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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ พบวา ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงวัยทํางานตอนกลาง อายุระหวาง 36 - 50 ป 
ซ่ึงมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีรายไดสวนตัวตอเดือนมากกวา 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร การรับรู 
พฤติกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 ชองทางท่ีกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครเปนอันดับท่ี 1 
คือ สื่ออินเทอรเน็ต เปดรับขาวสารเปนอับดับท่ี 2 มากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน และเปดรับขาวสารเปน
อันดับท่ี 3 มากท่ีสุด คือ สื่อประชาสัมพันธ กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานครประเภทขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวมากท่ีสุด  
 การรับรูเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร กลาวคือ เม่ือพูดถึง “กรุงเทพมหานคร” 
กลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึงการจราจรหนาแนน รถติด และเม่ือพูดถึง “การทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร” 
กลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึงวัด พระราชวัง และโบราณสถาน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครเดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงจะ
ทองเท่ียวชวงวันหยุด (เสาร-อาทิตย) และมักเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวประเภทแหลงจับจายใชสอย 
โดยเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครคือ เพ่ือพักผอนหยอนใจ  
 ทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาภาพรวมพบวา ทัศนคติ
เก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมีทัศนคติเชิงบวก และเม่ือจําแนกรายดาน ไดแก 
ดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ดานคาใชจายในการทองเท่ียว ดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการ
ทองเท่ียว ดานการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ ทางการทองเท่ียว ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวกรุงเทพมหานครทุกดานอยูในระดับเชิงบวก 
 ทางดานแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแลวแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก  
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 การทดสอบสมมติฐานในเรื่องลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร พบวา ปฏิเสธทุกลักษณะของประชากร ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได กลาวคือ ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถ่ี) เก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร ผาน
สื่ออินเทอรเน็ต สื่อโทรทัศน และสื่อประชาสัมพันธไมแตกตางกัน 
 การทดสอบสมมติฐานในเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับทัศนคติ 
พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครจากสื่ออินเทอรเน็ต สื่อ
โทรทัศน และสื่อประชาสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
ท้ัง 4 ดาน 
 การทดสอบสมมติฐานในเรื่องทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม พบวา 
ทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร กลาวคือ ยิ่งประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครดีมาก
เทาไร ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครดีมากข้ึนตามไปดวย 

 
บทนํา 

 
 “กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง เมืองศูนยกลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวง
ของประเทศไทย” กรุงเทพฯ หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย ไดรับการโหวตจากนิตยสาร 
"คองเดนาส" (Conde Nast) ซ่ึงเปนนิตยสารบริการขาวสารและขอมูลทองเท่ียวชั้นนําของสหรัฐอเมริกา 
วา กรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 ของเมืองท่ีนาเดินทางทองเท่ียวมากท่ีสุดในทวีปเอเชีย (Top 10 
Cities in Asia) (กรุงเทพฯเมืองนาเท่ียวอันดับ1ของเอเซีย, 2555, น. 1)ไมเพียงเทานั้น 
กรุงเทพมหานครควารางวัล “เมืองทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลก” (The World’ s Best Award 2012) โดย
ผลโหวตจากนักทองเท่ียวและผูอานนิตยสาร “เทรเวล แอนด เลชเชอร” ซ่ึงเปนนิตยสารทองเท่ียวยอด
นิยมของสหรัฐอเมริกา จากท่ีเคยไดรับรางวัลนี้มาแลว เม่ือป 2551, 2553 และ 2554 
 จากการสังเกตพบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครสวนใหญเปน
ชาวตางชาติ ประกอบกับกรุงเทพมหานคร ไดรับผลการโหวตจากชาวตางชาติใหเปนเมืองนาเท่ียว
ท่ีสุดของโลกเปนปท่ี 4 แตเม่ือไดลองสอบถามคนกรุงเทพมหานครวาทราบหรือไมวากรุงเทพมหานคร
ไดรับยกยองใหเปนเมืองนาเท่ียวท่ีสุดของโลก กลับพบวา คนกรุงเทพมหานครสวนหนึ่งไมทราบวา
กรุงเทพมหานครไดรับรางวัลดังกลาว อีกท้ังเม่ือสอบถามถึงสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครวา
นึกถึงสถานท่ีใดบาง พบวา ประชาชนสวนหนึ่งนึกถึงวัดพระแกวเพียงอยางเดียว และไมคอยทราบ
ขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครมากนัก และในอีกไมก่ีปขางหนา การเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็เปนอีกหนึ่งบทพิสูจนของการเปนเมืองนาเท่ียว นั่นคือ การตอนรับของ
เจาบานหรือคนกรุงเทพมหานคร ประกอบกับขอมูลตาง ๆ ท่ีเจาบานสามารถแนะนําใหกับ
นักทองเท่ียว หากเจาบานไมตระหนักถึงความเปนเมืองนาเท่ียว ไมทราบขอมูล และไมเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร อาจทําใหการทองเท่ียว ซ่ึงถือเปนโอกาสในการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กลับกลายเปนวิกฤติ จากความไมพรอมของเจาบานได 
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 จากท่ีมาและความสําคัญขางตน จึงเปนขอสังเกตท่ีนาสนใจวาการไดรับการยกยองวา
กรุงเทพมหานครเปนเมืองนาเท่ียวท่ีสุดของโลกนั้น เปนมุมมองของชาวตางชาติ แตสําหรับคน
กรุงเทพมหานครเองหรือเจาบานอยางเรา ซ่ึงถือเปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานครนั้น  มีการมีการรับรูเก่ียวกับกรุงเทพมหานครและการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร
อยางไร ประกอบกับมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครบางหรือไม อยางไร 
อีกท้ังมีทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครอยางไร ท้ังนี้จะไดนําขอมูลไป
ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว รวมถึงการประชาสัมพันธใหสอดคลองกลับความตองการของ
ประชาชน เพ่ือท่ีจะกระตุนใหคนกรุงเทพมหานครหันมาสนในทองเท่ียวกรุงเทพมหานครมากยิ่งข้ึน 
และพรอมท่ีจะเปนเจาบานท่ีดีเพ่ือกาวไปสูการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัย
มีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร การรับรู และทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ
การทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร อีกท้ังศึกษาพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานครกับทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานครกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการวิจัย 
 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหวาง 
18-60 ป โดยจํานวนขนาดกลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณ โดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันท่ี 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดไมเกิน 6% หรือท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.06 ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน และใชวธีการสุมตัวอยางความนาจะเปน 
(Probability Sampling) โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางงาย (Stratified Random Sampling)  
และใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) พรอมท้ังไดทํา
การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนํา
แบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว 
จึงนําไปคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือคํานวณคาสถิติตาง ๆ และอธิบายผลการศึกษา โดยแบงออกเปน 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)โดยวิธีการสถิติหาคารอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอขอมูลในตาราง เพ่ืออธิบายขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ
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ขอมูลลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถ่ี) การรับรู พฤติกรรมการทองเท่ียว 
ทัศนคติ แนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร และคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 เพ่ือทดสอบความแตกตาง และความสัมพันธ
ของตัวแปร 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 สมมติฐานทางการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน มีผลการศึกษาดังนี้ 
 จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากร ปฏิเสธทุกลักษณะของประชากร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได กลาวคือ ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถ่ี) เก่ียวกับการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานคร ผานสื่ออินเทอรเน็ต สื่อโทรทัศน และสื่อประชาสัมพันธไมแตกตางกัน 
 ท้ังนี้อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีการเปดรับขาวสารผานสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 ท้ังนี้
เนื่องจากผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มักจะใชสื่ออินเทอรเน็ตมากกวาระดับการศึกษาอ่ืน ๆ และ
ผูท่ีประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ก็เปนผูท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด และใชเปนประจําทุกวัน 
ประกอบกับสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อท่ีไดรับความนิยมและมีอิทธิพลตอผูรับสารอยางมากในปจจุบัน 
ขาวสารสวนใหญมักใชชองทางดังกลาวในการสื่อสารกับประชาชนกลุมเปาหมาย และประชาชนเอง
สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดตลอดเวลา อีกท้ังสื่อท้ัง 3 อันดับท่ีประชาชนเปดรับขาวสารมากท่ีสุด
นั้นเปนสื่อท่ีสามารถพบเห็นไดโดยงายในชีวิตประจําวัน ไดแก สื่ออินเทอรเน็ต สื่อโทรทัศน ซ่ึง
ประชากรสวนใหญเปดรับเปนประจําทุกวัน และสื่อประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับ โบรชัวร โปสเตอรตาง ๆ 
ก็สามารถพบเห็นไดท่ัวไปตามสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรท่ีใชศึกษาในครั้งนี้ก็
คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตอยางไรก็ตาม ประชาชนก็ไมไดรับขอมูลขาวสารจากภาครัฐ
และเอกชนอยางเพียงพอ ทําใหไมสนใจท่ีจะเปดรับขาวสารมากนัก ทําใหผลการศึกษาออกมาวาผูท่ีมี
ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับขาวสารเ ก่ียวกับการทองเ ท่ียว
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานทางการวิจัยท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานครของประชาชนมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครของ
ประชาชน มีผลการศึกษาดังนี้ 
 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครจากสื่ออินเทอรเน็ต
สื่อโทรทัศน และสื่อประชาสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร
ท้ัง 4 ดาน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถ่ี) เก่ียวกับการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานคร ผานสื่อ 3 อันดับ ไดแก สื่ออินเทอรเน็ต สื่อโทรทัศน และสื่อประชาสัมพันธ ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท้ัง 4 ดาน เนื่องจาก ประชาชนอาจมีการเปดรับขาวสารผานสื่อดังกลาว
บอยครั้ง แตไมไดใหความสนใจเทาท่ีควร ทําใหไมเกิดการตีความและเขาใจในเนื้อหาของขอมูลนั้น จึง
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ไมอยูในความทรงจําของประชาชน หรือไมกอใหเกิดเปนทัศนคติในดานใดดานหนึ่ง หากแตทัศนคติ
เกิดจากตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ประสบการณในการทองเท่ียวท่ีผานมา การบอกเลาจากบุคคลอ่ืน 
แบบอยาง และความเก่ียวของกับสถานบัน เปนตน 
 สมมติฐานทางการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครของ
ประชาชน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษาดังนี้ 
 ทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร กลาวคือ เม่ือบุคคลมีทัศนคติหรือความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ก็จะนําไปสูพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึงการตอบสนองตอบตอสิ่งเรา หรือวัตถุท่ีเกิดข้ึนจริง และเปนสิ่งท่ี
เห็นได ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางความตั้งใจ และทัศนคติ เนื่องจากเรามองวา
พฤติกรรมทางสังคมสวนใหญของมนุษยจะเกิดข้ึนจากความตั้งใจ ยกเวนเหตุการณท่ีไมเคยเกิดข้ึนมา
กอน ดังนั้นบุคคลจึงมักจะแสดงพฤติกรรมตอวัตถุ หรือสิ่งเราตามท่ีตนตั้งใจวาอยากจะแสดงออกมา 
ซ่ึงความตั้งใจนี้จะถูกกําหนดดวยความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้น ดังนั้นเราจึงสามารถ
กลาวไดวาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยก็มีความสัมพันธกับ ทัศนคติตอวัตถุและความเชื่อท่ีมีตอวัตถุ
ดวยเชนกัน( Fishbein and Ajzen, 1975 อางถึงใน ธนาพงษ จันทรชอน, 2546, น. 55) 
 ดังนั้น ผูวิจัยสามารถวิเคราะหไดวา ทัศนคตินั้น เปนความรูสึก (Affective) ท่ีเกิดข้ึนตอ
วัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีเปนผลมาจากการประเมินคา (Evaluative) วัตถุตามระดับเขมขนของความ
เชื่อ (Belief) ท่ีมีตอคุณลักษณะดานตาง ๆ (Attribute) ของวัตถุและมีผลใหเกิดความตั้งใจ (Intention) 
ในการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ตอวัตถุออกมาในทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติ กลาวคือ 
ทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวกรุงเทพมหานครท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ดานคาใชจายในการ
ทองเท่ียว ดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว และดานการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
ทางการทองเท่ียว กลาวคือ ยิ่งประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครดีมากเทาไร 
ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครดีมากข้ึนตามไปดวย ดังนั้นผลการทดสอบ
สมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดท่ีไดกลาวมา 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
1. ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีการเปดรับขาวสารผานสื่ออินเทอรเน็ตมากเปน
อันดับท่ี 1 จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครผาน
ชองทางดังกลาวใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเปนชองทางท่ีใชเงินลงทุนนอย แตสามารถเขาถึงประชาชนได
อยางกวางขวางและรวดเร็ว 
2. การรับรูเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการศึกษา พบวา เม่ือพูดถึงกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึงภาพ
การจราจรหนาแนน รถติด จึงควรเรงแกไขปญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึนใหคลี่คลายโดยเร็ว ซ่ึงกลุม
ตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นในสวนของขอเสนอแนะวา สถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครมี
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หลากหลายและนาสนใจมาก แตเม่ือนึกถึงการเดินทางท่ีตองใชเวลานานเนื่องจากรถติด ทําใหบางครั้ง
ไมอยากเท่ียวในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงควรพัฒนาระบบคมนาคมใหมีความเชื่อมโยง
และเปนระบบ เพ่ือทําใหการเดินทางทองเท่ียวสะดวกและรวดเร็ว แตเม่ือพูดถึง การทองเท่ียว
กรุงเทพมหานครสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญท่ีประชาชนนึกถึงเปนสองอันดับแรกคือ วัด วัง โบราณสถาน 
และวัดพระแกวซ่ึงถือเปนสัญลักษณของกรุงเทพมหานครก็วาได หากแตไมไดรับความนิยมในหมู
นักทองเท่ียวชาวกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการสนับสนุนหรือรณรงคใหชาวกรุงเทพมหานครหันมา
ทองเท่ียวในสถานท่ีเหลานี้มากข้ึน ไมใชเพียงแคการรับรู 
3. พฤติกรรมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญมีความถ่ีในการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครเพียง
เดือนละ 1 ครั้ง ในชวงเวลาวันหยุด (เสาร-อาทิตย) โดยมักทองเท่ียวในแหลงจับจายใชสอยมากท่ีสุด 
แตในทางกลับกันประชาชนใหความสําคัญกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ นอยท่ีสุด ซ่ึงไดแก 
สวนสัตว แมน้ํา ลําคลอง เปนตน จึงชวนใหคิดวากรุงเทพมหานครมีแมน้ําเจาพระยาพาดผานสวยงาม 
มีการลองเรือชมวิถีชีวิตและทัศนียภาพสองฝงแมน้ํา ลัดเลาะเขาไปตามลําคลอง ตลาดน้ํายานชาน
เมืองกรุงเทพมหานคร กลับไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร จึงอาจถึงเวลาท่ีตองพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว
ประเภทธรรมชาติอยางจริงจังเสียที ซ่ึงเหตุผลในการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครของประชาชนสวน
ใหญคือ เพ่ือพักผอนหยอนใจ ซ่ึงหากสถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวไดรับการพัฒนา ก็นาจะตอบสนอง
เหตุผลในการทองเท่ียวของกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี 
4. ทัศนคติเกี่ยวกับการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีทัศนคติโดยรวมตอการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร
อยูในระดับทัศนคติเชิงบวก แตเม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ประชาชนมีทัศนคติตอสถานท่ี
ทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครประเภทธรรมชาติ ไดแก สวนสัตว แมน้ํา ลําคลอง เปนตน อยูในระดับ
ทัศนคตินิ่งเฉย (ปานกลาง) และประชาชนมีทัศนคติตอขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียว
กรุงเทพมหานครจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ทําใหทานไดรับขอมูลอยางเพียงพอ อยู
ในระดับทัศนคตินิ่งเฉย (ปานกลาง) เชนเดียวกัน ซ่ึงหากสถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวไดรับการฟนฟูและ
พัฒนา อีกท้ังไดรับการสงเสริมจากท้ังภาครัฐและเอกชน นาจําใหไดรับความนิยมมากข้ึน นอกจากนี้
ท้ังภาครัฐและเอกชนควรใหขอมูลขาวสารกับประชาชนใหมากข้ึน เนื่องจากประชาชนยังไมไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ และหากภาครัฐและเอกชนรวมมือกันสงเสริมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร
แลว ก็นาจะทําใหการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครเติบโตมากข้ึน อีกท้ังประชาชนมีทัศนคติตอเจาหนาท่ี
ประจําสถานท่ีทองเท่ียวมีเพียงพอในการใหขอมูลและแนะนําบริการ อยูในระดับนิ่งเฉย (ปานกลาง) 
จึงควรมีการเพ่ิมเจาหนาท่ีท่ีใหขอมูลตาง ๆ ใหเพียงพอแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 
เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีถูกตอง และสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 
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