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คําสําคัญ : นักท่องเทียวต่างชาติ/พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค/การประกอบการของร้านอาหาร
พรพิศ
พูนศรี สวัสดิ : พฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีส่งผลต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์
ภิญโญ. 150 หน้า.
การวิจยั นีครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเทียวต่างชาติ 2)
ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเทียวต่างชาติทีส่ งผลต่อการประกอบการของร้ านอาหารในถนน
ข้าวสาร กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีพักอาศัยในบริ เวณถนนข้าวสาร และบริ เวณใกล้เคียง
ได้แก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวัสดีอินน์ จํานวน 351 คน และผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี และซอยตรอกมะยม จํานวน 4 ร้ าน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t สถิติทดสอบ F และการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า 1)นักท่องเทียวต่างชาติส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ชาวยุโรป อายุ 21–30 ปี มี
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เฉลียต่อเดือน 601-900 USD
สถานภาพโสด 2)ด้านพฤติกรรมการบริ โภค พบว่า นักท่องเทียวมักไปรับประทานอาหารกับเพือน เพือน
เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกร้านอาหาร เหตุผลหลักในการมาร้านอาหารคือ เพือรับประทาน
อาหาร มักมารับประทานอาหารไทย อาหารไทยทีชอบรับประทานมากทีสุด คือ ผัดไทย อาหารสากล คือ
พาสต้า เครื องดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ คือ นําผลไม้ปัน เครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ คือ เบียร์ มักมาใช้บริ การใน
เวลา 19.01-21.00 น. ในการใช้บริ การแต่ละครัง เสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ 6.1-9 USD มาใช้บริ การร้านอาหาร
วันละ 2 ครัง ในการใช้บริ การแต่ละครัง ใช้เวลามากกว่า 40 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชัวโมง มักเลือกร้านอาหารที
ตังอยูร่ ิ มถนน โดยไป 2-3 ร้านสลับกันไปมา และแหล่งข้อมูลข่าวสารเกียวกับร้านอาหาร คือ เพือนหรื อ
ญาติ 3)นักท่องเทียวมีทศั นคติในระดับดีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสารในภาพรวม 4)
มีความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวต่างชาติ ด้านสัญชาติ และด้านรายได้เฉลียต่อ
เดือน กับทัศนคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสารในภาพรวม 5)พฤติกรรมการบริ โภค
ของนักท่องเทียวต่างชาติมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการประกอบการของร้าน อาหารในถนนข้าวสาร
ในภาพรวม 6)ผูป้ ระกอบการร้านอาหารมีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาในการประกอบการ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริ ม
การตลาดมากขึน ด้วยการจัดรายการอาหารพิเศษในเทศกาลต่างๆ นอกจากนี ควรให้ความสําคัญกับความ
สะอาดภายนอกร้าน ภายในร้าน เพือเป็ นภาพลักษณ์ทีดีแก่สถานทีท่องเทียวแห่งนี
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53602724 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP
KEY WORDS : FOREIGN TOURISTS / CONSUMING BEHAVIOR / ENTREPRENEURSHIP
OF THE RESTAURANTS
PORNPIT POONSRISAWAT : FOREIGN TOURISTS’ CONSUMING BEHAVIORS
AFFECT THE ENTREPRENEURSHIP OF RESTAURANTS IN KHAO SAN ROAD. THESIS
ADVISOR : THANINRAT RATTANAPONGPINYO Ph.D. 150 pp.
The objectives of this research were 1) to study foreign tourists’ consuming
behaviors 2) to study foreign tourists’ consuming behaviors affect the entrepreneurship of the
restaurants in Khao San Road. The samples were 351 foreign tourists, who stayed in
accommodations around Khao San Road, Rambutri Road, Samsean Road, Soi Trok Ma
Yom, Soi Sawatdee Inn. And interviewing 4 restaurant entrepreneurs in Khao San Road,
Rambutri Road and Soi Trok Ma Yom. The statistical data was analyzed through the program
SPSS/PC. The statistics used for analyzing data consisted of mean, percentage standard
deviation, t-test, F-test and chi-square test.
The findings were as follows 1) The majority of foreign tourists were European
tourists and were male and single between ages of 21 and 30. Most of them were
professional graduated in diploma with monthly salary of 601-900 USD 2) For the foreign
tourists' consuming behaviors, they preferred eating out with their friends who had taken part
in choosing restaurants. To have a meal was the main reason going to the restaurant. Thai
food was the menu that tourists usually ordered. The most favorite Thai food of foreign
tourists was Pad Thai, Pasta for the most favorite international food, Fruit Smoothies for most
favorite non-alcohol drink and Beer for most favorite alcohol drink. The samples visited a
restaurant two times per day during 19.01–21.00 o’clock and stayed more than 40 minutes
but not over an hour for each visit. They paid 6.1-9 USD for each visit. Restaurant on the road
side was the most popular restaurant type for tourists and they chose a restaurant by visiting
between 2 or 3 restaurants. Friends or relatives were the main sources to obtain information
about restaurants in Khao San Road. 3) Those tourists agreed restaurants in Khao San Road
with positive attitude in respect of product, price, place, promotion, people, process, physical
evidence and productivity and quality. 4) When it was classified the demographic information.
It found that there were differences which are nationality and income per month. 5) The
foreign tourists' consuming behaviors correlated with attitudes to the entrepreneurship of
restaurants in Khao San Road. 6) Entrepreneurs of restaurants in Khao San Road thought
that there were not problems in operating with foreign customers.
The suggestions of this research were as follows restaurant’s entrepreneurs
should have more promotion activities such as special menus promotions in festivals, and
entrepreneurs should focus on cleanness of the restaurants.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุ ณาอย่างสู งจากอาจารย์ ดร.
ธนิ นท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอก และประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ทีได้กรุ ณาสละเวลาให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือและ
ตรวจแก้ไขข้อ บกพร่ อ งต่างๆ ตังแต่เริ มทําวิจยั จนกระทังการวิจยั นี เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านอย่างสูง
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูป้ ระกอบการร้านอาหารในถนนข้าวสาร นักท่องเทียวต่างชาติ
สําหรับการให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจยั ในครังนีอย่างมาก
นอกจากนี ขอขอบพระคุ ณ ป๊ า แม่ อาสุ น อาวัฒนี พีลุ ง และครอบครั ว สํา หรั บการ
ช่ วยเหลื อ สนับสนุ น และกํา ลังใจดี ๆ เสมอมา และขอขอบคุ ณ เพือนๆ MBA 3 ทุกคนทีคอย
ช่วยเหลือ แบ่งปั น ความรู ้ ข้อมูลต่างๆ ให้กนั โดยตลอด
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