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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พฤติกรรมการตัดสินใจ และ

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัย

คร้ังน้ีเป็นการวจัิยเชงิส�ารวจ กลุม่ตวัอย่าง คอื นักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่าเยีย่มชมโบราณสถาน สถานทีส่�าคญั

ทางศาสนา และ วัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ คอแครน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

สะดวก จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีราย

ได้ 30,001 ขึ้นไป พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ กรุงเทพฯมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมา คือ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นวิถี

ชีวิต วัฒนธรรมและบรรยากาศที่แปลกใหม่ไม่ซ�้าประเทศอื่น และระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ มีการ

ประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่มีระดับการ

ตัดสินใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

และด้านที่มีระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก 

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวชาวจีน
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Abstract

 The objectives of this research are to study the personal factors and the decision-

making behavior of Chinese tourists towards Cultural Tourism in Bangkok. This research 

is a survey research. The population for the study consisted of Chinese tourists who were 

visiting religious sites and cultural landmarks in Bangkok. The 400 samples were 

calculated by Cochran’s formula. The data were collected by a convenient sampling method. 

A questionnaire was used as a research tool. The statistics employed for the research 

consisted of frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation (SD). 

 The research results revealed that the personal factors of the Chinese tourists 

were;  female majority, age between 20-30 years old, married, with bachelor degree, working 

for private companies, and earning 30,001 baht upwards. For the decision-making 

behavior of Chinese tourists towards cultural tourism in Bangkok it was found that 

the overall picture was at a high level. The decision making reasons from the most to the least 

were; Bangkok has important religious and cultural attractions, followed by Bangkok has 

a unique culture and atmosphere different from other countries, and the least was the public 

relations and promotions by the Tourism Authority of Thailand. The decision-making 

behavior of Chinese Tourists towards cultural tourism in Bangkok showed that the most 

influential factor was convenient facilities, followed by service provided by government 

departments, and the least was souvenir shops.
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บทน�ำ

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศ ท�าให้เกิดรายได้ให้กับประเทศเป็นจ�านวนมหาศาล ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การท่องเที่ยวพัฒนา

ได้อย่างรวดเรว็ เนือ่งมาจากประเทศไทยมทีรพัยากรการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย และมเีอกลกัษณ์ทาง

วัฒนธรรมความเป็นไทย นอกจากนั้นยังมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี ทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง และ

การสือ่สาร โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผิดชอบในการวางแผน 

และด�าเนนินโยบายเพือ่กระตุ้นการท่องเทีย่ว โดยการจดัสรรงบประมาณเพือ่ส่งเสรมิการขาย และการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยในปี 2562 มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 16 ของจีดีพี (GDP) โดยมา

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 10 ของจีดีพี (GDP) หรือร้อยละ 61 จากรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมด 

(กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ และจารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์, 2563) 

 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหนึ่งที่่มีสถานที่่ท่องเที่่ยวที่่หลากหลาย และสวยงาม นอกจาก

สถานทีท่่องเทีย่วอันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมอืงอย่างวดั พระราชวงั อีกทัง้ในปัจจุบนักรงุเทพมหานครยงัมี

สถานที่่ท่องเที่่ยวใหม่ ๆ  เกิดขึ้น เพื่่อตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่่ยวทุกรูปแบบโดยเป็น

เมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่่ยวทั้้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้้งยังมีรางวัลท่องเที่่ยว

ระดับโลกการันตีมาตลอด ได้แก่ รางวัลจากการส�ารวจสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก ประจ�าปี 

พ.ศ. 2562 (Master Card Global Destination Cities Index 2019) โดยมาสเตอร์การ์ด เวิล์ดวายด์ 

กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลในฐานะเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่่ยวอันดับที่่ 1 ของโลก

ติดต่อกัน 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ท�าให้นักท่องเที่่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือนกรุงเทพมหานคร 

โดยในปี พ.ศ. 2561 มจี�านวนผู้เย่่ียมเยือนทั้ง้หมด 5,494,912 คน (กระทรวงการท่องเที่ย่วและกฬีา, 

2562) สอดคล้องกับ ราณี อิสิชัยกุล (2546: 50 - 51) กล่าวว่า องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว 

ได้แก่ 1) นักท่องเที่ยว ซ่ึงนักท่องเที่ยว จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว 

การศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทัศนคติ และลักษณะ

พืน้ฐานของนกัท่องเทีย่ว จึงเป็นสิง่ทีส่�าคัญอย่างยิง่ในการน�าข้อมลูดังกล่าวมาใช้วางแผนทางการตลาด 

2) ทรพัยากรการท่องเทีย่ว หมายถึง สถานทีท่่องเทีย่ว กจิกรรม และวฒันธรรม ประเพณี ทีส่ะท้อนให้

เหน็ถงึอารยธรรมท้องถ่ินทีม่ลีกัษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่วได้ ทรพัยากร

ท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะทั่วไป คือ (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม้ เป็นต้น 

(2) ทรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่นษุย์สร้างขึน้ได้แก่ ทรพัยากรการท่องเทีย่ว ด้านประวติัศาสตร์ ทรพัยากร

การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและสังคม และทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านบันเทิงและเพลิดเพลิน 

3) ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในหลายสาขา ทั้งการผลิตใน
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สายการผลิตเดียวกัน และการผลิตในต่างสายการผลิตนอกจากนั้นสินค้าและบริการท่ีนักท่องเที่ยว

บริโภคอาจเป็นทั้งสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของนักท่องเที่ยวและคนใน

ท้องถิน่หรอือาจเป็นสนิค้าหรอืบรกิารเฉพาะทีผ่ลติขึน้มาเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วเป็นหลกักไ็ด้ธรุกจิใน

อุตสาหกรรมท่องเทีย่วประกอบไปด้วย 6 ธรุกจิหลกั คือ ธรุกจิทีพ่กัแรม ธรุกจิน�าเทีย่ว ธรุกจิอาหารและ

เครื่องดื่ม ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนส่ง และธุรกิจนันทนาการ ในจ�านวน 

6 ธุรกิจหลักดังกล่าว มีเพียง 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจที่พักแรม และธุรกิจน�าเที่ยว เท่านั้น ที่มีลักษณะ

การบรกิารทีมุ่ง่เน้นการรองรบันกัท่องเทีย่วเป็นหลกั ในขณะทีธ่รุกจิอ่ืน ๆ  เน้นลกูค้าเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็น

คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ราณี อิสิชัยกุล (2546: 50 - 51)

 ในจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติทีม่าเยีย่มเยอืนกรงุเทพมหานคร นกัท่องเทีย่วชาวจีนเป็นตลาด

ที่มีความส�าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเศรษฐกิจไทยไม่น้อย ทั้งนี้ เพราะจ�านวน

ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น มีจ�านวนสูงมาก เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศอ่ืน ๆ  ในแต่ละปี ทัง้นีต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา จีนกลายเป็นประเทศทีอ่ยู่ในกลุม่ประเทศ 

10 อันดับแรก ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด จากการส�ารวจของ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 

จ�านวน 1,800,000 คน (เดลินิวส์ เศรษฐกิจ, 2555: ออนไลน์) สาเหตุส�าคัญที่นักท่องเที่ยวชาวจีน

เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยเหตุผลประการส�าคัญคือ ความต้องการสมัผัสวิถชีีวติตามครรลองของ

วฒันธรรมไทย เพือ่หวงัจะได้เหน็เมอืงทีอุ่ดมไปด้วยวฒันธรรมทีง่ดงาม ได้เรยีนรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกต่าง

ระหว่างไทยกับจีน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่นอกเหนือจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทางในรปูแบบที ่เรยีกว่า “การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม” จึงได้รบัความนิยมในกลุม่นักท่องเทีย่ว

ชาวจีนเพิ่มขึ้นตามล�าดับ (เลิศพร ภาระสกุล, 2558: 7)

 ด้วยความนิยมต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวจีนดังกล่าว กรุงเทพ-

มหานคร จึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยว ท้ังนี้ เนื่องจากกรุงเทพฯ นอกจาก

เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจแล้วยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมจากทุกภาคของประเทศไทย จนอาจ

กล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีครบทั้งทางด้านธรรมชาติ ด้าน

ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ตลอดจนสนิค้าหตัถกรรมจากภูมปัิญญา

ของคนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่อมจะส่งผลประโยชน์ให้แก่

การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับบทความวิชาการของเสกสรรค ์

สนวา สุพัฒนา ศรีบุตรดี พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์ และนภัสภรณ์ ภูวตานนท์ ณ มหาสารคาม (2563: 

259) ศึกษาเรื่อง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน กล่าวว่า 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยยกระดับศักยภาพของทรัพยากร 
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◆ พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ◆

ที่มีอยู่ในชุมชนให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี

บทบาทในการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ คู่กับประชาชนและชุมชนสืบไป

 ด้วยความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะท�าการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีมีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต

กรงุเทพมหานคร เพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องและองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถตอบสนอง และ

สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ส�าคัญต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศึกษาปัจจัยพืน้ฐานส่วนบคุคล พฤติกรรมการตัดสนิใจ และการตัดสนิใจของนักท่องเทีย่ว

ชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ขอบเขตกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การศึกษาครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิน

ทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยี่ยมชมโบราณสถาน สถานที่ส�าคัญทางศาสนา และ 

วัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ตลาดน�้าตลิ่งชัน และตลาดน�้าคลองลัดมะยม เป็นต้น

 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถระบุจ�านวนของประชากรของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ที่มาท่องเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1963) จากประชากร

ที่ไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอน 385 ตัวอย่าง โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน โดยก�าหนดความเช่ือมั่นร้อยละ 95

ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenient Sampling) 

โดยผู้วจิยัท�าการสุม่เลอืกนกัท่องเทีย่วชาวจีน ทีม่าท่องเทีย่วในบรเิวณสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
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ตลาดน�า้ตลิง่ชัน และตลาดน�า้คลองลดัมะยม เป็นต้น โดยสุม่เลอืกนักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่คีวามสะดวก 

และเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถามให้ผู้วิจัย 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร

 ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และ (2) พฤติกรรมการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่ดินทางท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านร้านค้า 

ร้านอาหารและเครื่องด่ืม ด้านร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และ

ด้านสถานที่พักและบุคลากร

 4. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ผู้วจิยัท�าการเกบ็ข้อมลูจากนกัท่องเท่ียวชาวจีนทีม่าชมโบราณสถาน และสถานทีซ่ึ่งเกีย่วข้อง

กับศาสนา และวัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 4.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณ

ราชวราราม

 4.2 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชนบท ประกอบด้วย ตลาดน�้าตลิ่งชัน ตลาดน�้าคลองลัดมะยม 

 4.3 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี (สงกรานต์) ประกอบด้วย ถนนข้าวสาร 

ถนนสีลม

 4.4 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

(วัดโพธิ์)

 เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว มีความส�าคัญ และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่

ของคนไทยรวมถึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก

 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา

 การด�าเนินการวิจัยอยู่ระหว่าง เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

เครื่องมือในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อค�าถาม 3 ตอน ดังนี้
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◆ พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ◆

 ตอนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ลกัษณะข้อค�าถามเป็นแบบมคี�าตอบให้เลอืกตอบ

ที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ (Checklist)

 ตอนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเขตกรงุเทพมหานครของกลุม่ตัวอย่าง เป็นข้อค�าถามแบบประเมนิค่า (Likert’scales) 

 ตอนที ่3 ค�าถามเก่ียวกบัการตัดสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวจนีทีเ่ดินทางท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

ในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องด่ืม ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานภาครัฐ และด้านสถานที่พักและบุคลากร ซ่ึงเป็นค�าถามแบบประเมินค่า (Likert’scales) 

โดยก�าหนดให้

 ส�าหรับเกณฑ์ในการเทียบระดับค่าเฉลี่ยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของธานินทร์ ศิลป์จารุ 

(2553, 97) ตอนที่ 2 และตอนท่ี 3 ส�าหรับวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของนักทอ่งเทีย่วชาวจนีทีเ่ดนิทางท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และระดบั

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

	 กำรสร้ำงเครื่องมือ

 1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมลูทีเ่กีย่วข้องจากเอกสาร ต�ารา และฐานข้อมลูทางอินเทอร์เนต็ พฒันาข้อ

ค�าถาม และแบบสอบถามโดยน�าข้อมลูทีร่วบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีโดย

ให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย

 2. น�าร่างแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และท�าการ

ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการที่ปรึกษา

 3. น�าแบบสอบถาม และแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยว

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) เท่ากับ .89 โดย

ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของข้อค�าถามต้องไม่ต�่ากว่า .70 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยี่ยมชม โบราณสถาน สถานที่

ส�าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ประกอบด้วย วัดพระศรรีตันศาสดาราม วัดอรณุราชวราราม(2) การท่องเท่ียวเชิงวถิชีนบท ประกอบด้วย 

ตลาดน�้าตลิ่งชัน ตลาดน�้าคลองลัดมะยม (3) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี (สงกรานต์) 

ประกอบด้วย ถนนข้าวสาร ถนนสีลม (4) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  โดยแบ่งเก็บ สถานที่ละ 80 คน รวม 400 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการค�านวณค่าสถิติ ดังนี้

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และ

การใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmatic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ

วดัระดับการตัดสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่ดินทางท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเขตกรงุเทพมหานคร

ผลกำรวิจัย	(Results)

 การวิจัยเรือ่งพฤติกรรมการตัดสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวจีนทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้

 1. ผลวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอายุระหว่าง 

20-30 ปี จ�านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีสถานภาพสมรส จ�านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีอาชีพพนักงานบริษัท

เอกชน / ห้างร้าน จ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และมีรายได้ 30,001 ขึ้นไป จ�านวน 175 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.8

 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการตัดสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่ดินทางท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยูใ่นระดับมากทุกข้อ เมือ่เรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

ได้แก่ มสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคัญทางศาสนาและวฒันธรรม เช่น วดัพระพทุธรปูคู่บ้านคู่เมอืงกรงุเทพฯ 
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◆ พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ◆

(ค่าเฉลี่ย=4.18) รองลงมา คือ กรุงเทพฯเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมและบรรยากาศ

ทีแ่ปลกใหม่ไม่ซ�า้ประเทศอ่ืน (ค่าเฉลีย่=4.18) และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คือ มกีารประชาสมัพนัธ์จาก

การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย=4.08)

 3. ผลวิเคราะห์การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านร้านค้า ร้าน

อาหารและเครื่องดื่ม ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และด้าน

สถานที่พักและบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย=4.14) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

(ค่าเฉลี่ย=4.14) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก (ค่าเฉลี่ย=4.10)

  3.1 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย=4.19) รองลงมา คือ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มี

วิทยากรน�าชมที่มีความรู้และสามารถตอบค�าถามที่มีข้อสงสัยได้ (ค่าเฉลี่ย=4.17) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด คือ กรุงเทพฯ มีชื่อเสียงด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ค่าเฉลี่ย=4.05)

  3.2 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยูใ่นระดับมากทุกข้อ เมือ่เรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

ได้แก่ กรุงเทพฯ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ 

อินสตราแกรม (ค่าเฉลี่ย=4.21) รองลงมา คือ กรุงเทพฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับหรือ 

โบรชัวร์ (ค่าเฉลี่ย=4.17) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ แหล่งท่องเที่ยวต้ังอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ 

(ค่าเฉลี่ย=4.10)

  3.3 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดืม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหารมีการตั้งราคาที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.17) รองลงมา คือ ร้านค้า 

ร้านอาหารมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย=4.14) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ร้านค้า ร้านอาหารมีเพียง

พอต่อจ�านวนนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย=4.10)
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◆ รัชฎาพร บุญเรือง Minmin Zeng บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ วัชริณี ตระการสาธิต จิรฐา อัคนิทัต ◆

  3.4 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สงูสดุ ได้แก่ ร้านค้าจ�าหน่ายของทีร่ะลกึมกีารติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน (ค่าเฉลีย่=4.13) รองลงมา 

คือ มีร้านค้าจ�าหน่ายของที่ระลึกมีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.10) และข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ สินค้าที่ระลึกมีความหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=4.08)

  3.5 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย=4.19) รองลงมา คือ มีเจ้าหน้าที่

ให้ค�าแนะน�าข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย=4.16) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีต�ารวจ

ท่องเที่ยวให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุร้ายต่อนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย=4.09)

  3.6 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่พักและบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย=4.19) รอง

ลงมา คือ ความสะอาดในด้านท่ีพัก และ ห้องพัก (ค่าเฉลี่ย=4.19) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้าน

บุคลากรให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพ เป็นมิตร (ค่าเฉลี่ย=4.09)

กำรอภิปรำยผล	

 ผู้วิจัยขอน�าเสนอการอภิปรายผลและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ดังนี้

 1. ผลวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 30,001 ขึ้นไป สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ และเสรี วงษ์มณฑา (2562: 16) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายรุะหว่าง 30–39 ปี มกีารศึกษาในระดับปรญิญาตรหีรอื เทยีบเท่า ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาทต่อเดือน โดยปัจจัยที่ การตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ ลักษณะ ทางกายภาพ 

ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และช่องทางการจัดจ�าหน่าย แนวทาง
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◆ พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ◆

ทีเ่หมาะสมในการจัดการการท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตากนัน้ควรพฒันาปัจจัยทกุด้านไป

พร้อมๆ กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา คามาดี และสมพงษ์ อัศวริยธิปัติ (2559: 396) ที่ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พบว่า 1) นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีเพศต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผล ต่อ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 2. จากผลพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มี

สถานท่ีท่องเทีย่วท่ีส�าคัญทางศาสนาและวฒันธรรม เช่น วดัพระพทุธรปูคู่บ้านคู่เมอืงกรงุเทพฯ รองลง

มา คือ กรุงเทพฯเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมและบรรยากาศที่แปลกใหม่ไม่ซ�้าประเทศ

อ่ืน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีการประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนมีความรู้สึกว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่า

ท่องเที่ยว มีความปลอดภัย วิทยากรที่น�าเที่ยวมีความรู้และตอบค�าถามได้ดี นักท่องเที่ยวจีนที่เคยมา

เที่ยวแล้วกลับไปแนะน�าให้มาท่องเที่ยว และการที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่การเดินทางคมนาคมสะดวก 

สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายอีกด้วย เนื่องจากภาครัฐเข้าใจถึงความสะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวจีน มีการวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็น

อย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับวิจิตรา บญุแล และคณะ (2564: 192) ทีศึ่กษาเรือ่ง การศึกษาพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย สิ่งที่นักท่องเท่ียวชาวไทยช่ืนชอบ คือ การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท รองลงมา คือ 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและงานประเพณี ด้านแหล่งข้อมูล

ข่าวสารการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทยรับทราบข้อมูลผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ รองลงมา คือ สื่ออินเทอร์เน็ต พ็อกเก็ตบุ๊ก

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวรายการ หรือ โฆษณาทางโทรทัศน์ นิตยสารการท่องเที่ยว รายการ หรือ 

โฆษณาทางวิทย ุงานแสดงสนิค้า นทิรรศการการท่องเทีย่ว บุคคล (เพือ่น, ญาติ, คนรูจั้ก) ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

หนังสือพิมพ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามล�าดับ 
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 3. จากผลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านร้านค้า 

ร้านอาหารและเครื่องด่ืม ด้านร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และ

ด้านสถานที่พักและบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยรัตน์ เพชรพนมและ

คณะ (2563: 411-412) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพและวัฒนธรรมในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดการ

การท่องเทีย่วเชิงสขุภาพและวฒันธรรม ควรให้ความส�าคัญกบัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่มากทีส่ดุด้วย

การใช้สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามประเพณี รองลงมา คือ การบริหารจัดการทุนทางสังคม โดยควรสร้าง

เครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัย

องค์ความรู้ ภูมิปัญญาชุมชน เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม ในคุ้งบางกะเจ้า 

ผลการวิจัยนีเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยเฉพาะการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยในการน�า

ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในคุ้งบางกะเจ้าได้อย่างถูกต้องและ

ตรงกบัสภาพปัญหาทีแ่ท้จรงิ ช่วยให้การส่งเสรมิเพือ่การลงทนุเป็นไปอย่างมทีศิทางทีถ่กูต้อง และเป็น

แนวทางในการตัดสินใจลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การบริหารจัดการทุน

ทางสังคม และส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้

นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในคุ้งบางกะเจ้า 

ผู้วิจัยขออภิปรายผลรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี้

  3.1 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย รองลงมา 

คือ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีวิทยากรน�าชมที่มีความรู้และสามารถตอบค�าถามที่มีข้อสงสัยได้ และข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ กรุงเทพฯ มีชื่อเสียงด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย อาจเป็นเพราะ นักท่องเที่ยว

ชาวจีนมีความเห็นว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย มีช่ือเสียงด้านประวัติศาสตร์ และผู้ที่

ก�ากับดูแลเกี่ยวกับกับแหล่งท่องเที่ยว คือ กรุงเทพมหานครมีความรู้และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวใน

ข้อสงสัยผ่านเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ยุภดี แหยมสุขสวัสด์ิ สุริยา รักษาเมือง และ
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◆ พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ◆

สมาน งามสนิท (2562: 137) ศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสม

การตลาดอยู่ในระดับมาก 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญเรื่องการมี

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและความมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) ด้านราคา 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญเรื่องราคาท่ีเหมาะสมและมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ 

3) ด้านสถานที่ต้ัง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญเรื่องการค้นหาเส้นทางผ่านจีพีเอส (GPS) 

และการมป้ีายบอกทางทีชั่ดเจนตลอดเส้นทาง และ 4) ด้านการบรกิาร นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ให้ความ

ส�าคัญเรื่องการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวที่ดีและให้บริการอย่างรวดเร็ว 

  3.2 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ มีการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตราแกรม รองลงมา คือ กรุงเทพฯ มีการ

ประชาสมัพนัธ์ผ่านแผ่นพบัหรอืโบรชัวร์ และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คือ แหล่งท่องเทีย่วต้ังอยูใ่นใจกลาง

กรุงเทพฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนมีความเห็นว่า กรุงเทพฯ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในโซเชียล

เน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตราแกรม มีการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับหรือโบรชัวร์ และการให้

บริการให้ค�าแนะน�าของหน่วยงานภาครัฐประจ�าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อจูงใจให้

นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับศุุภากร 

สรุดินทร์กรูและศราวุุธ แรมจันทร์ (2563) ศึกษาเรือ่ง การพฒันาการจัดการการท่องเที่ย่วเชิงวฒันธรรม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมประสิทธิภาพการท่องเที่่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย

นกัท่องเที่ย่วส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกบับรกิารการท่องเทีย่ว สิง่อ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ย่ว 

นอกจากนีต้้องด�าเนนิการควบคู่กับการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการท่องเที่ย่ว และระบบการขนส่ง

สาธารณะ ทัง้ยงัต้องสร้างการรบัรูเ้ส้นทางการคมนาคมที่เ่ข้าใจง่าย พฒันามาตรการดูแลความปลอดภัย 

พัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการสื่อสารวัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องมือ 

และพัฒนาการท่องเที่่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท�าการ

ตลาดโดยแหล่งท่องเที่่ยว และชุุมชนมีส่วนร่วม 

  3.3 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องด่ืม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหารมีการ

ต้ังราคาที่เหมาะสม รองลงมา คือ ร้านค้า ร้านอาหารมีความสะอาด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�า่สุด คือ 

ร้านค้า ร้านอาหารมเีพยีงพอต่อจ�านวนนกัท่องเทีย่ว ซ่ึงนกัท่องเทีย่วจนีมคีวามเหน็ว่า ร้านค้า ร้านอาหาร
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ในกรุงเทพฯ มีการตั้งราคาที่เหมาะสม สะอาด มีความหลากหลายของสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม 

สอดคล้องกับ ธารนี นวัสนธี ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระและสุขุม คงดิษฐ์ (2563: 351-368)ศึกษาเรื่อง 

การบูรณาการรูปแบบการท่องเท่ียวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์

ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เข้าถึงเรื่อง

ราวประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดยใช้การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ (Storytelling) สร้างการเรียนรู้

ผ่านประสาทสัมผัส แสดงออกผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว 1) กิจกรรมการท�าขนมหวานตามต�านาน

ท้าวทองกีบม้า 2) กิจกรรมการท�าอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ 3) กิจกรรมการแต่งกาย

ชุดไทยท่องเทีย่วในแหล่งโบราณสถานและเทศกาลงานประเพณี ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่งมอบ

คุณค่าสงูสดุให้กับนกัท่องเทีย่ว และเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัเจ้าของภูมปัิญญา นักท่องเทีย่วจะได้

รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความประทับใจและรู้สึกคุ้มค่า โดยน�าเสนอผ่าน

รูปแบบการตลาดใหม่ ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการน�าเที่ยวรุ่นใหม่ที่ด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการ

สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป 

  3.4 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านค้าจ�าหน่ายของที่ระลึกมีการติดป้าย

แสดงราคาชัดเจน รองลงมา คือ มีร้านค้าจ�าหน่ายของที่ระลึกอย่างเพียงพอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ สินค้าที่ระลึกมีความหลากหลาย นักท่องเที่ยวจีนมีความเห็นว่า กรุงเทพฯ มีร้านค้าจ�าหน่าย

ของที่ระลึกมีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน มีจ�านวนร้านมากพอ และสินค้าที่ระลึกมีความ

หลากหลาย ซ่ึงสร้างรายได้แก่ชุมชน และความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้

นกัท่องเทีย่วจีนท่ีเป็นกลุม่ตัวอย่างมกีารตัดสนิใจต่อการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม ในเขตกรงุเทพมหานคร

ด้านร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก ในระดับมากทุกข้อค�าถาม ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 8) 

กล่าวว่า งานเกี่ยวกับการจ�าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ซ่ึงนักท่องเที่ยวมักซ้ือกลับไป

ฝากญาติหรือเพื่อนที่ไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว ประกอบด้วยวัสดุที่ท�าจากท้องถิ่น เช่น เปลือกหอย 

เครื่องจักสาน เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ประชากรมีรายได้ต่อครัวเรือนมาก

  3.5 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรงุเทพมหานคร ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย 

รองลงมา คือ มเีจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าข้อมลูด้านแหล่งท่องเทีย่ว และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คือ มตี�ารวจ

ท่องเที่ยวให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุร้ายต่อนักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล 
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จิตต์โกศล (2560: 60) ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมเส้นทางทัวร์ไหว้พระ ฝั่งตะวันตกของแม่น�้า

เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร พบว่า สิ่งที่ควรส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ควรเพิ่มช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวให้หลากหลายช่องทาง 

ส่งเสริมการตลาดด้วยการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย โดยให้ชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ด้านการรองรับนักท่องเที่ยว ควรจัดบริการสิ่งอ�านวยความสะดวก

ขัน้พืน้ฐาน และด้านการจัดการท่องเทีย่วควรให้การสนับสนุนในการสร้างจติส�านึกในฐานะเจ้าของพืน้ที่

ให้กับชุมชน

  3.6 ระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่พักและบุคลากร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร

ด้านภาษาต่างประเทศ รองลงมา คือ ความสะอาดในด้านที่พัก และ ห้องพัก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ ด้านบุคลากรให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพ เป็นมิตรอาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนมี

ความเหน็ว่า บุคลากรทีใ่ห้การต้อนรบันกัท่องเทีย่วมคีวามสามารถในการสือ่สารด้านภาษาต่างประเทศ

เป็นอย่างดี อีกทั้งความสะอาดที่พัก และสถานที่ต้ังของที่พักเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและ

ชุมชน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างหลากหลาย สร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจด้วย

การสร้างท่ีพักตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล 

เกสท์เฮาส์ โฮมสเตย์ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระปลัดค�านวน อนงฺคโณ (เรืองรัตน

อนามโย) (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี 

ได้แก่ การจัดการด้านการบรกิาร การจดัการด้านการพกัผ่อนและศึกษาหาความรู ้การจัดการรกัษาสภาพ

ธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ การจัดการด้านบริการ การจัดการสถานที่

เพื่อการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การจัดการส่งเสริมอาชีพ การจัดการด้านเส้นทางท่องเที่ยว 

การจดัการการประชาสมัพนัธ์ การจดัการโดยการถ่ายทอดภูมปัิญญาท้องถ่ิน การจัดการแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงเกษตร การจัดการด้านกลุ่มแรงงานและช่างฝีมือ ผลการจัดการน�าไปสู่ความยั่งยืนของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

	 1.	ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้	

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

  1.1 ด้านแหล่งท่องเทีย่ว หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วในเขตกรงุเทพฯ ควรมกีาร
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◆ รัชฎาพร บุญเรือง Minmin Zeng บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ วัชริณี ตระการสาธิต จิรฐา อัคนิทัต ◆

ประชาสมัพนัธ์ และจัดกิจกรรมเก่ียวกบัช่ือเสยีงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้มากขึน้ เพือ่จูงใจ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจและมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งเน้นถึงการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

ทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น วัด พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพฯ ซึ่งกรุงเทพฯเป็นเมืองที่

แสดงให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมและบรรยากาศที่แปลกใหม่ไม่ซ�้าประเทศอื่น

  1.2 ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขต

กรุงเทพฯ ควรจัดให้มีต�ารวจท่องเที่ยว สนับสนุนให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุร้าย หรือความต้องการ

การช่วยเหลือของนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

 2.	ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาอย่างเจาะจงเฉพาะด้าน เช่น พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาว

จีนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อขยายประเด็นปลีกย่อยในการศึกษาในการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นย�า เป็นต้น

  2.2 ควรศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวจีนทีม่ต่ีอการท่องเทีย่ว

เชิงวฒันธรรมในเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของนกัท่องเทีย่วชาว

จีน และเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป
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◆ พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ◆
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