าบ้านส าหรับนักท่องเที่ยวออกจาก        
ยาสามัญประจ าบ้านของเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์หรือไม่ 

5.มีการซักถามโรคประจ าตัวของนักท่องเที่ยวและช่ือบุคคลที่ติดต่อได้
ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อนักท่องเที่ยวติดต่อเข้าพักหรือไม่ 

6.มีเบอร์โทรติดต่อสถานที่ราชการ หรือ บุคคลส าคัญในชุมชน เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่  

7.มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สถานีต ารวจ 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. โรงพยาบาล) หรือไม่ 

0.8 
 

1.00 
 

0.20 
 

1.00 
 

1.00 
 

0.80 

 จาก 7  ข้อ ใช้ได้ 6  ข้อ 

จากตารางที่ 5    ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตัดค าถามออกจากแบบ
ประเมิน ดังนี้  
ข้อที่ 4 มีการแยกยาสามัญประจ าบ้านส าหรับนักท่องเที่ยวออกจากยาสามัญประจ าบ้านของ

เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์หรือไม่ 
และ ท าการปรับแก้ค าถาม  

ข้อที่ 3 “มีการจัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน(ที่ไม่หมดอายุ) ในบ้านพักโฮมสเตย์หรือไม่” เป็น 
“มีการจัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน(ท่ีไม่หมดอายุ) และครอบคลุมโรคทั่วไปไว้ในบ้านพักโฮมสเตย์หรือไม่”  

 
ตารางที่ 6 ค าถามที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และค่าดัชนี IOC    

ตัวชี้วัดที ่ ค าถามที่ใช้วัด ค่าดัชนี 
IOC 

1.1 ชุมชนมีแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ภ า ย ใ น
ชุ ม ช น ห รื อ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง 

1.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กับชุมชนที่โฮมสเตย์ตั้งอยู่ (ปรากฏใน
โปรแกรมท่องเที่ยว) 

2.แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นจุดขายที่อยู่ภายในหรือใกล้เคียงกับชุมชน   
3.ระยะทางของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมห่างจากชุมชนที่โฮมสเตย์ตั้งอยู่ คือข้อใด (หากมีจ านวน
แหล่งท่องเที่ยวมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้ระยะทางของแหล่งท่องเที่ยว  
ที่ใกล้ชุมชนท่ีโฮมสเตย์ตั้งอยู่มากท่ีสุด)   

0.40 
 

0.80 
0.80 

 
 

 จาก 3 ข้อ ใช้ได้ 2 ข้อ 
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จากตารางที่ 6    ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ตัดค าถามออก
จากแบบประเมิน ดังนี้  

ข้อที่ 1 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีใกล้กับชุมชนที่โฮมสเตย์ตั้งอยู่ (ปรากฏในโปรแกรมท่องเที่ยว) 
 

ท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 21 โฮมสเตย์ 100 หลังคาเรือน จ านวน
ข้อค าถาม 141 ข้อ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  มีค่าเท่ากับ 
0.940   แสดงว่าแบบประเมินนี้มีความเชื่อมั่นสูง มีความคลาดเคลื่อนของคะแนนน้อย  

เมื่อน ามาค านวณหาสถิติพื้นฐานของข้อค าถามรายข้อ (item)  ค่าสถิติพื้นฐานของทั้งฉบับ (Scale) และ
ค่าสถิติพื้นฐานเมื่อหักข้อค าถามข้อน้ันออก (Scale if item deletes) แสดงผลลัพธ์ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ตัวอย่างการค านวณหาสหสัมพันธ์ของข้อค าถามรายข้อกับคะแนนรวมที่หักค าถามข้อนั้นออก (Scale if 
item deletes)  

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ลักษณะน้ าที่ใช้ในบ้านพักเป็นอย่างไร? 559.2500 3371.326 -.285 .942 
มีถังขยะในห้องน้ าหรือไม?่ 558.9167 3391.558 -.370  .943 
มีกระดาษช าระไว้บริการในห้องน้ า
หรือไม?่ 

557.2917 3294.303 .109 .940 

มีมุมพักผ่อนส าหรบันักท่องเที่ยวท่ีใด? 557.4167 3324.601 -.137 .941 

จากตารางที่ 7  ค าถามมีถังขยะในห้องน้ าหรือไม่? มีค่าอ านาจจ าแนก -.370 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ 0.2 และเมื่อ
หักข้อค าถามนี้ออกแล้วค่าความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นสูงสุดมากกว่าข้ออื่นๆ คือ 0.943  แสดงว่าข้อค าถามนี้ใช้ไม่ได้ เมื่อน า
กลับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้ง ผลจากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ไม่ควรตัดทิ้งเพราะจะไม่ครอบคลุ ม
เนื้อหาท่ีต้องการวัด และค่าเพิ่มขึ้นจาก .940 เป็น .943 เพิ่มเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ไม่ตัดค าถามทิ้ง ความเช่ือมั่นของ
แบบประเมินยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดิม ดังน้ันงานวิจัยนี้ ยังคงใช้ข้อค าถาม จ านวน 141 ข้อเช่นเดิม 
 
อภิปรายผลการวิจัย   

มีการน าเอาเกณฑ์องค์ประกอบ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัดของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมาใช้เป็นหลักในการ
พัฒนากรอบดัชนีช้ีวัดส าหรับประเมินตนเองตามมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนใหม่ด้วยแนวทางการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบร่างมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน (2015) เน้นเปรียบเทียบกับมาตรฐานขององค์กรการท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียนกบัมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ธเนศ เฮ่ประโคนและพรพรรณ วีระปรียากูร, 2555) พบว่ายังมีเกณฑ์ส่วนใหญ่
เหมือนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เพิ่มเกณฑ์ภาษาและเกณฑ์ความยั่งยืน นอกจากนั้นมีงานวิจัยเพื่อตรวจความพร้อม
ของ  โฮมสเตย์ไทยท่ีจะเข้ารับการตรวจประเมิน เช่น  ปานแพร เชาว์ประยูร และคณะ ( 2556,หน้า 97-102) ได้ท า
การแยกหัวข้อค าถามและให้นักวิชาการ ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวท าการเช็คค าตอบแบบ Checklist ว่ามีความ
พร้อมหรือไม่พร้อมในแต่ละข้อค าถาม แต่ไม่มีการน าเอาแบบประเมินดังกล่าวไปตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) ของข้อค าถามแต่ละข้อ และค าถามที่ใช้แต่ละข้อไม่ได้แตกข้อย่อยให้มีความละเอียดของตัวช้ีวัดในแต่
ละประเด็น รวมทั้งไม่ได้มีแบบประเมินตรวจสอบคุณสมบัติโฮมสเตย์เบื้องต้นต่างจากงานวิจัยนี้ที่สร้างข้อค าถามที่
สามารถน าไปใช้ในระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารบัการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ให้ครอบคลุมทั้ง 2 ส่วนของการประเมิน ที่ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความถูกต้องของ
เนื้อหาเพื่อหาความสอดคล้องของค าถามกับเกณฑ์ด้านต่างๆ แต่เป็นการประเมินในภาพรวม ซึ่งเกณฑ์ด้านอาหาร
และรายการน าเที่ยวจะมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาน้อยกว่าเกณฑ์ด้านอื่น  ในส่วนของการแยกเกณฑ์และดัชนีให้
เป็นข้อย่อยๆ พบในส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาโฮมสเตย์ของงานวิจัยของ วินิตรา ลีละพัฒนา และคณะ 
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(2554,หน้า 57-73) หากแต่ไม่มีการใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเนื่องจากใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structure interview) กับกลุ่มตัวอย่าง จึงสรุปได้ว่างานวิจัยในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนี้เป็นงานวิจัยแรกท่ีมกีารสร้างข้อค าถามจากการวิเคราะหเ์กณฑ์และ
ดัชนีออกเป็นข้อย่อย  และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ทั้งสองส่วนของการประเมินทั้งส่วนของ
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และส่วนของเกณฑ์และดัชนีของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย รวมทั้งการหาความ
เชื่อมั่นของแบบประเมิน การน าเอาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  พบในงานวิจัยหลากหลายสาขา 
ดังเช่น งานวิจัยของชยานนท์ พูนทอง (2554) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์  

จากผลการวิจัยในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบประเมินที่สร้างขึ้นส าหรับใช้ใน
ระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์  น ามาร่วมกับผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบประเมินสอบถามผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า ผู้เช่ียวชาญทุกท่านให้ความส าคัญในการ
พิจารณาทุกข้อค าถาม คือ หลักการ “สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย โดยที่ไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ
โฮมสเตย์มากเกินไป” (วัชจิรา เรืองฤทธิ์, 2559, สิงหาคม 29;  ชวนพิศ เมืองวงศ์, 2559, สิงหาคม 26; ประยูร    
ไชยบุตร, 2559 กรกฎาคม 22; สุรชัย ไข่สิงห์ทอง, 2559, กรกฎาคม 22; ฐิติมา บุญรอดกลับ, 2559, กรกฎาคม 21)  
เพราะโฮมสเตย์เป็นเพียงรายได้เสริม ไม่ใช่รายได้หลักของเจ้าของบ้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุขุม พันธุ์ณรงค์ 
(2556, กรกฎาคม 3) ที่ระบุว่าเป็นคุณสมบัติข้อส าคัญของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  จึงปรับแก้ข้อค าถามส่วนที่ 1 ใช้
ตรวจสอบมาตรฐานโฮมสเตย์เบื้องต้นทั้งหมด 12 ข้อและ ค าถามส่วนที่ 2 ใช้ตรวจสอบเกณฑ์ 10 ด้าน 31 ตัวช้ีวัด 
ทั้งหมด 136 ข้อ ส าหรับน าไปใช้เป็นแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ของระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการ
ตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ข้อค าถามเหล่านี้จะท าหน้าที่เปรียบเสมือนค าถามจาก
ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีใช้ถามกับเจ้าของโฮมสเตย์ แล้วระบบการให้ค าแนะน าฯ จะน าค าตอบจาก
เจ้าของโฮมสเตย์มาประมวลผลเพื่อให้ผลการประเมินแจ้งให้กับเจ้าของโฮมสเตย์ทราบ เพื่อใช้ในการปรับปรุง    
โฮมสเตย์ของตนก่อนที่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยวเข้ามาตรวจ
ประเมินจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถน าเอาข้อค าถามที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปพิจารณาให้ความส าคัญ

และลดความส าคัญของข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 เพื่อเตรียมการรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมในการให้น้ าหนักความส าคัญของข้อค าถามในแต่ละข้อในกลุ่ม
ตวัช้ีวัดเดียวกัน เพื่อจัดล าดับความส าคัญในการพิจารณาให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

2. ควรมีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมในการให้คะแนนของค าตอบของตัวเลือกในแต่ละข้อของค าถาม 
เพื่อให้ทราบว่าผู้เช่ียวชาญให้คะแนนแต่ละตัวเลือกในค าถามเป็นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อการให้คะแนนเมื่อ
ผู้ประกอบการเลือกตัวเลือกนั้นในระบบการให้ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

3. ควรมีการน าเอาแบบประเมินจากผลการศึกษานี้ไปใช้เป็นข้อค าถามส าหรับพัฒนาระบบการให้
ค าแนะน าในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
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