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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัว

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางจํานวน 396 คน เครือ่งมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางตัวแปรท่ีมีมากกวา 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

เปนครอบครัวท่ีมีลูกวัยรุน (12-20 ป) รอยละ 58.1โดยภาพรวมกลุมครอบครัวใชปจจัยดานท่ีพักในการตัดสินใจ

เดินทางทองเท่ียวเปนลําดับแรก อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความดึงดูดใจ อยูในระดับมาก และดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานความดึงดูดใจ พบวา กลุม

ครอบครัวพิจารณาถึงความสวยงามของธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว ความมีเอกลักษณของแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดน 

และความมีช่ือเสียงของแหลงทองเท่ียว ตามลําดับ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา กลุมครอบครัวพิจารณาถึงความ

พรอมของศูนยบริการนักทองเท่ียวภายในแหลงทองเท่ียว การบริหารจัดการภายในแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในแหลงทองเท่ียว และความเหมาะสมของการจัดบริการดานหองนํ้าไวบริการ

นักทองเท่ียวตามลําดับดานความสามารถในการเขาถึง พบวา กลุมครอบครัวพิจารณาถึงความสะดวกและคลองตัวของ

การจราจรในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการทองเท่ียวไดสะดวก ความ

หลากหลายของเสนทางในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และความสามารถในการเขาถึง ตามลําดับดานกิจกรรม พบวา 

กลุมครอบครัวพิจารณาถึงความสนใจตอการทองเท่ียวชมเมืองตางๆ เชน การน่ังรถชมเมือง ความสนใจตอการทํา

กิจกรรมผจญภัย เชน ปนเขา เดินปา เปนตน และความสนใจตอแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน สวนสนุก สวนนํ้า 

สวนสัตว เปนตน ตามลําดับ และดานท่ีพัก พบวา กลุมครอบครัวพิจารณาถึงท่ีพักขนาดเล็ก เชน รีสอรทใกลแหลง

ทองเท่ียว เปนตน ความมีมาตรฐานในการใหบริการท่ีครบถวน ความเหมาะสมของราคาท่ีพักกับคุณภาพท่ีไดรับ และ

ความสนใจตอท่ีพักแบบโฮมสเตย ตามลําดับ 

 

 

1 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ 

2 อาจารย สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคคลท่ีเปน บิดา มารดา และบุตร ซึ่งมีบทบาททางครอบครัวตางกัน 

พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ ดานความสามารถในการเขาถึง และดานกิจกรรมแตกตางกัน กลุมอายุตางกัน 

พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ ดานความสามารถในการเขาถึง และดานกิจกรรมแตกตางกัน กลุมรายไดตอเดือน

ตางกัน พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ ดานความสามารถในการเขาถึง และดานกิจกรรม แตกตางกัน กลุม

สถานภาพทางครอบครัวตางกัน พิจารณาถึงปจจัยดานความดึงดูดใจ และดานความสามารถในการเขาถึง แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ,กลุมครอบครัว, การทองเท่ียว 

 

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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

รัฐบาลไทยและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหความสําคัญในการทองเท่ียว ไดพยายามสงเสริมให

คนไทยทองเท่ียวภายในประเทศไทย โดยเห็นวาการทองเท่ียวภายในประเทศมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม

เปนอยางมากซึ่งจะทําใหมีรายไดกระจายสูทองถ่ิน มีการลงทุนเกิดโอกาสในการสรางงาน และสรางอาชีพในธุรกิจท่ี

เก่ียวของ หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจตลาดนักทองเท่ียว เพ่ือท่ีจะสามารถจัดหาสินคาและ

บริการใหสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวใหไดมากท่ีสุด สามารถวางแผนและพัฒนาตลาด

การทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพธุรกิจดานการบริการไดแบงกลุมตลาดของนักทองเท่ียวเพ่ือการจัดการบริการท่ี

เหมาะสม โดยแบงตามธรรมชาติความตองการท้ังหมด 12 กลุมไดแก กลุมเท่ียวเพ่ือความสําราญ กลุมแบกเป กลุม

เยี่ยมญาติ กลุมนักทัศนาจร กลุมนักทองเท่ียวเชิงการศึกษา กลุมนักทองเท่ียวเชิงศาสนา กลุมนักทองเท่ียวหนีความ

หนาว นักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุ นักทองเท่ียวชนกลุมนอย กลุมผูมีความผิดปกติทางกาย กลุมนักเดินทางทองเท่ียว

ระยะสั้นและนักทองเท่ียวกลุมครอบครัว (สุรางกคณา พิพัฒโชคไชยโย, 2557) โดยลักษณะของกลุมนักทองเท่ียวแตละ

ประเภทจะมีความแตกตางกัน คือ กลุมเท่ียวเพ่ือความสําราญ จะใหความสําคัญกับความสุขสวนตัวยิ่งกวาอยางอ่ืน 

กลุมแบกเป มีลักษณะการนําสัมภาระหรือเปติดตัวไปมากกวาใชกระเปาเดินทางเปนการเดินทางทองเท่ียวแบบอิสระ

กลุมเยี่ยมญาติเปนการเดินทางทองเท่ียวพรอมไปเยี่ยมญาติมิตรเพ่ือสรางสัมพันธภาพใหดียิ่งข้ึน กลุมนักทัศนาจร เปน

การเดินทางไปอยูช่ัวคราวในระยะเวลาสั้นไมเกิน 24 ช่ัวโมง กลุมนักทองเท่ียวเชิงการศึกษา กลุมน้ีตองการเรียนรูสิ่ง

ใหมในระหวางการทองเท่ียว กลุมนักทองเท่ียวเชิงศาสนา เปนการเดินทางท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับศาสนาและวัฒนธรรมท่ี

นาสนใจ กลุมนักทองเท่ียวหนีความหนาว เปนการเดินทางทองเท่ียวท่ีใชระยะเวลายาวประมาณ 1-4 เดือน 

นักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุ เปนการเดินทางเพ่ือการพักผอน ความบันเทิงและเยี่ยมญาติ นักทองเท่ียวชนกลุมนอย เปน

การเดินทางทองเท่ียวเพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของชนกลุมนอยหรือชนเผาตางๆ กลุมผูมีความผิดปกติทางกาย จะ

มีการเดินทางทองเท่ียวข้ึนอยูกับระดับความพิการบางคนเดินทางทองเท่ียวไดเอง แตบางคนตองการคนดูแลกลุมนัก

เดินทางทองเท่ียวระยะสั้น กลุมน้ีมักมีการวางแผนและจองบริการลวงหนาหรือไมก็จะตัดสินใจเดินทางวินาทีสุดทาย 

และนักทองเท่ียวกลุมครอบครัว ซึ่งนับวาเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความซับซอนและละเอียดออนมากท่ีสุด เน่ืองจาก

บุคคลในครอบครัวมีลักษณะและบทบาทท่ีแตกตางกันไป และนักทองเท่ียวกลุมน้ียังเปนอีกกลุมท่ีธุรกิจหลายๆ ธุรกิจ

โดยเฉพาะธุรกิจการทองเท่ียวท่ีใหความสนใจ เน่ืองจากนักทองเท่ียวกลุมครอบครัวสามารถเดินทางทองเท่ียวมี

ชวงเวลาการเดินทางท่ีแนนอน เชน วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุด (เสาร-อาทิตย) วันหยุดชวงปดเทอม เปนตนและ

ครอบครัวเปนสถาบันสังคมแรกท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เพราะเปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีมีบทบาทความสัมพันธอยางใกลชิดกับ

บุคคลในครอบครัวท่ีจะสามารถอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคานิยมและความเช่ือตาง ๆสรางเสริมทัศนคติท่ีดีการกําหนด

บุคลิกภาพวิธีประพฤติปฏิบัติตนรวมถึงการเสริมสรางพัฒนาทักษะในดานตางๆ ใหกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะบุตร

หลานซึ่งถือไดวาเปนกลองดวงใจของคนในครอบครัวและเครือญาติ หากยอนไปถึงสังคมไทยในอดีตจะเปนสังคม

ลักษณะครอบครัวใหญ ซึ่งประกอบดวยพอ แม ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ซึ่งอยูรวมกันอยางใกลชิดทุกคนก็จะมี
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บทบาทมากในครอบครัว เชน ชวยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เน่ืองจากแตกอนการดูแลเลี้ยงดูบุตรเปนครอบครัวใหญและ

ดวยสภาพแวดลอมในอดีตไมมีสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนเหมือนในปจจุบันจึงสงผลใหคนในครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกันใน

การพัฒนาและสงเสริมบุตรหลานใหมีทักษะตาง ๆ ใหมีพัฒนาการเปนไปตามวัยท่ีมีความสอดคลองกับธรรมชาติอยาง

มากท่ีสุด สภาพแวดลอมและความพรอมของครอบครัวสามารถเติมเต็มใหกับบุคคลในครอบครัวไดเปนอยางดี 

 ในประเทศไทยมีจํานวนนักทองเท่ียวกลุมครอบครัวเดินทางทองเท่ียวในป 2557 จํานวน 43,721 คน และ

ในป 2558จํานวน 45,980 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) จะเห็นไดวานักทองเท่ียวกลุมน้ีมีการเดินทางทองเท่ียว

เพ่ิมมากข้ึน และปจจุบันขนาดของครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงไปอาจเปนครอบครัวเล็ก ครอบครัวเดี่ยวท่ีมีเฉพาะพอ 

แม และลูกท่ีอยูกันเปนครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวพอแมสามารถเลี้ยงดูเองไดแตบางครอบครัวไมสามารถเลี้ยงดูเองได

จึงมีการใชบริการจากสถานเลี้ยงเด็กซึ่งอาจสงผลตอพัฒนาการของลูกท่ีควรจะไดรับจากคนในครอบครัว ดังน้ันการทํา

กิจกรรมตางๆ รวมถึงการเดินทางทองเท่ียว จึงเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหครอบครัวตางตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวเพ่ิม

มากข้ึน ประกอบกับสถานการณการแขงขันของธุรกิจท่ีพยายามสรางสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดเพ่ือตอบสนอง

ความตองการใหกับนักทองเท่ียวกลุมน้ี ดังน้ันธุรกิจหลายๆ ธุรกิจจึงตองคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียวของกลุมครอบครัวโดยสามารถใชองคประกอบทางการทองเท่ียว (5A’s) ไดแก สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) กิจกรรม (Activity) และท่ีพัก 

(Accommodation) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคสิ่งดึงดูดใจใหกับนักทองเท่ียวกลุมครอบครัวใชเปนตัวเลือกใน

การตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  

ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุม

ครอบครัวในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลจากการวิจัยมาใชในการวางแผน

ดานการรองรับและการใหบริการนักทองเท่ียวกลุมครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีตองการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียว 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลตางกันมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวโดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

            ประชากรท่ีนํามาศึกษาในการวิจัย คือ กลุมครอบครัว จํานวน 45,577 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2560) คํานวณหากลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Ya mane (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557) โดยกําหนดคาความคลาด

เคลื่อนท่ีระดับ 0.05 และไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 396 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของ 

กลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1ขอมูลปจจัยบุคคล ไดแก บทบาททางครอบครัว อายุ รายได และสถานภาพทาง

ครอบครัว  

สวนท่ี2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยใชองคประกอบทางการทองเท่ียว (5A’s) ดังน้ี 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) 

3. ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) 

4. กิจกรรม (Activity) 

5. ท่ีพัก (Accommodation) 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดผานการทดลองใช (Try Out) มีความเช่ือมั่น (Reliability) 

เทากับ 0.93จากน้ันนําไปสุมกับกลุมตัวอยาง จํานวน 396 คนซึ่งเปนกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)ในชวงวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย 

และหยุดนักขัตฤกษ) เปนเวลา 1 เดือน 

การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบหาคารอยละ (Percentage)  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใหทราบปจจัยการตัดสินใจ

เดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ One wayANOVA ในการเปรียบเทียบความ

แตกตาง และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนมารดา คิดเปนรอยละ 48.0 มีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 35.6 มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 15,000 - 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.9 และเปนครอบครัวท่ีมีลูกวัยรุน (12-20 ป) คิดเปนรอยละ 58.1 

ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหปจจัย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเ ท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครผลการวิจัย พบวา 

2.1 ดานความดึงดูดใจ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x�= 4.10)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความ

สวยงามของธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว อยูในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.28)รองลงมาคือ ความมีเอกลักษณของแหลง

ทองเท่ียวท่ีโดดเดน อยูในระดับมาก (x�= 4.18)และความมีช่ือเสียงของแหลงทองเท่ียว อยูในระดับมาก(x�= 4.13)

ตามลําดับ 
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2.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก(x�= 4.10)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ความพรอมของศูนยบริการนักทองเท่ียวภายในแหลงทองเท่ียวการบริหารจัดการภายในแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน  

อยูในระดับมาก(x�= 4.15)รองลงมาคือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในแหลงทองเท่ียวอยูในระดับมาก 

(x�= 4.14) และความเหมาะสมของการจัดบริการ ดานหองนํ้าไวบริการนักทองเท่ียว อยูในระดับมาก (x�= 4.11)

ตามลําดับ 

2.3 ดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x�= 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ความสะดวกและคลองตัวของการจราจรในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล

ทางการทองเท่ียวไดสะดวก อยูในระดับมาก(x�= 4.10)รองลงมาคือความหลากหลายของเสนทางในการเขาถึงแหลง

ทองเท่ียวอยูในระดับมาก(x�= 4.06) และความสามารถในการเขาถึงอยูในระดับมาก(x�= 4.05)ตามลําดับ 

2.4 ดานกิจกรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก(x�= 3.98)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสนใจตอ

การทองเท่ียวชมเมืองตางๆ เชน การน่ังรถชมเมืองเปนตน อยูในระดับมาก (x�= 4.09)รองลงมาคือ ความสนใจตอการ

ทํากิจกรรมผจญภัย เชนปนเขา เดินปา เปนตนอยูในระดับมาก(x�= 4.08)และความสนใจตอแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษย 

สรางข้ึน เชน สวนสนุก สวนนํ้า สวนสัตว เปนตน อยูในระดับมาก (x�= 4.04) ตามลําดับ 

2.5 ดานท่ีพัก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก(x�= 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสนใจตอท่ีพัก

ขนาดเล็ก เชน รีสอรทใกลแหลงทองเท่ียวเปนตน ความมีมาตรฐานในการใหบริการท่ีครบถวน อยูในระดับมาก(x�= 

4.19) รองลงมาคือความเหมาะสมของราคาท่ีพักกับคุณภาพท่ีไดรับ อยูในระดับมาก(x�= 4.18) และความสนใจตอท่ีพัก 

แบบโฮมสเตยอยูในระดับมาก(x�= 4.15) ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดวยการทดสอบคาสถิติ  

One wayANOVA พบวา 

3.1  ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามบทบาททางครอบครัวพบวา 

 ดานความดึงดูดใจ พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลท่ีเปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดานดึงดูดใจมากกวา

บุคคลซึ่งเปนมารดา 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลท่ีเปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกมากกวาบุคคลซึ่งเปนมารดา 

 ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลท่ีเปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดาน

ความสามารถในการเขาถึงมากกวาบุคคลซึ่งเปนมารดา 

 ดานกิจกรรม พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลท่ีเปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดานกิจกรรมมากกวา

บุคคลซึ่งเปนมารดา 
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 ดานท่ีพัก พบวา บทบาททางครอบครัวตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ บุคคลท่ีเปนบุตรมีการตัดสินใจโดยใชปจจัยดานท่ีพักมากกวาบุคคลซึ่ง

เปนมารดา 

 3.2  ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอายุ พบวา 

 ดานความดึงดูดใจ พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานกิจกรรม พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีอายุ 20 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป และอายุ41 – 50 ป มีการตัดสินใจ

โดยใชปจจัยดานกิจกรรมมากกวากลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป 

 ดานท่ีพัก พบวา กลุมอายุตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.3  ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา 

 ดานความดึงดูดใจ พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีรายได 15,000 - 25,000 บาท ใชปจจัยในการตัดสินใจดาน

ความดึงดูดใจมากกวานักทองเท่ียวกลุมครอบครัวท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 บาทข้ึนไป  

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีรายได 15,000 - 25,000 บาท ใชปจจัยในการ

ตัดสินใจดานความดึงดูดใจมากกวานักทองเท่ียวกลุมครอบครัวท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 

        ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมท่ีมีรายได15,000 -25,000 บาท ใชปจจัยในการ

ตัดสินใจดานความดึงดูดใจมากกวานักทองเท่ียวกลุมครอบครัวท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 บาทข้ึนไป  

 ดานกิจกรรม พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานท่ีพัก พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.4  ปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว พบวา 

 ดานความดึงดูดใจ พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใจ

เดินทางทองเท่ียวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ดานความสามารถในการเขาถึง พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัย

การตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานกิจกรรม พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใเดินทาง

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานท่ีพัก พบวา ดานสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเรื่อง ปจจัย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเ ท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร คณะผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดานความดึงดูด

ใจ พบวานักทองเท่ียวกลุมครอบครัวพิจารณาถึงความสวยงามของธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว ความเปนเอกลักษณ

ของแหลงทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดน และความมีช่ือเสียงของแหลงทองเท่ียว ซึ่งองคประกอบดานสิ่งดึงดูดใจถือวาเปน

องคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการทองเท่ียว ไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียว

ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน จะตองมีความพรอมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวกลุม

น้ี ดังน้ันเพ่ือการรองรับนักทองเท่ียวกลุมครอบครัวอยางเหมาะสมผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรจัดใหมีพ้ืนท่ี (Zoning)                 

1) แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติ นํ้าตก ทะเล ควรมีมาตรการควบคุมดูแลแหลงทองเท่ียวใหมี

ความสวยงามตามธรรมชาติใหไดมากท่ีสุด ปรับภูมิทัศนใหเหมาะสมกลมกลืน ไมจําเปนตองปรุงแตงมากจนเกินไปจน

ไมสามารถสะทอนถึงความเปนแหลงทองเท่ียวน้ัน ๆ หรือทองถ่ินน้ันๆ หรือหากเปนสวนสาธารณะ ควรจัดใหมีโซน

สําหรับทํากิจกรรมงานอดิเรกตามความช่ืนชอบของแคละครอบครับหรือของแตละบุคคล พ้ืนท่ีรองรับการฝกงานศิลปะ

หรืองานฝมือตางๆ เพ่ือใหพอแมลูกไดใชเวลาในการทํากิจกรรมรวมกันรวมถึงทําใหเด็ก ๆ มีสมาธิจดจอในกิจกรรมน้ั                

น ๆ 2) แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เชน พิพิธภัณฑตางๆ ควรจัดใหมีสวนสนุกท่ีมีการจัดตกแตงพ้ืนท่ีให

สอดคลองและเหมาะสม เพ่ือใหเด็กสามารถเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรไดงายข้ึนหรืออาจจัดใหมีพิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรสําหรับกลุมครอบครัวหรืออาจจัดใหมีการแบงพ้ืนท่ีท่ีมีการออกแบบโดยใชการตูนแอนิเมช่ันเขามามีสวน

ช วย ในการ เ พ่ิมความน าสนใจซึ่ งจะ ทํ า ให เ ด็ กมี ค วามส นุกสนาน และได รั บความรู ควบคู กัน ไปและ                                                    

3) แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน สวนสนุก ควรสรางความเช่ือมั่นท้ังในดานเครื่องเลน ความปลอดภัยและความ 

มีช่ือเสียงเพ่ือใหเปนท่ียอมรับใหไดมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของ (ยุทธนา คาพา, 2558) ทําการวิจัยเรื่อง

องคประกอบการทองเท่ียว 5A’sท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเขาชีจรรยของนักทองเท่ียวชาว

จีนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเขาชีจรรยของนักทองเท่ียวชาวจีน 

พบวา นักทองเท่ียวชาวจีนสวนใหญตัดสินใจมาทองเท่ียวแหลงทองเท่ียว เขาชีจรรย เพราะตองการมาศึกษาทางดาน 

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยมีการคนหาขอมูลแหลงทองเท่ียว จากเพ่ือนนักทองเท่ียวทานอ่ืนๆ มีการเปรียบเทียบ

กิจกรรมของสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนกับสถานท่ีท่ีเลือกตัดสินใจมาทองเท่ียวเพราะตองการมาทํากิจกรรมตามท่ีตองการ 

และสวนใหญจะกลับมาเท่ียวแหลงทองเท่ียวเขาชีจรรยอีก 
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2. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก คือ นักทองเท่ียวพิจารณาถึงความพรอมของศูนยบริการนักทองเท่ียวภายในแหลงทองเท่ียว การบริหาร

จัดการภายในแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในแหลงทองเท่ียว และความ

เหมาะสมของการจัดบริการดานหองนํ้าไวบริการนักทองเท่ียวซึ่งนักทองเท่ียวกลุมครอบครัวมีปจจัยหลายอยางท่ีจะ

นํามาพิจารณาในการตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียว เน่ืองจากในแตละครอบครัวจะมีบุตรท่ีเปนสิ่งท่ีตองคํานึงถึงเปน

สิ่งสําคัญและเปนลําดับตน ๆ ดังน้ัน ผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรจัดใหสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเท่ียวทางตาม

ประเภทตางๆ เชน แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน ทะเล ควรจัดใหมีเสาสัญญาณเตือนเมื่อนักทองเท่ียวเลยเขาไปใน

เขตอันตรายหรือใกลพ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ือใหนักทองเท่ียวระมัดระวังเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือปองกันอันตรายใหกับครอบครัวและเด็ก

ซึ่งอาจเกิดเหตุการณข้ึน เชน การจมนํ้า เปนตน ศูนยบริการนักทองเท่ียว ควรตั้งอยูในจุดท่ีนักทองเท่ียวสามารถเขาถึง

ไดงาย เน่ืองจากเปนแหลงใหขอมูลเบ้ืองตนในการทองเท่ียวและควรจัดหากิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวไดทุกกลุม

ตามความเหมาะสม สามารถเขาใจไดงายทําใหไดท้ังความสนุกสนานและความรู สวนการจัดบริการดานหองนํ้า ควร

กอสรางหรือจัดใหมีขนาดและสีท่ีมีความกลมกลืนกับแหลงทองเท่ียวแตละประเภทและในบางพ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดใหมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับนักทองเท่ียวกลุมน้ี เชน ท่ีเปลี่ยนผาออมภายในหองนํ้า หรือจัดใหมีชักโครกสําหรับเด็ก 

เพ่ือเปนการชวยใหเด็กไดฝกและพัฒนาดานการใชหองนํ้าดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุธดี ชิดชอบ, 

2548) ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในเกาะชางจังหวัดตราด พบวา ในดานแหลงทองเท่ียว ดาน

การประชาสัมพันธ ดานท่ีพัก และดานการบริการในภาพรวม นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจ อยูในเกณฑปานกลาง 

ยกเวนเรื่องแหลงทองเท่ียวภายในเกาะท่ีนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจอยูในเกณฑพึงพอใจมาก สวนการประชาสัมพันธ 

การใหบริการดานท่ีพักและการใหบริการท่ัวไป มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ีแนวทางในการแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะในการพัฒนาใหอําเภอเกาะชางมี

ช่ือเสียงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ประกอบดวย การเพ่ิมถังขยะ ท่ีจอดรถสาธารณะ ขยายเสนทางใหกวางข้ึน ประชาสัมพันธท่ีรวดเร็วและขอมูลทันสมัย 

ครอบคลุมความตองการของนักทองเท่ียวไฟฟาสาธารณะดานการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียว ประกอบดวยการ

รักษาความสะอาด ราคาหองพัก เพ่ิมการใหบริการคมนาคม ความปลอดภัย และพัฒนาจุดชมวิวใหมากข้ึนนอกจากน้ี

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (พรทิพย บุญเท่ียงธรรม, 2555) ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดนํ้าในเขตตลิ่งชัน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบวา โดยสวนใหญเปนกลุมท่ีเดินทางมากับญาติหรือบุคคลในครอบครัว และใชวิธีการขับรถสวนตัว

มาเอง และมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดนํ้าในเขตตลิ่งชันมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกรองลงมาคือ ปจจัยดานราคา สินคาและบริการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความ

ตองการสวนบุคคล ดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดานสถานท่ีและการเขาถึงแหลง และดานการสงเสริมการตลาด 

ตามลําดับ 

3.ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดาน

ความสามารถในการเขาถึง คือ นักทองเท่ียวพิจารณาถึงความสะดวกและคลองตัวของการจราจรในการเขาถึงแหลง

ทองเท่ียวความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลไดสะดวก ความหลากหลายของเสนทางในการเขาถึง ท้ังน้ี แหลง

ทองเท่ียวตาง ๆ  จะสามารถดึงดูดความสนใจนักทองเท่ียวไดมากหากมีความสะดวกในการเขาถึงและมีระยะเวลาในการ

เดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะสม ดังน้ันผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรจัดใหความสามารถในการเขาถึงภายในแหลง
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ทองเท่ียว1) ควรจัดใหมีปายดิจิตอลท่ีเปนแบบแอนิเมช่ันติดอยูบริเวณหนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดทราบ

ถึงขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานท่ีน้ันๆ จัดทําปายใหมีรูปภาพประกอบท่ีสามารถบงบอกไดถึงสถานท่ีทองเท่ียวใหมี

ความนาสนใจหรือจัดใหมีปายสัญลักษณท่ีเปนปายเฉพาะ โดยการระบุช่ือแหลงทองเท่ียวและใสรูปภาพท่ีเด็กๆ เห็น

แลวเขาใจงาย เพ่ือใหเด็กไดมีสวนรวมในการสํารวจและดูเสนทางซึ่งจะสามารถสรางแรงจูงใจตลอดระยะเวลาการ

เดินทาง และลดปญหาเด็กติดเกมสหรือดูโทรศัพทระหวางการเดินทางได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นันตพร ศรีวิไล

, 2556) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกมาทองเท่ียวจังหวัดนครพนมพบวา ผลการวิเคราะหระดับความ

คิดเห็นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกมาทองเท่ียว พบวา พฤติกรรมการเลือกแหลงทองเท่ียวนักทองเท่ียวสวน

ใหญเลือกท่ีจะทองเท่ียวทางประวัติศาสตรตัดสินใจทองเท่ียวดวยตนเองและการชักชวนจากเพ่ือนหรือญาติมาทองเท่ียว

ดวยตนเองโดยใชยานพาหนะรถยนตสวนตัว มีการคนหาขอมูลขาวสารใหมีความเพียงพอดวยการขอทราบขอมูล

ขาวสารใหมีความเพียงพอขอทราบขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เพราะเห็นวาเปน

แหลงขอมูลขาวสารท่ีดีมีวัตถุประสงคของการทองเท่ียว คือ มาเท่ียวชมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และเลือกใชบริการท่ีพัก

ท่ีสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในการมาทองเท่ียว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุธดี ชิดชอบ, 2552) ทําการ

วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวมีตอการทองเท่ียวในเกาะชางจังหวัดตราด พบวา 

แนวทางในการแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะในการพัฒนาใหอําเภอเกาะชางมีช่ือเสียงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและชาวตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย การเพ่ิมถังขยะ ท่ีจอดรถสาธารณะ 

ขยายเสนทางใหกวางข้ึน ประชาสัมพันธท่ีรวดเร็วและขอมูลทันสมัย ครอบคลุมความตองการของนักทองเท่ียวไฟฟา

สาธารณะ ดานการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียว ประกอบดวย การรักษาความสะอาด ราคาหองพัก เพ่ิมการ

ใหบริการคมนาคม ความปลอดภัย และพัฒนาจุดชมวิวใหมากข้ึน 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดานกิจกรรม  

คือ นักทองเท่ียวพิจารณาถึงกิจกรรมการน่ังรถชมเมือง ความสนใจตอการทํากิจกรรมผจญภัย เชน ปนเขา เดินปา และ

ความสนใจตอแหลองทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน สวนสนุก สวนนํ้า สวนสัตวนับเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการ

เพ่ิมทักษะใหกับเด็ก ๆ และบุคคลในครอบครัวก็สามารถทําไดดวย ดังน้ัน การจัดใหมีกิจกรรมภายในแหลงทองเท่ียวจึง

จําเปนและเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกิจกรรมท่ีสามารถจัดใหมีไดภายในแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน กิจกรรมน่ัง

รถรางชมเมือง โดยสามารถใสขอมูลทองเท่ียวไวในจุดรับสัญญาณรถรางไวใหสอดคลองกับชวงเวลาท่ีรถรางว่ิงผาน และ

สามารถใสเสียงเพลง ทํานอง หรือดนตรีบรรเลงประกอบเพ่ือใหเขากับบรรยากาศหรือความเปนทองถ่ินของแหลง

ทองเท่ียวน้ัน ๆ กิจกรรมภายในแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน กิจกรรมผจญภัยแบบ 4D เชน การปนหนาผา

จําลองโดยการใสแวนตาและไปตามแผนท่ีท่ีกําหนด นักทองเท่ียวกลุมครอบครัวน้ีจะไดรับความสนุกสนานและไดฝก

ทักษะการปนผาใหกับทุกคนในครอบครัว โดยสามารถจัดหรือแบงพ้ืนท่ีหรือจุดความยากงายท่ีเหมาะสม ซึ่งเด็กๆ 

สามารถทํากิจกรรมไดโดยสามารถชวยเหลือตนเองไดเบ้ืองตน กิจกรรมภายในแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เชน

กิจกรรมตามหาตัวละครในวรรณคดีแบบแอนิเมช่ันแบบผจญภัย โดยการแสกนตัวละครและสะสมแตมเพ่ือไปแลกเปน

ของรางวัลใหเด็กสนใจวรรณคดีมากข้ึนและดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวไดทํารวมกันเปนครอบครัวซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ (บังอร เทพเทียน และคณะ, 2551) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับครอบครัวเขมแข็งพบวา

ครอบครัวท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ (มีความสมดุลทางรายไดกับรายจาย) และครอบครัวท่ีสมาชิกใน

ครัวเรือนมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน (มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเอ้ืออาทรตอกัน และมีกิจกรรมรวมกันท้ังในและนอก

ครัวเรือน) รวมท้ังเปนครอบครัวท่ีมีอารมณราเริงแจมใส ไมดื่มสุรา และมีหลักประกันในชีวิต ปจจัยท่ีกลาวมาน้ีมี
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ความสําคัญตอครอบครัวเขมแข็งในสังคมไทย อยางไรก็ตามครอบครัวเขมแข็งคอนขางเปนนามธรรมอยูมาก และผล

การวิเคราะหปจจัยดานสัมพันธภาพของครอบครัวสอบถามเก่ียวกับการทํากิจกรรมภายนอกบาน พบวา การไปพักผอน

หยอนใจนอกบานรวมกัน การไปเยี่ยมเยียนญาติ การทํากิจกรรมทางศาสนา และการทํากิจกรรมในวันสําคัญรวมกัน 

และมีกิจกรรมทําภายในบานรวมกัน พบวา การรับประทานอาหารรวมกันอยางนอย 1 มื้อตอสัปดาหการทํางานบาน

รวมกัน การพักผอนหยอนใจรวมกัน การออกกําลังกาย/เลนกีฬารวมกัน  

5. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของกลุมครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดานท่ีพัก 

คือ นักทองเท่ียวพิจารณาถึงขนาดของท่ีพักท่ีมีขนาดเล็ก เชน รีสอรทใกลแหลงทองเท่ียวเปนตนความมีมาตรฐานใน

การใหบริการท่ีครบถวนความเหมาะสมของราคาท่ีพักกับคุณภาพท่ีไดรับและความสนใจตอท่ีพักแบบโฮมสเตย 

ซึ่งองคประกอบดานท่ีพักน้ีกลุมครอบครัวใชเปนเกณฑในการพิจารณาเปนลําดับแรก นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญเปนอยาง

มาก เน่ืองจากนักทองเท่ียวกลุมน้ีมีความตองการท่ีหลากหลาย ดังน้ันผูประกอบการดานท่ีพักแรมควรเตรียมการรองรับ

ใหเหมาะสมท่ีสุด เชน การจัดรูปแบบท่ีพักแบบเกสเฮาสท่ีมีการตกแตงท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวใหนักทองเท่ียวเลือกตาม

ความชอบ และสอดแทรกความชอบของแตละวัย จัดใหมีมุมสําหรับเด็ก และผูใหญแตอยูภายในหองเดียวกัน และใน

กรณีท่ีท่ีพักอยูไกลจากแหลงทองเท่ียวควรจัดใหมีรถรับสงจากท่ีพักไปยังสถานท่ีทองเท่ียว โดยการกดปุมท่ีอยูบริเวณ

หนาหองพักเพ่ือสะดวกแกนักทองเท่ียวท่ีมาพักและครอบครัวท่ีมีเด็ก ท้ังน้ีอาจจะจัดใหมีการลงทะเบียนออนไลน

ลวงหนาท่ีจัดใหบริการไวในหองพัก ซึ่งคนในครอบครัวไมวาจะเปนพอแมและลูกๆ สามารถศึกษาขอมูลหรือเห็นภาพ

ตางๆ จากฐานขอมูลเบ้ืองตน ซึ่งจะทําใหทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันตั้งแตการวางแผนเดินทางทองเท่ียว และ

ทุกคนจะไดรับประสบการณจากการทองเท่ียวทุกคนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นาตยา ผลเจริญ และคณะ, 2555) 

ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในอําเภอเกาะ   สมุย จังหวัดสุ

ราษฎรธานี ผลวิจัยพบวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือมาทองเท่ียว โดยเดินทาง

มากับครอบครัวเขาพักประมาณ 3-7 วัน และจะเลือกท่ีพักประเภทโรงแรม สวนใหญตัดสินใจเลือกท่ีพักดวยตนเองและ

มีการจองหองพักลวงหนาผานทางโทรศัพท สําหรับทําเลท่ีตั้งของท่ีพักนักทองเท่ียวชาวยุโรปสวนใหญเลือกอยูใกลทะเล

หรือชายหาด และนักทองเท่ียวชาวเอเชียสวนใหญเลือกอยูใกลแหลงชุมชน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(อรณุี ลอมเศรษฐี) ทําวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในการเลือกใชบริการท่ีพักใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานท่ีพักและการบริการ ดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย 

ดานพนักงานใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการบริการ ดานการสงเสริมการตลาด และดาน

ราคา โดยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระดับสูง ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไดแก เพศ ภูมิลําเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพสมรส และรายไดของนักทองเท่ียว ประสบการณพักแรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานท่ีพักและ

การบริการ ดานราคา ดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย ดานดารสงเสริมการตลาด ดานพนักงานใหบริการ ดาน

กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกัน  
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