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บทคดัย่อ 

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ ถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว

ชาวจีน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยวิธแีบบบังเอญิจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวจีน จ านวน 400 คน โดยได้ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ การทดสอบความแตกต่าง

ค่าเฉล่ียของสองกลุ่มประชากร และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่มประชากร 

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวถนนข้าวสารใน

เขตกรุงเทพมหานคร 2 คร้ังต่อปี ซ่ึงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขต

กรุงเทพมหานครจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด ค่าใช้จ่าย (ต่อคร้ัง) ในการเดินทางท่องเที่ยวถนน

ข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 3,001-5,000 บาท และใช้เวลาในการท่องเที่ยวต่อคร้ัง

มากกว่า 6 ช่ัวโมง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อเดินทางท่องเที่ยวถนนข้าวสาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยต่อถนน

ข้าวสารจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อความเต็มใจ

และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และการให้บริการเกสต์เฮาส์ในเขตพ้ืนที่ ส าหรับผล

การศึกษาสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่มีเพศต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อด้านการ

รักษาความปลอดภัยในการทอ่งเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

ค ำส ำคญั   ความพึงพอใจ นักทอ่งเที่ยวชาวจีน  ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 

A study of satisfaction of Chinese tourists towards Khao San Road, Bangkok has an 

objective to study the behavior and satisfaction of Chinese tourists towards Khao San Road, 

Bangkok and to compare the satisfaction levels based on the characteristics of Chinese tourists. 

The researcher used a questionnaire to collect data from a sample of 400  Chinese tourists by 

using statistics including frequencies, percentages, independent sample t- test, and One Way 

ANOVA. 

The results reveal that most respondents are females, aged 31-40  years old with 

education level at a bachelor's degree. Most of them have income between 35,001 - 45,000 

Baht. They travel to Khao San Road with their parents by traveling 2 times per year, and receive 

news about Khao San Road from the internet. The cost (per trip) for traveling to Khao San Road 

is between 3,001 - 5,000 Baht and stay there around 6 hours per visit. Overall, the respondents 

were satisfied with traveling to Khao San Road in Bangkok. The respondents were satisfied with 

the availability of cleanliness and sufficient toilets, having a Chinese language service center in 

the area, having enough parking places including ATMs and currency exchange counters in the 

area.  In addition, it was found that respondents were satisfied with staff providing Chinese 

language services to Chinese tourists. For hypothesis, it was found that Chinese tourists with 

different genders are different in satisfaction level with tourism factors in Khao San Road, 

Bangkok.  

 

บทน ำ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตในภาคการท่องเที่ยว

เป็นอย่างมากซ่ึงรัฐบาลทุกสมัยได้เห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวมาโดยตลอดจึงท าให้การ

ทอ่งเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบในการทอ่งเที่ยวที่หลากหลายเป็นอย่างมากเน่ืองจากการ

ท่องเที่ยวสามารถน าเงินจ านวนมหาศาลเข้าประเทศได้การเติบโตของการท่องเที่ยวน าไปสู่การพัฒนา

รูปแบบของการทอ่งเที่ยวโดยการให้ความสนับสนุนจาก0ภาครัฐให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคการ

ท่องเที่ยวเป็นภาคบริการที่มีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร้างรายได้ให้กับ

ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ปีรวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้และการกระจ่ายรายได้

ไปสู่ประชาชนท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งทอ่งเที่ยวน้ัน ๆ มีงานท าและมีสภาพความเป็นอยู่ที่



ดีขึ้นอกีทงัยังเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกจิของประเทศได้ (ภิญโญ ไตวิทยพาณิชย์, 2547) 

วัฒนธรรมไทยในโลกที่มีช่ือเสียงแล้วมีคนจีนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นวัฒนธรรมของไทยและ

เป็นมิตรของคนไทยและทศันียภาพที่สวยงามดึงดูดชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยถนนข้าวสารเป็น

จุดชมวิวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศไทยเกือบทุกประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยกจ็ะไป

ถนนข้าวสาร ในอนาคตคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 10 ล้านคนมาท่องเที่ยในพ้ืนที่ถนน

ข้าวสาร 

ปัจจุบันน้ีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวถนนข้าวสารเพ่ิมขึ้ นทุกปี ท าให้ถนนข้าวสารได้พัฒนา

รวดเร็วจากกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่สนใจและเดินทางมาเที่ยวถนน

ข้าวสารดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ

ถนนข้าวสารกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนเฉพาะเพ่ือเป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวคนจีนรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยจะศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวม่ีมีต่อถนนข้าวสารในด้านต่างๆ คือ ด้านสถานที่ด้านการให้บริการของผู้จัดการจ าหน่าย

ด้านค่าใช้จ่ายด้านความสะอาดและภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่ต่อต้านถนนข้าวสารเพ่ือที่จะ

ทราบความพึงพอใจและข้อเสนอของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ถนนข้าวสารและเพ่ือที่ทางอจะ

สามารถน าข้อมูลที่ทราบจากผมการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงถนนข้าวสารให้มี

รองรับความต้องการของนักทอ่งเที่ยว 

 

วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ  

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่มีต่อถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักทอ่งเที่ยวชาวจีน 

สมมติฐำนกำรวิจยั  

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีความพึง

พอใจในการทอ่งเที่ยวที่แตกต่างกนั 

ขอบเขตของกำรวิจยั  

1. ขอบเขตดำ้นพื้ นที ่

พ้ืนที่ศึกษาก าหนดไว้ที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดำ้นประชำกรเป้ำหมำยทีศึ่กษำ 

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือนักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่มาทอ่งเที่ยวในถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

 

 



กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

                ตัวแปรอสิระ                     ตัวแปรตาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 

นักทอ่งเที่ยวชาวจีน 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา  

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ

การใช้บริการถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านการทอ่งเที่ยว 

1. ด้านการรักษาความปลอดภัย 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3. ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. ด้านการให้บริการ 

 

ประเภทของงำนวิจยั 

รูปแบบการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจเก็บข้อมูล แจก

แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน 

สงิหาคม 2562 

 

กำรทดสอบเครือ่งมือ 

ผู้ท าการวิจัยจะน าแบบสอบถามที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์

ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และ

วัตถุประสงค์การวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการน าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองจริงจานวน 30 

ชุด เพ่ือพิจารณาว่าแบบสอบถามได้สื่อสารกับผู้ตอบแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้าน

ภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามหลังจากน้ันจึงทาการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพ่ือเคร่ืองมือจะ

ได้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ก่อนนาไปใช้เกบ็ข้อมูลจริง ส่วนการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ใช้ค่า 

Alpha ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ระดับ 

ไม่เกนิ 1  ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามเช่ือถือได้ 

 

วิธีกำรเก็บขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก  าหนด



ไว้ที่ถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้ันตอนการด าเนินการ 2 วิธ ีได้แก่ 

 1. ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จ านวน 400 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลในการเกบ็กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานครโดยท าการเกบ็

ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัยเอกสาร 

และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบสืบค้นจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษา

ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจก

แจงความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปรที่สนใจของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้

ศึกษาประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   

ตำรำงที ่1  ค่าสถิติบรรยายลักษณะของจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

  จ ำนวน รอ้ยละ 

เพศ 

ชาย 162 40.5 

หญิง 238 59.5 

รวม 400 100 

อายุ 

20 – 30 ปี   30 7.5 

31 – 40 ปี   200 50.0 

41 - 50 ปี 116 29.0 

51 – 60 ปี   22 5.5 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 32 8.0 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี    44 11.0 

ปริญญาตรี 268 67.0 

สงูกว่าปริญญาตรี 88 22.0 

รวม 400 100 

 

 
   



  จ ำนวน รอ้ยละ 

อาชีพ 

นักศึกษา 75 18.8 

ข้าราชการ 81 20.3 

ประกอบธุรกจิส่วนตัว 90 22.5 

รับจ้างอสิระ 154 38.5 

อื่น ๆ 0 0.0 

รวม 400 100 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท  40 10.0 

15,001-25,000 บาท 76 19.0 

25,001-35,000 บาท 85 21.3 

35,001 – 45,000 บาท 117 29.3 

มากกว่า 45,001 บาทข้ึน

ไป 
82 20.5 

รวม 400 100 

 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีอายุ  31 – 40 ปี  มากที่สุด จ านวน 200 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 มี

อาชีพรับจ้างอิสระมากที่สุด จ านวน 154 คน หรือคิดเป็นร้อย 38.5 มีรายได้มากที่สุดที่ 35,001 – 

45,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 

2 ระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนต่อถนนข้าวสารจังหวัด

กรุงเทพมหานคร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงที ่2 ค่าสถิติบรรยายลักษณะของค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยวชาวจีนต่อถนนข้าวสารจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัดำ้นกำรท่องเทีย่ว ค่ำเฉลีย่ ค่ำส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำน 

ระดบัควำมพงึ

พอใจ 

ด้านการรักษาความปลอดภัย 3.76 0.51 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.85 0.48 มาก 

ด้านร้านค้า ร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
3.90 0.51 มาก 

ด้านการให้บริการ 3.62 0.43 มาก 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 3.78 0.32 มาก 

 

ผลการศึกษาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อถนนข้าวสารจังหวัด

กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียที่ 3.78 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจในระดับมากต่อปัจจัยด้านร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ียที่ 3.90 ปัจจัยด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียที่ 3.85 ปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียที่ 3.76 และ

ปัจจัยด้านการให้บริการ มีค่าเฉล่ียที่ 3.62 ตามล าดับ 

 

3 กำรทดสอบสมมติฐำน 

ตำรำงที ่3 ผลการเปรียบเทยีบลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนกบัความ

พึงพอใจในการทอ่งเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

                     

ควำมพงึพอใจในกำรท่องเท่ียว 

ถนนขำ้วสำรในเขตกรุงเทพมหำนคร 

เพศ 

t Sig. แปลค่ำ ชำย หญิง 

Mean S.D. Mean S.D. 

ปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัย 3.87 0.46 3.68 0.53 3.80 0.00* แตกต่าง 

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.86 0.46 3.84 0.50 0.32 0.74 ไม่แตกต่าง 

ปัจจัยด้านร้านค้า ร้านอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
3.88 0.48 3.90 0.53 

-

0.37 
0.70 ไม่แตกต่าง 

ปัจจัยด้านการให้บริการ 3.58 0.42 3.65 0.43 
-

1.60 
0.11 ไม่แตกต่าง 



จากตารางที่  3 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

สถิติ T-Test ด้วยวิธี Independent Samples T Test  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศต่างกันจะมี

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ียังพบว่า นักทอ่งเที่ยวชาวจีน

ที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านร้านค้า ร้านอาหาร

และเคร่ืองด่ืม และปัจจัยด้านการให้บริการในการท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั 

 

อภิปรำยผล  

จากการศึกษา เ ร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวจีนที่ มี ต่อ ถนนข้าวสาร

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังน้ี 

1. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขต

กรุงเทพมหานครกับพ่อ แม่ พ่ี น้อง โดยเดินทางท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานคร                 

2 คร้ังต่อปี ซ่ึงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานครจากสื่อ

อินเทอร์เน็ตมากที่ สุด ค่าใช้ จ่าย (ต่อคร้ัง) ในการเดินทางท่องเที่ ยวถนนข้าวสารในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 3,001 – 5,000 บาท และใช้เวลาในการท่องเที่ยวต่อคร้ัง มากกว่า 6 ช่ัวโมง 

โดยมีความพึงพอใจในระดับมากต่อปัจจัยด้านร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ปัจจัยด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก ปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัย และปัจจัยด้านการให้บริการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ใน

ปัจจุบันถนนข้าวสารกลายเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเยือนมากที่สุดแห่งหน่ึง เพราะ

บริเวณถนนข้าวสารจะมีที่พักประเภทเกสต์เฮาสจ์ านวนมาก จึงสะดวกเร่ืองที่พัก ในส่วนของท าเลกถ็ือ

ว่าดีมาก อยู่ใจกลางเมือง ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่ง อย่างวัดพระแก้ว วัดบวรฯ วัดสระ

เกศ วัดราชนัดดา อนุสาวรีย์ประชาธปิไตย นอกจากน้ี เสน่ห์ของถนนข้าวสารที่นักทอ่งเที่ยวต่างชาติให้

ความสนใจกคื็อ ในยามค ่าคืน ถนนข้าวสารจะเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารนานาชาติ ทั้งที่เป็นร้าน

ประจ าและร้านที่ขายริมถนน ท าให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสล้ิมลองชิมรสอาหารไทยต่าง ๆ ได้อย่าง

สะดวก อีกทั้งยังมีร้านส าหรับน่ังฟังเพลงอีกหลายร้าน รวมถึงร้านขายสินค้านานาชนิด ร้านรับบริการ

ต่าง ๆ  ถนนข้าวสารจึงนับเป็นแหล่งสังสรรค์ที่ได้รับความนิยมมากแห่งหน่ึงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในกรุงเทพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศพร ภาระสกุล (2558) ที่ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจและ

ทศันคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย ซ่ึงได้

สรุปปัจจัยที่ท  าให้ชาวจีนเลือกมาประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานวิจัยของ สธุดี 



ชิดชอบ (2548) ที่ได้ศึกษาถึงทศันคติและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด 

พบว่า ด้านการบริการ ในภาพรวมนักทอ่งเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑป์านกลาง งานวิจัยของ จิร

ภา ศักด์ิกิตติมาลัย และมะณี สมรัก (2550) ที่ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ

ผลิตภัณฑก์ารทอ่งเที่ยวของจังหวัดเชียงราย พบว่า นักทอ่งเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับ

ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมทั้งงานวิจัยของ สิริวรรณ ค านวณสินธุ์ (2548) ที่ได้ท าการวิจัยเร่ือง

การศึกษาความพอใจของผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอย่าง

มากต่อด้านความปลอดภัย 

2. การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว

ชาวจีน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในการทอ่งเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในขณะที่ นักทอ่งเที่ยวชาว

จีนที่ มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านร้านค้า 

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และปัจจัยด้านการให้บริการ ในการท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัย 

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และปัจจัยด้านการ

ให้บริการ ในการท่องเที่ยวถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากแหล่ง

ท่องเที่ยวถนนข้าวสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือเป็นสถานที่ต่างถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีทั้งการ

ทอ่งเที่ยวในเวลากลางวันและการท่องเที่ยวในเวลากลางคืน ซ่ึงนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมา

ท่องเที่ยวในเวลากลางคืนมากกว่าเวลากลางวัน จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงมักจะต้องการ

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในสถานบันเทิงบนถนน

ข้าวสาร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทติา เพชราภรณ์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

และความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบ่ีผลการวิจัย พบว่า เพศ แตกต่างกันมีระดับ

ความพึงพอใจในการทอ่งเที่ยวด้านสถานที่แตกต่างกนั งานวิจัยของ เลิศพร ภาระสกุล (2558) ซ่ึงได้

ท าการศึกษาแรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการ

ทอ่งเที่ยวประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ท  าให้ชาวจีนเลือกมาประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกพ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยว งานวิจัยของ สุธดี ชิดชอบ (2548) ที่ได้ศึกษาถึงทัศนคติและ

ความพึงพอใจต่อการทอ่งเที่ยว ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด ซ่ึงพบว่า การให้บริการทั่วไปมีความสมัพันธ์

ทางบวกกบัความส าเรจ็ของการพัฒนาการทอ่งเที่ยว 



ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปเป็นข้อเนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางแก่การท่องเที่ยวถนน

ข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ได้ดังน้ี 

1. หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ควรให้

ความส าคัญในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะการเพ่ิมเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแล

ด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในเวลากลางคืน รวมทั้งการจัดให้มี รปภ. ในจุดที่ส าคัญ เช่น 

ระหว่างทางเดินไปห้องสขุา ระหว่างร้านอาหารแต่ละร้าน เป็นต้น 

2.  ผู้ประกอบการที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ ยวที่ อ ยู่ในเขตพ้ืนที่ถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร ควรเพ่ิมกลยุทธ์ในการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพ้ืนที่ การสร้างจ านวนสุขาที่มีเพียงพอต่อจ านวน

นักท่องเที่ยว การมีสถานที่จอดรถเพียงพอ รวมทั้งการมีตู้ ATM และเคาน์เตอร์แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศในเขตพ้ืนที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ร้าอาหารและเคร่ืองดื่ม ควรด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการ

ให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ความส าคัญต่อการ

สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการต่าง ๆ การจ้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน

ภาษาจีนเพ่ือให้การบริการด้านภาษาจีนกบันักทอ่งเที่ยวชาวจีน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การมีจ านวนที่น่ังที่เพียงพอในบริเวณร้านอาหาร การก าหนดให้มี

บริการสั่งอาหาร และการรับจองคิวเพ่ือใช้บริการร้านอาหารผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น นอกจากน้ีผู้

ให้บริการควรมีช่องทางช าระเงินหลากหลายวิธ ี 

4. ผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัที่พัก ควรมุ่งเน้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความเตม็ใจที่จะ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ รวมทั้งการก าหนดรูปแบบ

การให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์ในเขตพ้ืนที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบ

ของที่พักดังกล่าวเป็นรูปแบบการให้บริการที่ไม่ต้องใช้พ้ืนที่จ านวนมากในการก่อสร้างห้องพัก โดย

สามารถสร้างห้องพักได้จากอาคารที่มีอยู่ในบริเวณถนนข้าวสาร และการให้บริการในรูปแบบดังกล่าว

สามารถก าหนดราคาการให้บริการได้ต ่ากว่าราคาการให้บริการของโรงแรมต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการใช้บริการได้เป็นอย่าง

สงู เน่ืองจากเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่นักทอ่งเที่ยวได้ส่วนหน่ึง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ถนน

ข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่นเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 



หรือท าการศึกษาเพ่ือการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานครกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียังสามารถ

ท าการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวชนชาติอื่นที่มีต่อถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

เพ่ิมเติมได้อีก เช่น นักท่องเที่ยวชาวยุโรป นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน และนักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่มา

จากประเทศอื่ น เป็นต้น เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของความพึ งพอใจที่ ต่อถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร ในแต่ละชนชาติ 
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