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Abstract
This research study has two objectives: 1. To study the relationship between
demographic characteristics and gastronomy tourism components of Thai tourists in
Thailand Riviera gastronomy tourism. 2. To compare demographic characteristics with
levels of demand. Service Marketing Mix Factors (10 P's) for Promoting Thailand Riviera for
Thai Tourists. The study was carried out by a group of Thai tourists traveling in the area of
Phetchaburi Province, Prachuap Khiri Khan Province, Chumphon Province and Ranong
Province, totaling 400 people, found that the demographic characteristics of Thai tourists
and the components of food tourism to promote gastronomy tourism potential of the
Thailand Riviera and the service marketing mix factors (10P's) to promote the Thailand
Riviera gastronomy tourism potential, which are related in some topics. To be used as a
guideline for further promotion of gastronomy tourism.
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 2 ข้ อ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิง
อาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับระดับความต้องการ
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การ (10 P’s) ในการส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวเชิงอาหารชายฝั่ งทะเล
ตะวันตกของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยทำการศึกษาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวั ดชุมพร และจังหวัดระนอง จำนวน 400 คน
ซึ่งพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
อาหารเพื่อส่ งเสริมศักยภาพการท่ องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก และปัจจัยส่ว นประสมทาง
การตลาดบริ ก าร (10P’s) เพื่ อ ส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารชายฝั่ งทะเลตะวั น ตกซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กันในบางหัวข้อ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ต่อไป

คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ชายฝั่งทะเลตะวันตก
บทนำ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นแนวโน้มการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและกำลังเป็น
ที่นิยม เมื่อปี พ.ศ. 2555 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง
Global Report on Food Tourism โดยกล่าวถึงปรากฏการณ์ การท่อ งเที่ยวเชิงอาหารว่า ในระยะเวลา
หลายปี ที่ผ่ านมามีการวิจั ย พบว่า นั กท่องเที่ยวที่เดินทางต่างประเทศมีการใช้จ่ายในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มค่อนข้างสูง คิดเป็น 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และปัจจุบันนักท่องเที่ยวมักจะทดลองอาหาร
ท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่ ในแต่ละสถานที่ที่เดินทางไป โดยถือว่าอาหารเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใน
การเดิน ทางท่องเที่ย ว เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนคุณค่าในการรับประทานอาหาร
มีความนิยมหลากหลายขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทาง มีความต้องการอาหารที่แตกต่างกันถึง
13 แบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวเชิงอาหารถือว่าเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพราะนอกจากอาหารจะเป็น
จะปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต อาหารยังสามารถสื่อถึงสภาพแวดล้อมและประเพณีท้องถิ่นได้ เช่น ข้าวซอย
ขนมจีนน้ำเงี้ยว ได้รับอิทธิพลจากชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือ ปลาร้าหรือปลาแดก เป็นการถนอมอาหารของ
ชาวอีสานที่สามารถจับปลาขนาดเล็กได้เป็ นจำนวนมากในฤดูน้ำหลาก หรือวัตถุดิบหลักของอาหารอีสาน
มั ก จะเป็ น กบ เขี ย ด แย้ แมงกุ ด จี่ ที่ ส ามารถหาได้ ต ามท้ อ งนา ซึ่ งเป็ น ภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แกงไตปลา น้ำบู ดู ที่มาจากส่วนผสมของปลาทะเลที่มาจากทะเลทั้ งสองด้านของ
ภาคใต้ (Vungsai, 2017)
เนื่องจากในสภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวที่มาจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวผนวกกับกระแสของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารและส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
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ในเมืองไทยยังคงให้ความสนใจในการลองรับประทานอาหารท้องถิ่นจนเกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรม และ
ด้วยการท่องเที่ย วด้ านอาหารเป็ น แนวทางที่เปิด โอกาส ให้ แก่นั กท่อ งเที่ ยวได้เข้ามาสั มผั ส และเรียนรู้
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ความนิยมอาหารพื้นถิ่นที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมและถูกปรับใช้เพื่อเป็นการ
ท่องเที่ยวใน ลักษณะของวัฒนธรรมอาหารถูกทำให้เป็นสิน ค้าทางการท่องเที่ยว (Commodification of
Local Food) เช่น การจัดลำดับมิชลินไกด์ประเทศไทย เพื่อแนะนำร้านอาหารสำหรับผู้ที่เดินทางไปยัง
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงาและเมืองอื่น ๆ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่างความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมอาหาร และการท่องเที่ยวของไทย
จากเศรษฐกิจ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปส่ งผลต่ อยอดขายของธุรกิจจึ งต้ องมีก ารส่ งเสริม และพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่อง เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและดึงดูดกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ โดยการนำกลยุทธ์มาใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจ
ดำเนินไปในแนวทางที่ดีขึ้น ธุรกิจอาหารมีการบริการเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริการกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านการจัด
จำหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านระบบการให้บริการ 6) ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ
7) ด้านบุคลากร และ 8) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Putachote, 2015) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถพัฒนา
ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจอาหารเน้นการให้บริการที่นอกเหนือจากรสชาติ
โดยมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารมาเกี่ยวข้อง เช่น ด้านพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยว ด้านการรับรู้
อาหาร และด้านภาพลักษณ์ของอาหาร ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารและส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของนั กท่องเที่ ยวชาวไทยในการท่ องเที่ ยวเชิงอาหารชายฝั่ งทะเลตะวั นตกซึ่งเป็นเขต
พัฒ นาการท่องเที่ย วของไทยที่ป ระกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่สำคัญต่อองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10 P’s) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเพื่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาความสั มพั นธ์ระหว่างลั กษณะทางประชากรศาสตร์กับองค์ประกอบการท่ องเที่ ยวเชิ ง
อาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับระดับความต้องการปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (10 P’s) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย 4 จังหวัด คือ 1) จังหวัดเพชรบุรี 2) จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ 3) จั ง หวั ด ชุ ม พร และ 4) จั ง หวั ด ระนอง ซึ่ ง ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย คื อ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ชุมพร และจังหวัดระนอง จังหวัดละ 100 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง สำหรับขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10 P’s)

กรอบแนวคิด
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
- อิทธิพลด้านวัฒนธรรม

- ปัจจัยด้านแรงจูงใจต่ออาหาร

- ความชื่นชอบเฉพาะบุคคล

- ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่ออาหาร

- ประสบการณ์การบริโภคและการพบเห็นด้านอาหาร
ด้านการรับรู้อาหาร
- การลิ้มลองรสชาติอาหาร

- วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสอาหาร

- ความโดดเด่นของวิธีการปรุงอาหาร

- ประเภทและชนิดของอาหาร

- ความหลากหลายของอาหาร
ด้านภาพลักษณ์ของอาหาร
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ย
6. สถานภาพ

- ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัตถุดิบ

- ประสบการณ์ของการรับบริการ

- การสือ่ สารภาพลักษณ์ของอาหาร

- กิจกรรมด้านอาหาร

- ฤดูกาลและช่วงเวลารับประทานอาหาร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10P’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์

6. ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ

2. ด้านราคา

7. ด้านบุคลากร

3. ด้านการจัดจำหน่าย

8. ด้านลักษณะทางกายภาพ

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด

9. ด้านเอกลักษณ์เฉพาะ

5. ด้านกระบวนการให้บริการ

10. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ

องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารและส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
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นิยามศัพท์
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก หมายถึง พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast หรือ Thailand
Riviera) ประกอบด้วย พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัด
ระนอง
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) หมายถึง การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
ผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร ร้านอาหาร และการเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านอาหารในการชิมอาหารและ
เครื่องดื่มผสมผสานการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์
นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงอาหารเดินทาง
มาหรือเคยมาท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ภาครัฐ หมายถึง หน่ วยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบในการดูแล ส่งเสริม และพัฒ นาการท่องเที่ยวของ
ประเทศและชายฝั่งทะเลตะวันตก ที่กำหนดแนวทางการท่องเที่ยว
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นั กท่องเที่ยวชาวไทย
ต้องการจากบริการในการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ วัตถุดิบ รสชาติ ความสะอาด ปริมาณ คุณภาพ การตกแต่ง
เมนูที่โดดเด่น และสุขลักษณะในการประกอบอาหาร
2. ด้านราคา (Price) คือ เงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการ ความสมราคาในปริมาณกับ
คุณภาพ และการติดป้ายราคา
3. ด้านการจัดจำหน่าย (Place) คือ ทำเล ที่ตั้ง สถานที่ ความเป็นระเบียบ ความสะดวกใน
การเข้าถึงการจัดจำหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การประชาสัมพันธ์ในแหล่งท่องเที่ยว เทศกาล
สื่อออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการ ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นแก่ลูกค้า ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และกิจกรรมการรักษาลูกค้า
5. ด้านกระบวนการให้ บ ริ การ (Process) คือ กระบวนการบริ การลู กค้ าต้ องมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ และความเป็นระเบียบ
6. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ (Productivity and Quality) คื อ ความสามารถของ
ผู้ประกอบการว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
7. ด้านบุคลากร (People) คือ การบริการของผู้ให้บริการ ความสามารถของพนักงาน การแต่งกาย
มนุษยสัมพันธ์ การจดจำลูกค้า และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
8. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก
สถานที่ บรรยากาศภายในร้าน ความสะอาด รวมไปถึงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
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9. ด้านเอกลั กษณ์ เฉพาะ (Particularity) คือ ความมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของสิ นค้า มีคุณ ค่า
เพียงพอ เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวซื้อฝากญาติมิตร ที่จะเป็นความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) คือ การสร้างความ
น่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและการบริการ จนผู้บริโภคเกิดการยอมรับ

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว คือ การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่ อาศัยปัจจุบันไปยังสถานที่ต่างถิ่นไม่ เกิน 1 ปี
โดยความสมัครใจ อาจจะเพื่อการพักผ่อนหย่อ นใจ เยี่ยมเยียนญาติมิตร หรือประชุมสัมมนา และไม่ได้ไป
เพื่ออยู่ อาศั ยหรือทำงานหารายได้ องค์การการท่ องเที่ ยวโลก แห่ งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้มีการ
กำหนดรูป แบบของการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
(Natural Based Tourism) 2) รูปแบบการท่องเที่ยว ในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism)
3) รูป แบบการท่องเที่ย วในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ในปัจจุบัน อุตสาหกรรม
การท่อ งเที่ย วมีก ารเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของโลก ไม่ว่าจะเป็น ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิตอล การเติบโตของสายการบิน ต้นทุนต่ำ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การที่นักท่องเที่ยวเน้น
ประสบการณ์และ ให้ความสำคัญกับความรู้เชิง ลึกของแหล่งท่องเที่ยว ทำให้จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว
ในอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งวิวัฒนาการดังกล่าวยังจะส่งผลสำคัญต่อตลาด การท่องเที่ยวโลก
ด้ วย โดยสามารถจำแนกพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วออกเป็ น 13 กลุ่ ม (Ministry of
Tourism and Sports, 2016) ได้ แ ก่ 1) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม (Cultural Tourism) 2) การ
ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด (Sea Sun Sand Tourism) 3) การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การประชุ ม และ
นิทรรศการ (MICE) 4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 5) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure
Tourism) 6) การท่ องเที่ ย วเพื่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า (Shopping Tourism) 7) การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหาร
(Gastronomy Tourism) 8) การท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการและความบันเทิง (Entertainment Tourism)
9) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) 10) การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและ
นิเวศ (Ecotourism) 11) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 12) การท่องเที่ยวเรือสำราญ
(Cruise Tourism) 13) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Religious Tourism)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหารนั้ น คื อ การผสมผสานธรรมชาติ ข องท้ อ งถิ่ น การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร
ท่องเที่ย ว การเป็น เจ้าบ้านที่ดี การบริการ และเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น เป็นการใช้ประสาทสัมผัส ใน
การลิ ้ม รสอาหาร ได้ ก ลิ่ น อาหาร การเรี ย นรู้ ก รรมวิ ธี ก ารปรุ ง และได้ ทดลองทำอาหาร รวมเป็ น
ประสบการณ์ แ ก่ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Thumsingh, 2017) ดั งนั้ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหาร จึ ง รวมถึ ง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งอาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารไม่จำเป็นต้องเกิด
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารและส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
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จากร้านอาหารราคาแพงเสมอไปนักท่องเที่ยวที่เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร มีความประทับใจกับ
ร้านอาหารราคาย่อมเยาตามริมทางหรือร้านที่ไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปมากกว่า หากสถานที่แห่งนั้นสามารถสร้าง
ประสบการณ์ ที่ น่ าประทั บ ใจให้ แก่นั กท่ อ งเที่ ยวได้ การท่ องเที่ ยวเชิง อาหารนี้ มีอิ ทธิพ ลเกี่ยวเนื่ องกั บ
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวแบบนี้ได้รับความสนใจ เพราะความนิยม
ในประเด็น ต่า ง ๆ (Hall and Sharples, 2003) ซึ่ง Athena (2012) ได้ร ะบุปัจ จัย สำคัญ ที่มี ผ ลต่อ
การบริโ ภคอาหารของนักท่องเที่ยว โดยการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากการบริโภคอาหาร การวิจัยทาง
สังคมวิทยา ปั จจัยทางสั งคมและวัฒ นธรรม มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวซึ่งมาจาก
อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรม ศาสนา ปั จ จั ย ทางสั ง คมประชากร การเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาของ
นักท่องเที่ยว
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10P’s)
ส่ ว นประสมทางการตลาดของอุ ต สาหกรรมบริ ก าร (Marketing Mix for Service Industry)
หมายถึง กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายทางการตลาดของธุ ร กิ จ (Putachote, 2015) นอกจากนี้ ยั งนำมาใช้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยส่วนประสมทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วย 8Ps (The Eight Components) ได้แก่
1) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจมีไว้เพื่อเสนอขาย
ให้ กั บ ลู ก ค้ าหรื อ ผู้ บ ริ โ ภค ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริก ารในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารมี อ งค์ ป ระกอบสำคั ญ ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการหลัก ลักษณะเฉพาะ บริการมีให้เลือกหลากหลาย ความน่าเชื่อถือของบริการ ชื่อ
ตรายี่ห้อ ประโยชน์ของบริการ การออกแบบบริการ ความสะดวกสบาย
2) ด้านราคา (Price) ในอุตสาหกรรมบริการจะมีความแตกต่างจากธุรกิจที่ผลิตสินค้าเพื่อ
ขายโดยปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาของอุตสาหกรรมบริการมีความแตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น
3) ด้านการจัดจำหน่าย (Place or Distribution) ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นการเลือกใช้
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อไปให้ถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทอาจจะใช้คนกลาง
มากน้อยแตกต่างกันแต่ที่สำคัญคือ เพื่อทำให้การกระจายสินค้าและบริการที่มีอยู่ไปให้ทั่วถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้ได้มากที่สุด
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ของธุรกิจสามารถส่งไปถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม
ทั้ง นี้การส่งเสริ มการตลาดจะมีป ระสิทธิภ าพหรื อไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ ลักษณะและประสิท ธิภ าพของ
การติด ต่อ สื ่อ สารจากผู้ ขายไปยังลู กค้าหรือผู้ ใช้บริการ ส่ วนการที่ลู กค้าจะยอมรับ ข่าวสารหรือไม่นั้ น
ย่อมขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องงพิจารณาว่าจะใช้
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วิธีการอย่างไร จึงจะทำให้ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ไปถึงลู กค้าหรือผู้ ใช้บริการได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่ง
กระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าได้รับข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน
5) ด้านกระบวนการให้บ ริการ (Process of Service) กระบวนการให้บริการเป็นขั้นตอน
หรือวิธีการดำเนินงานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ซึ่งจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการแก่
ลูกค้าที่แตกต่างกัน
6) ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ (Productivity and Quality of Service)
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้
สิ่งอำนวยความสะดวกระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น การควบคุมให้การบริการมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการของลูกค้าได้อย่างมาก
7) ด้ า นบุ ค ลากร (People) หมายถึ ง พนั ก งานทุ ก คนในแผนกต่ า ง ๆ ที่ ท ำงานอยู่ ใ น
อุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้ บุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในด้านการจัดการบริการที่มีคุณภาพ โดย
บุคลากรในองค์กรผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานบริการ มีความรู้ มีความสามารถ
และมีทักษะความชำนาญในการทำงาน ซึ่ง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมเกิดจากกระบวนการคัดเลือกบุค ลากร
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานด้านการบริการ
8) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะทางกายภาพของอุตสาหกรรม
บริการเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกใช้บริการได้ง่ายขึ้นลักษณะทาง
กายภาพที่ดีห รือลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัด จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ กับลู กค้าว่าเขาจะได้รับ
บริการที่ดีหรือไม่ผิดหวังในการบริการ
9) ด้านเอกลักษณ์เฉพาะ (Particularity) คือ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า มีคุณค่า
เพียงพอ เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวซื้อฝากญาติมิตร ที่จะเป็นความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10) ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) คือ การสร้าง
ความน่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและการบริการ จนผู้บริโภคเกิดการยอมรับ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยรถอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) กรณีศึกษา: อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Kuthaweekul, 2018) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรถอาหารเคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งการในการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหารโดยรถอาหารเคลื่ อ นที่
เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ ทาง
กายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
พฤติกรรมของนั กท่ องเที่ ย วกลุ่ มเจนเนอเรชั่น วาย ในการท่ องเที่ ยวเชิงอาหารพื้น เมืองใน
จังหวัดเชียงราย (Phitsamai, 2018) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายใน
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารและส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
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การท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มเจนเนอร์
เรชั่นวาย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันที่
แตกต่างกันได้แก่ 1) ต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียง 2) กระแสในการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นเมือง
3) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวันมีราคาแพงเมื่อเทียบกับ คุณภาพ 4) เพื่อหลีกเลี่ยงเมนูอาหารที่มี
ความซ้ำซากจำเจในชีวิตประจำวัน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสอบถาม
สำหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกครอบคลุมพื้นที่
สำคัญ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ชุมพร และจังหวัดระนอง โดย
แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นนี้มีแนวคำถามเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร และปัจจัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริการที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.95
ซึ่งเป็น ค่าที่ยอมรับ ได้ จึงได้นำแบบสอบถามไปใช้ในการเก็ บข้อมูลต่อไป การคัดกรองกลุ่มตัวอย่างด้วย
คำถามเบื้องต้น โดยผู้ตอบคำถามจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้น หลังจากนั้นผู้วิจัยจะดำเนินการ แจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง จนครบ 400 ชุด สำหรับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi–Square Test) สถิติการทดสอบที (T-Test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA or
F-Test) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนมิถุนายน- เดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมู ล
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง มากกว่าครึ่งเป็น
เพศหญิงร้อยละ 54.25 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 46.75 มากกว่าครึ่งมีการศึกษา
ต่ำกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี ร้อยละ 65.25 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 33.00 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 21.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 81.50 เดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ช ายฝั่ งทะเลตะวั น ตกโดยรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล ร้อ ยละ 41.50 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง มากกว่าครึ่งเดินทาง
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ท่องเที่ยว 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ50.50 ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ ยว 2-3 วันต่อครั้ง ร้อยละ 76.75 เดินทางมา
ท่อ งเที่ย วระหว่างเดือนมกราคม – เดือ นเมษายน ร้อยละ 47.00 ส่ว นใหญ่ชื่น ชอบการท่อ งเที่ย วเชิง
อาหาร ร้อยละ 60.75 วัฒนธรรมอาหารไทยส่งผลต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว ร้อยละ 82.75 แรงจูงใจใน
การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นรสชาติของอาหาร ร้อยละ 33.75 นักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งชื่นชอบวัตถุดิบ
ประเภทเนื้อสัตว์ทะเล ร้อยละ 62.25 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว มากที่สุด คือ บรรยากาศ
ร้อ ยละ 67.50 สนใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหารเนื่ อ งจากกรรมวิ ธี ก ารปรุ งอาหารแบบดั้ งเดิ ม ที่ เป็ น
เอกลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น และกิ จ กรรมการทำอาหารจากวัต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น ร้อ ยละ 22.75 รับ ทราบข้ อ มู ล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น อินสตาแกรม (Instagram) เฟสบุ๊ค
(Facebook) และทวิสเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 67.00 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจร้านอาหารที่มีชื่อเสียง
จากสื่อออนไลน์ ที่จำหน่ายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ร้อยละ 86.25 และเมื่อใช้บริการร้านอาหาร ร้าน
เครื่องดื่มในพื้นที่ จะแชร์ประสบการณ์ในสื่อออนไลน์ของตนเอง ร้อยละ 83.25 อีกทั้งนักท่องเที่ยวมากกว่า
ครึ่งหนึ่งมักจะซื้ออาหารทะเลแห้งเป็นของฝาก ร้อยละ 46.00 รองลงมาขนมหวาน เกลือทะเล และอื่น ๆ
เช่น กาแฟ ผลไม้
ตารางที่ 1 สรุ ป ภาพรวมจากการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข อง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย กั บ องค์ ป ระกอบของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
1. จำนวนครั้งในการเดินทางท่องเทีย่ วจังหวัด
ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกต่อปี
2. จำนวนวันในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัด
ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกต่อครั้ง
3. ช่วงเดือนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก
4. ประเภทการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
5. วัฒนธรรมอาหารทีส่ ่งผลต่อการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเล
ตะวันตก
7. ประเภทวัตถุดิบอาหารท้องถิ่น ที่ความ
ชื่นชอบ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เพศ
อายุ
ระดับ
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ
การศึกษา
เฉลี่ยต่อ
สมรส
เดือน





✓








✓







✓

✓





✓



✓



















✓











องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารและส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
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8. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
อาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
9. ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ชายฝั่งทะเลตะวันตก
10. รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ชายฝั่งทะเลตะวันตกจากสื่อต่าง ๆ
11. สนใจร้านอาหารที่มีชื่อเสียงจากสื่อ
ออนไลน์ ที่จำหน่ายในพื้นที่ชายฝัง่
ทะเลตะวันตก
12. เมื่อใช้บริการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม
ในพื้นที่ จะแชร์ประสบการณ์ในสือ่
ออนไลน์ของตนเอง
13. ประเภทสินค้าหรือวัตถุดิบอาหารที่
มักจะซื้อเป็นของฝาก
ภาพรวม



✓





























✓











✓







✓



✓





✓



✓



✓

ไม่
ไม่
สัมพันธ์ สัมพันธ์

ไม่สัมพันธ์

ไม่
ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์

ไม่สัมพันธ์

หมายเหตุ: กำหนดให้เครื่องหมาย ✓ แทนข้อที่มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ
เครื่องหมาย  แทนข้อความที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตาราง 1 แสดงผลสรุปของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย กับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก ในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ
เพศมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมศั กยภาพการ
ท่อ งเที ่ย วเชิง อาหารชายฝั่ งทะเลตะวั น ตกในเรื่องประเภทการท่ อ งเที่ ยวที่ ชื่น ชอบในการเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก และ
ประเภทวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นทีค่ วามชื่นชอบ
อายุมีความสัมพัน ธ์กับ องค์ ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่ง ทะเลตะวันตกในเรื่องปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่ง
ทะเลตะวันตก และประเภทสินค้าหรือวัตถุดิบอาหารที่มักจะซื้อเป็นของ
ระดับ การศึ กษามีความสั ม พัน ธ์กั บองค์ ประกอบของการท่ องเที่ ยวเชิงอาหารเพื่อ ส่ งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่องช่วงเดือนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ประเภทการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการเดินทางมาท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
และเมื่อใช้บริการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มในพื้นที่ จะแชร์ประสบการณ์ในสื่อออนไลน์ของตนเอง
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อาชีพมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวัน ตกในเรื่องช่วงเดือนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันตก และประเภทสินค้าหรือวัตถุดิบอาหารที่มักจะซื้อเป็นของฝาก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่องจำนวนวันในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดใน
เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกต่อครั้ง รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ชายฝั่งทะเลตะวันตกจากสื่อต่าง ๆ สนใจร้านอาหารที่มีชื่อเสียงจากสื่อออนไลน์ ที่จำหน่ายในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันตก และเมื่อใช้บริการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มในพื้นที่ จะแชร์ประสบการณ์ในสื่อออนไลน์ของ
ตนเอง
สถานภาพมีความสั มพันธ์กับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่องจำนวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดในเขตพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันตกต่อปี และประเภทสินค้าหรือวัตถุดิบอาหารที่มักจะซื้อเป็นของฝาก
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อทดสอบสมมติฐ านเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนั กท่องเที่ยวชาวไทย กับความคิดเห็ นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก พบว่า
- เพศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกั น มีความคิดเห็นต่ อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้านราคา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
- อายุของนั กท่องเที่ ยวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่ อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
- ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
- อาชีพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคิ ดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
- รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนของนั กท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกไม่แตกต่างกัน

องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารและส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
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- สถานภาพสมรสของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันใน
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ในครั้ งนี้ พบว่ า ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข อง
นักท่องเที่ยวชาวไทยกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
อาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก และปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษา
ถึงปัจจัยย่อยของลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริ มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
อาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่องประเภทการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการเดินทางมาท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ตะวันตก แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก และประเภทวัตถุดิบอาหาร
ท้องถิ่นที่ความชื่นชอบ ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิง โดยส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ในการปรุงอาหาร
การไปท่องเที่ยวเพื่อได้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีความแปลกใหม่ย่อม
ทำให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ อายุพบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่องปัจจัย อื่น ๆ
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตก
อายุ อาชีพ และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่องประเภทสินค้าหรือวัตถุดิบอาหารที่มักจะซื้อ
เป็นของฝาก ทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงอาหารนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะเกิดความต้องการ
ที่จะซื้ออาหารหรือวัตถุดิบไปฝากผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่นักท่ องเที่ยวให้
ความเคารพนับถือ หรือเพื่อนที่รู้จักกัน เป็นต้น
ระดั บ การศึ กษา พบว่า มี ความสั มพั น ธ์กับ องค์ป ระกอบของการท่ อ งเที่ ยวเชิงอาหารเพื่ อส่ งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่องช่วงเดือนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ประเภทการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการเดินทางมาท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
และพบว่า ในเรื่องของระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกในเรื่ องการใช้บริการ
ร้านอาหาร ร้านเครื่ องดื่ม ในพื้ น ที่ จะแชร์ป ระสบการณ์ ในสื่ อออนไลน์ของตนเอง ทั้งนี้เนื่อ งจากผู้ ที่ มี
การศึกษาในระดับสูงจะมีความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์หรือความรู้ให้ แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะ
ประสบการณ์ การเดิน ทางท่องเที่ย วจากรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ย วที่ น่าประทั บใจ ซึ่งผลการศึกษา
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ดังกล่าวพบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคดี คู่ทวีกุล, 2561 เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหารโดยรถอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) กรณีศึกษา: อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรถอาหารเคลื่อนที่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
สำหรับการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย กับ ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวัน ตก พบว่า เพศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเล
ตะวันตกแตกต่างกันในด้านราคา ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงอาจจะมีความมัธยัสถ์ ประหยั ดอดออมมากกว่า
เพศชาย
อายุของนักท่องเที่ย วที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดบริการ (10P’s)
เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพการท่องเที่ย วเชิงอาหารชายฝั่ งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้านช่องทางการจัด
จำหน่ าย ทั้ งนี้ เนื่ องจากกลุ่ มนั กท่องเที่ ยวที่มีอายุน้ อยกว่ามักจะมีความคิดเห็ น ต่อด้านช่องทางการจั ด
จำหน่ายที่แตกต่างกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ มีอายุมากกว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
อาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้านการส่งเสริมการตลาด
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี ซึ่งผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูงอาจจะมีความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อการ
ส่งเสริมการตลาดดังกล่าวได้ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
อาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้าน
เอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพในบางอาชีพจะมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการท่ องเที่ยว โดยส่วน
หนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งมี ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ หาข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นอาชีพบางอาชีพจึงมีความสำคัญในหลาย ๆ ด้านต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ
สถานภาพสมรสของนั กท่องเที่ยวที่แตกต่า งกัน มีความคิดเห็ นต่ อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริการ (10P’s) เพื่อส่ งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่งทะเลตะวันตกแตกต่างกันในด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านการเผยแพร่และประชาสั มพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากสถานภาพที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะสถานภาพสมรสย่อมทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่จะพาครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุด
หรือในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (10P’s) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารชายฝั่ งทะเลตะวันตกไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในอั ต ราที่ ไม่ สู ง มาก จึ ง ทำให้ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วไม่ ส่ งผลต่ อ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ
นักท่องเที่ยว ดังที่ ธนัชพร ถ้ำสิงห์, 2560 ได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งอาหาร ที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารไม่จำเป็นต้องเกิดจากร้านอาหารราคาแพงเสมอไปนักท่องเที่ยวที่
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร มีความประทับใจกับร้านอาหารราคาย่อมเยาตามริมทางหรือร้านที่ไม่
เป็นที่รู้จักทั่วไปมากกว่า

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ควรส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวเชิงอาหารชายฝั่ งทะเลตะวันตก ที่มุ่งเน้นพั ฒ นาผู้ ประกอบการ
ชุมชน และพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในพื้นที่
2. หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ชายฝั่งทะเลตะวันตก ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านเอกลักษณ์
เฉพาะ และด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
โดยมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าและการบริก าร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชน
4. ส่งเสริมเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้มีรูปแบบที่ชัดเจน กำหนดปฏิทิน ฤดูกาล
เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารในพื้นที่ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
5. กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นสินค้าอาหารท้องถิ่น ในเรื่องคุ ณภาพและมาตรฐาน
การผลิตเพื่อส่งผลให้กลุ่มลู กค้า Group Loyalty การกลับมาซื้อซ้ำ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
อาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับราคา
6. หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
อาหารท้องถิ่น และพัฒนากิจกรรมหลักสูตรการประกอบอาหารให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ถ่ ายทอดความรู้ ป ระสบการณ์ (Education Campaign) ให้ กั บ ชุ ม ชนผู้ ป ระกอบการเพื่ อ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารตลาดระดับบน ที่มุ่ งเน้นมาตรฐานของ
อาหาร ร้านอาหารในท้องถิ่น เข้าสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างรางวัลมิชลินสตาร์หรือเป็นเมืองแห่งอาหารใน
อนาคต
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
นัก วิช าการ นัก วิจัย และผู้ส นใจทำการศึก ษาเกี่ย วกับ การพัฒ นาแหล่ง ท่อ งเที่ย วเชิงอาหาร
ชายฝั่งทะเลตะวัน ตกควรทำการศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ปั จจัยด้านแรงจูงใจ หรือปั จจัยด้านทัศนคติ เป็นต้น อีกทั้งควรทำการศึกษาในเขตพื้นที่อื่นที่
นอกเหนือจากเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาทำการวิ เคราะห์
เชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้
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