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การวิจัยค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษา ถึงความสัมพัน ธ์ระหว่า งลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวภายในประเทศ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งคือบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผล
ทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) และและสถิติทดสอบความสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่ 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-25 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทั/
ลูกจา้งเอกชน สถานภาพโสด และมีรายไดส่้วนตวัต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีพฤติกรรมการ
แสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านอินเทอร์เน็ต ด้าน ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต 3-6 ปี ใช้
อินเทอร์เน็ต 3-4 วนั/สัปดาห์ ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละคร้ัง 6-8 ชัว่โมง โดยช่วงเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 
12.01-18.00 น. มีสถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตคือท่ีท างาน ส่วนใหญ่การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้อีเมล ์
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นอกจากน้ีระดบัความบ่อยคร้ังของการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศจากด้านการเดินทางมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นสถานท่ีพกั และดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ตามล าดบั 

ประชาชนท่ีมีรายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน และพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการ
ท่องเ ท่ียวภายในประเทศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเท่ียว
ภายในประเทศดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นการเดินทาง และด้านสถานท่ีพกัไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า ท่ีระดบันยัส าคญั .05  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคญัในการน าเสนอขอ้มูลด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นการเดินทาง ดา้นท่ีพกั และดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพน้ีมีความถ่ีในการ
แสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศสูงกวา่ กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืน ดงันั้นหากทุกภาคส่วนรวมมือกนัในการก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียว
เฉพาะกลุ่มอาชีพน้ี และส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ ก็จะเกิดการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มมากข้ึนไป 
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This study aimed to examine the relationship between demographic characteristics of 
people in Bangkok and the tourist information seeking behavior. The study tour to seek 
information through the Internet for domestic tourism. 

This study was a survey from a sample of individuals aged 15 years or more in total of 
400 people from collecting information from questionnaires. And statistical processing, including 
frequency, percentage, average, and standard deviation. For hypothesis testing, statistical analysis, 
t-test, ANOVA (One-Way Analysis of Variance) and Pearson correlation test. The research found 
that: 
 Most are males between 21-25 years of undergraduate education. An employee status is 
single and personal income per month. 15,001-25,000 baht, And through the Internet information-
seeking behavior in the period of 3-6 years, internet users use internet 3-4 days / week, 6-8 hours 
each time using the Internet by using the Internet during 12:01 to 18:00 hrs. . There are places 
where the Internet is working. Most use the Internet to e-mail. In addition, the frequency of the 
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trips within the country. The decision found that the respondents are traveling within the country, 
most of the trip. Minor is the place to stay. And the tourist respectively. 
 People with average monthly personal income have different information seeking 
behavior of domestic tourism through different media. And information seeking behavior of 
domestic tourism via the Internet in relation to the decision of the local tourist attractions. Travel 
And the property in the same direction. The relationship between low levels. The level of 
significance. 05 
 Related agencies, both public and private, should focus on offering tourist information. 
Travel accommodation and food and beverage. With a group of tourists who are career civil 
servants / state employees. The results showed that Professional groups are often seeking travel 
information via the Internet. Including a decision over local tourism. Travelers with other 
professional groups So if all sectors hand in determining the form of niche tourism professionals. 
And promotion continued. To publicize information about the tour allows visitors to get to know. 
They will travel the country to increase. 
 


