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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพในครอบครัว รายไดตอเดือนของครอบครัว การศึกษา และรูปแบบของการทองเท่ียว  กับความคิดเห็น
ตอสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวในระหวางการทองเท่ียวรวมกันท้ัง 9 ดาน ไดแก  1) การแสดงออกซ่ึง
ความรักความเอ้ืออาทรตอกัน 2) การไววางใจซ่ึงกันและกัน 3) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสมของ
สมาชิกในครอบครัว 4) การใชเวลาทํากิจกรรมรวมกัน 5) การสืบสานวิธีปฏิบัติหรือวัฒนธรรมท่ีดีของครอบครัว 
6) การส่ือสารกันเปนอยางดี 7) การมีความเช่ือท่ีเครงครัดทางศาสนารวมกัน 8) การเคารพนับถือซ่ึงกันและกันใน
ความเปนปจเจกบุคคลและความคิดเห็นท่ีแตกตาง 9) การปรึกษาหารือกันและรวมมือกันในการแกปญหาตางๆ    
 กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกในครอบครัวไทยอายุ 15 ปข้ึนไป อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีได
ทองเท่ียวรวมกับครอบครัวในประเทศไทย และไดเดินทางกลับจากการทองเท่ียวครั้งลาสุดไมเกิน 1 ป สถิติ
ท่ีใชในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ และการหาคาเฉล่ีย และ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และวิธีการเปรียบเทียบรายคู   
 ผลการวิจัย พบวา           
 1. สมาชิกในครอบครัวท่ีเดินทางทองเท่ียวรวมกับครอบครัวสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป 
สถานภาพบุตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน ครอบครัวมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวเพื่อตองการพักผอน มีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวดานการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด      
 2. ผลการทดสอบทางสถิติ พบวา สมาชิกในครอบครัวท่ีมี เพศ อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว 
และรูปแบบการทองเท่ียวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวไมแตกตางกัน สวน
สมาชิกในครอบครัวท่ีมี อายุ สถานภาพในครอบครัว และการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
สัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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Abstract 

This study aimed to identify a pattern of relationship between individual factors (gender, age, 
family member status, career, monthly income, education level and type of family trip) and family 
relationship. The nine elements of the family relationship that were investigated included empathy, trust, 
role fulfillment, common activities, family norms, communications, religious faith, mutual respect and 
consultation. Samples were Thai nuclear family members of over 15 years of age, residing in Bangkok 
areas and returning from a family trip within a year. Surveys were administered and results were analyzed 
by applying both descriptive (frequency, percentage, mean) and inferential statistics (ANOVA and LSD) 
to indentify a pattern of interested relationship. The findings showed that most respondents were female, 
daughter, between 26 – 35 years of age, college grad, and company’s employees with family income of 
over THB 50,000. Recreational purpose was the most popular reason for taking a family trip for this 
particular group. On average, they had a fairly good relationship with their family members. Of the nine 
elements of family relationship, they scored the highest on role fulfillment . Moreover, it was found that 
age, family member status and education levels were significantly related to family relationship.  
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บทนํา 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชา ติฉ บับ ท่ี  10 (พ .ศ .  2550-2554)  ได มี      
การกําหนดยุทธศาสตรดานการเสริมสรางทุน
ของประเทศ ท้ังทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และ
ทุนทรัพยากร  ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมให
เขมแข็งอยางตอเนื่องโดยยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อมุงสู “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” คนจึงเปนเปาหมายสําคัญ
ท่ีสุดท่ีตองไดรับการพัฒนา เนื่องจากเปนผูท่ีจะ
ไดรับผลประโยชน และผลกระทบจากการพัฒนา 
และคนก็ยังเปนผูขับเคล่ือนการพัฒนาใหเปนไป
ตามเปาหมายของแผนฯ อีกดวย ในการพัฒนาคน
จําเปนตองมีการพัฒนาใหเกิดความสมดุลท้ัง
จิตใจ รางกาย ความรู และทักษะความสามารถ 
อีก ท้ัง เพียบพรอมท้ังความรู  และคุณธรรม 
นําไปสูการคิดวิเคราะหส่ิงตางๆ อยางมีเหตุผล  
ทําใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใน 
ยุคปจจุบัน โดยยึดหลักความพอประมาณใน   
การดํารงชีวิตอยางมีจริยธรรม ซ่ึงจะเปนภูมิคุม 
กันท่ีดีใหคนพรอมเผชิญความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในครอบครัวท่ีอบอุน และ
สังคมท่ีมีสันติสุข  รวมท้ังเปนพลังขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นําไปสูสังคมท่ี
สงบสุขรวมกัน  
 ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของสังคม 
(อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544 : 1) และเปนหนวยท่ี
สําคัญท่ีสุด นับวาเปนสถาบันเร่ิมแรกท่ีมีความ

ใกลชิด และมีอิทธิพลท่ีสุดตอชีวิตของทุกคนใน 
สังคม  สถาบันครอบครัวมีบทบาทสําคัญใน     
การทําหนาท่ีทางสังคมโดยการถายทอดคานิยม 
ปลูกฝงความเช่ือ สรางเสริมทัศนคติ กําหนด
บุค ลิกภาพ  วิ ธีประพฤติป ฏิ บั ติตน  รวมถึง         
การสรางบรรทัดฐานทางสังคมใหแกสมาชิกใหม
ของครอบครัว ซ่ึงมีผลกับการพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม  ครอบครั ว มีส วนใน        
การเสริมสรางใหบุคคลมีบุคลิกภาพในแบบท่ี
สังคมตองการ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันครอบครัวยังมี
หนาท่ีใหความชวยเหลือบุคคลในยามท่ีมีปญหา
มากระทบ เปรียบเสมือนเกราะปองกันใหบุคคล
สามารถผานพนปญหาไปได อาจกลาว ไดวา 
ครอบครัวเปนรากฐานสําคัญในการสรางชุมชน 
และ สังคม ท่ีดี ให แกประ เทศชา ติ  สถา บัน
ครอบครัวในสังคมไทยมีเอกลักษณท่ีโดดเดนใน
เร่ืองความเขมแข็งของระบบเครือญาติในลักษณะ
ครอบครัวขยาย (Extended Family) หมายถึง 
ครอบครัวท่ีอยูรวมกันต้ังแตปูยาตายาย  และ   
ญาติพี่น อง ท่ี ใกล ชิด  มีสายใย ผูกพันกันมา           
ชานาน แตในปจจุบันโครงสรางของครอบครัวมี                  
การเปล่ียนแปลงไปเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยว 
(Nuclear Family) หมายถึง ครอบครัวพอแมลูก 
ซ่ึงมีท่ีอยูอาศัยตามลําพังของตนเอง และหาเล้ียง
ครอบครัวดวยตนเอง นอกจากนี้ ครอบครัวยังมี
แนวโน ม ท่ี มี รูปแบบและความ สัมพันธ ท่ี
หลากหลายซับซอนมากข้ึน ไดแก ครอบครัวท่ีไม
มีลูก  ครอบครัวท่ีพอหรือแมเล้ียงลูกตามลําพัง 
ครอบครัวท่ีมีปูยาตายายกับหลาน ครอบครัวท่ีอยู
คนเดียว และครอบครัวท่ีมีการอยูอาศัยกับคน
ไมใชญาติ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ออนไลน, 



2549) แต เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี ท่ี เกิด ข้ึนอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบใหบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวเร่ิมมีแนวโนมออนแอลงจนไมสามารถ
ปรับตัวตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็วในดานตางๆ ได ครอบครัวไมสามารถทํา
หนาท่ีไดอยางสมบูรณ สัมพันธภาพในครอบครัว
เส่ือมถอย ท่ีสําคัญคือ บุคคลขาดหลักคิด และ
คุณธรรมในการดํารงชีวิต เปนเหตุใหเกิดปญหา 
ท่ีซับซอน มิใชแคเพียงแตบุคคล และครอบครัว
เท านั้น  แตยั งนํ าไปสูปญหาในสังคม  และ
ประเทศชาติ อีกดวย  ซ่ึ งขอมูลบทวิ เคราะห
ครอบครัวไทยปจจุบันป พ.ศ.2552 ของสํานักงาน
สตรีและสถาบันครอบครัว (สํานักสงเสริมสถาบัน
ครอบครัว, ออนไลน, 2553) ไดรายงานถึง
สถานการณครอบครัวไทยในปจจุบัน ดังนี้ 
 1. โครงสรางและการทําหนาท่ีของ
ครอบครัวเปล่ียนแปลงไป สงผลใหครอบครัวทํา
หนาท่ีไดไมสมบูรณ ขนาดครอบครัวมีขนาดเล็ก
ลง ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเล้ียงลูกเพียงคนเดียว
มีแนวโนมมากข้ึน สถาบันครอบครัวไมสามารถ
ทําหนา ท่ีหลักในการอบรมหลอหลอม  และ       
ขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกบุตรหลาน พอแม
ห รือ ผู ปกครองไม ทํ าหน า ท่ี อบรม ส่ังสอน
ลูกหลาน ดวยเหตุผลท่ีตองประกอบอาชีพ และ
ไมมีเวลาใหครอบครัว   
 2. สัมพันธภาพภายในครอบครัวเส่ือมถอย 
จากผลการศึกษาของนักวิชาการหลายทานมีความ
สอดคลองกันวา ความสัมพันธระหวางคูสมรส
กําลังมีปญหา และมีความเหินหางกันมากข้ึน ผล
การศึกษาพบวา ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว

ของคนไทย สวนใหญเกิดจากการขาดทักษะการ
ส่ือสารท่ีดี ทําใหขาดความเขาใจกัน จากภาพรวม
สถานการณครอบครัวไทยดังกลาว พบวา ปญหา
สัมพันธภาพภายในครอบครัวเส่ือมถอยเปน
ปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีพบไดในปจจุบัน ซ่ึง 
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2544 : 74) ไดกลาวถึง
สาเหตุของปญหาความสัมพันธในครอบครัวไววา 
เกิดจากการท่ีผูคนจํานวนมากคิดวาครอบครัว
ไมใชส่ิงสําคัญ บุคคลสามารถดํารงอยูไดโดยไม
ตองมีครอบครัวและเปาหมาย คือ การพัฒนา
ตนเองใหไปถึงจุดสูงสุด การเนนความเปนปจเจก
บุ ค ค ล ม า ก เ กิ น ไ ป ทํ า ใ ห มี ก า ร ม อ ง ข า ม
ความสัมพันธในครอบครัว  เทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีกาวหนาทําใหบุคคลมีความสัมพันธใน
วงกวางมากข้ึน จนอาจทําใหความสัมพันธใน
ครอบครัวมีความเขมขนลดนอยลง นอกจากน้ี 
จากการท่ีประชากรไดมีการเคล่ือนยายเขามา
กระจุกตัวกันอยู ใน เ มืองใหญหรือตอง เดิน
ทางไกลไปยังแหลงทํางาน ทําใหตองเสียเวลาไป
ในการเดินทาง ความใกลชิดของสมาชิกและการ
ใชเวลารวมกันจึงมีลดนอยลงไปดวย สถาบัน
ครอบครัวในฐานะท่ีเปนสถาบันสังคมสถาบัน
แรกในชีวิตของมนุษย จึงมีบทบาทสําคัญในการ
แกไขปญหาดังกล าว  โดยการทําหน า ท่ีให
สมบูรณ ไดแก หนาท่ีในการใหความรักความ
อบอุน หนาท่ีในการปลูกฝงจริยธรรมแกสมาชิก
ใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีในการสันทนาการ 
ซ่ึ ง เ ป นส วน สํ า คัญของ ชี วิ ตครอบค รั ว ใน              
ปจจุ บัน  การใช เวลาสันทนาการรวมกันนั้น                            
จะ ทํ า ให คว าม สัมพันธ ในครอบค รัวดี ข้ึ น                        
(พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย,    2550 : 27) 



 ค ว า ม สั มพั น ธ ใ น ค ร อบ ค รั ว ห รื อ
สัมพันธภาพในครอบครัวนั้น  มีลักษณะเปน 
ความผูกพันรักใคร  ความใกล ชิดสนิทสนม
ระหวางบิดา มารดา และบุตร ตลอดจนเครือญาติ 
และบุคคลอ่ืนๆ  ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนนั้นๆ      
(ศรีทับทิม พานิชพันธ, 2527 : 116; อางถึงใน       
สุรียมาศ นาคะผดุงรัตน, 2542 : 15) ลักษณะดังกลาว
ขางตน สายสุรี จุติกุล (ม.ป.ป. : 15-24) ไดใหความ
คิดเห็นทํานองเดียวกันนี้ในเร่ือง   ความรักความ
อบอุนในครอบครัว โดยกลาวถึงแนวทางในการ
สรางความรักความอบอุนในครอบครัวเพื่อใหเกิด
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวไววา  ตองมีการเอา
ใจใสดูแล  และเอ้ืออาทรกันระหวางสมาชิก
ภายในครอบครัว ตองรูจักคนท่ีเรารัก รูความชอบ
และไมชอบของกันและกัน ตองใหความเคารพ
นับถือซ่ึงกันและกัน  ตองมีความรับผิดชอบ 
หมายถึง การสอนลูกใหรูจักความถูกตองหรือไม
ถูกตอง ตองมีความไววางใจกัน ตองใหกําลังใจ
และอภัยใหกันและกัน ตองรูจักส่ือสารกันใน
ครอบครัว ท้ังรูปแบบที่ใชภาษาและท่ีไมตองใช
ภาษา สมาชิกในครอบครัวยังควรมีการสราง
ความใกล ชิดกันทางสัมผัสดวยการกอดกัน
ระหวางพอแมลูก และมีการใชเวลาดวยกัน โดย
อาจเร่ิมตนดวยการมีกิจกรรมรวมกัน เชน การไป
สวนสาธารณะ หรือรับประทานอาหาร หรือชม
พิพิธภัณฑ  หรือไปเยี่ ยมญาติ  ฯลฯ  เพื่อ เพิ่ม
ความสัมพันธ และความใกลชิดระหวางกันและ
กัน การอยูดวยกัน และทํากิจกรรมรวมกันก็ตอง
ใชเวลาดวยกันอยางมีคุณภาพและมีคุณคา ไมใช
อยูดวยกันเพียงรางกายเทานั้น อาจกลาวไดวา
วิธีการดังกลาวขางตนเปนการชวยบรรเทาปญหา
ทางสังคม และสรางความเขมแข็งใหกับสถาบัน

ครอบครัวได ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (การทองเท่ียวแหง
ประ เทศไทย , ออนไลน ,  2553) ได เ ล็ ง เห็น
ความสําคัญในเร่ืองนี้ เชนกัน จึงเร่ิมโครงการ
รณรงครวมกับหนวยงานตางๆ ใหวันอาทิตยเปน
วันครอบครัว  เพื่อสราง          ความตระหนักให
คนในสังคมไดเห็นถึงความสําคัญของครอบครัว 
โดยสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวใหมีกิจกรรม
ทํารวมกันในวันอาทิตยอยางสม่ําเสมอ เชน การ
ออกกําลังกาย  การรับประทานอาหารรวมกัน  
การทอง เ ท่ี ยวพักผอนหยอนใจในสถาน ท่ี
ทองเท่ียวตางๆ     เปนตน การทองเท่ียวถือไดวา
เปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีชวยสงเสริมการใชเวลา
วางรวมกันของครอบครัว ซ่ึงการทองเท่ียวนั้น 
หมายถึง การที่คนเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ 
และตลอดระยะเวลาเหลานั้นไดมีกิจกรรมตางๆ
เกิดข้ึน เชน การไปเท่ียวชมสถานท่ีท่ีสวยงามหรือ
ทัศนียภาพแปลกๆ หรือเดินซ้ือของตางๆ เปนตน 
(วรรณา วงษวานิช, 2546 : 17) อาจกลาวไดวา การ
เดินทางทองเท่ียวในรูปแบบครอบครัวนั้นมี
ความสําคัญยิ่งตอชีวิตครอบครัว เนื่องจากเปน
การเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลา
รวมกันในการทํากิจกรรมตางๆ ในขณะเดินทาง
ทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Charles 
R. Goeldner and J.R. Brent Ritchie (2009 : 304)  
ท่ีไดกลาวถึงผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมีตอ
ครอบครัววา  เม่ือครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงไป
เปนครอบครัวท่ีประกอบดวย พอ แม ลูก และ
ลูกๆ ก็เร่ิมเจริญเติบโตข้ึน การทองเท่ียวรวมกัน
ท้ังครอบครัวนั้นถือวาเปนชวงเวลาสําคัญมาก จน
ทําใหทุกคนในครอบครัวตางรอคอยดวยความ
ต่ืนเตนทุกป ถือเปนชวงเวลาพิเศษท่ีนาจดจํายิ่ง



ของชีวิตครอบครัวในปจจุบัน พบวา อุตสาหกรรม
การทองเท่ียวของประเทศไทยไดมีการขยายตัว และ
ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวไทยเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยมากกวา
คร่ึงหนึ่งถึงรอยละ 59.3 จะเดินทางกับครอบครัว 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, ออนไลน, 2554) สาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ครอบครัวในสังคมไทยจากครอบครัวขยายไปเปน
ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ซ่ึง วลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย 
(2553 : 54-55) ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลง
โครงสรางครอบครัวในยุคปจจุบันท่ีสงผลตอการ
เพิ่มข้ึนของการเดินทางทองเท่ียวของครอบครัว
วา ขนาดของครัวเรือนท่ีเล็กลง ประกอบดวย
สมาชิกไมมาก เชน พอ แม ลูก ทําใหมีความ
คลองตัวในการเดินทางทองเท่ียวสูง เนื่องจากไม
มีภาระอ่ืนๆ  ท่ีตองรับผิดชอบจากปญหาดาน
สัมพันธภาพในครอบครัวไทยเสื่อมถอยใน
ปจจุ บัน  โดยสาเหตุด านความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง    ทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ลวนสงผลใหสมาชิกในครอบครัวใช
เวลารวมกันนอยลง และมองขามความสําคัญของ
ครอบครัวไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวในจังหวัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวในระหวาง การทองเท่ียวรวมกัน เพื่อ
เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเท่ียวในรูปแบบครอบครัวตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวใน

ระหวางการทองเท่ียวรวมกันของสมาชิกใน
ครอบครัว 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานในการวิจัย  ไดแก  สมาชิก             
ในครอบครัวท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพในครอบครัว อาชีพ รายไดตอ
เดือนของครอบครัว  การศึกษา  และรูปแบบ      
การทองเท่ียวท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
สั ม พั น ธ ภ า พ ใ น ค ร อ บ ค รั ว ใ น ร ะ ห ว า ง                
การทองเท่ียวรวมกันแตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
           ในการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาปจจัยสวน
บุคคล  และความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในระหวางการทองเท่ียวรวมกันของ
สมาชิกในครอบครัว ประชากรที่ใชในการวิจัย
เปนสมาชิกครอบครัวไทยท่ีเปนครอบครัวเดี่ยว 
ประกอบดวยสมาชิกอยางนอยสามคนข้ึนไป 
ไดแก บิดา มารดา และบุตร/บุตรี อาจมีการจด
ทะเบียนสมรสกันหรือมิไดมีการจดทะเบียน
สมรสกันก็ได  กลุมตัวอย างในการวิจัย  คือ 
สมาชิกในครอบครัวไทยอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป    
ท่ีไดทองเท่ียวรวมกับครอบครัวในประเทศไทย
แบบที่มีการพักคางคืนท่ีอ่ืนอยางนอย 1 คืน และ
ไดเดินทางกลับจากการทองเท่ียวครั้งลาสุดไมเกิน   
1 ป โดยทําการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครเทานั้น และมีระยะเวลาในการ            
เก็บขอมูล คือ เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2554    
    
 



แนวคิด และทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทบทวน
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียวภายใน 
ประเทศของคนไทย  และการทองเ ท่ียวของ
ครอบครัว รวมท้ังแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ครอบครัว  สัมพันธภาพในครอบครัว  และ
แนวทางการเสริมสร างสัมพันธภาพท่ีดีใน
ครอบครัว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร  
 ประช าก ร ในก า ร ศึ กษ าค ร้ั งนี้  คื อ    
สมาชิกในครอบครัวไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัด         
กรุงเทพมหานคร  จากสถิติจํานวนประชากร
ท้ังส้ิน 5,701,394 คน (กรมการปกครอง, ออนไลน, 
2554) 
 
กลุมตัวอยาง     
 กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกในครอบครัว
ไทยอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ที่ไดทองเท่ียวรวมกับ
ครอบครัวในประเทศไทยแบบที่มีการพักคางคืน
ท่ีอ่ืนอยางนอย 1 คืน และไดเดินทางกลับจากการ
ทองเท่ียวคร้ังลาสุดไมเกิน 1 ป โดยเปรียบเทียบ
ตารางของ Anderson, G. (1996) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 384 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในวิจัย คือ แบบสอบถาม
โดยมีโครงสราง ดังนี้   
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพในครอบครัว อาชีพ รายได

ของครอบครัว การศึกษา และรูปแบบการ
ทองเท่ียวของครอบครัว    

สวนท่ี 2 ขอมูลสัมพันธภาพในครอบครัว
ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทองเท่ียวรวมกันของ
สมาชิกในครอบครัวประกอบดวย 9 ประเด็น ไดแก 
1) การแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทร
ตอกัน 2) การมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน3) 
การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสมของ
สมาชิกในครอบครัว 4) การใชเวลาทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน 5) การสืบสานวิธีปฏิบัติหรือ
วัฒนธรรมท่ีดีของครอบครัว 6) การส่ือสารกัน
เปนอยางดี 7) การมีความเชื่อท่ีเครงครัดทาง
ศาสนารวมกัน 8) การเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน
ในความเปนปจเจกบุคคลและความคิดเห็น         
ท่ีแตกตาง 9) การปรึกษาหารือกันและรวมมือกัน
ในการแกไขปญหาตางๆ 
 สวนท่ี 3 เปนการแสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกในครอบครัวท่ีไดทองเท่ียวรวมกัน 



 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
    
                             การทองเท่ียวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 
 
 
                                                                                   
                                                                                           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

        สัมพันธภาพในครอบครัว 

- การแสดงออกซ่ึงความรักและ      

ความเอ้ืออาทรตอกัน 

- การไววางใจซ่ึงกันและกัน 

- การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยาง

เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว        

- การใชเวลาทํากิจกรรมรวมกัน 

- การสืบสานวธีิปฏิบัติหรือวัฒนธรรม 

ท่ีดีของครอบครัว 

 - การส่ือสารกันเปนอยางดี  

 - การมีความเชื่อท่ีเครงครัดทางศาสนา

รวมกัน 

 - การเคารพนบัถือซ่ึงกันและกันใน

ความเปนปจเจกบุคคลและความคิดเหน็

ท่ีแตกตาง 

- การปรึกษาหารือกันและรวมมือกันใน

การแกไขปญหาตางๆ 

              ปจจัยสวนบุคคล          

- เพศ                 

- อาย ุ                 

- สถานภาพในครอบครัว               

- อาชีพ                 

- รายไดตอเดอืนของครอบครัว      

- การศึกษา           

- รูปแบบการเดินทางทองเท่ียว     



การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับตัวแปรท่ีใชในการวิจัยเพื่อหานิยามเชิงทฤษฎี
และนํามากําหนดเปนนิยามเชิงปฏิบัติการใน    
การสรางขอคําถามในแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปหา
คาความตรง (Validity) โดยนําไปปรึกษาอาจารยผู
ควบคุมสารนิพนธ  พรอมท้ังเสนอผู เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบแกไข
ปรับปรุงขอคําถามใหมีเนื้อหาครอบคลุมและ
สอดคลองกับส่ิงท่ีตองการศึกษา 
 3. จากน้ันนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบ (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีไดทองเท่ียวรวมกับ
ครอบครัว และกลับจากการทองเท่ียวคร้ังลาสุด      
ไมเกิน 1 ป จํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบหาคา   
ความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยใชคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) จากการนําแบบสอบถามไป
หาคาความเช่ือม่ัน  ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 
0.8703 
 4. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
คุณภาพทางดานความตรงและความเช่ือม่ันแลว 
ไปทําการเก็บรวบรวมขอมูลจริงกับกลุมตัวอยาง
ท่ีกําหนดไว จํานวน 384 คน  
 
วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม
ดวยตนเองโดยใชการแจกแบบสอบถามจํานวน 
384 ชุด และทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ณ สถานท่ี

ราชการ บริษัทเอกชน หางสรรพสินคา ในแตละ
เขตตัวอยางท่ีไดรับการคัดเลือกจากการจับสลาก 
ไดแก  เขตราชเทวี   เขตสาทร  เขตลาดพราว       
เขตมีนบุรี เขตธนบุรี  เขตตล่ิงชัน เขตบางขุน
เ ทียน  เขตบางแค  เขตดินแดง  เขตปทุมวัน        
เขตจตุจักร และเขตบางกะป  
 
การวิเคราะหขอมูล   
 เ ม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว 
ผู วิ จั ย ไ ด ทํ า ก า ร ต ร ว จ แบบสอบถ า ม ท่ี มี           
ความสมบูรณจํานวน 384 ชุด และนํามาวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อประมวลผลทางสถิติ 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย   
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีได
ท้ังหมดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
และใชสถิติในการวิจัย ดังนี้   
  1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  
การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   one-
way analysis of variance (ANOVA) และวิธีการ
เปรียบเทียบรายคู (Least Significant Difference: 
LSD)  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจั ย เ ร่ือง  การทอง เ ท่ียว
รวมกันของสมาชิกในครอบครัวกับสัมพันธภาพ
ในครอบครัว สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 



 1. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีเพศแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัว    
ในระหวางการทองเท่ียวรวมกันไมแตกตางกัน 
ผูวิจัยคาดวา การทองเท่ียวรวมกันของสมาชิกใน
ครอบครัวนั้น เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกใน
ครอบครัวท้ังเพศชายและเพศหญิงไดแสดง      
ความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียวรวมกัน         
โดยสอดคลองกับแนวความคิดของ Engel, Blackwell 
and Miniard (1993) (อางถึงในวลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย, 
2553 : 53-54)  ท่ีไดกลาวถึง การรวมกันแสดง
ความคิดเห็นตอ  การตัดสินใจซ้ือสินคาทาง
ทองเท่ียววา เม่ือสามีภรรยาแตงงานกัน และมีลูก
แลว การซ้ือสินคาทางการทองเท่ียวจะเปนการ
กระทํารวมกัน (Joint decision-making) อาจกลาว
ไ ด ว า  ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ร ว ม กั น นี้ 
เปรียบเสมือนการปรึกษาหารือกันของสมาชิกใน
ครอบครัว ทุกคน เพื่อใหไดความคิดเห็นท่ีเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน และไมแตกตางกัน ดังนั้น 
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีเพศแตกตางกัน จึงมี
ความคิดเห็นตอสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนในระหวาง
ก ารท อ ง เ ท่ี ย ว ร วมกั นไม แตกต า งกั นโดย
สอดคลองงานวิจัยของ กุลนิภัทร บุญรุง (2553) 
พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศตางกัน มี
ความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกทองเท่ียวเกาะสมุยโดยรวม และรายดาน
ไมแตกตางกัน 
 2. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวใน
ระหว า งการทอง เ ท่ี ยวร วมกันแตกต า งกัน 
ผลการวิจัยพบวาสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุ   
36-45 ป และสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุ 55 ป
ข้ึนไป  มี คว าม คิด เห็ นต อ สัมพันธภาพใน

ครอบครัวในระหวางการทองเ ท่ียวรวมกัน
มากกวาสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุ 15-25 ป 
และสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุ 46-55 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยคาดวา ในชวงท่ีสมาชิก
ในครอบครัวมีอายุ 36-45 ป และมีอายุ 55 ปข้ึน อายุ 
เปนช วง เวลา ท่ี เหมาะสมที่ สุด สํ าห รับการ
ทองเ ท่ียวของครอบครัว  กลาวคือ  ในชวงท่ี
สมาชิกในครอบครัวมีอายุ 36-45 ป อาจเปน
ชวงเวลาท่ีครอบครัวมีลูกเปนวัยรุน และเปน
ชวงเวลาท่ีครอบครัวมีความพรอมทางดาน
การเงินในการเดินทางทองเท่ียว โดยสอดคลอง
กับแนวคิดของ Loudon and Della Bitta (1993) 
(อางถึงใน วลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย, 2553 : 53) 
ท่ีไดกลาวถึงวงจรชีวิตของครอบครัว (Family life 
cycle)  หมายถึง ลําดับข้ันตอนการดําเนินชีวิต
ของบุคคลในครอบครัวท่ีมีผลตอการซ้ือสินคา
ทางการทองเท่ียววา วงจรชีวิตข้ันท่ี 5 ครอบครัวมี
ลูกเปนวัยรุน (Full nest III )คูแตงงานเร่ิมมีอายุ
มากข้ึน ฐานะการเงินดีข้ึนเร่ือยๆ การใชจายชวงนี้
จะเปนการซ้ือสินคาฟุมเฟอย เชน การทองเท่ียว 
ผูวิจัยมีความเห็นวา หากพิจารณาในทางกลับกัน 
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุ 36-45 ปท่ียังไมไดมี
การสมรสการเดินทางทองเท่ียวกับครอบครัว อาจ
เปนการทองเท่ียวกับบิดามารดาที่มีอายุมากกวา 
55 ปข้ึนไป ดังปรากฎอยูในผลการวิจัยวา กลุม
อายุท้ัง 2 กลุมนี้มีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในระหวางการทองเ ท่ียวรวมกัน
มากกว าก ลุ มอายุ อ่ืนๆ  นอกจากนี้  ผู วิ จั ย มี
ความเห็นวา สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุมากกวา
ยอมมีประสบการณ และมุมมองท่ีหลากหลาย
มากกวาสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุนอยกวา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของสัมพันธภาพใน



ครอบครัว  ซ่ึงผลการวิจัย  พบวา  สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีอายุสูงกวาสวนใหญ มีความคิดเห็น
ตอสัมพันธภาพในครอบครัวมากกวาสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีอายุนอยกวา โดยท่ีความคิดเห็นท่ี
แ ต ก ต า ง กั น นี้  อ า จ ส ง ผ ล ใ ห พ ฤ ติ ก ร ร ม              
การแสดงออกเก่ียวกับสัมพันธภาพในครอบครัว
ของสมาชิกในครอบครัวมีความแตกตางกันดวย 
โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษรา เกิดมงคล 
(2546) พบวา คนวัยทํางานท่ีมีความแตกตางกัน
ดานอายุ มีพฤติกรรมการทองเท่ียวแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  3. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีสถานภาพ
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในระหวางการทองเ ท่ียวรวมกัน
แตกตางกัน ผูวิจัยคาดวา สถานภาพท่ีแตกตางกัน
ของสมาชิกในครอบครัว เปนส่ิงท่ีกําหนดให
บทบาทหน า ท่ีของสมา ชิกในครอบค รัว มี       
ความแตกตางกัน เชน บิดา มารดา และบุตร ยอม
มีบทบาทหนาท่ีท่ีแตกตางกันไป โดยท่ีบทบาท
หนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้ อาจสงผลใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในระหวางการทองเ ท่ียวรวมกัน
แตกตางกันดวย ผลการวิจัย พบวา ในระหวาง 
การทองเท่ียวรวมกัน มารดามีความคิดเห็นตอ
สัมพันธภาพในครอบครัวมากกวาบุตรและบุตรี 
และบิดามีความคิดเห็นตอ สัมพันธภาพใน
ครอบครัวมากกวาบุตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงใหเห็นวา บิดาและมารดา มีบทบาทใน   
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวมากกวา
บุตรและบุตรี  โดย ท่ีความแตกต างกันด าน
ส ถ า น ภ า พ  ท่ี ส ง ผ ล ใ ห บ ท บ า ท หน า ท่ี มี           
ความแตกตางกันนี้ สอดคลองกับแนวความคิด

ของ สุวัฒนา วิบูลยเศรษฐ (2552) ท่ีไดกลาวถึง
บทบาทที่แตกตางกันของสามี ภรรยา และบุตร 
เชน สามีมีหนาท่ีหลักในการหาเล้ียงครอบครัว 
ภรรยามีหนาท่ีรับผิดชอบงานตางๆ ในครอบครัว
ให เ รียบรอย  สามีภรรยามีหนา ท่ีใหความรัก  
ความอบอุนแกบุตร  และบุตรมีหนาท่ี เคารพ      
เ ช่ือฟงบิดามารดา เปนตน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฐิติกัลยา หวังเจริญ (2543) พบวา 
บิดามีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใน
ครอบครัวอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ
ไดแก บิดาเปนผูหารายไดหลักของครอบครัว 
บิดาเปนหลักในการอบรมเล้ียงดูลูก บิดาเปนหลัก
ในการตัดสินใจ  และดําเนินการใหลูกได รับ
การศึกษาในระดับตางๆ มารดามีบทบาทหนาท่ี 
และความรับผิดชอบในครอบครัวอยูในระดับ
มาก พิจารณาเปนรายขอ ไดแก มารดาเปนหลัก
ในการรับผิดชอบงานบาน มารดาเปนหลักใน 
การอบรมเล้ียงดูลูก มารดาเปนผูตัดสินใจซ้ือ และ
จัดหาเคร่ืองใชภายในบาน มารดาเปนผูตัดสินใจ
และดําเนินการใหลูกไดรับการศึกษาในระดับ
ตางๆ ผูวิจัยคาดวา การแสดงบทบาทท่ีแตกตาง
กันตามสถานภาพท่ีแตกตางกันของสมาชิกใน
ครอบครัวนั้น เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมให
ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว ร ว มกั น สํ า เ ร็ จ ไปได ด ว ย ดี              
ซ่ึงการทองเท่ียวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว    
นี้  จัดไดว า เปนสวนหนึ่ งของหนา ท่ีในการ  
สันทนาการรวมกันของสมาชิกในครอบครัว   
ด ว ย  โดยสอดคล องกับแนวความ คิดของ              
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2550 : 28-33) กลาววา 
หนาท่ีในการสันทนาการของครอบครัว ถือวา
เปนสวนสําคัญของชีวิตครอบครัวในปจจุบัน  



การใชเวลาในการสันทนาการรวมกันนั้น จะทํา
ใหสัมพันธภาพในครอบครัวดีข้ึน 
  4. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอาชีพแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัว 
ในระหวางการทองเท่ียวรวมกันไมแตกตางกัน 
ผูวิจัยคาดวา อาชีพเปนเพียงบทบาทหนึ่งทาง
สังคมของสมาชิกในครอบครัว เม่ือสมาชิกใน
ครอบครัวได มีโอกาสทอง เ ท่ียวรวมกันใน
ชวงเวลาวางท่ีเปนอิสระจากการทํางาน สมาชิก
ทุกคนจะเหลือเพียงบทบาทในการเปน พอ แม 
ลูก กันเทานั้น โดยละท้ิงบทบาททางสังคมดาน
อาชีพไวเบ้ืองหลัง ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิด
เกี่ยวกับการทองเท่ียวขององคการทองเท่ียวโลก 
(World Tourism Organization) (อางถึงใน      
ศรัญยา วรากุลวิทย, 2546 : 2) ท่ีไดกลาวถึง 
ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของการทองเท่ียววา    
การทองเท่ียวตองเปนการเดินเพื่อวัตถุประสงค
ใดๆ ก็ตามท่ีไมใชเดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือ
หารายได อาจกลาวไดวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
อาชีพท่ีแตกตางกันจึงไมใชปจจัยสําคัญท่ีจะ
สงผลใหความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวตอ
สั ม พั น ธ ภ า พ ใ น ค ร อ บ ค รั ว ใ น ร ะ ห ว า ง               
การทองเท่ียวรวมกันแตกตางกัน โดยสอดคลอง
กับงานวิจัย ของ บุษยมาส ช่ืนเย็น (2554) พบวา 
นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอกลยุทธการตลาดของอุทยานประวัติศาสตร
พนมรุงโดยภาพรวม และเปนรายดานไมแตกตาง
กัน 
  5. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีรายไดตอ
เดือนของครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็น  
ต อ สัมพันธภาพในครอบค รัว ในระหว า ง           
การทองเท่ียวรวมกันไมแตกตางกัน ผูวิจัยคาดวา 

รายไดตอเดือนของครอบครัวไมใชปจจัยท่ีสงผล
ใหความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวใน
ระหว า งการทอง เ ท่ี ยวร วมกันแตกต า งกัน 
กลาวคือ สมาชิกในครอบครัวไมวาจะมีรายไดตอ
เดื อนมากหรือนอย  อาจมีความคิด เห็นตอ
สัมพันธภาพในครอบครัวในระดับมากหรือนอย
ไดท้ังส้ิน ไมไดข้ึนอยูกับฐานะทางการเงินของ
ครอบครั ว  โดยสอดคลองกับงานวิจั ยของ         
ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545) พบวา นักทอง เท่ียว
ชาวไทยท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิ เวศแบบ    
โฮมสเตยจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะ
กิจไมแตกตางกัน   
  6. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีการศึกษา
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในระหวางการทองเ ท่ียวรวมกัน
แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี  
มีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัว
มากกวาสมาชิกในครอบครัวท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยคาดวา ระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกันยอมสงผลตอสัมพันธภาพ
ในครอบค รัว ให มี คว ามแตกต า งกั น  โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของ  จิราพร  ชมพิกุล      
และคณะ (2552) พบวา การมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวท่ีดีหรือไมดีข้ึนอยูกับการมีความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน  โดยปจจัยดานการศึกษาของ
หัวหนาครอบครัวมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพ
ในครอบครัวคนไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กล าว คือ  ครอบครัว ท่ีหั วหน าครอบค รัว มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี



ข้ึนไป  มีระดับสัมพันธภาพในครอบครัวดี
มากกวาครอบครัวท่ีหัวหนาครอบครัวมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และไมไดเรียน
หนั ง สือ  ผู วิ จั ยคาดว า  นอกจากสมา ชิกใน
ครอบครัวท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน จะมีความคิด
เห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกันแลว 
ความคิดเห็นตอส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวาง  
การทองเท่ียวรวมกันอาจมีความแตกตางกันดวย     
โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีย พัฒนะราช 
(2552) พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีการศึกษา 
แตกตางกันมีแนวโนมกลับมาทองเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานีแตกตางกัน นักทองเท่ียวชาวไทย   
ท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานีแตกตาง
กัน  และนักทองเที่ ยวชาวไทยท่ีมีการศึกษา
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอความตองการพัฒนา
ตลาดการทองเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานีแตกตาง
กัน      
  7. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีรูปแบบการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ตกต า ง กั น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ
สัมพันธภาพในครอบครัวในระหว า งการ
ทองเท่ียวรวมกันไมแตกตางกัน ผูวิจัยคาดวา    
เม่ือสมาชิกในครอบครัวเดินทางทองเท่ียวรวมกัน 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การที่สมาชิกในครอบครัวทุก
คนไดใชเวลาอยูรวมกัน มีโอกาสทํากิจกรรม
ต า งๆร วมกัน  ดั งนั้ น  รูปแบบการ เ ดินทาง
ทองเท่ียวของสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกัน
ไม อ าจส งผลใหก ารสร า ง สัมพันธภาพใน
ครอบครัวแตกตางกัน กลาวคือ สัมพันธภาพท่ี
เกิดข้ึนในครอบครัว  ไมได ข้ึนอยูกับรูปแบบ    
การทองเท่ียว หากแตส่ิงท่ีสําคัญกวา คือ การได
ใชเวลาอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว โดย

สอดคลองกับแนวความคิดของ สายสุรี จุติกุล 
(ม .ป .ป . ) ท่ี กล า ว ถึ งแนวทางในการสร า ง
สัมพันธภาพที่ดี ในครอบครัววา  สมาชิกใน
ครอบครัวตองใชเวลาอยูดวยกันอยางมีคุณคา 
และคุณภาพ ในยุคนี้ครอบครัวมีเวลาอยูดวยกัน
นอย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จึงตอง
ใหความเอาใจใสวาเวลาที่อยูดวยกันเพียงนอยนิด
นี้  ควรใช ให เ กิ ดประโยชน สู ง สุด ในด าน
ความสัมพันธในครอบครัว และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทัดดาว ลิมพะสุต (2543) พบวา นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทําพฤติกรรมกับพอแม 
และพ่ีนองพรอมกันมากท่ีสุด พฤติกรรมท่ีสมาชิก
ในครอบครัว ทําร วมกันมาก ท่ี สุด  คือ  การ
รับประทานอาหารนอกบาน ดูโทรทัศน การไป
เยี่ยมญาติ เปนตน ผูวิจัยมีความเห็นวา กิจกรรม
พื้นฐานท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยนิยมทํามากท่ีสุด
ในระหวางการทองเท่ียว ไดแก การซ้ือสินคา 
รับประทานอาหาร ชมวิวทิวทัศน และพักผอน
เดินเลน  (อินฟอร เม ช่ันโพรวายเดอรแอนด
คอนซัลแตนท, 2548) ปรากฎอยูในทุกรูปแบบ
ของการทองเ ท่ียว  ท้ังการทองเ ท่ียวเพื่อการ
พักผอน การทองเท่ียวเพ่ือเยี่ยมมิตรและญาติ การ
เดินทางเพื่อธุรกิจ และการทองเท่ียวทางศาสนา 
ซ่ึงเ อ้ือตอการใช เวลารวมกันของสมาชิกใน
ครอบครัวได ท้ัง ส้ิน  รูปแบบการทองเ ท่ียวท่ี
แตกตางกันจึงไมใชปจจัยท่ีสงผลใหความคิดเห็น
ตอสัมพันธภาพในครอบครัวของสมาชิกใน
ครอบครัวแตกตางกัน 
  8. สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็น 
ต อ สัมพันธภาพในครอบค รัว ในระหว า ง          
การทองเท่ียวรวมกันดานการปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีอยางเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว  



มากท่ีสุด โดยมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ผูวิจัยคาดวา การทองเท่ียวรวมกันของ
สมาชิกในครอบครัว เปรียบเสมือนการจําลอง
ภาพการใชชีวิตของครอบครัว  ซ่ึงสมาชิกใน
ครอบครัวแตละคนลวนมีบทบาทหนาท่ีท่ีถูก
กําหนดไวแลวแตกตางกัน สมาชิกในครอบครัว
จึงมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองอยางเหมาะสม ต้ังแตการทองเท่ียวเร่ิมตน
ข้ึนจนกระท่ังการทองเท่ียวครั้งนั้นส้ินสุดลง โดย
สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม (2548 
: 201)  กลาววา บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว  จะกํ าหนดตามโครงสร า งของ
ครอบครัวเปนหลัก ทุกครอบครัวตองการให
สมาชิกแตละคนทําหนา ท่ีตามบทบาทใหดี             
ท่ี สุด  และสอดคลองกับแนวความคิดของ                   
จิตตินันท เดชะคุปต (2552 : 40-42) กลาววา สมาชิก
ในครอบครัวควรกระทํากิจกรรมหรืองานตาม
บทบาทหรือสภานภาพในครอบครัว  เพื่อให
ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตไปอยางราบร่ืน 
นอกจากนี้  ผลการวิ จั ย  พบว า  สมา ชิกใน
ครอบครัวมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสมของสมาชิกใน
ครอบครัว ดานครอบครัวมีการปลูกฝงนิสัยท่ี      
ดีงามโดยการใหรูจักอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคม
อยางมีความสุขในระดับสูงท่ีสุด ผูวิจัยคาดวา    
ในระหวางการทองเท่ียวรวมกัน  สมาชิกใน
ครอบครัวไดมีการทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงกิจกรรม
บางอยางอาจสงผลใหครอบครัวตองพบปะกับคน
อ่ืนๆ ในสังคมได โดยท่ีกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ในระหวางการทองเท่ียว ประกอบดวยกิจกรรม
พื้นฐาน ไดแก การรับประทานอาหาร ชมวิว
ทิวทัศนสถานท่ีตางๆ  และพักผอน  เดินเลน 

ปกนิก และกิจกรรมเฉพาะ  ไดแก การทําบุญ   
การเท่ียวกลางคืน การชมโบราณสถาน การชม
สวนสัตวสวนสนุก การชมศิลปะ ดนตรี และ
ภาพยนตร  การนวดแผนโบราณ  การชม
พิพิธภัณฑ การเท่ียวถํ้า การเท่ียวงานประเพณี 
การดูแลสุขภาพความงาม (อินฟอรเมช่ันโพรวาย
เดอรแอนดคอนซัลแตนท, 2548) อาจกลาวไดวา 
กิจกรรมทางการทองเท่ียวสวนใหญ สมาชิกใน
ครอบครัวมีความจํา เปนตองพบปะหรือทํา
กิจกรรมรวมกับผู อ่ืนในสังคม ครอบครัวจึงมี
บทบาทสําคัญในการทําหนาท่ีขัดเกลาทางสังคม
ใหแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหสามารถอยู
ร วมกั บ ผู อ่ื น ใน สั งคมได เ ป นอย า งดี  โดย
สอดคลองกับ  งานวิจัยของ  ดลใจ  ถาวรวงศ       
ตันเจริญ และจันทรชลี มาพุทธ (2552) พบวา 
ครอบครัวเปนสถาบันท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนา
บุคลิกภาพ อารมณ ทัศนคติ และความประพฤติ
ของเยาวชน ถือเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญใน 
การขัดเกลาทางสังคมเปนอยางยิ่ง โดยมีพอแม
เปนศูนยกลางของการเรียนรู สถาบันครอบครัว
ของทุกครอบครัวมีอิทธิพลกับทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
การสงเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพ และทัศนคติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนเปนอยาง
มาก จากการที่พอแมมีความใกลชิดไดทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกับลูก และมีความเอาใจใส และสนใจ
ในรายละเอียดของลูกในเร่ืองจริยธรรมตางๆ ดวย 
จึงสามารถใชวิธีการอบอรมส่ังสอนลูกไดท้ัง
ทางตรง คือ การบอกกลาวตักเตือนเร่ืองตางๆ ท้ัง
กลาวชม และลงโทษ และการอบรมส่ังสอนลูก
ทางออม  คือ  การ ท่ี ลูก เห็น  และ เ ลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีดีของพอแม 
 



สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ือง การทองเท่ียวรวมกัน
ของสมาชิกในครอบครัวกับสัมพันธภาพใน
ครอบครัว สามารถแสดงสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน        
เพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป มีสถานภาพใน
ครอบค รัว เปน บุต รี  มีอ า ชีพ เปนพนักง าน
บริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนของครอบครัว
มากกวา 50,000 บาท มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และมีรูปแบบการเดินทางทองเท่ียว
เพื่อตองการพักผอน  
 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
ในครอบครัวในระหวางการทองเท่ียวรวมกันของ
สมาชิกในครอบครัว 
 2.1 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการ
แสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรตอกัน 
พบวา สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นตอการ
แสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรตอกัน 
ในระหวางการทองเท่ียวรวมกันโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในระดับ
ความคิดเห็นมาก คือ สมาชิกในครอบครัวให
กํ า ลังใจและใหอภัยกันและกัน  และระดับ      
ความคิดเห็นนอยท่ีสุดในระดับความคิดเห็นนอย 
คือ สมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะกันหลาย
คร้ัง 
 2.2 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน พบวา สมาชิกใน
ครอบครัวมีความคิดเห็นตอการไววางใจซ่ึงกัน
และกันในระหวางการทองเท่ียวรวมกันโดย
รวมอยูในระดับมาก ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด
ในระดับความคิดเห็นมาก คือ สมาชิกใน

ครอบครัวไววางใจซ่ึงกันและกัน และระดับ 
ความคิดเห็นนอยท่ีสุดในระดับความคิดเห็น    
ปานกลางคือ สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของครอบครัวอยางเครงครัด   
 2.3 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสมของ     
สมาชิกในครอบครัว พบวา สมาชิกในครอบครัว
มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี           
อยางเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวใน
ระหวางการทองเท่ียวรวมกันโดยรวมอยูในระดับ
มาก ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในระดับความ
คิดเห็นมาก คือ ครอบครัวมีการปลูกฝงนิสัยท่ีดี
งามโดยการใหรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
มีความสุข และระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดใน
ระดับความคิดเห็นนอย คือ สมาชิกในครอบครัว
ไมชวยเหลือกันในเร่ืองตางๆ 
 2.4 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการใช   
เวลาทํากิ จกรรมรวมกัน  พบว า  สมาชิกใน
ครอบครัวมีความคิดเห็นตอการใช เวลาทํา
กิจกรรมรวมกันในระหวางการทองเท่ียวรวมกัน  
โดยรวมอยูในระดับมาก ระดับความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดในระดับความคิดเห็นมาก คือ สมาชิกใน
ครอบครัวมีการรับประทานอาหารรวมกัน และ
ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดในระดับความ
คิดเห็นปานกลาง  คือ  สมาชิกในครอบครัวมี    
การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายรวมกัน  
 2.5 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการ    
สืบสานวิ ธี ป ฏิ บั ติห รื อวัฒนธรรม ท่ีดี ขอ ง
ครอบค รัว  พบว า  สมา ชิก ในครอบค รัว มี         
ความคิด เห็นตอการสืบสานวิ ธีปฏิบั ติห รือ
วัฒนธรรม ท่ีดี ของครอบค รัว  ในระหว า ง         
การทอง เ ท่ียวร วมกันโดยรวมอยู ในระดับ        



ปานกลาง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในระดับ
ความคิดเห็นมาก คือ สมาชิกในครอบครัวยึดม่ัน
ในความเช่ือท่ีมีรวมกัน และระดับความคิดเห็น
นอยท่ีสุดในระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ 
สมาชิกในครอบครัวมีอิสระท่ีจะทําอะไรก็ไดโดย
ไมตองคํานึงถึงวิธีปฏิบัติท่ีดีของครอบครัว 
 2.6 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการ
ส่ือสารกันเปนอยางดี พบวา สมาชิกในครอบครัว
มีความคิดเห็นตอการส่ือสารกันเปนอยางดีใน
ระหวางการทองเท่ียวรวมกันโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในระดับ
ความคิดเห็นมาก คือ สมาชิกในครอบครัวพูดจา
กันดวยถอยคําท่ีไพเราะ สุภาพ ออนหวาน และ
ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดในระดับความ
คิดเห็นปานกลาง คือ เม่ือมีเร่ืองอึดอัดใจ สมาชิก
ในครอบครัวเลือกท่ีจะเก็บไวโดยไมบอกหรือ
แสดงออกใหคนอ่ืนๆทราบ 
 2.7 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมี
ความเชื่อท่ีเครงครัดทางศาสนารวมกัน พบวา 
สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นตอการมี 
ความเ ช่ือ ท่ี เครงครัดทางศาสนารวมกันใน
ระหวางการทองเท่ียวรวมกันโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในระดับ    
ความคิดเห็นมาก  คือ  สมาชิกในครอบครัวมี     
การทําบุญหรือรวมกิจกรรมทางศาสนา และ
ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น น อ ย ท่ี สุ ด ใ น ร ะ ดั บ            
ความคิดเห็นนอย คือ สมาชิกในครอบครัวไม
ตองการไปทําบุญหรือรวมกิจกรรมทางศาสนา 
 2.8 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการ
เคารพนับถือซ่ึงกันและกันในความเปนปจเจก
บุคคลและความคิดเห็นท่ีแตกตาง พบวา สมาชิก
ในครอบครัวมีความคิดเห็นตอการเคารพนับถือ

ซ่ึงกันและกันในความเปนปจเจกบุคคล และ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางในระหวางการทองเท่ียว
รวมกัน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุดในระดับความคิดเห็นมาก 
คือ สมาชิกในครอบครัวใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
และระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดในระดับความ
คิดเห็นนอย  คือ สมาชิกในครอบครัวมีความ
คิดเห็นขัดแยงกันตลอดเวลา 
 2.9 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการ
ปรึกษาหารือกัน และรวมมือกันในการแกไข
ปญหาต างๆ  พบว า  สมาชิกในครอบครัว มี      
ความคิดเห็นตอการปรึกษาหารือกัน และรวมมือ
กัน ในการแก ไขปญหาต า งๆ  ในระหว า ง          
การทองเท่ียวรวมกัน โดยรวมอยูในระดับมาก 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในระดับความคิดเห็น
มาก คือ เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนสมาชิกในครอบครัวมี
การประนีประนอมและชวยกันหาทางออก และ
ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น น อ ย ท่ี สุ ด ใ น ร ะ ดั บ             
ความคิดเห็นปานกลาง คือ สมาชิกในครอบครัว
คนหนึ่งจะเปนผูตัดสินใจในปญหาตางๆ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
พบวา 
  3.1 สมาชิกในครอบครัวท่ีมีเพศแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวใน
ระหวางการทองเท่ียวรวมกันไมแตกตางกัน  
  3.2 สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวใน
ระหวางการทองเท่ียวรวมกันแตกตางกัน 
  3.3 สมาชิกในครอบครัวท่ีมีสถานภาพ
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในระหวางการทองเ ท่ียวรวมกัน
แตกตางกัน    



  3.4  สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอาชีพแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพในครอบครัวใน
ระหวางการทองเท่ียวรวมกันไมแตกตางกัน
  3.5 สมาชิกของครอบครัวท่ีมีรายไดตอ
เดือนของครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
สัมพันธภาพในครอบครัวในระหว า งการ
ทองเท่ียวรวมกันไมแตกตางกัน  
 3.6 สมาชิกในครอบครัวท่ีมีการศึกษา
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในระหวางการทองเ ท่ียวรวมกัน
แตกตางกัน  
  3.7 สมาชิกในครอบครัวท่ีมีรูปแบบ    
การทองเ ท่ียวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
สัมพันธภาพในครอบครัวระหวางการทองเท่ียว
รวมกันไมแตกตางกัน  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
     1.1  จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ส ว น ใ หญ  คื อ                
การทองเท่ียวเพื่อการพักผอน ดังนั้น ภาครัฐและ
ภ า ค เ อ ก ช น  จึ ง ค ว ร มี ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น                 
การจัดรูปแบบหรือพัฒนาสินคา  และบริการ
ทางการทองเท่ียว รวมไปถึงแหลงทองเท่ียวตางๆ 
ในรูปแบบท่ีสามารถตอบสนองความตองการ 
พักผอนของครอบครัวไดอยางเต็มท่ี     
     1.2  จากผลการวิจัย พบวา ระดับ ความ
คิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวตอสัมพันธภาพ
ในครอบครัวในระหวางการทองเท่ียวรวมกันโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยคาดวา ปญหา
หรืออุปสรรคตางๆ  ท่ี เกิดข้ึนในระหวางการ
ทองเท่ียวรวมกัน อาจมีสวนทําใหบรรยากาศท่ีดี

ในการทองเท่ียวลดนอยลงไป จนสงผลใหระดับ
สัมพันธภาพในครอบครัวยังคงอยูในระดับปาน
กลาง ผูวิจัยมีความเห็นวา องคประกอบตางๆ 
เกี่ยวของกับ   การทองเท่ียวท้ังหมดควรมีการ
จัดเตรียม       ความพรอมในการใหบริการแก
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาพรอมกับครอบครัว เพื่อ
เปนการลดปญหาหรืออุปสรรคตางๆ  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในขณะทองเท่ียว ซ่ึงอาจทําใหบรรยากาศ
แหงความสุขของครอบครัวลดนอยลงไป  
  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
      2.1 ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูสนใจศึกษา
เกี่ ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวท่ี เกิด ข้ึน
ในขณะครอบครัวทองเท่ียวรวมกันกับครอบครัว
รูปแบบอ่ืนๆ        
       2.2  ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูสนใจศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวกับครอบครัว   
       2.3  ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูสนใจศึกษา
ความตองการ และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางกับครอบครัว  
 



บรรณานุกรม 
. 

ภาษาไทย 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยภาคกลางเขต 8,  สํานักงาน.  [ออนไลน].  (2553).  ขาวครอบครัวสุขสันตงด
 นัดวันอาทิตย.  เขาถึงไดจาก : http://www.tat8.com/thai/news/family.htm 
การปกครอง,  กรม.  [ออนไลน].  (2554).  ขอมูลสถิติประชากร.  เขาถึงไดจาก : 
 http://www.dopa.go.th/ 
กุลนิภัทร บุญรุง.  (2553).  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวเกาะสมุยของนักทองเท่ียวชาวไทย.  
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาบริหารธุรกิจ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เกษรา เกดิมงคล.  (2546).  รูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจทองเท่ียว และ
 พฤติกรรมการทองเท่ียวของคนวัยทํางาน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขานิเทศศาสตร.  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  สํานกังาน.  [ออนไลน]. (2553).  แผนพฒันา
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 10.  เขาถึงไดจาก : http://www.nesdb.go.th/Default. 
 aspx?tabid=139 
จิตตินันท เดชะคุปต.  (2552).  ประมวลสาระชุดวิชาจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จิราพร ชมพิกลุ และคณะ.  (2552).  รายงานการวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัวไทย. กรุงเทพฯ : 
 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ฐิติกัลยา หวังเจริญ.  (2543).  การวิจัยปจจัยท่ีสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว. กรุงเทพฯ : 
 กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
ณัฐชามญช สุวิทยพนัธุ. (2545).  การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคต ิและแนวโนมพฤติกรรมการทอง เท่ียว
 เชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนกัทองเท่ียวชาวไทย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ.                  
 สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ดลใจ ถาวรวงศ ตันเจริญ และ จันทรชลี มาพุทธ.  (2552).  กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของ
 เยาวชนตนแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑติ.        
 สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ทัดดาว ลิมพะสุต.  (2543).  ความสัมพันธระหวางแบบแผนการอบรมเล้ียงดูกับสัมพนัธภาพใน
 ครอบครัว.  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาสังคมวิทยาประยกุต.  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



บุษยมาส ช่ืนเย็น.  (2554).  การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวเชิง
 วัฒนธรรม : กรณีศึกษาปราสาทหินเมืองต่าํและอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย.  
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการตลาด.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย.  (2550).  จิตวิทยาครอบครัว.  พิมพคร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาบริหารธุรกิจ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รัชนีย พัฒนะราช.  (2552).  แนวทางการพฒันาตลาดการทองเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี.   
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาบริหารธุรกิจ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วรรณา วงษวานิช.  (2546).  ภูมิศาสตรการทองเท่ียว.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย.  (2553).  พฤติกรรมนักทองเท่ียว.  พิมพคร้ังท่ี 1. ปทุมธานี :                
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ศรีทับทิม พาณิชพันธ.  (2552).  ประมวลสาระชุดวิชาจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา.  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศรัญยา วรากุลวิทย.  (2546).  ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเท่ียว.  กรุงเทพฯ : เฟองฟา พร้ินต้ิง 
สถิติแหงชาติ,  สํานักงาน.  [ออนไลน].  (2549).  สํารวจภาวะการทํางานของประชากรรอบ 4                   
 พ.ศ. 2548.  เขาถึงไดจาก : http://service.nso.go.th/nso/news/res49.htm                                       
สถิติแหงชาติ,  สํานักงาน.  [ออนไลน].  (2549).  สถานการณครอบครัวไทย. เขาถึงไดจาก : 
 http://service.nso.go.th/nso/g_knowledge/files/491002art.pdf. 
สถิติแหงชาติ,  สํานักงาน.  [ออนไลน].  (2554).  บริการขอมูลทางสถิติสําหรับประชาชน. เขาถึงไดจาก : 
 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html 
สถิติแหงชาติ,  สํานักงาน.  [ออนไลน].  (2554).  พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวของชาวไทย                     
 ป 2554.  เขาถึงไดจาก : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_2-3-5.html  
สายจุรี จุติกุล.  (ม.ป.ป.).  การพัฒนาครอบครัว.  กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สุรพล พยอมแยม.  (2548).  จิตวิทยาสัมพนัธภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : บางกอก-คอมเทค 
 อินเตอรเทรด 
สุรียมาศ นาคะผดุงรัตน.  (2542).  ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวกับการสนับสนนุทาง
 สังคมท่ีมีตอผูสูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีชมรมขาราชการและครูอาวุโส ของกระทรวงศึกษาธิการ.  
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาพัฒนาสังคม.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สุวัฒนา วิบูลยเศรษฐ.  (2552).  ประมวลสาระชุดวิชาจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว.  [ออนไลน].  (2552).  บทวิเคราะหครอบครัวไทยปจจุบัน.  เขาถึงไดจาก : 
 http://www.women-family.go.th/family/document/วิเคราะหครอบครัวไทย.pdf 
อินฟอรเมช่ันโพรวายเดอรแอนดคอนซัลแตนท.  (2548).  รายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําฐานขอมูล
 การตลาดตามลักษณะกิจกรรมการทองเท่ียวป 2547 : สวนท่ี 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวในการรวม
 กิจกรรมการทองเท่ียว.  กรุงเทพฯ : อินฟอรเมช่ันโพรวายเดอรแอนดคอนซัลแตนท.   
อุมาพร ตรังคสมบัติ.  (2544).  จิตบําบัดและการใหคําปรึกษาครอบครัว.  พิมพคร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ : 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัว 
 
ภาษาอังกฤษ 
Anderson, G.  (1996).  Theoretical Sample Sizes for Different Sizes or Population and  a 95 percent 
 level of certainty.  Fundamental of Education Research,  p.202. 
Connie R. Sasse.  (1994).  Families Today.  Illinois : Glencoe/McGraw-Hill 
Goeldner, C.R. and Ritchie, J.R.B.  (2009).  Tourism : principles, practices, philosophy. 11th  Edition.  
 Hoboken (NJ) : John Wiley & Sons. 
 
 
 
 

 


