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บทคัดย่อ
การศึกษาความพึ งพอใจของนั ก ท่อ งเที่ยวชาวจี นที่มีต่อ ถนนข้ าวสารกรุ งเทพมหานคร มี
วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาพฤติ ก รรมและความพึ งพอใจของนั ก ท่องเที่ยวชาวจี นที่มีต่อถนนข้ าวสาร
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธแี บบบังเอิญจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีน จานวน 400 คน โดยได้ ใช้ สถิติค่าความถี่ ค่าร้ อยละ การทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มประชากร และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวถนนข้ าวสารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ งต่อปี ซึ่งได้ รับข้ อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขต
กรุ งเทพมหานครจากสื่ออินเทอร์ เน็ตมากที่สุด ค่ าใช้ จ่าย (ต่ อครั้ ง) ในการเดินทางท่องเที่ยวถนน
ข้ า วสารในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ ท่ี 3,001-5,000 บาท และใช้ เ วลาในการท่อ งเที่ยวต่ อ ครั้ ง
มากกว่า 6 ชั่วโมง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อเดินทางท่องเที่ยวถนนข้ าวสาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการรักษาความปลอดภัยต่อถนน
ข้ าวสารจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อความเต็มใจ
และความพร้ อมในการให้ บริ การอย่ างสุภาพ และการให้ บริ การเกสต์เฮาส์ในเขตพื้ นที่ สาหรั บผล
การศึกษาสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อด้ านการ
รักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
คำสำคัญ ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวชาวจีน ถนนข้ าวสาร 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 4 0 0 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 3 1 - 4 0 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.

บทนำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปั จจุ บันประเทศไทยได้ มีการเจริญเติบโตในภาคการท่องเที่ยว
เป็ นอย่ า งมากซึ่ ง รั ฐ บาลทุ ก สมั ย ได้ เ ห็น ความส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ย วมาโดยตลอดจึ ง ท าให้ ก าร
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบในการท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็ นอย่างมากเนื่องจากการ
ท่องเที่ยวสามารถนาเงินจานวนมหาศาลเข้ าประเทศได้ การเติบโตของการท่องเที่ยวนาไปสู่การพัฒนา
รูปแบบของการท่องเที่ยวโดยการให้ ความสนับสนุนจาก0ภาครัฐให้ มีการเข้ ามามีส่วนร่วมของภาคการ
ท่องเที่ยวเป็ นภาคบริ การที่มีความสาคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร้ างรายได้ ให้ กับ
ประเทศเป็ นมูลค่ามหาศาลในแต่ปีรวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการสร้ างรายได้ และการกระจ่ายรายได้
ไปสู่ประชาชนทาให้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีงานทาและมีสภาพความเป็ นอยู่ท่ี

ดีข้ นึ อีกทังยังเป็ นเครื่องมือสาคัญในการดึงเงินตราต่างประเทศเข้ ามาเพื่อช่วยแก้ ไขปัญหาวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ (ภิญโญ ไตวิทยพาณิชย์, 2547)
วัฒนธรรมไทยในโลกที่มีช่ ือเสียงแล้ วมีคนจีนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นวัฒนธรรมของไทยและ
เป็ นมิตรของคนไทยและทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยถนนข้ าวสารเป็ น
จุ ดชมวิวที่มีช่ ื อเสียงมากที่สุดของประเทศไทยเกือบทุกประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยก็จ ะไป
ถนนข้ าวสาร ในอนาคตคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 10 ล้ านคนมาท่องเที่ยในพื้นที่ถนน
ข้ าวสาร
ปั จจุ บันนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ ามาเที่ยวถนนข้ าวสารเพิ่ มขึ้นทุกปี ทาให้ ถนนข้ าวสารได้ พัฒนา
รวดเร็ว จากกล่ า วมาข้ า งต้ น เห็น ได้ ว่ า มี นั ก ท่อ งเที่ยวจ านวนมากที่สนใจและเดิ น ทางมาเที่ย วถนน
ข้ าวสารดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ
ถนนข้ า วสารกรณี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เฉพาะเพื่ อเป็ นการศึ ก ษาถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวคนจีนรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยจะศึกษาถึงระดับความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวมี่มีต่อถนนข้ าวสารในด้ านต่างๆ คือ ด้ านสถานที่ด้านการให้ บริการของผู้จัดการจาหน่าย
ด้ านค่ าใช้ จ่ายด้ านความสะอาดและภาพโดยรวมของความพึ งพอใจที่ต่อต้ านถนนข้ าวสารเพื่ อที่จะ
ทราบความพึงพอใจและข้ อเสนอของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ถนนข้ าวสารและเพื่อที่ทางอจะ
สามารถนาข้ อมูลที่ทราบจากผมการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ ในการพั ฒนาและปรับปรุงถนนข้ าวสารให้ มี
รองรับความต้ องการของนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อถนนข้ าวสารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีน
สมมติฐำนกำรวิจยั
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ท่แี ตกต่างกันมีความพึ ง
พอใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิจยั
1. ขอบเขตด้ำนพื้ นที่
พื้นที่ศึกษากาหนดไว้ ท่ถี นนข้ าวสาร กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรเป้ำหมำยทีศ่ ึกษำ
กลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษาคือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในถนนข้ าวสาร กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ
การใช้ บริการถนนข้ าวสารกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้ านการท่องเที่ยว
1. ด้ านการรักษาความปลอดภัย
2. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้ านร้ านค้ า ร้ านอาหารและเครื่องดื่ม
4. ด้ านการให้ บริการ

ประเภทของงำนวิจยั
รูปแบบการวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการส ารวจเก็บ ข้ อ มู ล แจก
แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน
สิงหาคม 2562

กำรทดสอบเครือ่ งมือ
ผู้ทาการวิจัยจะนาแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นเครื่องมือในการวัดผลให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ ได้ แก่ อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาและผู้ เ ชี่ ย วชาญเป็ นผู้ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content validity) และ
วัตถุประสงค์การวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการน าแบบสอบถามที่ส ร้ า งขึ้ นไปทดลองใช้ (Try out) กั บ กลุ่ ม ที่ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทดลองจริ งจานวน 30
ชุด เพื่อพิจารณาว่าแบบสอบถามได้ ส่ือสารกับผู้ตอบแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้ าน
ภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามหลังจากนั้นจึงทาการปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมเพื่อเครื่องมือจะ
ได้ มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น ก่อนนาไปใช้ เก็บข้ อมูลจริง ส่วนการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ใช้ ค่า
Alpha ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ระดับ
ไม่เกิน 1 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้

วิธีกำรเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยทาการแจกแบบสอบถามให้ กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด

ไว้ ท่ถี นนข้ าวสารในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้นั ตอนการดาเนินการ 2 วิธี ได้ แก่
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 400 ชุด ซึ่งเป็ นเครื่องมือรวบรวมข้ อมูลในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ แก่
กลุ่ มนั กท่องเที่ยวชาวไทยที่เ ดินทางท่อ งเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุ งเทพมหานครโดยทาการเก็บ
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิ จัยเอกสาร
และวรรณกรรมต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และระบบสืบค้ นจากวิ ทยานิ พนธ์แ ละสารนิ พนธ์ของนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถำม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้ อยละ เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปรที่สนใจของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้
ศึกษาประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ตำรำงที่ 1 ค่าสถิติบรรยายลักษณะของจานวนและร้ อยละข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
รวม
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน
162
238
400
30
200
116
22
32
400
44
268
88
400

ร้อยละ
40.5
59.5
100
7.5
50.0
29.0
5.5
8.0
100
11.0
67.0
22.0
100

นักศึกษา
ข้ าราชการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อาชีพ
รับจ้ างอิสระ
อื่น ๆ
รวม
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
มากกว่า 45,001 บาทขึ้น
ไป
รวม

จำนวน
75
81
90
154
0
400
40
76
85
117

ร้อยละ
18.8
20.3
22.5
38.5
0.0
100
10.0
19.0
21.3
29.3

82

20.5

400

100

จากการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง จานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.5 มีอายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด จานวน 200 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 268 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.0 มี
อาชีพรับจ้ างอิสระมากที่สุด จานวน 154 คน หรือคิดเป็ นร้ อย 38.5 มีรายได้ มากที่สุดที่ 35,001 –
45,000 บาท จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3
2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อถนนข้ าวสารจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ตำรำงที่ 2 ค่าสถิติบรรยายลักษณะของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนต่อถนนข้ าวสารจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
ค่ำเฉลีย่
ค่ำส่วนเบีย่ งเบน ระดับควำมพึง
มำตรฐำน
พอใจ
ด้ านการรักษาความปลอดภัย
3.76
0.51
มาก
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
3.85
0.48
มาก
ด้ านร้ านค้ า ร้ านอาหารและ
3.90
0.51
มาก
เครื่องดื่ม
ด้ านการให้ บริการ
3.62
0.43
มาก
ระดับความพึงพอใจโดยรวม
3.78
0.32
มาก
ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึ งพอใจต่อถนนข้ าวสารจั งหวั ด
กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.78 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึ ง
พอใจในระดับมากต่อปั จจัยด้ านร้ านค้ า ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม มีค่าเฉลี่ ยที่ 3.90 ปั จจัยด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.85 ปั จจัยด้ านการรั กษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยที่ 3.76 และ
ปัจจัยด้ านการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.62 ตามลาดับ

3 กำรทดสอบสมมติฐำน
ตำรำงที่ 3 ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศของนักท่องเที่ยวชาวจีนกับความ
พึงพอใจในการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ควำมพึงพอใจในกำรท่องเที่ยว
ถนนข้ำวสำรในเขตกรุงเทพมหำนคร
ปัจจัยด้ านการรักษาความปลอดภัย
ปัจจัยด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ปัจจัยด้ านร้ านค้ า ร้ านอาหารและ
เครื่องดื่ม
ปัจจัยด้ านการให้ บริการ

เพศ
ชำย
Mean S.D.
3.87 0.46
3.86 0.46

หญิง
Mean S.D.
3.68 0.53
3.84 0.50

3.88

0.48

3.90

0.53

3.58

0.42

3.65

0.43

t

Sig.

3.80 0.00*
0.32 0.74
0.70
0.37
0.11
1.60

แปลค่ำ
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ า นเพศของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนกับความพึ งพอใจในการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
สถิติ T-Test ด้ วยวิธี Independent Samples T Test พบว่ า นั กท่องเที่ยวชาวจี นที่มีเพศต่างกันจะมี
ความพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จั ย ด้ านการรั ก ษาความปลอดภั ย ในการท่ อ งเที่ ย วถนนข้ าวสารในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มีเพศต่างกันจะมีความพึ งพอใจต่อปั จจัยด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ปัจจัยด้ านร้ านค้ า ร้ านอาหาร
และเครื่ องดื่ม และปั จจัยด้ านการให้ บริ การในการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน

อภิปรำยผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อง ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ มี ต่ อ ถนนข้ าวสาร
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวจี น ที่มี ต่ อ ถนนข้ า วสาร
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วถนนข้ า วสารในเขต
กรุ งเทพมหานครกับ พ่ อ แม่ พี่ น้ อ ง โดยเดิ น ทางท่อ งเที่ยวถนนข้ า วสารในเขตกรุ งเทพมหานคร
2 ครั้งต่อปี ซึ่งได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุงเทพมหานครจากสื่อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต มากที่ สุ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย (ต่ อ ครั้ ง) ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วถนนข้ าวสารในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 3,001 – 5,000 บาท และใช้ เวลาในการท่องเที่ยวต่อครั้ง มากกว่า 6 ชั่วโมง
โดยมีความพึงพอใจในระดับมากต่อปัจจัยด้ านร้ านค้ า ร้ านอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ปั จจัยด้ านการรั กษาความปลอดภัย และปั จจัยด้ านการให้ บริ การ ทั้งนี้เนื่องจาก ใน
ปั จจุ บันถนนข้ าวสารกลายเป็ นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะ
บริเวณถนนข้ าวสารจะมีท่พี ักประเภทเกสต์เฮาส์จานวนมาก จึงสะดวกเรื่องที่พัก ในส่วนของทาเลก็ถือ
ว่ าดีมาก อยู่ใจกลางเมือง ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญหลายแห่ ง อย่างวัดพระแก้ ว วัดบวรฯ วัดสระ
เกศ วัดราชนัดดา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นอกจากนี้ เสน่ห์ของถนนข้ าวสารที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้
ความสนใจก็คือ ในยามค่าคืน ถนนข้ าวสารจะเป็ นศูนย์รวมของร้ านอาหารนานาชาติ ทั้งที่เป็ นร้ าน
ประจาและร้ านที่ขายริ มถนน ทาให้ ชาวต่างชาติได้ มีโอกาสลิ้ มลองชิ มรสอาหารไทยต่าง ๆ ได้ อย่ าง
สะดวก อีกทั้งยังมีร้านสาหรับนั่งฟังเพลงอีกหลายร้ าน รวมถึงร้ านขายสินค้ านานาชนิด ร้ านรับบริการ
ต่าง ๆ ถนนข้ าวสารจึงนับเป็ นแหล่งสังสรรค์ท่ไี ด้ รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในกรุ งเทพ สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ เลิ ศพร ภาระสกุ ล (2558) ที่ได้ ทาการศึ กษาแรงจู งใจและ
ทัศนคติท่สี ่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งได้
สรุปปัจจัยที่ทาให้ ชาวจีนเลือกมาประเทศไทย คือ ปัจจัยด้ านสิ่งอานวยความสะดวก งานวิจัยของ สุธดี

ชิดชอบ (2548) ที่ได้ ศึกษาถึงทัศนคติและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ณ เกาะช้ าง จังหวัดตราด
พบว่า ด้ านการบริการ ในภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง งานวิจัยของ จิร
ภา ศักดิ์กิตติมาลัย และมะณี สมรั ก (2550) ที่ได้ ทาการศึกษาความพึ งพอใจของนักท่องเที่ยวต่ อ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับ
ภั ตตาคาร ร้ า นอาหาร รวมทั้งงานวิ จั ยของ สิริ ว รรณ คานวณสิน ธุ์ (2548) ที่ได้ ทาการวิ จั ยเรื่ อ ง
การศึกษาความพอใจของผู้ใช้ บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ พบว่า ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอย่าง
มากต่อด้ านความปลอดภัย
2. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึ งพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว
ชาวจี น พบว่ า นั กท่องเที่ยวชาวจี นที่มีเพศต่ างกันจะมีความพึ งพอใจต่ อปั จจั ยด้ านการรั กษาความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในขณะที่ นักท่องเที่ยวชาว
จี น ที่ มี เ พศต่ า งกั น จะมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ปั จ จั ย ด้ า นร้ านค้ า
ร้ านอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และปั จ จั ย ด้ า นการให้ บริ ก าร ในการท่ อ งเที่ ย วถนนข้ า วสารในเขต
กรุ งเทพมหานครไม่ แตกต่ างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่ า นั กท่องเที่ยวชาวจี นที่มีอายุ ระดับการศึ กษา
อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ า งกันจะมี ความพึ งพอใจต่อปั จจัยด้ านการรั กษาความปลอดภั ย
ปั จจัยด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ปั จจัยด้ านร้ านค้ า ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม และปั จจัยด้ านการ
ให้ บริ การ ในการท่องเที่ยวถนนข้ าวสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากแหล่ ง
ท่องเที่ยวถนนข้ าวสารเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่ถือเป็ นสถานที่ต่างถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีท้งั การ
ท่องเที่ยวในเวลากลางวันและการท่องเที่ยวในเวลากลางคืน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเวลากลางคืนมากกว่ าเวลากลางวัน จึงส่งผลให้ นักท่องเที่ยวที่เป็ นผู้ หญิงมักจะต้ องการ
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากกว่ าเพศชาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในสถานบันเทิงบนถนน
ข้ าวสาร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นันทิตา เพชราภรณ์ (2549) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
และความพึงพอใจของผู้ท่เี ข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ผลการวิจัย พบว่า เพศ แตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้ านสถานที่แตกต่างกัน งานวิจัยของ เลิศพร ภาระสกุล (2558) ซึ่งได้
ทาการศึกษาแรงจู งใจและทัศนคติท่สี ่งผลต่อความพึ งพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ทาให้ ชาวจีนเลือกมาประเทศไทย คือ ปัจจัยด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวกพื้ นฐานสาหรั บการท่องเที่ยว งานวิจัยของ สุธดี ชิดชอบ (2548) ที่ได้ ศึกษาถึงทัศนคติและ
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ณ เกาะช้ าง จังหวัดตราด ซึ่งพบว่า การให้ บริการทั่วไปมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสาเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาข้ อ มู ล สามารถสรุ ปเป็ นข้ อ เนอแนะ เพื่ อ เป็ นแนวทางแก่ การท่อ งเที่ยวถนน
ข้ าวสาร กรุงเทพมหานคร ได้ ดังนี้
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ย วในเขตกรุ ง เทพมหานคร ควรให้
ความสาคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้ แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเพิ่มเจ้ าหน้ าที่เพื่อดูแล
ด้ านความปลอดภัยให้ แก่นักท่องเที่ยวในเวลากลางคืน รวมทั้งการจัดให้ มี รปภ. ในจุ ดที่สาคัญ เช่น
ระหว่างทางเดินไปห้ องสุขา ระหว่างร้ านอาหารแต่ละร้ าน เป็ นต้ น
2. ผู้ ประกอบการที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ นที่ ถ นนข้ าวสาร
กรุงเทพมหานคร ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการให้ บริการด้ านสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพื้นที่ การสร้ างจานวนสุขาที่มีเพี ยงพอต่อจานวน
นักท่องเที่ยว การมีสถานที่จอดรถเพี ยงพอ รวมทั้งการมีต้ ู ATM และเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในเขตพื้นที่ถนนข้ าวสาร กรุงเทพมหานครอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ผู้ ป ระกอบการธุร กิจ ร้ า นค้ า ร้ า อาหารและเครื่ องดื่ม ควรดาเนิ น ธุร กิจโดยมุ่ งเน้ น การ
ให้ บริ การที่ครอบคลุมความต้ องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ ความสาคัญต่อการ
สร้ างความหลากหลายของสินค้ าและบริ การต่าง ๆ การจ้ างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้ าน
ภาษาจีนเพื่อให้ การบริการด้ านภาษาจีนกับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้งการอานวยความสะดวกในด้ าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ เช่ น การมีจานวนที่น่ังที่เพี ยงพอในบริ เวณร้ านอาหาร การกาหนดให้ มี
บริการสั่งอาหาร และการรับจองคิวเพื่อใช้ บริการร้ านอาหารผ่านทางออนไลน์ เป็ นต้ น นอกจากนี้ผ้ ู
ให้ บริการควรมีช่องทางชาระเงินหลากหลายวิธี
4. ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก ควรมุ่งเน้ นและสร้ างแรงจู งใจให้ พนักงานมีความเต็มใจที่จะ
ให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว และมีความพร้ อมในการให้ บริ การอย่างสุภาพ รวมทั้งการกาหนดรูปแบบ
การให้ บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์ในเขตพื้ นที่ถนนข้ าวสาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ
ของที่พักดังกล่ าวเป็ นรูปแบบการให้ บริ การที่ไม่ต้องใช้ พ้ ื นที่จานวนมากในการก่อสร้ างห้ องพั ก โดย
สามารถสร้ างห้ องพักได้ จากอาคารที่มีอยู่ในบริเวณถนนข้ าวสาร และการให้ บริการในรูปแบบดังกล่าว
สามารถกาหนดราคาการให้ บริ การได้ ต่ากว่ าราคาการให้ บริ การของโรงแรมต่าง ๆ ในเขตพื้ นที่ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ นักท่องเที่ยวเกิดความต้ องการใช้ บริการได้ เป็ นอย่าง
สูง เนื่องจากเป็ นการช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายให้ แก่นักท่องเที่ยวได้ ส่วนหนึ่ง
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
นักวิชาการ นักวิจัย หรื อผู้ท่มี ีความสนใจที่จะศึ กษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพื้ น ที่ถนน
ข้ าวสาร กรุงเทพมหานคร ควรทาการศึกษาปั จจัยอื่นเพิ่ มเติม เช่น ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อถนนข้ าวสาร กรุงเทพมหานคร

หรื อ ทาการศึ กษาเพื่ อการเปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของนั กท่อ งเที่ยวชาวจี นที่มีต่อ ถนนข้ าวสาร
กรุ ง เทพมหานครกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง อื่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ ยั ง สามารถ
ทาการศึ กษาความพึ งพอใจของกลุ่ มนั กท่องเที่ยวชนชาติอ่ ืนที่มีต่อถนนข้ าวสาร กรุ งเทพมหานคร
เพิ่มเติมได้ อีก เช่น นักท่องเที่ยวชาวยุโรป นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน และนักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่มา
จากประเทศอื่ น เป็ นต้ น เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งของความพึ งพอใจที่ ต่ อ ถนนข้ าวสาร
กรุงเทพมหานคร ในแต่ละชนชาติ
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