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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 
  
ค าส าคัญ: การทอ่งเที่ยว  การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน  การมีสว่นร่วมของชมุชน  ไซนา่ทาวน์ 
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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. 

 
Keywords: Tourism, sustainable tourism development, community involvement, Chinatown 
 
 
 
 
 
 
1Lecturer of Business Administration Program, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat  
 University 
 E-mail: pkaseamsolos@yahoo.com 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ116



แนวทางการพฒันาการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมย่านไชน่าทาวน์ 
 เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 Guidelines for the Development of Cultural Tourism 
Conservation in Chinatown Bangkok 

 
                     กวินพฒัน์  เลศิพงษ์มณี1 

            

               Received: 07.02.2020, Revised: 20.03.2020, Accepted: 27.03.2020 
 

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 
  
ค าส าคัญ: การทอ่งเที่ยว  การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน  การมีสว่นร่วมของชมุชน  ไซนา่ทาวน์ 
 
 

                                                           
1อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา   
 อีเมลล์: pkaseamsolos@yahoo.com 

Guidelines for the Development of Cultural Tourism 
Conservation in Chinatown Bangkok  

 
 

       Kawinphat  Lerrpongmanee1 
 

                   Received: 07.02.2020, Revised: 20.03.2020, Accepted: 27.03.2020 
 
 
 

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. 

 
Keywords: Tourism, sustainable tourism development, community involvement, Chinatown 
 
 
 
 
 
 
1Lecturer of Business Administration Program, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat  
 University 
 E-mail: pkaseamsolos@yahoo.com 

SSRU Journal of Management Science
Vol.7 No.1 January - June 2020

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ 117


