
 
 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 

 

 

 

 

 

โดย 

ชนาธิป  แทงกระโทก และคณะ 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนงบประมาณโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ประจําปงบประมาณ 2558 

 

 

 



Guidelines to Promote the Cultural Tourism in Yaowarat District  

 

 

 

 

 

 

 

 

by 

Chanathip Thangkratok and other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granted  by 

Rajamangala  University  of  Technology  Rattanakosin 

Fiscal  year  2015 



  

  ก 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได  ดวยการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  ประจําป 2558                             

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางยิ่ง 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณมนัส  ประจวบจินดา   ผูอํานวยการเขตสัมพันธวงศ  ที่กรุณา

อนุญาตใหลงพื้นที่ ในการเก็บขอมูล ตลอดจนใหการสัมภาษณ   ขอขอบพระคุณผู นําชุมชน 

ผูประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยูยานเยาวราช ที่ใหขอมูลในการสัมภาษณ  ขอขอบพระคุณ

นักทองเที่ยวทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม  ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ชวยในการ

จัดเก็บรวบรวมขอมูล 

  ทายที่สุดน้ี  คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ครู  อาจารย  ที่ไดใหการสงเสริม

สนับสนุนในการศึกษาแกผูวิจัยมาโดยตลอด   ความผิดพลาดใดๆ   ที่มีในงานวิจัยคร้ังน้ี   คณะผูวิจัยขอ

นอมรับดวยความเต็มใจ  และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยน้ีจะมีประโยชนตอผูอาน ตลอดจนหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  

 

       ชนาธิป  แทงกระโทก และคณะ 

           สิงหาคม  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

  ข 

 

บทคัดยอ 
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อาจารยนิภา  จันทรกุล.   

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช โดยศึกษาปจจัยดานขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  จํานวน  400  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล   ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  Analysis of Variance)  การทดสอบไค-สแควร (Chi-square  

test)  และการคํานวณคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  

Correlation  Coefficient)  

  

ผลการวิจัยพบวา   

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง, อายุ 20-25 ป, สถานภาพโสด, ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี, อาชีพนักศึกษา, รายไดตอเดือน 1-10,000  บาท,  เชื้อชาติไทย  และนับถือศาสนาพุทธ 

นักทองเที่ยวรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชจากเพื่อน,  เดินทาง 

ดวยยานพาหนะรถประจําทาง, มากับครอบครัว, เคยมา 4 คร้ังขึ้นไป, มาเที่ยวตอคร้ัง 2 ชั่วโมง, มี

คาใชจายตอคร้ังประมาณ 1 -500 บาท, มาเพื่อรับประทานอาหาร, ซื้ออาหาร และจะกลับมาทองเที่ยว

เยาวราชอีก 

 นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช อยูในระดับมาก  

 นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

1. นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน  

2. นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

3. นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชโดยภาพรวมไมแตกตางกันมี   

4. นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน  

5. นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน  

6. นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน  

7. นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน  

8. นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

9. พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปาน

กลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

10. ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม   
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Abstract 

 

Code  of  project : A75/2558 

Project  name : Guidelines to Promote the Cultural Tourism in Yaowarat District 

Resercher  nam : Assistant  Professor Chanathip Thangkratok,  Professor Arthit  Boonsorn, 

Professor Sombat  Somkhane  and Professor Nipa  Jantarakul.  

  

 Objective 

The objective of this research is to study and identify the guidelines to promote the cultural 

tourism in Yaowarat district. The study includes personal information of tourist’s behaviors, 

demands, obstacles, and ideas including suggestions on how to promote the cultural tourism in 

Yaowarat district. Examples will come from 400 Thai tourists who visit Yaowarat district. The tools 

to collect data will be surveys and statistics to analyze data. The data for the surveys include T-tests, 

One-Way Analysis of Varience, Chi-square test, and the Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient.  

 

Results 

Most of the tourists are female, of ages 20 – 25 years old, single, college students with an 

income of 1 – 10,000 baht. They also are of Thai nationality and are Buddhist. 

 Most of the tourists learned of the Yaowarat district from friends, travel through buses, and 

most come with families more than 4 times (each visit is over 2 hours). The expenses are usually 

between 1 – 500 baht and the tourists usually come to buy food and will come back again. A lot of 

tourists like to visit the Yaowarat district. 

 

Hypothesis 

1. Different genders have different results for guidelines to promote the cultural tourism 

in Yaowarat district. 

2. Different ages have the same results for guidelines to promote the cultural tourism in 

Yaowarat district. 



 จ 

3. Relationship status does not make a difference in the results for guidelines to promote 

the cultural tourism in Yaowarat district. 

4. Educational levels make a difference in the results for guidelines to promote the 

cultural tourism in Yaowarat district. 

5. Different careers make a difference in the results for guidelines to promote the cultural 

tourism in Yaowarat district. 

6. Income makes a difference in the results for guidelines to promote the cultural tourism 

in Yaowarat district. 

7. National makes a difference in the results for guidelines to promote the cultural tourism 

in Yaowarat district. 

8. Religion does not make a difference in the results for guidelines to promote the cultural 

tourism in Yaowarat district. 

9. Reasons for visiting are predictable. 

10. The demands of visiting Yaowarat district is high in general. 
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 สารบัญตาราง  

   

ตารางที่  หนา 

     1 แสดงจํานวน (ความถี่)  และรอยละโดยภาพรวมของนักทองเที่ยว  จําแนกตาม

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เชื้อชาติและศาสนา 
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     2 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละโดยภาพรวมของนักทองเที่ยวจําแนกตาม

ประเภท ทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จาก

แหลงใดมากที่สุด, สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช ดวยยานพาหนะใด, สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชกับใคร, ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่ค

ร้ัง (รวมคร้ังน้ีดวย), ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ัง, คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชของทาน ตอคร้ังประมาณเทาใด, ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมากที่สุด,  สินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุด

เมื่อทานมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช และทานจะกลับมาทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

การทองเที่ยวมีบทบาทความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับธุรกิจ

ตางๆ มากมาย อาทิเชน ธุรกิจนําเที่ยว  ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจการขนสง ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการ

จําหนายของที่ระลึก  ธุรกิจการเงินการธนาคาร  ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจกอสราง เปนตน ดังน้ัน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  จึงเปนธุรกิจที่บริการแขงขันกันอยางสูง ทั้งในประกอบการขนาดใหญ 

ขนาดกลาง และขนาดยอม ซึ่งทําใหเกิดการกระจายรายได ไปสูประชาชนทุกภาคสวนจนถึงชุมชน

ระดับรากหญา  ชวยสรางงานสรางอาชีพใหเกิดขึ้นกับคนในชุมชน ทําใหชุมชนมีความเข็มแข็ง 

รวมทั้งเปนรายไดหลักของประเทศที่นําเงินตราตางประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศอยาง

รวดเร็ว ดวยเหตุผลดังกลาวรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559  ที่มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

ไววาการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุน

ของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางให

แข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุน

สังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสราง

ภูมิคุมกันต้ังแตระบบปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับ

การเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุงพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิด

สรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการ

เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปจจุบันไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 

เน่ืองจากวัฒนธรรมคือเปนมรดกทางสังคมที่มีความงดงาม มีคุณคาทางจิตใจ  ที่เกี่ยวของกับ

เร่ืองราวตางๆ  เชน ประวัติศาสตร  งานเทศกาล  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตชุมชน ศิลปะ 

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ แหลงทองเที่ยว  อาหาร  การแตงกาย  ของที่ระลึก เปนตน ซึ่งสอดคลอง

กับยุทธศาสตรดานการตลาดทองเที่ยว ททท. เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนกลยุทธการ
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ทองเที่ยวในอาเซียนป 2011-2015 โดยใหความสําคัญในการแขงขันดานวัฒนธรรมทั้ง 10 ประเทศ

ในกลุมอาเซียน ดังน้ี (http://th.aectourismthai.com  คน1เมื่อ 13/10/2557) 

 

 

2เยาวราชเปนยานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว  ที่สําคัญและมีชื่อเสียงมายาวนาน เปนหน่ึงใน

สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวจะตองมาเยือน จนไดถูกขนานนามวาเปนไชนาทาวนของเมืองไทย  

เน่ืองจากเปนแหลงทํามาหากินและที่อยูอาศัยของคนไทยเชื้อสายจีน นับไดวาเปนชุมชนที่ใหญที่สุด

ในประเทศไทย รวมทั้งมีประวัติศาสตรที่นาสนใจ  โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลและ

ประเพณี  วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน สถานที่ทองเที่ยว  ของที่ระลึกตางๆ  มีรานขาย

ทองคําที่มีคุณภาพดีที่สุดที่เชื่อถือได  รวมทั้งอาหารที่อรอยหลากหลาย โดยเฉพาะในชวงเทศกาล

สําคัญ เทศกาลถือศีลกินเจ และเทศกาลตรุษจีน ก็จะมีการจัดกิจกรรมและการเฉลิมฉลองอยาง

ยิ่งใหญ  มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยวจํานวนมากเพื่อรวม

เฉลิมฉลอง นับไดวาเยาวราชเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก

  

จากการลงพื้นที่สํารวจพบวาเยาวราชมีปญหาหลายอยางที่รอการแกไข อาทิเชน ปญหา

ความแออัดของชุมชน เน่ืองจากชุมชนมีพื้นที่เล็ก แตเปนยานเศรษฐกิจการคา การทองเที่ยวที่สําคัญ 

ทําใหมีผูสนใจยายถิ่นฐานเขามาต้ังรกรากในชุมชนมากขึ้น จํานวนประชากรในพื้นที่จึงมากขึ้น

เร่ือยๆ ปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอยในการประกอบอาชีพคาขาย  เน่ืองจากมีผูประกอบการ

จํานวนมาก  ทําใหเกิดการแขงขันในการคาขายทํามาหากิน มีการจับจองพื้นที่เพื่อการคาขาย ทําให
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ทางเทาเต็มไปดวยรานขายของ  หาบเรแผงลอย  ปญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีการ

คาขายทั้งกลางวันและกลางคืน มีการคาปลีก คาสง เปนแหลงซื้อสินคาทั้งผูประกอบการที่ซื้อสินคา

ไปขายตอและผูบริโภค จึงทําใหมีปริมาณขยะจํานวนมาก และมีการคาขายตลอดเวลาจึงเปน

อุปสรรคในการเก็บขยะใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาด  ปญหาการจราจรติดขัดทั้งกลางวัน

กลางคืน  เน่ืองจากมีผูเดินทางมาจับจายใชสอยซื้อสินคาเปนจํานวนมากทุกชวงเวลา ในชวงเวลา

กลางคืนมีรานคาอาหารการกินมากมาย  รสชาติอาหารที่อรอยและหลากหลายใหเลือกรับประทาน  

ทําใหทั้งคนไทยและชาวตางชาติตางหลั่งไหลมาซื้ออาหารการกินในชวงเวลากลางคืนจํานวนมาก  

ทําใหการจราจรติดขัดรถยนตเคลื่อนตัวไดชา  ปญหาดานความปลอดภัยจากสาธารณภัย เน่ืองจาก

ความแออัดของชุมชนและอาคารบานเรือน ถนน ตรอก ซอก ซอย มีขนาดเล็ก ทําใหเสี่ยงตอการเกิด

ปญหาอัคคีภัยเปนอยางมาก การเขาไประงับเหตุเพลิงไหม จะทําไดยากและไมสะดวก   

ดังน้ัน เพื่อเปนการหาแนวทางในการแกไขปญหาหลายๆ อยางดังกลาว  ซึ่งจะสรางความ

ประทับใจ/ความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยว  

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เพื่อ

นําไปสูการพัฒนา/การอนุรักษการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอยางยั่งยืน  อีกทั้งเปนการตรี

ยมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่มีการแขงขันกันดานการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  ตลอดจนวางยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยง

กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนดานการทองเที่ยว  เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน และชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ทั้งน้ีเพื่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมสืบไป  

 

 ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

2.  เพื่อศึกษาความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

4.  เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับ

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับ

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

1.  นักทองเที่ยว ผูนําชุมชน ผูประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยูยานเยาวราชได

ชวยกันเสนอแนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

2.  หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สํานักงาน

เขตสัมพันธวงศ สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนกลยุทธ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชอยางยั่งยืนตอไป รวมทั้งเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพดานการบริหาร

จัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชเพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

(AEC) ในป 2558 ในการแขงขันดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

3.  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อ

พัฒนาประเทศไปสูความยั่งยืนดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

         

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 

พื้นท่ีในการวิจัย 

ยานเยาวราช  ถนนเยาวราช  แขวงสัมพันธวงศ   เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพฯ 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช      

กลุมตัวอยาง 

นักทองเที่ยวชาวไทย  จํานวน 400 คน และมีการสนทนากลุม (Focus group Interview)  กับ

ผูนําชุมชน ผูประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยูยานเยาวราช เพื่อเปนแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช     

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1.  ตัวแปรตน  ไดแก 

  1.1 ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เชื้อชาติ และศาสนา 

   1.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ไดแก  ทานรับรู

ขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด, สวนใหญทาน

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะใด, สวนใหญทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับใคร เปนตน      
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   1.3 ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ไดแก  ตองการให

มีศูนยบริการนักทองเที่ยว, ตองการใหมีมัคคุเทศกทองถิ่นคอยแนะนําแหลงทองเที่ยว,  ตองการใหมี

ปายบอกทางและปายสัญลักษณไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่ชัดเจน  เปนตน 

  2.  ตัวแปรตาม  คือ  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

8 ดาน  1. ดานประวัติศาสตร  2. ดานโบราณสถาน  3. ดานวิถีชีวิตชุมชน  4. ดานเทศกาลและ

ประเพณี  5. ดานแหลงทองเที่ยว  6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  7. ดานอาหาร  และ 8. ดานการมี

สวนรวมของชุมขน 

   

นิยามศัพทเฉพาะ 

เยาวราช มีความหมายวา “พระราชาที่ทรงพระเยาว”  หมายถึงรัชกาลที่  5 เสด็จขึ้น

ครองราชย เมื่อมีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ตอมาถนนสายน้ีไดถูกขนานนามวา “ไชนาทาวน” 

เมืองไทย  เน่ืองจากตลอดสายของถนนเปนแหลงทํามาหากินและที่อยูอาศัยของชนชาวจีน นับไดวา

เปนชุมชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

ถนนเยาวราช หมายถึง ถนนสายหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางถนนน้ีขึ้นในป 2434  แลวเสร็จในป 2443 

ระยะทางความยาวตลอดเสนทางประมาณ 1 กิโลเมตร   

ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน เชื้อชาติ และศาสนาของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวยานเยาวราช 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  หมายถึง ทานรับรูขอมูลขาวสารการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด, สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะใด, สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชกับใคร,      ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง,   ทานใชเวลาใน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ัง, คาใชจายในการเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชของทาน ตอคร้ังประมาณเทาใด, ทานชอบทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมากที่สุด, สินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม 

และเหตุผลใดที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 

 ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  หมายถึง ตองการใหมีศูนยบริการ

นักทองเที่ยว, ตองการใหมีมัคคุเทศกทองถิ่นคอยแนะนําแหลงทองเที่ยว,  ตองการใหมีปายบอกทาง
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และปายสัญลักษณไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่ชัดเจน, ตองการใหมีตํารวจทองเที่ยวมาคอยดูแล

ความปลอดภัย, ตองการใหมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดไวบริการนักทองเที่ยว, ตองการใหมีชองทาง

สําหรับปนจักรยาน, ตองการใหมีศาลา หรือซุมน่ังพักคอย/พักผอน/พักเหน่ือย, ตองการใหมีรถราง/

พาหนะบริการนักทองเที่ยว, ตองการใหมีถังขยะที่สวยงามและทันสมัย, ตองการใหมีคูมือหรือ

เอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว, ตองการใหมีกิจกรรมนันทนาการที่สอดคลองกับสถานที่

ทองเที่ยว, ตองการใหมีการโฆษณา  การประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวผานสื่อตางๆ, ตองการให

มีโปรแกรมทัวรสําหรับนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง, ตองการใหพาเที่ยวชมวิถีชีวิตด่ังเดิมของ

ชุมชนยานเยาวราช, ตองการใหมีการจัดการจราจรไมใหรถติด, ตองการใหมีรานจําหนายอาหารและ

ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง และ ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหลายๆ อยาง

บริเวณสถานที่ทองเที่ยวเพียงพอ  เชน ตู ATM  หองนํ้า  เกาอ้ีน่ังพัก โทรศัพทสาธารณะ เปนตน 

 แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  หมายถึง  1. ดาน

ประวัติศาสตร  2. ดานโบราณสถาน  3. ดานวิถีชีวิตชุมชน  4. ดานเทศกาลและประเพณี  5. ดาน

แหลงทองเที่ยว  6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  7. ดานอาหาร  และ 8. ดานการมีสวนรวมของชุม

ขน 

การมีสวนรวมของชุมชนเยาวราช ไดแก  ผูนําชุมชน ผูประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู

ยานเยาวราช เขามามีสวนรวมในการพัฒนาเยาวราช  
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 

  ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศกึษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดตอเดือน 

7. เชื้อชาต ิ

8. ศาสนา 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

1. ดานประวตัิศาสตร 

2. ดานโบราณสถาน 

3. ดานวถิีชวีิตชมุชน 

4. ดานเทศกาลและประเพณี 

5. ดานแหลงทองเท่ียว 

6. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

7. ดานอาหาร 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมขน 

 

 ความตองการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 
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สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1.  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

2.  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

3.  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

4.  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

5.  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

6.นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

7.  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

8.  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

9.  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

10.  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 



บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

1.  ประวัติความเปนมาของชุมชนเยาวราช 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

1.  ประวัติความเปนมาของชุมชนเยาวราช  

 เยาวราช ที่ชาวตางชาติเรียกวา ไชนาทาวน (China Town) มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูเปน

จํานวนมาก สําเพ็งและเยาวราชเปนหัวใจและจิตวิญญาณของชุมชนชาวจีนที่ลงหลักปกฐานในยาน

น้ีมาต้ังแตในอดีต โดยชาวจีนเร่ิมอพยพเขาสูสยามเมื่อสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองค

ทรงมีพระราชบิดาเปนชาวจีนแตจ๋ิว เปนนายอากรชื่อ ไทยฮอง พระราชมารดาเปนไทยชื่อ นกเอ้ียง   

ในการกูอิสรภาพคร้ังน้ัน พระองคไดรับความชวยเหลือจากชาวจีนที่มาอาสาสมัครเปนทหารถึง 500 

คน เมื่อพระองคทรงครองราชยแลว มีพระราชดําริจะขยายพระนครออก ไปทางฝงตะวันออกของ

แมนํ้าเจาพระยาจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหบรรดาชาวจีนยายถิ่นฐานจากบริเวณที่จะสรางพระบรมหา

ราชวัง ใหไปต้ังบานเรือนอยูนอกเขตกําแพงทิศตะวันออกเฉียงใต บริเวณริมนํ้าเจาพระยาต้ังแต

คลองวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาสไปจนถึงคลองเหนือวัดสําเพ็ง ชาวจีนซึ่งพํานักอยูใน

เมืองไทยไดรับความไววางใจจากราชการไทยมาก โดยเฉพาะชาวจีนแตจ๋ิวซึ่งมีสวนรวมในการกอบกู

เอกราชจากพมา จึงไดรับการค้ําชูจนเปนใหญเปนโตในราชสํานัก อันเปนสาเหตุใหมีชาวจีนอพยพ

คร้ังใหญมากที่สุดถึงหน่ึงลานหาแสนคนในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 จนถึง

สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ในขณะที่พลเมืองไทยในเวลาน้ันมีเพียง 4-5 ลานคน

เทาน้ัน ถาเทียบอัตราสวนประมาณหน่ึงในสี่ของพลเมืองทั้งประเทศเลยทีเดียว 

4 ถนนเยาวราชเปนถนนที่สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตาม

โครงการถนนอําเภอสําเพ็งซึ่งเปนนโยบายสรางถนนในทองที่ที่เจริญแลวเพื่อสงเสริมการคาขาย สํา

เพ็งเปนยานการคาที่เจริญมากแหงหน่ึงนอกเหนือจากบริเวณถนนเจริญกรุงแลว ทําใหมีพระราชดําริ
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ที่จะสรางถนนใหมากขึ้น ถนนเยาวราชเปน 1 ใน 18 ถนนที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ (ขณะดํารงพระอิสริยยศพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ 

เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ) เสนอใหสราง เชน ถนนจักรวรรดิ ถนนราชวงศ ถนนอนุวงศ 

4 ทรงมีพระราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งใหกรมโยธาธิการ สรางถนนขึ้นสายหน่ึง แทรก

ลงในระหวางกลางแหงถนนเจริญกรุงและถนนสําเพ็ง โดยเร่ิมกอต้ังแตคลองรอบกรุงตรงขามกับ

ปอมมหาไชย ตัดลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตบรรจบกับถนนเจริญกรุงตรงสะพานวัดสามจีน 

ความยาว 1,430 เมตร โดยกวาง 20 เมตร เปนทางกวาง 7 วา ทางคนเดินกวางขางละ 6 ศอก โดยให

ชื่อถนนวา “ถนนยุพราช” ตอมาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อวา “ถนนเยาวราช” และในวันที่ 28 

กุมภาพันธ พ.ศ.2534 ไดมีพระราชโองการใหออกประกาศกรมโยธาธิการแจงใหราษฎรทราบวา การ

ตัดถนนเยาวราชเน่ืองจากมีพระราชประสงคจะใหบานเมืองเจริญและเปนประโยชนแกประชาชน

ทั่วไปเพื่อมิใหราษฎรพากันตกใจขายที่ดินไปในราคาถูก เพราะเขาใจวาจะซื้อเปนของหลวง หรือบาง

ทีเขาใจวาการชิงขายเสียกอน ถึงจะไดราคานอยก็ยังดีกวาจะสูญเปลา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตึกที่ยื่นล้ําเขามาในแนวถนนไมเกินกวา 1 วา ไมตองร้ือถอน

ดวย 

4 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ใหตัดแนวถนนเลี่ยงหลบบานเรือนของประชาชน 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ดวยเหตุน้ี ถนนเยาวราช จึงโคงไปมา และถนนโคงไปมาน่ีเอง ใน

ภายหลังนักทําเลพยากรณหรือซินแสดูฮวงจุยชั้นนํา ตางลงความเห็นวาถนนเยาวราชมีลักษณะ

ถูกตองตามหลักของทําเลมังกรทอง ซึ่งเปนทําเลสุดยอดตามศาตรต่ีลี่ฮวงจุย 

4 ทําเลหลงต้ี หรือมังกรของถนนเยาวราชน้ี ดวยถนนที่เปรียบเสมือนลําตัวที่โคงไปมาไดรูป

แหงลําตัวมังกร และตลอดแนวถนนเยาวราชเปนที่ต้ังของรานทองชุมนุมกันเลิกวา 100 ราน ชวย

เสริมลักษณะแหงมังกรทองที่ชัดเจนขึ้น สวนหัวมังกรก็คือบริเวณวงเวียนโอเดียน จุดบรรจบของ

ถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง และบริเวณน้ีเองก็คือที่ ต้ังของวัดไตรมิตรวิทยาคม ซึ่งปนที่

ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคําที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ซึ่งเขากับลักษณะหัวมังกรทองที่โดด

เดนและลาสุดเมื่อป พ.ศ.2542 มีการสรางซุมประตูจีนขนาดใหญบริเวณโอเดียน เพื่อเฉลิมฉลอง

วโรกาส 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และถวายเปนราชสัการะ ตลอดจนแสดงถึง

ความจงรักภักดี ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอบรรพบุรุษ ซึ่งไดเขามาพึ่งใตพระบรมโพธิ

สมภาร รวมทั้งมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม ซุมปะตูจีนน่ีก็คือการสวมมงกุฎใหแก

หัวมังกรทอง เปนการเพิ่มพลังอําอาจแกทําเลอยางที่สุด ถนนเยาวราชเปนเสนทางเดินรถทางเดียว 

โดนเดินจากหัวมังกรไปทางหาง รถราที่ว่ิงอยูทั้งวันทั้งคืน จึงดูคลายมังกรที่มีชีวิต แหวกวายไป

ขางหนาไมมีหยุดหยอนซึ่งตามตําราเรียก “ทําเลเปน” หรือทําเลมีชีวิต 
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4 ดวยเหตุน้ีเองบรรดาซินแสตางยอมรับวา ถนนเยาวราชเปนทําเลมังกรทองที่หาไดยากยิ่ง

แหงหน่ึง เปนทําเลที่เปยมพลัง ใหคุณแกผูอยูอาศัยอยางอเนกอนันต มีขอสังเกตเพิ่มเติมจากเหลา

ซินแสวา ถนนเยาวราชชวงกลางหรือบริเวณทองมังกร จะเปนทําเลที่เหมาะกับธุรกิจดานอาหารการ

กิน จึงไมแปลกที่ตกเย็นค่ํามืด จะมีรานอาหารบนริมทาทวิถีออกมาขายอยางมากมาย และมีลูกคา

แนนตลอด สวนบริเวณหางมังกรแถบเว้ิงนครเขษม ที่ตองพัดโบกแหวกวายนํ้า ก็เปนที่ชุมนุมธุรกิจ

เคร่ืองปมนํ้าชั้นนําของประเทศไทย 

4 เยาวราช มีความหมายวา พระราชาที่ทรงพระเยาว หมายถึงรัชกาลที่ 5 ที่ขึ้นครองราชยเมื่อ

มีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ตอมาถนนสายน้ีไดถูกขนานนามวาเปน ไชนาทาวน ของเมืองไทย 

เน่ืองจากตลอดสายของถนนเปนแหลงทํามาหากิน และที่อยูอาศัยของชนชาวจีน นับไดวาเปน

ชุมชนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ในอดีต ถนนเยาวราช เปนถนนสายแรกที่มีตึกที่สูงที่สุดใน

ประเทศไทย ต้ังอยูคือ ตึกเจ็ดชั้นและตึกเกาชั้น บนสองฟากของถนนมีภัตตราคารจีนชั้นดี มีโรง

ภาพยนตรเฉลิมบุรีที่ทันสมัยในยุคน้ัน มีรานขายทองคุณภาพดีที่เชื่อถือได นอกจากน้ันยังเปนแหลง

อาหารสด และอาหารแหงเพื่อนําไปประกอบอาหารจีนมากมาย และในชวงเทศกาลสําคัญของชาว

จีนยางเชนเทศกาลถือศีลกินเจ และเทศกาลตรุษจีน บนถนนสายน้ีก็มีการจัดกิจกรรมและการเฉลิม

ฉลองอยางยิ่งใหญ มีนักทองเที่ยวทั้งไทยและเทศมากมายมาเขารวมเฉลิมฉลอง นับวาเปนถนนที่มี

ความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก  

   

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

 ความหมายของการทองเที่ยว 

 จากการนิยามขององคการสหประชาชาติในการประชุม สัมมนา วาดวยเร่ืองการเดิน

ทางการทองเที่ยวระหวางประเทศ ณ กรุงโรม เมื่อป พ.ศ. 2506 ใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวไว

วาเปนกิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวของอยูกับองคประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีการเดินทาง ตองมี

สถานที่ปลายทาง ตองมีจุดมุงหมายของการเดินทาง สําหรับจุดมุงหมายของการเดินทางเพื่อการ

ทองเที่ยวมิใชเพื่อการประกอบอาชีพและไปอยูประจํา แตเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง

ดัง ตอไปน้ี 

1. เพื่อพักผอนในวันหยุด 

2. เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา 

3. เพื่อการศึกษา 

4. เพื่อการกีฬาและการบันเทิง 

5. เพื่อชมประวัติศาสตรและความสนใจพิเศษ 
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6. เพื่องานอดิเรก 

7. เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 

8. เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา 

ตุย  ชุมสาย  (2518 : 41) ใหความหมายของการทองเที่ยวไววา เปนความสัมพันธเบ็ดเสร็จ

และปรากฏการณทั้งหลายทั้งสิ้นที่เกี่ยวโยงกับการพักอาศัยอยูอยางชั่วคราวของคนตางถิ่นกับ

ทองถิ่นที่พักอยูทั้งน้ีมีเงื่อนไขวาเขามิไดพักอยูเพื่อกระทําธุรกิจสวนใหญใหเกิดผลเปนกําไร 

มิล  (Mill 1900 : 359) ใหความหมายของการทองเที่ยวไววา เปนการจัดกิจกรรมทั้งหมด 

ที่เกี่ยวของกับการสรางความประทับใจในการใหบริการ และสรางความพึงพอใจใหกับแหลง

นักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวที่มีอยู 

จากความหมายที่นักวิชาการขางตนไดเสนอไว สามารถสรางขอสรุปในเชิงนิยามไดวาการ

ทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่จะสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ใหเกิดความ

ประทับใจจากการใหบริการที่มีคุณภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงาม ตรงกับความตองการ

ของนักทองเที่ยว ดังน้ันการทองเที่ยวจึงไมใชกิจกรรมของนักทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว แตมีความ

หมายถึงผูใหบริการในธุรกิจการทองเที่ยวอีกดวย 

 

ความสําคัญของการทองเที่ยว  (อางอิงใน  อรรณพ  เนตรทิพย.  2551 : 18-22) 

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมการบริการที่มีบทบาทสูงยิ่งในการนําเงินตราตางประเทศ

เขาสูระบบเศรษฐกิจประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดเปนอันดับหน่ึง เมื่อเทียบกับสินคา

สงออกอ่ืนๆ การทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมดังตอไปน้ี (การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย. 2543 : 1-3) 

ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 

1. เปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ 

2. ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 

3. ชวยสรางอาชีพและการจางงาน 

4. กอใหเกิดการกระจายรายได 

5. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของทองถิ่น 

6. การทองเที่ยวกอใหเกิดการกระตุนการผลิต 

ความสําคัญตอสังคมของประเทศ 

1. ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถิ่น 
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2. ชวยสรางความเจริญทางสังคมใหแกทองถิ่น 

3. ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

4. กอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา 

5. ชวยลดปญหาการอพยพยายถิน่ของชุมชนทองถิ่น 

6. ชวยกระตุนใหมีการคิดคนนําทรัพยากรสวนเกินที่ไรคามาประดิษฐเปนสินคาที่ระลึก

จําหนาย 

7. ชวยสรางสันติภาพและความสามัคคี 

 

องคประกอบของการทองเที่ยว 

วินิจ  วีรยางกูร  (2532 : 34)  แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเสนอองคประกอบของการ

ทองเที่ยวไวในหนังสือเร่ือง การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไววามีองคประกอบ 3 ประการ 

ดังน้ี 

1.  สามารถสรางความดึงดูดใจนักทองเที่ยวจากทรัพยากรการทองเที่ยว ในการที่จะดึง

นักทองเที่ยวไปยังสถานที่น้ันๆ สิ่งที่ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไปที่น่ัน แตกตางกันไปในแตละคนหรือ

กลุมคนหรือแตละ 

ชนชาติ ฯลฯ สิ่งที่ดึงดูดอาจเปนศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หาดทราย ภูเขา 

สวนสนุก งานแสดงสินคาการแขงขันกีฬา 

2.  สิ่งอํานวยความสะดวก เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงของทรัพยากรการทองเที่ยว

สิ่งอํานวยความสะดวกเปนสิ่งสําคัญหรือปจจัยที่จะบันดาลใหสถานที่แหงใดแหงหน่ึงอยูในความ

นิยมของนักทองเที่ยว ปจจัยตางๆ เหลาน้ี คือ โรงแรมและที่พัก ราคาคาเชาหองพัก สถานที่พักผอน

หยอนใจ จํานวนรานคา สถานบริการ รานอาหาร รานกาแฟ รมณียสถาน สถานที่แลกเปลี่ยนเงิน 

ตรา ระบบไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท ฯลฯ 

3.  การเขาถึงจุดทองเที่ยว จุดทองเที่ยวหรือศูนยกลางของการทองเที่ยวน้ันจะตองมีเสนทาง

หรือโครงขายการคมนาคม ซึ่งจะตองมีอยางพรอมเพรียงในแหลงทองเที่ยว ศูนยกลางของการ

ทองเที่ยว จุดทองเที่ยวน้ันๆ ฯลฯ ตลอดทั้งจะตองสามารถติดตอเชื่อมโยงกันระหวางพื้นที่หรือ

บริเวณใกลเคียงหรือเปนศูนยกลางการคมนาคมทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนรถยนต รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน 

ฯลฯ แลวแตความจําเปน จุดทองเที่ยวหรือศูนยกลางการทองเที่ยวใดๆ ก็ตามถาขาดเสียซึ่งเสนทาง

การคมนาคมที่จะเขาถึงไดแลว สถานที่ทองเที่ยวน้ันไมวาจะสวยงามแปลกตาประทับใจเพียงใดก็

ตามยอมจะไรคุณคาอยางสิ้นเชิง 
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ทรัพยากรการทองเที่ยว 

วรรณา  วงษวานิช  (2539 : 58 - 61)  กลาววาทรัพยากรการทองเที่ยวหมายถึงสถานที่ 

สถานที่ทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่

มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่ทองเที่ยว กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่

สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ที่มีลักษณะเดน ดึงดุดความสนใจของนักทองเที่ยว 

เชน ประเพณีสงกรานต หรือการแขงเรือ เปนตน 

ทรัพยากรการทองเที่ยว เปนสินคาทางการทองเที่ยวและเปนจุดหมายปลายทางที่

นักทองเที่ยวจะเดินทางเขามาทองเที่ยว ซึ่งทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดุดความสนใจของ

นักทองเที่ยวใหเกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปทองเที่ยวโดยไดแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน 3 

ประเภท คือ  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2534 : 18-24) 

 1.  ทรัพยากรประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความงามตามธรรมชาติสามารถ

ดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่น้ันๆ เชนภูเขา ปาไม นํ้าพุรอน นํ้าตก ถ้ํา บอนํ้ารอน 

หาดทราย ชายทะเล ทะเลสาบ เกาะแกง เปนตน 

 2.  ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เปนแหลง

ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นตามความประสงคหรือประโยชนของมนุษยเองทั้งที่เปนมรดกในอดีต

และไดเร่ิมสรางในปจจุบัน แตมีผลดึงดูดใหคนไปเที่ยวไปเยือนยังพื้นที่น้ัน เชน พระราชวังศาสน

สถาน พิพิธภัณฑ ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง อนุสาวรียอนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตรเปนตน 

 3.  ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เปนแหลงทองเที่ยว

ที่มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบทอดตอกันมา 

ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอการดึงดูดใหคนไปเที่ยวเยือนยังพื้นที่น้ัน เชน สภาพชีวิตในชนบท 

หมูบานชาวเขา สวน สนุก ศูนยวัฒนธรรม ตลาดนํ้า การแขงขันกีฬา การแสดงสินคาพื้นบาน และ

งานประเพณีตางๆ เปนตน 

 นอกจากการแบงประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวขางตนแลว ยังสามารถแบงทรัพยากร

ทางการทองเที่ยวในอีกลักษณะหน่ึงได 2 ประเภทคือ  

 1.  ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  (Natural Attractions) 

ทรัพยากรประเภทน้ีนับวาเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติอาจจะสวยงามหรือแปลกประหลาด เชน นํ้าตก นํ้าพุรอน ถ้ํา ชายหาด ฝงทะเล ปะการัง 

และอุทยานแหงชาติ ซึ่งประเทศไทยไดชื่อวา เปนประเทศหน่ึงที่มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่
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สวยงามมากประเทศหน่ึง ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอาจ

แบงยอยได 4 ประเภท คือ  

  1.1  ทิวทัศน  (Scenery)  ทิวทัศนตางๆทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกประหลาดจะ

เปนสิ่งดึงดุดนักทองเที่ยวใหเขาไปชม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการคมนาคมสะดวกสามารถเขาถึงแหลง

ธรรมชาติได จะทําใหมีนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมบริเวณน้ันมากยิ่งขึ้น 

  1.2  สัตวปา  (Wildlife)  สัตวปาเปนสวนหน่ึงของความงามทางธรรมชาติที่ดึงดูด

นักทองเที่ยวไดมาก เพราะชีวิตความเปนอยูของสัตวปาเปนสิ่งที่นาศึกษาหาความรู และนับวันจะ

หมดไป แตยังคงมีที่ใหนักทองเที่ยวได คือแหลงอนุรักษพันธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ สวนสัตวเปด 

เปนตน 

  1.3  สภาพภูมิอากาศ  (Climate)  แสงแดด สายลม อากาศอบอุน หรือหิมะในฤดู

หนาว ตลอดจนลักษณะอากาศที่แตกตางไปจากถิ่นเดิมของตน จะเปนสิ่งกอใหเกิดการทองเที่ยว

ขึ้นมาได เชน ฤดูรอนผูคนจะเดินทางไปยังบริเวณชายฝงทะเล 

  1.4  ปรากฏการณทางธรรมชาติ   (Natural Phenomenon)  เชน พระอาทิตยเที่ยง

คืนหรือการเกิดสุริยุปราคา เปนตน 

 2.  ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น  (Manufactured Attractions)  จะมีลักษณะตรง

ขามกับทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน เมืองใหญๆ ที่มีสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เชนสถาน

เริงรมย ศูนยการคา สวนสนุก โรงแรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย บางเมืองมีสิ่งกอสรางที่

นาสนใจทางสถาปตยกรรมตางๆ พระราชวัง ศาสนาสถาน พิพิธภัณฑ อาคารที่ทําการรัฐบาล

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ซึ่งทรัพยากรประเภทน้ีเปนสิ่งที่ดึงดูด

นักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวไดมากเชนกัน สามารถแยกออกไดดังน้ี 

  2.1  ประเภทประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ และดานศาสนา หมายถึง

แหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี หรือศาสนา 

  2.2  ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ทรัพยากรการทองเที่ยว

ประเภทน้ีมักอยูในรูปของลักษณะพิธีกรรมงามประเพณีวิถีชีวิตความเปนอยู เชน ศูนยวัฒนธรรม 

สินคาพื้นเมืองเปนตน 

  2.3  กีฬาตางๆ การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ สามารถจูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทาง

ไปชมการแขงขัน 

  2.4  สถานที่เทคนิคและอุตสาหกรรม เชน เขื่อน สถานีอวกาศ โรงงานเฉพาะถิ่น 

เชน ฟารมโคนม มหาวิทยาลัย ทาเรือ ฯลฯ 
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  2.5  กิจกรรมบันเทิง ที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ไดแก ไนตคลับ ดิสโก

เธค สถานเริงรมย บอนกาสิโน ภัตตาคาร เปนตน 

  2.6  สวนสาธารณะ ที่มีความสวยงามมักเปนแหลดึงดุดใจนักทองเที่ยวเพื่อชม

ความงดงาม 

  2.7  สวนสนุก ซึ่งมีกิจกรรมร่ืนเริง เกมกีฬา การละเลน การแสดงตางๆ เชน สวน

สนุกดิสนียแลนด 

  2.8  ศูนยการคาและรานขายของที่ระลึก รานคาที่จําเปนโดยธรรมชาติของ

นักทองเที่ยวแลวนิยมซื้อสินคาที่แตกตางไปจากตนมีอยูหรือสินคาพื้นเมืองตลอดจนของที่ระลึก

ตางๆทรัพยากรการทองเที่ยวดังกลาวทั้งที่ทรัพยากรที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ

ทรัพยากรทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหการทองเที่ยวของแตละประเทศ

เจริญกาวหนาและเปนสิ่งที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาทองเที่ยวมากขึ้น ที่สําคัญ คือ 

เจาของทรัพยากรการทองเที่ยวน้ันสามารถที่จะพัฒนา และนําทรัพยากรที่ตนมีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชนตอการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด 

 จากแนวคิดที่ไดเสนอแนะถึงทรัพยากรการทองเที่ยว สามารถที่จะทําการจําแนกไดออกเปน 

3 ประเภท ไดแก ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางโบราณวัตถุสถานและศาสนา ทรัพยากรทาง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม ทั้งน้ีผูวิจัยขอเสนอวา ทรัพยากรทางการทองเที่ยวนาจะมีอีก 

1 ประเภทไดแก ทรัพยากรการทองเที่ยวสมัยใหมที่มนุษยสรางขึ้น เชน รีสอรท สวนสนุก เพราะ

ปจจุบันสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่สามารถทําใหผูคนเดินจากอีกแหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึงเพื่อที่จะสัมผัส

กับสิ่งเหลาน้ัน 

   

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

        เสถียร โกเศศ นาคาประทีม (2515: 55) กลาววา วัฒนธรรมหมายถึง สภาพอันเปน

ความเจริญงอกงาม อันมีความหมายไดหลายนัยแตจะมุงมองวัฒนธรรมในแงใด ซึ่งวัฒนธรรมน้ี

มนุษยเองเปนผูสรางและปรับปรุงจากธรรมชาติและเรียนรูจากกัน และกัน ดังน้ันวัฒนธรรมจะ

เจริญหรือเสื่อมก็อยูที่คนในสังคมน้ันๆ วัฒนธรรมแบงออกเปน 5 หมวดใหญคือ 

1. วัฒนธรรมวัตถุ เชนสิ่งปลูกสรางตาง ๆ อาหารการกิน เคร่ืองแตงกาย อาวุธ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เปนตน 

2. สถาบันสังคม กิจกรรมที่จัดต้ังขึ้นเปนระเบียบขึ้นไว เพื่อประโยชนอยาง

ใดอยางหน่ึงที่สังคมสนใจ ในการดําเนินวิถีชีวิต อยางปกติสุข ปราศจากการเบียดเบียนที่กดขี่กัน 
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อยางมีสวัสดิภาพสังคม เชน การจัดระเบียบครอบครัว การถายทอดวัฒนธรรมรุนตอรุน และ

โครงสรางการเมืองเปนตน 

3. จิตใจ เชน วัฒนธรรมความเชื่อ ศาสนา เพื่อเปนหลักยึดเหน่ียวจิตใจยามมี

ทุกข เดือดรอน หรือเปนเคร่ืองกําหนดบังคับใจไมใหพฤติชั่ว 

4. สุนทรียภาพ การสรางสิ่งที่เปนความงาม ความไพเราะ เรียกวาศิลปะซึ่ง

แบงออกเปน ศิลปะ บริสุทธิ์ (pure arts) ศิลปะประยุกต (decorative arts) 

5. ภาษา วัฒนธรรมจะยืนยงและมีความเจริญงอกงามไดอยูที่มนุษยมีภาษา

เพราะเปนการถายทอดวัฒนธรรมใหแกกันในสังคมเพื่อเปนการสื่อความรูและความรูสึกแกกัน 

จากที่กลาวมาพอจะสรุปประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 2  ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมทางวัตถุ อัน

เปนเร่ืองเกี่ยวกับสุขกาย เพื่อการกินอยูที่ดีมีความสะดวกสบายในการครองชีพ ไดแกความจําเปน

เบื้องตนในชีวิต 4 อยางคือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอ่ืนๆ เชน เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ยานพาหนะตลอดจนอาวุธ เคร่ืองปองกันตัวและอ่ืน ๆ  2) วัฒนธรรมทางจิตใจ หมายถึง 

สิ่งที่ทําใหปญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงามไดแก การศึกษาความรูอันบํารุงความคิดทางปญญา 

ศาสนาและจรรยา ศิลปะ และวรรณคดี กฎหมายและระเบียบประเพณีซึ่งสรางเสริมความรูสึกทาง

จิตใจใหงอกงามใหสบายใจ 

นอกจากน้ี เสนห นครสันติภาพ (2541:  78) ไดกลาวถึงลักษณะของวัฒนธรรมไว

ดังน้ีคือ 

1. เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู มิใชเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการเรียนรูมากอน 

2. เปนมรดกทางสังคม วัฒนธรรมเปนผลของการเรียนรูและการถายทอดของ

มนุษย โดยใชภาษาเปนสื่อกลางในการถายทอดจากคนรุนกอนมายังคนรุน

หลัง ดําเนินกันตอๆ มาไมขาดสาย ภาษาจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของ

วัฒนธรรม 

3. วิถีชีวิตมนุษยหรือแบบของการดําเนินชีวิต เราสามารถจําแนกวัฒนธรรมจาก

สังคมหน่ึงออกจากอีกสังคมหน่ึงไดโดยไมถือวาเปนวัฒนธรรมของใคร สูงตํ่า 

ลาหลังหรือปาเถื่อนกวาวัฒนธรรมหน่ึง 

4. เปนสิ่งที่ไมคงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

สําหรับ สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2536: 59) ไดใหความหมายวา “วัฒนธรรม

หมายถึง วิถีแหงการดํารงชีพที่มนุษยสรางขึ้น ตามที่มนุษยมีความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 

มนุษยกับสังคม และมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนทั้งระบบความรูความคิด หรือความเชื่อจนมีการ

ยอมรับปฏิบัติกันมา เปนวิธีการหรือแบบแผนและมีการถายทอดไปสูสมาชิกรุนตอมา ตลอดจนมี
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การเปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาพสิ่งแวดลอมของมนุษย”  ในทํานองเดียวกัน พัทยา สายหู (2514: 

68) ยังไดกลาวไววา  “วัฒนธรรมหมายถึง แบบอยางการดํารงชีวิตของกลุมซึ่งสมาชิกเรียนรับการ

ถายทอดกันไปดวยการสั่งสอนทั้งทางตรงและทางออม” สอดคลองกับสุรีพร พิพัฒนฐิติกร (2542: 

7) ไดใหความหมายของวัฒนธรรม วาคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเปนแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการ

เรียนรู ความรู ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ วิถีชีวิต ซึ่งสมาชิกในสังคมเปนเจาของและมีการถายทอด

ตอกันมานอกจากน้ี นิธิ เอียวศรีวงศ (2541 :70) ไดระบุไววาวัฒนธรรมคือสิ่งที่สรางขึ้นจนกลายเปน

ทั้งอารมณความรูสึก และแบบแผนพฤติกรรมสามารถถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ีงได

อยางไมสิ้นสุดนอกจากน้ีสุพัตรา สุภาพ (2536 : 99) ยังไดกลาวเพิ่มเติมอีกวาวัฒนธรรม หมายถึงทุก

สิ่งทุกอยางที่เปนแผนในความคิดและการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษยในสังคมใดสังคมหน่ึง

โดยที่มนุษยเปนผูสรางระเบียบกฎเกณฑวิธีปฏิบัติ การจัดระเบียบ ตลอดจนระเบียบความเชื่อ ความ

นิยม ความรูและเทคโนโลยีตางๆในการควบคุมเพื่อใชประโยชนจากธรรมชาติ สําหรับ อัมรา พงศา

พิชญ (2541: 1) ยังไดระบุเพิ่มเติมอีกวา วัฒนธรรม คือระบบสัญลักษณในสังคมมนุษยที่มนุษยสราง

ขึ้น อาจจะเปนการกําหนดพฤติกรรมและความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน ซึ่งตองมี

การเรียนรู และมีการถายทอดสูคนรุนหลัง วัฒนธรรมในสังคมแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ

วัฒนธรรมที่เปนสัญลักษณและจับตองไมได ไดแก ภาษาพูด ระบบความเชื่อ โลกทัศน กริยา 

มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางดานวัตถุ ไดแก อาคารบานเรือน วัดและ

ศิลปกรรม ประติมากรรมตางๆตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ ที่ใชเปนประจําทุกวัน และกาญจนา 

แกวเทพ (2539 : 35) ไดกลาวไววา วัฒนธรรมคือสิ่งที่เปนวัตถุเชน โบราณสถาน โบราณวัตถุและสิ่ง

ที่ไมใชวัตถุ เชน การกอตัวของโครงสรางทางสังคมที่มนุษยสรางขึ้นมา นอกจากน้ี เชนทร วิวัฒน

บวรวงศ (2543 : 19)  กลาวเสริมวาการสงเสริมชุมชนใหพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตอง

ใหความสําคัญในการใหชุมชนเปนแกนกลางในการพัฒนาหรือสงเสริมในสิ่งที่เปนของทองถิ่นน้ัน

ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและสิ่งที่ เปนรูปธรรมโดยดึงผูที่ เปนปราชญชาวบานรวมในการ

พัฒนาการทองเที่ยวดวยเพื่อใชในการอนุรักษการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีหนวยงานของรัฐ

ชวยสนับสนุน และวิวัฒนชัย บุณยภักด์ิ (2537: 32-37) ไดสรุปเกี่ยวกับ การทองเที่ยวกับวัฒนธรรม

พื้นบานวา การสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบานและพัฒนาไวเพื่อการทองเที่ยวน้ันหากเมือสังคมมีการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแลวงานศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมบางอยางก็ถูกปลอยปละละเลย

ใหสูญหาย ดวยสาเหตุของประโยชนใชสอยนอยความไมจําเปนหรือความไมสะดวกตอวิถีชีวิต

สมัยใหม ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญหรือความเปนเมือง แตเมื่อมีการสงเสริมการทองเที่ยวมา



19 

 

สูทองถิ่น น้ันกระตุนใหเกิดการฟนฟูวัฒนธรรมพื้นบานขึ้นมาเปนสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวจึง

กอใหเกิดประโยชนขึ้น 2 ทาง คือการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบาน และการพัฒนา

วัฒนธรรมพื้นบานใหเปนทรัพยากรการทองเที่ยว 

จากความหมายของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมดังกลาวพอสรุปไดวาวัฒนธรรม

คือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของหมูคณะ เปนวิถีการดําเนินชีวิตของสังคม เปนแบบ

แผนที่สมาชิกในสังคมเดียวกันยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาสามารถเขาใจและซาบซึ้งรวมกัน 

 

  ชาญวิทย เกษตรศิริ (2540: 10) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวา

คือ การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอ่ืนและยอนกลับมามองตนเองอยางเขาใจความเกี่ยวพันของสรรพ

สิ่งในโลกที่ไมสามารถแยกออกจากกันได ซึ่งบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548ข : 38) ไดกลาววาการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวเพื่อมุงการใหความรูและความภาคภูมิใจที่เนนเสนอ

ลักษณะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี  และสถานที่ตาง ที่มนุษยสรางขึ้นโดยเกี่ยวเน่ืองกับ

ความเปนอยูของสังคม (2543: 65) ยังไดกลาวเสริมอีกวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการ

เดินทางเพื่อสัมผัสและการเขารวมใชวิถีชีวิตเกาๆ ที่กําลังสูญหายไปในบางทองถิ่นเพื่อใหเขาใจอยาง

ลึกซึ้งถึงประวัติความเปนมา การดําเนินชีวิตที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมของตน เชน การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานเทศกาลเปนตน ทั้งน้ี ชูเกียรติ นพเกตุ (2542: 29) ไดกลาว

คลายคลึงกันวา การทองเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยู เชน ชมโบราณสถาน ศิลปะหรือการ

แสดงตาง ๆ นอกจากน้ี สามพร มณีไมตรีจิต (2539: 14) กลาวเสริมวา วัฒนธรรมที่นํามาใช

ประโยชนในการทองเที่ยวน้ันเปนวัฒนธรรมที่เปนวัตถุหรือมีลักษณะที่เปนรูปธรรมที่จะนํามา

พัฒนาใหเปนจุดสนใจแกนักทองเที่ยวน้ัน ไดแกแหลงทองเที่ยวโบราณวัตถุสถาน แหลง

ประวัติศาสตร ศาสนาสถาน งานศิลปกรรม สถาปตยกรรม นาฏศิลปและการละเลนพื้นบาน 

เทศกาลงานประเพณี งานศิลปหัตถกรรม และสินคาทองถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูและ

อัธยาศัยไมตรีของคนไทย อีกทั้งพงศธร เกษสําลี (2539: 5) ไดระบุไววาวัฒนธรรมที่สัมพันธกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดแก โบราณวัตถุสถาน แหลงประวัติศาสตร สถานที่สําคัญทางศาสนา 

และงานศิลปกรรม สถาปตยกรรม นาฏศิลป ดุริยางศิลป งานเทศกาลประเพณี งานศิลปหัตถกรรม

และสินคาของที่ระลึกในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงชีวิตและอัธยาศัยไมตรีของประชาชนในทองถิ่น 

นอกจากน้ี วรรณา วงษวานิช (2546: 146) ยังไดศึกษารวบรวมเกี่ยวกับความหมายของการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมวาการทองเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดชมงานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เน่ืองในเทศกาลตาง ๆ เปนการสืบทอดและรักษามรดกทาง 
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วัฒนธรรมแตละทองถิ่นไว โดยประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเพื่อใหประโยชน

ทองถิ่นซึ่งมีหลักเกณฑสําคัญคือ 

1. เปนประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณที่เดนของแตละทองถิ่นและสมควรที่จะดํารง

รักษาใหคงอยูไวสืบตอไป 

2. เจาของพื้นที่รวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งดานการวางแผน การจัดการและการอนุรักษ 

3. มีวิทยากรและมัคคุเทศกประจําทองถิ่น  

4. มุงใหนักทองเที่ยวไดรับความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความประทับใจและ

ประสบการณในการดํารงชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากเดิม 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548ก: 284-290) ยังไดกลาวเพิ่มเติมวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

หมายถึง การเดินทางของผูคนหรือกลุมคนจากสถานที่ที่อยูประจําไปยังทองถิ่นอ่ืน เพื่อชื่นชมกับ

เอกลักษณความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุมชนอ่ืน ทั้งน้ีจะตองเคารพในวัฒนธรรมของกันและ

กัน เพื่อกอใหเกิดมิตรภาพ ความรู ความเขาใจและซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนน้ันใหนอยที่สุด ในขณะเดียวกันชุมชนทองถิ่นผูเปนเจาของวัฒนธรรมก็ไดผลประโยชนจาก

การทองเที่ยวในดานการสรางรายไดและการจางงาน อันนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

และไดระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวามี 4 ประการ คือ 

1. เปนการทองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับความสําคัญ คุณคา ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรม ในแหลงทองเที่ยวน้ัน เพื่อเปนขอมูลใหแกนักทองเที่ยวใน

การเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 

2. เปนการทองเที่ยวที่มีการปลูกฝงสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรัก หวง

แหน รักษาและดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวย และ

ไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ เชน การจางงาน การบริการนําเที่ยว 

การใหบริการขนสง การใหบริการที่พัก และการขายสินคาที่ระลึกเปนตน 

3. เปนการทองเที่ยวที่มีการใหความรูแกนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและ

ไดรับความเพลิดเพลิน พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม 
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4. เปนการทองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมเพื่อนบาน หรือของชุมชนรวมทั้งเคารพใน

วัฒนธรรม ศักด์ิศรีและผูคนของตนเองดวย 

จากความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวาการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อชื่นชมกับเอกลักษณความงดงามทาง

วัฒนธรรมของกลุมชนอ่ืน ทั้งน้ีจะตองเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อกอใหเกิดมิตรภาพ 

ความรู ความเขาใจและความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนน้ันๆ อีกทั้งตองคํานึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอบุคคล วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในชุมชนน้ันใหนอยที่สุด ใน

ขณะเดียวกันชุมชนทองถิ่นผูเปนเจาของวัฒนธรรมก็ไดผลประโยชนจากการทองเที่ยวในดานการ

สรางรายไดและการจางงาน อันนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึก

ตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม โดยใหชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการ

ทองเที่ยวดวย 

 

ลักษณะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญอยู 9 ประการ คือ (เพียงกานต นามวงศ

,2552:18-19) 

1. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ ใหความสําคัญกับประวัติศาสตร  โบราณสถาน 

ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่วาตองอนุรักษทรัพยากร

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวใหดีที่สุด เพื่อใหสามารถสืบตอถึงอนุชนรุนหลัง 

2. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอยางยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยยึดหลักที่วาดวยไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใหผลกระทบนอยที่สุด 

3. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหคงไวซึ่งวิถีชีวิตของทองถิ่นในแงสังคมและวัฒนธรรม 

โดยยึดหลักที่วาตองใหเปนจุดดึงดูดของนักทองเที่ยวตองการศึกษาความแตกตางทางดานสังคมและ

วัฒนธรรมอันหลากหลาย 

4. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหความรูแกผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งนักทองเที่ยว ผูดูแล

แหลงทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น โดยยึดหลักที่วาตองใหทุก

ฝายที่เกี่ยวของไดรับความรูและประสบการณจากการทองเที่ยวพรอมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

5. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนโดยยึด

หลักที่วาตองใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวและไดรับผลประโยชนจากการ

ทองเที่ยว อันเปนการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น 
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6. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่เปนการตลาดของบริการทองเที่ยวครบตามเกณฑแหลง

การอนุรักษอยางแทจริง โดยยึดหลักที่วาจะตองใหธุรกิจทองเที่ยวเนนในเร่ืองอนุรักษวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม 

7. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เพิ่มคุณคาของ

ประสบการณที่ไดรับ ทําใหตองการกลับมาทองเที่ยวซ้ําอีก โดยยึดหลักที่วาตองมีกิจกรรมทองเที่ยว

ตรงตามความหวังของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

8. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่คํานึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความ

สะอาดของพื้นที่ โดยยึดหลักที่วาตองไมเกิดขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ในทุกๆดาน และตอง

ดูแลรักษาความสะอาดของแหลงทองเที่ยวอยูเสมอ 

9. เปนการทองเที่ยวในลักษณะที่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

นักทองเที่ยว โดยยึดหลักที่วาตองปองกันและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวอยางเขมงวด 

เพื่อใหนักทองเที่ยวนอบอุนใจ 

 

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญควรมี 6 ดานดังตอไปน้ี  

(เพียงกานต นามวงศ,2552: 19-20) 

1. องคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น อันประกอบไปดวยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการ คือ 

1.1 ประวัติศาสตรและรองรอยทางประวัติศาสตรที่ยังปรากฏใหเห็น 

1.2 โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานตางๆ 

1.3 งานสถาปตยกรรมเกาแกด้ังเดิมในทองถิ่นและสิ่งปลูกสราง ผังเมือง รวมทั้งซาก

ปรักหักพัง 

1.4 ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปนและแกะสลัก 

1.5 ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตางๆ ทางศาสนา 

1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร มหรสพตางๆ 

1.7 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 

1.8 วิถีชีวิต เสื้อผาเคร่ืองแตงกาย การทําอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 

1.9 ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ขนมธรรมเนียมและเทศกาลตางๆ 
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1.10 ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีตางๆ ที่มีการนํามาใชเฉพาะทองถิ่น 

 

2.    องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการ

ศึกษาสิ่งแวดลอม โดยมีการศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยวทาง 

วัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผู เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยว 

3.    องคประกอบดานธุรกิจทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่มีการใหบริการทางการทองเที่ยว

โดยผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและไดรับผลตอบแทนใน

กําไรสูธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจะตองมีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ศึกษา อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

4.    องคประกอบดานการตลาดทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการตลาด

ทองเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักทองเที่ยวคุณภาพใหเดินทางเขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวคุณภาพไดรับรูประสบการณจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางพึง

พอใจ อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

5.    องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึง

การมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ันมีสวนรวมใน

การพัฒนาหรือจัดการการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบและรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกระจาย

รายไดสูทองถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น 

6.    องคประกอบดานการสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่

คํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองทางการทองเที่ยวแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการใหความรู

และสื่อความหมายในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหทุก

ฝายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

ความหมายของการมีสวนรวม  (อางอิงใน  อรรณพ  เนตรทิพย.  2551 : 8-14) 

การพัฒนาที่มุงผลสําหรับคนสวนใหญน้ันไมอาจเกิดขึ้นหรือสืบทอดยั่งยืนตอเน่ืองไปไดหาก

ปราศจากการมีสวนรวมของคนที่เปนเปาหมายของการพัฒนา การมีสวนรวมของคนกลุมตางๆจึง

นับเปนองคประกอบสําคัญ ที่ขาดไมไดในการพัฒนากลุมใหเจริญกาวหนา นักการศึกษาและ

นักพัฒนาชนบท นักวิจัยหลายทานใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆโดยมุงเนน 

ไปที่การมีสวนรวมในกิจกรรมของภาครัฐ ที่แตกตางกันตามความเชื่อ และมุมมองของ

ศาสตรที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ดังนําเสนอตอไปน้ี 

 วิลเลียม  (Williams.  1976 : 36)  ไดกลาวไววาการมีสวนรวมของประชาชน 

หมายถึง การที่ประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติการในการสงเสริมรวมกันคิด

รวมถึงการตัดสินใจแกปญหาตางๆในการใชความรูความคิดและวิธีการที่ดีในการแกปญหาดวยตัว

ของประชาชน เพื่อสงเสริมดูแลติดตามผลการดําเนินงานขององคกรและพนักงานผูปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ 

 นิรันดร  จงวุฒิเวศน  (2527 : 183) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน

วาหมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ  (Mental and Emotional Involvement)  ของ

บุคคลในสถานการณกลุม  (Group Situation)  ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใหกระทํา 

(Contribution)  บรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ัน กับทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม

ดังกลาวดวย 

 ทวีทอง  หงสวิวัฒน  (2529 : 1-2)  ชี้วาการมีสวนรวมของประชาชนหมายถึงการที่

ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใชและ

กระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและ 

สังคม ตามความจําเปนอยางสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกสังคม ในการมีสวนรวมประชาชนได

พัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปน

ของตัวเอง นอกจากการพัฒนาโดยใหประชาชนมีสวนรวมจะตองยึดแนวทางปฏิบัติ 3 ประการไดแก 

 1.  ตองถือวาชาวบานเปนหลักในการแกปญหา องคกรภายนอกเปนเพียง

ตัวกระตุนสงเสริมและสนับสนุนเทาน้ัน 

 2.  กิจกรรมการพัฒนาตองเร่ิมจากพื้นฐานของชุมชน กลาวคือ วิถีชีวิตที่ดํารงอยูใน

ชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน การยัดเยียดกิจกรรมการพัฒนาซึ่งกําหนดตามกรอบความคิดของคน

ภายนอก นอกจากจะไมนําไปสูการมีสวนรวมที่แทจริงแลว ยังเปนการทําลายศักยภาพการแกปญหา

ของชุมชน สรางลักษณะขาดความมั่นใจในตนเองและปมการพึ่งพาพลังภายนอก 
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 3.  ปญหาบางอยางระดับการรับรูของชุมชน อาจมีขอจํากัดการมีสวนรวมของ

ประชาชนจึงครอบคลุมถึงการกระจายสื่อสารขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางดานการรับรูของประชาชน 

 นําชัย  ทนุผล  (2529 : 8)  กลาวคือ การมีสวนรวมของประชาชนเปนสิ่งที่สําคัญ

มากในความสําเร็จของการพัฒนาชนบท ประชาชนควรมีสวนรวมตามกระบวนการพัฒนา คือ รวม

คิดรวมตัดสินใจและปฏิบัติรวมกันทุกระยะ ไมควรเวนขั้นตอนใดเลยจึงเชื่อวาการพัฒนาที่ดีและจีรัง

ยั่งยืนที่สุด ควรจะเกิดจากพลังและความสามารถของประชาชนเอง ที่ผนึกกําลังในการพัฒนา ทําให

ประชาชนมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของงานพัฒนาและเปนเจาของผลิตผลของการพัฒนาน้ัน 

 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของนักวิชาการที่ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุป

ความหมายของการมีสวนรวมไดวาเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงบทบาทในดานตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการบริการจัดการในระดับตางๆ เชน ทองถิ่นของตน ประเทศ หรือกิจการทางการ

บริหารของภาครัฐ อยางเปดเผย และเต็มความสามารถ ทั้งดานรายกาย สติปญญา ความรูสึก โดยมี

พื้นฐานมาจากความเปนเจาของ มีผลประโยชนรวม ในสิ่งที่มีสวนรวมอยางแทจริง การมีสวนรวม

จะตองเปนแบบ 2 ทาง เปนทั้งผูใหและผูรับไปพรอมๆกัน มีสวนรวมในทุกกระบวนการตาม

ขั้นตอนต้ังแตเร่ิมโครงการ จนกระทั้งติดตามและประเมินผล 

 ทั้งน้ี มิติ  (Domination)  ของการมีสวนรวมมีอยูอยางหลากหลายแลวแตลักษณะ

ของ สิ่งที่จะตองมีสวนรวม ในงานวิจัยชั้นน้ี ไดสรางมิติในการมีสวนรวมไว ตามแนวคิดที่จะ

นําเสนอดังตอไปชนิดของการมีสวนรวม 

 ในกระบวนการของการพัฒนาโดยภาครัฐ มีความซับซอนในโครงสรางเปนอยาง

มากทั้งน้ีเพราะตองทําการทบทวนในหลายดาน ทั้งตองใหความสําคัญกับนโยบายของรัฐบาล การ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และวัฒนธรรมทองถิ่น การมีสวนรวมของ

ประชาชนจึงมีความสําคัญมากในฐานะเปาหมายของการพัฒนา สุรัสวดี  หุนพยนต  (2528 : 17)  

นักพัฒนาชุมชนรุนแรกไดเสนอรูปแบบหรือชนิดของการมีสวนรวมของประชาชน ที่จะกอใหเกิด

ผลดีตอกระบวน การพัฒนาโดยภาครัฐไว 4 รูปแบบ ซึ่งไดรับการยอมรับ เปนรากฐานของการสราง

ตัวแปรในงาน วิจัยหลายเร่ือง ไดแก 

 1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision Making)  ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน 

คือ ริเร่ิมตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 

 2.  การมีสวนรวมในการปฏิบั ติการ  ( Implementation)   ประกอบดวยการ

สนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 
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 3.  การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits)  ไมวาจะเปน ผลประโยชนทางดาน

วัตถุผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 

 4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation) ชนิดหรือรูปแบบของการมี

สวนรวมทั้ง 4 แบบ นับไดวาเปนการมีสวนรวมที่จะทําใหการพัฒนาโดยภาครัฐ สามารถตอบสนอง

กับความตองการของประชาชนตามแนวคิดของการกระจายอํานาจทางการปกครองไดอยางตรง

ความตองการ ไดรับการยอมรับในระดับสูง จากประชาชนผูเปนเปาหมายหลักของการพัฒนา 

 

 ลักษณะของการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 ในกระบวนการทํางาน การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงาน มีความสําคัญ เปนตัว

ตัวแปรของความสําเร็จเปนอยางสูง หากสมาชิกมีสวนรวมที่ถูกตองตามบทบาทและหนาที่ของตน

จะทําใหการทํางานเปนไปอยางคลองตัว โคเฮน และ อัฟออฟ  (Cohen and Uphoff.  1980 : 219-

222)อธิบายถึงลักษณะของการมีสวนรวมไวมีอยู 4 รูปแบบ ดังตอไปน้ี 

 1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision Making)  มี 3 ขั้นตอน คือ การริเร่ิม

ในการตัดสินใจ การดําเนินการในการตัดสินใจ การตัดสินใจลงมือรวมกันปฏิบัติการ 

 2.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  (Implementation)  ประกอบดวย การรวมมือ

กันสนับสนุนทางดานทรัพยากร การดําเนินการบริหารงาน การประสานงานดานความรวมมือกัน 

 3.  การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits)  รวมกันในทุกๆดาน 

 4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation)  

ไพรัตน  เดชะรินทร  (2529 : 6-7)  ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาไวดังน้ี 

 1.  รวมทําการศึกษา คนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

รวมถึงความตองการของชุมชน 

  2.  รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของ

ชุมชน หรือเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

 3.  รวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกไข

ปญหาและสนองความตองการของชุมชน 

 4.  รวมการตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

 5.  รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 6.  รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
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 7.  รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย 

 8.  รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษา โครงการและกิจกรรมที่ได

ทําไวโดยเอกชนและภาครัฐใหใชประโยชนไดตอไป 

 นําชัย  ทนุผล  (2529 : 8)  อธิบายสนับสนุนในประเด็นน้ีวา การมีสวนรวมน้ีเปน

กระบวน การตางๆที่สมาชิกของชุมชนไดมีการกระทําออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกัน

แสดงความตองการรวม ความสนใจรวม เพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูในชุมชนของตนใหดีขึ้น 

 พินิจ  ลาภธนานนท  (2529 : 22)  ไดระบุขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการมีสวน

รวม ดังน้ี  

1.  การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของประชาชนเน่ืองจากเหตุผล

พื้นฐาน คือประชาชนเปนผูประสบปญหาของตนเองไดดี 

  2.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพื่อแกปญหา เพราะโดยความ

เปนจริงแลว การเลือกกลยุทธการพัฒนาควรเปนประชาชนในชุมชน ซึ่งสามารถกําหนดกลยุทธให

เหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน  

 3.  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรูสึกรวมกันในการ

เปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ 

 4.  การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลเพื่อคนหาขอดีและขอบกพรอง เพื่อ

หาทางแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2526 : 20)  อธิบายถึงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการของภาครัฐไวอยางนาสนใจวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การปฏิบัติกิจกรรมกับภาครัฐต้ังแต 

 1.  การคิดริเร่ิมโครงการ 

 2.  การรวมพิจารณาตัดสินใจ 

 3.  รวมมือการปฏิบัติกิจกรรมและการรวมรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ ที่สงผลกระทบ

โดยตรงตอประชาชน 

 การมีสวนรวมของประชาชนเปนไปเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนให

คุณภาพชีวิตมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 ชินรัตน  สมสืบ ไดอธิบายถึงลักษณะของการมีสวนรวมวา เปนการทํางานรวมกับ

กลุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวดวยความรวมมือรวมใจ โดยการกระทําการดังกลาวอยูในหวง

เวลาและลําดําเหตุการณที่ทรงประสิทธิภาพ กลาวคือ ถูกจังหวะ เหมาะสมกับลักษณะของงานและ

ความรูความสามารถของตน ดวยความรูสึกผูกพันใหประจักษวาเชื่อถือ ไดแสดงวาการมีสวนรวม
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เปนผลของความรวมมือรวมใจ การประสานงานและความรับผิดชอบ  (ชินรัตน  สมสืบ.  2539 :21 ; 

อางอิงจาก  นิรันดร  จงวุฒิเวศย.   2527.   การมีสวนรวมของประชาชน : นโยบายและกลวิธี.  หนา

19,  26-30)  

 ไพรัตน  เดชะรินทร  (2527 : 6-7)  ไดกลาวเสริมถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมใน

การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนาวาสามารถแบงเปน 8 ขั้นตอนดังน้ี 

  1.  รวมทําการศึกษาคนควาถึงปญหารวมถึงคนหาสาเหตุแหงปญหาที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนซึ่งรวมถึงความตองการของชุมชน 

 2.  รวมคิดคนหาการสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาภายในชุมชน

และเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม ที่เปนประโยชนกับชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

 3.  รวมวางนโยบายการวางแผนงาน โครงการ รวมถึงกิจกรรมตางๆเพื่อขจัดปญหา

และแกไขปญหาตางๆ โดยสนองตอบความตองการของชุมชน 

4.  รวมในการพิจารณาตัดสินใจการนําทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไปใชใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอสวนรวม 

5.  รวมในการจัดการปรับปรุงกระบวนการบริหารการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 6.  รวมในการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ

ตนเองและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 7.  รวมปฏิบัติจามนโยบายแผนงาน โครงการ รวมถึงกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุตาม

เปาหมายที่วางเอาไว  

 8.  รวมควบคุมติดตามประเมินผลและรวมดูแล รวมบํารุงรักษาโครงการหรือ

กิจกรรมตางๆ ที่ไดกระทําไวทั้งโดยภาครัฐบาลและเอกชนใหสามารถใชประโยชนรวมกันได

ตลอดไป 

 เจิมศักด์ิ  ปนทอง  (2527 : 10)  อธิบาลลักษณะของการมีสวนรวมตามแนวคิดของ 

การมีสวนรวมทุกกระบวนการของการพัฒนาไววา ประชาชนจะตองมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 1.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหารวมถึงสาเหตุของปญหา 

 2.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการกิจกรรม 

 3.  การมีสวนรวมในการในการลงทุนและการปฏิบัติงาน 

 4.  การมีสวนรวมในการติดตามและการประเมินผล  

จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับ ความหมาย ชนิด และลักษณะของการมีสวนรวม

สามารถสรางมิติ  (Domination)  หรือองคประกอบของการมีสวนรวมกับการพัฒนาของภาครัฐที่มี
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ประสิทธิภาพไดวามี 5 องคประกอบ ไดแก การมีสวนรวมดานการหาสาเหตุของปญหา ดานการ

วางแผน ดานการดําเนินงานและการปฏิบัติการ ดานการติดตามและประเมินผล ดานการบํารุงรักษา

และปรับปรุงแกไข ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดของพินิจ  ลาภธนานนท   (2529 : 22)ไพรัตน  เดชรินทร  

(2529 : 6-7)  และโคเฮน และ อัฟออฟ  (Cohen and Uphoff.  1980 : 219-222) เปนหลักในการสราง 

และนําแนวคิดของนักวิชาการคนอ่ืนๆ เขาเปนขอพิจารณาเพื่อแกไข  ขอบกพรองขององคประกอบ 

ตลอดจนทําการปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษา นับไดวาเปน องคประกอบ นิติของการมีสวน

รวม 5 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนการพิจารณาต้ังแตเร่ิมโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุด ติดตามผลการดําเนิน

โครงการ องคประกอบ / มิติ ของการมีสวนรวมน้ีจะ นําไปใชในการสรางตัวแปรในงานวิจัยเลมน้ี

ดวย 

  

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

เน่ืองจากมีงานวิจัยที่กลาวถึงการมีสวนรวมของผูนําในการบริหารจัดการ ในการ

พัฒนาของภาครัฐมีจํานวนไมมาก ผู วิ จัยจึงไดทําการประมวลเอกสารที่แสดงถึงปจจัยที่

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมที่ทําใหประชาชนมีสวนรวม 

ฉัตรชัย  ดวงจาด  (2545 : 34 , อางอิงจาก  สุเมธ  ทรายแกว.  2536.  การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ. หนา 31, 59-61) ไดเสนอวาบุคคล 4 ฝายที่มี

ความสําคัญตอโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมชนบท ประกอบไปดวย ประชาชนในทองถิ่น ผูนํา

ทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลภายนอก และไดเสนอถึงปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่มี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก เพศและอายุ สถานภาพในครอบครัว ระดับ

การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายไดและทรัพยสิน ระยะเวลาที่อยูในโครงการ พื้นที่ดินถือ

ครองและสถานภาพการทํางาน 

นาคม  ธีรสุวรรณ  (2541 : 23)  ไดเสนอไวในงานวิจัยวา ปจจัยที่ดานคุณลักษณะสวน

บุคคลที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ที่

อยูอาศัย ระยะเวลาที่อยูในทองถิ่น และปจจัยอ่ืนๆ เชนการอาศัยอยูในเมืองหรือชานเมือง จํานวน

สมาชิกที่อยูในครอบครัวและลักษณะของครอบครัว คานิยมและทัศนคติ 

สากล  สถิตวิทยานนท  (2532 : 166-167)  อธิบายถึงสาเหตุของการมีสวนรวมใน

กิจกรรมของภาครัฐไววา มีอยู 3 สาเหตุ ไดแก 

1.  ความสนใจและความหวงกังวลรวมกันสวนบุคคล ซึ่งบังเอิญเห็นพองตองกัน

และกลาย เปนความสนใจความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 
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2.  ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูน้ัน 

เปนสิ่งผลัก ดันที่นําไปสูการรวมกลุม การวางแผน การรวมมือทํางานรวมกัน 

3.  การตกลงรวมกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงกลุม หรือชุมชนไปในทิศทางที่ถึง

ปรารถนา  โดยการตัดสินใจรวมกันตองรุนแรง มากพอที่จะทําใหเกิดความคิดริเร่ิมและการกระทํา

การที่สนองตอความเห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมน้ันๆ 

จากงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ ไดชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับการมี

สวนรวมในกิจกรรมภาครัฐของประชาชน ประกอบไปดวย 2 ปจจัยหลักไดแก ปจจัยดาน

คุณลักษณะสวนบุคคลที่ไมสามารถเลี่ยนแปลงได เชน เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม ระดับ

การศึกษา ระยะทางจากสถานที่ เปนตน และปจจัยทางดานสวนบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได 

เชน ลักษณะทางจิตวิทยา ความรูสึกที่มีตอเหตุการณใดๆเปนตน 

 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

  พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง   การศึกษาพฤติกรรม  การตัดสินใจและการกระทํา

ของผูบริโภค  ที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา  นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห

พฤติกรรม ผูบริโภค  ดวย เหตุผลหลายประการกลาวคือ  (1) พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธ

การตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดที่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (2) เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด ( 

Marketing  concept ) ที่วาการทําใหลูกคาพึงพอใจ   ดวยเหตุน้ีจึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (ศิ

ริวรรณ  เสรีรัตน.  2541 : 124) 

  

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing  consumer  behavior)  เปนการคนหา หรือ

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค   เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค  คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ

การตลาด (Marketing  strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม   

 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ  6Ws  และ  1H  ซึ่งประกอบดวย 

WHO?, WHAT?, WHY?,WHO?, WHEN?, WHERE?, และ HOW? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ 

หรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES,  ORGANIZATIONS, 

OCCASIONS, OUTLETS, and OPERATIONS (ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  2541 : 125 - 126) 
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คําถาม (6Ws  และ  1H) 

 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) 

 2.  ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 

 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) 

 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates  in the buying?) 

 5.  ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 

 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) 

7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) 

 

คําตอบที่ตองการทราบ  (7Os) 

 1.  ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants)  ทางดาน   (1)  ประชากรศาสตร   (2)  ภูมิศาสตร    

(3)  จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห   (4) พฤติกรรมศาสตร 

 2.  สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)   สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ   ก็คือ   

ตองการ  คุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product  component) และความแตกตางที่

เหนือกวาคูแขงขัน       ( Competitive  differentiation ) 

 3.  วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives)    ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการของ

เขาดานรางกายและดานจิติทยา   ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรมการซื้อ คือ  (1) ปจจัย

ภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา  (2)  ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  (3)  ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4.  บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations)    มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  ประกอบดวย          

(1)  ผูริเร่ิม  (2)  ผูมีอิทธิพล  (3)  ผูตัดสินใจซื้อ  (4)  ผูซื้อ  (5)  ผูใช 

 5.  โอกาสในการซื้อ (Occasions)   เชน   ชวงเดือนใดของป   หรือชวงฤดูใดของป     ชวง

วันใดของเดือน   ชวงเวลาใดของวัน   โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

 6.  ชองทางหรือแหลง (Outlets)    ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ  เชน  หางสรรพสินคา  ซุปเปอร

มาเก็ต   รานขายของชํา   บางลําพู    พาหุรัด   สยามสแควร 

 7.  ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ  (Operation)    ประกอบดวย    (1) การรับรูปญหา    (2)  การ

คนหา 

ขอมูล  (3)  การประเมินผลทางเลือก  (4)  ตัดสินใจซื้อ  (5)  ความรูสึกภายหลังการซื้อ 
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      Buyer’s black  box   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 

      ปจจัยภายนอก                   ปจจัยภายนอก              ปจจัยเฉพาะบุคคล            ปจจัยภายใน 

(External  Factor)          (External  Factor)            (Personal Factor)  
         (Internal  factor)            
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สิ่งกระตุนภายนอก 
   (Stimulus = S) 

 
สิ่งกระตุนทางการตลาด       สิ่งกระตุนอื่นๆ 
(Marketing stimuli )           
(Other stimuli) 
  ผลิตภณัฑ    เศรษฐกิจ 
  ราคา     เทคโนโลยี 
  การจัดจําหนาย     การเมือง 
  การสงเสริมการตลาด   วัฒนธรรม 
   ฯลฯ 

กลองดําหรือ

ความรูสึกนึกคิด

ของผูซือ้ 
(Buyer’s 
characterist
ics) 

   การตอบสนองของผูซือ้ 
      (Response = 
R) 
      
     การเลือกผลิตภณัฑ 
     การเลือกตรา 
     การเลือกผูขาย 
     เวลาในการซือ้ 
     ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผูซือ้ (Buyer’s 
characteristics) 
  
ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 
ปจจัยดานสังคม (Social) 
ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s decision  
process) 
  
การับรูปญหา (Problem  recognition) 
การคนหาขอมูล (Information  search) 
การประเมินผลทางเลือก ( Evaluation of 
alternatives ) 
การตัดสินใจซื้อ ( Purchase  decision ) 

   
  

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม              
(Cultural) 
1.1 วัฒนธรรมพ้ืนฐาน
(Culture) 
1.2 วัฒนธรรมยอย
(Subculture) 
1.3 ชั้นสังคม 
(Social class) 

2. ปจจัยทางสังคม
(Social) 
 2.1 กลุมอางอิง
(Reference 
groups) 
2.2 ครอบครวั 
(Family) 
2.3 บทบาทและสถานะ
(Roles  and 
statuses) 

3. ปจจัยสวนบุคคล 
(Personal) 
3.1 อาย ุ(Age) 
3.2 วงจรชีวติครอบครวั           
( Family life  cycle) 
3.3 อาชีพ (Occupation)  
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(Economic  
circumstances) หรือ
รายได (Income) 
3.5 คานิยมและรูปแบบการ 
ดํารงชวีิต (Value and life 
style) 

4.ปจจัยดานจิตวิทยา
(Psychological) 
4.1 การจูงใจ 
(Motivation) 
4.2 การรับรู 
(Perception) 
4.3 การเรียนรู 
(Learning) 
4.4 ความเชือ่ (Beliefs) 
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) 
4.6 บุคลิกภาพ 
(Personality) 
4.7 แนวคิดของตนเอง 
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ภาพประกอบ   แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ(ผูบริโภค) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ

ของผูบริโภค    

ที่มา : คอตเลอร (Kotler.  1997 : 172) 
 

 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer  behavior  model)  เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให

เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน  (Stimulus)  ที่ทําใหเกิด

ความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’ s  black  box) ซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได   ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ

ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ  ของผูซื้อ  แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s  response)  

หรือ  การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s  purchase  decision) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2541 : 

128 - 135) 

 จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีอยูที่มีสิงกระตุน (Stimulus)  ใหเกิดความตองการกอน  แลวทําให

เกิดการตอบสนอง  (Response)  ดังน้ัน  โมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา   S-R Theory   โดยมีรายละเอียดของ

ทฤษฎีดังน้ี 

 1.  สิ่งกระตุน (Stimulus)  สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside  stimulus)  

และสิ่งกระตุนจากภายนอก   (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุน

ภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ  สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อ

สินคา  (Buying  motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดวยเหตุผล  และใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา 

(อารมณ) ก็ไดสิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย  2 สวน  คือ 

  1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing  Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนสิ่งกระตุนที่ เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด

(Marketing mix) ประกอบดวย 

   (1)  สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให

สวยงามเพื่อกระตุนความตองการ 

   (2)  สิ่งกระตุนดานราคา  เชน  การกําหนดราคาสิคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ  โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

   (3)  สิ่งกระตุนดานกาจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ place)  

เชน  จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึง  เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความ

ตองการซื้อ 
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   (4)  สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  เชน การโฆษณา

สม่ําเสมอ  การใชความพยายามของพนักงานขาย  การลด  แลก  แจก  แถม  การสรางความสัมพันธ

อันดีกับบุคคลทั่วไปเหลาน้ี  ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 

  1.2  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคการ  ซึ่งบริษัทควบคุมไมได  สิ่งกระตุนเหลาน้ี  ไดแก 

   (1)  สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic)    เชน  ภาวะเศรษฐกิจ   รายได

ของผูบริโภค  เหลาน้ีมีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

   (2)  สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)  เชน  เทคโนโลยีใหมดาน

การฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ  สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น 

   (3)  สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law  and  political)  เชน  

กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหน่ึงจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ 

   (4)  สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture)    เชน   ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยในเทศกาลตางๆ  จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลน้ัน 

 2.  กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s  black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ

ที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black  box)  ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได  จึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ  และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

  2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer  characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย

ตางๆ  คือ  ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยดานจิตวิยา  ซึ่ง

รายละเอียดแตละลักษณะจะกลาวถึงในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

  2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ     (Buyer  decision  process)     

ประกอบดวยขั้นตอน  คือ  การรับรูความตองกร (ปญหา)  การคนหาขอมูล  การประเมินผล

ทางเลือก  การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ        ซึ่งมีรายละเอียดในแตละ

กระบวนการ     จะกลาวถึงในหัวขอกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

 3.  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s  Response)  หรือ  การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผู

ซื้อ(Buyer’s  purchase  decision)  ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ  ดังน้ี 

  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product  choice)  ตัวอยาง  การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา  

มีทางเลือกคือ  นมสดกลอง  บะหมี่สําเร็จรูป  ขนมปง 

  3.2  การเลือกตราสินคา (Brand  choice)  ตัวอยาง  ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง  

จะเลือกยี่หอโฟโมสต  มะล ิ ฯลฯ 
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  3.3  การเลือกผูขาย (Dealer  choice)  ตัวอยาง  ผูบริโภคจะเลือกจาก

หางสรรพสินคาใดหรือรานคาใกลบาน  รานใด 

  3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase  timing)  ตัวอยาง  ผูบริโภคจะเลือกเวลา  

เชา  กลางวัน  หรือเย็น  ในการซือ้นมสดกลอง 

  3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase  amount)  ตัวอยาง  ผูบริโภคจะเลือกวาจะ

ซื้อหน่ึงกลอง  คร่ึงโหล  หรือหน่ึงโหล 

 

ปจจัยสําคัญ (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภคการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ

ผูบริโภคทางดานตางๆ     และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม     เมื่อผูซื้อไดรับสิ่ง

กระตุนทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอ่ืนๆ  ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  ซึ่งเปรียบเสมือน

กลองดํา  ที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได   งานของผูขายและนักการตลาด   คือ  คนหาวาลักษณะ

ของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลสิ่งใดบาง  การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมาย

จะมีประโยชนสําหรับนักการตลาด  คือ ทราบความตองการและลักษณะของลูกคา   เพื่อที่จะจัด

สวนประสมทางการตลาดตางๆ  กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง 

  

ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก  ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวน

บุคคล  และปจจัยดานจิตวิยา  โดยีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture  factor)  เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  โดยเปน

ที่ยอมรับจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง  โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม

หน่ึง (Stanton  and  Futrell. 1987 : 664)  คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม  และ

กําหนดความแตกตางของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน   วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและ

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม  และนํา

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน ไปใชกําหนดโปรแกรมการตลาด  ตัวอยาง  การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมในสังคมไทย  (1)  สตรีมีบทบาทในสังคม  เชน  บทบาททางการเมืองและทํางานมากขึ้น  

และมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (2)  มนุษยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต  (3) บุคคลมีความหวงใยใน

สุขภาพของตนเอง  (4)  มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่อยูอาศัย  (5)  ทัศนคติตอเร่ืองเพศเปลี่ยนแปลง  

(6)  บุคคลตองการความสะดวกสบายมากขึ้น  (7)  บุคคลตองการความเพลิดเพลินและพักผอน

เน่ืองจากการทํางานหนัก     ในปจจัยดานวัฒนธรรมน้ี     นักการตลาดตองศึกษาถึงคานิยมใน

วัฒนธรรม    (Cultural  value)     ซึ่งหมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลในสังคม     ประกอบดวย  
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(1)  คานิยมของบุคคลที่มีตอสังคม  (People’s  views  of  themselves)  (2) คานิยมของบุคคลที่มีตอ

สังคมอ่ืน  (People’s  views  of  others)  (3)  คานิยมของบุคคลที่มีตอองคการ  (People’s  views  of  

organization)  (4)  คานิยมของบุคคลตอสังคม  (People’s  views  of  society)  (5)  คานิยมของ

บุคคลตอธรรมชาติ (People’s  views  of  nature)  (6)  คานิยมของบุคคลตอมวลมนุษยชาติ  

(People’s  views  universe)    นักการตลาดตองศึกษาคานิยมในวัฒนธรรมตางๆ  แลวกําหนดกล

ยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรม   กลยุทธที่นําไปใชมาก   คือ  กลยุทธการ

โฆษณา 

 วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพื้นฐาน  วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคม โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

  1.1  วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture)  เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม  เชน  

ลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย  ทําใหมีลักษณะ

พฤติกรรมที่คลายคลึงกัน 

  1.2  วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture)  หมายถึง  วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี

ลักษณะเฉพาะและแตกตางกันซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน  วัฒนธรรมยอยเกิด

จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร  และลักษณะพื้นฐานของมนุษย  ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย 

   (1)  กลุมเชื้อชาติ (Nationality  groups)   เชื้อชาติตางๆ  ไดแก  ไทย  จีน  

อังกฤษ  อเมริกัน  แตละเชื้อชาติมีการบริโภคสินคาที่แตกตางกัน 

   (2)  กลุมศาสนา (Religious  groups)   กลุมศาสนาตางๆ  ไดแก  ชาวพุทธ  

ชาวคริสต         ชาวอิสลาม   ฯลฯ      แตละกลุมมีประเพณีและขอหามที่แตกตางกัน  จึงมี

ผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภค 

   (3)  กลุมสีผิว (Recial  groups)  กลุมสีผิวตางๆ  เชน  ผิวดํา  ผิวขาว  ผิว

เหลือง  แตละกลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกัน 

   (4)  พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical  areas) หรือทองถิ่น (Region) 

พื้นที่ทางภูมิศาสตร  ทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกันและมีอิทธิพลตอการบริโภคที่

แตกตางกันดวย 

   (5)  กลุมอาชีพ (Occupational)  เชน  กลุมเกษตรกร  กลุมผูใชแรงงาน  

กลุมพนักงาน  กลุมนักธุรกิจและเจาของกิจการ  กลุมวิชาชีพอ่ืนๆ  เชน  แพทย  นักกฎหมาย ครู 

   (6)  กลุมยอยดานอายุ  (Age)   เชน  ทารก  เด็ก  วัยรุน  ผูใหญวัยทํางาน  

และผูสูงอายุ 

   (7)  กลุมยอยทางเพศ  (Sex)  ไดแก  เพศหญิง  และเพศชาย 
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  1.3  ชั้นของสังคม  (Social  class)  หมายถึง  การแบงสมาชิกของสังคมออกเปน

ระดับฐานะที่แตกตางกัน  โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีฐานะอยางเดียวกัน และสมาชิกในชั้น

สังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน     การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่วไปถือเกณฑ   รายได    

ทรัพยสิน  หรืออาชีพ  ชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหน่ึง  ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      

แตละชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง  นักการตลาดตองศึกษา

ชั้นสังคม  เพื่อเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด    การกําหนดตลาดเปาหมาย   กําหนดตําแหนง

ผลิตภัณฑ  และศึกษาความตองการของตลาดเปาหมายรวมทั้งจัดสวนประสมการตลาดใหสามารถ

สนองความตองการของแตละชั้นสังคมไดถูกตอง  ชั้นสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได  3  ระดับ  

และแบงเปนกลุมยอยได  6  ระดับ  ลักษณะที่สําคัญของชั้นสังคมมีดังน้ี  (1)  บุคคลภายในชั้นสังคม

เดียวกันมีแนวโนมจะประพฤติเหมือนกัน  และบริโภคคลายคลึงกัน  (2)  บุคคลจะถูกจัดลําดับสูง

หรือตํ่า  ตามตําแหนงที่ยอมรับในสังคมน้ัน (3)  ชั้นของสังคมแบงตามอาชีพ  รายได  ฐานะตระกูล  

ตําแหนงหนาที่  หรือบุคลิกลักษณะ  (4)  ชั้นสังคมเปนลําดับขั้นตอนที่ตอเน่ืองกัน และบุคคลสมา

รถเปลี่ยนชั้นของสังคมใหสูงขึ้น หรือตํ่าลงได  ลักษณะชั้นของสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได  3  

ระดับ และเปนกลุมยอยได 6 ระดับ  ดังน้ี 

1. ระดับสูง (Upper  class)  แบงเปนกลุมยอยได  2  กลุม  คือ 

1.1 ระดับสูงอยางสูง  (Upper-upper  class)    ไดแก    ผูดีเกา   และ

ไดรับมรดกจํานวนมาก  เน่ืองจากกลุมน้ีมีอํานาจซื้อพอเพียง  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมน้ี  ไดแก  

สินคาฟุมเฟอย  เชน  เพชร  รถยนตราคาแพง  บานราคาแพง 

1.2 ระดับสูงอยางตํ่า (Lower-upper  class)     ไดแก     ผูบริหาร

ระดับสูง เศรษฐี  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมน้ีจะคลายคลึงกับขอ  1.1  กลุมน้ีจะมีความตองการดาน

การยกยองมากกวากลุม  1.1 

2. ระดับกลาง (Middle  class)  แบงเปนกลุมยอยได  2  กลุม  คือ 

2.1 ระดับกลางอยางสูง (Upper-middle  class)    ไดแก    ผูที่ไดรับ

ความสําเร็จทางอาชีพพอสมควร  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมน้ี  ไดแก  บาน  เสื้อผา  รถยนตที่

ประหยัดนํ้ามัน  เฟอรนิเจอร  และของใชในครัวเรือน  กลุมน้ีมีความตองการดานการยกยองสูงมาก 

2.2 ระดับกลางอยางตํ่า (Lower-middle  class)    ไดแก    พนักงาน

ระดับ 

ปฏิบัติงาน  และขาราชการระดับปฏิบัติงาน   สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมน้ี  เปนสินคาราคาปานกลาง  

เชน  สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

3. ระดับตํ่า (Lower  class)  แบงเปนกลุมยอยได  2  กลุม  คือ 
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3.1 ระดับตํ่าอยางสูง (Upper-lower  class)  ไดแก  กลุมผูใชแรงงาน  

และมีทักษะพอสมควร  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมน้ี   ไดแก   สินคาจําเปนแกการครองชีพ และราคา

ประหยัด 

3.2 ระดับตํ่าอยางตํ่า (Lower-lower  class)  ไดแก  กรรมกร ที่มีรายได

ตํ่า สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมน้ีมีลักษณะคลายคลึงกับขอ  3.1 

กลาวโดยสรุป   ชั้นของสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา   การ

กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย   การโฆษณา  การใหบริการ  และ

กิจการทางการตลาดตางๆ  แตละชั้นของสังคม จะแสดงความแตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ  และการบริโภคผลิตภัณฑ  ดังน้ัน  นักการตลาดจําเปนตองศึกษาชั้นของสังคม  เพื่อผลิต

สินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในแตละชั้นของสังคม 

 2.  ปจจัยดานสังคม  (Social  factor)   เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  และมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการซื้อ  ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง  ครอบครัว  บทบาท  และสถานะ

ของผูซื้อ 

  2.1  กลุมอางอิง (Reference  groups)  เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย  กลุมน้ี

จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ  ความคิดเห็น  และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบง

ออกเปน  2 ระดับ คือ 

   (1)  กลุมปฐมภูมิ   (Primary  groups)   ไดแก ครอบครัว  เพื่อนสนิท  และ

เพื่อนบาน 

   (2)  กลุมทุติยภูมิ (Secondary  groups)  ไดแก  กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม  

เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน  บุคคลกลุมตางๆในสังคม 

  กลุมอางอิง    จะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม  ทางดานการเลือกพฤติกรรมและการ

ดํารงชีวิต  รวมทั้งทัศนคติ   และแนวความคิดของบุคคล  เน่ืองจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับ

ในกลุม  จึงตองปฏิบัติตาม  และยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล         นักการตลาดควร

ทราบวากลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร   เชน   การเผยแพรศาสนา

คริสตแกกลุมวัยรุน  จะใชนักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา 

  2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ  

ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล    สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว   การ

ขายสินคาอุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย  จีน ญ่ีปุน  หรือยุโรปซึ่ง

จะมีลักษะแตกตางกัน 
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  2.3  บทบาทและสถานะ (Roles  and  statuses)  บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม  

เชน ครอบครัว  กลุมอางอิง  องคกร  และสถาบันตางๆ  บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกัน

ในแตละกลุม    เชน   ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหน่ึง      จะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาท

เปนผูคิดริเร่ิม   ผูตัดสินใจซื้อ  ผูมีอิทธิพล  ผูซื้อ  และผูใช 

 3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal  factors)  การตัดสินใจของผูซื้อ  ไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ    ไดแก   อายุ  ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทาง

เศรษฐกิจ  การศึกษา  รูปแบบการดํารงชีวิต  บุคลิกภาพ  และแนวความคิดสวนบุคคล  ดังน้ี 

  3.1  อายุ  (Age)    อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน    การ

แบงกลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย   ตํ่ากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-64 ป,  

และ 65 ปขึ้นไป  เชน  กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม  และชอบสินคาประเภทแฟชั่น และ

รายการพักผอนหยอนใจ 

  3.2 วงจรชีวิตครอบครัว  (Family  life  cycle  stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของ

บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว      การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ

ตอการ  ทัศนคติ   และคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อ

ที่แตกตางกันวัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยขั้นตอน   แตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภค

แตกตางกัน 

3.3  อาชีพ  (Occupation)  อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ

ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน  เชน  ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน  ประธาน

กรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูง  หรือต๋ัวเคร่ืองบิน  ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวา

ผลิตภัณฑของบริษัท  มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ  เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความ

ตองการใหเหมาะสม 

  3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic  circumstances)  หรือ รายได  (Income) 

โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหลาน้ี

ประกอบดวย  รายได  การออมทรัพย     อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน   นักการ

ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล  การออม และอัตราดอกเบี้ย  ถาภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า  คนมีรายไดตํ่า  กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย  การต้ังราคา   ลดการผลิต

และสินคาคงคลัง  และวิธีการตางๆเพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 

  3.5  การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี

คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า 
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  3.6  คานิยมหรือคุณคา (Value) และ  รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยม

หรือคุณคา (Value)  หมายถึง      ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล   หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   

หมายถึงอัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา    สวนรูปแบบการดําเนินชีวิต  (Lifestyle)   

หรือ  AIOs    หมายถึง  รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย  โดยแสดงออกในรูป  (1)  กิจกรรม  

(Activities)  เชน  งานอดิเรก  การใชเวลาวาง  การพักผอน  เปนตน  (2)  ความสนใจ (Interests)  เชน  

ครอบครัว  อาหาร  งาน  ความสําเร็จ  เปนตน  (3)  ความคิดเห็น (Opinions)  เชน  การเมือง  ธุรกิจ  

เศรษฐกิจ  เปนตน   

 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological  factor)  การเลือกซื้อของบุคคล  ไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยดานจิตวิทยา  ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค  ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการ

ใชสินคา  ปจจัยภายในประกอบดวย  (1)  การจูงใจ        (2)  การรับรู     (3)  การเรียนรู     (4)  ความ

เชื่อถือ  (5)  ทัศนคติ  (6)  บุคลิกภาพ  (7)  แนวความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  (ศิ

ริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2541 : 138 - 144) 

4.1  การจูงใจ (Motivation)   หมายถึง   พลังสิ่งกระตุน (Drive)  ที่อยูภายในตัว

บุคคล  ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ  (Stanton  and  Futrell.  1987  : 649)  การจูงใจเกิดภายในตัว

บุคคล  แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก  เชน  วัฒนธรรม  ชั้นทางสังคม  หรือสิ่งกระตุนที่

นักการตลาดใชเคร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ 

4.2 การรับรู   (Perception)       เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการ

เลือกสรร   จัดระเบียบ  และตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย  หรือหมายถึง

กระบวนการความเขาใจ  (การเปดรับ)  ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู  จากความหมายน้ีจะเห็น

วาการรับรู  เปนกระบวนการของแตละบุคคล    ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน    เชน    ความเชื่อ   

ประสบการณ   ความตองการและอารมณ  นอกจากน้ียังมีปจจัยภายนอก  คือ  สิ่งกระตุน  การรับรู  

จะพิจารณาเปนกระบวนการกลั่นกรอง  การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง   5   

ไดแก  การไดเห็น  ไดกลิ่น  ไดยิน  ไดรสชาติ  และไดรูสึก  ขั้นตอนการรับรูมี  4  ขั้นตอน  คือ  (1) 

การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective  explosure) (2)  การต้ังใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร 

(Selective attention) (3) ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective  comprehension)  (4)  การ

เก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร  (Selective  retention) 

  4.3  การเรียนรู  (Learning)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และ  (หรือ)  

ความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา  การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อ  บุคคล

ไดรับสิ่งกระตุน  (Stimulus)  และจะเกิดการตอบสนอง  (Response)  ซึ่งก็คือ  ทฤษฎี  สิ่งกระตุน – 

การตอบสนอง  (Stimulus – Response  (SR)  theory)  นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีน้ี  ดวยการ
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โฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีก  หรือจัดการสงเสริมการขาย  (ถือวาเปนสิ่งกระตุน)  เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจ

ซื้อและใชสินคาเปนประจํา  (เปนการตอบสนอง)  การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง  เชน  

ทัศนคติ  ความเชื่อถือ  และประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุนน้ัน จะมีอิทธิพลที่ทําให

เกิดการเรียนรูไดตองมีคุณคาในสายตาลูกคา ตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจก

ของตัวอยาง  จะมีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียนรู  คือ  การทดลองใช  ไดดีกวาการจัดกิจกรรมการแถม  

เพราะการแถมน้ันลูกคาตองเสียเงินเพื่อซื้อสินคา  ถาลูกคาไมซื้อสินคา  ก็จะไมเกิดการทดลองใช

สินคาที่แถม 

  4.4  ความเชื่อ  (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซึ่งเปน

ผลมาจากประสบการณในอดีต  เชน  เอสโซ  สรางใหเกิดความเชื่อถือวานํ้ามันเอสโซ  มีพลังสูง  

โดยใชสโลแกนวา  จับเสือใสถังพลังสูง  เปปซี่  สรางใหเกิดความเชื่อถือวา  เปนรสชาติของคนรุน

ใหม  นํ้ามันไรสารตะกั่ว  ในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อถือวา  การใชนํ้ามันไรสารตะกั่ว  มีปญหา

กับเคร่ืองยนต  ซึ่งเปนความเชื่อในดานลบ  ที่นักการตลาดตองรณรงค  เพื่อแกไขความเชื่อถือที่

ผิดพลาด 

4.5  ทัศนคติ  (Attitudes)    หมายถึง    การประเมินความพึงพอใจ   หรือไมพึง 

พอใจของบุคคล  ความรูสึกดานอารมณ  และแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง  (Kotler.  1997 : 188)  หรือ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของบุคคล  ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

(Stanton  and  Futrell.  1987 : 126)ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ  ในขณะเดียวกันความ

เชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ  จากการศึกษาพบวา  ทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมี

ความสัมพันธกัน  นักการตลาดจึงตองศึกษาวาทัศนคติน้ันเกิดขึ้นมาไดอยางไร และเปลี่ยนแปลง

อยางไร การเกิดทัศนคติน้ันเกิดจากขอมูลที่แตละคนไดรับ  กลาวคือ  เกิดจากประสบการณที่เรียนรู

ในอดีตเกี่ยวกับสินคา  หรือความนึกคิดของบุคคล  และเกิดจากความสัมพันธที่มีตอกลุมอางอิง  

เชน  พอ  แม  เพื่อน  บุคคลชั้นนําในสังคม  เปนตน   ถานักการตลาดตองการใหผูบริโภคซื้อสินคา

ของเขา  นักการตลาดมีทางเลือก  คือ 

     (1)  สรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ 

(2)  พิจารณาวาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไร  แลวจึงพัฒนาสินคาให 

สอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภค  โดยทั่วไปการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติ  ทําไดงาย

กวาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคา  เพราะตองใชเวลานาน  

และใชเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร  จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได  นักการตลาด

ตองยึดหลักองคประกอบของการเกิดทัศนคติ  ซึ่งม ี 3  สวน  คือ   
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1. สวนของความเขาใจ      (Cognitive  component)    ประกอบดวย   

ความรูหรือความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา  หรือผลิตภัณฑของผูบริโภค   

2. สวนของความรูสึก     (Affective  component)     หมายถึง    สิ่งที่

เกี่ยวกับอารมณ  ซึ่งเปนความพอใจและไมพอใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

   3.  สวนของพฤติกรรม  (Behavior  component)  หมายถึง  แนวโนมของ

การกระทําที่เกิดจากทัศนคติ  หรือ  เปนการกําหนดพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง    ที่มีผลตอ

ผลิตภัณฑ  หรือตราสินคา  เชน  กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการแลกซื้อตามที่เสนอเงื่อนไข 

  4.6  บุคลิกภาพ  (Personality)    หมายถึง  ลักษณะดานจิตวิทยา  ที่แตกตางกันของ

บุคคล  ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิม  และสอดคลองกับทฤษฎี

การจูงใจของฟรอยด  (Freud’s  theory  of  motivation)  มีขอสมมติวา  อิทธิพลดานจิตวิทยา  ซึ่ง

กําหนดพฤติกรรมมนุษย  (แรงจูงใจ  (Motives)  และบุคลิกภาพ  (Personality) )  สวนใหญเปนจิตใต

สํานึก  (Unconcious)  ซึ่งเปนสวนกําหนดบุคลิกภาพของมนุษย  อันประกอบดวย  อิด (Id)   อีโก 

(Ego)  ซูเปอรอีโก (Superego)  ทฤษฎีน้ี  ไดนําไปใชในการกําหนดบุคลิกภาพของผูบริโภคดวย  

ฟรอยด  พบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน  ทั้ง  3  ระดับ

น้ี 

   (1).  อิด (Id)  เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้น

พื้นฐานของมนุษย  ตามความตองการที่แทจริง  โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมน้ันเหมาะกับ

คานิยมของสังคม  พฤติกรรมที่เกิดจากอิด  อาจจะดีหรือไมดีก็ได  เชน  พฤติกรรมการกาวราว  

ความตองการทางเพศ  ความตองการแสวงหาความพอใจ  ฯลฯ 

   (2).  อีโก (Ego)  เปนความตองการดานการยกยอง  ความภาคภูมิใจ  ความ

เคารพ  และสถานะของบุคคล  อีโก เปนศูนยกลางการควบคุมดวยเหตุผลของจิตใจมนุษย  เพื่อรักษา

ความสมดุลยจากความตองการทางสัญชาตญาณที่เกิดจากอิด  และความตองการดานสังคม  ดังน้ัน  

อีโก  จึงเปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เหตุผล หรือเหตุการณที่เปน

จริงในสังคม เชน การใชโทรศัพทมือถือ หรือการใชบัตรเครดิตเปนสวนที่สนองความตองการดาน

สังคม  การใชรถเบนซ  ถือเปนอีโก ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่แสดงออกมาตามคานิยมของสังคม  ทํา

หนาที่เปนตัวเก็บกดสิ่งกระตุนจากอิด 

   (3).  ซุปเปอรอีโก (Superego)  เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตาม

คานิยมของสังคม และมาตรฐานดานศีลธรรม  ซึ่งเปนที่ยอมรับ  สังคมกลาววา  สิ่งใดเปนสิ่งที่ดีงาม

ควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติ  สวนชองซุปเปอรอีโกก็จะรับไวและปฏิบัติตาม  บทบาทที่สําคัญ

ของซุปเปอรอีโก  คือ  ทําหนาที่ยับยั้งการกระทํา  การแสวงหาความพอใจของบุคคลใหปฏิบัติตาม
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กฎและขอบังคับของสังคม  สวนอีโก  เปนสื่อกลางระหวางอิด   และซุปเปอรอีโก   โดยพยายาม

พัฒนาสิ่งกระตุนจากอิดออกมาเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับซุปเปอรอีโก  นักการตลาดศึกษา

ทฤษฎีฟรอยด  เพื่อสรางบุคลิกภาพของสินคา หรือบุคลิกภาพของผูใชสินคา    โดยมีแนวโนมที่จะ

สอดคลองกับซุปเปอรอีโก    ตัวอยาง  การกระตุนใหเกิดความตองการนํ้ามันไรสารตะกั่วจะชี้ถึง

ภาระความรับผิดชอบของผูใชรถที่จะชวยแกปญหามลพิษทางอากาศการจบการศึกษาในระดับ

ปริญญาไท  ปริญญาเอก  ซึ่งชี้ถึงความตองการในการแกปญหาในสังคม  อาชีพแพทยซึ่งชี้ถึงการ

ชวยเหลือชีวิตมนุษย  และอาชีพครูซึ่งถือวาเปนการสรางอาชีพใหมนุษย 

  4.7  แนวคิดของตนเอง  (Self  concept)  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ

ตนเอง  หรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน  (สังคม)  มีความคิดเห็นตอตนอยางไร  มี  4  กรณี  

ดังน้ี 

   (1)  แนวคิดของตนเองที่แทจริง  (Real  self)  หมายถึง  ความคิดที่บุคคล

มองตนเองที่แทจริง 

   (2)  แนวคิดของตนเองในอุดมคติ  (Ideal  self)  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด

ที่บุคคลใฝฝนอยากใหตนเปนเชนน้ัน  บุคคลจึงมักทําใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดใน

อุดมคติ 

(3)  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม)       มองตนเองที่

แทจริง  (Real  other)  หมายความวา  บุคคลนึกเห็นภาพลักษณวาบุคคลอ่ืน (สังคม)  มองตนเองที่

แทจริงวาเปนอยางไร 

   

(4)  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม)  คิดเกี่ยวกับตนเอง

ในอุดมคติ  (Ideal  other)  หมายถึง  การที่บุคคลตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม)  คิดถึงเขาในแงใด 

 

กลาวโดยสรุป   นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  เชน   

ปจจัยภายนอก  อันเปนผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรม  และสังคม  ปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปน

ปจจัยภายใน   รวมทั้งปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยเหลาน้ีมีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจ

ของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ   โดยจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ   ตัดสินใจดานราคา  การจัดชองทางการ

จัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท 

 

 

กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ 



44 

 

 พฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะเปนกระบวนการ  ที่ตองใชเวลาและความพยายาม  ปจจัย

ภายในและภายนอกที่ไดกลาวมาจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

(Consumer  decision – marketing  process) ซึ่งประกอบดวย  5  ขั้นตอน  ดังน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน

และคณะ.  2543 : 85 - 86) 

การตระหนักถึงความตองการ (Need  recognition)    กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะ

เร่ิมขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความตองการ  ซึ่งอาจเปนความตองการที่เกิดขึ้นภายใน  เชน  ความหิว  

หรืออาจเปนความตองการที่เกิดจากสิ่งกระตุนภายนอก  ที่มากระตุนใหตระหนักถึงความตองการ

ดังกลาว  เชน  ไดเห็นโฆษณา       หรือเห็นตัวสินคา แลวเกิดความตองการขึ้น      แตอาจเกิดความ

ขัดแยงขึ้นไดภายในครอบครัว  เน่ืองจากเงินมีจํากัด  เชน  ภรรยาตองการใชเงินเพื่อการอ่ืนแทนที่จะ

ซื้อสินคาที่สามีตองการ  หากไมสามารถแกปญหาน้ีได  กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจตองหยุดอยู 

ณ จุดน้ี  หรือผูบริหาร  พนักงานขายหรือผูที่ตองติดตอสื่อสารกับลูกคาเปนประจํา แตไมอยูที่ทํางาน  

อาจจะเกิดความจําเปนที่จะตองซื้อโทรศัพทมือถือ  เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสาร  เปนตน 

การคนหาขอมูล (Search)  เมื่อบุคคลไดตระหนักถึงความตองการแลว  เขาจะคนหาวิธีการ

ที่จะทําใหความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ  การคนหาอาจกระทําขึ้นโดยสัญชาตญาณอยาง

รวดเร็ว  หรืออาจตองมีการใชความพยายามและการวิเคราะหขอมูล       การที่บุคคลจะมีการคนหา

ขอมูลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ   คือ  (1)  จํานวนของขอมูลที่จะหาได  (2)  

ความพอใจที่ไดรับจากการคนหาขอมูล  (3)  ผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง  หากไมไดมีการคนหาขอมูล  

เชน  ผูที่ตองการซื้อโทรศัพทมือถือ  ก็จะหาขอมูลเกี่ยวกับรุน  ราคา  คุณภาพ  ความคงทน  และ

บริการหลังการขาย  จากแหลงตางๆ  เชน  เพื่อน  บริษัท  ตัวแทนจําหนาย    หรือพนักงานขาย    

ตามนิตยสารหรือหนังสือพิมพที่ลงโฆษณาไว  เปนตน  ดูรายละเอียดแหลงขอมูลการซื้อที่เปน

ทางการและไมเปนทางการในตารางดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  แสดงแหลงของขอมูลการซื้อที่เปนทางการ (Formal soures) และไมเปนทางการ (Informal 

sources) 

 แหลงขอมูลที่เปนทางการ (Formal  sources) 
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ความพยายามทางการตลาดของบริษัท  ไดแก  การโฆษณา  พนักงานขาย  การจัดจําหนาย  เปนตน 

แหลงขอมูลที่เปนหนวยงาน  ไดแก  ขอกําหนดทางวิศวกรรม  ตัวอยางและการทดสอบรายงาน 

ผลการทํางาน 

สิ่งตีพิมพตางๆ  เชน  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  เปนตน 

ความพยายามของรัฐบาล  เชน  การกําหนดมาตรฐานสินคา  การพิจารณางานโฆษณา 

แหลงขอมูลที่ไมเปนทางการ (Informal  sources) 

1. ประสบการณของบุคคล  เชน  การเคยใชสินคาน้ันมากอน  ความภักดีที่มีตอกิจการ  เปนตน 

2. ปากตอปาก  ไดแก  ประสบการณและความคิดเห็นของเพื่อน  ญาติพี่นอง  และผูคุนเคย 

3. ผูนําความคิดเห็น  ไดแก  กลุมอางอิง  วารสารหรือนิตยสาร  เปนตน 

  

3.  การประเมินผลทางเลือกตางๆ  (Evaluation  of  alternatives)  หลังจากขั้นตอนของการ

คนหาขอมูลแลว  ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ  ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ  

ในขั้นน้ีผูบริโภคตองกําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล  ซึ่งเกณฑการ

พิจารณาเปนเร่ืองของเหตุผลที่มองเห็น  เชน   ราคา  ความคงทน   หรือคุณสมบัติของสินคา  เปน

ตน  หรือเปนเร่ืองราวของความพอใจสวนบุคคล  เชน  ชื่อเสียงของตราสินคา  แบบหรือสี  เปนตน  

จากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึงทางเลือกที่เปนไปได   ถาทางเลือกที่ไดมีเพียงทางเลือก

เดียว   การประเมินผลก็ทําไดงาย     แตบางคร้ังทางเลือกที่ไดมีหลายแบบ   ฉะน้ันผูบริโภคตอง

พิจารณาเลือกทางเลือกที่กอใหเกิดความพอใจมากที่สุด ดังน้ัน นักการตลาดสวนใหญ  จึงสนใจที่จะ

ศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับการประเมินทางเลือกตางๆ  เชน หลังจากที่ผูที่ตองการซื้อ

โทรศัพทมือถือไดขอมูลตางๆ  มาแลวก็จะนํามาพิจารณาโดยใชเกณฑที่กลาวไปแลว  เพื่อเลือกซื้อ

เพียงยี่หอเดียว  เปนตน 

 4.  การซื้อ (Purchase)  หลังจากพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางแลว  ก็มาถึงขั้นที่จะตองตัดสินใจวา

จะซื้อหรือไม  ถาการประเมินผลทางเลือกเปนที่พอใจ  การซื้อก็จะเกิดขึ้น  ในการตัดสินใจซื้อก็

จะตองพิจารณาตอไปถึงเร่ืองตรายี่หอ  รานที่จะซื้อ  ราคา  สีสัน  เปนตน 

5.  การประเมินผลหลังการซื้อ   (Postpurchase  evaluation)  เมื่อมีการซื้อและใชสินคาแลว  

การประเมินผลที่ไดรับจากการซื้อและใชสินคาก็จะเกิดขึ้น      ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคาที่

เขาซื้อไปน้ัน  เปนสิ่งสําคัญที่นักการตลาดควรจะตองทราบ      ทั้งน้ีเพราะวามันมีผลตอการซื้อซ้ํา

ในคร้ังตอไป      และมีผลตอการแนะนําเพื่อนฝูงดวย  เชน  หลังจากซื้อโทรศัพทมือถือมาใชแลว  

ผูใชก็จะพิจารณาวา  โทรศัพทที่ตัดสินใจซื้อมาน้ันมีคุณภาพและมีการใหบริการหลังการขายดีตามที่

ตองการหรือไม  ถาถูกใจก็แนะนําผูอ่ืน  หรือเมื่อตองการใชอีกก็จะตัดสินใจซื้อของบริษัทเดิม   เปน
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ตน   ดังน้ัน   นักการตลาดจะตองพยายามลดความรูสึกที่ไมดีตอสินคาที่ผูบริโภคซื้อไป   โดยให

ขอมูลที่เนนจุดเดนของสินคา   หรือการติดตามใหบริการหลังการซื้อ  เปนตน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  โมเดล  5  ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  (Five – stage  model  of  

the consumer  buying  process) 

ที่มา : คอตเลอร (Kotler.  2000 : 179) 

 

 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ศศิธร เชิงหอม (2552 : บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บานพันนา ตําบลพันนา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบวา การวิจัยเชิง

            การรับรูปญหา 

      (Problem  recognition) 

           การคนหาขอมูล 

      (Information  search) 

        การประเมินทางเลือก 

  (Evaluation  of  alternative) 

           การตัดสินใจซื่อ 

      (Purchase  decision) 

    พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

   (Postpurchase  behavior) 
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พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานพันนา  ตําบลพันนา  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  

มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวของบานพันนา  เพื่อสรางยุทธศาสตรการ

พัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสม   เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวของ

คณะกรรมการบริหารหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกลุมมัคคุเทศก กอนและหลังการใช

ยุทธศาสตรการพัฒนา  และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหมูบานทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของกลุมนักทองเที่ยวกับเกณฑที่กําหนดไวกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกคณะ

กรรมการบริหารหมูบานทองเที่ยว 15 คน มัคคุเทศก 10 คน  

กลุมนักทองเที่ยวแบบไมพักคาง 40 คนกลุมนักทองเที่ยวแบบพักคางคืน 10 คน 

  อุบลวรรณ  สุวรรณภูสิทธิ์.  (2553 : บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง แนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และเห็นดวยกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.83 และเมื่อหาความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทรกับแนว

ทางการสงเสริมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร พบวา มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง (r 

=.61) นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังใหขอเสนอแนะวา ควรใหมีติดต้ังปายบอกทางใหเห็นชัดเจนและ

ตอเน่ือง มีหองนํ้าไวบริการนักทองเที่ยวใหเพียงพอ มีเจาหนาที่คอยใหความรูความเขาใจแนะนํา

เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวหรือคอยอํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยวและควรมีศาลาหรือที่ใหน่ัง

พัก รวมทั้งยังเห็นวาควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว การจัดกิจกรรม

บริเวณแหลงทองเที่ยวและการพัฒนามัคคุเทศกประจําทองถิ่น รวมถึงการจัดทําเว็บไซดเพื่อให

ขอมูลดานการทองเที่ยวในจังหวัดสุรินทรมีความสมบูรณและประชาสัมพันธการทองเที่ยวใน

จังหวัดสุรินทรใหมากขึ้น 

  กรรณิการ  สองเมือง.  (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลกูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดกาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเทศบาล

ตําบลกูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด คือ ขาดการทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานในการ

จัดการทองเที่ยวไมเพียงพอ และขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการทองเที่ยว จากการศึกษา

วิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวของเทศบาลกูกาสิงห พบวาจุดเดนของเทศบาลกูกาสิงห สวน

จุดออนอยูที่โครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอตอการอํานวยความสะดวกของนักทองเที่ยว สงผลกระทบ

ตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่จะมาทองเที่ยว ที่เทศบาลตําบลกูกาสิงห ดานโอกาสเทศบาล

ตําบลกูกาสิงห โดยประกาศใหป 2551 – 2552 เปนปการสงเสริมการทองเที่ยวรอยเอ็ด และดาน
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อุปสรรค คือ เจตคติของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะคนรุนใหมที่เขามามีสวนรวม ในการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยังอยูในระดับตํ่านอกจากน้ันพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล

ตําบลกูกาสิงห คือ การเนนการมีสวนรวมของชุมชน  โดยมีกลยุทธดังน้ี คือ 1)สรางเครือขายการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2)พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอกับความตองการ ทรัพยากร ทั้ง

ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว และ 4)ปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนคนรุนใหม

ในเทศบาลตําบลกูกาสิงห ใหมีการศึกษาเรียนรูดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของพื้นที่ 

วีระพล  ทองมา  วินิตรา  ลีละพัฒนา และนวนจันทร  ทองมา.  (2554 : บทคัดยอ) ศึกษา

เร่ือง  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ลุมนํ้าแมงอน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา  ผลการประเมินศักยภาพของชุมชนทําใหทราบวา

ชุมชนชาวจีนยูนาน (บานยาง) น้ันมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก  

ทั้งน้ีเน่ืองจากในพื้นที่ของชุมชนเปนที่ ต้ังของพิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)ซึ่งถือวาเปน

พิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Living SITE Museum)โดยมุงเนนใหชุมชนและคนภายในชุมชนเปนศูนยกลาง

ของการนําเสนอเร่ืองราวประวัติความเปนมาภูมิปญญา ความรูและประสบการณผานทาง

นิทรรศการ วัตถุที่สะสมมาต้ังแตอดีต หลักฐานทางประวัติศาสตรในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิง

อนุรักษควบคูไปกับ “โรงงานสีเขียว” ที่สรางขึ้นตามแนวพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ที่ปรารถนาใหพิพิธภัณฑในชุมชนบานยางเปนแหลงทองเที่ยวใหมเชิงอนุรักษและ

วัฒนธรรม น่ันเอง 

ชุมชนชาวจีนยูนานบานยางยังคงรักษาเอกลักษณดานความเชื่อและคานิยมตามวิถีชีวิต

ความเปนอยูของชาวจีนมาต้ังแตบรรพบุรุษอยางแนนแฟน ซึ่งนักทองเที่ยวไมจําเปนที่จะตอง

เดินทางไปไกลถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แตสามารถศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี

และวิถีชีวิตแบบชาวจีนยูนานไดในชุมชนบานยางแหงน้ี ต้ังแตสภาพของบานเรือน การแตงกาย 

การใชภาษาพูด การใชภาษาเขียน หรือแมแตการประกอบอาหารที่เปนเอกลักษณของชาวจีนอยาง

แทจริง นอกจากน้ีชุมชนบานยาง ยังไดมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับ

นักทองเที่ยวทั้งทางดานที่พักแบบโฮมสเตย ซึ่งนักทองเที่ยวจะมีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศของพี่

นองชาวจีนที่อยูรวมกันอยางสันติสุข ภายใตความหลากหลายของศาสนาและความเชื่อ โดยเฉพาะ

ศาลเจา เจาแมกวนอิม พุทธศาสนา คริสตศาสนา และอิสลาม เปนตน การไดชิมและรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพอันเลิศรสของชาวจีน เชน สุกี้ยูนาน ขาหมู หมั่นโถและไกดําตุนยาจีน เปนตน 

สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนน้ัน 

ผูใหขอมูลรายงานวามีสวนรวมในระดับมากในกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมทางความคิด (ความเชื่อ

และคานิยม)และวัฒนธรรมบรรทัดฐาน (อาชีพและวิถีชีวิตประจําวัน) สวนดานวัฒนธรรมบรรทัด
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ฐาน (อาหารและพืชสมุนไพร) รวมทั้งดานวัฒนธรรมทางวัตถุ (ศิลปะและหัตถกรรม) น้ันผูให

ขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลางเทาน้ัน 

นอกจากน้ีผลการวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบหาความสัมพันธระหวางผลการประเมินศักยภาพ

ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชนบานบาง โดยใช X2 – TEST น้ันพบวาไมมีความสัมพันธทางสถิติ จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ระบุวาชุมชนชาวจีนยูนานในลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพ 

ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ัน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ของประชาชนภายในชุมชน 

สงศรี วงษเวช. (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง  รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุมแมนํ้า

ปง ผลการศึกษาพบวา สองฝงแมนํ้าปงมีองคประกอบทางวัฒนธรรมที่ครบถวน จึงเปนสิ่งดึงดูดใจ

ในการทองเที่ยวใหสามารถจัดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ การ

ทองเที่ยวทางนํ้าและทางบก จากการศึกษาพบวาในปจจุบันยังขาดความชัดเจนในการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการวิเคราะหขอมูลโดยวิธี SWOT สรุปไดวา 

จุดแข็ง คือ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีองคประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

จุดออน คือ มีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไมเดนชัด 

อุปสรรค คือ ขาดความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนบริเวณลุมแมนํ้าปง 

โอกาส ของการทองเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมลุมแม นํ้าปง คือ ทําการเผยแพร 

ประชาสัมพันธไดงาย เพราะเกิดกระแสนิยมในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเปนเมืองทองเที่ยว

เปนพื้นฐานอยูแลว 

 

สุดชีวัน  นันทวัน ณ อยุธยา. (2551).  ศึกษาเร่ือง  การจัดการการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมโดยชุมชนเปนศูนยกลาง  ผลการวิจัยพบวา  ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่

มีอายุต้ังแต     20-60 ป ทราบดีวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนสิ่งที่ทํารายไดหลักใหจังหวัด

เชียงใหม ทําใหเกิดการจางงานและการกระจายรายได และมีความคิดเห็นวาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ทองถิ่นจากอดีตจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ควรอนุรักษวัฒนธรรมแบด้ังเดิมไว

เพราะมีความเห็นวา การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีแบบด้ังเดิมไวจะเปนการสงเสริมการทองเที่ยว 

อีกทั้งวัฒนธรรมงานประเพณี เทศกาล ภูมิปญญาของทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวโบราณสถาน 

ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในชุมชน แตพบวาการเขาไปมีสวนรวมของ

ประชาชนเจาของทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวยังมีอยูนอยมากและภาครัฐควรใหความสําคัญ

กับการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น 
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ในสวนของสถานการณ ปญหาและอุปสรรคของปจจัยดึงดูดทางการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 8 ประการ ในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวายังมีปจจัยดึงดูดทางการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมบางประการ เชน พิพิธภัณฑ ดนตรีพื้นบาน และวรรณกรรมทองถิ่น ที่ยังไมไดรับการ

สนับสนุนใหเปนปจจัยดึงดูดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม โดยพบปญหาทั้งทางดานบุคลากรที่มีองคความรูเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวมีอยูนอยและไมได

รับการสนับสนุนทั้งทางดานนโยบายและงบประมาณ คนในชุมชนและเยาวชนคนรุนใหมยังคงเห็น

ความสําคัญในเร่ืองดังกลาวนอย 

จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปแนวทางการจัดการ การทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมโดยเนนใหชุมชนเปนศูนยกลาง ไดดังน้ีคือ 1) การกําหนดนโยบายการศึกษาของรัฐเปน

เคร่ืองมือที่สําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรม และเปนเคร่ืองมือในการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ภายใตกระแส โลกาภิวัตน 2) คือการกําหนดนโยบายการทองเที่ยวของรัฐ จําเปนตองสงเสริมให

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว เพื่อสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการ

พัฒนาการทองเที่ยวของทองถิ่น 3) เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปดพื้นที่ใหภาคประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงาน มีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมในการประเมิน และที่สําคัญ

คือมีสวนรวมในผลประโยชนมากยิ่งขึ้น 4) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาครัฐ องคกร

ที่เกี่ยวของ และคนในชุมชนไมควรมุงเนนประโยชนทางดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียวเปนสําคัญ ควร

มุงเนนวัตถุประสงคและความตองการของเจาของชุมชนและประโยชนที่ชุมชนพึงจะไดรับอยาง

ยั่งยืนในทุกๆ ดาน ทั้งดานคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความงามทางศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชนดวย ทั้งน้ีเพื่อปองกันการผุกรอนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได 

 

 

 

   

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช      

กลุมตัวอยาง 

นักทองเที่ยวชาวไทย  จํานวน 400 คน และมีการสนทนากลุม (Focus group Interview)  กับ

ผูนําชุมชน ผูประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยูยานเยาวราช เพื่อเปนแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช    

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา   และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

   2.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   3.  สรางแบบสอบถาม  แบงออกเปน  5  ตอน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว  เปนคําถามแบบปลายปด  มีจํานวน 8  

ขอ ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เชื้อชาติ และศาสนา 

 ขอที่ 1  เพศ      ไดแก  เพศชาย  และ  เพศหญิง     โดยระดับการวัดของตัวแปรเปน

แบบขอมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale) (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2544 : 35) 
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 ขอที่ 2  อายุ  เปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choice 

Questions) โดยระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลเรียงลําดับ (Ordinal Scale) (กัลยา  วานิชย

บัญชา. 2544 : 36) 

แสดงชวงอายุของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม  

1. 1-19 ป  

2. 20-25 ป  

3. 26-30 ป       

4. 31-35 ป                                

5. 36-40 ป   

6. 41-45 ป                

7. 46-50  ป      

8. 51  ปขึ้นไป  

 

  ขอที่ 3 สถานภาพ  เปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple 

Choice Question)  โดยระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale) (กัลยา  

วานิชยบัญชา. 2544 : 35) 

แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม 

1. โสด  

2. สมรส      

3. แยกกันอยู  

4. หมาย/หยาราง 

 

  ขอที่ 4 ระดับการศึกษา  เปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ 

(Multiple Choice Question) โดยระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลเรียงลําดับ  (Ordinal Scale) 

(กัลยา  วานิชยบัญชา. 2544 : 36)   

  แสดงระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม 

   1. ประถมศึกษา              

   2. มัธยมศึกษาตอนตน        

   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
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   4. ปวส. หรือเทียบเทา   

    5. ปริญญาตรี                 

   6. สูงกวาปริญญาตรี 

 

 ขอที่ 5 อาชีพ  เปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple 

Choice Question) โดยระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลนามบัญญัติ  (Nominal Scale) (กัลยา  

วานิชยบัญชา. 2544 : 35) 

แสดงอาชีพของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม 

1. นักเรียน       

2. นักศึกษา         

3. รับราชการ       

4.  พนักงานบริษัทเอกชน         

5.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

6.  ธุรกิจสวนตัว    

7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 

 

 ขอที่ 6  รายไดตอเดือน  เปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ 

(Multiple Choice Question) โดยระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลเรียงลําดับ  (Ordinal Scale) 

(กัลยา  วานิชยบัญชา. 2544 : 36)   

แสดงรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม 

1. 1-10,000 บาท     

2. 10,001-15,000 บาท  

3. 15,001-20,000 บาท  

4. 20,001-25,000 บาท   

   5. 25,001-30,000 บาท  

6. 30,001-35,000 บาท 

7. 35,001-40,000 บาท    

8. 40,001-45,000 บาท   

9. 45,001 บาทขึ้นไป 
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  ขอที่ 7  เชื้อชาติ  เปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple 

Choice Question) โดยระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลนามบัญญัติ  (Nominal Scale) (กัลยา  

วานิชยบัญชา. 2544 : 35) 

แสดงเชื้อชาติของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม 

1. ไทย   

2. ไทยจีน    

3. ไทยแขก            

4. ไทยมุสลิม  

5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 

 

 ขอที่ 8  ศาสนา  เปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple 

Choice Question) โดยระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลนามบัญญัติ  (Nominal Scale) (กัลยา  

วานิชยบัญชา. 2544 : 35) 

แสดงศาสนาของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม 

1. พุทธ   

2. คริสต  

3. อิสลาม  

4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

 

ตอนท่ี  2  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  มีจํานวน 10 ขอ   

ขอที่ 1-9 เปนคําถามปลายปด เกี่ยวกับ ทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด, สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ดวยยานพาหนะใด, สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับใคร,      ทาน

เคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง,   ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ัง, คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชของทาน ตอคร้ังประมาณเทาใด, ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

เกี่ยวกับอะไรมากที่สุด, สินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  และ ทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม ลักษณะคําตอบให

เลือกหลายคําตอบ  (Multiple Choice Questions)    ซึ่งระดับการวัดของตัวแปรเปนแบบขอมูลนาม

บัญญัติ (Nominal Scale) (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2544 : 35)  
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ขอที่ 10 เปนคําถามเกี่ยวกับเหตุผลใดที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ไดแก เพื่อเที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน  กินเจ, เพื่อไหวพระขอพร, เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงาม,  เพื่อ

รับประทานอาหาร, เพื่อพักผอนหยอนใจ, เพื่อพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ, เพื่อสรางความสัมพันธที่

ดีในครอบครัว, เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน, เพื่อซื้อทองคํา, เพื่อซื้อสินคา/ของที่ระลึก และ เพื่อทัศน

ศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ โดยมี

การใหคะแนนรวมแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)    (กัลยา  วานิชยบัญชา.  2540 : 37) ดังน้ี 

 

มากที่สุด  5   คะแนน 

  มาก   4   คะแนน 

  ปานกลาง  3   คะแนน 

  นอย   2   คะแนน 

  นอยที่สุด  1   คะแนน 

 

 จากน้ันนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ยและใชสูตรเพื่อกําหนดระดับของเหตุผลที่ทานเดินทาง

มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดังน้ี (กัลยา  วานิชยบัญชา.  2540 : 27) 

 

 1.  พิสัย      =    คาสูงสุดของขอมูล  -   คาตํ่าสุดของขอมูล 

   = 5  -  1 

   = 4 

2.  ความกวางของอันตรภาคชั้น    =  พิสัย /  จํานวนชั้น 

= 4 / 5 

    = 0.8 

แสดงคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 

4.21  -  5.00    แสดงวา   เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน                                                                  

                              เยาวราชมากที่สุด 

3.41  -  4.20    แสดง  เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน                                                                  

                             เยาวราชมาก 

2.61  -  3.40    แสดงวา   เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน                                                                  

                              เยาวราชปานกลาง 
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1.81  -  2.60    แสดงวา   เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน                                                                  

                              เยาวราชนอย 

1.00  -  1.80    แสดงวา   เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน                                                                  

                              เยาวราชนอยที่สุด 

 

ตอนท่ี 3  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช มีจํานวน 17 ขอ ไดแก 

ตองการใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยว, ตองการใหมีมัคคุเทศกทองถิ่นคอยแนะนําแหลงทองเที่ยว,  

ตองการใหมีปายบอกทางและปายสัญลักษณไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่ชัดเจน, ตองการใหมี

ตํารวจทองเที่ยวมาคอยดูแลความปลอดภัย, ตองการใหมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดไวบริการ

นักทองเที่ยว, ตองการใหมีชองทางสําหรับปนจักรยาน, ตองการใหมีศาลา หรือซุมน่ังพักคอย/

พักผอน/พักเหน่ือย, ตองการใหมีรถราง/พาหนะบริการนักทองเที่ยว, ตองการใหมีถังขยะที่สวยงาม

และทันสมัย, ตองการใหมีคูมือหรือเอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว, ตองการใหมีกิจกรรม

นันทนาการที่สอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยว, ตองการใหมีการโฆษณา  การประชาสัมพันธสถานที่

ทองเที่ยวผานสื่อตางๆ, ตองการใหมีโปรแกรมทัวรสําหรับนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง, ตองการ

ใหพาเที่ยวชมวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมชนยานเยาวราช, ตองการใหมีการจัดการจราจรไมใหรถติด, 

ตองการใหมีรานจําหนายอาหารและของที่ระลึกแกนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง และ ตองการสิ่ง

อํานวยความสะดวกหลายๆ อยางบริเวณสถานที่ทองเที่ยวเพียงพอ  เชน ตู ATM  หองนํ้า  เกาอ้ีน่ัง

พัก โทรศัพทสาธารณะ เปนตน  

 ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) แบงเปน  5  ระดับ 

โดยมีการใหคะแนนรวมแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2540 : 37)  ดังน้ี 

 

ตองการมากที่สุด  5   คะแนน 

  ตองการมาก   4   คะแนน 

  ตองการปานกลาง  3   คะแนน 

  ตองการนอย   2   คะแนน 

  ตองการนอยที่สุด  1   คะแนน 

 

 จากน้ันนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ยและใชสูตรเพื่อกําหนดระดับความตองการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ดังน้ี (กัลยา  วานิชยบัญชา.  2540 : 27) 

 1.  พิสัย        =    คาสูงสุดของขอมูล  -   คาตํ่าสุดของขอมูล 
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     = 5  -  1 

     = 4 

2.  ความกวางของอันตรภาคชั้น    =  พิสัย /  จํานวนชั้น 

= 4 / 5 

    = 0.8 

 

แสดงคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 

4.21  -  5.00    แสดงวา มีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน    

เยาวราชมากที่สุด 

3.41  -  4.20    แสดงวา    มีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน 

เยาวราชมาก 

   2.61  -  3.40 แสดงวา  มีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน 

       เยาวราชปานกลาง 

1.81  -  2.60    แสดงวา    มีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน 

เยาวราชนอย 

1.00  -  1.80    แสดงวา    มีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน 

เยาวราชนอยที่สุด 

 

ตอนท่ี 4  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช มีจํานวน  8  ดาน 

55 ขอ ดังน้ี  

1. ดานประวัติศาสตร ไดแก ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของ

เยาวราช,  ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช, ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว 

ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช และ ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช 

2. ดานโบราณสถาน  ไดแก ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการระบุ

โบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช, ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถาน

ของเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการ

ติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช และ ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช 
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3. ดานวิถีชีวิตชุมชน ไดแก ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช, ควรมีการชิมอาหารจีน, ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน, ควรมีการแสดงประวัติ

ความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช, ควรมีการจัด

กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของ

ชุมชนเยาวราช 

4. ดานเทศกาลและประเพณี ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน, ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ, ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ, ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรม

เสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ และ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

5. ดานแหลงทองเท่ียว ไดแก ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง, ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ, ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยน และ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควรมีที่

พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง, ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน, ควรมีการ

จัดการจราจรไมใหรถติด, ควรเพิ่มไฟสองสวาง, ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี, ควรมีบริการจักรยาน

ใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช, ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว

ไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก, ควรมีการตกแตงสถานที่ให

สวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก และ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/

ซื้อสินคาไดสะดวก 

7. ดานอาหาร ไดแก  ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย, ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง, ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว, ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช, ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี และ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 



60 

 

ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) แบงเปน  5  ระดับ โดย

มีการใหคะแนนรวมแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2540 : 37)  ดังน้ี 

 

  เห็นดวยอยางยิ่ง  5   คะแนน 

  เห็นดวย   4   คะแนน 

  เห็นดวยปานกลาง 3   คะแนน 

  เห็นดวยนอย  2   คะแนน 

  เห็นดวยนอยที่สุด 1   คะแนน 

 

 จากน้ันนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ยและใชสูตรเพื่อกําหนดระดับความคิดเห็นตอแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดังน้ี (กัลยา  วานิชยบัญชา.  2540 : 27) 

 

 1.  พิสัย      =    คาสูงสุดของขอมูล  -   คาตํ่าสุดของขอมูล 

   = 5  -  1 

   = 4 

2.  ความกวางของอันตรภาคชั้น    =  พิสัย /  จํานวนชั้น 

= 4 / 5 

    = 0.8 

 

แสดงคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 

4.21  -  5.00    แสดงวา เห็นดวยอยางยิ่งตอแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

3.41  -  4.20    แสดงวา    เห็นดวยตอแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

2.61  -  3.40 แสดงวา  เห็นดวยปานกลางตอแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

1.81  -  2.60    แสดงวา    เห็นดวยนอยตอแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

1.00  -  1.80    แสดงวา    เห็นดวยนอยที่สุดตอแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 
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ตอนท่ี 5 ปญหาและอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  จํานวน 2 ขอ ไดแก  ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบในการมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช และ ทานมีแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตามขอ 1 อยางไร ลักษณะคําถาม

แบบปลายเปด              

4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช  (Try  Out)  กับนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จํานวน 50 ชุด  แลวทําการวิเคราะหหาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (∝ – Coefficient)   ของ 

ครอนบัค  (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นดังน้ี 

ตอนที่ 2  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เหตุผลใดที่ทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  มีคาความเชื่อมั่น .87 

 ตอนที่ 3  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  มีคาความเชื่อมั่น .93 

ตอนที่ 4  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  มีคาความ      

เชื่อมั่น .97 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเดือน มีนาคม-เมษายน 2558 โดยขอความรวมมือจาก

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  กรุณาชวยตอบแบบสอบถาม   

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี    ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมา

ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม  ทําการลงรหัส  และ ทําการบันทึกขอมูลลง

ในเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for 

Social Sciences) Version 11  for window   เพื่อหาคาสถิติดังน้ี 

   

1.  คาสถิติพื้นฐาน ไดแก 

 1.1  การหาคาความถี่   (Frequencies)  และ  คารอยละ  (Percentage)    เพื่อใชแปล

ความหมายของขอมูลตอนที่  1 ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 5  

 1.2  การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตอนที ่2 (เฉพาะขอที่ 

10)  ตอนที่  3 และ ตอนที่ 4  โดยใชสูตรดังน้ี (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 35)  
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  X  = 
N

X∑  

        

เมื่อ  X แทน ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 

 ΣX แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 

  N แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

 

 1.3  การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  เพื่อใชแปลความหมายขอ

ขอมูลตอนที่ 2 (เฉพาะขอที่ 10)  ตอนที่  3 และ ตอนที่ 4  โดยใชสูตรดังน้ี (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 

65)  

 

      

                                             S    =         
( )

1n

XX
n

1i

2
i

−
∑
=

−
  

 

 

เมื่อ       S      แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 

  X     แทน   คาเฉลี่ยของขอมูลกลุมตัวอยาง 

  X i     แทน   คาขอมูลตัวที่  i 

  n     แทน   คาของจํานวนขอมูล (กลุมตัวอยาง) 

 

                  2.  สถิติท่ีใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามขอมูลตอนที่ 2 (เฉพาะขอที่ 10)  ตอนที่ 3 

และ ตอนที่ 4 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach)  โดยใช

สูตรดังน้ี  (ศิริชัย  พงษวิชัย. 2544 : 127)                                                                      

                                                                     






−

=
1n

nα












 ∑
− 2

S
0

2
i1

s
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 เมื่อ α  แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  n แทน จํานวนขอของคําถามในแบบสอบถาม 

  ΣS i
2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอที่ i 

          SO
2 แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ       

 

             

 3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 

  3.1  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (เฉพาะเพศ)  

ที่เปนอิสระตอกัน   โดยใชสถิติการทดสอบคา  t – test  independent  เพื่อทดสอบสมมติฐาน  ขอที่ 1  

โดยใชสูตรดังน้ี  (ศิริชัย  พงษวิชัย. 2544 : 107) 

 

              X1     -    X2        

          t     = 

              S1
2       S2

2  

              n1              n2 

เมื่อ     t     แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 

X1 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

  X2 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

  S1
2 แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 

  S2
2 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

  n1 แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

  n2 แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

 

  3.2  ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา  2  กลุมขึ้น

ไป    โดยใชสูตรการวิเคราะหความแปรปรวน  (One – Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน ขอที่  2-8 โดยใชสูตรดังน้ี (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 236) 

 

 

+ 
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 F = MSB 

   MSW 

 

เมื่อ F  แทน คาที่พิจารณา F - distribution 

 MSB แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองระหวางกลุม 

 MSW แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองภายในกลุม 

 

 3.3  ทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปร   2   ตัว  โดยใชสถิติการทดสอบหา

คา  ไค-สแควร (Chi-square Test)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 9 (เฉพาะพฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ขอที่ 1-9)โดยใชสูตรดังน้ี (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 219) 

 

      r     c 

   χ2    =    ∑  ∑   ( O  - E )2 

               i=1  j=1        E 

 

เมื่อ    χ2   แทน คาไค-สแควร 

   O      แทน คาความถี่ที่ไดจากการสังเกต 

   E      แทน  คาความถี่ที่คาดหวัง 

 

 3.4 ทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร  2 ตัว  โดยใชสูตรคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product  Moment Correlation Coefficient) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 9 (เฉพาะพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ขอที่ 10) และ

ทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 10 โดยใชสูตรดังน้ี (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 314) 

 

   rxy   =                  N ∑ XY -  ∑ X ∑ Y 

              [N ∑ X2  -  ( ∑ X )2 ] [ N ∑Y2 ( ∑ Y)2 ] 
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เมื่อ        r     แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนชุด X 

   ∑ Y แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y 

   ∑ X2 แทน แทนผลรวมของคะแนน X แตละตัวยกกําลังสอง 

   ∑Y2 แทน แทนผลรวมของคะแนน Y แตละตัวยกกําลังสอง 

   ∑ XY แทน แทนผลรวมของผลคูณระหวาง X  และ  Y 

   N แทน จํานวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 

 

 

             การแปลความหมายหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยได           

แปลความหมายของความสัมพันธดังกลาว  ดวยการอาศัยเกณฑดังน้ี (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 316) 

สูงกวา  .90   มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

.71 - .90 มีความสัมพันธในระดับสูง 

.30 - .70   มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

ตํ่ากวา  .30   มีความสัมพันธในระดับตํ่า 

.00    ไมมีความสัมพันธกัน 
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สมมติฐานท่ี 6  นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

 H0 : นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1   : นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

ตาราง 20  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามรายไดตอเดือน 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1.  ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติความ

เปนมาของเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 8.375 1.047 1.910 .057 

ภายในกลุม 391 214.335 .548   

รวม 399 222.710    

2. ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 8 7.940 .992 2.317* .019 

ภายในกลุม 391 167.500 .428   

รวม 399 175.440    

3. ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช 

ระหวางกลุม 8 7.105 .888 1.737 .088 

ภายในกลุม 391 199.892 .511   

รวม 399 206.997    

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช ระหวางกลุม 8 10.628 1.329 2.247* .024 

ภายในกลุม 391 231.212 .591   

รวม 399 241.840    

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 8 7.057 .882 1.401 .194 

ภายในกลุม 391 246.120 .629   

รวม 399 253.178    

6. ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 9.065 1.133 2.020* .043 

ภายในกลุม 391 219.373 .561   

รวม 399 228.438    
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1.ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ระหวางกลุม 8 10.526 1.316 2.292* .021 

ภายในกลุม 391 224.474 .574   

รวม 399 235.000    

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช ระหวางกลุม 8 5.860 .733 1.281 .252 

ภายในกลุม 391 223.617 .572   

รวม 399 229.477    

3. ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 11.458 1.432 2.520* .011 

ภายในกลุม 391 222.239 .568   

รวม 399 233.698    

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 10.206 1.276 2.347* .018 

ภายในกลุม 391 212.504 .543   

รวม 399 222.710    

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 8.000 1.000 1.840 .068 

ภายในกลุม 391 212.438 .543   

รวม 399 220.438    

6. ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 8 7.259 .907 1.856 .066 

ภายในกลุม 391 191.131 .489   

รวม 399 198.390    

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 8 9.085 1.136 2.017* .043 

ภายในกลุม 391 220.093 .563   

รวม 399 229.178    
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ตาราง  20 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 4.294 .537 .907 .511 

ภายในกลุม 391 231.484 .592   

รวม 399 235.778    

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ระหวางกลุม 8 1.530 .191 .369 .937 

ภายในกลุม 391 202.710 .518   

รวม 399 204.240    

3.ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ระหวางกลุม 8 3.703 .463 .776 .624 

ภายในกลุม 391 233.294 .597   

รวม 399 236.998    

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 9.418 1.177 2.011* .044 

ภายในกลุม 391 228.860 .585   

รวม 399 238.278    

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ระหวางกลุม 8 6.101 .763 1.332 .226 

ภายในกลุม 391 223.889 .573   

รวม 399 229.990    

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 8 8.572 1.072 1.766 .082 

ภายในกลุม 391 237.268 .607   

รวม 399 245.840    

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 6.160 .770 1.296 .244 

ภายในกลุม 391 232.400 .594   

รวม 399 238.560    
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ระหวางกลุม 8 5.297 .662 1.108 .357 

ภายในกลุม 391 233.743 .598   

รวม 399 239.040    

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว 

ระหวางกลุม 8 3.439 .430 .794 .608 

ภายในกลุม 391 211.671 .541   

รวม 399 215.110    

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 8 5.667 .708 1.204 .295 

ภายในกลุม 391 230.111 .589   

รวม 399 235.778    

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 8 3.325 .416 .746 .651 

ภายในกลุม 391 217.785 .557   

รวม 399 221.110    

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 8 7.408 .926 1.645 .111 

ภายในกลุม 391 220.169 .563   

รวม 399 227.578    

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 8 4.489 .561 1.007 .430 

ภายในกลุม 391 217.948 .557   

รวม 399 222.437    

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 8 7.342 .918 1.453 .173 

ภายในกลุม 391 246.935 .632   

รวม 399 254.277    
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1. ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ระหวางกลุม 8 7.780 .974 1.363 .211 

ภายในกลุม 390 279.017 .714   

รวม 398 286.798    

2. ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ระหวางกลุม 8 7.173 .897 1.495 .157 

ภายในกลุม 391 234.467 .600   

รวม 399 241.640    

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 8 7.116 .889 1.663 .106 

ภายในกลุม 391 209.124 .535   

รวม 399 216.240    

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว

ยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ระหวางกลุม 8 5.573 .697 1.408 .191 

ภายในกลุม 391 193.425 .495   

รวม 399 198.998    

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ระหวางกลุม 8 7.970 .996 1.908 .058 

ภายในกลุม 391 204.190 .522   

รวม 399 212.160    
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ระหวางกลุม 8 4.662 .583 .893 .523 

ภายในกลุม 391 255.276 .653   

รวม 399 259.937    

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง ระหวางกลุม 8 9.046 1.131 1.698 .097 

ภายในกลุม 391 260.451 .666   

รวม 399 269.497    

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ระหวางกลุม 8 4.678 .585 1.038 .407 

ภายในกลุม 391 220.282 .563   

รวม 399 224.960    

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ระหวางกลุม 8 6.791 .849 1.400 .195 

ภายในกลุม 391 237.146 .607   

รวม 399 243.938    

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ระหวางกลุม 8 2.419 .302 .538 .828 

ภายในกลุม 391 219.959 .563   

รวม 399 222.378    

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ระหวางกลุม 8 3.347 .418 .673 .715 

ภายในกลุม 390 243.091 .622   

รวม 398 246.437    

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 9.714 1.218 1.742 .087 

ภายในกลุม 391 273.412 .699   

รวม 399 283.160    

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพท

สาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ระหวางกลุม 8 12.850 1.606 2.396* .016 

ภายในกลุม 391 262.087 .670   

รวม 399 274.938    

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

ระหวางกลุม 8 4.742 .593 .986 .447 

ภายในกลุม 391 235.168 .601   

รวม 399 239.910    

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ระหวางกลุม 8 4.824 .603 1.022 .418 

ภายในกลุม 391 230.653 .590   

รวม 399 235.477    
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ระหวางกลุม 8 7.265 .908 1.510 .152 

ภายในกลุม 391 235.175 .601   

รวม 399 242.440    

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ระหวางกลุม 8 7.089 .886 1.476 .164 

ภายในกลุม 391 234.671 .600   

รวม 399 241.760    

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ระหวางกลุม 8 5.276 .659 .975 .455 

ภายในกลุม 391 264.474 .676   

รวม 399 269.750    

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ระหวางกลุม 8 6.136 .767 1.356 .214 

ภายในกลุม 391 221.162 .566   

รวม 399 227.297    

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ระหวางกลุม 8 8.425 1.053 1.581 .128 

ภายในกลุม 390 260.415 .666   

รวม 398 268.840    

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ระหวางกลุม 8 7.633 .954 1.492 .158 

ภายในกลุม 391 250.117 .640   

รวม 399 257.750    
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ตาราง  20  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ระหวางกลุม 8 5.064 .633 1.135 .338 

ภายในกลุม 391 218.014 .558   

รวม 399 223.078    

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 8 7.536 .942 2.214* .026 

ภายในกลุม 391 166.374 .426   

รวม 399 173.910    

3. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระหวางกลุม 8 4.463 .558 1.016 .423 

ภายในกลุม 391 214.614 .549   

รวม 399 219.077    

4. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน 

ระหวางกลุม 8 3.810 .476 .852 .557 

ภายในกลุม 391 218.500 .559   

รวม 399 222.310    

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ระหวางกลุม 8 4.736 .592 1.077 .378 

ภายในกลุม 391 214.824 .549   

รวม 399 219.560    

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ไดเปนอยางดี 

ระหวางกลุม 8 7.027 .878 1.688 .100 

ภายในกลุม 391 203.471 .520   

รวม 399 210.498    

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

ระหวางกลุม 8 8.412 1.051 1.904 .058 

ภายในกลุม 391 215.886 .552   

รวม 399 224.297    

รวม 

ระหวางกลุม 8 10784.272 1348.034 2.050*         .040 

ภายในกลุม 391 257067.288 657.461   

รวม 399 267851.560    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

จากผลการทดสอบในตาราง 20  โดยใช  One Way ANOVA   พบวานักทองเที่ยวที่มีรายได

ตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม

แตกตางกัน มีคา  Prob.  เทากับ  .040 

ดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการ

จัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราชและควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร
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เยาวราช  มีคา Prob. เทากับ .019, .024 และ .043 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.019, .024 และ .043< .05) 

น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มี

รายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดาน

ประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละคร

ประวัติศาสตรเยาวราชและควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวราชแตก

ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราช และควรมีการจัดแสดงงิ้วในชวงเทศกาลสําคัญ

ของเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึก

นักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการ

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช  

มีคา Prob. เทากับ .021, .011, .018  และ.043  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.021, .010, .018 และ.043 < .05) 

น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวทีที่มี

รายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดาน

โบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยว

ในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราชแตก

ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการติดปาย

แสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช และควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช  

จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช 

มีคา Prob. เทากับ .044  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.044 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการ

แสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  

ควรมีการชิมอาหารจีน,   ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิต
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ชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  และควรมีการสงเสริมใหทุก

คนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรม

เสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ และควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ,  ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก มีคา Prob. 

เทากับ .016  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.016 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  

เกาอ้ีน่ังพักแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการจัดการจราจร

ไมใหรถติดควรเพิ่มไฟสองสวาง,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อ

ปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและควรมี

การจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก จากผลการทดสอบพบวา

ไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ, ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 



162 

 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  มีคา Prob. เทากับ .026  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.026 < .05) น่ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอ

เดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวน

รวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก

นักทองเที่ยวแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,   ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,  ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี  และคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 7  นักทองเท่ียวท่ีมีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1 : นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

ตาราง 21  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามเชื้อชาติ 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติความ

เปนมาของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 .141 .047 .084 .969 

ภายในกลุม 396 222.569 .562   

รวม 399 222.710    

2. ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 .067 .022 .051 .985 

ภายในกลุม 396 175.373 .443   

รวม 399 175.440    

3. ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.654 .551 1.063 .365 

ภายในกลุม 396 205.344 .519   

รวม 399 206.998    

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช ระหวางกลุม 3 .419 .140 .229 .876 

ภายในกลุม 396 241.421 .610   

รวม 399 241.840    

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 .976 .325 .511 .675 

ภายในกลุม 396 252.201 .637   

รวม 399 253.177    

6. ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.440 .480 .837 .474 

ภายในกลุม 396 226.997 .573   

รวม 399 228.438    
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ตาราง  21  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1. ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ระหวางกลุม 3 3.505 1.168 1.998 .114 

ภายในกลุม 396 231.495 .585   

รวม 399 235.000    

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช ระหวางกลุม 3 4.059 1.353 2.377 .070 

ภายในกลุม 396 225.419 .569   

รวม 399 229.477    

3. ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 5.115 1.705 2.954* .032 

ภายในกลุม 396 228.583 .577   

รวม 399 233.698    

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.116 .372 .665 .574 

ภายในกลุม 396 221.594 .560   

รวม 399 222.710    

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.983 .661 1.198 .310 

ภายในกลุม 396 218.454 .552   

รวม 399 220.438    

6. ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.625 1.208 2.457 .063 

ภายในกลุม 396 194.765 .492   

รวม 399 198.390    

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.594 .531 .925 .429 

ภายในกลุม 396 227.583 .575   

รวม 399 229.178    
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ตาราง  21  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 .620 .207 .348 .791 

ภายในกลุม 396 235.157 .594   

รวม 399 235.778    

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ระหวางกลุม 3 .981 .327 .637 .591 

ภายในกลุม 396 203.259 .513   

รวม 399 204.240    

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ระหวางกลุม 3 1.843 .614 1.034 .377 

ภายในกลุม 396 235.155 .594   

รวม 399 236.997    

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 .638 .213 .354 .786 

ภายในกลุม 396 237.640 .600   

รวม 399 238.277    

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ระหวางกลุม 3 .499 .166 .287 .835 

ภายในกลุม 396 229.491 .580   

รวม 399 229.990    

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 .255 .085 .137 .938 

ภายในกลุม 396 245.585 .620   

รวม 399 245.840    

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.064 1.021 1.717 .163 

ภายในกลุม 396 235.496 .595   

รวม 399 238.560    
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ตาราง  21  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ระหวางกลุม 3 7.132 2.377 4.059** .007 

ภายในกลุม 396 231.908 .586   

รวม 399 239.040    

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว 

ระหวางกลุม 3 3.252 1.084 2.026 .110 

ภายในกลุม 396 211.858 .535   

รวม 399 215.110    

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 2.072 .691 1.170 .321 

ภายในกลุม 396 233.705 .590   

รวม 399 235.778    

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 4.358 1.453 2.654* .048 

ภายในกลุม 396 216.752 .547   

รวม 399 221.110    

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 2.806 .935 1.648 .178 

ภายในกลุม 396 224.772 .568   

รวม 399 227.577    

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 1.950 .650 1.168 .322 

ภายในกลุม 396 220.487 .557   

รวม 399 222.438    

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 1.936 .645 1.013 .387 

ภายในกลุม 396 252.341 .637   

รวม 399 254.278    
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ตาราง  21  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1. ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ระหวางกลุม 3 4.727 1.576 2.212 .086 

ภายในกลุม 395 282.071 .712   

รวม 398 286.798    

2. ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ระหวางกลุม 3 1.268 .423 .696 .555 

ภายในกลุม 396 240.372 .607   

รวม 399 241.640    

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.985 .662 1.223 .301 

ภายในกลุม 396 214.255 .541   

รวม 399 216.240    

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว

ยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ระหวางกลุม 3 1.953 .651 1.309 .271 

ภายในกลุม 396 197.044 .498   

รวม 399 198.998    

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ระหวางกลุม 3 2.452 .817 1.544 .203 

ภายในกลุม 396 209.708 .530   

รวม 399 212.160    
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ตาราง  21  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ระหวางกลุม 3 1.939 .646 .992 .396 

ภายในกลุม 396 257.998 .652   

รวม 399 259.937    

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง ระหวางกลุม 3 .514 .171 .252 .860 

ภายในกลุม 396 268.984 .679   

รวม 399 269.497    

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ระหวางกลุม 3 .119 .040 .070 .976 

ภายในกลุม 396 224.841 .568   

รวม 399 224.960    

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ระหวางกลุม 3 .441 .147 .239 .869 

ภายในกลุม 396 243.497 .615   

รวม 399 243.938    

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ระหวางกลุม 3 1.691 .564 1.012 .388 

ภายในกลุม 396 220.686 .557   

รวม 399 222.377    

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ระหวางกลุม 3 2.577 .859 1.395 .244 

ภายในกลุม 395 243.860 .616   

รวม 398 246.437    

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 2.469 .823 1.161 .324 

ภายในกลุม 396 280.691 .709   

รวม 399 283.160    

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพท

สาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ระหวางกลุม 3 5.186 1.729 2.538 .056 

ภายในกลุม 396 269.751 .681   

รวม 399 274.938    

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

ระหวางกลุม 3 3.610 1.203 2.017 .111 

ภายในกลุม 396 236.300 .597   

รวม 399 239.910    

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ระหวางกลุม 3 3.386 1.129 1.925 .125 

ภายในกลุม 396 232.092 .586   

รวม 399 235.478    
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ตาราง  21  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ระหวางกลุม 3 2.644 .881 1.456 .226 

ภายในกลุม 396 239.796 .606   

รวม 399 242.440    

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ระหวางกลุม 3 .612 .204 .335 .800 

ภายในกลุม 396 241.148 .609   

รวม 399 241.760    

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ระหวางกลุม 3 .348 .116 .171 .916 

ภายในกลุม 396 269.402 .680   

รวม 399 269.750    

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ระหวางกลุม 3 2.434 .811 1.429 .234 

ภายในกลุม 396 224.863 .568   

รวม 399 227.297    

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ระหวางกลุม 3 3.580 1.193 1.781 .150 

ภายในกลุม 395 265.260 .670   

รวม 398 268.840    

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ระหวางกลุม 3 2.751 .917 1.424 .235 

ภายในกลุม 396 254.999 .644   

รวม 399 257.750    
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ตาราง  21  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ระหวางกลุม 3 5.435 1.812 3.296* .021 

ภายในกลุม 396 217.643 .550   

รวม 399 223.077    

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 .414 .138 .315 .815 

ภายในกลุม 396 173.496 .438   

รวม 399 173.910    

3. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระหวางกลุม 3 3.483 1.161 2.133 .096 

ภายในกลุม 396 215.594 .544   

รวม 399 219.078    

4. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน 

ระหวางกลุม 3 2.247 .749 1.348 .258 

ภายในกลุม 396 220.063 .556   

รวม 399 222.310    

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.181 1.060 1.941 .122 

ภายในกลุม 396 216.379 .546   

รวม 399 219.560    

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ไดเปนอยางดี 

ระหวางกลุม 3 .380 .127 .238 .870 

ภายในกลุม 396 210.118 .531   

รวม 399 210.498    

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

ระหวางกลุม 3 .406 .135 .239 .869 

ภายในกลุม 396 223.891 .565   

รวม 399 224.298    

รวม 

ระหวางกลุม 3 862.404 287.468 .426 .734 

ภายในกลุม 396 266989.156 674.215   

รวม 399 267851.560    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

 

จากผลการทดสอบในตาราง 21 โดยใช  One Way ANOVA   พบวานักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติ

แตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน 

(มีคา  Prob.  เทากับ  .734)   
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ดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของ

เยาวราช,  ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงงิ้ว 

ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถาน

ของเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .032  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.032 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรปลูก

จิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของ

เยาวราช,  ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีเจาหนาที่คอยดูแล

โบราณสถานของเยาวราชและควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช  จากผล

การทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช,  ควรมีการชิมอาหารจีน,   ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,   ควรมีการแสดง

ประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมี

การจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชและควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน มีคา Prob. เทากับ .007 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.007 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควร

มีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ   .01  

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ มีคา Prob. เทากับ .048 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.048 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตาง
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กันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  

เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว, ควรมีการจัดแสดง

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตาม

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ 

ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตาง

กัน 

ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ, ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่

พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการ

จัดการจราจรไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการ

จักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก,  ควรมีการ

ตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ  จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด  มีคา Prob. เทากับ .021  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.021 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   

.05  
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ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก

นักทองเที่ยว,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามา

มีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,   

ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี  และคนในชุมชนควรใหขอมูลดาน

การทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 8  นักทองเท่ียวท่ีมีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 
 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1  : นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

ตาราง 22  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามศาสนา 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติความ

เปนมาของเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 1.268 .634 1.137 .322 

ภายในกลุม 397 221.442 .558   

รวม 399 222.710    

2. ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .205 .103 .233 .793 

ภายในกลุม 397 175.235 .441   

รวม 399 175.440    

3. ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช 

ระหวางกลุม 2 3.092 1.546 3.010* .050 

ภายในกลุม 397 203.906 .514   

รวม 399 206.997    

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช ระหวางกลุม 2 .170 .085 .140 .870 

ภายในกลุม 397 241.670 .609   

รวม 399 241.840    

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .684 .342 .537 .585 

ภายในกลุม 397 252.494 .636   

รวม 399 253.178    

6. ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .261 .131 .227 .797 

ภายในกลุม 397 228.176 .575   

รวม 399 228.438    
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1. ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ระหวางกลุม 2 .827 .413 .701 .497 

ภายในกลุม 397 .234.173 .590   

รวม 399 235.00    

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช ระหวางกลุม 2 4.663 2.331 4.117* .017 

ภายในกลุม 397 224.815 .566   

รวม 399 229.478    

3. ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .445 .227 .387 .679 

ภายในกลุม 397 233.243 .588   

รวม 399 233.697    

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .001 .000 .001 .999 

ภายในกลุม 397 222.709 .561   

รวม 399 222.710    

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 1.037 .518 .938 .392 

ภายในกลุม 397 219.401 .553   

รวม 399 220.437    

6. ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .217 .108 .217 .805 

ภายในกลุม 397 198.173 .499   

รวม 399 198.390    

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .054 .027 .046 .955 

ภายในกลุม 397 229.124 .577   

รวม 399 229.178    
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 3.474 1.737 2.968 .053 

ภายในกลุม 397 232.303 .585   

รวม 399 235.778    

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ระหวางกลุม 2 3.045 1.523 3.004 .051 

ภายในกลุม 397 201.195 .507   

รวม 399 204.240    

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ระหวางกลุม 2 6.313 3.157 5.433** .005 

ภายในกลุม 397 230.684 .581   

รวม 399 236.998    

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .235 .117 .192 .822 

ภายในกลุม 397 238.043 .600   

รวม 399 238.278    

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ระหวางกลุม 2 3.333 1.667 2.919 .055 

ภายในกลุม 397 226.657 .571   

รวม 399 229.990    

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 2 5.372 2.686 4.435* .012 

ภายในกลุม 397 240.468 .606   

รวม 399 245.840    

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 2.867 1.433 2.415 .091 

ภายในกลุม 397 235.693 .594   

รวม 399 238.560    
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ระหวางกลุม 2 6.904 3.452 5.904** .003 

ภายในกลุม 397 232.136 .585   

รวม 399 239.040    

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว 

ระหวางกลุม 2 1.442 .721 1.339 .263 

ภายในกลุม 397 213.668 .538   

รวม 399 215.110    

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 2 6.103 3.052 5.275** .005 

ภายในกลุม 397 229.674 .579   

รวม 399 235.110    

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 2 .041 .020 .036 .964 

ภายในกลุม 397 221.069 .557   

รวม 399 221.110    

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 2 .388 .194 .339 .713 

ภายในกลุม 397 227.189 .572   

รวม 399 227.578    

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 2 .043 .022 .039 .962 

ภายในกลุม 397 222.394 .560   

รวม 399 222.437    

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 2 1.796 .898 1.412 .245 

ภายในกลุม 397 252.481 .636   

รวม 399 254.277    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

ตาราง 22 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1. ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ระหวางกลุม 2 .137 .069 .095 .909 

ภายในกลุม 397 286.660 .772   

รวม 399 286.797    

2. ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ระหวางกลุม 2 4.752 2.376 3.982* .019 

ภายในกลุม 397 236.888 .597   

รวม 399 241.640    

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 2 6.263 3.132 5.921** .003 

ภายในกลุม 397 209.977 .529   

รวม 399 216.240    

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว

ยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ระหวางกลุม 2 1.001 .501 1.004 .367 

ภายในกลุม 397 197.996 .499   

รวม 399 198.997    

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ระหวางกลุม 2 5.421 2.710 5.205** .006 

ภายในกลุม 397 206.739 .521   

รวม 399 212.160    
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1.ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ระหวางกลุม 2 .995 .497 .762 .467 

ภายในกลุม 397 258.943 .652   

รวม 399 259.937    

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง ระหวางกลุม 2 2.076 1.038 1.541 .215 

ภายในกลุม 397 267.421 .674   

รวม 399 269.497    

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ระหวางกลุม 2 1.271 .635 1.128 .325 

ภายในกลุม 397 223.689 .563   

รวม 399 224.960    

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ระหวางกลุม 2 .721 .361 .589 .556 

ภายในกลุม 397 243.216 .613   

รวม 399 243.937    

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ระหวางกลุม 2 1.093 .546 .980 .376 

ภายในกลุม 397 221.285 .557   

รวม 399 222.378    

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ระหวางกลุม 2 .978 .489 .791 .454 

ภายในกลุม 397 245.460 .618   

รวม 399 246.437    

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 6.118 3.059 4.383* .013 

ภายในกลุม 397 277.042 .698   

รวม 399 283.160    

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพท

สาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ระหวางกลุม 2 .042 .021 .030 .970 

ภายในกลุม 397 274.895 .692   

รวม 399 274.937    

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

ระหวางกลุม 2 4.134 2.067 3.481* .032 

ภายในกลุม 397 235.776 .594   

รวม 399 239.910    

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ระหวางกลุม 2 1.280 .640 1.085 .339 

ภายในกลุม 397 234.197 .590   

รวม 399 235.478    
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ระหวางกลุม 2 4.195 2.097 3.495* .031 

ภายในกลุม 397 238.245 .600   

รวม 399 242.440    

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ระหวางกลุม 2 .879 .439 .724 .485 

ภายในกลุม 397 240.881 .607   

รวม 399 241.760    

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ระหวางกลุม 2 3.765 1.882 2.810 .061 

ภายในกลุม 397 265.985 .670   

รวม 399 265.750    

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ระหวางกลุม 2 6.953 3.476 6.263** .002 

ภายในกลุม 397 220.345 .555   

รวม 399 227.297    

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ระหวางกลุม 2 13.665 6.832 10.630** .000 

ภายในกลุม 397 255.175 .643   

รวม 399 268.840    

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ระหวางกลุม 2 11.617 5.808 9.368** .000 

ภายในกลุม 397 246.133 .620   

รวม 399 257.750    
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ระหวางกลุม 2 2.844 1.422 2.563 .078 

ภายในกลุม 397 220.234 .555   

รวม 399 223.007    

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 2 .245 .123 .280 .756 

ภายในกลุม 397 173.665 .437   

รวม 399 173.910    

3. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระหวางกลุม 2 .225 .113 .204 .815 

ภายในกลุม 397 218.852 .551   

รวม 399 219.077    

4. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน 

ระหวางกลุม 2 2.497 1.248 2.255 .106 

ภายในกลุม 397 219.813 .554   

รวม 399 222.310    

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ระหวางกลุม 2 .094 .047 .085 .919 

ภายในกลุม 397 219.466 .553   

รวม 399 219.560    

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ไดเปนอยางดี 

ระหวางกลุม 2 .300 .150 .283 .753 

ภายในกลุม 397 210.197 .529   

รวม 399 210.498    

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

ระหวางกลุม 2 1.963 .981 1.752 .175 

ภายในกลุม 397 222.335 .560   

รวม 399 224.298    

รวม 

ระหวางกลุม 2 2218.354 1109.177 1.658 .192 

ภายในกลุม 397 265633.206 669.101   

รวม 399 267851.560    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากผลการทดสอบในตาราง  22 โดยใช  One Way ANOVA   พบวา นักทองเที่ยวที่มี

ศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมไม

แตกตางกัน (มีคา  Prob.  เทากับ  .192)   
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ดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราชมีคา Prob. 

เทากับ .050 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.050  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช,  

ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช  และควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูล

ทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช  มีคา Prob. 

เทากับ .017 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.017 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่

สําคัญของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ,  ควรปลูกจิตสํานึก

นักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการ

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  

ควรมี เจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช  และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลง

โบราณสถานของเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน มีคา Prob. เทากับ 

.005 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.005 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .012 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.012  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ

วิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทั้งน้ี พบวา เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  

ควรมีการชิมอาหารจีน,    ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการ

จัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  และควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชน

เยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน และควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  มี

คา Prob. เทากับ .003 และ .005 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.003 และ .005< .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกัน

มีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  

เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน และควรมีการจัด

แสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ   .01  

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,   ควรทําปายประวัติ

ความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ ควรเชิญ

บุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช และ มี

การจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  มีคา Prob. เทากับ .003 และ.006 ซึ่งมีคา

นอยกวา .01 (.003 และ.006 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญใน

ยานเยาวราช และ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานแหลงทองเที่ยว   เกี่ยวกับควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ มีคา 

Prob. เทากับ .019  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.019  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีกิจกรรมการสงเสริม

การทองเที่ยวที่นาสนใจแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยว

ฟง และควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน  จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบ

เยาวราช  และควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก มีคา Prob. เทากับ .013 

และ.032 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.013 และ.032 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีบริการจักรยาน

ใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช  และควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยว

อีกแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการจัดการจราจร

ไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง,   ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก

และควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร  เกี่ยวกับ ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราชที่แตกตางมีเอกลักษณ,  ควรมี

อาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ มีคา Prob. เทากับ .002, 

.000 และ.000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.002,  .000 และ.000 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อ

ของเยาวราชที่แตกตางมีเอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และควรมีอาหารที่

หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย มีคา Prob. เทากับ .031 ซึ่งมี

คานอยกวา .05 (.031 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลายแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,   ชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,  ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี และคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 9  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 H0  : พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชไมมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 H1  : พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ตาราง 23  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช (เฉพาะพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ขอ1-9) 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึง้ χ2 df Prob. 

1.  ทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด 
977.079 990    .609 

2.  สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช ดวยยานพาหนะใด 
596.204 495 .001** 

3.  สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชกับใคร 
432.302 396   .101 

4. ทานเคยเดนิทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชก่ีครั้ง 

(รวมครั้งนีด้วย) 
366.801 297 .004** 

5. ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดย

เฉล่ียก่ีช่ัวโมงตอครั้ง 
380.425 297 .001** 

6. คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชของทาน ตอครั้งประมาณเทาใด 
324.288 297 .133 

7. ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เก่ียวกับอะไร

มากที่สุด 
547.243 495 .052 

8. สินคาประเภทใดที่ทานนิยมซ้ือมากที่สุดเม่ือทานมาทองเที่ยว 546.504 495 .054 
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เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

9.ทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม 265.192 198 .001** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

จากผลการทดสอบในตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Chi-Square  เกี่ยวกับทานรับรูขอมูลขาวสารการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด  พบวา  คาความสัมพันธ  χ2
=  977.079

และมีคา  Prob.  เทากับ  .609 ซึ่งมากกวา  .05 (.609 > .05)  น่ันก็คือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

เกี่ยวกับทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุดไมมี

ความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  

สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะใด พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  596.204 และมีคา  Prob. เทากับ  .001  ซึ่งนอยกวา  .01 (.001 < .01)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับสวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ดวยยานพาหนะใดมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับใคร   พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  432.302  และมีคา  Prob. เทากับ  .101 ซึ่งมากกวา  .05 (.101 > .05)  น่ันก็คือ  

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับสวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช

กับใครไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม 

ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง (รวมคร้ังน้ีดวย) พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  366.801 และมีคา  Prob. เทากับ  .004 ซึ่งนอยกวา  .01 (.004 < .01)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง 

(รวมคร้ังน้ีดวย) มีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ัง  พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  380.425 และ มีคา  Prob. เทากับ  .001 ซึ่งนอยกวา  .01 (.001 < .01)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดย

เฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ังมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชของทาน ตอคร้ังประมาณ

เทาใด  พบวา  คาความสัมพันธ  χ2  =  324.288  และมีคา  Prob. เทากับ  .133  ซึ่งมากกวา  .05 (.133 

> .05)  น่ันก็คือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวาพฤติกรรม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชของทาน ตอคร้ังประมาณเทาใดไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมากที่สุด พบวา คา

ความสัมพันธ  χ2  =  547.243 และมีคา  Prob. เทากับ  .052 ซึ่งมากกวา  .05 (.052 > .05)  น่ันก็คือ  

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมาก

ที่สุดไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม  

สินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช

พบวา  คาความสัมพันธ  χ2  =  546.504  และมีคา  Prob. เทากับ  .054  ซึ่งมากกวา  .05 (.054 > .05)  

น่ันก็คือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับสินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

ทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม  พบวา  คาความสัมพันธ  χ2  

=  265.192  และมีคา  Prob. เทากับ  .001  ซึ่งนอยกวา  .01 (.001 < .01)  น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  เกี่ยวกับทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม  มีความสัมพันธ 

กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช (เฉพาะเหตุผลที่ทาน

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ขอ10) 

แนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

 เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 
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1. ดานประวัติศาสตร r .354** .343** .422** .377** .492** .398** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

2. ดานโบราณสถาน r .357** .332* .478** .437** .496** .332** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน r .349** .277** .403** .398** .465** .374** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

4. ดานเทศกาลและ

ประเพณี 

r .286** .215** .364** .342** .395** .280** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า 

5. ดานแหลงทองเที่ยว r .351** .256** .370** .384** .416** .296** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า 

6. ด า น สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวก 

r .250** .216** .370** .413** .383** .269** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า 

7. ดานอาหาร r .227** .213** .315** .435** .358** .218** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

สัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า 

8. ดานการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

r .300** .208** .281** .378** .299** .179** 

Prob. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า 
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ตาราง  24  (ตอ) 

แนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

 เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 
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1. ดานประวัติศาสตร r .368** .269** .069 .388** .400** .527** 

Prob. .000 .000 .167 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า ไมสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

2. ดานโบราณสถาน r .325** .237** -.061 .328** .378** .483** 

Prob. .000 .000 .227 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า ไมสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน r .360** .286** .070 .395** .406** .515** 

Prob. .000 .000 .160 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธตํ่า ไมสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

4. ดานเทศกาลและ

ประเพณี 

r .275** .165** -.094 .230** .242** .353** 

Prob. .000 .001 .060 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า ไมสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธปาน

กลาง 

5. ดานแหลงทองเที่ยว r .285** .168** -.015 .300** .310** .416** 

Prob. .000 .001 .763 .000 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า ไมสัมพันธ สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

สัมพันธปาน

กลาง 

6. ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

r .260** .117* -.175** .103** .159** .297** 

Prob. .000 .019 .000 .000 .001 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า 

7. ดานอาหาร r .197** .109* -.154** .158** .168** .285** 

Prob. .000 .029 .002 .002 .001 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า 

8. ดานการมีสวนรวม

ของชุมชน 

r .241** .122* -.126* .124* .173** .271** 

Prob. .000 .014 .012 .013 .000 .000 

ความสัมพันธ สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า สัมพันธตํ่า 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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จากผลการทดสอบในตาราง 24 โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation พบวา  

Prob. ของความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผล

ที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร,  ดานโบราณสถาน,  ดานวิถีชีวิตชุมชน,  ดาน

เทศกาลและประเพณี และดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  มีคาเทากับ  .000, .000, .000, .000 และ 

.000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000, .000, .000, .000 และ .000 < .01) น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร,  ดานโบราณสถาน,  

ดานวิถีชีวิตชุมชน,  ดานเทศกาลและประเพณี และดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ  .527,  .483,  .515,  .353, 

และ .416 ตามลําดับ  แสดงวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผล

ที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูใน

ระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   ในดาน

ประวัติศาสตร,  ดานโบราณสถาน,  ดานวิถีชีวิตชุมชน,  ดานเทศกาลและประเพณี และดานแหลง

ทองเที่ยวโดยภาพรวม  

ในขณะที่คา Prob. ของความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และ

ดานการมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม  มีคาเทากับ .000,  .000 และ.000  ซึ่งนอยกวา .01 (.000,  

.000 และ.000  < .01) น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และดานการมีสวนรวมของ

ชุมชนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  

เทากับ .297,  .285, และ .271  แสดงวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันอยูในระดับตํ่ากับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชในดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และดานการมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม 
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ตาราง 25  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม 

 

  เหตผุลที่ทานเดนิทางมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

r .478** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากผลการทดสอบในตาราง 25  โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation  

พบวา  คา Prob. ของความสัมพันธระหวางเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

มีคาเทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 < .01) น้ันก็คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวา  เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .478 

แสดงวา เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวม 
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สมมติฐานท่ี 10  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 H0  : ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชไมมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 H1  : ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 
 

ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 
                             ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

1. ดานประวัติศาสตรโดยภาพรวม r .640** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

2. ดานโบราณสถานโดยภาพรวม r .780** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธสูง 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม r .637** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

4. ดานเทศกาลและประเพณีโดย

ภาพรวม 

r .550** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

5. ดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม r .621** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดย

ภาพรวม 

r .592** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

7. ดานอาหารโดยภาพรวม r .510** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน

โดยภาพรวม 

r .522** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธปานกลาง 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 



193 

 

จากผลการทดสอบในตาราง 26 โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation  พบวา   

คา Prob. ของความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม

กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตรโดยภาพรวม 

มีคาเทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 < .01) น้ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมี

ความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดาน

ประวัติศาสตรโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r)  เทากับ .640 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตรโดยภาพรวม 

ดานโบราณสถานโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) น้ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานโบราณสถานโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .780 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถานโดยภาพรวม  

ดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) น้ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .637 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม 

ดานเทศกาลและประเพณีโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) 

น้ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการ

ทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   ในดานเทศกาลและประเพณีโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .550  แสดงวา  ความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ
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ปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและ

ประเพณีโดยภาพรวม 

ดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 < .01) น้ันก็

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทอง

เที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .621 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.

01) น้ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ความตองการ

ทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .592  แสดงวา ความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ

ปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกโดยภาพรวม 

ดานอาหารโดยภาพรวม  มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) น้ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหารโดยภาพรวม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .510  แสดงวา  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหารโดยภาพรวม   

ดานการมีสวนรวมชุมชนโดยภาพรวม  มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) 

น้ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการ

ทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมชุมชนโดยภาพรวม   อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .522  แสดงวา  ความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ
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ปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวม

ชุมชนโดยภาพรวม 

   

ตาราง  27  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

 

  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวม 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

r .741** 

Prob. .000 

ความสัมพันธ สัมพันธสูง 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  

จากผลการทดสอบในตาราง 27 โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation  พบวา  

คา Prob.  ของความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม

กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีคาเทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา .01 (.000 < .01) น้ันก็คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับ

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .741  แสดงวา  ความตองการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม   

 

 

 



บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษา เร่ือง แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ใน

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอดังตอไปน้ี 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 X แทน คาเฉลี่ย 

 S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

 F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution  

 df แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ  (Degree  of  Freedom)  

 SS แทน ผลรวมกําลังสอง ( Sum  of  Squares ) 

 MS แทน คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง ( Mean  of  Squares ) 

 χ2 แทน คาทดสอบสถิติไค-สแควร  (Chi-square) 

 r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment 

   Correlation  Coefficient) 

 Prob. แทน คานัยสําคัญทางสถิติ 

 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในคร้ังน้ี 

ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําอธิบาย  โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
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สวนท่ี  1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยความถี่ รอย

ละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยทําการแบงการวิเคราะหออกเปนแตละตอนตามลําดับของ

แบบสอบถามดังน้ี 

 ตอนที่  1  ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว  จํานวน 8 ขอ 

 ตอนที่  2  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จํานวน 10 ขอ  

ตอนที่ 3  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 17 ขอ 

ตอนที่ 4  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 55 ขอ 

 ตอนที่ 5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 จํานวน 2 ขอ 

 

สวนท่ี  2  การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน  ซึ่งมีทั้งหมด 10 ขอ  โดยใชสถิติเชิงอนุมาน  

ดังน้ี 

1.  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

2.  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

3.  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

4.  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

5.  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

6. นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

7.  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

8.  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 
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9.  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

10.  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 

สวนท่ี  1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถามโดยทําการแบงการวิเคราะหออกเปนแต

ละตอนตามลําดับของแบบสอบถาม  ดังน้ี 

 ตอนท่ี  1  การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว 

 เปนการนําเสนอขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยนําเสนอในรูปความถี่

และรอยละ 

 

ตาราง 1 แสดงจํานวน (ความถี่)  และรอยละโดยภาพรวมของนักทองเที่ยว  จําแนกตามเพศอายุ

สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน  เชื้อชาติ  และ  ศาสนา 

ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 163 40.80 

หญิง 237 59.30 

รวม 400 100 

2. อาย ุ   

1-19 ป 26 6.50 

20-25 ป 237 59.30 

26-30 ป       58 14.50 

31-35 ป                                18 4.50 

36-40 ป 17 4.30 

41-45 ป 19 4.80 

46-50 ป 10 2.50 

51 ปขึ้นไป 15 3.80 

รวม 400 100 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

3. สถานภาพ   

โสด 275 68.80 

สมรส 107 26.80 

แยกกันอยู 12 3.00 

หมาย/หยาราง 6 1.50 

รวม 400 100 

4. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 7 1.80 

มัธยมศึกษาตอนตน 48 12.00 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 32 8.00 

ปวส. หรือเทียบเทา 36 9.00 

ปริญญาตรี 269 67.30 

สูงกวาปริญญาตรี 8 2.00 

รวม 400 100 

5.อาชีพ   

นักเรียน 21 5.30 

นักศึกษา 205 51.30 

รับราชการ 13 3.30 

พนักงานบริษัทเอกชน 87 21.80 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 3.80 

ธุรกิจสวนตัว 59 14.80 

รวม 400 100 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

 จากตาราง 1  พบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.30 และ เพศชาย รอย

ละ 40.80 

 อายุนักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุ 20-25 ป รอยละ 59.30 รองลงมา  คือ  อายุ 26-30 ป รอยละ

14.50,   อายุ 1-19 ป รอยละ 6.50,  อายุ 41-45 ป รอยละ 4.80,  อายุ 31-35 ป รอยละ 4.50,  อายุ 36-

40 ป รอยละ 4.30,  อายุ 51 ปขึ้นไป รอยละ 3.80  และ อายุ 46-45 ป รอยละ 2.50 

ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

6. รายไดตอเดือน   

1-10,000  บาท 177 44.30 

10,001-15,000  บาท  126 31.50 

15,001-20,000  บาท 40 10.00 

20,001-25,000  บาท 13 3.30 

25,001-30,000  บาท 21 5.30 

30,001-35,000  บาท 11 2.80 

35,001-40,000  บาท 4 1.00 

40,001-45,000บาท 6 1.50 

45,001  บาทขึ้นไป 2 0.50 

รวม 400 100 

7. เชื้อชาติ   

ไทย 333 83.30 

ไทยจีน 55 13.80 

ไทยแขก 5 1.30 

ไทยมุสลิม 7 1.80 

รวม 400 100 

8. ศาสนา   

พุทธ 383 95.80 

คริสต 9 2.30 

อิสลาม 8 2.00 

รวม 400 100 
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 สถานภาพนักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสดรอยละ 68.80  รองลงมา คือ สมรส รอย

ละ 26.80,   แยกกันอยู รอยละ 3.00  และ แยกกันอยู รอยละ 1.50 

 ระดับการศึกษานักทองเที่ยวสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 67.3 รองลงมา

คือ  มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 12.00,  ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 9.00,  มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.รอยละ 8.00, สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 2.00 และ ประถมศึกษา รอยละ 1.80 

 อาชีพนักทองเที่ยวสวนใหญมีอาชีพนักศึกษา รอยละ 51.30 รองลงมา  คือ  พนักงาน

บริษัทเอกชน รอยละ 21.80,  ธุรกิจสวนตัว รอยละ 14.80,  นักเรียน รอยละ 5.30,  พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ รอยละ 3.80 และ รับราชการ รอยละ 3.30 

 รายไดตอเดือนนักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดตอเดือน 1-10,000  บาท รอยละ44.30 

รองลงมา  คือ 10,001-15,000  บาท รอยละ 31.50,  15,001-20,000  บาท รอยละ 10.00,  25,001-

30,000  บาท รอยละ 5.30,   20,001-25,000  บาท รอยละ 3.30, 30,001-35,000  บาท รอยละ 2.80, 

40,001-45,000บาท รอยละ 1.5,35,001-40,000  บาท รอยละ 1.00 และ 45,001  บาทขึ้นไป รอยละ 

0.50 

 เชื้อชาตินักทองเที่ยวสวนใหญมีเชื้อชาติไทย รอยละ 83.30 รองลงมา  คือ ไทยจีน รอยละ 

13.80, ไทยมุสลิม รอยละ 1.80 และ ไทยแขก รอยละ 1.30 

 ศาสนานักทองเที่ยวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95.80 รองลงมา  คือ คริสต รอยละ 

2.30  และ อิสลาม รอยละ 2.00 
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ตอนท่ี  2  พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยนําเสนอในรูป

ความถี่และ รอยละ 

 ตาราง 2 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละโดยภาพรวมของนักทองเที่ยวจําแนกตาม

ประเภท ทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด,  

สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะใด,  สวนใหญทาน

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับใคร, ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชกี่คร้ัง (รวมคร้ังน้ีดวย),  ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดย

เฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ัง,  คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชของทาน ตอ

คร้ังประมาณเทาใด,  ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมากที่สุด,  สินคา

ประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช และ ทานจะ

กลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จํานวน รอยละ 

1. ทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด 

  

โทรทัศน 96 24.00 

หนังสือพิมพ 20 5.00 

นิตยสาร 6 1.50 

วิทยุ 1 0.30 

อินเตอรเน็ต 96 24.00 

บริษัทนําเที่ยว 8 2.00 

การทองเที่ยวนําประเทศไทย 5 1.30 

เฟสบุค 37 9.30 

แผนพับ/โปรชัวร 4 1.00 

เพื่อน 98 24.50 

บุคคลในครอบครัว 29 7.30 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

2. สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ดวยยานพาหนะใด 

  

รถยนตสวนตัว 117 29.30 

รถจักรยานยนต 73 18.30 

รถแท็กซี่  25 6.30 

รถประจําทาง 162 40.50 

รถสามลอ 10 2.50 

รถตู 13 3.30 

รวม 400 100 

3.  สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช

กับใคร 

  

คนเดียว 61 15.30 

ครอบครัว 140 35.00 

เพื่อน 135 33.80 

แฟน 59 14.80 

บริษัทนําเที่ยว 5 1.30 

รวม 400 100 

4. ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง 

(รวมคร้ังน้ีดวย) 

  

มาเปนคร้ังแรก 56 14.00 

2 คร้ัง 122 30.50 

3 คร้ัง 65 16.30 

4 คร้ังขึ้นไป 157 39.30 

รวม 400 100 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

5. ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยกี่

ชั่วโมงตอคร้ัง 

  

1 ชั่วโมง 71 17.80 

2 ชั่วโมง 139 34.80 

3 ชั่วโมง 88 22.00 

4 ชั่วโมงขึ้นไป 102 25.50 

รวม 400 100 

6. คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชของทาน ตอคร้ังประมาณเทาใด 

  

1 -500 บาท 161 40.30 

501– 1,000 บาท 145 35.00 

1,001 – 1,500 บาท 51 12.80 

1,501 บาทขึ้นไป 48 12.00 

รวม 400 100 

7. ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมาก

ที่สุด  

  

เที่ยวชมวัด/ไหวพระ 105 26.30 

เที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน 56 14.00 

เที่ยวชมเทศกาลกินเจ 35 8.80 

เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน 24 6.00 

เที่ยวชมโบราณสถาน 15 3.80 

รับประทานอาหาร 165 41.30 

รวม 400 100 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

8. สินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

  

ทองคํา 44 11.00 

เสื้อผา 33 8.30 

เคร่ืองประดับ 9 2.30 

กิ๊บชอป 34 8.50 

อาหาร 245 61.30 

ของฝาก/ของที่ระลึก 35 8.80 

รวม 400 100 

9. ทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม   

มา 280 70.00 

ไมมา 28 7.00 

ไมแนใจ 92 23.00 

รวม 400 100 

  

จากตาราง 2  พบวา นักทองเที่ยวรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช จากเพื่อน รอยละ 24.50 รองลงมา  คือ โทรทัศน และ อินเตอรเน็ต รอยละ 24.00,   เฟสบุค 

รอยละ 9.30,   บุคคลในครอบครัว รอยละ 7.30,   หนังสือพิมพ  รอยละ 5.00,   บริษัทนําเที่ยว รอย

ละ2.00,   นิตยสาร รอยละ 1.50,   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รอยละ 1.30  และ แผนพับ/โปร

ชัวร รอยละ1.00 

 นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะรถ

ประจําทาง รอยละ 40.50  รองลงมา  คือ รถยนตสวนตัว รอยละ 29.30,  รถจักรยานยนต รอยละ 

18.30,   รถแท็กซี่ รอยละ 6.30,   รถตู รอยละ 6.30  และ รถสามลอ รอยละ 2.50 
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 นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับครอบครัว รอยละ 

35.00  รองลงมา  คือ เพื่อน รอยละ 33.80,   คนเดียว รอยละ 15.30,   แฟน รอยละ 14.80 และ บริษัท

นําเที่ยว 1.30 

 นักทองเที่ยวสวนใหญเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 4 คร้ังขึ้นไป รอย

ละ 39.30  รองลงมา  คือ 2 คร้ัง รอยละ 30.50,  3 คร้ัง รอยละ 16.30  และ มาเปนคร้ังแรก รอยละ 

14.00 

นักทองเที่ยวสวนใหญใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยตอคร้ัง  

2 ชั่วโมง รอยละ 34.80  รองลงมา  คือ 4 ชั่วโมงขึ้นไป รอยละ 25.50,   3 ชั่วโมง รอยละ 22.00 และ 1 

ชั่วโมง รอยละ 17.80 

นักทองเที่ยวสวนใหญคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชของ

ทาน ตอคร้ังประมาณ  1 -500 บาท  รอยละ  40.30  รองลงมา  คือ 501– 1,000 บาท รอยละ 35.00,  

1,001 – 1,500 บาท รอยละ 12.80  และ 1,501 บาทขึ้นไป รอยละ 12.00 

นักทองเที่ยวสวนใหญทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับรับประทาน

อาหาร รอยละ 41.30  รองลงมา  คือ  เที่ยวชมวัด/ไหวพระ รอยละ 26.30,   เที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน 

รอยละ 14.00,  เที่ยวชมเทศกาลกินเจ รอยละ 8.80,  เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน รอยละ 6.00 และ เที่ยว

ชมโบราณสถาน รอยละ 3.80 

นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอาหาร 

รอยละ 61.30  รองลงมา  คือ ทองคํา รอยละ 11.00  ของฝาก/ของที่ระลึก รอยละ 8.80, กิ๊บชอป รอย

ละ 8.50,  เสื้อผา รอยละ 8.30  และ เคร่ืองประดับ รอยละ 2.30 

นักทองเที่ยวสวนใหญจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม  มา  รอย

ละ 70.00 และไมมา  รอยละ  7.00  รองลงมา  คือ ไมแนใจ  รอยละ  23.00 
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ตาราง  3     เปนการนําเสนอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับ

เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  โดยนําเสนอในรูปคาเฉลี่ย (x�)  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

เหตผุลที่ทานเดนิทางมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

ระดับของเหตผุล   
เกณฑ

กําหนด 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 
x� S 

ระดับ

เหตผุล 

1.  เพ่ือเที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน  กินเจ 142 158 90 7 3 4.07 .84 มาก 

2.  เพ่ือไหวพระขอพร 142 163 83 6 6 4.07 .86 มาก 

3.  เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงาม 120 172 97 10 1 4.00 .81 มาก 

4.  เพ่ือรับประทานอาหาร 165 158 64 13 0 4.19 .81 มาก 

5.  เพ่ือพักผอนหยอนใจ 113 171 97 17 2 3.94 .85 มาก 

6.  เพ่ือพบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ 121 168 94 14 3 3.97 .86 มาก 

7. เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีใน

ครอบครัว 
97 180 102 19 2 3.88 .84 มาก 

8. เพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 91 161 115 28 5 3.76 .92 มาก 

9. เพ่ือซ้ือทองคํา 64 118 91 56 71 3.12 1.33 ปานกลาง 

10. เพ่ือซ้ือสินคา/ของที่ระลึก 101 153 89 38 19 3.70 1.09 มาก 

11. เพ่ือทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 
109 145 110 24 12 3.79 1.00 มาก 

รวม 1,265 1,47 1,032 232 124 3.86 .93 มาก 

 

จากตาราง 3  พบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช อยูในระดับมาก (x� = 3.86) 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชเพื่อ

รับประทานอาหาร, เพื่อเที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน  กินเจ, เพื่อไหวพระขอพร,   เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ที่ดีงาม,   เพื่อพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ, เพื่อพักผอนหยอนใจ, เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีใน

ครอบครัว,  เพื่อทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช,   เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 

และ เพื่อซื้อสินคา/ของที่ระลึกอยูในระดับมาก  (x� = 4.19,  4.07,  4.07,  4.00,   3.97,  3.94, 3.88,  

3.79,  3.76  และ 3.70 ตามลําดับ) รองลงมา คือ เพื่อซื้อทองคํา  อยูในระดับปานกลาง (x� = 3.12) 
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ตอนท่ี  3  ความตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดย

นําเสนอขอมูลในรูป (x�)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

 

ตาราง 4  แสดงคาเฉลี่ย(x�)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และเกณฑกําหนดระดับความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช มากนอยเพียงใด 

 

ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช 

ระดับความตองการ   เกณฑกําหนด 

ตองการ

มากที่สุด 

ตองการ

มาก 

 

ตองการ

ปานกลาง 

 

ตองการ

นอย 

 

ตองการ

นอยที่สุด 

 

𝐱� S 
ระดับความ

ตองการ 

1. ตองการใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยว 129 179 84 5 3 4.06 .80 มาก 

2. ตองการใหมีมัคคุเทศกทองถิ่นคอยแนะนํา

แหลงทองเที่ยว 
113 189 83 12 3 3.99 .82 มาก 

3. ตองการใหมีปายบอกทางและปายสัญลักษณ

ไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่ชัดเจน 
127 181 92 0 0 4.09 .73 มาก 

4. ตองการใหมีตํารวจทองเที่ยวมาคอยดูแลความ

ปลอดภัย 
136 162 89 12 1 4.05 .83 มาก 

5. ตองการใหมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดไว

บริการนักทองเที่ยว 
166 152 76 6 0 4.20 .79 มาก 

6. ตองการใหมีชองทางสําหรับปนจักรยาน 152 149 82 16 1 4.09 .87 มาก 

7 .  ตองการใหมีศาล า  ห รือซุ มนั่ ง พักคอย/

พักผอน/พักเหนื่อย 
139 181 70 9 1 4.12 .78 มาก 

8 .  ต อ ง ก า ร ใ ห มี ร ถ ร า ง / พ า ห น ะ บ ริ ก า ร

นักทองเที่ยว 

130 178 72 14 6 4.03 .88 มาก 

9. ตองการใหมีถังขยะที่สวยงามและทันสมัย 134 168 89 9 0 4.07 .80 มาก 

10. ตองการใหมีคูมือหรือเอกสารแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว 
127 167 89 13 4 4.00 .87 มาก 
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ตาราง  4  (ตอ) 

ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช 

ระดับความตองการ   เกณฑกําหนด 

ตองการ

มากที่สุด 

ตองการ

มาก 

 

ตองการ

ปานกลาง 

 

ตองการ

นอย 

 

ตองการ

นอยที่สุด 

 

𝐱� S 
ระดับความ

ตองการ 

1 1 .  ต อ ง ก า ร ใ ห มี กิ จ ก ร ร ม นั น ท น า ก า ร ที่

สอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยว 

113 167 106 11 3 3.94 .85 มาก 

12. ตองการใหมีการโฆษณา  การประชาสัมพันธ

สถานที่ทองเที่ยวผานสื่อตางๆ 
132 164 90 12 2 4.03 .84 มาก 

1 3 .  ต อ ง ก า ร ใ ห มี โ ป ร แ ก ร ม ทั ว ร สํ า ห รั บ

นักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง 
134 171 86 7 2 4.07 .81 มาก 

14. ตองการใหพาเที่ยวชมวิถีชีวิตดั่งเดิมของ

ชุมชนยานเยาวราช 
137 179 76 6 2 4.11 .79 มาก 

15. ตองการใหมีการจัดการจราจรไมใหรถติด 169 151 74 151 169 4.20 .80 มาก 

16.  ตองการใหมีรานจําหนายอาหารและของที่

ระลึกแกนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง 
149 160 86 5 0 4.13 .78 มาก 

17.  ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหลายๆ 

อยางงบริเวณสถานที่ทองเที่ยวเพียงพอ  เชน ตู 

ATM  หองน้ํา  เกาอ้ีนั่งพัก โทรศัพทสาธารณะ 

เปนตน 

144 155 86 14 1 4.07 .85 มาก 

รวม 2,331 2,853 1,430 302 198 4.07 0.82 มาก 

 

จากตาราง  4 พบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช อยูในระดับมาก (x� = 4.07) 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ตองการใหมี

หองนํ้าสาธารณะที่สะอาดไวบริการนักทองเที่ยว,  ตองการใหมีการจัดการจราจรไมใหรถติด,   

ตองการใหมีรานจําหนายอาหารและของที่ระลึกแกนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง,   ตองการใหมี

ศาลา หรือซุมน่ังพักคอย/พักผอน/พักเหน่ือย,   ตองการใหพาเที่ยวชมวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมชนยาน

เยาวราช,  ตองการใหมีปายบอกทางและปายสัญลักษณไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่ชัดเจน,  

ตองการใหมีชองทางสําหรับปนจักรยาน,   ตองการใหมีถังขยะที่สวยงามและทันสมัย,  ตองการใหมี

โปรแกรมทัวรสําหรับนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง,  ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหลายๆ อยาง

บริเวณสถานที่ทองเที่ยวเพียงพอ  เชน ตู ATM  หองนํ้า  เกาอ้ีน่ังพัก โทรศัพทสาธารณะ เปนตน,  
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ตองการใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยว,  ตองการใหมีตํารวจทองเที่ยวมาคอยดูแลความปลอดภัย,  

ตองการใหมีรถราง/พาหนะบริการนักทองเที่ยว,   ตองการใหมีการโฆษณา  การประชาสัมพันธ

สถานที่ทองเที่ยวผานสื่อตางๆ,  ตองการใหมีคูมือหรือเอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว,  ตองการให

มีมัคคุเทศกทองถิ่นคอยแนะนําแหลงทองเที่ยว และ ตองการใหมีกิจกรรมนันทนาการที่สอดคลอง

กับสถานที่ทองเที่ยว,  และ อยูในระดับมาก  (x� = 4.20,  4.20,  4.13,  4.12,  4.11, 4.09,  4.09,  4.07,  

4.07,  4.07,  4.06,  4.05,  4.03,  4.03,  4.00,  3.99 และ 3.94 ตามลําดับ) 

 

ตอนท่ี  4  แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช โดยนําเสนอขอมูลในรูปคาเฉลี่ย (x�)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย (x�)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และเกณฑกําหนดระดับความคิดเห็น

โดยแบงออกเปน  8 ดาน ไดแก  ดานประวัติศาสตร ดานโบราณสถาน ดานวิถีชีวิตชุมชน ดาน

เทศกาลและประเพณี ดานแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานอาหาร และดานการมี

สวนรวมของชุมชน 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานประวัติศาสตร         

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติ

ความเปนมาของเยาวราช 
137 185 73 5 0 4.14 .74 เห็นดวย 

2. ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของ

เยาวราช 
103 228 67 2 0 4.08 .66 เห็นดวย 

3. ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช 
129 193 76 2 0 4.12 .72 เห็นดวย 

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร

เยาวราช 
103 198 89 8 2 3.98 .77 เห็นดวย 

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญ

ของเยาวราช 
103 177 111 8 1 3.93 .79 เห็นดวย 

6. ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเยาวราช 
114 193 89 2 2 4.04 .75 เห็นดวย 

รวม 689 1174 505 27 5 4.04 0.74 เห็นดวย 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานโบราณสถาน         

1. ควรมีการอนุ รักษโบราณสถานของ

เยาวราช 
143 181 71 3 2 4.15 .76 เห็นดวย 

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของ

เยาวราช 
136 180 79 5 0 4.12 .75 เห็นดวย 

3. ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 
147 172 76 5 0 4.15 .76 เห็นดวย 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ เสนทางการ

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช 
136 175 88 1 0 4.12 .74 เห็นดวย 

5. ค ว ร มี ก า ร ติ ด ป า ย แ ส ด ง ข อ มู ล แ ห ล ง

โบราณสถานของเยาวราช 
144 181 71 4 0 4.16 .74 เห็นดวย 

6. ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 
132 201 64 3 0 4.15 .70 เห็นดวย 

7. ควรมีก าร จัด กิจก รรมตามแ ห ล ง

โบราณสถานของเยาวราช 
126 178 93 3 0 4.07 .75 เห็นดวย 

รวม 964 1268 542 24 2 4.13 0.74 เห็นดวย 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานวิถีชีวิตชุมชน         

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชุมชนเยาวราช 
151 170 75 3 1 4.17 .76 เห็นดวย 

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   120 216 57 6 1 4.12 .71 เห็นดวย 

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน 106 202 79 13 0 4.00 .77 เห็นดวย 

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถี

ชีวิตชุมชนเยาวราช 
117 194 78 11 0 4.04 .77 เห็นดวย 

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช 107 191 95 7 0 3.99 .75 เห็นดวย 

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช 
117 184 89 10 0 4.02 .78 เห็นดวย 

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็น

คุณคาของชุมชนเยาวราช 
128 172 96 4 0 4.06 .77 เห็นดวย 

รวม 846 1329 569 54 2 4.05 0.76 เห็นดวย 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานเทศกาลและประเพณี         

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 
158 160 78 4 0 4.18 .77 เห็นดวย 

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่

สําคัญไว 
141 189 65 5 0 4.17 .73 เห็นดวย 

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว

ในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 
166 153 79 2 0 4.21 .76 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาล

และประเพณีสําคัญๆ 
148 171 80 1 0 4.16 .74 เห็นดวย 

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 
133 172 94 1 0 4.09 .75 เห็นดวย 

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 
145 179 72 4 0 4.16 .74 เห็นดวย 

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 
138 164 91 7 0 4.08 .79 เห็นดวย 

รวม 1029 1188 559 24 0 4.15 0.76 เห็นดวย 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานแหลงทองเที่ยว         

1. ควรมีมัคคุ เทศกทองถิ่นที่มีความรู

ความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 
152 151 83 14 0 4.10 .84 เห็นดวย 

2. ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 
104 191 94 11 0 3.97 .77 เห็นดวย 

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญใน

ยานเยาวราช 
131 190 75 4 0 4.12 .73 เห็นดวย 

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการ

ทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศ

อาเซียน 

125 201 72 2 0 4.12 .70 เห็นดวย 

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยาน

เยาวราชอยางสมบูรณ 
138 180 82 0 0 4.14 .72 เห็นดวย 

รวม 650 913 406 31 0 4.09 0.75 เห็นดวย 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก         

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและ

เพียงพอ 
197 137 59 10 0 4.29 .80 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคา

ไมแพง 
189 132 70 9 0 4.25 .82 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่

ชัดเจน 
176 154 68 2 0 4.26 .75 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด 
191 138 66 5 0 4.29 .78 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง 
178 152 69 1 0 4.27 .74 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี 
176 149 69 6 0 4.24 .78 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปน

ทองเที่ยวรอบเยาวราช 
157 139 95 9 0 4.11 .84 เห็นดวย 

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย 

เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่ง

พัก 

169 148 74 7 2 4.19 .83 เห็นดวย 

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นา

กลับมาทองเที่ยวอีก 
173 152 72 2 1 4.24 .77 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

10 .  ควรมีก าร จัดระ เบี ยบทาง เท าย าน

เยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาได

สะดวก 

175 150 72 3 0 4.24 .76 
เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

รวม 1781 1451 714 54 3 4.23 0.79 
เห็นดวยอยาง

ย่ิง 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานอาหาร         

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย 
203 313 62 3 1 4.33 .77 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง 
205 132 58 4 1 4.34 .77 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ 
179 141 73 5 2 4.23 .82 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ท่ี

แตกตางมีเอกลักษณ 
181 149 68 2 0 4.27 .75 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
184 131 78 7 0 4.23 .82 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ 
191 135 68 5 1 4.28 .80 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

รวม 1143 1001 407 26 5 4.28 0.79 
เห็นดวยอยาง

ย่ิง 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น   เกณฑกําหนด 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 𝐱� S 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน         

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 
179 160 56 5 0 4.28 .74 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและ

รักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 
143 210 45 2 0 4.24 .66 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

3. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
143 180 74 3 0 4.16 .74 เห็นดวย 

4. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน 
149 182 63 6 0 4.19 .74 เห็นดวย 

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 
152 175 70 3 0 4.19 .74 เห็นดวย 

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงาน

ภาครัฐไดเปนอยางดี 
163 177 56 4 0 4.25 .72 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยว

แกนักทองเที่ยวได 
163 170 62 5 0 4.23 .75 

เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

รวม 1092 1254 426 28 0 4.22 0.73 
เห็นดวยอยาง

ย่ิง 

รวม 8194 9578 4128 268 17 4.14 0.75 เห็นดวย 

  

จากตาราง 5  พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย  (x� =  4.14) 

เมื่อพิจารณาภาพรวมแตละดานพบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชในดานอาหาร,  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ ดานการมี

สวนรวมของชุมชน อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (x� = 4.28,  4.23  และ 4.22 ตามลําดับ)  ในขณะที่

ดานเทศกาลและประเพณี,  ดานโบราณสถาน,  ดานแหลงทองเที่ยว, ดานวิถีชีวิตชุมชน และ  ดาน

ประวัติศาสตรนักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

อยูในระดับเห็นดวย  (x� = 4.15,  4.13,  4.09,  4.05,  และ 4.04 ตามละดับ) ในขณะที่พิจารณาเปน

รายดาน พบวา 
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ดานประวัติศาสตร  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  ควร

ระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราช,    

ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเยาวราชและ ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช อยูในระดับ

เห็นดวย (x� = 4.14,  4.12,  4.08,  4.04,  3.98  และ 3.93  ตามลําดับ) 

ดานโบราณสถาน  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการ

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถาน

ของเยาวราช,  ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการระบุโบราณสถานที่

สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,     

และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช อยูในระดับเห็นดวย (x� = 4.16,  

4.15,  4.15,  4.15,  4.12,  4.12  และ 4.07 ตามลําดับ ) 

ดานวิถีชีวิตชุมชน  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  ควรมี

การชิมอาหารจีน,  ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราช,  ควรมีการ

แสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน และ ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช 

อยูในระดับเห็นดวย (x� = 4.17,  4.12, 4.06,  4.04,  4.02,  4.00  และ 3.99 ตามลําดับ) 

ดานเทศกาลและประเพณี  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (x� = 4.21)  รองลงมา คือ ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช ควรมีการ

ประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและ

ประเพณีที่สําคัญไว,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัด

กิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาล

และประเพณีสําคัญๆ  และควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆอยูใน

ระดับเห็นดวย  (x� = 4.18,  4.17,  4.16,  4.16,  4.09และ 4.08 ตามลําดับ)  

ดานแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราช อยางสมบูรณ,  ควรมีการระบุ

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช,   ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยาน
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เยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซียน,  ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง และ  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ อยูในระดับเห็นดวย (x� = 

4.14,    4.12,  4.12,  4.10  และ 3.97 ตามลําดับ ) 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ดานอาหาร นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง,  ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  

ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ  และ ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ อยูใน

ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  (x� = 4.34,   4.33,   4.28,   4.27,   4.23  และ 4.23 ตามลําดับ) รองลงมา คือ  

ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช  และ ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก  

อยูในระดับเห็นดวย  (x� = 4.19 และ 4.11 ตามลําดับ)  

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,  ชุมชน

สามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและ

รักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  และ  คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  (x� = 4.28,  4.25,  4.24  และ 4.23  ตามลําดับ)  

รองลงมา คือ  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน, ชุมชนควรเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนพัฒนาเยาวราช  และ ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดี

งาม  อยูในระดับเห็นดวย  (x� = 4.19,  4.19 และ 4.16 ตามลําดับ)  
 

ตอนท่ี 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

จํานวน 2 ขอไดแก ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบในการมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช และ 

ทานมีแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตามขอ 1 อยางไร ลักษณะคําถามแบบปลายเปด 

เพื่อเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดแสดงความคิดเห็น  ดังน้ี 

ตาราง  6  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ปญหาและอุปสรรคท่ีทานพบในการมา

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

แนวทางและขอเสนอแนะในการแกปญหา 

1. ปญหารถติด 1. ควรมีการระบายการจราจรอยางเหมาะสม 

2. ควรเพิ่มตํารวจจราจรมาดูแล 
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2. เปนบริเวณชุมชนหนาแนน มีผูคนจํานวน

มากทําใหอึดอัด การเดินทางสัญจรลําบาก

ถนนแคบ  รถจอดขางทาง เกะกะวุนวาย  ไม

เปนระเบียบ  มีรานคา ขายของมีจํานวนมาก 

1. จัดทางเดินใหสะดวก 

2.  ควรมีตํารวจอยูในแหลงชุมชน 

3. ควรจัดพื้นที่ขายอาหารมิใหลวงล้ําบริเวณ

ทางเดิน 

4. ไปทองเที่ยวในชวงที่ผูคนไมมากนัก  

3. ปญหาเร่ืองความสะอาดและสิ่งแวดลอม เชน

มีปริมาณขยะจํานวนมากที่ทั้งขยะนอย 

มลพิษทางอากาศ 

1. เพิ่มถังขยะ และ จุดบริเวณที่ทิ้งใหมากขึ้น 

2. ควรทําความสะอาดสม่ําเสมอ อยางเหมาะสม 

บริเวณที่สกปรกมาก ควรทําความสะอาดทุก

วัน เชนบริเวณตลาดสด 

4.ที่จอดรถมีนอยไมเพียงพอ  หาที่จอดรถลําบาก  

ตองเสียเงินคาบริการที่จอดรถซึ่งราคาแพง 

1. ไมควรนํารถสวนตัวมา 

2. ควรใชรถจักรยาน รถจักรยานยนตหรือรถ

โดยสารประจําทาง แทนการใชรถยนต

สวนตัว 

5. รถโดยสารประจําทางมีนอย  ไมเพียงพอ 1. ควรจัดใหมีรถสาธารณะใหเพียงพอ 

2. มีการแกไขเร่ืองคมนาคมใหสะดวก และมี

ชองทางสําหรับรถจักรยานมากขึ้น 

3. เดินทางโดยใชบริการรถไฟฟาใตดิน 

6. ปายบอกเสนทางไมชัดเจน 1. ควรจัดทําปายบอกทางเพิ่มเติมใหชัดเจน 

7. หองสุขา/หองนํ้ามีนอย ตลอดจนสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆไมเพียงพอ  หรือหาหองนํ้า

ไมเจอไมเพียงพอ 

1. ควรมีสุขา/หองนํ้าใหบริการมากขึ้น เพื่อ

อํานวยความสะดวกและสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

2. ทําปายบอกทางใหชัดเจน 

8. อาหารคอนขางแพง 1. ควรควบคุมราคาอาหารไมใหแพงเกินไป 

2. ควรมีอาหารราคาถูกเพิ่มทางเลือก 

9. อากาศรอนอบอาว คนขายของบนทางเทาทํา

ใหไมมีที่รมหลบแดด   ทําใหเหน่ือยงาย 

1. ควรมีศาลาน่ังพัก  จัดสถานที่พักผอน

เพิ่มเติม 

2. ใหภาครัฐและชุมชนมีสวนรวมในการจัด

ระเบียบมากขึ้น 

10. ไมมีไฟสัญญาณบอกคนขามถนนทั้ง ๆ ที่มี

คนพลุกพลาน 

1. ควรมีสัญญาณไฟบอกคนขามถนนมากขึ้น

เน่ืองจากในยานเยาวราชไมคอยมี  
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11. บางชุมชนมีสภาพทรุดโทรม 1. ใหภาครัฐเขามาดูแลมากขึ้น  ปรับปรุง

พัฒนาใหนาทองเที่ยวมากขึ้น 

12. ปญญาคนจรจัด 1. ภาครัฐตองเขามาดูแล จัดระเบียบสังคม ดูแล

สรางงานใหมีอาชีพ 

 

จากการสนทนากลุม (Focus group Interview)  กับผูนําชุมชน ผูประกอบการ ประชาชนที่

อาศัยอยูยานเยาวราช เพื่อเปนแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ได

แนวคิด  ดังน้ี 

 

 ตาราง  7   แสดงนักทองเที่ยวมองวา ถนนเยาวราช เปนถนนเกี่ยวกับอะไร 

1.  นักทองเท่ียวมองวา ถนนเยาวราช เปนถนนเกี่ยวกับอะไร จํานวน รอยละ 

1.1 รานอาหารจีน 52 27.37 

1.2 ขายอาหาร 38 20.00 

1.3 วัฒนธรรมจีน 28 14.74 

1.4 รานขายทอง 21 11.05 

1.5 แหลงช็อบปงของคนจีน หรือ สินคาจากจีน 16 8.42 

1.6 แหลงรวมสถานบันเทิงครบวงจร 10 5.26 

1.7 ทองเที่ยว 9 4.74 

1.8 เปนถนนของคนจีนที่อพยพมา 4 2.11 

1.9 เปนถนนที่มีวัดจีนมากมาย 3 1.58 

1.10 อยากใหเปนตลาดกลางคืน 3 1.58 

1.11 รานโสมสมุนไพร 2 1.05 

1.12 ขายของที่ระลึก 2 1.05 

1.13 ขายสินคาภูมิปญญาคนแถวน้ี 1 0.53 

1.14 ขายสัตวเลี้ยง 1 0.53 

รวม 190 100.00 

 

 จากตาราง  7  นักทองเที่ยวมองวาถนนเยาวราชเปนถนนเกี่ยวกับรานอาหารจีน รอยละ 

27.37  รองลงมา  คือ  ขายอาหาร  รอยละ  20.00  และ  วัฒนธรรมจีน  รอยละ 14.74 

 



 92 

 ตาราง  8   แสดงทานตองการใหถนนเยาวราช พัฒนาหรือปรับปรุงเกี่ยวกับการทองเที่ยว

ทางไหนบาง 

2.  ทานตองการใหถนนเยาวราช พัฒนาหรือปรับปรุงเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวทางไหนบาง 

จํานวน รอยละ 

2.1 การจราจร 80 51.95 

2.2 มีตํารวจคอยรักษาความปลอดภัย 10 6.49 

2.3 ความสะอาด 10 6.49 

2.4 พัฒนาดานวิวทิวทัศน 8 5.19 

2.5 พัฒนารานแผงลอยใหเปนระเบียบ 7 4.55 

2.6 ที่จอดรถ 7 4.55 

2.7 ทางเดินเทา 7 4.55 

2.8 มีจุดบริการนักทองเที่ยว/สื่อสาร 4 2.60 

2.9ราคาของอาหารที่มีราคาแพง 3 1.95 

2.10 ปายจราจรแสดงบอกทาง 3 1.95 

2.11 มีการติดปานราคาใหชัดเจน 3 1.95 

2.12 เสนทางการเดินรถทางเร็ว 2 1.30 

2.13 พัฒนาเลนสถนนสําหรับขี่จักรยาน 2 1.30 

2.14 มีรานสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้น 2 1.30 

2.15 มีความรวดเร็วในการซื้อของ 1 0.65 

2.16 สรางรถไฟฟาใตดิน 1 0.65 

2.17 ขยายพื้นที่ 1 0.65 

2.18 ที่พัก 1 0.65 

2.19 วัฒนธรรมจีน 1 0.65 

2.20 ดานรับ – สงของ 1 0.65 

รวม 154 100.00 

 

จากตาราง  8  นักทองเที่ยวตองการใหถนนเยาวราช พัฒนาหรือปรับปรุงเกี่ยวกับการจราจร  

รอยละ  51.95  รองลงมา คือ มีตํารวจคอยรักษาความปลอดภัย รอยละ  6.49  และ  ความสะอาด  

รอยละ 6.49 
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 ตาราง  9   แสดงทานคิดวาสินคาที่ขึ้นชื่อของเยาวราชคืออะไร 

3.  ทานคิดวาสินคาท่ีข้ึนชื่อของเยาวราชคืออะไร จํานวน รอยละ 

3.1 หูฉลามนํ้าแดง 53 29.94 

3.2 เกาลัด 39 22.03 

3.3 ทอง 28 15.82 

3.4 อาหารซีฟูด 13 7.34 

3.5 กวยจ๊ับ 12 6.78 

3.6 รังนก 7 3.95 

3.7 ของหวาน 6 3.39 

3.8 กระเพาะปลา 5 2.82 

3.9 ขนมจีบ 3 1.69 

3.10 บะหมี่จับกัง 2 1.13 

3.11 เปาฮ้ือ 1 0.56 

3.12 ผลไม 1 0.56 

3.13 ขาวแกง 1 0.56 

3.14 ราดหนา 1 0.56 

3.15 หมูแผน 1 0.56 

3.16 เปดยาง 1 0.56 

3.17 หมูหัน 1 0.56 

3.18 ขนมไหวพระจันทร 1 0.56 

3.19 สินคาของจีน 1 0.56 

รวม 177 100.00 

 

จากตาราง  9  นักทองเที่ยวคิดวาสินคาที่ขึ้นชื่อของเยาวราช คือ หูฉลามนํ้าแดง รอยละ 

29.94  รองลงมา  คือ  เกาลัด  รอยละ  22.03  และ ทอง  รอยละ 15.82   
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ตาราง  10   แสดงโรงแรมที่พักมีใหบริการเพียงพอหรือไม 

4.  โรงแรมท่ีพักมีใหบริการเพียงพอหรือไม  จํานวน รอยละ 

4.1 เพียงพอ 78 58.21 

4.2 ไมเพียงพอ 56 41.79 

รวม 134 100.00 

ควรปรับปรุงอยางไร   

4.3 ปรับปรุงเร่ืองราคา 4 33.33 

4.4 ความสะอาด 3 25.00 

4.5 ที่จอดรถ 1 8.33 

4.6 มีการอํานวยความสะดวกเขา – ออก 1 8.33 

4.7 การบริการ 1 8.33 

4.8 พัฒนาการจราจร 1 8.33 

4.9 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ 1 8.33 

รวม 12 100.00 

 

จากตาราง  10  นักทองเที่ยวคิดวาโรงแรมที่พักมีใหบริการเพียงพอหรือไม  เพียงพอ  รอย

ละ58.21  รองลงมา  คือ  ไมเพียงพอ  รอยละ  41.79   

ควรปรับปรุงเร่ืองราคา  รอยละ  33.33  รองลงมา  คือ  ความสะอาด  รอยละ  25.00  และที่

จอดรถ  รอยละ  8.33 

 

 ตาราง  11   แสดงทานคิดวาหนวยงานภาครัฐควรเขามามีบทบาทชวยพัฒนายานเยาวราช 

อยางไร 

5.  ทานคิดวาหนวยงานภาครัฐควรเขามามีบทบาทชวยพัฒนายาน

เยาวราช อยางไร 

จํานวน รอยละ 

5.1 จัดระเบียบการจราจร 47 34.56 

5.2 จัดพื้นที่/ จัดระเบียบรานคา 23 16.91 

5.3 มีตํารวจเขามารักษาความปลอดภัย 12 8.82 

5.4 ความสะอาด 11 8.09 
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5.5 อาหาร/ราคาอาหาร 8 5.88 

5.6 การอํานวยความสะดวก 7 5.15 

5.7 การประชาสัมพันธใหมากขึ้น 7 5.15 

5.8 ควรมีไกดแนะนําสถานที่เที่ยวในเยาวราช 7 5.15 

5.9 ทางเดินเทา 5 3.68 

5.10 ใหความสําคัญกับแหลงธุรกิจ 5 3.68 

5.11 ที่จอดรถ 3 2.21 

5.12 ทําปายบอกทางใหชัดเจน 1 0.74 

รวม 136 100.00 

 

จากตาราง  11  นักทองเที่ยวคิดวาหนวยงานภาครัฐควรเขามามีบทบาทชวยพัฒนายาน

เยาวราช เกี่ยวกับ จัดระเบียบการจราจร  รอยละ  34.56  รองลงมา  คือ  จัดพื้นที่/ จัดระเบียบรานคา 

รอยละ  16.91  และ  มีตํารวจเขามารักษาความปลอดภัย  รอยละ  8.82 

 

ตาราง  12   แสดงถาจะพัฒนาใหยานเยาวราชเปนถนนคนเดิน ทานเห็นดวยหรือไม 

6.  ถาจะพัฒนาใหยานเยาวราชเปนถนนคนเดิน ทานเห็นดวยหรือไม จํานวน รอยละ 

6.1 เห็นดวย 47 67.14 

6.2 จัดพื้นที่/ จัดระเบียบรานคา 23 32.86 

รวม 70 100.00 

และถนนที่เหมาะสมจะทําเปนถนนคนเดิน ควรเปนถนนเสนใด   

6.3 ถนนเยาวราช 16 29.09 

6.4 ถนนราชวงศ 8 14.55 

6.5 ถนนทรงสวัสด์ิ 4 7.27 

6.6 ถนนเจริญกรุง 3 5.45 

6.7 ถนนมหาจักร 3 5.45 

6.8 ถนนผดุงดาว 5 9.09 
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6.9 ถนนเยาวพาณิชย 3 5.45 

6.10 ถนนมังกร 2 3.64 

     6.11 ถนนจักรเพชร 1 1.82 

6.12 ถนนคนเดินวัวลาย 1 1.82 

6.13 ถนนกาดตอนกอง 1 1.82 

6.14 ถนนราชพฤกษ 1 1.82 

6.15 ถนนหัตถกรรมสันกําแพง 1 1.82 

6.16 ถนนกรีนมารเก็ต 1 1.82 

6.17 ถนนนางเลิ้ง 1 1.82 

6.18 ถนนทาแพ 1 1.82 

6.19 ถนนสําเพ็ง 1 1.82 

6.20 ถนนคลองถม 1 1.82 

6.21 ถนนจักรวรรดิ 1 1.82 

รวม 55 100.00 

 

จากตาราง  12  นักทองเที่ยวคิดวาจะพัฒนาใหยานเยาวราชเปนถนนคนเดิน ทานเห็นดวย

หรือไม  เห็นดวย  รอยละ  67.14  และ  จัดพื้นที่/ จัดระเบียบรานคา  รอยละ  32.86   

ถนนที่เหมาะสมจะทําเปนถนนคนเดิน ควรเปนถนนเยาวราช  รอยละ  29.09  รองลงมา  

คือ  ถนนราชวงศ  รอยละ  14.55  และ  ถนนทรงสวัสด์ิ  รอยละ  7.27 

 

ตาราง  13   แสดงทานนิยมทองเที่ยวที่เยาวราชในชวงวันใดของสัปดาห 

7.  ทานนิยมทองเท่ียวท่ีเยาวราชในชวงวันใดของสัปดาห จํานวน รอยละ 

7.1 วันเสาร 5 35.71 

7.2 วันศุกร 4 28.57 

7.3 วันอาทิตย 3 21.43 

7.5 วันอังคาร 2 14.29 

รวม 14 100.00 

 

จากตาราง  13  นักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวที่เยาวราชในชวงวันเสาร  รอยละ  35.71  

รองลงมา  คือ  วันศุกร  รอยละ  28.57  และ  วันอาทิตย  รอยละ  21.43 
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ตาราง  14   แสดงกลุมอางอิงใด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจากรานใน

ยานเยาวราชของทาน 

8.  กลุมอางอิงใด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจากราน

ในยานเยาวราชของทาน 

จํานวน รอยละ 

8.1 ครอบครัว 7 58.33 

8.2 เพื่อน 3 25.00 

8.3 คนรัก 1 8.33 

8.4 ตนเอง 1 8.33 

รวม  100.00 

 

จากตาราง  14  กลุมอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจากรานในยาน

เยาวราชของนักทองเที่ยว  คือ  ครอบครัว  รอยละ  58.33  รองลงมา  คือ  เพื่อน  รอยละ  25.00  และ  

คนรัก  รอยละ  8.33 
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สวนท่ี  2  การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน  ซึ่งมีทั้งหมด 10 ขอ  ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1   : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

ตาราง 15  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามเพศ 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

1. ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติ

ความเปนมาของเยาวราช 

ชาย 163 4.09 .789 1.091 .276 

หญิง 237 4.17 .717   

2. ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของ

เยาวราช 

ชาย 163 4.07 .663 .159 .873 

หญิง 237 4.08 .665   

3. ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช 

ชาย 163 4.07 .766 1.126 .261 

หญิง 237 4.16 .687   

4. ควรมีการ จัดแสดงละครประวัติศาสตร

เยาวราช 

ชาย 163 3.88 .852 2.198* .028 

หญิง 237 4.05 .717   

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญ

ของเยาวราช 

ชาย 163 3.93 .840 .000 1.000 

หญิง 237 3.93 .767   

6. ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ชาย 163 4.02 .774 .418 .676 

หญิง 237 4.05 .746   
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ตาราง 15  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1.ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ชาย 163 4.11 .817 .855 .393 

หญิง 237 4.18 .732   

2. ควรมีการระบุ โบราณสถานที่สํ าคัญของ

เยาวราช 

ชาย 163 4.10 .772 .423 .673 

หญิง 237 4.13 .751   

3. ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ชาย 163 4.13 .813 .380 .704 

หญิง 237 4.16 .732   

4. ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ เ ส น ท า ง ก า ร

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช 

ชาย 163 3.99 .749 2.711 .007 

หญิง 237 4.20 .736   

5. ค ว ร มี ก า ร ติ ด ป า ย แ ส ด ง ข อ มู ล แ ห ล ง

โบราณสถานของเยาวราช 

ชาย 163 4.07 .746 2.130* .034 

หญิง 237 4.23 .736   

6. ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ชาย 163 4.13 .868 .615 .539 

หญิง 237 4.17 .719   

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ชาย 163 4.02 .724 1.075 .283 

หญิง 237 4.10 .780   
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ตาราง 15  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชุมชนเยาวราช 

ชาย 163 4.09 .815 1.632 .103 

หญิง 237 4.22 .732   

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ชาย 163 4.06 .726 1.361 .174 

หญิง 237 4.16 .707   

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ชาย 163 3.95 .727 1.110 .268 

หญิง 237 4.04 .799   

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถี

ชีวิตชุมชนเยาวราช 

ชาย 163 3.99 .828 1.044 .297 

หญิง 237 4.04 .733   

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ชาย 163 3.96 .769 .694 .488 

หญิง 237 4.02 .753   

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช 

ชาย 163 3.99 .853 .552 .581 

หญิง 237 4.04 .750   

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็น

คุณคาของชุมชนเยาวราช 

ชาย 163 3.99 .801 1.553 .121 

หญิง 237 4.11 .751   
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ตาราง 15  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ชาย 163 4.05 .784 2.830** .005 

หญิง 237 4.27 .756   

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่

สําคัญไว 

ชาย 163 4.07 .758 2.073* .039 

หญิง 237 4.23 .712   

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว

ในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ชาย 163 4.17 .788 .903 .367 

หญิง 237 4.24 .756   

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาล

และประเพณีสําคัญๆ 

ชาย 163 4.03 .732 3.032** .003 

หญิง 237 4.26 .740   

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ชาย 163 4.02 .720 1.495 .136 

หญิง 237 4.14 .777   

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ชาย 163 4.06 .775 2.258* .024 

หญิง 237 4.23 .720   

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ชาย 163 3.97 .797 2.365* .019 

หญิง 237 4.16 .729   
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ตาราง 15  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1 .  ค ว ร มี มั ค คุ เ ท ศ ก ท อ ง ถิ่ น ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ชาย 163 3.99 .857 2.135* .033 

หญิง 237 4.18 .835   

2. ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ชาย 163 3.87 .750 2.249* .025 

หญิง 237 4.04 791   

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ชาย 163 4.06 .756 1.462 .145 

หญิง 237 4.16 .721   

4 .  ควรมีก ารประช าสัมพันธกิ จก รรมก าร

ทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ชาย 163 4.04 .744 2.020* .044 

หญิง 237 4.18 .675   

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ชาย 163 4.06 .756 1.935 .054 

หญิง 237 4.20 .706   
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ตาราง 15  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ชาย 163 4.26 .815 .486 .627 

หญิง 237 4.30 .803   

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไม

แพง 

ชาย 163 4.22 .861 .638 .524 

หญิง 237 4.27 .795   

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ชาย 163 4.18 .793 1.818 .070 

หญิง 237 4.32 .717   

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ชาย 163 4.29 .799 .018 .986 

หญิง 237 4.29 .772   

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ชาย 163 4.26 .760 .082 .935 

หญิง 237 4.27 .739   

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ชาย 163 4.20 .800 .869 .385 

หญิง 237 4.27 .776   

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ชาย 163 4.04 .860 1.443 .150 

หญิง 237 4.16 .828   

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวได รับความสะดวกสบาย เชน 

โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ชาย 163 4.04 .898 2.915** .004 

หญิง 237 4.29 .766   

9.  ควรมีการตกแตงสถานที่ ใหสวยงาม นา

กลับมาทองเที่ยวอีก 

ชาย 163 4.18 .826 1.090 .276 

หญิง 237 4.27 .739   

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ชาย 163 4.10 .806 3.014** .003 

หญิง 237 4.34 .728   
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ตาราง 15  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ชาย 163 4.26 .830 1.410 .159 

หญิง 237 4.38 .741   

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ชาย 163 4.26 .858 1.759 .079 

หญิง 237 4.40 .715   

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ชาย 163 4.09 .901 2.704** .007 

หญิง 237 4.32 .751   

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ชาย 163 4.16 .816 2.499* .013 

หญิง 237 4.35 .701   

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ชาย 163 4.13 .886 1.927 .055 

หญิง 237 4.30 .768   

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ชาย 163 4.17 .872 2.140* .033 

หญิง 237 4.35 .747   
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ตาราง 15  (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

เพศ n x� S t Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ชาย 163 4.26 .734 .550 .582 

หญิง 237 4.30 .758   

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและ

รักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ชาย 163 4.20 .668 .817 .414 

หญิง 237 4.26 .655   

3. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ชาย 163 4.09 .773 1.606 .109 

หญิง 237 4.21 .716   

4. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน 

ชาย 163 4.18 .702 .157 .875 

หญิง 237 4.19 .777   

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ชาย 163 4.15 .774 .819 .414 

หญิง 237 4.22 .719   

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงาน

ภาครัฐไดเปนอยางดี 

ชาย 163 4.20 .763 1.029 .304 

หญิง 237 4.28 .700   

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยว

แกนักทองเที่ยวได 

ชาย 163 4.18 .772 .961 .337 

หญิง 237 4.26 .734   

รวม 
ชาย 163 225.1595 25.88458 2.272* .024  

หญิง 237 231.1181     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

จากผลการทดสอบในตาราง   15  โดยใช  t-test  Independent  พบวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศ

แตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน 

(มีคา Prob. เทากับ .024) 

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช  มีคา Prop 

เทากับ .028 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.028 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1)  หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตร    เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร

เยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร
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เยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงงิ้วในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและ ควรมีการสงเสริมการ

เผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

  ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช   มี

คา  Prop  เทากับ.034 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.034 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูล

แหลงโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของ

เยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมี

เจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราชและควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

  ดานวิถีชีวิตชุมชนเกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช ควรมีการชิมอาหารจีน,   ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,  ควรมีการแสดง

ประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมี

การจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับมีควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  

เชน กินเจ ตรุษจีน  และ ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ มีคา 

Prob. เทากับ .005 และ .003 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.005 และ .003 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควร

มีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน  และ ควรทําปายประวัติความ

เปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควร

จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  และ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวม

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  มีคา Prop เทากับ .039,  .024 และ .019  ซึ่งมีคานอยกวา .05 

(.039, .024  และ .019 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ
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ไว,  ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  และ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง

มารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ และ ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบ

พบวาไมแตกตางกัน 

  ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจและ ควรมีการประชาสัมพันธ

กิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน  มีคา Prop เทากับ .033,  .025  และ 

.044  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.033,  .025  และ .044 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว   เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่

มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจและ ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช  และ มีการจัดทํา

เว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก  และ ควรมีการ

จัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกมีคา Prob. เทากับ .004และ 

.003 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.004 และ .003 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ัง

พัก  และ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

  ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการจัดการจราจร

ไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อ

ปนทองเที่ยวรอบเยาวราช และ ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก  จากผล

การทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 



 108 

ดานอาหาร  เกี่ยวกับมีควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ  มีคา Prob. เทากับ .007  ซึ่งมีคา

นอยกวา .01 (.007 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ  และ 

ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ  มีคา Prop เทากับ .013  และ .033 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.013  

และ .033 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  

นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ใน

ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ  และ ควรมี

อาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง  และ ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  จากการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

  ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,  ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีและ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2  นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1   : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

ตาราง 16  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามอายุ 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติความ

เปนมาของเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 1.1481 .169 .2999 .954 

ภายในกลุม 392 221.529 .565   

รวม 399 222.710    

2.  ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สํ าคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 7 5.296 .757 1.743 .098 

ภายในกลุม 392 170.144 .434   

รวม 399 175.440    

3 .ควรมี เ ว็บไซต ใหขอมูลด านประวัติศาสตร

เยาวราช 

ระหวางกลุม 7 7.173 1.025 2.010 .053 

ภายในกลุม 392 199.824 .510   

รวม 399 206.998    

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช ระหวางกลุม 7 5.180 .740 1.226 .287 

ภายในกลุม 392 236.660 .604   

รวม 399 241.840    

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 7 6.309 .901 1.431 .191 

ภายในกลุม 392 246.869 .630   

รวม 399 253.177    

6. ควรมีก าร ส ง เส ริมก าร เผยแ พ รขอมูล ทา ง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 3.694 .528 .920 .490 

ภายในกลุม 392 224.744 .573   

รวม 399 228.438    
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS 

 

MS F Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1. ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ระหวางกลุม 7 3.285 .469 .749 .593 

ภายในกลุม 392 231.751 .591   

รวม 399 235.000    

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช ระหวางกลุม 7 1.737 .248 .427 .885 

ภายในกลุม 392 227.741 .518   

รวม 399 229.477    

3. ควรปลูก จิตสํานึกนักทองเที่ ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 2.749 .399 .678 .691 

ภายในกลุม 392 230.903 .581   

รวม 399 233.698    

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 9.137 1.305 2.396 .021 

ภายในกลุม 392 213.573 .545   

รวม 399 222.710    

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 6.097 .871 1.593 .136 

ภายในกลุม 392 214.341 .547   

รวม 399 220.437    

6. ควรมี เจ าหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 7 7.082 1.012 2.073* .045 

ภายในกลุม 392 191.308 .488   

รวม 399 198.390    

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 7 9.613 1.373 2.452* .018 

ภายในกลุม 392 219.564 .560   

รวม 399 229.177    
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 4.257 .608 1.030 .410 

ภายในกลุม 392 231.520 .591   

รวม 399 235.778    

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ระหวางกลุม 7 5.241 .749 1.475 .175 

ภายในกลุม 392 198.999 .508   

รวม 399 204.240    

3.ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ระหวางกลุม 7 6.345 .906 1.541 .152 

ภายในกลุม 392 230.652 .588   

รวม 399 236.998    

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 5.638 .805 1.356 .222 

ภายในกลุม 392 232.642 .593   

รวม 399 238.277    

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ระหวางกลุม 7 5.583 .798 1.393 .207 

ภายในกลุม 392 224.407 .572   

รวม 399 229.990    

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ วิถีชี วิตชุมชน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 7 4.871 .696 1.132 .342 

ภายในกลุม 392 240.969 ..615   

รวม 399 245.840    

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 4.497 .642 1.076 .378 

ภายในกลุม 392 234.063 .597   

รวม 399 238.560    
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ระหวางกลุม 7 5.399 .771 1.294 .252 

ภายในกลุม 392 233.641 .596   

รวม 399 239.040    

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว 

ระหวางกลุม 7 2.840 .406 .749 .630 

ภายในกลุม 392 212.270 .542   

รวม 399 215.110    

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 7 5.506 3787 1.339 .230 

ภายในกลุม 392 230.271 .587   

รวม 399 235.777    

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 
7 5.571 .796 1.448 

 

.185 

ภายในกลุม 392 215.539 .550   

รวม 399 221.110    

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 7 4.502 .643 1.130 .343 

ภายในกลุม 392 223.076 .569   

รวม 399 227.578    

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 7 .891 .127 .225 .979 

ภายในกลุม 392 222.547 .565   

รวม 399 222.438    

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 7 5.690 .813 1.282 .258 

ภายในกลุม 392 248.588 .634   

รวม 399 254.278    
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1. ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ระหวางกลุม 7 7.028 1.004 1.407 .201 

ภายในกลุม 392 279.770 .714   

รวม 399 286.797    

2.  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ระหวางกลุม 7 1.980 .283 .463 .861 

ภายในกลุม 392 239.660 .611   

รวม 399 241.640    

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 7 2.861 .409 .751 .629 

ภายในกลุม 392 213.379 .544   

รวม 399 216.240    

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว

ยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ระหวางกลุม 7 6.001 .875 1.741 .098 

ภายในกลุม 392 192.997 .492   

รวม 399 198.997    

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ระหวางกลุม 7 4.378 .625 1.180 .131 

ภายในกลุม 392 207.782 .530   

รวม 399 212.160    
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1.ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ระหวางกลุม 7 3.755 .536 .821 .570 

ภายในกลุม 392 256.182 .654   

รวม 399 259.937    

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง ระหวางกลุม 7 2.466 .352 .517 .822 

ภายในกลุม 392 267.302 .681   

รวม 399 269.497    

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ระหวางกลุม 7 5.819 .831 1.487 .170 

ภายในกลุม 392 219.141 .559   

รวม 399 224.960    

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ระหวางกลุม 7 1.808 .258 .418 .891 

ภายในกลุม 392 242.130 .618   

รวม 399 243.938    

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ระหวางกลุม 7 5.006 .715 1.290 .254 

ภายในกลุม 392 217.372 .555   

รวม 399 222.378    

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ระหวางกลุม 7 7.025 1.004 1.643 .122 

ภายในกลุม 392 239.413 .611   

รวม 399 246.437    

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 6.028 .861 1.218 .291 

ภายในกลุม 392 277.132 .707   

รวม 399 283.160    

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นัก ทอ ง เ ที่ ย วไ ด รั บค วา มส ะด วก สบ าย  เ ช น 

โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ระหวางกลุม 7 5.982 .855 1.246 .277 

ภายในกลุม 392 268.955 .686   

รวม 399 274.938    

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

ระหวางกลุม 7 4.541 .636 1.058 .390 

ภายในกลุม 392 235.459 .601   

รวม 399 239.910    

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ระหวางกลุม 7 4.647 .664 1.127 .345 

ภายในกลุม 392 230.830 .589   

รวม 399 235.478    
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ระหวางกลุม 7 8.544 1.221 2.046* .049 

ภายในกลุม 392 233.896 .597   

รวม 399 242.440    

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ระหวางกลุม 7 2.551 .364 .597 .758 

ภายในกลุม 392 239.209 .610   

รวม 399 241.760    

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ระหวางกลุม 7 12.166 1.738 2.645* .011 

ภายในกลุม 392 257.584 .657   

รวม 399 269.750    

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ระหวางกลุม 7 7.129 1.018 1.813 .083 

ภายในกลุม 392 220.169 .562   

รวม 399 227.297    

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ระหวางกลุม 7 10.222 1.460 2.213* .032 

ภายในกลุม 392 258.618 .660   

รวม 399 268.840    

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ระหวางกลุม 7 8.380 1.197 1.882 .071 

ภายในกลุม 392 249.370 .636   

รวม 399 257.750    
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ระหวางกลุม 7 2.708 .387 .688 .682 

ภายในกลุม 392 220.369 .562   

รวม 399 223.078    

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 7 3.281 .469 1.007 .378 

ภายในกลุม 392 170.629 .435   

รวม 399 173.910    

3.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระหวางกลุม 7 2.293 .328 .592 .762 

ภายในกลุม 392 216.784 .553   

รวม 399 219.078    

4.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

โบราณสถาน 

ระหวางกลุม 7 3.313 .473 .847 .549 

ภายในกลุม 392 218.997 .559   

รวม 399 222.310    

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ระหวางกลุม 7 2.966 .424 .767 .616 

ภายในกลุม 392 216.594 .553   

รวม 399 219.560    

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ไดเปนอยางดี 

ระหวางกลุม 7 2.816 .402 .759 .622 

ภายในกลุม 392 207.682 .5830   

รวม 399 210.498    

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

ระหวางกลุม 7 1.200 .171 .301 .953 

ภายในกลุม 392 233.097 .569   

รวม 399 224.297    

รวม 

ระหวางกลุม 7 4680.899 668.700 .996 .434 

ภายในกลุม 392 263170.661 671.354   

รวม 399 267851.560    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากผลการทดสอบในตาราง 7  โดยใช  One Way ANOVA  พบวา อายุที่แตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (มีคา Prob. 

เทากับ .434) 

 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของ

เยาวราช,   ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน
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ประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว 

ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและ ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช และ ควรมี

การจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .045 และ .018 ซึ่งมีคานอย

กวา .05 (.045 และ .018 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน   เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช และ 

ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช, ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของ

เยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราชและ ควรมีการ

ติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช,  ควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,ควรมีการแสดงประวัติ

ความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,ควรมีการจัด

กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของ

ชุมชนเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,   ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรม

เสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ,ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  

ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมี

การจัดการจราจรไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง, ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการ

จักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก,  ควรมีการ

ตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานจําหนายอาหาร

เพียงพอ  และควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  มีคา Prob. เทากับ .049,  .011 และ .032 ซึ่งมี

คานอยกวา .05 (.049,  .011 และ .032 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน  ในดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอย

หลากหลาย,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ และควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของ

เยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ และควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ จากผลการทดสอบพบวา

ไมแตกตางกัน 

 ดานการมีสวนรวมของชุมชน เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,    ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีและ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 3  นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1   : นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

ตาราง 17  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามสถานภาพ 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติความ

เปนมาของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 2.608 .869 1.564 .198 

ภายในกลุม 396 220.102 .556   

รวม 399 227.710    

2.  ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สํ าคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.161 .387 .879 .452 

ภายในกลุม 396 174.279 .440   

รวม 399 175.440    

3 .ควรมี เ ว็บไซต ใหขอมูลด านประวัติศาสตร

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.505 1.168 2.273 .080 

ภายในกลุม 396 203.493 .514   

รวม 399 206.998    

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช ระหวางกลุม 3 5.166 1.722 2.881* .036 

ภายในกลุม 396 236.674 .598   

รวม 399 241.840    

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 2.321 .774 1.221 .302 

ภายในกลุม 396 250.857 .633   

รวม 399 253.177    

6. ควรมีก าร ส ง เส ริมก าร เผยแ พ รขอมูล ทา ง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.526 .509 .888 .448 

ภายในกลุม 396 226.912 .573   

รวม 399 228.438    
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1. ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ระหวางกลุม 3 8.757 2.919 5.109** .002 

ภายในกลุม 396 226.243 .571   

รวม 399 235.000    

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช ระหวางกลุม 3 .269 .090 .155 .926 

ภายในกลุม 396 229.208 .579   

รวม 399 229.478    

3. ควรปลูก จิตสํานึกนักทองเที่ ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.017 1.006 1.727 .161 

ภายในกลุม 396 230.680 .583   

รวม 399 233.698    

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 2.025 .675 1.211 .305 

ภายในกลุม 396 220.685 .557   

รวม 399 227.710    

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.312 .437 .790 .500 

ภายในกลุม 396 219.125 .553   

รวม 399 220.437    

6. ควรมี เจ าหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.741 1.247 2.537 .056 

ภายในกลุม 396 194.649 .492   

รวม 399 198.390    

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.663 1.221 2.144 .094 

ภายในกลุม 396 225.515 .569   

รวม 399 229.177    
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.097 .366 .617 .604 

ภายในกลุม 396 234.861 .593   

รวม 399 235.778    

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ระหวางกลุม 3 2.042 .681 1.333 .263 

ภายในกลุม 396 202.198 .511   

รวม 399 204.240    

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ระหวางกลุม 3 .488 .163 .272 .845 

ภายในกลุม 396 236.510 .597   

รวม 399 236.997    

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 2.009 .670 1.122 .340 

ภายในกลุม 396 236.269 .597   

รวม 399 238.277    

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ระหวางกลุม 3 1.514 .505 .875 .454 

ภายในกลุม 396 228.476 .577   

รวม 399 229.990    

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ วิถีชี วิตชุมชน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 3.179 1.060 1.729 .160 

ภายในกลุม 396 242.661 .613   

รวม 399 245.840    

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 5.126 1.709 2.899* .035 

ภายในกลุม 396 233.434 .589   

รวม 399 238.560    
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ตาราง  17 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ระหวางกลุม 3 1.115 .372 .619 .603 

ภายในกลุม 396 237.925 .601   

รวม 399 239.040    

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว 

ระหวางกลุม 3 .114 .038 .070 .976 

ภายในกลุม 396 214.996 .543   

รวม 399 215.110    

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 1.493 .498 .841 .472 

ภายในกลุม 396 234.285 .529   

รวม 399 235.777    

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 .774 .258 .464 .708 

ภายในกลุม 396 220.336 .556   

รวม 399 221.110    

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 .511 .170 .297 .828 

ภายในกลุม 396 227.067 .573   

รวม 399 227.577    

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 .334 .111 .198 .898 

ภายในกลุม 396 222.104 .561   

รวม 399 222.438    

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 3 .672 .224 .350 .789 

ภายในกลุม 396 253.605 .640   

รวม 399 254.278    
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1. ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ระหวางกลุม 3 .195 .065 .090 .966 

ภายในกลุม 396 286.603 .724   

รวม 399 286.798    

2.  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ระหวางกลุม 3 .356 .119 .195 .900 

ภายในกลุม 396 241.284 .609   

รวม 399 241.640    

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.956 .652 1.205 .308 

ภายในกลุม 396 214.284 .541   

รวม 399 216.240    

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว

ยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ระหวางกลุม 3 5.043 1.681 3.432* .017 

ภายในกลุม 396 193.955 .490   

รวม 399 198.997    

5.  มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ระหวางกลุม 3 2.235 .745 1.406 .241 

ภายในกลุม 396 209.925 .530   

รวม 399 212.160    
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ระหวางกลุม 3 1.181 .394 .602 .614 

ภายในกลุม 396 258.757 .653   

รวม 399 259.937    

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง ระหวางกลุม 3 1.399 .466 .689 .559 

ภายในกลุม 396 268.098 .677   

รวม 399 269.498    

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ระหวางกลุม 3 2.889 .963 1.717 .163 

ภายในกลุม 396 222.071 .561   

รวม 399 224.960    

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ระหวางกลุม 3 1.137 .379 .618 .604 

ภายในกลุม 396 242.801 .613   

รวม 399 243.938    

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ระหวางกลุม 3 2.355 .785 1.413 .238 

ภายในกลุม 396 220.022 .556   

รวม 399 222.377    

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ระหวางกลุม 3 .788 .263 .424 .736 

ภายในกลุม 396 245.649 .260   

รวม 399 246.437    

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 1.038 .346 .486 .693 

ภายในกลุม 396 282.122 .712   

รวม 399 283.160    

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพท

สาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ระหวางกลุม 3 1.297 .432 .625 .599 

ภายในกลุม 396 273.641 .691   

รวม 399 274.938    

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

ระหวางกลุม 3 .713 .238 .393 .758 

ภายในกลุม 396 239.197 .604   

รวม 399 239.910    

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ระหวางกลุม 3 2.322 .774 1.315 .269 

ภายในกลุม 396 233.155 .589   

รวม 399 235.478    
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ระหวางกลุม 3 2.581 .860 1.420 .236 

ภายในกลุม 396 239.859 .606   

รวม 399 242.440    

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ระหวางกลุม 3 3.833 1.278 2.127 .096 

ภายในกลุม 396 237.927 .601   

รวม 399 241.760    

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ระหวางกลุม 3 1.824 .608 .899 .442 

ภายในกลุม 396 267.926 .677   

รวม 399 269.750    

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ระหวางกลุม 3 1.406 .469 .822 .482 

ภายในกลุม 396 225.891 .570   

รวม 399 227.297    

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ระหวางกลุม 3 3.602 1.201 1.793 .148 

ภายในกลุม 396 265.382 .670   

รวม 399 268.840    

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ระหวางกลุม 3 4.432 1.477 2.309 .076 

ภายในกลุม 396 253.318 .640   

รวม 399 257.750    
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ระหวางกลุม 3 .386 .129 .229 .876 

ภายในกลุม 396 222.691 .562   

รวม 399 223.078    

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 1.754 .582 1.338 .262 

ภายในกลุม 396 172.165 .435   

รวม 399 173.910    

3.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระหวางกลุม 3 .456 .152 .275 .843 

ภายในกลุม 396 218.621 .552   

รวม 399 219.077    

4.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

โบราณสถาน 

ระหวางกลุม 3 .267 .089 .158 .924 

ภายในกลุม 396 222.043 .561   

รวม 399 222.310    

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ระหวางกลุม 3 .900 .300 .543 .653 

ภายในกลุม 396 218.660 .552   

รวม 399 219.560    

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ไดเปนอยางดี 

ระหวางกลุม 3 2.553 .851 1.620 .184 

ภายในกลุม 396 207.945 .525   

รวม 399 210.498    

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

ระหวางกลุม 3 2.088 .696 1.241 .295 

ภายในกลุม 396 222.209 .561   

รวม 399 224.298    

รวม 

ระหวางกลุม 3 398.163 132.721 .197 .899 

ภายในกลุม 396 267453.397 675.387   

รวม 399 267851.560    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 จากผลการทดสอบในตาราง  8    โดยใช  One Way ANOVA  พบวานักทองเที่ยวที่มี

สถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม

ไมแตกตางกันมี  (คา Prob. เทากับ .899) 

ดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช  มีคา Prob. 

เทากับ .036 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.036 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละคร

ประวัติศาสตรเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช และควรมีการสงเสริมการ

เผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช มีคา Prob. เทากับ 

.002 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.002 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช, ควรปลูกจิตสํานึก

นักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการ

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  

ควรมี เจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราชและ ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลง

โบราณสถานของเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน เกี่ยวกับควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชน

เยาวราช  มีคา Prob. เทากับ .035 ซึ่งมีคานอยกวา  .05 (.035 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการสงเสริม

ใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ทั้งน้ี พบวา เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  

ควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน, ควรมีการแสดงประวัติความ

เปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมีการจัด

กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน  

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรม
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เสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  และควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราช

ไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน มีคา Prob. เทากับ .017 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.017 < .05)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพ

แตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน  ในดาน

แหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง, ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ,ควรมีการระบุแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราชและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ 

จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควรมีที่

พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง, ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการ

จัดการจราจรไมใหรถติด, ควรเพิ่มไฟสองสวาง, ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี, ควรมีบริการจักรยาน

ใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราชม,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว

ไดรับความสะดวกสบาย เชนโทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก, ควรมีการตกแตงสถานที่ให

สวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/

ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย, ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง, ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ, ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว, ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช, ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีและ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 4  นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1   : นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

ตาราง  18  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติความ

เปนมาของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 3.274 .655 1.176 .320 

ภายในกลุม 394 219.436 .557   

รวม 399 227.710    

2.  ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สํ าคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 4.098 .820 1.885 .906 

ภายในกลุม 394 171.342 .435   

รวม 399 175.440    

3.  ควรมี เ ว็บไซตใหขอมูลด านประวัติศาสตร

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.754 .351 .674 .644 

ภายในกลุม 394 205.243 .521   

รวม 399 206.997    

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช ระหวางกลุม 5 3.634 .727 1.202 .307 

ภายในกลุม 394 238.206 .605   

รวม 399 241.840    

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 2.297 .495 .722 .608 

ภายในกลุม 394 250.880 .637   

รวม 399 253.177    

6. ควรมีก าร ส ง เส ริมก าร เผยแ พ รขอมูล ทา ง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.772 .354 .616 .688 

ภายในกลุม 394 226.666 .575   

รวม 399 228.437    
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1. ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ระหวางกลุม 5 2.101 .420 .711 .616 

ภายในกลุม 394 232.899 .591   

รวม 399 235.000    

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช ระหวางกลุม 5 3.683 .737 1.285 .269 

ภายในกลุม 394 225.795 .573   

รวม 399 229.477    

3. ควรปลูก จิตสํานึกนักทองเที่ ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.414 .283 .480 .791 

ภายในกลุม 394 323.283 .590   

รวม 399 233.698    

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 3.172 .634 1.138 .339 

ภายในกลุม 394 219.538 .557   

รวม 399 222.710    

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.767 .353 .637 .672 

ภายในกลุม 394 218.670 .555   

รวม 399 220.437    

6. ควรมี เจ าหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.946 .389 .780 .564 

ภายในกลุม 394 196.444 .499   

รวม 399 198.390    

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 2.779 .556 .967 .438 

ภายในกลุม 394 226.398 .575   

รวม 399 229.178    
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.166 .233 .392 .854 

ภายในกลุม 394 234.611 .595   

รวม 399 235.778    

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ระหวางกลุม 5 3.833 .767 1.507 .187 

ภายในกลุม 394 200.407 .509   

รวม 399 204.240    

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ระหวางกลุม 5 2.522 .504 .848 .517 

ภายในกลุม 394 243.476 .595   

รวม 399 236.998    

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 2.531 .506 .746 .518 

ภายในกลุม 394 235.746 .598   

รวม 399 238.278    

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ระหวางกลุม 5 .485 .169 .291 .918 

ภายในกลุม 394 229.145 .582   

รวม 399 229.990    

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ วิถีชี วิตชุมชน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 5.375 1.705 1.762 .120 

ภายในกลุม 394 240.465 .610   

รวม 399 245.840    

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.625 .325 .540 .746 

ภายในกลุม 394 236.935 .601   

รวม 399 238.560    
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ระหวางกลุม 5 5.395 1.079 1.820 .108 

ภายในกลุม 394 233.645 .593   

รวม 399 239.040    

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว 

ระหวางกลุม 5 5.459 1.092 2.052 .071 

ภายในกลุม 394 209.651 .532   

รวม 399 215.110    

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 5.543 1.109 1.897 .094 

ภายในกลุม 394 230.235 .584   

รวม 399 235.778    

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 6.408 1.282 2.352* .040 

ภายในกลุม 394 214.702 .545   

รวม 399 221.110    

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 6.042 1.208 2.149 .059 

ภายในกลุม 394 221.536 .562   

รวม 399 227.578    

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 3.160 .632 1.136 .341 

ภายในกลุม 394 219.277 .557   

รวม 399 222.438    

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 10.972 2.194 3.554** .004 

ภายในกลุม 394 243.305 .618   

รวม 399 254.277    
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1. ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ระหวางกลุม 5 1.285 .257 .355 .879 

ภายในกลุม 394 285.513 .725   

รวม 399 286.798    

2.  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ระหวางกลุม 5 2.869 .574 .947 .450 

ภายในกลุม 394 238.771 .606   

รวม 399 241.640    

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 6.576 1.315 2.471* .032 

ภายในกลุม 394 209.664 .532   

รวม 399 216.240    

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว

ยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ระหวางกลุม 5 7.082 1.416 2.908* .014 

ภายในกลุม 394 191.915 .478   

รวม 399 198.998    

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ระหวางกลุม 5 2.228 .446 .836 .524 

ภายในกลุม 394 209.932 .533   

รวม 399 212.160    
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ระหวางกลุม 5 4.307 .816 1.328 .251 

ภายในกลุม 394 255.630 .649   

รวม 399 259.938    

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง ระหวางกลุม 5 6.900 1.380 2.071 .068 

ภายในกลุม 394 262.597 .666   

รวม 399 269.497    

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ระหวางกลุม 5 8.754 1.751 3.191** .008 

ภายในกลุม 394 216.206 .549   

รวม 399 224.960    

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ระหวางกลุม 5 6.578 1.316 2.184 .055 

ภายในกลุม 394 237.360 .602   

รวม 399 243.937    

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ระหวางกลุม 5 5.137 1.027 1.863 .100 

ภายในกลุม 394 217.241 .551   

รวม 399 222.377    

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ระหวางกลุม 5 4.598 .920 1.498 .189 

ภายในกลุม 394 241.840 .614   

รวม 399 246.437    

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 3.644 .729 1.027 .401 

ภายในกลุม 394 279.516 .709   

รวม 399 283.160    

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพท

สาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ระหวางกลุม 5 7.646 1.529 2.254* .048 

ภายในกลุม 394 267.292 .678   

รวม 399 274.938    

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

ระหวางกลุม 5 3.431 .686 1.143 .337 

ภายในกลุม 394 236.479 .600   

รวม 399 239.910    

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ระหวางกลุม 5 4.898 .980 1.674 .140 

ภายในกลุม 394 230.580 .585   

รวม 399 235.477    
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ระหวางกลุม 5 9.298 1.860 3.143** .009 

ภายในกลุม 394 233.142 .592   

รวม 399 242.440    

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ระหวางกลุม 5 3.707 .741 1.227 .296 

ภายในกลุม 394 238.053 .604   

รวม 399 241.760    

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ระหวางกลุม 5 7.706 1.541 2.317* .043 

ภายในกลุม 394 262.044 .665   

รวม 399 269.750    

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ระหวางกลุม 5 6.758 1.352 2.415* .036 

ภายในกลุม 394 220.539 .560   

รวม 399 227.297    

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ระหวางกลุม 5 3.641 .728 1.082 .370 

ภายในกลุม 394 265.199 .673   

รวม 399 268.840    

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ระหวางกลุม 5 4.099 .820 1.273 .275 

ภายในกลุม 394 253.651 .644   

รวม 399 257.750    
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ระหวางกลุม 5 2.658 .532 .950 .448 

ภายในกลุม 394 220.420 .559   

รวม 399 223.077    

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 5 2.694 .539 1.240 .290 

ภายในกลุม 394 171.216 .435   

รวม 399 173.910    

3.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระหวางกลุม 5 2.985 .597 1.088 .366 

ภายในกลุม 394 216.093 .548   

รวม 399 219.077    

4.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

โบราณสถาน 

ระหวางกลุม 5 4.492 .898 1.625 .152 

ภายในกลุม 394 217.818 .553   

รวม 399 222.310    

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 2.557 .511 .929 .462 

ภายในกลุม 394 217.003 .551   

รวม 399 219.560    

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ไดเปนอยางดี 

ระหวางกลุม 5 3.948 .790 1.506 .187 

ภายในกลุม 394 206.549 .524   

รวม 399 210.498    

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

ระหวางกลุม 5 7.905 1.581 2.879* .014 

ภายในกลุม 394 216.392 .549   

รวม 399 224.298    

รวม 

ระหวางกลุม 5 7387.556 1477.511 2.235* .050 

ภายในกลุม 394 260464.004 661.076   

รวม 399 267851.560    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 จากผลการทดสอบในตาราง  9  โดยใช  One Way ANOVA  พบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

แตกตางกัน (มีคา Prob. เทากับ .050) 
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 ดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของ

เยาวราช,ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช, ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว 

ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช  และควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการระบุ

โบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช,ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถาน

ของเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการ

ติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช  และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไม

แตกตางกัน 

 ดานวิถีชีวิตชุมชน เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช,ควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,ควรมีการแสดงประวัติ

ความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,ควรมีการจัด

กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของ

ชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ มีคา Prob. เทากับ .004  ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.004 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับ

ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆมีคา Prob. เทากับ .040 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.040 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   

เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน, 

ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง
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เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ 

ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตาง

กัน 

 ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราช

ไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน และ ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .014  และ .032  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.032 และ .014 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว    เกี่ยวกับควรทํา

ปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยว

ฟง, ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยาน

เยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน มีคา Prob. 

เทากับ .008 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.008 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีปายบอกทาง

แหลงทองเที่ยวที่ชัดเจนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก มีคา Prob. 

เทากับ .048 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.048 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย  เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  

เกาอ้ีน่ังพักแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง, ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด, ควรเพิ่มไฟสองสวาง, ควรมีการ

จัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช, ควรมีการตกแตง

สถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก  และควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย มีคา  Prob. เทากับ .009 ซึ่งมี

คานอยกวา .01 (.009 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลายแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ และ ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของ

เยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ มีคา Prob. เทากับ .043 และ .036 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.043 และ 

.036  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ และ ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อ

ของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา   เกี่ยวกับควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพและ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน เกี่ยวกับคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได มีคา Prob. เทากับ .014 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.014  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน   

เกี่ยวกับคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวไดแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวม

ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน,

ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช  และชุมชนสามารถประสานงานกับ

หนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 5  นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชไมแตกตางกัน 

 H1   : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกแตกตางกัน 

 

ตาราง 19  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  จําแนกตามอาชีพ 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดานประวัติศาสตร       

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัติความ

เปนมาของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 2.768 .554 .992 .422 

ภายในกลุม 394 219.942 .558   

รวม 399 222.710    

2.  ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สํ าคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.275 .255 .577 .718 

ภายในกลุม 394 174.165 .442   

รวม 399 175.440    

3.  ควรมี เ ว็บไซตใหขอมูลด านประวัติศาสตร

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 3.414 .683 1.321 .254 

ภายในกลุม 394 203.584 .517   

รวม 399 206.998    

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช ระหวางกลุม 5 6.776 1.355 2.271* .047 

ภายในกลุม 394 235.064 .597   

รวม 399 241.840    

5. ควรมีการจัดแสดงง้ิว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 4.567 .913 1.447 .206 

ภายในกลุม 394 248.611 .631   

รวม 399 253.178    

6. ควรมีก าร ส ง เส ริมก าร เผยแ พ รขอมูล ทา ง

ประวัติศาสตรเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 1.534 .307 .533 .752 

ภายในกลุม 394 226.904 .576   

รวม 399 228.438    
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

2. ดานโบราณสถาน       

1. ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช ระหวางกลุม 5 2.982 .596 1.013 .410 

ภายในกลุม 394 232.018 .589   

รวม 399 235.000    

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช ระหวางกลุม 5 2.624 .525 .912 .473 

ภายในกลุม 394 226.853 .576   

รวม 399 229.478    

3. ควรปลูก จิตสํานึกนักทองเที่ ยวในการรวม

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 .990 .198 .335 .891 

ภายในกลุม 394 232.707 .591   

รวม 399 233.698    

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 5.455 1.091 1.979 .081 

ภายในกลุม 394 217.255 .551   

รวม 399 222.710    

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถาน

ของเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 12.438 2.488 4.712** .000 

ภายในกลุม 394 207.999 .528   

รวม 399 220.473    

6. ควรมี เจ าหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 5.768 1.154 2.359* .040 

ภายในกลุม 394 192.622 .489   

รวม 399 198.390    

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 6.181 1.236 2.184 .055 

ภายในกลุม 394 222.996 .566   

รวม 399 229.178    
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน       

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 9.904 1.981 3.455** .005 

ภายในกลุม 394 225.873 .573   

รวม 399 235.778    

2. ควรมีการชิมอาหารจีน   ระหวางกลุม 5 4.122 .824 1.623 .153 

ภายในกลุม 394 200.118 .508   

รวม 399 204.240    

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน ระหวางกลุม 5 6.341 1.268 2.166 .057 

ภายในกลุม 394 230.656 .585   

รวม 399 236.998    

4. ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 5.521 1.104 1.869 .099 

ภายในกลุม 394 232.757 .591   

รวม 399 238.278    

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช ระหวางกลุม 5 9.467 1.893 3.383** .005 

ภายในกลุม 394 220.523 .560   

รวม 399 229.990    

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ วิถีชี วิตชุมชน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 8.985 1.979 2.989* .012 

ภายในกลุม 394 236.855 .601   

รวม 399 245.840    

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 7.956 1.591 2.719* .020 

ภายในกลุม 394 230.604 .585   

รวม 399 238.560    
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

4. ดานเทศกาลและประเพณี       

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล

ตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน 

ระหวางกลุม 5 5.591 1.118 1.887 .096 

ภายในกลุม 394 233.449 .593   

รวม 399 239.040    

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว 

ระหวางกลุม 5 2.706 .541 1.004 .415 

ภายในกลุม 394 212.404 .539   

รวม 399 215.110    

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 4.978 .996 1.700 .134 

ภายในกลุม 394 230.800 .586   

รวม 399 235.778    

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 6.803 1.361 2.502* .030 

ภายในกลุม 394 214.307 .544   

รวม 399 221.110    

5. ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 8.695 1.739 3.130** .009 

ภายในกลุม 394 218.882 .556   

รวม 399 227.577    

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 6.132 1.226 2.234* .050 

ภายในกลุม 394 216.306 .549   

รวม 399 222.438    

7. ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

ระหวางกลุม 5 5.449 1.090 1.726 .128 

ภายในกลุม 394 248.828 .632   

รวม 399 254.278    
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

5. ดานแหลงทองเที่ยว       

1. ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

ระหวางกลุม 5 7.268 1.454 2.049 .071 

ภายในกลุม 394 279.529 .709   

รวม 399 286.797    

2.  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจ 

ระหวางกลุม 5 2.992 .598 .988 .425 

ภายในกลุม 394 238.648 .606   

รวม 399 241.640    

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยาน

เยาวราช 

ระหวางกลุม 5 6.845 1.369 2.576* .026 

ภายในกลุม 394 209.395 .531   

รวม 399 216.240    

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว

ยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน 

ระหวางกลุม 5 4.868 .974 1.976 .081 

ภายในกลุม 394 194.129 .493   

รวม 399 198.997    

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ 

ระหวางกลุม 5 5.380 1.076 2.050 .071 

ภายในกลุม 394 206.780 .525   

รวม 399 212.160    
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ ระหวางกลุม 5 14.963 2.993 4.813** .000 

ภายในกลุม 394 244.974 .622   

รวม 399 259.938    

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง ระหวางกลุม 5 16.322 3.264 5.080** .000 

ภายในกลุม 394 253.175 .643   

รวม 399 269.498    

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน ระหวางกลุม 5 9.233 1.847 3.373** .005 

ภายในกลุม 394 215.727 .548   

รวม 399 224.960    

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด ระหวางกลุม 5 7.298 1.460 2.430* .035 

ภายในกลุม 394 236.639 .601   

รวม 399 243.938    

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง ระหวางกลุม 5 15.306 3.061 5.825** .000 

ภายในกลุม 394 207.071 .526   

รวม 399 222.378    

6. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี ระหวางกลุม 5 7.443 1.489 2.454* .033 

ภายในกลุม 394 238.995 .607   

รวม 399 246.438    

7. ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยว

รอบเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 13.330 2.666 3.893** .002 

ภายในกลุม 394 269.830 .685   

รวม 399 283.160    

8. ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพท

สาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

ระหวางกลุม 5 14.090 2.818 4.256** .001 

ภายในกลุม 394 260.848 .662   

รวม 399 274.938    

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

ระหวางกลุม 5 12.317 2.463 4.264** .001 

ภายในกลุม 394 227.593 .578   

รวม 399 239.910    

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก 

ระหวางกลุม 5 8.069 1.614 2.796* .017 

ภายในกลุม 394 227.408 .577   

รวม 399 235.478    
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

7. ดานอาหาร       

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย ระหวางกลุม 5 6.087 1.217 2.030 .074 

ภายในกลุม 394 236.353 .600   

รวม 399 242.440    

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง ระหวางกลุม 5 3.711 .742 1.228 .295 

ภายในกลุม 394 238.049 .604   

รวม 399 241.760    

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ ระหวางกลุม 5 9.142 1.828 2.764* .018 

ภายในกลุม 394 260.608 .661   

รวม 399 269.750    

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่

แตกตางมีเอกลักษณ 

ระหวางกลุม 5 7.091 1.418 2.538* .028 

ภายในกลุม 394 220.206 .559   

รวม 399 227.297    

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ระหวางกลุม 5 7.657 1.531 2.310* .044 

ภายในกลุม 394 261.183 .663   

รวม 399 268.840    

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ ระหวางกลุม 5 8.081 1.616 2.550* .027 

ภายในกลุม 394 249.669 .634   

รวม 399 257.750    
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน       

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

ระหวางกลุม 5 5.632 1.126 2.041 .072 

ภายในกลุม 394 217.446 .552   

รวม 399 223.077    

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 5 2.259 .452 1.037 .395 

ภายในกลุม 394 171.651 .436   

รวม 399 173.910    

3.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระหวางกลุม 5 1.253 .251 .453 .811 

ภายในกลุม 394 217.824 .553   

รวม 399 219.078    

4.  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุ รักษ

โบราณสถาน 

ระหวางกลุม 5 3.956 .791 1.428 .213 

ภายในกลุม 394 218.354 .554   

รวม 399 222.310    

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาเยาวราช 

ระหวางกลุม 5 3.156 .631 1.149 .334 

ภายในกลุม 394 216.404 .549   

รวม 399 219.560    

6. ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ไดเปนอยางดี 

ระหวางกลุม 5 6.313 1.263 2.436* .034 

ภายในกลุม 394 204.185 .518   

รวม 399 210.497    

7. คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

ระหวางกลุม 5 2.750 .550 .978 .431 

ภายในกลุม 394 221.548 .562   

รวม 399 224.297    

 

ระหวางกลุม 5 12019.189 2403.838 3.702** .003 

ภายในกลุม 394 255832.371 649.321   

รวม 399 267851.560    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากผลการทดสอบในตาราง 10  โดยใช  One Way ANOVA  พบวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพ

แตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน 

(มีคา Prob. เทากับ .003) 
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 ดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .047 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.047 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร

เยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช, ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช,   ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและ ควรมีการสงเสริมการ

เผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราชมี

คา Prob. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.000 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูล

แหลงโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .040 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.040 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของ

เยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช และควรมีการ

จัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช และ ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .005 และ.005  ซึ่งมีคา

นอยกวา .01 (.005 และ .005 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชุมชนเยาวราช และ ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมี

การสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .012 และ .020 ซึ่งมี

คานอยกวา .05 (.012 และ .020  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช และ ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีนและ 

ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตาง

กัน  

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ  มีคา Prob. เทากับ .009  ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.009 < .01)  น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการ

รณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ และควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  มีคา Prob. 

เทากับ .030 และ .050 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.030 และ .050 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปาย

ประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ และควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาล

และประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน

,ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว, ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน  

 ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราชมีคา 

Prob.  เทากับ .026  ซึ่งมีคานอยกวา .05(.026 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยว

ฟง, ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ, ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการ

ทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน  และมีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควรมีที่

พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง, ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรเพิ่มไฟ

สองสวาง,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ัง

พักและ  ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก มีคา Prob. เทากับ .000,  .000, 

.005,  .000, .002,  .001 และ .001 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.000,  .000,  .005,   .000,  .002,  .001 และ 

.001 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควรมีที่พักที่

สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรเพิ่มไฟสอง

สวาง, ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก

และควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด, ควรมีการจัดการ

เร่ืองขยะที่ดี และ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกมี

คา Prob. เทากับ .035,  .033 และ .017 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.035,  .033 และ .017 < .05) น่ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพ

แตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก  เกี่ยวกับควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดีและ ควรมีการจัด

ระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของ

เยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และ ควรมีอาหารที่
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หลากหลายใหเลือกซื้อมีคา  Prob. เทากับ .018,  .028, .044 และ .027 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.018,  

.028,  .044 และ .027 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ, ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อ

ของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ ควรมีอาหารที่

หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย และ ควรมีรานอาหารที่ราคา

ไมแพง  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐได

เปนอยางดี  มีคา Prob. เทากับ .034 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.034 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชน

สามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา   เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,  ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวม

ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน,  

ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช และ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการ

ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 



บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี   ผูวิจัยไดศึกษา  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช โดยศึกษาขอมูลสวนบุคคล  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ความ

ตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช และ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   

 

สังเขป  ความมุงหมาย    และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

2.  เพื่อศึกษาความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

4.  เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับ

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับ

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

  

 สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1. นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

2.  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

 3.  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

4. นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 
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 5.  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

 6. นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 7. นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 8. นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 9. พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

10. ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช   

กลุมตัวอยาง 

นักทองเที่ยวชาวไทย  จํานวน 400 คน และมีการสนทนากลุม (Focus group Interview)  กับ

ผูนําชุมชน ผูประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยูยานเยาวราช เพื่อเปนแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช     

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

 ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยแบงเปน  5  ตอน  คือ 

 ตอนที่  1  ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว  จํานวน 8 ขอ 

 ตอนที่  2  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชจํานวน 10 ขอ  

ตอนที่ 3  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 17 ขอ 

ตอนที่ 4  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชจํานวน 55 ขอ 

 ตอนที่ 5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน 

เยาวราชจํานวน 2 ขอ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดจํานวน  400 ชุด  มาตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถาม ทําการลงรหัสขอมูล แลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS/PC  

โดยใชการคํานวณคาทางสถิติ  แยกเปนสวนตางๆ ดังน้ี 

1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา   

โดยการใชการแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการ

นําเสนอและวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ความ

ตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช และ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   

 2.  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน  ในการทดสอบสมมติฐาน  ไดแก 

 การทดสอบคาสถิติ  t-test  เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2  

กลุม 

การทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  Analysis  of  Variance) เพื่อ

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2  กลุมขึ้นไป   

การทดสอบคาสถิติ  ไค-สแควร  (Chi-square  test)   เพื่อทดสอบความหาคาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร                   

การทดสอบหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  

Correlation  Coefficient)  ในการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร                   

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิจัย   เร่ือง    แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ผูวิจัยไดวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย    โดยแบงออกเปน  2  สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี  1  สรุปการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม มี 5 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว 

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.30 และ เพศชาย รอยละ 40.80 

 อายุนักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุ 20-25 ป รอยละ 59.30 รองลงมา  คือ  อายุ 26-30 ป รอยละ

14.50,   อายุ 1-19 ป รอยละ 6.50,  อายุ 41-45 ป รอยละ 4.80,  อายุ 31-35 ป รอยละ 4.50,  อายุ 36-

40 ป รอยละ 4.30,  อายุ 51 ปขึ้นไป รอยละ 3.80  และ อายุ 46-45 ป รอยละ 2.50 

 สถานภาพนักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสดรอยละ 68.80  รองลงมา คือ สมรส รอย

ละ 26.80,   แยกกันอยู รอยละ 3.00  และ แยกกันอยู รอยละ 1.50 



199 

 

  

 ระดับการศึกษานักทองเที่ยวสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 67.3 รองลงมา

คือ  มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 12.00,  ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 9.00,  มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.รอยละ 8.00, สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 2.00 และ ประถมศึกษา รอยละ 1.80 

 อาชีพนักทองเที่ยวสวนใหญมีอาชีพนักศึกษา   รอยละ 51.30 รองลงมา  คือ  พนักงาน

บริษัทเอกชน รอยละ 21.80,  ธุรกิจสวนตัว รอยละ 14.80,  นักเรียน รอยละ 5.30,  พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ รอยละ 3.80 และ รับราชการ รอยละ 3.30 

 รายไดตอเดือนนักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดตอเดือน 1-10,000  บาท รอยละ 44.30 

รองลงมา  คือ 10,001-15,000  บาท รอยละ 31.50,  15,001-20,000  บาท รอยละ 10.00,  25,001-

30,000  บาท รอยละ 5.30,   20,001-25,000  บาท รอยละ 3.30, 30,001-35,000  บาท รอยละ 2.80, 

40,001-45,000บาท รอยละ 1.5,35,001-40,000  บาท รอยละ 1.00 และ 45,001  บาทขึ้นไป รอยละ 

0.50 

 เชื้อชาตินักทองเที่ยวสวนใหญมีเชื้อชาติไทย รอยละ 83.30 รองลงมา  คือ ไทยจีน รอยละ 

13.80, ไทยมุสลิม รอยละ 1.80 และ ไทยแขก รอยละ 1.30 

 ศาสนานักทองเที่ยวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95.80 รองลงมา  คือ คริสต รอยละ 

2.30  และ อิสลาม รอยละ 2.00 

 

 ตอนท่ี  2  พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

นักทองเที่ยวรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากเพื่อน รอยละ 

24.50 รองลงมา  คือ โทรทัศน และ อินเตอรเน็ต รอยละ 24.00,   เฟสบุค รอยละ 9.30,   บุคคลใน

ครอบครัว รอยละ 7.30,   หนังสือพิมพ  รอยละ 5.00,   บริษัทนําเที่ยว รอยละ2.00,   นิตยสาร รอย

ละ 1.50,   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รอยละ 1.30  และ แผนพับ/โปรชัวร รอยละ1.00 

 นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะรถ

ประจําทาง รอยละ 40.50  รองลงมา  คือ รถยนตสวนตัว รอยละ 29.30,  รถจักรยานยนต รอยละ 

18.30,   รถแท็กซี่ รอยละ 6.30,   รถตู รอยละ 6.30  และ รถสามลอ รอยละ 2.50 

 นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับครอบครัว รอยละ 

35.00  รองลงมา  คือ เพื่อน รอยละ 33.80,   คนเดียว รอยละ 15.30,   แฟน รอยละ 14.80 และ บริษัท

นําเที่ยว 1.30 

 นักทองเที่ยวสวนใหญเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 4 คร้ังขึ้นไป รอย

ละ 39.30  รองลงมา  คือ 2 คร้ัง รอยละ 30.50,  3 คร้ัง รอยละ 16.30  และ มาเปนคร้ังแรก รอยละ 

14.00 
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นักทองเที่ยวสวนใหญใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยตอคร้ัง  

2 ชั่วโมง รอยละ 34.80  รองลงมา  คือ 4 ชั่วโมงขึ้นไป รอยละ 25.50,   3 ชั่วโมง รอยละ 22.00 และ 1 

ชั่วโมง รอยละ 17.80 

นักทองเที่ยวสวนใหญคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชของ

ทาน ตอคร้ังประมาณ  1 -500 บาท  รอยละ  40.30  รองลงมา  คือ 501– 1,000 บาท รอยละ 35.00,  

1,001 – 1,500 บาท รอยละ 12.80  และ 1,501 บาทขึ้นไป รอยละ 12.00 

นักทองเที่ยวสวนใหญทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับรับประทาน

อาหาร รอยละ 41.30  รองลงมา  คือ  เที่ยวชมวัด/ไหวพระ รอยละ 26.30,   เที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน 

รอยละ 14.00,  เที่ยวชมเทศกาลกินเจ รอยละ 8.80,  เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน รอยละ 6.00 และ เที่ยว

ชมโบราณสถาน รอยละ 3.80 

นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอาหาร 

รอยละ 61.30  รองลงมา  คือ ทองคํา รอยละ 11.00  ของฝาก/ของที่ระลึก รอยละ 8.80, กิ๊บชอป รอย

ละ 8.50,  เสื้อผา รอยละ 8.30  และ เคร่ืองประดับ รอยละ 2.30 

นักทองเที่ยวสวนใหญจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม  มา  รอย

ละ 70.00 และไมมา  รอยละ  7.00  รองลงมา  คือ ไมแนใจ  รอยละ  23.00 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช อยูใน

ระดับมาก (  = 3.86) 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชเพื่อ

รับประทานอาหาร, เพื่อเที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน  กินเจ, เพื่อไหวพระขอพร,   เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ที่ดีงาม,   เพื่อพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ, เพื่อพักผอนหยอนใจ, เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีใน

ครอบครัว,  เพื่อทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช,   เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 

และ เพื่อซื้อสินคา/ของที่ระลึกอยูในระดับมาก  (  = 4.19,  4.07,  4.07,  4.00,   3.97,  3.94, 3.88,  

3.79,  3.76  และ 3.70 ตามลําดับ) รองลงมา คือ เพื่อซื้อทองคํา  อยูในระดับปานกลาง (  = 3.12) 
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ตอนท่ี 3 ความตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช อยูในระดับมาก 

(  = 4.07) 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ตองการใหมี

หองนํ้าสาธารณะที่สะอาดไวบริการนักทองเที่ยว,  ตองการใหมีการจัดการจราจรไมใหรถติด,   

ตองการใหมีรานจําหนายอาหารและของที่ระลึกแกนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง,   ตองการใหมี

ศาลา หรือซุมน่ังพักคอย/พักผอน/พักเหน่ือย,   ตองการใหพาเที่ยวชมวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมชนยาน

เยาวราช,  ตองการใหมีปายบอกทางและปายสัญลักษณไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่ชัดเจน,  

ตองการใหมีชองทางสําหรับปนจักรยาน,   ตองการใหมีถังขยะที่สวยงามและทันสมัย,  ตองการใหมี

โปรแกรมทัวรสําหรับนักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง,  ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหลายๆ อยาง

บริเวณสถานที่ทองเที่ยวเพียงพอ  เชน ตู ATM  หองนํ้า  เกาอ้ีน่ังพัก โทรศัพทสาธารณะ เปนตน,  

ตองการใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยว,  ตองการใหมีตํารวจทองเที่ยวมาคอยดูแลความปลอดภัย,  

ตองการใหมีรถราง/พาหนะบริการนักทองเที่ยว,   ตองการใหมีการโฆษณา  การประชาสัมพันธ

สถานที่ทองเที่ยวผานสื่อตางๆ,  ตองการใหมีคูมือหรือเอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว,  ตองการให

มีมัคคุเทศกทองถิ่นคอยแนะนําแหลงทองเที่ยว และ ตองการใหมีกิจกรรมนันทนาการที่สอดคลอง

กับสถานที่ทองเที่ยว,  และ อยูในระดับมาก  (  = 4.20,  4.20,  4.13,  4.12,  4.11, 4.09,  4.09,  4.07,  

4.07,  4.07,  4.06,  4.05,  4.03,  4.03,  4.00,  3.99 และ 3.94 ตามลําดับ) 

 

ตอนท่ี 4 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดย

ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย  (  =  4.14) 

เมื่อพิจารณาภาพรวมแตละดานพบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชในดานอาหาร,  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ ดานการมี

สวนรวมของชุมชน อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.28,  4.23  และ 4.22 ตามลําดับ)  ในขณะที่

ดานเทศกาลและประเพณี,  ดานโบราณสถาน,  ดานแหลงทองเที่ยว, ดานวิถีชีวิตชุมชน และ  ดาน

ประวัติศาสตรนักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

อยูในระดับเห็นดวย  (  = 4.15,  4.13,  4.09,  4.05,  และ 4.04 ตามละดับ) ในขณะที่พิจารณาเปน

รายดาน พบวา 

ดานประวัติศาสตร  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  ควร
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ระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราช,    

ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเยาวราชและ ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช อยูในระดับ

เห็นดวย (  = 4.14,  4.12,  4.08,  4.04,  3.98  และ 3.93  ตามลําดับ) 

ดานโบราณสถาน  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการ

อนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถาน

ของเยาวราช,  ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการระบุโบราณสถานที่

สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,     

และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช อยูในระดับเห็นดวย (  = 4.16,  4.15,  

4.15,  4.15,  4.12,  4.12  และ 4.07 ตามลําดับ ) 

ดานวิถีชีวิตชุมชน  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  ควรมี

การชิมอาหารจีน,  ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราช,  ควรมีการ

แสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน และ ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช 

อยูในระดับเห็นดวย (  = 4.17,  4.12, 4.06,  4.04,  4.02,  4.00  และ 3.99 ตามลําดับ) 

ดานเทศกาลและประเพณี  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.21)  รองลงมา คือ ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช ควรมีการ

ประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและ

ประเพณีที่สําคัญไว,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัด

กิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาล

และประเพณีสําคัญๆ  และควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆอยูใน

ระดับเห็นดวย  (  = 4.18,  4.17,  4.16,  4.16,  4.09และ 4.08 ตามลําดับ)  

ดานแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราช อยางสมบูรณ,  ควรมีการระบุ

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช,   ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยาน

เยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซียน,  ควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให
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นักทองเที่ยวฟง และ  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ อยูในระดับเห็นดวย (  = 

4.14,    4.12,  4.12,  4.10  และ 3.97 ตามลําดับ ) 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ดานอาหาร นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง,  ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  

ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ  และ ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ อยูใน

ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  (  = 4.34,   4.33,   4.28,   4.27,   4.23  และ 4.23 ตามลําดับ) รองลงมา คือ  

ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช  และ ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก  

อยูในระดับเห็นดวย  (  = 4.19 และ 4.11 ตามลําดับ)  

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  นักทองเที่ยวสวนใหญมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,  ชุมชน

สามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและ

รักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  และ  คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  (  = 4.28,  4.25,  4.24  และ 4.23  ตามลําดับ)  

รองลงมา คือ  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน, ชุมชนควรเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนพัฒนาเยาวราช  และ ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดี

งาม  อยูในระดับเห็นดวย  (  = 4.19,  4.19 และ 4.16 ตามลําดับ)  
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ตอนท่ี 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

  

ปญหาอุปสรรคท่ีทานพบในการมาทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช 

แนวทางและขอเสนอแนะในการแกปญหา 

1. ปญหารถติด 1. ควรมีการระบายการจราจรอยางเหมาะสม 

2. ควรเพิ่มตํารวจจราจรมาดูแล 

2. เปนบริเวณชุมชนหนาแนน มีผูคนจํานวนมาก

ทําใหอึดอัด การเดินทางสัญจรลําบากถนนแคบ  

รถจอดขางทาง เกะกะวุนวาย  ไมเปนระเบียบ  มี

รานคา ขายของมีจํานวนมาก 

1. จัดทางเดินใหสะดวก 

2.  ควรมีตํารวจอยูในแหลงชุมชน 

3. ควรจัดพื้นที่ขายอาหารมิใหลวงล้ําบริเวณ

ทางเดิน 

4. ไปทองเที่ยวในชวงที่ผูคนไมมากนัก  

3. ปญหาเร่ืองความสะอาดและสิ่งแวดลอม เชน

มีปริมาณขยะจํานวนมากที่ทั้งขยะนอย 

มลพิษทางอากาศ 

1. เพิ่มถังขยะ และ จุดบริเวณที่ทิ้งใหมากขึ้น 

2. ควรทําความสะอาดสม่ําเสมอ อยางเหมาะสม 

บริเวณที่สกปรกมาก ควรทําความสะอาดทุก

วัน เชนบริเวณตลาดสด 

4. ที่จอดรถมีนอยไมเพียงพอ  หาที่จอดรถ

ลําบาก  ตองเสียเงินคาบริการที่จอดรถซึ่ง

ราคาแพง 

1. ไมควรนํารถสวนตัวมา 

2. ควรใชรถจักรยาน รถจักรยานยนตหรือรถ

โดยสารประจําทาง แทนการใชรถยนต

สวนตัว 

5. รถโดยสารประจําทางมีนอย  ไมเพียงพอ 1. ควรจัดใหมีรถสาธารณะใหเพียงพอ 

2. มีการแกไขเร่ืองคมนาคมใหสะดวก และมี

ชองทางสําหรับรถจักรยานมากขึ้น 

3. เดินทางโดยใชบริการรถไฟฟาใตดิน 

6. ปายบอกเสนทางไมชัดเจน 1. ควรจัดทําปายบอกทางเพิ่มเติมใหชัดเจน 

7. หองสุขา/หองนํ้ามีนอย ตลอดจนสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆไมเพียงพอ  หรือหาหองนํ้าไม

เจอไมเพียงพอ 

1. ควรมีสุขา/หองนํ้าใหบริการมากขึ้น เพื่อ

อํานวยความสะดวกและสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

2. ทําปายบอกทางใหชัดเจน 

8. อาหารคอนขางแพง 1. ควรควบคุมราคาอาหารไมใหแพงเกินไป 

2. ควรมีอาหารราคาถูกเพิ่มทางเลือก 
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9. อากาศรอนอบอาว คนขายของบนทางเทาทํา

ใหไมมีที่รมหลบแดด   ทําใหเหน่ือยงาย 

1. ควรมีศาลาน่ังพัก  จัดสถานที่พักผอน

เพิ่มเติม 

2. ใหภาครัฐและชุมชนมีสวนรวมในการจัด

ระเบียบมากขึ้น 

10.ไมมีไฟสัญญาณบอกคนขามถนนทั้ง ๆ ที่มี

คนพลุกพลาน 

1. ควรมีสัญญาณไฟบอกคนขามถนนมากขึ้น

เน่ืองจากในยานเยาวราชไมคอยมี  

11. บางชุมชนมีสภาพทรุดโทรม 1. ใหภาครัฐเขามาดูแลมากขึ้น  ปรับปรุง

พัฒนาใหนาทองเที่ยวมากขึ้น 

12. ปญญาคนจรจัด 1. ภาครัฐตองเขามาดูแล จัดระเบียบสังคม ดูแล

สรางงานใหมีอาชีพ 

 

 

จากการสนทนากลุม (Focus group Interview)  กับผูนําชุมชน ผูประกอบการ ประชาชนที่

อาศัยอยูยานเยาวราช เพื่อเปนแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ได

แนวคิด  ดังน้ี 

 นักทองเที่ยวมองวาถนนเยาวราชเปนถนนเกี่ยวกับรานอาหารจีน รอยละ 27.37  รองลงมา  

คือ  ขายอาหาร  รอยละ  20.00  และ  วัฒนธรรมจีน  รอยละ 14.74 

นักทองเที่ยวตองการใหถนนเยาวราช พัฒนาหรือปรับปรุงเกี่ยวกับการจราจร  รอยละ  

51.95  รองลงมา คือ มีตํารวจคอยรักษาความปลอดภัย รอยละ  6.49  และ  ความสะอาด  รอยละ 

6.49 

 นักทองเที่ยวคิดวาสินคาที่ขึ้นชื่อของเยาวราช คือ หูฉลามนํ้าแดง รอยละ 29.94  รองลงมา  

คือ  เกาลัด  รอยละ  22.03  และ ทอง  รอยละ 15.82   

นักทองเที่ยวคิดวาโรงแรมที่พักมีใหบริการเพียงพอหรือไม  เพียงพอ  รอยละ58.21  

รองลงมา  คือ  ไมเพียงพอ  รอยละ  41.79   

ควรปรับปรุงเร่ืองราคา  รอยละ  33.33  รองลงมา  คือ  ความสะอาด  รอยละ  25.00  และที่

จอดรถ  รอยละ  8.33 

 นักทองเที่ยวคิดวาหนวยงานภาครัฐควรเขามามีบทบาทชวยพัฒนายานเยาวราช เกี่ยวกับ 

จัดระเบียบการจราจร  รอยละ  34.56  รองลงมา  คือ  จัดพื้นที่/ จัดระเบียบรานคา รอยละ  16.91  

และ  มีตํารวจเขามารักษาความปลอดภัย  รอยละ  8.82 
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นักทองเที่ยวคิดวาจะพัฒนาใหยานเยาวราชเปนถนนคนเดิน ทานเห็นดวยหรือไม  เห็นดวย  

รอยละ  67.14  และ  จัดพื้นที่/ จัดระเบียบรานคา  รอยละ  32.86   

ถนนที่เหมาะสมจะทําเปนถนนคนเดิน ควรเปนถนนเยาวราช  รอยละ  29.09  รองลงมา  

คือ  ถนนราชวงศ  รอยละ  14.55  และ  ถนนทรงสวัสด์ิ  รอยละ  7.27 

นักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวที่เยาวราชในชวงวันเสาร  รอยละ  35.71  รองลงมา  คือ  วันศุกร  

รอยละ  28.57  และ  วันอาทิตย  รอยละ  21.43 

กลุมอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจากรานในยานเยาวราชของ

นักทองเที่ยว  คือ  ครอบครัว  รอยละ  58.33  รองลงมา  คือ  เพื่อน  รอยละ  25.00  และ  คนรัก  รอย

ละ  8.33 

 

สวนท่ี  2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  ทั้งหมด 10 ขอ  ดังน้ี 

1. นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน (มีคา Prob. เทากับ .024) 

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช  มีคา Prop 

เทากับ .028 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.028 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1)  หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตร    เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร

เยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงงิ้วในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและ ควรมีการสงเสริมการ

เผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

  ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช   มี

คา  Prop  เทากับ.034 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.034 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูล

แหลงโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของ

เยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมี

เจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราชและควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

  ดานวิถีชีวิตชุมชนเกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช ควรมีการชิมอาหารจีน,   ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,  ควรมีการแสดง

ประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมี

การจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับมีควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  

เชน กินเจ ตรุษจีน  และ ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ มีคา 

Prob. เทากับ .005 และ .003 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.005 และ .003 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควร

มีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน  และ ควรทําปายประวัติความ

เปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควร

จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  และ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวม

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  มีคา Prop เทากับ .039,  .024 และ .019  ซึ่งมีคานอยกวา .05 

(.039, .024  และ .019 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ

ไว,  ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  และ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง

มารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ และ ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบ

พบวาไมแตกตางกัน 

  ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจและ ควรมีการประชาสัมพันธ
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กิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน  มีคา Prop เทากับ .033,  .025  และ 

.044  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.033,  .025  และ .044 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว   เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่

มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่

นาสนใจและ ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช  และ มีการจัดทํา

เว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก  และ ควรมีการ

จัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกมีคา Prob. เทากับ .004และ 

.003 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.004 และ .003 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ัง

พัก  และ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

  ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการจัดการจราจร

ไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อ

ปนทองเที่ยวรอบเยาวราช และ ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก  จากผล

การทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร  เกี่ยวกับมีควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ  มีคา Prob. เทากับ .007  ซึ่งมีคา

นอยกวา .01 (.007 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ  และ 

ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ  มีคา Prop เทากับ .013  และ .033 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.013  
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และ .033 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  

นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ใน

ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ  และ ควรมี

อาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง  และ ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  จากการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

  ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,  ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีและ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 

2.  นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (มีคา Prob. เทากับ .434) 

 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของ

เยาวราช,   ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว 

ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและ ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช และ ควรมี

การจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .045 และ .018 ซึ่งมีคานอย

กวา .05 (.045 และ .018 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน   เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช และ 
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ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช, ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของ

เยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราชและ ควรมีการ

ติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช,  ควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,ควรมีการแสดงประวัติ

ความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,ควรมีการจัด

กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของ

ชุมชนเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,   ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรม

เสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ,ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  

ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมี

การจัดการจราจรไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง, ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการ

จักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก,  ควรมีการ

ตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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 ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานจําหนายอาหาร

เพียงพอ  และควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  มีคา Prob. เทากับ .049,  .011 และ .032 ซึ่งมี

คานอยกวา .05 (.049,  .011 และ .032 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน  ในดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอย

หลากหลาย,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ และควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของ

เยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ และควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ จากผลการทดสอบพบวา

ไมแตกตางกัน 

 ดานการมีสวนรวมของชุมชน เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,    ชุมชนสามารถ

ประสานงานกบัหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีและ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 

 3.  นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชโดยภาพรวมไมแตกตางกันมี  (คา Prob. เทากับ .899) 

ดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช  มีคา Prob. 

เทากับ .036 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.036 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละคร

ประวัติศาสตรเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร
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เยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช และควรมีการสงเสริมการ

เผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช มีคา Prob. เทากับ 

.002 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.002 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช 

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช, ควรปลูกจิตสํานึก

นักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการ

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  

ควรมี เจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราชและ ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลง

โบราณสถานของเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน เกี่ยวกับควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชน

เยาวราช  มีคา Prob. เทากับ .035 ซึ่งมีคานอยกวา  .05 (.035 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการสงเสริม

ใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ทั้งน้ี พบวา เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  

ควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน, ควรมีการแสดงประวัติความ

เปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมีการจัด

กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน  

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรม

เสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  และควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราช

ไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน มีคา Prob. เทากับ .017 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.017 < .05)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพ
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แตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน  ในดาน

แหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง, ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ,ควรมีการระบุแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราชและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ 

จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควรมีที่

พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง, ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการ

จัดการจราจรไมใหรถติด, ควรเพิ่มไฟสองสวาง, ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี, ควรมีบริการจักรยาน

ใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราชม,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว

ไดรับความสะดวกสบาย เชนโทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก, ควรมีการตกแตงสถานที่ให

สวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/

ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย, ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง, ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ, ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว, ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช, ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีและ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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4. นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม แตกตางกัน (มีคา Prob. เทากับ .050) 

 ดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของ

เยาวราช,ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช, ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว 

ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช  และควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการระบุ

โบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช,ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถาน

ของเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการ

ติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราช  และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช จากผลการทดสอบพบวาไม

แตกตางกัน 

 ดานวิถีชีวิตชุมชน เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช,ควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,ควรมีการแสดงประวัติ

ความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช, ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,ควรมีการจัด

กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของ

ชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ มีคา Prob. เทากับ .004  ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.004 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับ

ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆมีคา Prob. เทากับ .040 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.040 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
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แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   

เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน, 

ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ 

ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตาง

กัน 

 ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราช

ไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน และ ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .014  และ .032  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.032 และ .014 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว    เกี่ยวกับควรทํา

ปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยว

ฟง, ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยาน

เยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน มีคา Prob. 

เทากับ .008 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.008 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีปายบอกทาง

แหลงทองเที่ยวที่ชัดเจนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก มีคา Prob. 

เทากับ .048 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.048 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย  เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  

เกาอ้ีน่ังพักแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทั้งน้ีพบวา   เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง, ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด, ควรเพิ่มไฟสองสวาง, ควรมีการ

จัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช, ควรมีการตกแตง

สถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก  และควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย มีคา  Prob. เทากับ .009 ซึ่งมี

คานอยกวา .01 (.009 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลายแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ และ ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของ

เยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ มีคา Prob. เทากับ .043 และ .036 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.043 และ 

.036  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ และ ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อ

ของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา   เกี่ยวกับควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพและ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน เกี่ยวกับคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได มีคา Prob. เทากับ .014 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.014  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน   

เกี่ยวกับคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวไดแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวม

ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน,

ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช  และชุมชนสามารถประสานงานกับ

หนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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 5.  นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน (มีคา Prob. เทากับ .003) 

 ดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .047 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.047 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร

เยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช, ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตร

เยาวราช,   ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและ ควรมีการสงเสริมการ

เผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราชมี

คา Prob. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.000 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูล

แหลงโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .040 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.040 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของ

เยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของ

เยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช และควรมีการ

จัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช และ ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .005 และ.005  ซึ่งมีคา
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นอยกวา .01 (.005 และ .005 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชุมชนเยาวราช และ ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ ควรมี

การสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .012 และ .020 ซึ่งมี

คานอยกวา .05 (.012 และ .020  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช และ ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการชิมอาหารจีน,  ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีนและ 

ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตาง

กัน  

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ  มีคา Prob. เทากับ .009  ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.009 < .01)  น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการ

รณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ และควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  มีคา Prob. 

เทากับ .030 และ .050 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.030 และ .050 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปาย

ประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ และควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาล

และประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน

,ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว, ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวง
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เทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน  

 ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราชมีคา 

Prob.  เทากับ .026  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.026 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยว

ฟง, ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ, ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการ

ทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน  และมีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวรา

ชอยางสมบูรณ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควรมีที่

พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง, ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรเพิ่มไฟ

สองสวาง,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ัง

พักและ  ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก มีคา Prob. เทากับ .000,  .000, 

.005,  .000, .002,  .001 และ .001 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.000,  .000,  .005,   .000,  .002,  .001 และ 

.001 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควรมีที่พักที่

สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรเพิ่มไฟสอง

สวาง, ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก

และควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด, ควรมีการจัดการ

เร่ืองขยะที่ดี และ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกมี

คา Prob. เทากับ .035,  .033 และ .017 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.035,  .033 และ .017 < .05) น่ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพ

แตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความ
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สะดวก  เกี่ยวกับควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดีและ ควรมีการจัด

ระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของ

เยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และ ควรมีอาหารที่

หลากหลายใหเลือกซื้อมีคา  Prob. เทากับ .018,  .028, .044 และ .027 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.018,  

.028,  .044 และ .027 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ, ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อ

ของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ ควรมีอาหารที่

หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย และ ควรมีรานอาหารที่ราคา

ไมแพง  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐได

เปนอยางดี  มีคา Prob. เทากับ .034 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.034 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชน

สามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดีแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 ทั้งน้ีพบวา   เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,  ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวม

ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม, ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน,  

ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช และ คนในชุมชนควรใหขอมูลดานการ

ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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 6. นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน มีคา  Prob.  เทากับ  .040 

ดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการ

จัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราชและควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช  มีคา Prob. เทากับ .019, .024 และ .043 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.019, .024 และ .043< .05) 

น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มี

รายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดาน

ประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดง

ละครประวัติศาสตรเยาวราชและควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตรเยาวรา

ชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราช และควรมีการจัดแสดงงิ้วในชวงเทศกาลสําคัญ

ของเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานโบราณสถาน เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึก

นักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการ

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช  

มีคา Prob. เทากับ .021, .011, .018  และ.043  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.021, .010, .018 และ.043 < .05) 

น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวทีที่มี

รายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดาน

โบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยว

ในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราชแตก

ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการติดปาย

แสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช และควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช  

จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช 

มีคา Prob. เทากับ .044  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.044 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการ

แสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  

ควรมีการชิมอาหารจีน,   ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิต

ชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  และควรมีการสงเสริมใหทุก

คนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน,  ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  ควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรม

เสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ และควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ,  ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก มีคา Prob. 

เทากับ .016  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.016 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  

เกาอ้ีน่ังพักแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการจัดการจราจร

ไมใหรถติดควรเพิ่มไฟสองสวาง,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อ

ปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและควรมี
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การจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก จากผลการทดสอบพบวา

ไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ, ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษา

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  มีคา Prob. เทากับ .026  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.026 < .05) น่ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอ

เดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวน

รวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก

นักทองเที่ยวแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด,   ชุมชนควร

เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,  ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี  และคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 

 

 7. นักทองเท่ียวท่ีมีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมแตกตางกัน (มีคา  Prob.  เทากับ  .734)   

ดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของ

เยาวราช,  ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงงิ้ว 

ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราชและควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถาน

ของเยาวราช มีคา Prob. เทากับ .032  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.032 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรปลูก

จิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการระบุโบราณ

สถานที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของ

เยาวราช,  ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีเจาหนาที่คอยดูแล

โบราณสถานของเยาวราชและควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราช  จากผล

การทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช,  ควรมีการชิมอาหารจีน,   ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน,   ควรมีการแสดง

ประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมี

การจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชและควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคา

ของชุมชนเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน มีคา Prob. เทากับ .007 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.007 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควร

มีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ   .01  

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ มีคา Prob. เทากับ .048 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.048 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตาง

กันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  

เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว, ควรมีการจัดแสดง

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตาม

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ 
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ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตาง

กัน 

ดานแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายให

นักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ, ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในยานเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุม

ประเทศอาเซี่ยนและ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่

พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการ

จัดการจราจรไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง,  ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีบริการ

จักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก,  ควรมีการ

ตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกและควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ให

สามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีรานอาหารที่ราคาไม

แพง,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ,  ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ  จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด  มีคา Prob. เทากับ .021  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.021 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   

.05  

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก

นักทองเที่ยว,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามา

มีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,   

ชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี  และคนในชุมชนควรใหขอมูลดาน

การทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 
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 8. นักทองเท่ียวท่ีมีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (มีคา  Prob.  เทากับ  .192)   

ดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราชมีคา Prob. 

เทากับ .050 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.050  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีเว็บไซตใหขอมูลดาน

ประวัติศาสตรเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเปนมาของเยาวราช,  

ควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของเยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช,  

ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของเยาวราช  และควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูล

ทางประวัติศาสตรเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช  มีคา Prob. 

เทากับ .017 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.017 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่

สําคัญของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ,  ควรปลูกจิตสํานึก

นักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการ

ทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช,  ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวราช,  

ควรมี เจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลง

โบราณสถานของเยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน มีคา Prob. เทากับ 

.005 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.005 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีน

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช มีคา Prob. 

เทากับ .012 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.012  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ



227 

 

  

ฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ

วิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ี พบวา เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนเยาวราช,  

ควรมีการชิมอาหารจีน,    ควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช,  ควรมีการ

จัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช  และควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชน

เยาวราช  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน 

กินเจ ตรุษจีน และควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  มี

คา Prob. เทากับ .003 และ .005 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.003 และ .005< .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกัน

มีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  

เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  เชน กินเจ ตรุษจีน และควรมีการจัด

แสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ   .01  

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,   ควรทําปายประวัติ

ความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ,  ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ,  ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆและ ควรเชิญ

บุคคลที่มีชื่อเสียงมารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช และ มี

การจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณ  มีคา Prob. เทากับ .003 และ.006 ซึ่งมีคา

นอยกวา .01 (.003 และ.006 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญใน

ยานเยาวราช และ มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานแหลงทองเที่ยว   เกี่ยวกับควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ มีคา 

Prob. เทากับ .019  ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.019  < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีกิจกรรมการสงเสริม

การทองเที่ยวที่นาสนใจแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา  เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยว

ฟง และควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยน  จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบ

เยาวราช  และควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีก มีคา Prob. เทากับ .013 

และ.032 ซึ่งมีคานอยกวา .05 (.013 และ.032 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีบริการจักรยาน

ใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช  และควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยว

อีกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ,  ควรมีที่พักที่สะอาด 

ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรมีการจัดการจราจร

ไมใหรถติด,  ควรเพิ่มไฟสองสวาง,   ควรมีการจัดการเร่ืองขยะที่ดี,  ควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก

และควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวก  จากผลการ

ทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานอาหาร  เกี่ยวกับ ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราชที่แตกตางมีเอกลักษณ,  ควรมี

อาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อ มีคา Prob. เทากับ .002, 

.000 และ.000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 (.002,  .000 และ.000 < .01) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อ

ของเยาวราชที่แตกตางมีเอกลักษณ,  ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และควรมีอาหารที่

หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย มีคา Prob. เทากับ .031 ซึ่งมี

คานอยกวา .05 (.031 < .05) น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลายแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทั้งน้ีพบวา เกี่ยวกับควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง,  ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ จาก

ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด,   ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว,   ชุมชน

ควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษโบราณสถาน,  ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเยาวราช,  ชุมชนสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี และคนในชุมชนควรใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได  จากผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกัน 

 

 9. พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช

กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม เกี่ยวกับทานรับรู

ขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด  พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2
=  977.079 และมีคา  Prob.  เทากับ  .609 ซึ่งมากกวา  .05 (.609 > .05)  น่ันก็คือ  

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

จากแหลงใดมากที่สุดไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวม  

สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะใด พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  596.204 และมีคา  Prob. เทากับ  .001  ซึ่งนอยกวา  .01 (.001 < .01)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับสวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ดวยยานพาหนะใดมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับใคร  พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  432.302  และมีคา  Prob. เทากับ  .101 ซึ่งมากกวา  .05 (.101 > .05)  น่ันก็คือ  

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับสวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช
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กับใครไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม 

ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง (รวมคร้ังน้ีดวย) พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  366.801 และมีคา  Prob. เทากับ  .004 ซึ่งนอยกวา  .01 (.004 < .01)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง 

(รวมคร้ังน้ีดวย) มีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ัง  พบวา  คา

ความสัมพันธ  χ2  =  380.425 และ มีคา  Prob. เทากับ  .001 ซึ่งนอยกวา  .01 (.001 < .01)  น่ันก็คือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดย

เฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ังมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชของทาน ตอคร้ังประมาณ

เทาใด  พบวา  คาความสัมพันธ  χ2  =  324.288  และมีคา  Prob. เทากับ  .133  ซึ่งมากกวา  .05 (.133 

> .05)  น่ันก็คือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวาพฤติกรรม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชของทาน ตอคร้ังประมาณเทาใดไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมากที่สุด พบวา คา

ความสัมพันธ  χ2  =  547.243 และมีคา  Prob. เทากับ  .052 ซึ่งมากกวา  .05 (.052 > .05)  น่ันก็คือ  

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับอะไรมาก

ที่สุดไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม  

สินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช

พบวา  คาความสัมพันธ  χ2  =  546.504  และมีคา  Prob. เทากับ  .054  ซึ่งมากกวา  .05 (.054 > .05)  

น่ันก็คือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับสินคาประเภทใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุดเมื่อทานมา
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชไมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

ทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม  พบวา  คาความสัมพันธ  χ2  

=  265.192  และมีคา  Prob. เทากับ  .001  ซึ่งนอยกวา  .01 (.001 < .01)  น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  เกี่ยวกับทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม  มีความสัมพันธ 

กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 

จากผลการทดสอบ โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation พบวา  Prob. ของ

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทาน

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร,  ดานโบราณสถาน,  ดานวิถีชีวิตชุมชน,  ดานเทศกาลและ

ประเพณี และดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  มีคาเทากับ  .000, .000, .000, .000 และ .000 ซึ่งนอย

กวา .01 (.000, .000, .000, .000 และ .000 < .01) น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับ

เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชในดานประวัติศาสตร,  ดานโบราณสถาน,  ดานวิถี

ชีวิตชุมชน,  ดานเทศกาลและประเพณี และดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ  .527,  .483,  .515,  .353, และ .416 

ตามลําดับ  แสดงวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทาน

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปาน

กลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร,  ดาน

โบราณสถาน,  ดานวิถีชีวิตชุมชน,  ดานเทศกาลและประเพณี และดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  

ในขณะที่คา Prob. ของความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และ

ดานการมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม  มีคาเทากับ .000,  .000 และ.000  ซึ่งนอยกวา .01 (.000,  

.000 และ.000  < .01) น่ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

หมายความวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมา
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และดานการมีสวนรวมของ

ชุมชนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  

เทากับ .297,  .285, และ .271  แสดงวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันอยูในระดับตํ่ากับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชในดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และดานการมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม 

 จากผลการทดสอบ โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation  พบวา  คา Prob. 

ของความสัมพันธระหวางเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม

กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม มีคาเทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา .01 (.000 < .01) น้ันก็คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก ( ) ยอมรับสมมุติฐานรอง ( )  

หมายความวา  เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมี

ความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .478 แสดงวา เหตุผลที่

ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดย

ภาพรวม 

 

10. ความตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

จากผลการทดสอบ โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation  พบวา   คา Prob. 

ของความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตรโดยภาพรวม มีคา

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 < .01) น้ันก็คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมี

ความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดาน

ประวัติศาสตรโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r)  เทากับ .640 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตรโดยภาพรวม 
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ดานโบราณสถานโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) น้ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานโบราณสถานโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .780 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถานโดยภาพรวม  

ดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) น้ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .637 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม 

ดานเทศกาลและประเพณีโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) 

น้ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการ

ทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   ในดานเทศกาลและประเพณีโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .550  แสดงวา  ความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ

ปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและ

ประเพณีโดยภาพรวม 

ดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 < .01) น้ันก็

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทอง

เที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .621 แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวม มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.

01) น้ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ความตองการ

ทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .592  แสดงวา ความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ

ปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกโดยภาพรวม 

ดานอาหารโดยภาพรวม  มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) น้ันก็คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการทองเที่ยงเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหารโดยภาพรวม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .510  แสดงวา  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหารโดยภาพรวม   

ดานการมีสวนรวมชุมชนโดยภาพรวม  มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 (.000 <.01) 

น้ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความตองการ

ทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมชุมชนโดยภาพรวม   อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .522  แสดงวา  ความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ

ปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวม

ชุมชนโดยภาพรวม 

จากผลการทดสอบ โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ  Pearson Correlation  พบวา  คา Prob.  

ของความสัมพันธระหวางความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีคาเทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 

.01 (.000 < .01) น้ันก็คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวา  

ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .741  แสดงวา  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม   

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษา  เร่ือง  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดย

ศึกษาขอมูลสวนบุคคล  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ความตองการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

และ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   อภิปรายผลได

ดังน้ี 

  

อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน  ท้ังหมด 10 ขอ  ดังน้ี 

1. นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช ในดานประวัติศาสตร    เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช แตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาว 

ราชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  

เชน กินเจ ตรุษจีน  และ ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว,  

ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ  และ ควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง

มารวมเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว   เกี่ยวกับควรมีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูความสามารถอธิบาย

ใหนักทองเที่ยวฟง,  ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจและ ควรมีการ
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ประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยนแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก  และ ควรมีการ

จัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาไดสะดวกแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01  

  นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ  

และ ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   

นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน เน่ืองจากนักทองเที่ยวเพศชายและนักทองเที่ยวเพศหญิงมีทัศนคติที่แตกตางกัน 

โดยสวนใหญนักทองเที่ยวเพศหญิงจะเลือกแหลงทองเที่ยวที่มีสถานที่ช็อปปง เพื่อที่จะไดเลือกซื้อ

ของสินคาตางๆ  สวนนักทองเที่ยวเพศชายจะชอบแหลงทองเที่ยวที่ไมวุนวาย สงบ และไมชอบเดิน

นานๆ  สอดคลองกับแนวคิดของ นาคม  ธีรสุวรรณ  (2541 : 23)  กลาววาปจจัยที่ดานคุณลักษณะ

สวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา 

ที่อยูอาศัย ระยะเวลาที่อยูในทองถิ่น และปจจัยอ่ืนๆ เชน การอาศัยอยูในเมืองหรือชานเมือง จํานวน

สมาชิกที่อยูในครอบครัวและลักษณะของครอบครัว คานิยมและทัศนคติ 
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2.  นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานโบราณสถาน   เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราช และ 

ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน  ในดานอาหาร เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย,  ควรมีราน

จําหนายอาหารเพียงพอ และควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน  เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มีอายุมาก  มีความเปนผูใหญอาจจะเสนอใหแกปญหา

ในการเดินทางใหมีความสะดวก ปลอดภัย ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีอายุไมมาก เปนวัยรุนอาจจะ

ตองการใหมีสินคาที่จําหนายหลากหลายมากขึ้น บริเวณริมฟุตบาตร  เพื่อความสะดวกตอการซื้อ

สินคา  สอดคลองกับแนวความคิดของศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ(2541 : 128 - 135)  กลาววา  อายุ  

(Age)  อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกันการแบงกลุมผูบริโภคตามอายุ

ประกอบดวยตํ่ากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-64 ป,  และ 65 ปขึ้นไปเชนกลุม

วัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่นและรายการพักผอนหยอนใจ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดชีวัน  นันทวัน ณ อยุธยา (2551)  ผลการวิจัยพบวา ประชาชนใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุต้ังแต   20-60 ป ทราบดีวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนสิ่งที่

ทํารายไดหลักใหจังหวัดเชียงใหม ทําใหเกิดการจางงานและการกระจายรายได และมีความคิดเห็นวา

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นจากอดีตจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ควรอนุรักษ

วัฒนธรรมแบด้ังเดิมไว 
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 3.  นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราชแตก

ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราช ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช แตกตางกัน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยาน  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชน

เยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการ

ทองเที่ยวยานเยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซี่ยนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน  เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มีสถานภาพโสดอาจจะชอบทองเที่ยวคนเด่ียวเปน

สวนมาก  จึงจะใชบริการรถโดยประจําทางในการเดินทาง ซึ่งจะมีความคลองตัวสูงและสะดวกใน

การเดินทาง  สวนนักทองเที่ยวที่มีครอบครัว  มีลูก ก็จะใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง สะดวกกวา  

และเดินทางมาทองเที่ยวทําบุญไหวพระขอพรตามเทศกาลกับครอบครัว  สอดคลองกับ

แนวความคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541 : 128 - 135) กลาววา  วงจรชีวิตครอบครัว  

(Family  life  cycle  stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัวการ

ดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําให

เกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน  วัฏจักรชีวิตครอบครัว

ประกอบดวยขั้นตอนแตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกตางกัน 
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 4. นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารวม

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของ

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว    เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของ

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยว

ที่ชัดเจนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก   เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย  เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลายแตกตาง

กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ และ ควรมี

รายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน   เกี่ยวกับคนในชุมชนควรใหขอมูลดาน

การทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวไดแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน  เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงมักตองการให

สถานที่ทองเที่ยวน้ันมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายมากที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีระดับ

การศึกษาปานกลางสวนมากจะตองการใหสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ มีเอกลักษณของแตละสถานที่ 

 

 5.  นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราชแตกตางกัน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของเยาวรา

ชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีเจาหนาที่คอยดูแลโบราณสถานของเยาวราชแตก

ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

เยาวราช และ ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช และ 

ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ
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ประเพณีสําคัญๆ และควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณีสําคัญๆ แตกตางกัน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราชแตก

ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ, ควร

มีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง,  ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน,  ควรเพิ่ม

ไฟสองสวาง, ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบเยาวราช,  ควรมีการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  

เกาอ้ีน่ังพักและควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด,  ควรมีการ

จัดการเร่ืองขยะที่ดีและ ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถเดินชม/ซื้อสินคาได

สะดวกแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ, ควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของ

เยาวราช ที่แตกตางมีเอกลักษณ, ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ ควรมีอาหารที่

หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนสามารถประสานงานกับหนวยงาน

ภาครัฐไดเปนอยางดีแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน  เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มีอาชีพเปนนักธุรกิจ  เปนผูประกอบการ ที่เดินทางมา

ทองเที่ยวสวนหน่ึงเพื่อติดตอธุรกิจ หาลูทางในการทําธุรกิจ หรือซื้อสินคาไปจําหนายตอ  ในขณะที่

นักทองเที่ยวที่เปนขาราชการหรือทํางานบริษัทอาจมาทองเที่ยวเพื่อไหวพระทําบุญ ซื้อสินคา  ซื้อ

ของที่ระลึก  หรือรับประทานอาหาร  สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ  

(2541 : 128 - 135)  กลาววา อาชีพ  (Occupation)  อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ



242 

 

  

ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน

ประธานกรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูงหรือต๋ัวเคร่ืองบินซึ่งนักการตลาดจะศึกษา

วาผลิตภัณฑของบริษัทมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจเพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความ

ตองการใหเหมาะสม 

 

 6. นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร  เกี่ยวกับควรระบุแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของ

เยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราชและควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูล

ทางประวัติศาสตรเยาวราชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวทีที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช,  

ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช, ควรมีการ

ประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโบราณสถานของเยาวราช และควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลง

โบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการแสดงประวัติความเปนมาของวิถี

ชีวิตชุมชนเยาวราชแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย เชน โทรศัพทสาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีน่ังพัก

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมใน

การดูแลและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

รายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวรา

ชแตกตางกัน  เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนปานกลางอาจมีความตองการอนุรักษพื้นที่

แถวเยาวราชไวใหสมบูรณ และนาอยูเหมือนเดิม มากกวามีจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม ในขณะที่
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นักทองเที่ยวที่มีรายไดมาก  ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายมากมายเพิ่มขึ้น  ทั้งในเร่ืองที่พัก

อาศัย  ทางเดินเทา  การคมนาคม  สถานที่จอดรถ ภัตตราคารหรูหรา  เปนตน  สอดคลองกับ

แนวความคิดของ วิวัฒนชัย บุณยภักด์ิ (2537 : 32-37)  กลาววา การทองเที่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน

วา การสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบานและพัฒนาไวเพื่อการทองเที่ยวน้ันหากเมือสังคมมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแลวงานศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมบางอยางก็ถูกปลอยปละละเลยใหสูญ

หาย ดวยสาเหตุของประโยชนใชสอยนอยความไมจําเปนหรือความไมสะดวกตอวิถีชีวิตสมัยใหม 

ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญหรือความเปนเมือง แตเมื่อมีการสงเสริมการทองเที่ยวมาสูทองถิ่น 

น้ันกระตุนใหเกิดการฟนฟูวัฒนธรรมพื้นบานขึ้นมาเปนสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวจึงกอใหเกิด

ประโยชนขึ้น 2 ทาง คือ การอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบาน และการพัฒนาวัฒนธรรม

พื้นบานใหเปนทรัพยากรการทองเที่ยว สอดคลองกับงานวิจัย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2541 

: 128 - 135)  กลาวคือ รายได  (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและ

บริการที่เขาตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหลาน้ีประกอบดวย  รายได  การออมทรัพย     อํานาจการซื้อและ

ทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน   นักการตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล  การออม 

และอัตราดอกเบี้ย  ถาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  คนมีรายไดตํ่า  กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ  การ

จัดจําหนาย  การต้ังราคา   ลดการผลิตและสินคาคงคลัง  และวิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลน

เงินหมุนเวียน 

  

7. นักทองเท่ียวท่ีมีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษ

โบราณสถานของเยาวราชแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  

เชน กินเจ ตรุษจีนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01  

นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานการมีสวนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสะอาดแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05  

  

นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน   เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกตางกันอาจมีแนวคิดในการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชแตก  เชน  คนไทยอาจตองการใหเพิ่มรานอาหารไทยมากขึ้น    

คนไทยเชื้อสายจีนอาจตองการใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจีนไวใหคนรุนหลัง ซึ่งคนที่มาเที่ยวแถว

ยานเยาวราชสวนใหญมีทั้งคนไทย ไทยจีน เปนสวนใหญ ทําใหนักทองเที่ยวมีความตองการในการ

พาเด็กๆ มาเดินชมบรรยากาศสถานที่ชื่อดัง เพื่อใหปลูกจิตสํานึกใหแกรุนตอรุน และนักทองเที่ยว

สวนใหญมีความตองการสืบสานประเพณีตางๆ และตองการใหเปนสถานที่ที่คนรูจักตลอดไป 

สอดคลองกับงานวิจัย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2541 : 128 - 135) กลาวคือ กลุมเชื้อชาติ 

(Nationality  groups)   เชื้อชาติตางๆ  ไดแก  ไทย  จีน  อังกฤษ  อเมริกัน  แตละเชื้อชาติมีการบริโภค

สินคาที่แตกตางกัน 

 

 8. นักทองเท่ียวท่ีมีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยานเยาวราชแตกตางกัน 

 นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานประวัติศาสตร เกี่ยวกับควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราชแตก

ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานโบราณสถาน  เกี่ยวกับควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราชแตกตางกัน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจีนแตกตางกัน  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชน  เกี่ยวกับควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราชแตก

ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานเทศกาลและประเพณี  เกี่ยวกับควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  

เชน กินเจ ตรุษจีน และควรมีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01  

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช และ 

มีการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวยานเยาวราชอยางสมบูรณแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยว  เกี่ยวกับควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เกี่ยวกับควรมีบริการจักรยานใหเชา เพื่อปนทองเที่ยวรอบ

เยาวราช  และควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมาทองเที่ยวอีกแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรายการอาหารขึ้นชื่อของเยาวราชที่แตกตางมีเอกลักษณ,  

ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซื้อแตกตางกัน  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานอาหาร  เกี่ยวกับควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลายแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

นักทองเที่ยวที่มีศาสนาแตกตางกันมีแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราชแตกตางกัน  เน่ืองจากนักทองเที่ยวเยาวราช  มีความหลากหลายทางศาสนา อาหารการกิน  

การแตงกาย  รสนิยมที่แตกตางกัน  สงผลใหความตองการสินคาที่นํามาจําหนายที่มีความ

หลากหลาย และมีความตองการในการเลือกซื้อสินคาเพื่อนํามาบริโภคและจับจายใชสอย 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการใหคงเอกลักษณเดิมแตปรับปรุงใหมจากเกากลายเปนใหม 

สอดคลองกับแนวคิด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2541 : 128 - 135) กลาววา กลุมศาสนา 
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(Religious  groups)   กลุมศาสนาตางๆ  ไดแก  ชาวพุทธ  ชาวคริสต ชาวอิสลาม   ฯลฯ  แตละกลุมมี

ประเพณีและขอหามที่แตกตางกัน  จึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภค 

  

 9. พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับสวนใหญทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะใดมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับทานเคยเดินทางมาทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกี่คร้ัง (รวมคร้ังน้ีดวย) มีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับทานใชเวลาในการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอคร้ังมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม  มีความสัมพันธ กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชในดานประวัติศาสตร,  ดานโบราณสถาน,  ดานวิถีชีวิตชุมชน,  ดานเทศกาล

และประเพณี และดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ  .527,  .483,  .515,  .353, และ .416 ตามลําดับ  แสดงวา  

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานประวัติศาสตร,  ดานโบราณสถาน,  ดาน

วิถีชีวิตชุมชน,  ดานเทศกาลและประเพณี และดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และดานการมีสวนรวมของ



247 

 

  

ชุมชนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  

เทากับ .297,  .285, และ .271  แสดงวา  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

เกี่ยวกับเหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันอยูในระดับตํ่ากับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชในดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก,  ดานอาหาร และดานการมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม 

 เหตุผลที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธ

กับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .478 แสดงวา เหตุผลที่ทานเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ

ปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   เน่ืองจากนักทองเที่ยวสวนใหญ มีความตองการเดินทาง

มาทองเที่ยวยานเยาวราช  โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตรุษจิน เพื่อจับจายซื้อสินคาตางๆ  ไปไหวเจา  

บรรพบุรุษ  กราบไหวขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์   ชื้ออาหาร  ชมวิถีชีวิตและการแสดงตางๆ  ดังน้ัน

นักทองเที่ยวจึงอยากมีสวนรวมในทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

สอดคลองกับแนวคิด วรรณา  วงษวานิช  (2539 : 58 - 61)  กลาววา  ทรัพยากรการทองเที่ยว

หมายถึงสถานที่ สถานที่ทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่ทองเที่ยว กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ที่มีลักษณะเดน ดึงดุดความสนใจ

ของนักทองเที่ยว เชน ประเพณีสงกรานต หรือการแขงเรือ เปนตน  สอดคลองกับแนวคิด  กาญจนา 

แกวเทพ (2539 : 35) ไดกลาวไววา วัฒนธรรมคือสิ่งที่เปนวัตถุเชน โบราณสถาน โบราณวัตถุและสิ่ง

ที่ไมใชวัตถุ เชน การกอตัวของโครงสรางทางสังคมที่มนุษยสรางขึ้นมา 

 

10. ความตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานประวัติศาสตรโดยภาพรวม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .640 แสดงวา ความ

ตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูใน
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ระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดาน

ประวัติศาสตรโดยภาพรวม 

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ในดานโบราณสถานโดยภาพรวม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .780 แสดงวา ความ

ตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูใน

ระดับสูงกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานโบราณสถานโดย

ภาพรวม  

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .637 แสดงวา ความ

ตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูใน

ระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานวิถีชีวิต

ชุมชนโดยภาพรวม 

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช   ในดานเทศกาลและประเพณีโดยภาพรวม  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .550  แสดงวา  

ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน

อยูในระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดาน

เทศกาลและประเพณีโดยภาพรวม 

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .621 แสดงวา ความ

ตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูใน

ระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานแหลง

ทองเที่ยวโดยภาพรวม  

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดย

ภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .592  

แสดงวา ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปใน



249 

 

  

ทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวม 

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหารโดยภาพรวม   อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .510  แสดงวา  ความ

ตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูใน

ระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานอาหารโดย

ภาพรวม   

ความตองการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมีสวนรวมชุมชนโดยภาพรวม   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ .522  แสดงวา  

ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน

อยูในระดับปานกลางกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  ในดานการมี

สวนรวมชุมชนโดยภาพรวม 

ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .741  แสดงวา  ความตองการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงกับแนว

ทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชโดยภาพรวม   

 

ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชมีความสัมพันธกับแนวทางการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  เน่ืองจากนักทองเที่ยวมีความตองการเดินทางมาทองเที่ยว

ยานเยาวราชเพราะมีความเปนแบบเดิม ชอบสถานที่ที่มีความคงเดิม นาทองเที่ยว เปนสถานที่ชื่อดัง 

เปนที่รูจักของคนทั่วไป  อาหารอรอย  ชมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจีน    ชมโบราณสถาน

ที่สําคัญ  ทําใหนักทองเที่ยวอยากมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

สอดคลองกับแนวคิด บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548 : 38)  กลาววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการ

ทองเที่ยวเพื่อมุงการใหความรูและความภาคภูมิใจที่เนนเสนอลักษณะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

โบราณคดี  และสถานที่ตาง ที่มนุษยสรางขึ้นโดยเกี่ยวเน่ืองกับความเปนอยูของสังคม (2543: 65) ยัง

ไดกลาวเสริมอีกวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการเดินทางเพื่อสัมผัสและการเขารวมใชวิถีชีวิต
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เกาๆ ที่กําลังสูญหายไปในบางทองถิ่นเพื่อใหเขาใจอยางลึกซึ้งถึงประวัติความเปนมา การดําเนินชีวิต

ที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมของตน เชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานเทศกาลเปนตน 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยขางตน  มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ประชาชนที่พักอาศัยอยูยานเยาวราชควรชวยกันอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามแบบ

ยั่งยืน เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมใหลูกหลานในอนาคต 

 2. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชควรมีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรม เพื่อจะไดพาลูกหลานกลับมาทองเที่ยวไดอีก 

 3.  ผูประกอบการยานเยาวราชควรควรชวยกันอนุรักษสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 4. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุง

แหลงทองเที่ยว  กําหนดกลยุทธการทองเที่ยวเยาวราช เปนแนวทางสงเสริมการทองเที่ยวตอไป 

 5. การทองเที่ยวแหงประเทศ  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ควรสนับสนุนสงเสริมการ

ทองเที่ยวยานเยาวราชตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําวิจัยเก็บขอมูลกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวเยาวราช 

 2. ทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ที่มาทองเที่ยวเยาวราช 

 3. ควรทําวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  เชน  อาหาร วิถีชีวิตชุมชน 

สถานที่ทองเที่ยวของเยาวราช เพื่ออนุรักษไวแบบยั่งยืน 

 4. ควรทําวิจัยเกี่ยวกับเยาวชนไทยกับความสนใจการทองเที่ยวและการอนุรักษวัฒนธรรม

ไทย 

 5. ควรทําวิจัยการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมไทยในจังหวัด หรือชุมชน

อ่ืนๆ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

 

 คําช้ีแจง  แบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ขอมูลสวนตัวของนักทองเที่ยว  จํานวน 8 ขอ 

 ตอนที่  2  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 10 ขอ  

ตอนที่ 3  ความตองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 17 ขอ  

ตอนที่ 4  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 55 ขอ   

ตอนที่ 5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 2 ขอ 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของนักทองเท่ียว  จํานวน 8 ขอ 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง (   ) ที่ตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 

1. เพศ    

(   )1. ชาย  (   )2. หญิง 

2. อายุ    

(   )1. 1-19 ป  (   )2. 20-25 ป           (   )3. 26-30 ป      (   )4. 31-35 ป                               

(   )5. 36-40 ป  (   )6. 41-45 ป               (   )7. 46-50  ป     (   )8. 51  ปขึ้นไป 

3.  สถานภาพ    

(   )1. โสด (   )2. สมรส     (   )3. แยกกันอยู (   )4. หมาย/หยาราง 

4.  ระดับการศึกษา  

         (   )1. ประถมศึกษา             (   )2. มัธยมศึกษาตอนตน       (   )3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

         (   )4. ปวส. หรือเทียบเทา   (   )5. ปริญญาตร ี                    (   )6. สูงกวาปริญญาตรี 

5.  อาชีพ    

(   )1. นักเรียน       (   )2. นักศึกษา       (   )3. รับราชการ   (   )4. พนักงานบริษทัเอกชน         

(   )5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )6. ธุรกิจสวนตัว   (   )7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

6. รายไดตอเดือน  

(   )1. 1-10,000 บาท    (   )2. 10,001-15,000 บาท  (   )3. 15,001-20,000 บาท 

 (   )4. 20,001-25,000 บาท      (   )5. 25,001-30,000 บาท  (   )6. 30,001-35,000 บาท 

  (   )7. 35,001-40,000 บาท      (   )8. 40,001-45,000 บาท  (   ) 9. 45,001 บาทขึ้นไป 

7. เช้ือชาต ิ   

(   )1. ไทย  (   )2. ไทยจนี    (   )3. ไทยแขก     

 (   )4. ไทยมุสลิม  (   )5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................    

8.  ศาสนา 

 (   )1. พุทธ  (   )2. คริสต   

(   )3. อิสลาม    (   )4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จํานวน 10 ขอ 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง (   ) ที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

1. ทานรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จากแหลงใดมากที่สุด                 

(   )1.โทรทัศน        (   )2. หนังสือพิมพ  (   )3. นิตยสาร    

(   )4. วิทยุ                  (   )5. อินเทอรเนต็  (   )6. บริษทันําเที่ยว           

(   )7. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (   )8. เฟสบุค (   )9. แผนพับ/โปรชัวร 

       (   )10. เพ่ือน        (   )11. บุคคลในครอบครัว     

       (   )12. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ...................................... 

2.  สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ดวยยานพาหนะใด  

(   )1. รถยนตสวนตัว  (   )2. รถจักรยานยนต  (   )3. รถแท็กซ่ี  

(   )4. รถประจําทาง    (   )5. รถสามลอ      (   )6. รถตู (   )7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................... 

3.  สวนใหญทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชกับใคร  

(   )1. คนเดียว  (   )2. ครอบครัว  (   )3. เพ่ือน   

(   )4. แฟน  (   )5. บริษทันําเที่ยว  (   )6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................... 

4.ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชก่ีครั้ง (รวมครั้งนีด้วย) 

(   )1. มาเปนครั้งแรก  (   )2. 2 ครั้ง 

(   )3. 3 ครั้ง  (   )4. 4 ครั้งขึ้นไป 

5. ทานใชเวลาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช โดยเฉล่ียก่ีช่ัวโมงตอครั้ง 

(   )1. 1 ช่ัวโมง   (   )2. 2 ช่ัวโมง 

(   )3. 3 ช่ัวโมง                                (   )4. 4 ช่ัวโมงขึ้นไป 

6. คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชของทาน ตอครั้งประมาณเทาใด 

(   )1. 1 - 500 บาท    (   )2. 501 – 1,000 บาท 

(   )3. 1,001 – 1,500 บาท   (   )4. 1,501 บาทขึน้ไป 

7. ทานชอบทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช เก่ียวกับอะไรมากที่สุด  

(   )1. เที่ยวชมวัด/ไหวพระ  (   )2. เที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน    

(   )3. เที่ยวชมเทศกาลกินเจ (   )4. เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน    

(   )5. เที่ยวชมโบราณสถาน (   )7. รับประทานอาหาร   

(   )8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………    

       8. สินคาประเภทใดทีท่านนิยมซ้ือมากที่สุดเม่ือทานมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช 

(   )1. ทองคํา   (   )2. เส้ือผา  (   )3. เครื่องประดบั 

(   )4. ก๊ิบชอป   (   )5. อาหาร  (   )6. ของฝาก/ของที่ระลึก 

(   )7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………   

9. ทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราชอีกหรือไม 

 (   )1. มา  (   )2. ไมมา  (   )3. ไมแนใจ 
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10.  เหตผุลใดที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

เหตผุลที่ทานเดนิทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช 

ระดับของเหตผุล 

มาก

ที่สุด  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

1. เพ่ือเที่ยวชมเทศกาลตรุษจีน  กินเจ       

2. เพ่ือไหวพระขอพร      

3. เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงาม      

4. เพ่ือรับประทานอาหาร      

5. เพ่ือพักผอนหยอนใจ      

6. เพ่ือพบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ       

7. เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัว       

8. เพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน      

9. เพ่ือซ้ือทองคํา      

10. เพ่ือซ้ือสินคา/ของที่ระลึก      

11. เพ่ือทศันศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

เยาวราช 

     

 

ตอนท่ี 3  ความตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  จํานวน 17 ขอ 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับระดบัความตองการของทาน 

ทานมีระดบัความตองการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช มากนอยเพียงใด 

ความตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ระดับความตองการ 

ตองการ

มากที่สุด 

(5) 

ตองการ

มาก 

(4) 

ตองการ

ปานกลาง 

(3) 

ตองการ

นอย 

(2) 

ตองการนอย

ที่สุด 

(1) 

1. ตองการใหมีศนูยบริการนักทองเที่ยว      

2. ตองการใหมีมัคคุเทศกทองถ่ินคอยแนะนําแหลง

ทองเที่ยว 

     

3. ตองการใหมีปายบอกทางและปายสัญลักษณไปยัง

แหลงทองเที่ยวตางๆ ที่ชัดเจน 

     

4. ตองการใหมีตํารวจทองเที่ยวมาคอยดูแลความ

ปลอดภัย 

     

5. ตองการใหมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดไวบริการ

นักทองเที่ยว 
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ความตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ระดับความตองการ 

ตองการ

มากที่สุด 

(5) 

ตองการ

มาก 

(4) 

ตองการ

ปานกลาง 

(3) 

ตองการ

นอย 

(2) 

ตองการนอย

ที่สุด 

(1) 

6. ตองการใหมีชองทางสําหรบัปนจักรยาน      

7. ตองการใหมีศาลา หรือซุมนั่งพักคอย/พักผอน/พัก

เหนื่อย 

     

8. ตองการใหมีรถราง/พาหนะบรกิารนักทองเที่ยว      

9. ตองการใหมีถังขยะที่สวยงามและทันสมัย      

10. ตองการใหมีคูมือหรือเอกสารแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว 

     

11. ตองการใหมีกิจกรรมนันทนาการที่สอดคลองกับ

สถานที่ทองเที่ยว 

     

12. ตองการใหมีการโฆษณา  การประชาสัมพันธสถานที่

ทองเที่ยวผานส่ือตางๆ  

     

13. ตองการใหมีโปรแกรมทัวรสําหรับนักทองเที่ยวใน

ราคาที่ไมแพง 

     

14. ตองการใหพาเที่ยวชมวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนยาน

เยาวราช 

     

15. ตองการใหมีการจัดการจราจรไมใหรถตดิ      

16.  ตองการใหมีรานจําหนายอาหารและของที่ระลึกแก

นักทองเที่ยวในราคาที่ไมแพง 

     

17.  ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกหลายๆ อยางบริเวณ

สถานที่ทองเที่ยวเพียงพอ  เชน ตู ATM  หองน้ํา  เกาอ้ี

นั่งพัก โทรศัพทสาธารณะ เปนตน 
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ตอนท่ี 4  แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จํานวน 55 ขอ 

 กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 

 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม               

ยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

เห็น

ดวย 

 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

 

(3) 

เห็น

ดวย

นอย 

(2) 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

 

(1) 

1. ดานประวัติศาสตร  

1. ควรมีพิพิธภัณฑเยาวราช เพ่ือแสดงประวัตคิวาม

เปนมาของเยาวราช 

     

2. ควรระบุแหลงประวัติศาสตรทีสํ่าคัญของเยาวราช      

3. ควรมีเว็บไซตใหขอมูลดานประวัติศาสตรเยาวราช      

4. ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตรเยาวราช      

5. ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในชวงเทศกาลสําคัญของ

เยาวราช 

     

6. ควรมีการสงเสริมการเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร

เยาวราช 

     

2. ดานโบราณสถาน  

1. ควรมีการอนุรักษโบราณสถานของเยาวราช      

2. ควรมีการระบุโบราณสถานที่สําคัญของเยาวราช      

3. ควรปลูกจิตสํานึกนักทองเที่ยวในการรวมอนุรักษ

โบราณสถานของเยาวราช  

     

4. ควรมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยว

โบราณสถานของเยาวราช 

     

5. ควรมีการติดปายแสดงขอมูลแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 

     

6. ควรมีเจาหนาทีค่อยดูแลโบราณสถานของเยาวราช      

7. ควรมีการจัดกิจกรรมตามแหลงโบราณสถานของ

เยาวราช 
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 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                 

ยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

เห็น

ดวย 

 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

 

(3) 

เห็น

ดวย

นอย 

(2) 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

 

(1) 

3. ดานวิถีชีวิตชุมชน  

1. ควรมีการพานักทองเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ชุมชนเยาวราช 

     

2. ควรมีการชิมอาหารจีน        

3. ควรมีการทดลองการแตงกายแบบคนจนี      

4. ควรมีการแสดงประวัตคิวามเปนมาของวิถีชีวิตชุมชน

เยาวราช 

     

5. ควรมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช      

6. ควรมีการจัดกิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนเยาวราช      

7. ควรมีการสงเสริมใหทุกคนในชุมชนเห็นคุณคาของ

ชุมชนเยาวราช 

     

4. ดานเทศกาลและประเพณ ี  

1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลตางๆ  

เชน กินเจ ตรษุจีน 

     

2. ควรมีการอนุรักษเทศกาลและประเพณีที่สําคัญไว       

3. ควรมีการจัดแสดงเพ่ือดึงดดูนกัทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและประเพณีสําคัญๆ 

     

4. ควรทําปายประวัติความเปนมาของเทศกาลและ

ประเพณีสําคัญๆ 

     

5.ควรมีการรณรงคการแตงกายตามเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ 

     

6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ 

     

7. ควรเชิญบคุคลที่มีช่ือเสียงมารวมเทศกาลและประเพณี

สําคัญๆ 

     

5. ดานแหลงทองเท่ียว  

1. ควรมีมัคคเุทศกทองถ่ินที่มีความรูความสามารถ

อธิบายใหนักทองเที่ยวฟง 

     

2. ควรมีกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจ      
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แนวทางการสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                 

ยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

 

(5) 

เห็น

ดวย 

 

 

(4) 

เห็นดวยปาน

กลาง 

 

 

(3) 

เห็น

ดวย

นอย 

 

(2) 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

(1) 

3. ควรมีการระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในยานเยาวราช       

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวยาน

เยาวราชไปยังกลุมประเทศอาเซ่ียน 

     

5. มีการจัดทําเว็บไซตการทองเทีย่วยานเยาวราชอยาง

สมบูรณ 

     

6. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      

1. ควรมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ      

2. ควรมีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไมแพง      

3. ควรมีปายบอกทางแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน      

4. ควรมีการจัดการจราจรไมใหรถติด      

5. ควรเพ่ิมไฟสองสวาง      

6. ควรมีการจัดการเรื่องขยะที่ด ี      

7.ควรมีบริการจักรยานใหเชา เพ่ือปนทองเที่ยวรอบ

เยาวราช 

     

8. ควรมีการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวไดรบัความสะดวกสบาย เชน โทรศัพท

สาธารณะ ตู ATM  เกาอ้ีนั่งพัก 

     

9. ควรมีการตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นากลับมา

ทองเที่ยวอีก 

     

10. ควรมีการจัดระเบียบทางเทายานเยาวราช ใหสามารถ

เดินชม/ซ้ือสินคาไดสะดวก  

     

7. ดานอาหาร      

1. ควรมีรานอาหารรสชาติอรอยหลากหลาย      

2. ควรมีรานอาหารที่ราคาไมแพง      

3. ควรมีรานจําหนายอาหารเพียงพอ      

4. ควรมีรายการอาหารขึ้นช่ือของเยาวราช ที่แตกตางมี

เอกลักษณ 

     

5. ควรมีอาหารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ/ไดรับรางวัล      

6. ควรมีอาหารที่หลากหลายใหเลือกซ้ือ      
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แนวทางการสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                  

ยานเยาวราช 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(5) 

เห็น

ดวย 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

(3) 

เห็นดวย

นอย 

(2) 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

(1) 

8. ดานการมีสวนรวมของชุมชน      

1. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาด 

     

2. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลและรักษาความ

ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

     

3. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

     

4. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

โบราณสถาน 

     

5. ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา

เยาวราช 

     

6. ชุมชนควรมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐได

เปนอยางด ี

     

7. ชุมชนควรมีสวนในการใหขอมูลดานการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวได 

     

 

ตอนท่ี 5  ปญหาและอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช จํานวน 2 ขอ 

1. ปญหาและอุปสรรคทีท่านพบในการมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

2. ทานมีแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตามขอ 1 อยางไร

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรณุาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูวิจัย 

 

1.  ชื่อ - นามสกุล  

ผศ. ชนาธิป  แทงกระโทก 

2.  วุฒิการศึกษา 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ  2)  วิทยาลยัครูสกลนคร   

ป พ.ศ.  2536 

บธ.ม. (การตลาด)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ป พ.ศ.  2546 

3. สถานที่ทํางาน 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  264  ถ.  จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ 

เขตสัมพันธวงศ  กทม.  10100  โทร  02-2222814, 02-2212896  ตอ 5520-1, 

Chanathip.t@hotmail.com  Fax 02-2264879 

 4.  ผลงานทางวิชาการ 

  1. เอกสารเรียบเรียง  วิชาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการตลาด 

2.  ผูรวมวิจัย  เร่ือง  พฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดสําเพ็ง : กรณีศึกษา                     

ธุรกิจรานคาปลีก  งบประมาณประจําป  พ.ศ.  2552  สนับสนุนงบประมาณโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จํานวน  45,000  บาท   

3.  หัวหนาโครงการวิจัย  เร่ือง  ทัศนคติของผูประกอบการตลาดนํ้าดอนหวายที่มีตอ

การตลาดสีเขียว  งบประมาณประจําป  พ.ศ.  2553  สนับสนุนงบประมาณโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จํานวน  30,000  บาท   

4. หัวหนาโครงการวิจัย  เร่ือง  พฤติกรรมการออมของครัวเรือนบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  งบประมาณประจําป  พ.ศ.  2554  

สนับสนุนงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จํานวน  

30,000  บาท   

5. หัวหนาโครงการวิจัย  เร่ือง คุณภาพการใหบริการการทองเที่ยวของตลาดนํ้าวัด          

ลําพญา จ.นครปฐม  งบประมาณประจําป  พ.ศ.  2556  สนับสนุนงบประมาณโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จํานวน  50,000  บาท   

                           6. หัวหนาโครงการวิจัย เร่ือง แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยาน

 เยาวราช  งบประมาณแผนดิน ประจําป 2558  มทร. รัตนโกสินทร  งบประมาณที่

 ไดรับ 50,000 บาท   

mailto:Chanathip.t@hotmail.com


ประวัติผูวิจัย 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)     นายอาทิตย  บุญซอน 

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. ArthitBoonsorn 

3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3 1201 01821 46 1 

4. ที่อยูปจจุบัน 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

5. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ 

โทรสารและสังกัด 

คณะ/หนวยงาน สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

ที่อยู 264  ถ. จักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพฯ 

โทรศัพท 02-2222814  ตอ 5401  โทรสาร 02-2264879  มือถือ 081-701-5036  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E - Mail) boonsorn52@gmail.com 

6. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

7. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาความเชี่ยวชาญ 

-  

8. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน(อาจมากกวา 1 เร่ือง) 

1. พฤติกรรมการซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศ  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร  ประจําป  พ.ศ. 2552 

2.  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการเงินของการลงทุนปลูกกลวยไมตัด

ดอกของเกษตรกรในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบประมาณผลประโยชน  

ประจําป พ.ศ.2555  มทร.รัตนโกสินทร  งบประมาณที่ไดรับ 15,000 บาท(ผูรวม

โครงการ) 

3. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  งบประมาณ

แผนดิน ประจําป 2558  มทร.รัตนโกสินทร งบประมาณที่ไดรับ 50,000 บาท  (ผู

รวมวิจัย) 

mailto:boonsorn52@gmail.com


ประวัติผูวิจัย 

 

1. ชื่อ สกุล   วาที่รอยตรีสมบัติ  สมคะเนย   

2 .ตําแหนงปจจุบัน   อาจารย ระดับ 7 

3. หนวยงานที่สามารถติดตอได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

   คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

   264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ 

   เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 

   โทรศัพท 02-2222814 ตอ 5263 

   e-mail: sombat.som@rmutr.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา   บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

   บธ.ม. (การตลาด)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

   - การตลาด  

6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย     

- ป  2554 ผูรวมวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  

- ป 2556 ผูรวมวิจัย เร่ือง ศักยภาพในการสื่อสารภาษาตางประเทศของ

นักศึกษา   ปที่ 4 คณะศิลปะศาสตร  และคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตร

พิมุข จักรวรรดิ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

   -ป 2558  ผูรวมวิจัย เร่ือง  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยานเยาวราช  งบประมาณแผนดิน ประจําป 2558                                     

มทร. รัตนโกสินทร  งบประมาณที่ไดรับ 50,000 บาท   

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูวิจัย 

 

1.  ชื่อ - นามสกุล  

 อาจารยนิภา  จันทรกุล 

 2.  วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเลขานุการ          

 ป พ.ศ.2525 

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  คณะคุรุศาสตร

 อุตสาหกรรม  สาขาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ป พ.ศ.2532 

3.  สถานที่ทํางาน 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  264  ถ.  จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ 

เขตสัมพันธวงศ  กทม.  10100  โทร  02-2222814, 02-2212896  ตอ 5401, 

  Nipa-jan@hotmail.com  Fax 02-2264879 

 4.  ผลงานทางวิชาการ 

  -งานวิจัย เร่ือง  สภาพการจัดการองคความรูในสถาบันอุดมศึกษาใน  

  ประเทศไทย  กรณีศึกษา สภาพการจัดการองคความรู  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ราชมงคลรัตนโกสินทร  งบประมาณผลประโยชน  ประจําป  พ.ศ. 2554 

-ผูรวมวิจัย  เร่ือง คุณภาพการใหบริการการทองเที่ยวของตลาดนํ้าวัดลําพญา จ.

นครปฐม  งบประมาณประจําป  พ.ศ.  2556  สนับสนุนงบประมาณโดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จํานวน  50,000  บาท   

- ผูรวมวิจัย  เร่ือง  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช  

งบประมาณแผนดิน ประจําป 2558  มทร. รัตนโกสินทร  งบประมาณที่ไดรับ 

50,000 บาท  (ผูรวมโครงการ) 
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	ตาราง 19  แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช  จำแนกตามอาชีพ
	จากผลการทดสอบในตาราง 10  โดยใช้  One Way ANOVA  พบว่า  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชโดยภาพรวมแตกต่างกัน (มีค่า Prob. เท่ากับ .003)

	1. ต้องการให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
	7. ต้องการให้มีศาลา หรือซุ้มนั่งพักคอย/พักผ่อน/พักเหนื่อย
	8. ต้องการให้มีรถราง/พาหนะบริการนักท่องเที่ยว
	11. ต้องการให้มีกิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยว
	17.  ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆ อย่างงบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ  เช่น ตู้ ATM  ห้องน้ำ  เก้าอี้นั่งพัก โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น
	ด้านประวัติศาสตร์
	รวม
	ด้านโบราณสถาน
	รวม
	ด้านวิถีชีวิตชุมชน
	รวม
	ด้านเทศกาลและประเพณี
	รวม
	ด้านแหล่งท่องเที่ยว
	รวม
	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
	รวม
	ด้านอาหาร
	รวม
	ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
	รวม
	รวม
	1. ด้านประวัติศาสตร์
	2. ด้านโบราณสถาน
	3. ด้านวิถีชีวิตชุมชน
	4. ด้านเทศกาลและประเพณี
	5. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
	6. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
	7. ด้านอาหาร
	8. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

	บทที่-5-สรุปผล
	สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
	สังเขป  ความมุ่งหมาย    และวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
	ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
	สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
	1. นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	2.  นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	3.  นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	4. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	5.  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	6. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	7. นักท่องเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	10. ความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชมีความสัมพันธ์กับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช
	กลุ่มตัวอย่าง


	สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
	1. นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	2.  นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (มีค่า Prob. เท่ากับ .434)
	3.  นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันมี  (ค่า Prob. เท่ากับ .899)
	4. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชโดยภาพรวม แตกต่างกัน (มีค่า Prob. เท่ากับ .050)
	ด้านประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับควรมีพิพิธภัณฑ์เยาวราช เพื่อแสดงประวัติความเป็นมาของเยาวราช,ควรระบุแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเยาวราช, ควรมีเว็บไซต์ให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เยาวราช,  ควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร์เยาวราช, ควรมีการจัดแสดงงิ้ว ในช่วงเท...
	5.  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชโดยภาพรวมแตกต่างกัน (มีค่า Prob. เท่ากับ .003)
	6. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	7. นักท่องเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	10. ความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชมีความสัมพันธ์กับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช
	อภิปรายผล

	1. นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	2.  นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช ในด้านประวัติศาสตร์  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร์เยาวราชแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช  ในด้านเทศกาลและประเพณี   เกี่ยวกับควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมเทศกาลและประเพณีสำคัญๆแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
	5.  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช  ในด้านประวัติศาสตร์  เกี่ยวกับควรมีการจัดแสดงละครประวัติศาสตร์เยาวราชแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	7. นักท่องเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน
	นักท่องเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตกต่างกัน   เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันอาจมีแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชแตก  เช่น  คนไทยอาจต้องการให้เพิ่มร้านอา...
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชมีความสัมพันธ์กับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช   เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวย่านเยาวราช  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจิน เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ  ไ...
	10. ความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราชมีความสัมพันธ์กับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช
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