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 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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บทที 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นหนึงในรายการทงัหมดทีนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยไดปี้
ละหลายหมืนลา้นบาท จากสถิตินกัท่องเทียว (กรมการท่องเทียว, กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
2554) นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเขา้มาประเทศไทยระหว่างปี 2548 – 2553 มีแนวโน้ม
เพิมขึนอยา่งต่อเนืองจาก 11,516,936 คน ในปี 2548 เป็น 15,841,683 คน ในปี 2553 หรือเพิมขึน
เฉลียปีละ 864,949 คน สาํหรับจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติในปี 2554 คาดว่าจะยงัคงขยายตวั
ต่อเนืองในอตัราทีชะลอตวัจากปี 2553 โดยจะขยายตวัประมาณร้อยละ 4.4 – 5.0 หรือมีนกัท่องเทียว
ประมาณ 16.5 – 16.6 ลา้นคน และคาดวา่สินปี พ.ศ. 2554 นี นกัท่องเทียวต่างชาติจะเขา้มาท่องเทียว
ในประเทศไทยไม่ตาํกวา่ 17 ลา้นคน ซึงการเขา้มาท่องเทียวของนักท่องเทียวต่างชาติเหล่านี นาํมา
ซึงรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก สถิติรายได้จากการท่องเทียว (กรมการท่องเทียว, 
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 2554) ระหว่างปี 2548-2553 พบว่า ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการ
ท่องเทียวเพมิขึนอยา่งต่อเนืองจาก 367,380.36 ลา้นบาท ในปี 2548 เป็น 585,961.80 ลา้นบาท ในปี 
2553 หรือมีอตัราการขยายตวัเฉลียปีละ 11.90% ประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อภาคการท่องเทียว
มาโดยตลอดโดยเฉพาะภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ทีรัฐบาลกาํหนดให้ภาคการท่องเทียว
เป็นส่วนหนึงของภาคการขบัเคลือนหลกัทางเศรษฐกิจ และประกาศใหปี้ 2541-2542 เป็นปีส่งเสริม
การท่องเทียวไทย (Amazing Thailand) ซึงส่งผลให้จาํนวนนักท่องเทียวเพิมขึนอย่างต่อเนือง 
นอกจากนียงัมีการจัดกิจกรรมระดับโลก (World Event) ทีสนับสนุนด้านการท่องเทียว เช่น 
มหกรรมพชืสวนโลก งานเทศกาลสงกรานต ์

 อาหารเป็นหนึงในปัจจยัสีทีสําคญัของชีวิต เช่น เดียวกบัทีพกัอาศยั ธุรกิจอาหารและ
เครืองดืมเป็นบริการสาขาหนึงของอุตสาหกรรมการท่องเทียว ทีมีความสาํคญัและมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจการท่องเทียว (กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, สาํนักงานพฒันาการท่องเทียว 2550) จาก
ข้อมูลสถิติทีกรมการท่องเทียว แผนกสถิตินักท่องเทียว  ทีแสดงถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายของ
นกัท่องเทียวต่างชาติ ปี 2552 นกัท่องเทียวมีค่าใชจ่้ายเฉลียต่อคน ต่อวนั 4,011.21 บาท เมือพิจารณา
ถึงหมวดค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเครืองดืม นักท่องเทียวมีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเครืองดืมเฉลีย
ต่อคน ต่อวนั 725.26 บาท ซึงเป็นค่าใชจ่้ายเฉลียทีมากเป็นอนัดบั 3 หรือคิดเป็น 18% ของค่าใชจ่้าย
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ทงัหมด รองลงมาจากค่าใชจ่้ายดา้นการซือของ และทีพกัอาศยัของนกัท่องเทียว จากตวัเลขดงักล่าว
จะเห็นไดว้า่ ธุรกิจอาหารและเครืองดืมเป็นธุรกิจทีมีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียว ซึง
ธุรกิจนีมีการเปลียนแปลงเร็วมาก มีทงัขยายกิจการและทีเลิกกิจการเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี
ธุรกิจนีก็ยงัมีขนาดธุรกิจทีแตกต่างกนั เช่น ภตัตาคาร ร้านอาหาร สวนอาหาร แผงลอย และอืนๆ อีก
มากมาย 

 ถนนขา้วสาร เป็นถนนในทอ้งทีแขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เชือม
ระหวา่งถนนตะนาว และถนนจกัรพงษ ์เป็นถนนสายสันๆ ขนานไปกบัถนนราชดาํเนินกลาง ยาว
ประมาณ 400 เมตร  เป็นถนนทีเก่าแก่ตดัพร้อมกบัถนนราชดาํเนินกลาง ตงัแต่ประมาณปี พ.ศ. 2450 
มีการสร้างบา้นเรือนสองฝังถนนสาํหรับประชาชนเป็นทีอยูอ่าศยัและคา้ขาย ในอดีตค่อนขา้งเงียบ 
เพราะความเจริญอยูบ่างลาํพซึูงอยูใ่กลก้นั จนกระทงัประมาณปี พ.ศ. 2520 มีนักท่องเทียวต่างชาติ
เดินทางมาชมวดัวาอารามและสนามหลวง แลว้เดินผา่นมาถึงถนนราชดาํเนินกลาง และยา่นบางลาํพ ู
ไดเ้ห็นบรรยากาศบริเวณถนนขา้วสารทีเงียบสงบ จึงเกิดความชอบและสนใจ จึงขอเช่าพกัเป็นราย
เดือน และในปี พ.ศ. 2525 เป็นปีเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี การท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทยไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว และส่งเสริมการฟืนฟูจดังานประเพณีสู่จงัหวดั
ต่างๆ ทวัประเทศ จึงน่าจะเป็นปีทีทาํให้นักท่องเทียวเลือกทีพกัทีอยู่ใกลแ้หล่งสาํคญัอยา่งวดัพระ
แกว้ แม่นาํเจา้พระยา วดัพระเชตุพน วดับวรนิเวศวหิาร แต่ในปัจจุบนัถนนขา้วสารไดเ้ป็นกลายเป็น
สถานทีทีมีนักท่องเทียวทุกเชือชาติ และเป็นสถานบนัเทิงอีกแห่งของกรุงเทพฯ ไปเรียบร้อยแล้ว 
(ปรารถนา รัตนะสิทธิ 2550) ซึงมีทงัร้านอาหาร สถานบนัเทิง ร้านขายเครืองประดบั ร้านขายสินคา้
และของทีระลึก ฯลฯ และยงัเป็นสถานทีจดังานในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต ์เทศกาล
ฮาโลวีน เทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ จึงถือได้ว่าถนนข้าวสาร เป็นถนนสายนานาชาติ 
(International Road) (ศรทตัต ์2547)  ธุรกิจร้านขายอาหารเป็นธุรกิจหนึงทีสาํคญัในบริเวณถนน
ขา้วสารนี ซึงจากการสํารวจของผูว้ิจยัพบว่ามีจาํนวนร้านอาหารทงัร้านอาหารไทย ร้านอาหาร
นานาชาติ และร้านและผบั  ทีมากถึงประมาณ 80 ร้าน และรถเข็นขายอาหาร 30 ร้านบนถนน
ขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์  
ซึงในการประกอบธุรกิจนัน ปัจจัยพืนฐานของการประกอบธุรกิจ (ประภัสสร บุญมี 2550) ที
ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญันันมี 8 ประการ ไดแ้ก่ 1) คน หมายถึง บุคลากร เพราะบุคลากร
เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของกระบวนการผลิต 2) เงิน ทุนและแหล่งเครดิตซึงเป็นปัจจยัสาํคญัทีช่วย
ใหก้ารดาํเนินธุรกิจในส่วนของกระบวนการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์และแรงงาน เป็นไปอยา่งราบรืน 3) 
วตัถุดิบ 4) เครืองจกัร หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้เป็นเครืองมือในการผลิต 5) การจดัการ เป็น
หน้าทีของผูป้ระกอบธุรกิจ ทีเป็นกลไกสําคญัทีทาํให้การประกอบธุรกิจก้าวหน้า 6) ตลาด คือ 
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แหล่งจาํหน่ายสินคา้และบริการ และความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึงผูป้ระกอบการตอ้งเล็งเห็น
ความสาํคญัของตลาด ศึกษา และวิจยัความตอ้งการของตลาด รวมทงัตอ้งพยายามปรับปรุงพฒันา
สินคา้ให้ ทนัสมัยตรงตามความตอ้งการสินคา้ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค 7) การปฏิบตัิการ เป็น
กิจกรรมการผลิตจากทรัพยากรโดยตรงขององค์กรธุรกิจ 8) การจูงใจ การศึกษาพฤติกรรมและ
ความตอ้งการของมนุษยต์ามหลกัจิตวทิยามาใชใ้นการบริหารคนในองคก์รธุรกิจ จากปัจจยัพืนฐาน
ขา้งตน้ เห็นไดว้า่ “ตลาด” เป็นปัจจยัทีสาํคญัปัจจยัหนึงของปัจจยัพนืฐานของการประกอบธุรกิจ ซึง
การศึกษาตลาดนัน จาํเป็นตอ้งการมีการศึกษาความตอ้งการ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค เนืองจาก
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนนั ช่วยใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ ทาํใหเ้ขา้ใจและสามารถวางแผน
ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ช่วยในการปรับตวัให้เขา้กับ
สถานการณ์ รวมถึงช่วยในการกาํหนดกลยทุธข์องธุรกิจดว้ย (ฉตัยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท ์วารีว-
นิช 2551) 
 จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานวิจยัเรือง การกลบัมาเทียวซาํถนนขา้วสาร
ของนักท่องเทียวต่างชาติ (มุทิตา แมนเมตตกุล 2548) พบว่าปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
กลบัมาเทียวซาํถนนขา้วสารของนกัท่องเทียวต่างชาติคือ แหล่งสถานบนัเทิงและร้านอาหาร ความ
ใกลส้ถานทีท่องเทียวสาํคญั บริการพนักงานในร้านอาหารและสถานบนัเทิง และจากการศึกษา
งานวิจยัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยาของนักท่องเทียวชาว
ต่างประเทศ (สิริชยั เพียรประเสริฐ 2549) พบว่า พฤติกรรมการเลือกร้านอาหารของนักท่องเทียว
ชาวต่างประเทศนัน ส่วนใหญ่นักท่องเทียวชาวต่างประเทศไปรับประทานอาหารกบัเพือน ผูท้ีมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร คือเพอืน นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศเลือกร้านอาหารใน
สถานทีตงัติดชายทะเล มีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารโดยมุ่งทีบริการเป็นหลกั ประเภทร้านใน
เมืองพทัยาทีเลือกคือ ร้านอาหารไทย และประเภทอาหารทีนักท่องเทียวชาวต่างประเทศเลือกคือ 
อาหารจานเดียว และอาหารบุพเฟ่ต์ จากการศึกษาวิจยัขา้งตน้ พบว่าร้านอาหารเป็นปัจจยัหนึงทีมี
อิทธิพลในการกลบัมาเทียวซาํถนนขา้วสารของนกัท่องเทียวต่างชาติ และนักท่องเทียวต่างประเทศ
มีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารทีเน้นบริการ และเพือนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือก
ร้านอาหาร พฤติกรรมการบริโภค เป็นการศึกษา  ลกัษณะการซือของผูบ้ริโภค เช่น ซือทีไหน ซือ
เมือใด ซือมากนอ้ยเพียงใด ใครเป็นผูซื้อ และใชม้าตรการอะไรในการตดัสินใจซือ ดงันันเพือเป็น
การคน้หาใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือและการใชข้องผูบ้ริโภค จึงตอ้ง
ใชก้ารวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคมาใชใ้นการหาองคป์ระกอบของพฤติกรรมดงักล่าว 

 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีส่งผล
ต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ซึงผลการวจิยันี ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร
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ในบริเวณถนนขา้วสาร หรือผูท้ีตอ้งการทาํธุรกิจร้านอาหารบริเวณสถานทีท่องเทียวอืน ทีเน้นกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ อาจนาํขอ้มูลทีได ้ไปเป็นขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์
สาํหรับการพฒันา ปรับปรุงธุรกิจร้านอาหาร ให้มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการ
ของนกัท่องเทียวต่างชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพอืศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติ 

 2. เพอืศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 

 
3. สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นกัท่องเทียวต่างชาติทีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติส่งผลต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในดา้นต่างๆ 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวจิยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ
ทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร โดยกาํหนดขอบเขตในการวิจัย
ดงัต่อไปนี 
 1. ขอบเขตดา้นเนือหา 

การวจิยัครังนี ผูว้จิยัมุ่งเนน้ทีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ
ทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย และพกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนน
สามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ ซึงจาํนวนประชากร ไม่ทราบจาํนวนทีแทจ้ริง แต่
ประมาณไดจ้ากจาํนวนหอ้งพกัในบริเวณถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียง ทีสามารถรองรับการเขา้
พกัได ้10,000 คน แต่ในช่วงเวลาปกติทีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเทียว จะมีนักท่องเทียวเขา้พกัประมาณ 
4,000 คน (ประสิทธิ สิงห์ดาํรงค ์2554) 
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 3. ขอบเขตดา้นพนืที 
  ผูว้จิยัทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัทอ่งเทียวต่างชาติทีพกัอาศยัในบริเวณ
ถนนขา้วสาร โดยเริมตงัแต่ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ตลอดแนวถนนขา้วสาร ตรอกมะยม ซอย
สวสัดีอินน์ ไปบรรจบกบัถนนตะนาวใกลก้บัสีแยกคอกววั 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยัในบริเวณถนน
ขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์
ในช่วงเวลาปกติ จาํนวน 4,000 คน โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งตามแนวทางของเครซี และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970, อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท ์ 2553 : 710) ทีระดบัความ
เชือมนัร้อยละ 95 วธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
351 คน 

 ระยะเวลาในการลงพืนทีเพือเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนกนัยายน 2554 ถึง เดือนมกราคม 
2555 โดยการเก็บข้อมูลจากนักท่องเทียวต่างชาติ  ด้วยการแบ่งเชือชาติจาก  5 ทวีป  ได้แก่ 
นักท่องเทียวชาวเอเชีย ชาวออสเตรเลีย ชาวยโุรป ชาวอเมริกนั และชาวแอฟริกนั ทีพกัอาศยัและ
รับประทานอาหารในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี 
ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ เมือรวบรวมขอ้มูลเสร็จสินแล้วแบบสอบถามที
สามารถนาํมาวเิคราะห์ไดท้งัสินจาํนวน 351 ชุด 

 5. ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั 

5.1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
5.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สัญชาติ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลียต่อเดือน สถานภาพสมรส  
5.1.2 พฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ คุณสมบตัิหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

วตัถุประสงคใ์นการซือสินคา้ ผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ โอกาสใน
การซือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และกระบวนการในการตดัสินใจซือ 

5.2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ลกัษณะการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ซึง
ได้แก่ ลักษณะด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ด้าน
กระบวนการและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การเพิมผลผลิตและคุณภาพในการทาํงาน ด้าน
บุคคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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5. กรอบแนวความคดิในการวิจัย 
 การวจิยัครังนีเพอืศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ ทีเดินทางมา
ท่องเทียวและพกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร ทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนน
ขา้วสาร จากการศึกษาจากเอกสารและทฤษฏีทีเกียวขอ้ง สามารถเขียนกรอบแนวความคิดในการ
วจิยั ดงันี 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

                                           
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที 1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. สัญชาติ 

2. เพศ 

3. อาย ุ

4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

7. สถานภาพสมรส 

พฤตกิรรมการบริโภค 
1. คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ

ผลิตภณัฑ ์

2. วตัถุประสงคใ์นการซือสินคา้ 
3. ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งและมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

4. โอกาสในการซือ 

5. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

6. กระบวนการในการตดัสินใจซือ 

 

การประกอบการของร้านอาหารใน 
ถนนข้าวสาร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 

5. ดา้นกระบวนการและการ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์

6. การเพิมผลผลิตและคุณภาพใน
การทาํงาน 

7. ดา้นบุคคลากร 

8. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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6. ประโยชน์ทีได้รับ 
 1. ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติในถนนขา้วสาร เพือ
นาํไปเป็นขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์สาํหรับพฒันา ปรับปรุงธุรกิจร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเทียวต่างชาติ ซึงถือเป็นลูกคา้หลกั
ของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารในบริเวณนี และใช้เป็นแนวทางในการนําเสนอสินคา้และ
บริการทีตรงความตอ้งการของลูกคา้  

 2. ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค และทศันคติของนักท่องเทียวต่างชาติในถนน
ขา้วสาร ทีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ของการประกอบการของธุรกิจร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร เพือเป็นแนวทางในการประกอบการ สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารใน
บริเวณถนนขา้วสาร หรือผูท้ีตอ้งการทาํธุรกิจร้านอาหารบริเวณสถานทีท่องเทียวอืน ทีเน้นกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ ให้มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของ
นกัท่องเทียวต่างชาติต่อไป 

 
7.  นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 ถนนขา้วสาร หมายถึง ถนนในทอ้งทีแขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
เชือมระหวา่งถนนตะนาว และถนนจกัรพงษ ์และหมายรวมถึงบริเวณใกลเ้คียงถนนขา้วสาร ไดแ้ก่ 
ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ 
 นักท่องเทียวชาวต่างชาติ หมายถึง นักท่องเทียวต่างประเทศทีเข้ามาท่องเทียวใน
ประเทศไทย  พกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสาม
เสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ และสามารถอ่านและเขา้ใจภาษาองักฤษ 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียว หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคล หรือขอ้มูลส่วนตวัของ
นกัท่องเทียว ไดแ้ก่ สญัชาติ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน สถานภาพสมรส 

ผูบ้ริโภค หมายถึง นกัท่องเทียวชาติทีใชแ้ละเคยใชบ้ริการร้านอาหาร บริเวณถนน
ขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง องคป์ระกอบของการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6 ดา้น 
ไดแ้ก่  
 คุณสมบตัิหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์หมายถึง ประเภท และชนิดของอาหารทีมี
จาํหน่ายในร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง 

 วตัถุประสงคใ์นการซือสินคา้ หมายถึง วตัถุประสงคใ์นการมาร้านอาหารในถนน
ขา้วสารของนกัท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง 
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 ผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ หมายถึง ผูท้ีมีส่วนร่วมและ
ผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งในการเลือกร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง 

 โอกาสในการซือ หมายถึง ช่วงเวลา และระยะเวลาทีใชใ้นการใชบ้ริการร้านอาหารใน
ถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ของนกัท่องเทียวต่างชาติ 

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ลกัษณะของร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณ
ใกลเ้คียง ทีนกัท่องเทียวต่างชาติเลือกใชบ้ริการ 

 กระบวนการในการตดัสินใจซือ หมายถึง การคน้หาขอ้มูลเกียวกบัร้านอาหาร และการ
ตดัสินใจเลือกร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ของนกัท่องเทียวต่างชาติ 

 การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือ กระบวนการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงของบุคคล 
เพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึงก่อใหเ้กิดความพงึพอใจจากผลของการกระทาํนนั เพอืให้
ไดต้รงกบัสิงทีลูกคา้ตอ้งการ 

 ผูป้ระกอบการร้านอาหาร หมายถึง เจา้ของกิจการร้านอาหาร ร้านอาหารและผบั ทีอยู่
ในถนนขา้วสาร และบริเวณใกล้เคียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอย
สวสัดีอินน์ 
 การประกอบการร้านอาหาร หมายถึง การประกอบการในทศันคติของนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติ ทีมีต่อการประกอบของร้านอาหาร ร้านอาหารและผบั ทีอยู่ในถนนขา้วสาร และ
บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ โดยการ
ประกอบการร้านอาหารนี ประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการและ
การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ดา้นการเพิมผลผลิตและคุณภาพในการทาํงาน ด้านบุคลากร และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง อาหาร เครืองดืม ของหวาน รวมทงัสิงทีรับประทานไดภ้ายใน
ร้าน 

 ด้านราคา หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีนักท่องเทียวชาวต่างชาติจ่ายไปเกียวกับการบริโภค 
รวมถึงการใชบ้ริการในร้านอาหาร 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง การเสนอการบริการ และกิจกรรมรวมทงัเวลาใน
การใหก้ารบริการทีเป็นทีตอ้งการของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ รวมทงัสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
ทีเกิดขึนร้านอาหาร 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย หมายถึง การประชาสัมพนัธ์เพือให้นักท่องเทียวรู้จกัร้าน และ
สิทธิประโยชน์ทีพงึจะไดรั้บ 
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 ดา้นกระบวนการและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์หมายถึง กระบวนการในการให้บริการ
ภายในร้านอาหารทุกขนัตอน ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ทีส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารให้บริการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดา้นการเพมิผลผลิตและคุณภาพในการทาํงาน หมายถึง คุณภาพในการให้บริการทีตรง
กบัความตอ้งการของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ 

 ดา้นบุคคลากร หมายถึง พนักงานผูท้ีทาํหน้าที ให้การตอ้นรับ ให้การบริการ และคอย
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีเขา้มาใชบ้ริการ 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง รูปแบบร้าน การตกแต่งภายในร้าน หอ้งนาํ 
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บทที 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
 การวจิยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ
ทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร โดยผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวจิยัต่างๆ ดงันี 

1. ความเป็นมาของถนนขา้วสาร 

2. แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว 

3. แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม 

4. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

5. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

6. แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการประกอบการ 

7. แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการบริการ 

8. ธุรกิจอาหารและเครืองดืม 

9. แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวขอ้งกบัทศันคติ 

10. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

1. ความเป็นมาของถนนข้าวสาร 
 จากการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกและการล่าอาณานิคมของตะวันตกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที 4 ไดมี้การตดัถนน 3 สายแรกในประเทศไทย คือ 
ถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง และถนนเฟืองนคร จนถึง พ.ศ. 2411 เมือพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 5 ขึนครองราชย ์ทรงให้มีการปรับปรุงในหลายๆ ดา้น เริมจากการ
ตดัถนนราชดาํเนินในปี พ.ศ. 2442 หลงัจากทีพระองคท์รงเสด็จประพาสยโุรปในปี พ.ศ. 2440 และ
ทรงมีพระบรมราชโองการใหส้มเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงนริศรานุวตัติวงศ ์เสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ ตดัถนนขา้วสารในเวลาต่อมา ถนนขา้วสารในอดีตเป็นคลอง บริเวณนีเต็มไป
ด้วยร้านขายข้าวสารหรือร้านขายของชํา ทีสมัยก่อนมีการล่องเรือขึนมาค้าขายกันทางแม่นํา
เจา้พระยา ต่อมาเมือเริมมีการทาํถนน จึงไดถ้มคลองให้กลายเป็นถนน และมีการใชข้นส่งมวลชน
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อืนๆ อย่างรถราง ทีผ่านถนนขา้วสารทางดา้นถนนตะนาว ไปทางบางลาํพู เทเวศร์ ถนนสามเสน 
และไปสุดทีโรงประปา 
 ถนนข้าวสาร (Khao San Road) เป็นถนนในท้องทีแขวงตลาดยอด เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เชือมระหวา่งถนนตะนาว และถนนจกัรพงษ ์เป็นถนนสายสนัๆ ขนานไปกบัถนน
ราชดาํเนินกลาง ยาวประมาณ 400 เมตร แม้จะเป็นเพียงถนนสายสันๆ แต่ชุมชนถนนขา้วสารก็มี
ความเป็นเอกลักษณ์และยงัเป็นส่วนหนึงของชุมชนบางลําพู ซึงนับเป็นย่านธุรกิจทีมีความ
เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึงของกรุงเทพฯ ในอดีตสภาพทวัไปของถนนในยา่นบางลาํพูหรือบริเวณ
ใกล้เคียงถนนขา้วสาร ก็มีสภาพแตกต่างกันออกไป เช่น ถนนตานี ไม่ค่อยมีการอนุญาตให้ปลูก
สร้างตึกแถว เพราะทีดินส่วนใหญ่เป็นของวดับวรนิเวศวหิาร มกัทาํสญัญาใหเ้ช่า-เซง้ เป็นระยะเวลา
มากกว่า ถนนตะนาว เป็นถนนหนึงทีติดต่อกับถนนขา้วสาร มีการสร้างตึกแถวของคนจีนทีทาํ
การคา้ไปตลอดแนวของถนน ถนนรามบุตรี ในอดีตเคยเป็นคลอง จนถึงเมือสมยัทีมีการตดัถนนใน
กรุงเทพฯ ถนนรามบุตรีเป็นยา่นทีพกัอาศยัของผูมี้ฐานะดี มีการปลูกบา้นแบบตะวนัตก ซึงถือเป็น
รูปแบบทีทนัสมยัมากในยคุนนั ส่วนลกัษณะบา้นเรือนทีอยูอ่าศยัของชุมชนถนนขา้วสารในอดีต 
เป็นบา้นไมช้นัเดียวทีปลูกเรียงรายขนานไปกบัถนน บา้นตึกทีมีบา้ง ส่วนใหญ่เป็นบา้นของขุนนาง
หรือผูมี้ฐานะดี เมือประมาณ 30 ปีทีผา่นมา มีตึกแถวของชาวจีนทีมาพกัอาศยัและใชใ้นการคา้ขาย 
สมยันันยา่นถนนขา้วสารนีเป็นทีรู้จกักนัทวัไปทงัในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ว่าเป็นยา่นคา้ขาย
เครืองสงัฆภณัฑแ์ละอฐับริขาร ก่อนทีจะเป็นยา่นเกสตเ์ฮา้ส์สาํหรับนกัท่องเทียวอยา่งในปัจจุบนั 

 ประมาณปี พ.ศ. 2520 มีนกัท่องเทียวต่างชาติเดินทางมาชมวดัวาอารามและสนามหลวง 
แลว้เดินผา่นมาถึงถนนราชดาํเนินกลาง และยา่นบางลาํพู ไดเ้ห็นบรรยากาศบริเวณถนนขา้วสารที
เงียบสงบ จึงเกิดความชอบและสนใจ จึงขอเช่าพกัเป็นรายเดือน และชาวบริเวณนันก็เห็นดีด้วย 
เพราะถือเป็นรายไดพ้ิเศษ และนักท่องเทียวเกิดความประทบัใจ จึงนาํไปบอกต่อ  และในปี พ.ศ. 
2525 เป็นปีทีกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี น่าจะถือเป็นปีทีทาํให้นักท่องเทียวเลือกทีพกัทีอยู่
ใกล้แหล่งสาํคญัอยา่งวดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  
หรือวดับวรนิเวศวหิาร  และอาจเพราะหนงัสือ โลนลี แพลนเน็ต ทีเขียนโดย โจ คมัมิง วางจาํหน่าย
ในปีนนัดว้ย จึงทาํใหถ้นนขา้วสารเริมตืนตวั และคงเพราะการท่องเทียวแห่งประเทศไทย ทีจดังาน 
Visit Thailand Year ในปี พ.ศ. 2530 ทีนาํนักท่องเทียวมาสู่ถนนขา้วสาร (ปรารถนา รัตนะสิทธิ 
2550: 10 - 22) 
 ปัจจุบันถนนข้าวสารถือเป็นแหล่งชุมชนของชาวต่างชาติมากทีสุดในกรุงเทพฯ 
นกัท่องเทียวต่างชาติทีสญัจรในถนนขา้วสารนนั ส่วนใหญ่เป็นชาวยโุรป อเมริกา ส่วนชาวเอเชีย ก็
มีทงัญีปุ่ น จีน ฮ่องกง (ฟ้าสาง กลางกรุง 2546)  ถนนขา้วสารนนัเปิดตอ้นรับนักท่องเทียวทุกวนั 
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ตลอดทังวนั ทังคืน แต่จะมีการปิดถนนตังแต่เวลา 17.00 – 03.30 น. เพือเป็นถนนคนเดินให้
นักท่องเทียวสามารถเดินเทียวชมสินคา้ได้อย่างปลอดภยั ตงัแต่ตน้ถนนขา้วสาร จะเห็นรถเข็น
อาหารและร้านอาหารทีมีมากมาย ทงัอาหารไทย และอาหารต่างชาติ เช่น อาหารฝรังเศส อาหาร
อิตาเลียน อาหารอินเดีย อาหารก็มีหลายประเภท ทังก๋วยเตียวเรือ ก๋วยเตียวผดั ปอเปียะทอด 
นักท่องเทียวบางคนยงัสามารถแวะหาร้านกาแฟ หรือร้านเบียร์ เพือนังจิบเบียร์คุยกัน และมอง
บรรยากาศรอบขา้งไดอ้ยา่งมีความสุข ถนนขา้วสารยงัขึนชือว่า เป็นแหล่งทีพบปะของผูค้น เพือทาํ
ความรู้จกักนัไดอี้กดว้ย (ถนนขา้วสาร 2554) 

 ร้านอาหารไทยและร้านอาหารนานาชาติ บนถนนข้าวสารและบริเวณใกล้เคียง 
(ปรารถนา รัตนะสิทธิ 2550: 68 - 79) ไดแ้ก่  

1. ร้านตม้ยาํกุง้ ร้านทีมีชือเหมือนกบัอาหารไทยทีโด่งดงั ร้านตม้ยาํกุง้เป็นร้านทีนาํบา้น
ในสมยัรัชกาลที 5 มาตกแต่งเป็นร้านอาหาร เป็นร้านอาหารทีมีอาหารรสชาติเลิศรสหลายชนิด 
ราคาประมาณ 80 - 90 บาท แต่หากเป็นอาหารจานพเิศษ มีราคาประมาณ  150 บาท 

2. ร้านสบาย บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง เป็นร้านทีอยูด่า้นหน้าสุดของซอยซันเซ็ท สตรีท 
ร้านสบาย บาร์ แอนด ์เรสเตอรอง มี 3 ชนั เป็นร้านนงัสบาย มีทงัอาหารไทย เช่น ผดัไทย ตม้ยาํกุง้ 
และอาหารสากล เช่น สปาเกตตี สเตก๊ และแซนดว์ชิ 

3. ร้านซันเซ็ท บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง มีลักษณะเป็นสวน มีชนัลอย แบบระเบียงเปิด
โล่ง มีดนตรีสด และอาหารไทยใหบ้ริการในราคาประมาณ 90 บาทขึนไป 

4. ร้านซิล บาร์ เป็นร้านทีมีบรรยากาศแบบเปิดโล่ง สามารถมองเห็นถนนขา้วสารจาก
มุมสูง มีการตกแต่งร้านแบบทนัสมัยมองดูสะดุดตา เป็นร้านอาหารจากเครือสวสัดี ทีมีอาหาร
หลากหลายชนิด มีเครืองดืมคอ็กเทลชือดงั และผดัไทย สปาเกตตี และมีดีเจเปิดเพลง 

5. ร้านราณี ร้านนีอยูใ่นตรอกมะยม ซอยเล็กๆ ทีอยู่คู่ขนานกบัถนนขา้วสาร ร้านนีมี
ตน้ไมม้ากมายน่านงั บรรยากาศเป็นแบบบาลีนีส ซึงเป็นรูปแบบทีไม่ค่อยมีบนถนนขา้วสาร 

6. ร้าน La Casa ร้านอาหารอิตาเลียน ทีอยูติ่ดกบัไซดว์อลค์ คาเฟ่ 

7. ร้าน Falafel ร้านอาหารอิสราเอล มี 2 ร้าน ตงัอยูต่รงดา้นหน้าถนนจกัรพงษ ์ ระหว่าง
ตรอกมะยม และถนนขา้วสาร อีกร้านตงัอยูแ่ถวสถานีตาํรวจชนะสงคราม 

8. ร้าน Himalayan Kitchen ร้านขายอาหารอินเดีย ตงัอยูใ่กลแ้ฟลตของสถานีตาํรวจ
ชนะสงคราม 
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2. แนวคดิทีเกียวข้องกับการท่องเทียว 

 2.1 ความหมายของการท่องเทียว 
ฉลองศรี พมิลสมพงศ ์(2542) ไดอ้ธิบาย การท่องเทียว (Tourism) วา่หมายถึง การ

เดินทางเพอืความเพลิดเพลิน และพกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นการเดินทางทีมีเงือนไขสาํคญั 3 

ประการ คือ  
1.  เดินทางจากทีอยูอ่าศยัปกติไปยงัทีอืนเป็นการชวัคราว 

2.  เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

3.  เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพอืประกอบอาชีพหรือหารายได ้

 องคก์ารท่องเทียวโลก (World Tourism Organization: WTO อา้งถึงใน จิระวฒัน์  
อนุวชิชานนท ์2554 : 9 ) ไดป้ระกาศใชค้าํนิยามเกียวกบัการท่องเทียว และนกัท่องเทียว ดงันี 

 การท่องเทียว เป็นการเดินทางเพอืความบนัเทิงเริงใจ เยยีมญาติ หรือการเขา้ร่วม
ประชุม แต่มิใช่เพอืการประกอบอาชีพเป็นหลกั เป็นฐาน หรือไปพาํนกัอยูอ่ยา่งเป็นถาวร  

  นกัท่องเทียว (Tourist) คือ ผูม้าเยอืนชวัคราวทีมาพกัอาศยัอยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง ใน
ประเทศทีไปเยอืน และมีมูลเหตุจูงใจในการเยอืน 1) เพอืเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพอืความ
เพลิดเพลิน เพอืสุขภาพ เพอืการศึกษา การกีฬา และการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 2) เพอืการ
ปฏิบติัภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย การปฏิบติัเกียวกบัครอบครัว และการประชุมต่างๆ โดยแยกตาม
ลกัษณะของนกัทอ่งเทียว ดงันี 

1. นกัท่องเทียวระหวา่งประเทศ (International Tourist) หมายถึง นกัท่องเทียวที
เดินทางเขา้มาในประเทศ พาํนกัอยูค่รังหนึงๆ ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชวัโมง (1 คืน) และไม่มากกวา่ 60 วนั 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพอื 1) มาท่องเทียวพกัผอ่น มาเยยีมญาติ หรือมาเพอืการพกัฟืน 
2) มาร่วมประชุมหรือเป็นตวัแทนของสมาคม ผูแ้ทนทางศาสนา นกักีฬา 3) มาเพอืติดต่อธุรกิจ แต่
ไม่ใช่เพอืทาํงานหารายได ้4) มากบัเรือเดินสมุทรทีแวะจอด ณ ท่าเรือ แมว้า่จะแวะนอ้ยกวา่ 1 คืน 

2. นกัท่องเทียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) หมายถึง นกัท่องเทียว
ภายในประเทศทีคา้งคืน อาจเป็นคนไทย หรือคนต่างดา้วทีอยูใ่นประเทศไทยเดินทางมาจากจงัหวดั
ทีอาศยัอยูป่กติของตนไปยงัจงัหวดัอืนๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางใดก็ตามทีมิใช่ไปทาํงาน
หารายได ้และ ระยะเวลาทีพาํนกัอยูไ่ม่เกิน 60 วนั 
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 2.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเทยีว 
Mill (1990 : 19) ไดอ้ธิบายการเดินทางท่องเทียวว่า สามารถเกิดขึนไดจ้ากเหตุผล

ของนกัท่องเทียว ดงันี 
1. การท่องเทียวเมือมีเวลาว่าง (Leisure) การใช้เวลาว่างของบุคคลเป็นไปตาม

แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal Motivation) แต่ในยคุของขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้คนไดรั้บรู้ข่าวสาร
ต่างๆ ได้โดยง่าย ทาํให้มีการเดินทางท่องเทียวไปในแหล่งท่องเทียวต่างๆ ตามอัตภาพของตน
เพมิขึน 

2. การท่องเทียวเพือการพกัผ่อน (Recreation) เป็นการท่องเทียวทีนักท่องเทียว
ตอ้งการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง การใช้เวลาหยุดงานไปท่องเทียวในลักษณะสบายๆ เช่น การไป
พกัผอ่นในบา้นพกัตากอากาศ ริมทะเล บริเวณบ่อนาํแร่ และเชิงเขา ฯลฯ 

3. การท่องเทียวในวนัหยุด (Holiday) ปัจจุบันการเดินทางท่องเทียวเป็นปัจจัย
สําคัญประการหนึงในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ จึงมีการเดินทางท่องเทียวเพือผ่อนคลาย
ความเครียดจากการหมกมุ่นการทาํงานเพือการดาํรงชีพ ในวนัหยดุจึงมีนักท่องเทียวจาํนวนมาก
นิยมเดินทางไปต่างทอ้งถินหรือ นอกถินฐานทีอยูอ่าศยัของตน ชาวตะวนัตกนิยมเดินทางออกนอก
เมืองหรือเดินทางไปทอ้งถินอืนเพือพกัผ่อนในวนัหยดุสุดสัปดาห์หรือพกัร้อน จนเป็นวฒันธรรม
ของการเดินทางท่องเทียวของชาวตะวนัตก 

4. การท่องเทียวเพอืการกีฬา (Sport) การท่องเทียวชนิดนีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ
คือการไปชมการแข่งขนักีฬาทีตนสนใจ และการไปแข่งขนักีฬา เล่นกีฬา หรือออกกาํลงักาย 

5. การท่องเทียวเพอืสุขภาพ (Health) ปัจจุบนัการท่องเทียวเพือสุขภาพกาํลงัเป็นที
นิยมมีการบริหารจดัการการท่องเทียวเพือสุขภาพอยา่งมีระบบ เช่น นักท่องเทียวนิยมเดินทางไป
ประเทศโปแลนดเ์พอืฟืนฟูสุขภาพ  

6. การท่องเทียวเพือการศึกษา (Study) องคก์ารท่องเทียวโลกไดมี้มติให้นักศึกษา
และผูท้ีเดินทางไปฝึกอบรมศึกษาดูงานเป็นนกัท่องเทียวดว้ย  

7. การท่องเทียวทางศาสนา (Religion) เช่น การเดินทางเพอืแสวงบุญ (Pilgrim) 
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 2.3 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเทยีว 
 

ภัตตาคาร
ร้านอาหาร

บริการอืนๆ
- สถานีบริการนํามัน
- ร้านขายของชํา
- ร้านขายเสือผ้า
- ร้านถ่ายรูป
- ร้านขายอุปกรณ์กีฬา

สถานทีนันทนาการ
- อุทยานแห่งชาติ
- ทีตังแคมป
- ศูนยแสดงดนตรี
- โรงละคร

สิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว
- สวนสนุก สวนสาธารณะ
- พิพิธภัณฑ์
- สถานทีสําคัญต่างๆ

ทีพักแรม
- โรงแรม โมเต็ล รีสอร์ท
- ห้องเช่าคอนโดมิเนียม
- ห้องพักจัดสรรวันหยุด
- ทีพักรูปแบบต่าง ๆ

การเดินทาง / 

การท่องเทียว

ธุรกิจการนําเทียว
- ตัวแทนจําหน่ายการท่องเทียว
- ธุรกิจการท่องเทียวแบบค้าส่ง
- บริษัทนําเทียวเพือเปนรางวัล
- บริการต้อนรับแบบอืนๆ

การขนส่ง
- รถยนต์ รถไฟ
- เครืองบิน
- รถเช่า รถโดยสาร
- เรือสําราญ

การพัฒนาสถานทีท่งเทียว
- การศึกษาตลาด ความเปนไปได้
- สถาปตยกรรมและวิศวกรรม
- สถาบันการเงิน

การวิจัยการท่องเทียว
- ประชากร พฤติกรรม 

และจิตวิทยาการท่องเทียว
- การวิเคราะห์ต้นทุน / 

ผลประโยชน์

สํานักงานการท่องเทียว
- สํานักงานของรัฐ ท้องถิน 

ภูมิภาค
- ศูนยข้อมูลสําหรับนักท่องเทียว

 
 

ภาพที 2  องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเทียว 

ทีมา : ฉลองศรี พมิลสมพงศ,์ การวางแผนและพฒันาการท่องเทียว. (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542), IV. 

 

 เมือพจิารณาองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเทียว จะเห็นว่าประกอบดว้ยธุรกิจ
หลายอยา่งทีตอบสนองความตอ้งการและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเทียว ไดแ้ก่ 

1.  ธุรกิจทีเกียวขอ้งกบันกัท่องเทียวโดยตรง คือ ธุรกิจการขนส่ง (Transportation) 

ธุรกิจทีพกัแรม (Accommodation) ธุรกิจภตัตาคาร (Restaurants) ธุรกิจนาํเทียว (Travel Expediters) 

2.  ธุรกิจทีสนบัสนุนการท่องเทียว ใหน้กัท่องเทียวไดรั้บความรับ ความสะดวกสบาย 
และพอใจสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจเพือการบันเทิง พกัผ่อน และกิจกรรมการท่องเทียว (Recreation 
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Facilities and Tourist Attractions) รวมทงัธุรกิจสินคา้ของทีระลึก ธุรกิจเหล่านีทาํให้กิจกรรมการ
ท่องเทียวหลากหลายมากขึน นักท่องเทียวสามารถเลือกใชบ้ริการ ดูชมไดต้ามความพอใจของตน 
ทงัทีมีในรายการทวัร์ปกติ และรายการทวัร์เพอืเลือกซือ (Optional Tour) 

3.  ธุรกิจการคา้และบริการอืนๆ (Miscellaneous) เช่น สถานีบริการนํามนั ร้ายขาย
ของชาํ ร้านขายเสือผา้ ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจการรักษาพยาบาลและเสริมสุขภาพ ธุรกิจเสริม
ความงาม ฯลฯ ซึงเป็นธุรกิจทีมุ่งตอบสนองลูกคา้ทวัไป รวมทงันักท่องเทียวดว้ย เป็นธุรกิจทีทาํให้
การบริการนกัท่องเทียวสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพยงิขึน 

4.  การพฒันาแหล่งท่องเทียวและการวิจยัการท่องเทียว (Destination Development 

and Travel Research) ประกอบดว้ย การส่งเสริมและการพฒันาแหล่งท่องเทียว การวิจยัและพฒันา
ตลาดการท่องเทียว การลงทุนและพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีให้บริการในพืนทีแหล่งท่องเทียว 
ตลอดจนการพฒันาบุคลากรผูใ้ห้การบริการ ซึงร่วมดาํเนินงานโดยองค์กรภาครัฐ (Government 

Offices) และองคก์รพฒันาภาคเอกชน (Non Government Organization : NGO) 

 

 จากการศึกษาแนวคิดทีเกียวข้องกับการท่องเทียว สรุปได้ว่า  นักท่องเทียว คือ 
นักท่องเทียวทีคา้งคืน เดินทางมาเยือนและพกัอยู่ในประเทศ ตงัแต่ 24 ชัวโมงขึนไป ด้วยความ
สมัครใจ หรือเดินทางด้วยวตัถุประสงค์ใดก็ตาม ทีไม่ใช่เพือมาประกอบอาชีพ โดยใช้บริการ
สถานทีพกัแรม ณ แหล่งท่องเทียวนันๆ และจากภาพองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเทียว 
จะเห็นไดว้า่ธุรกิจอาหารและเครืองดืม เป็นองคป์ระกอบหนึงในอุตสาหกรรมการท่องเทียว ดงันัน
ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวนี มาใชใ้นการนิยามศพัท ์ในกาํหนดขอบเขตของ
การวจิยั 
 
3. แนวคดิทีเกียวข้องกับวัฒนธรรม 
 3.1 ความหมายของวัฒนธรรม 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ไดอ้ธิบายไวว้่า วฒันธรรม คือ สิงทีทาํความเจริญงอก
งามให้แก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น 
วฒันธรรมพนืบา้นวฒันธรรมชาวเขา 

 
 3.2 หน้าทีของวัฒนธรรม 

หนา้ทีของวฒันธรรมทีสาํคญั (จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ และคนอืนๆ 2547) มีดงันี  
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1.  เป็นตัวกาํหนดรูปแบบของสถาบัน  ช่วยให้มนุษยจ์ดัระเบียบพฤติกรรมของ
ตนเอง และแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม โดยมีวฒันธรรมเป็นตวักาํหนดรูปแบบของสถาบนั เช่น 
สถาบนัครอบครัว 

2.  เป็นตัวกําหนดบทบาทความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยผ่าน
กระบวนการการอบรมให้รู้ระเบียบสังคม ซึงกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มครอบครัว ไดท้าํ
หนา้ทีในการถ่ายทอดวฒันธรรมเกียวกบับทบาทตามฐานะ ตาํแหน่ง 

3.  ทําหน้า ทีควบคุมสังคม  การควบคุมสังคมเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ที
เฉพาะเจาะจงเกียวกบัการใชชี้วดัการแสดงออกของบุคคล 

4.  ทาํหนา้ทีเป็นเครืองหมายหรือสญัลกัษณ์ทีแสดงว่า สังคมหนึงแตกต่างไปจากอีก
สงัคมหนึง วฒันธรรมเป็นสญัลกัษณ์ของสงัคม เช่นเดียวกบับุคลิกภาพของบุคคลแต่ละคน 

5.  ทาํให้เกิดความเป็นอันหนึงอันเดียวกันในสังคม เกิดความเป็นปึกแผ่น ความ
จงรักภกัดีและอุทิศตนใหก้บัสงัคม ทาํใหส้งัคมอยูร่อด 

6.  เป็นปัจจยัทีสาํคญัในการสร้าง หล่อหลอม บุคลิกภาพทางสงัคมใหก้บัสมาชิก 

7.  ทาํใหส้มาชิกแต่ละสงัคมตระหนกัถึงความหมาย และวตัถุประสงคก์ารมีชีวิตของ
ตนอนัเป็นความหมายของสถานการณ์และทีเกียวกบัทศันคติ ค่านิยม และจุดหมายปลายทาง 

 
 จากการศึกษาแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม สรุปไดว้า่ วฒันธรรม คือ เป็นพฤติกรรม 
แบบแผนการเรียนรู้ของคนในแต่ละ ซึงวฒันธรรมนีเป็นหนึงในปัจจยัทีเป็นมูลเหตุพนืฐานของ
พฤติกรรมความตอ้งการของบุคคล  
 
4. แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
 4.1 ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ 

คอทเลอร์ และ อาร์มสตรอง (2545 : 42) ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง เครืองมือทางการตลาดทีสามารถควบคุมได้ ซึงกิจการผสมผสาน
เครืองมือเหล่านีให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิงทุกอยา่งทีกิจการใชเ้พือให้มีอิทธิพลโน้ม
นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 
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เมือกล่าวถึงกลยุทธ์ของผลิตสินคา้แล้วนันนักการตลาดส่วนใหญ่มักจะใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซึงจะประกอบดว้ย ดา้นสินคา้และบริการดา้น
ราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดแต่ตามหลกัความจริงของการบริการจะเกียวกบัปัจจยัความ
ตอ้งการของลูกคา้และมีเวลาเขา้มาเกียวขอ้ง ดังนันเราจึงตอ้งนาํหลกัการของ “8P’s” ของการ
บริหารสาํหรับธุรกิจการบริการแบบบูรณาการซึงองคป์ระกอบต่างๆ เหล่านี จะมีส่วนเกียวขอ้งกบั
การตดัสินใจของผูจ้ดัการดา้นการบริการก็เป็นได ้(Lovelock & Wright 2002 : 13) 

ส่วนประสมการตลาดของการตลาดบริการ (ฉตัราพร เสมอใจ 2547) มีดงันี  
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ในการวางแผนเกียวกับผลิตภัณฑ์ ตอ้งพิจารณาความ

จาํเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ (Customer's Needs Or Wants) ทีมีต่อผลิตภณัฑน์ันเป็นหลกั 
เพือธุรกิจสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑท์ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ได้มากทีสุด ผลิตภณัฑใ์น
ธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินคา้ทางด้านรูปแบบ และการดาํเนินงาน ดังนันกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ ์สาํหรับธุรกิจบริการจึงมีความแตกต่างกนัดว้ย 

2. ราคา (Price) การวางแผนดา้นราคา นอกจากตน้ทุนในการผลิต การให้บริการ 
และการบริหารแลว้ ก็ตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนของลูกคา้เป็นหลกัดว้ย ธุรกิจตอ้งพยายามลดตน้ทุน
และภาระทีลูกคา้ตอ้งรับผิดชอบ ตงัแต่ค่าใชจ่้ายสาํหรับผลิตภณัฑบ์ริการ รวมถึงค่าใชจ่้ายอืนๆ ที
เกียวขอ้ง ทงัดา้นเวลา จิตใจ ความพยายามทางร่างกาย และความรู้สึกทางลบต่างๆ ทีลูกคา้อาจไดรั้บ
ดว้ย  

3. การจดัจาํหน่าย (Place) การจดัจาํหน่ายตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายใน
การรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ สถานที และเวลาในการส่งมอบ การจดัจาํหน่ายการบริการตอ้ง
พจิารณาถึงทาํเลทีตงั (Location) เนืองจากการบริการบางประเภทลูกคา้ตอ้งเดินทางไปถึงสถานที
ดว้ยตนเอง จึงตอ้งการสถานทีทีเหมาะสม และการส่งมอบบริการแก่ลูกคา้ (Service Delivery)  

เนืองจากการบริการเป็นกระบวนการทีมีลูกคา้เขา้มาเกียวขอ้ง และบริการบางประเภทลูกคา้ตอ้ง
เกียวขอ้งอยูใ่นกระบวนการแทบตลอดเวลา เช่น การรักษาโรค การตดัผม กระบวนการในการส่ง
มอบบริการจึงควรไดรั้บการพิจารณาอยา่งถีถว้น เพราะเป็นส่วนสาํคญัทีสุดทีลูกคา้จะตดัสินใจว่า
บริการทีไดรั้บคุม้ค่ากบัเงินทีพวกเขาจ่ายไปหรือไม่ และสุดทา้ย คือ เวลาในการรับและให้บริการที
ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการในการใช้บริการของลูกคา้เป็นหลกัและพิจารณากาํหนดเวลาในการ
ใหบ้ริการของธุรกิจ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้
ทาํตามในสิงทีเราคาดหวงั ได้แก่ การรู้จกัและตระหนักถึงผลิตภณัฑ์ เกิดความตอ้งการใช้ และ
ตดัสินใจและซือมากขึน โดยอาศยัเครืองมือทีแตกต่างกนัในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกคา้ ไดแ้ก่ 
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การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย และการตลาด
ทางตรง ทีมีคุณสมบตัิ ขอ้ดี และขอ้จาํกดัทีแตกต่างกนั 

5. กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรคแ์ละการส่งมอบส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ ์โดยอาศยักระบวนการทีวางแผนเป็นอยา่งดี กลยทุธ์ทีสาํคญัคือ เวลาและประสิทธิภาพ
ในการบริการ ดงันันกระบวนการบริการทีดีจึงมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ 
รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพือทีพนักงานจะไดไ้ม่เกิดความสับสน ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีแบบแผนเดียวกนั และงานทีไดต้อ้งดีมีประสิทธิภาพ 

6.  ประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity And Quality) การเพมิประสิทธิภาพ เป็น
ความพยายามในการทาํให้ตน้ทุนรวมของการบริการตาํลง  โดยการตดัค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือลด
กระบวนการบางอยา่งลง สาํหรับการสร้างคุณภาพ เป็นความพยายามในการสร้างความแตกต่างและ
สร้างความภกัดีของลูกคา้ 

7.  คน (People) คนเป็นปัจจยัสําคญัทีอาจทาํให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพหรือเป็นผู ้
ทาํลายคุณภาพก็ได ้ บริษทัตอ้งเตรียมกระบวนการเกียวกบัคนหรือบุคลากรเป็นสาํคญั ตงัแต่การ
สรรหา รับ ฝึกอบรม และกระตุน้พนกังาน โดยเฉพาะพนกังานทีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง 

8.  สิงมีตวัตนทีมองเห็นได ้(Physical Evidence) ทีเขา้มาเกียวขอ้งกบัการบริการ เป็น
องค์ประกอบของธุรกิจบริการทีลูกค้าสามารถมองเห็น และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น 
อาคารสํานักงาน การแต่งกายของพนักงาน การตกแต่งสํานักงาน สัญลักษณ์ของบริษทั ซึงสิง
เหล่านีอาจช่วยสะทอ้นถึงรูปแบบ และคุณภาพของบริษทั ซึงอาจช่วยเสริมสร้างความมนัใจให้แก่
ลูกคา้ รวมถึงเป็นการสะทอ้นรสนิยมของลูกคา้ดว้ย ดงันนับริษทัควรตอ้งจดัการใหดี้ เพราะสามารถ
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

 

 4.2 ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจภัตตาคาร (ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์2542: 65) 
ประกอบดว้ย 

4.2.1 ผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมผลิตภณัฑข์องธุรกิจภตัตาคาร ประกอบดว้ย 

4.2.1.1 สถานทีตงั ในยา่นธุรกิจการคา้ โรงแรม หรือสถานทีทวัไป 

4.2.1.2 ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ เป็นธุรกิจการคา้หรือสวสัดิการ 

4.2.1.3 ประเภทและรูปแบบของรายการอาหาร 

4.2.1.4 ประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารและเครืองดืม  
4.2.1.5 ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของพนกังานบริการ 
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4.2.1.6 ความชํานาญพิเศษในอาหารบางชนิด  เช่น พิซซ่า  สเต๊ก ความ
สะอาดถูกหลกัโภชนาการ และมีสุขอนามยั 

4.2.1.7 การบริการเสริมอืนๆ เช่น ดนตรี 

4.2.1.8 การไดรั้บการบริการทีเอาใจใส่เห็นความสําคญัและให้ความเป็น
กนัเองกบัลูกคา้ 

4.2.2 ราคา เหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละไดรั้บคุณค่าทางจิตใจ คุม้กบัเงินทีเสียไป ผู ้
ประกอบธุรกิจตอ้งกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคา โดยพิจารณาตน้ทุน ราคา
ของคู่แข่งดว้ย 

4.2.3 ช่องทางการจัดจาํหน่าย เป็นการขายตรงให้แก่นักท่องเทียว ผูใ้ห้และ
ผูรั้บบริการตอ้งอยูใ่นเวลาและสถานทีเดียวกนั การขายอาหารอาจรับประทานทีภตัตาคาร หรือนาํ
กลบัไปรับประทานทีบา้นได ้

4.2.4 การส่งเสริมการตลาด เป็นธุรกิจทีเผยแพร่ชือเสียงแบบปากต่อปาก เน้นการ
ส่งเสริมการขาย ธุรกิจจาํเป็นตอ้งรู้รสนิยมและความตอ้งการของลูกคา้ และความสาํเร็จของธุรกิจ
เกิดจากคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นสาํคญั 

 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้่า ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นเครืองมือของธุรกิจในการดึงดูดลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้พงึพอใจ และเกิดพฤติกรรมการซือ
สินคา้หรือบริการ ดังนันในการศึกษาทศันคติของนักท่องเทียวต่างชาติ จึงควรศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดทงั 8 ดา้นนี เพือศึกษาว่านักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติอยา่งไรต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ผูว้จิยัจึงไดน้าํทฤษฏีนีมาใชใ้นการกาํหนดตวัแปรตาม เพือเป็นแนว
คาํถามในการพฒันาแบบสอบถาม 

 
5. แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 5.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้ธิบายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึง
ผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ซึงคาด
วา่จะสนอง ความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจ และการ
กระทาํของ ผูบ้ริโภคทีเกียวกบัการซือและการใชสิ้นคา้ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์
พฤติกรรม ผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ  
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1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้
ธุรกิจ และมีผลทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จถา้มีกลยทุธ์ทางการตลาดทีสามารถตรวจสอบความ
พงึพอใจ ของผูบ้ริโภคได ้ 

2. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่า การ
ใหลู้กคา้พงึพอใจ ดว้ยเหตุนีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพือจดัสิงกระตุน้หรือกลยทุธ ์

การตลาดเพอืตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภคได ้

เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 31) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ลกัษณะการซือ
ของผูบ้ริโภค เช่น ซือทีไหน ซือเมือใด ซือมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผูซื้อ และใชม้าตรการอะไรใน
การตดัสินใจซือและพฤติกรรมการใช ้ (Using Behavior) หมายถึง ลกัษณะการบริโภคสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค เช่น บริโภคทีไหน บริโภคกบัใคร บริโภคมากนอ้ยเพยีงไร เป็นตน้ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543 : 5) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
ปฏิกิริยาของบุคคลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทงั
กระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซึงเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านนั 

คอทเลอร์ (1997 : 48) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นส่วนทีเกียวกบัการบริโภคสินคา้ การยอมรับและการใชสิ้นคา้และบริการนนั 
   

 5.2 ประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่เพยีงแต่มีประโยชน์แก่ธุรกิจในการเขา้ใจผูบ้ริโภค 
ซึงช่วยในการทาํให้สามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยงัมีประโยชน์แก่
ผูบ้ริโภคเองในแง่การได้รับสินคา้และบริการทีตรงกับความต้องการของตน ซึงสามารถสรุป
ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ไดด้งันี (ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท ์
วารีวนิช 2551 : 91) 

1. ช่วยใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ เนืองจากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้
เขา้ใจ และสามารถวางแผนในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ช่วยในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการ
ติดตามความเปลียนแปลงของผูบ้ริโภค ทีมกัเกิดขึนตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลง
ไป เพอืปรับใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมทีเปลียนแปลงเหล่านนัอยูเ่สมอ 

3. ช่วยในการประเมินโอกาสทางการตลาด การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทาํให้
ทราบถึงแนวโนม้การเปลียนแปลงของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ทงัการยา้ยถินทีอยู ่ความเป็นอยูท่าง
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สังคม ความเปลียนแปลงทางความคิดและจิตใจ ทาํให้สามารถคาดการณ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย และ
ความพร้อมในศกัยภาพของธุรกิจในการตอบสนอง 

4. ช่วยในการแบ่งและเลือกส่วนตลาดไดเ้หมาะสม ขอ้มูลของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ทีละเอียดและถูกตอ้ง จะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจและมองเห็นความแตกต่างของผูบ้ริโภค และสามารถแบ่ง
ส่วนตลาดทีเหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและบริการ รวมทังศักยภาพของบริษัทในการ
ตอบสนอง 

5. ช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์ การทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน และกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ให้สามารถจูงใจ
และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม ทงัรูปแบบผลิตภณัฑ ์ราคา การจดั
จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดทีเหมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึง
พอใจสูงสุด 

6. เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู ้บริโภค เนืองจากการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค จะทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการ และเป็นการบอกไปถึงผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายทีจดัสรรสิง
ต่างๆ เพอืใหต้รงกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

7. เป็นเครืองมือสาํหรับนโยบายสาธารณะ ทีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของผูบ้ริโภค เนืองจากการทราบถึงพฤติกรรมต่างๆ จะทาํให้ทราบถึงความตอ้งการพืนฐาน 
และสรุปเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายต่างๆ  

 

 5.3 รูปแบบพฤติกรรมการซือ (Consumer Behavior Model)  
รูปแบบพฤติกรรมการซือ หรือโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และ

คนอืนๆ 2541 : 128 – 130) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจทีทาํให้เกิดการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์โดยมี
จุดเริมตน้จากการเกิดสิงกระตุน้ (Stimulus) ทีทาํให้เกิดความตอ้งการ สิงกระตุน้จะผ่านเขา้มาใน
ความคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึงเปรียบเสมือนกล่องดาํทีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซื้อ แลว้จะมีการ
ตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) 

โดยมีรายละเอียด ดงันี 
1. สิงกระตุน้ (Stimulus)  
 สิงกระตุน้ทาํใหบุ้คคลเกิดการตอบสนองหรือตดัสินใจ ประกอบดว้ยสิงกระตุน้

ทีเกิดขึนเองในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus)  
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1.1 สิงกระตุ ้นภายใน  (Inside Stimulus) หมายถึง สิงกระตุ้นทีเกิดจาก
สัญชาตญาณหรือนิสัย กระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงออกมา เช่น ความ
ตอ้งการบริโภคอาหารทีมีคุณค่ารสชาติอร่อย จะเป็นสิงกระตุน้ทาํให้เกิดความตอ้งการของบริโภค
มากขึน 

1.2 สิงกระตุ้นภายนอก (Outside Stimulus) เป็นสิงทีตอ้งสนใจและจดัสิง
กระตุน้ภายนอกทีเหมาะสม เพอืใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์จนเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการ
ซือสินคา้ (Buying Motive) ซึงสิงกระตุน้ภายนอก ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือสิงกระตุน้ทางการตลาด 
และสิงกระตุน้จากสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

1.2.1 สิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิงกระตุน้ที
เกียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึงประกอบดว้ย 

สิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น การออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงามเพือ
กระตุน้ความตอ้งการซือ 

สิงกระตุน้ด้านราคา เช่น การกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑโ์ดยพจิารณาลูกคา้เป้าหมาย 

สิงกระตุน้ทางดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย เช่น การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ใหท้วัถึง เพอืใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ 

สิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาสมาํเสมอ การ
ใชค้วามพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทวัไป 

เหล่านีถือเป็นส่งกระตุน้ความตอ้งการซือ 

สิงกระตุน้ทางด้านกระบวนการ เช่น ระยะเวลาในการรอคิว ความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังาน ความรวดเร็วทีไดรั้บอาหารตามรายการทีสงั 

สิงกระตุ้นทางด้านเพิมผลผลิตและคุณภาพ เช่น ความมันใจใน
คุณภาพอาหาร ความมนัใจในคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ความพงึพอใจในบริการ 

สิงกระตุ้นทางด้านพนักงานทีให้บริการ เช่น ความเพียงพอของ
จาํนวนพนกังานทีใหบ้ริการ อธัยาศยั และความเอาใจใส่ของพนกังาน 

สิงกระตุน้ทางด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
เช่น พืนทีภายในร้าน และความเพียงพอของจาํนวนทีนังภายในร้าน การตกแต่งและบรรยากาศ
ภายในร้าน ความสะอาดภายในร้าน 

1.2.3 สิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะของเศรษฐกิจ รายได้
ของผูบ้ริโภค เหล่านีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 
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1.2.4 สิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี (Technology) เช่น เทคโนโลยดีา้นการฝาก
ถอนเงินอตัโนมตัิ สามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ใชบ้ริการของธนาคารมากขึน 

1.2.5 สิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น 

กฎหมายเพมิหรือลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หนึงจะมีอิทธิพลต่อการเพมิหรือลดความตอ้งการของผูซื้อ 

1.2.6 สิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซือสินคา้ในเทศกาลนนั 

 

2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box)  
 ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ

ทราบได้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ ซึงความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อจะได้รับ
อิทธิพลจากสิงต่างๆ ดงันี 

2.1 ลกัษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม ส่วนบุคคล และดา้นจิตวิทยา ซึงปัจจยัเหล่านีจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค เพราะจะทาํให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ
ลกัษณะของผูบ้ริโภค เพือจะจดัส่วนผสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Decision Process) (ฟิลิปส ์ คอท
เลอร์ และแกรี อาร์มสตรอง 2545 : 105) ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน 

ขนัตอนที 1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) 

กระบวนการซือเริมตน้ด้วยการตระหนักถึงความตอ้งการ คือ การทีผูบ้ริโภค
ตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการของตนเอง เมือผูซื้อรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที
แทจ้ริง (Actual State) ของตน และสภาวะทีปรารถนา (Desired State) ความตอ้งการถูกกระตุน้จาก
สิงกระตุน้ภายใน เช่น ความหิว ความกระหาย ทีเพิมขึนจนถึงระดบัทีสูงพอทีจะกลายเป็นแรงขบั 
และความตอ้งการจากการกระตุน้จากสิงกระตุน้ภายนอก ในขนันีนักการตลาดควรทาํการวิจัย
ผูบ้ริโภค เพอืคน้หาถึงความตอ้งการหรือปัญหาทีทาํให้เกิดความตอ้งการ และความตอ้งการนันทาํ
ใหผู้บ้ริโภคสนใจสินคา้ไดอ้ยา่งไร 

ขนัตอนที 2 การเสาะหาขอ้มูล (Information Search) 

ผูบ้ริโภคทีไดรั้บการกระตุน้อาจเสาะหาขอ้มูลเพมิขึนหรือไม่ก็ได ้ถา้แรงขบัของ
ผูบ้ริโภคมีมาก และมีสินคา้ทีเป็นทีพงึพอใจอยูใ่กลมื้อผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมกัจะซือทนัที ไม่เช่นนนัก็
จะเก็บความตอ้งการนันไวใ้นความทรงจาํ หรือเสาะหาขอ้มูลทีสอดคล้องกับความตอ้งการนัน 
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ผูบ้ริโภคสามารถรับขอ้มูลไดจ้ากหลายแหล่ง ทงัแหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น ครอบครัว 
เพือน แหล่งพาณิชย ์(Commercial Sources) เช่น การโฆษณา พนักงานขาย บรรจุภณัฑ ์เวบ็ไซต ์
แหล่งสาธารณะ (Public Sources) เช่น สือมวลชน องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค และจากประสบการณ์ 
(Experience Sources) เช่น การควบคุม การตรวจสอบ การใชสิ้นคา้ อิทธิพลของแหล่งขอ้มูลเหล่านี
แตกต่างกันตามผลิตภณัฑ์ และผูซื้อ โดยทวัไปผูบ้ริโภครับรู้ขอ้มูลเกียวกับผลิตภณัฑ์จากแหล่ง
พาณิชยม์ากทีสุด ซึงเป็นขอ้มูลทีนักการตลาดควบคุมได ้อยา่งไรก็ตาม แหล่งทีมีประสิทธิผลมาก
ทีสุด คือ แหล่งบุคคล โดยปกติแหล่งพาณิชยจ์ะแจง้ข่าวสาร (Inform) แก่ผูซื้อ แต่แหล่งบุคคลจะ
ช่วยประเมิน (Evaluate) ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูซื้อ 

ขนัตอนที 3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 

เป็นวธีิการทีผูบ้ริโภคใชข้อ้มูลทีมีนาํมาประเมินตราผลิตภณัฑท์ีอยูใ่นกลุ่มตรา
ผลิตภัณฑ์ทีเลือก  โดยผู ้บริโภคไม่ใช้กระบวนการประเมินง่ายๆ เพียงกระบวนการเดียวใน
สถานการณ์การซือทุกสถานการณ์ ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อตราทีแตกต่างกัน โดยผ่านกระบวนการ
ประเมิน ในบางกรณีผูบ้ริโภคจะพิจารณาอย่างรอบคอบและคิดอย่างมีเหตุผล หรือบางกรณี
ผูบ้ริโภคอาจจะไม่ประเมินทางเลือกหรือประเมินนอ้ยมาก เนืองจากเป็นการซือจากการกระตุน้และ
เป็นไปตามสญัชาตญาณ หรือบางครังผูบ้ริโภคตดัสินใจซือดว้ยโดยตวัเอง บางครังเป็นไปตามเพือน 
จากคาํแนะนาํทีใหก้บัผูบ้ริโภค หรือจากพนกังานขายทีใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการซือ 

ขนัตอนที 4 การตดัสินใจซือ (Purchase Decision) 

ในขนัของการประเมิน ผูบ้ริโภคจะจดัลาํดบัความชอบตราผลิตภณัฑต่์างๆ และ
สร้างความตงัใจซือขึน โดยปกติผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือตราทีชอบมากทีสุด อยา่งไรก็ตาม ความ
ตงัใจซือ (Intention) และการตดัสินใจซือ (Purchase Decision) ของผูบ้ริโภคอาจถูกคนักลางดว้ย
ทศันคติของผูอื้น และปัจจยัทางสถานการณ์ทีคาดไม่ถึง ทศันคติของผูอื้น (Attitudes of others) อาจ
มีผลต่อการตัดสินใจซือของผูบ้ริโภค เช่น หากเพือนของผูบ้ริโภครู้สึกว่าผูบ้ริโภคควรเลือก
ร้านอาหารทีมีราคาถูก จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกร้านอาหารทีมีราคาแพงน้อยลง  นอกจากนี
ปัจจยัทางสถานการณ์ทีคาดไม่ถึง (Unexpected Situation Factors) ก็มีผลต่อการตดัสินใจซือเช่นกนั 
เช่น รายไดท้ีคาดวา่จะไดรั้บ ราคาและประโยชน์ของสินคา้ทีคาดหวงั แต่หากเกิดเหตุการณ์ทีคาดไม่
ถึง อาจทาํใหผู้บ้ริโภคเปลียนแปลงความตงัใจซือได ้เช่น ไดรั้บรายไดน้อ้ยกวา่ทีคาดไว ้

ขนัตอนที 5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Postpurchase Behavior) 

เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งการคาดหวงัของผูบ้ริโภค (Consumer’s Expectations) 
และการรับรู้ถึงผลการปฏิบตัิงานของสินคา้ (Product’s Perceived Performance) ถา้สินคา้ปฏิบตัิงาน
ไดต้าํกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึกผดิหวงั ถา้สินคา้ปฏิบติังานไดต้ามความคาดหวงั ผูบ้ริโภค
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จะรู้สึกพอใจ ถา้สินคา้ปฏิบติังานไดสู้งกว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึกประทบัใจสินคา้นนั ยงิ
ช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัและผลการปฏิบติังานมีมากขึนเท่าใด ความไม่พอใจของผูบ้ริโภคจะ
มีมากขึนเท่านนั ดงันันผูข้ายควรอา้งถึงผลการทาํงานทีเป็นจริงของผลิตภณัฑ ์เพือทาํให้ผูบ้ริโภค
เกิดความพงึพอใจ 

3. การตอบสนองของผูบ้ริโภค (Buyer’s Response)  
การตอบสนองของบริโภค หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภคหรือผูซื้อ (Buyer’s 

Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดงันี 

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) เช่น การเลือกผลิตภณัฑอ์าหารเชา้ 

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกล่อง บะหมีกึงสาํเร็จรูป ขนมปัง เป็นตน้ 

3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น เลือกยหีอ้ใด 

3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) เช่น จากหา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ 
3.4 การเลือกเวลาในการซือ (Purchase Timing) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเชา้ 

กลางวนัเยน็ ในการเลือกซือนมสดกล่อง 

3.5 การเลือกปริมาณการซือ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคเลือกว่าจะซือ
หนึงกล่องครึงโหลหรือหนึงโหล 

 

 5.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอืนๆ 2546: 193) เป็น

การคน้หาหรือวิจยั เพือให้ทราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือและการใช้ของ
ผูบ้ริโภค คาํตอบหรือผลทีไดจ้ะสามารถนาํไปจดักลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategy) ทีสามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถ
ใชค้าํถาม 6Ws และ 1H ช่วยในการวเิคราะห์ เพอืคน้หาคาํตอบ 7 ประการหรือ 7Os ดงันี 

5.4.1 ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพือ
ตอ้งการทราบถึงตลาดเป้าหมาย (Target Market) หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ว่าเป็น
กลุ่มไหน โดยการแบ่งตามเพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพ เขตทีพกัอาศยั เป็นตน้ 

5.4.2 ผูบ้ริโภคซืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือตอ้งการ
ทราบถึงสิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการซือและตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ ์(Objects) ซึงไดแ้ก่คุณสมบติัหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความแตกต่างทีเหนือกว่าคู่แข่ง 
(Competitive Differentiation) 
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5.4.3 ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือตอ้งการ
ทราบถึงวตัถุประสงค ์(Objectives) ในการซือสินคา้ เพือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้น
ร่างกาย และดา้นจิตวิทยาซึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ คือ ปัจจยัเฉพาะ
บุคคล ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวทิยา ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม 
 ปัจจยัเฉพาะบุคคล เช่น 

1. อายแุละขนัวฏัจกัรชีวติ บุคคลมีการเปลียนแปลงสินคา้หรือบริการทีซือไปตลอดชวั
ชีวติ รสนิยมทีมีต่ออาหาร เสือผา้ เฟอร์นิเจอร์ มกัเกียวขอ้งกบัอาย ุการซือยงัสอดคลอ้งกบัวฏัจกัร
ชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) ซึงเป็นลาํดบัขนัของครอบครัวทีสมบูรณ์ทีจะมีขึนตลอดเวลา 

2. อาชีพ อาชีพของบุคคลจะส่งผลต่อสินคา้และบริการทีซือ ผูท้าํงานนอกสาํนักงานมี
แนวโนม้ทีจะซือเสือผา้ทาํงานทีหนาทนทานมากกวา่ ในขณะทีผูท้ีทาํงานในสาํนกังาน จะซือเสือผา้
เป็นชุดสูทมากกวา่ 

3. สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลจะส่งผลต่อการเลือกผลิตภณัฑ ์

4. รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคคลทีมาจากวฒันธรรมย่อย ชนชันสังคม และอาชีพ
เดียวกนั อาจมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตแตกต่างกนั รูปแบบการดาํเนินชีวิต คือแบบแผนการใชชี้วิต
ของบุคคลทีแสดงในรูปของลกัษณะจิตนิสยั (Psychographics) 

5. บุคลิกภาพและแนวคิดเกียวกบัตวัเอง บุคลิกภาพทีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของบุคคล บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะทางจิตวิทยาทีมี
ลกัษณะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ซึงนาํไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของบุคคลนันอยา่ง
มนัคงและถาวร ส่วนแนวความคิดเกียวกบัตวัเอง (Self-Concept) หรือภาพพจน์ของตนเอง (Self-

Image) แนวคิดเกียวกบัตวัเองนีทาํให้สามารถสรุปความคิดของบุคคลและสะทอ้นถึง ลักษณะที
ตวัเองมี 
 ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัทางจิตวทิยา เช่น 

1. การจูงใจ สิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบั (Drive) เป็นความตอ้งการทีกดดันมาก
พอทีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ดังทฤษฏีแรงจูงใจ
ของอบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow, 1970 อา้งถึงใน สิริอร วิชชาวุธ และคนอืนๆ, 2547) ที
เชือว่ามนุษยมี์ความตอ้งการทงัหมด 5 ขนั มีการเรียงลาํดับจากขนัตาํสุดไปหาขนัสูงสุด โดยจะมี
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ความตอ้งการในขนัตาํสุดก่อน เมือไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการในขนัสูงต่อไป 
ความตอ้งการทงั 5 ขนั มีดงันี 

1.1 ความตอ้งการด้านสรีระ (Physiological Needs) ความต้องการนีเป็นการ
สนองตอบต่อแรงขบัทางกาย เพอืความอยูร่อดของชีวติ เช่น นาํ อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั 

1.2 ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการความ
ปลอดภยัมีทียดึเหนียวทางจิตใจ ความตอ้งการขนันีจะเกิดขึนเมือความตอ้งการแรกไดรั้บการสนอง
จนเป็นทีน่าพอใจแลว้ 

1.3 ความตอ้งการความรักหรือสังคม (Belongingness Or Social Needs) ความ
ตอ้งการสมัพนัธก์บัผูอื้น ความตอ้งการไดรั้บความชมเชยจากผูอื้น 

1.4 ความตอ้งการความนิยมนบัถือในตนเอง (Esteem Needs) ความตอ้งการนับถือ
ตนเอง ภูมิใจในตนเอง ความตอ้งการมีเกียรติ มีศกัดิศรี 

1.5 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตน (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการ
ขนัสูงสุดของมนุษย ์เป็นความตอ้งการทีตอ้งการจะเป็น ตอ้งการทีจะไดรั้บผลสําเร็จในเป้าหมาย
ชีวติของตน และเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตน 

2. การรับรู้ เป็นกระบวนการทีบุคคลเลือกรับรู้ จดัการ และตีความหมายขอ้มูลต่างๆ 
เพือให้เกิดเป็นความเข้าใจ สิงกระตุ้นทีบุคคลเห็นไม่ได้มีความหมายตามนัน แต่ละบุคคลจะ
ผสมผสานข่าวสารทีเขา้มากบัความรู้สึกทีมีอยู ่ทาํใหเ้กิดการบิดเบือนความหมายทีแทจ้ริง 

3. การเรียนรู้ แสดงถึงการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทีเกิดจากประสบการณ์
ของแต่ละคน นกัทฤษฏีการเรียนรู้กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษยโ์ดยมากเกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้
เกิดจากปฏิกิริยาระหวา่งแรงขบั ตวักระตุน้ ตวันาํ การตอบสนอง และการเสริมแรง 

4. ความเชือและทศันคติ บุคคลเกิดความเชือและทศันคติ โดยผ่านการกระทาํและการ
เรียนรู้ ซึงความเชือและการเรียนรู้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ ความเชือ (Belief) เป็นความคิด
ทีบุคคลยดึถือเกียวกบัสิงใดสิงหนึง ส่วนทศันคติ (Attitude) คือการประเมิน ความรู้สึก และความ
โนม้เอียงของบุคคลทีมีต่อสิงใดหรือความคิดใดอยา่งเหนียวแน่น 

 ปัจจยัทางสงัคม เช่น  
1. กลุ่ม (Group) หมายถึง บุคคลตงัแต่สองคนขึนไปทีมีปฏิสัมพนัธ์กนั เพือให้บรรลุ

เป้าหมายของแต่ละคน หรือเป้าหมายร่วม พฤติกรรมของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มยอ่ยหลาย
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กลุ่ม กลุ่มทีมีอิทธิพลโดยตรงและมีอิทธิพลต่อคนทีอยู่ในกลุ่ม เรียกว่า สมาชิก (Membership 

Groups) กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มทีใชเ้ปรียบเทียบทงัทางตรงและทางออ้ม หรือใช้
อา้งอิง เพอืสร้างทศันคติหรือพฤติกรรมของคน 

2. ครอบครัว สมาชิกในครอบครัว (Family) มีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมการซือ 
ครอบครัวเป็นองคก์ร ความเกียวขอ้งของสามีและภรรยาจะแตกต่างอย่างมากประเภทผลิตภณัฑ์
และขนัตอนของกระบวนการซือ ในบางประเทศ ภรรยาจะเป็นผูซื้อหลักของผลิตภณัฑ์สาํหรับ
ครอบครัว ในกรณีของการซือสินคา้หรือบริการราคาแพง สามีและภรรยามกัตดัสินใจร่วมกนั 

3. บทบาทและสถานะ บทบาท (Role) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีบุคคลถูก
คาดหวงัว่าจะกระทาํออกมา โดยสิงทีกระทาํจะขึนอยูก่ ับบุคคลทีอยู่ห้อมลอ้ม แต่ละบทบาทจะ
ปฏิบตัิตามสถานะ (Status) ซึงสะทอ้นถึงการให้การยอมรับจากสังคม บุคคลมกัเลือกผลิตภณัฑท์ี
แสดงถึงสถานะทางสงัคม 

 ปัจจยัทางวฒันธรรม เช่น 

 วฒันธรรม (Culture) เป็นมูลเหตุพืนฐานของพฤติกรรมความตอ้งการของบุคคล ทุก
กลุ่มทุกสังคมมีวฒันธรรม ซึงวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ นักการตลาดพยายามให้
ความสนใจต่อการเปลียนแปลงวฒันธรรม เพอืคน้หาผลิตภณัฑใ์หม่ทีอาจเป็นทีตอ้งการ 

1. วฒันธรรมย่อย (Subcultures) หรือกลุ่มบุคคลทีมีระบบค่านิยมร่วมกัน (Shared 

Value  Systems) เนืองจากมีประสบการณ์ชีวิตและอยูใ่ตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั วฒันธรรมยอ่ย 
รวมถึง สญัชาติ ศาสนา กลุ่มเชือชาติ และภูมิศาสตร์ 

2. ชนัสงัคม (Social Classes) คือ การแบ่งสมาชิกสงัคมตามลาํดบัชนัอยา่งถาวร โดยที
สมาชิกในแต่ละชนัสังคมจะมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมทีคลา้ยๆ กนั การแบ่งชนัสังคม
แบ่งชนัโดยอาศยัปัจจยัหลายตวัร่วมกนั ไดแ้ก่ รายได ้การศึกษา ฐานะและปัจจยัอืน ชนัสังคมทาํให้
เห็นถึงความแตกต่างในความชอบผลิตภณัฑ์และตราผลิตภณัฑ์ในสินคา้ประเภทเสือผา้ กิจกรรม
ยามวา่ง และรถยนต ์

5.4.4 ใครมีส่วนร่วมในการซือ (Who participates in the buying?) เป็นคาํถามเพือ
ตอ้งการทราบถึงผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งและกลุ่มต่างๆ (Organizations) ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ
สินคา้หรือใชบ้ริการของผูบ้ริโภคซึงประกอบดว้ย ผูริ้เริม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซือ ผูซื้อ และผูใ้ช ้
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5.4.5 ผูบ้ริโภคซือเมือใด (When does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือตอ้งการ
ทราบถึงโอกาสในการซือ (Occasions) สินคา้นันๆ เช่น ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาเทศกาลหรือโอกาสพเิศษต่างๆ 

5.4.6 ผูบ้ริโภคซือทีใด (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือตอ้งการ
ทราบถึงสถานที (Outlets) ทีผูบ้ริโภคจะไป ซึงนักการตลาดจะตอ้งศึกษาเพือจดัช่องทางการจดั
จาํหน่ายทีเหมาะสมเช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ร้านขายของชาํ เป็นตน้ 

5.4.7 ผูบ้ริโภคซืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นการศึกษาถึง
ขนัตอนหรือกระบวนในการตดัสินใจซือ (Operations) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาหรือความ
ตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ และความรู้สึกภายหลงัการซือ 

 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเ กียวข้องกับพฤติกรรมผู ้บริโภค  สรุปได้ว่า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ลกัษณะการซือ การตดัสินใจ การกระทาํของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพือให้
ไดม้าซึงสินคา้และบริการทีตอ้งการ โดยมีปัจจยัต่างๆ เขา้มาเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคดว้ย 
เช่น ปัจจัยเฉพาะบุคคล  ปัจจยัทางจิตวิทยา  ปัจจยัทางสังคม  และปัจจัยทางวฒันธรรม ในการ
วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคนัน ตอ้งใชค้าํถามใน 7 ประเด็นหลกั เพือตอ้งการหาคาํตอบดา้น อนั
ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซืออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ ใครมีส่วนร่วมในการซือ 
ผูบ้ริโภคซือเมือใด ผูบ้ริโภคซือทีใด ผูบ้ริโภคซืออยา่งไร ผูว้ิจยัจึงไดน้าํทฤษฏีเหล่านีมาใชใ้นการ
กาํหนดปัจจยัส่วนบุคคล และตัวแปรตน้ในกลุ่มพฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ คุณสมบตัิหรือ
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงคใ์นการซือสินคา้ ผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ โอกาสในการซือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และกระบวนการในการตดัสินใจซือ 
เพอืเป็นแนวคาํถามในการพฒันาแบบสอบถาม 

 
6. แนวคดิทีเกียวข้องกับการประกอบการ 

 6.1 ความหมายของการประกอบการ 
อาํนาจ ธีระวนิช (2549) ไดใ้ห้คาํนิยามว่า การประกอบการ หมายถึง กระบวนการ

แบบพลวตัในการสร้างสรรค์เพือเพิมพูนความมังคงั ซึงความมังคงันี เกิดจากบุคคลผูซึ้งยอมรับ
ความเสียงในทุนส่วนของเจา้ของ เวลา และ/หรืออาชีพของตนเอง เพือสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   31 

 

 

หรือบริการ โดยผลิตภณัฑห์รือบริการอาจเป็นของใหม่หรือมีเอกลกัษณ์หรือไม่ก็ได ้แต่คุณค่าตอ้ง
ถูกสร้างขึนจากทกัษะและทรัพยากรทีจาํเป็นของผูป้ระกอบการ 

 
 6.2 ความหมายของผู้ประกอบการ 

  ชุติภา โอภาสานนท ์(2543) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลที
ยอมรับความเสียงตงัองคก์รธุรกิจขึนมา เพอืหวงัจะไดผ้ลกาํไร 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ไดอ้ธิบายวา่ ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลซึงขายสินคา้
หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับ
ค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพมิแลว้หรือไม่ 

อาํนาจ ธีระวนิช (2549) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลทีจดัตงัธุรกิจใหม่ 
โดยเผชิญความเสียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพือหาผลกาํไรและการเติบโตจากโอกาสใน
การประกอบการ และรวบรวมทรัพยากรทีจาํเป็นสาํหรับลงทุนในกิจการ 

 
 จากการศึกษาแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการประกอบการ สรุปไดว้่าการประกอบการ คือ 
กระบวนการในการสร้างสรรค ์เพอืตอบสนองความตอ้งการของตลาดและยอมรับความเสียงในการ
ดาํเนินการเพอืต่อการตอบสนองความตอ้งการนนั โดยผูป้ระกอบการตอ้งเป็นผูท้ีมีวิสัยทศัน์ในการ
มองหาโอกาสและสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสนัน ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดนีมาเป็นมาใชใ้น
การนิยามศพัท ์ในกาํหนดขอบเขตของการวจิยั 

 
7. แนวคดิทีเกียวข้องกับการบริการ 

7.1 ความหมายของการบริการ 
  ณรงคฤ์ทธิ โตริท (2542) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการ / กระบวน
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผูใ้หบ้ริการไปยงัผูรั้บบริการหรือผูใ้ชบ้ริการ  

  ฉัตราพร เสมอใจ (2547) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือ
ความพึงพอใจทีจดัทาํเพือเสนอขาย หรือกิจกรรมทีจดัทาํขึนรวมกับการขายสินคา้ ซึงสามารถ
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
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1. ผลิตภณัฑบ์ริการ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจทีผูข้ายจดัทาํ
ขึนเป็นผลิตภณัฑ์รูปแบบหนึง เพือตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค เช่น การนวดผ่อนคลาย
กลา้มเนือ การรักษาโรค การจดัทีพกัในรูปแบบต่างๆ การใหค้วามบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ 

2. การบริหารส่วนควบ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจทีผูข้าย
จดัทาํขึน เพือเสริมกับสินคา้เพือให้การขายและใชสิ้นคา้มีประสิทธิภาพยงิขึน เช่น บริการติดตงั
เครืองซกัผา้หลงัการขาย การฝึกอบรมการใชเ้ครืองจกัรในการผลิตใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม 

  
 7.2 ลักษณะของการบริการและการตลาดเกียวข้อง 
  การบริการมีลักษณะเฉพาะด้าน 4 ข้อทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนโปรแกรม
การตลาด ดงันี 

7.2.1 ไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangibility) การบริการเป็นนามธรรม ลูกคา้ไม่
สามารถใชป้ระสาทสัมผสัทงั 5 ในการประเมินก่อนการตดัสินใจซือ เพือลดความเสียง ลูกคา้จะ
พจิารณาสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ การถามขอ้มูลจากลูกคา้รายอืนทีเคยใชบ้ริการ 
นกัการตลาดตอ้งบริหารสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการบริการทีลูกคา้สังเกตไดง่้าย เพือประเมิน
คุณภาพของบริการ ไดแ้ก่ 

7.2.1.1 สถานที (Place) การตกแต่งอาคารภายนอกและการออกแบบภายใน 
ควรเนน้ทีความสะอาด การจดัเสน้ทางสญัจรภายในใหส้ะดวกและรวดเร็ว 

7.2.1.2 บุคลากร (People) จาํนวนพนักงานเพียงพอ เหมาะสมกบัภาระงาน 
การทาํงานของพนกังานตอ้งขยนั คล่องแคล่ว แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ 

7.2.1.3 อุปกรณ์ (Equipment) การนาํเครืองมือทีทนัสมยั ใชเ้ทคโนโลยขีนัสูง 
บอกถึงประสิทธิภาพและความถูกตอ้งของการใหบ้ริการ เช่น คอมพวิเตอร์ 

7.2.1.4 วสัดุสือสาร (Communication Material) วสัดุสิงพิมพ ์เช่น รูปภาพ 
ขอ้ความ ลกัษณะของตวัอกัษร สามารถบ่งชีถึงความมีประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ 

7.2.1.5 สญัลกัษณ์ (Symbols) ชือและตราสญัลกัษณ์  
7.2.1.6 ราคา (Price) ลูกคา้มีความคิดเห็นเกียวกบัราคาแพงตอ้งมีคุณภาพดี 

ธุรกิจรับประกนัการชดเชยคุณภาพของบริการเป็นเงินสด เช่น จดัส่งเกินเวลา 30 นาที นับตงัแต่การ
สงัซือ ลูกคา้ไม่ตอ้งชาํระค่าบริการ 

7.2.2 ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การผลิตและการบริโภคในงาน
บริการเกิดขึนพร้อมกนั ดงันนัผูใ้หบ้ริการ และผูรั้บบริการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนั (Interactive) 
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7.2.3 ความไม่แน่นอน  (Variability) คุณภาพของการให้บริการเปลียนแปลงตาม
ผูใ้หบ้ริการ ระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการเปลียนแปลงตามกาลเวลา การควบคุมคุณภาพของงาน
บริการเป็นหัวใจสําคัญ การควบคุมคุณภาพเริมต้นจากการคัดเลือก ฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความสามารถ บุคลิกทีสะทอ้นภาพลักษณ์ขององค์กร กาํหนดขนัตอนของการให้บริการทีเป็น
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

7.2.4 การสูญเสียจากการไม่ถูกใช ้(Perishability) การบริการไม่สามารถเก็บรักษา
เพอืนาํมาใชภ้ายหลงัได ้หรือผลิตงานบริการไวล่้วงหน้าเพือจาํหน่ายในอนาคต แนวทางการแกไ้ข
ปัญหา คือ การปรับอุปสงคแ์ละอุปทานของธุรกิจบริการใหส้อดคลอ้งกนั 

 

 7.3 การจําแนกประเภทของธุรกิจบริการ 
การจาํแนกประเภทของธุรกิจบริการ สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ (Lovelock 

2002 : 34) คือ  
7.3.1 บริการทีมุ่งเนน้ตวับุคคล เป็นการบริการทีลูกคา้ตอ้งเขา้ร่วมอยูใ่นระบบการ

ใหบ้ริการนนั ไดแ้ก่ การขนส่งผูโ้ดยสาร การดูแลสุขภาพ ทีพกัอาศยั ร้านเสริมสวย 

7.3.2 บริการทีมุ่งความเป็นเจา้ของ เป็นรูปแบบการให้บริการทีผูซื้อเป็นเจา้ของ
สินคา้ทีนาํไปขอรับบริการจากผูข้ายบริการนนั ไดแ้ก่ บริการขนส่งสินคา้ บริการซ่อมบาํรุง บริการ
คลงัสินคา้ บริการทาํความสะอาด บริการตกแต่งสวนหยอ่ม 

7.3.3 บริการทีเน้นความคิดของบุคคล เป็นบริการทีเกียวข้องกับปฏิกิริยาการ
ตอบสนองต่อความคิดของบุคคล ซึงไม่สามารถมองเห็นได ้คุณภาพของบริการประเภทนี ขึนอยูก่บั
สิงอํานวยความสะดวกในการบริการ  บริการทีเน้นความคิดของบุคคล ได้แก่  การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์ศิลปะ วทิย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์บริการใหค้าํปรึกษา บริการการศึกษา 

7.3.4 บริการทีมุ่งเน้นทรัพยสิ์นทีไม่สามารถจบัตอ้งได้ ไดแ้ก่ บริการรับทาํบญัชี 
บริการธนาคาร บริการประมวลผลขอ้มูล บริการประกนัภยั บริการออกแบบโปรแกรม  
 

จากการศึกษาแนวคิดทีเกียวข้องกับการการบริการ สรุปได้ว่าการบริการ คือ 
กิจกรรมทีฝ่ายหนึงอาํนวยความสะดวกให้แก่อีกฝ่ายหนึง เพือให้ฝ่ายทีไดรั้บการบริการมีความพึง
พอใจ เนืองจากธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืม เป็นธุรกิจบริการประเภทหนึง ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิด
นีมาเป็นมาใชใ้นการสร้างแนวคาํถามของแบบสอบถามทีใชใ้นการสอบถามนักท่องเทียวต่างชาติ
เกียวกบัทศันคติทีมีต่อการบริการของพนกังาน และกระบวนการให้บริการของร้านอาหารบนถนน
ขา้วสาร 
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8. ธุรกิจอาหารและเครืองดืม 
 8.1 ลักษณะของธุรกิจอาหารและเครืองดืม 

ในการดําเนินธุรกิจอาหารและเครืองดืม ตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบทีสําคัญ 5 
ประการ (นิศา ชชักุล 2550 : 208 - 213) คือ 

1. สภาพแวดลอ้มดี (Good Environment) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที
ร้านตงัอยู ่การมีสภาพแวดลอ้มทีดีถือเป็นปัจจยัทีสาํคญัสู่ความสาํเร็จของร้านอาหาร ขอ้พิจารณา
สาํหรับการจดัการร้านอาหารเพอืใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดีมี ดงันี 

1.1 ทาํเลทีตงั (Location) เป็นปัจจยัทีสาํคญัสู่ความสาํเร็จของร้านอาหาร ควร
ตงัอยูใ่นทีทีมีผูบ้ริโภค หรือมีสภาพแวดลอ้มทีดี เช่น ยา่นชุมชน ยา่นธุรกิจการคา้ ชายหาด เป็นตน้ 

1.2 การตกแต่งสถานที (Decoration) ควรตกแต่งให้เขา้กับบรรยากาศหรือ
ทาํเลทีตงัของร้าน ลกัษณะ ประเภทของอาหารและบริการ  

1.3 ความสะอาด (Cleanliness) ความสะอาดเป็นบ่อเกิดของความมีสุขอนามยั 
และเป็นสิงสาํคญัอยา่งยงิในการดึงดูดใจลูกคา้ นับตงัแต่อาคารสถานที พนักงานในร้าน อุปกรณ์ 
เครืองมือเครืองใช ้หอ้งนาํ หอ้งครัว ฯลฯ 

1.4 บริการทีจอดรถ (Parking Area) สาํหรับภตัตาคาร ร้านอาหาร ทีค่อนขา้ง
หรูหรา จาํเป็นตอ้งมีบริเวณทีจอดรถเพือความสะดวกในการเขา้สู่ร้าน และถา้ร้านอยูใ่นยา่นธุรกิจ
การคา้ทีแออดั สถานทีจอดรถก็ยงิมีความจาํเป็นมากยงิขึน 

2. การบริการเป็นกนัเอง (Good Friendly Service) คือ การให้บริการของพนักงาน
ในภตัตาคาร ร้านอาหารทีเป็นกันเอง มีมิตรไมตรีจิต และช่วยลูกค้าเกิดความประทับใจ การ
ใหบ้ริการทีดีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ  

3. อาหารเครืองดืมทีมีรสชาติ (Good Food and Beverage) รสชาติของอาหารและ
เครืองดืมเป็นอีกปัจจยัหนึงในการดึงดูดใจลูกคา้ ความประทบัใจของลูกคา้ในรสชาติอาหารและ
เครืองดืมจะนาํไปสู่การโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of Mouth or Buzz) ซึงส่งผลให้ยอดขาย
ของร้านเพมิขึน และประสบผลสาํเร็จในธุรกิจดา้นนีอยา่งรวดเร็ว 

4. ราคาทีเหมาะสม (Good Value) คือ การคิดค่าบริการในราคาทีเหมาะสม ซึง
ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายๆ ดา้น เช่น ความหรูหราของสถานที วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้
ในการใหบ้ริการ คุณภาพและปริมาณของอาหารและเครืองดืม ลกัษณะหรือรูปแบบของการบริการ  

5. การจดัการและการควบคุมกิจการดี (Good Management Control) หมายถึง การ
จดัการทีดีต่อลูกคา้ ไม่มีขอ้บกพร่อง ลูกคา้ไดรั้บการบริการทีสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึง
ผูป้ระกอบการจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ และมีความสามารถในการบริหารคน (Man) เงนิ (Money) 
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เครืองจกัร (Material) การจดัการ (Management) ให้ผสมผสานกนัได ้ ซึงในการปฏิบติังานตอ้งมี
การวางแผน (Planning) การจดัการองคก์าร (Organizing) การบงัคบับญัชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Co-Ordinating) และการควบคุม (Controlling) นอกจากนีควรมีการเก็บขอ้มูลลูกคา้ 
ศึกษาวจิยัตลาด 

 

 8.2 การเพิมยอดขายอาหารและเครืองดืม (สวสัดิการกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 2548 : 29) 
1.  ผลิตสินค้าใหม่ คือ มีอาหารรายการใหม่นําเสนอกับลูกคา้ การปรับเปลียน

เปลียนรายการอาหารแมก้ระทงัสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารใหแ้ปลกไป ก็อาจกระตุน้
การซือและเพมิยอดขายได ้

2.  เพิมยอดรายได้ต่อคนให้สูงขึน วิธีนีผูป้ระกอบการตอ้งทราบค่าเฉลียต่อคนที
ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ แลว้จึงใชเ้ทคนิคในการเสนออาหารเครืองดืมหรือรายการอาหารพิเศษเพือให้
ลูกคา้ซือเพมิ ทาํใหลู้กคา้ใชบ้ริการมากกวา่เดิม 

3.  เพมิความถีในการใชบ้ริการของลูกคา้ คือ ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดและส่งเสริม
การขายจูงใจใหลู้กคา้มาใชบ้ริการบ่อยขึน 

4.  สร้างลูกค้าใหม่เพิม โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เพือจูงใจให้ลูกค้ามาใช้
บริการ 

5.  ขยายสาขา, จดัเลียงนอกสถานที, อาหารกล่องกลบับา้น และส่งอาหารถึงที เมือ
ใชก้ลยทุธท์ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สกัวนัหนึงยอดขายก็ถึงจุดอิมตวั ในขณะทีรายจ่ายสูงขึนตลอดเวลา 
การสร้างตลาดใหม่โดยใชร้้านทีมีอยูเ่ป็นฐานในการผลิต 

 อยา่งไรก็ตาม การทีร้านอาหารจะประสบความสาํเร็จและยงัยนืไดน้ัน นอกจากปัจจยั
ต่างๆ ทีกล่าวมาแล้ว ควรมีการวางแผนธุรกิจทีดีเพือให้มนัใจในการลงทุนและสร้างจุดเด่นของ
อาหาร เครืองดืมของร้านเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทีไดรั้บความนิยมของลูกคา้ 

  

 จากการศึกษาธุรกิจอาหารและเครืองดืม สรุปได้ว่าในการดาํเนินธุรกิจอาหารและ
เครืองดืมนัน  ผู ้ประกอบการควรคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญ  ได้แก่  องค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้อมของร้าน ทีรวมถึงทาํเลทีตงั การตกแต่ง และความสะอาด ด้านการบริการ ด้าน
รสชาติ ดา้นราคา และดา้นการจดัการ เพือทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และกลบัมาใชบ้ริการใน
ครังต่อไป และจากแนวคิดนีผูว้จิยัไดน้าํองคป์ระกอบเหล่านี มาเป็นใชเ้ป็นแนวคาํถามในการพฒันา
แบบสอบถาม ในด้านทศันคติของนักท่องเทียวต่างชาติ ทีมีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
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9. แนวคดิและทฤษฏีทีเกียวข้องกับทัศนคติ 
 9.1 ความหมายของทัศนคติ 

นอร์แมน แอล มุนน์ (Norman L. Munn 1971 : 71) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของทศันคติ
วา่ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็นทีบุคคลมีต่อสิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนัและขอ้เสนอใดๆ 
ในทางทียอมรับหรือปฏิเสธ ซึงมีผลให้บุคคลพร้อมทีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ดว้ยพฤติกรรม
อยา่งเดียวกนัตลอด 

ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526) กล่าววา่ ทศันคติ เป็นความเชือ ความรู้สึกของบุคคลทีมี
ต่อสิงต่างๆ เช่น บุคคล สิงของ การกระทาํ สถานการณ์ และอืนๆ รวมถึงทีท่าทีแสดงออกทีบ่งถึง
สภาพของจิตใจทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ทศันคติ ไม่ใช่แรงจูงใจและแรงขบั แต่เป็นสภาพแห่งความ
พร้อมทีจะตอบโต ้(State of readiness) และแสดงให้ทราบถึงแนวทางการตอบสนองของบุคคลร่อ
สิงเร้า 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ทศันคติ คือ การแสดงความรู้สึกภายในที
สะทอ้นวา่บุคคลมีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก 
เนืองจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวทิยา 

จุฑารัตน์ เอืออาํนวย (2549 : 169) กล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความ
เชือของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง โดยการตอบสนองจะแสดงออกในลกัษณะชอบหรือไม่ชอบ 

 

 9.2 การเกิดทัศนคติ 
Foster (1952 : 25) ไดส้รุปวา่ การเกิดทศันคติขึนอยูก่บัสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1.ประสบการณ์ทีบุคคลมีกับสิงของ  บุคคล  หมู่คณะ  เ รืองราวต่างๆ  หรือ
สถานการณ์  ทัศนคติจึงเกิดขึนในตัวบุคคลจากการได้พบเห็น พูด คุ ้นเคย ซึงอาจถือว่าเป็น
ประสบการณ์ทางตรง และจากการไดย้นิไดฟั้ง เห็นรูปภาพ หรืออ่านหนังสือเกียวกบัเรืองนันๆ แต่
ไม่ไดพ้บเห็น ไม่ไดท้ดลองของจริงดว้ยตนเอง ซึงถือเป็นประสบการณ์ทางออ้ม เนืองจากทศันคติ
เป็นสิงทีบุคคลรับทราบ บุคคลจะไม่มีทศันคติ หากเขาไม่มีประสบการณ์ทงัทางตรงและทางออ้ม
ต่อสิงนนัๆ 

2. ระบบค่านิยมและการตดัสินค่านิยม เนืองจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและ
การตดัสินค่านิยมไม่เหมือนกนั คนแต่ละกลุ่มจึงอาจจะมีทศันคติต่อสิงเดียวกนัแตกต่างกนัได ้การที
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บุคคลหนึงบุคคลใดจะมีทศันคติทีดี หรือไม่ดีต่อสิงหนึงสิงใด ยอ่มขึนอยูก่ ับวฒันธรรม ค่านิยม 
หรือบรรทดัฐานของกลุ่มทีบุคคลนนัร่วมใชชี้วติอยู ่

 

 9.3 องค์ประกอบของทัศนคติ 

ทศันคติมีองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยู ่3 องคป์ระกอบ (ศกัดิไทย สุริกิจ
บวร 2545) คือ  

1.องคป์ระกอบเกียวกบัการรู้ การคิด (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ความคิด ความ
เชือถือทีคนเรามีต่อสิงเร้า (คน สิงของ สถานการณ์) รู้ในทางทีดีหรือไม่ดี บวกหรือลบ ในกรณีทีเรา
รู้จกัสิงใด เราก็จะทศันคติทีดีต่อสิงนนั ถา้เรารู้จกัในสิงไม่ดี ก็จะมีทศันคติไม่ดีเช่นกนั ถา้เราไม่รู้จกั
สิงใดเลย ก็จะไม่เกิดทศันคติขึน  

2.องคป์ระกอบทีเกียวขอ้งกบัความรู้สึก (Affective Component) เป็นองคป์ระกอบ
ดา้นอารมณ์ ความรู้สึกทีมีต่อสิงเร้า เมือเราเกิดความรู้ การคิดต่อสิงหนึงสิงใดแลว้ จะทาํให้เราเกิด
ความรู้สึกในทางทีดี ไม่ดี ในขนันีจะเป็นทศันคติทีมีทิศทางแลว้ ซึงเปลียนแปลงค่อนขา้งยากมาก  

3.องค์ประกอบทีเกียวข้องกับแนวโน้มในการกระทํา  (Action Tendency 

Component) เป็นความพร้อมทีจะตอบสนองต่อสิงนันๆ ในทางใดทางหนึง คือ พร้อมทีจะ
สนบัสนุนช่วยเหลือหรือทาํลายลา้ง 

 
 9.4 การเปลียนแปลงทัศนคติ 

ทฤษฏีทีสาํคญัทีกล่าวเกียวกบัการเปลียนแปลงทศันคติ คือ ทฤษฏีความสมดุล 
(Balance Theory) หรือทฤษฏีการสอดคลอ้งทางความคิด (Theory of Cognitive Consonance) 

ไฮเดอร์ (Heider, 1958 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอืออาํนวย 2549 : 182) กล่าววา่ บุคคล
แต่ละคนจะมีการประเมิน 3 ลกัษณะ คือ 

1. การประเมินผลของคนแรกต่อคนอืนๆ (P) 

2. การประเมินผลของคนแรกต่อเป้าหมายของทศันคติ (O) 

3. การประเมินผลของคนอืนๆ ต่อเป้าหมายของทศันคติ (X) 

เช่น ทศันคติของทอฝันต่ออาจารย ์และต่อกฎหมายอนุญาตให้สูบบุหรีในร้านอาหาร สามารถ
อธิบายไดโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์ P-O-X โดย 
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P  หมายถึง ทอฝัน (Person) 

O  หมายถึง อาจารย ์(Other person) 

X  หมายถึง กฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีในร้านอาหาร (Attitude object) 

เครืองหมาย +   หมายถึง ความรู้สึกทางบวก คือ ชอบ หรือเห็นดว้ย 

เครืองหมาย –   หมายถึง ความรู้สึกทางลบ คือ ไม่ชอบ หรือไม่เห็นดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 ความสมดุลของทศันคต ิ

ทีมา :  จุฑารัตน์ เอืออาํนวย, จิตวทิยาสงัคม. (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2549), 184.  
 

 

สถานการณ์ทีสมดุล สถานการณ์ทไีม่สมดุล 
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จากภาพดา้นซา้ย  ความสมดุลของทศันคติ สรุปไดว้า่ 
1) ทอฝันชอบอาจารยแ์ละสนบัสนุนกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีในร้านอาหาร 

2) ทอฝันไม่ชอบอาจารย ์และไม่สนบัสนุนกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีในร้านอาหาร 

3) ทอฝันชอบอาจารย ์และทงัคู่ไม่สนบัสนุนกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีในร้านอาหาร 

4) ทอฝันไม่ชอบอาจารย  ์และทังคู่ มีความเห็นเกียวกับกฎหมายอนุญาตให้สูบบุหรีใน
ร้านอาหารแตกต่างกนั 

 

จากภาพดา้นขวา  ความไม่สมดุลของทศันคติ จะเกิดขึนเมือ 

 ทอฝันชอบอาจารย ์แต่ไม่เห็นพอ้งกนัในเรืองกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีในร้านอาหาร 

 ทอฝันไม่ชอบอาจารย ์ แต่เห็นพอ้งตอ้งกนัในเรืองกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีใน
ร้านอาหาร ทงัทีเห็นดว้ยเช่นกนั หรือไม่เห็นดว้ยเช่นเดียวกนั 
โดยทวัไปความไม่สมดุลเกิดขนึเมือมีความสมัพนัธเ์ชิงลบเกิดขึนเป็นจาํนวนคีในภาพแสดง
ความสมัพนัธ ์การลดความไม่สมดุลและทาํใหเ้กิดความสมดุลขึน ทาํไดโ้ดย 

 เปลียนทศันคติของทอฝัน (P) ทีมีต่ออาจารย ์(O)  
 เปลียนทศันคติของทอฝัน (P) ทีมีต่อกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีในร้านอาหาร (X) 

 ไม่รับรู้วา่อาจารย ์(O) จะคิดอยา่งไรต่อกฎหมายอนุญาตให้สูบบุหรีในร้านอาหาร (X) 
คือ ลดความสาํคญัของอีกฝ่ายหนึงลง ไม่ใหค้วามสาํคญัต่อบุคคลนนัหรือเรืองนนั 

 การทีทอฝัน (P) จะเปลียนทศันคติทีมีต่ออาจารย ์ (O) และกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรี
ในร้านอาหาร (X) หรือนนั ขึนอยูก่บัความสาํคญัของอาจารย ์ (O) และกฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรี
ในร้านอาหาร (X) ทีมีต่อทอฝัน (P) ถา้อาจารย ์(O) สาํคญัต่อทอฝัน (P) มากกวา่กฎหมายอนุญาตให้
สูบบุหรีในร้านอาหาร (X) ทอฝัน (P) จะเปลียนทศันคติทีมีต่ออาจารย ์ (O) และคงทศันคติต่อ
กฎหมายอนุญาตใหสู้บบุหรีในร้านอาหาร (X) ไว ้

  

 9.5 การวัดทัศนคติ 

ทศันคติเป็นความเชือ ความรู้สึกของบุคคล ดงันนัการวดัทศันคติจึงทาํให้ยาก และ
ตอ้งมีวธีิในการวดั 

จุฑารัตน์ เอืออาํนวย (2549 : 188) กล่าววา่ การวดัทศันคติเป็นเรืองทีละเอียดอ่อน 
การวดัทศันคติจะวดัในลกัษณะของทิศทาง (Direction) คือมีทศันคติทางบวก หรือทางลบ และ
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ปริมาณ (Magnitude) เป็นความเขม้ขน้หรือความรุนแรงของทศันคติไปในทิศทางทีพงึประสงค ์
หรือไม่พงึประสงค ์โดยในการวดัทศันคติ อาจใชว้ธีิการสงัเกต สมัภาษณ์ หรือใชแ้บบสอบถามเป็น
เครืองมือ ซึงขึนอยูก่บัความเหมาะสมของเรืองทีศึกษา อยา่งไรก็ตามการวดัทศันคตินิยมใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือมากทีสุด มาตรวดัทศันคติทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. มาตราส่วนแบบลิเกิร์ต (Likert Scales) 

เรนซิส ลิเกิร์ต (Rensis Likert) เป็นผูค้ิดคน้ขึน และเป็นทีนิยมใช้แพร่หลาย 
เนืองจากสร้างไม่ยาก ประกอบดว้ยขอ้ความทีแสดงถึงทศันคติของบุคคลทีมีต่อสิงเร้าอยา่งใดอยา่ง
หนึงแลว้ มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 คาํตอบ ไดแ้ก่ 

เห็นดว้ยอยา่งยงิ (Strongly Agree) 

เห็นดว้ย (Agree) 

ไม่แน่ใจ (Undecided) 

ไม่เห็นดว้ย (Disagree) 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ (Strongly Disagree) 

2. มาตราส่วนแบบซีแมนติกดิฟเฟอเรนเชียล (Sementic Differential Scales) 

  ออสกู๊ด (Charles E. Osgood) เป็นผูค้ิดคน้ขึน ใชใ้นการวดัทศันคติของบุคคลต่อ
สิงเร้าอยา่งใดอยา่งหนึง โดยใชค้าํคุณศพัท ์2 คาํ มีความหมายตรงกนัขา้มกนั ระหว่างคาํทงัสองนี 
จะมีค่าระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่งกลาง ซึงโดยปกติจะเรียงจาก 1 ถึง 7 และคาํคุณศพัทท์ีนาํมาใชน้ัน 
มกัมี 3 ชนิดดว้ยกนั คือ 

  เป็นคาํคุณศพัทท์ีแสดงถึงการประเมินค่า (Evaluative) หมายถึง คุณศพัทท์ีแสดงถึง
สิงใดสิงหนึงไปในทางดีขึน หรือเลวลง เช่น ดี-ชวั จริง-เทจ็ สะอาด-สกปรก 

  เป็นคาํคุณศพัทท์ีแสดงถึงพลงัหรือศกัยภาพ (Potency) หมายถึง คุณศพัทท์ีแสดงถึง
การมีพลงัมากนอ้ยต่างๆ กนั เช่น เคร่งครัด-หยอ่นยาน ใหญ่-เล็ก หนกั-เบา 
  เป็นคาํคุณศพัทท์ีแสดงถึงการกระทาํ (Activity) หมายถึง คุณศพัทท์ีแสดงถึงการ
ประมาณการกระทาํต่างๆ เช่น เร็ว-ชา้ ยาก-ง่าย กระฉบักระเฉง-เฉือยชา 

 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีทีเกียวขอ้งกบัทศันคติ สรุปไดว้า่ ทศันคติ คือ ความเชือ 
ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อบุคคล หรือสิงใดสิงหนึง และเป็นแนวโน้มทีทาํให้บุคคลนันแสดง
พฤติกรรมตามทศันคตินนัดว้ย และเนืองจากทศันคติประกอบดว้ยการคิด ความรู้สึก และแนวโน้ม
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ในการกระทาํ การวดัทัศนคติของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงนัน ตอ้งอาศัยข้อคาํถามทีแสดง
ความรู้สึกใหบุ้คคลไดเ้ลือกตอบตามทศันคติทีเขามีต่อเรืองนนั และจากการศึกษาเรืองทศันคติ และ
การวดัทศันคตินี ผูว้จิยัไดน้าํวธีิการเหล่านี มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามการวดัทศันคติ
ของนักท่องเทียวต่างชาติทีมีต่อการประกอบการของธุรกิจร้านอาหารในถนนขา้วสาร โดยใช้
วธีิการวดัทศันคติมาตราส่วนแบบลิเกิร์ต 
 
10. งานวิจัยทีเกยีวข้อง 
 ตฤณ พริงประเสริฐ (2553) ได้ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการทีพกัแบบเกสต์เฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร ผลการศึกษาพบว่า 1) นักท่องเทียวส่วนใหญ่มี
ภูมิลํา เนามาจากประเทศยุโรป  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  การศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โสด อาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้ 301-600 USD และ 201-410 
EUR 2) นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเทียวดว้ยตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียว
และพกัผ่อน โดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต 3) ข่าวสารทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของนกัท่องเทียว พบวา่ ดา้นการเมือง ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตามลาํดบั 
4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการทีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร 
เรียงตามลาํดบัความสาํคญัดงันี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น
การเพมิผลผลิตและคุณภาพในการทาํงาน ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยั
ด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัด้านลักษณะทาง
กายภาพ 5) ความพึงพอใจในการเลือกใช้ทีพกัแบบเกสต์เฮาส์บริเวณถนนขา้วสารโดยภาพรวม
พบวา่ มีความพอใจในระดบัมาก 

 ณธชัพงศ ์ โชติปรีชารัตน์ (2552) ไดศ้ึกษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่ นยา่นถนนนิมมานเห- 
มินทร์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อการ
ตดัสินใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่ นยา่นถนนนิมมานเหมินทร์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมากทุก
ปัจจยั เรียงลาํดับ คือ อันดับแรก ได้แก่ ด้านบุคคล รองลงมา ดา้นกระบวนการให้บริการ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ตามลาํดบั โดยพบว่าปัจจยัยอ่ยทีมีผลมากทีสุดเรียงตามลาํดบั คืออนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้น
บุคคลเรืองพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการเรืองความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหาร
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ตามรายการทีได้สังไป ดา้นผลิตภณัฑ์เรืองคุณภาพของอาหารและเครืองดืม ดา้นราคาเรืองราคา
อาหารและเครืองดืมเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นหลกัฐานทางกายภาพเรืองความสะอาดของจาน ชอ้น 
สอ้ม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเรืองการมีเวลาเปิด-ปิดทีแน่นอน และดา้นการส่งเสริมการตลาด
เรืองการใหบ้ริการเครืองดืมชาเขียวญีปุ่ นแบบไม่มีค่าใชจ่้าย ตามลาํดบั 

 รุ่งทิวา ดุษฏีเชษฐากุล (2552) ไดศ้ึกษาเรือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหาร
ญีปุ่ น ในอําเภอเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการ
ร้านอาหารญีปุ่ น จาํนวน 2 แห่งมากทีสุด ลกัษณะการรับประทานอาหารญีปุ่ น คือ รับประทานที
ร้าน สถานทีเลือกซือ หรือรับประทานอาหารญีปุ่ นบ่อยทีสุดคือ ร้าน มีความถีในการบริโภคอาหาร
ญีปุ่ น 1 ครังต่อเดือน นิยมบริโภคอาหารญีปุ่ นในวนัหยดุ (เสาร์ – อาทิตย)์ นิยมบริโภคอาหารญีปุ่ น
ในช่วงเวลา 16:00 –21.00 น. โดยมีผูริ้เริมหรือชกัชวนในการเลือกรับประทานอาหารญีปุ่ นคือ 

เพือน ผูท้ีมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารญีปุ่ นมากทีสุดคือ  เพือน และบุคคลที
ร่วมรับประทานอาหารญีปุ่ นดว้ยคือ เพือน โดยจาํนวนบุคคลทีร่วมรับประทานอาหารญีปุ่ นดว้ย 

(รวมผูต้อบ) คือ 2 - 3 คน ทาํเลของร้านอาหารญีปุ่ นทีนิยมใชบ้ริการคือ ใกลท้ีพกัอาศยั โดยมีเหตุผล
ทีเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารญีปุ่ น ก็คือ อาหารอร่อย ร้านอาหารญีปุ่ นทีเลือกรับประทาน
เป็นประจาํคือ ร้านอาหารญีปุ่ นชินกังเซ็น แหล่งทีทาํให้รู้จกัร้านอาหารญีปุ่ นคือ ป้ายโฆษณา 
รายการอาหารญีปุ่ นทีนิยมสังมากทีสุดคือ ปลาดิบ (ซาซิมิ) การปรุงอาหารทีชอบมากทีสุดคือ การ
ปรุงอาหารแบบยา่ง/ปิง รสชาติของอาหารญีปุ่ นทีชอบมากทีสุดคือ รสเคม็ เครืองดืมทีนิยมสังคือ ชา
เขียวเยน็ (แบบเติมได้) ลักษณะการนังรับประทานทีร้านชอบการนังแบบหย่อนขามากทีสุด 

ความรู้สึกในการรับประทานอาหารญีปุ่ นคือ แพงเกินความเป็นจริง มีค่าใชจ่้ายเฉลียต่อครังต่อคน
ในการใชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่ น คือ 60 – 120 บาท และรายการส่งเสริมการขายทีชอบคือ การ
สะสมแตม้เพอืรับส่วนลด 

 กมลรัฐ ลิมไขแสง (2551) ไดศ้ึกษาเรืองพฤติกรรมการบริโภคช็อกโกแลตของผูบ้ริโภค
ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ นิยมบริโภคช็อกโกแลตชนิดทีมี
ส่วนผสมของอลัมอนด์มากทีสุด โดยเลือกบริโภคช็อกโกแลตยหี้อ Fereo Rocher (เฟอเรโร่ รอช
เชอร์) มากทีสุด รองลงมาคือ ยหีอ้ Glico (กูลิโกะ) โดยตนเองมีส่วน ในการตดัสินใจในการเลือกซือ
ช็อกโกแลต มีค่าใช้จ่ายในการซือช็อกโกแลตแต่ละครังคือ 51-100 บาท เหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกซือส่วนใหญ่จะเลือกซือเพือรับประทานเอง มีการซือช็อกโกแลตทีร้านสะดวกซือ (7-eleven) 

โดยซืออยู ่2-3 ยหีอ้สลบักนัไปมา และมีการรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑช็์อกโกแลตจากวิทย ุหรือ
โทรทศัน์มากทีสุด นอกจากนีผูบ้ริโภคมีการเลือกซือช็อกโกแลตยหี้ออืนทดแทนหากไม่มียหี้อเดิม 
ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั โดยรวมเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีจัดจาํหน่าย และระดับปานกลาง คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัย่อยทีสําคญัมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือช็อกโกแลต ได้แก่ รสชาติดี มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ มีส่วนลดราคาตามเทศกาลต่างๆ มีหลายระดบัราคาให้เลือก ปัจจยัยอ่ยดา้น
ส่งเสริมการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ หาซือง่าย มีจาํหน่ายทวัไป สถานทีจาํหน่ายอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ร้าน
จดัจาํหน่ายสะอาดกวา้งขวาง การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ เลือกซือง่าย และมีสินคา้เพียงพอไม่ขาด
ตลาด ปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาด มีการลดราคา มีการโฆษณาสินคา้ผ่านสือหลายประเภท มี
การทดลองชิมก่อนซือ และมีของแถม   
 วาทิต อิทธิศิริเวทย ์(2551) ได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นพฤติกรรมของนักท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่
เดินทางมาประเทศไทยเป็นครังแรก รู้จกัประเทศไทยจากสือบุคคล วฒันธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย
เป็นปัจจยัดึงดูดทีทาํให้เดินทางมาท่องเทียว มีวตัถุประสงคก์ารเดินทางเพือท่องเทียวและพกัผ่อน 
จดัการเดินทางด้วยตนเอง ชอบเดินทางมากับเพือน พาํนักในประเทศ 8 – 14 วนั ทาํกิจกรรม
ประเภทท่องเทียวชมทศันียภาพ สนใจไปเทียวชมสถานทีท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ ค่าใชจ่้ายที
ใชม้ากทีสุดระหว่างท่องเทียว คือ ค่าเขา้ชมแหล่งท่องเทียวกบัค่าทีพกัแรม ความรู้สึกทีไดใ้นการ
ท่องเทียวครังนีคือ ดีกว่าทีคิดไว ้และตอ้งการกลบัมาเทียวอีก ปัญหาทีไดรั้บระหว่างท่องเทียวคือ 
ปัญหามลภาวะเป็นพิษ และข้อเสนอแนะทีคิดว่าประเทศไทยควรปรับปรุง คือความสะอาด 
มลภาวะเป็นพษิ และการรักษาธรรมชาติ 
 จตุพร พงค์พานิช (2550) ไดศ้ึกษาเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซือขนม
ไทย ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นพฤติกรรมการบริโภค ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบ
รับประทานขนมไทยหลายประเภท โดยเฉพาะอยา่งยงิประเภทบวด ผูบ้ริโภคส่วนมากรู้จกัขนมไทย
ตรา บา้นอาจารย ์บา้นขวญั (อินโฮม) และวไิลขนมไทย ส่วนใหญ่ซือขนมไทยเพือไปเป็นของฝาก
สาํหรับเพอืน จาํนวนเงินทีซือขนมไทยโดยเฉลียต่อครังจาํนวน 51 - 100 บาท มกัซือขนมไทยเดือน
ละ 1 - 3 ครัง ส่วนใหญ่จะซือจากร้านสะดวกซือ ผูบ้ริโภครับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากป้ายโฆษณา ดา้น
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ส่วนดา้นปัญหาของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในปัญหาปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก ส่วน
ปัญหาปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาปัจจยัด้านราคา และปัญหาปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบันอ้ย 

 วรวรรณ ชาญเชียว (2550) ได้ศึกษาเรือง ความพึงพอใจและความคาดหวงัของลูกคา้
ชาวต่างชาติทีมีต่อร้านอาหารไทย: กรณีศึกษาร้านอาหารบดัดีลอดจ ์ถนนขา้วสาร ผลการศึกษา
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พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติต่อการให้บริการในด้านต่างๆ ของร้านอาหารบดัดี 
ลอจด ์อยูใ่นระดบัสูง โดยเฉพาะอยา่งยงิในดา้นคุณภาพและรสชาติของอาหารและเครืองดืม ดา้น
ราคาและความคุม้ค่า และความรวดเร็วในการใหบ้ริการและความสะอาด ทงันีลูกคา้ชาวต่างชาติทุก
คนมีความเห็นวา่คุณภาพของอาหารและเครืองดืม ความสะอาด ความรวดเร็วในการให้การบริการ 
และรสชาติของอาหารเป็นปัจจยัสาํคญัทีสุดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านอาหารไทย 

 วรางคณา ครบปรัชญา (2550) ไดศ้ึกษาเรือง ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อ
ร้านอาหารยาํแซ่บในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อร้านอาหารยาํ
แซ่บในดา้นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ทศันคติในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ทศันคติในดา้นการ
จดัจาํหน่าย ทศันคติในดา้นการเพมิผลผลิตและคุณภาพของร้านอาหารยาํแซ่บ ทศันคติในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ทศันคติในดา้นพนักงาน ทศันคติในดา้นราคาและค่าใชจ่้ายอืนๆ ของลูกคา้ทีมา
ใชบ้ริการ และทศันคติในดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ดี และจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคทีร้านอาหารยาํแซ่บ พบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่รู้จักร้านอาหารยาํแซ่บจากเพือน / สมาชิกในครอบครัว / ญาติ มากทีสุด ช่วงเวลาที
ผูบ้ริโภคเขา้มารับประทานอาหารทีร้านยาํแซ่บมากทีสุด คือ เวลา 16.01 - 19.00 น. สาเหตุหลกัที
เลือกรับประทานอาหารทีร้านอาหารยาํแซ่บ คือ ผูบ้ริโภคชอบรับประทานอาหารประเภทยาํ บุคคล
ทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจให้ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารทีร้านยาํแซ่บมากทีสุด และเป็น
บุคคลทีมกัไปร่วมรับประทานอาหารทีร้านยาํแซ่บมากทีสุด คือ เพือน ความถีในการมาบริโภค
อาหารทีร้านอาหารยาํแซ่บของผูบ้ริโภค โดยเฉลียประมาณ 3 ครัง ภายใน 3 เดือน ค่าใชจ่้ายเฉลียแต่
ละครังต่อคนในการมาบริโภคอาหารทีร้านอาหารยาํแซ่บของผูบ้ริโภค ประมาณ 352 บาทต่อครัง 

 สิริชัย เพียรประเสริฐ (2549) ได้ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ร้านอาหารในเมืองพทัยา ของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวชาว
ต่างประเทศ มีระดับความถีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโดยรวมในระดับปานกลาง ในส่วนของ
ทศันคติต่างๆ ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์(อาหาร), ดา้นราคา, ดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานที), ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นระบบการให้บริการ, ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
คุณภาพการบริการโดยรวม มีระดบัความคิดเห็นดี ส่วนพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารนัน พบว่า
โดยส่วนใหญ่นักท่องเทียวชาวต่างประเทศไปรับประทานอาหารกบัเพือน ผูท้ีมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเลือกร้านอาหาร คือเพือน นักท่องเทียวชาวต่างประเทศเลือกร้านอาหารในสถานทีตงัติด
ชายทะเล เหตุผลหลกัทีนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยาคือสังสรรคก์บั
เพอืน ส่วนปัญหาดา้นต่างๆ นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศทีพบคือ ปัญหาดา้นบุคลากร นักท่องเทียว
ชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารโดยมุ่งทีบริการเป็นหลัก ประเภทร้านในเมือง
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พทัยาทีเลือกคือ ร้านอาหารไทย และประเภทอาหารทีนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศเลือกคือ อาหาร
จานเดียว และอาหารบุพเฟ่ต ์

มุทิตา แมนเมตตกุล (2548) ได้ศึกษาเรือง การกลับมาเทียวซําถนนข้าวสารของ
นักท่องเทียวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปเพศหญิง อายุอยู่
ในช่วง 21 -30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อปี ตาํกว่า 10,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาในถนนขา้วสารในช่วง 1 – 5 ครัง และมีวตัถุประสงค์
มาเพอืวนัหยดุพกัผอ่น เป็นการเดินทางท่องเทียวร่วมกบัเพอืน โดยมีสถานทีพกัแรม คือ เกสตเ์ฮา้ส์ 
มีระยะเวลาพาํนักเฉลีย 1 – 3 วนั มีงบประมาณทีใชท้่องเทียวในเมืองไทยมากกว่า 800 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ค่าใช้จ่ายเฉลียต่อวนัทีพกัในถนนขา้วสารอยู่ในช่วง 1 – 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ จังหวดัที
นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ตอ้งการเดินทางไปมากทีสุด คือ จงัหวดักระบี และตอ้งการเดินทางกลบัมา
อีกครังในถนนขา้วสารในช่วง 1 – 5 ปี ส่วนดา้นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาเทียวซํา
ถนนขา้วสารของนักท่องเทียวต่างชาติ คือ แหล่งสถานบนัเทิงและร้านอาหาร ความใกลส้ถานที
ท่องเทียวสําคญั บริการพนักงานในร้านอาหารและสถานบนัเทิง บริการพนักงานในทีพกั ความ
ปลอดภยัในทีพกั และราคาเหมาะสมในร้านอาหาร และสถานบนัเทิง 

ปริยดา ตรุยานนท ์(2545) ไดศ้ึกษาเรือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของ
นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศทีมีต่อร้านอาหารไทยในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา่ ระดบัความพงึพอใจในการรับบริการของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับมาก ส่วนด้านความหลากหลายของอาหาร คุณภาพของอาหารและส่วนประสม 
รสชาติ ความสุภาพอ่อนน้อม ยิมแยม้แจ่มใส เสือผา้สุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร สะดวกสบายและ
บริการรวดเร็ว มีบริกรเพยีงพอ และคุณภาพของการบริการ มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก
ทีสุด ส่วนดา้นโฆษณาและส่วนลดต่างๆ มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจปานกลาง พฤติกรรม
การบริโภคของนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศวางแผนทีจะอยู่
เมืองไทยมากกว่า 4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารไทย 1- 3 ครัง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่
รับประทานอาหารไทยร่วมกบัเพอืนประมาณ 1 – 2 คน ส่วนใหญ่รับประทานอาหารร่วมกบัเพือน/
ญาติ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารไทยมือเยน็ และส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานอาหารไทย 
คือ เพอืรับประทานอาหาร 
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สมมิตร จรัสศรี และคนอืนๆ (2541) ได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเทศบาล เมืองพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า การมาใช้บริการร้านอาหารของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง และส่วนใหญ่มาใชบ้ริการกบัเพือนฝูง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูบ้ริโภคในด้านสถานทีควรปรับปรุงตกแต่งร้านมีบรรยากาศทีเป็น
ธรรมชาติ มีความสะอาดของห้องนํา มีทีจอดรถสะดวก สภาพแวดล้อมทีดี ด้านบริการควรมี
พนักงานและ/หรือเจา้ของร้านคอยให้บริการ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ทุกคนภายในร้าน ดา้น
ราคา ควรให้ปริมาณและราคามีสัดส่วนทีเหมาะสม ดา้นส่งเสริมการขาย ควรมีส่วนลดสําหรับ
ลูกคา้ 

 

จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้ง พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการบริการ 
ผูบ้ริโภคส่วนมากให้ความสาํคญักบัดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นผลิตภณัฑม์ากทีสุด 
รองลงมือ คือ ดา้นการเพิมผลผลิตและคุณภาพการให้บริการ และดา้นราคา ส่วนพฤติกรรมการ
บริโภคนัน ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคไปรับประทานอาหารกบัเพือน บุคคลทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
มากทีสุด คือ เพอืน ซึงจากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งนี ผูว้จิยัไดน้าํความรู้ทีได ้มาสร้างเป็นกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาและใชใ้นการพฒันาแบบสอบถาม และนาํผลการวิจยัทีไดม้าใชใ้นการ
อภิปรายผลต่อไป 
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บทที 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจยัครังนีใชแ้นวทางการเน้นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สาํหรับ
การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติในถนนขา้วสาร ตามรายละเอียดและ
ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นกลุ่มนักท่องเทียวต่างชาติทีเขา้มาท่องเทียวใน
ประเทศไทย  พกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสาม
เสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ และสามารถอ่านและเขา้ใจภาษาองักฤษ แต่เนืองจากไม่
ทราบจาํนวนนักท่องเทียวทีแทจ้ริง ผูว้ิจยัจึงใช้การสัมภาษณ์นายกสมาคมผูป้ระกอบการถนน
ขา้วสาร เกียวกบัจาํนวนห้องพกัในบริเวณถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียง ทีสามารถรองรับการ
เข้าพกัของนักท่องเทียว ซึงพบว่าจาํนวนห้องพกัในบริเวณถนนข้าวสารและบริเวณใกล้เคียง 
สามารถรองรับนกัท่องเทียวไดจ้าํนวน 10,000 คน และในช่วงเวลาปกติทีไม่ใช่ฤดูกาลท่องเทียว จะ
มีนักท่องเทียวเขา้พกัประมาณ 4,000 คน (ประสิทธิ สิงห์ดาํรงค ์2554) ดงันันผูว้ิจยัจึงนาํจาํนวน
นักท่องเทียวทีเขา้พกัในบริเวณถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียงในช่วงเวลาปกติ มาเป็นจาํนวน
ประชากรทีใชใ้นการวจิยั  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นักท่องเทียวต่างชาติพกัอาศยัในบริเวณถนน
ขา้วสาร และบริเวณใกล้เคียง  โดยกําหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของเครซี และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan 1970, อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท ์2553 : 710) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 
95 จึงสามารถกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 351 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเทียวต่างชาติ ดว้ยการแบ่งเชือชาติจาก 5 
ทวปี ไดแ้ก่ นกัท่องเทียวชาวเอเชีย ชาวออสเตรเลีย ชาวยโุรป ชาวอเมริกนั และชาวแอฟริกนั ดว้ย
การกระจายระยะเวลาในการเก็บห่างกนัทุก 7 วนั เนืองจากการศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการทีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร (ตฤณ พริงประเสริฐ 2553) พบว่า 
นกัท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวประเทศไทย พาํนักอาศยับริเวณถนนขา้วสารจาํนวน 3 
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คืน คิดเป็นร้อยละ 32.70 ผูว้จิยัจึงกระจายระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลทุก 7 วนั เพือป้องกนัการตอบ
แบบสอบถามซาํของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ขอ้มูลปฐมภูมิ  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามจาํนวน 351 คน ให้
นกัท่องเทียวต่างชาติทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลลงในแบบสอบถามเองและ
นาํกลบั ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้นก่อนนาํแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

  นอกจากนีผูว้ิจยัยงัไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารบนถนนขา้วสาร ถนน
รามบุตรี และซอกตรอกมะยม จาํนวน 4 ร้าน (ร้านดี ร้านอร่อย ร้านติดใจ และร้านพีพี นามสมมติ 
2554) เพอืสอบถามขอ้มูลเพมิเติมเกียวกบัปัญหาในการประกอบการ 
 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  ขอ้มูลทุติยภูมิ  เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ การรวบรวมงานวจิยั บทความ
ทางวชิาการ ขอ้มูลสถิติ รายงาน วารสารทีเกียวขอ้ง เพือเป็นส่วนประกอบในเนือหา และนาํไปใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั 

 

3. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกียวกับพฤติกรรมการ
บริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร จาํนวน 
1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดว้ยขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถาม ใน
เรืองสญัชาติ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส 
 ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับขอ้มูลด้านพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียว
ต่างชาติ โดยพฒันามาจากเครืองมือของ ตฤณ พริงประเสริฐ (2553) และเครืองมือของ ณธชัพงศ ์
โชติปรีชารัตน์ (2552) เป็นแบบตวัเลือกทีกาํหนดคาํตอบไวใ้หเ้ป็นตวัเลือก (Force Choice)  

ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับระดับทัศนคติของนักท่องเทียวต่างชาติทีมีต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์การ
เพมิผลผลิตและคุณภาพในการทาํงาน ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยพฒันามาจาก
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เครืองมือของ สิริชัย เพียรประเสริฐ (2549) มีลักษณะเป็นแบบมาตรจดัอนัดับหรือการจดัอันดับ
คุณภาพ (Rating Scale) มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามขอ้คาํถามตามมาตราส่วนแบบลิเกิร์ต 
(Likert Scales) โดยวดัระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั คือ 

 

ตารางที 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามเกียวกบัระดบัความคิดเห็นของนักท่องเทียวต่างชาติ
ทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 

 

ระดับความคดิเห็น ค่าคะแนน 
มากทีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยทีสุด 1 

 

เกณฑเ์ฉลียระดบัความคิดเห็นทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร  
ใชก้ารคาํนวณอนัตรภาค (Interval Scale) ดงันี 

 

= คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด   

   จาํนวนชนั 

=        5 – 1  = 0.80 

        5 

จากการคาํนวณความกวา้งอนัตรภาคชนั จึงไดเ้กณฑก์ารแปลคะแนนของขอ้คาํถามใน
แบบสอบถาม ดงันี 

 

คะแนนเฉลีย    ความหมาย 
1.00 - 1.79   เห็นดว้ยในระดบันอ้ยทีสุด 

1.80 – 2.59   เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

2.60 – 3.39   เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

3.40 – 4.19   เห็นดว้ยในระดบัมาก 

4.20 – 5.00   เห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด 
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4. การสร้างและพัฒนาเครืองมือ 
ผูว้จิยัไดส้ร้างเครืองมือ ซึงเป็นแบบสอบถาม โดยมีขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที 1 ศึกษาเอกสาร ตาํราทางวิชาการ และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ
บริโภค และทศันคติ โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยท์ีปรึกษา 

ขนัตอนที 2 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการท่องเทียว ของตฤณ 
พริงประเสริฐ (2553) และพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารญีปุ่ นย่านถนนนิมมานเหมินทร์ อาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ ของณธชัพงศ์ โชติปรีชารัตน์ (2552) และทศันคติต่อการเลือกร้านอาหารในเมือง
พทัยา ของสิริชยั เพยีรประเสริฐ (2549) แลว้นาํไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธต์รวจสอบแกไ้ข 

ขนัตอนที 3 นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุงแล้ว ไปทาํทดลองใช้ (Try Out) กับ
นกัท่องเทียวต่างชาติ ทีถนนนานา จาํนวน 35 คน 

ขนัตอนที 4 หาความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามทีไดก้ลบัคืนมาตามขนัตอน
ของวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการศึกษาครังนีไดค้่าสัมประสิทธิ
แอลฟาของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั 0.908 

ขนัตอนที 5 นาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์ไปสอบถามนักท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยัใน
บริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 351 คน เพอืนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเทียวต่างชาติทีพกั
อาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ได้แก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอก
มะยม ซอยสวสัดีอินน์ จาํนวน 351 คน นนั ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าสถิติต่างๆ โดยการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS/PC) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นสัญชาติ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน สถานภาพสมรส ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในการ
คาํนวณเพอืหาจาํนวน ค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในการคาํนวณ
เพอืหาจาํนวน ค่าร้อยละ  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นระดบัทศันคติทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารใน 

ถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ใชส้ถิติพรรณนา ในการคาํนวณเพือหาจาํนวน ค่าเฉลีย ค่าร้อย
ละ และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
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4. การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวต่างชาติทีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อ
การประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวมแตกต่างกนั ใชส้ถิติทดสอบ t ทดสอบ
ความแตกต่าง และใชส้ถิติทดสอบ F (One-way ANOVA)  

5. การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ในการคาํนวณ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติในด้านต่างๆ และการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างทีเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย และพกัอาศยั 
รับประทานอาหารในร้านอาหาร ในถนนขา้วสารและบริเวณใกล้เคียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนน
สามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ จาํนวน 351 คน จากนันนาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์
ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) 
ผลทีไดจ้ากการศึกษา ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดงันี 
 ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทีพกัอาศยั และรับประทานอาหาร
ในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสาร โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ จาํนวนและค่าร้อย
ละ 
 ส่วนที 2 ขอ้มูลด้านพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ ทีพกัอาศยั และ
รับประทานอาหารในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสาร โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ 
จาํนวน และค่าร้อยละ 
 ส่วนที 3 ข้อมูลด้านทัศนคติของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ทงั 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์การเพมิผลผลิตและคุณภาพใน
การทาํงาน ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 ส่วนที 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืทดสอบสมมติฐาน  
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ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยั และรับประทาน
อาหารในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสาร ประกอบดว้ย สญัชาติ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน สถานภาพสมรส ดว้ยการแจกแจงความถี ร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 2 
 
ตารางที 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเทียวต่างชาติ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

(n = 351) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1. สญัชาติ     
   ชาวยโุรป 160 45.58 
   ชาวอเมริกนั  69 19.66 
  ชาวเอเชีย 61 17.38 
  ชาวออสเตรเลีย 46 13.11 
  ชาวแอฟริกนั 15 4.27 
2. เพศ     
   ชาย 186 52.99 

   หญิง 165 47.01 

3. อาย ุ    
   20 ปีหรือตาํกวา่ 10 2.85 
   21 – 30 ปี 222 63.25 
   31 – 40 ปี 86 24.50 
   41 – 50 ปี 17 4.84 
  51 – 60 ปี 7 1.99 
  มากกวา่ 60 ปี 9 2.56 
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 ตารางที 2 (ต่อ) 
(n = 351) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
4. ระดบัการศึกษา     
   มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 54 15.38 

   ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 134 38.18 

   ปริญญาตรี 70 19.94 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 93 26.50 

5. อาชีพ     
   นกัเรียน/นกัศึกษา 52 14.81 
   อาชีพอิสระ 125 35.61 
   เกษตรกร 10 2.85 
  นกับริหาร 35 9.97 
  ธุรกิจส่วนตวั 48 13.68 
  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 36 10.26 
  พนกังานบริษทั 27 7.69 
  พอ่บา้น/แม่บา้น 7 1.99 
  อืนๆ 11 3.13 
6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน     
   300 USD / 200 EUR หรือตาํกวา่ 27 7.69 
   301 - 600 USD / 201 - 400 EUR 25 7.12 
  601 - 900 USD / 401 - 600 EUR 109 31.05 
  901 - 1,200 USD / 601 - 800 EUR 83 23.65 
  1,201 - 1,500 USD / 801 - 1,000 EUR 36 10.26 
  มากกวา่ 1,501 USD / 1,001 EUR 71 20.23 
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ตารางที 2 (ต่อ) 
(n = 351) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
7. สถานภาพสมรส     
   โสด 266 75.78 
   สมรส 75 21.37 
   หมา้ย/หยา่ร้าง 10 2.85 

 

 จากตารางที 2 พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยั และ
รับประทานอาหารในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสาร จาํนวน 351 คน จาํแนกตาม สัญชาติ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และสถานภาพสมรส สามารถอธิบายไดด้งันี 
 สัญชาติ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ จาํนวน 351 คน ส่วน
ใหญ่เป็นชาวยโุรป มีจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 45.58 รองลงมาไดแ้ก่ชาวอเมริกนั จาํนวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.66 ชาวเอเชีย จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38 และชาวออสเตรเลีย 
จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11 และชาวแอฟริกนั จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27 
 เพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ จาํนวน 351 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีจาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 52.99 เพศหญิง จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 
 อายุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ จาํนวน 351 คน ส่วนใหญ่มี
อายรุะหว่าง 21–30 ปี มีจาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 รองลงมามีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 86 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 อาย ุ41-50 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 อาย ุ20 ปีหรือตาํกว่า 
จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 อายมุากกว่า 60 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 และอาย ุ
51–60 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 
 ระดับการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ จาํนวน 351 คน 

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจาํนวน  134 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.18 
รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94 และมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 

 อาชีพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ จาํนวน 351 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอิสระ มีจาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.61 รองลงมาประกอบอาชีพนักเรียนหรือ
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นักศึกษา จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.68 ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26 
ประกอบอาชีพเป็นนกับริหารจาํนวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 9.97 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั 
จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ประกอบอาชีพอืนๆ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 และน้อยทีสุดประกอบอาชีพ
พอ่บา้นหรือแม่บา้น จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 
 รายได้เฉลียต่อเดือน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ จาํนวน 351 
คน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 601 - 900 USD / 401 - 600 EUR มีจาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.05 รองลงมามีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 901 - 1,200 USD / 601 - 800 EUR จาํนวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.65 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนมากกวา่ 1,501 USD / 1,001 EUR จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.23 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 1,201 - 1,500 USD / 801 - 1,000 EUR จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.26 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 300 USD / 200 EUR หรือตาํกว่า จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 301 - 600 USD / 201 - 400 EUR จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.12 

 สถานภาพสมรส พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ จาํนวน 351 
คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 75.78 รองลงมามีสถานภาพสมรส
จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.37 และมีสถานภาพหมา้ยหรือหยา่ร้าง จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.85 
 

ส่วนที 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยั และ
รับประทานอาหารในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสาร  ประกอบด้วย สัญชาติ เพศ อาย ุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน และสถานภาพสมรส ด้วยการแจกแจงความถี ร้อยละ 
แสดงผลดงัตารางที 3 
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ตารางที 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัทอ่งเทียวต่างชาติ จาํแนกตามขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการ
บริโภค 

(n = 351) 
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค จาํนวน ร้อยละ 

1. ผูท้ีมาร้านอาหารดว้ย     
   มาคนเดียว 101 28.77 
   สามี/ภรรยา/ลูก 70 19.94 
  พอ่/แม่/ญาติ 22 6.27 
  เพอืน 157 44.73 
  อืนๆ 1 0.28 
2. ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร     
   ตวัเอง 132 37.61 
  สามี/ภรรยา/ลูก 38 10.83 
  พอ่/แม่/ญาติ 23 6.55 
  เพอืน 145 41.31 
   อืนๆ 13 3.70 
3. เหตุผลหลกัในการมาร้านอาหาร   
  เพอืรับประทานอาหาร 149 42.45 
  เพอืพกัผอ่น/นงัเล่น 86 24.50 
  เพอืสงัสรรค ์ 106 30.20 

  
เพอืความบนัเทิง เช่น ฟังเพลง ชมการแข่งขนั
ฟุตบอล 

6 1.71 

  อืนๆ 4 1.14 
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 ตารางที 3 (ต่อ) 
(n = 351) 

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค จาํนวน ร้อยละ 
4. อาหารหรือเครืองดืมทีมกัมารับประทาน   
  อาหารไทย เช่น ตม้ยาํกุง้ ผดัไทย ยาํ 270 76.92 
  อาหารสากล เช่น พาสตา้ สเตก็ 24 6.84 
  อาหารมงัสวรัิติ 18 5.13 
  เครืองดืมแอลกอฮอล ์เช่น เบียร์ คอกเทล 29 8.26 

 
 เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น นาํผลไมปั้น 

กาแฟ 
10 2.85 

5. อาหารไทยทีชอบรับประทานมากทีสุด   
  ตม้ยาํกุง้ 49 13.96 
  ผดัไทย 127 36.18 
  ขา้วผดั 28 7.98 
  ยาํ 29 8.26 
  สม้ตาํ 13 3.70 
  ก๋วยเตียว 27 7.69 
  แกงเขียวหวาน 42 11.97 
  ตม้ข่าไก่ 11 3.13 
  แกงมสัมนั 19 5.41 
  อืนๆ 6 1.71 
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ตารางที 3 (ต่อ) 
(n = 351) 

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค จาํนวน ร้อยละ 
6. อาหารสากลทีชอบรับประทานมากทีสุด   
  สเตก๊ 96 27.35 
  พาสตา้ 105 29.91 
  มกักะโรนี 13 3.70 
  พซิซ่า 86 24.50 
  อืนๆ 51 14.53 
7. เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอลท์ีชอบดืมมากทีสุด   
  นาํอดัลม 65 18.52 
  นาํผลไม ้ 78 22.22 
  นาํผลไมปั้น 97 27.64 
  นาํเปล่า 42 11.97 
  โซดา 10 2.85 
  ชาเขียว 18 5.13 
  กาแฟ 41 11.68 
8. เครืองดืมทีมีแอลกอฮอลท์ีชอบดืมมากทีสุด   
  เบียร์ 146 41.60 
  คอ็กเทล 42 11.97 
  วสิกี 23 6.55 
  ไวน ์ 124 35.33 
  อืนๆ 16 4.56 
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ตารางที 3 (ต่อ) 
(n = 351) 

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค จาํนวน ร้อยละ 
9. ช่วงเวลาในการมาร้านอาหาร   
  9.00 - 10.00 น. 21 5.98 
  11.01 - 13.00 น. 24 6.84 
  13.01 - 15.00 น. 42 11.97 
  15.01 - 17.00 น. 44 12.54 
  17.01 - 19.00 น. 68 19.37 
  19.01-21.00 น. 121 34.47 
  21.01 - 23.00 น. 30 8.55 
  23.01 - 01.00 น. 1 0.28 
10. ระยะเวลาในการใชบ้ริการแต่ละครัง   
  ไม่เกิน 20 นาที 6 1.71 
  21 - 30 นาที 95 27.07 
  31 - 40 นาที 98 27.92 
  มากกวา่ 40 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชวัโมง 118 33.62 
  อืนๆ 34 9.69 
11. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแต่ละครัง   
  3 USD / 2 EUR หรือตาํกวา่ 45 12.82 
  3.1 - 6 USD / 2.1 - 4 EUR 75 21.37 
  6.1 - 9 USD / 4.1 - 6 EUR 134 38.18 
  9.1 - 12 USD / 6.1 - 8 EUR 44 12.54 
  12.1 - 15 USD / 8.1 - 10 EUR 26 7.41 
  มากกวา่ 15.1 USD / 10.1 EUR 27 7.69 
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ตารางที 3 (ต่อ) 
(n = 351) 

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค จาํนวน ร้อยละ 
12. วธีิในการชาํระค่าบริการ   
  เงินสด 335 95.44 
  บตัรเครดิต 16 4.56 
13. รูปแบบร้านอาหารทีเลือก   
  ร้านอาหารของเกสตเ์ฮา้ส์/โรงแรม 11 3.13 
  ร้านอาหารทีตงัอยูริ่มถนน 175 49.86 
  ร้านอาหารทีมีทีนงันอกร้าน (Outdoor) 104 29.63 
  ร้านอาหารทีตกแต่งแบบไทย 55 15.67 
  ร้านอาหารทีตกแต่งแบบสากล 6 1.71 
14. รูปแบบในการเลือกร้านอาหาร   
  ไปร้านเดิมเป็นประจาํ 24 6.84 
  ลองเปลียนร้านไปเรือยๆ 111 31.62 
  ไป 2-3 ร้านสลบักนัไปมา 152 43.30 
  ไปร้านตามความสะดวก ไม่สนใจชือร้าน 57 16.24 
  อืนๆ 7 1.99 
15. ความถีในการมาใชบ้ริการร้านอาหารแต่ละวนั ในขณะทีพกั

อาศยัอยูใ่นถนนขา้วสาร 
  

  1 ครัง 73 20.80 
  2 ครัง 165 47.01 
  3 ครัง 97 27.64 
  4 ครัง 12 3.42 
  5 ครัง 4 1.14 
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ตารางที 3 (ต่อ) 
(n = 351) 

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค จาํนวน ร้อยละ 
16. แหล่งขอ้มูลข่าวสารหลกั เกียวกบัร้านอาหารในถนนขา้วสาร   
  ตวัแทนจาํหน่ายทวัร์ 13 3.70 
  อินเตอร์เน็ต 100 28.49 
  สาํนกังานการท่องเทียว 6 1.71 
  หนงัสือ แผน่พบั เกียวกบัการเดินทาง 26 7.41 

 
 โฆษณา สารคดี (ทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือสือ

สิงพมิพต่์างๆ) 
2 0.57 

  เพอืน หรือญาติ 111 31.62 

 
 จากประสบการณ์ทีเคยเดินทางมาประเทศ

ไทย 
54 15.38 

  จากการบอกเล่า 24 6.84 
  อืนๆ 15 4.27 

 
 จากตารางที 3 พบว่าขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีพกั
อาศยั และรับประทานอาหารในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสารจาํนวน 351 คน สามารถอธิบาย
ไดด้งันี 
 ผู้ทีมาร้านอาหารด้วย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่
มาร้านอาหารกบัเพือน มีจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 44.73 รองลงมาไดแ้ก่ มาร้านอาหารคน
เดียว จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77 มาร้านอาหารกบัสามีหรือภรรยาหรือลูก จาํนวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.94 มาร้านอาหารกบัพอ่หรือแม่หรือญาติ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 อืนๆ 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 
 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น
นกัท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่เพอืนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร มีจาํนวน 145 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.31 รองลงมาไดแ้ก่ ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเลือกร้านอาหาร จาํนวน 132 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.61 มีสามีหรือภรรยาหรือลูกเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร จาํนวน 
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38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.83 มีพอ่หรือแม่หรือญาติ เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 
จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ  6.55 มีบุคคลอืนๆ เช่น คู่คา้ทางธุรกิจ เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเลือกร้านอาหาร จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
 เหตุผลหลักในการมาร้านอาหาร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ 
ส่วนใหญ่มาร้านอาหารเพือรับประทานอาหาร มีจาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 42.45 รองลงมา
ไดแ้ก่ เพอืสงัสรรค ์จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 เพอืพกัผอ่นหรือนงัเล่น จาํนวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.50 เพือความบนัเทิง เช่น ฟังเพลง ชมการแข่งขนัฟุตบอล จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.71 และมาร้านอาหารดว้ยเหตุผลอืนๆ เช่น ตอ้งการหาเพอืน จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 
 อาหารหรือเครืองดืมทีมักมารับประทาน  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามซึงเป็น
นกัท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่มกัมารับประทานอาหารไทย เช่น ตม้ยาํกุง้ ผดัไทย ยาํ มีจาํนวน 270 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 รองลงมาไดแ้ก่ เครืองดืมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ คอกเทล จาํนวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.26 อาหารสากล เช่น พาสตา้ สเต็ก จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.84 อาหาร
มงัสวิรัติ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 และเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นาํผลไมปั้น 
กาแฟ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 
 อาหารไทยทีชอบรับประทานมากทีสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียว
ต่างชาติ ส่วนใหญ่ชอบรับประทานผดัไทย มีจาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 36.18 รองลงมาไดแ้ก่ 
ตม้ยาํกุง้ จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 แกงเขียวหวาน จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 ยาํ 
จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.26 ขา้วผดั จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 ก๋วยเตียว จาํนวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 แกงมสัมนั จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 สม้ตาํ จาํนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 ตม้ข่าไก่ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 และอืนๆ เช่น ปอเปียะทอด นาํพริกปลาทู 
จาํนวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.71 

อาหารสากลทีชอบรับประทานมากทีสุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียว
ต่างชาติ ส่วนใหญ่ชอบรับประทานพาสตา้ มีจาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91 รองลงมาไดแ้ก่ 
สเตก๊ จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.35 พิซซ่า จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 อาหารอืนๆ 
เช่น อาหารญีปุ่ น อาหารอินเดีย และอาหารประจาํชาติ จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53 และ
มกักะโรนี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  

เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ทีชอบดืมมากทีสุด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น
นกัท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่ชอบดืมนาํผลไมปั้น มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64 รองลงมา
ไดแ้ก่ นาํผลไม ้จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 นาํอดัลม จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

 

นาํเปล่า จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 กาแฟ จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.68 ชาเขียว 
จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 และโซดา จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 

เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ทีชอบดืมมากทีสุด  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น
นกัท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่ชอบดืมเบียร์ มีจาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมาไดแ้ก่ 
ไวน์ จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33 ค็อกเทล จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 วิสกี 
จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และอืนๆ เช่น วอดกา้ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.56 

ช่วงเวลาในการมาร้านอาหาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ 
ส่วนใหญ่มักมาร้านอาหารในช่วงเวลา 19.01-21.00 น. มีจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47 
รองลงมาไดแ้ก่ เวลา 17.01 - 19.00 น. จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.37 เวลา 15.01 - 17.00 น. 
จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.54 เวลา 13.01 - 15.00 น. จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 เวลา 
21.01 - 23.00 น. จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55 เวลา 11.01 - 13.00 น. จาํนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.84 เวลา 9.00 - 11.00 น. จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98 และเวลา 23.01 - 01.00 น. 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 

ระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครัง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียว
ต่างชาติ ส่วนใหญ่ใชเ้วลามากกว่า 40 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชวัโมง มีจาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.62 รองลงมาไดแ้ก่ ใชเ้วลา 31 - 40 นาที จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 ใชเ้วลา 21 - 30 
นาที จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.07 ใชเ้วลาอืนๆ เช่น 1 ชวัโมง 30 นาที และ 2 ชวัโมง จาํนวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69 และใชเ้วลาไม่เกิน 20 นาที จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครัง  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียว
ต่างชาติ ส่วนใหญ่เสียค่าใชจ่้ายในแต่ละครัง 6.1 - 9 USD หรือ 4.1 - 6 EUR มีจาํนวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.18 รองลงมาไดแ้ก่ 3.1 - 6 USD หรือ 2.1 - 4 EUR จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.37 เสียค่าใชจ่้าย 3 USD หรือ 2 EUR หรือตาํกว่า จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 เสีย
ค่าใชจ่้าย 9.1 - 12 USD หรือ 6.1 - 8 EUR จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.54 เสียค่าใชจ่้ายมากกว่า 
15.1 USD หรือ 10.1 EUR จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และเสียค่าใชจ่้าย 12.1 - 15 USD หรือ 
8.1 - 10 EUR จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 

วิธีในการชําระค่าบริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ ส่วน
ใหญ่ชาํระค่าบริการดว้ยเงินสด มีจาํนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 95.44 และชาํระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.56 

รูปแบบร้านอาหารทีเลือก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ ส่วน
ใหญ่เลือกร้านอาหารทีตงัอยู่ริมถนน มีจาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86 รองลงมาได้แก่ 
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ร้านอาหารทีมีทีนังนอกร้าน (Outdoor) จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 ร้านอาหารทีตกแต่ง
แบบไทย จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.67 ร้านอาหารของเกสตเ์ฮา้ส์หรือโรงแรม จาํนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.13 และร้านอาหารทีตกแต่งแบบสากล จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 

รูปแบบในการเลือกร้านอาหาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ 
ส่วนใหญ่ไปร้านอาหาร 2-3 ร้านสลบักนัไปมา มีจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมา
ไดแ้ก่ ลองเปลียนร้านไปเรือยๆ จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 31.62 ไปร้านตามความสะดวก โดย
ไม่สนใจชือร้าน จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.24 ไปร้านเดิมเป็นประจาํ จาํนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.84 และอืนๆ เช่น จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 

ความถีในการมาใช้บริการร้านอาหารแต่ละวัน ในขณะทีพักอาศัยอยู่ในถนนข้าวสาร 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการร้านอาหาร วนัละ 2 
ครัง มีจาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 รองลงมาไดแ้ก่ วนัละ 3 ครัง จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.64 วนัละ 1 ครัง จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 วนัละ 4 ครัง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.42 และวนัละ 5 ครัง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 

แหล่งข้อมูลข่าวสารหลัก เกียวกับร้านอาหารในถนนข้าวสาร พบว่า แหล่งขอ้มูล
ข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพือน หรือ ญาติ มีจาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.62 รองลงมาไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49 จากประสบการณ์ทีเคย
เดินทางมาประเทศไทย จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 หนังสือ แผ่นพบั เกียวกบัการเดินทาง 
จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 จากการบอกเล่า จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.84 อืนๆ เช่น 
จากร้านอาหาร จากการเดินสาํรวจ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27 ตวัแทนจาํหน่ายทวัร์ จาํนวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 สาํนักงานการท่องเทียว จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 และโฆษณา 
สารคดี (ทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือสือสิงพมิพต่์างๆ) จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 

 
ส่วนที 3  ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหาร 
กกกกกกกการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ทงั 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์การเพมิผลผลิตและคุณภาพใน
การทาํงาน ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดงัแสดงในตารางที 4 
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ตารางที 4 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม 

(n = 351) 

ทศันคติทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหาร Mean S.D. ระดบั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.75 0.556 มาก 
2. ดา้นราคา  3.68 0.739 มาก 
3. ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย  3.81 0.597 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.46 0.508 มาก 
5. ดา้นบุคลากร 3.77 0.766 มาก 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.77 0.725 มาก 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.37 0.613 ปานกลาง 
8. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 3.56 0.659 มาก 

รวม  3.61 0.450 มาก 
 

จากตารางที 4 พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวม มีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมาก ( = 3.61) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น
แลว้ พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร และ
บริเวณใกลเ้คียง ในดา้นช่องการจดัจาํหน่าย มากทีสุด ( = 3.81) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร และ
ดา้นกระบวนการให้บริการ ( = 3.77) ด้านผลิตภณัฑ ์( = 3.75) ด้านราคา ( = 3.68) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ( = 3.56) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( = 3.46) และมีทศันคติต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ที
เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( = 3.37)  
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ตารางที 5 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม
ทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นผลิตภณัฑ ์

                                                                                                                       (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ 

ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 ความหลากหลายของ
อาหาร 

79 200 68 3 1 4.01 0.693 เห็น
ดว้ย
มาก 

(22.5) (57.0) (19.4) (0.9) (0.3)   

2 ความหลากหลายของ
เครืองดืม 

72 172 99 7 1 3.87 0.761  เห็น
ดว้ย
มาก  

(20.5) (49.0) (28.2) (2.0) (0.3) 
    

3 อาหารมีรสชาติดี 78 137 129 6 1 3.81 0.806 เห็น
ดว้ย
มาก  

(22.2) (39.0) (36.8) (1.7) (0.3) 
    

4 เครืองดืม เช่น นาํผลไม ้
นาํปัน มีรสชาติดี 

56 177 110 5 3 3.79 0.752 เห็น
ดว้ย
มาก 

 
(16.0) (50.4) (31.3) (1.4) (0.9) 

    
5 อาหารมีความสดสะอาด 41 158 144 8 0 3.66 0.710 เห็น

ดว้ย
มาก 

 
(11.7) (45.0) (41.0) (2.3) (0.0) 

    
6 อาหารมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง 
24 125 162 36 4 3.37 0.803 เห็น

ดว้ย
ปาน
กลาง 

 
(6.8) (35.6) (46.2) (10.3) (1.1)   

รวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.75 0.556 
เห็น
ดว้ย
มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

 จากตารางที 5 พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมาก ( = 3.75) และค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.556 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติมี
ทศันคติเห็นดว้ยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในระดบัมาก 5 ขอ้ และปาน
กลาง 1 ขอ้ โดยมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองความหลากหลายของอาหารมากทีสุด ( = 4.01) มี
ทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองความหลากหลายของเครืองดืมได ้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( = 3.81) และ
มีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอ้ยทีสุด ( = 3.37) 
 
ตารางที 6 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม

ทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นราคา 
                                                                                                                       (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 ราคาอาหารมีความ
เหมาะสมกบัปริมาณและ
คุณค่าของอาหาร 

64 136 118 32 1 3.66 0.890 เห็น
ดว้ย
มาก 

(18.2) (38.7) (33.6) (9.1) (0.3)   

2 ราคาเครืองดืมมีความ
เหมาะสมกบัปริมาณและ
คุณค่าของเครืองดืม 

58 143 129 21 0 3.68 0.819 เห็น
ดว้ย
มาก 

(16.5) (40.7) (36.8) (6.0) (0.0)   

3 ราคาอาหารและเครืองดืม
เป็นราคาทีสามารถจ่ายได ้

70 128 139 13 1 3.72 0.833 เห็น
ดว้ย
มาก  

(19.9) (36.5) (39.6) (3.7) (0.3)   

รวม ดา้นราคา 3.68 0.739 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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 จากตารางที 6 พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในดา้นราคา โดยรวมมีทศันคติเห็นด้วยในระดบัมาก ( = 3.68) และค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.739 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติมี
ทศันคติเห็นด้วยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองราคาอาหารและเครืองดืมเป็นราคาทีสามารถจ่ายได ้มากทีสุด ( = 3.72) 
มีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองราคาเครืองดืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณและคุณค่าของเครืองดืม อยู่
ในอนัดบัรองลงมา ( = 3.68) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองราคาอาหารมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณค่าของอาหาร นอ้ยทีสุด ( = 3.66) 
 
ตารางที 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม

ทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย 
                                                                                                                       (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านช่องการจัดจาํหน่าย 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 ร้านอาหารอยูใ่กลโ้รงแรม/
เกสตเ์ฮา้ส์ 

95 130 107 17 2 3.85 0.895 เห็น
ดว้ย
มาก 

(27.1) (37.0) (30.5) (4.8) (0.6)   

2 มีทีนงัรองรับลูกคา้เพียงพอ 64 164 115 7 1 3.81 0.761  เห็น
ดว้ย
มาก  

(18.2) (46.7) (32.8) (2.0) (0.3)   

3 มีทีนงันอกร้าน 
(outdoor)เพียงพอ 

42 206 86 17 0 3.78 0.714 เห็น
ดว้ย
มาก  

(12.0) (58.7) (24.5) (4.8) (0.0)   

รวม ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย 3.81 0.597 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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 จากตารางที 7 พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย โดยรวมมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมาก ( = 3.81) และ
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.597 เมือพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติมี
ทศันคติเห็นด้วยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองร้านอาหารอยูใ่กลโ้รงแรมหรือเกสตเ์ฮา้ส์ มากทีสุด ( = 3.85) มีทศันคติ
ทีเห็นดว้ยในเรืองมีทีนงัรองรับลูกคา้เพียงพอ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( = 3.81) และมีทศันคติที
เห็นดว้ยในเรืองมีทีนงันอกร้าน (outdoor) เพยีงพอ นอ้ยทีสุด ( = 3.78) 
 
ตารางที 8 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม

ทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นการส่งเสริมการตลาด    
                                                                                                                    (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 มีการประชาสัมพนัธ์ร้าน
ให้ลูกคา้รู้จกัและเกิดการ
จดจาํ 

19 139 155 37 1 3.39 0.759 เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

(5.4) (39.6) (44.2) (10.5) (0.3)   

2 เมนูอาหารทีแสดงอยูที่
หนา้ร้านมีความน่าสนใจ 
และจูงใจให้เกิดความอยาก
รับประทาน 

34 117 169 28 3 3.43 0.807 เห็น
ดว้ย
มาก 

(9.7) (33.3) (48.1) (8.0) (0.9)   

3 ทีหนา้ร้านแสดงป้ายโลโก้
ของเครืองดืมแอลกอฮอลที์
จาํหน่าย 

31 127 164 26 3 3.45 0.791 เห็น
ดว้ย
มาก 

(8.8) (36.2) (46.7) (7.4) (0.9)   
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ตารางที 8 (ต่อ) 
                                                                                                      (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

4 เมนูอาหารภายในร้านใช้
ภาษาทีเขา้ใจง่าย 

64 156 121 9 1 3.78 0.779 เห็น
ดว้ย
มาก 

 
(18.2) (44.4) (34.5) (2.6) (0.3)   

5 เมนูอาหารมีรูปอาหาร
แสดงประกอบ ช่วยให้ง่าย
ต่อการตดัสินใจสังอาหาร 

87 150 102 8 4 3.88 0.848 เห็น
ดว้ย
มาก 

 
(24.8) (42.7) (29.1) (2.3) (1.1)   

6 มีการจดัรายการพิเศษใน
เทศกาลต่างๆ 

21 105 149 52 24 3.13 0.972 เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

 
(6.0) (29.9) (42.5) (14.8) (6.8)   

7 มีการแนะนาํเมนูอาหาร
ใหม่/อาหารแนะนาํ ให้
ลูกคา้ทราบ 

25 90 178 40 18 3.18 0.911 เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

 
(7.1) (25.6) (50.7) (11.4) (5.1) 

    

รวม ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.46 0.508 
เห็น
ดว้ย
มาก 

 
 จากตารางที 8 พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีทศันคติเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.46) 
และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.508 เมือพิจารณาเป็นรายด้านแลว้ พบว่า นักท่องเทียว
ต่างชาติมีทศันคติเห็นดว้ยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในระดบัมาก 4 ขอ้ 
และปานกลาง 3 ขอ้ โดยมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองเมนูอาหารมีรูปอาหารแสดงประกอบ ช่วยให้
ง่ายต่อการตดัสินใจสังอาหาร มากทีสุด ( = 3.88) มีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองเมนูอาหารภายใน

   ส
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ร้านใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( = 3.78) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองมีการจดั
รายการพเิศษในเทศกาลต่างๆ นอ้ยทีสุด ( = 3.13) 
 
ตารางที 9 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม

ทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นบุคลากร     
                                                                                                      (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านบุคลากร 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 พนกังานทีให้บริการมี
เพียงพอกบัปริมาณลูกคา้ 

65 161 107 14 4 3.77 0.836 เห็น
ดว้ย
มาก 

(18.5) (45.9) (30.5) (4.0) (1.1) 
    

2 พนกังานทีให้บริการมี
ความสุภาพ อธัยาศยัดี และ
เป็นกนัเอง 

87 150 89 20 5 3.84 0.913 เห็น
ดว้ย
มาก 

(24.8) (42.7) (25.4) (5.7) (1.4) 
    

3 พนกังานให้การบริการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

64 153 110 19 5 3.72 0.874 เห็น
ดว้ย
มาก 

(18.2) (43.6) (31.3) (5.4) (1.4) 
    

รวม ดา้นบุคลากร 3.77 0.766 
เห็น
ดว้ย
มาก 

 
 จากตารางที 9 พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ด้านบุคลากร โดยรวมมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมาก ( = 3.77) และค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.766 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติมี
ทศันคติเห็นด้วยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองพนักงานทีให้บริการมีความสุภาพ อธัยาศยัดี และเป็นกันเอง มากทีสุด 
( = 3.84) มีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองพนักงานทีให้บริการมีเพียงพอกับปริมาณลูกคา้ อยู่ใน

   ส
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อันดับรองลงมา ( = 3.77) และมีทศันคติทีเห็นด้วยในเรืองพนักงานให้การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอ้ยทีสุด ( = 3.72) 
 
ตารางที  10 จํานวน  ร้อยละ  ค่า เฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผู ้ตอบ

แบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร  ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ                   

                                                                                                      (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 มีความถูกตอ้งในการเสิร์ฟ
อาหาร เครืองดืมตาม
รายการทีสังไป 

65 179 97 7 3 3.84 0.772 เห็น
ดว้ย
มาก 

(18.5) (51.0) (27.6) (2.0) (0.9) 
    

2 มีความรวดเร็วในการ
บริการดา้นต่างๆ เช่น รับ
ออร์เดอร์, ปรุงอาหาร, รับ
ชาํระเงิน 

60 151 120 16 4 3.70 0.844 เห็น
ดว้ย
มาก 

(17.1) (43.0) (34.2) (4.6) (1.1) 

    

รวม ดา้นกระบวนการให้บริการ 3.77 0.725 
เห็น
ดว้ย
มาก 

 
 จากตารางที 10 พบว่า  นักท่องเทียวต่างชาติ  มีทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมาก 
( = 3.77) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.725 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่า 
นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติเห็นด้วยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ระดบัมากทุกขอ้ โดยมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองมีความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหาร เครืองดืมตาม
รายการทีสงัไป มากทีสุด ( = 3.84) มีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองมีความรวดเร็วในการบริการดา้น
ต่างๆ เช่น รับออร์เดอร์, ปรุงอาหาร, รับชาํระเงิน อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( = 3.70)  
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ตารางที 11 จํานวน  ร้อยละ  ค่า เฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ                   

                                                                                                      (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 การตกแต่งภายนอก และ
ภายในร้านทีสวยงาม 

31 133 156 26 5 3.45 0.812 เห็น
ดว้ย
มาก 

8.83 (37.9) (44.4) (7.4) (1.4) 
    

2 ภายในร้านมีบรรยากาศดี 45 162 121 14 9 3.63 0.852 เห็น
ดว้ย
มาก 

(12.8) (46.2) (34.5) (4.0) (2.6) 
    

3 ภายในร้านมีความสะอาด 37 106 151 45 12 3.32 0.944 เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

(10.5) (30.2) (43.0) (12.8) (3.4) 

    
4 มีการเปิดเพลงให้ฟัง 38 137 131 30 15 3.44 0.945 เห็น

ดว้ย
มาก 

 
(10.8) (39.0) (37.3) (8.5) (4.3) 

    
5 มีการถ่ายทอดสดฟุตบอล

ให้ชม 
26 153 115 28 29 3.34 1.015 เห็น

ดว้ย
ปาน
กลาง 

 
(7.4) (43.6) (32.8) (8.0) (8.3) 
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ตารางที 11 (ต่อ) 
                                                                                                       (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

6 ห้องนาํมีความสะอาด 29 69 162 66    เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

 
(8.3) (19.7) (46.2) (18.8) (7.1) 

    

รวม ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.37 0.613 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที  11 พบว่า  นักท่องเทียวต่างชาติ  มีทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
( = 3.37) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.613 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่า 
นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติเห็นด้วยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ระดบัมาก 3 ขอ้ และปานกลาง 3 ขอ้ โดยมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองภายในร้านมีบรรยากาศดี มาก
ทีสุด ( = 3.63) มีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองการตกแต่งภายนอก และภายในร้านทีสวยงาม อยูใ่น
อนัดบัรองลงมา ( = 3.45) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองห้องนาํมีความสะอาด น้อยทีสุด ( = 
3.03) 
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ตารางที 12 จํานวน  ร้อยละ  ค่า เฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ                   

                                                                                                      (n = 351) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ทสุีด 

1 ลูกคา้สามารถมนัใจใน
คุณภาพอาหารและ
เครืองดืมของร้าน 

33 172 134 8 4 3.63 0.732 เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

(9.4) (49.0) (38.2) (2.3) (1.1) 

    
2 ลูกคา้สามารถมนัใจใน

คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารทีร้าน 

27 141 156 21 6 3.46 0.791 เห็น
ดว้ย
มาก 

(7.7) (40.2) (44.4) (6.0) (1.7) 
    

3 คุณภาพการให้บริการ อยู่
ในระดบัมาตรฐาน 

35 161 131 20 4 3.58 0.792 เห็น
ดว้ย
มาก 

1(0.0) (45.9) (37.3) (5.7) (1.1) 
    

รวม ดา้นคุณภาพการให้บริการ 3.56 0.659 
เห็น
ดว้ย
มาก 

 
 จากตารางที  12 พบว่า  นักท่องเทียวต่างชาติ  มีทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นคุณภาพการให้บริการ โดยรวมมีทศันคติเห็นด้วยในระดับมาก 
( = 3.56) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.659 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่า 
นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติเห็นด้วยต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยมีทัศนคติทีเห็นด้วยในเรืองลูกค้าสามารถมันใจในคุณภาพอาหารและ
เครืองดืมของร้าน มากทีสุด ( = 3.63) มีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองคุณภาพการให้บริการ อยูใ่น
ระดบัมาตรฐาน อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( = 3.58) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองลูกคา้สามารถ
มนัใจในคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทีร้าน นอ้ยทีสุด ( = 3.46) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที 4  การวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเทียวต่างชาติ จาํแนกตามตวัแปรอิสระ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) เพอืวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร ในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี Least significance difference (LSD) และหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ กับทศันคติของนักท่องเทียว
ต่างชาติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร โดยการใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 
สาํหรับการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานไว ้ดงันี 
 
สมมติฐานที 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวต่างชาติ ไดแ้ก่ สัญชาติ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และสถานภาพสมรส มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
ในภาพรวม แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที 1.1 สญัชาติทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารใน
ถนนขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลัก (H0) : สัญชาติทีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1) : สัญชาติทีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ภาพรวม จาํแนกตามสญัชาติ 

 
ตัวแปรตาม เพศ N Mean S.D. T Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ทศันคติต่อการ
ประกอบการ
ในภาพรวม 

Europe 160 3.631 0.462 3.426 0.009* แตกต่าง 
  Asia 61 3.508 0.326     

Australia 46 3.582 0.583       
America 69 3.572 0.348       
Africa 15 3.962 0.553       
รวม 351 3.606 0.450       

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 13 การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามสัญชาติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามสญัชาติ 

 

ทศันคติ
ต่อการ
ประกอบ
การใน
ภาพรวม 

สัญชาติ Mean 

ชาว 
ยโุรป 

ชาว 
เอเชีย 

ชาว
ออสเตรเลีย 

ชาว
อเมริกนั 

ชาว 
แอฟริกนั 

3.631 3.508 3.582 3.572 3.962 

ชาวยโุรป 3.631 - 0.124 0.050 0.059 -0.330* 

ชาวเอเชีย 3.508 - - -0.074 -0.064 -0.454* 

ชาวออสเตรเลีย 3.582 - - - 0.010 -0.380* 

ชาวอเมริกนั 3.572 - - - - -0.390* 

ชาวแอฟริกนั 3.962 - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที  14 เมือทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม โดยจาํแนกตามสัญชาติเป็นรายคู่ พบว่า ชาวแอฟริกนั มี
ทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม ในระดบัมากกว่าชาวยโุรป 
ชาวเอเชีย ชาวออสเตรเลีย และชาวอเมริกนั เท่ากบั 0.330 , 0.454 , 0.380 และ 0.390 และแตกต่าง
เป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
กกกกกกกกสมมติฐานที 1.2 เพศทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนน
ขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0) : เพศทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H1) : เพศทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารใน
ถนนขา้วสาร ในภาพรวม แตกต่างกนั 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที 15 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ภาพรวม จาํแนกตามเพศ 

 
ตัวแปรตาม เพศ N Mean S.D. T Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ทศันคติต่อการ
ประกอบการ
ในภาพรวม 

หญิง 165 3.593 0.439 -0.483 0.629 ไม่แตกต่าง 

ชาย 186 3.617 0.460   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที  15 ความแตกต่างของทัศนคติของนักท่องเทียวต่างชาติ  ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามเพศ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กนัในทศันคติต่อการประกอบการในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานที 1.3 อายทุีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนน
ขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั (H0) : อายทุีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H1) : อายทุีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารใน
ถนนขา้วสาร ในภาพรวม แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที 16 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ภาพรวม จาํแนกตามอาย ุ

 
ตัวแปรตาม อาย ุ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ทศันคติต่อการ
ประกอบการ
ในภาพรวม 

20 ปีหรือตาํกวา่ 10 3.730 0.393 0.376 0.865 

ไม่แตกต่าง 

21-30 ปี 222 3.605 0.437   
31-40 ปี 86 3.610 0.478   
41-50 ปี 17 3.588 0.470   
51-60 ปี 7 3.636 0.144   

มากกวา่ 60 ปี 9 3.451 0.688   
รวม 351 3.606 0.450   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
กกกกกกกก 
 จากตารางที 16 การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามอาย ุพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในทศันคติต่อ
การประกอบการในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
 สมมติฐานที 1.4 ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั (H0) : ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม แตกต่างกนั 
 
 
 

   ส
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ตารางที 17 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ตัวแปรตาม ระดับการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ทศันคติต่อการ
ประกอบการ
ในภาพรวม 

มธัยม 54 3.749 0.568 2.203 0.087 ไม่แตกต่าง 
ประกาศนียบตัร 134 3.574 0.406   
ปริญญาตรี 70 3.589 0.405   

สูงกวา่ปริญญาตรี 93 3.581 0.456   
รวม 351 3.606 0.450   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัใน
ทศันคติต่อการประกอบการในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
 สมมติฐานที 1.5 อาชีพทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารใน
ถนนขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั (H0) : อาชีพทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H1) : อาชีพทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวม แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที 18 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ภาพรวม จาํแนกตามอาชีพ 

 
ตัวแปรตาม อาชีพ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ทศันคติต่อการ
ประกอบการ
ในภาพรวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 52 3.618 0.442 1.190 0.304 ไม่แตกต่าง 
อาชีพอิสระ 125 3.632 0.474    

เกษตรกร 10 3.267 0.331    

นกับริหาร 35 3.690 0.584    

ธุรกิจส่วนตวั 48 3.557 0.290    

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

36 3.645 0.514 
   

พนกังานบริษทั 27 3.510 0.392    

พอ่บา้น/แม่บา้น 7 3.589 0.074    

อืนๆ 11 3.625 0.353    

รวม 351 3.606 0.450    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 18 การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัในทศันคติ
ต่อการประกอบการในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
 สมมติฐานที 1.6 รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั (H0) : รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H1) : รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม แตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 ความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารใน
ภาพรวม จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 
ตัวแปรตาม รายได้เฉลียต่อเดอืน N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ทศันคติต่อ
การ

ประกอบการ
ในภาพรวม 

300 USD/200 EUR 
หรือตาํกวา่ 

27 3.636 0.388 3.490 0.004* แตกต่าง 

301 - 600 USD/ 
201 - 400 EUR 

25 3.567 0.262 
   

601 - 900 USD/ 
401 - 600 EUR 

109 3.606 0.400 
   

901 - 1,200 USD/ 
601 - 800 EUR 

83 3.462 0.456 
   

1,201 - 1,500 USD/ 
801 - 1,000 EUR 

36 3.647 0.490 
   

มากกวา่ 1,501 USD/ 
1,001 EUR 

71 3.755 0.522 
   

รวม 351 3.606 0.450    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 19 การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least 
Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 20 
 
 

   ส
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สมุดกลาง



85 

 

ตารางที 20 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 

ทศันคติ
ต่อการ
ประกอบ
การใน
ภาพรวม 

รายได้เฉลยี
ต่อเดือน 

Mean 

300 $ / 
200 

EUR 
หรือตาํ
กว่า 

301-600 
$/  

201-400 
EUR 

601-900 
$/ 

 401-600 
EUR 

901-
1,200 $/  
601-800 

EUR 

1,201-
1,500 $/ 

801-
1,000 
EUR 

มากกว่า 
1,501 $/ 

1,001 
EUR 

3.636 3.567 3.606 3.462 3.647 3.755 
300 $ / 200 
EUR หรือตาํ
กว่า 

3.636 - 0.069 0.031 0.174 -0.011 -0.118 

301-600 $/  
201-400 
EUR 

3.567 - - -0.038 0.105 -0.080 -0.187 

601-900 $/  
401-600 
EUR 

3.606 - - - 0.143* -0.042  -0.149* 

901-1,200 $/  
601-800 
EUR 

3.462 - - - -  -0.185*  -0.292* 

1,201-1,500 
$/ 801-1,000 
EUR 

3.647 - - - - - -0.107 

มากกว่า 
1,501 $/ 
1,001 EUR 

3.755 - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที  20 เมือทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม โดยจาํแนกตามระดบัรายไดเ้ฉลียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า 
รายได้ 901 - 1,200 USD หรือ 601 - 800 EUR ต่อเดือน มีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม ในระดบัน้อยกว่ารายได ้601 - 900 USD หรือ 401 - 600 
EUR ต่อเดือน เท่ากบั 0.143 และแตกต่างเป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 รายได ้1,201 - 1,500 USD / 801 - 1,000 EUR ต่อเดือน มีทศันคติต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม ในระดบัมากกว่ารายได ้901 - 1,200 USD / 601 - 800 
EUR ต่อเดือน เท่ากบั 0.185 และแตกต่างเป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 รายไดม้ากกว่า 1,501 USD/ 1,001 EUR ต่อเดือน มีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม ในระดบัมากกว่ารายได ้601 - 900 USD / 401 - 600 EUR 
ต่อเดือน และรายได้ 901 - 1,200 USD / 601 - 800 EUR ต่อเดือน เท่ากบั 0.149 และ 0.292 
ตามลาํดบั และแตกต่างเป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานที 1.7 สถานภาพทีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั (H0) : สถานภาพทีแตกต่างกันมีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H1) : สถานภาพทีแตกต่างกันมีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม แตกต่างกนั 
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ตารางที 21 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ภาพรวม จาํแนกตามสถานภาพ 

 
ตัวแปรตาม สถานภาพ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ทศันคติ 
ต่อการ

ประกอบการ
ในภาพรวม 

โสด 266 3.621 0.392 0.888 0.412 ไม่แตกต่าง 
แต่งงาน 75 3.545 0.570    

หยา่/เป็นหมา้ย 10 3.658 0.799    
รวม 351 3.606 0.450    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 21 การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม จาํแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
 สมมติฐานที  1.8 พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติส่งผลต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั (H0) : พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติมีความสมัพนัธ์
กบัทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
 สมมติฐานรอง (H1) : พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติไม่มีความสมัพนัธ์
กบัทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
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ตารางที 22 ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ กบัทศันคติต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 

 
พฤติกรรมการบริโภค   χ² Sig. 

1 ผูท้ีมาร้านอาหารดว้ย 340.92 0.001* 
2 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 440.88 0.000* 
3 เหตุผลหลกัในการมาร้านอาหาร 596.29 0.000* 
4 อาหาร/เครืองดืมทีมกัมารับประทาน 479.47 0.000* 
5 อาหารไทยทีชอบรับประทานมากทีสุด 1065.30 0.000* 
6 อาหารสากลทีชอบรับประทานมากทีสุด 466.67 0.000* 
7 เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอลท์ีชอบดืมมากทีสุด 660.58 0.000* 
8 เครืองดืมทีมีแอลกอฮอลท์ีชอบดืมมากทีสุด 439.93 0.000* 
9 ช่วงเวลาในการมาร้านอาหาร 981.25 0.000* 
10 ระยะเวลาในการใชบ้ริการแต่ละครัง 419.29 0.000* 
11 ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแต่ละครัง 532.77 0.000* 
12 วธีิในการชาํระค่าบริการ 164.94 0.000* 
13 รูปแบบร้านอาหารทีเลือก 506.46 0.000* 
14 รูปแบบในการเลือกร้านอาหาร 463.60 0.000* 
15 ความถีในการมาใชบ้ริการร้านอาหาร ในขณะทพีกัอาศยัอยู่

ในถนนขา้วสาร 
378.08 0.000* 

16 แหล่งขอ้มูลข่าวสารหลกั เกียวกบัร้านอาหารในถนน
ขา้วสาร 

899.97 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 22 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียว
ต่างชาติ กับทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร พบว่า พฤติกรรมการ
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บริโภคมีความสัมพนัธ์กับทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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บทที 5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรือง พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร   ในการวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ 1) เพือศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติ 2) เพอืศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียว
ต่างชาติทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการ
วิจัยคือ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมาเยือนประเทศไทย และพกัอาศยัในบริเวณถนน
ขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ 
จาํนวน 351 คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  โดยเครืองมือทีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  ซึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ขอ้มูลเกียวกบัขอ้มูล
ด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู ้ตอบแบบสอบถาม  3) ข้อมูลเกียวกับระดับทัศนคติของ
นักท่องเทียวต่างชาติทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการและ
การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์การเพิมผลผลิตและคุณภาพในการทาํงาน ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (SPSS/PC) สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
การแจกแจงความถี ใชค้่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ t การทดสอบ
สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เพือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติในด้านต่างๆ และการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร  สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

 
1.  สรุปผลการศึกษา 
 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ลักษณะทัวไปของผูต้อบแบบสอบถามทีพกัอาศัยในบริเวณถนนขา้วสาร  และ
บริเวณใกล้เคียง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21–30 ปี มีระดับ
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การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 601-900 

USD หรือ 401-600 EUR และมีสถานภาพโสด 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยั 
และรับประทานอาหารในร้านอาหาร ในบริเวณถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียง พบวา่ 

2.1 ผูท้ีมาร้านอาหารดว้ย พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเทียวต่างชาติ มาร้านอาหารกบั
เพอืน รองลงมาไดแ้ก่ มาร้านอาหารคนเดียว  

2.2 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่เพือนเป็นผูมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร รองลงมาไดแ้ก่ ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเลือกร้านอาหาร  

2.3 เหตุผลหลักในการมาร้านอาหาร พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่มา
ร้านอาหารเพอืรับประทานอาหาร รองลงมาไดแ้ก่ เพอืสงัสรรค ์ 

2.4 อาหารหรือเครืองดืมทีมักมารับประทาน พบว่า ส่วนใหญ่มักมารับประทาน
อาหารไทย เช่น ตม้ยาํกุง้ ผดัไทย ยาํ รองลงมาไดแ้ก่ เครืองดืมแอลกอฮอล์  

2.5 อาหารไทยทีชอบรับประทานมากทีสุด พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเทียวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ชอบรับประทานผดัไทย รองลงมาไดแ้ก่ ตม้ยาํกุง้  

2.6 อาหารสากลทีชอบรับประทานมากทีสุด พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่
ชอบรับประทานพาสตา้ รองลงมาไดแ้ก่ สเตก๊  

2.7 เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอลท์ีชอบดืมมากทีสุด พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติส่วน
ใหญ่ชอบดืมนาํผลไมปั้น รองลงมาไดแ้ก่ นาํผลไม ้ 

2.8 เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ทีชอบดืมมากทีสุด พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติ ส่วน
ใหญ่ชอบดืมเบียร์ รองลงมาไดแ้ก่ ไวน์  

2.9 ช่วงเวลาในการมาร้านอาหาร พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่ มา
ร้านอาหารในช่วงเวลา 19.01-21.00 น. รองลงมาไดแ้ก่ เวลา 17.01 - 19.00 น.  

2.10 ระยะเวลาในการใชบ้ริการแต่ละครัง พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่ใช้
เวลามากกวา่ 40 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชวัโมง รองลงมาไดแ้ก่ ใชเ้วลา 31 - 40 นาที  

2.11 ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแต่ละครัง พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเทียวต่างชาติเสีย
ค่าใชจ่้ายในแต่ละครัง 6.1-9 USD หรือ 4.1-6 EUR รองลงมาไดแ้ก่ 3.1-6 USD หรือ 2.1-4 EUR  

2.12 วธีิในการชาํระค่าบริการ พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติมกัชาํระดว้ยเงินสด  
2.13 รูปแบบร้านอาหารทีเลือก พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่มักเลือก

ร้านอาหารทีตงัอยูริ่มถนน รองลงมาไดแ้ก่ ร้านอาหารทีมีทีนงันอกร้าน (Outdoor)  
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2.14 รูปแบบในการเลือกร้านอาหาร  พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่ไป
ร้านอาหาร 2-3 ร้านสลบักนัไปมา รองลงมาไดแ้ก่ ลองเปลียนร้านไปเรือยๆ  

2.15 ความถีในการมาใชบ้ริการร้านอาหารแต่ละวนั ในขณะทีพกัอาศยัอยูใ่นถนน
ขา้วสาร พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่มาใชบ้ริการร้านอาหาร วนัละ 2 ครัง รองลงมาไดแ้ก่ 
วนัละ 3 ครัง  

2.16 แหล่งข้อมูลข่าวสารหลัก  เกียวกับร้านอาหารในถนนข้าวสาร พบว่า  
แหล่งขอ้มูลข่าวสารของนักท่องเทียวต่างชาติ ส่วนใหญ่ คือ เพือนหรือญาติ รองลงมาได้แก่ 
อินเตอร์เน็ต  
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร 

  นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
และบริเวณใกลเ้คียง ในภาพรวมมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมาก ( = 3.61) เมือเรียงลาํดบัเป็นราย
ดา้นแลว้ พบวา่ 

3.1 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.81) ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย มากทีสุด เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้แล้วพบว่า นักท่องเทียวต่างชาติ มีระดับทศันคติเห็นในระดับมากทงั 3 ขอ้ โดยในเรือง
ร้านอาหารอยูใ่กลโ้รงแรมหรือเกสตเ์ฮา้ส์ มากทีสุด ( = 3.85) รองลงมา คือ เรืองมีทีนังรองรับ
ลูกคา้เพยีงพอ ( = 3.81) และเห็นดว้ยในเรืองมีทีนังนอกร้าน (Outdoor) เพียงพอ น้อยทีสุด ( = 

3.78) 

3.2 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.77) ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร  ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ เป็น
อนัดบัรองลงมา ในดา้นบุคลากร นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้ เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองพนักงานทีให้บริการมีความ
สุภาพ อัธยาศัยดี และเป็นกันเอง มากทีสุด ( = 3.84) สําหรับด้านกระบวนการให้บริการ 
นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ นักท่องเทียว
ต่างชาติมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองมีความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหาร เครืองดืมตามรายการทีสังไป 
มากทีสุด ( = 3.84) 

3.3 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.75) ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร  ด้านผลิตภณัฑ์ ในระดับมาก 5 ขอ้ และปานกลาง
ระดับ 1 ข้อ เมือพิจารณาเป็นรายข้อ นักท่องเทียวต่างชาติมีทัศนคติทีเห็นด้วยในเรืองความ
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หลากหลายของอาหารมากทีสุด ( = 4.01) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองอาหารมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง นอ้ยทีสุด ( = 3.37) 

3.4 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.68) ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นราคา ในระดบัมากทุกขอ้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
นกัท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองราคาอาหารและเครืองดืมเป็นราคาทีสามารถจ่ายได ้
มากทีสุด ( = 3.72) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองราคาอาหารมีความเหมาะสมกบัปริมาณและ
คุณค่าของอาหาร นอ้ยทีสุด ( = 3.66) 

3.5 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.56) ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร  ดา้นคุณภาพการให้บริการ ในระดบัมากทุกขอ้ เมือ
พจิารณาเป็นรายขอ้ นกัท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองลูกคา้สามารถมนัใจในคุณภาพ
อาหารและเครืองดืมของร้าน มากทีสุด ( = 3.63) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองลูกคา้สามารถ
มนัใจในคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทีร้าน นอ้ยทีสุด ( = 3.46) 

3.6 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทัศนคติเห็นด้วยในระดับมาก ( = 3.46) ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัมาก 4 ขอ้ และ
ระดับปานกลาง 3 ขอ้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติทีเห็นด้วยในเรือง
เมนูอาหารมีรูปอาหารแสดงประกอบ ช่วยให้ง่ายต่อการตดัสินใจสังอาหาร มากทีสุด ( = 3.88) 

และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองมีการจดัรายการพเิศษในเทศกาลต่างๆ นอ้ยทีสุด ( = 3.13) 

3.7 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( = 3.37) ต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ด้านลักษณะทางกายภาพ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
นกัท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติในระดบัมาก 3 ขอ้ และระดบัปานกลาง 3 ขอ้โดยมีทศันคติทีเห็นดว้ย
ในเรืองภายในร้านมีบรรยากาศดี มากทีสุด ( = 3.63) และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองห้องนาํมี
ความสะอาด นอ้ยทีสุด ( = 3.03) 

 4. การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทียวต่างชาติ และ
ทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในภาพรวม 

  4.1 ความแตกต่างของทศันคติของนักท่องเทียวต่างชาติ ต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ พบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนั ในทศันคติต่อการประกอบการในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  4.2 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใน
ภาพรวม จาํแนกตามสญัชาติ พบวา่ มีความแตกต่างกนั ในทศันคติต่อการประกอบการในภาพรวม 
โดยชาวแอฟริกัน มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม ใน
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ระดบัมากกว่าชาวยโุรป ชาวเอเชีย ชาวออสเตรเลีย และชาวอเมริกนั เท่ากบั 0.330 , 0.454 , 0.380 

และ 0.390 และแตกต่างเป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  4.3 ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารใน
ภาพรวม จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนั ในทศันคติต่อการประกอบการ
ในภาพรวม โดยรายได ้901-1,200 USD หรือ 601-800 EUR ต่อเดือน มีทศันคติต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม ในระดบัน้อยกว่ารายได ้601-900 USD หรือ 401-600 

EUR ต่อเดือน เท่ากบั 0.143 และแตกต่างเป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

รายได ้1,201-1,500 USD / 801-1,000 EUR ต่อเดือน มีทศันคติต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม ในระดับมากกว่ารายได ้901-1,200 USD / 601-800 

EUR ต่อเดือน เท่ากบั 0.185 และแตกต่างเป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

รายไดม้ากกวา่ 1,501 USD/ 1,001 EUR ต่อเดือน มีทศันคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสารในภาพรวม ในระดบัมากกว่ารายได ้601-900 USD / 401-600 EUR ต่อ
เดือน และรายได ้901-1,200 USD / 601-800 EUR ต่อเดือน เท่ากบั 0.149 และ 0.292 ตามลาํดับ 
และแตกต่างเป็นรายคู่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติ กบั
ทัศนคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคมี
ความสมัพนัธก์บัทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 

 6. จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหาร จาํนวน 4 ร้านในบริเวณถนนขา้วสาร 
ถนนรามบุตรี และซอยตรอกมะยม ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ระบุว่า พฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเทียวต่างชาติเมือ 10 ปีก่อนกับปัจจุบัน ไม่เปลียนแปลงมากนัก มีเพียงในระยะหลัง
นักท่องเทียวต่างชาตินิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติมากขึน สําหรับการติดต่อสือสารกับ
นกัท่องเทียวต่างชาติ ทางร้านและพนกังานสามารถสือสารภาษาองักฤษกบันักท่องเทียวต่างชาติ มี
เพียงนักท่องเทียวทีไม่สามารถสือสารภาษาอังกฤษไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เช่น นักท่องเทียวญีปุ่ น 
เกาหลี หรือนกัท่องเทียวบางประเทศเท่านนั ทีไม่สามารถสือสารดว้ยภาษาองักฤษเขา้ใจกนัมากนัก 
จึงใชก้ารดูรูปภาพอาหารประกอบ หรือใชก้ารสอบถามจากพนกังาน ในการสงัอาหารและเครืองดืม 
สําหรับช่วงเวลาทีขายอาหารดีทีสุดของผูป้ระกอบการร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณ
ใกลเ้คียงคือ ช่วงพฤศจิกายน ถึงเมษายน ส่วนช่วงเวลาทีเหลือก็มีลูกคา้มาใชบ้ริการบา้ง แต่ไม่มาก  
 ส่วนปัญหาในการประกอบการ ทีมีลูกคา้หลกัเป็นนักท่องเทียวต่างชาตินัน ก็มีปัญหา
บา้งเล็กนอ้ย เช่น ลูกคา้สงัอาหาร แลว้รับประทานไปครึงจานหรือหมดจานแลว้ แลว้ไม่ยอมจ่ายเงิน 
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โดยอา้งวา่ไม่ไดส้ัง ทางร้านก็ตอ้งพยายามเก็บเงินจากลูกคา้ให้ได ้เพราะทางร้านถือว่าถา้อาหารที
ได้รับไปไม่ตรงกับทีลูกค้าต้องการ เขาควรต้องบอกทางร้านหรือขอเปลียนอาหารจานนัน 
นอกจากนีก็ยงัมีปัญหาลูกคา้เมาสุรา หากทีร้านเห็นว่าลูกคา้เมาสุรามาแล้ว แล้วจะสังเครืองดืม
แอลกอฮอล์อีก ทางร้านก็จะไม่ให้บริการ เนืองจากเกรงว่าจะไปรบกวนลูกคา้คนอืน ซึงโดยรวม
แลว้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร มีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาในการประกอบการ แต่ทางร้านก็มีการ
ปรับตวัเพอืตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวต่างชาติ ดว้ยการพฒันาเมนูอาหารใหม่ๆ จาก
การไปรับประทานอาหารทีอืนแล้วนํามาเพิมเป็นเมนูอาหารในร้าน รวมถึงให้คนรู้จักของ
ผูป้ระกอบการไปลองรับประทานอาหารทีร้านอืนในบริเวณใกล้เคียง เพือดูว่าร้านอาหารอืนมี
เมนูอาหารอยา่งไร 

   
2. อภิปรายผล 
 จากขอ้คน้พบของการวจิยัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี  

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวต่างชาติทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวต่างชาติ พบว่า นักท่องเทียว
ต่างชาติทีพกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 21–30 ปี 
มีระดบั ประกอบอาชีพอิสระ และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 601 - 900 USD หรือ 401 - 600 

EUR ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตฤณ พริงประเสริฐ (2553) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความ
พงึพอใจในการใชบ้ริการทีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร ซึงพบวา่ นักท่องเทียว ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี อาชีพนกัเรียนและนักศึกษา มีรายได ้301-600 USD และ 201-
410 EUR เนืองจากระยะเวลาในการลงพืนทีเพือเก็บขอ้มูลของ ตฤณ พริงประเสริฐ (2553) อยูใ่น
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกนัยายน 2553 แต่การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดล้งพืนทีเพือเก็บขอ้มูล
ระหว่างเดือนกนัยายน 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 โดยเก็บขอ้มูลจากนักท่องเทียวต่างชาติ ดว้ย
การแบ่งเชือชาติจาก 5 ทวีป ไดแ้ก่ นักท่องเทียวชาวเอเชีย ชาวออสเตรเลีย ชาวยโุรป ชาวอเมริกนั 
และชาวแอฟริกนั จึงทาํให้ไดข้อ้มูลส่วนบุคคลไม่สอดคลอ้งกนั แต่ขอ้มูลส่วนบุคคล เรืองจาํนวน
เพศชายทีมากกวา่เพศหญิงนนั สอดคลอ้งกบัจาํนวนนกัท่องเทียวระหวา่งประเทศ  เดือนมกราคม – 
ธนัวาคม ปี 2553 จาํแนกตามเพศ ของกรมการท่องเทียว แผนกสถิตินักท่องเทียว ทีแสดงจาํนวน
นกัท่องเทียวเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63 ของจาํนวนนกัท่องเทียวทงัหมด และในช่วงเวลาทีผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนักท่องเทียวต่างชาตินัน เป็นช่วงทีมีวนัหยดุหลายวนั เช่น วนัคริสตม์าส วนัปี
ใหม่ จึงทาํใหมี้นกัท่องเทียวเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Mill (1990) ไดอ้ธิบายเกียวกบัการท่องเทียวในวนัหยดุ (Holiday) ซึงเป็นหนึงในวตัถุประสงค์
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การเดินทางท่องเทียวของนักท่องเทียว ไวว้่า การเดินทางท่องเทียวเป็นการผ่อนคลายความเครียด
จากการทาํงานเพอืการดาํรงชีพ ในวนัหยดุจึงมีนกัท่องเทียวจาํนวนมากนิยมเดินทางไปต่างถินหรือ
นอกถินฐานทีอยูอ่าศยั ชาวตะวนัตกนิยมเดินทางออกนอกเมืองหรือเดินทางไปทอ้งถินอืน เพือ
พกัผ่อนในวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือพกัร้อน จนเป็นวฒันธรรมของการเดินทางท่องเทียวของ
ชาวตะวนัตก 
 2. ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยมี
รายละเอียด ดงันี 
  2.1 จากการวจิยันี พบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเทียวต่างชาติ มาร้านอาหารกบัเพือน และ
เพือนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สิริชัย เพียร
ประเสริฐ (2549) ทีศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยา ของ
นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ พบว่าพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยาของนักท่องเทียว
ชาวต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่นักท่องเทียวชาวต่างประเทศไปรับประทานอาหารกบัเพือน ผูท้ีมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกร้านอาหารของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศคือ เพือน และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วรางคณา ครบปรัชญา (2550) ศึกษาเรือง ทศันคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคทีมีต่อร้านอาหารยาํแซ่บในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ใหผู้บ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารทีร้านยาํแซ่บมากทีสุด และเป็นบุคคลทีมกัไปร่วมรับประทาน
อาหารทีร้านยาํแซ่บมากทีสุด คือ เพอืน  
  2.2 เหตุผลหลักในการมาร้านอาหาร จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า นักท่องเทียว
ต่างชาติส่วนใหญ่มาร้านอาหารเพือรับประทานอาหาร รองลงมา เพือสังสรรค ์ซึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ปริยดา ตรุยานนท์ (2545) ศึกษาเรือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเทียวชาวต่างประเทศทีมีต่อร้านอาหารไทยในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นักท่องเทียวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่รับประทานอาหารไทยในมือเยน็ และมีเหตุผลในการ
รับประทานอาหารไทย คือ เพือรับประทานอาหาร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณธชัพงศ ์โชติ
ปรีชารัตน์  (2552) ศึกษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญีปุ่ นยา่นถนนนิมมานเหมินทร์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
พบวา่ โอกาสทีนิยมไปรับประทานอาหารญีปุ่ นยา่นถนนนิมมานเหมินทร์ จากการไปบริโภคอาหาร
ญีปุ่ น รองลงมาคือ พบปะสงัสรรคเ์พือนฝูง แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริชยั เพียรประเสริฐ 
(2549) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยา ของนักท่องเทียว
ชาวต่างประเทศ พบว่าเหตุผลหลกัในการมาร้านอาหารของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ คือ เพือ
สังสรรค์กับเพือน รองลงมา คือ เพือรับประทานอาหาร ซึงจากผลการวิจยัขา้งตน้ทงัหมดนัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   97 

 

 

สอดคล้องกับแนวคิดของ จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ทีกล่าวไวว้่า นอกจากความตอ้งการ
อาหาร ซึงเป็นความตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษยแ์ล้ว ธุรกิจภตัตาคารร้านอาหารยงัสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทีเหนือขึนไปอีก เช่น ความตอ้งการเขา้สังคมและความตอ้งการความ
บนัเทิง เป็นตน้ 
 3. ขอ้มูลดา้นทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารใน
ถนนขา้วสาร  
  3.1 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติเห็นด้วยในระดบัมากต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย มากทีสุด เมือพจิารณาเป็น
รายขอ้แล้วพบว่า นักท่องเทียวต่างชาติ มีระดับทศันคติเห็นด้วยในระดบัมากทุกขอ้ โดยในเรือง
ร้านอาหารอยูใ่กลโ้รงแรมหรือเกสตเ์ฮา้ส์ มากทีสุด รองลงมา คือ เรืองมีทีนังรองรับลูกคา้เพียงพอ 
และเรืองมีทีนังนอกร้าน (Outdoor) เพียงพอ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริชยั เพียรประเสริฐ 
(2549) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยา ของนักท่องเทียว
ชาวต่างประเทศ พบวา่ นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศมีทศันคติต่อการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยา 
ในด้านการจดัจาํหน่าย (สถานที) โดยมีทศันคติโดยรวมในระดีบดี เมือพิจารณารายขอ้พบว่า 
นักท่องเทียวชาวต่างประเทศมีทศันคติต่อการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยาในระดับทศันคติดี 
เกียวกบัทาํเลทีตงัของร้านมีความสะดวกในการเดินทาง รองลงมือคือ สถานทีตงัของร้านมีทีจอดรถ
สะดวกสบาย สถานทีของร้านอาหารสะอาด บรรยากาศในร้านดี และมีทีนงัเพยีงพอ และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ สุรชยั จิวเจริญสกุล (2550) ทาํเลทีตงัร้านอาหารเป็นปัจจยัสาํคญัลาํดับตน้ๆ ของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารทีตอ้งนาํไปพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ ในเรืองทาํเลทีตงัอยูใ่นแหล่ง
หรือย่านทีมีคนอยู่หนาแน่น หรือมีคนพลุกพล่าน อยู่ในย่านทีมีกําลังซือ ตังอยู่ในตาํแหน่งที
มองเห็นไดง่้าย อยูบ่นเสน้ทางทีลูกคา้มาใชบ้ริการง่าย มีทีจอดรถไวบ้ริการ และมีรถยนตแ์ล่นผ่าน
จาํนวนมาก แต่ไม่อยูบ่นเสน้ทางทีรถเคลือนทีดว้ยความเร็วสูง 
  3.2 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมากต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ เป็น
อนัดบัรองลงมา ในดา้นบุคลากร เมือพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติ
ในระดบัมาก ในเรืองพนกังานทีใหบ้ริการมีความสุภาพ อธัยาศยัดี และเป็นกนัเอง ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ณธชัพงศ ์โชติปรีชารัตน์ (2552) ศึกษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที
มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่ นยา่นถนนนิมมานเหมินทร์ 
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัทีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ปัจจัยด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึงในปัจจัยย่อยด้านบุคคล พบว่า ปัจจัยทีผู ้ตอบ
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แบบสอบถามให้ระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบั คือ พนักงานเอาใจใส่
ลูกคา้ รองลงมา คือ พนักงานมีบุคลิกภาพทีดี มีความสุภาพ มีพนักงานให้บ ริการอย่างเพียงพอ 
พนกังานสามารถใหค้าํแนะนาํเมนูใหม่ๆ ไดแ้ละ พนักงานมีความรู้เกียวกบัอาหารเป็นอยา่งดี และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมการตลาดของการตลาดบริการของ ฉัตราพร เสมอใจ (2547) ที
กล่าวไวว้่า คน (People) คนเป็นปัจจยัสําคญัทีอาจทาํให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพหรือเป็นผูท้าํลาย
คุณภาพก็ได ้ บริษทัตอ้งเตรียมกระบวนการเกียวกบัคนหรือบุคลากรเป็นสาํคญั ตงัแต่การสรรหา 
รับ  ฝึกอบรม และกระตุ้นพนักงาน  โดยเฉพาะพนักงานทีต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรชัย จิวเจริญสกุล  (2550) ทีกล่าวไวว้่า คน ทาํให้ระบบงานธุรกิจ
ร้านอาหารทีวางและกาํหนดไว ้สามารถขบัเคลือนไปไดต้ามวตัถุประสงคท์ีตอ้งการ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจร้านอาหารจาํเป็นตอ้งมีความรู้และความสามารถในการบริหารและจดัการคนให้ทาํงานไดดี้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สาํหรับดา้นกระบวนการให้บริการ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า นักท่องเทียว
ต่างชาติมีทศันคติในระดบัมาก ในเรืองมีความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหาร เครืองดืมตามรายการทีสัง
ไป และความรวดเร็วในการบริการด้านต่างๆ เช่น รับออร์เดอร์, ปรุงอาหาร, รับชาํระเงิน ซึง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ตฤณ พริงประเสริฐ (2553) ทีศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการทีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียว
ต่างชาติ ให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการทีพกัแบบเกสต์
เฮาส์บริเวณถนนขา้วสารของปัจจยัดา้นกระบวนการและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์นเกณฑร์ะดบั
ความสาํคญัมาก ไดแ้ก่ เรืองความรวดเร็วและความสะดวกของการ Check-In และ Check-Out ความ
รวดเร็วและความสะดวกในการใหบ้ริการ และความรวดเร็วและความสะดวกในการจองหอ้งพกั ซึง
ผลการวจิยัของผูว้จิยั และของ ตฤณ พริงประเสริฐ ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2546) ทีอธิบายไวว้่า กระบวนการ (Process) เป็นวิธีการดาํเนินการหรือการปฏิบตัิ 
(Operations) ซึงเกียวขอ้งกบัขนัตอนทีจาํเป็นของการใหบ้ริการ กล่าวคือ การสร้างและการส่งมอบ
ผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้จะตอ้งอาศยัการออกแบบและปฏิบติัตามกระบวนการทีมีประสิทธิผล ซึง
หากออกแบบระบบการปฏิบติังานทางดา้นบริการไม่ดี อาจทาํให้ลูกคา้ไดรั้บบริการล่าชา้ได ้และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดองคป์ระกอบทีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอาหารและเครืองดืมของ นิศา ชชักุล 

(2550) ทีกล่าวไวว้่า การจดัการและการควบคุมกิจการดี (Good Management Control) คือ การ
จดัการทีดีต่อลูกคา้ ไม่มีขอ้บกพร่อง ลูกคา้ได้รับการบริการทีสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึง
ผูป้ระกอบการต้องดูแลเอาใจใส่ และมีความสามารถในการบริหารคน (Man) เงิน (Money) 

เครืองจกัร (Material) การจดัการ (Management) ให้ผสมผสานกนัได้ ซึงในการปฏิบตัิงานตอ้งมี
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การวางแผน (Planning) การจดัการองคก์าร (Organizing) การบงัคบับญัชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Co-Ordinating) และการควบคุม (Controlling) นอกจากนีควรมีการเก็บขอ้มูลลูกคา้ 
เพอืการศึกษาวจิยัตลาด 

3.3 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติเห็นดว้ยในระดับมากต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ดา้นผลิตภณัฑ ์เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า 
นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติทีเห็นด้วยในเรืองความหลากหลายของอาหารมากทีสุด และมี
ทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูง น้อยทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วรางคณา ครบปรัชญา (2550) ทศึีกษาเรือง ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อร้านอาหารยาํ
แซ่บในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีทศันคติในระดบัทีดีต่อดา้นส่วนประกอบ
ของผลิตภณัฑร้์านอาหารยาํแซ่บ โดยผูบ้ริโภคมีทศันคติสูงทีสุดต่อรายการอาหารของร้านยาํแซ่บมี
ความหลากหลาย เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมีทศันคติตาํทีสุดต่ออาหารทีร้านยาํแซ่บ
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลรัฐ ลิมไขแสง (2551) ทีศึกษาเรือง 
พฤติกรรมการบริโภคช็อกโกแลตของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากทีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัย่อยทีมีผลอยู่ใน
ระดบัมากทีสุดคือ รสชาติดี รองลงมาไดแ้ก่ บรรจุภณัฑมี์คุณภาพและสวยงาม ความหวานไม่สูง
เกินไป ยหีอ้ของช็อกโกแลต มีประเภทช็อกโกแลตหลากหลายให้เลือกซือ 
  3.4 นักท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัมากต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ดา้นการส่งเสริมการตลาด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้
แลว้พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองเมนูอาหารมีรูปอาหารแสดงประกอบ 
ช่วยให้ง่ายต่อการตดัสินใจสังอาหาร มากทีสุด และมีทศันคติทีเห็นด้วยปานกลางในเรืองมีการ
ประชาสมัพนัธร้์านใหลู้กคา้รู้จกัและเกิดการจดจาํ มีการแนะนาํเมนูอาหารใหม่หรืออาหารแนะนาํ 
ให้ลูกคา้ทราบ และการจดัรายการพิเศษในเทศกาลต่างๆ ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริชัย 
เพียรประเสริฐ (2549) ทีศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยา 
ของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ พบว่า นักท่องเทียวชาวต่างประเทศมีทศันคติในระดับดี เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงจากค่าเฉลียระดับทศันคติจากมากไปน้อยไดด้ังนี มีการแนะนาํเมนู
ใหม่ๆ ใหลู้กคา้ทราบ มีการส่งเสริมการขายโดยการใหส่้วนลดต่างๆ เช่น คูปองลดราคา สือโฆษณา
ของร้านอาหารเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและน่าสนใจ มีการจดัรายการพิเศษในเทศกาลต่างๆ และบอร์ด
เมนูอาหารภายในร้านอาหารเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและน่าสนใจ ตามลาํดบั 
  3.5 นกัท่องเทียวต่างชาติ มีทศันคติเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เมือพิจารณาเป็นราย
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ขอ้แลว้พบวา่ นกัท่องเทียวต่างชาติมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองภายในร้านมีบรรยากาศดี มากทีสุด 
และมีทศันคติทีเห็นดว้ยในเรืองหอ้งนาํมีความสะอาด น้อยทีสุด และจากการศึกษา รวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ ของ ศรัญยา วรากุลวทิย ์(2546) พบวา่ นกัท่องเทียวต่างประเทศมีความเห็นว่าร้านอาหารและ
ภตัตาคารทีนักท่องเทียวคาํนึงมากทีสุด ได้แก่ ความสะอาดของสถานทีและภาชนะทีใช้ ความ
ปลอดภยัในสถานที อุปกรณ์ถูกสุขลกัษณะ ความสะอาดของห้องนาํ และมีบรรยากาศทีดี และผล
จากการวิจยัของสมมิตร จรัสศรี และคนอืนๆ (2541) ทีศึกษาเรือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตเทศบาล เมืองพษิณุโลก พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ในดา้น
สถานทีทีควรปรับปรุงตกแต่งร้านมีบรรยากาศทีเป็นธรรมชาติ มีความสะอาดของห้องนาํ มีทีจอด
รถสะดวก สภาพแวดลอ้มทีดี ซึงผลวิจยัของผูว้ิจยั และขอ้คน้พบจาก ศรัญยา วรากุลวิทย ์และสม
มิตร จรัสศรี และคนอืนๆ ขา้งตน้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตราพร เสมอใจ (2547) ที
กล่าวไวว้่า สิงมีตวัตนทีมองเห็นได้ (Physical Evidence) ทีเขา้มาเกียวขอ้งกับการบริการ เป็น
องค์ประกอบของธุรกิจบริการทีลูกค้าสามารถมองเห็น และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น 
อาคารสํานักงาน การแต่งกายของพนักงาน การตกแต่งสํานักงาน สัญลักษณ์ของบริษทั ซึงสิง
เหล่านีอาจช่วยสะทอ้นถึงรูปแบบ และคุณภาพของบริษทั ซึงอาจช่วยเสริมสร้างความมนัใจให้แก่
ลูกคา้ รวมถึงเป็นการสะทอ้นรสนิยมของลูกคา้ดว้ย ดงันนับริษทัควรตอ้งจดัการใหดี้ เพราะสามารถ
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

 4. ขอ้มูลด้านความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนน
ขา้วสาร และปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร และปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า สัญชาติของนักท่องเทียวที
แตกต่าง มีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเกียวกบัการเกิดทศันคติ ของ Foster (1952) ทีอธิบายไวว้า่ การเกิดทศันคติขึนอยูก่บัสาเหตุ 2 
ประการ คือ ประสบการณ์ทีบุคคลมีกบัสิงของ บุคคล หมู่คณะ เรืองราวต่างๆ หรือสถานการณ์ และ
ระบบค่านิยมและการตดัสินค่านิยม เนืองจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการตดัสินค่านิยมไม่
เหมือนกนั คนแต่ละกลุ่มจึงอาจจะมีทศันคติต่อสิงเดียวกนัแตกต่างกนัได ้การทีบุคคลหนึงบุคคลใด
จะมีทศันคติทีดี หรือไม่ดีต่อสิงหนึงสิงใด ยอ่มขึนอยูก่บัวฒันธรรม ค่านิยม หรือบรรทดัฐานของ
กลุ่มทีบุคคลนนัร่วมใชชี้วติอยู ่
 5. ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
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  จากผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมและทศันคติ พบวา่ 
นกัท่องเทียวต่างชาติมีพฤติกรรมการบริโภคสมัพนัธก์บัทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร ซึงสอดคลอ้งกบัการใหค้าํจาํกดัความของ นอร์แมน แอล มุนน ์(Norman L. Munn, 

1971) ซึงไดใ้หค้าํจาํกดัความของทศันคติวา่ คอื ความรู้สึกและความคิดเห็นทีบุคคลมีต่อสิงของ 
บุคคล สถานการณ์ สถาบนัและขอ้เสนอใดๆ ในทางทียอมรับหรือปฏิเสธ ซึงมีผลใหบุ้คคลพร้อมที
จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัตลอด ซึงขอ้มูลการศึกษาดา้นพฤติกรรม
การบริโภคนนั จากแนวคิดของฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์ วารีวนิช (2551) ไดก้ล่าววา่ 
พฤติกรรมการบริโภค สามารถช่วยใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ ทาํใหเ้ขา้ใจ และสามารถวางแผน
ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนียงัเป็นขอ้มูลสาํหรับ
ผูป้ระกอบการในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ช่วยในการประเมินโอกาสทางการตลาด และ
ช่วยในการกาํหนดกลยทุธอี์กดว้ย 
 6. จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหาร จาํนวน 4 ร้านในบริเวณถนนขา้วสาร 
ถนนรามบุตรี และซอยตรอกมะยม ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ไม่มีปัญหาในการ
ประกอบการ แต่ทางร้านกมี็การปรับตวัเพอืตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทียวต่างชาติ ดว้ย
การพฒันาเมนูอาหารใหม่ๆ จากการไปรับประทานอาหารทีอืนแลว้นาํมาเพมิเป็นเมนูอาหารในร้าน 
รวมถึงใหค้นรู้จกัของผูป้ระกอบการไปลองรับประทานอาหารทีร้านอืนในบริเวณใกลเ้คียง เพอืดูวา่
ร้านอาหารอืนมีเมนูอาหารอยา่งไร ซึงการปรับตวัดงักล่าว ถือเป็นการเพมิความสามารถแข่งขนั  
ดว้ยเพมิความหลากหลายของอาหาร และปรับเมนูใหมี้อาหาร เครืองดืม ใหใ้กลเ้คียงกบัร้านอาหาร
อืนๆ ในบริเวณนนั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเพมิยอดขายอาหารและเครืองดืม ของสวสัดิการ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2548) ทีอธิบายไวว้า่ ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืม ควรมี
การผลิตสินคา้ใหม่ คือ มีอาหารรายการใหม่นาํเสนอกบัลูกคา้ มีการปรับเปลียนเปลียนรายการ
อาหารแมก้ระทงัสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารใหแ้ปลกไป ซึงอาจกระตุน้การซือและ
เพมิยอดขายได ้

 

3. ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษา  พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร สามารถสรุปและเสนอแนะเพือเป็นแนวทางเกียวกบั
งานวจิยัดงันี  
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1.1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทัศนคติของนักท่องเทียวต่างชาติต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติมีค่าเฉลียทศันคติต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ น้อยทีสุด 2 อันดบัสุดทา้ย ดังนันผูป้ระกอบการร้านอาหาร ควรให้ความสําคญักับการ
ส่งเสริมการตลาดมากขึน เนืองจากภายในถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียงมีร้านอาหารตงัอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก จึงควรมีการสร้างเอกลกัษณ์ของร้าน โดยการตกแต่งร้าน หรือปรับปรุงเมนูอาหารของ
ร้าน เช่น การตกแต่งภายนอกร้าน ภายในร้าน เมนูอาหาร รวมถึงเครืองแบบพนักงาน เป็นแบบธีม 
(Theme) ด้วยการสร้างความแตกต่างของร้านตามธีมของร้านให้มีความโดดเด่นกว่าร้านอาหาร
ทวัไป และการเน้นการขายอาหารเฉพาะอย่าง เช่น ร้านอาหารทะเล ร้านสเต็ก ร้านอาหาร การ
ประชาสมัพนัธร้์านทางอินเตอร์เน็ต ดว้ยการสร้างเวบ็ไซตห์รือแฟนเพจ (Fanpage) บนเวบ็ไซตเ์ฟส
บุค (www.facebook.com) ให้นักท่องเทียวเกิดการรู้จกั จดจาํ ติดตามข่าวสาร และเมนูอาหารใหม่
ของร้านอาหารได้ รวมถึงมีการจดัรายการอาหารพิเศษในเทศกาลต่างๆ เพือดึงดูดนักท่องเทียว
ต่างชาติ นอกจากนีผูป้ระกอบการร้านอาหาร ควรให้ความสําคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายที
เกียวขอ้งกับผูป้ระกอบการร้านอาหารกาํหนด เช่น ขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรือง สถานที
จาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ทีผูจ้ดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร ตอ้งจดัสถานทีตลอดจนสิงอืนทีใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะและ
เงือนไขทีกาํหนด (สาํนกัอนามยั, กรุงเทพมหานคร 2552) เพอืความปลอดภยัของนักท่องเทียว และ
เพอืเป็นภาพลกัษณ์ทีดีแก่สถานทีท่องเทียวแห่งนี  

1.2 จากแบบสอบถามในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นคุณภาพการให้บริการ เมือพจิารณา
เป็นรายขอ้ เห็นไดว้่านักท่องเทียวต่างชาติ มีค่าเฉลียระดบัทศันคติในเรืองโภชนาการอาหารน้อย
ทีสุด จากขอ้คาํถามทงัหมดของดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นคุณภาพการให้บริการ ซึงแสดงให้เห็นว่า
นกัท่องเทียวต่างชาติใหค้วามสาํคญักบัเรืองโภชนาการอาหาร โดยปกติแลว้ร้านอาหารต่างๆ จะถูก
ตรวจการประเมินสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหป้้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร (สาํนกัอนามยั, กรุงเทพมหานคร 2552) ดงันี 

1.2.1 ได้รับอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

1.2.2 ผา่นเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ สาํหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ 

1.2.3 ตรวจคุณภาพอาหาร ดว้ยชุดตรวจภาคสนาม (ทางเคมี จุลชีววิทยา แลว้แต่
กรณี) อยูใ่นเกณฑป์ลอดภยั 
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1.2.4 ผูป้ระกอบการได้ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที
กรุงเทพมหานครกาํหนด 

เมือผ่านเกณฑข์า้งตน้แลว้ ทางกรุงเทพมหานครจะออกป้ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภยั และป้ายรับรองนี มีอายกุารรับรอง 1 ปี แต่ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัทีมี
อยูใ่นปัจจุบนันี เป็นป้ายทีระบุขอ้ความเป็นภาษาไทย ดงันันทางหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรปรับปรุง
ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั ให้มีภาษาองักฤษกาํกบัขอ้ความในใบรับรองดว้ย เนืองจาก
ใบรับรองนี สามารถเป็นขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ ในการประกอบการตดัสินใจเลือกร้านอาหารแก่
นักท่องเทียวต่างชาติ และยงัเป็นการช่วยสร้างความมันใจเรืองความปลอดภัยของอาหารแก่
นกัท่องเทียวต่างชาติทีมาใชบ้ริการร้านอาหารในบริเวณนี  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4  ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร 

ทีมา : สาํนักอนามยั กรุงเทพมหานคร, เลือกอาหารปลอดภยั สังเกตป้ายรับรองฯ. (กรุงเทพ: โรง
พมิพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่ชาติ, 2552), 6. 

 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

2.1 การวิจยัครังนีไดใ้ห้ความสาํคญักบักลุ่มตวัอยา่งคือ นักท่องเทียวต่างชาติทีพกั
อาศัยในบริเวณถนนข้าวสาร และบริเวณใกล้เคียง ดังนันในการศึกษาครังต่อไปผูส้นใจควร
ทาํการศึกษานกัท่องเทียวต่างชาติทีพกัอาศยัในบริเวณอืน เช่น ถนนนานา ถนนสีลม ทีเป็นสถานที
ทีตงัอยูใ่จกลางกรุงเทพฯ และมีค่าใชจ่้ายทีสูงกวา่ สาํหรับเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ที
เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ หรือผูท้ีตอ้งการทาํธุรกิจร้านอาหารบริเวณสถานที
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ท่องเทียวอืน ทีเน้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ อาจนาํขอ้มูลทีได ้ไปเป็นขอ้มูล
ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์สาํหรับการพฒันา ปรับปรุงธุรกิจร้านอาหาร ให้มีความสอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเทียวต่างชาติต่อไป 

2.2 เนืองจากการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ด้วยการแจกแบบสอบถามแก่
นกัท่องเทียวต่างชาติ และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารในถนนขา้วสาร ถนนรามบุตรี 
และซอยตรอกมะยม จาํนวน 4 ร้าน ดงันันในการศึกษาครังต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
เกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติ โดยอาจเป็นการสาํรวจขอ้มูล ความคิดเห็น
ในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์นักท่องเทียวต่างชาติ การสังเกตการณ์ และการมีส่วนร่วม รวมถึง
รวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการมากขึน เพอืใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์มากยงิขึน 

2.3 การวจิยัครังนีไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเทียวต่างชาติส่งผลต่อ
การประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ซึงพฤติกรรมการบริโภคนันเป็นส่วนหนึงของ
การศึกษา “ตลาด” ทีเป็นหนึงในแปดของปัจจยัพืนฐานของการประกอบธุรกิจ (ประภสัสร บุญมี 
2550) ทีผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญั อนัไดแ้ก่ 1) คน 2) เงินทุน 3) วตัถุดิบ 4) เครืองจกัร 5) 
การจดัการ 6) ตลาด 7) การปฏิบตัิการ 8) การจูงใจ ดงันันในการศึกษาครังต่อไป ควรมีการศึกษา
ปัจจยัอืน เช่น ปัจจยับุคลากร ในดา้นแรงจูงใจของพนักงาน ความสุขในการทาํงานของพนักงาน 
เนืองจากพนักงานถือเป็นปัจจยัสาํคญั ทีทาํให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพ หรือเป็นผูท้าํลายคุณภาพของ
การบริการในร้านอาหารได้ หรืออาจมีการศึกษาถือกระบวนการจัดการภายในร้านอาหารทีมี
ประสิทธิภาพของร้านอาหารทีประสบความสําเร็จ เพือเป็นต้นแบบสําหรับผูท้ีประกอบการ
ร้านอาหารในถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงผูท้ีตอ้งการทาํธุรกิจร้านอาหารต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้มูลค่าใชจ่้ายเฉลียของนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ ปี 2552 
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ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลยีของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ ปี 2552 

Country of Residence 
Per Capita Spending 

Baht/Day $US/Day 

East Asia 4,160.55 121.33 

Europe  3,699.95 107.9 

The America 4,344.34 126.69 

South Asia  4,402.88 128.4 

Oceania 4,446.13 129.66 

Middle East 4,394.62 128.16 

Africa 4,478.08 130.59 

Grand Total 4,011.21 116.98 

 

หมายเหตุ : อตัราแลกเปลียน 1 US$ = 34.29 บาท 
ทีมา : สาํนกังานพฒันาการทอ่งเทียว กรมการท่องเทียว 
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ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลยีของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ ปี 2552 

Country 

of 

Residence 

Total Shopping Enter- 

tain-

ment 

Sight- 

seeing 

Accom- 

moda- 

tion 

Food & 

Beve- 

rage 

Local 

Trans- 

port 

Miscel- 

laneous 

East Asia 4,160.55 1,133.01 454.47 160.57 1,226.85 713.18 385.68 86.79 

Europe  3,699.95 806.42 428.75 140.04 1,135.41 723.72 414.54 51.07 

The 

America 

4,344.31 987.22 580.94 162.69 1,309.08 763.50 486.08 54.83 

South Asia  4,402.88 1,589.79 374.56 158.39 1,079.44 690.38 420.44 89.88 

Oceania  4,446.13 1,045.97 570.83 185.45 1,395.20 760.62 429.11 58.95 

Middle 

East 

4,394.62 1,241.55 564.64 128.56 1,231.07 746.90 423.91 57.99 

Africa 4,478.08 1,528.25 381.26 125.76 1,216.45 725.27 422.59 78.50 

Grand 

Total 

4,011.21 996.27 461.93 151.60 1,198.11 725.26 412.59 65.45 

 

ทีมา : สาํนกังานพฒันาการทอ่งเทียว กรมการท่องเทียว 
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ภาคผนวก ข 
จาํนวนนกัท่องเทียวระหวา่งประเทศ จาํแนกตามเพศ 
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จาํนวนนกัท่องเทียวระหวา่งประเทศ เดือนมกราคม-ธนัวาคม ปี 2553 จาํแนกตามเพศ 

 

ทีมา : สาํนกังานพฒันาการทอ่งเทียว กรมการท่องเทียว 
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ภาคผนวก ค 
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เรือง สถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ. 2545 
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ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เรือง สถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ. 2545 
(สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 2552) 
 

 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรือง สถานทีจําหน่ายอาหาร และสถานทสีะสมอาหาร พ.ศ.2545 
----------------------------------------- 

 โดยทีเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครว่าด้วยสถานทีจาํหน่ายอาหาร 
และสถานทีสะสมอาหาร 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 45 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 
และมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อนัเป็นพระราชบญัญตัิทีมีบญัญตัิบาง
ประการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระทาํได้โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอ้บญัญติัขึนไว ้ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 7 ผูจ้ดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร ตอ้งจดัสถานทีตลอดจน
สิงอืนทีใชใ้นการประกอบกิจการให้ถูกตอ้งด้วยสุขลักษณะและเงือนไขตามลักษณะของกิจการ 
ดงัต่อไปนี 

 ก. สถานทีจาํหน่ายอาหารทีตงัอยูน่อกอาคารทีมิใช่ทีหรือทางสาธารณะหรือในอาคารที
มีพนืทีไม่เกินยสิีบหา้ตารางเมตร 

1) ตงัอยูห่่างจากบริเวณทีน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น ทีฝัง เผา หรือเก็บศพ ทีเท
ทิงสิงปฏิกูล ทีเลียงสัตว ์หรือทีอืนใดทีเจา้พนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพไม่
นอ้ยกวา่ 100 เมตร เวน้แต่สามารถปรับปรุงสถานทีใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ตามคาํแนะนาํของเจา้
พนกังานสาธารณสุขหรือคาํสงัเจา้พนกังานทอ้งถิน 

2) พนืทาํดว้ยวสัดุถาวร ทาํความสะอาดง่าย 
3) จดัใหมี้การระบายนาํอยา่งเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118 

 

 

4) จดัใหมี้แสงสวา่งและการระบายอากาศเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
5) สามารถจดัหาทีลา้งมือและส้วมทีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะสาํหรับให้ผูป้ระกอบการ

และผูรั้บบริการได้ใช้ในบริเวณใกล้เคียง เวน้แต่เป็นการจาํหน่ายอาหารทีไม่มีการรับประทาน
อาหารนนัในบริเวณทีจาํหน่าย 

6) จดัใหมี้ทีรองรับมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
7) จดัใหมี้ภาชนะและอุปกรณ์เครืองใชต่้างๆ ทีใชใ้นการทาํ ประกอบ ปรุง เก็บและการ

บริโภคอาหารไวใ้หเ้พยีงพอ ปลอดภยัและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ โดยผา่นการฆ่าเชือโรค 
8) จดัใหมี้บริเวณและทีสาํหรับทาํความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครืองใชต่้างๆ 

รวมทงับ่อดกัมนั หรือทีดกัไขมนั ใหเ้พยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
9) ปฏิบติัการอืนใดดว้ยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข คาํสังเจา้

พนกังานทอ้งถิน รวมทงัระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสงักรุงเทพมหานคร 
 ข. สถานทีจาํหน่ายอาหารในอาคารทีมีพนืทีเกินยสิีบหา้ตารางเมตร 

1) ตงัอยูห่่างจากบริเวณทีน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น ทีฝัง เผา หรือเก็บศพ ทีเท
ทิงสิงปฏิกูล ทีเลียงสัตว ์หรือทีอืนใดทีเจา้พนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพไม่
นอ้ยกวา่ 100 เมตร เวน้แต่สามารถปรับปรุงสถานทีใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ตามคาํแนะนาํของเจา้
พนกังานสาธารณสุขหรือคาํสงัเจา้พนกังานทอ้งถิน 

2) พนืทาํดว้ยวสัดุถาวร ทาํความสะอาดง่าย 
3) ผนงัและบริเวณทีปรุงอาหารตอ้งมีพนืผวิทีทาํความสะอาดง่าย 
4) จดัใหมี้ระบบการระบายนาํ  
5) จดัใหมี้แสงสวา่งและการระบายอากาศเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
6) จดัใหมี้สว้มทีเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
7) จดัใหมี้ทีรองรับมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
8) จดัให้มีโต๊ะ เก้าอี หรือทีนังอย่างอืนซึงมีสภาพแข็งแรง สะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
9) จดัใหมี้ภาชนะและอุปกรณ์เครืองใชต่้างๆ ทีใชใ้นการทาํ ประกอบ ปรุง เก็บ  
10) จดัให้มีบริเวณและทีสําหรับทาํความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครืองใช้

ต่างๆ ใหเ้พยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
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11) จดัให้มีบริเวณและทีสําหรับทาํความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครืองใช้
ต่างๆ ใหเ้พยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

12) จดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ รวมทงัป้องกนัมิให้เกิดเหตุรําคาญเนืองจาก
การจาํหน่าย ทาํ ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

13) จดัใหมี้บ่อดกัไขมนัหรือทีดกัไขมนัทีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ โดยสถานทีจาํหน่าย
อาหารทีมีพนืทีเกิน 200 ตารางเมตร ตอ้งจดัใหมี้ระบบบาํบดันาํเสียใหไ้ดม้าตรฐานนาํทิงดว้ย 

14) ปฏิบติัการอืนใดเกียวดว้ยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนักงานสาธารณสุข 
คาํสงัเจา้พนกังานทอ้งถิน  รวมทงัระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสงัของกรุงเทพมหานคร 
 ค. สถานทีสะสมอาหาร 

1) ตงัอยูห่่างจากบริเวณทีน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น ทีฝัง เผา หรือเก็บศพ ทีเท
ทิงสิงปฏิกูล ทีเลียงสตัว ์หรือทีอืนใดทีพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพไม่น้อย
กว่า 100 เมตร เวน้แต่สามารถปรับปรุงสถานทีให้ถูกตอ้งด้วยสุขลักษณะ ตามคาํแนะนําของ
พนกังานสาธารณสุขหรือคาํสงัพนกังานทอ้งถิน 

2) พนืทีทาํดว้ยวสัดุถาวร ทาํความสะอาดง่าย 
3) จดัใหมี้ระบบการระบายนาํอยา่งเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
4) จดัใหมี้แสงสวา่งและการระบายอากาศเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
5) จดัใหมี้สว้มทีเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
6) จดัใหมี้ทีรองรับมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
7) ปฏิบติัการอืนใดเกียวด้วยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

คาํสงัเจา้พนกังานทอ้งถิน รวมทงัระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสงัของกรุงเทพมหานคร 
ขอ้ 8 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตหรือผูไ้ด้รับหนังสือรับรองการแจง้ตอ้งดูแลรักษาสถานที

จาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ รวมทงัจดัให้มีการป้องกนั และ
การกาํจดัแมลงและสตัวน์าํโรค 

1) รักษาสถานทีใหส้ะอาดอยูเ่สมอ รวมทงัจดัใหมี้การป้องกนั และการกาํจดัแมลงและ
สตัวน์าํโรค  

2) รักษาความสะอาดทีรองรับมูลฝอยสิงปฏิกูลไม่ให้เป็นทีเพาะพนัธุ์แมลงและสัตวน์าํ
โรคได ้และตอ้งมีการจดัการเก็บมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
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3) รักษาบ่อดกัไขมนัหรือทีดกัไขมนัใหอ้ยูใ่นสภาพทีใชง้านไดต้ลอดเวลา 
4) รักษาสว้มใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
5) รักษาและจดัสิงของเครืองใช้และอุปกรณ์ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่

เสมอ 
6) ปฏิบติัการอืนใดเกียวด้วยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

คาํสงัเจา้พนกังานทอ้งถิน รวมทงัระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสงัของกรุงเทพมหานคร 

  

ขอ้ 9 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้จดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหาร 
ตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑเ์กียวกบัสุขลักษณะ กรรมวิธีการจาํหน่าย ทาํ ประกอบ ปรุง 
เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ นาํใชแ้ละของใชอื้นๆ รวมทงัสุขลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูจ้าํหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหาร และผูใ้หบ้ริการ ดงัต่อไปนี 

1) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงอาหารให้สะอาดถูกสุขลกัษณะ รวมทงัจดัให้มีการป้องกนั
แมลงและสตัวน์าํโรคในสถานทีนนั 

2) ใช้เครืองปกปิดอาหารรวมทงัภาชนะและอุปกรณ์เครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการทาํ
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพอืป้องกนัฝุ่ นละอองสิงทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครือง
ปกปิดใหส้ะอาดถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

3) นําแข็งสําหรับใช้บริโภค ตอ้งจดัเก็บไวใ้นภาชนะทีถูกตอ้งด้วยสุขลักษณะและ
สามารถป้องกนัสิงปนเปือนได ้และหา้มนาํอาหารหรือสิงของอืนใดแช่หรือเก็บรวมไวด้ว้ยกนั 

4) การทุบ บดนาํแขง็ ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะและสะอาดอยูเ่สมอ 
5) ในกรณีทีมีผา้เช็ดหน้าให้บริการตอ้งทาํความสะอาด และผา่นความร้อนฆ่าเชือโรค

หรือกรรมวธีิอืนใดใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
6) จดัใหมี้นาํสะอาดเพยีงพอ 
7) ใชภ้าชนะหรือวตัถุทีสะอาด ปลอดภยัสาํหรับปรุง ใส่หรือห่ออาหารหรือนาํแข็งโดย

การรักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
8) ผูจ้าํหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหาร และผูใ้ห้บริการตอ้งแต่งกายให้สะอาดและปฏิบติัตน

ใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะส่วนบุคคล โดยผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรทีกรุงเทพมหานครกาํหนด 
9) ศูนยอ์าหารและสถานทีจาํหน่ายอาหารทีมีก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มเป็นเชือเพลิงมี

ปริมาณรวมกนัเกิน 250 ลิตร จะตอ้งวางระบบท่อก๊าซ และตงัถงัก๊าซหุงตม้เป็นกลุ่มเพือการใชก้๊าซ
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หุงตม้เป็นกลุ่มเพือการใชก้๊าซโดยระบบท่อก๊าซและตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ยกเวน้ศูนยอ์าหารทีอยูภ่ายนอกอาคารและมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

10) หา้มใชก้๊าซเป็นเชือเพลิงในการทาํ ประกอบ ปรุงอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหาร
ในสถานทีจาํหน่ายอาหาร 

11) ปฏิบติัการอืนใดเกียวดว้ยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนักงานสาธารณสุข
คาํสงัเจา้พนกังานทอ้งถิน รวมทงัระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสงัของกรุงเทพมหานคร 
 ขอ้ 10 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  และไม่จ้างหรือใช้บุคคลทีป่วยหรือมีเหตุผลควรเชือว่าป่วยเป็น
โรคติดต่อ ทาํการจาํหน่าย ทาํ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร โดยมีแพทยรั์บรองอยา่งน้อยปี
ละหนึงครัง 
 ขอ้ 11 ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร ซึงมีพนืที
เกินสองร้อยตารางเมตร ใหย้นืคาํรับใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถินตามแบบพร้อมกบัหลกัฐาน
ตามทีกรุงเทพมหานครกาํหนด 
 ในกรณีทีสถานทีตามวรรคหนึงมีพืนทีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถินเพอืขอรับหนงัสือรับรองการแข่งตามแบบพร้อมกบัหลกัฐานเช่นเดียวกบัทีกาํหนด
ไวใ้นวรรคหนึงก่อนจดัตงั เมือเจา้พนกังานทอ้งถินไดรั้บแจง้ให้ออกใบแจง้การจดัสถานทีจาํหน่าย
อาหารและสถานทีสะสมอาหารแก่ผูแ้จง้ตามแบบทีกรุงเทพมหานครกาํหนด เพือให้เป็นหลกัฐาน
ในการประกอบกิจการตามทีแจง้เป็นการชัวคราวในระหว่างทีเจา้พนักงานทอ้งถินยงัมิได้ออก
หนงัสือรับรองการแจง้ใหต้ามทีขอ 
 ขอ้ 12 เมือเจา้พนักงานทอ้งถินได้ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของคาํ
ขอรับใบอนุญาตหรือการแลว้ ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงือนไขทีกาํหนดใหอ้อก
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ตามแบบทีกรุงเทพมหานครกาํหนด แลว้แต่กรณี 
 เงือนไขและวิธีการรับใบอนุญาตหรือหนังสือ รับรองการแจ้งและการชําระ
ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีกรุงเทพมหานครกาํหนด 
 ขอ้ 13 เมือผูใ้ดรับใบอนุญาตประสงคจ์ะขออนุญาตให้ยนืคาํขอต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน
ตามแบบทีกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก่อน
ใบอนุญาตสินอาย ุ
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 กรณีหนังสือรับรองการแจง้ ผูไ้ดรั้บหนังสือรับรองการแจง้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตาม
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครวา่ดว้ยค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขก่อนครบรอบปี 
นบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ โดยไม่ตอ้งมีการต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้ 
 ขอ้ 14 ใบอนุญาตใหมี้การอายหุนึงปีนบัแต่วนัทีออกใบอนุญาต 
 ขอ้ 15 เมือผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนังสือรับรองการแจง้ไม่ประสงคจ์ะประกอบ
อีกต่อไปยืนขอบอกเลิกการดาํเนินกิจการต่อเจา้พนักงานท้องถินตามแบบทีกรุงเทพมหานคร
กาํหนด ก่อนการกาํหนดเสียค่าธรรมเนียมครังต่อไป 
 ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ประสงคเ์พอืจะโอนการดาํเนินกิจการให้แก่บุคคลอืนให้
แจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถินตามแบบทีกรุงเทพมหานครกาํหนด 
 ขอ้ 16 หากผูไ้ด้รับใบอนุญาตหรือผูไ้ด้รับหนังสือรับรองการแจง้ประสงคจ์ะแก้ไข
รายการในใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ ใหย้นืคาํขอต่อเจา้พนักงานทอ้งถินตามรูปแบบที
กรุงเทพมหานครกาํหนด 
 ขอ้ 17 ในกรณีทีใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดใน
สาระสาํคญั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ แลว้แต่กรณี จะตอ้งยนืคาํขอต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถินตามแบบทีกรุงเทพมหานครกาํหนด เพือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
หนงัสือรับรองการแจง้ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไดรั้บทราบถึงการสูญหาย ถูกทาํลาย หรือชาํรุด
ในสาระสาํคญั 
 การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง้ ให้
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑท์ีกรุงเทพมหานครกาํหนด 
 ขอ้ 18 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้จาํหน่ายอาหารก่อนขอ้ปฏิบติันีมีผลใชบ้งัคบั ให้ยงัคง
ประกอบกิจการไดต่้อไปจนกวา่ใบอนุญาตสินอาย ุ
 ขอ้ 19 ผูใ้ดฝ่าฝืนต่อบญัญติันีมีโทษตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภค และทศันคติทีมีต่อการประกอบการร้านอาหาร 

ในถนนขา้วสาร 
 

 

คาํชีแจง  
1. แบบสอบถามฉบบันีมีจุดมุ่งหมายเพอืศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเทียวต่างชาติ 

ทีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 

2. แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วนดงันี 

ส่วนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2 พฤติกรรมการบริโภค 

ส่วนที 3 ทศันคติทีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร  

3. กรุณาทาํเครืองหมาย  หรือกรอกขอ้ความในทีทีกาํหนดไว ้ทีตรงกบัตวัท่านมากทีสุด 

 

 

แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามเพอืการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามจะมีไม่มีผลกระทบ
จากการตอบแบบสอบถามนีแต่ประการใด และการเสนอผลการวจิยัเป็นภาพรวมเท่านนั 

 

ขอขอบคุณทีท่านกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

พรพศิ พนูศรีสวสัดิ 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเครืองหมาย  ในช่อง  หน้าคาํตอบทีท่านเลอืกเพียง 1 ข้อ  

 

1. สัญชาติของคุณ คือ ................................................................ 
2. เพศ  

 ชาย   หญิง 

3. อาย ุ

 20 ปีหรือตาํกวา่    21 – 30 ปี 

 31 -40 ปี     41 - 50 ปี 

 51 -60 ปี     มากกว่าปี 60  
4. การศึกษา 

 มธัยม     ประกาศนียบตัร 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ 

 นกัเรียน / นกัศึกษา    อาชีพอิสระ 

 เกษตรกร     นกับริหาร 

 ธุรกิจส่วนตวั     ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 พนกังานบริษทั    พ่อบา้น / แม่บา้น 

 อืนๆ โปรดระบุ .................... 
6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 300 USD / 200 EUR หรือตาํกว่า   301 – 600 USD / 201 – 410 EUR 

 601 – 900 USD / 411 – 620 EUR   901 – 1,000 USD / 621 – 820 EUR 

 1,001 – 1,500 USD / 820 – 1,040 EUR  มากกว่า 1,501 USD / 1,041 EUR 

7. สถานภาพ 

 โสด      แต่งงาน 

 หยา่/เป็นหมา้ย 
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ส่วนที 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภค 

โปรดทําเครืองหมาย  ในช่อง  หน้าคาํตอบทีท่านเลอืกเพียง 1 ข้อ  
8. ท่านมกัมาร้านอาหารกบัใคร 

 มาคนเดียว     สามี / ภรรยา / ลูก 

 พ่อ / แม่ / ญาติ     เพือน 

 อืนๆ โปรดระบุ ............................ 
9. ใครเป็นผูต้ดัสินใจเลือกร้านอาหาร 

 ตวัเอง      สามี / ภรรยา / ลูก 

 พ่อ / แม่ / ญาติ     เพือน 

 อืนๆ โปรดระบุ ............................ 
10. เหตุผลหลกัของท่านในการมาร้านอาหารคืออะไร 

 เพือรับประทานอาหาร    เพือพกัผอ่น/นงัเล่น 

 เพือสังสรรค ์    

 เพือความบนัเทิง เช่น ฟังเพลง ชมการแข่งขนัฟุตบอล  

 อืนๆ โปรดระบุ ............................ 
11. ท่านมกัมารับประทานอาหาร/เครืองดืม ประเภทใด 

 อาหารไทย เช่น ตม้ยาํกุง้ ผดัไทย ยาํ   อาหารสากล เช่น พาสตา้ สเต็ก 

 อาหารมงัสวิรัติ     เครืองดืมแอลกอฮอล ์เช่น เบียร์ คอกเทล 
 เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น นาํผลไมปั้น กาแฟ  

 อืนๆ โปรดระบุ ............................ 
12. ท่านชอบรับประทานอาหารไทยใดมากทีสุด 

 ตม้ยาํกุง้      ผดัไทย 

 ขา้วผดั      ยาํ 
 ส้มตาํ      ก๋วยเตียว 

 แกงเขียวหวาน     ตม้ข่าไก่ 

 แกงมสัมนั     อืนๆ โปรดระบุ ..................... 
13. ท่านชอบรับประทานอาหารสากลใดมากทีสุด 

 สเต๊ก      พาสตา้ 
 มกักะโรนี     พิซซ่า 
 อืนๆ โปรดระบุ ..................... 
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14. ท่านชอบดืมเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอลใ์ดมากทีสุด 

 นาํอดัลม      นาํผลไม ้

 นาํผลไมปั้น     นาํเปล่า 
 โซดา      ชาเขียว 

 กาแฟ      อืนๆ โปรดระบุ ..................... 
15. ท่านชอบดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอลใ์ดมากทีสุด 

 เบียร์      ค็อกเทล 

 วิสกี      ไวท ์

 อืนๆ โปรดระบุ ..................... 
16. ท่านมกัมาร้านอาหารในช่วงเวลาใด 

 9.00 – 11.00 น.      11.01 – 13.00 น.  

 13.01 – 15.00 น.     15.01 – 17.00 น. 
 17.01 – 19.00 น.     19.01 – 21.00 น. 
 21.01 – 23.00 น.     23.01 – 01.00 น. 
 อืนๆ โปรดระบุ ....................... 

17. ในการใชบ้ริการแต่ละครัง ท่านมกัใชเ้วลานานเท่าใด 

 ไม่เกิน 20 นาที     21-30 นาที 

 31 – 40 นาที     มากกว่า 40 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชวัโมง  

 อืนๆ โปรดระบุ .............ชวัโมง ...............นาที 

18. ในการใชบ้ริการแต่ละครัง ท่านเสียค่าใชจ่้ายเท่าใด  

 3 USD / 2 EUR หรือตาํกว่า    3.1 – 6 USD / 2.1 – 4 EUR 
 6.1 – 9 USD / 4.1 – 6 EUR    9.1 – 12 USD / 6.1 – 8 EUR 

 12.1 – 15 USD / 8.1 – 10 EUR   มากกว่า 15.1 USD / 10.1 EUR 

19. ท่านชาํระค่าบริการดว้ยวิธีใด 

 เงินสด      บตัรเครดิต 

20. ท่านมกัเลือกร้านอาหารแบบใด 

 ร้านอาหารของเกสตเ์ฮา้ส์/โรงแรม   ร้านอาหารทีตงัอยูริ่มถนน  

 ร้านอาหารทีมีทีนงันอกร้าน (Outdoor)   ร้านอาหารทีตกแต่งแบบไทย 

 ร้านอาหารทีตกแต่งแบบสากล   อืนๆ โปรดระบุ .......................  
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21. การเลือกร้านอาหารของท่านเป็นอยา่งไร 

 ไปร้านเดิมเป็นประจาํ    ลองเปลียนร้านไปเรือยๆ 

 ไป 2-3 ร้านสลบักนัไปมา    ไปร้านตามความสะดวก ไม่สนใจชือร้าน 

 อืนๆ โปรดระบุ ..................... 
22. ในขณะทีพกัอาศยัอยูใ่นถนนขา้วสาร ท่านมาใชบ้ริการร้านอาหารวนัละกีครัง 

 1 ครัง      2 ครัง  

 3 ครัง      4 ครัง  

 5 ครัง      มากกว่า 5 ครัง 

23. ท่านไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัร้านอาหารในถนนขา้วสาร จากแหล่งใด  
 ประสบการณ์ของตนเอง (เคยมาใชบ้ริการ)  พ่อ / แม่ / ญาติ 

 เพือนหรือคนรู้จกั     พนกังานขาย 

 โทรทศัน์      นิตยสาร 

 อินเตอร์เน็ต     ป้ายโฆษณา 
 ใบปลิว/แผน่พบั     อืนๆ โปรดระบุ ..................... 

 
 

ส่วนที 3 ข้อมูลด้านทัศนคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร 

โปรดทําเครืองหมาย  ในช่องทีตรงกับระดับความคดิเห็นของท่านมากทีสุด 

 

ทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนข้าวสาร 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

ด้านผลติภณัฑ์ (อาหาร 
เครืองดืม) 
24. มีความหลากหลายของอาหาร 

     

25. ความหลากหลายของเครืองดืม      

26. อาหารมีรสชาติดี      

27. เครืองดืม เช่น นาํผลไม ้นาํปัน มี 

รสชาติดี 
     

28. อาหารมีความสดสะอาด 
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ทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนข้าวสาร 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

29. อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูง      

30. ราคาอาหารมีความ 

เหมาะสมกบัปริมาณและคุณค่าของ
อาหาร 

     

31. ราคาเครืองดืมมีความ 

เหมาะสมกบัปริมาณและคุณค่าของ
เครืองดืม 

     

32. ราคาอาหารและเครืองดืม 

เป็นราคาทีสามารถจ่ายได ้
     

ด้านช่องการจัดจําหน่าย 
(สถานท)ี 
33. ร้านอาหารอยูใ่กลโ้รงแรม/ 
เกสตเ์ฮา้ส์ 

     

34. มีทีนงัรองรับลูกคา้เพียงพอ      

35. มีทีนงันอกร้าน (outdoor)  

เพียงพอ 
     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

36. มีการประชาสัมพนัธ์ร้านให้ 
ลูกคา้รู้จกั และเกิดการจดจาํ 

     

37. เมนูอาหารทีแสดงอยูที่หนา้ 
ร้านมีความน่าสนใจ และจูงใจให้เกิด
ความอยากรับประทาน 

     

38. ทีหนา้ร้านแสดงป้ายโลโก ้

ของเครืองดืมแอลกอฮอลที์จาํหน่าย 
     

39. เมนูอาหารภายในร้านใช ้

ภาษาทีเขา้ใจง่าย 
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ทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนข้าวสาร 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

40. เมนูอาหารมีรูปอาหารแสดง 

ประกอบ ช่วยให้ง่ายต่อการตดัสินใจ
สังอาหาร 

     

41. มีการจดัรายการพิเศษในเทศกาล
ต่างๆ 

     

42. มีการแนะนาํเมนูอาหาร 

ใหม่/อาหารแนะนาํ ให้ลูกคา้ทราบ 
     

43. พนกังานทีให้บริการมี 

เพียงพอกบัปริมาณลูกคา้ 
     

44. พนกังานทีให้บริการมีความ 

สุภาพ อธัยาศยัดี และเป็นกนัเอง 
     

45. พนกังานให้การบริการอยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 
     

ด้านกระบวนการให้บริการ 

46. มีความถูกตอ้งในการเสิร์ฟ 

อาหาร เครืองดืมตามรายการทีสังไป 

     

47. มีความรวดเร็วในการบริการ 

ดา้นต่างๆ เช่น รับออร์เดอร์, ปรุง
อาหาร, รับชาํระเงิน 

     

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

48. การตกแต่งภายนอก และ 

ภายในร้านทีสวยงาม 

     

49. ภายในร้านมีบรรยากาศดี      

50. ภายในร้านมีความสะอาด      

51. มีการเปิดเพลงให้ฟัง  
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ทัศนคติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนข้าวสาร 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

52. มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ชม 
     

53. ห้องนาํมีความสะอาด      

ด้านการคุณภาพการให้บริการ 

54. ลูกคา้สามารถมนัใจใน 

คุณภาพอาหารและเครืองดืมของร้าน 

     

55. ลูกคา้สามารถมนัใจในคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารทีร้าน 

     

56. คุณภาพการให้บริการ อยูใ่น 

ระดบัมาตรฐาน 
     

 

 

ขอบคุณทีท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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Consuming behavior and attitude towards the restaurant in Khao San Road questionnaire 

As part of the Course “Business Research Methodology” 
Master of Business Administration Program 

Silpakorn University 
 

 

Explanation  
1. This questionnaire is to study the " Foreign tourists' consuming behaviors affect the 

entrepreneurship of restaurant in Khao San Road"  

2. The questionnaire is divided into 3 parts: 

Part I: Demographic information of the respondent 

Part II: Consuming Behavior Information of the respondent 

Part III: Respondent's attitudes towards the restaurant in Khao San Road 

3. Please mark   the appropriate answers to the questions below and provide more 

detailed information if necessary. 

 

Answer to these questionnaires shall be used only for studying, the respondent shall not 

be affected from the answers whatsoever as it shall be used only to present as aggregate result of 

the research. 

 

Thank you very much for your kind cooperation 

 

Pornpit Poonsrisawat 
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Part I Demographic Information 

Please mark   the only one appropriate answer to the questions below and provide more 

detailed information if necessary. 

1. Your nationality……………………. 

2. Your Gender 

 Male      Female 

3. Your Age group 

 20 years and less     21 ~ 30 years  

 31 ~ 40 years     41 ~ 50 years 

 51 ~ 60 years     More than 60 years 

4. Educational background 

  High school     Diploma 

 Undergraduate     Graduate & Higher 

5. Occupation 

 Student    Professional  

 Agriculture     Administration and Managerial 

 Commercial Personnel    Government official  

 Enterprise officer     Househusband / Housewife   

  Other ; please specify ………………………. 

6. Average Income per Month  

 300 USD/ 200 EUR and less    301-600 USD/ 201-410 EUR  

 601-900 USD/ 411-620 EUR    901-1,000 USD/ 621-820 EUR 

 1,001-1,500 USD/ 820-1040 EUR   More than 1,501 USD/ 1,041 EUR 

7. Marital Status 

 Single      Married 

 Widow/Divorce 
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Part II. Consuming Behavior Information 

Please mark   the only one appropriate answer to the questions below and provide more 

detailed information if necessary. 

 

8. With whom do you eat out mostly? 

 Alone      Husband / Wife / Children 

 Father / Mother / Relatives    Friends 

 Other ; please specify ………………………. 

9. Who mostly make a decision in choosing the restaurant? 

 Myself      Husband / Wife / Children 

 Father / Mother / Relatives    Friends 

 Other ; please specify ………………………. 

10. What is the main reason when choosing the restaurant in Khao San Road? 

 To have a meal     To relax 

 To have a party     

 To get fun and entertainment with music, sports broadcast ect. 

 Other ; please specify ………………………. 

11. What kind of food/beverage do you usually order? 

 Thai food ex. Tom Yum Kung, Pad Tai, Spicy Salad  

 International food ex. Pasta, Steak 

 Vegetarian food 

 Alcohol drinks ex. Beer, Cocktail  

 Non-alcohol drinks ex. fruit smoothies, coffee 

 Other ; please specify ………………………. 

12. What is your most favorite Thai food? 

 Tom Yum Kung     Pad Thai 

 Fried Rice     Spicy Salad 

 Papaya Salad     Noodles 

 Green Curry     Coconut Chicken Soup 

 Massaman     Other ; please specify ………………………. 
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13. What is your most favorite international food? 

 Steak      Pasta 

 Macaroni      Pizza 

 Other ; please specify ………………………. 

14. What is your most favorite non-alcohol drink? 

 Soft Drink     Fruit Juice  

 Fruit Smoothies     Fresh Water 

 Soda Water     Green Tea 

 Coffee      Other ; please specify ………………………. 

15. What is your most favorite alcohol drink? 

 Beer      Cocktail 

 Whisky       Wine 

 Other ; please specify ………………………. 

16. When do you usually visit a restaurant? 

 9.00 – 11.00 o’clock     11.01 – 13.00 o’clock  

 13.01 – 15.00 o’clock    15.01 – 17.00 o’clock 

 17.01 – 19.00 o’clock    19.01 – 21.00 o’clock 

 21.01 – 23.00 o’clock    23.01 – 01.00 o’clock 

 Other ; please specify ………………………. 

17. How long do you stay in the restaurant for each visit? 

 Less than 20 minutes    21 – 30 minutes 

 31 – 40 minutes     More than 40 minutes but not over an hour 

 Other ; please specify …………hour(s)………..minutes 

18. How much do you pay for each visit? 

 3 USD / 2 EUR and less    3.1 – 6 USD / 2.1 – 4 EUR 
 6.1 – 9 USD / 4.1 – 6 EUR    9.1 – 12 USD / 6.1 – 8 EUR 

 12.1 – 15 USD / 8.1 – 10 EUR   More than 15.1 USD / 10.1 EUR 

19. How do you usually pay at the restaurant? 

 By cash  By credit card 
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20. Which type of restaurant do you usually choose? 

 Restaurant in hotels/guesthouses   Restaurant on the road side             

 Restaurant with outdoor seats    Restaurant with Thai style decoration 

 Restaurant with international style decoration 

21. How do you choose a restaurant? 

 Usually visiting the same restaurant   Usually try out new restaurants 

 Usually visiting between 2 or 3 restaurants  No preference 

 Other ; please specify ………………………. 

22. How many times do you come to the restaurant per day? 

 1 time      2 times 

 3 times      4 times  

 5 times      More than 5 times 

23. Which of the following sources did you use to obtain information about restaurant in Khao San Road?  

 Travel agent     Internet 

 Tourist office / visitor information center 

 Travel book / travel guide / travel brochure 

 Advertising / travel articles or documentaries (TV, radio, or print) 

 Friends or relatives     Previous experience 

 Words of mouth     Other, please specify………… 
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Part III. Attitudes towards the restaurant in Khao San Road 

Please mark   the only one level of approval to the questions about attitudes towards the 

restaurant in Khao San Road below. 

 
 

 

Attitudes towards the restaurant 

in Khao San Road 

Level of Approval 

Very High High Moderate Low Very Low 

Product 

24. There is variety of foods. 
     

25. There is variety of beverages.      

26. The foods taste good.      

27. The beverage taste good.      

28. The foods are fresh.      

29. Foods are high in nutrition.      

Price 

30. The price is reasonable  

compare to the foods quantity and 

nutrition. 

     

31. The price is reasonable 

compare to the beverage quantity 

and nutrition. 

     

32. The price of food and  

beverage is affordable. 
     

Place 

33. The location is near  

hotel/guesthouse 

     

34. Adequate seats for service      

35. Adequate outdoor seats for  

service 
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Attitudes towards the restaurant 

in Khao San Road 

Level of Approval 

Very High High Moderate Low Very Low 

Promotion 

36. There is enough information 

about the restaurant. 

     

37. Attractive menu board  

displayed in front of the restaurant. 

     

38. Alcoholic beverage’s logos  

displayed in front of the restaurant. 

     

39. The information in the menu  

is easy to understand. 

     

40. Menu with food images helps  

the ease of making decision in 

ordering. 

     

41. There are special menus  

promotions in festivals. 

     

42. There are new/recommended  

menu for clients. 

     

People 

43. The number of staffs for  

service is enough. 

     

44. Staffs are polite and friendly      

45. The staffs’ service is efficient.      

Process 

46. The orders and the food  

received are correct. 

     

47. The services, such as  

receiving orders, cooking, billing 

etc, are fast. 
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Attitudes towards the restaurant 

in Khao San Road 

Level of Approval 

Very High High Moderate Low Very Low 

Physical Evidence  

48. Nice interior and exterior  

decoration. 

     

49. Nice atmosphere.      

50. Cleanliness of the restaurant.      

51. The restaurant provides  

music. 

     

52. The restaurant provides live  

football. 

     

53. Cleanliness of the toilets.      

Productivity and quality 

54. The food and beverage quality  

are reliable. 

     

55. The nutrition of the food is  

reliable. 

     

56. The service quality meets  

standard. 

     

 

 

Thank you very much for your kind cooperation 
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ภาคผนวก จ 
ค่าทดสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชือมันแบบสอบถาม  

(ส่วนประสมทางการตลาด) 

 

สรุปค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์   = 0.837 

ดา้นราคา   = 0 .846 

ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย  =  0.946 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด = 0.891 

ดา้นบุคลากร   = 0.952 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ = 0.988 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  = 0.843 

ดา้นการคุณภาพการใหบ้ริการ = 0 .860 

รวมทงัฉบบั   = 0.908 

 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
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A24           19.7000         8.4931        .5673           .8188 

A25           19.4667         7.4299        .7868           .7724 

A26           19.5000         8.3276        .5245           .8288 

A27           19.8000         8.5793        .5125           .8296 

A28           19.5333         8.1885        .6364           .8054 

A29           19.3333         8.1609        .6556           .8018 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 

Alpha =    .8368 
 
ด้านราคา 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A30            7.3667         1.9644        .8178           .7022 

A31            7.4667         1.8437        .5649           .9651 

A32            7.4333         1.9092        .8138           .6984 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 

Alpha =    .8461 
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ด้านช่องการจัดจําหน่าย 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A33            8.4333         1.8402        .8571           .9444 

A34            8.4000         1.6966        .8438           .9593 

A35            8.4333         1.7023        .9707           .8589 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 

Alpha =    .9462 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A36           20.2667        19.6506        .8851           .8503 

A37           20.2333        19.9782        .8421           .8558 

A38           20.7333        20.8920        .6516           .8798 

A39           20.6000        21.5586        .6778           .8761 

A40           20.2333        19.9782        .8421           .8558 

A41           20.0000        24.0000        .3969           .9056 

A42           20.7333        21.7885        .5464           .8930 
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Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 

Alpha =    .8909 
 

ด้านบุคลากร 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A43            7.5333         2.8092        .9280           .9083 

A44            7.6333         2.9299        .8201           .9886 

A45            7.5000         2.6724        .9530           .8877 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 

Alpha =    .9521 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A46            3.7667          .6678        .9766           . 

A47            3.8000          .7172        .9766           . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   145 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  2 

Alpha =    .9878 
 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A48           17.3333        12.7126        .9051           .7527 

A49           17.3000        13.6655        .8183           .7753 

A50           17.2333        20.5299        .0044           .9091 

A51           17.1667        15.6609        .6811           .8083 

A52           17.2667        15.9264        .4928           .8430 

A53           17.3667        13.0678        .8858           .7589 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 

Alpha =    .8429 
 

ด้านการคุณภาพการให้บริการ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
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A54            7.1333         2.1885        .8094           .7353 

A55            7.0333         3.3437        .5555           .9515 

A56            7.2333         2.2540        .8868           .6527 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 

Alpha =    .8604 
 
ค่าความเชือมันของแบบสอบถามทงัฉบับ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A24          117.6000       208.1103        .2732           .9080 

A25          117.3667       205.0678        .3851           .9066 

A26          117.4000       210.2483        .1482           .9099 

A27          117.7000       206.9759        .3130           .9075 

A28          117.4333       207.1506        .3138           .9075 

A29          117.2333       204.8747        .4291           .9060 

A30          117.6000       205.2828        .4438           .9059 

A31          117.7000       199.8724        .5490           .9042 

A32          117.6667       204.7816        .4530           .9058 

A33          117.1667       206.4885        .3901           .9066 

A34          117.1333       203.9816        .4745           .9055 

A35          117.1667       206.0747        .4122           .9063 

A36          117.8333       196.6264        .6157           .9029 

A37          117.8000       197.0621        .6003           .9032 

A38          118.3000       195.8724        .5932           .9032 

A39          118.1667       201.8678        .4435           .9058 
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A40          117.8000       197.0621        .6003           .9032 

A41          117.5667       208.6678        .1922           .9096 

A42          118.3000       201.2517        .4044           .9067 

A43          117.5667       200.0471        .5683           .9039 

A44          117.6667       197.7471        .6432           .9027 

A45          117.5333       198.8092        .6005           .9034 

A46          117.5667       201.4264        .5089           .9048 

A47          117.6000       199.9724        .5944           .9036 

A48          117.9667       197.4126        .4928           .9052 

A49          117.9333       199.0989        .4667           .9056 

A50          117.8667       197.7747        .6550           .9026 

A51          117.8000       203.6138        .3887           .9066 

A52          117.9000       204.0931        .2975           .9087 

A53          118.0000       199.1034        .4540           .9059 

A54          117.8000       202.4414        .3977           .9066 

A55          117.7000       201.0448        .5935           .9038 

A56          117.9000       201.4034        .4765           .9053 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 33 

Alpha =    .9082 
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ภาคผนวก ฉ 
การตอบรับการนาํเสนอผลงานวจิยั เพอืนาํเสนอในการสมัมนาทางวชิาการของคณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ครังที 2 
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