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 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นหน่วยงานราชการไทย มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การกีฬา และนนัทนาการ เพื่อเป็นกลไก
ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและพฒันาสังคมอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัให้ขอ้มูลด้านท่องเท่ียว เช่น
สถิตินกัท่องเท่ียว ดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท า
จึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการเดินทางท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
ถนนขา้วสาร โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวในพื้นท่ีถนนขา้วสาร และเพื่อน าขอ้มูลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติต่อการเดินทางท่องเท่ียวในพื้นท่ีถนนขา้วสารน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงต่อไป โดยมีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลแจกแบบสอบถามให้กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ถนนขา้วสาร จ านวน 200 คน  

ผลท่ีได้จากการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของโครงงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง ต ่ากว่า 20 ปี อยู่ในสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น นกัเรียน / นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากว่า  306  USD  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีการเคยมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีถนน
ขา้วสาร มีการทราบขอ้มูลถนนข้าวสารมาจากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด จุดประสงค์หลกัในการมา
ท่องเท่ียวถนนขา้วสารส่วนใหญ่ คือการพกัผ่อน รองลงมาคือ มาเท่ียวสงกรานต์  ลกัษณะการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีถนนขา้วสาร คือ มากบัครอบครัว  พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางไปถนนขา้วสาร คือ 
รถสามลอ้เคร่ือง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาของการมาท่องเท่ียวบริเวณถนนขา้วสารคือ 1 วนั สถานท่ี
และกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้ท่องเท่ียวหรือมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ นวดแผนไทย
และสปา ปัจจัยท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติตัดสินใจมาท่องเท่ียวท่ีถนนข้าวสาร คือ       
ความมีช่ือเสียงของถนนขา้วสาร จ านวนค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวถนนขา้วสาร คือ 16 – 30 
USD ต่อวนั นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทุกคนมีแนวโนม้จะกลบัมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีถนนขา้วสาร 

ผลจากวตัถุประสงค์ของโครงงาน ข้อ 2 พบว่า เพื่อน าข้อมูลการศึกษาพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการเดินทางท่องเท่ียวในพื้นท่ีถนนขา้วสารน้ีไปใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิง 
และเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปช่วยเป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ให้กบั
แผนกกองการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ต่อไป 
ค าส าคญั พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  ถนนขา้วสาร 
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Abstract 
 

 Ministry of Tourism and Sports is government sector in Thailand and have the authority 
on development of tourism, sports and recreation. In order to enhance economic growth and 
environmental sustainability. In addition to, it also provides tourist information Such as tourists 
statistics and thailand tourism confidence index. As a result, the researchers are interested in study 
in ‚Foreign tourist’s behavior toward the travelling on Khao San road‛. In order to study the 
foreign tourist’s behavior toward the travelling on Khao San road and gather data to apply to any 
reference. These complete data collection was made by questionnaires. Two hundred people was 
asked to fill out the questionnaire. 
  As a result, with the purpose of the project showed that female  more than male. The 
average age of  respondents are under 20 years old, status of a single, most highest level of  high 
school education , the students career with the highest and average monthly income lower than 
306 USD. Mostly foreign people have been to Khao San Road before and got the travelling 
information from internet. The main purpose of this visit are leisure and travelling on Songkran 
festival. Travel Companion are coming with  family. Type of Vehicle are motor tricycle. Length 
of Stay are one day. The place and tourist attraction where you mostly visit are Thai massage and 
spa. The important factor to choose the accommodation on Khao San Road are famous of Khao 
San road. Amount of your expense in this trip are 16 – 30 USD per day. All foreign tourists 
possible to re-visit.   
 As a result, with the purpose of the project no.2, showed that In order to study the 
Foreign tourist’s behavior toward the travelling on Khao San road and gather data to apply to any 
reference and use as a way to promote tourism to respond the needs of foreign tourists and gather 
data take a guideline for Thailand 's national tourism development master plan to present with 
International Affairs Division of Ministry of Tourism and Sports. 
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