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บทคัดย่อ 
 

การศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ คือ 1. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการอนรัุกษ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
2. ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเท่ียว 3. ศึกษาความต้องการด้านองค์ประกอบของการท่องเที่ยวและพืน้ที่
โดยรอบ และ 4. เพื่อศกึษาความพร้อมตอ่พฒันาการอนรัุกษ์การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมของประชาชนในย่านไชน่าทาวน์ 
การวิจัยจะใช้การวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคณุภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยรวบรวมข้อมลูจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวย่านไชน่าทาวน์ จ านวน 400 คน และน ามาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ เชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์
เชิงลกึ กบัประชาชนที่อาศยัอยูย่า่นไชนา่ทาวน์  จ านวน 5 คน   

ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง มีอายุ 20-29 ปี ระดบัการศึกษา ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน  สว่นพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมาท่องเที่ยวพกัผ่อน
หยอ่นใจกบัเพื่อน และซึมซบัวฒันธรรมของไชน่าทาวน์ และจะพกัค้างคืนเป็นเวลา 2-3 วนั  สว่นของ ความต้องการด้าน
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวและพืน้ที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว  พบว่า นกัท่องเที่ยวต้องการ องค์ประกอบของแหล่ง
ทอ่งเที่ยวและความสามารถในการเข้าถึงแหลง่ทอ่งเที่ยวมากที่สดุ เทา่กนั คือ (x    = 4.59, S.D. = .49) และการบริการน า
เที่ยวมคัคเุทศก์ (x    = 4.44, S.D. = .50)  และ ความพร้อมต่อพฒันาการอนรัุกษ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของ
ประชาชนในยา่นไชนา่ทาวน์ พบวา่ ไชนา่ทาวน์คอ่นข้างมีความพร้อมในการบริการ  การวิจยัในครัง้นีส้ามารถน าไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่คนในชุมชน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  สามารถน าผลการวิจัยนีไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการ
อนรัุกษ์การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เพื่อเป็นการยกระดบัการทอ่งเที่ยวในประเทศไทยให้มีประสทิธิภาพ 
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Abstract 
 

The objectives of this research work included: 1. To propose guidelines for the 
development in conservation of cultural tourism, 2. To study tourist behavior, 3. To explore 
the composition demand for tourism to Chinatown and surrounding areas, and 4. To study the 
readiness for the development in conservation of cultural tourism of people in Chinatown, 
Bangkok. This research used mixed methods by integrating qualitative and quantitative 
analysis. The data were collected from 400 tourists in Chinatown and analyzed by using 
descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation. This study applied 
qualitative research; in-depth-interview, with five people living in Bangkok’s Chinatown as 
the respondents.   

The findings indicate that most tourists were female, single, aged between 20 – 29, 
and holding bachelor’s degree or equivalent. Their monthly income was 10,000 – 20,000 baht 
and they were mostly private sector employees. For travel behavior, the study found that most 
tourists’ purposes of the visit were to relax with friends, and to absorb the culture of 
Bangkok’s Chinatown and tourists typically stayed for a few days. For composition demand 
for tourism to Chinatown and surrounding areas, the result shows that composition of tourist 
attractions and accessibility were the most wanted ones for tourists  x      .  ,  . .   .   , 
followed by tour guide services  x      .  ,  . .   . 0 .  n terms of Bangkok Chinatown 
people’s readiness for the development in conservation of cultural tourism, the findings 
indicates that Bangkok Chinatown community possess a relatively high degree of readiness 
for tourism services. The advantage of the research work includes improvement of guidelines 
for development in conservation of cultural tourism for community members and related 
parties in order to boost Thai tourism efficiency. 
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บทน า 
 อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวนบัเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่น ามาซึ่งรายได้หลกัของประเทศ  ประเทศไทยมี
ความได้เปรียบในเร่ืองของทรัพยากรที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวตัิศาสตร์และแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สร้างสรรค์ขึน้ รวมทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากรัฐบาลในการจดักิจกรรมด้าน
การทอ่งเที่ยวท าให้อตุสาหกรรมการบริการภาคการทอ่งเที่ยวเติบโตอยา่งรวดเร็ว การร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท าให้ประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การ
ทอ่งเที่ยวในปัจจบุนัที่มีการแขง่ขนักนัอย่างมาก  ผู้ประกอบการและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นการท่องเที่ยวเพิ่มพนูความรู้ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเพียงอย่าง
เดียว ส าหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยงัเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
ตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากกระแสการพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากแหลง่ทอ่งเที่ยวและมรดกทางวฒันธรรมของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและได้มีการถ่ายทอดทางวฒันธรรมสบืเนื่องมาเป็นเวลานาน 
 จากการศกึษาเบือ้งต้น พบวา่ ไชนา่ทาวน์ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่โดดเด่น เนื่องจาก
ไชน่าทาวน์ หรือ เยาวราช เป็นชุมชนจีนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สดุในเมืองไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร มีความโดดเดน่ทัง้เร่ืองของวฒันธรรม ประเพณี ศาสนสถาน ของกิน ร้านอาหาร และสิง่ต่างๆ ที่มีความ
เก่ียวพนักับบรรพบุรุษของคนย่านนีท้ี่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งได้มาตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนบริเวณนีม้าตัง้แต่สมยัต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ไชน่าทาวน์ มีจุดหลกัที่ส าคญั ได้แก่ “ถนนเยาวราช” ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ที่สร้างขึน้ในพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าฯ ถนนสายนีต้ดัผ่านใจกลางย่านคนจีนที่อาศยัในย่านไชน่าทาวน์ และได้รับการกลา่วขานขนานนามว่าเป็น 
"ถนนสายมงักร" ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและมีความคกึคกัมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยร้านทอง ร้านค้า ร้านอาหารตา่งๆ 
จึงท าให้เยาวราชมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทัง้ชาวไทยและต่างชาติ  (ชนะพล, 
2560) 
 การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเปลีย่นแปลงของเยาวราชในมมุของการทอ่งเที่ยว ตัง้แต ่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ท าให้ที่ดินในเยาวราช มีราคาสงูมากขึน้ทกุปีธุรกิจตา่ง ๆ พฒันาขึน้ มีนกัธุรกิจเข้า มาลงทนุท าโครงการขนาดใหญ่ในย่าน
เยาวราชจ านวนมาก จากการลงเก็บข้อมลูภาคสนามพบว่า กิจการร้านค้าย่านไชน่าทาวน์เยาวราชที่เก่าแก่หลายร้านได้
ปิดตวัลง ไมไ่ด้รับการสบืตอ่จากลกูหลาน เปลีย่นมือจากคนท้องถ่ินเป็นนกัธุรกิจจากแหลง่อื่น ประกอบกบัสาธารณปูโภค
อย่างรถไฟฟ้าใต้ดินที่มาถึงเยาวราช ท าให้เยาวราชเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย อีกทัง้ความทนัสมยั การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตของการท่องเที่ยวท าให้ไชน่าทาวน์ เยาวราชเกิดการเปลีย่นแปลงขึน้มากมายในทางบวกและ
ในทางลบ ด้านหนึง่คือการพฒันาสูค่วามทนัสมยั อีกด้านหนึ่งคือภาพตึกที่ถกูทบุทิง้ ร้านค้าที่ปิดตวัลง ชุมชนที่ดิน้รนเพื่อ
ความอยูร่อด ท าให้เกิดค าถามขึน้มากมายวา่เยาวราชจะไปทางไหนในอนาคต (นรุตม์, 2558) 
 ด้วยที่มาและปัญหาที่ได้กลา่วมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพฒันาการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมย่านไชน่าทาวน์เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนย่านไชน่าทาวน์ และผู้ที่มี
สว่นเก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้ ท่ีต้องการศึกษา สามารถน าผลการวิจยันีไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการอนรัุกษ์การ
ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เพื่อเป็นการยกระดบัการทอ่งเที่ยวในประเทศไทยให้มีประสทิธิภาพท่ีสดุ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวเพื่อพฒันาการอนรัุกษ์การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมยา่นไช 

นา่ทาวน์เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาความต้องการด้านองค์ประกอบของการทอ่งเที่ยวและพืน้ท่ีโดยรอบแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ยา่นไชนา่ทาวน์เขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความพร้อมตอ่พฒันาการอนรัุกษ์การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมของประชาชนในยา่นไชนา่ทาวน์เขต
กรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการอนรัุกษ์การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมยา่นไชนา่ทาวน์เขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว 

Edgell (2016) กลา่ววา่ การทอ่งเที่ยวเป็นการเดินทางออกจากบ้านและเดินทางเพื่อไปอาศยัยงัที่อื่นด้วยความ 
สมคัรใจ ท าให้นกัทอ่งเที่ยวมีความเพลดิเพลนิสนกุสนาน   
  การทอ่งเที่ยว เป็นกระบวนการทางสงัคมและเศรษฐกิจมีองค์ประกอบดงันี ้
 1. แหลง่ทอ่งเที่ยว เป็นทรัพยากรที่ส าคญั จดัเป็นอปุทานการท่องเที่ยว มีการจดัหมวดหมู่ของแหลง่ท่องเที่ยว
ไว้ดงันี ้
      1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแสดงออกถึงประเพณี
ตา่งๆ (Traditional Attractions)    
      1.2 แหลง่ทอ่งเที่ยวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซึง่แสดงถึงความงดงามในรูปแบบตา่งๆของ
ภมูิประเทศ   
       1.3 แหลง่ทอ่งเที่ยวประเภทท่ีให้ความบนัเทิง (Entertainment Attractions)   
       1.4 แหลง่ทอ่งเที่ยวอื่นๆ ที่มีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions)   
 2. บริการการทอ่งเที่ยว บริการท่ีรับรองการทอ่งเที่ยวเป็นอปุทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของนกัทอ่งเที่ยว แตเ่ป็นบริการท่ีรองรับความสะดวกสบายและความบนัเทิงแก่นกัท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตวั
ดงึดดูใจได้เช่นกนั การบริการการท่องเที่ยวที่ส าคญัได้แก่ ที่พกั อาหาร แหลง่จ าหน่ายสินค้า แหลง่บนัเทิง แหลง่กิจกรรม
และบริการอื่นๆ ทัง้นี ้รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ ด้วย 
 3. ตลาดการท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยว เป็นการแสดงออกของอปุสงค์ (Tourism Demand) ซึ่งมีความ
ปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง เพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อกิจกรรมอื่น  ๆ 
(ปกติตลาดการทอ่งเที่ยวจะเน้นท่ีนกัทอ่งเที่ยว) ซึง่ในกระบวนการจดัการได้รวมถึงการสง่เสริมและพฒันาการขายและการ
ให้บริการแก่นกัทอ่งเที่ยว 
 องค์ประกอบหลกั 3 ด้าน ตา่งมีความสมัพนัธุ์ซึง่กนัและกนั โดยที่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบยอ่ยทัง้ 3 เกิดขึน้
เมื่อนกัท่องเที่ยวได้ไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวเพ่ือนนัทนาการหรือทศันศึกษา ซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์
โดยตรงและจากการบริการท่ีเก่ียวข้อง โดยปกติทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ใช้ไม่มีวนัหมด เพราะรูปแบบการใช้มกัเป็นการ
สมัผสัแต่ภายนอก โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรใด ๆ หรืออาจมีการชดเชยได้อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในการ
ทอ่งเที่ยวที่เป็นจริงนัน้ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมกัมีการแปรรูปทรัพยากร และอาจไม่มีการค านึงถึงการสญูเสียหรือ
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