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คาํสาํคญั :   นกัท่องเทียวต่างชาติ/พฤติกรรมผูบ้ริโภค/การประกอบการของร้านอาหาร 
 พรพิศ  พูนศรีสวสัดิ : พฤติกรรมการบริโภคของนกัทอ่งเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศ์
ภิญโญ.  150 หน้า. 
 
 การวิจยันีครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติ 2)
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนน
ขา้วสาร กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีพกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง 
ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ จาํนวน 351  คน และผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ถนนรามบุตรี และซอยตรอกมะยม  จาํนวน 4 ร้าน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t สถิติทดสอบ F และการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์  
 ผลการวิจยัพบว่า 1)นกัท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ชาวยโุรป อาย ุ 21–30 ปี มี
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 601-900 USD 
สถานภาพโสด 2)ดา้นพฤติกรรมการบริโภค พบว่า นกัท่องเทียวมกัไปรับประทานอาหารกบัเพือน เพือน
เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร เหตุผลหลกัในการมาร้านอาหารคือ เพือรับประทาน
อาหาร มกัมารับประทานอาหารไทย อาหารไทยทีชอบรับประทานมากทีสุด คือ ผดัไทย อาหารสากล คือ 
พาสตา้ เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล ์คือ นาํผลไมปั้น เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ คือ เบียร์ มกัมาใชบ้ริการใน
เวลา 19.01-21.00 น. ในการใชบ้ริการแต่ละครัง เสียค่าใชจ่้ายประมาณ 6.1-9 USD มาใชบ้ริการร้านอาหาร
วนัละ 2 ครัง ในการใชบ้ริการแต่ละครัง ใชเ้วลามากกว่า 40 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชวัโมง มกัเลือกร้านอาหารที
ตงัอยูริ่มถนน โดยไป 2-3 ร้านสลบักนัไปมา และแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัร้านอาหาร คือ เพือนหรือ
ญาติ 3)นกัท่องเทียวมีทศันคติในระดบัดีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม 4)
มีความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัทอ่งเทียวต่างชาติ ดา้นสญัชาติ และดา้นรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน กบัทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม 5)พฤติกรรมการบริโภค
ของนกัท่องเทียวต่างชาติมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติต่อการประกอบการของร้าน อาหารในถนนขา้วสาร
ในภาพรวม 6)ผูป้ระกอบการร้านอาหารมีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาในการประกอบการ  
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ควรให้ความสาํคญักบัการส่งเสริม
การตลาดมากขึน ดว้ยการจดัรายการอาหารพิเศษในเทศกาลต่างๆ นอกจากนี ควรให้ความสาํคญักบัความ
สะอาดภายนอกร้าน ภายในร้าน เพือเป็นภาพลกัษณ์ทีดีแก่สถานทีท่องเทียวแห่งนี 
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 PORNPIT POONSRISAWAT : FOREIGN TOURISTS’ CONSUMING BEHAVIORS 
AFFECT THE ENTREPRENEURSHIP OF RESTAURANTS IN KHAO SAN ROAD. THESIS 
ADVISOR :  THANINRAT RATTANAPONGPINYO Ph.D.  150 pp. 
 
 The objectives of this research were 1) to study foreign tourists’ consuming 
behaviors 2) to study foreign tourists’ consuming behaviors affect the entrepreneurship of the 
restaurants in Khao San Road. The samples were 351 foreign tourists, who stayed in 
accommodations around Khao San Road, Rambutri Road, Samsean Road, Soi Trok Ma 
Yom, Soi Sawatdee Inn. And interviewing 4 restaurant entrepreneurs in Khao San Road, 
Rambutri Road and Soi Trok Ma Yom. The statistical data was analyzed through the program 
SPSS/PC. The statistics used for analyzing data consisted of mean, percentage standard 
deviation, t-test, F-test and chi-square test. 
 The findings were as follows 1) The majority of foreign tourists were European 
tourists and were male and single between ages of 21 and 30. Most of them were 
professional graduated in diploma with monthly salary of 601-900 USD 2) For the foreign 
tourists' consuming behaviors, they preferred eating out with their friends who had taken part 
in choosing restaurants. To have a meal was the main reason going to the restaurant. Thai 
food was the menu that tourists usually ordered. The most favorite Thai food of foreign 
tourists was Pad Thai, Pasta for the most favorite international food, Fruit Smoothies for most 
favorite non-alcohol drink and Beer for most favorite alcohol drink. The samples visited a 
restaurant two times per day during 19.01–21.00 o’clock and stayed more than 40 minutes 
but not over an hour for each visit. They paid 6.1-9 USD for each visit. Restaurant on the road 
side was the most popular restaurant type for tourists and they chose a restaurant by visiting 
between 2 or 3 restaurants. Friends or relatives were the main sources to obtain information 
about restaurants in Khao San Road. 3) Those tourists agreed restaurants in Khao San Road 
with positive attitude in respect of product, price, place, promotion, people, process, physical 
evidence and productivity and quality. 4) When it was classified the demographic information. 
It found that there were differences which are nationality and income per month. 5) The 
foreign tourists' consuming behaviors correlated with attitudes to the entrepreneurship of 
restaurants in Khao San Road.  6) Entrepreneurs of restaurants in Khao San Road thought 
that there were not problems in operating with foreign customers. 
 The suggestions of this research were as follows restaurant’s entrepreneurs 
should have more promotion activities such as special menus promotions in festivals, and 
entrepreneurs should focus on cleanness of the restaurants. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารย ์ดร. 
ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ ์
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก และประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีไดก้รุณาสละเวลาให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือและ
ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตงัแต่เริมทาํวิจยั จนกระทงัการวิจยันีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านอยา่งสูง 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการร้านอาหารในถนนขา้วสาร นักท่องเทียวต่างชาติ 
สาํหรับการใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวจิยัในครังนีอยา่งมาก 
 นอกจากนีขอขอบพระคุณป๊า แม่ อาสุน อาวฒันี พีลุง และครอบครัว สําหรับการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และกาํลังใจดีๆ เสมอมา และขอขอบคุณเพือนๆ MBA 3 ทุกคนทีคอย
ช่วยเหลือ แบ่งปัน ความรู้ ขอ้มูลต่างๆ ใหก้นัโดยตลอด 
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