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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการก�ำหนดรูปแบบการสร้าง
กิจกรรมร่วมระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยขั้นตอนแรกของ
การวิเคราะห์จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าร่วมกับการวิเคราะห์คุณสมบัติและคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการ ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวจะท�ำให้เห็นความแตกต่างของความต้องการจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่แตกต่างกัน หลังจากนั้น
จะเป็นการวิเคราะห์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึง่ เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยกระบวนการวิเคราะห์ดังกล่าว
สามารถน�ำไปใช้ในการก�ำหนดรูปแบบของการจัดกิจรรมร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่น
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Abstract
This academic paper is an analysis for creating added value by defining a model
for creating joint activities between local food tourism and health tourism. By the first
step of the analysis involves analyzing the customer data together with the analysis of
the features and values of the product or service. Which the analysis will make a difference
in the demand from tourists with objectives in local food tourism and different health
tourism after that it will be an analysis of the design thinking process. Which is a data
analysis according to the steps of activities for local food tourism and health tourism the
analytical process can be used to effectively determine the form of joint activities between
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บทน�ำ
สถานการณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทยในปัจจุบนั ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะสังเกต
ได้จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 7 เดือนแรก (เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม) ของปี 2561 มีจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 22,657,730 คน โดย
มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 11.00 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีรายได้รวมจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งสิ้น 1.18 ล้านล้านบาท ซึ่งรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากประเทศจีน รัสเซีย อินเดีย และมาเลเซีย ส�ำหรับตลาดนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยนั้นยังคง
มีการขยายตัวเช่นกัน โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งสิ้น 74.96 ล้านคน
อัตราการขยายตัวร้อยละ 4.68 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทั้งสิ้น 519 พันล้านบาท จากข้อมูล
ดังกล่าวท�ำให้ประเทศไทยมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวมูลค่าสูงถึง 1.701 ล้านล้านบาท อัตราการขยาย
ตัวร้อยละ 122.87 ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกล่าวท�ำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดแนว
โน้มการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือต่อความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/
KSMEAnalysis/Documents/Tourism-trend_SME-Opportunity.pdf, 2562)
อย่างไรก็ตามจากการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เทรนด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามามีส่วนส�ำคัญต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว
เทรนด์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นได้จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ
ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวร้อยละ 36 ยินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์
ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น โดยพฤติกรรมความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวและการให้ความส�ำคัญกับ
ความต้องการส่วนบุคคล อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนผลักดันให้เกิดเทรนด์การท่องเที่ยวทางเลือกต่าง ๆ
เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่การท่องเทีย่ ว (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, https://kasikornbank.
com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Tourism-trend_
SME-Opportunity.pdf, 2562)
ส� ำ หรั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วนั้ น สามารถกระท� ำ ได้ ห ลากหลายรู ป แบบ
โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งพบว่าในปัจจุบันอาหารไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ธุรกิจร้าน
อาหารไทยในต่างประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการขยายตัวมากขึ้น
อีกทั้งอาหารไทยบางชนิดยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็น
ทางเลือกใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นมุมสะท้อน
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ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่าง ๆ
ในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้คุณค่าของอาหารที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น
ยังเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับอาหารต่อสุขภาพของผู้บริโภค
จ�ำเป็นที่จะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ ผลก
ระทบต่อร่างกาย เพื่อสะท้อนความรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ผ่านการบริโภคอาหาร และไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
(World Tourism Organization, https://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Gastronomic_Cities/outputs_media/Food_tourism.pdf, 2019; เบญจมาภรณ์ ช�ำนาญฉา, 2561 :
103-116; Kesimoglu, 2015 : 71-91; Santich, 1996 : 267-277)
อาหารไทยจัดได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยมาแต่สมัยโบราณ และ
อาหารไทยก็ก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องด้วยอาหารไทยมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของ
รสชาติ การมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และการมีสารอาหารทีค่ รบถ้วน รวมถึงมีความหลากหลายของสมุนไพร
และเครือ่ งเทศทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพร่างกาย ซึง่ จากกระแสความนิยมของการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพทีเ่ พิม่
มากขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยมีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มจะเป็นการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างอื่นไปพร้อมกัน
ดังนั้นการท่องเที่ยวทั้ง 2 รูปแบบที่กล่าวมานั้นจะสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมร่วมกันได้
โดยจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ สามารถใช้ 2 กรอบแนวคิด
ในการพัฒนามูลค่าเพิม่ ซึง่ ได้แก่ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, https://www.dbd.go.th/download/article/
article_20161103115457.pdf, 2562)
1. Value Proposition Canvas หรือ แม่แบบการเสนอคุณค่า
เป็นกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดย Alexander Osterwalder เจ้าของ Business Model Canvas
เครื่องมือสร้างโมเดลธุรกิจที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ โดยเครื่องมือ Value Proposition
Canvas นี้ จะใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าหรือรูปแบบ การให้
บริการในแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและโดนใจลูกค้า เครื่องมือนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 Customer Segment ซึ่งเป็นการศึกษาท�ำความรู้จักตัวลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของ
ธุรกิจ และส่วนที่ 2 Value Proposition ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการของธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
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เมือ่ ธุรกิจได้ทำ� การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยละเอียดแล้วจะพบว่า ปัจจุบนั สินค้า
หรือบริการของธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเพียงใด และควรจะต้องท�ำอะไรเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไร
เพื่อให้ลูกค้าเลือกสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส�ำหรับสินค้าและบริการของธุรกิจ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสามารถใช้การวิเคราะห์ด้วย
แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ซึ่งแผนภาพดังกล่าวถูกใช้ในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย อันประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การศึกษาความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้าจากสิ่งที่ลูกค้าต้องท�ำ  ระบุความต้องการ
พื้นฐานของลูกค้าที่สินค้าหรือบริการจะต้องเติมเต็มทั้งในเชิงกายภาพ และอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้า
เช่น หากลูกค้าต้องการออกก�ำลังกาย คุณสมบัติพื้นฐานที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการอาจเป็นรองเท้า
ที่สบายและเคลื่อนไหวได้สะดวก
ส่วนที่ 2 ปัญหา ความกังวลใจ หรือความยุ่งยากที่ลูกค้าก�ำลังเผชิญ ระบุส่ิงที่ลูกค้าไม่ชอบหรือ
ไม่ต้องการในการใช้งานสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นหลังจาก
การใช้งานหรือเข้ารับบริการต่าง ๆ จากธุรกิจหรือจากคู่แข่งขัน รวมไปถึงความกลัวที่อยู่ในใจของลูกค้า
เป้าหมาย เช่น รองเท้าออกก�ำลังกายที่ใช้การไม่ได้อีกเลยหลังจากเปียกฝน
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังพิเศษอื่น ๆ ที่เหนือความต้องการพื้นฐานหรือเหนือทางเลือกอื่น ๆ ระบุ
สิ่งที่ลูกค้า “คาดหวัง” นอกเหนือจากการเติมเต็มความต้องการพื้นฐานหรือพิเศษเหนือสินค้าและบริการ
ทางเลือกอื่น ๆ ในตลาด สิ่งที่มีส่วนช่วยให้ลูกค้าประทับใจมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ ความรื่นรมย์
ระหว่างการใช้บริการ หรือการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม เช่น รองเท้าออกก�ำลังกายที่ผู้ซื้อสามารถ
ออกแบบได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังมีการใช้แผนภาพแสดงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งน�ำมาใช้ในการออกแบบ
รูปแบบหลักและทางเลือกเพิ่มเติมของสินค้าหรือบริการ เพื่อก�ำหนดคุณค่าที่จะส่งมอบไปถึงลูกค้าผ่าน
สินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขจากการได้รับสิ่งที่ต้องการ หลุดพ้นจากปัญหาที่เขาก�ำลังเผชิญ
หรื อ มี ป ระสบการณ์ ที่ แ สนวิ เ ศษ ซึ่ ง การใช้ แ ผนภาพดั ง กล่ า วนี้ จ ะท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ ก� ำ ลั ง เติ ม เต็ ม
ความต้ อ งการ น� ำ เสนอทางออกที่ ย อดเยี่ ย มหรื อ สร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งไรบ้ า ง
โดยแผนภาพดังกล่าวประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คุณค่าที่สินค้าหรือบริการน�ำเสนอให้แก่ลูกค้า การระบุว่าคุณจะใส่คุณค่าอะไรลงไปใน
สินค้าหรือบริการ ซึง่ ค�ำนึงถึงคุณลักษณ์และประโยชน์ทลี่ กู ค้าต้องการ และสรุปออกมาว่า สินค้าหรือบริการ
ของธุรกิจจะต้องเป็นอะไร มีคุณลักษณะอย่างไร
ส่วนที่ 2 ป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาของลูกค้า การระบุสิ่งที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหา และ
ความล�ำบากใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ Pains ของลูกค้า เช่น คุณจะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ลูกค้าได้อย่างไร จะคลายความกังวลของลูกค้าได้อย่างไร
ส่วนที่ 3 สร้างความประทับใจด้วยสิ่งพิเศษ การระบุสิ่งที่จะท�ำให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าหรือ
บริการ ซึง่ จะต้องเป็นปัจจัยทีต่ อบสนองความต้องการให้ได้ครบทุกข้อ หรืออาจเป็นแนวทางในการน�ำเสนอ
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สิ่งดี ๆ เพิ่มเติมจากคุณประโยชน์พื้นฐานของสินค้าและบริการ ซึ่งธุรกิจสามารถด�ำเนินการได้เพิ่มเติมเพื่อ
ให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของธุรกิจเพิ่มขึ้นไปอีก เช่น ของสมนาคุณ หรือบริการ Fast Track
2. Design Thinking Process หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
เป็นอีกหนึ่งกรอบแนวคิดในการพัฒนามูลค่าเพิ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่า Value Proposition Canvas ซึ่ง Design Thinking Process ถูกพัฒนาขึ้นโดย Hasso Plattner Institute of Design
(d. School) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยเริ่มจากการท�ำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการ
ของลูกค้าอย่างแท้จริง จากนั้นจึงระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียการสร้างคุณค่าหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จาก
คนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อน�ำไปทดสอบหรือทดลองน�ำเสนอให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ แล้วจึงน�ำไปพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มูลค่าเพิ่ม
ตอบโจทย์ และเป็นที่ต้องการของลูกค้า อันประกอบด้วย 5 ขั้นตอนส�ำคัญ ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การท�ำความเข้าใจลูกค้า เป็นการท�ำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุของ
การกระท�ำต่าง ๆ ของลูกค้า ความต้องการ ความคิด และคุณค่าที่ลูกค้าให้ความส�ำคัญ
ขั้นตอนที่ 2 การก�ำหนดโจทย์ความต้องการของลูกค้า เป็นการระบุถึงสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า ซึ่งได้จากการเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ จากขั้นตอนแรก เพื่อให้เห็นถึง
ความเกี่ยวเนื่องและเพื่อให้สามารถจัดกลุ่มความคิดได้อย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิดเห็น เป็นการระดมสมองจากคนหลาย ๆ กลุ่ม มาสร้างสรรค์
ไอเดียเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ หรือความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า หาหนทาง
แก้ไขหรือเติมเต็มในสิ่งที่สินค้าหรือบริการในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างต้นแบบหรือสินค้าจ�ำลอง เป็นการน�ำไอเดียที่ถูกคัดเลือกจากขั้นตอน
การระดมความคิดเห็น (Ideate) มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจหรือจับต้องได้ เพื่อให้
สามารถเห็นภาพรวมและผลลัพธ์ของสินค้าหรือบริการได้ชัดเจนมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบตลาด เป็ น การน� ำ ต้ น แบบหรื อ สิ น ค้ า จ� ำ ลองที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปทดสอบ
ความคิดเห็นกับลูกค้าหรือให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ และน�ำผลตอบรับมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการจริง
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า กรอบแนวคิดทั้ง 2 นั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน โดย Value
Proposition Canvas เป็นกรอบแนวคิดที่สามารถน�ำไปใช้ได้ใน Design Thinking Process ในขั้นตอน
การก�ำหนดโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Define) และการระดมความคิดเห็น
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
“อาหาร” เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ดังนั้นประเด็นเรื่องอาหารกับ
การท่องเที่ยวจึงเป็นที่สนใจแก่นักวิชาการ ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ พบว่า อาหารเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งคุณค่าดังกล่าว
มองเห็นได้อย่างง่ายในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประจ�ำท้องถิ่นที่สามารถน�ำมาใช้เป็นแรงจูงใจ
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การสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ให้แก่นักท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้จากอาหาร (Scarpato,
https://www.researchgate.net/publication/305386515_Gastronomy_as_a_tourist_product_The_perspective_of_gastronomy_studies, 2019; UNESCO, https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000159811, 2019) กล่าวคือ อาหารสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี โดยอาหารสามารถท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจใน
จุดหมายปลายทางของการท่องเทีย่ ว (Cohen and Avieli, 2010 : 755-778) บ่อยครัง้ ทีม่ กี ารน�ำเอกลักษณ์
ของอาหารประจ�ำท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างตราสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และยังใช้อาหารเป็น
เครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (Hall and Mitchell, 2000 : 29-37; Hall and Sharples, https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780080477862/
chapters/10.4324/9780080477862-9, 2019)
การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันและได้
กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้
ว่าธุรกิจท่องเที่ยวในหลายประเทศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของอาหารในแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่เพียงแค่การบริโภคอาหารเพื่อให้เกิดความอิ่ม แต่เป็น
การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม
สังคม และวิถีชีวิตของคนในแหล่งท่องเที่ยว (ญาณภา บุญประกอบ, สิริพร เขตเจนการ, โยธิน แสวงดี และ
คนอื่น ๆ, 2560 : 93-108)
จากความส�ำคัญดังกล่าวมีการสรุปความส�ำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไว้ดังนี้
(Hall, http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/cms/user/File/657/E_Book/Tourism/Food%20Tourism.pdf, 2019)
1. ท�ำให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส�ำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เป็นองค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดทางด้านการท่องเที่ยว
3. เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
4. เป็นส่วนส�ำคัญในการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่ง
5. เป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของความเจริญทั้งระดับโลก ประเทศ และท้องถิ่น
6. เป็นสินค้าและบริการที่จ�ำเป็นต่อนักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แต่นกั วิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท่องเทีย่ วต่าง ๆ ได้นำ� เรือ่ ง “อาหาร” มาเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
เนื่องจากเห็นถึงความส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารนี้มีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารจึงได้รับความสนใจเนื่องจากกระแสนิยมที่เกิดขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1. สังคมโลกได้ให้ความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2. มีการเกิดของแหล่งสถานที่รับประทานอาหารที่แปลกใหม่ และหลากหลาย
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ได้

3. การส่งเสริมการตลาดที่ใช้เรื่องอาหารเป็นสิง่ ดึงดูด สามารถสร้างความนิยมให้กับนักท่องเที่ยว

4. อาหารเป็นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการรับประทานอาหารในบ้าน ถือเป็นการแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมแบบหนึ่งของนักท่องเที่ยว
5. อาหารท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างเชิงลึกหรือเรียกได้ว่า Sense
of Place (Hall, http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/cms/user/File/657/E_Book/Tourism/
Food%20tourism.pdf, 2019) เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ แม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้อาหารใน
แหล่งต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลจากที่อื่น ๆ มากมาย จนท�ำให้ยากที่จะแยกลักษณะของอาหารไปตามเกณฑ์
ภูมิศาสตร์ ลักษณะอากาศ หรือประวัติศาสตร์ แต่ถือเป็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
ปัจจัยภายนอก
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประกอบด้วย (องค์การบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน, http://www.dasta.or.th/th/.../840_da12fl2c9915698bd10
e50c811eba772, 2562)
1. ความรื่นรมย์ (Pleasurable Experience) หมายถึง ความต้องการที่จะเติมเต็มความสุขทาง
ความรู้สึกและสัมผัสประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร
2. การสืบค้นจากรากฐาน (Grounded) หมายถึง ความต้องการทีจ่ ะดืม่ ด�ำ่ กับรากเหง้าของอาหาร
ในชนบทที่ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการในการผลิตอาหาร
3. ความสงสัยและใฝ่รู้ (Curiosity) หมายถึง ความต้องการที่จะหาความรู้ และค้นพบอะไรใหม่ ๆ
เพื่อบ่งบอกถึงการศึกษาและความรู้ที่มีอยู่
4. การแสดงออกถึงตัวตน (Self-expression) หมายถึง ความต้องการแสดงความแตกต่าง
ความโดดเด่น และความเป็นตัวตน
5. ความกังวลใจ (Anxiety) หมายถึง ความต้องการที่จะพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการรับ
ประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการท่องเที่ยว และหลีกหนีชีวิตประจ�ำวันด้วยการรับประทานอาหาร
พื้นเมืองและอาหารที่คุ้นเคยในอดีตแต่ไม่ได้รับประทานเป็นประจ�ำ
ดังนั้น สถานที่ใดก็ตามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมักจะมีเรื่องของอาหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ท�ำให้การท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาหารเป็นกลยุทธ์ทมี่ ศี กั ยภาพ
สามารถน�ำมาใช้แข่งขันกันในแต่ละพื้นที่ ช่วยดึงดูดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในท้องถิ่น รวมทั้ง
มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ (Ritchie and Crouch, http://www.scielo.br/pdf/rap/
v44n5/v44n5a03.pdf, 2019)
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แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (http://www.elfhs.ssru.ac.th/phanitthat_pu/mod/
resource/view.php, 2562) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ
Gee, et al (Douglas, 2001 : 573-576; citing Gee, et al., 1989 : 570) ได้ให้ความหมาย
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการเดินทางไปจุดหมายปลายทาง
ในประเทศหรือในพืน้ ทีธ่ รรมชาติ เพือ่ หลีกหนีจากความจ�ำเจและเพือ่ ความสงบในจิตใจของนักธุรกิจทีก่ งั วล
ใจ วรรณา วงษ์วานิช (2546 : 17) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ หมายถึง การท่องเที่ยวพักผ่อนไปท่ามกลางธรรมชาติ เรียนรู้วิธีการใช้พลังงานจากธรรมชาติ
มาบ�ำบัดและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จิตใจสดชืน่ แจ่มใส ควบคูไ่ ปกับการท่องเทีย่ ว เห็นวัฒนธรรมท้อง
ถิน่ และน�ำสิ่งที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
โดยสรุปความหมายของการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเทีย่ วทีม่ แี รงจูงใจหรือจุดมุง่ หมาย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ หรือเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสาน การรักษาและ
ฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน โดยมีจิตส�ำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนควบคู่ไปกับ
การดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถแบ่งตามลักษณะสุขภาพของ
การท่องเที่ยวออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. การท่องเทีย่ วเพือ่ รักษาสุขภาพของนักท่องเทีย่ วทีด่ อี ยูแ่ ล้วให้ดยี งิ่ ขึน้ การท่องเทีย่ วในลักษณะ
นี้ก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงทั่วโลก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มให้ความส�ำคัญกับการรักษาสุขภาพ
ของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน โดยการออกก�ำลังกายและดูแลสุขภาพอย่างถูก
วิธี เช่น การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ การฝึกไทเก๊ก การอาบนํ้าแร่หรือสปา การนวดแผนโบราณ การรับ
ประทานสมุนไพร การรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ และการพักผ่อนในทีม่ อี ากาศบริสทุ ธิใ์ กล้ชดิ ธรรมชาติ
มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีสถานที่ให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพหลายประเภท เช่น การนวด
แผนโบราณที่วัดโพธิ์ การนั่งสมาธิในวัดส�ำคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น
2. การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวหรืออยู่ในระยะพักฟื้น การท่องเที่ยวลักษณะ
นี้นักท่องเที่ยวต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นธรรมชาติ รับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ และออกกาลังกายอย่างเบา ๆ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการลักษณะนี้ เช่น
ชีวาศรม สถานพักตากอากาศชายทะเล เป็นต้น
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3. การท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ก�ำลังได้รับความนิยม
เป็นอย่างสูง เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยถูกกว่าต่างประเทศ และประเทศไทยมีแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ และฝีมือหลายด้าน เช่น การท�ำทันตกรรม การเปลี่ยนสะโพก การเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัด
เพื่อเสริมความงาม เป็นต้น
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาจแบ่งตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาท�ำ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งในหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างแท้จริง เช่น การอาบนํ้าแร่/นํ้าพุร้อน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบ�ำบัด
(Aroma Therapy) และวารีบ�ำบัด (Water Therapy) เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ คือ การส่งเสริมบ�ำรุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบ�ำบัดรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟู
สุขภาพ ตลอดจนการได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังสรรค์ทางสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุข
ภาพที่ดีกับผู้อื่นในระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยมใน
การส่งเสริมและรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้สมบูรณ์ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น การสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองนั้น
สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา การควบคุมน�้ำหนักตัว การนิยม
เลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การท�ำจิตใจให้สงบด้วยการฝึก
ปฏิบัติสมาธิและการใช้ยารักษาโรคจากสมุนไพรที่มีผลกระทบข้างเคียงน้อย
2. การท่องเที่ยวเชิงบ�ำบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อท�ำกิจกรรมบ�ำบัดรักษาโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ
ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การตรวจร่างกาย รวมทั้ง
การท�ำทันตกรรม การรักษาสุขภาพฟัน การผ่าตัดเสริมความงาม หรือการแปลงเพศ เป็นต้น ในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือบางครั้งเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวสุขภาพทางธรรมชาติ
การท่องเที่ยวสุขภาพทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับสมดุลของอาหาร การปรนนิบัติ เพื่อเพิ่มพูนพละก�ำลัง
ให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ขจัดความเครียด และปรับความสมดุล
ให้แก่ร่างกาย เช่น กิจกรรมการนวด สปา การอาบนํ้าแร่/นํ้าพุร้อน การฝึกปฏิบัติสมาธิ การลดความอ้วน
การลดความเครียด การปรับปรุงรูปร่างให้สมส่วน การออกก�ำลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
เป็นต้น ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพที่เป็นธุรกิจหลักในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ได้แก่
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อความงาม ธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเภทนํ้าพุร้อน/
นํ้าแร่ ศูนย์สุขภาพ รวมทั้งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพ
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนามูลค่าเพิ่มแก่การท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
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เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์เพือ่ การพัฒนามูลค่าเพิม่ แก่การท่องเทีย่ วเชิงอาหารท้องถิน่ และการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพตามแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยใช้กรอบแนวคิดใน
การพัฒนามูลค่าเพิ่ม ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, https://www.dbd.
go.th/download/article/article_20161103115457.pdf, 2562)
กรอบแนวคิดที่ 1 Value Proposition Canvas หรือแม่แบบการเสนอคุณค่า
กรอบแนวคิดในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
(Customer Segment) ร่วมกับการวิเคราะห์คุณสมบัติและคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Value Propo11
sition) ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวของการท่องเทีย่ วเชิงอาหารท้องถิน่ และการท่องเทีย่ ว เชิงสุขภาพ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
รูปแบบการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

การท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่น
- ต้องการที่จะเติมเต็มความสุขทางความรู้สึกและ
สัมผัสประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร
- ต้องการที่จะดื่มด่ากับรากเหง้าของอาหาร
ในชนบทที่ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการในการผลิต
อาหาร
- ต้องการที่จะหาความรู้ และค้นพบอะไรใหม่ ๆ
เพื่อบ่งบอกถึงการศึกษาและความรู้ที่มอี ยู่
- ต้องการแสดงความแตกต่าง ความโดดเด่น และ
ความเป็นตัวตน
- ต้องการที่จะพักผ่อนหรือผ่อนคลาย ด้วยการ
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการ
ท่องเที่ยว และหลีกหนีชวี ิตประจาวันด้วยการ
รับประทานอาหารพื้นเมืองและอาหารที่คุ้นเคย
ในอดีตแต่ไม่ได้รับประทานเป็นประจา
การวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ - อาหารในแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงแค่การ
และคุณค่าของสินค้าหรือ บริโภคอาหารเพื่อให้เกิดความอิ่ม แต่เป็นการ
บริการ
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการบริโภคอาหาร
ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทั้งด้าน
วัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของคนในแหล่ง
ท่องเที่ยว
- อาหารทาให้นกั ท่องเที่ยวรู้สกึ และสัมผัสแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นอย่างเชิงลึก หรือเรียกได้วา่ เป็น
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ต้องการรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียงิ่ ขึ้น
โดยการออกกาลังกายและดูแลสุขภาพอย่าง
ถูกวิธี เช่น การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ การฝึก
ไทเก๊ก การอาบน้าแร่หรือสปา การนวด
การรับประทานสมุนไพร การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนในทีม่ ี
อากาศบริสุทธิ์ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น
- ต้องฟื้นฟูสุขภาพ หรืออยู่ในระยะพักฟืน้
- ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและเป็นธรรมชาติรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ และออกกาลังกายอย่างเบา ๆ เพื่อ
ฟื้นฟูสุขภาพ
- ต้องการรักษาโรค
- มีการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามหลักวิชาการ
และมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง
- นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสังสรรค์ทางสังคมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีกับผู้อื่นในระหว่างการ
ท่องเที่ยว
- ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทัศนคติ และค่านิยม ในการส่งเสริมและ
รักษาฟื้นฟูสุขภาพให้สมบูรณ์ด้วยตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดที่ 2 Design Thinking Process หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
บักรอบแนวคิ
ณฑิตศึกษา มหาวิดทในส่
ยาลัยวราชภั
13 ฉบับทีข่ 2้อพฤษภาคม
- สิงหาคม
2563 ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
นนีฏ้เป็เชีนยงราย
การวิปีทเี่ คราะห์
มูลเป็นการวิ
เคราะห์
ขั้นตอนที่ 1 การทาความเข้าใจลูกค้า เป็นการทาความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุของ

Creating Added Value in Activities between Local Food Tourism and Health Tourism

กรอบแนวคิดที่ 2 Design Thinking Process หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กรอบแนวคิดในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การท�ำความเข้าใจลูกค้า เป็นการท�ำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุของ
การกระท�ำต่าง ๆ ของลูกค้า ความต้องการ ความคิด และคุณค่าที่ลูกค้าให้ความส�ำคัญ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะต้องท�ำการศึกษาความต้องการ
ของกลุม่ นักท่องเทีย่ วซึง่ เป็นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายว่า กลุม่ เป้าหมายดังกล่าวมีความต้องการรูปแบบการท่องเทีย่ ว
ในรูปแบบใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการพักผ่อน นิยามการพักผ่อน และเกณฑ์ในการเลือกท�ำกิจกรรม
ของนักท่องเที่ยว (กองวิจัยการตลาด, http://www.etatjournal.com/web/menu-read-tat/menu2016/menu-32016/734-32016-khon-kaen, 2562)
ขั้นตอนที่ 2 การก�ำหนดโจทย์ความต้องการของลูกค้า เป็นการระบุถึงสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า ซึ่งได้จากการเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ จากขั้นตอนแรก เพื่อให้เห็นถึง
ความเกี่ยวเนื่องและเพื่อให้สามารถจัดกลุ่มความคิดได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การท่องเทีย่ วเชิงอาหารท้องถิน่ และการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพจะต้องน�ำเสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ที่สร้างความแตกต่างจากความต้องการขั้นพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ของนักท่องเที่ยว เช่น การท�ำอาหารไทย
ท้องถิน่ จากวัตถุดบิ พืน้ บ้านในชุมชน โดยวัตถุดบิ อาจมาจากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน น�ำมาประกอบ
อาหารด้วยวิถีชุมชนเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านทางอาหาร (สุนีย์ วัฑฒนายน, 2557 : 34-44)
ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิดเห็น เป็นการระดมสมองจากคนหลาย ๆ กลุ่ม มาสร้างสรรค์
ไอเดียเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการหรือความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า หาหนทาง
แก้ไขหรือเติมเต็มในสิ่งที่สินค้าหรือบริการในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกัน
และกันในการน�ำเสนอความคิดเห็นเพื่อการออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยจัดการประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนการให้บริการและภายหลังการให้บริการ
เมื่อได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าของร้านอาหารและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
สามารถปรับตัวตามได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน จะท�ำให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา และ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
(วรพงศ์ ผูกภู่, https://www.randdcreation.com/content/4738/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน-เพื่อ
การท่องเที่ยว, 2563)
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างต้นแบบหรือสินค้าจ�ำลอง เป็นการน�ำไอเดียที่ถูกคัดเลือกจากขั้นตอน
การระดมความคิดเห็นมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจหรือจับต้องได้ เพื่อให้สามารถเห็น
ภาพรวมและผลลัพธ์ของสินค้าหรือบริการได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะต้องร่วมกันก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้ง
กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอาหารท้องถิน่ และกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เช่น การเดินทางไปยังแหล่ง
Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University Volume 13 Number 2 May - August 2020

41

การสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

พื้นที่ทางการเกษตรที่มีการเพาะปลูกวัตถุดิบชุมชน น�ำวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงอาหารจากเทคนิควิธี
การปรุงอาหารแบบดั้งเดิมของคนในชุมชน พร้อมน�ำเสนอประโยชน์ สรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรค
ควบคู่กันไปด้วย พร้อมชูจุดขายแหล่งวัตถุดิบชุมชนอีกด้วย
ขัน้ ตอนที่ 5 การทดสอบตลาด เป็นการน�ำต้นแบบหรือสินค้าจ�ำลองทีส่ ร้างขึน้ ไปทดสอบความคิดเห็น
กับลูกค้าหรือให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ และน�ำผลตอบรับมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการจริง ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะต้องด�ำเนินการใช้
โปรแกรมที่ก�ำหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 4 ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
พร้อมท�ำการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อน�ำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้
ในการประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ชุมชนเพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รูปแบบการสร้างกิจกรรมร่วมระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
บทความนี้จะขอก�ำหนดตัวอย่างกิจกรรมร่วมระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวทั้ง 2 รูปแบบ สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่รูปแบบการท่องเที่ยวได้ โดยสามารถน�ำเสนอได้ดังนี้
วันที่ 1
- การกล่าวต้อนรับและให้ค�ำแนะน�ำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านโภชนาการและการออกก�ำลัง
กาย
- รับประทานอาหารกลางวัน โดยอาหารพื้นบ้านที่ประกอบไปด้วยพืช ผัก ต่าง ๆ พร้อมแนะน�ำ
คุณประโยชน์ของผักแต่ละชนิด
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
- กิจกรรมการเข้าร่วมฟังการบรรยายและการสาธิตเกี่ยวกับการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ
- กิจกรรมผ่อนคลาย เช่น การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ การฝึกไทเก๊ก การอาบนํ้าแร่หรือสปา
การนวด
- รับประทานอาหารเย็น โดยเมนูอาหารพื้นบ้านที่แสดงถึงความเป็นไทย เช่น น�้ำพริก แกงพื้น
บ้านต่าง ๆ แกงจืด ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรต่าง ๆ
วันที่ 2
- กิจกรรมออกก�ำลังกายยามเช้า
- รับประทานอาหารเช้า โดยข้าวต้มที่มีส่วนผสมของธัญพืชต่าง ๆ
- กิจกรรมผ่อนคลายเช่น การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ การฝึกไทเก๊ก การอาบนํ้าแร่หรือสปา
การนวด
- กิจกรรมการเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
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- รับประทานอาหารกลางวัน โดยอาหารพื้นบ้านที่ประกอบไปด้วยพืช ผัก ต่าง ๆ พร้อมแนะน�ำ
คุณประโยชน์ของผักแต่ละชนิด
- กิจกรรมการสาธิตและการฝึกอบรมส�ำหรับการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้พืชผักสมุนไพร
เป็นส่วนผสมหลักในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
- รับประทานอาหารเย็น โดยใช้อาหารจากกิจกรรมการสาธิตและการฝึกอบรมส�ำหรับการเตรียม
อาหารเพื่อสุขภาพในการรับประทาน
วันที่ 3
- กิจกรรมอาบแสงอาทิตย์และล้างพิษด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
- รับประทานอาหารเช้า โดยข้าวต้มที่มีส่วนผสมของธัญพืชต่าง ๆ
- กิจกรรมสันทนาการ เช่น การเล่นเกมในสระว่ายน�้ำส�ำหรับการไหลเวียนโลหิต กิจกรรมการ
ฟังเสียงเพื่อการนอนหลับ กิจกรรมปั่นจักรยานบริเวณพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ กิจกรรมโยคะส�ำหรับการผ่อน
คลายทางร่างกายและความสมดุลของจิตใจ
- รับประทานอาหารกลางวัน โดยอาหารพื้นบ้านที่ประกอบไปด้วยพืช ผัก ต่าง ๆ พร้อมแนะน�ำ
คุณประโยชน์ของผักแต่ละชนิด
-   จบโปรแกรม
รูปแบบกิจกรรมดังกล่าว อาจเลือกพื้นที่จังหวัดที่มีความพร้อมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น
จังหวัดระนอง ที่มีความพร้อมทางด้านโรงแรมเพื่อสุขภาพ อาบน�้ำแร่หรือสปา และการบริการอื่น ๆ
(ปิ่น บุตรี, https://mgronline.com/travel/detail/9610000001846, 2563) เพื่อเป็นต้นแบบใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการท่องเที่ยวในกิจกรรมดังกล่าวจะ
ท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับ
ประโยชน์และได้รับคุณค่าจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยว
เชิงอาหารท้องถิน่ และการท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ธรุ กิจการท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดี
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