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 The purposes of this research are to study tourists’ demand towards local food as 

tourism products, to study current contexts of local food, and to develop local food in 

Phetchaburi and Prachuab Khiri Khan Provinces to be tourism products.The research was 

conducted by mixed method starting from quantitative research via 400 pieces of questionnaire, 

analysed by computer software and qualitative research by in-depth interview with ten key 

persons in food tourism sector. Recipe was developed in experimental kitchen and two 

food-tasting groups with five food specialists and ten tourists were also done. The results of the 

study revealed that the tourists’ demand of local food as tourism products as a whole and in 

each of aspects at High level, that are 1) ingredients and seasoning reflect occupation of the local 

people ( x�=4.52, S.D.=0.59 ), 2) local food that are considered local heritage can be developed as 

tourism products ( x�=4.41, S.D.=0.67 ), 3) cooking method is an important factor to attract tourists 

( x�=4.50, S.D.=0.59 ), 4) Taste of local food can encourage tourists; ( x�=4.41, S.D.=0.67 ) and 5) 

modern food presentation affects consumption ( x�=4.52, S.D.=0.59 ).The contexts of local food in 

each studied topic are that 1) characteristics and identity represent simple lifestyle, geography, 

and occupation that related to local food cooking ; 2) distinctive ingredients and tastes of local 

food derived from the use of fresh and processed materials in cooking and taste from local 

seasoning ; and 3) Food processing methods retain which the original taste of local food are to 

mix as spicy salad , to boil as comprising curry and soup , and to eat fresh and uncooked 

ingredients.The developed innovative local foods by standard recipe, taste, and presentation are 

Thai Salad, Shatavari-berry Red curry with mackerels, sticky rice balls in coconut soup and 

comprising green papaya salad with wedge shells and sweet-sour sauce, bird chili sour soup with 

grouper, broom-corn sweet and sticky soup.This research can be helpful guidelines for other 

researches in local food innovation for tourism products in other provinces. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยการสรางรายไดใหกับประเทศเปนอันดับหน่ึง สงผลดีตอธุรกิจตางๆ ในอุตสาหกรรม เชน ธุรกิจ

โรงแรมและที่พัก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก และธุรกิจคมนาคมขนสง รวมถึงการ

จางงานและการสรางรายไดใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออม 

กอใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยว การใหความสําคัญกับ

ชุมชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สอดคลองกับแนวคิดและการคาดการณสถานการณการทองเที่ยว

โลกโดยองคกรการทองเที่ยวโลก (UNWTO, World Tourism Organization) ซึ่งคาดวาต้ังแตป พ.ศ. 

2555 ปริมาณนักทองเที่ยวของโลกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ความนาสนใจของการเพิ่มขึ้นในครั้งน้ี 

กอใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.6 นอกจากน้ี UNWTO ยังคาดการณอีกวาใน

ป พ.ศ.2573 จะมีปริมาณนักทองเที่ยวถึง 1.8 พันลานคน  

 หากพิจารณาจากจํานวนนักทองเที่ยว สิ่งที่ตองใหความสําคัญตอไปเปนเรื่องของคาใชจาย

ในสวนของกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่เกิดข้ึนในเวลาที่นักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย 

ในดานคาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร และสินคาที่ระลึก ประเทศไทยยังเปนที่ยอมรับดานความคุม

คาเงิน โดยการพิจารณาการสํารวจเมืองที่ดีที่สุดในโลก ประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก

และเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดของเอเชียโดยนิตยสาร ทราเวล แอนด เลเชอร ระหวางป พ.ศ. 2550-

2553 โดยใชเกณฑ 6 ประเด็น คือ สถานที่ทองเที่ยว (Sights) ศิลปวัฒนธรรม (Culture and Arts) 

ภัตตาคารและอาหาร (Restaurants and Food) ผูคน (People) แหลงจับจายใชสอย (Shopping 

areas) และความคุมคา (Value for money) ซึ่งไดรับการยอมรับอยางตอเน่ืองถึง 4 ป อันเปน

เครื่องหมายยืนยันความนิยมของนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไดเปนอยางดี โดยเฉพาะจุดหมาย

ปลายทางที่คุมคาเงิน (กองการทองเที่ยวสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร, 

2555)  

 อาหารไทยเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย 

อาหารไทยมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่แสดงใหเห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ด้ังเดิมที่มีมาของไทย ที่นําเอาวัตถุดิบทางการเกษตรมาผสมผสานกับพืช ผัก สมุนไพร ในลักษณะ

เครื่องเทศ เคร่ืองปรุงรส ที่เปนปจจัยสําคัญในการปรุงแตงอาหาร โดยใชภูมิปญญาไทยใหอาหารมีสี 



2 

รส กลิ่น ชวนรับประทานและมีคุณคาทางโภชนาการ ซึ่งเปนคุณลักษณะเดนที่สามารถพัฒนา

ศักยภาพในการผลิตและสรางโอกาสทางการตลาดเพ่ือการสงออกใหแพรหลายสูตลาดโลกไดสินคา

อาหารไทยในหลายๆ ประเภท เชน เคร่ืองเทศและสมุนไพร เคร่ืองปรุงรส สิ่งปรุงรสอาหาร ซุปและ

อาหารปรุงแตง แมวาจะมีมูลคาการสงออกนอยเมื่อเทียบกับสินคาอาหารกลุมอ่ืนๆ แตจัดไดวาเปน

ผลิตภัณฑอาหารไทยที่มีระดับความเปนเอกลักษณไทยสูง โดยเฉพาะเปนวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับ

รานอาหารไทยในตางประเทศ ซึ่งมีศักยภาพและแนวโนมการสงออกเพ่ิมมากกวาอาหารประเภทอ่ืนๆ 

ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปออสเตรเลีย และกลุมประเทศอาเซียน 

(อบเชย วงศทอง, 2550: 2-3)  

 ปจจุบันมีประเทศคูแขงที่เห็นศักยภาพและความสําคัญของอาหารไทย ไดเริ่มผลิตและ

สงออกสิ่งปรุงรสอาหารในลักษณะเดียวกับสิ่งปรุงรสของประเทศไทย เชน การทําซอสพริก 

เครื่องแกง นํ้าพริก เครื่องปรุงรส โดยผูประกอบการฮองกง อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย เยอรมัน 

สเปน บางรัฐในสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ประกอบกับการแขงขันในเวทีการคาโลก ทําใหประเทศไทย

ตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ตองเรงดําเนินการเพื่อรักษาศักยภาพในการแขงขันดังน้ัน 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือใหไดมาซึ่งรูปแบบแนวทางการคาและพัฒนาอาหารพ้ืนบานไทยใหเจริญเติบโต

ไดอยางยั่งยืน นอกจากจะเปนการสรางเอกลักษณสินคาไทยที่มีความแตกตางจากสินคาอ่ืนใหเปน

ที่นิยมในตลาดตางประเทศแลว ยังเปนการเพ่ิมบทบาทความสําคัญใหกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย

อีกแนวทางหนึ่งดวย ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงตอการสรางความเจริญใหกับประชาชนระดับรากหญา สู

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลักใหมีความเขมแข็ง

และย่ังยืนตอไป อีกทั้งจะทําใหเกิดผลดีอยางตอเน่ืองเปนลูกโซในดานตางๆ ไดแก การสรางตราสินคา 

(Brand Name) การสรางมูลคาเพ่ิม การสรางตลาดสงออกวัตถุดิบสินคาเกษตร สินคากึ่งสําเร็จรูป 

สินคาสําเร็จรูป สรางงานใหแกชาวไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ สรางภาพพจนและช่ือเสียงของ

ประเทศไทยใหแพรหลายทั่วโลกมากข้ึนรวมทั้งจะมีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวใหชาวตางประเทศ

สนใจเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นดวย 

 อาหารพ้ืนถิ่นยังเปนเครื่องแสดงถึงพลัง ศักยภาพ และอัตลักษณทางสังคม ที่แตละแหง

ตางก็มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน สัมพันธกับสิ่งแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของแตละ

ชุมชน ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ สีสัน วิธีการปรุงแตง รสชาติ  กลิ่น  ความนิยมของผูคน  

คุณคาทางโภชนาการ อาหารบางอยางยังเกี่ยวของกับชนช้ัน  เพศ  ภาวะสุขภาพ และพิธีกรรมความเช่ือ 

ปจจัยเหลาน้ี กลายเปนแบบแผนพฤติกรรมของการบริโภค อันเปนผลผลิตที่เกิดจากภูมิปญญาและ

และเครื่องบงช้ีทางวัฒนธรรม ควรคาแกการศึกษาในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้ง

สภาพบริบทของพ้ืนที่และกลุมชาติพันธุ มีประวัติความเปนมาอยางยาวนาน สมาชิกในชุมชนเกิด

กระบวนการเรียนรู การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  การสรางสรรคองคความรู การสะสมและ
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ถายทอดภูมิปญญากลายเปนเอกลักษณเฉพาะของพ้ืนที่แตละแหง  ทั้งดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

การแตงกาย รวมไปถึงแบบแผนอาหารการกินและการเลือกสรรในชีวิตประวัน ที่ผูคนตางหันมาให

ความสนใจกันมากขึ้น ในขณะที่อาหารพ้ืนถิ่นหลายประเภทถูกพัฒนา ปรุงแตงใหเขากับกระแส

ของความเปนสากล  ทําใหเปนที่รูจักและมีช่ือเสียงในวงกวางทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะความ

เขาใจในความจริงที่วา อาหารพ้ืนถิ่นไทยหลายชนิด เปนอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่มีสวนผสมของสมุนไพร 

ซึ่งเปนประโยชนตอภาวะโภชนาการของมนุษยรวมทั้งการปองกันโรคภัยไขเจ็บ ในขณะที่มีความ

หลากหลายทั้งองคประกอบ ประเภท วิธีการทํา การใหความหมาย สีสัน ความนารับประทาน ที่มาที่ไป

ของอาหาร ความสะอาดที่มีตอผูบริโภค ซึ่งใชทรัพยากร วัตถุดิบในทองถ่ินมาเปนเคร่ืองปรุงที่มีแบบ

ฉบับเฉพาะตัว ที่เปนผลมาจากการใชความรูและแฝงไปดวยระบบคุณคาแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น 

ขณะที่อีกดานหน่ึงภายใตกระแสโลกาภิวัฒน แมวาอาหารพื้นถิ่นจะกลายเปนจุดสนใจของผูบริโภค

เพ่ิมมากขึ้น อันเปนผลใหมีการสงเสริมวัฒนธรรมดานอาหารไทย ซึ่งสะทอนจากปรากฏการตางๆ 

อยางมากมาย ทั้งในรูปแบบการสงเสริมงานวิจัย การจัดงานรณรงคหรืองานมหกรรมอาหาร 4 ภาค 

หากแตอาหารพ้ืนถิ่นไทย มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเภท อาหารบางอยางเปนที่รูจัก

ของผูบริโภคโดยทั่วไป หากแตยังมีอาหารอีกหลายประเภทที่ผูคนอาจจะไมรูจักและเร่ิมสูญหายไป

จากทองถิ่น ซึ่งสัมพันธกับการใชวิถีชีวิตของผูคนสมัยใหมที่มีความรีบเรง ซับซอน ไมคอยมีเวลาใน

การประกอบอาหารดวยตนเอง รวมไปถึงการขยายตัวของวัฒนธรรมอาหารฟาสฟูด ที่มาพรอม

กับความสะดวก รวดเร็วทันใจ และแสดงถึงความทันสมัย ทําใหอาหารทองถ่ินบางชนิดกลายเปนสิ่งที่

เริ่มจะไรคุณคา เกิดการสูญเสียองคความรูและลักษณะเฉพาะของทองถิ่นลงไป ซึ่งสมควรอยางยิ่งที่

จะตองหันกลับมาสรางความเขาใจ จัดระบบองคความรู เพ่ือเปนขอมูลที่จะไดรับการอนุรักษและสานตอ

คูกับทองถิ่นในสังคมไทยตอไป 

 จังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน จัดเปนสถานที่

พักผอนตากอากาศเกาแกที่สุดในประเทศไทยและอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทาง

และทองเที่ยวไดสะดวกตลอดทั้งป มีแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงทั้งทางดานประวัติศาสตร ธรรมชาติ 

วิถีชีวิต และสถานที่พักผอนหยอนใจ พ้ืนที่ของทั้ง 2 อําเภอประกอบดวยอําเภอชะอํา มีพ้ืนที่ 9 ตําบล 

67 หมูบาน ไดแก ตําบลชะอํา ตําบลสามพระยา ตําบลบางเกา ตําบลนายาง ตําบลเขาใหญ ตําบล

หวยทรายเหนือ ตําบลไรใหมพัฒนา ตําบลดอนขุนหวย อําเภอหัวหินประกอบไปดวย 7 ตําบล 63 

หมูบาน ไดแก ตําบลหัวหิน ตําบลหนองแก ตําบลหินเหล็กไฟ ตําบลหนองพลับ ตําบลทับใต ตําบล

สัตวใหญ  ตําบลบึงนคร ทั้งสองอําเภอน้ีถือเปนสองอําเภอขนาดใหญและเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ

ความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  
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 นอกจากน้ีจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ ยังมีความหลากหลายทางดานชาติพันธุ

และวัฒนธรรม เปนชุมชนชายทะเล ที่มีองคความรูที่หลากหลาย รวมถึงองคความรูในการประกอบ

อาหาร มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน เกิดการคิดคน สืบทอด ปรุงแตง และผสมผสานเปนอาหารพ้ืนถิ่น 

โดยในหลายชุมชนมีภูมิปญญาชาวบานที่ผลิตอาหารเปนที่ข้ึนช่ือทั้งดานรสชาติ คุณคาทางโภชนาการ 

และความนารับประทาน  บางชนิดเปนอาหารที่มีวิธีการประกอบงายๆ ใชวัตถุดิบในทองถ่ินตามฤดูกาล  

หากแตมีอาหารบางประเภทเริ่มหายสาบสูญไปทีละเล็กละนอย เน่ืองจากการขาดความสนใจของผูคน

สมัยใหมที่จะชวยสานตอความรูในดานอาหารพ้ืนถ่ิน ซึ่งเปนสิ่งที่นาเสียดายอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนสมัยใหม  ทั้งๆ ที่ความสําคัญของอาหารนอกจากจะเปนปจจัยที่สัมพันธกับระบบชีวิตของ

ชุมชนแลว ยังเปนเคร่ืองแสดงถึงภูมิปญญาและสรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชน จึงเปนการสมควร

อยางย่ิงที่จะตองมีการจัดระบบความรูและสานตอ เพ่ือรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมและเปนสื่อในการ

เรียนรูของผูคนในทองถิ่นและผูที่สนใจ รวมกันนําไปพัฒนา ปรับปรุง ผสมผสานและอนุรักษ

วัฒนธรรมดานอาหารใหคงอยูตอไป ดวยขอมูลตางๆที่กลาวมาผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาและพัฒนา

รูปแบบอาหารพ้ืนถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน และจังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา 

เพ่ือนําไปสูการสรางวัฒนธรรมใหกลายเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

2. เพ่ือศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตออาหารพ้ืนถ่ินในการเปนสินคาทางการ

ทองเที่ยวในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอชะอําและจังหวัดเพชรบุรี 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบอาหารพื้นถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน และ

จังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา ใหเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 การสรางนวัตกรรมเชิงสรางสรรคสามารถพัฒนารูปแบบอาหารพ้ืนถิ่นในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน และจังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา ใหเปนสินคาทางการทองเที่ยว 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 ขอบเขตดานพ้ืนที่สําหรับการศึกษา คือ เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ

อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ทั้งสองพ้ืนที่น้ันเปนพ้ืนที่ในภูมิภาคตะวันตก มีลักษณะเฉพาะทางการ

ทองเที่ยวที่มีการเดินทางทองเที่ยวตลอดทั้งป 
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 ขอบเขตระยะเวลาที่ศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่เพื่อหาสูตร

อาหารพ้ืนถิ่น และพัฒนาสูตรอาหาร โดยใชระยะเวลาในเก็บขอมูลและประมวลผลอยูในชวงระหวาง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 

 ขอบเขตดานประชากร  ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบไปดวยผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นใน สองพ้ืนที่ เชน ผูประกอบการธุรกิจอาหาร ปราชญชาวบาน 

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่มีสวนเกี่ยวของกับอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

 ขอบเขตดานขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตดานเนื้อหาเพื่อการศึกษาอาหารคาว 

จํานวน 4 สูตร อาหารหวาน จํานวน 2 สูตร จากน้ันจึงวิเคราะหเชิงบริบทเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับอาหาร และนํามาพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ศึกษา 

 

นิยามศพัทเฉพาะ  

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร หมายถึง การทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูจากวัฒนธรรม

อาหาร ทั้งดานการคิดสูตรอาหาร กระบวนการทําอาหาร การรับประทานอาหารและผลที่เกิดจาก

กิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยสงผลใหเกิดรูปแบบของการทองเที่ยวดานอาหาร ที่เขาถึงวัฒนธรรมอาหารใน

เขตพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 อาหารพื้นถิ่น หมายถึง อาหารพื้นถิ่นของคนในพื้นที่ในเขต อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยเปนอาหารที่มีลักษณะเฉพาะที่สะทอนถึง

วัฒนธรรมการบริโภคและวัตถุดิบในการปรุงอาหารในพ้ืนถิ่น 

 รูปแบบนวัตกรรมอาหาร หมายถึง การพัฒนารูปแบบของอาหารที่มีการผสมผสาน

ระหวางวัตถุดิบ ในพ้ืนที่ การปรุง วิธีการรับประทาน ใหมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการเปนอาหารที่

รับประทานในธุรกิจทองเที่ยวเชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร จนกลายเปนสิ้นคาทางการทองเที่ยว 

 

ประโยชนที่ไดรับ  

1. ไดรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถ่ินในเขต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ีเพ่ือเปนสินคาทางการทองเที่ยว 

2. เพ่ิมมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารในเขตพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

3. เปนแนวทางใหธุรกิจอาหารในพ้ืนที่ทางการทองเที่ยวสามารถนําไปพัฒนานวัตกรรมให

กลายเปนสินคาทางการทองเที่ยวได 



6 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

 

 การศึกษาในครั้งน้ี  ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการจัดการนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของ

อาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งน้ีผูทําการวิจัย

ตองศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมโดยอาศัยพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานอาหาร 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดและสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยว 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยว 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร 

1. ความหมายของการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

   การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ันจัดเปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น 

เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว โดยมีรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวและวัตถุประสงคที่

แตกตางกันออกไป  ในปจจุบันมีนักวิชาการไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว

หลากหลายดังน้ี 

  McIntosh and Goeldner (1986) กลาววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการเดินทางที่

ครอบคลุมในทุกแงมุมของการทองเที่ยวที่มนุษยสามารถศึกษาวิถีชีวิตและความนึกคิดระหวางกัน 

  Sharpley (2006) ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว 2 ความหมาย คือ  

  ความหมายในเชิงเทคนิค  “การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  หมายถึง การเคลื่อนที่ของคน

ไปยังแหลงทองเที่ยวที่เปนวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เชน พิพิธภัณฑแหลงมรดกศิลปะ และเทศกาลตางๆ 

ในที่มิใชถิ่นที่อยูปกติของตน” 

  ความหมายตามแนวคิด “การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง  การเคลื่อนที่ของคน

ไปยังสถานที่ทางวัฒนธรรม ที่มีวัฒนธรรมตางจากถ่ินที่อยูอาศัยปกติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาขอมูล

และประสบการณใหมเพ่ือความพึงพอใจในความตองการวัฒนธรรม” 



7 

  Smith (2009) กลาววา การทองเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนสิ่งที ่มีความสัมพันธกับ

วัฒนธรรมและชุมชน ซึ่งเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจะไดรับประสบการณใหมจากการเรียนรู การสรางสรรค 

และทําใหนักทองเที่ยวเกิดความเพลิดเพลิน 

  กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ยังใหคําจํากัดความของคําวาการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมไววา เปนการทองเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเปนวัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะ ทุกแขนง และสิ่งตางๆ ที่แสดงถึงความ

เจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย 

นักทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา ความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยม

ของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงรุนปจจุบันผานสิ่งเหลาน้ี  

  ในการศึกษาถึงองคประกอบขงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบดังวงกลมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององคการการทองเที่ยวโลก UNWTO (2005) ไดเปรียบการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก วงกลมภายใน (Inner) หมายถึง วัฒนธรรมหลัก ไดแก 

วัฒนธรรมหรือองคประกอบพ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นการสรางวัฒนธรรมข้ึน หรือการผลิต

วัฒนธรรม เชน ศิลปะ สถาปตยกรรมรวมสมัย วรรณกรรมตางๆ สวนวงกลมภายนอก (Outer) 

หมายถึง วิถีชีวิตของชุมชน หรือทองถิ่นน้ัน ประกอบดวยการดําเนินชีวิตของชุมชน เชน ความเช่ือ 

อาหาร ประเพณี วิถีชีวิตพ้ืนถิ่น และอุตสาหกรรมสรางสรรค เชน การออกแบบเสื้อผา เว็บไซต 

กราฟฟกตางๆ ภาพยนตร สื่อ และความบันเทิงตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Sigala and 

Leslie (2005: 181-200) ที่ไดแบงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปน 2 ประเภท ไดแก 

ผลิตภัณฑหลัก คือ สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนตน และผลิตภัณฑสนับสนุน 

คือ สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว การเดินทาง การคมนาคมขนสง และความบันเทิงตางๆ 

เปนตน 
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ภาพที่ 1 องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ที่มา: World Tourism Organization, Tourism Pearls of the Silk Road, Accessed 1 May 

2014, Available from http://dtxtg4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/tourism 

_pearls_of_the_silk_road.pdf.   

 

  ประเภทของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Hughes (1986: 707-709) ไดแบงประเภท

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว ดังน้ี 

1. แหลงมรดกวัฒนธรรม (Heritage Sites) 

2. การแสดงศิลปะ (Performing Arts Venues) 

3. ทัศนศิลป (Visual Arts) 

4. เทศกาลและเหตุการณพิเศษ (Festival and Special Events) 

5. สถานที่ทางศาสนา (Religious Sites) 

6. สภาพแวดลอมในชุมชน (Rural Environments) 

7. ชุมชนพ้ืนเมืองและประเพณี (Indigenous Communities and Traditions) 

8. ศิลปะและหัตถกรรม (Arts and Crafts) 

9. ภาษา (Language) 

10. วิธีปรุงอาหาร (Gastronomy) 

11. อุตสาหกรรมและการพาณิชย (Industry and Commerce) 

12. วัฒนธรรมนิยมสมัยใหม (Modern Popular Culture) 

13. กิจกรรมสรางสรรค (Creative Activities) 

  Coltman (1989) ไดใหแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว ดังน้ี  

1. สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นเห็นคุณคาของการทองเที่ยว 

2. การพัฒนาการทองเที่ยวตองขึ้นอยูกับวัตถุประสงค  และความตองการของชุมชน 

3. การโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยว  ควรไดรับความเห็นชอบจากประชาชนในทองถิ่น 

Inner 

Outer 

http://dtxtg4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files
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4. ควรมีความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือใหทองถิ่นมีสถานที่ทองเที่ยว

ที่สมบูรณและมีคุณภาพ 

5. ตองวางแผนการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง  ไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชนในทองถิ่น  

ดํารงรักษาวัฒนธรรมและคานิยมของทองถิ่นใหคงอยู 

6. ปจจัยในการดําเนินการวางแผนการทองเที่ยวไมวาจะเปน  ผูบริหาร  แรงงาน  เงินทุน 

ควรมาจากชุมชน  เพ่ือใหวางแผนไปในแนวทางที่ชุมชนตองการได 

7. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

8. เทศกาล กิจกรรมการทองเที่ยวที่จัดขึ้น ควรสะทอนใหเห็นถงึประวัติศาสตร  วิถีชีวิต  

ความเปนอยู  และสภาพทางภูมิศาสตรของทองถิ่น 

9. กอนจะลงมือการพัฒนาการทองเที่ยว  ควรขจัดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนให

เรียบรอย 

              ในงานวิจัยน้ี  ผูวิจัยไดทําการศึกษาวัฒนธรรมดานอาหารที่เปนแกนหรือพ้ืนฐานของ

ชุมชนโดยเปนการทองเที่ยววัฒนธรรมดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 

ซึ่งประเภทของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานอาหาร  ในเรื่องของการทําอาหาร (Cookery) หรือ 

อาจมีหลายกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว  เชน การใชวิธีปรุงอาหารหรือการนําเสนอ

รูปแบบอาหารพ้ืนถิ่น  ใหนักทองเที่ยวไดลองทําและรับประทานในระหวางการเดินทางทองเที่ยว

ในสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ 

 2. การประเมินศักยภาพของแหลงทองเทีย่ว 

  เพทาย  บํารุงจิตต  และคณะ (2549)  ไดเสนอหลักเกณฑในการประเมินศักยภาพ

แหลงทองเที่ยว  โดยสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ภาคเหนือ เขต 2 เชียงราย  ไดจัดทํา

หลักเกณฑการประเมินศักยภาพ  ซึ่งมีอยู 6 หลักเกณฑ ประกอบดวยดังตอไปน้ี 

2.1 เสนทาง  และสภาพการเขาถึง  ไดแก 

2.1.1 มีเสนทางเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวกับถนนสายหลัก  ถนนสายรอง 

2.1.2 ลักษณะผิวถนน  สามารถใชการคมนาคมไดตลอดป 

2.1.3 มียานพาหนะรับจาง  รถประจําทางรับจาง  เรือรับจาง  บริการนักทองเที่ยว

เดินทางเขาออกไดสะดวก 

2.1.4 ความชัดเจนของปายบอกเสนทาง  ปายบอกแหลงทองเที่ยว  หมายเลขถนน

ทางหลวงแผนดิน 

2.2 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว  ไดแก 
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2.2.1 ความสมบูรณของทรัพยากร  หากเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติจะตองยังคง

มีสภาพธรรมชาติมีการเปลีย่นแปลงโดยฝมือมนุษยนอยมาก  ถึงแมจะเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ตองยังคงสภาพที่มีการบูรณะ  ซอมแซม  คงสภาพเดิม  หรือใกลเคียงมากที่สุด 

2.2.2 เปนแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลกัษณเฉพาะ ทัง้ยังดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

2.2.3 มีความหลากหลายทางชีวภาพ  มีลักษณะสุนทรียภาพ  และความงดงามใน

ศิลปะครบถวน  ผูไปเย่ียมชมไดรับความรูและความเพลิดเพลินตอสิ่งเหลาน้ัน 

2.2.4 เปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาดานความรู ภูมิปญญาทางประวัติศาสตรทาง

สังคม และอ่ืนๆ 

2.3 ตลาด  หมายถึง  จํานวนนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมในแตละป  มีจํานวนมากนอยเพียงใด  

ปริมาณนักทองเที่ยวบงบอกถึงศักยภาพของแหลงทองเที่ยว  ผสมผสานกัน 

2.3.1 การมีโฆษณาประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยวจน

เปนที่รูจักทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ 

2.3.2 ปริมาณนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมในแตละป 

2.3.3 ลักษณะการเดินทางทองเที่ยว  ลักษณะการเดินทางอาจชวยสงเสริมการ

ทองเที่ยว  โดยเฉพาะกรณีการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  ซึ่งนิยมเดินทางเปนหมูคณะ 

2.3.4 ลักษณะของตลาดแหลงทองเที่ยวน้ันๆ  เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนอย

เพียงใด 

2.3.5 นักทองเทีย่วมาเที่ยวตามฤดูกาล  หรือเดินทางไปทองเทีย่วตลอดป 

2.4 โครงสรางพ้ืนฐานภายในแหลงทองเที่ยว 

2.4.1 สภาพถนน  การเดินทางภายในแหลงทองเที่ยว 

2.4.2 บริการไฟฟา  ประปา  แหลงนํ้าสะอาด 

2.4.3 บริการโทรศัพทสาธารณะในแหลงทองเที่ยว  หรือมีสัญญาณในการใช

โทรศัพทมือถือ 

2.4.4 สถานที่จอดรถ  ยานพาหนะตางๆ  เพียงพอหรือไม 

2.4.5 บริการหองสุขา รวมทั้งการรกัษาความสะอาด มีการใหบริการอยางเพียงพอ

หรือไม 

2.5 บริการตางๆ  ภายในแหลงทองเที่ยวการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.5.1 ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว  การรักษาความปลอดภัย 

2.5.2 มีศูนยบริการนักทองเที่ยว  เพ่ือนักทองเที่ยวจะไดทราบขอมูลความรูเบ้ืองตน

ในการเยี่ยมชม  ทั้งมีมัคคุเทศกทองถิ่นบริการนักทองเที่ยว 
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2.5.3 ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคาร  รานคา  รานอาหาร  รานขายของที่

ระลึกมีการจัดการในเรื่องของความสะอาดและการกําจัดนํ้าทิ้งตางๆ 

2.5.4 มีปายเตือนนักทองเที่ยว  ในกรณีที่มแีหลงอันตราย 

2.5.5 มีความรวมมือของชุมชนในทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชนใน

แหลงทองเที่ยว  ในการชวยเหลือนักทองเที่ยว  รวมทั้งผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอชุมชน 

2.6 การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.6.1 มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด 

2.6.2 มีระบบการกําจัดนํ้าเสีย  หรอืนํ้าทิ้งจากอาคารอยางถูกตอง 

2.6.3 มีคุณภาพของอากาศที่ดี 

2.6.4 การจัดการคุณภาพเสียง  โดยไมมีเสียงดังจากบริเวณขางเคียง 

2.6.5 ความเปราะบางดานธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณีตอการเปลี่ยนแปลง

จากระบบภายนอก 

                 จากความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตางๆ  สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

หมายถึง การเดินทางของบุคคลหรือกลุมคนไปยังสถานที่ตางๆที่ไมใชถิ่นที่อยูปรกติ เพ่ือรับรูสิ่งที่

เกี่ยวของกับการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรมของชุมชน ความเปนเอกลักษณของแหลง

ทองเที่ยวน้ันๆ โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการเคารพในวัฒนธรรมทองถ่ินที่เดินทางไป โดยมวัีตถุประสงค

เพ่ือแสวงหาประสบการณใหม ประกอบดวยการศึกษา การเรียนรู การสัมผัส การช่ืนชมกับเอกลักษณ

ความงดงามของวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมชนอ่ืน รวมถึงเขา

ใจความแตกตางทางวัฒนธรรมของตางสังคม ไมวาจะเปนดานของศิลปะ สถาปตยกรรม โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณคาทางประวัติศาสตร  รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา  การแตงกาย  อาหาร 

ความเช่ือ  ศาสนา  จารีตประเพณี  ลวนแตเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญ  ชวยกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมขึ้น โดยเปนการทองเที่ยวที่มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญ คุณคา  ประวัติศาสตร  

ความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว  สรางจิตสํานึกของคนในชุมชนในทองถ่ินให

เกิดการหวงแหน  รักษา  และดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตน  

ไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ  มีการใหความรูแกนักทองเที่ยว  เพ่ือให

เกิดความเขาใจในวัฒนธรรม  และไดรับความเพลิดเพลิน  พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบานหรือชุมชนอ่ืน  รวมทั้ง

เคารพในวัฒนธรรม  ศักด์ิศรีและผูคนของตนเอง  องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ดาน

กระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม  ดานธุรกิจ  ดานการตลาดการทองเที่ยว  ดานการมีสวนรวม

ของชุมชนทองถิ่น  และดานการสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  และหลักการประเมิน

ศักยภาพแหลงทองเที่ยวมีหลักเกณฑการประเมินคุณภาพอยู 6  หลักเกณฑ  ประกอบดวย  เสนทาง  
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และสภาพการเขาถึง  ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว  จํานวนนักทองเที่ยวมาเย่ียมชมในแตละป  โครงสราง

พ้ืนฐานภายในแหลงทองเที่ยว  บริการตางๆ  ภายในแหลงทองเที่ยวการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

  3. การทองเทีย่วเชิงอาหาร (Food Tourism) 

3.1 ความหมายการทองเที่ยวเชิงอาหาร 

   การทองเที่ยวเชิงอาหารน้ันที่จริงแลวไมใชเร่ืองใหมในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  แต

นักวิชาการดานการทองเที่ยวไดใหความสนใจในประเด็นเรื่อง “อาหาร”  มาเพ่ือเปนหัวขอหลักใน

การเนนศึกษา  เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองอาหารมากย่ิงข้ึน  การทองเที่ยวเชิงอาหารน้ี

มีอิทธิพลเกี่ยวกับวัฒนธรรม  สังคม  สิ่งแวดลอม  และเศรษฐกิจการทองเที่ยวอาหารน้ันไดรับความ

สนใจเน่ืองจากกระแสที่เห็นวาในปจจุบันน้ีวาสังคมโลกไดใหความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมที่

แตกตาง  และในปจจุบันไดมีการเกิดของแหลงสถานที่รับประทานอาหารที่แปลกใหม  หลากหลาย  

อีกทั้งในเร่ืองการสงเสริมการตลาดที่ใชเรื่องอาหารเปนสิ่งดึงดูดเปนแนวทางใหมที่สามารถสรางความ

นิยมใหแกนักทองเที่ยวไดเชนกัน  และการที่เราไดออกไปลองรับประทานอาหารจากแหลงอ่ืนๆ  ถือ

เปนการสราประสบการณมากกวาการรับประทานอาหารในบาน  โดยเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

อีกรูปแบบหน่ึงของนักทองเที่ยว 

   Hall and Sharples  (2003)  กลาววา  อาหารทําใหนักทองเที่ยวรูสึกและสัมผัส

ถึงแหลงทองเที่ยวน้ันอยางเชิงลึก  หรือเรียกวา  Sense of Place ถือเปนเปนเอกลักษณของแหลง

ทองเที่ยวน้ัน  แมวาในยุคปจจุบันน้ีอาหารตามแหลงตางๆ  น้ันจะไดรับอิทธิพลจากที่อ่ืนๆ  มากมาย

จนทําใหยากที่จะแยกลักษณะของอาหารไปตามเกณฑภูมิศาสตร  ลักษณะอากาศ  หรือประวัติศาสตร  

แตถือเปนวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  และปจจัยภายนอก  

   การทองเที่ยวเชิงอาหาร ไดมีการใหคําจํากัดระหวางคําวา  อาหาร (Cuisine) และ

ศาสตรการทําอาหาร (Gastronomy) ไววา  Cuisine น้ันหมายถึงการเตรียมและการปรุงอาหาร โดย

ที่ศาสตรการทําอาหารน้ันเกี่ยวของและหมายถึงศิลปะของการรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม  และ

ยังหมายถึงการรับประทานอาหาร สวนคําวา Culinary Tourism หรือ Food tourism (การ

ทองเที่ยวเชิงอาหาร) น้ันมีนักแปลและนักวิชาการหลายคนที่ใหความเห็นแตกตางกันออกไป  ดังน้ี 

   Hall  and  Mitchell  (2000: 29-37)  กลาวถึง การทองเที่ยวอาหาร วาคือ  การ

เดินทางของนักทองเที่ยวที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณดานอาหาร  

เก่ียวของกับการผลิตอาหาร  เทศกาลอาหาร  รานอาหาร  หรือแหลงทองเที่ยวเฉพาะเรื่องอาหาร  

ซึ่งระดับความหมายของการทองเทียวอาหารในภาษาอังกฤษไดแตกยอยออกมาเปน Gastronomic 

Tourism  หรือ  Culinary Tourism  เปนความหมาย  โดยมองระดับความสนใจของนักทองเที่ยวใน

เรื่องอาหารเปนภาพรวม  มีความสนใจระดับปานกลาง  ซึ่งอาจรวมถึงองคประกอบอื่นของแหลง
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ทองเที่ยวดวย เชน วัฒนธรรมของทองถิ่น แตถาคําวา Cuisine Tourism  หรือ  Gourmet Tourism 

คือการที่นักทองเที่ยวมีความสนใจเรื่องอาหารเฉพาะเจาะจง เชน สนใจประเภทใดประเภทหน่ึง  

เขารวมการอบรมการประกอบอาหารซึ่งความสนใจและแรงจูงใจดานอาหารจะมีมากกวาสองคําแรก 

ในงานวิจัยน้ีจึงใชคําโดยครอบคลุมคือการทองเที่ยวอาหารหรือ Food Tourism   

   Ignatov  and  Smith  (2006: 235-255)  กลาวถึง  Culinary Tourism  วา

เปนการเดินทางทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการซื้อ  การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  การสังเกตและ

การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหาร  รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร 

   Cohen  and  Avieli  (2004: 755-778)  กลาววา Culinary Tourism  เปน

วิธีการที่จะทําใหอาหารพ้ืนถิ่นโดดเดนและเปนที่รูจักอยางแพรหลายน้ันควรที่จะไดรับการสงเสริมกับ

การทองเที่ยวเปน “การทองเที่ยวอาหาร”  ในการจัดการอาหารเพ่ือการทองเที่ยวบางครั้งอาหารพ้ืน

ถิ่นอาจไดรับการดัดแปลงเพ่ือใหถูกปากนักทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางประเทศ  และใน

ขณะเดียวกันสามารถเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยทองถิ่นน้ันๆ อาจไดรับอิทธิพลอาหาร

ของนักทองเที่ยวและปรับเขากับวัฒนธรรมหรือรสชาติของทองถ่ินไดเชนกัน  ซึ่งถือไดวาเปนผลิตภัณฑ

ทางวัฒนธรรม 

   Wolf  (2004)  กลาววา Culinary Tourism  คือ เปาหมายตนๆของนักทองเที่ยว

ที่จะคนหา  ไดประสบการณ  การมีความสุขกับการรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมในสถานที่เฉพาะ

แหลงทองเที่ยวน้ันๆ 

   จากขอคิดเห็นของนักวิชาการที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวเชิง

อาหาร จึงกลาวไดวา  อาหารไมไดเปนเพียงสิ่งที่บริโภคเพ่ือความอยูรอด อาหารยังเกี่ยวของกับการ

แสดงออกถึงอัตลักษณ  วัฒนธรรม  กรรมวิธีการผลิต  ขั้นตอนการบริโภค  และรวมถึงการผสมผสาน

ของธรรมชาติของพ้ืนที่  วัฒนธรรม  การบริการ  สิ่งอํานวยความสะดวก  การเขาถึง  การเปนเจาบานที่ดี

และเอกลักษณเฉพาะพ้ืนที่  ซึ่งรวมเปนประสบการณที่นักทองเที่ยวที่ไดจากแหลงทองเที่ยวน้ันๆ  

โดยเฉพาะการสัมผัสทั้งการลิ้มลองอาหาร  การเรียนรูกระบวนการประกอบอาหาร  เปนตน  และยัง

เปนการเพ่ิมมูลคาใหแกประสบการณของนักทองเที่ยว 

   จากคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงอาหาร  โดยนักวิชาการหลายคนทําใหเห็น

วาอาหารไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเรื่องของการทองเที่ยว  และความนาสนใจของนักทองเที่ยว  

ซึ่งสามารถคนหาขอมูลไดจากชองทางตางๆ  จึงเกิดวัฒนธรรมการบริโภคอีกรูปแบบหน่ึงคือ  การทองเทีย่ว

เชิงอาหาร  ไมวาจะเปนในเรื่องของอาหารและไวน  ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเที่ยวในพ้ืนที่ตางๆ  

อีกดวย  อาหารและเครื่องด่ืมจัดเปนหน่ึงในกิจกรรมที่กอใหเกิดรูปแบบทางการทองเที่ยวอยางกวางขวาง  

โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องอาหาร และไวนที่จัดเปนเครื่องด่ืมยอดนิยมของคนทั่วทุกมุมโลก  เชนเดียวกับ

เบียร  ที่เราสามารถนํามาประชาสัมพันธและสรางใหเกิดการทองเที่ยวเพ่ือการชิม  ด่ืม  บริโภคควบคู
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กันไปในสถานที่ทองเที่ยวตามชนบทหรือทีห่างไกล  แตเปนสถานที่ตนกําเนิดของวัฒนธรรมการกินด่ืม

น้ันๆ  โดย Hall  (2002: 47-63)  ไดช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอาหารกับการทองเที่ยว  ควบคู

กับการพัฒนาสถานที่ทองเทีย่วหางไกลหรือชนบท  และไดใหองคประกอบที่สําคัญดานกลยุทธ  คือ 

1. ลดการรั่วไหลทางเศรษฐกิจดวยการใหทรัพยากรซ้ํา 

2. การนําทรัพยากรทางการเงินกลับมาใชในระบบ  เชน  การบริโภคของในทองถิ่น 

การด่ืมไวนจากทองถิ่น  เปนตน 

3. การเพ่ิมคุณคาของสินคาทองถิ่น 

4. การเช่ือมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น  เชน  ใหผูผลิตและผูจัดจําหนาย

ทํากิจกรรมรวมกัน 

5. ดึงดูดทรัพยากร  ความรูจากภายนอก เปนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชปรับปรุง  

เปนตน 

6. การใหความสําคัญ  ประชาสัมพันธ  และสรางเอกลักษณในทองถิ่น 

7. การขายตรงผานรานคา  หรือการไมผานพอคาคนกลาง 

8. การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูผลิตและผูบริโภค 

   ที่กลาวมาน้ันถือสิ่งสําคัญในการชวยทองถ่ินใหอยูรอด  และการที่กิจกรรมการ

ทองเที่ยวสรางรายได  สรางประโยชนใหแกชุมชนในภาพรวม  องคประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยว

ดานอาหารและเครื่องด่ืม  คือการนําเสนอ  หรือการแสดงสินคาสูสายตาของนักทองเที่ยวโดยตรง  ดัง

ตัวอยางในกรณีศึกษาของทางรัฐบาลประเทศแคนาดาไดใหความสําคัญและชวยพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงอาหารภายในประเทศ  Ale Trail  หรือตํานานของการผลิตเบียร  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ

เบียรน้ันเปนที่นิยมมากในทั้ง  Waterloo  และ  Wellington  ซึ่งอยูทางตอนใตของเมือง  ออนทาริโอ 

(Ontario)  ประเทศแคนาดา  โดยเริ่มจากเมืองที่มีการผลิตเบียรมานาน  และมีลักษณะเฉพาะของ

การผลิตเบียรที่เรียกวา  Craft Brewing  คือ  การผลิตเบียรในจํานวนที่ไมมากนัก  แตเนนที่กรรมวิธี

การผลิตเพ่ือใหไดรสชาติที่ดี  นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐและทองถ่ินเองก็พยายามประชาสัมพันธให

ทั้ง 2 เมืองน้ีมีช่ือเสียงและเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวในดานการทองเที่ยว  ชิม  ด่ืม  

บริโภคเบียร  (Beer Tourism)  ดังจะเห็นไดวา  ในป  ค.ศ. 1998  ไดเร่ิมมีการจัดกิจกรรม  Ale Trail  

เมืองของการทองเที่ยวโดยใชเบียรเปนสื่อกลางของการจัดงานในทุกๆวันอาทิตย  ต้ังแตเดือนเมษายน

ถึงเดือนตุลาคม ที่นักทองเที่ยวทั่วไปสามารถชิม  ด่ืม  บริโภคเบียรทองถ่ิน  ทั้งยังสามารถมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ เร่ิมต้ังแตกรรมวิธีในการผลิตเบียร  ประวัติ  ชนิด และความหลากหลายของเบียร  

เปนตน 
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   Willson (1999: 250) กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงอาหาร วาไมใชเพียงอาหาร

เทาน้ัน แตยังรวมถึง เครื่องด่ืมตางๆ เชน ชา กาแฟ  และเคร่ืองด่ืมโคลาเปนเคร่ืองด่ืมสามประเภทที่

ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก  และมีลูกคาที่จงรักภักดีอยูทั่วทุกมุมโลก  ไดสรางความสนใจเปน

อยางมากในฐานะที่เปนผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวอยางหน่ึง 

   Bonifaceet et al. (2003)  ไดกลาวไววาแหลงทองเที่ยวตางๆไดใชอาหารและ

เครื่องด่ืมมาสรางความแตกตางใหกับธุรกิจ  และขยายตลาดออกไปใหมากย่ิงขึ้น  แมวาจะยังไมรูถึง

พฤติกรรมการซื้ออาหารและเครื่องด่ืม  หรือบทบาทตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวโดยรวม  อยางไรก็ตาม  Mitchell and Hall (2003: 60-80)  กลาวไววา  อันที่จริงการ

ทองเที่ยวเชิงอาหารไดรับการพัฒนาข้ึนเปนอยางมากมายเปนเวลาหลายปแลวทั้งในประเทศจีนและ

อีกหลายประเทศ  การพัฒนาของการทองเที่ยวเชิงอาหารและไวนในขณะน้ีอยูในชวงเวลาที่นาต่ืนเตน  

การทองเที่ยวไรชาเปนการทองเที่ยวแบบเฉพาะกลุมที่นาสนในใจพิเศษอีกประเภทหน่ึง ที่เกิดขึ้น

ในหลายพ้ืนที่  ดังน้ันหลายๆ คนใหความสนใจอยางกวางขวาง  และพยายามศึกษาหาขอมูล  แตมี

การวิจัย  และโครงการที่ศึกษาดานน้ีอยูเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  (Sharples, 2008: 821-822) 

   Cheng et al (2012: 28-34)  ไดกลาวถึง การพัฒนาการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับ

ชาในซินหยาง  ประเทศจีน ในมุมมองของผูมีสวนรวมไดสวนเสีย  (Tea Tourism Development in 

Xinyang, China : Stakeholders’ View)  พบวา ชายังเปนเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมทั่วโลกอยู

เรื่อยมา  เน่ืองจากเปนตลาดการทองเที่ยวใหมที่เฉพาะ  (Niche Market)  อยางไรก็ตาม  การพัฒนา 

การทองเที่ยวไรชาในจีนอยางเปนทางการ  เร่ิมต้ังแตที่จีนไดดําเนินนโยบายเปดประเทศสูโลกภายนอก

ในชวงตน  ในป  ค.ศ.  1986  รัฐบาลทองถ่ินของหางโจว  ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเซเจียงของจีน  

และเปนพ้ืนที่ที่มีการปลูกชาและบริโภคชาที่มีช่ือเสียง  ไดวางแผนระยะแรกที่จะสรางพิพิธภัณฑชา

ของจีนเปนครั้งแรก  เพ่ือวัตถุประสงคดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรมในป  ค.ศ. 1990  พิพิธภัณฑ

ชาแหงชาติของจีนเปดใหประชาชนทั่วไปไดเขาชม  ตามมาดวยการจัดงานที่เกี่ยวของกับชาชื่อ  

West-Lake Tea Symposium  มาต้ังแตป  ค.ศ.  1992  หางโจวไดมีการพัฒนาจนกลายเปนเมือง

หลวงทางวัฒนธรรมชาของจีน  และไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากมาจากทั่วทุกมุมโลกโดยใชชา

เปนตัวกระตุน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศญี่ปุนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หางโจวไดกลายเปน

แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจในการทองเที่ยวในไรชาของประเทศจีนในป  ค.ศ.  1989 งานสัปดาห  “ชา

และวัฒนธรรมจีน”  ซึ่งจัดขึ้นในกรุงปกกิ่งสามารถดึงดูดผูช่ืนชอบวัฒนธรรมชาจากกวา  33  ประเทศ  

และภูมิภาคตางๆ  (Yu, 2005: 7-18)  ต้ังแตน้ันมาการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับชาไดรับความนิยม

เปนอยางมากในประเทศจีน  เปนที่คาดกันวาอาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชาถูกจัดขึ้นในประเทศ

จีน ในป ค.ศ.  2006  มากกวา  138  อยางเพ่ือการทองเที่ยวและการคา รวมทั้งมีการประกวดใบชาบม 
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การชิมชา  นิทรรศการแสดงภาชนะที่เกี่ยวของกับชา  และเทศกาลทางวัฒนธรรมชา  (Shen,  2007: 

18-21)  

   นอกจากพิพิธภัณฑชาและงานที่เกี่ยวของกับชาแลว  พ้ืนที่ปลูกชาในชนบทไดถูก

พัฒนาใหเกิดการเย่ียมชมไรชา  และกิจกรรมนันทนาการมาเปนเวลาหลายป  บางหมูบานมีการปลูก

ชา  เชน  เมจาวู  ซึ่งเปนพ้ืนที่ปลูกชาดรากอนเวลลด้ังเดิมที่มีช่ือเสียง  ไดรับการข้ึนทะเบียนเปน

เสนทางการทองเที่ยวแนะนําในหางโจว  (Huang and Wang 2005: 145-146)  การเยี่ยมชมไรชา  

การรวมเลือกเด็ดใบชา  การปรุงอาหารดวยชา  การเลือกซื้อชา  และเพลิดเพลินกับศิลปะที่เกี่ยวของ

กับชา  และกิจกรรมอ่ืนๆ  ในไรชา  เกิดข้ึนมากมายเปนที่นิยมมากขึ้นในประเทศจีน  พ้ืนที่เทือกเขาวูย่ี

ในฟูเจี้ยน  และพ้ืนที่แถบทะเลสาปดานตะวันตกในหางโจวเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนดาน

การทองเที่ยวไรชาในประเทศจีน 

   นอกจากประเทศจีนแลว การทองเที่ยวไรชายังพัฒนาไปอยางรวดเร็วในหลายๆ

ประเทศ ในปจจุบันมีเกือบทุกทวีป จึงเปนไปไดที่จะนําชาและกาแฟเขาเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในวันหยุด ในเอเชีย หมูบานแมกําปองในประเทศไทยเริ่มมีการทองเที่ยวไรชา

ในป ค.ศ.2000 (UNWTO, 2005) บานแมสลองที่เหมือนกับหมูบานทั่วไปที่ต้ังอยูในจังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทย ไดรับการพิจารณาใหเปนโครงการแนะนําในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) 

ของหมูบานซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพและการพักผอนเพ่ือลิ้มรสชาอูหลงที่ดีที่สุดในโลก 

(UNWTO, 2005) ในขณะที่ในศรีลังกา ไรชาและรานนํ้าชาในนูวารา เอลิยา ไดรับการบรรจุใน

แผนการเดินทางทองเที่ยว โดยที่รัฐบาลเบงกอลตะวันตกของอินเดียมีความพยายามที่จะสงเสริม 

“การทองเที่ยวไรชา” ในบริเวณโดอาสและเคไรของเบงกอลตอนเหนือดวยการลงทุนขนาดใหญ และ

การทองเที่ยวไรชาที่ทํากันในอินเดียมักดึงดูดนักทองเที่ยวโดยมีการชิมชาและการเก็บใบชา การเพลิดเพลิน

กับการประกอบอาหารดวยชา, การเที่ยวชมไรชาทามกลางไรชาเขียวชอุมของอินเดียพรอมดวยโยคะ 

การนวด และสปา และรสชาติของอาหารทองถิ่นและงานฝมือที่ใหมากขึ้น 

   ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ลอนดอนและบอสตันเปนแหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับชาที่มี

ศักยภาพ ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา (Jolliffe, 2003) โรงชาเดอะบริดจ ในเมืองบาธ 

แหงสหราชอาณาจักร ถูกรับรองจากสมาคมชาที่มีชื่อเสียงวาเปนสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและสามารถ

ดึงดูดผูที่ชื่นชอบการดื่มชาทั้งหลายและผูที่เดินทางมาพักผอนและด่ืมชาที่เรียกวาบริดจครีม และ

ชาประเภทที่ด่ืมกันในชวงบาย พิธีเสิรฟชาในชวงบายเปนจุดดึงดูดของสถานที่ทองเที่ยวสําคัญตางๆ 

   Jolliffe (2007) ไดใหนิยามนักทองเที่ยวที่เกี่ยวกับชาไววา นอกเหนือจากการ

ทองเที่ยวไรชาแลว นักทองเที่ยวยังมีแรงบันดาลใจจากความสนใจในประวัติศาสตร ประเพณีและการ

บริโภคชา ในประเทศจีน การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมชาเคยถูกศึกษาเนื่องจากมีความสัมพันธ

ที่ใกลชิดระหวางชาและวัฒนธรรม ซึ่งแตกตางกันเล็กนอยกับการวิจัยเรื่องการทองเที่ยวไรชา ตามที่ 
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Sun (2005: 63-64) กลาวไววา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมชาเปนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ประเภทหน่ึงที่มีการเรียนรูองคความรูที่เกี่ยวของกับชา การชิมชา การชมไรชา และการพักผอนหยอนใจ 

ในฐานะที่เปนวัตถุประสงคหลักๆ  ที่ถูกบูรณาการกับกิจกรรมสันทนาการดานการทองเที่ยว  ธุรกิจ  

การเรียนรูการเด็ดใบชา  และการเลือกซื้อชา 

   Li (2007: 131-140) ไดใหนิยามการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมวาชาเปนกิจกรรม

สําหรับนักทองเที่ยวที่จะไดสัมผัสและเพลิดเพลินไปกับระบบนิเวศทางธรรมชาติและวิธีชาวบานจริงๆ

ในพ้ืนที่ชนบทที่ปลูกชาและไดรับความรูไปดวย ในคําวาการทองเที่ยวไรชา ควรจะมีแรงจูงใจที่เกี่ยวของ

กับชาในการพักผอนหรือใชเวลาในวันหยุด 

   Gunasekara and Momsen (2006: 71-83) ไดศึกษาถึงบทบาทของอุตสาหกรรมชา

ในแงของการดึงดูดนักทองเที่ยวใหไปเที่ยวยังประเทศศรีลังกา  ในมุมของพวกเขาการทองเที่ยวไรชา

จะเช่ือมโยงกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวชมมรดกธรรมชาติ การทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ การ

ทองเที่ยวในชนบทและเกษตรกรรม และถูกกลาววามันสามารถที่จะยกระดับใหเปนการทองเที่ยว

ระดับสูงและระดับพิเศษ หรือเปนทองเที่ยวเพ่ือสนับสนุนชุมชนและคนยากจน มีการต้ังขอสังเกตวา

การพัฒนาพ้ืนที่ขนาดเล็กอาจจะมีประสิทธิภาพมากกวา ในแงการเช่ือมโยงการทองเที่ยวเกี่ยวกับชา

เพ่ือใหไดผลลัพธในเชิงบวกทางเศรษฐกิจแกชุมชนทองถิ่น งานวิจัยสวนใหญของพวกเขาไดถูก

รวบรวมไวในผลงานเดิมที่ช่ือวา “ชาและการทองเที่ยว นักทองเที่ยว ประเพณีการเปลี่ยนแปลง” 

นอกจากน้ีคําวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิงอาหารและเครื่องด่ืมประเภทชา ไดถูกนิยามวาเปน 

นักทองเที่ยวที่มีแรงบันดาลใจมาจากความสนใจในประวัติศาสตร ประเพณี การบริโภคชาดวยเชนกัน 

3.2 ชนิดของทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงอาหาร 

   มีนักวิชาการใหความหมายและแจกแจงความแตกตางของนักทองเที่ยวมากมาย  

ลักษณะของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน พฤติกรรมการทองเที่ยวที่แตกตางยอมสงผลตอรูปแบบการ

เดินทางทองเที่ยว และสงผลถึงกิจกรรมการจัดการทางการทองเที่ยวเพ่ือตอบสนองตอความตองการที่

แตกตางกันน้ี อยางไรก็ดี ชนิดของนักทองเที่ยวในความมายโดยรวมของนักวิชาการหลายคนก็ลวนมี

ความคลายคลึงกันเชน 

   Cohen  (1972: 174-182)  กลาววา  นักทองเที่ยวแบงเปน  Institutionalized  

Tourist  และ  non- Institutionalized  Tourist  และ Plog (2001: 13-24)  กลาววานักทองเที่ยว

สามารถแบงออกเปน  Allocentric  และ  Psychocentric  ซึ่งลวนมีความคลายคลึงกัน  คือ

นักทองเที่ยวชอบผจญภัย  ไมเหมือนใคร และนักทองเที่ยวชอบตามกระแส  ชอบความปลอดภัย เปนตน 

   Hjalager (2003: 195-201)  กลาวถึงนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงอาหาร  

โดยกลาววาสามารถแบงออกเปน 4 พวกที่สําคัญ คือ Recreational, Diversionary, Existential  

และ  Experimental  โดยสามารถสรุปไดวา  พวก Recreational และ Diversionary Gastronomy  
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Tourist  นั้นคือ นักทองเที่ยวพวกไมชอบความสงบ  ไมชอบลองรับประทานอาหารที่ไมคุนเคย 

ในขณะที่  Existential  และ  Experimental Gastronomy  Tourist  คือนักทองเที่ยวเชิงอาหารที่

ชอบลอง  ชอบอาหารแปลกๆ  หรือประสบการณการรับประทานอาหารแบบใหมๆ  อีกทั้งยังกลาววา  

นักทองเที่ยวน้ันมีเจตคติและความชอบที่แตกตางกันในเรื่องของอาหารวามีความชอบหรือไมใน

ทิศทางของ Neophobic  และ  Neophilic  วาพวก  Neophobic  คือพวกที่ไมชอบอาหารแปลก 

ไมคุนเคย ในขณะที่พวก Neophilic  กลับชอบอาหารแปลกๆนักวิชาการกลาววาลักษณะดังกลาวมา

จากความแตกตางกันทางวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และประสบการณที่แตกตางกัน 

   Kivela and Crotts  (2006: 354-377) กลาวถึงความกังวลดานความปลอดภัย

ของอาหาร อาการกลัวอาหารตางถิ่น หรือที่เรียกวา  Food-Neophobia  เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว

ชาวตะวันตกที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศในเอเชีย  ซึ่งจะเกิดความกังวล  ความกลัววาจะไมปลอดภัย  

และความผิดหวัง  นักทองเที่ยวพวกน้ีจะเลือกใชบริการรานอาหารแฟรนไชสที่มาจากตางประเทศ 

หรือการรับประทานอาหารในโรงแรม  การบริโภคอาหารที่คุนเคยจะใหความรูสึกเหมือนอยูที่บาน 

สวนการสื่อสารกับคนทองถิ่นที่เปนปญหาที่อาจจะลดประสบการณที่ดีลงไปโดยเฉพาะกับรานอาหาร

ตามขางทาง  และรานทองถิ่นที่พูดภาษอังกฤษไมได 

   Cohen and Avieli   (2004: 755-778)   กลาววา โดยทั่วไปนักทองเที่ยวกลาเสี่ยง

มากขึ้นที่จะลองรับประทานอาหารทองถิ่น นักทองเที่ยวบางสวนพบวาความแปลกและไมคุนเคย    

ทําใหแหลงทองเที่ยวมีความทาทายและควรคาแกการไปเย่ียมเยือนมากขึ้น การบริโภคอาหารสามารถ

ทําใหนักทองเที่ยวมีประสบการณที่ไมรูลืมกับสถานที่ทองเที่ยวน้ันได และเปนสวนสําคัญของ

ประสบการณในการทองเที่ยว 

   Du  Rand,  Heath  and  Alberts  (2003)  กลาววา  อาหารยังสามารถแสดงใหเห็น

ถึงอัตลักษณของชาติพันธุ  ความเช่ือ  และเช้ือชาติอีกดวย  ดังน้ันอาหารจึงเปนสะพานที่เช่ือมโยง

ไปสูวัฒนธรรมตางๆ  ที่แตกตางกันออกไป 

   MacCannell (1973: 589-603)  กลาววา  นักทองเที่ยวไมเพียงแตชอบ

มีประสบการณใหม  ชอบลองของใหม  แตนักทองเที่ยวยังตองการความแทจริง  การมีประสบการณ

โดยตรง  การสัมผัสของจริงและความเช่ือถือของการทองเที่ยวน้ันๆ  วาเปนของจริงไมใชจัดขึ้นเพ่ือ

การทองเที่ยวเพียงอยางเดียว  เชน  หากรับประทานอาหารก็ตองเปนรสชาติด้ังเดิมของทองถิ่น   

   Hu and Ritchie  (1993: 25-35)  กลาววา  อาหารจัดเปนองคประกอบที่ 4  ใน

การดึงดูดนักทองเที่ยว  และเพ่ือใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการเดินทางทองเที่ยวนอกเหนือจาก  

อากาศ,  ที่พัก  และทัศนียภาพ  เชนเดียวกับ  Jenkins (1999)  ที่จัดลําดับใหอาหารเปนองคประกอบ

ลําดับที่ 9  ในการดึงดูดนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวดวยเชนกัน 
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   Buhalis  (2000: 97-116)  กลาววา  สถานที่ทองเที่ยวจัดไดวาเปนสิ่งสําคัญ

ที่จะดึงดูดชนิดของนักทองเที่ยวน้ันๆ  หรืออาจกลาวไดวา  สถานที่ทองเที่ยวเปนปจจัยที่สําคัญในการ

ดึงดูดนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน  จากลักษณะเฉพาะตัวของสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ  ไมวาจะเปนสินคา

ที่จับตองได  หรือ  สินคาที่ไมสามารถจับตองไดก็ตาม  และการทองเที่ยวเชิงอาหารจัดเปนหน่ึง

ในองคประกอบหลักที่สามารถกอใหเกิดความสัมผัสทั้งสินคาที่จับตองได  และที่จับตองไมได 

   นอกจากน้ียังมีการศึกษาเพ่ิมเติมและเริ่มมีการยอมรับในรูปแบบกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยวที่มีลักษณะไปในทิศทางที่ใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารทองถิ่นผาน

กิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น  เชน  Telfa   (2000: 635-653)  พบวา  กิจกรรม  Taste  of  Niagara  

Program  ในทางตอนใตของเมืองออนทาริโอ  ประเทศแคนาดา  ไดรับความนิยมอยางแพรหลายใน

เรื่องของการผลิตอาหาร  ผูประกอบการ  โรงแรม  รานอาหาร  รานไวน  และเชฟที่มีช่ือเสียง   

   Boyne, Williams, and Hall (2002: 91-114) ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

ในสก็อตแลนด และพบวานักทองเที่ยวและแขกผูมาเยือนใหความสําคัญกับหนังสือนําเที่ยว ใชเงิน

มากขึ้นในการรับประทานในแตละมื้ออาหาร  และการใหความสนใจในกระบวนผลิตของอาหาร

ทองถิ่นน้ันๆ 

   สรุปไดวา  อาหารทําหนาที่มากกวาใหความพึงพอใจกับนักทองเที่ยว เพราะวามัน

ยังสะทอนถึงวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ  และประชากรในทองถิ่นอีกดวย  แนวคิดของการทองเที่ยว

เชิงอาหาร  คือการมีประสบการณกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ ผานอาหาร  โดย  Du  Rand,  Heath,  and  

Alberts  (2003: 97 -112)  นักวิจัยกลุมน้ีมองวา  การทองเที่ยวเชิงอาหารเปนรูปแบบทางเลือกของ

การทองเที่ยวที่เปนผลมาจากการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของจุดหมายปลายทางในการทองเที่ยวของแตละ

แหง  และเปนความตองการของนักทองเที่ยวที่จะสัมผัสประสบการณใหมๆ และลิ้มรสชาติของอาหาร

ทองถิ่นแทๆ  อีกทั้ง Kivela and Crotts  (2006: 354-377)  ยังไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ

สัมภาษณ และพบวาอาหารเปนผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และทําใหนักทองเที่ยว

เกิดความประทับใจเชิงบวกกับอาหาร และกลับมาทองเที่ยวไดอีก  อาหารยังเปนสิ่งที่สรางรายได

ใหกับสถานที่ทองเที่ยวเหลาน้ันดวย 

   จากที่กลาวมาขางตนเปนความหมายของการทองเที่ยวเชิงอาหาร  ทั้งน้ีไดรวมถึง

การทองเที่ยวเชิงอาหารและเครื่องด่ืม  และชนิดของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงอาหาร  ผูวิจัย

ไดนําแนวคิดตางๆ ของนักวิชาการมาปรับใชกับการวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือเปนการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม

การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานอาหารเพื่อรองรับนักทองเที่ยวนานาชาติ  โดยผูวิจัยได

ทําการศึกษาโมเดลที่เกี่ยวของ  และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาหารมาดัดแปลงและ

พัฒนาตอยอดใหเหมาะกับพ้ืนที่ศึกษาในครั้งน้ี 
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          4. กรอบแนวคิดการทองเที่ยวเชิงอาหารและแบบจาํลองดานประสบการณของ

นักทองเที่ยวกรณีศึกษา:  ประเทศไอรแลนด   

4.1 พ้ืนฐานของกรอบการดําเนินการดานการทองเที่ยวเชิงอาหาร 

   กรอบการดําเนินการทองเที่ยวเชิงอาหารแหงชาติกรณีศึกษา:  ประเทศไอรแลนด  

Failte  Ireland  (2010)  ที่ไดอธิบายในเอกสารน้ีไดรับการพัฒนาตามแบบจําลองเชิงประสบการณ

ของนักทองเที่ยว  (Visitor  Experiential  Model)  ดังตอไปน้ี 

           ตัวแบบจําลองหรือโมเดลน้ีจะเกี่ยวกับการทําใหประสบการณที่เกี่ยวของอาหาร

ในไอรแลนดซึ่งเปนที่รูจักกันในระดับสากลโดยเฉพาะใน  3  ดานคือ 

       4.1.1 คุณภาพและความคุมคา 

                          การสรางความมั่นใจในเร่ืองคุณภาพของอาหารและการบริการตอนักทองเที่ยว

กับทุกๆ รานใหอยูในมาตรฐานที่สูงและแขงขันดานราคาได  นอกจากน้ี  คุณภาพที่นักทองเที่ยวไดรับ

จากเทศกาล งานแสดงสินคา  และกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารก็มีความสําคัญอีกดวย 

                4.1.2 การที่สามารถซื้อหาได 

                          การขยายจํานวนและความหลากหลายที่เกี่ยวของกับประสบการณทางดาน

อาหารผานกิจกรรมที่ถูกขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการผสมผสานการใหบริการที่มีคุณภาพที่

ดึงดูดใจ  ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพที่นักทองเที่ยวจะทดลองรับประทานอาหารทองถิ่น  สิ่งน้ีจะกอให

โอกาสทางธุรกิจใหมๆ  และแนวทางที่จะทําการตลาดสินคาทองถิ่น 

                       4.1.3 ความเปนของแท 

                          การสรางความมั่นใจวาประสบการณทางอาหารที่สงเสริมใหแกนักทองเที่ยว

จะใหรสชาติที่เปนเอกลักษณและแตกตางในความเปนไอริช  จะสะทอนภาพลักษณที่เปนจุดหมาย

ปลายทางทางธรรมชาติวายังบริสุทธ์ิ  และเปนมิตร 

                          เพ่ือชวยใหบรรลุผล จึงตองมุงเนนกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 3 อยาง ซึ่งจะใช

การวิจัยดานความคาดหวังของผูบริโภคตอการตัดสินใจ สงเสริมจุดแข็งของแบรนด และการทําตลาด

การทองเที่ยวเชิงอาหารและการขยายการสนับสนุนไปสูภาคสวนที่เกี่ยวของ  โมเดลหรือตัวแบบจําลองดาน

ประสบการณของนักทองเที่ยวและกรอบการปฏิบัติการดานการทองเที่ยวแหงชาติจะใหทิศทางที่

ชัดเจนสําหรับผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และรูปแบบความรวมมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือช้ีนําการพัฒนาน้ี

จะยังคงดําเนินตอไปเพ่ือกอใหเกิดการประสานงานที่เหนียวแนนมากขึ้นและความสม่ําเสมอในปตอๆ ไป 

   ทั้งน้ีสามารถสรุปกรอบการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวเชิงอาหารแหงชาติในป  

ค.ศ  2011 - 2013  และโครงรางกิจกรรมที่จัดขึ้นตามลําดับความสําคัญที่คํานึงถึงวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
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4.2 แบบจําลองดานประสบการณของนักทองเที่ยว (Visitor Experiential Model) 

               4.2.1 คุณภาพและความคุมคา  (Quality and Value)  

     4.2.2 การที่จะสามารถซื้อหาได (Availability) 

                     4.2.3 ความเปนของแท (Authenticity) 

     4.2.4 การวิจัย การวัด การเปรียบเทียบ (Research and Benchmarking)  

            4.2.5 การสนับสนุนธุรกิจและภาคสวน (Business and Sector Support)   

             4.2.6 ประสบการณของนักทองเที่ยวที่ดีขึ้น (Enhanced Visitor Experience) 

 5. กรอบการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวเชิงอาหารแหงชาติ 

  กรอบการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวเชิงอาหารแหงชาติ ในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของ

การขยายความมุงมั่นของ  Failte  Ireland  ในการพัฒนาจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวหลักมี

ความเกี่ยวของกับการปรับปรุงประสบการณของนักทองเที่ยวโดยรวมในดานประสบการณ ที่เกี่ยวของกับ

อาหาร เพ่ือทําพันธะสัญญาทางการตลาดและสนับสนุนความพยายามที่จะทําใหไอรแลนดมีจุดยืนใน

เรื่องจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวเชิงอาหาร 

  นอกจากน้ีกรอบการปฏิบัติงานยังมีศักยภาพเพ่ือจะใหผลตอบแทนที่จับตองไดแกผูมี

สวนไดสวนเสีย เชน โอกาสที่ดีขึ้นสําหรับผูผลิต ประสบการณของผูบริโภคที่ดีข้ึนและการเติบโต

โดยรวมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหารในรายไดและการจางงาน เปนตน 

  การมีเอกลักษณและมีความแตกตาง  (Unique and Distinctive)  เปนการสงเสริม

อาหารทองถิ่นไอริชที่จะสะทองถึงภาพลักษณในความเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความ

บริสุทธ์ิ 

  การมุงเนนผูบริโภค  (Consumer  Focused)  เปนการทําความเขาใจความคาดหวัง

ของนักทองเที่ยว  จะถือเอาความตองการเหลาน้ันเปนหัวใจสําคัญของการพพัฒนาทั้งหมด 

  ความเปนทองถิ่นและภูมิภาค  (Local and Regional)  เปนการใหประสบการณทาง

อาหารอยางแพรหลายออกไปอยางกวางขวางจะทําใหเขาถึงอาหารทองถิ่น/ภูมิภาคได 

  การรับประกันคุณภาพและความคุมคา  (Quality and Value Assured)  เปนการสื่อสาร

และการสงมอบดวยคุณภาพและความคุมคาตามคํามั่นสัญญา 

  ความสามารถในการทํากําไรและสรางความย่ังยืน  (Profitable and Sustainable)  

เปนการสนับสนุนความคิดสรางสรรคที่จะชวยใหเกิดการเจริญเติบโตในระยะยาว  และมีความยั่งยืน 

  จากกรอบการปฏิบัติที่ถูกออกแบบตามหลักการดังกลาวจะเกี่ยวของกับความแพรหลาย  

ความด้ังเดิม  คุณภาพและความคุมคาในประสบการณที่ เกี่ยวของกับอาหารทองถิ่นและภูมิภาค  

ประสบการณดานอาหารเหลานี้จะตองตอบโจทยเร่ืองความคาดหวังของผูบริโภค  และสะทอน

ถึงคุณภาพที่งานวิจัยไดแสดงใหเห็นอยางตอเน่ืองวาทําใหวันหยุดพักผอนในไอรแลนดมีความเปน
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เอกลักษณ  และไดถูกขนานนามวา วัฒนธรรม ผูคน และสภาพแวดลอมอันบริสุทธ์ิ การเนนยํ้าอยางมาก

ในเรื่องการขยายประเภทและขอบเขตของประสบการณที่เกี่ยวของกับอาหารที่ถูกกระตุนจากความ

คุมคาสําหรับนักทองเที่ยว  ที่ซึ่งจะทําใหพวกเขาไดสัมผัสกับอาหารของไอริชผูคน  และสถานที่ 

1. การตลาดและการสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น : การสรางและสนับสนุน

วิธีการที่มีอยูในการสงมอบสารที่ชัดเจนและสม่ําเสมอจากนักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศและ

ตางประเทศ  โดยอางถึงความหลากหลายของประสบการณอาหารที่มีอยู 

2. การพัฒนาช่ือเสียงของอาหารที่มีคุณภาพและความคุมคา: ผลจากทิศทางเชิงยุทธศาสตร

ที่ชัดเจนที่ไดมาจากรอบการปฏิบัติงานและผานการประสานงานกิจกรรมที่ดีขึ้นจะกอใหเกิดผลสูงสุด 

3. จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดที่เพ่ิมข้ึน โดยผานการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ  ดี

ขึ้นและจากการจัดหาการสนับสนุนเปาหมายสําหรับผูดําเนินงานที่กําลังจัดการกับปญหาตางๆ เชน  

ความสามารถในการแขงขัน ความสารถในการทํากําไร และการสรางความยั่งยืน รวมถึงการชวยใหผูมี

สวนไดสวนเสียสงมอบประสบการณที่มีคุณภาพสูงคุมคาผูบริโภค 

4. ความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น ซึ่งแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในทันที แต

เปาหมายที่ย่ิงใหญกวาของตลาดทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร ประกอบกับการสงมอบประสบการณ

ดานอาหารที่นาจดจํา จะนําไปสูการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวและการจับจายใชสอยในระยะยาว 

สิ่งน้ีจะมีผลกระทบเชิงบวกตอระดับการจางงานในภาคอุตสาหกรรมน้ีดวย 

           6. วิสัยทัศนสาํหรับการทองเที่ยวเชิงอาหารในไอรแลนด 

  กรอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในฐานะที่สงมอบประสบการณทางอาหารที่นาจดจํา

สําหรับนักทองเที่ยวถูกช้ีนําตามวิสัยทัศนใหมดังน้ี  

  “ไอรแลนดจะเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวในเรื่องประสบการณทางอาหารทองถิ่น

และภูมิภาคดานความแพรหลายในการซื้อหา  คุณภาพ  และความคุมคา  ที่จะรําลึกถึงสัมผัสที่มี

เอกลักษณของสถานที่ทองเที่ยว  วัฒนธรรม  และความมีไมตรีจิต” 

            7. กิจกรรมและวัตถุประสงคหลัก 

  การตระหนักถึงวิสัยทัศนจําเปนตองมีความเปนเจาของรวมกันในการจัดการกับ

มาตรการประเภทตางๆ ในกิจกรรมหาดานที่จะทําหนาที่เปนจุดมุงเนนเชิงยุทธศาสตรสําหรับความ

พยายามในการพัฒนาทั้งหมด กิจกรรมเหลาน้ีมุงมั่นที่จะตอบสนองตอความทาทายและโอกาสที่

สําคัญที่ระบุไดจาการวิเคราะห  SWOT  ในการทองเที่ยวเชิงอาหาร ณ ปจจุบัน 

  สรุปไดวา จากกรอบแนวคิดการทองเที่ยวเชิงอาหารและแบบจําลองดานประสบการณ

ของนักทองเที่ยว (Visitor Experiential Model) กรณีศึกษา: ประเทศไอรแลนด ซึ่งเปนกรอบ

แนวคิดโดยองคการการทองเที่ยวแหงประเทศไอรแลนดระบุเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร 

ซึ่งเนนวาสิ่งที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร คือ การศึกษาจากประสบการณของ
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นักทองเที่ยวหรือการพยายามสรางแบบจําลองเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอาหาร จากน้ันทําการทดลองเพ่ือ

คนหาประสบการณและการรับรูของนักทองเที่ยวที่เกิดขึ้นกับเหตุการณหรือสถานการณน้ันๆ  

โดยรูปแบบการทดลองจําเปนตองประกอบดวยลักษณะทั้ง 3 ดานที่สําคัญ ประกอบดวย คุณภาพ

และความคุมคา การสามารถซื้อหาได และความเปนของแทจริง  ดังน้ันจากขอคิดเห็นและรูปแบบ

ทดลองดานการรับรู  และประสบการณของนักทองเที่ยวเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งสามารถสรุปไดวา 

ประสบการณของนักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญระดับตนๆ ที่จําเปนตองศึกษาและทําการทดลอง ทั้งน้ี

เพ่ือใหทราบและเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยว เน่ืองจากเปนกลุม

ผูบริโภคสินคา สามารถสรางและพัฒนาสินคาทางทองเที่ยวใหตรงกลุมเปาหมายเพ่ือการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่ย่ังยืนผานการทองเที่ยวซ้ําๆ ของนักทองเที่ยวตอไป ทั้งยังนํากรอบแนวคิดน้ีมาสรางเปน

แนวในการต้ังคําถามเพ่ือคนหาอาหารพ้ืนถิ่นของพ้ืนที่ทําการศึกษาไดอีกดวย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานอาหาร 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมนกัทองเที่ยว 

  พฤติกรรมการทองเที่ยว  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออกถึงความรูสึก

นึกคิด  ความตองการทางจิตใจที่ตอบสนองตอการทองเที่ยว  เชน  จุดประสงคในการทองเที่ยว  

ความถี่ในการทองเที่ยว  วิธีการเตรียมการเดินทาง  ผูรวมเดินทาง  สถานที่ที่จะไปทองเที่ยว  

กิจกรรมการทองเที่ยว  แหลงขอมูลการทองเที่ยว  ประเภทของที่พักแรม  เปนตน 

1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคและนักทองเที่ยว 

   การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคควรเริ่มตนโดยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของผูบริโภค  ซึ่งประกอบดวยปจจัยสําคัญ  7  ประการ  ไดแก  แรงจูงใจซึ่งเปนปจจัยหลัก

ในการกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค  สวนนวัตกรรม  ลักษณะสวนบุคคล  และอิทธิพลทางสังคมก็เปน

ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  7 ประการ  มี

รายละเอียด ดังน้ี 

       1. แรงจูงใจ  (Motivation)  เปนแรงขับจากภายในของบุคคลที่ทําใหกระทําหรือ

แสดงพฤติกรรม  เพ่ือตอบสนองความตองการของตน  การเขาใจในแรงจูงใจของผูบริโภค จะทําให

ผูประกอบการเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน เน่ืองจากเกิดความเขาใจวานักทองเที่ยวตองการ

อะไรซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ  ทฤษฎีการจูงใจกลุมความตองการของมนุษยมี

จุดหลักที่ความตองการ  (Needs)  ภายในที่ทําใหเกิดแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรม  ซึ่งได

กลาวรายละเอียดมาแลวขางตน   

       2. อายุและเพศ  (Age  and  Gender)  การแบงสวนตลาดแบบด้ังเดิมจะใชอายุ

เปนหลัก  ในปจจุบันบริษัทนําเที่ยวหลายแหงเนนกลุมเปาหมายไปที่ตลาดนักทองเที่ยวสูงอายุ  เน่ืองจาก
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กําลังเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง  ตลาดนักทองเที่ยวสูงอายุเปนกลุมตลาดที่มีฐานะและมีเอกลักษณ  

เน่ืองจากเปนตลาดที่ไมตองเดินทางในชวงฤดูทองเที่ยว  สามารถเดินทางทองเที่ยวไดเปนเวลานาน  

เพราะมีเวลาวางมาก  ไมจําเปนตองเดินทางในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซึ่งจะชวยใหโรงแรมเพ่ิมจํานวน

ผูเขาพักในวันธรรมดาไดมากขึ้น  นอกจากน้ีตลาดนักทองเที่ยวสูงอายุยังใหความสําคัญแกคุณคาที่

รับรูมากกวาราคา  ผูสูงอายุมักมีความจงรักภักดีตอตราสินคาหรือบริการที่เคยใชและคุนเคยมานาน  

แตการกําหนดราคาตองเหมาะสมกับรายไดของคนหลังเกษียณอายุ  แมแตสวนสนุกดิสนียยังเริ่ม

สนใจเนนสวนตลาดกลุมนักทองเที่ยวอายุเพ่ิมมากขึ้น   

       โดยทั่วไปเพศมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคตามบทบาทของผูชายและผูหญิง

ในสังคม การแบงสวนตลาดตามเพศเทาที่ผานมานิยมใชกับสินคา เชน เสื้อผา เครื่องสําอาง  นิตยสาร 

เปนตน แตเมื่อไมนานมาน้ีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเริ่มใหความสนใจตอการแบงสวนตลาดตามเพศ 

เชน กลุมนักธุรกิจสตรีกับการเดินทางและโรงแรมที่จัดพ้ืนที่พักสําหรับนักธุรกิจหญิง  เชน  สบู  ครีม

ทาผิว  ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวกลาววา  ผูหญิงที่เดินทางมักใหความสําคัญแกความ

ปลอดภัยและความสะดวกสบายเปนหลัก 

       3. รูปแบบชีวิต  (Lifestyle)  การวิเคราะหรูปแบบชีวิตจะพิจารณาไดจากการ

ที่บุคคลจัดสรรเวลา เงิน และพลังงาน แตการวิเคราะหรูปแบบชีวิตอยางเดียวมักไมพอในการทําความ

เขาใจ  นักการตลาดจึงมักวิเคราะหรูปแบบชีวิตควบคูไปกับปจจัยดานประชากรศาสตรและจิตวิทยา

เพ่ือวัดกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นของบุคคลรวมไปดวย  ในสหรัฐอเมริกา  VAL 

System ไดกําหนดกรอบในการแบงรูปแบบประชากรออกเปน 8 กลุมจิตวิทยา  โดยจําแนกตาม

ภาพลักษณของตน  แรงบันดาลใจ  คุณคา  และสินคาที่บริโภค  ไดแก  กลุมผูสรางนวัตกรรม  

(Innovator) ผูชอบคิด (Thinker) ผูปฏิบัติ (Achiever) ผูเนนประสบการณ (Experiencer) ผูมีความเช่ือ  

(Believer) ผูตอสู  (Striver) ผูเนนการกระทํา  (Maker) และผูอยูรอด  (Survivor) 

       4. วงจรชีวิต  (Life  Cycle) หมายถึง  ชวงระยะเวลาของชีวิตที่หมุนเวียนไปตาม

อายุและสมาชิกของครอบครัว  เชน  คนโสดจะมีพฤติกรรมความเปนอยูแตกตางจากคนสมรสแลว  

ครอบครัวที่ไมมีลูกจะมีความเปนอยูที่แตกตางจากครอบครัวที่มีลูก  เปนตน  บุคคลจะแสดงพฤติกรรม

การทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตามแตละชวงเวลาของวงจรชีวิต 

       5. วัฒนธรรม  (Culture)  หมายถึง  บรรทัดฐาน  ความเช่ือ  และพิธีกรรมที่มี

เอกลักษณของแตละบุคคล  ที่เปนตัวกําหนดความตองการและพฤติกรรม  วัฒนธรรมที่แตกตางกันน้ี

จะมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยในสังคม  บุคคลเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง

ใหเกิดความพึงพอใจในทิศทางที่สอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม  เชน  รูปแบบการทองเที่ยวเชิง

นิเวศไดรับการยอมรับและความนิยม  ในขณะที่รูปแบบการทองเที่ยวเชิงเพศพาณิชยไมไดรับการยอมรับ
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อีกตอไป  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมก็มีความสําคัญ  เชน  การสูบบุหร่ีในที่สาธารณะก็

จะมีผลตอการรับบริการในเครื่องบิน  โรงแรม  หรือภัตตาคาร  เปนตน  

       6. ชนช้ันทางสังคม  (Social  Class)  หมายถึง  ตําแหนงที่บุคคลอยูในสังคม  โดย

พิจาณาจากรายได  ความรํ่ารวย  การศึกษา  อาชีพ  สถานภาพของครอบครัว  มูลคาของที่อยูอาศัย

และบริเวณที่ต้ัง  ชนช้ันทางสังคมจะเช่ือมโยงกับสถาบันในสังคมที่บุคคลน้ันเกี่ยวของ  เชน  ชนช้ัน

ของคนตามศาสนาฮินดูในประเทศอินเดีย  ประเทศพัฒนาแลวอาจแบงชนช้ันทางสังคมออกเปนชนช้ันสูง  

กลาง  และลาง นักการตลาดจะเห็นวาบุคคลในแตละชนช้ันจะตองการซื้อสินคาและบริการที่แตกตางกัน  

ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน  สําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว  บุคคลที่มีรายไดสูงมักนิยมทองเที่ยว

มากกวาบุคคลที่มีรายไดตํ่า  และมักจะมีระดับการศึกษาที่สูงกวา 

                7. กลุมอางอิง  (Reference  Group)  หมายถึง  กลุมที่มีอิทธิพลทางตรง

หรือทางออมกับการกําหนดทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคล  เชน  ครอบครัว  สถาบันการศึกษาที่

ทํางาน  วัด  เปนตน   

 2. การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมการทองเที่ยวและสวนแบงตลาดการทองเที่ยว 

  นักวิชาการดานการทองเที่ยวไดกําหนดรูปแบบพฤติกรรมการทองเที่ยว  (Typologies  

of  Tourist  Behavior)  เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการทองเที่ยว การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวสวนใหญ

ไดมาจากขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ  การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวอาจทําไดหลายวิธี  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและวิธีการใช 

      Cohen  (1972: 174-182)  ไดจําแนกนักทองเที่ยว  ออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1. นักทองเที่ยวมวลชนแบบกลุม  (Organized  Mass  Tourist)  เปนนักทองเที่ยวที่

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวที่บริษัทนําเที่ยวจัดทําไวขายยังเมืองจุดหมายปลายทางที่ เปนที่ นิยม  

นักทองเที่ยวกลุมน้ีชอบเดินทางเปนกลุมละทองเที่ยวตามรายการไวลวงหนาซึ่งสวนใหญจะทองเที่ยว

ตามชายทะเลหรือพักผอนอยูในโรงแรม 

2. นักทองเที่ยวมวลชนรายกลุม  (Individual  Mass Tourist )  เปนนักทองเที่ยวซื้อ

โปรแกรมการทองเที่ยวที่ยืดหยุนกวากลุมแรก   เชน  โปรแกรมที่รวมบัตรโดยสารเครื่องบินและที่พัก

ไมมีการนําเที่ยวชมแหลงทองเที่ยว  แตจะไปทองเที่ยวตามสถานที่สําคัญในเมืองทองเที่ยว  โดยการ

หาประสบการณใหมแกชีวิต 

3. นักสํารวจ  (Explorer)  เปนนักทองเที่ยวที่นิยมจัดรายการนําเที่ยวของตนเอง  และ  

หลีกเลี่ยงการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม  นักสํารวจชอบพบปะผูคนใน

ทองถิ่น  แตตองการความสะดวกสบายในระดับหน่ึงและความปลอดภัยในการทองเที่ยว 

4. นักพเนจร  (Drifter)  เปนนักทองเที่ยวที่ตองการเปนสวนหน่ึงของชุมชนในทองถิ่น  

ไมมีการกําหนดรายการทองเที่ยวลวงหนา  และเลือกเมืองทองเที่ยวและที่พักตามใจปรารถนา 
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  Plog (1977) ไดเสนอแนวคิดทางจิตวิทยาเปนพ้ืนฐานในการจําแนกรูแบบพฤติกรรม

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว โดยแบงนักทองเที่ยวออกเปน 5 กลุม ดังน้ี 

1. นักทองเที่ยวประเภทเนนตัวเองเปนศูนยกลาง  (Psychocentrics)  คือนักทองเที่ยว

ที่คิดหรือสนใจตนเอง  ชอบสถานที่ทองเที่ยวอันเปนที่รูจักกันดี  ไมตองทดลองสิ่งแปลกใหม  ทั้งที่พัก  

อาหาร  และสิ่งบันเทิง  และบุคคลใหมๆ  ไมตองการพบสิ่งที่ยุงยากและเหตุการณที่ผิดปกติ  เชน  

คนอเมริกันที่ไปเที่ยวที่  Coney  Island   

2. นักทองเที่ยวประเภทเนนตัวเองปานกลาง  (Near  Psychocentrics)  คือนักทองเที่ยว

ประเภทที่อยูกึ่งกลางระหวางการเนนตัวเองและการเดินทางสายกลาง  สามารถทดลองสิ่งใหมได  ถา

ไมมีสิ่งที่คุนเคย 

3. นักทองเที่ยวประเภทเดินทางสายกลาง  (Mid-Centrics)  คือ  นักทองเที่ยวประเภท

ที่ไมชอบผจญภัย  แตก็ไมรังเกียจการทดลองสิ่งใหมๆ ตราบเทาที่ไมไดเสี่ยงอันตรายเกินหรือไม

ผิดปกติเกินไป 

4. นักทองเที่ยวประเภทชอบความหลากหลายพอสมควร  (Near Allocentrics)  คือ

นักทองเที่ยวประเภทที่เปนกลุมอยูระหวางกลุมเดินสายกลาง  และกลุมที่มีความสนใจหลากหลาย

เปนนักทองเที่ยวที่ไมถึงกับชอบผจญภัยแตสามารถเที่ยวแบบผจญภัยได 

5. นักทองเที่ยวประเภทมีความสนใจหลากหลาย  (Allocentrics)  คือ  นักทองเที่ยว

ประเภทที่สนใจในกิจกรรมหลากหลาย  เปนที่พวกที่เปดเผยและมีความมั่นใจในตัวเอง  ชอบผจญภัย

อยางมาก  และเต็มใจออกไปเผชิญโลก  เผชิญชีวิต  การเดินทางกลายเปนชองทางใหพวกเขาไดแสดง

ออกมาซึ่งความอยากรูอยากเห็นและไดสนองความอยากรูอยากเห็นของวกเขา  เชน  คนอเมริกันที่

ทองเที่ยวในทวีปอัฟริกา 

  Dorden and Dorden (1979: 208) ไดทําการวิจัยสํารวจครัวเรือน 2000 คน และ

สรุปไดประเภทของนักทองเที่ยว 5 ประเภท ดังน้ี 

1. นักเดินทางแบบประหยัด  (Budget  Traveler)  นักเดินทางประเภทน้ีมีรายไดปานกลาง  

แตแสวงหาการหยุดพักผอนหรือการทองเที่ยวที่ใชจายตํ่า 

2. นักทองเที่ยวชอบผจญภัย  (Adventurous  Tourist)  เปนนักทองเที่ยวที่มีการศึกษาดี

และมีรายไดปานกลางถึงสูง  มีความช่ืนชอบกิจกรรมการพักผอนหรือทองเที่ยวแบบผจญภัย 

3. นักทองเที่ยวแบบไมชอบวางแผน  (Homebody  Tourist)  เปนคนที่มีความรอบคอบ

ที่ชอบทองเที่ยว  แตไมชอบพูดคุยเรื่องการพักผอนหรือการทองเที่ยวกับผูอ่ืน  และใชเวลาในการ

วางแผนในการทองเที่ยวคอนขางนอย 
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4. นักเดินทางระหวางวันหยุด  (Vacationeer)  เปนนักทองเที่ยวกลุมเล็ก  ที่มัก

ใชเวลาในการคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทองเที่ยวในครั้งตอไปวาจะที่ไหน  อยางไร และมีความ

กระตือรือรนในการทองเที่ยว แตมีรายไดคอนขางนอย 

5. นักเดินทางที่ใชระยะเวลานาน  (Moderates)  เปนนักเดินทางที่มักจะชอบการเดินทางที่

ใชเวลานาน  ไมชอบการทองเที่ยวระหวางวันหยุดสุดสัปดาหหรือการเลนกีฬา 

  Cohen (1979: 174-182) ไดเสนอรูปแบบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวบนพ้ืนฐานของ

ประสบการณที่นักทองเที่ยวแสวงหา ดังน้ี 

1. นักทองเที่ยวแบบนันทนาการ  (Recreational  Tourist)  หมายถึง  นักทองเที่ยวที่

เนนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนันทนาการหรือการพักผอนทางรางกาย 

2. นักทองเทีย่วแบบปลีกตัวหาความเพลดิเพลนิ  (Diversionary  Tourist)  เปนนักทองเที่ยว

ที่พยายามทางแนวทางเพ่ือลืมความจําเจในชีวิตประจําวัน 

3. นักทองเที่ยวมุงหาประสบการณ  (Experiential  Tourists)  เปนนักทองเที่ยวที่

สนใจและแสวงหาประสบการณใหมที่แทจริงของแหลงทองเที่ยวที่ไดไปสัมผัส  เชน  วิถีชีวิตของคนใน

ทองถิ่น 

4. นักทองเที่ยวแบบชอบทดลอง  (Experimental  Tourists)  ลักษณะที่เห็นเดนชัด

คือ  ชอบติดตอพูดคุยกับคนทองถิ่นเพ่ือเรียนรูและทําความเขาใจในชีวิตความเปนอยู  การปรับตัวให

เขากับสิ่งแวดลอมของคนทองถิ่น 

5. นักทองเที่ยวที่ใชชีวิตแบบคนทองถ่ิน  (Existential Tourists)  นักทองเที่ยวประเภทน้ี

ตองการฝงตัวเองหรือใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนทองถิ่น  นักทองเที่ยวประเภทน้ี

จะใชเวลาอยูในแหลงทองเที่ยวน้ันเปนเวลานาน 

            3. รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคและนักทองเที่ยว 

  การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจะนําทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

มาประยุกตใชกับผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว  เชน  Crampon  and Rothfield  (1976: 24)  เปน

นักวิชาการกลุมแรกที่ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยวและสรุปกระบวนการตัดสินใจ

ของนักทองเที่ยว  ออกเปน  9  ขั้นตอน  ไดแก 

1. การกําหนดกรอบเบ้ืองตน  (Initial  Framework) 

2. การกําหนดทางเลือก  (Conceptual Alternatives)   

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  (Fact  Gathering) 

4. การกําหนดสมมุติฐาน  (Definition  of  Assumption) 

5. การออกแบบตัวเรง  (Design  of  Stimulus) 

6. การพยากรณผลลัพธ  (Forecast  of  Consequences)  
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7. การพิจารณาตนทุนและคาใชจาย  (Cost-benefit  Alternatives)   

8. การตัดสินใจ  (Decision) 

9. ผลลัพธ  (Outcome)  

  Schmoll (1977)  ศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยว

ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของการจูงใจ  ความตองการ  ความปรารถนา  และความคาดหวัง  ที่เปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมการทองเที่ยว  การตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยวยังเช่ือมโยงและไดรับอิทธิพล

จากสิ่งสําคัญ  4  ประการ  คือ 

1. สิ่งกระตุนทางการทองเที่ยว  (Travel  Stimuli)  เปนสิ่งกระตุนภายนอกในรูปแบบ

ของการสื่อสาร  การสงเสริมการตลาด  การแนะนําจากเพ่ือนหรือสมาคมการคา  เชน  การโฆษณา

และประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพทางการทองเที่ยว 

2. ตัวกําหนดสวนบุคคล  (Personal  and  Social  Determinants)  เปนตัวกําหนด

เปาหมายของนักทองเที่ยว  ในรูปของความตองการ  ความปรารถนา  ความคาดหวัง  และความเสี่ยง

ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง 

3. ตัวแปรภายนอก  (External  Variables)  เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเช่ือมั่น

ของผูใหบริการ  ภาพลักษณของเมืองทองเที่ยว  ประสบการณการทองเที่ยวในอดีต ขอจํากัดเรื่อง

เวลาและคาใชจาย 

4. คุณลักษณะของแหลงทองเที่ยว  (Destination  Characteristic)  เปนคุณลักษณะ

ของแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีในแหลงทองเที่ยวที่ชวยใหเกิดการตัดสินใจ  เชน  

แหลงทองเที่ยว  ความสัมพันธระหวางคุณคากับราคา  ปริมาณและคุณภาพของขอมูลขาวสาร  

รูปแบบการจัดการนําเที่ยว  โอกาสของการทองเที่ยว  เปนตน 

  Mathieson  and  Wall  (1982: 95) ศึกษาและเสนอแนะรูปแบบกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยวที่ประกอบดวย 

  ระยะที่ 1 ความตองการเดินทางทองเที่ยว (Travel Decisions) 

  ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล (Information Collection and 

Evaluation) 

  ระยะที่ 3 การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว (Travel Decisions)  

  ระยะที่ 4 การเตรียมการทองเที่ยวและการไดรับประสบการณ (Travel Preparations 

and Travel Experiences)   

  ระยะที่ 5 การประเมินผลความพึงพอใจตอการทองเที่ยว (Travel Satisfaction Evaluation) 

  กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยว มีรากฐานมาจากปจจัยที่สัมพันธกัน คือ 
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1. ลักษณะของนักทองเที่ยว (Tourist Profile) ประกอบดวย ลักษณะสวนบุคคล เชน 

เพศ อายุการศึกษา รายได ทัศนคติ แรงจูงใจ และ ประสบการณในอดีต และลักษณะทางพฤติกรรม 

เชน ความตองการ คานิยม แรงจูงใจ 

2. ความตระหนักเรื่องการทองเที่ยว (Travel Awareness) หมายถึง การรับรูขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ นักทองเที่ยวจะไดรับขอมูล

ขาวสารทางการทองเที่ยวอยางเปนทางการ เชน แผนพับ นิตยสารทองเที่ยว สื่อโฆษณา และไมเปน

ทางการจากญาติมิตรและเพ่ือน ความตระหนักเรื่องการทองเที่ยวยังครอบคลุมดานการตระหนักภาพ

หลักของเมืองทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการในแหลงทองเที่ยว 

3. ลักษณะเดนและทรัพยากรการทองเที่ยวในเมืองจุดหมายปลายทาง (Destination 

Resources and Characteristics) ไดแก ลักษณะเดนของแหลงทองเที่ยว ความหลากหลายของ

แหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงแหลงทองเที่ยวและการตรวจเขาเมือง สาธารณูปโภค 

เปนตน 

4. ลักษณะของการเดินทาง (Trip  Features) เชนระยะเวลาทองเที่ยว ระยะทาง  

คาใชจาย เปนตน  

  พฤติกรรมของนักทองเที่ยวมีสวนสําคัญในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

จัดการทางดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวของนัก

เที่ยวเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันการศึกษาและทําความเขาใจในความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีจะ

ชวยใหเกิดความเขาใจและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของ

นักทองเที่ยวได นักวิชาการหลายตอหลายคนมีความพยายามอยางย่ิงในการศึกษาและทําความเขาใจ

ในการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว โดยกลาววา รูปแบบพฤติกรรม

นักทองเที่ยวดัดแปลงมาจากพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุน ผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเทียบกับกลองดําซึ่งผูใหบริการไมสามารถ

คาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะมี

การตอบสนองผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)  

  เสรี วงษมณฑา (2542: 192- 195) จุดเริ่มตนของโมเดลรูปแบบนี้มีสิ่งกระตุน 

(Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ประกอบดวย  

  สิ่งกระตุน  (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) 

และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุน

ภายนอก เพ่ือผูใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อ
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สินคา (Buying Motive) ซึ่งอาจใหเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล  และใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา 

(อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการเมือง

การตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ประกอบดวย 

1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด  (Product)  เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหความสวยงาม

เพ่ือกระตุนความตองการ ไดแก 

1.1.1 สิ่งกระตนดานผลิตภัณฑ (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม

กับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาจากลูกคาเปาหมาย 

1.1.2 สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place) 

เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพ่ือใหความสะดวกแกนักทองเที่ยว ถือวาเปนการกระตุน

ความตองการจัดซื้อ 

1.1.3 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา

สม่ําเสมอ การใชความพยามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับ

บุคลทั่วไปเหลาน้ี ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 

1.2 สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการนักทองเที่ยวที่

อยูภายนอกองคกรการซื้อควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลาน้ี ไดแก 

1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ  รายไดของนักทองเที่ยว

เหลาน้ีมีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีใหมดาน ฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ  

สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น 

1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมาย

เพ่ิมหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหน่ึงจะมีอิทธิพลตอการเพ่ิม หรือลดความตองการของผูซื้อ 

1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในเทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการเดินทางไปรวมกิจกรรมในเทศกาลน้ัน 

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผู

ซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม

คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 
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2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก

ปจจัยตางๆ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่ง

รายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวถึงใจหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 

ขั้นตอนคือ การรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจ 

(เสรี วงษมณฑา, 2546) 

3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

หรือผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product  Choice)  เชน การตัดสินใจเลือกใชบรกิารที่พัก

ประเภทโรงแรม  เกสตเฮาสฺ  บูติก  รีสอรท เปนตน 

3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เชน การเลือกช่ือโรงแรมที่มีช่ือเสียง หรือ

มีเครือขายทั่วโลก เปนคน 

3.3 การเลือกผูขาย (Dealer  Choice) เชน การตัดสินใจพักในโรงแรมใด รานอาหาร

ในแหลงทองเที่ยวหรือการใชบริการผานบริษัทนําเที่ยว เปนตน 

3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase  Timing) เชน ระยะเวลาฤดูกาลในการเดินทาง

ไปทองเที่ยว เปนตน 

3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase  Timing) เชน จํานวนวันพักที่ตองการพัก 

หรือ ปริมาณของอาหาร เครื่องด่ืม และการบริการ เปนตน 

     ศิริวรรณ เสณีรัตนและคณะ (2541 : 126) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรม

นักทองเที่ยวน้ันเปนแนวคิดที่ปรับมาจากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหา หรือวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อและการใช เพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใช

สามารถทําได โดยการคิดคําถามประกอบดวย 6Ws และ 1H ไดแก 6Ws หมายถึง Who, What, 

Why, Who Participates, When และ Where และ H1 หมายถึง How คําตอบของ 7 คําตอบที่

ตองการทราบเพื ่อรู จ ักพฤตติกรรมการทองเที ่ยว ค ือ  7 Os ไดแก Occupants, Objects, 

Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations และสิ่งที่สําคัญมากไปกวา

น้ันคือการศึกษาและการทําความเขาใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยวโดย Swarbrooke 

(2000) ไดกลาวถึงกระบวนการการตัดสินใจสวนบุคคลตอการเดินทางทองเที่ยววาเกิดจากนักทองเที่ยว

ประเภทศักยภาพหรือเปนไปไดที่จะเดินทางทองเที่ยว (Potential Visitors) เมื่อนักทองเที่ยวไดเกิด

ความตระหนักในแหลงทองเที่ยวหรือมีประสบการณจากการเดินทางทองเที่ยวในอดีต จะมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมในปจจุบันเมื่อตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว และประสบการณที่ไดรับจากการเดินทางเปน

นักทองเที่ยวแลว (Post Decision Behavior) ก็ยอมสงผลตอพฤติกรรมในอนาคต 
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      พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ (Post Decision Behavior) เปนผลลัพธของรูปแบบ

โมเดลอยางงายของการตัดสินใจของนักทองเที่ยว (Schiftman Behavior) ประกอบดวย 

4. พฤติกรรมการซื้อ (Purchase Behavior) ผูบริโภคมีรูปแบบการซื้อ 2 ประการ คือ

1) การซื้อเพ่ือทดลอง (Trial Purchases) 2) การซื้อซ้ํา (Repeat Purchases) ถานักทองเที่ยวซื้อ 

ผลิตภัณฑหรือตราสินคาเปนคร้ังแรกจะซื้อในปริมาณที่นอยกวาปกติ ในกรณีน้ีถือวาเปนการซื้อเพ่ือ

ทดลอง ซึ่งนักทองเที่ยวพยายามที่จะประเมินผลิตภัณฑจากการใชโดยตรง 

   การประเมินภายหลังการซื้อ เมื่อนักทองเที่ยวใชผลิตภัณฑ แลวจะมีการประเมิน

เก่ียวกับการทํางานของผลิตภัณฑน้ันเปรียบเทียบกับความคาดหวังของนักทองเที่ยวซึ่งผลิตภัณฑซึ่ง

ผลลัพธที่ไปไดของการประเมินมี 3 ประการ คือ 

4.1 การทํางานที่แทจริงตองสอดคลองกับความคาดหวังซึ่งจะไปสูความรูสึกที่เปน

กลาง (Neutral Feeling) 

4.2 การทํางานที่เกิดความคาดหวังนําไปสูความพึงพอใจ และการไมยืนยันการ

ตัดสินใจดานบวก และผลที่จะเกิดขึ้นภายหลัง 

4.3 การทํางานตํ่ากวาความคาดหวังทําใหเกิดความไมพึงพอใจและไมยืนยันการ

ตัดสินใจดานลบ 

   จากผลลัพธ 3 ประการ แสดงใหเห็นวา ความคาดหวังของนักทองเที่ยวมี

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพึงใจ โดยนักทองเที่ยวจะพิจารณาถึงประสบการณของตนที่มีตอ

ความคาดหวังเมื่อกระทําการประเมินภายหลังการซื้อ สิ่งที่สําคัญในการประเมินภายหลังการซื้อก็ คือ 

การลดความไมแนนอนหรือความสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสรรของนักทองเที่ยวภายหลังการซื้อและใช

บริการทางการทองเที่ยว ดังน้ันการประเมินผลภายหลังการใชบริการของนักทองเที่ยวจะเปนสวนหน่ึง

ของประสบการณ ซึ่งมีความสัมพันธกับปจจัยดานจิตวิทยาของนักทองเที่ยวในพฤติกรรมการทองเที่ยว

และการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในอนาคต 

   ปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงของการเดินทางการทองเที่ยวและสงผลตอ

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว คือ ปจจัยในเร่ืองของแรงจูงใจ หรือสิ่งจูงใจ หมายถึง พลังสิ่งกระตุน

ภายในแตละบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ จากความหมายนี้ พลังสิ่งกระตุนจะประกอบดวย

พลังงานความตึงเครียด ซึ่งเกิดจากผลของความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองความตองการของ

บุคคลทั้งที่รูสึกตัวและจิตใตสํานึกจะพยายามลดความตึงเครียดโดยใชพฤติกรรมที่คาดวาจะสนอง

ความตองการของผูบริโภค และทําใหผอนคลายความตึงเครียด จุดมุงหมายเฉพาะในการเลือก

พฤติกรรมเปนผลจากความคิดและการเรียนรูของแตละบุคคล รูปแบบโมเดลของกระบวนการจูงใจ

ประกอบดวย สภาพความตึงเครียดซึ่งเกิดจากความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา ที่ยัง
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ไมไดรับการตอบสนอง ซึ่งผลักดันใหบุคคลเกิดพฤติกรรมที่บรรลุจุดมุงหมาย คือ ความตองการที่ไดรับ

การตอบสนองและสามารถลดความตึงเครียดได (Schiffman and Kanuk, 1994 : 659) 

 4. ลักษณะการจูงใจของนักทองเที่ยว 

4.1 สิ่งจูงใจดานเหตุผล (Rational Motives) หมายถึง สิ่งจูงใจหรือจุดมุงหมายโดยถือ

เกณฑ เศรษฐกิจ (Economic) หรือใชหลักเหตุผล (Rationality) โดยถือเกณฑวัตถุประสงครวม เชน 

ราคา ขนาด นํ้าหนัก คุณภาพ การ ประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด (Greatest Utility) หรือความ

พึงพอใจสูงสุด (Greatest Satisfaction) เชน ความพึงพอใจในผลิตภัณฑจากการสงเสริมการตลาด 

4.2 สิ่งจูงใจดานอารมณ (Emotional Motives) หมายถึง การเลือกจุดมุงหมาย ตาม 

หลักเกณฑความรูสึกสวนตัวหรือดุลพินิจสวนตัว (Presonal Criteria or Subjective Criteria) เชน 

ความตองการเฉพาะบุคคล ความภาคภูมิใจ ความกลัว ความเปนมิตร เปนตน แนวคิดน้ีถือวาบุคคล

คํานึงถึงอรรถประโยชน (ความพึงพอใจสูงสุด : Maximized Utility and Satisfaction) เปนสิ่ง

สมเหตุสมผลที่ผูบริโภคจะใชทัศนคติของผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความพอใจอันสูงสุด จากแนวคิดน้ี

รูปแบบโมเดลที่สะทอนถึงความเปนอุดมคติมากเกินไปเพราะวาผูบริโภคอาจซื้อโดยอาศัยความเขาใจ

หรือตัดสินใจโดยอารมณก็ได การเขาถึงความพึงพอใจ การตอบสนองความพึงพอใจ เปนกระบวนการ

สวนบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางความตองการของบุคคลเชนเดียวกับพฤติกรรมในอดีต ประสบการณ

ดานสังคมหรือการเรียนรู สิ่งที่ปรากฏวาไมมี (เหตุผลจากผูสังเกตภายในอาจจะเปนความตองการดาน

จิตวิทยาสวนตัวของบุคคลอ่ืน) ตัวอยาง การซื้อผลิตภัณฑที่เสริมสรางภาพลักษณ สวนตัว เชนการซื้อ

นํ้าหอมเปนพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือสรางภาพลักษณสวนตัว Godfrey and Clarke (2000) ไดเสนอ

แนวทางการรักษานักทองเที่ยวหรือกลุมลูกคาไวดวยรูปแบบโมเดลดังน้ี 
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ภาพที่ 2  แนวทางหลักในการรักษานักทองเที่ยว 

ที่มา: K. Godfre, and J. Clarke, The Tourism Development Handbook: A Practical  

Approach to Planning and Marketing (London: Continuum, 2000). 

 

                 สวนประกอบที่สําคัญ คือ การตองสนองความตองการของนักทองเที่ยว (Tourist 

focus) ที่คาดหวังตอการไดรับบริการและประสบการณ ดังน้ันการสรางความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ

หรือกิจกรรมการบริการตางๆ ตองเขาใจในพฤติกรรมนักทองเที่ยว โดยการสรางสินคาที่ไมสามารถจับ

ตองไดใหกลายเปนสิ่งที่สามารถจับตองได การสรางมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวและบริการใหมี

คุณภาพ ในขณะเดียวกัน การสรางความเปนจริง ความจริงแท หรือการไดสัมผัสกับแหลงทองเที่ยวที่

สะทอนเอกลักษณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก็สรางความแตกตางที่สามารถทําใหเกิดการ

แขงขันได นอกจากน้ี การสรางนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวระยะกลางและ

ระยะยาว การคิดอยางสรางสรรคทําใหแหลองทองเที่ยวมีความแตกตางและสามารถแขงขันได โดย

วิเคราะหถึงกระบวนการ บุคลากรและผลิตภัณฑที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง กุญแจสําคัญอันสุดทายคือ 

การบูรณาการ แมวาในแหลงทองเที่ยวจะมีการแขงขันกันทางธุรกิจ แตสถานประกอบการตางๆ ควร

บูรณาการและสรางเครือขายเช่ือมโยงรวมกันเพ่ือขยายขอบเขตของแหลงทองเที่ยวใหกวางขวางขึ้น

ถึงระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 
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 5. แนวคิดคนดานพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่มีตอวัฒนธรรมดานอาหาร 

  พฤติกรรมของนักทองเที่ยวสงผลตอการตัดสินใจและการเลือกใชบริการทางการ

ทองเที่ยวและโดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีกาเติบโตอยางกวางขวาง

และมีความหลากหลายมากขึ้น 

  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานอาหารเปนหน่ึงในรูปแบบทางดานการทองเที่ยวที่

จําเปนอยางยิ่งในการศึกษาและการทําความเขาใจในพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ทั้งน้ีเพ่ือใหการ

จัดการดานการทองเที่ยวเชิงอาหารประสบความสําเร็จ 

  นักวิชาการหลายคนไดมีการสรางทฤษฎีและรูปแบบของการบริโภคของนักทองเที่ยว

อยางหลากหลายโดย Randall and Sanjur (1981: 151-161) ไดกลาววา แนวคิดของพฤติกรรม

ความช่ืนชอบของอาหารอันประกอบดวย 3 แนวคิดของการไดมาซึ่งความชื่นชอบในการบริโภค

อาหารทองเที่ยว อันประกอบดวยดานคุณลักษณะตัวบุคคลของผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว ดาน

คุณลักษณะของอาหารและการนําเสนอ และดานคุณลักษณะของปจจัยแวดลอมโดยรวม สิ่งที่

นาสนใจในมุมของการจัดการอาหารเพื่อการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยว และจัดเปนตัวกระตุน

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอวัฒนธรรมดานอาหารที่สําคัญ โดยแนวคิดดังกลาวมีความสอดคลอง

กับนักวิชาการหลายคน Chang, Mak, Eves and Lumbers (2011: 989-1011) ไดวิเคราะหพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักทองเที่ยว และพบวารูปแบบของลักษณะการบริโภคของนักทองเที่ยวมีความ

สอดคลองกับแนวคิดของ Randall and Sanjur (1981: 151-161) คือ องคประกอบที่สําคัญของ

พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว ประกอบดวย 6 ประเด็นที่สําคัญ คือประเด็นในเรื่องของ

คุณลักษณะของรสสัมผัส ประเด็นเรื่องเน้ือหาของอาหาร ประเด็นของความมีอยูหรือหาไดของอาหาร

และประเด็นของลักษณะและชนิดอาหาร  และประเด็นสุดทายคือเรื่องของราคา  คุณคาและคุณภาพ

ของอาหาร  โดยมีปจจัยสนับสนุนในดานที่สําคัญ  คือ  ดานที่มาของนักทองเที่ยว เพ่ือความเขาใจใน

ประวัติและความชอบสวนตัว  รวมถึงดานการจัดการงานอาหารในพ้ืนที่ที่นักทองเที่ยวเดินทางไป  ใน

สวนของการตลาด  และลักษณะการใหบริการ เปนตน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดและสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยว 

1. ความหมายของการตลาดการทองเที่ยว คําจํากัดความหรือความหมายของการตลาด

การทองเที่ยวที่ผูวิจัยไดรวบรวมไวมีดังน้ี 

  Michel (1989)  ไดใหความหมายของ การตลาดการทองเที่ยวไววา  เปนกิจกรรมที่

สรางความสมดุล  หรือบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจของแหลงทองเที่ยว หรือของผูจัดสงวัตถุดิบแหลง

ทองเที่ยวนั้น  โดยใชความตองการหรืออุปสงคของนักทองเที่ยวสรางสมดุลน้ีขึ้น  การตลาดยังเปน
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ปรัชญาทางการจัดการที่ใชวิจัย  การคาดการณลวงหนา และการเลือกที่จะจําหนายผลิตภัณฑให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกหนวยงาน 

  Alastair  (1989)  ไดใหความหมายการตลาดการทองเที่ยววา เปนกระบวนการจัดการ

แผนงานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการตอนรับ  (Hospitality  and  Travel  Industry)  ที่

กระตุนทําอยางเปนลําดับและตอเน่ือง  การวิจัย  การปฏิบัติการ  การควบคุม  และการประเมิน

กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความจําเปน  ความตองการ  ความพอใจของลูกคา  และวัตถุประสงค

ขององคการ 

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2541: 126)  ไดใหความหมายการตลาดการทองเที่ยวไววา  เปน

การติดตอสื่อสารระหวางผูจําหนาย  และตลาดเปาหมาย  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ  มีวัตถุประสงคเพ่ือจูงใจ

ใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

  ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  (2548: 59-60)  ไดใหความหมายวา  การสงเสริมการตลาด  

หมายถึงกระบวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งกระบวนการขายโดยบุคคลและไมใชบุคคลเขาไปติดตอ

ลูกคาเพ่ือทําใหเกิดการซื้อขายสินคาขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหสินคาและบริการเคลื่อนยาย

จากผูผลิตหรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคใหมากที่สุด  รวดเร็วที่สุด  และมีผลกําไรตามที่ธุรกิจตองการ 

  Kotler  (2006: 249-261)  กลาววา ภารกิจสําคัญของนักการตลาดคือ  เปนเครื่องมือ

และบูรณาการแผนการตลาดเพ่ือสรางสรรค  สื่อสาร  และสงมอบคุณคาของสินคาไปยังผูบริโภค 

แผนการตลาดประกอบดวยการตัดสินใจผานขอมูลตัวเลขโดยอางอิงกับการใชกิจกรรมการตลาดที่

กระตุนคุณคาของสินคา  กิจกรรมการตลาดใชทุกรูปแบบแตที่นิยมเรียกกันในแวดวงการตลาดคือ  

สวนผสมทางการตลาดหรือ  4 P’s (Marketing Mix: 4P’s)  ซึ่งหมายถึงกลยุทธทางการตลาดที่

บริษัทนิยมนํามาใชเพ่ือผลักดันกิจกรรมตางๆ  ใหถึงเปาหมายทางการตลาดที่บริษัทต้ังไว 

       กลาวโดยสรุป  การตลาดการทองเที่ยว หมายถึง การวิจัย การวิเคราะห การพยากรณ

และการเลือกสรรสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการที่ เหมาะมาใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 2. สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 

  สวนประกอบทางการตลาดจัดวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาดโดยปจจัย

ภายในทางการตลาดที่กิจกรรมสามารถควบคุมได  สามารถเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงปจจัยเหลาน้ี

ใหเหมาะกับสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความอยูรอดของกิจการได 

  ผลิตภัณฑ (Product) อาจจะหมายถึง สินคา (Goods) บริการ (Services) หรือ

ความคิด (Ideas) ก็ไดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผลระโยชนที่จะไดรับจาก

การใชผลิตภัณฑน้ัน รวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑที่มีตัวตน (Tangible Products) และผลิตภัณฑที่
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ไมมีตัวตน (Intangible Products) และรวมถึงคุณภาพ คุณลักษณะ รูปแบบ ตราสินคา การบรรจุ

ภัณฑและหีบหอ ฉลาก ขนาด บริการ และการรับประกันคุณภาพ 

  ราคา (Price) คือสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ การต้ังราคาใหถูกตองหรือเหมาะสม

และยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรืออรรถประโยชนของผูบริโภคที่จะไดรับจากตัว

ผลิตภัณฑเปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหน่ึงในงานทางการตลาด ในที่น้ีราคาประกอบดวย การกําหนด

ราคาขาย และเง่ือนไขตางๆ ในการขายซึ่งไดแก การใหสวนลด 

   การจัดจําหนาย (Place) ผลิตภัณฑหรือการบริการจะไมเปนที่พอใจแกผูบริโภคโรค

มากนักถาไมไดอยูในสถานที่และเวลาที่พวกเขาตองการ ดังน้ัน นักการตลาดจะตองพิจารณาถึง

สถานที่เวลาและใครเปนผูที่เสนอขายสินคาหรือบริการน้ัน ดังน้ันงานดานการจัดจําหนายจะแบงเปน 

2 สวน คือสวนแรก การเลือกชองทางในการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) เปนการเลือก

วิธีการจัดจําหนายตัวสินคาใหถึงมือผูบริโภค ซึ่งอาจจะเปนการขายโดยตรงแกผูบริโภคหรือเปนการ

ขายผานคนกลางก็ได สวนที่สอง การกระจายตัวสินคา (Physical of Distribution) เมื่อพิจารณาถึง

สิ่งอํานวยความสะดวกในการกระจายสินคาไปใหถึงมือผูบริโภคไดอยางถูกตอง ทั้งเวลา สถานที่ และ

ปริมาณ ซึ่งเกี่ยวกับหนาที่ของการขนสงการเก็บรักษาสินคา 

  การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารของผูผลิตไปยังตลาดกลุมเปาหมาย

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการใหขอมูลขาวสาร ชักจูงใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของ

ผูบริโภค เพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น 

  Kotler (1999) กลาววา กลยุทธทางการตลาดจัดเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยาง

หน่ึงในการทําธุรกิจของผูบริหาร ซึ่งปจจุบันมีรูปแบบกลยุทธใหเลือกมากมายสําหรับนํามาปรับใชเพ่ือ

ความเหมาะสมทางธุรกิจ ในสวนของแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 8P’s น้ัน ไดเริ่มเขามามี

บทบาทมากขึ้น กลยุทธทางการตลาด มีการนํามาใชนานแลวเชน กลยุทธทางการตลาด 4P’s และ 

กลยุทธทางการตลาด 8P’s เพราะนักธุรกิจทั่วโลกใหการยอมรับวามีประสิทธิภาพในการทําการตลาด

คอนขางสูงสามารถเห็นผลไดอยางชัดเจน ในปจจุบันไดมีผูใหแนวคิดในเรื่องของสวนประสมการตลาด 

Marketing Mix 8 P’s ไว โดยไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด ดังน้ี สวนประสมทาง

การตลาด คือ สวนประสมของตัวแปรทางการตลาด ที่สามารถควบคุมไดเพ่ือที่จะบรรลุปริมาณการ

ขายในตลาดเปาหมาย และการตลาดการทองเที่ยว มีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากการตลาดของสินคา

อ่ืนๆ โดยสินคาที่ไดรับกลับมาน้ันเปนเพียงประสบการณที่ลูกคาไดรับ ทั้งความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 

หรืออาจรวมถึงเปนความประทับใจที่องคกรบริหารมอบใหลูกคาเกินกวาที่คาดหวังเอาไว  

  Victor T.C. Middleton (1985: 9) นักวิชาการทางตลาดและการบริการไดกลาวถึง

สวนประสมทางการตลาด ซึ่งสามารถสรุปได 8 สวน ดังน้ี 
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1. ผลิตภัณฑ  หมายถึง สินคา การบริการ และความคิดที่ผูประกอบการธุรกิจนําเสนอ

ขายแกลูกคา 

2. ราคา  หมายถงึ จํานวนเงินที่ลูกคาตองจายเพ่ือแลกเปลี่ยนกับคุณคาของผลิตภัณฑ 

3. การจัดจําหนาย หมายถึง กระบวนการและวิธีการจัดจําหนายผลิตภัณฑไปถึงลูกคา 

4. การสงเสริมการตลาด  หมายถึง วิธีการกระตุนใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑ 

5. บุคลากร หมายถึง พนักงานหรือเจาหนาที่ในหนวยงานที่มีทัศนคติและไดรับการ

อบรมอยางดี 

6. สภาพทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารที่เปนสํานักงาน

หรือโรงแรมการตกแตงภายใน รวมทั้งบรรยากาศ 

7. กระบวนการ  หมายถึง กระบวนการเลือกผลิตภัณฑและการตัดสินใจซือ้ของลูกคา 

8. พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง การทํางานรวมกันเพื่อประโยชนทางธุรกิจระหวาง          

ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต และผูขาย เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

  ปจจุบัน ในยุคที่มีการเปลี่ยนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและสภาพการณการ

แขงขันที่เปนอยูทําใหกระบวนการทางการตลาดจําเปนตองปรับเปลี่ยนเพ่ือความอยูรอดและเพ่ือ

ความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในธุรกิจดานการทองเที่ยวที่เนนการบริการ

และมีความซับซอนในเรื่องของการจัดการงานดานการตลาด จึงกอใหเกิดการพัฒนาสวนประสมทาง

การตลาดอยางกวางขวาง 

  สอดคลองกับแนวคิดของ Akhilesh Mittal (2009) ที ่กลาววาสวนประสมทาง

การตลาดที่สําคัญประกอบดวย 16 องคประกอบที่สําคัญ ดังน้ีคือ ลําดับที่ 8 ตําแหนงของสินคาหรือ

ผลิตภัณฑ  (Positioning of Brand/Product) ลําดับที่10 เกียรติภูมิของสินคาหรือผลิตภัณฑ 

(Prestige of Brand/Product ) ลําดับที่ 11 อัตราความเร็วในการโฆษณา การนําเสนอสินคาหรือ

ผลิตภัณฑ ใหม  (Pace (Speed of Launch of Product/New Brands/Advertisement) ลําดับที่  12 

ความสามารถในการไดกําไรจากสินคาหรือผลิตภัณฑ (Profit Earning Ability of Brand/Product) 

ลําดับที่ 13 ความเปนมืออาชีพ (Professional Approach) ลําดับที่ 14 ความเต็มใจในการทํางาน

ของบุคลากรฝายขาย (Pleasure to Work for Salesmen) ลําดับที่ 15 ความสม่ําเสมอของการ

ทํางานของสินคา (Performance Consistency of Product) ลําดับที่ 16 ผลิตของพนักงานขาย  

(Productivity of Sales Personnel)  จะเห็นไดวาจํานวนและความเปลี่ยนแปลงของสวนประสม

ทางการตลาดน้ันมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการตระหนักถึงลักษณะ

สําคัญทางธุรกิจของตน ทางลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและพ้ืนที่ศึกษา  แลวจึงทํา

การวิเคราะหและเลือกสรรแนวทางทางการตลาดของสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุด  ทั้งน้ี

เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและไดรับประสิทธิภาพสูงสุด 
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  นอกจากน้ียังมีนักวิชาการอีกมากมายที่ไดใหความสําคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ 

ดังที่ Middleton (1994: 104-112)  กลาวถึงการประชาสัมพันธ  (Public Relations)  วาหมายถึง 

การปฏิบัติงานของหนวยงาน  องคกร  สถาบันบริษัทในการเผยแพรขาวสาร  และการดําเนินงานวิธีอ่ืนๆ  

อยางมีแบบแผนการกระทําอยางตอเน่ือง  โดยมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 

1. เพ่ือเผยแพรขาวสาร  ช้ีแจงแถลงนโยบาย  การดําเนินงาน  กิจกรรมการเคลื่อนไหว

ของหนวยงาน  องคกร  สถาบัน  บริษัทใหกลุมเปาหมาย  และประชาชนทั่วไปรับทราบ 

2. เพ่ือชักชวนใหกลุมเปาหมายและสาธารณชนมีสวนรวมสนับสนุนและเห็นชอบกับ

วัตถุประสงคของหนวยงาน  และใหความเช่ือถือ 

3. เพ่ือสรางบรรยากาศแหงความเขาใจอันดี  มีมนุษยสัมพันธและทัศนคติที่ดีทั้งกายใจ  

และนอกหนวยงาน 

  การประชาสัมพันธของธุรกิจทองเที่ยว  กระทําไดหลายวิธี  ไดแก 

1. การเผยแพรตอสาธารณชน  (Publicity)  คือ  การตีพิมพบทความตางๆ  ของธุรกิจ

ทองเที่ยว  ลงในหนังสือพิมพทองถิ่นในตลาดนักทองเที่ยว  อาจไมเสียคาใชจายโดยตรงในการลง

บทความเหมือนโฆษณา  แตจะเสียคาใชจายใหผูจัดทําไปหาขอมูล 

2. กิจกรรมการเผยแพรตอสาธารณชนของการทองเที่ยว 

2.1 การจัดทัศนศึกษา  (Educational Trip)  คือ  การเชิญผูแทนสื่อมวลชนและ

บริษัทนําเที่ยวมาทัศนศึกษา เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปเสนอในหนังสือพิมพ  โทรทัศน  วิทยุ  และสื่อตางๆ 

ซึ่งไดรับความนาเช่ือถือจากนักทองเที่ยว 

2.2 การทําจดหมายแจงขาว  (Business News  or  Newsletter)  สํานักงานการ

ทองเที่ยวจัดขึ้นเพ่ือผลิตภัณฑใหมๆ  และความเคลื่อนไหวทางการทองเที่ยว  เชน  การเปดโรงแรม  

หรือแหลงทองเที่ยวที่กําลังไดรับการพัฒนา 

2.3 การแจงขาวเปนครั้งคราว  (Press/News  Release)  เปนการแจงขาว  หรือ  

แถลงการณเมื่อมีเหตุการณใหมๆ  เกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับสินคาและองคกร 

2.4 การสัมภาษณบุคคล  (Photo Release) เปนการเผยแพรขาวสัมภาษณพรอม

รูปถายของบุคคลในองคกรหรือในวงธุรกิจที่เกี่ยวของ 

2.5 การจัดแถลงขาวสื่อมวลชน  (Press Conference) เปนการจัดแถลงขาวใหกับ

สื่อมวลชนตางๆเพ่ือใหขอมูลขาวสารใหมๆเกี่ยวกับสินคาและบริการ 

3. การเขารวมกิจกรรมกับชุมชนตางๆ (Community Relations) เชน รวมงาน

ประจําปของเมืองสําคัญ หรือของประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเคยจัดรถบุปผชาติเขารวม

ในงาน Rose Parade ของเมืองลอสแอนเจลีส เพ่ือเปนการประชาสัมพันธประเทศไทย 
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4. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เปนการจัดกิจกรรมเปนคร้ังเปนคราวในโอกาสหรือ

วาระพิเศษ เชน งานกีฬา การประกวดแขงขันตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธเผยแพรและสราง

ภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร 

  Malhotra (1998) กลาววา การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง การนํา

สินคาและบริการขายตรงไปยังลูกคาหรือผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ตัวสินคาและบริการ โดยอาศัยพนักงานขาย (Salesman) ซึ่งจะตองมีความรูความสามารถทางดาน

ทฤษฎีกระบวนการ และเทคนิคการขาย จึงจะสามารถขายสินคาและบริการใหแกกลุมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอแตกตางระหวางการชายโดยบุคคลกับการโฆษณา 

1. การขายโดยบุคคลเปนการเสนอขาวสารแบบตัวตอตัว สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

ไดดีกวาการขายแบบ Mass Selling 

2. การขายโดยบุคคลมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน

ไดดีกวาการโฆษณาเพราะทราบถึงความตองการ แรงจูงใจ และมูลเหตุของการซื้อตลอดจนปฏิกิริยา

ขอโตแยงจากลูกคา 

3. การขายโดยบุคคลเปนเครื่องมือที่ใชขายจริง และพนักงานขายสามารถใหบริการอ่ืน

นอกเหนือจากการขายดวย เชน แนะนําเทคนิค ชักชวน การเก็บรักษา การขายโดยบุคคลเรียกรอง

ความสนใจกอใหเกิดการตัดสินใจ ซึ่งมีผลดีกวาการโฆษณา แตบริษัทอาจเสียคาใชจายสูงกวา เชน 

ตองจายเงินเดือน เบ้ียเลี้ยง  คาเดินทาง คานายหนา เปนตน 

  การขายโดยบุคคลในธุรกิจทองเที่ยว หมายถึง การขายตรงใหแกตัวแทนจําหนายและ

ลูกคาทั่วไป กิจกรรมการขายที่นิยมกระทําดังน้ี 

1. การไปเย่ียมเยียนพบปะลูกคา (Sales Call / Sales Program) โดยเฉพาะการไป

พบปะผูประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยว (Tour Operator) และตัวแทนจําหนายสินคาและบริการ

ทองเที่ยว (Travel Agent) เพ่ือนําขาวสารใหมๆ ไปแจงใหทราบ เปนการรักษาความสัมพันธระหวาง

ธุรกิจการทองเที่ยว และลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

2. การเสนอซื้อขายสินคาและบริการทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่จัดใหผูซื้อและผูขาย

ธุรกิจไดพบปะ เจรจา ตกลงการซื้อขายสินคาและบริการในขณะน้ันหรือในโอกาสตอไป โดยแบง

กิจกรรมออกเปนหลากลักษณะ ดังน้ี 

2.1 Trade Presentation / Seminar / Workshop ไดแก กิจกรรมการซื้อขาย

ของผูดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวแบบคาสง (Tour Wholesaler) เสนอขายรายการนําเที่ยวตอตัวแทน

จําหนายสินคาและบริการทองเที่ยว (Travel Agent) ที่เปนลูกคาของตน และกิจกรรมของสมาคม

การทองเที่ยวตางๆ เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยวมาเสนอขายสินคาและบริการตอตัวแทน
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จําหนายได โดยมีวิธีเสนอขาย ไดแก การใหขอมูล การบรรยาย ตอบขอซักถาม สัมมนา การฉาย 

สไลด ภาพยนตร เพ่ือใหผูซื้อตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย หรือใหผูประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยว

บรรจุรายการทองเที่ยวไทยไวในรายการนําเที่ยวแบบเหมาจาย 

2.2 Travel Mart / Trade Meet ไดแก กิจกรรมการซื้อขายระหวางผูประกอบ

ธุรกิจ การทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจจัดหาสินคาและบริการตางๆ เชนสายการบินโรงแรม 

ผูประกอบการธุรกิจสามารถเขารวมงานเอง หรือรวมกับองคกรภาคเอกชนทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศกิจกรรมน้ีลูกคาทั่วไปอาจเขาชมไดเพ่ือทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการและเดินทางทองเที่ยว 

2.3 Trade Show / Fair Show / Exhibition ไดแก กิจกรรมการซื้อขายระหวาง             

ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวและลูกคาทั่วไปเพ่ือใหลูกคามีโอกาสพบปะตัวแทนจําหนาย ไดรูจักและเกิด

ความสนใจสินคาการทองเที่ยวจนสามารถติดตอซื้อขายในโอกาสตอไปได 

2.4 Consumer Presentation / Sales ไดแก ก ิจกรรมการซื ้อขายระหวาง        

ผูประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยวและลูกคาผูสนใจทั่วไป ตลอดจนผูที่คาดวาจะเปนผูซื้อโดยตรง โดยมี

วิธีการขายรูปแบบ เชน การบรรยาย ใหขอมูลขาวสาร แสดงรูปแบบของ Package Tour และเสนอ

ขายใหแกลูกคาในปจจุบัน การเสนอขายสินคาและบริการแบบน้ีกระทําอยางแพรหลายทั้งในประเทศ

และตางประเทศโดยมีองคกรการทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชนเปนผูประสานงาน มีการเผยแพร 

และประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปทราบอยางกวางขวาง 

  ปจจัยที่ใหกิจกรรมการสงเสรมิการตลาดประสบความสําเร็จ 

1. การผลิตโสตทัศนูปกรณเพ่ือการสงเสริมการจําหนาย (Sales Aid Production) เปน

การนําเสนอตัวอยางของสินคาและบริการที่สอดคลองกับกิจกรรม มีรายละเอียดของสิ่งที่จะเสนอขาย

ใหตรงกับความตองการของแตละตลาด จะทําใหลูกคาสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาการ

ทองเที่ยวไดทั้งๆ ที่ยังไมไดเห็นสินคาที่แทจริง โสตทัศนูปกรณที่จําเปนตองใชในการสงเสริมการจําหนาย 

มีดังน้ี 

1.1 จุลสาร (Booklet) ประกอบดวยขอมูล รายละเอียด และจุดเดนของสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ รายช่ือที่อยูของบริษัทนําเที่ยว โรงแรม สถานที่ซื้อสินคาของที่ระลึก ฯลฯ 

1.2 แผนพับ (Brochure) แสดงรายละเอียดของสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญตางๆ และ

มีภาพประกอบ 

1.3 ภาพโปสเตอร (Poster) ขนาดตางๆ เชน ภาพตลาดนํ้า ผลไมไทย รําไทย 

ชายหาด 

1.4 ภาพโปสการด (Postcard) ปฏิทิน (Calendar) เปนภาพสีสวยงาม มีคําบรรยาย

สั้นๆ ของสถานที่และสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวตางๆ 
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1.5 นิตยสารทองเที่ยว (Tourist Magazine) 

1.6 คู มื อสํ าหรับสื่ อมวลชน (Press kit) ประกอบดวย แผน พับต างๆ  และ

รายละเอียดอ่ืนๆ เชน ที่พัก บริษัทนําเที่ยว แจกเปนชุดสําหรับนักทองเที่ยวที่เปนบุคคลสําคัญโดยวาง

ในงาน Travel Show ภาพสไลด ภาพถาย วีดีโอ ภาพยนตร เปนภาพสถานที่ทองเที่ยววัฒนธรรม 

ประเพณีที่นาสนใจของไทย การสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ การสงเสริมการจัดประชุม

ภาพยนตรโฆษณา ฯลฯ เชน ภาพ Enchanting Thailand  

1.7 คูมือเดินทาง (Guidebook) มีภาพ รายละเอียด แผนที่ ขอมูลตางๆ สําหรับการ

เดินทางทองเที่ยว 

1.8 ภาพที่ใชจัดแสดงในงานนิทรรศการ (Display materials) หรือจัดแสดงใน

สํานักงานการทองเที่ยว 

1.9 ปายโฆษณาตามสถานที่ชุมชน (Billboard) 

1.10 การจัดสงวัสดุ (Mailing) หรือเอกสารการทองเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทาง

เพ่ือใหสํานักงานแจกจายไปยังนักทองเที่ยวอีกทีหน่ึง 

2. การจัดจางผูแทนทางการตลาด (Marketing Assistance) เปนกิจกรรมที่การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย กระทําควบคูกับการดําเนินกิจกรรมการตลาดดาน โดยการจางผูที่มีความรู ความสามารถ 

และประสบการณดานการตลาดหรือดานการประชาสัมพันธในทองถ่ินมาชวยการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยในการใหคําแนะนํา หรือปฏิบัติงานเฉพาะเร่ืองในช่ัวระยะเวลาหน่ึง เชน การจัดประชุม 

นอกจากน้ียังมีหนาที่รับผิดชอบในการเผยแพรและดําเนินงานดานการตลาดในตลาดที่ไมมีสํานักงาน

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยต้ังอยูและในตลาดที่ใชภาษาที่แตกตางกันไป 

  รุจิรัตน พัฒนถาบุตร (2551) ไดกลาววากลยุทธการบริหารการตลาดที่ไดรับความนิยม

มาหลายทศวรรษเปนแนวคิดหลักที่ใชในการพิจารณาองคประกอบที่สําคัญในการตอบสนองตอตลาด

ไดอยางเหมาะสม  ในที่น้ีจะกลาวถึงเพียงการสงเสริมการตลาดที่จะชวยกระตุนใหลูกคาทําตามในสิ่ง

ที่เราคาดหวัง  ไดแก  การรูจักและตระหนักถึงผลิตภัณฑ  เกิดความตองการใช  และตัดสินใจซื้อและ

ซื้อมากขึ้น  โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกตางกันในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคา  ไดแก  การโฆษณา  

การประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย  การขายโดยใชพนักงาน  และการตลาดทางตรงที่มี

คุณสมบัติ  ขอดีและขอจํากัดที่แตกตาง  ดังน้ันจึงตองพิจารณาใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน 

  จากการกระทําดานการตลาดดังกลาวกอใหเกิดรายไดตอธุรกิจ  องคกร  และอุตสาหกรรม

ทางการทองเที่ยว  และยังถือเปนการเพ่ิมมูลคาของสินคาทางการทองเที่ยวผานชองทาง ทางการตลาดที่

สําคัญ  การเพ่ิมมูลคาสามารถใหคําจํากัดความของคําวามูลคาไดวาคือ  อัตราสวนระหวางสิ่งที่ลูกคา

ไดรับเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกคาตองเสียไป  หรือกลาวไดวาคือ  อัตราสวนระหวางผลประโยชนที่ลูกคา

จะไดรับกับตนทุนที่เสียไปน่ันเอง  (Kotler, 2001)  สอดคลองกับแนวคิดของคุณพันศักด์ิ  วิญญรัตน  
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ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี  กลาวไดวา  Value added  ที่หมายถึงมูลคาของ

ผลิตภัณฑ  ที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิตจนถึงการจําหนาย  โดยกระบวนการของ Value 

added  เปนการนําเทคโนโลยีของคนอ่ืนมาเปนการผลิตสินคาเหมือนๆกันกับของคนอ่ืน  ในที่สุดก็

ขายตัดราคากัน  เชน  ประเทศไทยนําเทคโนโลยีผลิตรถยนตของญี่ปุนเขามา  และเพ่ือขายสงออกไป

ยังประเทศตางๆ  คนที่ไดเงินมากคือเจาของดีไซนและเจาของเทคโนโลยี  คือญี่ปุน สวนคนไทยไดเงิน

เพียงไมกี่เปอรเซ็นต  โดยผลประโยชนที่ลูกคาไดรับนั้นสามารถจําแนกไดเปน  2  ประเภท  คือ  

ผลประโยชนดานหนาที่ใชสอยของสินคา/บริการ  (Functional Benefit) และผลประโยชนทางดาน

อารมณและความรูสึก  (Emotion Benefit) สวนตนทุนน้ันก็จะสามารถแยกออกไดเปน  4  ดานคือ  

ตนทุนดานเงินตรา  ตนทุนดานเวลา  ตนทุนดานกําลังงาน  และตนทุนดานจิตใจ  โดยสามารถที่จะ

แสดงรูปในสมการไดดังน้ี 
 

    ผลประโยชน 

  มูลคา  =   

         ตนทุน 
 

    ผลประโยชนดานหนาที่ใชสอย + ดานอารมณความรูสึก 

          = ตนทนุดานเงินตรา + ดานเวลา + ดานกําลังงาน + ดานจิตใจ 

    

  จากสมการดังกลาวแสดงใหเห็นวา องคกรธุรกิจสามารถที่จะเพ่ิมมูลคาใหกับลูกคาได

ในหลายวิถีทาง  ดังน้ี 

1. เพ่ิมผลประโยชนใหมากขึ้น 

2. ลดตนทุนลง 

3. เพ่ิมผลประโยชนมากขึ้น  และลดตนทุนลง 

4. ลดผลประโยชนลง  แตลดตนทุนลงใหไดมากกวา 

  ในการประกอบธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดก็ตาม  มีหลักงายๆ คือ นําวัตถุดิบมา

ผานกระบวนการการแปรรูปใหกลายเปนสินคาหรือบริการตางๆ ที่มีมูลคาเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม เพ่ือ

จําหนายใหกับลูกคา โดยการวัดในเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหผูบริโภคพึงพอใจ  และจูงใจ

ใหบริโภค 

  จากแนวคิดการสงเสริมตลาดการทองเที่ยว  สวนประสมทางการตลาด  สามารถสรุป

ไดวาในการสงเสริมตลาดการทองเที่ยว  เปนสื่อกลางการเชื่อมโยงระหวาผูผลิต ในที่นี้หมายถึง

ผูประกอบการรานอาหารและผูบริโภค  หรือนักทองเที่ยว  เปนการสื่อความหมายเพ่ือสงตอขาวสาร

ผานสื่อตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสินคาและบริการโดยอาศัยปจจัยหลายๆ ดานมาเปนสวนประกอบ
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ในการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวดานอาหารในปจจุบัน  โดยประโยชนที่ไดรับ  คือการเพ่ิมมูลคาของ

สินคาหรือผลิตภัณฑการทองเที่ยวดานอาหารพ้ืนถิ่นแกนักทองเที่ยว 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบนวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยว 

 1. ความหมายของนวัตกรรม 

  คําวา  “นวัตกรรม”  มีรากศัพทมาจากคําวา  “innovare”  ในภาษาลาตินแปลวา  

“ทําสิ่งใหมขึ้นมา”  ซึ่งมีผูใหความหมายของนวัตกรรมไวหลายคน  บางคนใหความหมายของ

นวัตกรรมวา  เปนการทําผลิตภัณฑขึ้นมาใหม  บางคนใหความหมายนวัตกรรมเปนกระบวนการ

เทคโนโลยีใหม  บางคนก็บอกวา  นวัตกรรมเปนการพัฒนาปรับปรุงบุคคลหรือองคกรข้ึนมาใหม  ซึ่ง

จะเห็นไดวา  นวัตกรรมมีความหมายที่แตกตางกันออกไปตามมุมมองที่แตกตางกันของแตละบุคคล  

ดังตัวอยางตอไปน้ี 

  Schumpeter  (1934)  นวัตกรรม  หมายถึง  การแนะนําสิ่งใหมๆ  ที่ลูกคาไมคุนเคย

มากอน  และเปนสิ่งที่มีคุณภาพดี  เปนการแนะนําวิธีการผลิตใหมที่ยังไมเคยมีประสบการณมากอน  

หรืออาจเปนการปรับปรุงจากวิธีการผลิตเดิมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนอกจากน้ันยังเปนการไปเปด

ตลาดใหมๆ  ซึงยังไมเคยเขาไปในตลาดน้ันมากอน  และเปนการแสวงหาแหลงวัตถุดิบใหม 

  Lundvall  (1992)  นวัตกรรม  หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง  ซึ่ง

มีการสํารวจคิดขนจนไดผลลัพธใหมคือไดผลิตภัณฑใหม  เทคนิควิธีการใหมโครงสรางองคกรใหมและ

ตลาดใหม   

  Stokes and Wilson  (2006: 101)  นวัตกรรม  หมายถึง  เปนกระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเพ่ือหาโอกาสใหม ๆ สําหรับการสรางสรรคคุณคาเพ่ิมข้ึน  แลวนําความคิด

น้ันไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวาง  ซึ่งนวัตกรรมเกิดจากการนําความคิดที่สรางสรรคประดิษฐ (Invention) 

เปนสินคาและบริการใหม  โดยใชวิธีดําเนินการแบบใหมกระบวนการทํางานภายในองคกรและใช

เทคโนโลยีใหม ๆ มาบริการจัดการฐานขอมูลของลูกคา   

  McAdams  et  al.  (2007: 212-229)  นวัตกรรม  เปนกระบวนการของการพัฒนา

และประยุกตวัตกรรมภายในองคกรใหมีประสิทธิผล  ซึ่งจะสามารถทําการสรางสรรคใหเกิดข้ึนกับซับ

พลายเออรลูกคาและกําลังแรงงานทั้งหมด  โดยทําใหผลิตภัณฑและกระบวนการมีความแตกตางหรือ

ดีขึ้นกวาเดิม   

  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  (2551)  นวัตกรรม  หมายถึง  สิ่งใหมที่เกิดจากการใช

ความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอชีวิตและสังคม 

  จากการศึกษาความหมายของนวัตกรรมหลายๆความหมายขางตน  อาจสรุปในทัศนะ

ของผูวิจัยไดวา  นวัตกรรม  หมายถึง  การทําสิ่งใหมขึ้นมา  หรือ  อาจปรับปรุงจากของเกาใหมี
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ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ซึ่งอาจจะเปนความคิดใหมๆ  ที่นําไปสูผลิตภัณฑใหม  การมีระบบและ

กระบวนการทํางานใหมๆ  มีเทคโนโลยีแบบใหม  มีโครงสรางแบบใหม  และมีวัฒนธรรมการทํางาน

แบบใหม  ซึ่งนวัตกรรมเหลาน้ีจะชวยสงเสริมโอกาสทางธุรกิจใหองคกรเจริญเติบโต  และมีศักยภาพ

ในการแขงขันที่ยาวย่ิงขึ้น 

 2. ประเภทของนวัตกรรม  

  ไดมีการศึกษานวัตกรรมกันมาแลวอยางแพรหลาย  แตยังไมมีขอสรุปใดที่จะเปนที่

ยอมรับกันโดยทั่วไป  ซึ่งนักวิจัยบางคนไดพิจารณานวัตกรรมจากคาใชจายดานวิจัยและพัฒนา  (R & D)  

จากขอมูลของการจดสิทธิบัตร และบางคนก็ศึกษาจากการสํารวจดานอ่ืนๆ ของธุรกิจ 

  จากการทบทวนวรรณกรรมของนักเศรษฐศาสตรหลายๆคน  ไดมีการจําแนกประเภท

ของนวัตกรรมออกไดหลากหลาย  และมีการนําไปพัฒนาใชไดหลายรูปแบบ ซึ่งนักวิจัยสวนใหญ

มุงเนนไปที่นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี  เชน  ตองการใหกระบวนการผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางกาวกระโดด  มีบางแนวคิดที่บอกวาผลิตภัณฑและกระบวนการสามารถที่จะสรางความเปลี่ยนแปลง

อยางตอเน่ืองในการที่จะคนหาผลิตภัณฑใหม  เทคนิคใหม  และตลาดใหม 

  Avermaete et al.  (2003)  ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม  แลวสรุปออกเปน

นวัตกรรม  4  ประเภท  คือ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ  นวัตกรรมกระบวนการ  นวัตกรรมองคกร  และ

นวัตกรรมตลาด  โดยนวัตกรรมทั้ง  4  ประเภท  มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ  (Product Innovation)  คือ  สินคาและบริการใหม  

ความคิดใหมที่เกิดจากคนใดคนหน่ึง  หรือเกิดจากคนทั้งองคกร  นวัตกรรมผลิตภัณฑอาจเกิดมาจาก

ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรก็ได 

2. นวัตกรรมกระบวนการ  (Process Innovation)  คือ  การปรับปรุงสายการผลิตเดิมที่มี

อยูแลว  ดวยการติดต้ังเพ่ิมเติมโครงสรางพ้ืนฐานใหมเขาไป  และใชเทคโนโลยีใหมโดยทั่วไป  แลว จะ

กอใหเกิดการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม นวัตกรรมกระบวนการเปนสวนหน่ึงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

องคกรใหม  เพื่อที่จะนําไปสูการขยายตลาดใหม  ซึ่งทั้งนวัตกรรมองคกร  และกระบวนการมี

ความสําคัญตอความสําเร็จที่จะนําไปสูการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

3. นวัตกรรมองคการ  (Organizational Innovation)  คือ  การเปลี่ยนแปลงดานการตลาด  

การบริหาร  การจัดการ  และนโยบายการทํางานของทีมงาน  นวัตกรรมองคกรมีความสําคัญในทุกๆ 

อุตสาหกรรม  องคกรที่มีระบบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เปนผลมาจากนวัตกรรมผลิตภัณฑและ

นวัตกรรมกระบวนการที่ดี  ซึ่งจะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน 

4. นวัตกรรมตลาด  (Market Innovation)  คือ  การเขาไปหาประโยชนหรือกําไรจาก

พ้ืนที่ ที่เปนตลาดใหม  และการแทรกเขาไปหาสวนแบงการตลาดเพ่ิมขึ้นในสวนที่มีตลาดอยูแลว 
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  ขณะที่  Katz  (2003)  ไดอธิบายลักษณะของนวัตกรรมวา  มี  2  ประการ  คือ  

นวัตกรรมสวนเพ่ิม (Incremental Innovation)  และนวัตกรรมที่สรางความเปลี่ยนแปลงจากเดิม

โดยสิ้นเชิง  (Radical Innovation)  โดยนวัตกรรมสวนเพ่ิมเปนการใชประโยชนจากเทคโนโลยี  หรือ

สิ่งเดิมที่มีอยูแลว  ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น  หรือปรับเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีเพ่ือ

จุดมุงหมายอ่ืน  แตสําหรับนวัตกรรมที่สรางความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิงน้ันเปนสิ่งที่ไมเคยมี

มากอนในโลก  และไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีหรือวิธีการเดิมที่มีอยู หรืออาจเรียกวา  นวัตกรรมที่เพ่ิง

คนพบ  (Breakthrough Innovation)   และนวัตกรรมที่ไมไดทําตอเน่ืองจากสิ่งอ่ืน  (Discontinuous 

Innovation)  ซึ่งสามารถนํามาใชแทนคําวานวัตกรรมที่สรางความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง  

ศาสตราจารย  Clayton Christensen (Christensenม  1997)  แหงมหาวิทยาลัย  Harvard  ไดใช

คําวา  เทคโนโลยีแบบลมกระดาน  (Disruptive Technology)  เพ่ือใชอธิบายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่

มีแนวโนมจะขัดแยงกับรูปแบบการทําธุรกิจของอุตสาหกรรมน้ันอยางมาก  เทคโนโลยีแบบลมกระดาน

จะเขามาทดแทนเทคโนโลยีที่ใชอยู  และเรงใหบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยพ่ึงพาเทคโนโลยีเหลาน้ีเสื่อม

ถอยลง  ในหลายๆ กรณี  เทคโนโลยีแบบลมกระดานก็สามารถสรางตลาดใหมไดเชนกัน  โดยตลาด

เหลาน้ีอาจจะเล็กในชวงแรกและอาจจะเติบโตไดอยางรวดเร็วไดในชวงตอมา 

   นอกจากน้ี  Katz  (2003)  ยังไดพูดถึงนวัตกรรมในกระบวนการและนวัตกรรมบริการ

ที่มีความสําคัญเชนเดียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ  เพราะการใชกระบวนการสามารถชวยลดตนทุนใน

การผลิต  โดยการนําขั้นตอนที่ไมตอเน่ืองกับข้ันตอนอ่ืนในกระบวนการออกไป  การเช่ือมโยงระหวาง

ผลิตภัณฑและกระบวนการมีความสําคัญ  เพราะผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมบางอยางน้ัน  ตองรอใหมี

กระบวนการที่เปนนวัตกรรมเขามารองรับกอน  จึงจะสามารถดึงดูดลูกคาในตลาดใหใชสินคาน้ันได 

  นอกจากน้ี  นวัตกรรมในการใหบริการก็มีบทบาทสําคัญที่จะชวยในการสรางตัวแบบ

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได  ซึ่งไมไดมีแตบริษัทที่ขายตัวสินคาเทาน้ันที่จะสรางนวัตกรรมไดบริษัท

หรือองคกรที่ใหบริการเปนหลักไดมีการสรางนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จอยางตอเน่ืองมาแลวในอดีต  

แตอยางไรก็ตาม  ไมไดหมายความวาผูใหบริการทุกรายจะประสบผลสําเร็จ  บางบริษัทตองลมละลาย

ออกไปจากธุรกิจผูใหบริการ  แนวคิดการใหบริการที่ยอดเย่ียมแตบริษัทอาจตองลมละลายเพราะมา

จากกระบวนการในการใหบริการลูกคาลมเหลว  หรือมีคาใชจายสูงเกินไป 

  รักษ  วรกิจโภคาทร (2547)  ไดแบงประเภทของนวัตกรรมไว  3  ดาน ไดแก   นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ  นวัตกรรมกระบวนการ  และนวัตกรรมการบริหารจัดการ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ  (Product Innovation)  คือ  การพัฒนาและนําผลิตภัณฑใหม  

ไมวาจะเปนในดานเทคโนโลยีก็ดี  หรือวิธีการใชก็ดี  รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมมีทั้งการเปลี่ยนแปลง

อยางคอยเปนคอยไป  (Incremental)  จนถึงอยางเฉียบพลัน (Radical) 
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2. นวัตกรรมกระบวนการ  (Process Innovation)  คือ  การประยุกตใชและปรับเปลี่ยน

กรรมวิธีในการผลิตสินคา  วิธีการ  รูปแบบในการใหบริการ  รวมถึงการจัดรูปแบบองคกรดวย  

โดยรวมแลวนวัตกรรมกระบวนการข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนองคกรในทุกๆฝายของ

หวงโซคุณคา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน  เพ่ือใหองคกรน้ันๆ ไดมาซึ่งความไดเปรียบใน

การแขงขัน 

3. นวัตกรรมการบริหารจัดการ  (Managerial or Administrative Innovation)  คือ  

การคิดคนรูปแบบของการจัดการองคกรใหมๆ  ที่สงผลใหระบบการทํางาน  การผลิตออกแบบ

ผลิตภัณฑ  และการใหการบริการขององคกรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

  วรภัทร  ภูเจริญ  (2550)  กลาววา  นวัตกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด  

(Radical Innovation)  และแบบคอยเปนคอยไป  (Incremental Innovation)  โดยแบงนวัตกรรม

ไวหลายดานดังน้ี 

1. นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 

2. นวัตกรรมดานกระบวนการ 

3. นวัตกรรมดานการบริการ 

4. นวัตกรรมดานการตลาด 

5. นวัตกรรมดานการเงิน 

6. นวัตกรรมดานภาษา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

7. นวัตกรรมดานบริหารจัดการและการปกครอง 

8. นวัตกรรมดานความศรัทธา  ความคิด  ความเช่ือ 

  สําหรับทัศนะของผูวิจัย  อาจสรุปประเภทของนวัตกรรมออกเปนประเภทใหญๆ ไดแก 

นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ  นวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งรวมถึงการใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต  การ

บริการ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรมการบริหารจัดการองคกรที่รวมถึงการ

บริหารงานดานการเงิน  การตลาด  บุคคล  และวัฒนธรรมองคกร  เปนตน 

   3. กระบวนการของนวัตกรรม 

  Katz  (2003)  ไดอธิบายกระบวนการของนวัตกรรม เร่ิมจากการเกิดความคิดใหม

ขึ้นมาในองคกร  (Idea  Generation)  และคนในองคกรรับรูวาความคิดใหมน้ีเปนโอกาส  (Opportunity  

Recognition)  การรับรูถึงสิ่งที่เปนโอกาสจะเกิดขึ้นเมื่อมีบางคนพูดวา "วัสดุที่เราประดิษฐขึ้นมาน้ี

อาจจะมีคุณคาตอลูกคาของเรา”  หรือ  “ถาเราสามารถแกปญหานี้ไดเราก็อาจจะสรางคุณคา

เพ่ิมใหกับลูกคาของเราและผูถือหุนของเราได”  เมื่อโอกาสเปนที่รับรูก็จะมีการบมเพราะความคิดให

จุดหน่ึง  ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจจะทําการประเมินความคิดน้ัน  (Idea  Evaluation)  ซึ่งพวกเขาจะตอง

ตอบคําถามตอไปน้ีวาใชหรือไม  คําถามมีอยูวา 
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1. ความคิดน้ีจะใชไดผลหรือไม 

2. องคกรของเรามีความรูความเช่ียวชาญดานเทคนิคมากพอที่จะทําใหใชไดผลหรือไม 

3. ความคิดน้ีจะเปนสิ่งที่มีคุณคาตอลูกคาหรือประชาชนหรือไม 

4. ความคิดน้ีเขาหากันไดกับกลยุทธขององคกรเปนอยางดีหรือไม 

5. ความคิดน้ีสมเหตุสมผลถาหากมองในแงของตนทุนหรือไม 

  คําถามทั้ง  5  ขอ  หากไดรับการตอบวา  “ใช”  และเปนความคิดที่ไดรับการ

สนับสนุนจากองคกร  ก็จะไดกาวตอไปสูการพัฒนาความคิดน้ัน  (Development)  โดยจะตองผาน

เสนทางอันยากลําบาก  ไปสูการนําความคิดน้ันไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  (Commercialization)  

บางบริษัทอาจไปจนถึงจุดหมายปลายทาง  แตบริษัทสวนมากก็ไมสามารถทําเชนน้ันได  การนําไปใช

ประโยชนเพ่ือการคาเปนบททดสอบสุดทายของความคิดเหลาน้ัน  ซึ่งในจุดน้ีลูกคาจะเปนคนสุดทายที่

ทําการประเมินความคิดน้ันเอง 

 4. นวัตกรรมการทองเที่ยว 

  คนไทยสวนใหญอาจยังไมคอยคุนเคยกับเรื่องนวัตกรรม  หลายคนคิดวาเปนเรื่องไกล

ตัวไมเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  บางคนคิดวาจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการสื่อสารหรืออาจเกี่ยวกับ

พันธุวิศวกรรมมากกวาเพราะเปนเรื่องใหมทางวิทยาศาสตรการแพทย  ความจริงแลวนวัตกรรมมี

ความหมายมากกวาน้ัน   นวัตกรรมในนิยามทางเศรษฐศาสตรหมายรวมไปถึง  รูปแบบหรือสินคา  5  

ประการ  ไดแก  สินคาใหม  วิธีการใหมในการผลิตสินคา  หรือการเปดตลาดสินคาใหม  การไดมา

เพ่ือแหลงวัตถุดิบใหม  และการดําเนินการองคกรในรูปแบบใหม  (Schumpetr, 1934) นวัตกรรมยัง

เปนเรื่องเกี่ยวกับการนําความคิดใหมมาเปลี่ยนแปลงเปนสินคา  กระบวนการ  หรือการบริการที่สราง

มูลคาเพ่ิม  อยางไรก็ตามนวัตกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับความคิดสรางสรรค  แตความคิดสรางสรรค

อยางเดียวไมสามารถแปลงเปนนวัตกรรมได  นวัตกรรมยังตองอาศัยสวนประกอบอ่ืนๆ เพ่ือทําความคิด

น้ันใหเปนสินคา  กระบวนการผลิต  และการบริการรูปแบบใหม  (Amabile  et  al,  1996: 1154-

1184)  รวมทั้งการสรางองคความรูใหม  และการเผยแพรความรูอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  

จึงไมจําเปนเสมอที่ไปนวัตกรรมเปนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพราะสวนมากแลวนวัตกรรมเปนการ

สรางกระบวนการแบบใหมหรือพัฒนาใหดีขึ้น  นวัตกรรมแบงออกเปน  2  ประเภท    ไดแก 

1. นวัตกรรมที่สรางความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง  (Breakthrough  Innovation)  

สวนใหญนวัตกรรมประเภทน้ีจะใชเทคโนโลยีแบบใหมและสรางตลาดใหม  ซึ่งเปนผลจากการทํางาน

ของนักวิจัยหรือหนวยงานวิจัยพัฒนา  (R&D)  อาทิ  ประดิษฐกรรมรถยนตไดสรางตลาดผูใชรถยนต

ในชวงศตวรรษที่  20  รถยนตไดเขามาแทนที่ตลาดผูใชรถไฟหรือรถมา  โธมัส  เอดิสันไดประดิษฐ

หลอดไฟฟาขึ้นมาเพ่ือใชแทนตะเกียงนํ้ามัน  กลองถายรูปดิจิตัลไดทําใหตลาดฟลมถายรูปมีมูลคา

อยางรวดเร็ว 
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2. นวัตกรรมสวนเพิ่ม  (Incremental  Innovation) เปนการพัฒนาตอยอดจาก

นวัตกรรมที่มีอยูแลวและมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยแบบคอยเปนคอยไปเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา  

ตัวอยางเชน  บริษัท  ยิลเลตต  ผลิตใบมีดโกนหนวด  3  ใบ  แทนใบมีดโกนหนวดแบบเดิมที่มี  2  ใบ  

หรือสายการบินลุฟทแฮนซาใหบริการนํ้าสมคั้นสดแกผูโดยสารการบินช้ันธุรกิจ  หลอดไฟฟาหลายชนิด

พัฒนาจากหลอดไฟฟาแบบเดิมของเอดิสัน  เชน  หลอดตะเกียบ  หลอดนีออน  เปนตน 

  นวัตกรรมเกิดมาจากสิ่งแวดลอมที่ทาทายที่ชวนใหมนุษยสรางสมมติฐานใหมๆ  

กระตุนใหอยากแกไขปญหา  หาแนวทางใหมและรวบรวมความคิดใหมๆ จากหลายๆ แหลงซึ่งไดแก  

ผูเช่ียวชาญนอกวงการ  (External  Contributors)  ถือเปนจุดกําเนิดความคิดดีๆ ไดมากมาย  

ผูบริโภค  (Consumers  as  Contributors)  มีความตองการที่เปลี่ยนแปลงและเปนแรงบันดาลให

สรางสรรคเพื่อสนองความตองการ เมื่อเราทราบถึงความหมาย  ประเภท  และแหลงที่มาของ

นวัตกรรม  คงจะทําใหเราพอใจนวัตกรรมไดดีย่ิงข้ึน  มีนักวิชาการบางคนกลาววา  อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวมีการสรางนวัตกรรมนอยมาก  แมวานวัตกรรมจะมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันไดก็ตาม  ปญหาสําคัญในวงการทองเที่ยวไมสามารถสรางนวัตกรรมไดมากก็เพราะวา  

ประการแรก  รัฐบาลสวนใหญไมไดใหความสนใจเทาที่ควร จึงจัดงบประมาณใหนอยมาก  เมื่อเทียบ

กับการลงทุนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ  อาทิ  การบิน  การแพทย  จึงทําใหขาดเงินทุน

เพ่ือทําการวิจัยนวัตกรรมดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะ  ประการที่สอง  คือ  อุตสาหกรรมทองเที่ยว

ประกอบดวยผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง  เปนสวนใหญ  และมีหวงโซธุรกิจ  (Supply  

Chain)  สัมพันธกันหลายธุรกิจ  เชน  การขนสง  โรงแรมที่พัก  รานอาหาร  เปนตน  เมื่อเปนเชนน้ี

ธุรกิจทองเที่ยวจึงมักจะตัดราคากันเอง  แตก็ยังตองพ่ึงพิงกันและกัน  เพราะแตละธุรกิจเปนสวนประกอบ

ของการเดินทางทองเที่ยว  ปญหาการตัดราคาทําใหสินคาทองเที่ยวสวนมากดอยคุณภาพ เน่ืองจาก

ไมมีทุนพอที่จะสงเสริมผลิตภาพการบริการได   

  นวัตกรรมการทองเที่ยวจึงเปนการใชประโยชนจากนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

อาทิ  นวัตกรรมการคมนาคมขนสงไดกอใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวตาง ๆ  อาทิ การทองเที่ยวโดย

รถไฟ  รถยนต และเครื่องบิน  โดยเฉพาะนวัตกรรมสายการบินตนทุนตํ่าไดเปดโอกาสใหนักทองเที่ยว

ที่มีรายไดระดับกลางสามารถเดินทางทองเที่ยวโดยสายการบินไปยังตางประเทศไดมากย่ิงขึ้นและ

บอยครั้งขึ้น  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสรเทศไดเปลี่ยนแปลงระบบพาณิชยทางการทองเที่ยว

เปนอยางมาก โดยไดทดลองบทบาทของผูคาคนกลาง  เชน  บริษัทนําเที่ยว  เปนตน  และไดเพ่ิม

อํานาจในการซื้อขายรายการทองเที่ยวหรือบริการที่เกี่ยวของใหกับนักทองเที่ยวมากขึ้น 

  การสงเสริมนวัตกรรมการทองเที่ยว  จึงตองอาศัยความรวมมือระหวางธุรกิจอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวใหมากที่สุด  รัฐบาลตองจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยเฉพาะ

ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนจะเปนสิ่งสําคัญในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมทางการ



50 

ทองเที่ยวโดยที่แหลงของความคิดสรางสรรคมาจาก  3  แหลง  ไดแก  นักทองเที่ยว  (Tourist  Focus)  

บุคคลในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  (Tourism  Industry  Focus) และบุคคลจากอุตสาหกรรมที่ไมเกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมทองเที่ยว  (Outside  Industry  Focus)  ดังน้ันภาครัฐจึงตองปรับปรุงโครงสราง

อุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีเครือขายและความเช่ือมโยงระหวางกลุมธุรกิจเพ่ือกอใหเกิดการ

ประสานงานใหมากขึ้น  การใหรางวัลจะสรางแรงจูงใจไดเปนอยางดี จะเห็นไดจากสหราชอาณาจักรมี

การใหรางวัลที่เรียกวา  Tourism  Innovation  Development  Award  (TIDA)  การทองเที่ยว

ของไอรแลนด  จัดต้ังกองทุน  Failte  Ireland  Tourism  Innovation Funds  สก็อตแลนดไดสราง

เครือขายนําโดยภาคเอกชนที่เรียกวา Tourism  Innovation   Group  (TIG)  ประกอบดวย  50  

หนวยธุรกิจเพ่ือผลักดันใหเกิดนวัตกรรมใน  2   ดาน  ไดแก  การตลาดทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส  และ

การทองเที่ยวย่ังยืน  พนักงานหรือลูกจางในอุตสาหกรรมจะตองสงเสริมใหมีความรูจากการเรียนรูใน

ระบบและการเรียนรูจากการทํางานเพ่ือผลักดันแนวคิดเชิงนวัตกรรม  (Innovative  Thinking)  การ

แลกเปลี่ยนขอมูลความรูโดยการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและสรางเครือขายกับผูวิจัยในดานอ่ืนๆ 

จะทําใหไดรับความรู  และความคิดสรางสรรคจากคนนอกวงการไดมากขึ้น 

  หากประเทศไทยตองการเปนผูนําในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเอเชียอยางแทจริงแลว  

จะตองเริ่มการวางรากฐานการสรางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยสงเสริมแนวความคิดเชิงนวัตกรรม

มมากกวาน้ี  ควรเร่ิมจากการประสานความรวมมือระหวางภายในธุรกิจทองเที่ยวทุกระดับ และจัดต้ัง

กองทุนสนับสนุนพรอมทั้งใหรางวัลแนวคิดสรางสรรคซึ่งถือเปนแรงจูงใจที่สําคัญ 

 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการคนควาหาขอมูลในงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยวเชิงอาหารจากงานวิจัยตางประเทศโดยรวบรวมไว  จํานวน  21  เรื่อง  ดังตอไปน้ี 

 Getz and Brown (2006 : 146-158)  ปจจัยสําคัญของความสําเร็จสําหรับพ้ืนที่การ

ทองเที่ยวไวนแหลงผลิตไวน: การวิเคราะหความตองการ  (Critical Success Factors for Wine 

Tourism Regions: a Demand Analysis)  พบวา  งานวิจัยฉบับน้ีเปนการวิจัยเชิงสืบเสาะเพ่ือ

ตรวจสอบระดับและคุณลักษณะของความตองการสําหรับการทองเที่ยวแหลงผลิตไวนในระยะไกลใน

กลุมผูบริโภคที่อยูหางไกลพ้ืนที่ดังกลาวในงานวิจัยน้ี  มีการใหความสนใจเปนพิเศษในเร่ืองความสําคัญ

ที่มากับผูบริโภคไวน ตอสถานที่ทองเที่ยวหลายๆ แหง และลักษณะของการเดินทางทองเที่ยวเมื่อ

ตัดสินใจที่จะมีประสบการณในการทองเที่ยวแหลงผลิตไวน  ตัวอยางผูบริโภคไวน 161 คน  ในเมือง 

Calgary  ประเทศแคนาดาไดใหขอมูลเพื่อการวิเคราะหปจจัยที่จะแสดงใหเห็นคุณลักษณะหลักที่

เกี่ยวของกับไวน  ในเร่ืองความสัมพันธตอความตองการของแหลงทองเที่ยว  โดยทั่วไปและผลิตภัณฑ

เชิงวัฒนธรรม  พบวา  นักทองเที่ยวแหลงผลิตไวนที่อยูไกลและมีความกระตือรือรนสูงชอบแหลง



51 

ทองเที่ยวที่มีสถานที่กลางแจงและเปนแหลงวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ความช่ืนชอบเหลาน้ีถูกนําไป

เปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนาน้ีเกี่ยวกับปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของไวนและบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และตองานวิจัยทั่วๆ ไปในเรื่องการทองเที่ยวแหลงผลิตไวน และการ

ทองเที่ยวเชิงอาหาร  ขอสรุปตางๆที่ไดจากทฤษฎีการทองเที่ยวแหลงผลิตไวน  และขอสรุปในทาง

ปฏิบัติที่ใชในการพัฒนาการตลาดของแหลงทองเที่ยวตางๆ ในการทองเที่ยวแหลงผลิตไวน 

 Telfer and Wall (1996: 635-653)  กลาวถึง  ความเช่ือมโยงระหวางการทองเที่ยวและ

การผลิตอาหาร (Linkages Between Tourism and Food Production)  พบวา  ความสัมพันธ

ระหวางการผลิตอาหารและการทองเที่ยว ต้ังแตความขัดแยงในการแกงแยงที่ดิน  แรงงาน และ

เงินทุนเพื่อเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน บทความวิจัยนี้ไดทบทวนงานประพันธการวิจัยที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกษตรและการทองเที่ยว จากนั้น

ตรวจสอบความพยายามตางๆ ของรีสอรตบนเกาะลัมบก (Lombok) ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือเพ่ิม

ผลิตภัณฑดานอาหารทองถิ่นที่ใชในภัตตาคารตางๆ ผานการจัดตั้งโครงการที่เกี่ยวของกับผูผลิต

อาหารทองถิ่นตางๆ และยังพบวามีศักยภาพที่จะเพ่ิมความเช่ือมโยงแบบยอนกลับ (Backward 

Linkages) ระหวางการทองเที่ยวและการผลิตอาหารทองถิ่นดวย 

 Meler and Cerovic (2003: 175-192) ไดกลาวถึง การตลาดดานอาหารในการพัฒนา

ผลิตภัณฑสําหรับนักทองเที่ยว (Food Marketing in the Function Product Development) 

พบวา อาหารในฐานะที่เปนองคประกอบของการทองเที่ยวจากประสบการณในการชิมอาหารถูกปรับ

เขากับคานิยมที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมดานอาหารของนักทองเที่ยว ความพิเศษของอาหารประจําชาติ

โครเอเชียยังถูกนําเสนอออกมาไดไมดีนัก การสรางผลิตภัณฑใหมๆ ในสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรม

ไมไดจําเปนตองใชเงินทุนมากมาย แตตองใชจิตวิญญาณของธุรกิจ นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค

ใหมากกวาน้ี และการเปลี่ยนจากการใหบริการแบบเชิงรับเปนเชิงรุก นอกจากน้ียังสามารถเพ่ิมคุณคา

จากความเปนออแกนิคสตามหลักเกษตรอินทรีย รวมถึงอาหารที่ใหพลังงานตํ่า ปริมาณไขมันและ

นํ้าตาลตํ่า นอกจากน้ีเมนูของผูจัดเลี้ยงและโรงแรมตางๆ ควรจะมีอาหารประเภทตางๆ ไดแก Eco 

Food , Ethno Food , Fast Food , Slow Food , Exotic Food และ Hit Food เปนตน โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหปญหาตางๆ ของผลิตภัณฑสําหรับนักทองเที่ยวรวมถึงการบริการใน

โครเอเชียและเสนอทางออกในการแกปญหาดวยการตลาดดานอาหาร ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ

นักทองเที่ยว พ้ืนที่ในการทําวิจัยในครั้งน้ี คือประเทศโครเอเชีย ระเบียบวิธีวิจัยเปนการนําขอมูลที่

ศึกษาจากแหลงตางๆ เชน ธนาคารชาติโครเอเชีย องคการการคาโลก มาสรุปขอมูล เพ่ือบรรลุ

ความสําเร็จ ซึ่งจําเปนตองลงทุนลงแรงในความพยายามดานการตลาดตางๆ ในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว เพ่ือทําใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโครเอเชียใหเปนที่รูจักและยอมรับ

ในการแขงขันได มีความย่ังยืนและมีจุดยืนในตลาด ทั้งหมดน้ีอยูบนสิ่งที่ตลาดดานการทองเที่ยว
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ระหวางประเทศตองการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กระบวนการบูรณาการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยูบน

พ้ืนฐานการพึ่งพากันของกิจกรรมในแตละสวน และการทําใหผลของการรวมกันน้ีใหเกิดขึ้นจริง 

น่ันหมายถึง การวมกิจกรรมตางๆ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะผนวกขอบเขตของผลิตภัณฑที่มี

ศักยภาพเขาเปนองคประกอบของผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวย โรงแรมและ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในโครเอเชียยังคงมีความสัมพันธเชิงรับโดยเฉพาะกับนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ตัวอยางเชน โรงแรมไมไดจัดใหมีโปรแกรมการจัดซื้อที่จะชวยเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขันกับตลาดโลก เน่ืองจากผลิภัณฑของโรงแรม/นักทองเที่ยวจะตองมีขอไดเปรียบในการแขงขัน 

เปนไปไดวาในกรณีน้ัน ความสําเร็จที่เพ่ิมขึ้นจะสามารถบรรลุไดจากผลิตภัณฑใหม ไมใชผลิตภัณฑที่มี

อยูหรือจากการดัดแปลงของเกาที่มีอยูโครเอเชียซึ่งมีศักยภาพเปนอยางย่ิงในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว การผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวอาจจะเปนหน่ึงสิ่งที่จะตัดสิน

อนาคต อยางไรก็ตาม การใชศักยภาพที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองใชการตลาดดานอาหาร

ของธุรกิจโรงแรมและการจัดเลี้ยง ในเรื่องการผลิตอาหาร จากนั้นจะตองมีความพึงพอใจทั้งดาน

คุณภาพและปริมาณเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในระดับสูงสุด 

 Hall (2005: 47-63) ไดกลาวถึง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ือง

กับไวน (Biosecurity and Wine Tourism) พบวา ความปลอดภัยทางชีวภาพเปนประเด็นปญหา

หลักสําหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจจากพื้นฐานทางการเกษตร เชน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

งานวิจัยน้ีจะแสดงใหเห็นกรอบการทํางานสําหรับกลยุทธในการบริการจัดการ ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพในขั้น pre-border (กอนเขาเขตแดน) border (บนเขตแดน) และ post - border (หลังเขา

มาในเขตแดน) ในดานการคุกคามความปลอดภัยทางชีวภาพ ปญหาดานความปลอดภัยทางชีวภาพได

ถูกตรวจสอบในรายละเอียดที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมไวนและการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับไวน และ

ประเด็นเฉพาะดานการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ และ เอกสารการสําแดงวัตถุทางศุลกากร 

มีการสํารวจนักทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไวน (Wine Tourists) ของนิวซีแลนดและมีการ

ต้ังขอสังเกตวา หลายๆ คนไมไดตระหนักถึงในปจจุบันใชเอกสารการสําแดงวัตถุทางศุลกากรของ

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด การตรวจสอบเพ่ิมเติมพบวาการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมไวน (Wine Tourists) เปนการคุกคามตอความปลอดภัยทางชีวภาพอยางมากตอกิจก

การผลิตไวน ซึ่งหลายๆ ที่ก็ยังไมมีกลยุทธดานความปลอดภัยทางชีวภาพ งานวิจัยช้ินน้ีสรุปไดวา การ

ใชประโยชนจากเอกสารการสําแดงวัตถุทางศุลกากรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิตไวนในนิวซีแลนดเปน

สิ่งที่นาต้ังคําถาม 

 Plummer et al. (2005: 447-458) ไดกลาวถึง การทองเที่ยวเพ่ือการชิม ด่ืม บริโภค

เบียรในประเทศแคนาดา กรณีศึกษา Waterloo Wellington Ale Trail (Beer Tourism in Canada 

along the Waterloo-Wellington Ale Trail) พบวา ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอาหารและเครื่องด่ืม
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ถือเปนสิ่งที่สําคัญและกําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รูปแบบพฤติกรรรมการเดินทางทองเที่ยว

ของนักทองเที่ยวเองก็มีแนวโนมไปในทิศทางของการมีสวนรวมมากข้ึน การเขาไปซึมซับวัฒนธรรม 

การอยูกินและการไดรับประสบการณอยางแทจริง ณ สถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ จึงเกิดเปนรูปแบบการ

เดินทางทองเที่ยวแบบชิมด่ืมบริโภคไวนขึ้น และไดรับความนิยมเปนอยางมาก ในขณะที่เบียรเองก็

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะของความเปนทองถิ่น ความหลากหลายและกอใหเกิดรูปแบบการเดินทาง

ทองเที่ยวแบบใหม  คือ Beer Tourism ไดเชนกันซึ่งจัดเปนสิ่งสําคัญในการชวยทองถิ่นใหอยูรอด 

และสรางรายได สรางประโยชนแกชุมชนในภาพรวม องคประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยว

ดานอาหารและเครื่องด่ืม คือ การสาธิต หรือ การแสดงสินคาสูนักทองเที่ยวโดยตรง ดังตัวอยางใน

กรณีศึกษาน้ีทางรัฐบาลของประเทศแคนาดาไดใหความสําคัญและชวยพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร

ภายในประเทศ Ale Trill หรือตํานานของการผลิตเบียร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเบียรน้ันเปนที่

นิยมมากในทั้ง Waterloo และ Wellington ซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองออนทาริโอ ประเทศแคนาดา 

โดยเร่ิมจากเมืองที่มีการผลิตเบียรมายาวนานและมีการลักษณะเฉพาะของการผลิตเบียรที่เรียกวา 

Craft Brewing คือ การผลิตเบียรในจํานวนที่ไมมากนักแตเนนที่กรรมวิธีการผลิตเพ่ือใหไดรสชาติที่

ดีกวา นอกจากน้ี หนวยงานภาครัฐและทองถ่ินเองก็พยายามประชาสัมพันธใหทั้ง 2 เมืองน้ีมีช่ือเสียง

และเปนสถานที่ทองเที ่ยวสําหรับนักทองเที ่ยวในดานการทองเที่ยวชิม ด่ืม บริโภคเบียร (Beer 

Tourism) ดังจะเห็นไดวาในป ค.ศ. 1998 ไดเริ่มมีการจัดกิจกรรม Ale Trail โดยใชเบียรเปนสื่อกลาง

ของการจัดงานทุกๆ วันอาทิตยบาย ต้ังแตเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม ที่นักทองเที่ยวทั่วไปสามารถ

เขามาชิม ด่ืม บริโภคเบียรทองถิ่น ทั้งยังสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ต้ังแตกรรมวิธีในการผลิต

เบียร ประวัติ ชนิด เร่ิมต้ังแตกรรมวิธีในการผลิตเบียร ประวัติ ชนิด และความหลากหลายของเบียร 

เปนตน 

 Novelli et al. (2006: 735-753) ไดกลาวถึงเรื่องเครือขาย กลุม และนวัตกรรมการ

ทองเที่ยว ประสบการณใน สหราชอาณาจักร (Networks, Clusters Innovation in Tourism : 

AUK Experience) พบวา ในยุคที่การทองเที่ยวถูกปรับใหเหมาะสมกับประสบการณ ซึ่งผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญในการจัดหาสินคาที่เหมาะสมตอนักทองเที่ยว ในการศึกษา

ครั้งน้ีใชเครือขาย และกรอบการทํางานของกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอย กับนวัตกรรม 

เพ่ือสรางการแขงขันในการทองเที่ยว โดยมุงเนนที่ประเด็นการทองเที่ยววิถีสุขภาพ กลุมการทองเที่ยว

วิถีสุขภาพของสหราชอาณาจักร ไดอภิปรายถึงวิธีการของเครือขายและกลุมในการพัฒนาการ

ทองเที่ยว โดยพัฒนาไปที่การมีสวนรวมของธุรกิจและการเช่ือมโยงสูผูมีสวนไดสวนเสีย โดยบทความ

น้ีนาจะสามารถพัฒนาเปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยววิถีสุขภาพในประเทศไทยไดเชนกัน โดย

การพัฒนาเครือขาย และคลัสเตอร เพ่ือนํามาใชพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ใน

ทองถิ่นได โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินใหเกิดประโยชน สามารถสรางใหเปน SMEs ของทองถิ่น
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น้ันๆ ได แตเปนงานวิจัยที่ใชงบประมาณคอนขางสูงในการพัฒนาและอาจจะเกิดปญหาในดานการ

ติดตอสื่อสาร การรวมการทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนเขาไวดวยกัน อีกทั้งระยะเวลาในการทํางาน

วิจัยตองใชเวลาคอนขางมากและควรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองหรือนําโมเดลในพ้ืนที่นํารองที่ประสบ

ผลสําเร็จไปใชกับแหลงทองเที่ยวอ่ืนในประเทศ สําหรับพ้ืนที่ในประเทศไทยมีหลายพ้ืนที่ที่สามารถ

พัฒนาการทองเที่ยววิถีสุขภาพได เน่ืองจากในแตละภาคของเมืองไทยมีเอกลักษณเฉพาะในแตละ

ทองถิ่น และมีความโดดเดนในดานกิจกรรม หรืออาหารทองถิ่นที่สามารถสงเสริมการทองเที่ยววิถี

สุขภาพได โดยการนําทฤษฎีเครือขายของกลุม และนวัตกรรมการทองเที่ยวนี้มาใชในทองถิ่นของ

ประเทศไทยในพ้ืนที่ที่มีความพรอมทางดานทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนทองถ่ิน โดยการบูรณาการ

ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิดการทองเที่ยววิถีสุขภาพที่เหมาะสมในบริบทของ

ไทยตอไปได 

 Okumus et al. (2007: 253-261) ไดกลาวถึงความรวมมือระหวางอาหารทองถิ่นและ

อาหารนานาชาติในดานการตลาดของเมืองจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว กรณีศึกษา ประเทศ

ฮองกง และ ประเทศตุรกี (Incorating Local and International Cuisines in the Marketing of 

Tourism Destination : the Cases of Hong Kong and Turkey) พบวา ปจจุบันนักทองเที่ยวและ

คนอีกจํานวนมากที่เริ่มมีรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพ่ือศาสตรและศิลปของอาหาร (Gastronomy 

purpose) มีนักวิชาการหลายคนที่ใหความสําคัญและตระหนักถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี 

เชน Long (2004) กลาววารูปแบบดังกลาวทําใหลักษณะเฉพาะการทองเที่ยวเริ่มมีความเปนการ

ทองเที่ยวแบบอาหาร (Food Tourism) และมีความกวางและหลากหลายมากขึ้น นอกจากน้ีตัว

อาหารเองก็จัดวาเปนลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของชาติน้ันๆ เชน อาหารจีน อาหารไทย อาหาร

ฝรั่งเศส อาหารอิตาเลี่ยน อาหารเม็กซิกัน อาหารตุรกี เปนตน ดังน้ันการตลาดเองก็เปนสวนสําคัญใน

การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารทางการทองเที่ยวเชิงอาหารเพ่ือใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว

เชิงอาหารอยางสมบูรณดังน้ันการศึกษาถึงความรวมมือของการตลาดประชาสัมพันธอาหารทองถิ่น

ควบคูกับอาหารนานาชาติจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ืออาหารใน

รูปแบบใหมและสามารถกอใหเกิดความยั่งยืนทางการทองเที่ยวตอไป 

 Hormg and Tsai (2010: 74-85) ไดกลาว เว็บไซตของรัฐบาลกับการประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวเชิงอาหารเอเชียตะวันออกผานการวิเคราะหจากความหลากหลายทางเช้ือชาติ (Government 

Website for Promoting East Asian Culinary : a Cross - National Analysis)  พบวา ปจจุบัน

การทองเที่ยวเชิงอาหารไดรับความนิยมมากขึ้น และถือเปนสวนของการสงเสริมดานการตลาดของ

เมืองจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว (Destination Marketing) ดังน้ันรัฐบาลเองจัดเปนสวน

เกี่ยวของลําดับตนๆ ที่จะพัฒนาการทองเที่ยวผานสื่อประชาสัมพันธหรือชองทางตางๆ ที่มี และหน่ึง

ในชองทางเหลาน้ันก็คือ ทางเว็บไซต  เว็บไซต ของทางรัฐบาลจัดเปนแหลงขอมูลลําดับตนๆ ที่คนจะ
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เขาไปศึกษาหาขอมูลที่สําคัญ นอกจากน้ีแลวน้ันขอมูลหรือขอความที่ออกจากเว็บไซตของทางรัฐบาล

ยังจัดวาเปนแหลงขอมูลที่นาเช่ือ อางอิงได ทั้งยังสรางความมั่นใจแกผูอานหรือผูที่ตองการความรูอีก

ทางหน่ึงดังน้ันหากทางภาครัฐบาลใหความตระหนัก และความสําคัญในการที่จะประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวเชิงอาหาร ผานเว็บไซดของตนเองนั้นก็จะจัดไดวารัฐบาลไดมีสวนในการขับเคลื่อนแหลง

ทองเที่ยว การสรางความนาเช่ือถือ การสรางความมั่นใจทั้งตอนักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางทองเที่ยว 

และตอผูประกอบการที่ตองการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจัดเปนภูมิภาคที่มีความโดดเดนในเร่ืองวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร 

การทองเที่ยวเชิงอาหาร เพราะเว็บไซตของทางรัฐบาลถือเปนปราการดานแรกในเรื่องการตลาด

ประชาสัมพันธทางการทองเที่ยวน่ันเอง โดยงานวิจัยในครั้งน้ีผูเขียนบทความตองการศึกษาประเทศ 6 

ประเทศตนแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวทางดานวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร อันไดแก ประเทศ

ฮองกง ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศสิงคโปร ประเทศไตหวัน และประเทศไทย 

 Sims (2010: 321-336) ไดกลาวถึง การตอรองของทองถ่ินในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ที่เกี่ยวเน่ืองกับอาหารในสหราชอาณาจักร (Putting Place on the Menu: The Negotiation of  

Locality in UK Food Tourism, from Production to Consumption)  จากภาคการผลิตสูภาค

การบริโภค พบวา บทความวิจัยน้ีใชกรณีศึกษาดานทองเที่ยวของ Lake District และ Exmoor  เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวาง “อาหารทองถิ่น” และการทองเที่ยวในชนบทอยางย่ังยืนในสหราชอาณาจักร 

มีการสัมภาษณเชิงคุณภาพกับนักทองเที่ยว ผูผลิตอาหาร และรานอาหาร เจาของผับและภัตตาคาร 

ผูวิจัยใชวิธีการที่อยูบนพ้ืนฐานของหวงโซการผลิตสินคา (Commodity Chain) เพ่ือติดตามการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องความเขาใจที่ยังสับสนและที่เปนรูปธรรมของ “ทองถิ่น” ที่เกิดขึ้นตลอดหวงโซ

อาหารของนักทองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีถูกแสดงใหเห็นวาเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการในการไกลเกลี่ยความไมสมดุลกันระหวางการผลิตอาหารและการบริโภคที่เปนอุดมคติกับที่

เปนเชิงปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธตางๆ ที่มีอยูทั่วทั้งหวงโซอาหาร ขอสรุปดังกลาวถูกแสดง

ใหเห็นวามีความสําคัญสําหรับการทําความเขาใจของเราในเร่ืองความเช่ือมโยงระหวาง “อาหาร

ทองถิ่น” และการทองเที่ยวชนบทอยางยั่งยืน จะตองใสใจกับคานิยมและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

ที่ขับเคลื่อนสวนของอาหารรวมสมัยในทุกขั้นตอนของหวงโซอาหาร ต้ังแตการผลิตจนถึงการบริโภค 

 Lopez-Guzman and Sanchez-Canizares (2010: 168-179) ไดกลาวถึง การทองเที่ยวเชิง

อาหารใน Cordoba ประเทศสเปน (Culinary Tourism in Cordoba Spain) พบวา การทองเที่ยว

ไวนและการทองเที่ยวเชิงอาหารไดเกิดขึ้นเพ่ืออรรถรสในการทองเที่ยวจากประสาทสัมผัสทุกสวน 

การทองเที่ยวไวนสามารถตอบสนองนักทองเที่ยวใหมีประสบการณจากทุกประสาทสัมผัสคือ รูป รส 

กลิ่น เสียง และสัมผัส (Getz, 2000) ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอาหารก็เชนกัน รูปแบบของอาหารการกิน

ตางๆ รวมทั้งไวนเปนสวนสําคัญของประวัติศาสตรทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม 
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ของเมืองและผูคนที่อาศัยอยู ณ ที่น้ัน สะทอนถึงชีวิตในพ้ืนที่ตางๆ การสนับสนุนขนบธรรมเนียมใน

ทองที่ชนบทและความทันสมัยในเขตเมือง อาหารจะเปนรากเหงาของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

ของทองถิ่นน้ัน โดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหประเภทของนักทองเที่ยวที่มีเหตุผลใน

การเดินทางมาสูจุดหมายปลายทางบางแหงเพ่ือสัมผัสกับความสุขจากอาหารทองถิ่นน้ันๆ พ้ืนที่ในการ

ทําวิจัยคือ Cordoba ประเทศสเปน โดยระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัยใชประชากรคือ

รานอาหารและภัตตาคารที่ใหบริการอาหารทองถิ่นในเมือง Cordoba ประเทศสเปน โดยจะกลุม

ตัวอยาง สุมนักทองเที่ยวจากสถานบริการอาหาร 1 จาก 10 แหงที่แตกตางกันในแตละวัน ในบรรดา

สถานบริการอาหารเหลาน้ีจาก 4 แหงเปนภัตตาคาร 3 แหง เปนทาเวิรน (Taverns) และ อีก 3 แหง

แบบผสมผสานระหวางภัตตาคารและทาเวิรน มีวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 213 ฉบับ โดย

แจกจายแบบสุมใหแกนักทองเที่ยวชาวสเปนและชาวตางชาติในชวงตุลาคม - พฤศจิกายน 2009 สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการวิเคราะหแบบ Uni-Variant และ Bi-Variant (ตารางการณจร, 

การทดสอบความแตกตางแบบไคสแควร และสหสัมพันธ) โดยผลการวิจัยยังบอกดวยวาผลที่ไดเสดง

ใหเห็นถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยววามีสูงมากกับอาหารทองถิ่น โดยเฉพาะกับสองเมนูพิเศษ 

salmorejo และ rabo de toro  อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญอยางมากคือ นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภัตตาคารที่เรียกวา taverns  และ tapas เสิรฟอาหารหลากหลายและมีวิธีการเสิรฟตาม

ธรรมเนียมด้ังเดิม คือ เสิรฟปริมาณนอยๆ ในพ้ืนที่ Andalusia 

 Burusnukul et al. (2011: 965-981) กลาวถึงการทําความเขาใจ ความภักดีของ

นักทองเที่ยวเกี่ยวกับการบริการอาหารในประเทศไทย: วิธีการใชลักษณะการตัดสินใจเชิงสืบเสาะ 

( Understanding Tourists Patronage of Thailand Foodservice Establishments :  an 

Exploratory Decisional Attribute Approach) จากงานวิจัยพบวา นักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะมี

ลักษณะเปนกลางในการเลือกบริการดานอาหารลักษณะหลักๆ ประกอบดวย ความคุนเคยกับ

ผลิตภัณฑอาหารในการเลือกรานอาหารแฟรนไชสระหวางประเทศ สถานที่ต้ัง และความตองการที่จะ

ไดลิ้มรสอาหารไทยแทๆ จากรานอาหารทองถ่ินและสถานที่สําหรับรับประทานที่อยูในที่พัก จากการ

คํานึงถึงความสะอาด นักทองเที่ยวขาดความมั่นใจในการเลือกสถานที่ โดยเฉพาะรานอาหารขางถนน 

และตระหนักถึงโครงการ “Clean Food Good Taste” (CFGT) ตํ่า นักทองเที่ยวรับรูมาตรฐานดาน

สุขลักษณะโดยรวมของประเทศไทยซึ่งสัมพันธกับการเลือกใชบริการรานอาหารทองถิ่นและ

รานอาหารขางถนน 

 Mak et al. (2012: 928-936) กลาวถึงโลกาภิวัตนและปริมาณการบริโภคอาหารใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Globalisation and Food Consumption in Tourism) ในบทความ

วิจัยน้ี พบวา ความเขาใจโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับโลกาภิวัตนในฐานะที่เปนภัยคุกคามตออัตลักษณดาน

กินอาหารของทองถิ่นถูกเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชแงมุมอ่ืนของมันในฐานะที่เปนแรงกระตุนที่
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เปดโอกาสใหมๆ ในการสรางผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นและอัตลักษณตางๆ ขึ้นมาใหม มุมมองและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโลกาภิวัตนถูกนําพิจารณาเพ่ือสรางกรอบการทํางานเชิงทฤษฎีในการศึกษา มิติที่

สําคัญในดานปริมาณการบริโภคอาหารในการทองเที่ยวถูกนํามาขยายความ และผลกระทบตางๆของ

โลกาภิวัตนในเรื่องอาหารที่รองรับและปริมาณการบริโภคอาหารไดถูกนํามาอภิปราย โมเดลหรือตัวแบบ

เชิงแนวคิดถูกพัฒนาขึ้นดวยความพยายามที่จะอธิบายอิทธิพลของโลกาภิวัตนตอปริมาณการบริโภค

อาหารในดานการทองเที่ยว การศึกษาน้ีรวมเอามุมมองของวัฒนธรรมสากลไวดวยโลกาภิวัตนสามารถ

เปนแรงกระตุนในการสรางหรือเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมและเอกลักษณตางในดานกินอาหารของ

ทองถิ่นได ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอปริมาณการบริโภคอาหารของนักทองเที่ยว (Factors Influencing 

Tourist Food Consumption) พบวา การวิจัยน้ีไดพยายามที่จะระบุถึงปจจัยที่สงผลอยางชัดเจนตอ

ปริมาณการบริโภคอาหารของนักทองเที่ยว โดยทําการทบทวนงานวิจัยที่มีอยูในดานการบริการ

ตอนรับและการทองเที่ยว และสังเคราะหความรูเชิงลึกจากงานวิจัยดานปริมาณการบริโภคอาหาร

และสังคมวิทยา มีการระบุถึงปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอปริมาณการ

บริโภคอาหารของนักทองเที่ยวดังน้ี อิทธิพลดานวัฒนธรรม/ความเช่ือทางศาสนา ปจจัยทางสังคม-

ประชากรศาสตร ลักษณะเฉพาะของบุคคลภาพที่เกี่ยวของกับอาหาร ผลจากการสัมผัส/ประสบการณ

ในอดีต และปจจัยที่เปนแรงกระตุน  สิ่งที่พบไดแสดงใหเห็นเพ่ิมเติมวาปจจัยที่เปนตัวกระตุนสามารถ

ถูกจําแนกเปนหามิติ คือ เชิงสัญลักษณ เชิงที่เปนขอผูกพัน ความแตกตางที่ชัดเจน การขยายตัวและ

ความพอใจ  ความไมสมบูรณของงานวิจัยในเรื่องการตรวจสอบปริมาณการบริโภคอาหารของนักทองเที่ยว

อยางเปนระบบน้ัน  วิธีการหลาย ๆ อยางจึงถูกนํามาใชในการวิจัยน้ี เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจโดย

รวบรงมปรากฏการณที่ซึ่งกอใหเกิดพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยและการวางแผนงานอยางละเอียดในเชิง

แนวคิดในอนาคต 

 Lan et al. (2012: 609-615) ไดกลาวถึง การสงเสริมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับอาหาร

ดวยการออกแบบอาหารแบบคันไซ (Promoting Food  Tourism with Kansei Cuisine Design) 

พบวา การหาปจจัยที่เปนสวนประกอบที่ส งผลกระทบตอผลิตภัณฑที่จับตองไดเปนแกนของ

การออกแบบของคันไซ ทํานองเดียวกันวิธีที่คาดหวังไววิธีการหน่ึงสรางสรรคอาหารทองถิ่นคือรวม

เอาคุณลักษณะที่สําคัญของอาหารนานาชาติที่มีช่ือเสียงเขามาใชกับอาหารทองถ่ินเพ่ือทําหนาที่เปน

ตัวชวยทางการตลาดของแหลงทองเที่ยว บทความวิจัยน้ีเสนอกรอบการประเมินโดยใชกระบวนการ

โครงขายเชิงการวิเคราะห Analytic Network Process (ANP) และวิธี Borda Count Method  

เพ่ือเลือกอาหารจานเดนที่เปนอาหารที่ผสมผสานเบบฮักกา/ฮกเกี้ยน-คันไซที่สรางสรรค (Innovative 

Hakka-Kaiseki Hybrid Cuisine) สําหรับภัตตาคารอาหารแบบฮักกาทองถ่ินในไตหวัน กลุมตัดสินใจ

เลือก “เตาหูกุง” เปนอาหารจานเดนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับอาหาร ผลปรากฏวา 

คุณลักษณะแบบคันไซมีความเหนือกวาของแบบฮักกา ในบรรดาคุณลักษณะทั้งหลาย ดานรูปรางมี



58 

ความโดดเดนที่สุด ตามดวยสี วัตถุดิบ และรสชาติ มีคําแนะนําดานอาหารที่เปนประโยชนเพ่ือชวยให

ประหยัดทั้งหลายพัฒนาอาหารตางๆ แบบคันไซมากขึ้น 

 Cheng et al. (2012: 28-34) ไดกลาวถึงการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับชาใน

ซินหยางประเทศจีน: มุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย (Tea Tourism Development in Xinyang, 

China Stakeholders’ View) พบวา ชายังคงเปนเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมทั่วโลกอยูเรื่อยมา 

เน่ืองจากตลาดการทองเที่ยวใหมที่เฉพาะ (Niche Market) ไดถูกพัฒนาในประเทศในประเทศจีนและ

ประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศเปนเวลาหลายทศวรรษ แตงานวิจัยเชิงวิชาการลาหลังกวาการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับชา บทความวิจัยน้ีมุงเนนมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียใน

การพัฒนาการทองเที่ยว และบทบาทและขอกังวลที่สําคัญอยางยิ่งยวดในกรณีอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวที่เกี่ยวเรื่องกับชาในซินหยาง ตอนกลางของประเทศจีน ไดมีการสัมภาษณและใช

แบบสอบถามแบบปลายเปดในป 2007 และ 2008 การวิเคราะหเชิงคุณภาพช้ีใหเห็นถึงสิ่งตอไปน้ี         

1. ในมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียน้ัน การพัฒนาการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับชาในซินหยางประสบ

ความลมเหลวทั้งๆ ที่มีสถานที่ทองเที่ยวเกี่ยวกับกิจการชาหลายๆแหง และมีการวางแผนการตลาด

เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับชาไวเปนอยางดี และความรวมมือกับระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ   

ในซินหยางน้ันเปนเรื่องจําเปนตอความสําเร็จของการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับชา 2) รัฐบาล

ทองถิ่นเจาของไรชา สื่อสารมวลชน บริษัทนําเที่ยว และนักทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับกิจการชาถูก

พิจารณาวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลักดวยบทบาทที่แตกตางกันในการพัฒนาการทองเที่ยวที่

เก่ียวของกับชา  3) ความรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียมีความสําคัญมากกับการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับชา ความหมายโดยนัยของสิ่งที่คนพบถูกนํามาอภิปรายกับมุมมองเพ่ือใหเกิด

ขอแนะนําตางๆ 

 Channey and Ryan (2012:309-318) ไดกลาวถึง การวิเคราะหวิวัฒนาการของงาน 

World Gourmet ของประเทศสิงคโปร: ตัวอยางการทองเที ่ยวเชิงอาหาร (Analyzing the 

Evolution of Singapore’s World Gourmet Summit:  an Example of Gastronomic 

Tourism) พบวา วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือเพื่อที่จะอธิบายถึงวิวัฒนาการของงาน World 

Gourmet Summit (WGS) ที่ ได รับการสงเสริมในประเทศสิงคโปร และปจจัยตางๆที่สงผลตอ

ความสําเร็จของงานน้ี ปจจัยตางๆ ถูกบูรณาการเขาไปในกรอบการวิเคราะห งาน World Gourmet 

Summit ถูกพัฒนาขึ้นโดยเชฟโรงแรม และภัตตาคารตางๆ ในสิงคโปรดวยการสนับสนุนของผูบริหาร

ทางดานการทองเที่ยวของสิงคโปร (STB) และกลายมาเปนสวนหน่ึงของแฟมสะสมงานทางดานงาน

เทศกาลและทองเที่ยวที่นาสนใจเปนพิเศษของสิงคโปร เว็บเพจงานเทศกาลมีคํามั่นสัญญาวา “หมู

ดาวแหงโลกอาหารมีที่ชายฝงสิงคโปรของเรา” งานวิจัยแบงไดเปน 4 สวน สวนแรกจะทบทวนและ

อภิปรายการทองเที่ยวเชิงอาหาร สวนที่สองอธิบายการเกิดขึ้นของอาหารเอเชียใหมๆ และรากฐาน



59 

ของอาหารน้ันๆ ในประเทศสิงคโปร ในขณะที่สวนที่สามอธิบายบาบาทของอาหารที่ไดรับการสงเสริม

ในประเทศสิงคโปรโดยอางถึงการพัฒนา World Gourmet Summit โดยเฉพาะ จากการอธิบาย

เกี่ยวกับเหตุการณ และสวนสุดทายของงานวิจัยนี้ระบุถึงปจจัยตางๆที่ทําใหงานน้ีเปนสิ่งที่ประสบ

ความสําเร็จ ปจจัยเหลานี้ประกอบดวยการประมาณงานระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ และ

ความสามารถของงานเทศกาลเองในการสรางตัวตนขึ้นมาใหมในแตละปโดยการสรางภาพลักษณที่

เติบโตอยางนาภาคภูมิใจ 

 Henderson (2009) ไดกลาววา  การทบทวนการทองเที่ยวเชิงอาหาร (Food  Tourism  

Reviewed ) พบวา  อาหารเปนเร่ืองของผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวหลายชนิด และเปนประเด็น

รวมกับประเด็นดานการตลาด  โดยภาคธุรกิจและหนวยงานราชการที่อยูในแหลงทองเที่ยว  การทองเที่ยว

ซึ่งอาหารไดมีบทบาทหลักและบทบาทสนับสนุนไดรับความนิยมและเปนสิ่งที่มุงหวังไดเปนอยางดี  

และยังมีความทาทายหลายๆ อยางที่อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวจะตองพิชิตใหไดซึ่งแตกตางกัน

ตามทองที่  โดยจุดประสงคของงานวิจัยช้ินน้ีคือ เพ่ือการตรวจสอบทบทวนสิ่งที่ไดจากอาหารตอการ

ทองเที่ยวที่มีการอางถึงความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงอาหารและปจจัยตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จ  ที่เนนใหเห็นถึงหัวขอตาง ๆ ที่ควรจะวิจัยในอนาคต โดยงานวิจัยน้ีมีระเบียบวิธีวิจัยบน

พ้ืนฐานของการวิเคราะหเอกสารเชิงวิชาการและการปฏิบัติในสาธารณะที่ไดจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

ทางอิเล็กทรอนิกส  ขอสรุปเชิงปฏิบัติของงานวิจัยกลาวถึงโอกาสตาง ๆ เกิดขึ้นมาพรอมๆ กับอุปสรรคที่

จะตองไดรับการแกไขโดยผูผลิตและนักการตลาด  หากจะนําศักยภาพของการทองเที่ยวเชิงอาหารมา

ใชไดอยางเต็มที่  อีกทั้งงานวิจัยน้ีเปนการประเมินเพ่ือยํ้าความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงอาหารใน

ฐานะที่เปนผลิตภัณฑและตลาด  และเปนสิ่งย้ําเตือนถึงหลุมพรางที่อาจจะเกิดขึ้นกับการขายและ

การตลาด 

 มัฌชิมา อุดมศิลป (2556) เรื่องแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาที่

ย่ังยืนของชุมชนคลองโคนจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคทางการวิจัยเพ่ือ (1) ศึกษาแรงจูงใจ

ของนักทองเที่ยวในชุมชนคลองโคลน (2)  ศึกษาการปฏิบัติที่เปนเลิศของชุมชนคลองโคน (3) ศึกษา

แนวทางการสงเสริมการทอง เที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยงที่ย่ังยืนของชุมชนคลองโคน 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชวิธีวิทยาแบบการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research) ผล

การศึกษาพบวา สภาพบริบททั่วไปของชุมชนคลองโคนในอดีตถูกทําลาย เพ่ือนําที่ดินมาทํานากุงเปน

จํานวนมาก สงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรใกลชายฝงทะเล ไมสามารถทําการประมงชายฝงได ซึ่ง

ประชาชนทองถิ่นตัดสินใจแยกยายไปประกอบอาชีพอื่นแทน ตอมาประชาชนทองถิ่นไดพลิกพื้น

วิกฤตการณดวยการมาปลูกปาโกงกางเพ่ิมเติม เพ่ือรักษาความสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติใน

ผืนปาชายเลนใหกลับมาความอุดมสมบูรณ ตามพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยาม

บรมราชกุมารี โดยชาวบานสามารถกลับมาทําอาชีพประมงไดเชนเดิม เพ่ือสรางรายไดแกครอบครัว
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ตอไป อีกทั้งยังเกิดการรวมกลุมเพ่ือกอต้ังวิสาหกิจชุมชนกะปคลองโคน เปนรายไดเสริมแกชุมชน

ทองถิ่น ใหสามารถมีรายไดเลี้ยงดูตัวเองนอกเหนือฤดูกาลประมง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของกะป

คลองถูกใหกลายมาเปนสินคาของฝากของที่ระลึกทางกานทองเที่ยว โดยเริ่มตนจากชุมชนรวมกัน

ระดมความคิดกรรมวิธีการผลิตใหมีความสะอาดถูกหลักอนามัย รวมถึงการนํากะปคลองโคน

เปนสวนผสมหลักของรายการอาหารพ้ืนถิ่นในแตละครัวเรือนที่ดําเนินธุรกิจบริการรานอาหารหรือ

ภัตตาคาร สงผลตอการรับรูทางดานรสชาติของกะปดคลองโคนที่มีความแตกตางจากกะปแหลง

ทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่ผสมผสานภูมิปญญาพรอมกับกรรมวิธีการผลิตที่มีลักษณะเดนเฉพาะ อาทิ มีกะป

เคยตาดําผสมเกลือ  

 จุฑา พีระพัชระ และคณะ (2549) เรื่องเอกลักษณและรูปแบบของธุรกิจอาหารไทย

ประเภทขาวแกงในเขตภาคใตของประเทศไทย มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาเอกลักษณของอาหารไทย

ประเภทขาวแกง ในเขตภาคใตของประเทศไทย ดานวัตถุดิบ และดานกรรมวิถีการปรุงอาหาร 

(2)เพ่ือศึกษารูปแบบของธุรกิจรานอาหารประเภทขาวแกง ดานการบริหารจัดการการตกแตงราน 

ดานการบริการอาหารและการจัดจําหนาย และ (3) เพื่อเปรียบเอกลักษณของขาวแกงในแตละ

จังหวัด โดยใชวิธีวิทยาแบบการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research) ผลการศึกษาพบวา 

เอกลักษณที่แทจริงของอาหารไทยจะนิยมใชพริก พริกไทย กะป และขา รวมกับเน้ือสัตวประเภท

อาหารทะเล และหลีกเลี่ยงการใชนํ้าตาลเขามาเปนสวนผสมในการปรุงรส การนําเสนอรสชาติอาหาร

ดวยความเผ็ดรอน โดยลดระดับความคาวของอาหารทะเลไดอยางลงตัว มีกรรมวิธีการประกอบ

อาหารโดยใชกระทะกับตะหลิว หรือบางรายการใชหมอพรอมกับใชความรอนจากเตาถาน สําหรับ

การเลือกทําเลที่ต้ังสวนใหญอยูใจกลางเมือง มีกลุมเผาหมายครอบคลุมทุกสายอาชีพ เนื่องจาก

กําหนดราคาคาบริการรายบุคคลที่ไมสูง การออกแบบรานไมมีการตกแตงรานที่สื่อถึงเอกลักษณของ

ถิ่นเขามาผสมผสาน การออกแบบความสวยงามภายในรานจะนําเสนอความเรียบงายเปนหลัก มีปาย

รานจัดแสดงชัดเจน การจัดวางกระถางตนไมบริเวณดานหนาราน พรอมกับอุปกรณตกแตงที่มี

ลักษณะสามารถเคลื่อนยายไดทุกวัน สําหรับการเปรียบเทียบรูปแบบขาวแกงไมพบความแตกตางที่

ชัดเจนกับรานขาวแกงในตางจังหวัดที่อยูในภูมิภาคทางใตของไทย นอกจากน้ี การจัดเตรียมสําหรับ

ขาวแกงจํานวน 5 จังหวัด จังหวะละ 2 ราน รวมทั้งหมด 10 ราน ในแตละรานจะมีการจัดเตรียมการ

สาธิตจากรายการอาหารยอดนิยม 3 อันดับ รวมเปนทั้งหมด 30 ราน  

 วีระประวัติ เพ็งพันธุ (2553) เรื่องการออกแบบชุดอาหารไทยเครื่องเคลือบดินเผา 

แรงบันดาลใจจากตนกลวย มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและทดลองผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 

สําหรับใชบนโตะอาหารไทย มีกลุมเปาหมายในการตอบสนองผูประกอบการที่อยูในตัวเมือง หรือ

สามารถนําไปใชการตกแตงราน โดยมีขั้นตอนการวิจัยเริ่มต้ังแตการออกแบบ การทดลองเน้ือสัมผัส

ของเครื่องเคลือบ การผลิตผลงานช้ินทดลอง และการประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูวิจัยได
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ดําเนินการออกแบบและทดลองการผลิตชุดอาหารไทยโดยใชตนกลวย ทั้งหมด 3 ชุด ในแตละชุด

ประกอบไปดวย จานขาว จานใสอาหารประเภทผัด จานใสอาหารประเภททอด จานใสผักแกลม ถวย

ใสอาหารประเภทนํ้า ถวยแบงแกง ถวยนํ้าพริก ถวยนํ้าจิ้ม โดยคุณสมบัติของภาชนะสามารถนํากลับ

ใชกับรายการอาหารไทยและประยุกตใชกับอาหารสากลหลากหลายรายได ในกระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑชุดน้ี เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมผูประกอบการรานอาหาร โรงแรมขนาดยอม 

ที่มีทําเลอยูภายในตัวเมือง หรือสามารถนําไปใชตกแตงรานเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา สําหรับ

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตชุดอาหารไทยพบวา การออกแบบลวดลายที่มุงเนนความสวยงาม

แปลกใหม ทําใหลวดลายที่ปรากฏบนทรงผลิตภัณฑมีผลกระทบตอความหนาของขอบบรรจุภัณฑ 

การหลอช้ินงานจึงเกิดการฉีกขาดงาย ตลอดจนเอกลักษณลวดลายในแบบฉบับตนฉบับที่แทจริงถูก

ดัดแปลงผิดเพ้ียนไปจากเดิม  

 เยาวภา ไหวพริบ และคณะ (2556) เรื่องการวิจัยเชิงสังเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาปลานิลตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร มี

วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ (1) ทบทวนสถานการณดานความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานดาน

คุณภาพและความปลอดภัยตลอดหวงโซอุปทาน (2) ใหไดมาซึ่งขอสังเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา

ปลานิล และการปฏิบัติตามมาตรฐาน พรอมกับปญหาอุปสรรค ชองวาง ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

โดยใชวิธีวิทยาแบบการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research)  ผลการศึกษาพบวา (1) การ

ประชุมกลุมของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตปลานิลที่ผลิตในไทยจากภาครัฐและเอกชน มีขอคิด

เกี่ยวกับการกําหนดปริมาณทิศทางการไหลของนํ้า การสรางเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวกับพอคาคนกลาง

และผูคารายยอย รวมถึงแนวทางการเคลื่อนยายปลานิล (2) ขอคิดเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรที่

เลี้ยงปลานิล พบวา สัดสวนวิธีการเพาะเลี้ยงแบบบอดินรอยละ 99.01 และแบบกระชังรอยละ 0.09 

ซึ่งปญหาที่พบ คือ มีจํานวนปลานิลที่มีกลิ่นสาบโคลนเหม็น ในบางรายพบการของสารเคมีในบอนํ้า 

ตลอดจนเกษตรกรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานกํากับดูแลดานความปลอดภัยของปลานิลกอน

และหลังออกสูตลาด บทสรุปของงานวิจัยครั้งน้ีเสนอการพัฒนาสินคาปลานิลที่ย่ังยืนเหมาะสมกับการ

นําไปประกอบอาหารในตลาดสากล ไดแก การขึ้นทะเบียนฟารมและการเขาสูมาตรฐานการผลิต

อาเซียน การยกระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินคาปลานิล การจัดต้ังกองทุนปลานิล    

การผลิตสินคาปลานิลแบบครบวงจร และการสรางงานวิจัยและพัฒนา  

 ธันยมัย เจียรกุล และณัฐพล พนมเลิศมงคล (2557) เรื่องศักยภาพของผูประกอบการ

ธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย เพ่ือเขาสูตลาดการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

(1) ปจจัยความสามารถในการประกอบการที่สงผล ตอศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการ

ธุรกิจเคร่ืองปรุงรสไทยเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (2) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

ดานความสามารถในการประกอบการของ ผูประกอบการธุรกิจปรุงรสไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
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โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการจํานวน 11 ราย จาก 11 สถานประกอบการ ผลการศึกษา

พบวา (1) การออกแบบโครงสรางองคกรตองจัดสรรสมาชิกใหเหมาะสมกับงาน การสรางทีมในการ

ทํางาน การสรางสิ่งจูงใจแกพนักงานในองคกร พรอมกับการสงเสริมความชํานาญทางทักษะดาน

วิชาชีพและประสบการณ มุงเนนการใหความสําคัญกับการเขาสูตลาดโลก ใหความสําคัญกับ

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร โดยผูประกอบการตองบริหารความเสี่ยงทางดานการเงิน เพ่ือใหเกิด

การลงทุนที่ดี พรอมจัดหาที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับวางแผนการขยายกิจการ และ (2) ความสําเร็จของ

กิจการมาจากปจจัยดานการผลิตเครื่องปรุง จําเปนตองออกแบบกระบวนการผลิตอยางมีคุณภาพโดย

ใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น พรอมกับการจัดหาวัตถุดิบที่ดี สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับทองถิ่นในแหลง

ผลิตวัตถุดิบ มีการสรางงานวิจัยและพัฒนาสินคาที่เกี่ยวของกับเครื่องปรุง การเขาสูมาตรฐานความ

ปลอดภัยดานอาหารระดับสากล เชน GMP, HACCP, Halan ฯลฯ ตลอดจนการควบคุมลดเสียทุก

ขั้นตอน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางสิ่งจูงแกนักทองเที่ยวใหเกิดการมีสวนรวมกับการรับประทาน

อาหาร ดวยวิธีการนําเสนอเทคนิคการปรุงอาหารไทยทองถิ่น (Cooking Technique) เปนเทคนิค

สําคัญที่ชวยเพ่ิมมูลคาแกผูประกอบการ  

 ณัทธร สุขศรีทอง (2557) เรื่องพฤติกรรมการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพในตําบลสระ

หลวง และตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

การประกอบอาหารเพ่ือสขุภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ตําบลสะลวงและตําบลข้ีเหล็กอําเภอ

แมริมจังหวัดเชียงใหม (2) เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรูดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนที่

ตําบลสะลวง และตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ

ภาคตัดขวาง (Cross–sectional Design) ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบอาหารสวนมากมีความรู

เกี่ยวกับการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพในระดับปานกลาง มีปจจัยแวดลอมที่เอ้ือในการประกอบ

อาหารเพ่ือสุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งผูประกอบ

อาหารจะไดรับสิ่งอานวยความสะดวกที่ใชในการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขั้น อาทิ จํานวน

อุปกรณสําหรับการประกอบอาหารมีจํานวนที่เพียงพอ รวมถึงการไดคําแนะนําสําหรับการประกอบ

อาหาร มีรานคามากมายในตลาดชุมชน ผูที่สนใจสามารถเดินทางไปจัดหาสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ใช

ประกอบอาหารไดอยางสะดวกสบาย สําหรับแนวทางการการสงเสริมใหผูประกอบอาหารมีพฤติกรรม

การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ เชน การสรางแรงจูงใจใหผูประกอบอาหาร และไดรับคุณประโยชน

ของการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ เน่ืองจากอาหารเพ่ือสุขภาพบางรายการ สามารถเยียวยา

อาการเจ็บปวยได  

 อรพร ทับทิมศรี (2554) เรื่องผลการจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับอาหารไทย

โบราณที่มีตอสัมพันธภาพทางสังคม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสัมพันธภาพทางสังคม

กอนและหลัง ที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยโบราณ เปน
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งานวิจัยกึ่งทดลองกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ผลการศึกษากอนการทดลอง

พบวา สัมพันธภาพทางสังคมรายดานของเด็กปฐมวัย ดานการแบงปน ดานการชวยเหลือ ดานความ

รวมมือ และดานการทํางานเปนกลุม ทุกดานและโดยรวม มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมกับ

เด็ก เพ่ือนหรือครูบอกใหความรวมมือ มีคะแนนกระจายใกลเคียงกัน ซึ่งผลการศึกษาหลังการทดลอง 

มีความสอดคลองกับการศึกษาหลังการทอดลองทุกประการ สําหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนน

สัมพันธภาพทางสังคมรายดานและโดยรวม ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณการ

เรียนรูประกอบอาหารไทยโบราณ พบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 70 นอกจากน้ี การ

จัดกิจกรรมการประกอบอาหารไทยโบราณสามารถสนับสนุนการแบงปนทรัพยากร และสรางวิธีการ

เรียนรูรวมกันเปน ซึ่งครูผูสอนจะตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อถายทอดความรูความเขาใจ ใน

รูปแบบกิจกรรมการประกอบอาหารไทยโบราณ ที่มุงเนนการปฏิบัติอยางเปนลําดับข้ันตอน และเกิด

เปนสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน ตลอดจนการนําเสนอรายการอาหารในรูปแบบการ

ผสมผสานวัฒนธรรม (Modern Style Presentation) เปนสิ่งที่ผูประกอบการและผูประกอบอาหาร

จะตองพิจารณาถึงการกําหนดอัตราสวนของวัตถุดิบอาหาร การเลือกใชวัสดุการตกแตงจานที่มีความ

เปนศิลปะของทองถิ่น และสอดคลองกับคุณลักษณะของอาหารทองถิ่นแตละรายการ  

 วัฒนาพร อุทธวัง (2555) เรื่องอิทธิพลสําคัญที่สงผลกระทบตอการนําเสนอภาพลักษณ

อาหารไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการนําเสนอภาพลักษณ

อาหารของธุรกิจโรงแรม และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญตอการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทยของ

ธุรกิจโรงแรม เปนการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาดวยการแจกแจงความถี่(Frequency distribution) คา

รอยละ (Percentage) ผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริหารหรือผูใหบริการอาหารไทยมักเปนเพศชาย มี

อายุเฉลี่ยอยูที่ 41-50 ป จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีประสบการทํางานเฉลี่ย 10 ปขึ้นไป 

สามารถอธิบายไดถึงความ เช่ียวชาญในตําแหนงหนาที่ สําหรับกลุมอายุเฉลยอยูที่ 34-45 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวา เปนชาวเอเชียประมาณรอยละ 59.8 และเปนชาวยุโรปกับอเมริการอยละ 

40.2  (2) การนําเสนอภาพลักษณอาหารไทยของธุรกิจโรงแรม พบวา กลุมผูใหบริการพิจารณาดาน

คุณภาพและวัฒนธรรม มีการนําเสนอภาพลักษณที่นาดึงดูดใจระดับมากที่สุด สําหรับผูรับบริการ

ชาวตางชาติพิจารณาวาการนําเสนอภาพลักษณอยูในเกณฑที่นาสนใจในระดับมาก โดยเฉพาะวิธีการ

นําเสนอรายการอาหารไทยตองปรุงใหสุก ดวยกรรมวิธีการปรุงที่พิถีพิถันตองคํานึงถึงความรวดเร็วใน

การปรุงเฉลี่ยตอจานตอคน ประกอบกับวิธีการจัดวางอาหารบนจานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

ทองถิ่นใหเกิดความนาสนใจ  

 วัฒนาพร อุทธวัง (2557) เร่ืองการกําหนดกลยุทธภาพลักษณอาหารไทย โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทย และ (2) เพ่ือ

กําหนดตัวแบบกลยุทธการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทย เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (quality research) 
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โดยสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จากตัวแทนผูใหบริการลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนแบบลิเคอรท (Likert rating scales) จํานวน 5 ระดับ โดยทดสอบปจจัยที ่มีมี

ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกลยุทธการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทยโดย ประเมินผลความถูกตอง

ของโมเดล ผลการศึกษาพบวา การทดสอบปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกลยุทธการนําเสนอ

ภาพลักษณอาหารไทย โดยผลการวิเคราะหโมเดลกลยุทธการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทยของ

ผูใหบริการ และมีปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกลยุทธการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทยของ

ธุรกิจโรงแรมทั้งหมด 14 ปจจัย ไดแก (1) คุณสมบัติอาหารไทย (2) สไตลอาหารไทย (3)  รูปแบบ

ที่ต้ัง (4) กิจกรรมการตลาด (5) ประสบการณในการรับประทานอาหารไทย (6) ประสบการณทาง

สังคม (7) คุณภาพการสัมผัสอาหารไทย (8) คุณภาพความเปนไทย (9) วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร

ไทย (10) สังคมการบริโภคอาหารไทย (11) สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (12) การบริการ (13) 

ลักษณะเดนพิเศษของอาหารไทย และ (14) การจัดเตรียมอาหารไทย ซึ่งขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย

ครั้งน้ีควรทดสอบสมมติฐานดานคุณลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูใหบริการและผูรับบริการ

เกี่ยวกับความสัมพันธ เชิงสาเหตุที่สงผลตอกลยุทธการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทย นําไปสู

กระบวนการทดสอบดวยสถิติขั้นสูง เพ่ือการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเพื่อการประเมินผล

สมบูรณตอไป 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

  

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่นเชิงสรางเพ่ือการเปนสินคา

ทางการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ” โดยเก็บขอมูลแบบผสมผสาน

ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุงหาขอเท็จจริงและขอสรุปเชิงตัวเลข

เปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบงาน ตามดวยการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development: R&D) ดวยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ไมไดมุงเนนการเก็บขอมูล

เชิงตัวเลขเพ่ือนํามาวิเคราะห แตเปนการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือนํามาเปนหลักในการเก็บ

รวบรวมขอมูล และการพัฒนาจากขอมูลที่พบตอไป 

 ทั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนานวัตกรรมของอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขต

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งแสดงถึงภูมิปญญาของทองถิ่นในการคิดสูตรอาหาร 

กระบวนการปรุง เครื่องปรุง  ที่สะทอนถึงภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ืออนุรักษ 

พัฒนา และเผยแพรภูมิปญญาอาหารทองถิ่น ที่จะสามารถพัฒนาเปนสินคาและผลิตภัณฑทางการ

ทองเที่ยวไดหรือไมอยางไร โดยกุลมเปาหมายเปนปราชญชาวบานหรือผูที่สืบทอดความรูดานอาหาร

พ้ืนถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการศึกษาดังน้ี 

1. ขอมูลการวิจัยผานการศึกษาเอกสาร 

  เปนการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ การศึกษาขอมูลแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร เชน พฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดาน

อาหาร การตลาด และสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยว การสรางตราสินคาแหลงทองเที่ยว 

รูปแบบนวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยว โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

บทความ เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

2. ขอมูลวิจัยผานแบบสอบถาม 

  เปนการศกึษาโดยการนําผลการศึกษาเอกสาร แลวจึงออกแบบเครื่องมือการวิจัยที่เปน

แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยในครั้งน้ีจะใช

แบบสอบถามเพ่ือการวัดความตองการในนวัตกรรมอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือการเปนสินคาเพ่ือการทองเที่ยว

ที่ผานการพัฒนารูปแบบอาหารแลว ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลเชิงตัวเลข 
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3. ขอมูลการวิจัยผานการสัมภาษณเชงิลึก 

  เปนการดําเนินการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ผานการสัมภาษณเชิงลึก 

เพ่ือเก็บขอมูลในเร่ืองของอาหารพื้นถิ่น สูตรอาหารที่แสดงถึงกระบวนการทํา วัตถุดิบเครื่องปรุง

ที่แสดง อัตลักษณในพ้ืนที่ศึกษา จากผูใหขอมูลหลัก โดยใชเครื่องบันทึกเสียง การถายภาพ และแบบ

สัมภาษณซึ่งผูใหขอมูลหลักประกอบดวยกลุมปราชญชาวบาน ผูรู ผูเช่ียวชาญทางดานภูมิปญญา

อาหารทองถิ่น ผูบริหารระดับสูง หรือตัวแทนของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

  ขั้นตอนการวิจัย   

  การประเมินความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตออาหารพ้ืนถ่ินในการเปนสินคา

ทางการทองเที่ยวในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีเพ่ือ

วิเคราะหความตองการจากนักทองเที่ยวตอการพัฒนานวัตกรรมอาหาร การนําเสนอ อาหารพ้ืนถิ่น

เพ่ือใหไดมาซึ่งความตองการตรงจากนักทองเที่ยวในฐานะผูบริโภค เพ่ือการเรียนรูและการสืบทอดใน

พัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตอไปน้ี  

 

ประชากรที่ทาํการศึกษา  

 การกําหนดประชากรที่ศึกษา เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 ที่วาดวยเรื่องของ

ความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตออาหารพ้ืนถิ่นในการเปนสินคาทางการทองเที่ยวในเขตอําเภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่จะศึกษา

ในขั้นตอนน้ี ประกอบไปดวยประชากรดังตอไปน้ี 

 นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษาพบวามีจํานวนนักทองเที่ยว

ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่  1 แสดงจํานวนนักทองเที่ยวในพ้ืนที่ 

พื้นที่ทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยว 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 2,371,963 คน 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1,860,449 คน 
 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  ฐานขอมูลการทองเที่ยวเชิงการตลาด, สถิตินักทองเที่ยวชาว

ไทยและชาวตางชาติทองเทีย่วในอําเภอชะอําและอําเภอหัวหิน, เขาถงึเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557,

เขาถึงไดจาก  http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_w3c/ewt_news. php?nid=1621 

 

http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_w3c/ewt_news.%20php?nid=1621
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กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา คือ อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนการเก็บแบบสอบถาม โดยการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ดังน้ี 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช 

สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973: 725-727)   

  

 สูตร     

 

 เมื่อ n  คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 

   N  คือ ขนาดประชากร   

   e    คือ  คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง   

 

 โดยพบวาขนาดของกลุมตัวอยางสูงสุด 400 ตัวอยางที่คาความคลาดเคลื่อน 0.05 และ

ระดับความเช่ือมั่น 95% จึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 ในเรื่องของ

การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือ

รองรับการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีตอ

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โดยใชแบบสอบถามกับนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คนเพ่ือศึกษาในดาน 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนไทย (Thai ingredients) เอกลักษณและคุณคาของ

อาหารไทยพ้ืนถิ่น (Thai Flavors and Aroma) เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น (Thai Cooking 

Technique) รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น (Thai Taste ) การนําเสนออาหารในรูปแบบ

อาหารผสานวัฒนธรรม (Thai Modern-Style Presentation) เปนตน โดยมีแนวทางในการสราง

แบบสอบถามแบงเปน 4 สวนไดแก 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Checklists) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคารอยละ ไดแก 

 ดานเพศ ใชการวัดมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบดวย เพศชาย และ

เพศหญิง 

2Ne1
Nn

+
=
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 ดานอายุ ใชการวัดมาตรเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ประกอบดวย อายุระหวาง 15 – 24 ป 

25 – 34 ป 34 – 44 ป 45 – 54 ป และ 55 ปขึ้นไป 

 ดานสถานภาพ ใชการวัดมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) สถานภาพโสด และ

สถานภาพหยาราง/มาย 

 ดานระดับการศึกษา ใชการวัดมาตรเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ประกอบดวยระดับ

การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตร ี

 ดานอาชีพ ใชการวัดมาตรนามบัญญัติ(Nominal Scale) ประกอบดวย อาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ พนักงานในธุรกิจเอกชน ประกอบธุรกิจสวนตัว นักเรียน/นักศึกษา 

 ดานรายไดตอเดือน ใชการวัดมาตรเรียงลําดับ(Ordinal Scale) ประกอบดวย รายไดตํ่า

กวา5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 

30,000 บาทขึ้นไป 

 ดานภูมิลําเนา  ใชการวัดมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบดวย กรุงเทพฯ

และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก 

 สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการในเขต

พ้ืนที่ศึกษา  

 สวนที่ 3 ความคิดเห็นตออาหารพ้ืนถิ่นในเขตพ้ืนที่ศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรม

เชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert’s Scale) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553 :59) 5 ระดับ คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามลําดับเพ่ือศึกษาในดานตางๆ ดังน้ี เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่

แสดงออกถึงความเปนไทย (Thai ingredients) เอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น (Thai 

Flavours and Aroma) เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น (Thai Cooking Technique) รสชาติ

ความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น (Thai Taste ) การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 

(Thai Modern-Style Presentation) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังตอไปน้ี 

 คะแนน 5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 

 คะแนน 1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

และใชเกณฑการประเมินผลโดยการหาคาเฉลี่ย แบงออกเปน 5 ระดับช้ันโดยการหารชวง

ช้ันโดยการหาชวงความกวางของอันตรภาคช้ันโดยใชวิธีการคํานวณจากสูตร ดังน้ี 
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 อัตราภาคช้ัน =  

 การแปลผลจากการประเมินคา (Rating Scale) โดยใชคาเฉลี่ย (Mean)ของขอคําถาม ซึ่ง

สามารถแปลผลในแตละชวงช้ันไดดังน้ี 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 แปลผลวา ระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 แปลผลวา ระดับมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 แปลผลวา ระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 แปลผลวา ระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 แปลผลวา ระดับมากที่สุด 

 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 

 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บขอมูลครั้งน้ีมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้ง

ศึกษารูปแบบวิธีการสรางแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 

2. ออกแบบสรางเคร่ืองมือ โดยออกแบบจากแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา บทความ

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําและแกไข

ตามขอเสนอแนะ 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อประเมินหาคาสอดคลองภายในของ

เครื่องมือในการวิจัย (Content Validity) โดยการประเมินขอคําถามวามีความสอดคลองกับสิ่งที่

ตองการวัดเพียงใดซึ่งใชเกณฑในการประเมินดังน้ี 

  คา +1 หมายถึง สอดคลอง 

  คา   0 หมายถึง  ไมแนใจ 

  คา  -1 หมายถึง  ไมสอดคลอง 

5. นําเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

(Index of Consistency) ของขอคําถามแลวนํามาคํานวณหาคา IOC> 0.6 ซึ่งจะแสดงวาขอคําถาม

ขอน้ันวัดเน้ือหาไมตรงตามสิ่งที่ตองการวัด ถือวาไมสามารถใชขอคําถามขอน้ันได ใหสรางใหมทดแทน

กรณีที่เห็นวาไมครอบคลุมในสิ่งที่ตองการรู  

8.0
5

15
=

−
=

คะแนนสูงสุด–คะแนน

 
จํานวนระดับชั้น 
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6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักทองเที่ยวแลวนําวาวิเคราะหหาความเช่ือมั่นของ

เครื่องมือในการวิจัย(Reliability Analysis) ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอรนบารค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ซึ่งคาดังกลาวจะตองไมตํ่ากวา 0.8 จึงจะสามารถสรุปไดวา ตัวแปรตาง ๆ มี

ความเที่ยงตรง และมีคาความเช่ือถือได อยูในระดับสูงกวาเกณฑมาตรฐานของ Nelly ที่ไดระบุไววา

มาตรวัดที่มีความเช่ือถือไดในระดับมาตรฐาน ควรมีคาแอลฟา ไมนอยกวา 0.5 

7. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่แทจริง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

analysis) เพ่ือบรรยายขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ  

 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานทางดานอาหาร

พ้ืนถิ่นในการพัฒนาการสรางนวัตกรรมอาหารเชิงสรางสรรคของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) รางรูปแบบอาหารพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมกับการ

เปนอาหารสําหรับการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) จัดประชุมกลุมยอย โดยผูเช่ียวชาญดานอาหาร เพ่ือ

สรางอาหารที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการเปนสินคาทางการทองเที่ยว 

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) การพัฒนารูปแบบอาหารพ้ืนถ่ินที่เหมาะสมกับ

การเปนอาหารสําหรับการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย(Research : R1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพืน้ฐานในการ

พัฒนา  

 เพ่ือเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานทางดานอาหารพ้ืนถิ่น เพ่ือใหไดมาซึ่งสูตร

อาหารพ้ืนถิ่นที่ตองการพัฒนา และทําความเขาใจในบริบทของวัฒนธรรมอาหารและภูมิปญญาอาหาร 

การเรียนรูโดยการสืบทอดในการสรางนวัตกรรมอาหารเชิงสรางสรรคของจังหวัดเพชรบุรีและ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่จะศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี  

1. ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ การศึกษาขอมูลแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร เชน พฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดาน

อาหาร การตลาดและสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยว การสรางตราสินคาแหลงทองเที่ยว รูปแบบ
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นวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยว โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ 

เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

2. ศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก(In-

Depth Interview)  โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูบริหาร

ระดับสูงของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญชาวบาน เพ่ือรวบรวมคุณลักษณะของอาหาร 

วัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการปรุง ที่สะทอนความเปนอาหารพ้ืนถิ่น การดําเนินการ

สัมภาษณจะมีแนวคําถามซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอกวางๆ หรือเปนคําถามปลายเปด ใชเปนแนวทางใน

การพูดคุยกับผูใหขอมูลหลัก โดยใชเครื่องบันทึกเสียง การถายภาพ แบบสัมภาษณ เพื่อทราบ

สภาพการณของอาหารพ้ืนถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธเพ่ือตอบวัตถุประสงคที่ 2 

 ประชากรและผูใหขอมูลหลกั 

1. ผูบริหารระดับสูงหรือหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบดวย 

1.1 นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี หรือผูแทน 

1.2 นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน 

1.3 ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรี หรือผูแทน 

1.4 ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานประจวบคีรีขันธ หรือผูแทน 

1.5 ผูประกอบการธุรกิจอาหารในพ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 2 แหง 

1.6 ผูประกอบการธุรกิจอาหารในพ้ืนที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2 แหง 

2. ปราชญชาวบานที่อาศัยอยูในพ้ืนที่วิจัย ไดแก ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 กลุมผูใหขอมูลหลัก 

 กลุมที่ 1 ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารระดับสูง หรือตัวแทนของหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถ่ินโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) จํานวน 14 คน 

 กลุมที่ 2 ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ปราชญชาวบานที่สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น ซึ่งประกอบไปดวย ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1. แบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  
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2. อุปกรณบันทึกเสียง เพ่ือเก็บขอมูลโดยละเอียด ขณะสัมภาษณ 

3. กลองบันทึกภาพน่ิง เพ่ือเก็บภาพในกิจกรรมตางๆ 

4. อุปกรณชวยจดบันทึก คือสมุดจด ปากกา ดินสอ  สําหรับจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ ซึ่งชวยบันทึกคําพูด บรรยากาศ บุคลิกภาพ พฤติกรรมของผูใหขอมูล และชวยในการสรุป

ประเด็นจากการสนทนา 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการณของอาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี และอาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการสังเกต สัมภาษณ 

จากเอกสาร งานวิจัย และสรางแนวคําถามเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถิ่น

เพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ศึกษา ดวยแบบการสัมภาษณเชิงลึกที่ผูวิจัยสัมภาษณดวยตัวเอง

เพ่ือรวบรวมคุณลักษณะของอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการปรุง ที่สะทอนความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น การดําเนินการสัมภาษณจะมีแนวคําถามซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอกวางๆ หรือเปน

คําถามปลายเปด โดยจดบันทึกขอมูลดวยอุปกรณบันทึกเสียง การจดบันทึก พรอมการบันทึกภาพ 

และรายละเอียดทั้งหมด 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณ ผูวิจัยนําขอมูลมาเรียบเรียง จากการ

จดบันทึกและการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ เพ่ือใหไดประเด็นที่ผูวิจัยตองการ ดวยการวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือใหไดสูตรอาหารคาว 4 สูตร อาหารหวาน 2 สูตร และการตรวจสอบ

ความนาเช่ือถือของขอมูล (Triangulation) เพ่ือนําไปสูขั้นตอนการวิจัยตอไป 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นถ่ินที่เหมาะสม

กับการเปนอาหารสําหรับการทองเท่ียวในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 เปนการศึกษาและวิเคราะหจากขอมูลพ้ืนฐานทางดานอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือพัฒนาสูตรอาหาร

พ้ืนถ่ิน และโดยพัฒนาสูตรอาหารบนพ้ืนฐานบริบทของวัฒนธรรมอาหารและภูมิปญญาอาหาร เพ่ือ

พัฒนาใหอาหารพ้ืนถิ่นเปนสินคาทางการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัย

ไดพัฒนาสูตรอาหารโดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 วิธีการดําเนนิการพัฒนา 

 คัดเลือกสูตรอาหารเพ่ือจัดอาหารใหเปนไปตามหลักสากลหรือ อาหารเปนชุด (Set Menu) 

ประกอบดวย อาหารคาวจํานวน 4 สูตร และสูตรอาหารหวาน จํานวน 2 สูตรที่แสดงใหเห็น

คุณลักษณะของอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการปรุงสะทอนความเปนอาหารพ้ืน

ถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ และพัฒนาอาหารพ้ืนถ่ินใหสามารถพัฒนาเปน
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สินคาทางการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถพัฒนาใหเปนอาหารที่จําหนายในธุรกิจโรงแรม

และธุรกิจอาหารในพ้ืนที่ได โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 หลักเกณฑในการพัฒนานวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น 

1. เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนไทย 

2. เอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

3. เทคนิคการปรงุอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

4. รถชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

5. การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 

 พื้นที่ในการพฒันา 

 การดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือ

รองรับการทองเที่ยวโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ ในเขต

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ เน่ืองดวยพ้ืนที่น้ีเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม

จากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มีอาหารพ้ืนถ่ินที่สามารถพัฒนาใหเปนสินคาทางการ

ทองเที่ยวได ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาแลวน้ันสามารถนํามาสงเสริมใหหนวยงานของภาครัฐ

และเอกชน ธุรกิจโรงแรมและรานอาหารในพ้ืนที่สรางเปนจุดขายเพ่ือสรางรายไดใหกับพ้ืนที่ได 

 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1. หองปฏิบัติการอาหาร เพ่ือใชเปนสถานที่ในการพัฒนาสูตรอาหารพ้ืนถิ่น 

2. เครื่องปรุงและวัตถุดิบ เพ่ือใชในการพัฒนาสตูรอาหาร 

3. อุปกรณบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเก็บขอมูลโดยละเอียด ขณะพัฒนาสูตร 

4. กลองบันทึกภาพน่ิง เพ่ือเก็บภาพในกิจกรรมตางๆ 

5. อุปกรณชวยจดบันทึก คือสมุดจด ปากกา ดินสอ  สําหรับจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ ซึ่งชวยบันทึกคําขอมูล บรรยากาศ บุคลิกภาพ  

 การสรางเครื่องมือในการพฒันา 

 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาสูตรอาหารคาว จํานวน 4 สูตร และอาหารหวานจํานวน 2 สูตร 

โดยการพัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ที่ศึกษา 

ดวยพัฒนาสูตรอาหาร รูปแบบการนําเสนอ แตคงยังรักษาเอกลักษณ คุณคา รสชาติของอาหารไทย 

และการเพ่ิมเทคนิคการปรุงที่สะทอนภูมิปญญาของไทย โดยจดบันทึกขอมูลดวยอุปกรณบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว ภาพน่ิง การจดบันทึก พรอมการบันทึกภาพ และรายละเอียดตางๆ 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการพัฒนา ผูวิจัยนําขอมูลมาเรียบเรียง จากการจด

บันทึกและการสรุปประเด็นจากการพัฒนาสูตรอาหาร เพื่อใหไดประเด็นที่ผูวิจัยตองการ ดวยการ

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล (Triangulation)  

เพ่ือนําไปสูขั้นตอนการวิจัยตอไป 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) จัดประชุมกลุมยอย โดยผูเชี่ยวชาญดานอาหาร 

และนักทองเที่ยว เพื่อสรางอาหารที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการเปนสินคาทางการทองเที่ยว 

 เพ่ือเปนการศึกษาและวิเคราะหสูตรอาหาร การนําเสนออาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือใหไดมาซึ่งสูตร

อาหารพ้ืนถิ่นที่ตองการ เพ่ือการเรียนรูและการสืบทอดในการพัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรคของ

อาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยได

กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตอไปน้ี  

 ประชากรที่ทาํการศึกษา 

 การเลือกบุคคลหลักในการสนทนากลุม (Focus Group) 

          ผูใหขอมูลหลักที่ใชในการสัมภาษณเพ่ือสนับสนุนกรอบแนวคิด ประกอบดวย  ผูเช่ียวชาญ

ดานอาหารและนักทองเที่ยว ไดมาจากการเลือกที่มีโครงสรางแบบไมเครงครัด ขั้นตอนและวิธีการ

ดําเนินการไมซับซอน โดยเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposeful Sampling) 

(ชาย โพธิสิตา, 2547: 125; Patton, 1990: 169-181) พิจารณาจากผูใหขอมูลที่สามารถเปนตัวแทน

ของประชากรที่นาเช่ือถือไดและมีความเช่ือมั่นวามีคุณลักษณะพิเศษที่เปนประโยชนตอการวิจัย

โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ สามารถใหขอมูลไดทั้งในทางลึกและกวาง (Information - Rich Cases) 

(Patton, 1990: 181) ในการเลือกครั้งน้ี ผูใหขอมูลหลักที่ผูวิจัยเลือกเขาเกณฑการเลือกตัวอยาง ตาม

แนวคิดของ Patton (1990: 182-183) ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 เกณฑการเลือกตัวอยาง 

เกณฑการเลือกตัวอยาง ผูเช่ียวชาญ

ดานอาหาร 

นักทอง เที่ยว 

1. มีลักษณะสดุขั้ว (Extreme or Deviant Case Sampling) ใช ใช 

2. มีประสบการณมาก (Intensity Sampling) ใช ใช 

3. มีความครอบคลุมหลากหลาย (Maximum Variation 

Sampling) 

ไมใช ใช 

4. มีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous Sampling) ใช ไมใช 



75 

ตารางที่ 2 เกณฑการเลือกตัวอยาง (ตอ) 

เกณฑการเลือกตัวอยาง ผูเช่ียวชาญ

ดานอาหาร 

นักทอง เที่ยว 

5. แสดงลักษณะสําคัญของประชากรทั้งหมด (Typical Case  

    Sampling) 

ใช ใช 

6. เลือกจากการแบงช้ันภูมิ (Stratified Purposeful 

Sampling) 

ไมใช ไมใช 

7. เลือกแบบเฉพาะหนา (Critical Case Sampling) ไมใช ไมใช 

8. เลือกจากการแนะนําตอ (Snowball or Chain Sampling) ไมใช ไมใช 

9. เปนเกณฑสาํหรับตัดสินกรณีอ่ืน (Criterion Sampling) ใช ใช 

10. เพ่ือพิสูจนทฤษฎี (Theory-Based or Operational 

Construct Sampling) 

ไมใช ไมใช 

11. สนับสนุนและแยงขอคนพบในการศึกษา  

      (Confirming and Disconfirming Case) 

ใช ใช 

12. เลือกจากที่ไมเขาเกณฑกําหนด (Opportunistic 

Sampling) 

ไมใช ไมใช 

13. สุมจากการเลือกอยางเจาะจง (Purposeful Sampling) ใช ใช 

14. มคีวามสําคัญทางการเมอืง (Sampling Political 

Important Case) 

ใช ใช 

15. เลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) ไมใช ไมใช 

16. เลือกแบบเหมารวม (Combining or Mixed Purposeful 

Sampling) 

ไมใช ใช 

 

 พ้ืนที่ของการศึกษาครั้งน้ี ก็คือ อาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยคัดเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก เจาะจง

ไปที่ผูที่มีความเช่ียวชาญทางดานอาหารและนักทองเที่ยวที่มีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวใน

พ้ืนที่ศึกษา ซึ่งประกอบดวยกลุมคนสองกลุม คือ 1.  ผูเช่ียวชาญดานอาหาร โดยการที่ผูวิจัยประชุม

กลุมยอยเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงสูตรอาหารพ้ืนถิ่น และ 2. กลุมนักทองเที่ยวที่มีประสบการณในการ

เดินทางทองเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา  โดยผูศึกษาใหบุคคลทั้งสองกลุมทดลองชิมอาหารจากการพัฒนาเพ่ือ

นําขอมูลที่ไดไปปรับสูตรอาหารใหเหมาะสมกับการพัฒนาเปนสินคาเพ่ือการทองเที่ยวตอไป 



76 

1. ผูเช่ียวชาญดานอาหารไทยและนานาชาติและผูประกอบการดานอาหารจากภาคธุรกิจ

ที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น ประกอบดวย 

1.1 นายชุมพล แจงประไพร 

   (ผูเช่ียวชาญดานอาหารไทย เชฟกะทะเหล็กอาหารไทย) 

1.2 ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ  

 (ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

1.3 ดร.ลฎาภา มอรเตโร 

   (ผูอํานวยการ ศูนยการเรียนบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)) 

1.4 อาจารยชัชชญา รักตกะนิษฐ  

   (ผูเช่ียวชาญประเทศไทยการตัดสินการแขงฝมือแรงงาน ระดับอาเซียน และนานาชาติ) 

1.5 นายศุภชัย เจริญวิวัฒนพงษ 

   (บริษัท ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 

2. นักทองเที่ยวที่เคยเดินทางทองเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 10 คน 

 กลุมผูใหขอมูลหลัก 

 ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ตัวแทนของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น ซึ่งประกอบไปดวย ผูเช่ียวชาญดานอาหาร ผูแทนหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับอาหารพ้ืนถิ่นจํานวน  5 คน และนักทองเที่ยวที่เคยเดินทาง

ทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 

10 คนโดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group)  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1. แบบแนวทางการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group)  

2. อุปกรณบันทึกเสียง เพ่ือเก็บขอมูลโดยละเอียดขณะสัมภาษณ 

3. กลองบันทึกภาพน่ิง เพ่ือเก็บภาพในกิจกรรมตางๆ 

4. อุปกรณชวยจดบันทึก คือสมุดจด ปากกา ดินสอ  สําหรับจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ ซึ่งชวยบันทึกคําพูด บรรยากาศ บุคลิกภาพ พฤติกรรมของผูใหขอมูล และชวยในการสรุป

ประเด็นจากการสัมภาษณไดเร็วขึ้น 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 แนวทางการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพการณของอาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอหัวหิน 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการสังเกต สัมภาษณ จากเอกสาร งานวิจัย และสรางแนวคําถามเพ่ือการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพื้นถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ที่ศึกษา ดวย

แบบการสัมภาษณแบบกลุม ที่ผูวิจัยดําเนินการดวยตัวเองเพ่ือรวบรวมคุณลักษณะของอาหาร วัตถุดิบ

ในการประกอบอาหาร กระบวนการปรุง ที่สะทอนความเปนอาหารพ้ืนถ่ินหลังจากการพัฒนาอาหาร

ตนแบบ การดําเนินการสัมภาษณจะมีแนวคําถามซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอกวางๆ หรือเปนคําถามปลายเปด 

โดยจดบันทึกขอมูลดวยอุปกรณบันทึกเสียง การจดบันทึก พรอมการบันทึกภาพ และรายละเอียด

ทั้งหมด 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณ ผูวิจัยนําขอมูลมาเรียบเรียง จากการ

จดบันทึกและการถอดเทปจากการสัมภาษณ เพ่ือใหไดประเด็นที่ผูวิจัยตองการดวยการวิเคราะหเน้ือหา 

(Content Analysis) เพ่ือใหไดสูตรอาหารคาว 4 สูตร อาหารหวาน 2 สูตรที่เหมาะสมกับบริบทของ

พ้ืนที่และการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล (Triangulation) เพ่ือนําไปสูขั้นตอนการวิจัยตอไป 

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นถ่ินที่เหมาะสม

กับการเปนอาหารสําหรับการทองเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 เปนการศึกษาและวิเคราะหจากขอมูลพ้ืนฐานทางดานอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือพัฒนาสูตรอาหาร

พ้ืนถ่ิน และโดยการพัฒนาสูตรอาหารบนพื้นฐานบริบทของวัฒนธรรมอาหารและภูมิปญญาอาหาร 

เพื่อพัฒนาใหอาหารพื้นถิ่นเปนสินคาทางการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผูวิจัยไดพัฒนาสูตรอาหารโดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 วิธีการดําเนนิการพัฒนา 

 คัดเลือกสูตรอาหารเพ่ือจัดอาหารใหเปนไปตามหลักสากลหรือ อาหารเปนชุด (Set Menu)

อาหารคาวจํานวน 4 สูตรและสูตรอาหารหวาน จํานวน 2 สูตรที่แสดงใหเห็นคุณลักษณะของอาหาร 

วัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการปรุงที่สะทอนความเปนอาหารพ้ืนถ่ินของจังหวัดเพชรบุรี 

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ และพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่นใหสามารถพัฒนาเปนสินคาทางการทองเที่ยว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถพัฒนาใหเปนอาหารที่จําหนายในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในพ้ืนที่ได 

โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 หลักเกณฑในการพัฒนานวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น 

1. เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนไทย 

2. เอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

3. เทคนิคการปรงุอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

4. รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

5. การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 
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 พื้นที่ในการพฒันา 

 การดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือ

รองรับการทองเที่ยวโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)คือ ในเขต

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ เน่ืองดวยพ้ืนที่น้ีเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม

จากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มีอาหารพื้นถ่ินที่สามารถพัฒนาใหเปนสินคาทางการ

ทองเที่ยวได ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาแลวน้ันสามารถนํามาสงเสริมใหหนวยงานของภาครัฐ

และเอกชน ธุรกิจโรงแรมและรานอาหารในพ้ืนที่สรางเปนจุดขายเพ่ือสรางรายไดใหกับพ้ืนที่ได 

 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1. หองปฏิบัติการอาหาร เพ่ือใชเปนสถานที่ในการพัฒนาสูตรอาหารพ้ืนถิ่น 

2. เครื่องปรุงและวัตถุดิบ เพ่ือใชในการพัฒนาสตูรอาหาร 

3. อุปกรณบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเก็บขอมูลโดยละเอียดขณะพัฒนาสูตร 

4. กลองบันทึกภาพน่ิง เพ่ือเก็บภาพในกิจกรรมตางๆ 

5. อุปกรณชวยจดบันทึก คือสมุดจด ปากกา ดินสอ  สําหรับจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ ซึ่งชวยบันทึกคําขอมูล บรรยากาศ บุคลิกภาพ  

 การสรางเครื่องมือในการพฒันา 

 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาสูตรอาหารคาว จํานวน 4 สูตร และอาหารหวานจํานวน 2 สูตร 

โดยการพัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือรองรับการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ที่ศึกษา 

ดวยการพัฒนาสูตรอาหาร รูปแบบการนําเสนอ แตคงยังรักษา เอกลักษณ คุณคา รสชาติของอาหารไทย 

และการเพ่ิมเทคนิคการปรุงที่สะทอนภูมิปญญาของไทย โดยจดบันทึกขอมูลดวยอุปกรณบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว ภาพน่ิง การจดบันทึก พรอมการบันทึกภาพ และรายละเอียดตางๆ 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการพัฒนา ผูวิจัยนําขอมูลมาเรียบเรียง จากการจด

บันทึกและการสรุปประเด็นจากการพัฒนาสูตรอาหาร เพื่อใหไดประเด็นที่ผูวิจัยตองการดวยการ

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล (Triangulation) 

เพ่ือนําไปสูขั้นตอนการวิจัยตอไป 

 จากการดําเนินการวิจัยผาน 3 รูปแบบของขอมูล จึงทําใหเกิดกระบวนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
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ปจจัยนําเขา    กระบวนการ      ผลที่ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  สรุปแสดงขั้นตอนการวิจัย 

ศึกษาศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตออาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือการเปนสินคาทางการทองเท่ียว 

เขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

-การจัดประชุมกลุมยอยรูปแบบ

นวัตกรรมอาหารพื้นถ่ิน โดย 

 - ผูเช่ียวชาญดานอาหาร 

- กลุมนักทองเที่ยว  

 

การวิจัย(Research : R1) 

เปนการศึกษาและวิเคราะห 

(Analysis :A) 

 

-การศึกษาเอกสาร/งานวิจัย 

-ศึกษาจากปราชญชาวบาน

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่

เก่ียวของกับอาหารดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก 

 

ทราบสูตรอาหารพื้นถ่ินของจังหวัด

เพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

อาหารคาว 4 สูตร 

อาหารหวาน 2 สูตร 

การพัฒนา (Development : 

D1)เปนการออกแบบและ

พัฒนา 

(Design and Development  

: D and D) 

 

-การออกแบบรูปแบบนวัตกรรม

อาหารพื้นถ่ินในพื้นที่ศึกษา 

-การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสราง

เปนนวัตกรรมอาหารพื้นถ่ิน 

 

 

-รางรูปแบบนวัตกรรมอาหารพื้น

ถ่ินที่ผานการพัฒนารูปแบบที่

เหมาะสมกับสินคาทางกา

ทองเที่ยว 

 

การวิจัย(Research : R2) 

การทดลองใช รูปแบบนวัตกรรม

เชิงสรางสรรคของอาหารพื้นถ่ินใน

เขตพื้นที่ศึกษา (Analysis :A)  

 

-ไดผลจากการจัดประชุมกลุมยอย 

-ไดแนวทางของรูปแบบนวัตกรรม

อาหารพื้นถ่ิน 

การพัฒนา (Development : 

D2)การออกแบบและพัฒนา

ปรับปรุง 

(Design and Development)  

: D and D) 

 

-การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสราง

เปนนวัตกรรมอาหารพืน้ถ่ิน 

รูปแบบนวัตกรรมอาหารพื้นถ่ินที่

ผานการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม

กับสินคาทางการทองเทีย่ว 

การสรุปผลการวิจัย -การสรุปผล ปรับปรุง และพัฒนา

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล   

 

          การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่นเชิงสรางสรรคเพ่ือการเปนสินคา

ทางการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความ

ตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือการทองเที่ยวในเขตอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือศึกษาสภาพการณอาหารพ้ืนถ่ินในเขต

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพ่ือการพัฒนารูปแบบ

อาหารพ้ืนถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน และจังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา ใหเปน

ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงเปน 2 สวน ดังตอไปน้ี 

  

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบ

นวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อการทองเที่ยวในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล เรื่อง   ความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น

เพ่ือการทองเที่ยวในเขตเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ                                                                     

 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลาํดับ ดังตอไปน้ี  

              ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

              ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม 

              ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพ้ืนถิ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

             ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ  

    1.1  หญิง 

    1.2  ชาย 

 

295 

105 

 

73.8 

26.2 

รวม 400 100.0 

2. อายุ  

    2.1  15 - 24 ป 

    2.2  25 - 34 ป 

    2.3  35 - 44 ป 

    2.4 45 – 54 ป 

    2.5 55  ปขึ้นไป 

 

38 

159 

128 

39 

36 

 

9.5 

39.8 

32.0 

9.7 

9.0 

รวม 400 100.0 

3. สถานภาพสมรส 

    3.1 โสด 

    3.2 สมรส 

    3.3 หยาราง/หมาย 

 

193 

146 

61 

 

48.2 

36.5 

15.3 

 400 100.0 

4. ระดับการศึกษา 

    4.1  ประถมศึกษา 

    4.2  มัธยมศึกษาตอนตน 

    4.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

    4.5 อนุปริญญา/ปวส. 

    4.6 ปริญญาตรี 

    4.6 สูงกวาปริญญาตร ี

 

20 

25 

52 

119 

184 

0 

 

5 

6.2 

13.0 

29.8 

46.0 

0 

รวม 268 100.0 

5. อาชีพ 

    5.1  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

    5.2  พนักงานในธุรกิจเอกชน 

    5.3  ประกอบธุรกิจสวนตัว 

    5.4  นักเรียน/นักศึกษา 

    5.5  อ่ืนๆ 

 

72 

156 

109 

42 

21 

 

18.0 

39.0 

27.2 

10.5 

5.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

6. รายได 

    6.1  ต่ํากวา 9,000 บาท 

    6.2  9,001 – 15,000 บาท 

    6.3  15,001 – 21,000 บาท 

    6.4  21,001 – 27,000 บาท 

    6.5  มากกวา 27,000 บาท 

 

21 

38 

105 

18 

48 

 

5.3 

9.5 

26.2 

4.5 

12.0 

รวม 400 100.0 

7. ภูมิลําเนา 

    7.1  กรุงเทพฯและปริมณฑล 

    7.2  ภาคกลาง 

    7.3  ภาคเหนือ 

    7.4  ภาคตะวันออก 

    7.5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    7.6  ภาคใต 

    7.7  ภาคตะวันตก 

 

104 

116 

28 

12 

20 

54 

66 

 

26.0 

29.0 

7.0 

3.0 

5.0 

13.5 

16.5 

รวม 400 100.0 

  

              ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง 400 

คน เมื่อจําแนกตามเพศ พบวาสวนใหญเปนหญิง 295 คน (รอยละ 73.8) เปนชาย 105 คน (รอยละ 

26.2) อายุสวนใหญอยูในชวงระหวาง 25 - 34 ป จํานวน 159 คน (รอยละ 39.8) รองลงมาคืออายุ

มากกวา 34 - 44 ป 128 คน (รอยละ 32.0) สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพโสด 193 คน (รอยละ 

48.2) รองลงมาคือสมรส 146 คน (รอยละ 36.5) ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี 

184 คน (รอยละ 46.0) รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. 119 คน (รอยละ 29.8) มีอาชีพสวนใหญเปน

พนักงานในธุกิจเอกชน 156 คน (รอยละ 39.0) รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว 109 คน (รอยละ 

27.2) มีรายไดสวนใหญที่ระดับ 15,001 – 21,000 บาท จํานวน 105 คน (รอยละ 26.2) รองลงมา

คือ มากกวา 27,000 บาท 48 คน (รอยละ 12.0) 9,001 – 15,000 บาท 38 คน (รอยละ 9.5) มี

ภูมิลําเนาสวนใหญอยูในภาคกลาง 116 คน (รอยละ 29) รองลงมา คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล 104 คน 

(รอยละ 26) และภาคตะวันตก 66 คน (รอยละ 16.5) 
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2. ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม  

                ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ความถี่

ในการเดินทางมาทองเที่ยวฯ ระยะเวลาในการเขาพัก สื่อที่ใชในการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยว 

ลักษณะของการเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทาง พาหนะที่ใชในการเดินทาง คาใชจายในการ

ทองเที่ยว ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่  4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. คุณเดินทางมาในทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีนี้บอยเพียงใด 

    1.1  เดินทางทองเท่ียวครั้งแรก 

    1.2  1 ครั้งตอป 

    1.3  2 ครั้งตอป 

    1.4  มากกวา 2 ครั้งตอป 

 

52 

76 

108 

164 

 

13.0 

19.0 

27.0 

41.0 

รวม 400 100.0 

2. คุณใชระยะเวลาในการพํานักในเขตพ้ืนท่ีนี้นานเพียงใด 

    2.1  1 วัน 

    2.2  2 วัน  

    2.3  3 วัน 

    2.4  มากกวา 3 วัน 

 

64 

236 

76 

24 

 

16.0 

59.0 

19.0 

6.0 

รวม 400 100.0 

3. คุณเลือกแหลงขอมูลทองเท่ียวจากท่ีใด 

    3.1  ประสบการณสวนตัว 

    3.2  สื่อสิ่งพิมพ 

    3.3  อินเทอรเน็ต 

    3.4  สื่อโทรทัศน 

    3.5  สื่อสังคมออนไลน 

    3.6  อ่ืนๆ 

 

36 

21 

139 

122 

30 

52 

 

9.0 

5.2 

34.8 

30.5 

7.5 

13.0 

รวม 400 100.0 

4. คุณมีลักษณะในการเดินทางทองเท่ียวอยางไร 

    4.1  เดินทางคนเดียว 

    4.2  เดินทางกับครอบครัว 

    4.3  เดินทางกับเพ่ือน 

    4.4  อ่ืนๆ 

 

60 

101 

214 

25 

 

15.0 

25.2 

53.5 

6.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่  4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

5. วัตถุประสงคในการเดินทาง 

    5.1  เดินทางเพ่ือการพักผอน 

    5.2  เดินทางเพ่ือการทําธุรกิจ 

    5.3  เดินทางเพ่ือการเย่ียมญาติ/เพ่ือน 

    5.4  อ่ืนๆ 

 

295 

49 

40 

16 

 

73.8 

12.2 

10.0 

4.0 

รวม 400 100.0 

6. คุณใชพาหนะใดในการเดินทางทองเท่ียว 

    6.1  รถยนตสวนบุคคล 

    6.2  รถรับจาง 

    6.3  รถขนสงสาธารณะ 

    6.4  อ่ืนๆ 

 

286 

42 

64 

8 

 

71.5 

10.5 

16.0 

2.0 

รวม 400 100.0 

7. คุณมีคาใชจายในการดินทางทองเท่ียวดานอาหารและเครื่องด่ืม ในแตละครั้ง

เทาใด 

    7.1  ต่ํากวา 1,000 บาท 

    7.2  1,001 – 2,000 บาท 

    7.3  2,001 – 3,000 บาท 

    7.4  3,001 – 4,000 บาท 

    7.5 มากกวา 4,000 บาทขึ้นไป 

 

 

14 

32 

253 

81 

20 

 

 

3.5 

8.00 

63.20 

20.30 

5.00 

รวม 400 100.0 

             

   ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมผูบริโภคของผูที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่น้ี มากกวา 2 ครั้งตอป 164 

ราย (รอยละ 41.0) รองลงมาคือ 2 ครั้งตอป 108 ราย (รอยละ 27.0) สวนใหญใชระยะเวลาในการ

พํานักในเขตพ้ืนที่น้ีนาน 2 วัน 236 ราย (รอยละ 59.0) รองลงมาคือ 3 วัน 76 ราย (รอยละ 29.0) 

และ 1 วัน 64 ราย (รอยละ 16.0) สวนใหญเลือกแหลงขอมูลทองเที่ยวจากสื่ออินเทอรเน็ต 139 ราย 

(รอยละ 34.8) สื่อโทรทัศนรองลงมาคือ 122 ราย (รอยละ 30.5) มีลักษณะการเดินทางทองเที่ยวสวน

ใหญเดินทางกับเพ่ือน 214 ราย (รอยละ 53.5) รองลงมาคือ เดินทางกับครอบครัว 101 ราย (รอยละ 

25.2) สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือการพักผอน 295 ราย (รอยละ 73.8) รองลงมาคือ 

เดินทางเพ่ือการทําธุรกิจ 49 ราย (รอยละ 12.2)  และเดินทางเพ่ือการเย่ียมญาติ/เพ่ือน 40 ราย (รอยละ 

10.0) สวนใหญเดินทางทองเที่ยวโดยรถยนตสวนบุคคล 286 ราย (รอยละ 71.5) รองลงมาคือ รถ
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ขนสงสาธารณะ  64 ราย (รอยละ 16.0) สวนใหญมีคาใชจายในการดินทางทองเที่ยวดานอาหารและ

เครื่องด่ืม ในแตละครั้ง 2,001 – 3,000 บาท 253 ราย (รอยละ 63.2) รองลงมาคือ 3,001 – 4,000 บาท 

81 ราย (รอยละ 20.3) 

3. ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น 

               ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น 

ประกอบดวย เคร่ืองปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถ่ิน เอกลักษณและคุณคาของ

อาหารไทยพ้ืนถิ่น เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่นถิ่น รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น และ

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม ดังน้ี    

   

ตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมของอาหารพ้ืนถิ่นโดยรวมและเปนรายดาน 

รูปแบบนวัตกรรมของอาหารพ้ืนถิ่น ��  S.D. ระดับ 

1. เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความเปน 

   อาหารพ้ืนถิ่น 

4.32 0.62 มากท่ีสุด 

2. เอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น 4.28 0.70 มากท่ีสุด 

3. เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่นถิ่น 4.32 0.62 มากท่ีสุด 

4. รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 4.28 0.70 มากท่ีสุด 

5. การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน 

   วัฒนธรรม 

4.32 0.62 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.30 0.64 มากที่สุด 

             

  จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของ

นักทองเที่ยวตอรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น โดยรวม อยูในระดับมากทีสุด ( x̄ =4.30, S.D. = 0.64) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ไดแก เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึง

ความเปนอาหารพ้ืนถิ่น (x̄  =4.32, S.D. = 0.62) เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่นถิ่น (x̄  =4.32, 

S.D. = 0.62) การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม (x̄  =4.32, S.D. = 0.62) เอกลักษณ

และคุณคาของอาหารไทยพื้นถิ่น (x̄ =4.28, S.D. = 0.70) รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

(x̄  =4.28, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถิ่น        

                ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถิ่น 

แสดงผลดวยคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการรูปแบบนวัตกรรมของอาหารพ้ืนถิ่น 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่

แสดงออกถึงความเปน

อาหารพ้ืนถ่ิน 

5 4 3 2 1 x� S.D. ระดับ 

1. มีการเลือกใชเครื่องปรุง

ท่ีหาไดในทองถิ่นในการ

ปรุงรสชาติอาหาร 

128 

(32.00) 

 

224 

(56.00) 

 

48 

(12.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.20 

 

0.63 

 

มาก 

2. มีการเลือกใชวัตถุดิบท่ี

มีในทองถิ่นในการเปน

สวนประกอบหลักของ

อาหาร 
 

132 

(33.00) 

 

 

196 

(49.00) 

 

 

61 

(15.25) 

 

11 

(2.75) 

 

0 

(0.00) 

 

 

4.12 

 

 

 

0.76 

 

 

มาก 

 

 

3. มีพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ี

เปนสวนประกอบของ

อาหารจานนี้ 
 

233 

58.25) 

 

122 

(30.50) 

 

45 

(11.25) 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

4.47 

 

 

0.69 

 

 

มากท่ีสุด 

 

4. เครื่องปรุงและวัตถุดิบ

ของอาหารพ้ืนถิ่นท่ี

แสดงออกถึงอาชีพของคน

ในพ้ืนท่ี 
 

228 

(57.00) 

 

152 

(38.0) 

20 

5.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

4.52 0.59 

 

มากท่ีสุด 

 

5. เครื่องปรุงและวัตถุดิบ

ของอาหารพ้ืนถิ่นท่ี

แสดงออกถึงสภาพ

ภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี 

152 

(38.00) 

204 

(51.00) 

44 

(11.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.27 0.65 มากท่ีสุด 

 

ภาพรวม 4.32 0.62 มากที่สุด 

        

   จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงและ

วัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถิ่น โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (x̄  =4.32, S.D. = 0.62) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องปรุง

และวัตถุดิบของอาหารพื้นถิ่นที่แสดงออกถึงอาชีพของคนในพ้ืนที่ (x̄ =4.52, S.D. = 0.59) มีพืช

สมุนไพรในพ้ืนที่เปนสวนประกอบของอาหารจานน้ี (x̄  =4.47, S.D. = 0.69) เครื่องปรุงและวัตถุดิบ

ของอาหารพ้ืนถิ่นที่แสดงออกถึงสภาพภูมิศาสตรของพ้ืนที่ (x̄ 4.27, S.D. = 0.65) 
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3.2 ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น        

                 ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น แสดงผลดวยคาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณและคณุคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

เอกลักษณและคุณคาของ

อาหารไทยพ้ืนถิ่น 
5 4 3 2 1 x� S.D. ระดับ 

1. มีการแสดงออกถึง

ลักษณะเฉพาะ ความเชื่อ ของ

พ้ืนท่ีของอาหารพ้ืนถิ่น 

120 

(30.00) 

140 

(35.00) 

122 

(30.50) 

 

18 

(4.50) 

 

0 

(0.00) 

3.91 

 

0.88 

 

มาก 

2. อาหารพ้ืนถิ่นมีสวนผสมท่ีให

คุณประโยชนตอรางกาย 

เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนใน

พ้ืนท่ี 

204 

(51.00) 

 

 

139 

(34.75) 

 

 

57 

(14.25) 

 

 

0 

(0.00) 

 

 

0 

(0.00) 

 

 

4.37 

 

 

 

0.72 

 

 

 

มากท่ีสุด 

3. สามารถเพ่ิมคุณคาของ

อาหารทองถิ่น ใหเปนท่ีรูจัก 

และเสริมสรางความเขมแข็งให

วิถีชุมชน 

195 

(48.75) 

 

156 

(39.00) 

 

48 

(12.00) 

 

1 

(0.25) 

 

0 

(0.00) 

 

4.36 

 

 

0.70 

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

4. มีสวนรวมในการสงเสริมการ

บริโภคอาหารพ้ืนถิ่น เพ่ือให

อาหารพ้ืนถิ่นคงอยูในพ้ืนท่ีนี้ 

192 

(48.00) 

 

156 

(39.00) 

52 

(13.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

4.35 0.70 

 

มากท่ีสุด 

 

5. อาหารพ้ืนถิ่นมีคุณคาแกการ

สืบทอด ดวยการสรางเปน

สนิคาทางการทองเท่ียว 

205 

(51.25) 

155 

(38.75) 

39 

(9.75) 

1 

(0.25) 

0 

(0.00) 

4.41 0.67 มากท่ีสุด 

 

ภาพรวม 4.28 0.70 มากที่สุด 

 

                จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณและ

คุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (x̄  =4.28, S.D. = 0.70) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก อาหารพ้ืนถ่ินมี

คุณคาแกการสืบทอด ดวยการสรางเปนสินคาทางการทองเที่ยว (x̄  =4.41, S.D. = 0.67) อาหารพ้ืนถิ่นมี

สวนผสมที่ใหคุณประโยชนตอรางกาย เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ (x̄  =4.37, S.D. = 0.42) 

สามารถเพ่ิมคุณคาของอาหารทองถิ่น ใหเปนที่รูจัก และเสริมสรางความเขมแข็งใหวิถีชุมชน (x̄ =4.36, 

S.D. = 0.70) 
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3.3 ขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปรงุอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

                ขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถ่ิน แสดงผลดวยคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการแปลผล ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

เทคนิคการปรุงอาหารไทย

พ้ืนถ่ิน 

5 4 3 2 1 x� S.D. ระดับ 

1. กระบวนการปรุงและ

ประกอบอาหารพ้ืนถิ่น

สะทอนถึงภูมิปญญา

ชาวบานในพ้ืนท่ี 

128 

(32.00) 

224 

(56.0) 

48 

(12.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.20 

 

0.63 

 

 

มาก 

 

2. กระบวนการปรุงและ

ประกอบอาหารพ้ืนถิ่นมีการ

ทําใหถูกสุขลักษณะดวยภูมิ

ปญญาชาวบาน 

132 

(33.00) 

 

 

196 

(49.00) 

 

 

61 

(15.25) 

 

 

11 

(2.75) 

 

 

0 

(0.00) 

 

 

4.12 

 

 

 

0.76 

 

 

 

มาก 

 

 

 

3. ขั้นตอนในการปรุงอาหาร

พ้ืนถิ่นแสดงถึงวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน 

233 

(58.25) 

 

122 

(30.50) 

 

45 

(11.25) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

4.47 

 

 

0.69 

 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

4. ขั้นตอนการประกอบ

อาหารเปนปจจัยดึงดูดใจใน

การรับประทานของ

นักทองเท่ียว 

228 

(57.00) 

 

152 

(38.00) 

20 

(5.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

4.50 0.59 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

5. เทคนิคท่ีหลากหลายของ

อาหารพ้ืนสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกรับประทาน

อาหารพ้ืนถิ่น 

152 

(38.00) 

204 

(51.00) 

44 

(11.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.27 0.65 มาก

ท่ีสุด 

 

ภาพรวม 4.32 0.62 มาก

ที่สุด 

 

                จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการปรุง

อาหารไทยพ้ืนถิ่น โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (x̄  =4.32, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ขั้นตอนการประกอบอาหารเปน

ปจจัยดึงดูดใจในการรับประทานของนักทองเที่ยว (x̄  =4.50, S.D. = 0.59) ขั้นตอนในการปรุงอาหาร
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พ้ืนถิ่นแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน (x̄  =4.47, S.D. = 0.69) เทคนิคทีห่ลากหลายของอาหารพ้ืน

สงผลตอการตัดสนิใจเลือกรบัประทานอาหารพ้ืนถิ่น (x̄  =4.27, S.D. = 0.65) 

3.4 ขอมูลเกี่ยวกับรสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

                 ขอมูลเกี่ยวกับรสชาติความเปนไทยของอาหารพื้นถิ่น แสดงผลดวยคาเฉลี่ย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 ขอมูลเกี่ยวกับรสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

รสชาติความเปนไทยของ

อาหารพ้ืนถ่ิน 

5 4 3 2 1 x� S.D. ระดับ 

1. มีรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ

เฉพาะของอาหารพ้ืนถิ่น ไม

สามารถหารับประทานจาก

พ้ืนท่ีอ่ืนได 

120 

(30.00) 

 

140 

(35.00) 

122 

(30.50) 

18 

(4.50) 

0 

(0.00) 

3.91 

 

0.88 

 

มาก 

 

2. รสชาติท่ีเปนเอกลักษณ

เฉพาะของอาหารพ้ืนถิ่น 

ไดมาจากวัตถุดิบในพ้ืนท่ี 

204 

(51.00) 

 

139 

(34.75) 

 

57 

(14.25) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.37 

 

0.72 

 

มาก

ท่ีสุด 

3. ความหลากหลายของ

รสชาติสงผลตอความ

นาสนใจตออาหารพ้ืนถิ่น 

195 

(48.75) 

157 

(39.25) 

48 

(12.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.37 

 

0.69 

 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

4. รสชาติแบบดั้งเดิมของ

อาหารสงผลตอ

ประสบการณในการ

รับประทานอาหารพ้ืนถิ่น 

192 

(48.00) 

 

156 

(39.00) 

52 

(13.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

4.35 0.70 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

5. รสชาติของอาหารพ้ืนถิ่น

ทําใหเกิดการกระตุนความ

ตองการเดินทางทองเท่ียว 

205 

(51.25) 

 

155 

(38.75) 

40 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.41 0.67 มาก

ท่ีสุด 

 

ภาพรวม 4.28 0.70 มาก

ที่สุด 

             

   จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติความเปน

ไทยของอาหารพ้ืนถิ่น โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (x̄  =4.28, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก รสชาติของอาหารพ้ืนถิ่นทําให

เกิดการกระตุนความตองการเดินทางทองเที่ยว ( x̄  =4.41, S.D. = 0.67) ความหลากหลายของ
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รสชาติสงผลตอความนาสนใจตออาหารพ้ืนถิ่น ( x̄  =4.37, S.D. = 0.69) รสชาติที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะของอาหารพ้ืนถิ่น ไดมาจากวัตถุดิบในพ้ืนที่ (x̄  =4.37, S.D. = 0.72) 

3.5 ขอมูลเกี่ยวกับการนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 

                 ขอมูลเกี่ยวกับการนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม แสดงผลดวย

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 ขอมูลเกี่ยวกับการนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 

การนําเสนออาหารในรูปแบบ

อาหารผสานวัฒนธรรม 

5 4 3 2 1 x� S.D. ระดับ 

1. การนําเสนออาหารมีการ

ประยุกตใหมใหเหมาะกับ

ปจจุบัน เปนการสรางความ

นาสนใจในอาหาร 

128 

(32.00) 

224 

(56.00) 

48 

(12.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

 

4.20 

 

 

0.63 

 

 

มาก 

 

 

2. การจัดวางอาหารโดยใช

วัตถุดิบจากธรรมชาติมาเปน

องคประกอบเปนการสราง

ความนาสนใจของอาหาร 

132 

(33.00) 

 

 

196 

(49.00) 

 

 

61 

(15.25) 

 

 

11 

(2.75) 

 

 

0 

(0.00) 

 

 

4.12 

 

 

 

0.76 

 

 

 

มาก 

 

 

 

3. การเพ่ิมเรื่องเลาจาก

อาหาร สงผลตอความ

นาสนใจในอาหารพ้ืนถิ่น 

233 

(58.25) 

 

122 

(30.50) 

 

45 

(11.25) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

4.47 

 

 

0.69 

 

 

มากท่ีสุด 

 

4. รูปแบบอาหารท่ีทันสมัย

สงผลตอการเลือกบริโภค ของ

นักทองเท่ียวในอาหารพ้ืนถิ่น 

228 

(57.00) 

 

152 

(38.00) 

20 

(5.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

4.52 0.59 

 

มากท่ีสุด 

 

5. อาหารพ้ืนถิ่นท่ีถูกทําให

เปนสากล จะเปนการสราง

คุณคา เปลี่ยนแปลงธรรม

เนียมในการบริโภคอาหาร

เพ่ือการทองเท่ียว 

152 

(38.00) 

204 

(51.00) 

44 

(11.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.27 0.65 มากท่ีสุด 

 

ภาพรวม 4.32 0.62 มากที่สุด 

       

          จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนออาหาร

ในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (x̄  =4.32, S.D. = 0.62) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก รูปแบบอาหารที่
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ทันสมัยสงผลตอการเลือกบริโภค ของนักทองเที่ยวในอาหารพ้ืนถ่ิน (x̄ =4.52, S.D. = 0.59) การเพ่ิม

เรื่องเลาจากอาหาร สงผลตอความนาสนใจในอาหารพ้ืนถ่ิน (x̄  =4.47, S.D. = 0.69) อาหารพ้ืนถิ่นที่

ถูกทําใหเปนสากล จะเปนการสรางคุณคา เปลี่ยนแปลงธรรมเนียมในการบริโภคอาหารเพ่ือการทองเที่ยว 

(x̄  =4.27, S.D. = 0.65) 

  

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพการณอาหารพื้นถ่ินในเขตอําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพื่อการพัฒนารูปแบบ

อาหารพื้นถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน และจังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา ให

เปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 

 ตอนที่ 1 (R1) ผลการศึกษาสภาพการณอาหารพื้นถ่ินในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1. จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ

ชาวบาน เพ่ือรวบรวมดานคุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหาร ดานวัตถุดิบและรสชาติของอาหาร 

ดานกระบวนการขั้นตอนในการปรุง ที่สะทอนความเปนอาหารพื้นถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี การดําเนินการสัมภาษณจะมีแนวคําถามซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอกวางๆ หรือเปนคําถาม

ปลายเปด ใชเปนแนวทางในการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลัก โดย ผลการสัมภาษณสามารถอธิบายไดเปน 

3 ดาน ดังน้ี 

1.1 ดานคุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

   ดานบริบทของอาหารพ้ืนถ่ิน อาหารพ้ืนถ่ินของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มี

เอกลักษณที่สะทอนภูมิปญญาของชาวบานที่อาศัยในเขตพ้ืนที่แหงน้ี อีกทั้งสะทอนความเปนอําเภอ

ชะอําที่มีเขตพ้ืนที่ติดกับชายทะเลอาวไทย ในเขตอําเภอน้ีประกอบไปดวยประชากรที่มาจากตางถิ่น

และมาอาศัยต้ังแตรุนบรรพบุรุษ คนกลุมหลักในพ้ืนน้ีที่คือชาวเพชรบุรี ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในจํานวน

ประชากรในพ้ืนที่แหงน้ี ดังน้ันอาหารในพ้ืนที่น้ีก็จะมีรสชาติที่เปนลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ อาหารใน

บริเวณน้ียังแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ดวย 

   “เทาที่ผมเกิดและโตในพ้ืนที่น้ีคนในพ้ืนที่สวนใหญ ก็เปนคนด้ังเดิม อาหารในพ้ืนที่

น้ีก็กินอยูกันอยางงายๆ ไมยุงยากมากนัก ตามภูมิปญญาชาวบาน ทํากินกันตามบาน หรืออาหารก็ทํา

กินกันตามงานบวช งานแตง งานสําคัญของชุมชน อาหารพ้ืนบานของชะอํา ยังทํากินกันตามอาชีพ 

พวกอาหารชาวเรือ ก็มักทํากินกันเวลาออกเรือ คนรูเกี่ยวกับอาหารก็มีนอยลงไปทุกวัน” (อภินันท   

พรสบูรณศิร,ิ 2559)  
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   “เน่ืองดวยคนในพื้นที่สวนใหญเปนคนเพชรบุรี และมีคนตางถิ่นอยูบาง ดังนั้น

อาหารของคนในพ้ืนที่ที่สะทอนความเปนชะอํายังคงรสชาติและเอกลกัษณของพ้ืนที่อยู แตที่สําคัญหา

รับประทานไดยากเนื่องจากไมเปนที่นิยมและแพรหลายในธุรกิจทองเที่ยว เน่ืองดวยรสชาติที่แปลก

และไมคุนเคย อีกทั้งกระบวนการทํายังยุงยากจึงไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว อีกทั้งคนรุนหลัง

ไมสามารถปรุงอาหารได จึงมักนิยมรับประทานอาหารที่ทานงายและหาซื้องาย และนักทองเที่ยวใน

ปจจุบันนิยมรับประทานอาหารที่มีความสะดวกสบายในการเขาถึง เปนที่รูจัก สวนอาหารพ้ืนถิ่นน้ัน 

นาจะเปนอะไรน้ันอาจตองถามปราชญชาวบานหรือคนที่อาศัยในบริเวณน้ีมานาน น่ีก็นาจะเปนเอกลักษณ

ของอาหารในเขตอําเภอชะอําอีกอยางหน่ึง” (อัครวิชย เทพาสิต, 2559) 

   “อาหารพ้ืนถิ่น ในฐานะที่เปนผูประกอบการ อาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอําไมได

เอามาขายในธุรกิจของรานเพราะเน่ืองจากรสชาติและหนาตาของอาหารอาจไมถูกปากของลูกคาที่

เขามาใชบริการ แลวขั้นตอนในการทําก็ไมงาย ทางรานจึงไมเขามาขายในราน แตถาถามถึงลักษณะ

หรือเอกลักษณของอาหารในเขตพ้ืนที่น้ีคงอาจเปนวัตถุดิบที่หาไดงายในพ้ืนที่ อยางที่บานออกเรือเอง

ก็เอาวัตถุดิบที่หาได หรือญาติที่อยูใกลกันก็มีเรือ ก็เอาอาหารทะเลที่หาไดมาใชเปนวัตถุดิบของราน” 

(พวงเพชร ผึ้งแดง, 2559) 

   “อาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีคุณลักษณะหรือเอกลักษณของ

อาหารพ้ืนถิ่น ในฐานะที่เปนผูประกอบการทางรานคิดวารานอาหารในเขตพื้นที่สวนใหญก็จะนํา

อาหารทะเลมาขายและอาจคิดวาอาหารทะเลน้ันเปนอาหารพ้ืนถ่ิน ทางรานคิดวาอาหารในชะอํา

มีการนําเอาวัตถุดิบในทองถิ่น และใชความรูที่สืบทอดกันมาในการประกอบอาหาร บวกกับการสราง

ใหอาหารมีความนาสนใจ ขายได” (สวาง อรพล, 2559) 

   “อาหารพื้นถิ่นของอําเภอนี้ มีคุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหารถิ่นที่ที่

นาสนใจเน่ืองจากในพ้ืนที่น้ันมีการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย อาหารจึงสะทอนความเปนชาวบานในพ้ืนที่

ไดเปนอยางดี แลวอาหารกับอาชีพก็นาจะมีความเกี่ยวของกัน อาหารที่เปนชาวเรือก็มักจะทําอาหาร

ที่มีคุณลักษณะที่บงบอกถึงวิถีชีวิตที่ตองกินอยูอยางงายไมมีขั้นตอนพิถีพิถันมากนัก ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ก็อาจมีการเลือกใช ใชสิ่งที่หาไดตามบาน หรือจากการประกอบอาชีพ อาหารบางอยาง

อาจจะขาดไมไดในงานประเพณี เชนงานทําบุญกลางบานที่ตองมีขนมโคมาเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรม” 

(เอ้ือพร ปตานุรักษกุล, 2559) 

   กลาวโดยสรุปไดวาอาหารพื้นถิ่นของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีคุณลักษณะ

หรือเอกลักษณของอาหารพื้นถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ ตลอดจนการดํารงชีวิตที่

เรียบงาย แสดงใหเห็นถึงสภาพภูมิประเทศที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอาวไทย การประกอบอาชีพกับการ

ปรุงอาหารพื้นถิ่นสามารถสะทอนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่กับอาชีพประมงพ้ืนบาน กับกลุมที่เปน
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เกษตรกรซึ่งเปนอาชีพหลักของคนอําเภอชะอํา และมีเอกลักษณและคุณลักษณะที่โดดเดน รวมถึง

อาหารที่มีความเกี่ยวพันกับประเพณีพ้ืนบานของคนในพ้ืนที่ดวย 

1.2 ดานวัตถุดิบ และรสชาติของอาหารในพ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี วัตถุดิบ

สวนใหญสะทอนใหเห็นถึงสภาพภูมิประเทศ และแสดงใหเห็นถึงการเลือกใชวัตถุดิบที่สามารถหาไดใน

พ้ืนที่ รสชาติของอาหารพ้ืนถิ่นก็เปนเรื่องสําคัญ ในการทําความเขาใจในเอกลักษณของอาหารที่มีใน

พ้ืนที่แหงน้ี รสหวานเปนรสนํา เปรี้ยว เผ็ด เค็มตามลําดับ ดังน้ันผูคนตางถิ่นจึงไมคุนชินกับอาหารใน

พ้ืนที่น้ีเทาไหร แตก็พบวามีอาหารบางชนิดรสชาติไมไดหวานเสมอไป แตกลับข้ึนอยูกับประเภทหรือ

ภูมิปญญาในการสรางรสชาติของอาหารใหเขากับอาหารจานนั้นๆ หรืออาหารบางชนิดนั้นอาจ

ถูกสรางมาใหเขากับวิถีชีวิต หรือการประกอบอาหารตามความสามารถในการปรุงอาหารที่ถูกสรางขึ้น 

   “วัตถุดิบสวนใหญก็มักหาไดตามบาน ซื้อไดทั่วไป อาจมีฤดูกาลบางแตก็ไมไดมี

ราคาแพง หรือไมไดมีเครื่องปรุงที่ยุงยาก คนสวนใหญมักคิดวาอาหารบานเรามันตองหวาน แต

บางครั้งมันก็ไมไดเปนอยางที่คิด เชน อาหารของชาวเรือ หรือชาวประมง เปนตน บางชนิดก็จะไมหวาน

เหมือนอาหารทั่วไป บางอยางก็หวานเลยอันนี้ก็ตองยอมรับ ก็เราคนเมืองนํ้าตาลนะครับ” (อภินันท   

พรสบูรณศิร,ิ 2559) 

   “อาหารของคนในพ้ืนที่ก็มักจะสะทอนความเปนพ้ืนที่ ในเรื่องของวัตถุดิบที่หางาย

ในพ้ืนที่ก็คงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของอาหารพ้ืนถ่ินนะครับ ชะอําเองยังคงรสชาติ

และเอกลักษณของพ้ืนที่อยู แตที่สําคัญคงหารับประทานไดยากเน่ืองจากไมเปนที่นิยมและแพรหลาย

ในธุรกิจทองเที่ยว เน่ืองดวยรสชาติที่แปลกและไมคุนเคย ผมมักจะถูกถามวาอาหารทําไมมันออก

หวาน ผมเองก็ตอบกลับไปวาเมืองเพชรขึ้นช่ือเรื่องนํ้าตาล  นักทองเที่ยวจึงมักนิยมรับประทานอาหาร

ที่ทานงายและหาซื้องาย” (อัครวิชย เทพาสิต,  2559) 

   “ถาถามถึงวัตถุดิบที่หาไดงายในพ้ืนที่ อาทิพืชผักในเขตอําเภอน้ี หรือเน้ือสัตว ก็

นาจะเปนอาหารจําพวกอาหารจากทะเล แตปลาบางชนิดก็สามารถที่จะทดแทนกันได เชนปลาอกกะแล 

บางชวงหาไมได ก็ตองใชปลาโคกทดแทนกัน รสชาติน้ันคนในพ้ืนที่น้ีนิยมรสชาติจัดจาน อยางอาหาร

ที่ช่ือวา ปลาเง่ียน ลักษณะเปนปลาสดกินพรอมนํ้าจิ้มรสจัด รสชาติอาหารบางอยางของคนพ้ืนถิ่น

ออกไปทางหวานซึ่งขาดไมได ลูกคาบางคนที่ไมนิยมหรือช่ืนชอบรสชาติหวาน ก็มักจะบอกทางรานให

ลดความหวานลง แตอาหารแถวน้ีก็ไมไดหวานไปหมดนะ” (พวงเพชร ผึ้งแดง, 2559) 

   “ทางรานก็นําวัตถุดิบที่หาไดในพ้ืนที่มาดัดแปลงเพ่ือสรางความนาสนใจ และมี

รสชาติที่ถูกปากผูบริโภคมากขึ้น สวนเอกลักษณของอาหารในพ้ืนที่น้ัน เทาที่ทราบคนในพ้ืนที่อําเภอ

ชะอําน้ัน ไมนิยมบริโภคอาหารนอกบานเทาไหรนัก อีกทั้งอาหารที่มีในพ้ืนที่สวนใหญจะใชวัตถุดิบทีมี

อยูในทองถิ่น มีรสชาติที่เปนเอกลักษณ อาหารบางชนิดจะออกรสหวาน บางชนิดมีรสชาติเขมขน เผ็ด 
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เค็ม เปรี้ยวตามประเภท หรือชนิดของอาหาร สมัยผมทํางานการทําอาหารคือการนําเสนออาหารที่คน

อาจไมรูจัก เพ่ือทําใหอาหารดูนาสนใจ” (สวาง อรพล, 2559) 

   “วัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารของคนแถวน้ี ก็อยางที่บอกแหละวาอาชีพกับวิถีของ

ชาวบานนาจะแสดงใหเห็นถึงการกินของคนแถวนี้ไดเปนอยางดี อาหารที่เปนของชาวเรือก็มักจะ

ทําอาหารที่ใชเน้ือสัตวจากทะเล กุง หอย ปู ปลา จับสดๆ ก็เอาความสดมาเปนจุดเดนในการ

ทําอาหาร รสชาติคงตองออกจัดจานตามประเภทของเน้ือสัตว อาหารทะเลถารสออนมันคงคาวนาดู 

สวนแกงตามวิถีชาวบาน ปลูกผักปลูกหญา ก็หยิบเอาพืชผักที่พอหาไดตามที่มีมาปรุงรสใหอรอยกินไป

อยางงาย ไมมีขั้นตอนพิถีพิถันมากนัก รสชาติก็ขอใหอรอยถูกปาก เผ็ดบาง หวานนิดๆ ก็อรอยถูกลิ้น

ชาวเพชรบุรี แตอยาลืมความเปนเมืองไทยของหวานขาดไมได อยาใหเสียช่ือความเปนเมืองนํ้าตาล” 

(เอ้ือพร ปตานุรักษกุล, 2559) 

   กลาวโดยสรุปไดวาอาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุดิบและ

รสชาติของอาหารที่สะทอนการนําเอาวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน หรือแมตามการประกอบอาชีพของคน

ในพ้ืนที่ เชน คนที่ทําอาหารทั่วไปก็นําพืชผักพ้ืนบานในการนํามาเปนวัตถุดิบ เชน เน้ือปลาอกกะแล 

ลูกสามสิบ นํ้าตาลโตนดจากตนตาล ซึ่งลวนแลวแตเปนวัตถุดิบในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี สวนรสชาติ

ของอาหารน้ันก็ขึ้นวัตถุดิบที่นํามาปรุงแตงหรือเน้ือสัตวหลัก โดยจะเห็นไดจาก ถาใชวัตถุดิบที่เปนเน้ือ

ปลารสชาติตองจัดเพ่ือลดกลิ่นคาวจากปลา แกงที่เปนหัวใจของมื้ออาหารก็ตองรสจัด ไมใชแคเพียง

รสชาติหวานตามที่คนสวนใหญเขาใจ สวนของหวานก็ตองแสดงถึงความเปนเมืองนํ้าตาลที่ทุกคนรูจัก 

รสชาติจึงตองโดดเดนจากการนําวัตถุดิบมาปรุงแตง 

1.3 ดานกระบวนการขั้นตอนในการปรุงอาหารพ้ืนถิ่นในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มีขั้นตอนในการปรุงที่แสดงใหเห็นถึงความเรียบงายของวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ เชน ชาวเรือประกอบ

อาหารดวยการนําวัตถุดิบมาปรุงรสเพ่ือใหอาหารสุกจากภูมิปญญาทองถิ่น เน่ืองจากบนเรือไมสามารถ

หาอุปกรณครัวมาปรุงอาหารที่ยุงยากได จึงทําใหในบริเวณน้ีไมมีการปรุงอาหารที่สลับซับซอน ใช

วิธีการปรุงและขั้นตอนที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของวัตถุดิบที่สด สามารถนํามาใชในการประกอบ

อาหารแตละประเภท อุปกรณที่ใชก็หาไดตามครัวเรือนทั่วไป หรือข้ันตอนที่เหมาะกําการดําเนินชีวิต 

และอาชีพของคนในพ้ืนที่ 

    “ชาวเรือเวลาออกเรือคงไมสามารถทําไรไดมาก จะยุงยากก็ไมมีเวลา ขั้นตอนเยอะ

ก็คงไมไดกิน หยิบจับอะไรก็พยายามทําเปนอาหารเพ่ือปะทังชีวิต สวนชาวบานทั่วไปก็ไมพิถีพิถันทัน

อะไรมากมั้งครับทําตามวิถีชาวบานตามปะสาคนหาเชากินคํ่า ถามัวแตทําอาหารที่ขั้นตอนเยอะคงอดตาย 

ทําใหอรอยทานไดใชคุณคาของอาหารเปนหลักคงเพียงพอ” (อภินันท   พรสบูรณศิริ, 2559)  
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   “ผมวาการปรุงอาหารของคนในพ้ืนที่แถบน้ีไมวุนวายมากนักเน่ืองจากวิถีชีวิตสวน

ใหญหมดไปกับการประกอบอาชีพ เพ่ือทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง และดูและครอบครัว ผมวาเอา

งายเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตแคน้ีก็นาจะเพียงพอกับการทําอาหารในแตละมื้อของชาวบาน 

นอกจากน้ันการปรุงอาหารอาจขึ้นอยูกับอาชีพเชนชาวประมงในพ้ืนที่” (อัครวิชย เทพาสิต, 2559) 

   “อาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอํา ก็คิดวาขั้นตอนการทําก็คงเหมือนอาหารทั่วๆ ไป

ไมไดมีขั้นตอนในการทําแปลกอะไร คงเอางายเขาวา เพราะเทาที่เห็นคนในพ้ืนที่กินอยูงายๆ ไมมีการ

ทําไรใหเสียเวลา เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว อาหารบางชนิดก็รับประทานแบบสด เชน ปลาเง่ียน มีการ

นําปลามาแลเอาแตเน้ือ ลอกหนังปลาออก กินกับนํ้าจิ้มรสจัด หรือปลาอกกะแล เอามาทําใหสุกดวย

นํ้ามะนาว เหมือนลักษณะการพลา กินกับเครื่องพลา แตใชใบกระเพราแทนใบสะระแหนก็ได” 

(พวงเพชร ผึ้งแดง, 2559) 

   “อาหารในชะอําเทาที่เห็นจากวิถีชาวบานแถวนี้ ก็คิดวาถายุงยากคงไมทํากินกัน 

เอาสะดวกรวดเร็ว ปรุงแลวยังคงคุณคาของวัตถุดิบที่นํามาปรุง แสดงใหเห็นถึงความงายๆของคนแถบน้ี

ไมลําบากแตอาจมีเทคนิคเฉพาะของคน หรือแตละบาน” (สวาง อรพล, 2559) 

   “จากการดําเนินชีวิตที่เรียบงายของคนแถวน้ี อาหาร ข้ันตอนการปรุงจึงทํากินกัน

ตามประสา ไมยุงยากมากมาย ที่ตองบอกยํ้าบอยๆ คือการปรุงอาหารตามอาชีพ หรือการประกอบ

อาชีพของคนแถวน้ี อาหารจึงสะทอนความเปนชาวบานในพ้ืนที่ไดเปนอยางดี มีการนําเอาสิ่งที่หาได

รอบตัวมาสรางเปนอาหาร เมื่อปรุงเสร็จแลวก็ยังเห็นถึงคุณคา วัตถุดิบหลักของอาหารจานน้ันๆ” 

(เอ้ือพร ปตานุรักษกุล, 2559) 

   กลาวโดยสรุปไดวาอาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานกระบวนการ

ขั้นตอนในการปรุง สะทอนถึงความเรียบงายในการปรุง แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพที่

นําเอาวัตถุดิบเทาที่หาไดมาปรุงเพ่ือการเลี้ยงปากทอง ไมเนนการปรุงและข้ันตอนที่ยุงยาก แตอาหาร

ที่ไดยังคงไวซึ่งรสชาติและคุณคาของอาหาร และแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของวัตถุดิบที่นํามาปรุง ใช

เครื่องปรุงที่มีอยูในพ้ืนถิ่นเทาที่หาไดมาใชในการทําอาหารแตละชนิด 

2. จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ

ชาวบาน เพื่อรวบรวมคุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

กระบวนการปรุง ที่สะทอนความเปนอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การ

ดําเนินการสัมภาษณจะมีแนวคําถามซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอกวางๆ หรือเปนคําถามปลายเปด ใชเปน

แนวทางในการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลัก โดย ผลการสัมภาษณปรากฏ ดังน้ี 
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2.1 คุณลักษณะหรอืเอกลักษณของอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   อาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีคุณลักษณะที่มีรูปแบบ

ของอาหารที่มีเอกลักษณของชาวหัวหินแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบงาย ไมมีขั้นตอนในการปรุงที่

ยุงยากมากนักเน่ืองดวยวิถีชีวิตที่สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย เกษตรกรรม และทําประมงพ้ืนบาน 

ดวยวิถีที่ไมยุงยากนักจึงทําใหคนในพ้ืนที่สวนใหญมักบริโภคอาหารที่ปรุงงาย รสชาติที่เปนเอกลักษณ 

คือหวาน และเผ็ด น้ีคงเปนรสชาติของคนตามหัวเมืองชายทะเล 

   “ชาวหัวหินกินอยูกันอยางงายๆ คนสวนใหญมักมองวาอาหารของหัวหินก็คงไมพน

อาหารทะเล เพราะวาคนสวนใหญทําอาชีพประมงกัน สวนครอบครัวก็มีวิถีชีวิตที่ตองอาศัยทะเลเปน

แหลงทํามาหากิน อาหารบางสวนก็มักมาจากทะเล สวนพืชผักก็ปลูกกินกันเองในครัวเรือน หรือ

พืชผักบางชนิดก็มาจากการเพาะปลูกของคนที่ทําอาชีพเกษตรกรรม เทาที่เห็นอาหารที่นาจะแสดงออก

ถึงความเปนเฉพาะถิ่นคือแกงสมพริกนก หอยเสียบมะละกอ”  (นพพร วุฒิกุล, 2559) 

   “คนหัวหินมักกินอยูตามวิถีชีวิตปกติ เทาที่เห็นก็กินอาหารทั่วไป คอนขางจะออก

แนวเรียบงาย ไมมีพิธีรีตองมากนัก คนที่เปนชาวประมงกินอยูตามรูปแบบชีวิตของชาวประมง พอคา 

แมคาที่อยูในบริเวณชุมชนก็กินอาหารที่อยูในชุมชนน้ัน มีอะไรก็กินไปตามน้ัน เพราะสวนใหญทํา

อาชีพคาขาย สวนผูทําอาชีพเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ก็อยูกินพืชผักของตนเองบาง ไมมีความหลากหลาย

ของอาหาร เทาที่เห็นหรือบางอยางก็มีคลายคลึงกับอาหารเมืองเพชร แตที่ผมคิดวาถามาหัวหินแลว

ไมไดกินหอยเสียบกับมะละกอสด อาจพูดไดวายังมาไมถึงหัวหิน” (พรเลิศ อุนเจริญ, 2559) 

   “คนหัวหินสวนใหญก็ทําอาหารกินเองตามบาน อาหารที่กินกันก็สืบทอดกันมาจาก

ครอบครัว เห็นพอแมทําก็ทําตามวิถีชีวิต ใครมีเรือก็ออกหากุงหอยปูปลามาทําอาหารกิน คนเรือก็

ไมไดมีเวลามาทําอาหารที่ยุงยาก กินอยูกันอยางงายๆ สวนที่เหลือก็นําตากแหงเก็บกินตอนชวงออก

เรือไมได ที่รานเองก็รับซื้อมาบาง เอามาทําเปนเมนูที่ขายอยูในปจจุบัน เชนแกงสมพริกนก ถาเปนผัก

ที่หาไดในพ้ืนที่ซื้อจากตลาดบาง ซื้อจากชาวบานที่ปลูกไวขายบาง”  (นันทพล จิรลภัสปรีดา, 2559) 

   “ผมเองก็ไมใชคนในพ้ืนที่ แตเทาที่เห็นอาหารที่อยูในบริเวณน้ี ก็ไมไดมีอะไรที่มัน

แตกตางจากพ้ืนที่อ่ืนๆ มากนัก กินอยูกันเรียบงาย สวนอาหารในโรงแรมไมไดเอาอาหารในพ้ืนที่มาใช

เปนรายการอาหารสําหรับเพ่ือขายใหแกลูกคา จะมีเรื่องวัตถุดิบที่หาไดในพ้ืนที่มาเปนสวนประกอบ 

เชน อาหารทะเลจากชาวประมง พืชผักที่มีอยูพ้ืนที่ แตก็เห็นชาวหัวหินมีอาหารที่เปนเอกลักษณอยู

พอสมควร” (กิตติพัฒน หางาม, 2559) 

   “คนหัวหินกินอยูกันตามอาชีพ ใครทําอาชีพประมงก็นําเอาสิ่งที่หามาไดในการ

ออกเรือมาใชเพ่ือการยังชีพ ไมมีอาหารที่ใชเพ่ือพิธีกรรมบางอยางที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ใชความ

เรียบงายของวิถีชีวิตมาเปนตัวกําหนดรูปแบบของอาหาร หรืออาจจะพูดไดวาอาหารในพ้ืนที่สะทอน

ถึงการประกอบอาชีพของคนหัวหิน นอกจากน้ีแลวคนสวนใหญในพ้ืนที่ที่ไมไดทําอาชีพประมงก็คาขาย 
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บางก็เพาะปลูกพืชผักเล็กนอย ใชขายบาง กินเองบาง แตก็มีอาหารบางอยางที่บงบอกถึงความเปนหัว

หิน เชน หอยเสียบยางมะละกอ หอยเสียบที่ไดมาจากชาวประมงที่นํามาถนอมอาหาร และมะละกอก็

อาจขึ้นเองตามครัวเรือน กินกับนํ้าจิ้มออกรสหวานตามหัวเมืองชายทะเล  หรืออีกอยางที่หากินที่อ่ืน

ไมไดคือแกงสมพริกนก และถามาที่น่ีขาดเสียไมไดเปนขนมขาวฟาง” (วรรณา โชคสุชาติ, 2559) 

   กลาวโดยสรุปไดวาอาหารพื้นถิ่นของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดาน

คุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหารพ้ืนถิ่นในบริเวณน้ีกินอยูกันตามวิถีชีวิตการประกอบอาชีพทั้ง

ชาวประมง อาชีพเกษตรกรรมที่ไมไดมีการเพาะปลูกเพ่ือการคาขายมากนัก แตเปนการทําการเกษตร

ในครัวเรือน อาชีพคาขายของคนที่อยูในตัวเมืองที่กินอยูกันอยางงายๆ ไมมีเวลามากนักเพราะตองทํา

การคาขาย หรืออาจกลาวไดวา อาหารของชาวหัวหินสะทอนถึงวิถีชีวิตที่เรียบงาย อาหารกับการ

ประกอบอาชีพมีการถายทอดเอกลักษณในระดับครัวเรือน และพบวาอาหารที่เปนเอกลักษณของหัว

หินคือ หอยเสียบมะละกอ แกงสมพริกนก และขนมขาวฟาง ซึ่งอาหารทั้ง 3 ชนิดน้ี บงบอกถึงความ

เปนตัวของอําเภอหัวหินเปนอยางดี 

2.2 ดานวัตถุดิบ และรสชาติของอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   วัตถุดิบของอาหารในพ้ืนที่น้ี สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพและความ

เปนอยูที่เรียบงาย โดยการหยิบเอาวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น หรือจากการประกอบอาชีพ เชน ปลาจาก

การทําประมง มะละกอจากการทําการเกษตร มาใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหาร ในสวนของ

รสชาติก็มีความหลากหลายไมไดถูกจํากัดหรือถูกมองวามีรสชาติใดรสชาติหน่ึงเพียงอยางเดียว อาหาร

บางชนิดมีรสชาติเผ็ดรอน อาหารบางชนิดใชความหวานเปนตัวชูรสชาติ และถูกลบภาพของอาหารใน

พ้ืนที่ที่มีรสชาติหวานเพียงอยางเดียว  

   “อาหารทะเลคงเปนวัตถุดิบหลักของอาหารของชาวหัวหิน เพราะเน่ืองจากคนใน

พ้ืนที่ทําอาชีพประมง มีสภาพภูมิประเทศติดทะเล สิ่งที่ไดจากการไปออกเรือก็นํามาเปนวัตถุดิบใน

การประกอบอาหาร ชาวบานบางคนก็เอาพืชผักที่อยูตามบานมาเปนวัตถุดิบในการทําอาหาร ก็ได

อาหารที่ใชวัตถุดิบในพ้ืนที่ สวนรสชาติ ผมก็มองวาอาหารบางอยางก็มีรสเผ็ด อาหารบางอยางก็มี

หวาน ไมใชจะหวานไปซะทุกอยาง กวา 40 ป ตามอายุของผม อาหารพ้ืนที่ของหัวหินบางอยางก็คง

ความเปนเอกลักษณของรสชาติในพ้ืนที่คือรสเผ็ดและรสหวาน” (นพพร วุฒิกุล, 2559)  

   “วัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารในพ้ืนที่พบวาสวนใหญมาจากการนําของที่อยูใน

ทองถิ่นหรือจากการประกอบอาชีพมาใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหาร มีอาหารทะเลเปนวัตถุดิบหลัก 

อยางหอยเสียบก็เปนวัตถุดิบที่มาจากทะเลเชนเดียวกัน หรือแมกระทั่งมะละกอตามบานก็ข้ึนงาย เอา

วัตถุดิบทั้งสองมารวมกันก็กลายเปนอาหารสะทอนถึงเอกลักษณชาวหัวหิน ไปหากินที่อ่ืนก็คงไมได 

หรืออาหารบางอยางก็ใชวัตถุดิบที่หางาย ผมมักจะถูกถามบอยๆ วารสชาติอาหารของหัวหินเปน

อยางไร คนหัวหินเคากินรสอะไรกัน บางคนก็บอกวาตองหวาน บางคนก็บอกวาไมถูกปากกับรสชาติ
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อาหารในแถบน้ีเทาไหร ผมคิดวาตามเมืองชายทะเลสวนใหญก็มีรสชาติหวานติดอยู แตรสชาติอาหาร

ของหัวหินก็ไมไดหวานกันเสมอไป” (พรเลิศ อุนเจริญ, 2559) 

   “ก็อยางที่บอกแหละครับ วาอาหารหัวหินวัตถุดิบหลักๆ ก็มาจากทะเล วัตถุดิบ

สวนใหญที่นํามาทําเปนเมนูของหัวหินหรือแมกระทั่งของรานผมก็เปนปลา กุง หรือหอยบางชนิด 

รสชาติของอาหารพวกน้ีก็จะมีเอกลักษณ เนนเรื่องความสด การปรุงอาหารก็ตองคํานึงถึงการลดกลิ่น

คาวของอาหารแตตองอยาหลงลืมที่จะทําใหเห็นถึงความสดของอาหารที่นํามาปรุง คนสวนใหญมักคิด

วาอาหารแถบน้ีตองหวาน ก็ตองยอมรับแหละครับเพราะอยูใกลเมืองนํ้าตาล อาจมีออกรสหวานไป

บาง แตก็ไมไดหวานไปทุกจาน เชน แกงสมพริกนกก็ตองมีรสเผ็ดจัดจาน ใสใบกระเพราเพ่ือเพ่ิมความ

เผ็ดรอน ปรุงรสดวยนํ้ามะขามเปยก ตัดดวยนํ้าตาลเพ่ือเพ่ิมความกลมกลอมของรส ไมยุงยากเลยครับ

สําหรับการทําอาหารในพ้ืนที่น้ี” (นันทพล จิรลภัสปรีดา, 2559) 

   “ตองยอมรับครับ อาหารในแถบนี้ถูกมองวามีรสหวานนํา แตจริงๆแลว เทาที่

สัมผัสอาหารไมไดมีรสหวานไปเสียทั้งหมด อาหารบางจานมีรสจัดจากการที่มีวัตถุดิบของพ้ืนที่ที่เพ่ิม

รสชาติใหกับอาหาร หรือแมกระทั่งวัตถุดิบที่เปนอาหารทะเล หากทํารสออนหรือออกรสหวานอาจทํา

ใหอาหารมีความคาวได ในสวนของวัตถุดิบของหัวหิน ก็เขาใจวาเมืองชายทะเลก็ตองมีวัตถุดิบหลักที่

เปนอาหารทะเล และใชพืชผักที่มีอยูในพื้นที่หรือหาซื้อไดงาย ลูกคาเองก็มักถามวาถารสชาติที่

รับประทานนอกโรงแรมจะมีรสชาติอยางไร จะหวานอยางที่มีคนบอกไวหรือไม สิ่งที่นึกออกนาจะเปน

หอยเสียบที่มีขายอยูในหัวหิน ปจจุบันก็เหลืออยูไมกี่ราน พยายามชูรสชาติของวัตถุดิบที่เปนหอยเสียบ 

กินกับนํ้าจิ้มรสหวานก็มีรสชาติดี คงหากินไมไดจากพ้ืนที่อ่ืน” (กิตติพัฒน หางาม, 2559) 

   “วัตถุดิบที่สะทอนวิถีชีวิตของชาวหัวหินหรือที่มักจะไดยินบอยๆ วาหัวหินเปนถิ่นมี

หอย ก็จะพบวาอาหารที่มีหอยเปนวัตถุดิบหลักที่เปนที่รูจักก็คือหอยเสียบกับมะละกอ กินกบันํ้าจิ้มหวาน 

โรยถั่ว โรยพริก แคน้ีก็ไดรสชาติของความเปนหัวหิน หรือวัตถุดิบอ่ืนๆ ที่พบในการนํามาประกอบ

อาหารพื้นถิ่น โดยทั่วไปแลวนั้นก็เปนวัตถุดิบหลักจากการประกอบอาชีพประมง คืออาหารทะเล 

รสชาติของอาหารอาจจะติดหวานเล็กนอย เพราะขาดไมไดที่จะตองปรุงรสดวยนํ้าตาล แตไมไดมี

ความหวานในอาหารทุกๆจานของหัวหิน แกงสมพริกนกเปนอาหารหัวหินที่มีรสเผ็ดรอนจากพริกและ

ใบกระเพรา มีปลาเกาเปนวัตถุดิบหลักของอาหารจานน้ี ของหวานของคนหัวหินที่เปนที่รูจัก คงหนีไมพน

ขาวฟาง กินคูกับนํ้ากะทิที่มีรสหวานมันจากวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหาร” (วรรณา โชคสุชาติ, 2559) 

   กลาวสรุปไดวาวัตถุดิบหลักของอาหารในพ้ืนถิ่นหัวหินน้ันเปนอาหารทะเลโดย

ชาวประมงในพ้ืนที่ใชเปนสวนประกอบหลักของอาหาร และมีการถนอมอาหารทะเลที่นํามาเปน

วัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารพ้ืนถิ่นบางจาน พืชผักที่นํามาเปนสวนประกอบของอาหารในพ้ืนที่ก็เปน

สิ่งที่หาไดงาย รสชาติของอาหารในพ้ืนที่ มีรสชาติที่เหมาะสมกับวัตถุดิบหลัก เชน แกงสมพริกนกมี

รสชาติเผ็ดรอนทั้งจากพริกและใบกระเพรา อาหารอีกจานหน่ึงคือหอยเสียบมะละกอมีรสชาติเค็มจาก
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หอยเสียบที่มีการถนอมอาหารไวรับประทานไดนานย่ิงข้ึนและรสชาติของมะละกอที่ชวยลดความเค็ม

ของหอยเสียบได พรอมรับประทานคูกับนํ้าจิ้มรสหวานโรยถั่วคั่วบดและพริกตําหยาบ มีรสชาติที่ลงตัว

เขากันไดดีของวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารจานน้ี สวนขนมหวานขาวฟางน้ัน ก็มีรสชาติหวานมันหอม

จากนํ้าตาลและกะทิ น่ีเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงการนําเอาวัตถุดิบในพื้นที่มาปรุงอาหารเพื่อใหเกิด

รสชาติเฉพาะถิ่น  

2.3 ดานกระบวนการขั้นตอนในการปรุง อาหารพื้นถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีขั้นตอนการปรุงที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่ประกอบอาหารรับประทานกันภายใน

ครอบครัว สะทอนถึงกระบวนการที่เรียบงาย การประกอบอาชีพ อุปกรณเครื่องใชภายในครัวที่หาได

ทั่วไปในทุกครัวเรือน  

   “ชาวหัวหินกินอยูอยางงาย ดวยการประกอบอาชีพมีทั้งอาชีพประมง คาขาย เวลา

สวนใหญจึงหมดไปกับอาชีพ ไมมีเวลามาประกอบอาหารอะไรที่ยุงยาก ทําแกงบาง อยางแกงพริกนก

ก็ไมมีขั้นตอนมากนัก พริกแกงก็ไมมีอะไรมากไมเหมือนพริกแกงทั่วไป ออกไปทางไมละเอียด เนนการ

ใหเห็นถึงวัตถุดิบที่ดี ใชเวลาในการปรุงไมนาน ก็กินกันไดทุกครัวเรือน แตบางอยางมันก็หายไปนะครับ 

การซื้อกินก็งายขึ้นกวาแตกอน อาหารหัวหินก็เลยสูญหายไป ก็จะไปเห็นตามรานอาหารมากกวาที่จะ

เห็นกันตามบานเรือนทั่วไป”  (นพพร วุฒิกุล, 2559)  

   “ เทาที่เห็นก็คิดวาวิธีการปรุงอาหารนาจะเกิดจากระยะเวลา เพราะคิดวาการปรุง

อาหารที่มีขั้นตอนที่ยุงยาก ก็จะไมเหมาะกับคนในพ้ืนที่น้ี กินงายๆ อยูงายๆ หมดเวลาไปกับการ

ประกอบอาชีพมากกวา หรือแมกระทั่งอาหารบางชนิดก็สูญหายไปจากครัวเรือน ก็ไดตามรานเล็กริม

ถนน ทุกวันน้ีรานแบบน้ีก็คอยเร่ิมหายไป หรือในอนาคตอาจไมเหลือใหนักทองเที่ยวไดบริโภคอีก คน

สวนใหญก็เลือกที่การปรุงอาหารที่ไมยุงยาก ตองแสดงใหเห็นถึงวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหาร ใช

การตม ปงหรือยางในการประกอบอาหาร บางครั้งก็เปนอาหารพวกแกง ตอนน้ีที่ไดรับความนิยมก็คือ

มะละกอหอยเสียบก็ทําไดงายๆ แตก็คอยๆ หายไป เพราะราคาของหอยเสียบที่แพงข้ึน จะใชของอ่ืน

มาทดแทนก็จะทําใหรสชาติไมเหมือนเดิม การปรุงแมวาจะดูงาย แตก็ตองใจเย็นเพราะตองใชเวลาใน

การปงหอยเสียบ” (พรเลิศ อุนเจริญ, 2559) 

   “รานทั่วไปก็อาจจะหายาก การปรุงอาหารของหัวหินไมไดยุงยากแตบางคนอาจจะ

ไมเขาใจเรื่องการปรุง หรือแมกระทั่งรสชาติที่ถูกตองของอาหาร ผมจําไดวาอาหารบางอยางที่ผมเอา

มาขาย ผมเห็นแมทําอาหาร แมทํางานบาน แตแมก็ยังทําอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัว ไมไดเห็นวา

ไมมีอะไรที่มันยุงยากหรือซับซอน แตการปรุงคือการนําเอาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาผานวิธีการบางอยาง

เพ่ือนําเสนอเพ่ือทําใหเห็นถึงวิถีการกิน ที่สะทอนวิถีชีวิตที่เรียบงายของคนหัวหิน อยางกระบวนอยาง

หน่ึงในการปรุงคือตองไดวัตถุดิบที่ดี พอไดวัตถุดิบมาแลวตองรีบประกอบอาหาร อยาทิ้งไวนานเพราะ

รสชาติอาหารอาจเปลี่ยนไปได อยางแกงสมพริกนก พริกแกงก็ทํางาย ตองบอกลูกนองเสมอวาตอง
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โขลกหยาบๆ ใสทั้งพริกเขียวพริกแดง กะปใสลงไป ต้ังนํ้าใหเดือด ใสปลา ปรุงรส แคน้ีก็สุดยอด

อาหารหัวหินแลวครับ” (นันทพล จิรลภัสปรีดา, 2559) 

   “การทําอาหารในโรงแรมอาจมีข้ันตอนเยอะ แตการทําอาหารของหัวหินแทบไมมี

ขั้นตอนอะไรที่ยุงยากเลย ตามรานอาหารทั่วไปไมไดมีความพิถีพิถัน แมกระทั่งการนําเสนออาหารที่

งายๆ ไมเหมือนกับที่อยูในโรงแรม ถาจะนํามาทําเปนอาหารที่ใชในโรงแรม อาจตองมีการปรับวิธีการ

ปรุงที่พิถีพิถัน การนําเสนอใหมากย่ิงขึ้นใหเกิดความสวยงาม นารับประทาน เหมาะสมกับราคาที่ขาย

ในโรงแรม แมวาจะมีวัตถุดิบที่ดีแลว แตการจัดวางก็ตองใสใจในทุกรายละเอียด ตอนน้ีกําลังนิยมพูด

ถึงเชนแกงสมพริกนก ซึ่งวิธีการปรุงงายมาก แตหากมาปรับนิดหนอยก็สามารถทําใหเปนอาหารที่อยู

ในโรงแรมได การหั่นเน้ือปลาใหมีช้ินเทาๆ กัน อาจจะไมเหมือนกับการทําที่บานทั่วไปที่ใชสวนไหน

ของปลาก็ได ดังน้ันถาจะทําอาหารสําหรับโรงแรมผมวาการปรุงอาจจะไมใชเรื่องยาก แตตองเนนใน

เรื่องของการนําเสนอใหอาหารจานน้ันๆ นาสนใจมากย่ิงขึ้น”  (กิตติพัฒน หางาม, 2559) 

   “หัวหินเปนหัวเมืองชายทะเลคะ สําหรับการปรุงอาหารน้ันแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต

ของชาวหัวหินที่สวนใหญประกอบอาชีพ คาขายบาง ประมงบาง เกษตรบาง ชาวหัวหินกินอยูงายๆ 

ถาจะตองปรุงอาหารก็จะทําอะไรงายๆ เพ่ือการดํารงชีพ อยางที่กลาวไปขางตนก็จะเห็นถึงการปรุงที่

เรียบงาย เชนมะกอหอยเสียบที่นําหอยเสียบไปปงกินกับมะละกอดิบพรอมดวยนํ้าจิ้มหวานๆ แคน้ีก็

สัมผัสถึงรสหัวหินไดแลว หรือแกงสมพริกนกที่ใชพริกแกงที่ไมไดมีสวนประกอบของพริกแกงเยอะ ใช

เน้ือปลาและใบกระเพรา เพ่ือสรางกลิ่นและรสชาติที่นาสนใจของอาหาร สวนของหวานขางฟางน้ันแค

เคี่ยวขาวฟางกับนํ้าเปลา เคี่ยวจนไดที่แลวจึงเติมนํ้าตาลลงไป เวลารับประทานโรยหนาดวยหัวกะทิ ที่

เลามาน้ันทําใหเห็นวาอาหารของชาวหัวหินน้ันมีวิธีการปรุงที่ไมยุงยากเลย แตดวยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ไปในปจจุบันทําใหอาหารบางอยางไมไดถูกปรุงอยูในครัวเรือน แตอาจจะพบไดตามรานอาหารทั่วไป” 

(วรรณา โชคสุชาติ, 2559) 

 กลาวสรุปไดวากระบวนการขั้นตอนในการปรุงอาหารหัวหินน้ัน มีขั้นตอนที่ไมซับซอน ไม

ยุงยาก แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตของคนในครอบครัวของชาวหัวหิน 

วิธีการปรุงยังคงไวซึ่งเร่ืองของรสชาติจากวัตถุดิบหลัก การทําอาหาร 1 อยาง อาจมีข้ันตอนเพียง 1-2 

วิธีการปรุงเทาน้ัน เชน มะละกอหอยเสียบ ใชเพียงการปงหอยเสียบ และการปรุงนํ้าจิ้มเทาน้ัน หรือ

แกงสมพริกนก ก็เพียงแคโขลกพริกแกงและตมนํ้าใหเดือด ใสวัตถุดิบลงไป ปรุงรสก็ถืออันเปนการ

เสร็จสิ้นกระบวนการการปรุงอาหาร ของหวานคือขาวฟาง มีกระบวนการคือการนําขาวฟางตมกับนํ้า

เมื่อเดือดก็เพียงปรุงรสชาติดวยนํ้าตาล เวลารับประทานโรยหนาดวยหัวกะทิ ก็ไดของหวานมา

รับประทาน จากที่กลาวมาน้ัน แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวหัวหินที่ใชการปรุงอาหารอยางเรียบงาย 

แตคงไวซึ่งเอกลักษณของรสชาติ  
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 ตอนที่ 2 (D2) การออกแบบและพัฒนาอาหารพื้นถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (Design and Development : D and D) 

 เปนการศึกษาและวิเคราะหจากขอมูลพ้ืนฐานทางดานอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือพัฒนาสูตรอาหาร

พ้ืนถิ่น และโดยพัฒนาสูตรอาหารบนพื้นฐานบริบทของวัฒนธรรมอาหารและภูมิปญญาอาหาร เพ่ือ

การพัฒนาใหอาหารพ้ืนถิ่นเปนสินคาทางการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผูวิจัยไดพัฒนาสูตรอาหารโดยมีขันตอนดังตอไปน้ี 

 การคัดเลือกสูตรอาหารจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูล เพ่ือจัดอาหารใหเปนไป

ตามหลักสากลหรือ อาหารเปนชุด (Set Menu) โดยแบงเปนอาหารชุดชะอํา และชุดหัวหิน ในแตละ

ชุดจะประกอบไปดวยอาหารเรียกนํ้ายอย อาหารหลัก และอาหารหวาน รวมเปนอาหารคาว 4 สูตร

และสูตรอาหารหวาน จํานวน 2 สูตร อาหารจานนั้นๆจะตองแสดงใหเห็นคุณลักษณะของอาหาร 

วัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการปรุงสะทอนความเปนอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี 

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ และพัฒนาอาหารพ้ืนถ่ินใหสามารถพัฒนาเปนสินคาทางการทองเที่ยว 

โดยเฉพาะสามารถพัฒนาใหเปนอาหารที่จําหนายในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในพ้ืนที่ได โดย

คํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนไทย 

2. เอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

3. เทคนิคการปรงุอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

4. รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

5. การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 

 การศึกษานวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่นเชิงรุกในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอ   

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบอาหารพื้นถิ่นในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน และจังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา ใหเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ไดพบอาหารทั้งสองพ้ืนที่ ดังตอไปน้ี 

 อาหารพ้ืนถิ่นที่พบในพ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี หรืออาหารชุดชะอํา 

 1. พลาปลาอกกะแล 

  สวนผสม 

1.1 เน้ือปลาอกกะแล  

1.2 พริกขี้หนู 

1.3 ตะไคร  

1.4 หอมแดงใบสะระแหน/ใบกระเพรา  

1.5 นํ้ามะนาว 
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1.6 นํ้าปลา  

1.7 เกลือปน 

 2. แกงลูกสามสิบ 

  สวนผสม 

2.1 ปลาท ู  

2.2 ลูกสามสิบ 

2.3 พริกแหงแกะเมล็ดออก  

2.4 ขาหั่นฝอย 

2.5 กระชายหั่นฝอย 

2.6 กระเทียมซอย 

2.7 ตะไครหั่นฝอย 

2.8 ผิวมะกรูดหั่นฝอย 

2.9 กะป  

2.10 พริกไทย 

2.11 นํ้าตาลโตนด  

2.12 เกลือปน 

2.13 นํ้าปลา 

 3. ขนมโค 

  สวนผสม 

3.1 แปงขาวเหนียว  

3.2 นํ้าเปลา 

3.3 มะพราวทึนทึกขูดเปนเสน  

3.4 นํ้าตาลโตนด 

3.5 หัวกะท ิ  

3.6 นํ้าตาลทราย 

3.7 เกลือปน  

3.8 ใบเตย 
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 อาหารพ้ืนถิ่นที่พบในพ้ืนที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 1. มะละกอหอยเสียบ 

 สวนผสม 

1.1 หอยเสียบ  

1.2 มะละกอ 

1.3 นํ้าตาลทราย  

1.4 นํ้าสมสายชู 

1.5 เกลือปน  

1.6 ถั่วลิสงบด 

1.7 พริกนกโขลกหยาบ 

 2. แกงสมพริกนก 

  สวนผสม 

2.1 ปลาเกา  

2.2 พริกนก 

2.3 หอมแดง  

2.4 กะป 

2.5 มะขามเปยก  

2.6 นํ้าตาลโตนด 

2.7 นํ้าปลา  

2.8 นํ้ามะนาว 

2.9 กระเพรา  

2.10 นํ้าเปลา 

 3. เปยกขาวฟาง 

  สวนผสม 

3.1 ขาวฟาง  

3.2 นํ้าตาลโตนด 

3.3 นํ้าเปลา  

3.4 เกลือปน 

3.5 หัวกะทิ  

3.6 แปงมัน 

3.7 ใบเตย 



104 

 จากรายการอาหารพื้นถิ่นของพื้นที่อําเภอชะอํา และอําเภอหัวหินที่ไดมีการประกอบ

อาหารโดยทั่วไป ผูวิจัยจึงไดจัดรายการอาหารเปนอาหารชุด (Set Menu) ของทั้งสองพ้ืนที่ศึกษา 

พรอมกับพัฒนาสูตรอาหารดังกลาวใหมีวิธีการช่ังตวงวัด วิธีการปรุงและการนําเสนอ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล  

 สํารับที่ 1 สํารบัชะอํา มี 3 ตํารับอาหาร 

1. อาหารเรียกนํ้ายอย คือ พลาปลาอกกะแล 

2. อาหารจานหลัก คือ แกงลกูสามสิบ 

3. อาหารหวาน คือ ขนมโค 

 สํารับที่ 2 สํารบัหัวหิน มี 3 ตํารับอาหาร 

1. อาหารเรียกนํ้ายอย คือ มะละกอหอยเสียบ 

2. อาหารจานหลัก คือ แกงสมพริกนก 

3. อาหารหวาน คือ เปยกขาวฟาง 

 การพัฒนาสูตรในครั้งน้ี มีขั้นตอนในการสรางสูตรมาตรฐานดังน้ี 

1. ศึกษาสูตรอาหารโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักทั้ง 2 พ้ืนที่ และจดบันทึก

รวบรวมขอมูลสวนผสม ขั้นตอน กระบวนการปรุง และเอกลักษณเฉพาะในพ้ืนที่ 

2. เทียบเคียงสูตรอาหารจากตําราอาหารใกลเคียง แลวนํามาปรับปรุงสวนผสมใหสอดคลอง

กับเอกลักษณของพ้ืนที่ 

3. ทดลองปรุงอาหารจากสูตรอาหารที่ไดรวบรวมมาพรอมจดบันทึกปริมาตรที่ใชในการ

ประกอบอาหารแตละชนิด โดยวิธีการช่ัง ตวง วัด ตามหลักสากล 

4. ทดสอบรสชาติอาหารจากสูตรที่จดบันทึกไว เพ่ือใหไดตัวอยางรสชาติอาหารที่ไดในแต

ละจานน้ัน สามารถนําไปใหนักทองเที่ยวรับประทานไดตามเอกลักษณที่พบในการสัมภาษณของแตละ

พ้ืนที ่

5. จดบันทึกวัตถุดิบและเครื่องปรุงตามปริมาตรตามรสชาติที่ตองการ พรอมกับมีการ

ปรับปรุงการนําเสนออาหารผสานวัฒนธรรม ใหอาหารแตละจานมีความนาสนใจ กระตุนความ

ตองการของนักทองเที่ยว และยังสะทอนถึงความเปนเอกลักษณของอาหารพ้ืนถิ่นในแตละจาน  

 อาหารทั้ง 2 สาํรับน้ัน ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงพัฒนาสูตรดังน้ี 

 สํารับที่ 1 สํารบัชะอํา มี 3 ตํารับอาหาร  
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ตารางที่ 11 ตํารับอาหารเรียกนํ้ายอย คือ พลาปลาอกกะแล 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. เนื้อปลาอกกะแล 150 กรัม  

2. พริกขี้หนู 15 กรัม  

3. ตะไคร 20 กรัม  

4. หอมแดง 15 กรัม  

5. ใบสะระแหน 5 กรัม  

6. น้ํามะนาว 30 มล.  

7. น้ําปลา 10 กรัม  

8. เกลือปน 2 กรัม  

 

 วิธีทํา  

1. นําเน้ือปลาอกกะแรแชดวยนํ้ามะนาวทิ้งไวโดยประมาณ 3 นาที เพ่ือใหเน้ือปลาสุก 

2. ทํานํ้าพลาโดยการนําพริกข้ีหนู ตะไคร หอมแดง ซอยละเอียดใสลงในอางผสม ปรุงรส

ดวยนํ้าปลา นํ้ามะนาว เกลือปน  

3. นําเน้ือปลาอกกะแลที่แชในนํ้ามะนาว มาคลุกกับนํ้าพลา แลวจัดลงจาน โรยหนาดวย

ใบสะระแหน 

 ลักษณะของอาหาร เน้ือปลาสุกดวยนํ้ามะนาวจนลักษณะของเน้ือเปลี่ยนเปนสีขาว นํ้า

พลามีรสชาติจัดจานหอมสมุนไพรที่ใสลงในนํ้าพลา ไดความหวานจากเน้ือปลาสด 
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ตารางที่ 12 ตํารับอาหารจานหลัก คือ แกงลูกสามสิบ 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

 พริกแกงคั่ว 

1. ปลาทูยาง 100 กรัม  

2. หอมแดง 50 กรัม  

3. พริกชี้ฟาแหง 5 เม็ด  

4. ขาห่ันฝอย 4 กรัม  

5. กระชายห่ันฝอย 30 กรัม  

6. กระเทียมซอย 10 กรัม  

7. ตะไครห่ันฝอย 2 กรัม  

8. ผิวมะกรูดห่ันฝอย 2 กรัม  

9. กะป 5 กรัม  

10. พริกไทย 10 เม็ด  

11. เกลือ 5 กรัม  

12. รากผักชี 5 กรัม  

สวนผสมสําหรับการทําแกงลูกสามสิบ 

1 น้ําเปลา 500 มล.  

2. พริกแกงคั่ว 180 กรัม  

1. ปลาทูยาง 150 กรัม  

2. ลูกสามสิบ 150 กรัม  

11. น้ําตาลโตนด 25 กรัม  

12. กะทิ 200 มล.  

15. น้ําปลา 50 มล.  

 

 วิธีทํา 

1. โขลกพริกช้ีฟาแหงและเกลือ รวมกันจนละเอียด ใสขา กระชาย ผิวมะกรูด  พริกไทย 

รากผักชีหอมแดง กระเทียมลงไปทีละอยางแลวโขลกใหละเอียด 

2. เติมกะปลงไปพรอมกับโขลกใหเปนเน้ือเดียวกัน 

3. เมื่อโขลกสวนประกอบทุกอยางเขากันดีแลว เติมดวยเน้ือปลาทูยาง โขลกอีกครั้งใหทุก

สวนผสมเขากัน 

4. นําลูกสามสิบไปตมในนํ้าเดือดประมาณ 2 นาที 

5. ต้ังนํ้าเปลาพรอมใสพริกแกงคั่วลงในภาชนะ  

6. เมื่อนํ้าเดือดใสเน้ือปลาทูยาง 
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7. ปรุงรสดวย นํ้าปลา นํ้าตาลโตนด ตามดวยลูกสามสิบที่ตมไวแลว  

8. รอใหนํ้าแกงเดือดอีกครั้ง โรยดวยหัวกะทิ 

9. ปดไฟและจัดลงจานเพ่ือพรอมรับประทาน 

 ลักษณะอาหาร นํ้าแกงมีความขนจากพริกแกงคั่วเน้ือละเอียด สีสม กะทิไมแตกมัน เน้ือ

ปลาทูเปนช้ิน ลูกสามสิบใสแตไมเละ รสชาติเผ็ด เค็ม หวาน ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 13 ตํารับอาหารหวาน คือ ขนมโค 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

แปงสําหรับหอ 

1. แปงขาวเหนียว 100 กรัม  

2. น้ําเปลา 90 มิลลิลิตร  

 ไสกระฉีก 

3. มะพราวทึนทึกขูดเปนเสน 100 กรัม  

4. น้ําตาลโตนด 50 กรัม  

5. น้ําเปลา 30 มิลลิลิตร  

6. หัวกะทิ 400 มิลลิกรัม  

7. น้ําตาลทราย 40 กรัม  

8. น้ําตาลโตนด 50 กรัม  

9. เกลือปน  0.3 ชอนชา  

10. ใบเตย 2 ใบ  

 

 วิธีทําแปงสําหรับหอไส 

1. เทแปงลงใสชามหรือภาชนะขนาดที่จะผสมไดสะดวกแลวทําเปนหลุมตรงกลาง 

2. คอยๆ เทนํ้าเปลาลงไป ใชไมพายกวนไปเรื่อยๆ ใหสวนผสมเขากัน ใชมือนวดตอใหเขา

กันแลวพักไว 

 วิธีทําไสกระฉีก 

1. ต้ังกระทะผัดไสขนมโดยใสนํ้าตาลปบลงไปในกระทะ เติมนํ้าลงไปเล็กนอย ใสมะพราว

ขูดลงไปผัด 

2. ผัดใหมะพราวเริ่มแหง เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล เหนียวไมติดกระทะสามารถปนได ยกขึ้นพักไว 

  วิธีทําน้ํากะท ิ

1. ปนแปงที่นวดผสมไวหอดวยไสกระฉีกใหมขีนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เซนติเมตร 

2. ต้ังนํ้าเปลาใหเดือดแลวนําขนมโคที่ปนไวใสลงไปตมใหสุก 
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3. นําขึ้นมาแชพักไวในนํ้าเย็น 

4. หัวกะทิต้ังไฟออน ปรุงรสดวยนํ้าตาลทราย นํ้าตาลโตนด ใบเตย เกลือ 

5. เมื่อนํ้ากะทิเดือดสวนผสมทกุอยางละลายดีแลว นําขนมโคที่พักไวใสลงไปในนํ้ากะทิ 

6. ตมสักระยะแลวปดไฟ จัดลงจาน พรอมรับประทาน 

 ลักษณะอาหาร ไสกระฉีกมีความหวานกําลังดี มะพราวขูดเปนเสนเมื่อผัดแลวไมขาด สี

นํ้าตาลทอง แปงมีความเหนียวนุม ไมกระดาง นํ้ากะทิออกรสเค็ม หวานตามลําดับและหอมกลิ่น

ใบเตยออนๆ 

 สํารับที่ 2 สํารบัหัวหิน มี 3 ตํารับอาหาร 
 

ตารางที่ 14 ตํารับอาหารเรียกนํ้ายอย คือ มะละกอหอยเสียบ 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. มะละกอดิบ 250 กรัม  

2. หอยเสียบ 30 กรัม  

       น้ําจิ้ม 

3. น้ําตาลทราย 100 กรัม  

4. น้ําสมสายชู 40 มิลลิลิตร  

5. เกลือปน 5 กรัม  

6. พริกนกโขลก 10 กรัม  

7. ถั่วลิสงคั่วบด 15 กรัม  

8. น้ําเปลา 90 มิลลิลิตร  
 

 วิธีทํา 

1. นําสวนผสมของนํ้าเปลา นํ้าตาลทราย นํ้าสมสายชู และเกลือปนต้ังไฟเคี่ยวจนเดือด 

2. นํามะละกอดิบมาขูดเปนเสน หรือเปนช้ินบางๆ 

3. นําหอยเสียบไปยางจนสุก 

4. จัดลงจานพรอมรับประทาน โดยนํามะละกอดิบจัดลงจาน และหอยเสียบที่ยางแลว  

5. สําหรับนํ้าจิ้มที่เคี่ยวไวแลวเทใสภาชนะที่เตรียมไว โรยหนาดวยพริกนกโขลกและถั่ว

ลิสงบด 

 ลักษณะอาหาร มะละดิบมีความกรอบ รับประทานพรอมกับหอยเสียบที่ยางดวยไฟออน

กําลังดี นํ้าจิ้มที่เคี่ยวจนไดที่มีความหวาน เปรี้ยวและเผ็ดตามลําดับ พรอมถั่วลิสงคั่วบดใหมๆ 
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ตารางที่ 15 ตํารับอาหารจานหลัก คือ แกงสมพริกนก 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. พริกนก  30 กรัม  

2. หอมแดง  20 กรัม  

3. กะป 15 กรัม  

4. น้ําซุป  350 มิลลิลิตร  

5. ปลาเกา 200 กรัม  

6. มะขามเปยก 40 กรัม  

7. น้ําตาลโตนด 20 กรัม  

8. น้ําปลา 15 มิลลิลิตร  

9. ใบกระเพรา 20 กรัม  

10. น้ํามะนาว 10 มิลลิลิตร  

 

 วิธีทํา 

1. โขลกพริกนก หอมแดง ไมตองละเอียดมาก 

2. เติมกะป โขลกตอไปอีกสักเล็กนอย 

3. ต้ังนํ้าซุปใหเดือด ใสสวนผสมพริกแกงที่โขลกไวแลวลงไปในภาชนะ 

4. เมื่อนํ้าเดือดเติมเน้ือปลา ตมตอไปจนเน้ือปลาสุก 

5. ปรุงรสดวยนํ้ามะขามเปยก นํ้าปลา นํ้าตาลโตนด  

6. เมื่อเดือดอีกครั้งใสใบกระเพราพรอมปดไฟ 

7. จัดลงจานพรอมรับประทาน 

 ลักษณะอาหาร นํ้าแกงมีความใสสามารถเห็นเน้ือของพริกแกงสม เน้ือปลาเกาที่สด มี

รสชาติเผ็ดรอน เปรี้ยว เต็ม หวาน ตามลําดับ มีกลิ่นหอมของใบกระเพรา 

 

ตารางที่ 16 ตํารับอาหารหวาน คือ เปยกขาวฟาง  

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. ขาวฟาง  100 กรัม  

2. น้ําตาลทราย 20 กรัม  

3. น้ําตาลโตนด 40 กรัม  

4. น้ําเปลา  500 มิลลิลิตร  

5. แปงมัน 100 กรัม  

6. หัวกะทิ 100 มิลลิลิตร  
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ตารางที่ 16 ตํารับอาหารหวาน คือ เปยกขาวฟาง (ตอ) 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

7. เกลือปน 0.3 ชอนชา  

8. ใบเตย 2 ใบ  

9. น้ําเปลา 40 มิลลิลิตร  
 

 วิธีทํา 

1. นําขาวฟางแชนํ้าคางคืนแลวลางใหสะอาดดวยนํ้าหลายๆ นํ้า 

2. ต้ังนํ้าเปลาพรอมใบเตยจนนํ้าเดือดแลวตักใบเตยทิ้ง 

3. ใสขาวฟางที่ลางทําความสะอาดดีแลวลงไปตม เปดไฟกลาง คนสม่ําเสมอ 

4. เมื่อขาวฟางเริ่มสุกดีแลวปรุงรสดวยนํ้าตาลทรายและนํ้าตาลโตนด นําแปงมันมาละลาย

นํ้า คอยๆใสลงในขาวฟาง ต้ังไฟตออีกสักระยะ 

5. ต้ังหัวกะทิ ปรุงรสดวยเกลือปน ในนํ้ากะทพิรอมคนสม่ําเสมอจนเดือด 

6. ตักขาวฟางใสภาชนะที่เตรียมไว รับประทานคูกับนํ้ากะทิ 

 ลักษณะอาหาร ขาวฟางตองไมมีกลิ่นสาบ สีออกเหลืองทอง รสหวานกําลังดี รับประทาน

คูกับนํ้ากะทิ 

 ตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใชรูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

ของอาหารพื้นถ่ินในเขตเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

(Analysis : A) 

 ตารางทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนถ่ินโดยผูเช่ียวชาญดานอาหารไทยและผูประกอบการ

ดานอาหารจากภาคธุรกิจที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น 
 

ตารางที่ 17 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

พลาปลาอกกะแล 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึง

ความเปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีแสดงใหเห็น

ถึงวัตถุดิบประจําถิ่น 

- เครื่องปรุงก็สามารถถึงรสชาติ

ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

 

 

 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - เนื้อปลาท่ีนํามาปรุงควรเลือก

เนื้อปลาท่ีมีความสด 

- มีการทําให เนื้อปลาสุกดวย

การใชน้ํามะนาว 

- การลอกหนังปลาตองระมัดระวัง

หนังปลาติดกับเนื้อปลามากเกินไป 

- ควรระบุเวลาของการแชเนื้อปลา

ในน้ํามะนาว 
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ตารางที่ 17 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ตอ) 

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

พลาปลาอกกะแล 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - รสหวานจากความสดของเนื้อ

ปลา สงผลใหอาหารมี

เอกลักษณ 

- การใชสมุนไพรสงผลใหรสชาติ

กลมกลอม ดับความคาวของ

เนื้อปลา 

- ควรระวังความเปรี้ยวจากตัว

พลา เนื่องจากปลามีการแชให

สุกโดยน้ํามะนาว 

 

 

 

 

 

- ควรสะเด็ดเนื้อปลาท่ีทําใหสุกดวย

น้ํามะนาว เพ่ือลดความเปรี้ยวท่ีติด

มากับเนื้อปลา  

 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหาร

ผสานวัฒนธรรม 

- อยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม งาย

และสะดวกตอการรับประทาน 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคา

เพ่ือการทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 18 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

แกงลูกสามสิบ 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีแสดงใหเห็น

ถึงวัตถุดิบประจําถิ่น 

- เครื่องปรุงก็สามารถสื่อถึง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - ลูกสามสิบตองตมใหสุกกําลังดี 

- ความละเอียดของพริกแกงคั่ว 

ตองมีลักษณะละเอียดเปนเนื้อเนียน 

- ควรตมลูกสามสิบใหสุกกําลังดี

เพ่ือลดความขม 

- ควรตําพริกแกงใหละเอียด

เปนเนื้อเดียวกัน 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - รสชาติท่ีมีความขมของลูก

สามสิบสงผลใหมีรสชาติอาหาร

ท่ีเปนเอกลักษณ 

- การปรุงรสชาติของแกงคั่วสม

ตองทําใหรสชาติกลมกลอม 
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ตารางที่ 18 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ตอ) 

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

แกงลูกสามสิบ 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- มีการนําเสนออาหารท่ี

นาสนใจ อาหารท่ีนําเสนอสราง

ความแรงดึงดูดใจในการ

รับประทาน ภาชนะและเนื้อ

ปลาเปนชิ้นทําใหอาหาร

นาสนใจมากขึ้น 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 19 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

ขนมโค 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

 

 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีแสดงใหเห็น

วาเปนวัตถุดิบประจําถิ่น 

- เครื่องปรุงก็สามารถสื่อถึง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - ตัวแปงท่ีหอมีความกระดาง 

- ไสควรผัดใหแหงอีกสักนิด 

- เติมน้ําลงในแปงเพ่ิมขึ้น 

- เพ่ิมระยะเวลาในการผัดไส 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - รสชาติน้ํากะทิยังไมกลมกลอม 

- รสหวานของไสกําลังดี 

- เติมเกลือลงในน้ํากะทิ 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- อยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม งาย

และสะดวกตอการรับประทาน 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนขนมเฉพาะพ้ืนท่ีไม

สามารถหารับประทานท่ีอ่ืนได 
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ตารางที่ 20 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

มะละกอหอยเสียบ 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีแสดงใหเห็น

วาเปนวัตถุดิบประจําถิ่น 

- เครื่องปรุงก็สามารถถึงรสชาติ

ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - มะละกอไมกรอบเทาท่ีควร 

- หอยเสียบเม่ือโดนอากาศอาจ

ทําใหเหนียว 

- ความเหนียวของน้ําจิ้มยังใสไป 

- ควรแชน้ําแข็งเพ่ือเพ่ิมความ

กรอบ 

- ควรใสหอยเสียบเม่ือจะทําการ

เสิรฟใหลูกคา 

- เพ่ิมระยะเวลาในการเคี่ยวน้าํจิ้ม 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - น้ําจิ้มมีรสชาติหวานแหลมไป 

- แตเม่ือรับประทานคูกับพริกตาํและ

ถั่วลิสงคั่วรสชาติดีขึ้น กลมกลอม 

- เติมน้ําสมสายชูเพ่ิมเล็กนอย 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- อยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม มี

ความสวยงาม งายและสะดวก

ตอการรับประทาน 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 21 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

แกงสมพริกนก 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีแสดงใหเห็น

ถึงวัตถุดิบประจําถิ่น 

- เครื่องปรุงก็สามารถถึงรสชาติ

ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - ระวังเรื่องการใสเนื้อปลา

เพราะอาจทําใหเกิดความคาว 

- พริกแกงท่ีไมละเอียดสงผลตอ

ความใสของน้ําแกง ไมชวน

รับประทาน 

- ใสเนื้อปลาตอนชวงน้ําเดือดจัด 

- ควรกรองเอาแตน้ําแกง

หลังจากท่ีปรุงสกุแลวหรือ

แยกตัวพริกแกงกับน้ําแกง 
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ตารางที่ 21 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตอ) 

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

แกงสมพริกนก 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - รสชาติแปลกเหมือนแกง

รัญจวน มีความโดดเดนเรื่อง

รสชาต ิ

- ตองระวังความเผ็ดรอน อยา

ใหมากเกินไป อาจทําให

นักทองเท่ียวไมสามารถ

รับประทานได 

- ลดปริมาณพริก เพ่ิมปริมาณ

กระเพรา 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- อยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

สวยงาม สรางการมีสวนรวมใน

การรับประทาน 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 22 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

ขนมขาวฟาง 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออก

ถึงความเปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีแสดงใหเห็นถึงวัตถุดิบ

ประจําถิ่น 

- เครื่องปรุงก็สามารถถึงรสชาติท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะถ่ิน 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - ตองระวังเศษเปลือกของขาวฟาง 

- การเปยกควรระวังเรื่องความเหนียวใหมี

ความเหมาะสม 

- การลางขาวฟางควรลาง

หลายๆ น้ํา 

 

 

รสชาติความเปนไทยของอาหาร

พ้ืนถิ่น 

- รสชาติน้ํากะทิยังไมกลมกลอม 

- รสหวานของขาวฟางกําลังด ี

- เติมเกลือลงในน้ํากะทิ 

การนําเสนออาหารในรูปแบบ

อาหารผสานวัฒนธรรม 

- อยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม งายและสะดวกตอ

การรับประทาน 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปน

สินคาเพ่ือการทองเท่ียว 

- เปนขนมเฉพาะพ้ืนท่ีไมสามารถหา

รับประทานท่ีอ่ืนได 
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 ตารางทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่นโดยนักทองเที่ยวที่เคยเดินทางทองเที่ยวในพ้ืนที่

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยพบขอมูลเกี่ยวกับอาหาร

ทองถิ่นดังน้ี 

 

ตารางที ่23 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

พลาปลาอกกะแล 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีนาสนใจและ

เปนแปลกตา ไมเคยเห็นในพ้ืนท่ี

อ่ืนมากอน 

- เครื่องปรุงก็สามารถสราง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณ 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - เนื้อปลาท่ีนํามาใชในการ

ทําอาหารจานนี้มีความสด  

- มีเทคนิคการปรุงท่ีนาสนใจ

โดยใชน้ํามะนาวท่ีทําใหปลาสุก 

 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - รสหวานจากความสดของเนื้อ

ปลา เคยรับประทานแตใน

อาหารญี่ปุน แตพอรับประทาน

ในอาหารไทยรูสึกประทับใจกับ

การไดรับประทานอาหารจานนี ้

- มีกลิ่นหอมของสมุนไพรทําให

ไมมีกลิ่นคาวจึงทําใหอาหาร

จานนี้รับประทานงาย 

 

 

 

 

 

 

 

  

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- มีความนาสนใจในอาหารท่ี

ไดรับการพัฒนาการนําเสนอใน

รูปแบบท่ีเปนสากล งายตอการ

เขาใจในอาหารพ้ืนถิ่น 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 
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ตารางที่ 24 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

แกงลูกสามสิบ 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีนาสนใจและ

เปนแปลกตา ไมเคยเห็นในพ้ืนท่ี

อ่ืนมากอน 

- เครื่องปรุงก็สามารถสราง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณ 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - ลูกสามสิบยังมีความแข็งและขม  

- พริกแกงยังไมคอยละเอียดยัง

มีเนื้อพริกท่ีหยาบ 

- ควรตมลูกสามสิบใหสุกกําลังดี

เพ่ือลดความขม 

- ควรตําพริกแกงใหละเอียด

เปนเนื้อเดียวกัน 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - ไมเคยสัมผัสรสชาติแบบนี้ 

เนื่องจากเปนครั้งแรกท่ีได

รับประทานลูกสามสิบ รสชาติท่ี

มีความขมของลูกสามสิบทําให

อาหารจานนี้มีความนาสนใจ 

 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- มีความนาสนใจในอาหารท่ี

ไดรับการพัฒนาการนําเสนอใน

รูปแบบท่ีเปนสากล งายตอการ

เขาใจในอาหารพ้ืนถิ่น 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 25 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

ขนมโค 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

 

 

 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีนาสนใจและ

เปนแปลกตา ไมเคยเห็นในพ้ืนท่ี

อ่ืนมากอน 

- เครื่องปรุงก็สามารถสราง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณ 
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ตารางที่ 25 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ตอ) 

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

ขนมโค 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - ตัวแปงท่ีหออยากใหมีความ

นิ่มกวานี้ 

- ไสยังคงเละ ถาเหนียวกวาจะ

ทําใหไสจับตัว เคี้ยวแลวจะได

สัมผัสเนื้อมะพราวไดดีขึ้น 

- เติมน้ําลงในแปงเพ่ิมขึ้น 

- เพ่ิมระยะเวลาในการผัดไส 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - รสชาติเหมือนขนมตม แตพอ

ใสน้ํากะทิรับประทานคูกับตัว

ขนม ทําใหมีรสชาติอรอยแปลกลิ้น 

- ความหวานของน้ําตาลเขากัน

ไดดีกับน้ํากะทิ 

 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- มีความนาสนใจในอาหารท่ี

ไดรับการพัฒนาการนําเสนอใน

รูปแบบท่ีเปนสากล งายตอการ

เขาใจในอาหารพ้ืนถิ่น 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะพ้ืนท่ีไม

สามารถหารับประทานท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 26 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

มะละกอหอยเสียบ 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีนาสนใจและ

เปนแปลกตา ไมเคยเห็นในพ้ืนท่ี

อ่ืนมากอน 

- เครื่องปรุงก็สามารถสราง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณ 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - ถามะละกอมีความกรอบกวานี ้

อาจทําใหอาหารจานนี้ นาจะ

อรอยขึ้น 

- หอยเสียบรูสึกวามีความเหนียว 

- น้ําจิ้มใสเกินไป ไมจับตัวกับ

มะละกอและหอยเสียบ 

- ควรแชน้ําแข็งเพ่ือเพ่ิมความ

กรอบ 

- ควรใสหอยเสียบเม่ือจะทําการ

เสิรฟใหลูกคา 

- เพ่ิมระยะเวลาในการเคี่ยว

น้ําจิ้ม 
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ตารางที่ 26 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตอ) 

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

มะละกอหอยเสียบ 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - น้ําจิ้มมีรสชาติหวานมาก 

- เม่ือรับประทานคูรวมกับพริก

ตําและถั่วลิสงคั่วมีรสชาติท่ีเขา

กันไดดี  

- เติมน้ําสมสายชูเพ่ิมเล็กนอย 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- มีความนาสนใจในอาหารท่ี

ไดรับการพัฒนาการนําเสนอใน

รูปแบบท่ีเปนสากล งายตอการ

เขาใจในอาหารพ้ืนถิ่น 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 27 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

แกงสมพริกนก 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีนาสนใจและ

เปนแปลกตา ไมเคยเห็นในพ้ืนท่ี

อ่ืนมากอน 

- เครื่องปรุงก็สามารถสราง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณ 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - น้ําแกงไมรอน ทําใหเกิดกลิ่น

คาวได 

- น้ําแกงใส ไมมีความขนของตัว

พริกแกง 

- ใสเนื้อปลาตอนชวงน้ําเดือด

จัด 

- ควรกรองเอาแตน้ําแกง

หลังจากท่ีปรุงสกุแลวหรือ

แยกตัวพริกแกงกับน้ําแกง 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - รสชาติแปลก ไมเคยรับประทาน

แกงท่ีมีรสชาติแบบนี้มากอน  

- มีความเผ็ดรอน มากเกินไป 

อาจทําใหนักทองเท่ียวบางกลุม

มีการรับประทานยากขึ้น 

- ลดปริมาณพริก เพ่ิมปริมาณ

กระเพรา 
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ตารางที่ 27 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตอ) 

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

แกงสมพริกนก 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- มีความนาสนใจในอาหารท่ี

ไดรับการพัฒนาการนําเสนอใน

รูปแบบท่ีเปนสากล งายตอการ

เขาใจในอาหารพ้ืนถิ่น 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะ

พ้ืนท่ีไมสามารถหารับประทาน

ท่ีอ่ืนได 

 

 

ตารางที่ 28 การทดสอบคุณลักษณะอาหารพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

คุณลักษณะอาหารพ้ืนถิ่น 

ขนมขาวฟาง 

ผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีแสดงออกถึงความ

เปนอาหารพ้ืนถิ่น 

- มีการใชวัตถุดิบท่ีนาสนใจและ

เปนแปลกตา ไมเคยเห็นในพ้ืนท่ี

อ่ืนมากอน 

- เครื่องปรุงก็สามารถสราง

รสชาติท่ีมีเอกลักษณ 

 

เทคนิคการปรุงอาหารไทยพ้ืนถิ่น - เหมือนตมยังไมสุก ยังรูสึกมี

เนื้อสัมผัสแข็งๆ หรืออาจจะ

เปนเศษเปลือกขาว 

- ตัวขาวฟางมีเปยกแลวมีความ

หนืดกําลังดี เม่ือเติมน้ํากะทิ 

- การลางขาวฟางควรลาง

หลายๆ น้ํา 

 

 

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น - อยากใหน้ํากะทิเค็มกวานี้เพ่ือ

ทําใหรสชาติขาวฟางท่ีหวานเขา

กันดีกับน้ํากะทิท่ีเค็ม 

- รสหวานของขาวฟางกําลังด ี

- เติมเกลือลงในน้ํากะทิ 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสาน

วัฒนธรรม 

- มีความนาสนใจในอาหารท่ี

ไดรับการพัฒนาการนําเสนอใน

รูปแบบท่ีเปนสากล งายตอการ

เขาใจในอาหารพ้ืนถิ่น 

 

เอกลักษณและคุณคาในการเปนสินคาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

- เปนรายการอาหารเฉพาะพ้ืนท่ี

ไมสามารถหารบัประทานท่ีอ่ืนได 
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 ตอนที่ 4 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D2)  การออกแบบ

และพัฒนาอาหารพื้นถ่ินในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 จากรายการอาหารพ้ืนถิ่นของพื้นที่อําเภอชะอํา และอําเภอหัวหินที่ไดมีการประกอบ

อาหารและทําการทดสอบสูตรอาหารจากผูเช่ียวชาญดานอาหาร และนักทองเที่ยว ไดมีการปรับสูตร

อาหารใหเหมาะสมกับการนําไปเปนสินคาทางการทองเที่ยว โดยอาหารทั้ง 2 สํารับน้ัน ไดมีการ

ปรับปรุงพัฒนาสูตรเพื่อจัดอาหารใหเปนไปตามหลักสากลหรือ อาหารเปนชุด (Set Menu)โดย

แบงปนอาหารชุดชะอํา และชุดหัวหิน ในแตละชุดจะประกอบไปดวยอาหารเรียกนํ้ายอย อาหารหลัก 

และอาหารหวานรวมเปนอาหารคาว 4 สูตรและสูตรอาหารหวาน จํานวน 2 สูตร อาหารจานน้ันๆ

จะตองแสดงใหเห็นคุณลักษณะของอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการปรุงสะทอน

ความเปนอาหารพ้ืนถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ และทําการพัฒนาอาหารพ้ืน

ถิ่นใหสามารถพัฒนาเปนสิ้นคาทางการทองเที่ยว โดยเฉพาะสามารถพัฒนาใหเปนอาหารที่จําหนายใน

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในพ้ืนที่ได โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนไทย 

2. เอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

3. เทคนิคการปรงุอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

4. รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

5. การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 

 สํารับที่ 1 สํารบัชะอํา มี 3 ตํารับอาหาร   

 

ตารางที่ 29 สาํรับอาหารเรียกนํ้ายอย คือ พลาปลาอกกะแล 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. เนื้อปลาอกกะแล 150 กรัม  

2. พริกขี้หนู 10 กรัม  

3. ตะไคร 15 กรัม  

4. หอมแดง 10 กรัม  

5. ใบสะระแหน 3 กรัม  

6. น้ํามะนาว 30 มล.  

7. น้ําปลา 10 กรัม  

8. เกลือปน 2 กรัม  
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 วิธีทํา  

1. นําเน้ือปลาอกกะแลแชดวยนํ้ามะนาวทิ้งไวโดยประมาณ 3 นาที เพ่ือใหเน้ือปลาสุก 

2. ทํานํ้าพลาโดยการนําพริกข้ีหนู ตะไคร หอมแดง ซอยละเอียดใสลงในอางผสม ปรุงรส

ดวยนํ้าปลา นํ้ามะนาว เกลือปน  

3. นําเน้ือปลาอกกะแลที่แชในนํ้ามะนาว มาคลุกกับนํ้าพลา แลวจัดลงจาน โรยหนาดวย

ใบสะระแหน ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 พลาปลาอกกะแล 

 

 ลักษณะของอาหาร เน้ือปลาสุกดวยนํ้ามะนาวจนลักษณะของเน้ือเปลี่ยนเปนสีขาว นํ้าพลามี

รสชาติจัดจานหอมสมุนไพรที่ใสลงในนํ้าพลา ไดความหวานจากเน้ือปลาสด 

 ขอเสนอแนะ 

1. เน้ือปลาที่ใชตองมีความสด หากเน้ือปลาไมสดอาจทําใหเกิดความคาว  

2. การแชเน้ือปลาใหสุกดวยนํ้ามะนาว หากเน้ือปลามีขนาดช้ินใหญอาจเพ่ิมระยะเวลาใน

การแชใหนานขึ้นเพ่ือใหเน้ือปลาสุกโดยทั่วถึง 

3. นํ้าพลาตองมีรสชาติจัดจานหอมสมุนไพร ไมปรุงรสดวยนํ้าตาลเพราะอาจสงผลใหเน้ือปลา

เกิดความคาวได เมื่อปรุงสุกควรรับประทานทันที  
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ตารางที่ 30 สาํรับอาหารจานหลัก คือ แกงลูกสามสิบ 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

 พริกแกงคั่ว 

1. ปลาทูยาง 100 กรัม  

2. หอมแดง 50 กรัม  

3. พริกแหง 5 เม็ด  

4. ขาห่ันฝอย 4 กรัม  

5. กระชายห่ันฝอย 30 กรัม  

6. กระเทียมซอย 10 กรัม  

7. ตะไครห่ันฝอย 2 กรัม  

8. ผิวมะกรูดห่ันฝอย 2 กรัม  

9. กะป 5 กรัม  

10. พริกไทย 10 เม็ด  

11. เกลือ 5 กรัม  

12. รากผักชี 5 กรัม  

แกงลูกสามสิบ 

1 น้ําเปลา 500 มล.  

2. พริกแกงคั่ว 180 กรัม  

1. ปลาทูยาง 150 กรัม  

2. ลูกสามสิบ 150 กรัม  

11. น้ําตาลโตนด 25 กรัม  

12. กะทิ 200 มล.  

15. น้ําปลา 50 มล.  

 

 วิธีทํา 

1. โขลกพริกช้ีฟาแหงและเกลือ รวมกันจนละเอียด ใสขา กระชาย ผิวมะกรูด  พริกไทย 

รากผักชีหอมแดง กระเทียมลงไปทีละอยางแลวโขลกใหละเอียด 

2. เติมกะปลงไปพรอมกับโขลกใหเปนเน้ือเดียวกัน 

3. เมื่อโขลกสวนประกอบทุกอยางเขากันดีแลว เติมดวยเนื้อปลาทูยาง โขลกอีกครั้งให

ทุกสวนผสมเขากัน 

4. นําลูกสามสิบไปตมในนํ้าเดือดประมาณ 2 นาที 

5. ต้ังนํ้าเปลาพรอมใสพริกแกงคั่วลงในภาชนะ  

6. เมื่อนํ้าเดือดใสเน้ือปลาทูยาง 
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7. ปรุงรสดวย นํ้าปลา นํ้าตาลโตนด ตามดวยลูกสามสิบที่ตมไวแลว  

8. รอใหนํ้าแกงเดือดอีกครั้ง โรยดวยหัวกะทิ 

9. ปดไฟและจัดลงจานเพ่ือพรอมรับประทานดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 แกงลูกสามสิบ 
 

 ลักษณะอาหาร นํ้าแกงมีความขนจากพริกแกงคั่วเน้ือละเอียด สีสม กะทิไมแตกมัน เน้ือ

ปลาทูเปนช้ิน ลูกสามสิบใสแตไมเละ รสชาติเผ็ด เค็ม หวาน ตามลําดับ 

 ขอเสนอแนะ 

1. พริกแกงค่ัวตองโขลกมีความละเอียดเพ่ิมความขนและหอมของนํ้าแกงดวยเน้ือปลาทู

ยางโขลก 

2. ลูกสามสิบตมในนํ้ารอนใหมีความใสแตไมเละ เพ่ือลดความขมของลูกสามสิบ 

3. อาจใชพริกแกงสําเร็จรูปที่มีขายทั่วไปได แตเพื่อรสชาติที่ดีตองเพ่ิมกระชายและเน้ือ

ปลาทูยางโขลก 

4. หากไมใชเน้ือปลาทู อาจใชเน้ือปลาอ่ืนๆ หรอืกุงแทนก็ได 
 

ตารางที่ 31 สาํรับอาหารหวาน คือ ขนมโค 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

 แปงสําหรับหอ 

1. แปงขาวเหนียว 100 กรัม  

2. น้ําเปลา 100 มิลลิลิตร * เพ่ิม 10 มล. 

3. ไสกระฉีก 

4. มะพราวทึนทึกขูดเปนเสน 100 กรัม  
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ตารางที่ 31 สาํรับอาหารหวาน คือ ขนมโค (ตอ) 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

5. น้ําตาลโตนด 50 กรัม  

6. น้ําเปลา 30 มิลลิลิตร  

 น้ํากะทิ 

7. หัวกะทิ 400 มิลลิกรัม  

8. น้ําตาลทราย 40 กรัม  

9. น้ําตาลโตนด 50 กรัม  

10. เกลือปน  0.5 ชอนชา * เพ่ิม 0.2 ชช. 

11. ใบเตย 2 ใบ  

 

 วิธีทําแปงสําหรับหอไส 

1. เทแปงลงใสชามหรือภาชนะขนาดที่จะผสมไดสะดวกแลวทําเปนหลุมตรงกลาง 

2. คอยๆ เทนํ้าเปลาลงไป ใชไมพายกวนไปเรื่อยๆ ใหสวนผสมเขากัน ใชมือนวดตอใหเขา

กันแลวพักไว 

 วิธีทําไสกระฉีก 

1. ต้ังกระทะผัดไสขนมโดยใสนํ้าตาลปบลงไปในกระทะ เติมนํ้าลงไปเล็กนอย ใสมะพราว

ขูดลงไปผัด 

2. ผัดใหมะพราวเร่ิมแหง เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล เหนียวไมติดกระทะสามารถปนได ยกขึ้น

พักไว 

 วิธีทําน้ํากะท ิ

1. ปนแปงที่นวดผสมไวหอดวยไสกระฉีกใหมขีนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เซนติเมตร 

2. ต้ังนํ้าเปลาใหเดือดแลวนําขนมโคที่ปนไวใสลงไปตมใหสุก 

3. นําขึ้นมาแชพักไวในนํ้าเย็น 

4. หัวกะทิต้ังไฟออน ปรุงรสดวยนํ้าตาลทราย นํ้าตาลโตนด ใบเตย เกลือ 

5. เมื่อนํ้ากะทิเดือดสวนผสมทุกอยางละลายดีแลว นําขนมโคที่พักไวใสลงไปในนํ้ากะทิ 

ตมสักระยะแลวปดไฟ จัดลงจาน พรอมรับประทาน ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ขนมโค 

 

 ลักษณะอาหาร ไสกระฉีกมีความหวานกําลังดี มะพราวขูดเปนเสนเมื่อผัดแลวไมขาด สี

นํ้าตาลทอง แปงมีความเหนียวนุน ไมกระดาง นํ้ากะทิออกรสเค็ม หวานตามลําดับและหอมกลิ่น

ใบเตยออนๆ 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรใชแปงขาวเหนียวอยางดีเพ่ือใหตัวแปงไมแข็งกระดาง 

2. เสนมะพราวขูดควรใชมะพราวทึนทึกเพราะจะไดความหวานและความมันจากมะพราว

ชนิดน้ี 

3. นํ้าตาลสําหรับไสกระฉีกควรใชนํ้าตาลโตนดที่มีความหอม 

4. การตมตัวขนมแยกในนํ้าเปลาเพ่ือปองกันแปงสวนเกิน ทําใหนํ้ากะทิมคีวามขนจนเกินไป 

5. การตมตัวขนมแยกในนํ้าเปลา เมื่อตมจนสุกตองใสในนํ้าแข็งหรือนํ้าเย็นจัดเพ่ือทําให 

ตัวแปงคงความเหนียว 

6. หากตองการเพ่ิมความหอมของไสกระฉีกสามารถนําไปอบควันเทียนได 

7. นํ้ากะทิควรปรุงรสไมหวานมาก มีความเค็มเพ่ือใหเขากับไสกระฉีกที่หวาน 

 สํารับที่ 2 สํารบัหัวหิน มี 3 ตํารับอาหาร 
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ตารางที่ 32 สาํรับอาหารเรียกนํ้ายอย คือ มะละกอหอยเสียบ 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. มะละกอดิบ 250 กรัม  

2. หอยเสียบ 30 กรัม  

3. น้ําจิ้ม 

4. น้ําตาลทราย 100 กรัม  

5. น้ําสมสายชู 60 มิลลิลิตร * เพ่ิม 20 มล. 

6. เกลือปน 5 กรัม  

7. พริกนกโขลก 10 กรัม  

8. ถั่วลิสงคั่วบด 15 กรัม  

 

 วิธีทํา 

1. นําสวนผสมของนํ้าเปลา นํ้าตาลทราย นํ้าสมสายชู และเกลือปนต้ังไฟเคี่ยวจนเดือด 

2. นํามะละกอดิบมาขูดเปนเสน หรือเปนช้ินบางๆ 

3. นําหอยเสียบไปยางจนสุก 

4. จัดลงจานพรอมรับประทานโดย นํามะละกอดิบจัดลงจาน และหอยเสียบที่ยางแลว  

5. สําหรับนํ้าจิ้มที่เคี่ยวไวแลวเทใสภาชนะที่เตรียมไว โรยหนาดวยพริกนกโขลกและ

ถั่วลิสงบด ดังภาพที่ 7  

 

 
 

ภาพที่ 7 มะละกอหอยเสียบ 
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 ลักษณะอาหาร มะละกอดิบมีความกรอบ รับประทานพรอมกับหอยเสียบที่ยางดวยไฟ

ออนกําลังดี นํ้าจิ้มที่เคี่ยวจนไดที่มีความหวาน เปรี้ยวและเผ็ดตามลําดับ พรอมถั่วลิสงคั่วบดใหมๆ 

 ขอเสนอแนะ 

1. มะละดิบควรเลือกผลที่ไมออนหรือแกจนเกนิไป  

2. เพ่ิมความกรอบของมะละกอดิบดวยการแชเย็นในนํ้าแข็ง 

3. การเลือกหอยเสียบใหมๆ เมื่อนําไปยางจะไดกลิ่นหอม ดูไดจากสีของหอยเสียบจะออก

สีเหลืองไมคล้ํา 

4. การยางหอยเสียบควรยางดวยเตาถาน หากไมมีสามารถใชกระทะในการทําใหหอยสุก

แทนได 

5. นํ้าจิ้มไมควรเหนียวจนเกินไป 

 

ตารางที่ 33 สาํรับอาหารจานหลัก คือ แกงสมพริกนก 

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. พริกนก  25 กรัม *ลด 5 กรัม 

2. หอมแดง  20 กรัม  

3. กะป 15 กรัม  

4. น้ําซุป  350 มิลลิลิตร  

5. ปลาเกา 200 กรัม  

6. มะขามเปยก 40 กรัม  

7. น้ําตาลโตนด 20 กรัม  

8. น้ําปลา 15 มิลลิลิตร  

9. ใบกระเพรา 25 กรัม *เพ่ิม 5 กรัม 

10. น้ํามะนาว 10 มิลลิลิตร  

 

 วิธีทํา 

1. โขลกพริกนก หอมแดง ไมตองละเอียดมาก 

2. เติมกะป โขลกตอไปอีกสักเล็กนอย 

3. ต้ังนํ้าซุปใหเดือด ใสสวนผสมพริกแกงที่โขลกไวแลวลงไปในภาชนะ 

4. เมื่อนํ้าเดือดเติมเน้ือปลา ตมตอไปจนเน้ือปลาสุก 

5. ปรุงรสดวยนํ้ามะขามเปยก นํ้าปลา นํ้าตาลโตนด  

6. เมื่อเดือดอีกครั้งใสใบกระเพราพรอมปดไฟ 

7. จัดลงจานพรอมรับประทาน ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 แกงสมพริกนก 
 

 ลักษณะอาหาร นํ้าแกงมีความใสสามารถเห็นเนื้อของพริกแกงสม เนื้อปลาเกาที่สด 

มีรสชาติเผ็ดรอน เปรี้ยว เต็ม หวาน ตามลําดับ มีกลิ่นหอมของใบกระเพรา 

 ขอเสนอแนะ 

1. พริกนกที่ใชควรใชทั้งสีเขียวและสีแดง เพ่ือความเผ็ดและกลิ่นที่ไดจากพริกชนิดน้ี 

2. กะปอยางดีจะทําใหนํ้าแกงมคีวามหอม 

3. เน้ือปลาเกาที่สดเพราะเน้ือปลาเกาที่สดจะทําใหนํ้าแกงมีรสหวานจากเน้ือปลา แตหาก

ไมสดอาจจะทําใหเกิดกลิ่นคาวในนํ้าแกงได 

4. ใบกระเพราที่ใชควรเปนกระเพราแดงเพ่ือความหอม 

5. หากชอบรสเปรี้ยวสามารถเพ่ิมนํ้ามะนาวกอนรับประทานได 
 

ตารางที่ 34 สาํรับอาหารหวาน คือ เปยกขาวฟาง  

ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวยวัด หมายเหตุ 

1. ขาวฟาง  100 กรัม  

2. น้ําตาลทราย 20 กรัม  

3. น้ําตาลโตนด  กรัม  

4. น้ําเปลา  500 มิลลิลิตร  

5. แปงมัน 100 กรัม  

6. หัวกะทิ 100 มิลลิลิตร  

7. เกลือปน 0.5 ชอนชา *เพ่ิม 0.2 ชช. 

8. ใบเตย 2 ใบ  

9. น้ําเปลา 40 มิลลิลิตร  
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 วิธีทํา 

7. นําขาวฟางแชนํ้าคางคืนแลวลางใหสะอาดดวยนํ้าหลายๆ นํ้า 

8. ต้ังนํ้าเปลาพรอมใบเตยจนนํ้าเดือดแลวตักใบเตยทิ้ง 

9. ใสขาวฟางที่ลางทําความสะอาดดีแลวลงไปตม เปดไฟกลาง คนสม่ําเสมอ 

10. เมื่อขาวฟางเริ่มสุกดีแลวปรุงรสดวยนํ้าตาลทรายและนํ้าตาลโตนด นําแปงมันมา

ละลายนํ้า คอยๆใสในขาวฟางที่สุกดีแลว ต้ังไฟตออีกสักระยะ 

11. ต้ังหัวกะทิ ปรุงรสดวยเกลือปน ลงในนํ้ากะทิพรอมคนสม่ําเสมอจนเดือด 

12. ตักขาวฟางใสภาชนะที่เตรียมไว รับประทานคูกับนํ้ากะทิ ดังภาพที่ 9 

 

 
 

ภาพที่ 9 ขนมขาวฟาง 

 

 ลักษณะอาหาร ขาวฟางตองไมมีกลิ่นสาบ สีออกเหลืองทอง รสหวานกําลังดี รับประทาน

คูกับนํ้ากะทิ 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรแชขาวฟางทิ้งไว 1 คืนเพ่ือลดกลิ่นสาบของขาวฟาง 

2. ขณะเคี่ยวควรใชไฟออนๆ และคนอยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกันขาวไหม 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเชิงสรางสรรคเพื่อการ

เปนสินคาทางการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ” เก็บขอมูลแบบ

ผสมผสานทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงหาขอเท็จจริงและขอสรุปเชิงตัวเลข

เปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบงาน ตาม ดวยวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 

Research)ที่ไมไดมุงเนนการเก็บขอมูลเชิงตัวเลขเพ่ือนํามาวิเคราะหแตเปนการศึกษาจากการดวยการ

วิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยการสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth 

Interview) เพ่ือนํามาเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาสูตรอาหารพ้ืนถ่ินใน

หองปฏิบัติการอาหาร โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรคของอาหารพื้นถิ่น 

เพื่อรองรับการทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมกับการนําเสนอภูมิ

ปญญาของทองถิ่นผานรายการอาหาร ซึ่งเปนองคประกอบของวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมการบริการ

และการทองเที่ยว ผลลัพธของรายการอาหารจะไดรับการอนุรักษมีสวนชวยสงเสริมเผยแพรภูมิ

ปญญาทองถิ่น สามารถนําไปสูกระบวนการพัฒนาเปนสินคาและบริการทางการทองเที่ยวไดอยางมี

คุณภาพ  

 

สรุปผลการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น เพ่ือการ

ทองเที่ยวในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทย เพ่ือศึกษา

ความตองการดานเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนไทย (Thai Ingredient) ดาน

เอกลักษณและคุณคาของอาหารพ้ืนถ่ิน (Thai Flavors and Aroma) ดานเทคนิคการปรุงอาหารไทย

พ้ืนถิ่น (Thai Cooking Technique) ดานรสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถ่ิน (Thai Taste) และ

ดานการนําเสนออาหารไทยในรูปแบบผสมผสานวัฒนธรรม (Thai Modern-Style Presentation) 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศ

หญิง(รอยละ 73.8) อายุระหวาง 25 – 34 ป(รอยละ 39.8)  สถานภาพโสด(รอยละ 48.2) มีระดับ
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การศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 46.0) ประกอบอาชีพพนักงานในธุรกิจเอกชน (รอยละ 39.0) รายได

ระหวาง 15,000 – 21,000 บาทตอเดือน(รอยละ 26.2) ภูมิลําเนาอยูภาคกลาง 116 คน (รอยละ 29) 

รองลงมา คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล 104 คน (รอยละ 26) การเดินทางมาทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่น้ี 

มากกวา 2 ครั้งตอป 164 ราย (รอยละ 41.0) ใชระยะเวลาในการพํานักในเขตพ้ืนที่น้ีนาน 2 วัน 236 ราย 

(รอยละ 59.0) เลือกแหลงขอมูลทองเที่ยวจากสื่ออินเทอรเน็ต 139 ราย (รอยละ 34.8) มีลักษณะการ

เดินทางทองเที่ยวสวนใหญเดินทางกับเพ่ือน 214 ราย (รอยละ 53.5) สวนใหญมีวัตถุประสงคในการ

เดินทางเพ่ือการพักผอน 295 ราย (รอยละ 73.8) พาหนะในการเดินทางทองเที่ยวโดยรถยนตสวนบุคคล 

286 ราย (รอยละ 71.5) มีคาใชจายในการดินทางทองเที่ยวดานอาหารและเครื่องด่ืม ในแตละครั้ง 

2,001 – 3,000 บาท 253 ราย (รอยละ 63.2)  

  ผลการวิเคราะหรูปแบบนวัตกรรมของอาหารพ้ืนฐานถิ่น ในความตองการของนักทองเที่ยว

ทั้ง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สําหรับดานที่นักทองเที่ยวตองการมากที่สุด 3 ลําดับเทากัน 

ไดแก (1) ดานเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถิ่น (Ingredient)  ให

ความสําคัญเครื่องปรุงและวัตถุดิบของอาหารทองถิ่นแสดงออกถึงอาชีพคนในพ้ืนที่ และการมี

พืชสมุนไพรในพ้ืนที่เปนสวนประกอบของอาหารแตละจาน (2) ดานเทคนิคการปรุงอาหารไทยทองถิ่น 

(Cooking Technique) ใหความสําคัญกับขั้นตอนการประกอบอาหารเปนปจจัยดึงดูดในการรับประทาน

ของนักทองเที่ยว และขั้นตอนในการปรุงอาหารพื้นถิ่นแสดงถึงวิถีของคนในชุมชน (3) ดานการ

นําเสนออาหารในรูปแบบการผสานวัฒนธรรม (Modern-Style Presentation) ใหความสําคัญกับ

การกําหนดรูปแบบอาหารที่ทันสมัย  สงผลตอการเลือกบริโภคของนักทองเที่ยวในอาหารพ้ืนถ่ิน และ

การเพ่ิมเร่ืองเลาจากอาหารสงผลตอความนาสนใจของอาหารพ้ืนถิ่น รองลงมาอีก 2 ลําดับเทากัน 

ไดแก (4) ดานเอกลักษณะและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น (Flavors and Aroma) ใหความสําคัญ

กับอาหารพ้ืนถิ่นมีคุณคาแกการสืบทอดดวยการสรางเปนสินคาทางการทองเที่ยว และอาหารพ้ืนถ่ินมี

สวนผสมที่ใหคุณประโยชนตอรางกายเหมาะสมวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ (5) ดานรสชาติความเปนไทย

ของอาหารพ้ืนถิ่น (Taste) ใหความสําคัญกับอาหารพ้ืนถิ่นมีคุณคาแกการสืบทอด ดวยการสรางเปน

สินคาทางการทองเที่ยว และอาหารพ้ืนทองถิ่นมีสวนผสมที่ใหคุณประโยชนตอรางกายเหมาะสมกับ

วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ 

2. การศึกษาสภาพการณอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2.1 ดานคุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหารพ้ืนถิ่น 

2.1.1 ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีอาหารพ้ืนถิ่นของอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรีมีคุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหารพ้ืนถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ 

ตลอดจนการดํารงชีวิตที่เรียบงาย แสดงใหเห็นถึงสภาพภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่ ที่ติดกับทะเลอาวไทย 
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การประกอบอาชีพกับการปรุงอาหารพ้ืนถิ่นสามารถสะทอนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่กับอาชีพ แบงออกเปน 

2 กลุมหลัก ไดแก กลุมอาชีพประมง และกลุมอาชีพเกษตรกรรม ดานวัตถุดิบและรสชาติของอาหาร 

มีการเลือกใชวัตถุดิบที่สามารถสรรหาภายในพื้นที่ ประมงพื้นบาน กับกลุมที่เปนเกษตรกรซึ่งเปน

อาชีพหลักของคนอําเภอชะอํา และมีเอกลักษณและคุณลักษณะที่โดดเดน รวมถึงอาหารที่มีความเกี่ยวพัน

กับประเพณีพ้ืนบานของคนในพ้ืนที่ดวย 

2.1.2 ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดานคุณลักษณะหรือเอกลักษณ

ของอาหารพ้ืนถิ่นในบริเวณน้ีกินอยูกันตามวิถีชีวิตการประกอบอาชีพทั้งชาวประมง อาชีพเกษตรกรรมที่

ไมไดมีการเพาะปลูกเพ่ือการคาขายมากนัก แตเปนการทําการเกษตรในครัวเรือน อาชีพคาขายของ

คนที่อยูในตัวเมืองที่กินอยูกันอยางงายๆ ไมมีเวลามากนักเพราะตองทําการคาขาย หรืออาจกลาวไดวา 

อาหารของชาวหัวหินสะทอนถึงวิถีชีวิตที่เรียบงาย อาหารกับการประกอบอาชีพมีการถายทอด

เอกลักษณในระดับครัวเรือน และพบวาอาหารที่เปนเอกลักษณของหัวหินคือ หอยเสียบมะละกอ 

แกงสมพริกนก และขนมขาวฟาง ซึ่งอาหารทั้ง 3 ชนิดน้ี บงบอกถึงความเปนอาหารของอําเภอหัวหิน

เปนอยางดี 

   สรุปขอมูลของทั้งสองอําเภอไดวา ดานคุณลักษณะหรือเอกลักษณเฉพาะของ

อาหารพ้ืนถิ่นที่มีความใกลเคียงกันอยางมากเพราะอาหารสะทอนถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ ตลอดจน

การดํารงชีวิตที่เรียบงาย แสดงใหเห็นถึงสภาพภูมิประเทศ อาหารกับอาชีพของคนที่อาศัยอยูใน

บริเวณน้ี คือ กลุมอาชีพประมง กลุมอาชีพเกษตรกรรม และกลุมอาชีพคาขาย รวมถึงอาหารที่มีความ

เกี่ยวพันกับประเพณีพ้ืนบานของคนในพ้ืนที่ดวย  

2.2 ดานวัตถุดิบ และรสชาติของอาหารพ้ืนถิ่น 

2.2.1 ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานวัตถุดิบ และรสชาติของอาหารที่

สะทอนการนําเอาวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น หรือแมตามการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ เชน คนที่

ทําอาหารทั่วไปก็นําพืชผักพ้ืนบานในการนํามาเปนวัตถุดิบ เชน เน้ือปลาอกกะแล ลูกสามสิบ นํ้าตาลโตนด

จากตนตาล ซึ่งลวนแลวแตเปนวัตถุดิบในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี สวนรสชาติของอาหารน้ันก็ข้ึนวัตถุดิบ

ที่นํามาปรุงแตงหรือเน้ือสัตวหลัก โดยจะเห็นไดจาก ถาใชวัตถุดิบที่เปนเน้ือปลารสชาติตองจัดเพ่ือลด

กลิ่นคาวจากปลา แกงที่เปนหัวใจของมื้ออาหารก็ตองรสจัดไมใชแคเพียงรสชาติหวานตามที่สวนใหญ

เขาใจ สวนของหวานก็ตองแสดงถึงความเปนเมืองนํ้าตาลที่ทุกคนรูจัก รสชาติจึงตองโดดเดนจากการ

นําวัตถุดิบมาปรุงแตง 

2.2.2 ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ วัตถุดิบหลักของอาหารในพ้ืน

ถิ่นหัวหินน้ันเปนอาหารทะเลโดยชาวประมงในพ้ืนที่ใชเปนสวนประกอบหลักของอาหาร และมีการ

ถนอมอาหารทะเลที่นํามาเปนวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารพ้ืนถ่ินบางจาน พืชผักที่นํามาเปน

สวนประกอบของอาหารในพ้ืนที่ก็เปนสิ่งที่หาไดงาย รสชาติของอาหารในพ้ืนที่ มีรสชาติที่เหมาะสม
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กับวัตถุดิบหลักเชน แกงสมพริกนกมีรสชาติเผ็ดรอนทั้งจากพริกและใบกระเพรา อาหารอีกจานหน่ึง

คือหอยเสียบมะละกอมีรสชาติเค็มจากหอยเสียบที่มีการถนอมอาหารไวรับประทานไดนานยิ่งข้ึนและ

รสชาติของมะละกอที่ชวยลดความเค็มของหอยเสียบได พรอมรับประทานคูกับนํ้าจิ้มรสหวานโรยถั่ว

คั่วบดและพริกตําหยาบ มีรสชาติที่ลงตัวเขากันไดดีของวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารจานน้ี สวนขนมหวาน

ขาวฟางน้ัน ก็มีรสชาติหวานมันหอมจากนํ้าตาลและกะทิ น่ีเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงการนําเอาวัตถุดิบ

ในพ้ืนที่มาปรุงอาหารเพ่ือใหเกิดรสชาติเฉพาะถิ่น 

   สรุปขอมูลของทั้งสองอําเภอไดวา ดานวัตถุดิบ และรสชาติของอาหารพื้นถิ่น

สะทอนการนําเอาวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น หรือการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ เชนผักจาก

การเพาะปลูกในพ้ืนที่ เน้ือสัตวจากการทําประมง มาทั้งในรูปแบบอาหารสด และอาหารที่ผานการ

ถนอมอาหารในการนํามาเปนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ในดานรสชาติก็อาจเนื่องจากในบริเวณน้ี

สามารถผลิตนํ้าตาลในการนํามาปรุงรสไดมากจึงอาจทําใหอาหารบางจานมีรสหวานกวาในพ้ืนที่อ่ืน 

แตที่จริงแลวน้ันอาหารในบริเวณน้ีกับมีรสจัดทั้งเผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวาน ซึ่งครบรสในอาหารแตละจาน 

2.3 ดานกระบวนการขั้นตอนในการปรุง 

2.3.1 อาหารพ้ืนถ่ินของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานกระบวนการข้ันตอนใน

การปรุง สะทอนถึงความเรียบงายในการปรุง แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพที่นําเอา

วัตถุดิบเทาที่หาไดมาปรุงเพ่ือการเลี้ยงปากทอง ไมเนนการปรุงและข้ันตอนที่ยุงยาก แตอาหารที่ไดยัง

คงไวซึ่งรสชาติและคุณคาของอาหาร และแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของวัตถุดิบที่นํามาปรุง ใช

เครื่องปรุงที่มีอยูในพ้ืนถิ่นเทาที่หาไดมาใชในการทําอาหารแตละชนิด 

2.3.2 กระบวนการขั้นตอนในการปรุงอาหารหัวหินน้ัน มีขั้นตอนที่ไมซับซอน 

ไมยุงยาก แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตของคนในครอบครัว ของชาวหัวหิน 

วิธีการปรุงยังคงไวซึ่งเร่ืองของรสชาติจากวัตถุดิบหลัก การทําอาหาร 1 อยาง อาจมีข้ันตอนเพียง 1-2 

วิธีการปรุงเทาน้ัน เชน มะละกอหอยเสียบ ใชเพียงการปงหอยเสียบ และการปรุงนํ้าจิ้มเทาน้ัน หรือ

แกงสมพริกนก ก็เพียงแคโขลกพริกแกงและตมนํ้าใหเดือด ใสวัตถุดิบลงไป ปรุงรสก็ถืออันเปน

การเสร็จสิ้นกระบวนการการปรุงอาหาร ของหวานคือขาวฟาง มีกระบวนการคือการนําขาวฟางตม

กับนํ้าเมื่อเดือดก็เพียงปรุงรสชาติดวยนํ้าตาล เวลารับประทานโรยหนาดวยหัวกะทิ ก็ไดของหวานมา

รับประทาน จากที่กลาวมาน้ัน แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวหัวหินที่ใชการปรุงอาหารอยางเรียบงาย 

แตคงไวซึ่งเอกลักษณของรสชาติ 

  สรุปขอมูลของทั้งสองอําเภอไดวากระบวนการขั้นตอนในการปรุงอาหารน้ัน มีขั้นตอนที่

ไมซับซอน ไมยุงยาก แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตของคนในครอบครัว 

ขั้นตอนในการปรุงคงไวซึ่งเอกลักษณของรสชาติจากวัตถุดิบคือเมื่อเกิดการปรุงอาหารแลวจะยังคง
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คุณคาของวัตถุดิบหลัก หรือเน้ือสัตวที่ใชในการปรุง วิธีการปรุงที่นิยมใชมักนิยมใชวิธีการ พลา แกง ตม 

และการรับประทานสด 

3. การพัฒนารูปแบบอาหารพ้ืนถ่ินในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 3 รายการ 

ไดแก พลาปลาอกกะแล แกงลูกสามสิบ และขนมโค สําหรับในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จํานวน 3 รายการ ไดแก มะละกอหอยเสียบ แกงสมพริกนก เปยกขาวฟาง ผูวิจัยจึงไดทําจัดรายการ

อาหารทั้งสองพ้ืนที่เปนอาหารชุด (Set Menu) จํานวน 3 ตํารับอาหาร ประกอบดวย 1. อาหารเรียก

นํ้ายอย  2. อาหารจานหลัก 3. อาหารหวาน ซึ่งรูปแบบของรายการอาหารทุกประเภทตองคํานึงถึง

การพัฒนาสวนผสมดวยวิธีการชั่งตวงวัด การปรุง และการนําเสนอใหเกิดความนาเชื่อถือตาม

มาตรฐานสากล  

  ผลการทดลองรูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัด 

เพชรบุรี และเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากผูเช่ียวชาญดานอาหารไทยและนานาชาติ รวมถึง

ผูประกอบการอาหารจากธุรกิจบริการ พบวา 1. พลาปลาอกกะแล ที่จะตองใหความสําคัญกับเทคนิค

การปรุงที่จะตองคํานึงถึงการลอกหนังปลาไมใหมีปริมาณเน้ือปลามากเกิน พรอมกับการระบุจํานวน

เวลาที่แนนอนสําหรับการนําเน้ือปลาไปแชนํ้ามะนาว และกรรมวิธีการสะเด็ดเน้ือปลาใหสุกจะชวยลด

ความเปรี้ยวที่คาดวาจะเกิดขึ้น 2. แกงลูกสามสิบ ควรปรับปรุงการตมผลสามสิบใหสุกกําลังดีและลด

ความขม รวมกับการตําพริกแกงใหมีความละเอียด 3. ขนมโค ควรเพ่ิมระยะเวลาที่ใชผัดไส การเติม

นํ้าลงในแปง และการเติมเกลือลงในนํ้ากะทิ 4. มะละกอหอยเสียบ จําเปนตองแชนํ้าแข็งเพ่ือเพ่ิม

ความกรอบของเน้ือสัมผัส ตลอกจนการเพ่ิมรอบระยะเวลาที่ใชในการเคี่ยวนํ้าจิ้ม สําหรับแนวทางการ

แกไชรสชาติความเปนไทย ควรเพ่ิมปริมาณนํ้าสมสายชูเพียงเล็กนอย 5. แกงสมพริกนก เร่ิมจากการ

เปลี่ยนวิธีการใสเน้ือในชวงที่นํ้าตมมีอุณหภูมิ พรอมกับการแกไขดวยวิธีการกรองเอาแตนํ้าแกง หรือ

สามารถลดจํานวนปริมาณพริกและเพ่ิมจํานวนใบกระเพรา สงเสริมรสชาติความเปนไทยของอาหาร

พ้ืนถ่ิน 6. ขนมขาวฟาง ควรใหความสําคัญกับการลางผิวสัมผัสของขาวฟางดวยนํ้าสะอาดหลายครั้ง 

เพ่ือลดการปนเปอนดานกายภาพ อีกทั้งยังสามารถพิจารณาการเติมปริมาณของเกลือลงในนํ้ากะทิ 

เพ่ือเพ่ิมรสชาติใหใกลเคียงกับทองถิ่นมากย่ิงขึ้น 

  การพัฒนานวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่นในครั้งน้ี เปนการสรางมูลคาใหอาหารทองถิ่น โดย

การนําอาหารจากภาคครัวเรือนที่ทํากินเองภายในครอบครัว มาเพิ่มมูลคาใหกับอาหารดวยการ

นําเสนออาหารไทยในรูปแบบผสมผสานวัฒนธรรม เพ่ือทําใหอาหารมีความนาสนใจ สามารถเปน

ตัวกระตุนความตองการบริโภคของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังคงไวซึ่ง

เอกลักษณและคุณคาของอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ ที่ยังคงไวซึ่งวัตถุดิบจากวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ 
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อภิปรายผลการศึกษา  

1. ความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือการทองเที่ยวใน

เขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวานักทองเที่ยวกลุม

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 – 34 ป สถานภาพโสด มีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว

ดานอาหารและเครื่องแตละครั้งอยูที่ 2,001 – 3,000 บาท สอดคลองกับแนวความคิดของ โตมร       

ศุขปรีชา (2558) อธิบายวา ผูหญิงกลายเปนกลุมตลาดเปาหมายขนาดใหญที่กําลังเพ่ิมจํานวนอยาง

ตอเน่ืองทั่วทุกมุมโลก เร่ิมเขามีบทบาทางสังคมและเศรษฐกิจระดับแนวหนาของแตละภูมิภาค ซึ่ง

ผูหญิงยุคใหมจะมีหนาที่การงานที่ดี มีกําลังการซื้อคอนขางสูงตามระดับเงินเดือนของสาขาอาชีพ 

นิยมออกเดินทางเพียงคนเดียวโดยวางแผนการเดินทางทองเที่ยวลวงหนาผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวที่ ไดรับความนิยมของผูหญิงอันดับตนๆ น่ันก็คือ 

การรับประทานอาหารพ้ืนถิ่นที่มีรสชาติแปลกใหมไมเคยรับประทานที่ไหนมากอน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ทั้งสองพ้ืนที่ ดานเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถิ่นใหความสําคัญเครื่องปรุง

และวัตถุดิบของอาหารทองถิ่นแสดงออกถึงอาชีพคนในพื้นที่และการมีพืชสมุนไพรในพื้นที่เปน

สวนประกอบของรายการอาหารแตละจาน ชวยลดตนทุนจากการสรรหาวัตถุดิบจากตางแดน สงเสริม

ใหคนในทองถิ่นมีรายไดเสริมเลี้ยงดูตนเอง  

  บางครัวเรือนดําเนินกิจการประเภทภัตตาคารหรือรานอาหารเพ่ือรองรับความตองการ

ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของธันยมัย เจียรกุล    

และณัฐพล พนมเลิศมงคล (2557) พบวา การผลิตเครื่องปรุงจําเปนตองอาศัยกระบวนการผลิตที่มี

คุณภาพ โดยวางแผนจัดหาวัตถุดิบที่ดีแมนยํา มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับทองถิ่น พรอมกับการใช

เทคโนโลยีขั้นสูงเขามาผลิต มีหนวยงานวิจัยและพัฒนาสินคา รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดทุก

ขั้นตอน สําหรับดานเทคนิคการปรุงอาหารไทยทองถิ่น เปนการแสดงขั้นตอนการประกอบอาหารที่

สอดแทรกวิถีของคนในชุมชนทองถิ่น ผานรายการอาหาร ซึ่งมีอิทธิพลตอการจูงใจใหนักทองเที่ยว

อยากมีสวนรวมรับประทานอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัทธร สุขศรีทอง (2557) เรื่อง

พฤติกรรมการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพในตําบลสระหลวง และตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม ที่พบวา ปจจัยแวดลอมในการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการ

ประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ กลาวคือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบอาหาร ขอมูลขาวสาร

ภายในหมูบาน คําบอกเลาตางๆจากชาวบาน และการมีตลาดชุมชน  

  การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารไดสะดวก ความหลากหลายของสินคา จะ

เอ้ือตอการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพร ทับทิมศรี (2554) 
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เรื่องผลการจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับอาหารไทยโบราณที่มีตอสัมพันธภาพทางสังคม พบวา 

การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารไทยโบราณ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือ แบงปน 

เรียนรูรวมกัน โดยผูสอนจะเปนผูเชี่ยวชาญที่จะถายทอดกิจการประกอบอาหารไทยโบราณ เปน

รูปแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติและสรางสัมพันธที่กับผูเรียนและผูสอน  

  สําหรับดานการนําเสนออาหารในรูปแบบการผสานวัฒนธรรม เปนสิ่งที่ผูประกอบการ

และผูประกอบอาหารจะตองคํานึงวิธีการกําหนดรูปแบบอาหาร การแบงอัตราสวนอาหาร การเลือกใช

วัตถุดิบตกแตงจาน และการใชศิลปะ ผนวกกับความคิดสรางสรรค สามารถกําหนดรูปแบบใหมีความ

ทันสมัย สะทอนใหเห็นถึงความเปนบริบทด้ังเดิมของทองถ่ินที่ศึกษา เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจแกอาหาร

พ้ืนถิ่นแตละรายการ สอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนาพร อุทธวัง (2555) เรื่อง อิทธิพลสําคัญที่สงผล

กระทบตอการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทย พบวา การนําเสนออาหารไทยตองปรุงใหสุก มีความ

รวดเร็ว สามารถจัดวางบนจานที่มีความรวมสมัย สอดคลองกับทองถิ่น ตองอาศัยกรรมวิธีการปรุงที่

พิถีพิถัน การจัดวางจานตองสามารถสรางแรงจูงในการรับประทานอาหารใหได สอดคลองกับการ

กําหนดกลยุทธภาพลักษณอาหารไทย พบวา กลยุทธการนําเสนอภาพลักษณอาหารไทยประกอบดวย 

14 ปจจัย ไดแก 1. คุณสมบัติอาหารไทย 2. ไสตลอาหารไทย 3. รูปแบบที่ต้ัง 4. กิจกรรมการตลาด 

5. ประสบการณในการรับประทานอาหารไทย 6. ประสบการณทางสังคม 7. คุณภาพการสัมผัส

อาหารไทย 8. คุณภาพความเปนไทย 9. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทย 10. สังคมการบริโภค

อาหารไทย 11. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 12. การบริการ 13. ลักษณะเดนพิเศษของอาหารไทย 

14. การจัดเตรียมอาหารไทย ผลสรุปของสมการเชิงโครงสรางพบวา ผูใหบริการหรือผูประกอบ

อาหารตองอาศัยประสบการณในการทํางานที่ยาว เพ่ืออกแบบและสรางสรรคภาพลักษณอาหารไทย

ใหเปนที่นาสนใจ  

2. สภาพการณอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และเขตอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งหมด 3 แนวทาง ดังน้ี  

2.1 ดานคุณลักษณะหรือเอกลักษณของอาหารพ้ืนถิ่นทั้งสองเขตพ้ืนที่ศึกษามีความ

คลายคลึงกันเน่ืองจากมีทําเลที่ต้ังติดชายฝงทะเล จึงมีรสชาติตามภูมิปญญาและวิถีชีวิตประจําวันของ

ชาวบาน แตในบางพ้ืนที่มีการผสมผสานรสชาติใหเกิดความแปลกใหมและเหมาะสมกับความตองการ

ของนักทองเที่ยวที่มีความคาดหวังที่จะสัมผัสกับสภาพแวดลอมทางกายภาพอันงดงาม พรอมลิ้มลอง

รสชาติของอาหารพื้นถิ่นที่บอกเลาวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชาวบานริมชายหาด รวมถึงตนกําเนิด

ของรายการอาหารที่มีความแตกตางจากแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557) วารายการอาหารในแตละทองถิ่นเปน

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural Tourism) ซึ่งมีความเกี่ยวของ

กับการประกอบอาชีพของชุมชนทองถ่ิน ประวัติศาสตร และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้ง
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ชุมชนยังสามารถนําอาหารเปนสินคาและบริการสําหรับนักทองเที่ยวผูมาเยือน สอดคลองกับงานวิจัย

ของมัฌชิมา อุดมศิลป (2556) เรื่องแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาที่ย่ังยืนของ

ชุมชนคลองโคนจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การกอต้ังวิสาหกิจชุมชนกะปคลองโคน เปนการสนับสนุน

การสนับสนุนใหชุมชนสามารถมีรายไดเลี้ยงดูตัวเองมายาวนาน กลายเปนสินคาของชุมชนไดรวมกันคิด 

รวมกันตัดสินใจ และรวมกันพัฒนาคุณภาพสินคา อีกทั้งยังนํากะปคลองโคนเปนสวนผสมของการ

ประกอบอาหารหลากหลายรายการ ซึ่งกะปคลองโคนจะมีรสชาติที่แตกตางจากกะปแหลงอื่น 

เชนเดียวกับรายการอาหารในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งสองแหงที่มีความโดดเดนเฉพาะ ทั้งรูปรางหนาตา

อาหาร เน้ือสัมผัสของอาหาร การเก็บรักษา และรสชาติที่แปลกจากอาหารพ้ืนถ่ินในภูมิภาคใกลเคียง 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ Mak และคณะ (2012) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหาร

เพ่ือการทองเที่ยว พบวา ปริมาณการบริโภคอาหารของนักทองเที่ยว ไดรับอิทธิพลพบมาจากปจจัย

ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความเช่ือมโยงกับดานวัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา รวมถึงปจจัยทางสังคม 

ประชากรศาสตร ลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับอาหาร ตลอดจนอิทธิพลจากการสัมผัส

หรือประสบการณในอดีต ที่สามารถนําเรื่องราวตางๆ เหลาน้ีมาเปนสวนประกอบ เพ่ือนําเสนอใหเกิด

ความนาสนใจของนักทองเที่ยวได  

2.2 ดานวัตถุดิบและรสชาติของอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ได

สรรหาวัตถุดิบการปรุงมาจากแหลงนิเวศทางทะเลเปนหลัก เชน กุง หอย ปู ปลา เปนตน นิยมปรุงให

เกิดรสชาติเปรี้ยว เผ็ด และเค็ม สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑา พีระพัชระ และคณะ (2549) เรื่อง

เอกลักษณและรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทขาวแกงในเขตภาคใตของประเทศไทย พบวา 

เอกลักษณที่แทจริงของอาหารไทยจะนิยมใชพริก พริกไทย กะป และขา รวมกับเน้ือสัตวประเภท

อาหารทะเล และหลีกเลี่ยงการใชนํ้าตาลเขามาเปนสวนผสมในการปรุงรส การนําเสนอรสชาติอาหาร

ดวยความเผ็ดรอนสามารถลดระดับความคาวของอาหารทะเลไดอยางลงตัว แตสําหรับพ้ืนที่ศึกษาใน

เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะมีรสชาติเผ็ดผสมกับความหวาน โดยการหยิบยืม

สวนผสมบางอยางมาจากอําเภอชะอํา เน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรเีปนเมืองแหงนํ้าตาลและขนมหวาน 

การผสมผสานของรสชาติที่แตกตางกันทําเกิดรสชาติของอาหารที่แปลกใหมไมซ้ํากับแหลงทองเที่ยว

อ่ืนในบริเวณใกลเคียง แมแตอําเภอชะอํา โดยมีวิธีการรับประทานพรอมกับเครื่องเคียงที่มีรสหวาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Lan และคณะ (2012) เรื่องการสงเสริมการทองเที่ยวอาหารที่มีการ

ออกแบบคันไซ พบวา วิธีการสรางสรรครายการอาหารทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่นาสนใจแก

นักทองเที่ยว โดยนําคุณลักษณะของอาหารนานาชาติที่มีชื่อเสียงเขามาใชเปนสวนผสมกับอาหาร

ทองถิ่น เพ่ือทําหนาที่เปนตัวชวยทางการตลาดของแหลงทองเที่ยว ซึ่งคุณลักษณะแบบคันไซจะมี

ความเหนือกวาของแบบฮักกา ทั้งดานรูปรางที่ความโดดเดน พรอมดวยสีสัน วัตถุดิบ รสชาติ และ

สอดคลองกับแนวคิดของ เฉลิมพงศ มีสมนัย (2557) อธิบายวา ลักษณะของนวัตกรรมในธุรกิจบริการ



138 

เปนการสรางสรรคความรูสูประชาคมโลก โดยผูประกอบการสามารถนําเอาความรูมาจากแหลงตางๆ 

ทั่วโลก มาคัดสรรบางองคประกอบที่นาสนใจ เพ่ือสรางเปนองคความรูใหม และยังสามารถสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจแกประเทศชาติ ตลอดจนการมีสวนชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของมนุษยและ

สังคม หากพิจารณาจากภาพลักษณทางการทองเที่ยวของเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งสองแหง จะพบวา

นักทองเที่ยวสวนใหญจะมีความคาดหวังในการรับประทานอาหารประเภทซีฟูด หรืออาหารทะเลเปน

หลัก เน่ืองอําเภอชะอําและหัวหินมีทําเลที่ต้ังใกลชายฝงทะเล การสรรหาวัตถุดิบเพ่ือนําไปประกอบ

อาหารแตละรายการจะมีรายการที่คลายคลึงกัน สะทอนใหเห็นวายังมีนักทองเที่ยวจํานวนมากที่ยังไม

ทราบวารสชาติของวัตถุดิบและรายการอาหารของทั้งสองแหงมีความแตกตางกันอยางไร เปนสิ่งที่

ผูประกอบการจะตองเตรียมความพรอมเพ่ือสรางความรูความเขาใจแกนักทองเที่ยว 

2.3 ดานกระบวนการขั้นตอนในการปรุงทั้งสองเขตพ้ืนการศึกษาจะมีความคลายคลึงกัน 

เน่ืองจากใชเคร่ืองมือและอุปกรณภายในครัวเรือน มีการออกแบบขั้นตอนการปรุงไมยุงยากซับซอน 

แตสําหรับพ้ืนเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการปรับเปลี่ยนสวนผสมสําหรับการปรุง

อาหารบางฤดูกาล เน่ืองจากราคาของวัตถุดิบที่ปรับขึ้นสูง และความหายากของสินคานอกฤดูกาลบาง

ประเภท อาจทําใหอัตลักษณของอาหารทองถิ่นที่แทจริงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นอกจากน้ี

รายการอาหารพ้ืนถิ่นบางรายการไดกลายเปนสินคาหลักในภัตตาคารของโรงแรมที่มีมาตรฐานการ

บริการระดับหาดาว ซึ่งจะตองอาศัยความพิถีพิถันในการปรุง รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อยางเครงครัด สอดคลองกับงานวิจัยของ Novelli และคณะ (2006) เรื่องการแบงกลุมและนวัตกรรม

การทองเที่ยวสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สหราชอาณาจักร พบวา สินคา

และบริการเพ่ือการทองเที่ยวในยุคปจจุบัน จะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความชํานาญของ

ผูประกอบการขนาดกลางและการขนาดยอม เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน สินคาและ

บริการตองเปนสิ่งที่ผูประกอบการเขาใจในทุกกระบวนการผลิต ซึ่งรูปแบบการทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ

กําลังเปนที่นิยมในสหราชอาณาจักร ผูประกอบการแตละรายจะตองรวมกลุมศึกษาทบทวนทรัพยากร

ดานสิ่งแวดลอมและดานวัฒนธรรมของทองถิ่น ผสานความรวมมือกับภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือ

สรางสรรคใหเปนสินคาและบริการที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว สําหรับบริบทของไทยในเขตอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี และเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําเปนที่จะตองขอความอนุเคราะหจาก

ภาครัฐบาลระดับทองถิ่นขึ้นไป เพ่ือชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับอาหารพ้ืนถิ่น ทั้งในรูปแบบออนไลน

และออฟไลน ตลอดจนการจัดงานนิทรรศการ สาธิตข้ันตอนการทําอาหาร และกิจกรรมสงเสริมการ

ขายหลากหลายรูปแบบ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Henderson (2009) เรื่องการทบทวนการ

ทองเที่ยวเชิงอาหาร พบวา อาหารหลายชนิดเปนสินคาทางการทองเที่ยว มีบทบาทสําคัญทั้งทางตรง

และทางออมตอนักทองเที่ยวผูมาเยือนจากหลากหลายภูมิภาค ความทาทายที่เกิดข้ึนน้ีผูประกอบการ

จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางของอาหารพ้ืนถิ่น จากการทบทวนเอกสารเชิงวิชาการ 
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การลงสังเกตภาคสนามแบบมีสวนรวม รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ และสื่อสารสนเทศที่มีเน้ือหา

เก่ียวกับอาหารพ้ืนถิ่น นําไปสูแนวทางที่ผูประกอบการรวมกับนักการตลาด จะตองวิเคราะหรูปแบบ

การสื่อสารและกิจกรรมสงเสริมการขายรายการอาหารพ้ืนถ่ินแตละรายการ เพ่ือสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวไดอยางสมบูรณแบบ   

3. การพัฒนารูปแบบอาหารพ้ืนถิ่นในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และเขตอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับการวิจัยครั้งน้ีเปนการจัดสรรรายการอาหารจานเดียวหลากหลาย

รายการใหอยูในลักษณะของอาหารชุด (Set Menu) จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย (1) อาหาร

เรียกนํ้ายอย (2) อาหารจานหลัก (3) อาหารหวาน เพื่อใหเกิดความรวมสมัยตอพฤติกรรม

นักทองเที่ยวสากล เชน ชนชาติยุโรปที่นิยมรับประทานอาหารเปนลักษณะของอาหารชุด สอดคลอง

กับงานวิจัยของ วีระประวัติ เพ็งพันธุ (2553) เรื่องการออกแบบชุดอาหารไทยเครื่องเคลือบดินเผา 

แรงบันดาลใจจากตนกลวย พบวา ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบทดลองผลิตชุดอาหารไทยโดยใชตนกลวย 

แบงออกเปน 3 ชุด แตละชุดประกอบไปดวย จานขาว จานใสอาหารประเภทผัด จานใสอาหาร

ประเภททอด จานใสผักแกลม ถวยใสอาหารประเภทนํ้า ถวยแบงแกง ถวยนํ้าพริก ถวยนํ้าจิ้ม 

สามารถใชกับรายการอาหารไทยและประยุกตใชกับอาหารสากลไดอีกดวย การออกแบบผลิตภัณฑชุดน้ี 

มีเปาหมายตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมผูประกอบการรานอาหาร โรงแรมขนาดยอม ที่มี

ทําเลอยูภายในตัวเมือง หรือสามารถนําไปใชตกแตงรานเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา สําหรับ

อาหารพ้ืนถิ่นในเขตพ้ืนการศึกษาทั้งสองแหง ใหความสําคัญกับการใชวิธีการช่ังตวง การปรุง และการ

นําเสนอใหเกิดความนาเช่ือถือในสายตาของนักทองเที่ยวสอดคลองกับแนวคิดของ จิตตินันท นันทไพบูลย 

(2556) เกี่ยวกับการออกแบบสินคาในอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว ที่ผูประกอบการ

จะตองคํานึงคุณคาที่จะไดรับควบคูกับความแนนอนในการใหบริการแตละครั้ง ภายใตเง่ือนไขการผลิต

ออกมาจะตองมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เชน รูปรางรูปทรง ปริมาณ ขนาด นํ้าหนัก เปนตน การ

สรางมาตรฐานเปนสิ่งที่ผูประกอบการควรปฏิบัติใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกทัดเทียมเสมอภาค

ระหวางเขารับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวภา ไหวพริบ และคณะ (2556) เรื่องการวิจัยเชิง

สังเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินคาปลานิลตลอดหวงโซอุปทาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร

ความปลอดภัยดานอาหาร พบวา สินคาปลานิลที่ผลิตในไทย มีสัดสวนวิธีการเพาะเลี้ยงแบบบอดิน

รอยละ 99.01 และแบบกระชังรอยละ 0.09 ปญหาหลักที่พบ คือ ปลานิลมีกลิ่นสาบโคลนเหม็น การ

ปนเปอนของสารเคมีในนํ้า และการขาดนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐานกํากับดูแลปลานิลกอนและหลัง

ออกสูตลาด หนวยงานภาครัฐบาลและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ จําเปนที่จะตองพัฒนาความปลอดภัย

ของฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้า รวมกับมาตรฐานความปลอดภัยฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า พรอมกับ

การยกระดับความรูความเขาใจเร่ืองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสินคาปลานิลแกผูบริโภค

และผูเกี่ยวของในหวงโซสินคาปลานิล เพ่ือพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมแกสินคาใหเกิดคุณภาพและ
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สามารถสงออกไดในระดับสากล  สําหรับรูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคอาหารพื้นถิ่นในเขตอําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา รายการอาหารทั้ง 6 

รายการ จะตองใหความสําคัญกับดานเทคนิคการปรุงเพ่ิมเติมมากขึ้น ไดแก การแบงอัตราสวนของ

เน้ือสัตว การระบุจํานวนเวลาที่แนนอนในการปรุง การปรับปรุงลักษณะของเนื้อสัมผัสของอาหาร 

การเพ่ิมหรือลดเครื่องปรุงรสชาติ และการทําความสะอาดผิวสัมผัสวัตถุดิบเพ่ือปองกันสิ่งปนเปอน ซึ่ง

เปนจุดดอยของรายการอาหารพ้ืนถิ่นที่จําเปนตองนํากลับไปแกไขตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

สอดคลองกับแนวคิดของ จงกลนี วิทยารุงเรือง (2557) เกี่ยวกับการวางแผนเฝาระวังภาวะฉุกเฉิน

รับมือปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับอาหาร จําเปนตองเฝาระวังจุดวิกฤตดานชีวภาพ ดานกายภาพ และ

ดานเคมี เนื่องจากวัตถุดิบที่สรรหาไดจากชุมชนทองถิ่นมีโอกาสปนเปอนสูง ผูปรุงอาหารตอง

แสดงออกออกถึงความเอาใจใสในรายละเอียดการปรุงอาหาร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน 

ดังน้ี 1. เตรียมพรอมกอนการเกิดเหตุ 2. จัดเตรียมระหวางการเกิดเหตุ และ 3. การทบทวนบทเรียน 

ประเมินผลหลังเกิดเหตุการณ นอกจากน้ีภายในเขตพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองแหงยังพบวา ตํารับอาหารไทย

ทั้ง 6 รายการ ยังไมมีนโยบายการเผยแพรวิธีการปรุงที่ถูกตองตามแบบฉบับทองถิ่นแกคนรุนหลัง เพ่ือ

สืบทอดรายการอาหารซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น สอดคลองกับแนวคิดของ Pete Senga 

เรื่องของการขยายขีดความสามารถขององคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (สมคิด บางโพธ์ิ, 

2557) ผูบริหารจําเปนที่จะตองสรางบุคลากรรุนใหมใหมีความเปนมืออาชีพแทจริง โดยบุคลากรรุนใหม

จะตองศึกษาวิธีการปฏิบัติงานจากบุคลากรรุนปจจุบันอยางลึกซึ้ง เพ่ือการปองกันปญหาการขาดแคลน

บุคลากรที่มีความสามารถ เน่ืองจากองคกรในยุคเกาจะมีผูชํานาญที่มีประสบการณทํางานระยะยาว

เพียงไมกี่ตําแหนง ซึ่งบุคคลเหลาเปนทรัพยากรที่มีคาตอองคกรอยางมาก เมื่อเกิดการลาออกของ

บุคลากรที่มีบทบาทสําคัญไป องคกรอาจสูญเสียทิศทางและกระบวนการปฏิบัติงานจะตองหยุดชะงัก

ไมสามารถดําเนินการตอไป จากแนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นวาทั้งสองเขตพ้ืนที่การศึกษา จะตอง

ตระหนักถึงความสําคัญในการถายทอดความรูและเทคนิคการปรุงอาหารพ้ืนถิ่นที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพร

ภูมิปญญาแกเยาวชนในทองถิ่นรุนและผูที่สนใจ โดยสามารถใชแนวคิดทฤษฎีหลักการจัดการความรู  

(Nonaka, 1994) ในการถายทอดความรูจากประสบการณ ความสามารถพิเศษติดตัว วิธีการ

ปฏิบัติงานจากความชํานาญ (Tacit Knowledge) เพ่ือใหอยูในรูปแบบของแนวคิดทฤษฎีที่เปนลาย

ลักอักษร (Explicit Knowledge) (เนตรภัณณา ยาวิราช, 2556) มีแนวทางการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน 

ไดแก 1. การถายทอดความรูเชิงปฏิบัติทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ (Socialization) 

2. การแสวงหาความรูจากภายนอกเพ่ิมเติม (Externalization) 3. การแสวงหาความรูจากภายใน

แลวผสมจัดวาง (Combination) 4. การนําความรูเช่ือมโยงไปสูวิธีการปฏิบัติงาน (Internalization)  

นําไปสูการสรางองคความรูเชิงประจักษที่เกี่ยวกับภูมิปญญาและขั้นตอนการปรุงอาหารพ้ืนถิ่นที่

ถูกตอง สามารถสืบคนและเรียนรูวิธีการตางๆ ไดทุกที่ทุกเวลา  
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  จากการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะขอมูลสําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่

มีสวนเกี่ยวของในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตลอดจน ผูประกอบการรานอาหาร รวมถึงธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว ดังน้ี    

1.1 ภาครัฐควรสงเสริมเกี่ยวกับนโยบายดานการพัฒนาอาหารเพ่ือเปนสินคาทางการ

ทองเที่ยวของทุกอําเภอ และทุกจังหวัด เพ่ือดึงดูดความสนใจในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

มากขึ้น ดวยวิธีการพัฒนาอาหารที่มีอยูในพ้ืนถิ่นใหเปนที่รูจักของคนในพ้ืนที่ การจัดทําสูตรอาหาร

มาตรฐาน มีการจัดอบรมเกี่ยวกับอาหารพ้ืนถิ่น และจัดใหมีเทศกาลอาหารพ้ืนถิ่น  

1.2 ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับรูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือการ

ทองเที่ยวในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเฉพาะ

กลุมของนักทองเที่ยวหญิงสุภาพสตรี อายุระหวาง 25 – 34 ป ซึ่งมีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว

ดานอาหารและเครื่องด่ืมแตละครั้งอยูที่ 2,001 – 3,000 บาท ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ

การพัฒนาเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถ่ิน เทคนิคการปรุงที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว และวิธีการนําเสนออาหารในรูปแบบการผสานวัฒนธรรมที่รวมสมัย  

1.3 ผูเช่ียวชาญดานอาหาร ผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่นจําเปนที่จะตองทบทวน

รายการ อาหาร ภายในทองถิ่นแตละรายการ ดําเนินการเรียบเรียงกรรมวิธีการคัดสรรวัตถุดิบและ

วิธีการปรุงตางๆ เพ่ือใชเปนแมบทตํารับอาหารพ้ืนถ่ิน สําหรับเผยแพรความรูสูเยาวชนรุนใหมที่สนใจ 

ตลอดจนการจัดสรรกิจกรรมการเรียนรูวิธีการประกอบอาหารพ้ืนถ่ิน (Cooking Class) แกนักทองเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 

1.4 ผูประกอบการ รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ควรสงเสริมกิจกรรมการตลาด

พิเศษสําหรับอาหารพ้ืนถิ่น เชน กิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural Event) กิจกรรมพิเศษ

เกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิง (Leisure Event) กิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับองคกรและสถาบัน 

(Organization Event) รวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลน สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพแขนงตางๆ 

เพ่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับรูปแบบของอาหารพ้ืนถิ่นใหเปนที่รูจักเพ่ิมขึ้น  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 การวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษาปรากฏการณภายในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ

เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธเทาน้ัน นักวิจัยที่สนใจสามารถนําวิธีวิทยาจากการวิจัย เพ่ือ

ใชเปนตนแบบการศึกษาในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย เชน ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน เปนตน 
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เน่ืองจากความหลากหลายของอาหารแตละพ้ืนที่ มีเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 

และประเพณีทองถิ่น ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว นําไปสูการไดมาซึ่งความรูความจริงที่มีผลประโยชน

ตอแวดวงการศึกษา อีกทั้งยังสามารถพัฒนารายการอาหารใหเกิดมีคุณภาพ กลายเปนสินคาและ

บริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดตอไป 

2.2 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารพ้ืนถิ่น เพ่ือการเปน

สินคาทางการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตยังไมดําเนินการ

ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จะเปนผูประกอบอาหาร ซึ่งเปนปจจัยภายในที่

สําคัญสําหรับการสรางสรรครายการอาหารพ้ืนถ่ิน และการศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด

บริการ การกําหนดตําแหนงทางการตลาด รวมถึงวิธีการสรางมูลคาตราสินคา ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่

เปนเครื่องมือสนับสนุนสินคาใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น  

2.3 การวิจัยครั้งน้ี ไดอธิบายเกี่ยวกับจํานวนสวนผสมที่ใชประกอบอาหารพ้ืนถิ่น แตยัง

ไมไดดําเนินการศึกษาเชิงลึกเกี ่ยวกับเรื ่องวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบแตละประเภทที่เหมาะสม 

รวมถึงแนวทางที่ผูประกอบการจะตองอาศัยตรวจสอบคุณลักษณะของสวนผสมแตละรายการที่มี

ความสะอาดปลอดภัย นอกจากน้ี ผูที่สนใจศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชนของ

อาหารพ้ืนถิ่นในแตละภูมิภาคของประเทศไทยและระดับนานาชาติ 

2.4 การวิจัยครั้งนี้ มุงพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่น เพื่อการเปนสินคา

ทางการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตยังไมไดมีการดําเนินการ

พัฒนาสูตรอาหารบางชนิดเพ่ือนําไปสูการเปนสินคาในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือทําใหอาหารพ้ืนถิ่นเปนที่

รูจักมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีการทันสมัย และคงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย เพ่ือ

นําไปสูการสงออกในระดับสากล  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพ้ืนถ่ินเชิงรุกเพ่ือการเปนสินคาทางการ

ทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

คําชี้แจง โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอ

อาหารพ้ืนถิ่นในการเปนสินคาทางการทองเที่ยวในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอ

ชะอําและจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือศึกษาสภาพการณอาหารพ้ืนถิ่นc]tพัฒนารูปแบบอาหารพ้ืนถิ่นในเขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน และจังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา ใหเปนผลิตภัณฑทางการ

ทองเที่ยว โดยขอมูลที่ไดเปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน  ไดแก 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

สวนที่  2  พฤติกรรมผูบริโภค 

สวนที่  3  ความคิดเห็นตออาหารพ้ืนถิ่นในเขตพ้ืนที่ศึกษา 

สวนที่  4  ขอเสนอแนะ 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

  หญิง       ชาย 

2. อายุ 

  15 – 24 ป      25 – 34 ป     34 – 44 ป 

  45 – 54 ป     55 ปขึ้นไป 

 3. สถานภาพ 

    โสด     สมรส     หยาราง / มาย 

     4. การศึกษา 

    ประถมศกึษา   มัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปรญิญา/ปวส.  ปริญญาตร ี    สูงกวาปริญญาตร ี

 5. อาชีพ 

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานในธุรกิจเอกชน 

  ประกอบธุรกิจสวนตัว    นักเรียน/นักศึกษา 

 อ่ืนๆ........................................... 
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 6. รายได 

   รายไดตํ่ากวา 9,000 บาท   9,001 – 15,000 บาท   15,001 – 21,000 บาท

  21,001 – 27,000 บาท   รายไดมากกวา 27,001 บาทขึ้นไป 

7. ภูมิลําเนา 

   กรุงเทพฯและปริมณฑล   ภาคกลาง    ภาคเหนือ 

  ภาคตะวันออก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคใต 

 ภาคตะวันตก 
 

สวนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภค  

1.คุณเดินทางมาในทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่น้ีบอยเพียงใด 

    เดินทางทองเที่ยวครั้งแรก     1 ครั้งตอป    

   2 ครั้งตอป       มากกวา 2 ครั้งตอป  

2. .คุณใชระยะเวลาในการพํานักในเขตพ้ืนที่น้ีนานเพียงใด 

    1 วัน      2 วัน  

    3 วัน      มากกวา 3 วัน 

3. คุณเลือกแหลงขอมูลทองเที่ยวจากที่ใด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1ขอ)  

   ประสบการณสวนตัว    สื่อสิ่งพิมพ  

    อินเตอรเน็ต     สื่อโทรทศัน 

   สื่อสังคมออนไลน     อ่ืนๆ....................................................... 

4. คุณมลีักษณะในการเดินทางทองเที่ยวอยางไร 

  เดินทางคนเดียว     เดินทางกบัครอบครัว 

   เดินทางกบัเพ่ือน    อ่ืนๆ....................................................... 

5. คุณวัตถุประสงคในการเดินทาง 

  เดินทางเพ่ือการพักผอน   เดินทางเพ่ือการทําธุรกิจ 

 เดินทางเพ่ือการเย่ียมญาติ/เพ่ือน  อ่ืนๆ........................................... 

6. คุณใชพาหนะใดในการเดินทางทองเที่ยว 

  รถยนตสวนบุคคล    รถรับจาง 

  รถขนสงสาธารณะ     อ่ืนๆ........................................... 

7. คุณมคีาใชจายในการดินทางทองเที่ยวดานอาหารและเครื่องด่ืม ในแตละครั้งเทาใด 

  ตํ่ากวา1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท    2,001 – 3,000 บาท  

 3,001 – 4,000 บาท   มากกวา 4,001 บาทขึ้นไป 
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สวนที่ 3  ความคิดเหน็ตออาหารพืน้ถ่ินในเขตพื้นที่ศึกษา  

คําช้ีแจง ใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานตองการตอบขอมูล 

 

ลําดับ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของ

อาหารพ้ืนถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงความเปนอาหารพ้ืนถิ่น 

1.  มีการเลือกใชเครื่องปรุงที่หาไดในทองถิ่นในการปรุง

รสชาติอาหาร 

     

2.  มีการเลือกใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นในการเปน

สวนประกอบหลักของอาหาร 

     

3.  มีพืชสมุนไพรในพ้ืนที่เปนสวนประกอบของอาหารจานน้ี      

4.  เครื่องปรุงและวัตถุดิบของอาหารพ้ืนถิ่นที่แสดงออกถึง

อาชีพของคนในพ้ืนที่ 

     

5.  เครื่องปรุงและวัตถุดิบของอาหารพ้ืนถิ่นที่แสดงออกถึง

สภาพภูมิศาสตรของพ้ืนที่ 

     

เอกลักษณและคุณคาของอาหารไทยพ้ืนถิ่น 

1.  มีการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะ ความเช่ือ ของพ้ืนที่

ของอาหารพ้ืนถิ่น 

     

2.  อาหารพ้ืนถิ่นมีสวนผสมที่ใหคณุประโยชนตอรางกาย 

เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ 

     

3.  สามารถเพ่ิมคณุคาของอาหารทองถิ่น ใหเปนที่รูจัก และ

เสริมสรางความเขมแข็งใหวิถชุีมชน 

     

4.  มีสวนรวมในการสงเสริมการบริโภคอาหารพ้ืนถิ่น เพ่ือให

อาหารพ้ืนถิ่นคงอยูในพ้ืนที่น้ี  

     

5.  อาหารพ้ืนถิ่นมีคุณคาแกการสบืทอด ดวยการสรางเปน

สิ้นคาทางการทองเที่ยว 
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ลําดับ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของ

อาหารพ้ืนถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

เทคนิคการปรงุอาหารไทยพ้ืนถิ่นถิ่น 

1.  กระบวนการปรุงและประกอบอาหารพ้ืนถิ่นสะทอนถึง

ภูมิปญญาชาวบานในพ้ืนที่ 

     

2.  กระบวนการปรุงและประกอบอาหารพ้ืนถิ่นมีการทําให

ถูกสุขลักษณะดวยภูมิปญญาชาวบาน 

     

3.  ขั้นตอนในการปรุงอาหารพ้ืนถิ่นแสดงถึงวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน 

     

4.  ขั้นตอนการประกอบอาหารเปนปจจัยดึงดูดใจในการ

รับประทานของนักทองเที่ยว 

     

5.  เทคนิคที่หลากหลายของอาหารพ้ืนสงผลตอการตัดสิ้นใจ

เลือกรับประทานอาหารพ้ืนถิ่น 

     

รสชาติความเปนไทยของอาหารพ้ืนถิ่น 

1.  มีรสชาติที่เปนเอกลักษณเฉพาะของอาหารพ้ืนถิ่น ไม

สามารถหารับประทานจากพ้ืนที่อ่ืนได 

     

2.  รสชาติที่เปนเอกลักษณเฉพาะของอาหารพ้ืนถิ่น ไดมา

จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ 

     

3.  ความหลากหลายของรสชาติสงผลตอความนาสนใจตอ

อาหารพ้ืนถิ่น 

     

4.  รสชาติแบบด้ังเดิมของอาหารสงผลตอประสบการณใน

การรับประทานอาหารพ้ืนถิ่น 

     

5.  รสชาติของอาหารพ้ืนถิ่นทําใหเกิดการกระตุนความ

ตองการ การเดินทางทองเที่ยว 
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ลําดับ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคของ

อาหารพ้ืนถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

การนําเสนออาหารในรูปแบบอาหารผสานวัฒนธรรม 

1.  การนําเสนออาหารมีการประยุกตใหมใหเหมาะกับ

ปจจุบัน เปนการสรางความนาสนใจในอาหาร 

     

2.  การจัดวางอาหารโดยใชวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเปน

องคประกอบเปนการสรางความนาสนใจของอาหาร 

     

3.  การเพ่ิมเรื่องเลาจากอาหาร สงผลตอความนาสนใจใน

อาหารพ้ืนถิ่น 

     

4.  รูปแบบอาหารที่ทันสมัยสงผลตอการเลือกบริโภค ของ

นักทองเที่ยวในอาหารพ้ืนถิ่น 

     

5.  อาหารพ้ืนถิ่นที่ถูกทําใหเปนสากล จะเปนการสราง

คุณคา เปลี่ยนแปลงธรรมเนียมในการบริโภคอาหารเพ่ือ

การทองเที่ยว 

     

       

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

ขอบพระคุณสําหรับการใหขอมูล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

การจัดประชุมกลุมเพื่อทดลองรายการอาหาร 
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ภาพที่ 10 จัดประชุมกลุมยอยโดยผูเช่ียวชาญดานอาหาร 
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ภาพที่ 11 จัดประชุมกลุมยอย โดยกลุมนักทองเที่ยว 
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ภาพที่ 12  การสัมภาษณเชิงลึกอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพที่ 13 การสัมภาษณเชิงลึกอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายการอาหารที่พัฒนา 
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พลาปลาอกกะแล 

 

 
 

 สวนผสม    

 1. เน้ือปลาอกกะแล 150 กรัม 

 2. พริกขี้หนู 15 กรัม 

 3. ตะไคร 20 กรัม 

 4. หอมแดง 15 กรัม 

 5. ใบสะระแหน 5 กรัม 

 6. นํ้ามะนาว 30 มล. 

 7. นํ้าปลา 10 กรัม 

 8. เกลือปน 2 กรัม 

 วิธีทํา  

1. นําเน้ือปลาอกกะแลแชดวยนํ้ามะนาวทิ้งไวโดยประมาณ 3 นาที เพ่ือใหเน้ือปลาสุก 

2. ทํานํ้าพลาโดยการนําพริกขี้หนู ตะไคร หอมแดง ซอยละเอียดใสลงในอางผสม ปรุงรส

ดวยนํ้าปลา นํ้ามะนาว เกลือปน  

3. นําเน้ือปลาอกกะแลที่แชในนํ้ามะนาว มาคลุกกับนํ้าพลา แลวจัดลงจาน โรยหนาดวยใบ

สะระแหน 

 ลักษณะของอาหาร เน้ือปลาสุกดวยนํ้ามะนาวจนลักษณะของเน้ือเปลี่ยนเปนสีขาว นํ้า

พลามีรสชาติจัดจานหอมสมุนไพรที่ใสลงในนํ้าพลา ไดความหวานจากเน้ือปลาสด 
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 ขอเสนอแนะ 

1. เน้ือปลาที่ใชตองมีความสด หากเน้ือปลาไมสดอาจทําใหเกิดความคาว  

2. การแชเน้ือปลาใหสุกดวยนํ้ามะนาว หากเน้ือปลามีขนาดช้ินใหญอาจเพ่ิมระยะเวลาใน

การแชใหนานขึ้นเพ่ือใหเน้ือปลาสุกโดยทั่วถึง 

3. นํ้าพลาตองมีรสชาติจัดจานหอมสมุนไพร ไมปรุงรสดวยนํ้าตาลเพราะอาจสงผลใหเน้ือ

ปลาเกิดความคาวได เมื่อปรุงสุกควรรับประทานทันท ี
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แกงลูกสามสบิ 
 

 
 

 สวนผสม    

 พริกแกงคั่ว 

 1. ปลาทูยาง 100 กรัม 

 2. หอมแดง 50 กรัม 

 3. พริกช้ีฟาแหง 5 เม็ด 

 4. ขาหั่นฝอย 4 กรัม 

 5. กระชายหั่นฝอย 30 กรัม 

 6. กระเทียมซอย 10 กรัม 

 7. ตะไครหั่นฝอย 2 กรัม 

 8. ผิวมะกรูดหั่นฝอย 2 กรัม 

 9. กะป 5 กรัม 

 10. พริกไทย 10 เม็ด 

 11. เกลือ 5 กรัม 

 12. รากผักชี 5 กรัม 

 วิธีทํา 

1. โขลกพริกช้ีฟาแหงและเกลือ รวมกันจนละเอียด ใสขา กระชาย ผิวมะกรูด  พริกไทย 

รากผักชีหอมแดง กระเทียมลงไปทีละอยางแลวโขลกใหละเอียด 

2. เติมกะปลงไปพรอมกับโขลกใหเปนเน้ือเดียวกัน 

3. เมื่อโขลกสวนประกอบทุกอยางเขากันดีแลว เติมดวยเน้ือปลาทูยาง โขลกอีกครั้งใหทุก

สวนผสมเขากนั 
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แกงลูกสามสบิ 
 

 
 

สวนผสม 

1 นํ้าเปลา 500 มล. 

2. พริกแกงคั่ว 180 กรัม 

1. ปลาทูยาง 150 กรัม 

2. ลูกสามสิบ 150 กรัม 

3. นํ้าตาลโตนด 25 กรัม 

4. กะท ิ 200 มล. 

5. นํ้าปลา 50 มล. 

 วิธีทํา 

1. นําลูกสามสิบไปตมในนํ้าเดือดประมาณ 2 นาที 

2. ต้ังนํ้าเปลาพรอมใสพริกแกงคั่วลงในภาชนะ  

3. เมื่อนํ้าเดือดใสเน้ือปลาทูยาง 

4. ปรุงรสดวย นํ้าปลา นํ้าตาลโตนด ตามดวยลูกสามสิบที่ตมไวแลว  

5. รอใหนํ้าแกงเดือดอีกครั้ง โรยดวยหัวกะทิ 

6. ปดไฟและจัดลงจานเพ่ือพรอมรับประทาน 

 ลักษณะอาหาร นํ้าแกงมีความขนจากพริกแกงคั่วเน้ือละเอียด สีสม กะทิไมแตกมัน เน้ือ

ปลาทูเปนช้ิน ลูกสามสิบใสแตไมเละ รสชาติเผ็ด เค็ม หวาน ตามลําดับ 

 ขอเสนอแนะ 

1. พริกแกงคั่วตองมีความละเอียดเพ่ิมความขนและหอมของนํ้าแกงดวยเน้ือปลาทูยางโขลก 

2. ลูกสามสิบตมในนํ้ารอนใหมีความใสแตไมเละ เพ่ือลดความขมของลูกสามสิบ 

3. อาจใชพริกแกงสําเร็จรูปที่มขีายทั่วไปได แตเพ่ือรสชาติที่ดีตองเพ่ิมกระชายและเน้ือปลา

ทูยางโขลก 
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4. หากไมใชเน้ือปลาทู อาจใชเน้ือปลาอ่ืนๆ หรอืกุงแทนก็ได 

ขนมโค 

 

 
 

สวนผสม     

แปงสําหรับหอ 

1. แปงขาวเหนียว 100 กรัม  

2. นํ้าเปลา 100 มิลลลิิตร  

         วิธีทํา 

1.  เทแปงลงใสชามหรือภาชนะขนาดที่จะผสมไดสะดวกแลวทําเปนหลุมตรงกลาง 

2. คอยๆ เทนํ้าเปลาลงไป ใชไมพายกวนไปเรื่อยๆ ใหสวนผสมเขากัน ใชมอืนวดตอใหเขา

กันแลวพักไว 

ไสกระฉีก 

5. มะพราวทึนทึกขูดเปนเสน 100  กรัม  

6. นํ้าตาลโตนด 50  กรัม  

7. นํ้าเปลา 30  มิลลลิิตร  

 วิธีทํา 

1. ต้ังกระทะผัดไสขนมโดยใสนํ้าตาลปบลงไปในกระทะ เติมนํ้าลงไปเล็กนอย ใสมะพราว

ขูดลงไปผัด 

2. ผัดใหมะพราวเริ่มแหง เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล เหนียวไมติดกระทะสามารถปนได ยกขึ้น

พักไว 
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น้ํากะท ิ

9. หัวกะทิ 400 มิลลิกรมั  

10. นํ้าตาลทราย 40 กรัม  

11. นํ้าตาลโตนด 50 กรัม  

12. เกลือปน 0.5 ชอนชา  

13. ใบเตย 2 ใบ  

 วิธีทํา 

1. ปนแปงที่นวดผสมไวหอดวยไสกระฉีกใหมขีนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เซนติเมตร 

2. ต้ังนํ้าเปลาใหเดือดแลวนําขนมโคที่ปนไวใสลงไปตมใหสุก 

3. นําขึ้นมาแชพักไวในนํ้าเย็น 

4. หัวกะทิต้ังไฟออน ปรุงรสดวยนํ้าตาลทราย นํ้าตาลโตนด ใบเตย เกลือ 

5. เมื่อนํ้ากะทิเดือดสวนผสมทกุอยางละลายดีแลว นําขนมโคที่พักไวใสลงไปในนํ้ากะทิ 

6. ตมสักระยะแลวปดไฟ จัดลงจาน พรอมรับประทาน 

 ลักษณะอาหาร ไสกระฉีกมีความหวานกําลังดี มะพราวขูดเปนเสนเมื่อผัดแลวไมขาด สี

นํ้าตาลทอง แปงมีความเหนียวนุน ไมกระดาง นํ้ากะทิออกรสเค็ม หวานตามลําดับและหอมกลิ่นใบเตย

ออนๆ 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรใชแปงขาวเหนียวอยางดีเพ่ือใหตัวแปงไมแข็งกระดาง 

2. เสนมะพราวขูดควรใชมะพราวทึนทึกเพราะจะไดความหวานและความมันจากมะพราว

ชนิดน้ี 

3. นํ้าตาลสําหรับไสกระฉีกควรใชนํ้าตาลโตนดที่มีความหอม 

4. การตมตัวขนมแยกในนํ้าเปลาเพ่ือปองกันแปงสวนเกิน ทําใหนํ้ากระทิมีความขน

จนเกินไป 

5. การตมตัวขนมแยกในนํ้าเปลา เมื่อตมจนสกุตองใสในนํ้าแข็งหรือนํ้าเย็นจัดเพ่ือทําใหตัว

แปงคงความเหนียว 

6. หากตองการเพ่ิมความหอมของไสกระฉีกสามารถนําไปอบควันเทียนได 

7. นํ้ากะทิควรปรุงรสไมหวานมาก มีความเค็มเพ่ือใหเขากับไสกระฉีกที่หวาน 
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มะละกอหอยเสียบ 

 

 
 

สวนผสม 

1. มะละกอดิบ 250  กรัม  

2. หอยเสียบ 30  กรัม  

 นํ้าจิ้ม 

4. นํ้าเปลา 90  มิลลลิิตร  

 นํ้าตาลทราย 100  กรัม  

5. นํ้าสมสายชู 60  มิลลลิิตร  

6. เกลือปน 5  กรัม  

7. พริกนกโขลก 10  กรัม  

8. ถั่วลิสงคั่วบด 15  กรัม  

 วิธีทํา 

1. นําสวนผสมของนํ้าเปลา นํ้าตาลทราย นํ้าสมสายชู และเกลือปนต้ังไฟเคี่ยวจนเดือด 

2. นํามะละกอดิบมาขูดเปนเสน หรือเปนช้ินบางๆ 

3. นําหอยเสียบไปยางจนสุก 

4. จัดลงจานพรอมรับประทานโดย นํามะละกอดิบจัดลงจาน และหอยเสียบที่ยางแลว  

5. สําหรับนํ้าจิ้มที่เคี่ยวไวแลวเทใสภาชนะที่เตรียมไว โรยหนาดวยพริกนกโขลกและถั่วลิสงบด 

 ลักษณะอาหาร มะละดิบมีความกรอบ รับประทานพรอมกับหอยเสียบที่ยางดวยไฟออน

กําลังดี นํ้าจิ้มที่เคี่ยวจนไดที่มีความหวาน เปรี้ยวและเผ็ดตามลําดับ พรอมถั่วลิสงคั่วบดใหมๆ 
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 ขอเสนอแนะ 

1. มะละดิบควรเลือกผลที่ไมออนหรือแกจนเกนิไป  

2. เพ่ิมความกรอบของมะละกอดิบดวยการแชเย็นในนํ้าแข็ง 

3. การเลือกหอยเสียบใหมๆ  เมือ่นําไปยางจะไดกลิ่นหอม ดูไดจากสีของหอยเสียบจะออกสี

เหลืองไมคล้ํา 

4. การยางหอยเสียบควรยางดวยเตาถาน หากไมมีสามารถใชกระทะในการทําใหหอยสุก

แทนได 

5. นํ้าจิ้มไมควรเหนียวจนเกินไป 
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แกงสมพริกนก 

 

 
สวนผสม  

1. พริกนก 25 กรัม 

2. หอมแดง 20 กรัม 

3. กะป  15 กรัม 

4. นํ้าซุป 350 มิลลลิิตร 

5. ปลาเกา 200 กรัม 

6. มะขามเปยก 40 กรัม 

7. นํ้าตาลโตนด 20 กรัม 

8. นํ้าปลา 15 มิลลลิิตร 

9. ใบกระเพรา 25 กรัม 

10. นํ้ามะนาว 10 มิลลลิิตร 

 วิธีทํา 

1. โขลกพริกนก หอมแดง ไมตองละเอียดมาก 

2. เติมกะป โขลกตอไปอีกสักเล็กนอย 

3. ต้ังนํ้าซุปใหเดือด ใสสวนผสมพริกแกงที่โขลกไวแลวลงไปในภาชนะ 

4. เมื่อนํ้าเดือดเติมเน้ือปลา ตมตอไปจนเน้ือปลาสุก 

5. ปรุงรสดวยนํ้ามะขามเปยก นํ้าปลา นํ้าตาลโตนด  

6. เมื่อเดือดอีกครั้งใสใบกระเพราพรอมปดไฟ 

7. จัดลงจานพรอมรับประทาน 
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 ลักษณะอาหาร นํ้าแกงมีความใสสามารถเหน็เน้ือของพริกแกงสม เน้ือปลาเกาที่สด มี

รสชาติเผ็ดรอน เปรี้ยว เต็ม หวาน ตามลําดับ มีกลิ่นหอมของใบกระเพราะ 

 ขอเสนอแนะ 

1. พริกนกที่ใชควรใชทั้งสีเขียวและสีแดง เพ่ือความเผ็ดและกลิ่นที่ไดจากพริกชนิดน้ี 

2. กะปอยางดีจะทําใหนํ้าแกงมคีวามหอม 

3. เน้ือปลาเกาที่สดเพราะเน้ือปลาเกาที่สดจะทําใหนํ้าแกงมีรสหวานจากเน้ือปลา แตหาก

ไมสดอาจจะทําใหเกิดกลิ่นคาวในนํ้าแกงได 

4. ใบกระเพราที่ใชควรเปนกระเพราแดงเพ่ือความหอม 

5. หากชอบรสเปรี้ยวสามารถเพ่ิมนํ้ามะนาวกอนรับประทานได 

 

ขนมขาวฟาง 

 

 
 

 สวนผสม 

1. ขาวฟาง 100 กรัม 

2. นํ้าตาลทราย 20 กรัม 

3. นํ้าตาลโตนด 40 กรัม 

4. นํ้าเปลา 500 มิลลลิิตร 

5. แปงมัน 100 กรัม 

6. หัวกะทิ 100 มิลลลิิตร 

7. เกลือปน 0.5 ชอนชา 

8. ใบเตย 2 ใบ 

9. นํ้าเปลา 40 มิลลลิิตร 
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 วิธีทํา 

1. นําขาวฟางแชนํ้าคางคืนแลวลางใหสะอาดดวยนํ้าหลายๆ นํ้า 

2. ต้ังนํ้าเปลาพรอมใบเตยจนนํ้าเดือดแลวตักใบเตยทิ้ง 

3. ใสขาวฟางที่ลางทําความสะอาดดีแลวลงไปตม เปดไฟกลาง คนสม่ําเสมอ 

4. เมื่อขาวฟางเร่ิมสุกดีแลวปรุงรสดวยนํ้าตาลทรายและนํ้าตาลโตนด นําแปงมันมาละลาย

นํ้า คอยๆใสลงในขาวฟางต้ังไฟตออีกสักระยะ 

5. ต้ังหัวกะทิ ปรุงรสดวยเกลือปน นํ้ากะทิพรอมคนสม่ําเสมอจนเดือด 

6. ตักขาวฟางใสภาชนะที่เตรียมไว รับประทานคูกับนํ้ากะท ิ

 ลักษณะอาหาร ขาวฟางตองไมมีกลิ่นสาบ สีออกเหลืองทอง รสหวานกําลังดี รับประทานคู

กับนํ้ากะทิ 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรแชขาวฟางทิ้งไว 1 คืนเพ่ือลดกลิ่นสาบของขาวฟาง 

2. ขณะเคี่ยวควรใชไฟออนๆ และคนอยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกันขาวไหม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

หนังสือเชญิเปนผูตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลในการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหสนทนากลุมในการวิจัย 
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