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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัว
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางจํานวน 396 คน เครือ่ งมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางตัวแปรที่มีมากกวา 2 ตัวดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (Anova) และการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี (Scheffe) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
มารดา รอยละ 48.0 มีอายุ 41 - 50 ป รอยละ 35.6 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 25,000 บาทรอยละ 35.9 และ
เปนครอบครัวที่มีลูกวัยรุน (12-20 ป) รอยละ 58.1โดยภาพรวมกลุมครอบครัวใชปจจัยดานที่พักในการตัดสินใจ
เดินทางทองเที่ยวเปนลําดับแรก อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความดึงดูดใจ อยูในระดับมาก และดานสิ่ง
อํา นวยความสะดวก อยูใ นระดั บมาก ตามลํ า ดับ เมื่อ พิ จารณาเปน รายดา น คื อ ดา นความดึง ดูด ใจ พบวา กลุ ม
ครอบครัวพิจารณาถึงความสวยงามของธรรมชาติในแหลงทองเที่ยว ความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน
และความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา กลุมครอบครัวพิจารณาถึงความ
พรอมของศูนยบริการนักทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยว การบริหารจัดการภายในแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในแหลงทองเที่ยว และความเหมาะสมของการจัดบริการดานหองน้ําไวบริการ
นักทองเที่ยวตามลําดับดานความสามารถในการเขาถึง พบวา กลุมครอบครัวพิจารณาถึงความสะดวกและคลองตัวของ
การจราจรในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการทองเที่ยวไดสะดวก ความ
หลากหลายของเสนทางในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว และความสามารถในการเขาถึง ตามลําดับดานกิจกรรม พบวา
กลุมครอบครัวพิจารณาถึงความสนใจตอการทองเที่ยวชมเมืองตางๆ เชน การนั่งรถชมเมือง ความสนใจตอการทํา
กิจกรรมผจญภัย เชน ปนเขา เดินปา เปนตน และความสนใจตอแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชน สวนสนุก สวนน้ํา
สวนสัตว เปนตน ตามลําดับ และดานที่พัก พบวา กลุมครอบครัวพิจารณาถึงที่พักขนาดเล็ก เชน รีสอรทใกลแหลง
ทองเที่ยว เปนตน ความมีมาตรฐานในการใหบริการที่ครบถวน ความเหมาะสมของราคาที่พักกับคุณภาพที่ไดรับ และ
ความสนใจตอที่พักแบบโฮมสเตย ตามลําดับ
1 นักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการทองเทีย่ ว คณะวิทยาการจัดการ
2 อาจารย สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคคลที่เปน บิดา มารดา และบุตร ซึ่งมีบทบาททางครอบครัวตางกัน
พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ ดานความสามารถในการเขาถึง และดานกิจกรรมแตกตางกัน กลุมอายุตางกัน
พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ ดานความสามารถในการเขาถึง และดานกิจกรรมแตกตางกัน กลุมรายไดตอเดือน
ตางกัน พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ ดานความสามารถในการเขาถึง และดานกิจกรรม แตกตางกัน กลุม
สถานภาพทางครอบครัวตางกัน พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ และดานความสามารถในการเขาถึง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ,กลุมครอบครัว, การทองเที่ยว

Abstract
This paper aims to study the influential factors to traveling decisions of family groups in
Bangkok by 396 sample people. The main methodology was questionnaire analyzed by percentage,
mean, and standard deviation, the differential comparison between 2 independent variables is
performed by using One – way Anova analysis and the multiple comparison is conducted using
Scheffe method. The research results indicated that individual factors of respondent is mother
(48.0%), aged at 41-50 years old (35.6%) , earned 15,000-25,000 per month (35.9%) and having
teenage kids, 12-20 years old (58.1%). Generally, the influential factors among family groups in
Bangkok had been high level. The highest point is Accommodation followed by attractions and facility
respectively. To analyze in each dimension, first of all, the attractions indicated that family groups
concerned about natural attractions, uniqueness and reputation respectively. In terms of facility, it
demonstrated that they concerned about the preparation of tourist center and management
followed by security and restroom services. For accessibility, it emphasized that they worried about
transportation to access any tourist attraction followed by traffic route and avariety.For activities, the
results indicated that those family groups interested to visit city such as city bus tour followed by
adventure activities such as hiking and trekking including also interested in constructed attractions
such as amusement park, water park or zoo. In aspect of Accommodation, the research results
indicated that they decided to accommodate in small resort nearby tourist attraction with high quality
services followed by affordable price and services. However, they also interested in Homestay styles.
The Hypotheses testing result;The Hypotheses testing result. The individual factors, in terms
of duty, the results indicated that father, mother and children had differences of position which differ
from attractions, accessibility and activities as 0 . 0 5 significance.For individual aging, the results
indicated that the they have different decision on attractions, accessibility and activities depending
on their age as 0.05 significance. For income per month, the results reflected that level of income
affected to traveling decision in terms of attractions, accessibility and activities as 0.05 significances.
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The family position, it reflected that the differences of position had also been different decision for
attractions and accessibility differently as 0.05 significances.
Keywords:The influential factors, Family, Tourism
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
รัฐบาลไทยและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหความสําคัญในการทองเที่ยว ไดพยายามสงเสริมให
คนไทยทองเที่ยวภายในประเทศไทย โดยเห็นวาการทองเที่ยวภายในประเทศมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม
เปนอยางมากซึ่งจะทําใหมีรายไดกระจายสูทองถิ่น มีการลงทุนเกิดโอกาสในการสรางงาน และสรางอาชีพในธุรกิจที่
เกี่ยวของ หนวยงานที่เกี่ยวของจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจตลาดนักทองเที่ยว เพื่อที่จะสามารถจัดหาสินคาและ
บริการใหสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหไดมากที่สุด สามารถวางแผนและพัฒนาตลาด
การทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพธุรกิจดานการบริการไดแบงกลุมตลาดของนักทองเที่ยวเพื่อการจัดการบริการที่
เหมาะสม โดยแบงตามธรรมชาติความตองการทั้งหมด 12 กลุมไดแก กลุมเที่ยวเพื่อความสําราญ กลุมแบกเป กลุม
เยี่ยมญาติ กลุมนักทัศนาจร กลุมนักทองเที่ยวเชิงการศึกษา กลุมนักทองเที่ยวเชิงศาสนา กลุมนักทองเที่ยวหนีความ
หนาว นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ นักทองเที่ยวชนกลุมนอย กลุมผูมีความผิดปกติทางกาย กลุมนักเดินทางทองเที่ยว
ระยะสั้นและนักทองเที่ยวกลุมครอบครัว (สุรางกคณา พิพัฒโชคไชยโย, 2557) โดยลักษณะของกลุมนักทองเที่ยวแตละ
ประเภทจะมีความแตกตางกัน คือ กลุมเที่ยวเพื่อความสําราญ จะใหความสําคัญกับความสุขสวนตัวยิ่งกวาอยางอื่น
กลุมแบกเป มีลักษณะการนําสัมภาระหรือเปติดตัวไปมากกวาใชกระเปาเดินทางเปนการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระ
กลุมเยี่ยมญาติเปนการเดินทางทองเที่ยวพรอมไปเยี่ยมญาติมิตรเพื่อสรางสัมพันธภาพใหดียิ่งขึ้น กลุมนักทัศนาจร เปน
การเดินทางไปอยูชั่วคราวในระยะเวลาสั้นไมเกิน 24 ชั่วโมง กลุมนักทองเที่ยวเชิงการศึกษา กลุมนี้ตองการเรียนรูสิ่ง
ใหมในระหวางการทองเที่ยว กลุมนักทองเที่ยวเชิงศาสนา เปนการเดินทางที่จะเรียนรูเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมที่
น า สนใจ กลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย วหนี ค วามหนาว เป น การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วที่ ใ ช ร ะยะเวลายาวประมาณ 1-4 เดื อ น
นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ เปนการเดินทางเพื่อการพักผอน ความบันเทิงและเยี่ยมญาติ นักทองเที่ยวชนกลุมนอย เปน
การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของชนกลุมนอยหรือชนเผาตางๆ กลุมผูมีความผิดปกติทางกาย จะ
มีการเดินทางทองเที่ยวขึ้นอยูกับระดับความพิการบางคนเดินทางทองเที่ยวไดเอง แตบางคนตองการคนดูแลกลุมนัก
เดินทางทองเที่ยวระยะสั้น กลุมนี้มักมีการวางแผนและจองบริการลวงหนาหรือไมก็จะตัดสินใจเดินทางวินาทีสุดทาย
และนักทองเที่ยวกลุมครอบครัว ซึ่งนับวาเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีความซับซอนและละเอียดออนมากที่สุด เนื่องจาก
บุคคลในครอบครัวมีลักษณะและบทบาทที่แตกตางกันไป และนักทองเที่ยวกลุมนี้ยังเปนอีกกลุมที่ธุรกิจหลายๆ ธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจ การทอ งเที่ยวที่ ใหความสนใจ เนื่องจากนักทองเที่ยวกลุมครอบครัวสามารถเดิ นทางทอ งเที่ยวมี
ชวงเวลาการเดินทางที่แนนอน เชน วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุด (เสาร-อาทิตย) วันหยุดชวงปดเทอม เปนตนและ
ครอบครัวเปนสถาบันสังคมแรกที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
บุคคลในครอบครัวที่จะสามารถอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคานิยมและความเชื่อตาง ๆสรางเสริมทัศนคติที่ดีการกําหนด
บุคลิกภาพวิธีประพฤติปฏิบัติตนรวมถึงการเสริมสรางพัฒนาทักษะในดานตางๆ ใหกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะบุตร
หลานซึ่งถือไดวาเปนกลองดวงใจของคนในครอบครัวและเครือญาติ หากยอนไปถึงสังคมไทยในอดีตจะเปนสังคม
ลักษณะครอบครัวใหญ ซึ่งประกอบดวยพอ แม ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ซึ่งอยูรวมกันอยางใกลชิดทุกคนก็จะมี
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บทบาทมากในครอบครัว เชน ชวยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เนื่องจากแตกอนการดูแลเลี้ยงดูบุตรเปนครอบครัวใหญและ
ดวยสภาพแวดลอมในอดีตไมมีสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนเหมือนในปจจุบันจึงสงผลใหคนในครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกันใน
การพัฒนาและสงเสริมบุตรหลานใหมีทักษะตาง ๆ ใหมีพัฒนาการเปนไปตามวัยที่มีความสอดคลองกับธรรมชาติอยาง
มากที่สุด สภาพแวดลอมและความพรอมของครอบครัวสามารถเติมเต็มใหกับบุคคลในครอบครัวไดเปนอยางดี
ในประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวกลุมครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในป 2557 จํานวน 43,721 คน และ
ในป 2558จํานวน 45,980 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) จะเห็นไดวานักทองเที่ยวกลุมนี้มีการเดินทางทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น และปจจุบันขนาดของครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงไปอาจเปนครอบครัวเล็ก ครอบครัวเดี่ยวที่มีเฉพาะพอ
แม และลูกที่อยูกันเปนครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวพอแมสามารถเลี้ยงดูเองไดแตบางครอบครัวไมสามารถเลี้ยงดูเองได
จึงมีการใชบริการจากสถานเลี้ยงเด็กซึ่งอาจสงผลตอพัฒนาการของลูกที่ควรจะไดรับจากคนในครอบครัว ดังนั้นการทํา
กิจกรรมตางๆ รวมถึงการเดินทางทองเที่ยว จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ใหครอบครัวตางตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับสถานการณการแขงขันของธุรกิจที่พยายามสรางสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความตองการใหกับนักทองเที่ยวกลุมนี้ ดังนั้นธุรกิจหลายๆ ธุรกิจจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวของกลุมครอบครัวโดยสามารถใชองคประกอบทางการทองเที่ยว (5A’s) ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
ความสามารถในการเข า ถึ ง (Accessibility) สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (Amenity) กิ จ กรรม (Activity) และที่ พั ก
(Accommodation) เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคสิ่งดึงดูดใจใหกับนักทองเที่ยวกลุมครอบครัวใชเปนตัวเลือกใน
การตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ดัง นั้ น คณะผู วิจั ย จึ ง มีค วามสนใจในการศึ กษาป จ จัย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย วของกลุ ม
ครอบครัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลจากการวิจัยมาใชในการวางแผน
ดานการรองรับและการใหบริการนักทองเที่ยวกลุมครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตองการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยว
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลตางกันมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวโดยพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่นํามาศึกษาในการวิจัย คือ กลุมครอบครัว จํานวน 45,577 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2560) คํานวณหากลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Ya mane (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557) โดยกําหนดคาความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ 0.05 และไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 396 คน
ภาคบรรยาย
124

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของ
กลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1ข อ มู ล ป จ จั ย บุ ค คล ได แ ก บทบาททางครอบครั ว อายุ รายได และสถานภาพทาง
ครอบครัว
สวนที่2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยใชองคประกอบทางการทองเที่ยว (5A’s) ดังนี้
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity)
3. ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility)
4. กิจกรรม (Activity)
5. ที่พัก (Accommodation)
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดผานการทดลองใช (Try Out) มีความเชื่อมั่น (Reliability)
เทากับ 0.93จากนั้นนําไปสุมกับกลุมตัวอยาง จํานวน 396 คนซึ่งเปนกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)ในชวงวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย
และหยุดนักขัตฤกษ) เปนเวลา 1 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบหาคารอยละ (Percentage)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใหทราบปจจัยการตัดสินใจ
เดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ One wayANOVA ในการเปรียบเทียบความ
แตกตาง และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนมารดา คิดเปนรอยละ 48.0 มีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 35.6 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 15,000 - 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.9 และเปนครอบครัวที่มีลูกวัยรุน (12-20 ป) คิดเปนรอยละ 58.1
ตามลําดับ
2. ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย วของกลุ ม ครอบครั ว ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครผลการวิจัย พบวา
2.1 ดานความดึงดูดใจ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x�= 4.10)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความ
สวยงามของธรรมชาติในแหลงทองเที่ยว อยูในระดับมากที่สุด (x�= 4.28)รองลงมาคือ ความมีเอกลักษณของแหลง
ทองเที่ยวที่โดดเดน อยูในระดับมาก (x�= 4.18)และความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว อยูในระดับมาก(x�= 4.13)
ตามลําดับ
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2.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก(x�= 4.10)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพรอมของศูนยบริการนักทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยวการบริหารจัดการภายในแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน
อยูในระดับมาก(x�= 4.15)รองลงมาคือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในแหลงทองเที่ยวอยูในระดับมาก
(x�= 4.14) และความเหมาะสมของการจัดบริการ ดานหองน้ําไวบริการนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก (x�= 4.11)
ตามลําดับ
2.3 ดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x�= 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ความสะดวกและคลองตัวของการจราจรในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล
ทางการทองเที่ยวไดสะดวก อยูในระดับมาก(x�= 4.10)รองลงมาคือความหลากหลายของเสนทางในการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวอยูในระดับมาก(x�= 4.06) และความสามารถในการเขาถึงอยูในระดับมาก(x�= 4.05)ตามลําดับ
2.4 ดานกิจกรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก(x�= 3.98)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสนใจตอ
การทองเที่ยวชมเมืองตางๆ เชน การนั่งรถชมเมืองเปนตน อยูในระดับมาก (x�= 4.09)รองลงมาคือ ความสนใจตอการ
ทํากิจกรรมผจญภัย เชนปนเขา เดินปา เปนตนอยูในระดับมาก(x�= 4.08)และความสนใจตอแหลงทองเที่ยวที่มนุษย
สรางขึ้น เชน สวนสนุก สวนน้ํา สวนสัตว เปนตน อยูในระดับมาก (x�= 4.04) ตามลําดับ
2.5 ดานที่พัก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก(x�= 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสนใจตอที่พัก
ขนาดเล็ก เชน รีสอรทใกลแหลงทองเที่ยวเปนตน ความมีมาตรฐานในการใหบริการที่ครบถวน อยูในระดับมาก(x�=
4.19) รองลงมาคือความเหมาะสมของราคาที่พักกับคุณภาพที่ไดรับ อยูในระดับมาก(x�= 4.18) และความสนใจตอที่พัก
แบบโฮมสเตยอยูในระดับมาก(x�= 4.15) ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครดวยการทดสอบคาสถิติ
One wayANOVA พบวา
3.1 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามบทบาททางครอบครัวพบวา
ดานความดึงดูดใจ พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลที่เปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดานดึงดูดใจมากกวา
บุคคลซึ่งเปนมารดา
ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก พบว า บทบาททางครอบครั ว ต า งกั น มี ป จ จั ย การตั ด สิ น ใจเดิ น ทาง
ทองเที่ยวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลที่เปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกมากกวาบุคคลซึ่งเปนมารดา
ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลที่เปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดาน
ความสามารถในการเขาถึงมากกวาบุคคลซึ่งเปนมารดา
ดานกิจกรรม พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลที่เปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดานกิจกรรมมากกวา
บุคคลซึ่งเปนมารดา
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ดานที่พัก พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลที่เปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดานที่พักมากกวาบุคคลซึ่ง
เปนมารดา
3.2 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอายุ พบวา
ดานความดึงดูดใจ พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานกิจกรรม พบวา กลุม อายุ ตางกันมี ปจจั ยการตัด สินใจเดิ นทางทอ งเที่ ยวแตกต างกั น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมที่มีอายุ 20 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป และอายุ41 – 50 ป มีการตัดสินใจ
โดยใชปจจัยดานกิจกรรมมากกวากลุมที่มีอายุต่ํากวา 20 ป
ดา นที่ พั ก พบวา กลุ ม อายุ ตา งกั น มี ป จ จั ยการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย วไม แ ตกตา งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา
ดานความดึงดูดใจ พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมที่มีรายได 15,000 - 25,000 บาท ใชปจจัยในการตัดสินใจดาน
ความดึงดูดใจมากกวานักทองเที่ยวกลุมครอบครัวที่มีรายไดมากกวา 35,000 บาทขึ้นไป
ดา นสิ่ งอํ านวยความสะดวก พบวา กลุม รายได ตอ เดื อนตา งกั นมี การตั ดสิ นใจเดิน ทางท องเที่ ย ว
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมที่มีรายได 15,000 - 25,000 บาท ใชปจจัยในการ
ตัดสินใจดานความดึงดูดใจมากกวานักทองเที่ยวกลุมครอบครัวที่มีรายไดมากกวา 35,000 บาทขึ้นไป
ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมที่มีรายได15,000 -25,000 บาท ใชปจจัยในการ
ตัดสินใจดานความดึงดูดใจมากกวานักทองเที่ยวกลุมครอบครัวที่มีรายไดมากกวา 35,000 บาทขึ้นไป
ดานกิจกรรม พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานที่พัก พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4 ปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว พบวา
ดานความดึงดูดใจ พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใจ
เดินทางทองเที่ยวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัย
การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานกิจกรรม พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใเดินทาง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานที่พัก พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลจากการวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย วของกลุ ม ครอบครั ว ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร คณะผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครดานความดึงดูด
ใจ พบวานักทองเที่ยวกลุมครอบครัวพิจารณาถึงความสวยงามของธรรมชาติในแหลงทองเที่ยว ความเปนเอกลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวที่มีความโดดเดน และความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว ซึ่งองคประกอบดานสิ่งดึงดูดใจถือวาเปน
องคประกอบที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจในการทองเที่ยว ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น จะตองมีความพรอมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุม
นี้ ดังนั้นเพื่อการรองรับนักทองเที่ย วกลุมครอบครัวอยางเหมาะสมผูที่ มีสวนเกี่ยวของควรจัดใหมีพื้นที่ (Zoning)
1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติ น้ําตก ทะเล ควรมีมาตรการควบคุมดูแลแหลงทองเที่ยวใหมี
ความสวยงามตามธรรมชาติใหไดมากที่สุด ปรับภูมิทัศนใหเหมาะสมกลมกลืน ไมจําเปนตองปรุงแตงมากจนเกินไปจน
ไมสามารถสะทอนถึงความเปนแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือหากเปนสวนสาธารณะ ควรจัดใหมีโซน
สําหรับทํากิจกรรมงานอดิเรกตามความชื่นชอบของแคละครอบครับหรือของแตละบุคคล พื้นที่รองรับการฝกงานศิลปะ
หรืองานฝมือตางๆ เพื่อใหพอแมลูกไดใชเวลาในการทํากิจกรรมรวมกันรวมถึงทําใหเด็ก ๆ มีสมาธิจดจอในกิจกรรมนั้
น ๆ 2) แหลง ทอ งเที่ ยวทางประวั ติศ าสตร เช น พิ พิธ ภัณ ฑ ตา งๆ ควรจั ดใหมี ส วนสนุ กที่ มี การจั ดตกแต งพื้ นที่ ใ ห
สอดคล อ งและเหมาะสม เพื่ อ ให เ ด็ ก สามารถเข า ใจเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ไ ด ง า ยขึ้ น หรื อ อาจจั ด ให มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ประวัติศาสตรสําหรับกลุมครอบครัวหรืออาจจัดใหมีการแบงพื้นที่ที่มีการออกแบบโดยใชการตูนแอนิเมชั่นเขามามีสวน
ช ว ยในการเพิ่ ม ความน า สนใจซึ่ ง จะทํ า ให เ ด็ ก มี ค วามสนุ ก สนาน และได รั บ ความรู ค วบคู กั น ไปและ
3) แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชน สวนสนุก ควรสรางความเชื่อมั่นทั้งในดานเครื่องเลน ความปลอดภัยและความ
มีชื่อเสียงเพื่อใหเปนที่ยอมรับใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของ (ยุทธนา คาพา, 2558) ทําการวิจัยเรื่อง
องคประกอบการทองเที่ยว 5A’sที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเขาชีจรรยของนักทองเที่ยวชาว
จีนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเขาชีจรรยของนักทองเที่ยวชาวจีน
พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญตัดสินใจมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว เขาชีจรรย เพราะตองการมาศึกษาทางดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยมีการคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยว จากเพื่อนนักทองเที่ยวทานอื่นๆ มีการเปรียบเทียบ
กิจกรรมของสถานที่ทองเที่ยวอื่นกับสถานที่ที่เลือกตัดสินใจมาทองเที่ยวเพราะตองการมาทํากิจกรรมตามที่ตองการ
และสวนใหญจะกลับมาเที่ยวแหลงทองเที่ยวเขาชีจรรยอีก
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2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก คือ นักทองเที่ยวพิจารณาถึงความพรอมของศูนยบริการนักทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยว การบริหาร
จัดการภายในแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในแหลงทองเที่ยว และความ
เหมาะสมของการจัดบริการดานหองน้ําไวบริการนักทองเที่ยวซึ่งนักทองเที่ยวกลุมครอบครัวมีปจจัยหลายอยางที่จะ
นํามาพิจารณาในการตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว เนื่องจากในแตละครอบครัวจะมีบุตรที่เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปน
สิ่งสําคัญและเปนลําดับตน ๆ ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรจัดใหสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยวทางตาม
ประเภทตางๆ เชน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ทะเล ควรจัดใหมีเสาสัญญาณเตือนเมื่อนักทองเที่ยวเลยเขาไปใน
เขตอันตรายหรือใกลพื้นที่เสี่ยงเพื่อใหนักทองเที่ยวระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เพื่อปองกันอันตรายใหกับครอบครัวและเด็ก
ซึ่งอาจเกิดเหตุการณขึ้น เชน การจมน้ํา เปนตน ศูนยบริการนักทองเที่ยว ควรตั้งอยูในจุดที่นักทองเที่ยวสามารถเขาถึง
ไดงาย เนื่องจากเปนแหลงใหขอมูลเบื้องตนในการทองเที่ยวและควรจัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวไดทุกกลุม
ตามความเหมาะสม สามารถเขาใจไดงายทําใหไดทั้งความสนุกสนานและความรู สวนการจัดบริการดานหองน้ํา ควร
กอสรางหรือจัดใหมีขนาดและสีที่มีความกลมกลืนกับแหลงทองเที่ยวแตละประเภทและในบางพื้นที่ที่สามารถจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เหมาะกับนักทองเที่ยวกลุมนี้ เชน ที่เปลี่ยนผาออมภายในหองน้ํา หรือจัดใหมีชักโครกสําหรับเด็ก
เพื่อเปนการชวยใหเด็กไดฝกและพัฒนาดานการใชหองน้ําดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุธดี ชิดชอบ,
2548) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในเกาะชางจังหวัดตราด พบวา ในดานแหลงทองเที่ยว ดาน
การประชาสัมพันธ ดานที่พัก และดานการบริการในภาพรวม นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ อยูในเกณฑปานกลาง
ยกเวนเรื่องแหลงทองเที่ยวภายในเกาะที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในเกณฑพึงพอใจมาก สวนการประชาสัมพันธ
การใหบริการดานที่พักและการใหบริการทั่วไป มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้แนวทางในการแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะในการพัฒนาใหอําเภอเกาะชางมี
ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ส นใจของนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ประกอบดวย การเพิ่มถังขยะ ที่จอดรถสาธารณะ ขยายเสนทางใหกวางขึ้น ประชาสัมพันธที่รวดเร็วและขอมูลทันสมัย
ครอบคลุมความตองการของนักทองเที่ยวไฟฟาสาธารณะดานการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ประกอบดวยการ
รักษาความสะอาด ราคาหองพัก เพิ่มการใหบริการคมนาคม ความปลอดภัย และพัฒนาจุดชมวิวใหมากขึ้นนอกจากนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (พรทิพย บุญเที่ยงธรรม, 2555) ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ความคาดหวังและความพึ งพอใจของนักท องเที่ยวชาวไทยที่เ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่ง ชัน จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร พบวา โดยสวนใหญเปนกลุมที่เดินทางมากับญาติหรือบุคคลในครอบครัว และใชวิธีการขับรถสวนตัว
มาเอง และมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันมากที่สุด คือ ปจจัยดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกรองลงมาคือ ปจจัยดานราคา สินคาและบริการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความ
ตองการสวนบุ คคล ดานวัฒนธรรมและวิถีชี วิต ดานสถานที่และการเข าถึงแหลง และดานการสงเสริมการตลาด
ตามลําดับ
3.ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย วของกลุ ม ครอบครั ว ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครด า น
ความสามารถในการเขาถึง คือ นักทองเที่ยวพิจารณาถึงความสะดวกและคลองตัวของการจราจรในการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลไดสะดวก ความหลากหลายของเสนทางในการเขาถึง ทั้งนี้ แหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ จะสามารถดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวไดมากหากมีความสะดวกในการเขาถึงและมีระยะเวลาในการ
เดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสม ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของควรจัดใหความสามารถในการเขาถึงภายในแหลง
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ทองเที่ยว1) ควรจัดใหมีปายดิจิตอลที่เปนแบบแอนิเมชั่นติดอยูบริเวณหนาแหลงทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดทราบ
ถึงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ จัดทําปายใหมีรูปภาพประกอบที่สามารถบงบอกไดถึงสถานที่ทองเที่ยวใหมี
ความนาสนใจหรือจัดใหมีปายสัญลักษณที่เปนปายเฉพาะ โดยการระบุชื่อแหลงทองเที่ยวและใสรูปภาพที่เด็กๆ เห็น
แลวเขาใจงาย เพื่อใหเด็กไดมีสวนรวมในการสํารวจและดูเสนทางซึ่งจะสามารถสรางแรงจูงใจตลอดระยะเวลาการ
เดินทาง และลดปญหาเด็กติดเกมสหรือดูโทรศัพทระหวางการเดินทางได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นันตพร ศรีวิไล
, 2556) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกมาทองเที่ยวจังหวัดนครพนมพบวา ผลการวิเคราะหระดับความ
คิดเห็นปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยว พบวา พฤติกรรมการเลือกแหลงทองเที่ยวนักทองเที่ยวสวน
ใหญเลือกที่จะทองเที่ยวทางประวัติศาสตรตัดสินใจทองเที่ยวดวยตนเองและการชักชวนจากเพื่อนหรือญาติมาทองเทีย่ ว
ดวยตนเองโดยใชยานพาหนะรถยนตสวนตัว มีการคนหาขอมูลขาวสารใหมีความเพียงพอดวยการขอทราบขอมูล
ขาวสารใหมีความเพียงพอขอทราบขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพราะเห็นวาเปน
แหลงขอมูลขาวสารที่ดีมีวัตถุประสงคของการทองเที่ยว คือ มาเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และเลือกใชบริการที่พัก
ที่สามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในการมาทองเที่ยว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุธดี ชิดชอบ, 2552) ทําการ
วิจัย เรื่อ ง ความพึงพอใจของนัก ทองเที่ย วที่มี ตอ การทองเที่ย วมีต อการท องเที่ยวในเกาะชา งจัง หวัด ตราด พบว า
แนวทางในการแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะในการพัฒนาใหอําเภอเกาะชางมีชื่อเสียงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย การเพิ่มถังขยะ ที่จอดรถสาธารณะ
ขยายเสนทางใหกวางขึ้น ประชาสัมพันธที่รวดเร็วและขอมูลทันสมัย ครอบคลุมความตองการของนักทองเที่ยวไฟฟา
สาธารณะ ดานการพัฒ นาปรับปรุง แหลงทองเที่ยว ประกอบดวย การรักษาความสะอาด ราคาหองพั ก เพิ่มการ
ใหบริการคมนาคม ความปลอดภัย และพัฒนาจุดชมวิวใหมากขึ้น
4. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครดานกิจกรรม
คือ นักทองเที่ยวพิจารณาถึงกิจกรรมการนั่งรถชมเมือง ความสนใจตอการทํากิจกรรมผจญภัย เชน ปนเขา เดินปา และ
ความสนใจตอแหลองทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชน สวนสนุก สวนน้ํา สวนสัตวนับเปนองคประกอบที่สําคัญตอการ
เพิ่มทักษะใหกับเด็ก ๆ และบุคคลในครอบครัวก็สามารถทําไดดวย ดังนั้น การจัดใหมีกิจกรรมภายในแหลงทองเที่ยวจึง
จําเปนและเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกิจกรรมที่สามารถจัดใหมีไดภายในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน กิจกรรมนั่ง
รถรางชมเมือง โดยสามารถใสขอมูลทองเที่ยวไวในจุดรับสัญญาณรถรางไวใหสอดคลองกับชวงเวลาที่รถรางวิ่งผาน และ
สามารถใสเสียงเพลง ทํานอง หรือดนตรีบรรเลงประกอบเพื่อใหเขากับบรรยากาศหรือความเปนทองถิ่นของแหลง
ทองเที่ยวนั้น ๆ กิจกรรมภายในแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชน กิจกรรมผจญภัยแบบ 4D เชน การปนหนาผา
จําลองโดยการใสแวนตาและไปตามแผนที่ที่กําหนด นักทองเที่ยวกลุมครอบครัวนี้จะไดรับความสนุกสนานและไดฝก
ทักษะการปนผาใหกับทุกคนในครอบครัว โดยสามารถจัดหรือแบงพื้นที่หรือจุดความยากงายที่เหมาะสม ซึ่งเด็กๆ
สามารถทํากิจกรรมไดโดยสามารถชวยเหลือตนเองไดเบื้องตน กิจกรรมภายในแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน
กิจกรรมตามหาตัวละครในวรรณคดีแบบแอนิเมชั่นแบบผจญภัย โดยการแสกนตัวละครและสะสมแตมเพื่อไปแลกเปน
ของรางวัลใหเด็กสนใจวรรณคดีมากขึ้นและดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดทํารวมกันเปนครอบครัวซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ (บังอร เทพเทียน และคณะ, 2551) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สัมพันธกับครอบครัวเขมแข็งพบวา
ครอบครัวที่สามารถพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ (มีความสมดุลทางรายไดกับรายจาย) และครอบครัวที่สมาชิกใน
ครัวเรือนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเอื้ออาทรตอกัน และมีกิจกรรมรวมกันทั้งในและนอก
ครัวเรือน) รวมทั้งเปนครอบครัวที่มีอารมณราเริงแจมใส ไมดื่มสุรา และมีหลักประกันในชีวิต ปจจัยที่กลาวมานี้มี
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ความสําคัญตอครอบครัวเขมแข็งในสังคมไทย อยางไรก็ตามครอบครัวเขมแข็งคอนขางเปนนามธรรมอยูมาก และผล
การวิเคราะหปจจัยดานสัมพันธภาพของครอบครัวสอบถามเกี่ยวกับการทํากิจกรรมภายนอกบาน พบวา การไปพักผอน
หยอนใจนอกบานรวมกัน การไปเยี่ยมเยียนญาติ การทํากิจกรรมทางศาสนา และการทํากิจกรรมในวันสําคัญรวมกัน
และมีกิจกรรมทําภายในบานรวมกัน พบวา การรับประทานอาหารรวมกันอยางนอย 1 มื้อตอสัปดาหการทํางานบาน
รวมกัน การพักผอนหยอนใจรวมกัน การออกกําลังกาย/เลนกีฬารวมกัน
5. ปจจัยที่ มีผลต อการตัดสิน ใจเดิ นทางท องเที่ ยวของกลุม ครอบครัวในพื้นที่ก รุงเทพมหานครด านที่พั ก
คือ นักทองเที่ยวพิจารณาถึงขนาดของที่พักที่มีขนาดเล็ก เชน รีสอรทใกลแหลงทองเที่ยวเปนตนความมีมาตรฐานใน
การใหบ ริการที่ค รบถ วนความเหมาะสมของราคาที่ พักกั บคุณ ภาพที่ได รับและความสนใจตอ ที่พัก แบบโฮมสเตย
ซึ่งองคประกอบดานที่พักนี้กลุมครอบครัวใชเปนเกณฑในการพิจารณาเปนลําดับแรก นับวาเปนปจจัยที่สําคัญเปนอยาง
มาก เนื่องจากนักทองเที่ยวกลุมนี้มีความตองการที่หลากหลาย ดังนั้นผูประกอบการดานที่พักแรมควรเตรียมการรองรับ
ใหเหมาะสมที่สุด เชน การจัดรูปแบบที่พักแบบเกสเฮาสที่มีการตกแตงที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวใหนักทองเที่ยวเลือกตาม
ความชอบ และสอดแทรกความชอบของแตละวัย จัดใหมีมุมสําหรับเด็ก และผูใหญแตอยูภายในหองเดียวกัน และใน
กรณีท่ีที่พักอยูไกลจากแหลงทองเที่ยวควรจัดใหมีรถรับสงจากที่พักไปยังสถานที่ทองเที่ยว โดยการกดปุมที่อยูบริเวณ
หนาหองพักเพื่อสะดวกแกนักทองเที่ยวที่มาพักและครอบครัวที่มีเด็ก ทั้งนี้อาจจะจัดใหมีการลงทะเบียนออนไลน
ลวงหนาที่จัดใหบริการไวในหองพัก ซึ่งคนในครอบครัวไมวาจะเปนพอแมและลูกๆ สามารถศึกษาขอมูลหรือเห็นภาพ
ตางๆ จากฐานขอมูลเบื้องตน ซึ่งจะทําใหทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันตั้งแตการวางแผนเดินทางทองเที่ยว และ
ทุกคนจะไดรับประสบการณจากการทองเที่ยวทุกคนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นาตยา ผลเจริญ และคณะ, 2555)
ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในอําเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ผลวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อมาทองเที่ยว โดยเดินทาง
มากับครอบครัวเขาพักประมาณ 3-7 วัน และจะเลือกที่พักประเภทโรงแรม สวนใหญตัดสินใจเลือกที่พักดวยตนเองและ
มีการจองหองพักลวงหนาผานทางโทรศัพท สําหรับทําเลที่ตั้งของที่พักนักทองเที่ยวชาวยุโรปสวนใหญเลือกอยูใกลทะเล
หรือชายหาด และนักทองเที่ยวชาวเอเชียสวนใหญเลือกอยูใกลแหลงชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
(อรุณี ลอมเศรษฐี) ทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเลือกใชบริการที่พักใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานที่พักและการบริการ ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย
ดานพนักงานใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการบริการ ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
ราคา โดยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระดับสูง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ไดแก เพศ ภูมิลําเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพสมรส และรายไดของนักทองเที่ยว ประสบการณพักแรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานที่พักและ
การบริการ ดานราคา ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ดานดารสงเสริมการตลาด ดานพนักงานใหบริการ ดาน
กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกัน
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