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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ในปั จจุ บนั นี้ คนในสังคมไทยแต่ละคนต่างใช้ชีวิตอย่างเคร่ งเครี ยดกับการเรี ยน การทางาน
ตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่ งนับว่าเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ร่างกาย จิตใจและสมองเกิดอาการเหนื่ อยล้า ส่ งผล
กระทบต่อประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยน การทางาน และการดาเนิ นชี วิตประจาวันการหาเวลาผ่อนคลาย
ความเครี ยดทางด้านร่ างกายและจิ ตใจรู ปแบบหนึ่ ง คือ การใช้เวลาในช่ วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และ
เทศกาลสาคัญเดิ นทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศหรื อต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิ ด
ความสุ ข ความสนุ กสนาน และความพึงพอใจจากการเดิ นทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง นอกจากการ
ท่องเที่ ยวจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ในระดับ บุ ค คลแล้วเมื่ อพิ จารณาในระดับ ประเทศจะพบว่า การ
ท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทย กล่าวคือ
การท่องเที่ยวเป็ นแหล่งที่มาของเงิ นตราต่างประเทศ ช่ วยลดปั ญหาการขาดดุ ลการชาระเงิ นระหว่าง
ประเทศ ช่ วยสร้ างอาชี พและการจ้างงาน ก่อให้เกิ ดการกระจายรายได้ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่น และ ก่อให้เกิ ดการกระตุน้ การผลิตเนื่ องจากเงินตราที่แต่ละคนนามา
จับจ่ายใช้สอยจะหมุนเวียนอยูใ่ นเศรษฐกิจของประเทศ กระตุน้ ให้เกิดการผลิตและการนาเอาทรัพยากร
ของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพราะการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละคนต้องใช้จ่ายเงิ น
เพื่อแลกกับความสุ ข ความสนุกสนาน และความพึงพอใจในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าใช้
บริ การทางด้านสถานที่พกั ด้านยานพาหนะ ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ตลอดจนด้านของฝากหรื อสิ นค้า
ที่ระลึก นอกเหนื อจากความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้วการท่องเที่ยวยังมีความสาคัญทางด้านสังคม
และการเมืองอีกด้วย กล่าวคือ การท่องเที่ยวช่วยยกมาตรฐานการครองชี พของคนในท้องถิ่ นให้ดีข้ ึน
เพราะเนื่ องมามาจากการกระจายรายได้ในท้องถิ่น ช่ วยสร้ างสรรค์ความเจริ ญทางสังคมให้แก่ทอ้ งถิ่ น
เช่น มีการสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้ าน้ าประปา และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ช่วยอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ช่วยลดปั ญหาการอพยพเข้าไปทางานในเมือง ช่วยกระตุน้ ให้มีการคิดค้นนา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่ นมาประดิษฐ์เป็ นสิ นค้าที่ระลึก และเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้ างความสามัคคี
ภายในประเทศได้อีกด้วย
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จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ของประเทศอย่างมหาศาล รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวซึ่ งสังเกตได้จากนโยบายของ
ภาครัฐที่พยายามผลักดันนโยบายเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทย (ททท.) มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุน้ ตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งนับว่าตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างจริ งจังมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศไทยต้องฝ่ าอุปสรรคทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย
รัฐบาลจึงกาหนดให้การท่องเที่ยวเป็ นวาระแห่ งชาติ และพยายามผลักดันให้มีแผนยุทธศาสตร์ กวู้ ิกฤต
และมาตรการกระตุน้ การท่องเที่ยว พ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างมีคุณภาพและใน
ขณะเดียวกัน ททท. ได้วางกรอบนโยบายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 ที่ได้ให้ความสาคัญกับการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศให้เป็ นเรื่ อง
ที่ ต้อ งร่ ว มมื อ กัน ทั้ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในการที่ จ ะท าให้ ค นไทยรู ้ จ ัก และสนใจที่ จ ะมา
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จท่องเที่ยวควรวิเคราะห์ตลาด
ท่องเที่ยวร่ วมกันให้ทราบว่ามีทรัพยากรท่องเที่ยวและบริ การท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะสามารถขายให้แก่
นักท่องเที่ยวคนไทยได้และสามารถจูงใจให้คนไทยเกิ ดความต้องการอยากเดิ นทางท่องเที่ยวและซื้ อ
บริ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว เพราะการที่คนไทยจะตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่แห่ งใดแห่ ง
หนึ่ง เขาสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวได้หลากหลายช่องทาง กล่าวคือ แสวงหา
ข้อมูลผ่านทางสื่ อมวลชน เช่น ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง เว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งองค์กรท่องเที่ยวภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศ (ททท.) สมาคมธุ รกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เว็บไซต์ประจาจังหวัด ตารวจ
ท่องเที่ยว ธุ รกิจสถานที่พกั ธุ รกิจการเดินทางและยานพาหนะ ธุ รกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่ม และธุ รกิจ
นาเที่ยว เป็ นต้น นอกจากสื่ อมวลชนแล้วยังมีสื่อเฉพาะกิจ เช่น วีดีโอ วีซีดี แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจน
สื่ อบุคคลที่เป็ นการบอกเล่าข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ ที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้กบั คน
ใกล้ตวั ได้รับทราบ เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน/เพื่อนที่ทางาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ทางการท่ องเที่ ย ว เพื่ อใช้ป ระกอบการพิ จารณาตัดสิ นใจว่าสถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ ตนสนใจเดิ นทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมีอะไรบ้าง
และในปั จจุบนั สื่ ออินเทอร์ เน็ตนับว่าเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผสู ้ นใจเดินทางท่องเที่ยวจะ
เข้าถึ งได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว เพื่ อใช้แสวงหาข้อมูล ประกอบการตัดสิ นใจในออกเดิ นทาง
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ดังจะเห็นได้จากรายงานการสารวจของบริ ติช แอร์ เวย์ (ประเทศไทย)เกี่ ยวกับ
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พฤติกรรมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวปี 2551 จัดขึ้นโดยดุสิตโพลล์ ช่วงเดือนสิ งหาคมและกันยายน
2551 โดยสารวจในย่านธุ รกิจของกรุ งเทพฯ ได้แก่ สี ลม สาทร และสุ ขุมวิท จานวน 500 คน ทั้งหญิง
และชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี และมีรายได้ต่อครัวเรื อนอย่างน้อย 50,000 บาท ต่อเดือน พบว่า เกือบ
80% ของนัก เดิ นทางเพื่ อท่ องเที่ ย วในประเทศไทยใช้อิน เทอร์ เน็ ตเพื่ อวางแผนการเดิ นทางและ
ตรวจสอบราคา และจองตัว๋ โดยสารผ่านออนไลน์ นอกจากนี้ ผลสารวจพฤติกรรมออนไลน์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวของคนไทย ยังพบว่าคนไทยส่ วนใหญ่ใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยจัดการด้านการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นอินเทอร์ เน็ตจึงกลายเป็ นแหล่งข้อมูลหลักที่สาคัญสาหรับการวางแผนการเดินทางของนัก
เดิ นทาง และอิ นเทอร์ เน็ ตมี อิทธิ พลต่อการเดิ นทางของนักท่องเที่ ยวคนไทยปั จจุ บนั เป็ นอย่างมาก
(“นักท่ องเที่ยวไทยใช้ อินเทอร์ เน็ตวางแผนจัดการเดินทาง,” 2551)
นอกจากนี้ยงั มีผลสารวจออนไลน์เรื่ องการท่องเที่ยวซึ่ งจัดทาขึ้นในประเทศไทยโดย Microsoft
Digital Advertising Solutions (MDAS) เมื่อเดือนธันวาคมปี 2549 ที่ช้ ีให้เห็นว่าผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตคนไทย
เลือกจัดแผนการเดินทางของตนผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมากขึ้นทุกวัน และกล่าวว่าหมดยุคแล้วสาหรับการ
ต้องเดินทางไปบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวต่าง ๆ หรื อเปิ ดหาแพ็คเกจต่าง ๆบนหน้าหนังสื อพิมพ์เพราะทุก
วันนี้คนเราเลือกที่จะพึ่งพาความสะดวกและง่ายดายของอินเทอร์ เน็ตมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และ
กลุ่มเก่าต่างชื่นชอบที่สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลในอินเทอร์ เน็ตได้ทนั ทีและยังเป็ นข้อมูลที่ปรับปรุ งล่าสุ ดอีก
ด้วย
จากความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อประเทศ
ไทย นโยบายของรัฐบาล กรอบนโยบายของคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลสารวจการ
ใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตของกลุ่มผูเ้ ดินทางท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก และความน่าสนใจของสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่
สามารถสื่ อสารข้อมูลข่าวสารให้ไปถึ งกลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้ นเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไป
ประกอบการตัดสิ นใจในการเดิ นทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะฉะนั้นผูศ้ ึ กษาจึ งสนใจศึ กษา
พฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วผ่ า นสื่ ออิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การตัด สิ นใจท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ โดยมุ่งศึกษาประชากรภายในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต
เป็ นประจา ณ ที่พกั อาศัย ที่ทางาน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานที่ให้บริ การอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งผล
การศึ กษาในครั้ ง นี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางแก่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทางการท่องเที่ ย วทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุ ง พัฒนาในด้านเนื้ อหาในเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของผู ้
เข้าใช้บริ การมากขึ้น เพื่อให้เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่จะทาการศึกษาในแนวทางเดียวกันต่อไปอีกด้วย
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1.2 ปัญหาในการศึกษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเป็ นอย่างไร
2. พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตเพื่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
เป็ นอย่างไร
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต และการตัดสิ นใจท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
1.3 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตเพื่อการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมการแสวงหาข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศผ่ า นสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวภายในประเทศ
1.5 ขอบเขตในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวภายในประเทศเพราะฉะนั้นในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาเป็ นต้องเลือกพื้นที่ที่มีโอกาสจะพบกลุ่มเป้ าหมาย ผูซ้ ่ ึ งมีพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต เช่น บริ เวณอาคารสานักงาน สถานศึกษาห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น โดยมี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในเดื อนเมษายน 2558 – พฤษภาคม 2558 โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นจานวน
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มาก (ส านัก งานสถิ ติแห่ ง ชาติ , 2557) และเป็ นช่ วงอายุที่ มีโอกาสตัดสิ นใจเดิ นทางท่ องเที่ ย ว
ภายในประเทศ (สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557)
มี กรอบแนวคิ ดในการท าวิจยั ได้มีก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่ อเป็ น
เครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework)

1. ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 อาชีพ
1.5 ระดับการศึกษา
1.6 ระดับรายได้ต่อเดือน

2. ตัวแปรร่ วม
พฤติกรรมของผู้บริโภค
2.1 ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์ เน็ต
2.2 ความถี่ในการใช้
อินเทอร์ เน็ต
2.3 ช่วงเวลาในการใช้
อินเทอร์ เน็ต
2.4 สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
2.5 ประเภทของการใช้
อินเทอร์ เน็ต
2.6 เว็บไซด์ที่เข้าใช้แสวงหา
ข้อมูล

3. ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเดินทาง
ท่องเทีย่ วภายในประเทศ
3.1 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
3.2 ด้านการเดินทาง
3.3 ด้านที่พกั

1.6 นิยามศัพท์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชี พ
สถานภาพทางครอบครัว รายได้ต่อเดือน
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พฤติกรรมการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตทั่วไป หมายถึง ระยะเวลาการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตตั้งแต่อดี ต
จนถึงปั จจุบนั ความบ่อยในการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ ต ระยะเวลาการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ ตในแต่ละครั้ ง
ช่วงเวลาการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตในแต่ละวัน สถานที่ที่ใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นประจาวัตถุประสงค์ของ
การใช้สื่ออินเทอร์เน็
พฤติกรรมการท่ องเที่ยวทั่วไป หมายถึง ความบ่อยครั้งที่เดิ นทางท่องเที่ยวระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย ผูร้ ่ วมเดินทาง และประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางไป
เที่ยว
ท่องเทีย่ วภายในประเทศ หมายถึง การเดินทางของบุคคลที่มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทยเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจและแสวงหาความสนุ กสนานและความบันเทิงตามสถานที่หรื อ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนชมการแสดง การเล่นกีฬาภายในประเทศไทยเท่านั้น
สื่ ออินเทอร์ เน็ต หมายถึง ช่องทางการสื่ อสารทางเว็บไซต์ ในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในการศึกษา
ครั้งนี้ หมายถึง สื่ ออินเทอร์ เน็ตสาหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ กล่าวคือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและมี
พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลการท่ องเที่ยวผ่ านสื่ ออินเทอร์ เน็ต หมายถึงประเภทของเว็บไซต์
ผูใ้ ช้สื่ออินเทอร์ เน็ตเข้าไปแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อตัดสิ นใจเดิ นทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
เป็ นประจา โดยแบ่ง 2 ประเภท คือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขององค์กรหวังผลกาไรและมี
โดเมนเนม .com.net.in.th.co.th.info และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขององค์กรไม่หวังผลกาไร
และมี โ ดเมนเนม.org.go.th.or.th และความบ่ อ ยครั้ งในการแสวงหาข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วผ่า นสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการเดินทาง ด้านสถานที่พกั ด้านอาหาร
และเครื่ องดื่ม ด้านบริ ษทั นาเที่ยว ด้านสิ นค้าที่ระลึก ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ จะนาความบ่อยครั้งในการ
แสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการทดสอบ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่านั้น
การตัดสิ นใจ หมายถึง พฤติกรรมการจะตัดสิ นใจท่องเที่ยวหลังจากที่ได้แสวงหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตและการนาข้อมูลมาวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

7

1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึ งพฤติกรรมการใช้สื่ออิ นเทอร์ เน็ ตในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวตลอดจนแนวโน้มการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย
2. เพื่อเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ และผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวของภาคเอกชนในการปรับปรุ ง พัฒนาในด้านเนื้ อหาใน
เว็บไซต์ให้น่าสนใจและตรงตามความต้องการของผูเ้ ข้าใช้บริ การมากขึ้น
3. เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องอันได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยว ผูผ้ ลิ ตสื่ ออินเทอร์ เน็ตทางการท่องเที่ยว รวมทั้งบุคคลที่สนใจ
สามารถที่จะนาข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพิ่มเติมต่อไป

