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การศึกษาวิจยันี� เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ

และการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ศึกษาความ
ตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน และหา
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ  ผูที้�มีประสบการณ์ มีความรู้เกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน
จาํนวน 5 คน กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยว และหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน จาํนวน 7 คน กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน 
จาํนวน 14 ร้าน และใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยว
จงัหวดัน่าน จาํนวน 400 คน วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และใชเ้ทคนิค SWOT Analysis เป็น
เครื�องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่าน
อาหารพื�นเมือง เพื�อวเิคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน 

ผลจากการศึกษาศักยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน พบว่า ส่วนใหญ่มีศักยภาพอยู่ใน
ระดบัสูง ซึ� งประเภทอาหารจานเดี�ยวมีศกัยภาพสูงที�สุด และเมื�อพิจารณารายดา้น จะพบวา่ ดา้นการ
ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นมีศกัยภาพสูงที�สุดนอกจากนี�ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเที�ยวตอ้งการบริโภค
อาหารพื�นเมืองหลงัจากการเดินทางมาท่องเที�ยว และในระหวา่งท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่านอยูใ่นระดบั
มากที�สุด นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่รู้จกัรายการอาหารพื�นเมืองในแต่ละประเภท โดยชอบอาหาร
พื�นเมืองประเภทจานเดี�ยว เช่น ขนมจีนนํ� าเงี�ยว ขา้วซอย มากที�สุด ส่วนการศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที�ยวที�มีต่ออาหารพื�นเมืองน่านพบว่านักท่องเที�ยวพึงพอใจในด้านอตัลกัษณ์ของอาหาร
พื�นเมืองมากที�สุด  
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และจากผลการศึกษาผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยว ถึงความเป็นไปได้
และแนวทางที�จะช่วยผลกัดนัให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน โดย
แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมือง ดา้นคุณภาพของอาหารพื�นเมือง ด้าน
ราคาด้านการบริการ ด้านลักษณะของร้านอาหารพื�นเมือง และด้านการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 
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This research is a Mixed Researchbetween Quantitative Research and Qualitative 

Research. This aims to analyze the potential of local food of Nan Province. This also aims to 

study a demand, perception, behavior and satisfaction of local food of Nan province and find the 

guidelines for Tourism Promotion through local food of Nan Province. This study has collected 

data by using In-depth Interview to interview 5 persons including the academy and the 

experienced persons who have knowledge in local food ofNan Province, 7 persons who are in 

Tourism Business Association Group and the relevant government sectors to Tourism Promotion 

in Nan Province, 14 food shops which belong to local food shop entrepreneur group in Nan 

Province. The collection of data also uses the questionnaire to ask 400 Thai tourists who travel to 

Nan Province. The analysis uses Descriptive Statistics and SWOT Analysis technique to be the 

tools to analyze Internal and External Environment of Tourism Promotion through local food of 

Nan Province. To analyze to find Guidelines for Tourism Promotion through local food of Nan 

Province.     

The study result of the potential of Nan Province’s local food has been found that most of 

Nan Province’s local foodhas the potential in the high level. The highest level is a single dish. 

Nan Province’s local food has the potential of local raw material in the highest level. Moreover, 

the study result of the tourists’ demand of local food consumption has been found that they want 

to consume local food while they are traveling in Nan Province and after they finish traveling in 

Nan Province in the highest level. Most of tourists also know local food menu in each type. The 

most liking food of the tourists is a single dish such as Khanomchin Nam Ngiao and KhaoSoi. 
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And study of tourists’ satisfaction for Nan Province’s Local food has been found that the most 

satisfaction of local food is a specific identity of local food  

According to the study result, the researcher proposes the guidelines for tourism 

promotion in the possibility and the guidelines that will push forward to have the tourism 

promotion through local food of Nan Province by categorizing into 6 issues. There are the 

identity of local food, the quality of local food, the price of local food, service of local food, the 

type of local food shop and the public relations and the marketing. 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 
1.1 ที�มาและความสําคญัของปัญหา 
 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวโลกในปัจจุบนัและแนวโนม้ของการท่องเที�ยวที�
มีผูเ้ดินทางท่องเที�ยวเพิ�มขึ%นอย่างต่อเนื�องทุกปีอนัก่อให้เกิดการสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศนั%นๆ ซึ� ง
ประเทศไทยเป็นประเทศที�เตม็ไปดว้ยทรัพยากรทางการท่องเที�ยวทางธรรมชาติและวฒันธรรม โดย
ทรัพยากรการท่องเที�ยวเป็นสิ�งที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยวทั%งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมา
ท่องเที�ยวในประเทศไทย อีกทั% งทางภาครัฐบาลยงัมีการผลักดันให้มีการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที�ยวของประเทศ เพื�อให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเป็นอุตสาหกรรมที�มีการเติบโตขึ% นอย่าง
รวดเร็ว และยงัเป็นตวัสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยในอนัดบัตน้ๆ (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, 
2555)  

ประเทศไทยจึงเป็นอีกประเทศหนึ� งในภูมิภาคอาเซียน ที�ถือได้ว่าประสบความสําเร็จใน
ดา้นอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ถึงแมว้า่ที�ผา่นมาประเทศไทยตอ้งประสบกบัวิกฤตการณ์มหาวาต
ภยัครั% งใหญ่ วกิฤตเศรษฐกิจ และวกิฤตทางการเมืองก็ตาม แต่ก็ยงัมีจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ%นอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที�ยวเป็นจาํนวน 776,217.20 ล้าน
บาท เพิ�มขึ%นจากปี พ.ศ. 2553 ถึง 183,423.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.94 (กระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกีฬา, 2555) แต่อยา่งไรก็ตามแมว้า่อุปสงคก์ารท่องเที�ยวทั%งในและต่างประเทศเพิ�มขึ%น 
แต่ประเทศต่างๆ ก็แข่งขันกันส่งเสริมการท่องเที�ยวที� รุนแรงเพิ�มขึ% นเช่นกัน การที�ประเทศจะ
ประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการท่องเที�ยวมากน้อยเพียงใดนั%นก็ขึ%นอยู่กบัประสิทธิผลของ
นวตักรรมเชิงกลยทุธ์ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวของประเทศนั%นๆ 

ในปัจจุบนันกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการในการเดินทางท่องเที�ยวที�หลากหลายและซบัซ้อน
มากขึ%นซึ� งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและภูมิหลงัของนกัท่องเที�ยวทาํให้เกิด
นกัท่องเที�ยวกลุ่มใหม่ๆขึ%นมากมายอาทินกัท่องเที�ยวสูงอายุนกัท่องเที�ยวกลุ่มคนโสดเป็นตน้และ
การเปลี�ยนแปลงค่านิยมของประชากรโลกอนัเป็นผลจากการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมโลกใน
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ปัจจุบนัไดเ้ริ�มกา้วเขา้สู่โลกแห่งสังคมสารสนเทศ (Information Society) ที�ส่งผลให้นกัท่องเที�ยวมี
ความแตกต่างในการบริโภคตามความชอบของแต่ละบุคคล (กรวรรณสังขกร, 2555) กอปรกับ
สภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนัที�มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกที�หลากหลายใน
ตวัผลิตภณัฑ์อุปโภค บริโภค ทาํให้ปริมาณของอุปทานมากกวา่อุปสงค ์ ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ
ต่างหนัมาให้ความสําคญักบัการพฒันาสินคา้แบบเจาะตลาด (Niche Market) เพื�อผลิตสินคา้ที�มีอตั
ลกัษณ์โดดเด่น โดยอาศยัความคิดสร้างสรรคแ์ละความแตกต่าง ซึ� งมกัจะนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษมาใชใ้นการผลิตสินคา้ต่างๆ มากกวา่อาศยัเทคโนโลยีที�ทนัสมยั เช่น การทอ
ผา้พื%นเมือง การทาํอาหารพื%นเมือง เป็นตน้ ซึ� งวิธีการเหล่านี% สามารถหาช่องทางและเพิ�มโอกาสใน
การแข่งขนัได ้โดยการสร้างมูลค่าเพิ�มที�เกิดจากความคิดของมนุษย ์ซึ� งเป็นรากฐานหรือแนวคิดที�
เรียกวา่ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค”์ ซึ� งเป็นแนวคิดในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจบนพื%นฐานของการใช้
องค์ความ รู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creative) และการใช้
ทรัพยสิ์นทางปัญญาที�เชื�อมโยงกบัวฒันธรรม 

จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้ประเทศที�เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที�ยวพยายามเขา้ถึง
ตลาดการท่องเที�ยวโลกเพื�อให้สามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวท่ามกลางการแข่งขนัได ้โดยประเทศไทย
เองก็ไดมี้นโยบายเนน้ทาํการพฒันาการท่องเที�ยวใหม่ๆโดยดึงตลาดกลุ่มกระแสหลกัที�มีศกัยภาพใน
การจบัจ่ายและนาํความตอ้งการของแต่ละกลุ่มมาสร้างเรื�องราวเฉพาะโดยตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเที�ยวกลุ่มความสนใจพิเศษเพื�อขยายฐานนกัท่องเที�ยวใหเ้ขา้มาท่องเที�ยวในประเทศไทย
เพิ�มมากขึ% นโดยใช้การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที�ยวไทยเพื�อตอบสนองความต้องการแก่
นกัท่องเที�ยว ตามยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเที�ยวไทย ยุทธศาสตร์ที� 3.1 การพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรม นวตักรรม และมูลค่าเพิ�มด้านการท่องเที�ยว(คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที�ยวแห่งชาติ, 2554) 

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในประเทศที�มีความอุดมสมบูรณ์ทางวฒันธรรมมาแต่โบราณ มีความ
หลากหลายของชาติพนัธ์ุ มีมิติที�ลึกซึ% งทางวฒันธรรมที�หลากหลาย และวฒันธรรมอีกดา้นหนึ� งที�
โดดเด่นของประเทศไทยคืออาหารไทยพื%นบา้นซึ� งอาหารไทยเป็นที�สนใจและนิยมของคนทั�วโลก
มาเป็นเวลานาน ทั%งดา้นรสชาติและความงดงามของอาหารไทย ซึ� งกระแสดา้นการท่องเที�ยวอาหาร 
(Food Tourism) กาํลงัเป็นที�สนใจจากนานาประเทศปัจจุบนัการท่องเที�ยวเชิงอาหารนั%นถือไดว้า่เป็น
การท่องเที�ยวทางเลือกอีกประเภทหนึ� งที�มีความน่าสนใจ และควรได้รับการส่งเสริม เนื�องจาก
อาหารพื%นบา้นในแต่ละภูมิภาคแต่ละทอ้งถิ�นของประเทศไทย ลว้นแลว้แต่มีความเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเองและมีการสืบทอดต่อกันมานานนับร้อยปี มีความสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิตและ
วฒันธรรมของคนในชุมชนซึ� งเป็นสิ�งสําคญัในการนาํเสนอเอกลกัษณ์และวฒันธรรมตามจุดหมาย
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ปลายทางของนกัท่องเที�ยว อนัเป็นสิ�งกระตุน้ความสนใจที�จะให้นกัท่องเที�ยวมาเยือนเป็นครั% งแรก 
เกิดความประทบัใจในรสชาติของอาหารและอยากจะกลบัมาเยือนอีกในครั% งต่อๆ ไปโดยแหล่ง
ท่องเที�ยวหลายแห่งทั�วโลกต่างใช้อาหารทอ้งถิ�นเป็นเครื�องมือในการส่งเสริมให้นักท่องเที�ยวมา
เยือนแหล่งท่องเที�ยวนั%นๆ ดงันั%นหากประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที�ยวดว้ยอาหารไทยพื%นบา้น ก็
จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวในเชิงรุกอีกด้านหนึ� ง ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลที�ให้
ความสําคญัในการพฒันาอาหารควบคู่กบัการท่องเที�ยวรวมทั%งการประชาสัมพนัธ์เกี�ยวกบัอาหาร
ไทยของภาครัฐที�ขยายออกไปสู่ระดบัสากล  

วฒันธรรมอาหารพื%นบา้นลา้นนา เป็นอีกหนึ�งในรูปแบบของการดาํเนินชีวิตในวิถีของชาว
ลา้นนา ที�มีการสืบทอดต่อกนัมานานนบัหลายร้อยปี โดยอาหารพื%นบา้นลา้นนาเป็นอาหารที�มีความ
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองมาช้านาน นิยมรับประทานกนัเฉพาะในทอ้งถิ�น เป็นอาหารที�ทาํขึ%นโดย
ใช้ผกัหรือวตัถุดิบที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น ซึ� งมีการสืบทอดวิธีการปรุงอาหารและวิธีรับประทานต่อๆ กนั
มา โดยหนึ� งจังหวดัในกลุ่มล้านนาที�มีวฒันธรรมการกินอาหารแบบล้านนาที�ผสมผสานกับ
วฒันธรรมอาหารของประเทศเพื�อนบา้นใกลเ้คียง รวมถึงชนชาติไท ลาว พม่า จีนและกลุ่มผูน้บัถือ
ศาสนาอิสลามที�ไปมาหาสู่กันในอดีต จนหลอมรวมมาเป็นอาหารล้านนาในปัจจุบันที� เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ นั�นก็คือ จงัหวดัน่าน 

จงัหวดัน่าน เป็นเมืองที�มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมามากกว่า 700 ปี เคียงคู่กบันครรัฐ
สุโขทยั และมีวฒันธรรมอนัโดดเด่นเป็นของตนเองสืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน จนเป็นเอก
ลักษ ณ ะเฉพ าะตัวทั% งท างด้านสถาปั ตยกรรม ป ระติมากรรม ศิลปกรรมต่างๆ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที�ดีงาม และมีโบราณสถานที�ยงัทรงบทบาทสําคญัต่อชุมชนเช่นใน
อดีตที�แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนเมืองน่านในอดีตซึ� งควรแก่การอนุรักษ์และพฒันาอนัเป็น
ตน้ทุนสาํคญัในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และยงัสอดคลอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มล้านนา ตลอดจนวิสัยทัศน์ของน่านที�ว่า “ถิ�นสงบงาม ลํ% าเลิศด้วย
ธรรมชาติ วถีิชีวติ ศิลปะและวฒันธรรม นาํคุณค่าสู่สากล” (คณะทาํงานเอกลกัษณ์น่าน, 2549) 

กอปรกับภาคการท่องเที�ยวได้มีบทบาทเพิ�มมากขึ% นในจงัหวดัน่านโดยรายได้จากการ
ท่องเที�ยวเพิ�มขึ% นจาก 571.32 ล้านบาทเป็น746.16 ล้านบาทหรือเพิ�มขึ% นเฉลี�ยร้อยละ3.89ต่อปี
(ระหวา่งปี 2545-2554) (องคก์ารบริหารการพฒันาพื%นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื (องคก์าร
มหาชน), 2556) ซึ� งเป็นอตัราการขยายเพิ�มขึ%นอย่างต่อเนื�องและแนวโน้มการขยายตวัจะเพิ�มขึ% น
อยา่งรวดเร็วเนื�องจากจงัหวดัน่านมีทรัพยากรดา้นการท่องเที�ยวอยูม่ากมายและมีความหลากหลาย
ซึ� งเป็นลักษณะเฉพาะของจงัหวดัน่าน การมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานของจงัหวดัน่านที�มีการ
อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวตัถุตลอดทั% งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวฒันธรรมอันเก่าแก่
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มากมายเป็นอย่างดีและการมีกลุ่มคนน่านที�มีชาติพนัธ์ุที�หลากหลายอาศยัอยู่ในจงัหวดัน่าน และ
ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว ้ไดส้ร้างความรักและความภาคภูมิใจในวฒันธรรม
และความเป็นคนน่านทาํให้จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัที�มีศกัยภาพดา้นการท่องเที�ยวโดยเฉพาะการ
ท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมประเพณีซึ� งเหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการ
มาพกัผ่อนการเรียนรู้อารยธรรมของเมืองน่าน และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนน่านการท่องเที�ยวจึงช่วย
ส่งเสริมใหค้นน่านมีรายไดเ้พิ�มขึ%น 

จากแนวโนม้ความตอ้งการทางดา้นอุปสงคแ์ละศกัยภาพทางอุปทานของจงัหวดัน่านผูว้ิจยั
เล็งเห็นว่า สามารถตอบสนองแนวคิดในการส่งเสริมและผลกัดนัให้แหล่งท่องเที�ยวในท้องถิ�น
จงัหวดัน่านมีอัตลักษณ์ที�โดดเด่นในเชิงวฒันธรรมอาหาร ที�สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เพื�อส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านอาหารพื%นเมืองในการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวของจงัหวดั โดยนกัท่องเที�ยวสามารถไดรั้บประโยชน์ในระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยว คือ 
ได้บริโภคอาหารที�มีคุณภาพ พร้อมทั%งเรียนรู้ถึงประเพณี วฒันธรรม วิถีการดาํเนินชีวิต และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นไปพร้อมๆ กนัอีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามการส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จนั%นตอ้งมี
กลยุทธ์ที�ดี จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาเพื�อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื%นเมือง
จงัหวดัน่าน ซึ� งก่อให้เกิดการทราบอตัลกัษณ์ ความโดดเด่นของอาหารพื%นเมืองเกิดเป็นสัญลกัษณ์
ในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวของเมืองน่านนอกจากนี% การ
ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอาหารยงัเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมและวถีิชีวติของคนน่าน ตลอดจนทาํให้
ผลิตภณัฑก์ารท่องเที�ยวของจงัหวดัน่านมีความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ�มอีกดว้ย 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1.2.1 เพื�อวิเคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื%นเมืองน่านสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวใน
จงัหวดัน่าน 

1.2.2 เพื�อศึกษาความตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวไทย ที�มี
ต่ออาหารพื%นเมืองน่าน 

1.2.3 เพื�อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่าน 
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1.3 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 
1.3.1 ไดท้ราบอาหารพื%นเมืองน่านที�มีศกัยภาพสาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดั 
1.3.2 ไดท้ราบความตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวไทย ที�มี

ต่ออาหารพื%นเมืองน่าน 
1.3.3 ไดท้ราบแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่าน 
1.3.4 ไดข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั%งภาครัฐและภาคเอกชนที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

กบัอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เพื�อใชใ้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอาหาร 
1.3.5 องค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยวในระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 

กรมการท่องเที�ยว การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย องค์การเพื�อการพฒันาพื%นที�พิเศษอย่างย ั�งยืน 
(อพท.) และในระดบัทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ สามารถ
นาํผลการศึกษาไปใช้ประกอบการดาํเนินการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการเพื�อส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอาหารได ้

1.3.6 กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื%นเมืองตระหนกัถึงแนวคิดในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาภูมิปัญญาท้องถิ�นด้านอาหารพื%นเมือง เพื�อสามารถรองรับนักท่องเที�ยวให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได ้

1.3.7 ชุมชนในพื%นที�ที�มีความรู้ในเรื�องของอาหารพื%นเมืองสามารถถ่ายโอนองคค์วามรู้เพื�อ
เป็นการสืบสาน อนุรักษว์ฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นได ้
 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
 
ในการศึกษาเรื�อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่าน ผูว้ิจยั

ไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งันี%  
 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื.อหา 
ผูว้ิจยัได้กาํหนดขอบเขตของเนื%อหาการวิจยัเรื�องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่าน

อาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่านโดยศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื%นเมืองน่านสําหรับใชส่้งเสริม
การท่องเที�ยวในจงัหวดัน่านและศึกษาความต้องการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวชาวไทย ที�มีต่ออาหารพื%นเมืองน่านเพื�อนาํขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวผา่นอาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่าน 
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1.4.2 ขอบเขตด้านพื.นที� 
ในการวิจยัครั% งนี% ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของพื%นที�ในการศึกษา โดยมีขอบเขตในการทาํ

การสาํรวจเฉพาะในพื%นที�อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่านเท่านั%น 
 
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ผูว้ิจยัได้กาํหนดขอบเขตด้านประชากร โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ซึ� งเป็น

ข้อมูลปฐมภูมิ จากกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ  ผูที้� มีประสบการณ์ มีความรู้
เกี�ยวกบัอาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่าน จาํนวน 5 คนกลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานราชการ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่านจาํนวน 7 หน่วยงาน และผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารพื%นเมือง จาํนวน 14 ร้าน โดยทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
และสอบถามความคิดเห็นเพื�อการประเมินศกัยภาพของอาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่าน จาํนวน 13
ประเภท 79ชนิด (จากขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที�คน้ควา้ได)้ และทาํการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเที�ยว
ชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน โดยที�มีนักท่องเที�ยวชาวไทยจาํนวนทั%งสิ%นประมาณ 
224,735 คน (กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา, 2555) 
 

1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตั%งแต่ เดือน กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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1.5 กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื%นเมืองเพื�อ
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน 

การสืบคน้รายการอาหารพื%นเมืองของ
จงัหวดัน่านจากเอกสารและการสาํรวจ 

 
 

การจดักลุ่มอาหารพื%นเมืองของจงัหวดัน่าน
ตามระดบัศกัยภาพ 

การสาํรวจ การสมัภาษณ์ และ 
วเิคราะห์เพื�อประเมินศกัยภาพ 

๐ การพบรายการอาหาร(ความยาก/ง่าย) 
๐ การใชอ้าหารพื%นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว 
๐ แสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของ

ทอ้งถิ�น 
๐ ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น 
๐ ความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น 

วเิคราะห์ความตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม 
และความพึงพอใจต่ออาหารพื%นเมืองน่าน 

การรวบรวมรายการอาหารที�มีศกัยภาพ 
มาสร้างเครื�องมือสาํรวจนกัท่องเที�ยว 

 
 

 

การสาํรวจและการวเิคราะห์ 
๐ ปัจจยัส่วนบุคคล 
๐ ความตอ้งการบริโภคอาหารพื%นเมือง 
๐การรับรู้รายการอาหารพื%นเมือง 
๐ พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื%นเมือง 
๐ ความพึงพอใจต่ออาหารพื%นเมือง 

วเิคราะห์แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยว 
ผา่นอาหารพื%นเมืองที�มีศกัยภาพ 

การส่งเสริมการท่องเที�ยว
ดา้นอาหารในปัจจุบนั

ของจงัหวดัน่าน 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยว 
ผา่นอาหารพื%นเมืองจงัหวดัน่าน 

การจดักลุ่มอาหารพื%นเมืองของจงัหวดัน่าน
ตามระดบัการรับรู้ 

การส่งเสริมการท่องเที�ยว
ดา้นอาหาร 

ที�ควรดาํเนินการ 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
การรับรู้รายการอาหารพื.นเมืองหมายถึงการตีความ มุมมองความเขา้ใจ การรู้จกัในรายการ

อาหารพื%นเมืองน่านของนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน 
การส่งเสริมการท่องเที�ยว หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษที�เกี�ยวข้องกับการนํา

อาหารพื%นเมืองของจงัหวดัน่านมาเพิ�มมูลค่าผา่นกิจกรรมการท่องเที�ยวต่างๆ 
ความต้องการบริโภคอาหารพื.นเมืองหมายถึงลักษณะความอยากได้ อยากรับประทาน

อาหารพื%นเมืองน่านของนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน 
ความพึงพอใจต่ออาหารพื.นเมือง หมายถึงความรู้สึกของนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมา

ท่องเที�ยวจงัหวดัน่านที�มีต่ออาหารพื%นเมืองน่าน ซึ� งความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ%นต่อเมื�อไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการหรือสิ�งตอบแทนตามที�คาดหวงัไว ้

นักท่องเที�ยวหมายถึงคนไทยต่างถิ�นที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน และมีการพาํนกัอยูใ่น
จงัหวดัน่านดว้ยความสมคัรใจและดว้ยวตัถุประสงคอ์นัไม่ใช่เพื�อไปประกอบอาชีพหรือหารายได ้

ปัจจัยส่วนบุคคลหมายถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยว
จงัหวดัน่าน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื.นเมืองหมายถึงการกระทาํ การแสดงออกเกี�ยวกับการ
รับประทานอาหารพื%นเมืองน่านของนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน 

ศักยภาพของอาหารพื.นเมืองหมายถึงอาหารพื%นเมืองในจงัหวดัน่าน ที�เป็นที�ยอมรับของคน
ทั�วไป ได้แก่ โอกาสในการพบรายการอาหารพื%นเมืองในเมนู (ความยาก/ง่าย) โอกาสในการใช้
อาหารพื%นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว การแสดงถึงวฒันธรรมการกินของทอ้งถิ�น ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น 
และเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น 

อาหารพื.นเมือง หมายถึง อาหารประจาํทอ้งถิ�นของคนลา้นนาหรือคนเมืองที�อาศยัอยูใ่นเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยในงานวจิยันี% ศึกษาเฉพาะในจงัหวดัน่าน 



 

บทที� 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื� อง “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน”
ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากทฤษฎี ตาํรา หนังสือ เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง เพื�อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา ดงันี�  

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมอาหาร 
2.2 อาหารทอ้งถิ�นกบัการท่องเที�ยว  
2.3 อาหารพื�นเมืองภาคเหนือ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์
2.6 การสร้างมูลค่าเพิ�มของสินคา้อาหาร 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมนกัท่องเที�ยว  
2.8 ขอ้มูลพื�นฐานจงัหวดัน่าน 
2.9 เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัวฒันธรรมอาหาร 
 
 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัอาหาร มีนกัวิชาการที�ศึกษาในเรื�องพฤติกรรม
การกินอาหารไดก้ล่าวถึงแนวคิดที�เป็นพื�นฐานในการเรียนรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมดา้นอาหารไวด้งันี�
(พาณีพนัธ์ุ  ฉตัรอาํไพวงศ,์ สุทธิดา  รัตนวาณิชยพ์นัธ์, และมาลี  ทววีฒิุอมร, 2544, น. 8-11)          
 แนวคิดฟังชั�นนอลลิซึม (Functionalism) ของมาลินอฟสกี�  (Malinowski) ซึ� งกล่าวว่า    
ความตอ้งการพื�นฐาน (Basic Needs) ของมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นอิสระจากวฒันธรรม แต่เป็นสิ�งที�ตอ้งผา่น 
วิธีการกลั�นกรองและการปรุงแต่งจากวฒันธรรมทั�งสิ�น ดงันั�นพฤติกรรมในการกินอาหารของ
มนุษยที์�เป็นการตอบสนองโดยตรงตามความตอ้งการ (Direct Response) จึงไม่สามารถกระทาํโดย
ลาํพงั ตอ้งกระทาํกนัเป็นกลุ่มโดยอาศยัความสัมพนัธ์กบัผูอื้�นเสมอ การเรียนรู้วา่สิ�งใดเป็นอาหาร  
สิ�งใดไม่ใช่อาหารจะถูกถ่ายทอดต่อๆ กนัมา แมแ้ต่รสนิยมในการกินอาหาร การเรียนรู้คุณค่าอาหาร 
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มารยาทในการกินอาหาร ลว้นตอ้งเกิดจากความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ กลุ่ม ตามขั�นตอน
ของสังคม ซึ� งสอดคล้องกบัแนวคิดของ เอเลน เมสเซอร์ (Ellen Messer) ที�เชื�อว่าอาหารเป็นสิ�งที�
เกี�ยวข้องกับสังคมมนุษย์ในทุกๆ แห่งทั�วโลก การกินอาหารของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความ
เกี�ยวพนักบับริบท และปัจจยัทางวฒันธรรมที�สะทอ้นให้เห็นถึงความเกี�ยวเนื�องในระบบนิเวศวทิยา 
ระบบตลาดและการจาํแนกอาหาร รวมทั� งการกระจายอาหาร รูปแบบของการแบ่งปันและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ส่วนแนวคิดของ โดโรธี เจ. แคทเทิลและคริสติน เอส. วิลสัน (Dorothy 
J.Cattle and Christine S.Willson) นักวิชาการทั� งสองท่านนี� มีความเห็นในเรื� องของความเชื�อที�
เกี�ยวขอ้งกบัอาหารและการฝึกฝน (Food Belief and Practices) รวมทั�งขอ้ห้ามที�เกี�ยวกบัอาหารว่า 
อาหารเป็นปัจจยัพื�นฐานในทุกๆ สังคมและวฒันธรรม ในแต่ละสังคมมีความเชื�อเกี�ยวกบัอาหาร 
และเคิรท์ เลวิน (Kurt Levin) ยงัไดส้ร้างทฤษฎีช่องทางและการมีวฒันธรรมที�มีความเกี�ยวเนื�องกนั
กบัพฤติกรรมการกินอาหารในสังคมที�เขาเรียกว่า เกท คีปเปอร์ (Gate–Keepers) คือการที�จะแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงนิสัยในการกินอาหารนั�น จะต้องเรียนรู้เกี�ยวกับ วฒันธรรมในการกินอาหารและ
ช่องทางการกินอาหารของชุมชนด้วย อย่างไรก็ตามแนวคิดของ เพลโต (Plato) นั� นได้เสนอให้
ศึกษาตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบันิสัยของกลุ่มคน ซึ� งมีหลายตวัแปร เช่น ตวัแปรดา้นสังคม ซึ� งหมายถึง
ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองด้วย ตวัแปรด้านรูปแบบการดาํเนินชีวิต ซึ� งได้แก่ การศึกษา 
อาชีพ รายได ้ความรู้ทางโภชนาการ สุขภาพ ศาสนา ความเชื�อและโครงสร้างของครอบครัวของคน
ในชุมชน ตวัแปรเหล่านี�จะมีผลต่อการกินอาหารและพฤติกรรมการกินอาหารในชุมชนแต่ละแห่ง  
 จากแนวคิดขา้งตน้ที�กล่าวมาแลว้นั�น จะเห็นไดว้า่ทั�ง 5 แนวคิดเชื�อวา่อาหารเป็นปัจจยัความ
ต้องการขั�นพื�นฐานของมนุษย์ เพียงแต่แนวคิดของ Dorothy J.Cattle and Christine S.Willson มี
ความเห็นเพิ�มเติมว่าในทุกๆ สังคม ในแต่ละสังคมจะมีความเชื�อเกี�ยวกับอาหารทาํให้เกิดเป็น
วฒันธรรมอาหารขึ� นมา นอกจากนี� แนวคิดของ Ellen Messer และแนวคิดของ Kurt Levin มี
ความเห็นว่าอาหารเกี�ยวขอ้งกบับริบทและวฒันธรรมในสังคมนั�นๆ ซึ� งแต่ละสังคมมีวฒันธรรมที�
แตกต่างกนั ส่วนแนวคิดของ Plato ไดน้าํแนวคิดของทุกแนวคิดมารวมกนัทั�งดา้นสังคมและดา้น
รูปแบบการดาํเนินชีวติ แนวคิดของ Plato จึงเป็นแนวคิดที�สอดคลอ้งกบัการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม
อาหารมากที�สุด 
 ดังนั� นอาจสรุปได้ว่า อาหารเป็นปัจจยัพื�นฐานในทุกๆ สังคม และมีความเกี�ยวข้องกับ
วฒันธรรมของแต่ละชุมชนนั�นๆ ซึ� งในการศึกษาเพื�อหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่น
อาหารพื�นเมืองนั�น ผูที้�ทาํการศึกษาจึงควรทาํความเขา้ใจในเรื�องวฒันธรรมอาหารของชุมชนนั�นๆ 
และควรศึกษาถึงพฤติกรรมหรือปัจจยัที� มีผลต่อการบริโภคอาหารด้วย เพื�อที�จะนําข้อมูลจาก
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การศึกษามาส่งเสริมอาหารพื�นเมืองในทอ้งถิ�นนั�นให้คงอยูต่่อไป หรือใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่งเสริม
การท่องเที�ยวสาํหรับชุมชนและจงัหวดัได ้  
 
 2.1.1  อาหารกบัวฒันธรรม  
 ประหยดั  สายวิเชียร (2547, น. 65) ไดก้ล่าวไวว้า่วฒันธรรมอาหาร เป็นเรื�องราวของธรรม
เนียม วธีิการและประเพณี ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัอาหารที�คนในชุมชนหนึ�งหรือสังคมหนึ�งยึดถือปฏิบติัสืบ
ต่อกันมาในเรื� องที� เกี� ยวข้องกับอาหารทุกขั� นตอน ดังนั� นความ รู้เกี� ยวกับอาหารจึงไม่ ใช่     
สัญชาตญาณอัตโนมัติตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ� งที�ได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติ โดยมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที�ครอบครัวและสังคมไดถ่้ายทอดและยึดถือเป็นแนวปฏิบติัสืบต่อกนัมา
จากรุ่นสู่รุ่น การเรียนรู้เกี�ยวกบัอาหารในแต่ละวฒันธรรมจึงเป็นสิ�งจาํเป็นที�คนต่างถิ�นตอ้งทาํความ
เข้าใจและเสาะแสวงหาเหตุผลที�สังคมแต่ละแห่งมีการนําเอาอาหารแต่ละชนิดมาบริโภค เพื�อ
เชื�อมโยงถึงสายสัมพนัธ์ของความสําคญัด้านอาหารแต่ละชนิด อาหารบางชนิดเปรียบเสมือน
ตวัแทนหรือมีคุณค่าทางจิตใจหรือเป็นพลงัให้กบัสังคมนั�นๆ โดยจะเห็นไดจ้ากหลายๆ วฒันธรรม 
เช่น วฒันธรรมการกินอาหารในเทศกาลตรุษจีน จาํเป็นตอ้งมีอาหารประเภทเกีsยวตม้ซึ� งมีรูปร่าง
คลา้ยเงินในสมยัโบราณ ชาวจีนมีความเชื�อวา่ในช่วงตรุษจีนตอ้งมีอาหารชนิดนี�บนโต๊ะอาหาร เพื�อ
บ่งบอกถึงการไหลมาเทมาของเงิน 
 
 2.1.2 องค์ประกอบของวฒันธรรมอาหาร  
 ในการศึกษาวฒันธรรมอาหารนั�น มีปัจจยัและองคป์ระกอบที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งหลายประการ 
ซึ� งสามารถจาํแนกไดด้งันี�  (อบเชย  วงคท์อง, 2545 อา้งถึงใน เสาวภา  ศกัยพนัธ์, 2554, น. 17-18) 
  1) มีแบบแผนการเรียนรู้จากสังคมวา่สิ�งใดใชเ้ป็นอาหารไดบ้า้ง ในสมยัโบราณนั�น 
การกินอาหารมีจุดประสงคเ์พื�อที�จะสนองตอบต่อความหิวและความพอใจในการไดกิ้นอาหารที�มี
รสชาติถูกใจ โดยไม่คาํนึงถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของอาหารในการบาํรุงร่างกาย ดงันั�นการที�จะ
เลือกกินสิ�งใดเป็นอาหารนั�นจะเกิดจากการถ่ายทอดจากวฒันธรรมดั�งเดิมสืบต่อกนัมา ซึ� งถือไดว้่า
แบบอยา่งของสังคมมีบทบาทต่อวฒันธรรมดา้นอาหารของชุมชนเป็นอยา่งยิ�ง 
  2) วิธีการในการหาอาหารและการแปรรูปอาหารของสังคม หน้าที�การหาอาหาร
และการทาํอาหารของคนในสมยัโบราณนั�น ผูห้ญิงจะถูกกาํหนดให้มีบทบาทในการหาอาหารและ
ผูช้ายถูกกาํหนดบทบาทให้ออกไปทาํงานนอกบา้น เช่น การไปเพาะปลูก เลี� ยงสัตว ์แลว้นาํกลบัมา
ให้ผูห้ญิงหรือแม่บ้านจดัการแปรสภาพปรุงแต่งเป็นอาหารที�นํามากินในครัวเรือน การแปรรูป
อาหารหรือนําเอาอาหารมาปรุงแต่งทาํให้เกิดเป็นลกัษณะอาหารประจาํครอบครัวหรือเกิดเป็น
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อาหารประจาํชาติของคนแต่ละชาติ ซึ� งจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป เช่น วิธีปรุงอาหารของไทย
จะเน้นวิธีการแกง การยาํ และการหมก ส่วนอาหารของคนจีนนิยมทาํวิธีตม้หรือผดั อาหารของคน
อินเดียนิยมวิธีการแกงหรือการหมก และอาหารของคนยุโรปจะนิยมปรุงอาหารดว้ยวิธีการอบหรือ
การทอด จากวฒันธรรมการปรุงอาหารเช่นนี�ทาํให้การปรุงอาหารมีความสัมพนัธ์กบัเครื�องมือที�ใช้
ในการประกอบอาหารและการปรุงในยุคต่อๆ มา เช่น ในครัวไทยจะต้องมีครกสําหรับโขลก
นํ� าพริก อาหารจีนต้องมีลังถึงเพื�อนึ� งอาหาร และอาหารฝรั�งมีเตาอบเพื�อใช้อบอาหาร เป็นต้น 
นอกจากนี� การประกอบอาหารยงัมีผลต่อเนื�องไปถึงการกาํหนดภาชนะในการบรรจุอาหารและ
เครื� องมือในการใช้ประกอบการกินอาหาร เช่น อาหารฝรั�ง จะมีการทําอาหารเป็นชิ�นใหญ่
จาํเป็นตอ้งใชมี้ดและส้อมสําหรับตดัอาหาร แต่อาหารจีนซึ�งถูกตดัแบ่งเป็นชิ�นเล็กๆ ก็เหมาะสําหรับ
การใช้ตะเกียบคีบได้สะดวก และอาหารไทยก็เหมาะกบัการใช้มือเปิบ จากวฒันธรรมเหล่านี� ใน
ปัจจุบนัจึงมีชุดเครื�องใช้ถว้ยชามหลากหลายชนิดมากมายตามลกัษณะอาหารของแต่ละแบบแต่ละ
ชนิด และเกิดการกาํหนดใหมี้มารยาทในการกินอาหารตามมาภายหลงั 
  3) มีกฎเกณฑ์การบริโภคตามสถานภาพของบุคคลหรือสังคมแต่ละแห่ง ในบาง
สังคมใช้กฎเกณฑ์ในหน้าที�การงานหรือชั� นวรรณะเป็นตัวกําหนดโดยไม่มีการประกาศเป็น
กฎหมายขอ้บงัคบั    
  4) ประเภทอาหารตามกาลเทศะหรือในโอกาสพิเศษ ในสังคมโดยทั�วไปจะมี
ขอ้กาํหนดเพื�อใช้ในการจดัอาหารพิเศษตามกาลเทศะและวาระพิเศษอื�นๆ เช่น การทาํพิธีทาํขวญั
เด็กเกิดใหม่ การฉลองวนัคริสตม์าสของชาวตะวนัตก การทาํบุญในวนัสารทจีน เป็นตน้ ในโอกาส
พิเศษเหล่านี�  อาหารจะถูกกาํหนดให้มีความสําคญัและมีความหมายกบัสถานการณ์ที�จดัขึ�น เช่น ใน
สังคมไทยหากมีการทาํบุญแต่งงานหรือขึ�นบา้นใหม่จะนิยมทาํบุญดว้ยกลว้ย ออ้ย และขนมจีน ส่วน
อาหารที�ตอ้งห้ามไดแ้ก่ แกงบอน ตม้ยาํหรือแกงร้อน การจดัอาหารสําหรับโอกาสพิเศษ จะมีความ
สอดคลอ้งกบัประเภทของพืช ผกั ผลไมแ้ละวตัถุดิบที�ใชใ้นการประกอบอาหารที�มีตามฤดูกาลของ
แต่ละทอ้งถิ�นหรือแต่ละประเภท 
  5) เกิดจากคติความเชื�อเหนือธรรมชาติ ซึ� งมีความสอดคล้องกับอาหาร เช่น คน
มุสลิมไม่กินเนื�อหมู ซึ� งเป็นความเชื�อของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม ความเชื�อบางอย่างไม่สามารถใช้
วธีิการทางวทิยาศาสตร์มาควบคุมหรือขดัขืนได ้  
 เพื�อง่ายต่อการทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมอาหาร อาจกล่าวได้ว่าวฒันธรรมอาหาร
ของชุมชนหรือสังคมใดๆ นั�น จะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ที�สําคญั คือ รู้ว่าสิ�งใดในธรรมชาติเป็น
อาหารได ้และวสัดุอาหารแต่ละชนิดมีคุณประโยชน์อะไร การมีวธีิการที�จะเก็บหาวสัดุอาหารนั�นมา
แปรรูปบริโภคได้ การมีกฎเกณฑ์ของสังคมกาํหนดเงื�อนไขของการบริโภคตามสถานภาพของ
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บุคคล การกาํหนดประเภทของอาหารสําหรับเทศกาลงานพิเศษต่างๆ ตามกาลเทศะ และคติความ
เชื�อเหนือธรรมชาติที�เกี�ยวกบัอาหาร 
 
 2.1.3 ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อการบริโภคอาหาร  

อบเชย  วงค์ทอง (2545 อา้งถึงใน เสาวภา  ศกัยพนัธ์, 2554, น. 18-20) ไดก้ล่าวถึงการกิน
อาหารของชุมชนวา่ ในแต่ละชุมชนจะมีความเชื�อเรื�องอาหาร นิสัยและวิธีการกินอาหารที�แตกต่าง
กนั ส่วนใหญ่นิสัยในการกินอาหารจะขึ�นอยูก่บัสิ�งแวดลอ้ม เช่น สภาพและชนิดของอาหารที�หาได้
ง่ายและมีอยูใ่นชุมชน รวมทั�งวิธีการกินอาหารที�ต่างออกไป มีการจาํแนกอาหารที�ไม่ควรกินและ
อาหารที�แสลงต่อโรคต่างๆ ซึ� งปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร มีดงันี�  

 1) สภาพทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ บริเวณที�กลุ่มคนอาศยัอยู ่ทาํให้บริเวณรอบๆ ชุมชน
นั�นเป็นตวักาํหนดอาหารหลกัที�จะนาํมาใช้เป็นอาหาร กลุ่มคนที�อาศยัอยู่ในเขตหนาวจะเลือกกิน
อาหารที�ให้ความอบอุ่น กลุ่มคนที�อาศยัอยู่ในเขตร้อนที�สามารถเพาะปลูกพืชไดง่้ายก็จะเลือกกิน
อาหารที�มีในทอ้งถิ�นเป็นหลกั 

 2) ฤดูกาลที�เปลี�ยนไป ในบางพื�นที�ในฤดูหนาวจะหนาวจดั พอถึงฤดูร้อนจะแห้ง
แลง้มาก พวกสัตวแ์ละพืชไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศเช่นนี� ได ้ทาํให้ผลผลิตที�ไดมี้น้อย แต่ใน
เขตร้อนชื�นสภาพอากาศแต่ละฤดูกาลไม่แตกต่างกนัมากนกั ทาํใหมี้ผลผลิตเก็บไวกิ้นไดต้ลอดปี 

 3) เศรษฐกิจ ในประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะประเทศที�มีประชากรหนาแน่น 
ประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน อาหารหลกัส่วนใหญ่จะเป็นพวกธัญพืชและพืชหัว เช่น 
ประเทศอินเดีย แบบอย่างของการกินอาหารในกลุ่มคนที�มีรายได้ตํ�า จะประกอบไปด้วย ขา้วเจา้ 
เป็นอาหารหลกั นอกจากนั�นจะเป็นถั�วและผกัอีกเล็กนอ้ย แต่ในกลุ่มคนที�มีรายไดสู้งจะกินขา้วสาลี
แทนขา้วเจา้ กินนมและไข่แทนถั�ว 

 4) วฒันธรรม สังคม และจิตวิทยา ในสังคมทุกแห่งจะมีสมาชิกในครอบครัว เช่น 
สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร แม่สามี ลูกสะใภ ้พี�ชาย นอ้งสาว และญาติ แบบอยา่งการกินอาหารจะ
ถูกจดัการตามสมาชิกในครอบครัว 

 5) ศาสนา ศาสนาพุทธไม่มีการบญัญติัอาหารตอ้งห้าม ยกเวน้ผูรั้กษาศีลที�ห้ามดื�ม
สุรา หรือห้ามกินอาหารเนื�อสัตวบ์างชนิด แต่ในศาสนาอิสลามมีการบญัญติัไวม้ากมาย เช่น ไม่
อนุญาตให้กินสัตวที์�ตายเองหรือไม่ทราบสาเหตุ ไม่ให้กินเลือด และไม่ให้กินเนื�อหมู เป็นต้น 
ศาสนาพราหมณ์มีขอ้หา้มการกินเนื�อววั เพราะถือวา่โคหรือเนื�อววัเป็นพาหนะของพระอิศวรซึ�งเป็น
เทพเจา้ที�ชาวฮินดูนบัถือมาก ดงันั�นคนที�นบัถือศาสนาพราหมณ์ จะนิยมกินแพะและแกะแทนเนื�อ
ววั รวมทั�งใชส้ัตวท์ั�งสองชนิดนี� เป็นเครื�องสังเวยพระเจา้ดว้ย 
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 6) เทคโนโลยี ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสมยัใหม่มีส่วนทาํให้พฤติกรรมการกินอาหาร
ของคนเปลี�ยนไป เช่น ในสมยัโบราณคนทั�วไปจะกินขา้วซ้อมมือที�มีคุณค่าทางอาหารมากมายแต่
เมื�อมีการนาํเครื�องจกัรมาใชใ้นการสีขา้วทาํใหไ้ดข้า้วที�ขาวขึ�นแต่คุณค่าทางอาหารลดลง         

นอกจากนี�  ประหยดั  สายวิเชียร (2547, น. 3) ได้สรุปเกี�ยวกับการกินอาหารในแต่ละ
ทอ้งถิ�นว่า “อยู่ต่างถิ�น มีกินต่างกนั” ซึ� งมีความหมายว่า คนที�อยู่ในแต่ละทอ้งถิ�นนั�น ย่อมมีปัจจยั 
หลายๆ ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการกินอาหาร เช่น สภาพภูมิอากาศ ความชอบและไม่ชอบในอาหาร 
ความนิยมและนิสัยในการกินอาหารของคนในถิ�นนั�นๆ สิ� งต่างๆ เหล่านี� ส่งผลให้เกิดพืชทอ้งถิ�น
หรือพืชพื�นบ้านที�คนในแต่ละพื�นที�นํามาประกอบเป็นอาหาร ดังนั�นการที�บุคคลแต่ละคนจะมี
พฤติกรรมการกินอาหารอยา่งไรนั�น ลว้นมีปัจจยัที�มา ซึ� งปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการกินมีหลาย
ปัจจยั เช่น การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ หากมีการตอกย ํ�ากนับ่อยๆ ผูฟั้งก็จะนึกอยากลองกิน
สักครั� ง วฒันธรรม ประเพณี ประสบการณ์ที�เคยไดรู้้จกักบัอาหารชนิดนั�นในอดีตก็ทาํใหมี้ส่วนช่วย
ในการตดัสินใจในการกินอาหารเช่นกนั การมีอาหารและการมีรายไดที้�เพียงพอต่อการซื�ออาหาร 
รวมทั�งความเชื�อและการไดรั้บความรู้โดยเฉพาะในปัจจุบนัที�คนในหลายๆ วยักลบัมาสนใจในเรื�อง
ของอาหารเพื�อสุขภาพ เพื�อหลีกเลี�ยงอาหารที�ก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่อร่างกาย ดงันั�นการที�คนเรา
จะเลือกกินหรือไม่เลือกกินอาหารชนิดใดนั�น ลว้นมีเหตุผลในการตดัสินใจของแต่ละบุคคล    

โดยสรุปแลว้ วฒันธรรมอาหาร คือ ธรรมเนียม ประเพณี วิธีการต่างๆ ที�คนในชุมชนหรือ
สังคมหนึ�งๆ ยึดถือปฏิบติักนัมาในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัอาหาร ตั�งแต่การกาํหนด และเลือกสรรวา่สิ�ง
ใดในธรรมชาติจะนาํมาบริโภคเป็นอาหารได ้เมื�อนาํมาใชเ้ป็นอาหารจะมีการปรุงแต่งให้สําเร็จรูป
ในลกัษณะใด การบริโภคอาหารประเภทและชนิดต่างๆ มีการกาํหนดค่าและความหมายของอาหาร
อยา่งไร มีความเชื�อหรือขอ้ห้ามอะไรที�เกี�ยวกบัอาหารหรือไม่ ซึ� งทั�งหมดนี� เรียกวา่เป็น “วฒันธรรม
อาหาร” ของแต่ละชุมชนหรือสังคมนั�นๆ  
 

2.2 อาหารท้องถิ�นกบัการท่องเที�ยว 

 
 2.2.1 ความหมายของอาหารท้องถิ�น 
 ศรีสมร  คุณากรบดินทร์ และคณะ (2549) ไดใ้หค้วามหมายของอาหารทอ้งถิ�นไวว้า่อาหาร
ทอ้งถิ�น หมายถึง อาหารที�สามารถผลิตไดเ้องในแต่ละทอ้งถิ�น กล่าวคือ เป็นอาหารพื�นๆ ที�สามารถ
ปลูก หาได้ง่าย และคนในท้องถิ�นนั� นนิยมรับประทาน เนื�องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพ
ภูมิอากาศที�แตกต่างกนัจึงทาํให้พืชผลที�ผลิตไดใ้นแต่ละทอ้งถิ�นแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัศนัสนีย ์ 
อุดมอ่าง (2542) ที�กล่าวไว้ว่า อาหารท้องถิ�น หมายถึง อาหารที� นิยมรับประทานเฉพาะถิ�น 
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ประกอบดว้ยพืชผกัและวตัถุดิบที�มีในทอ้งถิ�น มีวิธีการปรุงที�ปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
อาหารทอ้งถิ�นในแต่ละที�มีความแตกต่างกนั ขึ�นอยูก่บัพืชพรรณ และเนื�อสัตวต่์างๆ ที�มีอยูใ่นถิ�น 
 จากความหมายของอาหารท้องถิ�นที�กล่าวมานั�น สามารถสรุปได้ว่า อาหารทอ้งถิ�นเป็น
อาหารที�ทาํในแต่ละทอ้งถิ�น โดยประกอบดว้ยวตัถุดิบที�มีเฉพาะในทอ้งถิ�นนั�นๆ  และเป็นอาหารที�
นิยมรับประทานเฉพาะถิ�น ซึ� งอาหารทอ้งถิ�นจะมีลกัษณะเฉพาะตวัที�แตกต่างกนัออกไป 
 
 2.2.2 ความสําคัญของอาหารท้องถิ�น 
 อาหารท้องถิ�นมีความสําคญั ดังนี�  (ศนัสนีย ์ อุดมอ่าง, 2542 อ้างถึงใน ศรีสมร คุณากร
บดินทร์ และคณะ, 2549, น. 24-25) 
  1) เป็นสิ�งที�แสดงถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมการกินของกลุ่มคน กลุ่มคนที�อยูใ่น
ทอ้งถิ�นหรือภูมิภาคเดียวกนัยอ่มจะมีรสนิยมและความชอบที�คลา้ยคลึงกนั อาหารในแต่ละทอ้งถิ�นมี
เอกลกัษณ์ที�ผูพ้บเห็นสามารถแยกแยะไดง่้าย เช่น อาหารทอ้งถิ�นของภาคเหนือมกัจะมีรสอ่อนกวา่
อาหารภาคอื�น ไม่นิยมใช้นํ� าตาลปรุงรส ใช้ความหวานจากพืชผกัสดตามธรรมชาติ ไม่นิยมใช้
เครื�องเทศและกะทิในแกงเผด็ อาหารทอ้งถิ�นภาคอีสานมีรสเผด็และเค็มนาํ มีรสเปรี� ยวเล็กนอ้ย รส
เปรี� ยวนอกจากนํ� ามะนาวแลว้ยงันิยมใชม้ะกอก มะขาม และมดแดงปรุงรสตามความเหมาะสมกบั
ชนิดของอาหาร รสเค็มนั�นใช้ปลาร้าเป็นหลกั อาหารทอ้งถิ�นภาคใตมี้รสเผด็จดั เค็ม และเปรี� ยว มี
การใช้เครื�องเทศมากกวา่ภาคอื�นๆ จากสภาพภูมิอากาศที�เยน็ชื�นทาํให้เจ็บป่วยไดง่้าย อาหารที�มีรส
เผ็ดและร้อนทาํให้เจริญอาหาร ร่างกายไดรั้บพลงังานมาก ช่วยให้เกิดความอบอุ่น นบัว่าเป็นการ
ป้องกนัโรคที�ดี ส่วนอาหารทอ้งถิ�นภาคกลางมกัมีรสเปรี� ยว เค็ม หวาน และเผด็ อาหารภาคกลางมี
ความหลากหลายมากกวา่ภูมิภาคอื�นๆ ทั�งนี� อาจจะเนื�องมาจากการเป็นเมืองหลวงมาหลายยุคหลาย
สมยั ทาํให้มีการติดต่อกบัชนชาติต่างๆ จึงรับเอาวฒันธรรมการกินเขา้มาแลว้ดดัแปลงจนเป็นของ
ไทยในปัจจุบนั  
  2) อาหารท้องถิ�นมีคุณค่าทางอาหารสูง ช่วยให้ผูที้�บริโภคเป็นประจาํมีสุขภาพ
แข็งแรง ทั�งนี� เพราะอาหารทอ้งถิ�นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยพืชผกัเป็นหลกั มีเนื�อสัตวแ์ละไขมนัตํ�า 
คุณค่าของพืชผกันั�นประกอบดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidants) สารผกั (Phytonutrients) ใย
อาหารและเป็นสมุนไพร   
  3) อาหารท้องถิ�นมีความปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรต่างๆ ทั� งนี� เพราะอาหาร
ทอ้งถิ�นประกอบดว้ยพืชผกัทอ้งถิ�นเป็นหลกั ซึ� งพืชผกัทอ้งถิ�นเป็นพืชที�มกัขึ�นเองตามธรรมชาติ มี
ฤดูกาลและเป็นผกัที�มีกลิ�นรสเฉพาะตวั ทาํให้ไม่ค่อยมีศตัรูทางธรรมชาติ จึงไม่จาํเป็นตอ้งพึ�งพา
สารเคมีใดๆ 
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  4) ก ารบ ริโภ ค อ าห ารท้องถิ� น ช่ วยให้ ป ระห ยัดตั� งแ ต่ ระ ดับ ค รอบ ค รัวถึ ง
ระดบัประเทศ ในระดบัครอบครัวนั�นการประกอบอาหารทอ้งถิ�นมกัจะหาพืชผกัหรือปลูกเอง ถา้จะ
ซื�อผกัทอ้งถิ�นมกัมีราคาถูก อาหารในแต่ละมื�อจึงใชเ้งินไม่มากนกั 
  5) อาหารทอ้งถิ�นทาํใหเ้กิดการสืบสานวฒันธรรมการกินของคนในทอ้งถิ�น 
 จากคุณค่าของอาหารทอ้งถิ�นที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า อาหารทอ้งถิ�นมีความสําคญัคือ 
เป็นสิ�งที�แสดงถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมการกินของกลุ่มคน ซึ� งอาหารทอ้งถิ�นในแต่ละภาคจะมี
เอกลกัษณ์ที�แตกต่างกนัออกไป มีคุณค่าทางอาหารสูง มีความปลอดภยัจากสารเคมีต่างๆ และช่วย
ใหป้ระหยดั นอกจากนี� ยงัทาํใหเ้กิดการสืบสานวฒันธรรมการกินของคนในทอ้งถิ�นที�สืบทอดต่อกนั
มา ทาํใหไ้ดท้ราบถึงวถีิการดาํรงชีวติ ตลอดจนวธีิการรับประทานผา่นอาหารชนิดนั�นๆ   
 
 2.2.3 อาหารกบัการท่องเที�ยว 
 อาหารกบัการท่องเที�ยว ได้เกิดขึ�นมาเป็นเวลานาน โดยเริ�มตั� งแต่การเดินทางติดต่อเพื�อ
การค้าขาย โดยพ่อค้าที� เดินทางไปยงัเมืองหรือประเทศต่างๆ ก็จะค้นหาอาหารและเครื�องดื�มที�
น่าสนใจและแตกต่างจากทอ้งถิ�นของตน เพื�อที�จะนาํกลบัไปขายในทอ้งถิ�นของตนเอง เช่น สินคา้
ประเภทเครื�องเทศ ไวน์ ผลไม ้หรือผลิตภณัฑอ์าหารอื�นๆ เป็นตน้  
 Wolf (2004 อ้างถึงใน อภิรมย์  พรหมจรรยา, ชุติมา  ต่อเจริญ, และปทุมมาลัย  พฒัโร, 
2547, น. 21) ที�ไดศึ้กษาวิจยัในหลายประเทศ ไดใ้ห้ความสาํคญัของอาหารและเครื�องดื�มทอ้งถิ�นที�มี
ต่อการท่องเที�ยวในเอกสารเผยแพร่ของการท่องเที�ยวแห่งสหราชอาณาจกัร 2003 ไวว้่า แหล่ง
ท่องเที�ยวหลายแห่งทั�วโลกไดใ้ช้อาหารและเครื�องดื�มทอ้งถิ�นเป็นสิ�งสําคญัที�จะทาํให้นกัท่องเที�ยว
มาเยือนแหล่งท่องเที�ยวนั�นๆ ซึ� งจะพบไดจ้ากประเทศที�มีชื�อเสียงทางดา้นอาหารและเครื�องดื�ม เช่น 
ประเทศฝรั�งเศส อิตาลี สเปน ไทย ประเทศเหล่านี� ไดใ้ชอ้าหารและเครื�องดื�มทอ้งถิ�นเป็นสิ�งกระตุน้
ความสนใจที�จะให้นักท่องเที�ยวที�มาเยือนเป็นครั� งแรกเกิดความประทบัใจในรสชาติของอาหาร 
และอยากจะกลบัมาเยอืนอีกในครั� งต่อ ๆ ไป 
 อยา่งไรก็ตาม Quan & Wang (2004 อา้งถึงใน อภิรมย ์ พรหมจรรยา, ชุติมา  ต่อเจริญ, และ
ปทุมมาลัย  พัฒโร, 2547, น. 22) ได้ศึกษาวิจัยเรื� อง Towards a Structural Model of the Tourist 
Experience: an Illustration from Food Experience in Tourism พบว่า อาหารเป็นสิ� งสําคัญในการ
ขายเอกลกัษณ์และวฒันธรรมตามจุดหมายปลายทางของนกัท่องเที�ยว การบริโภคอาหารเป็นปัจจยั
สําคญัในการพฒันาการตลาดและทาํให้ผูผ้ลิตอาหารพื�นเมืองเพิ�มคุณค่าของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะ
ในทอ้งถิ�นชนบท เพื�อให้นกัท่องเที�ยวมีประสบการณ์จากการบริโภคอาหารที�ผลิตจากวตัถุดิบใน
ทอ้งถิ�น ซึ� งนอกจากจะมีรายได้เขา้มาแล้วยงัทาํให้ส่วนหนึ� งของประสบการณ์ของนกัท่องเที�ยวมี
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ความหมายมากขึ�น มีความประทบัใจและสนุกกบับรรยากาศในวนัพกัผอ่นมากกวา่ที�นกัท่องเที�ยว
ได้คาดคิดไว ้ในขณะเดียวกนันักท่องเที�ยวยงัได้เรียนรู้วฒันธรรมที�แตกต่างไปจากเดิมผ่านการ
รับประทานอาหารและมีผลทาํให้มีการปรับปรุงการบริการและเพิ�มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้อีก
ดว้ย 
 ในปัจจุบนัไดมี้การท่องเที�ยวอีกประเภทหนึ� งเกิดขึ�นที�เรียกว่า Culinary Tourism หรือการ
ท่องเที�ยวอาหาร โดย Wolf (2004) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อที�จะคน้หา
และชื�นชมอาหารและเครื�องดื�มที�มีความเป็นเอกลักษณ์ และให้ประสบการณ์การท่องเที�ยวจาก
การศึกษาอาหารท้องถิ�น เช่น แควน้เบอร์กนัดีในประเทศฝรั�งเศส หรือแควน้ทสัคานีในประเทศ
อิตาลี เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงในดา้นอาหารมานบัร้อยปีแลว้ นอกจากนกัท่องเที�ยวที�เดินทาง
ไปเยือนแหล่งท่องเที�ยวแล้ว ยงัมีโอกาสได้สัมผสัประสบการณ์ทางด้านอาหารท้องถิ�นอีกด้วย 
กิจกรรมการท่องเที�ยวดา้นอาหารนั�น Wolf (2004) ไดใ้หต้วัอยา่ง เช่น 

1) การเขา้ไปชมการแข่งขนัการประกอบอาหาร 
2) การไดไ้ปดื�มหรือรับประทานอาหารในร้านที�เป็นที�นิยม หรือเป็นที�รู้จกัเฉพาะ 

คนทอ้งถิ�นเท่านั�น 
3) การร่วมงานเทศกาลเกี�ยวกบัอาหาร ไวน์ หรือเบียร์ 
4) การไดพ้บเห็นวธีิการประกอบอาหารจากส่วนผสมต่างๆ ที�ใชป้ระกอบอาหาร 

ทอ้งถิ�นโดยอาจพบจากร้านขายของชาํ ตลาดสด หรือการไปเก็บจากไร่ในทอ้งถิ�นนั�นๆ 
5) การขบัรถไปตามเส้นทางของแหล่งทาํไวน์ และไร่องุ่น 
6) การเขา้เรียนการทาํอาหารของทอ้งถิ�นนั�นๆ 

 จะเห็นไดว้า่การท่องเที�ยวอาหารนั�นอนัที�จริงแลว้ไม่ใช่สิ�งใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที�ยว 
แต่นกัวิชาการผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการท่องเที�ยวต่างๆไดห้ยิบยกเรื�อง “อาหาร” มาเพื�อเป็นหวัขอ้หลกัใน
การเนน้ศึกษา เนื�องจากเห็นถึงความสําคญัมากยิ�งขึ�น การท่องเที�ยวอาหารนี� มีอิทธิพลเกี�ยวเนื�องกบั
วฒันธรรม สังคม สิ�งแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ การท่องเที�ยวอาหารนั�นที�ไดรั้บความสนใจเนื�องจาก
กระแสที�เห็นวา่ในปัจจุบนันี�  (พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสัตย,์ 2554, น. 27) 

1) สังคมโลกไดใ้หค้วามสนใจกบัอาหารในเชิงวฒันธรรมที�แตกต่าง 
2) มีการเกิดของแหล่งสถานที�รับประทานอาหารที�แปลกๆ ใหม่ๆ หลากหลาย 
3) การส่งเสริมการตลาดที�ใชเ้รื�องอาหารเป็นสิ�งดึงดูด เป็นแนวทางใหม่ที�สามารถ 

สร้างความนิยมใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวได ้
4) อาหารเป็นการสร้างประสบการณ์มากกวา่การการรับประทานอาหารในบา้น ถือ 

เป็นการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมแบบหนึ�งของนกัท่องเที�ยว 
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5) อาหารทาํใหน้กัท่องเที�ยวรู้สึกและสัมผสัแหล่งท่องเที�ยวนั�นอยา่งเชิงลึก หรือ 
เรียกไดว้่าSense of place เป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเที�ยวนั�นๆ แมว้า่ในสมยัปัจจุบนันี�อาหารใน
แหล่งต่างๆไดรั้บอิทธิพลจากที�อื�นๆ มากมายจนทาํให้ยากที�จะแยกลกัษณะของอาหารไปตามเกณฑ์
ภูมิศาสตร์ ลกัษณะอากาศ หรือประวติัศาสตร์ แต่ถือเป็นวฒันธรรมที�เปลี�ยนแปลงตามกาลเวลา 
และปัจจยัภายนอก 
 จากที�กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที�ยวอาหาร คือการผสมผสานของ
ธรรมชาติของพื�นที�วฒันธรรม การบริการ สิ�งอาํนวยความสะดวก การเขา้ถึง การเป็นเจา้บา้นที�ดี 
และเอกลกัษณ์เฉพาะพื�นที� ซึ� งรวมเป็นประสบการณ์ที�นกัท่องเที�ยวไดจ้ากที�แห่งนั�น โดยเฉพาะการ
สามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั�งการลิ�มลองอาหาร การเรียนรู้กระบวนการประกอบอาหาร 
เป็นตน้ เป็นการเพิ�มมูลค่าให้แก่ประสบการณ์ของนักท่องเที�ยว (Du Rand & Hearth, 2006) โดย
อาหารและเครื�องดื�มทอ้งถิ�นมีบทบาทต่อประสบการณ์ของนกัท่องเที�ยวที�แตกต่างกนั ตั�งแต่การไป
ท่องเที�ยวในภูมิภาคหรือเมืองนั�นๆ เพื�อรับประทานอาหารทอ้งถิ�นโดยเฉพาะ ไปจนกระทั�งเพื�อ
สนองความต้องการที�จะสัมผสัประสบการณ์ทางด้านอาหารท้องถิ�นผ่านการทํากิจกรรมการ
ท่องเที�ยวต่างๆ 
 นอกจากนี�  อาหารทอ้งถิ�น ยงัช่วยเพิ�มมูลค่าการท่องเที�ยวในเรื�องของความเป็นเอกลกัษณ์
ของท้องถิ�นนั� นๆ ตาํรับอาหารดั� งเดิมของท้องถิ�น รสชาติดั� งเดิมของอาหารในท้องถิ�น การใช้
ผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบในท้องถิ�น ความแปลกใหม่ในบรรยากาศการรับประทานอาหารท้องถิ�น 
ตลอดจนวธีิการรับประทานอาหารของทอ้งถิ�นนั�นๆ อีกดว้ย   
 

2.2.4 ความสําคัญของการท่องเที�ยวอาหาร 
 “อาหาร” ถูกมองวา่เป็นองคป์ระกอบของการท่องเที�ยวสาํหรับนกัท่องเที�ยวตามร้านอาหาร 
โรงแรม รีสอร์ทเท่านั�น ก่อนปี ค.ศ. 1990 แต่ในปัจจุบนัอาหารถูกมองว่ามีความสําคญัต่อการเป็น
ตวัแทนที�จะนาํเสนอสังคมและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมนั�น ซึ� งสะทอ้นวฒันธรรม
ท้องถิ�นทั� งอดีตและปัจจุบนั มีการกล่าวว่าการท่องเที�ยวอาหารนั� นเป็นประสบการณ์ที�สามารถ
สัมผสัไดที้�สําคญั จากความสําคญัดงักล่าวมีการสรุปความสําคญัของการท่องเที�ยวอาหารไวด้งันี�  
(Hall, 2003 อา้งถึงใน พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสัตย,์ 2554, น. 26) 

1) ทาํใหน้กัท่องเที�ยวตระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
2) เป็นองคป์ระกอบของการส่งเสริมการตลาดทางดา้นการท่องเที�ยว 
3) เป็นองคป์ระกอบในการพฒันาดา้นเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของทอ้งถิ�น 
4) เป็นส่วนสาํคญัในการแข่งขนัทางการตลาดกบัคู่แข่ง 
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5) เป็นตวัชี�วดัที�สาํคญัของความเจริญทั�งระดบัโลก ประเทศและทอ้งถิ�น 
6) เป็นสินคา้และบริการที�จาํเป็นต่อนกัท่องเที�ยว 

 จะเห็นไดว้า่ การท่องเที�ยวอาหารมีความสําคญัต่อนกัท่องเที�ยวทั�งในดา้นปัจจยัที�จาํเป็นต่อ
การใช้ชีวิตและการเพิ�มประสบการณ์ที�แตกต่าง ผูผ้ลิตที�ให้บริการอาหาร ผูป้้อนปัจจยัการผลิต
สําหรับการผลิตอาหาร และประโยชน์ต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวฒันธรรม โดย
ความสําคญัของการท่องเที�ยวอาหารนั�นสามารถทาํให้เป็นรูปแบบของการท่องเที�ยวทางเลือก 
(Alternative Tourism) และเป็นรูปแบบที�สามารถสื�อสารไปยงักลุ่มตลาดศกัยภาพเฉพาะ (Niche 
Market) ไดดี้ เนื�องจากปัจจุบนันี�อาหารโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที�ยวต่างๆ ที�นกัท่องเที�ยวเดินทาง
ไปนั� น เป็นส่วนประกอบที�สําคญัของประสบการณ์การเดินทาง (Destination Experience) ของ
นกัท่องเที�ยว โอกาสที�เกิดขึ�นนี�ทาํใหก้ารท่องเที�ยวอาหารเป็นรูปแบบที�สาํคญัที�สามารถใชส้ร้างและ
สื�อสารภาพลักษณ์ทางการตลาดสําหรับท้องถิ�นและประเทศได้ รวมทั�งสร้างศกัยภาพด้านการ
แข่งขนัและความย ั�งยนืดา้นการท่องเที�ยวต่อไปได ้(Quan &Wang, 2003 อา้งถึงใน พิมพร์ะวี  โรจน์
รุ่งสัตย,์ 2554, น. 21)  
 นกัท่องเที�ยวในปัจจุบนันี� มีความสนใจในเรื�องวฒันธรรมมากขึ�นเมื�อเทียบกบัเมื�อ 20 ปีที�
ผา่นมา เมื�อนกัท่องเที�ยวเดินทางสิ�งที�ตอ้งการคือประสบการณ์ที�แปลกใหม่ นกัท่องเที�ยวในปัจจุบนั
จะใส่ใจสิ� งแวดลอ้มมากขึ�น สนใจเรื�องสุขภาพและการดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ� งสะทอ้นถึง
พฤติกรรมเมื�อพวกเขาเดินทางท่องเที� ยว มีการวิเคราะห์กระแสที� มี อิทธิพลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที�ยวปัจจุบนัที�นิยมรูปแบบการท่องเที�ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะการท่องเที�ยวอาหารซึ� งมีการ
วิเคราะห์ไว้ 10 กระแสนิยม (Yeoman, 2008 อ้างถึงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2554, น. 22) 
เนื�องจากอาหารถือเป็นมิติที�สําคญัที�เป็นส่วนประกอบในการสร้างประสบการณ์การเดินทางให้แก่
นักท่องเที�ยวเมื�อไปเยือนแหล่งท่องเที�ยวผนวกกบัการเติบโตของกระแสความชอบเอกลกัษณ์ที�
แทจ้ริงของทอ้งถิ�น ดงันั�นการท่องเที�ยวอาหารจึงทาํให้แหล่งท่องเที�ยวที�มีภาพลกัษณ์โดดเด่นดา้น
อาหารการกินเป็นที�นิยม เช่น ในประเทศฝรั�งเศส อิตาลี อีกทั�งยงัทาํให้แหล่งท่องเที�ยวอีกหลายที�ที�
มุ่งเนน้การดึงดูดนกัท่องเที�ยวดว้ยเรื�องของอาหาร เช่น ประเทศเวียดนาม แม็กซิโก รวมทั�งประเทศ
ไทย เป็นตน้  
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ภาพที� 2.1 กระแสที�มีอิทธิพลต่อการท่องเที�ยวอาหาร 
แหล่งที�มา:  Yeoman, 2008 อา้งถึงใน พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสัตย,์ 2554, น. 22-25. 
 
 แหล่งท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพดา้นการท่องเที�ยวอาหารเริ�มที�จะตระหนกัถึงความเป็นไปได้
ของการท่องเที�ยวในรูปแบบนี�  ซึ� งจะส่งผลถึงการเกิดสินคา้ดา้นการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน และเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น สร้างภาพลกัษณ์ที�จดจาํได ้อีกทั�งเป็นรายไดที้�สามารถต่อยอดไปสู่กิจกรรมที�
เกี�ยวเนื�อง เช่น เทศกาลอาหาร เมืองท่องเที�ยวอาหาร ร้านอาหารต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
อาหาร เป็นตน้ มีตวัอยา่งเมือง Ludlow ในประเทศองักฤษที�เริ�มจากการเป็นเมืองเกษตรกรรม และมี
ตลาดขายของจากผลผลิตชาวบา้น จากนั�นก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที�ยวดา้นอาหารที�เป็นที�รู้จกั เกิด
ร้านอาหารที�มีคุณภาพขึ�นมากมาย เกิดเทศกาลอาหารที�สามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวไดดี้ ผลสําเร็จนี�
เกิดขึ�นไดเ้นื�องจาก 

1) การมีจุดยนืที�ใชอ้าหารเป็นสิ�งสร้างภาพลกัษณ์เมืองที�มีวฒันธรรมทางดา้นอาหาร 
2) มีการสร้างความร่วมมือที�จะใหเ้มืองแห่งนี� เป็นแหล่งผลิตอาหารและเครื�องดื�ม 

หลกัสาํหรับการท่องเที�ยว และเพื�อสร้างประสบการณ์ที�ดีใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว 
3) สินคา้ดา้นอาหารตอ้งมีคุณภาพที�ดีเป็นเอกลกัษณ์และราคายติุธรรม 

 

การท่องเที�ยวอาหาร 

รายไดที้�คล่องตวัและ
รูปแบบการใชจ่้ายที�

เปลี�ยนไป 

การเปลี�ยนแปลงของ
ลกัษณะทางประชากร 
ศาสตร์และครอบครัว 

ความเป็นปัจเจกบุคคล
ที�มากขึ�น 

ผูบ้ริโภคที�สนใจ
วฒันธรรมที�หลากหลาย 

บทบาทของคน
ทาํอาหารและสื�อ 

ความเป็นอยูแ่ละ 
อาหารที�ดีขึ�น 

อาหารและ 
การพกัผอ่น 

การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ความตอ้งการเรียนรู้
ประสบการณ์และ

วฒันธรรมที�แปลกใหม่ 

วทิยาศาสตร์ 
ทางดา้นอาหาร 
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4) ตอ้งหาสินคา้ที�โดดเด่นที�ต่างจากที�อื�นขึ�นมาเป็นภาพลกัษณ์ที�นกัท่องเที�ยวจด 
จาํได ้

5) ผูผ้ลิตหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมต่อการจดัการดา้นการ 
ท่องเที�ยวอาหาร 

6) เครือข่ายการท่องเที�ยวตอ้งเขา้ใจ และช่วยส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารของ 
แหล่งนั�นๆ 
 ดงันั�นไม่ว่าที�ใดที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว จะปฏิเสธความสําคญัของอาหารที�มีส่วนส่งเสริม
สนบัสนุนสถานที�ท่องเที�ยวนั�นๆ ไดย้าก จากความสําคญัที�กล่าวทาํให้การท่องเที�ยวอาหารเป็นกล
ยุทธ์ที�สามารถก่อให้เกิดศกัยภาพทางการแข่งขนัอย่างย ั�งยืนของพื�นที�แต่ละแห่ง การท่องเที�ยว
อาหารสามารถสร้างรายไดท้างการท่องเที�ยวไดโ้ดยดึงดูดจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�มากขึ�น สร้างความ
พอใจใหน้กัท่องเที�ยว สร้างประสบการณ์ที�ดีแก่นกัท่องเที�ยวสร้างผลกาํไร สร้างคุณภาพชีวิตที�ดีแก่
ท้องถิ�น รวมทั� งอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ�นได้ นอกจากนี� การท่องเที�ยวอาหารยงัเป็นการสร้าง
ความสําคญัให้แก่เอกลกัษณ์ดา้นอาหารของแต่ละทอ้งถิ�น เกิดอตัลกัษณ์เฉพาะถิ�น และการเรียนรู้
แลกเปลี�ยนระหวา่งทอ้งถิ�นและวฒันธรรม เป็นการเพิ�มมูลค่าให้แก่สินคา้ทางการท่องเที�ยว ยิ�งไป
กว่านี� ประโยชน์ที�การท่องเที�ยวอาหารสามารถนํามาให้แหล่งท่องเที�ยวได้คือ การเพิ�มมูลค่าแก่
สินคา้การเกษตรของทอ้งถิ�น การสร้างจุดเด่นที�เป็นเสน่ห์ให้แก่แหล่งท่องเที�ยว การนาํวฒันธรรม
การกินมานาํเสนอเป็นเทศกาลงานต่างๆ ได ้นาํเอกลกัษณ์ทอ้งถิ�นมาเป็นจุดเด่นในการพฒันาและ
แข่งขนัทางการตลาด 
 การท่องเที�ยวอาหาร จึงเป็นการท่องเที�ยวที�สมควรได้รับการส่งเสริม ไม่ควรที�จะถูก
มองขา้ม การที�ประเทศไทยมีเอกลกัษณ์ที�สําคญัดา้นอาหารทาํให้ควรที�จะนาํจุดเด่นนี�มาสร้างความ
เขม้แข็งทางภาพลกัษณ์โดยรวม และภาพลกัษณ์เฉพาะถิ�น เพื�อเป็นจุดยืนทางการตลาดด้านการ
แข่งขนัแก่รูปแบบการท่องเที�ยวอาหารได ้ 
 
 2.2.5 การพฒันาการส่งเสริมด้านอาหารในประเทศไทย 
 ววิฒันาการของอาหารไทยมีมาตั�งแต่โบราณเกิดเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของแต่ละยุค
แต่ละสมยัแต่ละท้องถิ�น สามารถสรุปความโดดเด่นของอาหารไทยแต่ละยุคสมยัได้ดงัต่อไปนี�  
(พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสัตย,์ 2554, น. 36-38) 
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 1) สมยัสุโขทยั 
 อาหารไทยในสมยัสุโขทยัได้อาศยัหลกัฐานจากศิลาจารึก และวรรณคดีสําคญัคือ 
ไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไท ที�ไดก้ล่าวถึงอาหารไทยในสมยันี� ว่า มีขา้วเป็นอาหารหลกั โดยกิน
ร่วมกบักบัขา้ว ที�ส่วนใหญ่ไดม้าจากปลา มีเนื�อสัตวอื์�นบา้ง การปรุงอาหารไดป้รากฏคาํว่า “แกง” 
ในไตรภูมิพระร่วงที�เป็นที�มาของคาํว่า ขา้วหมอ้แกงหมอ้ ผกัที�กล่าวถึงในศิลาจารึก คือ แฟง แตง
และนํ� าเตา้ ส่วนอาหารหวานก็ใช้วตัถุดิบพื�นบา้น เช่น ขา้วตอกและนํ� าผึ�ง ส่วนหนึ� งนิยมกินผลไม้
แทนอาหารหวาน 
 2) สมยัอยธุยา 
 สมัยนี� ถือว่าเป็นยุคทองของไทย ได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ� นทั� ง
ชาวตะวนัตกและตะวนัออก จากบนัทึกเอกสารของชาวต่างประเทศ พบว่าคนไทยกินอาหารแบบ
เรียบง่าย ยงัคงมีปลาเป็นหลกั มีตม้ แกง และคาดว่ามีการใช้นํ� ามนัในการประกอบอาหารแต่เป็น
นํ�ามนัจากมะพร้าวและกะทิมากกวา่ไขมนัหรือนํ�ามนัจากสัตว ์อาหารอยธุยามีเช่น หนอนกะทิ วธีิทาํ
คือ ตดัตน้มะพร้าว แลว้เอาหนอนที�อยู่ในตน้นั�นมาให้กินกะทิแล้วก็นาํมาทอดก็กลายเป็นอาหาร
ชาววงัขึ�น คนไทยสมยันี� มีการถนอมอาหาร เช่น การนาํไปตากแห้ง หรือทาํเป็นปลาเค็ม มีอาหาร
ประเภทเครื�องจิ�ม เช่น นํ� าพริกกะปิ นิยมบริโภคสัตวน์ํ� ามากกว่าสัตวบ์ก โดยเฉพาะสัตวใ์หญ่ ไม่
นิยมนาํมาฆ่าเพื�อใชเ้ป็นอาหาร ไดมี้การกล่าวถึงแกงปลาต่างๆ ที�ใชเ้ครื�องเทศ เช่น แกงที�ใส่หวัหอม 
กระเทียม สมุนไพรหวาน และเครื�องเทศแรงๆ ที�คาดว่านาํมาใช้ประกอบอาหารเพื�อดบักลิ�นคาว
ของเนื�อปลา หลกัฐานจากการบนัทึกของบาทหลวงชาวต่างชาติที�แสดงให้เห็นว่าอาหารของชาติ
ต่าง ๆ เริ�มเขา้มามากขึ�นในสมเด็จพระนารายณ์ เช่น ญี�ปุ่น โปรตุเกส เหลา้องุ่นจากสเปนเปอร์เซีย
และฝรั�งเศส สาํหรับอิทธิพลของอาหารจีนนั�นคาดวา่เริ�มมีมากขึ�นในช่วงยุคกรุงศรีอยธุยาตอนปลาย
ที�ไทยตัดสัมพันธ์กับชาติตะวนัตก ดังนั� นจึงกล่าวได้ว่าอาหารไทยในสมัยอยุธยา ได้รับเอา
วฒันธรรมจากอาหารต่างชาติ โดยผ่านทางการมีสัมพนัธไมตรีทั�งทางการทูตและทางการคา้กบั
ประเทศต่างๆ และจากหลกัฐานที�ปรากฏทางประวติัศาสตร์วา่อาหารต่างชาติส่วนใหญ่แพร่หลายอยู่
ในราชสาํนกั ต่อมาจึงกระจายสู่ประชาชน และกลมกลืนกลายเป็นอาหารไทยไปในที�สุด 
 3) สมยัธนบุรี 
 จากหลกัฐานที�ปรากฏในหนังสือแม่ครัวหัวป่า ซึ� งเป็นตาํราการทาํกบัขา้วเล่มที� 2 
ของไทย ของท่านผูห้ญิงเปลี�ยน  ภาสกรวงษ์ พบความต่อเนื�องของวฒันธรรมอาหารไทยจากกรุง
สุโขทยัมาถึงสมยัอยุธยา และสมยักรุงธนบุรี และยงัเชื�อว่าเส้นทางอาหารไทยคงจะเชื�อมจากกรุง
ธนบุรีไปยงัสมยัรัตนโกสินทร์ โดยผา่นทางหนา้ที�ราชการและสังคมเครือญาติ และอาหารไทยสมยั
กรุงธนบุรีน่าจะคลา้ยคลึงกบัสมยัอยธุยา แต่ที�พิเศษเพิ�มเติมคือ มีอาหารประจาํชาติจีน 
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 4) สมยัรัตนโกสินทร์ 
 การศึกษาความเป็นมาของอาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์นี� ไดจ้าํแนกตามยุคสมยัที�
นกัประวติัศาสตร์ไดก้าํหนดไว ้คือ ยคุที� 1 ตั�งแต่สมยัรัชกาลที� 1 จนถึงรัชกาลที� 3 และยคุที� 2 ตั�งแต่ 
สมยัรัชกาลที� 4 จนถึงรัชกาลปัจจุบนั ดงันี�  

(1) สมยัรัตนโกสินทร์ ยคุที� 1 (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2394) 
 อาหารไทยในยคุนี� เป็นลกัษณะเดียวกนักบัสมยัธนบุรี แต่มีอาหารไทยเพิ�มขึ�นอีก 
1 ประเภท คือ นอกจากมีอาหารคาว อาหารหวานแลว้ยงัมีอาหารว่างเพิ�มขึ�น ในช่วงนี� อาหารไทย
ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมอาหารของประเทศจีนมากขึ�น และมีการปรับเปลี�ยนเป็นอาหารไทยใน
ที�สุด จากจดหมายความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี ที�กล่าวถึงเครื�องตั�งสํารับคาวหวานของ
พระสงฆ์ในงานสมโภชน์พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ได้แสดงให้เห็นว่า
รายการอาหารนอกจากจะมีอาหารไทย เช่น ผกั นํ� าพริก ปลาแห้ง หน่อไมผ้ดั แลว้ยงัมีอาหารที�ปรุง
ดว้ยเครื�องเทศแบบอิสลาม และมีอาหารจีนโดยสังเกตจากการใชห้มูเป็นส่วนประกอบ เนื�องจากหมู
เป็นอาหารที�คนไทยไม่นิยม แต่คนจีนนิยม 
 บทพระราชนิพนธ์กาพยเ์ห่เรือชมเครื�องคาวหวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลา้นภาลยัไดท้รงกล่าวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิด ซึ� งไดส้ะทอ้นภาพของอาหาร
ไทยในราชสํานกัที�ชัดเจนที�สุด ซึ� งแสดงให้เห็นลกัษณะของอาหารไทยในราชสํานักที�มีการปรุง
กลิ�น และรสอย่างประณีต และให้ความสําคญัของรสชาติอาหารมากเป็นพิเศษ และถือว่าเป็นยุค
สมยัที�มีศิลปะการประกอบอาหารที�ค่อนขา้งสมบูรณ์ที�สุด ทั�งรส กลิ�น สี และการตกแต่งใหส้วยงาม
รวมทั�งมีการพฒันาอาหารนานาชาติใหเ้ป็นอาหารไทย นอกจากนี�วรรณคดีไทย เรื�องขนุชา้งขุนแผน 
ซึ� งถือว่าเป็นวรรณคดีที�สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคนั�นอย่างมากรวมทั�งเรื�องอาหารการกินของ
ชาวบา้น พบวา่ มีความนิยมขนมจีนนํ� ายา และมีการกินขา้วเป็นอาหารหลกั ร่วมกบักบัขา้วประเภท
ต่างๆ ได้แก่ แกง ต้ม ยาํ และคั�ว อาหารมีความหลากหลายมากขึ� นทั� งชนิดของอาหารคาว และ
อาหารหวาน 

(2) สมยัรัตนโกสินทร์ ยคุที� 2 (พ.ศ. 2394-ปัจจุบนั) 
 ตั�งแต่สมยัรัชกาลที� 4 ประเทศไทยมีการพฒันาอยา่งมาก และมีการตั�งโรงพิมพ์
แห่งแรกในประเทศไทย ดงันั�น ตาํรับอาหารการกินของไทยเริ�มมีการบนัทึกมากขึ�น โดยเฉพาะใน
สมยัรัชกาลที� 5 เช่น ในบทพระราชนิพนธ์เรื� องไกลบา้น จดหมายเหตุ เสด็จประพาสตน้ เป็นตน้ 
และยงัมีบนัทึกต่างๆ โดยผา่นการบอกเล่าสืบทอดทางเครือญาติ และบนัทึกที�เป็นทางการอื�นๆ ซึ� ง
ขอ้มูลเหล่านี� ไดส้ะทอ้นให้เห็นลกัษณะของอาหารไทย ที�มีความหลากหลายทั�งที�เป็นกบัขา้วอาหาร
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จานเดียว อาหารวา่ง อาหารหวาน และอาหารนานาชาติ ทั�งที�เป็นวิธีปรุงของราชสํานกั และวิธีปรุง
แบบชาวบา้นที�สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 จากที�กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าอาหารไทย ถือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที�สั�งสมและ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ� งมาสู่รุ่นหนึ� งอยา่งต่อเนื�อง ความโดดเด่นของอาหารไทยนอกจากรสชาติที�
เป็นเอกลักษณ์ อาหารไทยยงัผสมผสานศิลปะและวฒันธรรมไทยไวไ้ด้อย่างลงตวั ในปัจจุบัน
อาหารไทยไดชื้�อว่าเป็นอาหารที�มีรสชาติเผด็ร้อน ( Hot and Spicy) หอมเครื�องเทศและสมุนไพรที�
บรรพบุรุษบรรจงใส่เป็นส่วนประกอบในอาหารจนได้รสชาติที�กลมกล่อม และมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ จนไดชื้�อวา่เป็นอาหารเพื�อสุขภาพ จากการที�มีนกัท่องเที�ยวจากต่างประเทศเดินทางเขา้มา
ในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก และได้ลิ�มรสอาหารไทยที�มีความหลากหลาย รวมทั�งมีการเปิด
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพิ�มมากขึ�น จึงทาํให้อาหารไทยเป็นที�นิยมของผูบ้ริโภคในประเทศ
ต่างๆ มากขึ�น 
 อันที�จริงแล้วอาหารไทยกับการท่องเที�ยวเป็นเรื� องที� มีความเกี�ยวข้องกันมาตลอดแต่
เช่นเดียวกับในหลายๆ ประเทศ ยงัไม่เป็นที�แพร่หลายในลักษณะการนําเสนอในรูปแบบการ
ท่องเที�ยวอาหาร หรือ Food Tourism ในปัจจุบนันี� มีความพยายามที�จะดึงความโดดเด่นดา้นอาหารนี�
ขึ�นมาให้สนับสนุนด้านการท่องเที�ยวมากขึ�นจากการที�มีหนังสือแนะนําร้านอาหาร เมนูอาหาร
ทอ้งถิ�นต่างๆ หรือเกิดเป็นเส้นทางอาหารขึ�น ดงันั�นการสนบัสนุนดา้นรูปแบบการท่องเที�ยวอาหาร
จึงเป็นสิ�งสาํคญัที�จะตอ้งไดรั้บการพฒันาขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 
 

2.3 อาหารพื7นเมอืงภาคเหนือ 
 

อาหารพื�นเมืองภาคเหนือ เป็นอาหารที�นิยมรับประทานเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย เป็นสิ�งที�แสดงถึงเอกลกัษณ์ วฒันธรรม และความเป็นอยูข่องคนพื�นเมืองทางภาคเหนือ โดย
อาหารที�รับประทานในชีวิตประจาํวนันั�น สามารถผติไดเ้องในทอ้งถิ�นโดยใชส่้วนประกอบที�หาได้
ง่ายโดยทั�วไปและวิธีการปรุงอาหารที�ง่าย ไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน นอกจากนี� ยงัสืบทอดวิธีการปรุงและ
การรับประทานต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ทั� งนี� ในแต่ละจงัหวดัของภาคเหนือจะมี
อาหารทอ้งถิ�นที�หลากหลาย รวมทั�งอาจมีชื�อเรียกที�แตกต่างกนัออกไปดว้ย 

ลกัษณะของอาหารพื�นเมืองภาคเหนือ ประกอบด้วยอาหารประเภทต่างๆ ดังนี�  (มูลนิธิ
สารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2542) 

1) ประเภทแกง หรืออ่านวา่ แก๋ง เป็นอาหารประเภทนํ�า ที�มีปริมาณนํ�าแกงอยูใ่นระดบั 
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ใกล้เคียงกับส่วนประกอบต่างๆ ในหม้อ มีวิธีการทาํโดยใส่นํ� าพอเดือด ใส่เครื� องปรุง แล้วใส่
ส่วนประกอบหลักที�ต้องการแกงตามลําดับ บางสูตรนิยมคั�วเครื� องแกงกับนํ� ามันเล็กน้อยจน
เครื�องแกงและส่วนผสมอื�น เช่น หมู ไก่ มีกลิ�นหอม แลว้จึงจะเติมนํ� าลงไป และใส่เครื�องปรุงอื�นๆ 
ตามไปเมื�อนํ� าเดือดหรือเมื�อส่วนผสมอื�นสุกได้ที�แล้ว ซึ� งเครื�องปรุงหลกัๆ ได้แก่ พริก หอมแดง 
กระเทียม ปลาร้า กะปิ ถา้เป็นแกงที�มีเนื�อสัตวเ์ป็นส่วนผสมดว้ย จะใส่ตะไคร้ หรือขมิ�น เพื�อดบักลิ�น
คาว เช่น แกงอ่อมไก่ เป็นตน้ 

2) ประเภทคั�ว หรือขั�ว ในความหมายทางลา้นนาคือการผดั เป็นวธีิการปรุงอาหารที�นาํ 
นํ�ามนัปริมาณเล็กนอ้ย ใส่กระเทียมลงเจียว แลว้ใส่ส่วนผสมและเครื�องปรุงลงไปผดั โดยใชไ้ฟปาน
กลาง อีกแบบหนึ�งคือ คั�วแบบไม่ใส่นํ�ามนั เพียงใส่นํ�าลงไปเล็กนอ้ย พอนํ�าเดือด จึงนาํส่วนผสมและ
เครื�องปรุงลงผดั คนจนอาหารสุก เช่น คั�วแค คั�วหน่อไม ้คั�วลาบ เป็นตน้ 

3) ประเภทตาํ หรืออ่านวา่ ตํ�า เป็นอาหารประเภทเดียวกบัยาํ มีวธีิการปรุงโดยนาํส่วนผสม 
ต่างๆ ที�ทาํให้สุกแลว้ พร้อมเครื�องปรุงคลุกเคลา้กนัในครก เช่น ตาํขนุน (ตาํบ่าหนุน) ตาํเตา เป็นตน้ 
ซึ� งเครื�องปรุงหลกัๆ ไดแ้ก่ เกลือ กระเทียม หวัหอม พริกแห้งหรือพริกสด กะปิ ถั�วเน่าแข็บ (ถั�วเน่า
แผน่) ปลาร้า 

4) ประเภทยาํ จะใชก้บัของที�สุกแลว้ เช่น ยาํจิsนไก่ ทาํดว้ยไก่ตม้ ยาํผกัเฮือด (ผกัเฮือดนึ�ง)  
ยาํจิsนแห้ง (เนื�อตม้) โดยปรุงเครื�องยาํ หรือที�เรียกวา่ พริกยาํ ในนํ� าเดือด แลว้นาํส่วนผสมที�เป็นเนื�อ 
หรือผกัตม้ลงไป แลว้คนใหท้ั�วเขา้กนั 

5) ประเภทนํ�าพริก เป็นอาหารหรือเครื�องปรุงชนิดหนึ�ง มีส่วนประกอบหลกัคือ พริก เกลือ  
หอม กระเทียม เป็นตน้ อาจมีส่วนผสมอื�นๆ เช่น กะปิ ถั�วเน่าแขบ็ ปลาร้า มะเขือเทศ ข่า ตะไคร้ เพิ�ม
เขา้ไป แล้วแต่จะปรุงเป็นนํ� าพริกแต่ละชนิด โดยวิธีการปรุงนั�นจะนาํส่วนผสมทั�งหมดมาโขลก
รวมกนัในครก เช่น นํ�าพริกหนุ่ม นํ�าพริกนํ�าปู๋  นํ�าพริกไก เป็นตน้ 

6) ประเภทนึ�ง เป็นการทาํใหสุ้กดว้ยไอนํ�าร้อนในไหหรือที�สาํหรับนึ�ง ซึ� งการนึ�ง มี 2  
ลกัษณะ คือ การนึ�งโดยตรง โดยที�อาหารนั�นไม่ตอ้งมีเครื�องห่อหุ้ม เช่น การนึ�งขา้ว นึ� งปลา นึ� งเนื�อ 
อีกลกัษณะหนึ�ง คืออาหารนั�นจะห่อดว้ยใบตองก่อน ไดแ้ก่ การนึ� งขนมที�ห่อใบตอง เช่น ขนมจ็อก
ขนมเกลือ และพวกห่อนึ�งต่างๆ อาหารที�ใชว้ธีินึ�ง มกัจะเรียกตามชื�ออาหารนั�นๆ ลงทา้ยดว้ยนึ�ง เช่น 
ไก่นึ�ง ปลานึ�ง กลว้ยนึ�ง เป็นตน้ 

7) ประเภทปิ� ง เป็นการนาํอาหารที�ปรุงเสร็จแลว้มาปิ� งเหนือไฟ โดยที�ไฟไม่แรงนกั แลว้ปิ� ง 
จนสุกเกรียมกรอบ 

8) ประเภทยา่ง เป็นการทาํอาหารหรือการทาํใหส่้วนผสมต่างๆ สุกโดยการวางอาหารนั�น 
เหนือไฟอ่อนจนสุกถึงขา้งใน ซึ� งอาจใชเ้วลาค่อนขา้งนาน 
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9) ประเภททอด เป็นการทาํใหอ้าหารสุกดว้ยนํ�ามนั โดยการตั�งไฟใหร้้อน แลว้ใส่อาหาร 
ลงทอดใหเ้หลืองสุกตามที�ตอ้งการ 

10) ประเภทลาบ/หลู ้เป็นวธีิการปรุงอาหารโดยการสับเนื�อสัตวใ์หล้ะเอียด ทั�งนี� เพื�อนาํไป 
ปรุงกบัเครื�องปรุงนํ� าพริกที�เรียกวา่ พริกลาบ หรือเครื�องปรุงอื�นๆ โดยจะเรียกชื�อลาบตามชนิดของ
เนื�อสัตว ์เช่น ลาบไก่ ลาบหมู ลาบงวั ลาบควาย ลาบฟาน (เกง้) ลาบปลา เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัเรียก
ตามการปรุงอีกดว้ย ไดแ้ก่ ลาบดิบ ซึ� งเป็นการปรุงลาบเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ทาํให้สุกโดยการคั�ว คาํวา่
ลาบ โดยทั�วไปหมายถึง ลาบดิบ อีกประเภทหนึ�งคือ ลาบคั�ว เป็นลาบดิบที�ปรุงเสร็จแลว้ และนาํไป
คั�วให้สุก และมีลาบอีกหลายประเภท ได้แก่ ลาบเหนียว ลาบนํ� าโทม ลาบลอ ลาบขโมย ลาบเก๊า 
ลาบแม่ ชาวลา้นนามีการทาํลาบมานานแลว้ แต่ไม่ปรากฏวา่เมื�อใด เป็นอาหารยอดนิยมและถือเป็น
อาหารชั�นสูงของชาวลา้นนา 

11) ประเภทส้า เป็นวธีิการปรุงอาหารที�นาํเอาส่วนผสมและเครื�องปรุง เช่น เนื�อปลา พริก 
สด หอมแดง กระเทียม มายา่งไฟให้สุก ก่อนนาํทั�งหมดไปโขลกให้เขา้กนั และเติมนํ� าปลาร้าที�ตม้
ไว ้จากนั�นนาํมาคลุกเคลา้กบัผกัสดที�ลา้งเตรียมไวแ้ลว้ เช่น ส้ามะเขือ ส้ายอดมะม่วง เป็นตน้ แลว้
ปรุงรสใหเ้ปรี� ยวดว้ยมะกอกป่าหรือมะนาว 

12) ประเภทหมกัดอง ชาวลา้นนาจะทาํอาหารประเภทหมกัดองไวส้าํหรับใชเ้ป็น 
เครื�องปรุงรส และเป็นส่วนผสมของตาํรับอาหารพื�นเมือง เช่น ถั�วเน่าเมอะ ถั�วเน่าแข็บ หรือถั�วเน่า
แผน่ สําหรับใชใ้นการปรุงรสแกงต่างๆ เช่น นํ� าเงี�ยว หรือจอ เช่น จอผกักาด สําหรับทาํนํ� าพริก เช่น 
นํ�าพริกถั�วเน่าเมอะ นํ� าพริกถั�วเน่าแข็บ หรือสาํหรับเป็นกบัขา้ว เช่น นาํถั�วเน่าเมอะมาห่อใบตองแลว้
นาํมายา่งไฟ รับประทานกบัขา้วนึ�งร้อนๆ กบัเครื�องเคียง เป็นตน้ 

13) ประเภทแอบ็ เป็นการนาํอาหารมาคลุกเคลา้กบัเครื�องปรุงก่อน แลว้นาํมาห่อดว้ย 
ใบตอง จากนั�นนาํไปปิ� งหรือนึ�ง เช่น แอบ็ปลา แอบ็กุง้ แอบ็หมู เป็นตน้ 

14) ประเภทขนม / อาหารวา่ง เป็นอาหารประเภทของหวาน ปรุงดว้ยแป้ง กะทิ และ 
นํ� าตาล หรือนํ� าออ้ย โดยปกติมกัจะทาํขนมเมื�อมีเทศกาล โอกาสพิเศษ หรือพิธีกรรมเท่านั�น และ
มกัจะเป็นการเตรียมเพื�อทาํบุญ เช่น วนัพระ วนัสําคญัทางพุทธศาสนา วนัสงกรานต ์งานประเพณี 
งานทาํบุญ ขนมที�นิยมทาํ เช่น ขนมจ็อก ขา้วตม้หัวงอก ขนมลิ�นหมา ขา้ววิตู ขนมกลว้ย ขนมศิลา
อ่อน หรือซาลาอ่อน ขนมวง ขา้วแต๋น เป็นตน้ ส่วนของว่าง เช่น มะไฟจีน เหมี� ยง ซึ� งหลงัอาหาร
ชาวล้านนานิยมรับประทานเหมี� ยง ที�เรียกว่า "อมเหมี� ยง" เพื�อเป็นการล้างปากหลงัรับประทาน
อาหาร 
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ชาวพื�นเมืองภาคเหนือรับประทานอาหารวนัละ 3 มื�อ เช่นเดียวกบัภาคอื�นๆ อาหารมื�อเช้า 
เรียกว่า ขา้วงาย โดยชาวลา้นนาจะนึ� งขา้วเหนียวกนัแต่เชา้ แลว้แบ่งใส่ภาชนะที�สานดว้ยไมไ้ผ่ ใบ
ลาน หรือใบตาล เพื�อนาํติดตวัไปรับประทานในตอนกลางวนัระหวา่งพกัจากการทาํไร่ทาํนา อาหาร
มื�อกลางวนั เรียกวา่ ขา้วตอน ส่วนมื�อเยน็นั�นหลงัจากที�สมาชิกในครอบครัวมาพร้อมหนา้กนัแลว้ ก็
จะนิยมตั� งวงขนัโตกเพื�อรับประทานอาหารเย็นกัน ที� เรียกว่า ข้าวแลง ซึ� งมื�อแลงจะมีอาหารที�
หลากหลายกวา่มื�ออื�นๆ   
 

2.4 แนวคดิและทฤษฎกีารท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
 
 2.4.1 ความหมายของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
 สํานักงานพฒันาการท่องเที�ยว (2549) กล่าวถึง การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมว่าเป็นการ
ท่องเที�ยวเพื�อชมสิ� งที�แสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ประเพณี วิถีการดาํเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ�งต่างๆ ที�แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ที�มีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยคุสมยั ผูท้่องเที�ยว 
จะไดรั้บทราบประวติัความเป็นมา ความเชื�อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลใน 
อดีตที�ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบนัผา่นสิ�งเหล่านี�   
 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542 อา้งถึงใน ภูสวสัดิ�   สุข
เลี� ยง, 2545) กล่าวว่า การท่องเที�ยวทางวฒันธรรม คือ การท่องเที�ยวที� มุ่งเสนอลักษณะทาง
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และสถานที�ต่างๆ ที�มนุษยส์ร้างขึ�นและเกี�ยวเนื�องกบัความ
เป็นอยู่ของสังคม การท่องเที�ยวในเชิงการให้ความรู้และความภาคภูมิใจ ซึ� งสอดคลอ้งกบับุญเลิศ  
จิตตั�งวฒันา (2542) ที�ไดก้ล่าวว่า การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยว
ทางว ัฒ นธรรม โดยมีการให้ความรู้และความภาคภูมิใจที� เน้น เสนอลักษณ ะวัฒ นธรรม 
ประวติัศาสตร์ โบราณคดีและสถานที�ต่างๆ ที�มนุษยส์ร้างขึ�นโดยเกี�ยวเนื�องกบัความเป็นอยู่ของ
สังคม และใหทุ้กฝ่ายร่วมกนัรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
 ส่วน Reisinger (1994 อา้งถึงใน วิยะดา  เสรีวิชยสวสัดิ� , 2544) กล่าวว่า การท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรมเป็นการท่องเที�ยวที�เนน้ความสนใจพิเศษในการสืบคน้ และแสวงหาประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมในวฒันธรรมใหม่ๆ ไม่วา่จะเป็นเรื�องของความงาม สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ 
 นอกจากนี�  Howell (1993 อา้งถึงใน วิยะดา  เสรีวชิยสวสัดิ� , 2544) ยงัไดก้ล่าววา่ ผูที้�เดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที� ยวทางว ัฒนธรรมก็ เพื� อที� จะเรียนรู้ หาประสบการณ์และความบันเทิง 
นกัท่องเที�ยวบางกลุ่มเห็นวา่คนทอ้งถิ�นที�มีวฒันธรรมที�แปลก และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ก็สามารถ
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เป็นสิ� งดูดทางการท่องเที�ยวได้เช่นกัน สิ� งที�ท ําให้แหล่งท่องเที�ยวเหล่านี� โดดเด่นก็คือ การที�
นกัท่องเที�ยวสามารถเพิ�มพนูประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองทางดา้นวฒันธรรมที�กวา้งไกล 
 จากความหมายของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า การ
ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเที�ยวที�มุ่งความสนใจพิเศษ มุ่งเสนอลกัษณะทางวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์และสถานที�ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื�องของการศึกษาและการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
วฒันธรรมผ่านการให้ความรู้ที�เกี�ยวกับลักษณะที�สําคญัทางวฒันธรรม ความเป็นอยู่ของสังคม 
ประวติัความเป็นมา ความเชื�อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที�
ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ� งต่างๆ เหล่านี�  ซึ� งได้แก่ ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การละเล่นพื�นบ้าน ศาสนสถานที�สําคญัในท้องถิ�น ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทอ้งถิ�นนั�นๆ 
 
 2.4.2  องค์ประกอบของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม      
 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเที�ยวเพื�อเรียนรู้ผูอื้�น และตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� งกนั
และกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้องคป์ระกอบของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�สาํคญัจึงควร
มี 6 ดา้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 2.2 องคป์ระกอบของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
แหล่งที�มา:  บุญเลิศ  จิตตั�งวฒันา, 2548, น. 288. 
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การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถิ�น 

การตลาดท่องเที�ยว 

การสร้างจิตสาํนึก
แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

การท่องเที�ยว 
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 ส่วนอาทิตยาพร  อรุณพิพฒันพงศ์ (2554, น. 19-20) กล่าวว่า การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบที�สาํคญัคือ  
  1)  องคป์ระกอบดา้นคุณค่าทางมรดกวฒันธรรมและภูมิปัญญา เช่น แหล่งมรดกทาง 
วฒันธรรม การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม ประเพณี วฒันธรรมพื�นบา้น สถานที�
สาํคญัทางศาสนา มหรสพต่างๆ  
  2)  องคป์ระกอบดา้นการสร้างองคค์วามรู้ เช่น การให้ความรู้ดา้นการท่องเที�ยวและ
การอนุรักษธ์รรมชาติและวฒันธรรมใหก้บัคนในชุมชน การศึกษาความเปลี�ยนแปลงของโครงสร้าง 
การตลาดการท่องเที�ยว การให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียให้ตระหนักถึง 
ความสาํคญัของทรัพยากรการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในพื�นที�  
  3)  องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเที�ยว เช่น การจดัการดา้นการดูแล
รักษาความปลอดภยัแก่แหล่งท่องเที�ยวและนกัท่องเที�ยว การจดัการดา้นการสื�อความหมายของการ
ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยา่งเป็นระบบ 
 นอกจากนี�  Swarbrooke (1998 อ้างถึงใน อาทิตยาพร  อรุณพิพัฒนพงศ์, 2554) ที� ได้
ทาํการศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที�ยวทางวฒันธรรม ยงัพบว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบที�สําคญัต่างๆ เช่น ภาษา ศิลปะ อาหารและเครื�องดื�มของท้องถิ�น เทศกาล สถานที�
สาํคญัทางศาสนา ลกัษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมและสิ�งดึงดูดใจของสถานที�นั�นๆ  
 จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่าการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมมีองค์ประกอบหลกัที�
สําคญั 3 ด้าน คือ 1) การดึงดูดใจด้านการท่องเที�ยว 2) การรองรับด้านการท่องเที�ยว และ 3) การ
บริหารจดัการ เนื�องจากการที�นกัท่องเที�ยวจะเลือกเขา้ไปเยี�ยมชมในแหล่งท่องเที�ยวใดนั�น แหล่ง
ท่องเที�ยวนั�นจะตอ้งมีความดึงดูดใจและความน่าสนใจอยู่ในระดบัที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
นักท่องเที�ยวได้ ซึ� งศกัยภาพในการดึงดูดใจสําหรับแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม ประกอบด้วย 
คุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ความเป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเที�ยว ความสะดวกในการเขา้ถึง ความ
ปลอดภยั และความสามารถในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว เป็นตน้ นอกจากองคป์ระกอบดา้นการ
ดึงดูดใจแลว้ แหล่งท่องเที�ยวควรมีศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเที�ยวดว้ย ไม่วา่จะเป็นในดา้น
การพฒันาสิ�งอาํนวยความสะดวกขั�นพื�นฐาน และการสนบัสนุนทางดา้นนโยบาย ดา้นงบประมาณ 
และดา้นบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รทอ้งถิ�น ซึ� งจะทาํให้แหล่งท่องเที�ยว
สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามการที�แหล่งท่องเที�ยวจะสามารถดาํรงอยูไ่ด้
นั�น การบริหารจดัการเป็นองค์ประกอบหนึ� งที�มีความสําคญั ทั�งในดา้นการจดัการดา้นการอนุรักษ ์
การฟื� นฟูสภาพของแหล่งท่องเที�ยว การมีมาตรการป้องกันผลกระทบที�อาจเกิดขึ� นกับแหล่ง
ท่องเที�ยว รวมทั�งการจดัการดา้นการบริการและการจดักิจกรรมดา้นการท่องเที�ยวที�เหมาะสมดว้ย 
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2.5 แนวคดิและทฤษฎกีารท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

 คาํว่า Creative Tourism สร้างขึ�นโดย Raymond และ Richards (2000) จากแรงบนัดาลใจที�
ไดจ้ากประสบการณ์การท่องเที�ยวในเอเชีย คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ในช่วงปี 
พ.ศ. 2542 - 2543 ของนกัท่องเที�ยวผูห้นึ� ง (ลูกสาวของ Crispin Raymond) ที�เขียนเล่าประสบการณ์
อนัน่าประทบัใจของตนขณะที�มาท่องเที�ยว เมื�อเธอไดเ้ขา้เรียนการนวดแผนไทยที�จงัหวดัเชียงใหม่
หลายสัปดาห์ก่อนจะเขา้เรียนรู้การทาํอาหารมงัสวิรัติที�บาหลี อินโดนีเซีย แลว้ไปอบรมช่วงสั� นๆ 
เกี�ยวกบัการเป็นผูดู้แลฝงูแกะและปศุสัตว ์(Jillaroo) ในออสเตรเลีย  
 Raymond และ Richards (2000) ร่วมกนักาํหนดและให้คาํนิยามการท่องเที�ยวแนวใหม่นี� วา่ 
Creative Tourism (การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์) หมายถึง การท่องเที�ยวซึ� งมอบโอกาสให้กับผู ้
เดินทางในการพฒันาศกัยภาพการสร้างสรรคข์องตน ผา่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ประสบการณ์จริงที� เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื�นที� เป้าหมายที�ได้ท่องเที�ยว (Richards and 
Raymond, 2000) 
 ซึ� ง Richards (2000) หนึ� งในผู ้ก่อตั� งแนวความคิดเรื� องการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
ชี� ใหเ้ห็นวา่รูปแบบของการท่องเที�ยวแบบใหม่นี� เป็นการปรับเปลี�ยนไปจากการท่องเที�ยวแบบเดิมที�
นานวนัเขา้ก็ยิ�งเป็นการท่องเที�ยวที�มีคุณภาพตํ�าลง เนื�องจากกลายเป็นการท่องเที�ยวมวลชนที�ใชเ้วลา
เดินทางไปกบัการเขา้ชมและถ่ายภาพตามสถานที�น่าสนใจและมีความสําคญัในทางธรรมชาติและ
วฒันธรรม ไม่วา่จะเป็นหาดทราย มรดกทางวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์ อนุสรณ์สถาน แต่นกัท่องเที�ยว
รุ่นใหม่มีความปรารถนาที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางวฒันธรรมของพื�นที�ที�ตนเองไปเที�ยว หรือ
ในอตัลกัษณ์ของพื�นที�ท่องเที�ยวนั�นๆ ในภาพรวมการท่องเที�ยวสร้างสรรคจึ์งเป็นการท่องเที�ยวที�มี
ความสนใจเลื�อนไปจากเดิมคือ จากวฒันธรรมที�จบัต้องได้ (Tangible Cultural Resources) ไปสู่
ทรัพยากรทางวฒันธรรมที�เป็นนามธรรม (Intangible Cultural Resources) จากความสนใจของ
นกัท่องเที�ยวที�เคยสนใจการเยี�ยมชมสิ�งก่อสร้างมรดกวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์ อนุสรณ์สถาน หาด
ทรายหรือภูเขา ก็หันไปให้ความสนใจกบัภาพลกัษณ์ อตัลกัษณ์ วิถีชีวิต บรรยากาศ เรื�องเล่า การ
สร้างสรรค ์และสื�อ ความสนใจเดิมที�ให้คุณค่ากบัวฒันธรรมชนชั�นสูง (High Culture) เช่น ปราสาท 
ราชวงั หอศิลป พิพิธภณัฑ์ นกัท่องเที�ยวรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกบัวิถีชีวิตสามญั (Everyday 
Culture) เพิ�มมากขึ�น เช่น ร้านอาหารทอ้งถิ�น ตลาด บา้นเรือน วิถีชีวิตชุมชนที�จะทาํให้นกัท่องเที�ยว
ไดพ้บและมีส่วนร่วมใน “ชีวติจริง” ของผูค้นจากเดิมที�เคยเป็นแต่ผูช้ม นกัท่องเที�ยวเรียกร้องที�จะมี
กิจกรรมในสถานที�ที�ตนเองท่องเที�ยวในระยะเวลายาว นานขึ�น 
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 นอกจากนี� องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
(UNESCO) (2006) ไดใ้ห้นิยามของการท่องเที�ยวสร้างสรรค์ว่า เป็นการท่องเที�ยวที�มีจุดประสงค์
สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาชุมชนที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้เกิดความย ั�งยืนในการดาํเนินชีวิตของ
ชุมชน โดยจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอย่างกลมกลืนและสัมพนัธ์กับประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งประสบการณ์จาก
สิ� งที�มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั� น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจดัการท่องเที�ยว
สร้างสรรค์เป็นเครื� องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี�ยนแปลงที� เกิดขึ� นจากการ
ท่องเที�ยวภายในชุมชน และชุมชนจะไดรั้บผลประโยชน์ทั�งในรูปแบบที�เป็นผลประโยชน์ตอบแทน
อิงตามระบอบทุนนิยมและในรูปแบบความย ั�งยนืของการพฒันาในชุมชน 
 อยา่งไรก็ตามยเูนสโกยงัไดใ้ห้ความหมายของการท่องเที�ยวสร้างสรรคร์วมถึงการจดัใหเ้กิด
กิจกรรมต่างๆ โดยเนน้การเรียนรู้ การศึกษาจากประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที�ยวกับชุมชน การท่องเที�ยวสร้างสรรค์จะเน้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเที�ยวและผูค้นในชุมชนนั� นๆ โดยมีเป้าหมายว่านักท่องเที�ยวใน
ลกัษณะของการท่องเที�ยวสร้างสรรคจ์ะเป็นนกัท่องเที�ยวที�ไม่ใช่เป็นเพียงนกัท่องเที�ยว (Tourist) แต่
จะเป็นสมาชิกของชุมชนที�ไดมี้โอกาสเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกนั (Citizen of Community) ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัองคก์ารบริหารการพฒันาพื�นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (องค์การมหาชน), (2556) ที�
ได้กล่าวว่า การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการท่องเที�ยววิถีชีวิตที�ทาํให้นักท่องเที�ยวได้เรียนรู้
เกี�ยวกบัการใชชี้วิตของผูค้นในทอ้งถิ�น ไม่วา่จะในเรื�องวิถีการอยูอ่าศยั การประกอบอาชีพ อาหาร
การกิน ศิลปหตัถกรรม และอื�นๆ ที�สะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของชุมชนและผูค้น
เจา้ของพื�นที� โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที�ยวมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในพื�นที�ผ่านการพูดคุยสนทนา และ
ผา่นกิจกรรมทดลองปฏิบติัต่างๆ เช่น ทดลองทาํอาหาร ทดลองทาํศิลปหัตถกรรม หรือทดลองใช้
ชีวิตตามอยา่งผูค้นในชุมชน หรือการท่องเที�ยวแบบโฮมสเตย ์ซึ� งจะทาํให้เขา้ใจในวฒันธรรมอนัมี
เอกลกัษณ์ของผูค้นและสถานที�นั�นๆ ผา่นประสบการณ์ตรง เรียกว่าเป็นเวทีการเรียนรู้แบบมีชีวิต
นั�นเอง 
 จากแนวคิดที�ได้กล่าวมานี�  สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที� ยวของโลกปัจจุบันที� มี จุดหมายเพื�อการสนทนา 
แลกเปลี�ยน เรียนรู้ระหวา่งวฒันธรรม และเชื�อวา่จะช่วยให้การท่องเที�ยว เป็นเครื�องมือของการทาํ
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัคุณค่าของความหลากหลายในวฒันธรรม ซึ� งนอกจากจะเป็นการเสริมแรงใหก้บั
การตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแลว้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
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ของการสร้างสรรคใ์ห้กบันกัท่องเที�ยวเอง เพื�อที�จะนาํประสบการณ์ที�ไดจ้ากการเดินทางท่องเที�ยว
ไปใชใ้นวถีิชีวติของตนเองอีกดว้ย 
 

2.6 การสร้างมูลค่าเพิ�มของสินค้าอาหาร 

 
  อาหารเป็นสินคา้ที�มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เพราะเป็นสิ�งที�บริโภคเพื�อ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สร้างพลงังานให้กบัมนุษยใ์นการดาํเนินชีวิตในแต่ละวนั ความปลอดภยั
ของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการจึงเป็นสิ�งสําคญัที�ตอ้งคาํนึงถึง ในการวิจยั พฒันา และผลิต
อาหาร รสชาติก็เป็นอีกปัจจยัหนึ� งที�มีความสําคญัเช่นเดียวกนั เพราะผูบ้ริโภคยอ่มมีความตอ้งการ
สินคา้อาหารที�มีทั� งประโยชน์เชิงคุณค่าทางโภชนาการ ความพึงพอใจในลกัษณะภายนอกของ
อาหารและรสชาติที�ไดรั้บ นอกจากนี� ยงัตอ้งมีองคป์ระกอบอื�นๆ ที�เอื�อต่อความสะดวกสบายในการ
บริโภค การตกแต่งบรรจุภณัฑ์ที�มีความสวยงาม และสามารถคงความสดใหม่ของอาหารไดอี้กดว้ย 
สิ�งเหล่านี� ลว้นเป็นปัจจยัสําคญัที�มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัอาหารทั�งสิ�น โดยการมีความคิด
ริเริ�มสร้างสรรค์ในสินคา้อาหารไดน้ั�น จะตอ้งมาจากตน้ทุนของความคิดสร้างสรรคท์ั�ง 5 ทุนหลกั 
ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ทุนเทคโนโลย ีและทุนดา้นโครงสร้างพื�นฐานเขา้
มาประกอบกบัสินคา้อาหารดั�งเดิม ทาํให้ไดสิ้นคา้อาหารที�มีความสร้างสรรคขึ์�น ซึ� งแนวทางในการ 
พฒันาสินคา้อาหารให้มีความสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย 3 แนวทางหลกั คือ 1) การเปลี�ยนแปลงทาง
กายภาพ (Physical Change) 2) การเปลี�ยนแปลงทางคุณสมบัติ (Property Change)  และ 3) การ
เปลี�ยนแปลงทางบริบทของสินคา้ (Context Change) 
  แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ชนิดหนึ�งนั�นอาจจะมาจากแนวทางใดแนวทาง
หนึ� งหรือการผสมผสานหลายแนวทางร่วมกนัก็ได้ ซึ� งรายละเอียดในแต่ละแนวทางมีดงัต่อไปนี�  
(สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) 
 
  2.6.1 การเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Change)  
  การเปลี�ยนแปลงรูปร่างภายนอกของอาหารเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับสินค้า สามารถ
เปลี�ยนแปลงไดท้ั�ง ขนาด รูปร่าง และคุณลกัษณะภายนอก มีรายละเอียดดงันี�  
    1) ขนาด (Size) การปรับเปลี�ยนขนาดของอาหารให้มีความเหมาะสมต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ�งหนึ�งที�สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ได ้เช่น ลดปริมาณนม
ต่อกล่องสําหรับวยัเด็ก ลดปริมาณอาหารหรือขนมต่อซองให้เหมาะกบัการดาํเนินชีวิตของคนยุค
ใหม่ที�มีการบริโภคคนเดียวมากขึ�น และเหมาะกบัผูบ้ริโภคที�ตอ้งการควบคุมนํ� าหนกั จึงไม่ตอ้งการ
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บริโภคอาหารในปริมาณมาก นอกจากนี� ยงัมีการให้บริการอาหารแบบพอดีคาํ  เพื�อความสะดวกใน
การรับประทานมากยิ�งขึ�น เช่น ขนาดของขา้วเกรียบที�ในอดีตมีขนาดต่อแผน่ที�ค่อนขา้งใหญ่ แต่ใน
ปัจจุบนัพบวา่มีขนาดเล็กลงตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป  
    2) รูปร่าง (Shape) การเปลี�ยนรูปร่างของอาหารเพื�อให้เกิดความสร้างสรรค์ ส่วน
หนึ� งมาจากการปรับเพื�อความสวยงามของอาหาร การสร้างความแปลกใหม่และเอกลกัษณ์ให้กบั
สินคา้ ความสะดวกในการบริโภค ประโยชน์ในการขนส่ง เช่น การออกแบบแผ่นมนัฝรั�งทอดให้
ขอบเป็นแผน่โคง้ เพื�อลดการแตกหกัระหวา่งการขนส่ง การออกแบบสาหร่ายทอดให้เป็นแผน่กลม 
เพื�อสร้างความแปลกใหม่ให้กบัสินคา้จากเดิมที�เป็นสี� เหลี�ยม การออกแบบรูปร่างของขนมคบเคี�ยว
สาํหรับเด็กใหเ้ป็นรูปสัตวห์รือตวัการ์ตูน เป็นตน้ 
    3) ลกัษณะภายนอก (Appearance) การพฒันาคุณลกัษณะต่างๆ ภายนอกของอาหาร
ให้มีความน่ารับประทาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริโภคในการเลือกซื�อสินคา้อาหาร เช่น สี 
ความมนัเงาของอาหาร ซึ� งสิ� งเหล่านี� จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับอาหารได้มากขึ� น โดยเฉพาะ
แนวโนม้ของความใส่ใจเรื�องของธรรมชาติ  ทาํให้การพฒันาสีจากธรรมชาติกลายเป็นสิ�งสาํคญัและ
นาํมาใช้ประกอบกบัการวิจยัและพฒันาสินคา้ใหม่ดว้ย เช่น การทาํขา้วเหนียวมูลผสมสีเขียวจาก
ใบเตย สีเหลืองจากฟักทอง สีส้มจากแครอท หรือสีม่วงจากดอกอัญชัน ซึ� งจะช่วยสร้างความ
หลากหลายให้กบัสินคา้ และมีการต่อยอดนาํไปใช้ในสินคา้ชนิดอื�น เช่น เส้นก๋วยเตี�ยวสีสันต่างๆ 
เป็นตน้ 
 
  2.6.2 การเปลี�ยนแปลงทางคุณสมบัติ (Property Change)  
  การเปลี�ยนแปลงเชิงคุณสมบัติภายในของอาหารเป็นอีกแนวทางหนึ� งที�สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ�มให้กบัอาหารได้มากยิ�งขึ�น เพราะเป็นการพฒันาคุณภาพของอาหารให้สูงขึ�นและเป็นที�
ยอมรับของผูบ้ริโภค ซึ� งการเปลี�ยนแปลงเชิงคุณสมบติัภายในของอาหารมาจากการพฒันาในเรื�อง
ของรสชาติ กลิ�น เนื�อสัมผสัของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  
    1) รสชาติ การพฒันารสชาติของอาหารให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสิ�งสําคญัของการสร้างสรรคสิ์นคา้ในปัจจุบนั ซึ� งจะเห็นไดจ้ากการ
พฒันาสินค้าอาหารในรูปแบบเดิมแต่มีการเปลี�ยนรสชาติใหม่อยู่เสมอ การพฒันาสารปรุงแต่ง
รสชาติอาหารชนิดใหม่ๆ ทั�งที�มาจากธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ�น เช่น มนัฝรั�งรสชาติต่างๆ เพื�อ
สร้างความแปลกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค อาหารที�มีการนาํวตัถุดิบหรือเอกลกัษณ์ของอาหาร 2 สัญชาติ
ขึ�นไปมารวมกนั (Fusion Food) เป็นตน้ 
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    2) กลิ�น เป็นปัจจัยหนึ� งที�กระตุ้นให้อาหารเกิดความน่ารับประทาน และช่วย
สร้างสรรค์สินคา้อาหารให้มีความแปลกใหม่มากยิ�งขึ�น เช่น การพฒันาชา กาแฟ เครื�องดื�ม ขนม 
และช็อกโกแลต เป็นต้น ทําให้ปัจจุบันมีการพัฒนาวัตถุเจือปนอาหารที� ช่วยให้เกิดกลิ�นที�
หลากหลาย เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาสินคา้อาหารใหมี้ความหลากหลายมากยิ�งขึ�น ทั�งนี��

การพฒันาวตัถุเจือปนอาหารจะช่วยพฒันาคุณภาพของอาหารทั�งในดา้นของกลิ�นและรสควบคู่กนั
ไป  
    3) เนื�อสัมผสั เนื�อสัมผสัของอาหารเป็นสิ�งที�ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในการบริโภค
อาหาร โดยเฉพาะการผลิตสินคา้ อาหารบางประเภทที�ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีและนวตักรรมช่วยใน
การคงความสดใหม่และเนื�อสัมผสัของอาหารให้เป็นที�ยอมรับของผูบ้ริโภคดว้ย ดงันั�นการพฒันา
เนื�อสัมผสัของอาหารจึงเป็นแนวทางหนึ� งในการสร้างสรรค์สินคา้ เช่น การพฒันาเนื�อสัมผสัของ
ขนมปังให้มีความนุ่ม การพฒันาเนื�อสัมผสัของอาหารแช่แข็ง/แช่เยน็หลงัการอุ่นให้ความร้อนก่อน
การบริโภค เป็นตน้  
    4) คุณค่าทางโภชนาการ เป็นแนวทางสําคญัในการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับอาหาร 
โดยเฉพาะในปัจจุบนัที�ผูบ้ริโภคมีวตัถุประสงค์ในการบริโภคอาหารที�หลากหลายมากขึ�นกว่าการ
บริโภคเพื�อตอ้งการพลงังานและสารอาหารที�จาํเป็นสําหรับการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น ผูบ้ริโภค
ที�รักษาสุขภาพ ผูบ้ริโภคที�ตอ้งการบริโภคอาหารที�ให้ประโยชน์ในเรื�องของผิวพรรณ ผูบ้ริโภคที�
ตอ้งการควบคุมนํ� าหนกั เป็นตน้ แนวทางในการสร้างสรรคสิ์นคา้โดยคาํนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
เป็นหลกันั�นสามารถทาํได้ในหลายช่องทาง ทั�งในดา้นของการพฒันาเทคโนโลยีเครื�องจกัร การ
พฒันาวตัถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร รวมถึงการเติมสารอาหารหรือวตัถุเจือปนอาหารเขา้ไป 
เพื�อเพิ�มสรรพคุณของอาหารใหไ้ดต้ามที�ผูบ้ริโภคตอ้งการ 
 
  2.6.3 การเปลี�ยนแปลงทางบริบทของสินค้า (Context Change)  
  การสร้างสรรค์บริบทโดยรอบของอาหาร เพื�อก่อให้เกิดแรงดึงดูดความสนใจ และการ
สร้างค่านิยมในทางที�ดีให้เกิดขึ�นกบัสินคา้อาหาร โดยที�ไม่ไดก้ระทาํบนสินคา้อาหาร แต่ก็สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัอาหาร ได ้เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความสวยงามและสอดคลอ้งกบัการ
ใช้งาน การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่าย และการให้บริการที�เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การ
ประชาสัมพนัธ์และถ่ายทอดเรื�องราวของสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและกระตุน้ให้
เกิดความเขา้ใจและสนใจในสินคา้ได ้ซึ� งแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ�ม มีดงัต่อไปนี�  
    1)  รูปแบบสินคา้และวิธีการบริโภค การพฒันาสินคา้อาหารให้มีรูปแบบที�สามารถ
ตอบสนองต่อวิถีการดาํเนินชีวิตกลายเป็นปัจจยัสําคญัที�จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับสินค้าได ้
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เนื�องจากแนวโน้มความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มจะมีความชัดเจนมากขึ�น จึงมีความ
ต้องการรูปแบบสินค้าอาหารที�ค่อนข้างหลากหลาย เพื�อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที�เกิดขึ� นใน 
ชีวิตประจาํวนั เช่น ผู ้บริโภควยัทํางานที�ต้องการความสะดวกสบายและความเร่งรีบในการ
รับประทาน ดงันั�นจะมีการพฒันาสินคา้อาหารที�เป็นแบบสาํเร็จรูปเพิ�มมากขึ�น สามารถรับประทาน
อาหารไดท้นัทีเพียงแค่เปิดบรรจุภณัฑ์อาหารหรืออุ่นอาหารเพียงไม่กี�นาที ผูบ้ริโภคที�เป็นแม่บา้น
และมีระยะเวลาจาํกดัในการประกอบอาหาร ทาํใหผู้ผ้ลิตวตัถุดิบหรืออาหารกึ�งสาํเร็จรูปจาํนวนมาก
เห็นถึงช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ จึงไดมี้การพฒันารูปแบบของสินคา้และวิธีการ
บริโภคจาํนวนมาก เช่น การผลิตวตัถุดิบหรืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งที�สะดวกในการประกอบ
อาหาร เพียงแค่นาํไปให้ความร้อนกบัอาหารก็สามารถบริโภคได ้ซึ� งจะช่วยลดขั�นตอนการเตรียม
วตัถุดิบต่างๆ ลงไปดว้ย การทาํเครื�องปรุงรสสําหรับการประกอบอาหารแต่ละชนิด ทาํให้แม่บา้น
ไม่ตอ้งเตรียมการทาํเครื�องเทศและพริกแกงต่างๆ เพียงแค่ฉีกซองเครื�องปรุงรสเทใส่ในหมอ้หรือ
กระทะ ก็จะได้อาหารชนิดต่างๆ ซึ� งช่วยลดระยะเวลาในการประกอบอาหารลง สิ� งเหล่านี� จะ
กลายเป็นแนวทางสาํคญัในการพฒันารูปแบบและวธีิการบริโภคอาหารให้ปรับเปลี�ยนไปตามความ
เหมาะสมกบักิจกรรมในชีวติประจาํวนัของผูบ้ริโภคในอนาคตเพิ�มขึ�นอยา่งชดัเจน 
    2) บรรจุภณัฑ์และฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสําคัญของอาหาร 
เพราะช่วยส่งเสริมให้รูปลกัษณ์ภายนอกมีความสวยงาม และน่ารับประทาน รวมทั�งมีประโยชน์ใน
เรื�องของการเก็บรักษาคุณภาพความสดใหม่ของอาหารอีกดว้ย ในปัจจุบนับรรจุภณัฑ์มีความสําคญั
ต่อการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์ให้มี
เอกลักษณ์เป็นที�โดดเด่น ง่ายต่อการขนส่ง และสะดวกต่อการบริโภค เช่น การทาํบรรจุภัณฑ ์
สําหรับอาหารพร้อมรับประทาน ควรมีรูปร่างที� เหมาะต่อการรับประทานและสามารถเข้า
ไมโครเวฟเพื�ออุ่นอาหารก่อนรับประทานไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  
    ส่วนฉลากสินค้าเป็นส่วนที�แสดงรายละเอียดของสินค้า ซึ� งมีการเพิ�มข้อมูลทาง
โภชนาการ เพื�อเป็นขอ้มูลให้กบัผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบนัที�มีการใส่ใจในเรื�องของสุขภาพ
เพิ�มมากขึ�น เช่น การแสดงรายละเอียดในเรื�องของปริมาณพลงังานและสารอาหารที�จะไดรั้บ การ
แสดงถึงความปลอดภยัในการบริโภคต่อโรคบางชนิด การพฒันาฉลากเพื�อบ่งบอกวนัหมดอายขุอง
อาหาร โดยฉลากจะสามารถเปลี�ยนสีไปตามระยะเวลาที�เก็บรักษาอาหาร นอกจากนี�ฉลากสินคา้ยงั
สามารถแสดงรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตที�รับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น ฉลากคาร์บอน
หรือปริมาณคาร์บอนเครดิต ซึ� งแสดงข้อมูลในเรื�องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฉลากสินค้าและ 
ขอ้มูลบนฉลากสินคา้จึงเป็นสิ�งหนึ� งที�สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ได ้โดยเฉพาะกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายที�ใส่ใจในเรื�องของสุขภาพ และสิ�งแวดลอ้ม 
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    3) การให้บริการดา้นอาหารและขอ้มูลอาหาร การให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัอาหาร 
กลายเป็นองค์ประกอบสําคญัในการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้อาหารได ้ในปัจจุบนัพบว่ามีการ
พฒันารูปแบบการบริการใหม่ให้กับผูบ้ริโภค เช่น การให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการประกอบ
อาหาร โดยบางร้านคา้จะให้บริการอาหารที�มีส่วนประกอบครบเรียบร้อย แต่ผูบ้ริโภคตอ้งทาํการ 
คลุกอาหารให้สุกบนกระทะร้อนเอง ทําให้ผู ้บริโภคมีส่วนร่วมและรู้สึกเพลิดเพลินในการ
รับประทานอาหาร นอกจากนี� ยงัมีการพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์สินคา้โดยการใช้เรื�องราว
ดา้นวฒันธรรมเขา้มาเชื�อมโยงกบัสินคา้ เพื�อสร้างคุณค่าใหก้บัสินคา้และส่งต่อการรับรู้ถึงมูลค่าของ
สินค้าให้กับผู ้บริโภค เช่น การใช้เรื� องราวทางวฒันธรรมของประเทศเกาหลีและการสร้าง
พิพิธภัณฑ์กิมจิขึ� นมา ซึ� งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับอาหารเกาหลี โดยอาศัยสิ� งเหล่านี� เป็น
เครื�องมือในการสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าของอาหารเกาหลีใหเ้กิดขึ�นกบัผูบ้ริโภคทั�วโลก ทาํให้
ผูบ้ริโภคนั�นรู้สึกถึงมูลค่าเพิ�มและความสร้างสรรค์ของอาหารเกาหลีมากยิ�งขึ�น หรือการให้บริการ 
อาหารควบคู่กบับรรยากาศและสถานที�ภายในร้าน เช่น ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ที�ราคาจะค่อนขา้งสูง
เมื�อเทียบกบัร้านขายกาแฟทั�วไป โดยร้านกาแฟสตาร์บคัส์ไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะเรื�องของกาแฟเท่านั�น 
แต่ยงัขายการให้บริการ และบรรยากาศภายในร้านอีกด้วย ซึ� งเป็นแนวทางหนึ� งในการเพิ�มมูลค่า
ใหก้บัสินคา้ และเป็นที�ยอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภคทั�วโลกอยา่งแพร่หลาย 
 

2.7 แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมนักท่องเที�ยว 
 
 2.7.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที�ยว 
 วาสนา อ่องเอี�ยม (2546, น. 43) กล่าววา่ พฤติกรรมนกัท่องเที�ยว เป็นลกัษณะพฤติกรรมใน
การตดัสินใจ และเลือกรูปแบบที�จะเดินทางท่องเที�ยว ซึ� งรูปแบบของการท่องเที�ยวจะมีอยู่หลายๆ 
ลกัษณะที�แตกต่างกนัไป และนกัท่องเที�ยวจะทาํการพิจารณาเลือกรูปแบบการท่องเที�ยวที�เหมาะสม
กบัลกัษณะพฤติกรรมของตนเอง เพื�อให้เกิดความพึงพอใจในการท่องเที�ยว สอดคลอ้งกบัสุกญัญา  
เจริญศรี (2549) ที�กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที�ยว เป็นพฤติกรรมที�แสดงออกในรูปแบบที�
หลากหลาย แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ซึ� งส่งผลใหเ้ป้าหมายของการท่องเที�ยวมีความแตกต่างกนั
ไปด้วย เช่น ความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวที�ได้รับ ความชื�นชอบของแต่ละบุคคลในแหล่ง
ท่องเที�ยวแห่งใดแห่งหนึ�ง เป็นตน้ 
 นอกจากนี� ชูเกียรติ  ศิริวงศ ์(2549) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมนกัท่องเที�ยววา่ การที�เราจะทาํความ
เขา้ใจพฤติกรรมทางสังคมนั�น นอกจากเราจะตอ้งเขา้ใจในอิทธิพลของปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ 
และประชากรศาสตร์ เรายงัตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัทางดา้นแบบแผนชีวิตที�คนเราตดัสินใจที�จะแสดง
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พฤติกรรมในรูปแบบใดขึ� นอยู่กับบรรทัดฐาน และค่านิยมที�บุคคลนั� นหรือกลุ่มนั� นยึดถือเป็น
แนวทางแห่งพฤติกรรม ปัจจยัอิสระที�แยกต่างหากจากปัจจยัอิสระอื�นๆ หรือตวัแปรอิสระอื�นๆ เช่น 
อายุ เพศ การศึกษา หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ� งเป็นตวัแปรทางด้านประชากร แบบแผนชีวิตเป็น
ปรากฏการณ์ภายในตัวบุคคล (Intre-individual Phenomenon) ซึ� งเป็นตัวกําหนดแบบแผนการ
กระทาํต่างๆ 
 
 2.7.2 รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที�ยว 
 Cohen (1972 อ้างถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล, 2555, น. 418) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรม
นักท่องเที�ยว ซึ� งจาํแนกประเภทนักท่องเที�ยวโดยใช้ระดบัของประสบการณ์จากการท่องเที�ยวที�
นกัท่องเที�ยวตอ้งการจะไดรั้บ 
  1) นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการการพกัผ่อนหยอ่นใจ (Recreational Tourist) เป็นการท่อง 
เที�ยวเพื�อผอ่นคลายความเครียด ไม่ไดต้อ้งการประสบการณ์การเรียนรู้ใดๆ จากการท่องเที�ยว 
  2) นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการสิ�งแปลกใหม่ (Diversionary Tourist) เป็นพวกที�ตอ้งการ 
หลีกหนีจากความจาํเจ ตอ้งการลืมความน่าเบื�อหน่ายที�เห็นอยูเ่ป็นประจาํ ไม่สนใจในประสบการณ์ 
  3) นักท่องเที�ยวเพื�อหาประสบการณ์ (Experiential Tourist) เป็นพวกที�ต้องการ 
ได้รับประสบการณ์ที�เป็นของแท ้เป็นประสบการณ์จากการได้เห็น ได้ดู ได้ชมสิ�งแปลกใหม่ใน
แหล่งท่องเที�ยว 
  4) นักท่องเที�ยวที�ชอบทดลอง (Experimental Tourist) เป็นพวกที�ต้องการเข้าไป
สัมผสัชีวิตของคนในทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในสังคมอื�นที�เป็นความเป็นอยู่อย่าง
แทจ้ริง เช่น ร่วมงานประเพณี เรียนรู้การทาํอาหาร เรียนรู้การชกมวยไทย ร่วมตกับาตร เป็นตน้ 
  5) นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการเขา้ไปใช้ชีวิตอยู่ (Existential Tourist) เป็นพวกที�ตอ้งการ
เขา้ไปฝังตวัอยูใ่นวฒันธรรมและวถีิชีวติของสังคมที�พวกเขาเขา้ไปท่องเที�ยว ทาํตวัเหมือนกบัคนใน
พื�นที� ไม่สนใจสิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัท่องเที�ยว เช่น พกัในโฮมสเตยใ์นหมู่บา้นชาวเขา 
 ส่ วน  Smith (1989 อ้างถึ งใน  เลิ ศ พ ร  ภาระส กุ ล , 2555, น . 422) ได้ทําการจําแน ก
นกัท่องเที�ยวออกเป็น 7 ประเภท ดงัต่อไปนี�  
  1) นักสํารวจ (Explorers) เป็นนักเดินทางกลุ่มเล็กๆ เดินทางในลักษณะของนัก
มานุษยวทิยา 
  2) นักท่องเที�ยวมีประสบการณ์สูง (Elite Tourists) นักท่องเที�ยวที�เดินทางบ่อย มี
ประสบการณ์มาก ชอบซื�อทวัร์ที�จดัขึ�นเป็นพิเศษตามความตอ้งการของตวัเอง แมจ้ะมีราคาแพงก็
ตาม 
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  3) พวกชอบ หาเส้นทางใหม่  (Off-beat Tourists) เป็นนักท่องเที� ยวที� พ ยายาม
หลีกเลี�ยง ไม่อยากพบเจอนกัท่องเที�ยวคนอื�น ไม่ชอบท่องเที�ยวซํ� าเส้นทางกบันกัท่องเที�ยวอื�น 
  4) พวกแหกคอก (Unusual Tourists) มกัแยกตวัจากกลุ่มทวัร์ออกไปเที�ยวเองเพื�อ
สัมผสักบัวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
  5) นกัท่องเที�ยวมหาชนระยะเริ�มแรก (Incipient Mass Tourists) เดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเที�ยวที�มีการพฒันาแลว้ แต่การท่องเที�ยวยงัไม่เติบโตดี 
  6) นักท่องเที�ยวแบบมหาชน (Mass Tourists) คาดหวงัว่าจะได้รับบริการต่างๆ 
เช่นเดียวกนักบัที�ไดรั้บที�บา้น ตอ้งการความสะดวกสบายขณะท่องเที�ยว 
  7) นักท่องเที�ยวที� เดินทางด้วยเครื� องบินแบบเช่าเหมาลํา (Charter Tourists) ไม่มี
ความสนใจในแหล่งท่องเที�ยว หรือมีแต่นอ้ยมาก สนใจในสิ�งบนัเทิง ที�พกัและอาหารที�ไดม้าตรฐาน 
 นอกจากนี�  Steen (1988 อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555, น. 419) ไดใ้ช้ตวัแปร 2 ตวั คือ 
ตวัแปรระดบัการบริโภค กับตวัแปรแนวโน้มที�จะทาํงานหรือการพกัผ่อน มาเป็นเกณฑ์ในการ
จาํแนกนกัท่องเที�ยวออกเป็น 4 ประเภท 
  1) พวกชอบสนุกหรือรักสนุก (The Hedonist) เนน้ที�การพกัผอ่นมากกวา่การทาํงาน 
หาความพึงพอใจจากการหาความสนุกสนานจากการท่องเที�ยวอย่างเต็มที� การทาํงานเป็นเพียง
วธีิการที�จะไดม้าซึ� งการใชโ้อกาสและใชเ้วลาของความสนุกสนาน ใชจ่้ายในการท่องเที�ยวไม่อั�น 
  2) พวกนิเวศนิยม (The Ecological Person) มุ่งความสนุกสนานจากการท่องเที�ยว 
มากกว่าการทาํงาน มีความสุขกับการที�ได้ท่องเที�ยวไปในสถานที�ท่องเที�ยวตามธรรมชาติ หา
ประสบการณ์จากการท่องเที�ยวที�ไม่ต้องแลกด้วยเงิน ใช้พาหนะในการเดินทางแบบธรรมดาๆ 
วนัหยดุไม่ใช่วนัแห่งการบริโภค ไม่รู้สึกวา่ตวัเองเป็นเหมือนกบันกัท่องเที�ยวทั�วไป 
  3) กลุ่มจริยธรรมโปรเตสแตนต์ (The Protestant Ethics) นกัท่องเที�ยวประเภทนี� ถือ
วา่วนัหยุดและการพกัผอ่นเป็นการเสียเวลา จะเที�ยวเฉพาะเมื�อมีความกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม ถือ
ว่าการบริโภคเป็นความชั�วร้ายที�จาํเป็น (Necessary Evil) จะพกัผ่อนในรูปแบบที�มีราคาถูกที�สุด 
เนื�องจากคนกลุ่มนี� ยดึถือค่านิยมที�ให้ความสาํคญักบัการทาํงาน การใหค้วามสําคญักบัเวลา การเห็น
คุณค่าของเวลาตามหลกัจริยธรรมของชาวโปรเตสแตนต ์
  4) พวกประโยชน์นิยม (The Utilitarian) ต้องการคุณค่าในทางปฏิบติัจากวนัหยุด 
ตอ้งการประโยชน์มากที�สุดจากวนัหยุดตามมูลค่าที�ใช้จ่ายไป มีเวลาไม่มากสําหรับวนัหยุด จึง
ตอ้งการใชว้นัหยดุอยา่งคุม้ค่าที�สุด ก่อนการซื�อจะมีการเปรียบเทียบดว้ยหลกัของเหตุและผลเพื�อให้
คุม้กบัเงินที�จ่ายไป 
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 และยิ�งไปกว่านั�น McKercher and Du Cros (2002 อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555, น. 
433) ได้จาํแนกนักท่องเที�ยวทางวฒันธรรมออกเป็น 5 จาํพวก โดยพิจารณาจากตวัแปร 2 ตวั คือ 
การให้ความสําคญักับการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมก่อนการท่องเที�ยว และระดับความลึกของ
ประสบการณ์ที�ได้รับหลังจากการท่องเที�ยว เมื�อเอาตัวแปรทั� งสองมาพิจารณาร่วมกัน จะได้
นกัท่องเที�ยว 5 กลุ่ม ดงันี�  
  1) นกัท่องเที�ยวที�มีจุดมุ่งหมายมาท่องเที�ยวทางวฒันธรรม (The Purposeful Cultural 
Tourist) การท่องเที�ยวทางวฒันธรรมเป็นแรงจูงใจหลักในการมาเยือนแหล่งท่องเที�ยว และ
นกัท่องเที�ยวไดรั้บประสบการณ์ในระดบัลึก 
  2) นักท่องเที� ยวเพื� อชมวัฒนธรรม (The Sightseeing Cultural Tourist) ชมวัฒน 
ธรรมเป็นหลกั แต่ไดป้ระสบการณ์ตื�นๆ 
  3) นัก ท่ องเที� ยวท างว ัฒ น ธ รรม ที� ไม่ ได้วางแผน แต่ได้ รับ ป ระโยช น์  (The 
Serendipitous Cultural Tourist) ไม่ไดท้่องเที�ยวเพื�อเหตุผลทางวฒันธรรม แต่หลงัจากที�ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมกลบัไดรั้บประสบการณ์อยา่งลึกซึ� ง 
  4) นักท่องเที�ยวทางวฒันธรรมแบบเรื� อยเปื� อย (The Casual Cultural Tourist)  
แรงจูงใจในการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมอยูใ่นระดบัตํ�า ผลก็คือไดรั้บประสบการณ์ตํ�าดว้ย 
  5) นกัท่องเที�ยวทางวฒันธรรมโดยบงัเอิญ (The Incidental Cultural Tourist) ไม่ไดมี้
จุดมุ่งหมายที�จะท่องเที�ยวทางวฒันธรรมแต่ก็ไดท้่องเที�ยวทางวฒันธรรม ผลก็คือเกิดความรู้ทางดา้น
วฒันธรรมอยา่งผวิเผนิ 
 ความหลากหลายของประเภทนักท่องเที�ยวทั�ง 5 ประเภท จะแตกต่างกันไปตามแหล่ง
ท่องเที�ยวแต่ละแห่ง ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัแหล่งท่องเที�ยว คุณสมบติัของแหล่งท่องเที�ยว และประเทศตน้
กาํเนิดของตวันกัท่องเที�ยวเอง ความรู้ที�นักท่องเที�ยวมีเกี�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยว ชื�อเสียงของแหล่ง
ท่องเที�ยวในฐานะที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมจะมีผลต่อประเภทของนกัท่องเที�ยวที�เขา้มา 
 จากการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเที�ยว ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า พฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวมีหลาย
ลกัษณะแต่ละบุคคลก็จะมีพฤติกรรมที�แตกต่างกนั ซึ� งอาจเกิดจากสาเหตุที�แตกต่างกนั เช่น การ
อบรมเลี� ยงดู รสนิยม การศึกษา เพศ วยั เชื�อชาติ ศาสนา แลประสบการณ์ชีวิต ซึ� งการกระทาํนั�น
ผูก้ระทาํอาจรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม จึงทาํให้พฤติกรรมที�แสดงออกมามีความหลากหลายและ
แตกต่างกนั ซึ� งเป็นพฤติกรรมส่วนตวัของแต่ละบุคคล ยอ่มเป็นเครื�องชี� ให้เห็นถึงเป้าหมายของการ
เดินทางท่องเที�ยวที�มีความคาดหวงัแตกต่างกนัไป กล่าวคือ พฤติกรรมนกัท่องเที�ยวมีความแตกต่าง
กนัและมีความตอ้งการที�แตกต่างกนัขึ� นอยู่กบัความตอ้งการหรือสถานการณ์ที�เกิดขึ�น จึงทาํให้
นกัท่องเที�ยวเกิดความตอ้งการที�อยากจะเดินทางท่องเที�ยว ดงันั�นการที�จะสร้างรูปแบบของกิจกรรม
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การท่องเที�ยวนั�น ตอ้งศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของนักท่องเที�ยวเป็นหลกั เพื�อที�จะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี นาํมาซึ� งการสร้างรายไดแ้ละทาํให้คนใน
ชุมชนมีรายไดม้ากยิ�งขึ�น 
 

2.8 ข้อมูลพื7นฐานจังหวดัน่าน 

 
 2.8.1 ความเป็นมาของเมืองน่าน   
 จังหวัดน่านถือกําเนิดจากนครรัฐเล็กๆ  ในราวปี  พ .ศ. 1825 โดยพ ญ าภูคา การมี
ความสัมพนัธ์ที�ดีกบันครรัฐโดยรอบ ไดแ้ก่ สุโขทยั หลวงพระบาง ลา้นชา้ง สิบสองปันนา เป็นตน้ 
ทางดา้นการเมือง การคา้ และศิลปะ และดว้ยความสมบูรณ์ของแหล่งเกลือทาํให้น่านถูกผนวกเขา้
กบัอาณาจกัรลา้นนา ในช่วงปี 2103 อาณาจกัรลา้นนารวมถึงเมืองน่านไดต้กเป็นเมืองขึ�นของพม่า
ยาวนานกวา่ 200 ปี ครั�นในปี พ.ศ. 2317 พระเจา้ตากสินไดย้กทพัตีเมืองเชียงใหม่ ขบัไล่พม่าออกไป
และคนน่านถูกกวาดตอ้นไปอยูเ่มืองเชียงแสน ทาํใหเ้มืองน่านถูกทิ�งร้างนานกวา่ 23 ปี จึงไดรั้บการ
บูรณะเมืองขึ�นใหม่และเจา้ผูค้รองนครน่านไดส้วามิภกัดิ� กบักรุงรัตนโกสินทร์สมยัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
 การปฏิรูปการปกครองในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ความสัมพนัธ์
ระหวา่งน่านกบักรุงเทพมหานคร ดาํเนินไปดว้ยดี แมอ้าํนาจของเจา้ผูค้รองนครน่านลดนอ้ยลง ในปี 
พ.ศ. 2446 ไดส้ถาปนาใหเ้จา้สุริยพงษผ์ลิตเดชฯ เลื�อนยศฐานนัดรศกัดิ� ขึ�นเป็นพระเจา้นครน่าน และ
ในปี พ.ศ. 2474 เมื�อเจา้มหาพรหมสุรธาดา เจา้ผูค้รองนครน่านถึงแก่พิราลยั ตาํแหน่งเจา้ผูค้รองนคร
ก็ถูกยุบเลิกตั�งแต่นั�นมาเป็นการสิ�นสุดระบอบการปกครองโดยเจา้ผูค้รองนคร และน่านไดก้ลายมา
เป็นจงัหวดัหนึ�งของประเทศไทยตั�งแต่บดันั�น  
 
 2.8.2 พื7นที�จังหวดัน่าน  
 จงัหวดัน่าน เป็นจงัหวดัชายแดนดา้นตะวนัออกของภาคเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 668 กิโลเมตร มีพื�นที�รวมทั� งสิ� น 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.076 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.23 ของพื�นที�ทั�งประเทศ เป็นพื�นที�ป่าไมแ้ละภูเขา  3,437,500 ไร่ 
หรือร้อยละ 47.94 พื�นที�เกษตรกรรม 876,043 ไร่ หรือร้อยละ 12.22 และพื�นที�ที�อยู ่อาศยั 43,522 ไร่
หรือร้อยละ 0.6  
 ที�ตั�งของจงัหวดัน่าน ตั�งอยู่ด้านทิศตะวนัออกของภาคเหนือ ตอนบนติดกบั สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริเวณเส้นรุ้งที� 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้น
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แวงที� 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟิลิปดาตะวนัออก ระดับความสูงของพื�นที�อยู่สูง 2,112 เมตร จาก
ระดบันํ� าทะเลปานกลาง และมีเทือกเขาหินแกรนิต เทือกเขาหลวงพระบาง และเทือกเขาผีปันนํ� า
พาดผา่นพื�นที� ประมาณร้อยละ 40 ของพื�นที�จงัหวดั ทาํให้ประมาณร้อยละ 50 ของพื�นที�เป็นป่าไม้
และภูเขา ในขณะที�มีพื�นที�อยู่อาศัยเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั� น จึงเป็นจังหวดัที� อุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติอยูม่าก 

ทิศเหนือและทิศตะวนัออก ติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ความยาวตามแนวชายแดนประมาณ 277 กิโลเมตร ห่างจากแขวงหลวงพระบาง 230 กิโลเมตร ทิศ
ตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ และจงัหวดัพะเยา ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ และจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
จุดผ่านแดนสากล 1 จุด คือ ด่านบา้นห้วยโก๋น อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ด่านตรงขา้มของ สปป. ลาว 
คือ บา้นนํ�าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี (ด่านสากล)  
 
 2.8.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 จงัหวดัน่านมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงลอ้มรอบแอ่งที�ราบขนาดใหญ่ที�เกิดจาก
การทรุดตัวของแผ่นดิน โดยมีพื�นที� เทือกเขาและป่าไม้มากถึงร้อยละ 85.86 ของพื�นที�จงัหวดั 
เทือกเขาส่วนใหญ่มีความลาดชันเกิน 30 องศา และมีความสูงกว่า 400 เมตรจากระดบันํ� าทะเล มี
เทือกเขาที�สําคญัได้แก่ ดอยภูคา ดอยภูแว ดอยผากิ และแอ่งที�ราบสําคญั ได้แก่ แอ่งที�ราบอาํเภอ
เชียงกลาง - อาํเภอปัว - อาํเภอท่าวงัผา และแอ่งที�ราบอาํเภอเมืองน่าน - อาํเภอเวยีงสา ส่วนใหญ่ของ
ภูเขาซึ� งวางตวัในแนวเหนือ - ใต ้โดยเฉพาะบริเวณชายแดนดา้นเหนือและตะวนัออก ซึ� งเป็นรอยต่อ
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดอยภูคาในเขตอาํเภอปัว เป็นยอดเขาที�สูงที�สุดใน
จงัหวดั คือมีความสูงถึง 1,980 เมตร สาํหรับพื�นที�ราบจะอยูบ่ริเวณตอนกลางของจงัหวดัและตามลุ่ม
นํ� าต่างๆ โดยแหล่งนํ� าที�สําคญัของจงัหวดั คือ แม่นํ� าน่าน ซึ� งมีตน้กาํเนิดทางตอนเหนือของจงัหวดั
แลว้ไหลลงไปยงัเขื�อนสิริกิติ� ในเขตจงัหวดัอุตรดิตถ์ และบรรจบกบัแม่นํ� าปิงที�จงัหวดันครสวรรค์
เกิดเป็นแม่นํ�าเจา้พระยา นอกจากนี�ยงัมีลาํนํ� าสาขาต่างๆ ที�สาํคญั ไดแ้ก่ ลาํนํ� าสา ลาํนํ� าวา้ ลาํนํ� าสมุน 
ลํานํ� าปัว ลํานํ� าย่าง ลํานํ� าแหง เป็นต้น มีพื�นที�กว้างใหญ่ พื�นที� ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยภูเขาสูง
สลบัซบัซ้อน ทั�งยงัมีประชากรหลายชาติพนัธ์ุ นบัวา่เป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ�ง
ของประเทศ 
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 2.8.4 ลกัษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
 จงัหวดัน่านไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มีลกัษณะภูมิประเทศแบบฝนเมืองร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่  
 ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนถึงร้อนจดั (สถิติอุณหภูมิสูงสุด 44.1 
องศาเซลเซียส เมื�อวนัที� 12 เมษายน พ.ศ. 2502)  
 ฤดูฝน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - กนัยายน มีฝนตกชุก จากอิทธิพลลมมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใต ้  
 ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนตุลาคม - กุมภาพนัธ์ อากาศหนาวถึงหนาวจดั จากอิทธิพลลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (สถิติอุณหภูมิตํ�าสุด 2.7 องศาเซลเซียส เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2542)  
 ป่าไม้  พื�นที�ป่าไม้ที�มีอยู่จริงของจงัหวดัน่านตามภาพถ่ายด่าวเทียม พ.ศ. 2541 มีเนื� อที�
ประมาณ 4,792 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,995,238 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.63 ของพื�นที�จงัหวดั 
ป่าไมที้�พบเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเตง็รัง เป็นพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติ
จงัหวดัน่าน 16 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง วนอุทยาน 1 แห่ง และเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า 1 แห่ง 
 
 2.8.5 การคมนาคมขนส่ง 
 เนื�องดว้ยภูมิศาสตร์ของจงัหวดัน่านมีพื�นที�ติดต่อกบัจงัหวดัอื�นๆ ไม่มาก และเป็นจงัหวดั
ชายแดนติดกบัประเทศลาว ดงันั�นการเดินทางมาจงัหวดัน่านจึงมีเส้นทางที�จาํกดั ไม่มีทางรถไฟแต่
ก็มีท่าอากาศยานน่าน รวมทั�งมีถนนสายหลกัที�ตดัผา่นตลอดความยาวตั�งแต่เหนือลงมาและมีสภาพ
ผวิถนนที�ดี สามารถใชง้านไดต้ลอดปี เครือข่ายถนนในจงัหวดัประกอบดว้ยแนวถนนในแนวเหนือ 
- ใต้ และแนวตะวนัตก - ตะวนัออก มีถนนลาดยางจากตวัจงัหวดัไปยงัอาํเภอต่างๆ และจงัหวดั
ใกลเ้คียง ทางหลวงแผน่ดินที�สาํคญั ไดแ้ก่  
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 101 (กาํแพงเพชร - ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน)  
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 (ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน - จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/
นํ�าเงิน (เขตแดนไทย/ลาว))  
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1081 (ปัว - เฉลิมพระเกียรติ)  
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1083 (นานอ้ย - บรรจบทางหลวง 1123 (ปางไฮ))  
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1091 (แยกทางหลวงหมายเลข 1021 (จุน) - น่าน)  
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1148 (ท่าวงัผา - เชียงคาํ)  
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1216 (แยกทางหลวง 101 (ร้องกวาง) - นานอ้ย) 
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1339 (นาหมื�น - บรรจบทางหลวง 1047 (บา้นสวน))  
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 ทางรถไฟ จงัหวดัน่านไม่มีเส้นทางรถไฟผ่าน แต่สามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงได้ที�
สถานีรถไฟเด่นชยั อาํเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แลว้เดินทางต่อดว้ยรถยนตไ์ปตามทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 101 มายงัจงัหวดัน่าน ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร  
 ทางอากาศ มีท่าอากาศยานน่าน ซึ� งเป็นสนามบินพาณิชยต์ั�งอยูท่างตอนเหนือของตวัเมือง
น่านประมาณ 3 กิโลเมตร มีเที�ยวบินโดยสารจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
 
 2.8.6 การท่องเที�ยวจังหวดัน่าน 
 แมว้่าเมืองน่านมิใช่เมืองท่องเที�ยวหลกัทางภาคเหนือเหมือนเมืองเชียงใหม่ แต่อย่างไรก็
ตามเมืองน่านมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที�ยวและกิจกรรมการท่องเที�ยว ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที�ยวทางวฒันธรรมหรือธรรมชาติ ประกอบกบัเมืองน่านยงัคงเอกลกัษณ์ของความเป็นเมืองที�
เรียบง่าย เงียบสงบ และพร้อมดว้ยความมีไมตรีจิตของคนเมืองน่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการไม่มีเรื�อง 
แสง สี เสียง ของสถานที�ท่องเที�ยวในยามราตรี ปัจจุบนัการท่องเที�ยวเมืองน่านแบ่งออกไดด้งันี�   
 1) เที�ยวเมือง สัมผสัวฒันธรรมเมืองน่าน มรดกทางวฒันธรรมและสถาปัตยกรรม
ของดินแดนล้านนาตะวนัออก ยงัปรากฏชัดอยู่ในเขตเมืองเก่าที�เรียงรายไปด้วยวดัวาอารามและ
เรือนไมเ้ก่าแก่ น่านไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากลา้นนา ลา้นชา้ง สิบสองปันนา และสุโขทยั จน
ก่อเกิดเป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสกุลช่างเมืองน่าน น่านเป็นชุมชนใหญ่ของ
ชาวไทยลื�อมาแต่โบราณ จึงปรากฏวหิารศิลปะไทยลื�อที�โดดเด่นหลายแห่ง 
 2) ท่องธรรมชาติ ชมทิวทศัน์ เที�ยวแบบแคมปิ� ง พื�นที�ส่วนใหญ่ของจงัหวดัน่านอุดม
ไปดว้ยป่าเขา มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งกระจายตวัจากทิศเหนือลงมาทิศใต ้ในช่วงฤดูหนาวมี
อากาศเยน็ มีจุดชมทิวทศัน์หลายแห่งซึ� งในยามเช้าจะละลานตาไปดว้ยทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา 
ช่วงฤดูฝนผืนป่าจะเขียวชอุ่มจากสายฝน อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่มีบริการที�พกั จุดกางเต็นท์ จุด
ชมววิ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
 3) เที�ยวกิจกรรมล่องแก่ง แม่นํ� าวา้ไหลคดเคี� ยวทอดตวัผ่านเทือกเขาผีปันนํ� าและ
เทือกเขาหลวงพระบาง เกิดเป็นเกาะแก่งมากมาย จึงมีกิจกรรมล่องแก่งแม่นํ� าวา้ที�ดึงดูดนกัผจญภยั
ให้มาสัมผสัความตื�นเต้นในการพิชิตแก่งต่างๆ ด้วยเรือยางระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร และ
นกัท่องเที�ยวยงัไดส้ัมผสักบัชีวติริมสายนํ�า และธรรมชาติของป่าไมที้�ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ 
 4) ชมดอกไมห้นึ� งเดียวในโลก ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ต่อเนื�องตน้เดือนมีนาคมของ
ทุกปี ตน้ชมพูภูคา ตน้ไมห้ายากและในประเทศไทยพบที�จงัหวดัน่านเพียงจงัหวดัเดียว จะผลิตดอก
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สีชมพบูานสะพรั�งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และดอกเสี� ยวขาวดอกไมป้ระจาํจงัหวดัน่านผลิต
ดอกสีขาวเตม็ตน้เห็นไดท้ั�วไป โดยเฉพาะริมถนนสายปัว – บ่อเกลือ 
 5) เดินป่าสัมผสัความงดงามแห่งขุนเขา น่านเป็นสวรรค์ของนกัเดินทางที�นิยมการ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินป่าให้เลือกมากมายในเขตอุทยานแห่งชาติที�มีอยู่ถึง 7 แห่ง 
อุทยานส่วนใหญ่จดัสถานที�สําหรับให้นักท่องเที�ยวได้เดินป่าคา้งแรม เส้นทางเดินป่ายอดนิยม 
ไดแ้ก่ เส้นทางพิชิตยอดเขาภูแว ยอดภูเข ้และยอดดอยภูคา ซึ� งเป็นการเดินป่าระยะไกล ตอ้งอาศยั
ความทรหดอดทนแต่แลกมาดว้ยความสวยงามของธรรมชาติกลางป่าลึก  
 กรมการท่องเที�ยว กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา (2554) (อา้งถึงใน องคก์ารบริหารการ
พฒันาพื�นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) รายงานว่า จาํนวน
นักท่องเที�ยวของจงัหวดัน่านในปี พ.ศ. 2553 เท่ากบั 122,275 คน เพิ�มขึ� นจาก 109,504 คน ในปี 
พ.ศ. 2552 หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 11.65 นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98) เป็นนกัท่องเที�ยวคนไทย ที�
เหลือเป็นนกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศ ซึ� งส่วนใหญ่มาจากประเทศยโุรป ไดแ้ก่ ออสเตรีย เบลเยี�ยม 
ฝรั�งเศส เยอรมนั อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ องักฤษ และจากประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศนิวซีแลนด ์
 

 
 

ภาพที� 2.3 จาํนวนร้อยละของผูเ้ยี�ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศในจงัหวดัน่าน ปี 2553 
จาํแนกตามภูมิลาํเนาและถิ�นที�อยู ่

แหล่งที�มา:  กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา, 2554. 
 
 2.8.7 วฒันธรรมอาหารการกนิชาวจังหวดัน่าน 
 วฒันธรรมดา้นอาหารการกินของชาวจงัหวดัน่าน ดินแดนลา้นนาตะวนัออกซึ� งถือวา่เป็น
ประเพณีดีงามของชาวเหนือที�ได้ปฏิบติัมาในการรับแขกหรือผูใ้ห้เกียรติมาเยี�ยมบา้น สิ� งที�สร้าง
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ความพอใจอบอุ่นและประทบัใจผูม้าเยือนคือการเลี�ยงแขกโดยการตั�งขา้ว กินขา้วขนัโตก อาจมีการ
เรียกชื�อที�แตกต่างกนัออกไป เช่น กิ�นขา้วแลงขนัโตก หรืออาจเรียกให้สั�นๆ วา่ ประเพณีขนัโตก ซึ� ง
มีความหมายเดียวกนั คาํวา่ แลง หมายถึง เวลาเยน็ หรือ คํ�า 
 ประเพณีการกินขา้วขนัโตก ขา้วตั�ง ชาวน่านไดถื้อปฏิบติัสืบทอดกนัมา นอกจากการเลี�ยง
แขกผูม้าเยี�ยมบา้นแลว้ยงัจดัเลี� ยงแขกในงานบุญโอกาสต่างๆ เช่น งานทาํบุญที�บา้น งานประเพณี
หมู่บ้าน งานบวชพระหรือสามเณร งานมงคลสมรสต่างๆ เป็นต้น การกินข้าวขนัโตกของชาว
จงัหวดัน่านจะตอ้งรับประทานขา้วนึ� ง (ขา้วเหนียว) เป็นหลกั ซึ� งขา้วนึ� งดงักล่าวจะใส่กระติsบเล็กๆ 
ประจาํขนัโตก หรืออาจใส่ในกระติsบขนาดใหญ่ที�เรียกวา่ กระติsบหลวง สาํหรับใส่ขา้วนึ� งใหแ้ขกใน
การกินขา้วขนัโตกก็ได ้อาหารสําหรับการกินขา้วขนัโตกนี�  จะเป็นอาหารของชาวเหนือที�จดัเตรียม
ไวห้ลายชนิด เช่น แกงอ่อม แกงแค ไส้อั�ว (ไส้กรอก) จิ�นปิ� ง (เนื�อย่าง) ลาบ นํ� าพริกอ่อง นํ� าพริก
หนุ่ม แคบหมู ผกัสด ผกันึ�ง ฯลฯ 
 การนั�งรับประทานอาหาร ในประเพณีขนัโตกจะนิยมนั�งกบัพื�นซึ� งปูดว้ยเสื�อที�สานดว้ยไม้
ไผ่ที�เรียกว่า สาดเติ�ม แต่ปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงเป็นเสื�อธรรมดาหรืออาจนั�งกบัพื�นไมที้�ยกสูง
ขึ�นมาก็ได ้
 อาหารการกินของคนพื�นเมืองน่านมีภาพโดเด่นที�เป็นเอกลกัษณ์ คล้ายกบัหัวเมืองต่างๆ 
ของภาคเหนือตอนบน คือ นิยมบริโภคขา้วเหนียวเป็นหลกั และชอบอาหารรสจดัที�มีรสเผด็จากพืช
พื�นเมือง คือ มะแข่นเป็นหลกั มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรจาํพวกเครื�องเทศ อาหารของคนน่านมกัจะมี
เป็นเครื�องเคียงเอาไวกิ้นกบัแกง ลาบ หรือตาํนํ� าพริกมีหลายชนิด เช่น ใชย้อด ใบ ดอก เมล็ดหรือฝัก
ของพืช เช่น ผกัไผ่ สาระแหน่ ยอดมะละกอ ดอก ยอด และใบของสะเดา (สะเรียม) เมล็ดก็คือ
มะเขือแจ ้ใบผกัชีฝรั�ง ใบเล็บครุฑ ใบโกสน ใบผกักาด และเมล็ดของผกักาด ผกัขี� หูด ฯลฯ อาหาร
คนน่านมีหลายประเภท เช่น (คณะทาํงานเอกลกัษณ์น่าน, 2549) 
 ประเภทลาบ อนัไดแ้ก่ ลาบเนื�อววั ควาย ปลา สัตวป่์าจาํพวก หมูป่า เกง้ ตุ่น ฯลฯ 
 ประเภทตม้ อนัไดแ้ก่ แกงอ่อม ใชเ้นื�อ ววั ควาย ไก่ หมู ปลา ฯลฯ 
 ประเภทยาํ มี 2 อยา่ง คือ ยาํนํ� า เช่น ยาํไก่ เนื�อตากแหง้ งู ปลาแห้ง กุมตีนควาย เห็ด หรือจะ
เป็น กบ อึ�ง เขียด รกววัหรือควาย ยาํแห้ง เช่น ยาํขนุนหน่อไม ้หรือหน่อไมด้อง หนงัววัหรือควาย 
ยาํมะเขือยาว ยาํถั�วมะเขือ ผกัเฮือก ผกัฮิน และยอดขี� เหล็ก 
 ประเภทส้า (จาํพวกยาํเนื�อแบบดิบๆ รสเผด็) เช่น ส้าเนื�อจาํพวกควาย ววั หมู ปลา มะเขือ 
 ประเภทตาํ เช่น ตาํนํ�าพริก มีหลายชนิด พริกปลาร้า พริกมะกอก พริกมะเขือเทศ พริกนํ�าผกั 
พริกนํ� าปู ฯลฯ รวมถึงตาํกุง้ ตาํปู ตาํกบ ตาํเขียด ตาํเตา (สาหร่ายชนิดหนึ�งอยูใ่นนํ� าจืด) ตาํไข่มดแดง 
ตาํมะม่วงดิบ ตาํกระทอ้น 
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 ประเภทคั�ว (อาหารที�มีนํ� าเป็นส่วนประกอบในปริมาณนอ้ยหรือแทบไม่มี) เช่น แกงคั�วไก่ 
แกงคั�วหมู เครื�องในสัตวต่์างๆ คั�วผาํ (สาหร่ายเม็ดเล็กๆ) คั�วหน่อไม ้คั�วผกัโขม แกงโฮะ ตลอด
จนถึงพืชผกัต่างๆ ที�เราชื�นชอบตามริมรั� วหวัไร่ปลายนา 
 ประเภทห่อนึ�ง ห่อดว้ยใบตองแลว้นาํไปนึ�ง เช่น ห่อนึ�งไก่ หน่อไม ้ปลา 
 ประเภทห่อปิ� ง (แอบ) เช่น แอบหมู ปลา ไข่มดแดง อะออ (สมอง) หมู 
 ประเภทหมกัดอง เช่น ส้มผกักาด ผกัส้มเสี� ยน นํ�าผกั ผกัต่างๆ รวมถึงการหมกัจากเนื�อสัตว ์
เช่น จิ�นส้ม หมูส้ม ปลาส้ม ส้มไข่ปลา ขี�ปลาฟัก ตลอดจนไข่มดแดง แมงมนั 
 ประเภทหลาม คือ การนาํเอาเนื�อ ขา้ว ผกัต่างๆ เขา้เผาไฟจนสุข เช่น หลามเนื�อ ขา้วหลาม 
หลามบอน 
 ประเภทแกง อาหารการกินของคนน่าน ประเภทแกงจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ แกงจากผกั 
ได้แก่ แกงผกักาดผกัชี แกงขนุน แกงหยวก ปลี หน่อไม้ แกงผกัรวมอะยิอะเยาะ คือ มีผกัโขม 
ผกักาด ผกัเสี� ยว ผกัฮาก ผกัปั�ง ผกัแคบ ผกัหระหรือชะอม ฯลฯ อยา่งละนิดละหน่อย และสามารถที�
จะนาํไปนึ�งกินเป็นเครื�องเคียงกบันํ� าพริกได ้รวมถึงฟักทอง มะเขือหนุ่ม ถั�วฝักยาว ผกักาด กะหลํ�า 
เผือก มนั และแกงจากผกัผสมเนื�อหรือสัตว ์คือ แกงแคหรือแกงคั�ว คล้ายแกงสับนกหรือแกงป่า 
แกงชนิดนี� จะมีการใส่ผกัหรือมะเขือรวมดอกข่า ใบพริก ใบพญายอ ชะอม ใบพลู และบางครั� งหรือ
ฤดูกาลจะมีเห็ดเผาะผสมอยูด่ว้ย หรือจะเป็นแกงแคประเภทปลา จะมีกุง้แม่นํ� าตวัเล็กหรือปูนาผสม
อยู่ดว้ย และที�ขาดไม่ไดคื้อเถ้าของชะพลู (เครือจะค่าน) รวมถึงดอกงิ�วแห้ง เห็ดลมแห้ง ส่วนมาก
การแกงผกัหรือแกงแคจะขาดไม่ไดใ้นการปรุงรส คือ มะแข่นและกระเทียม ขิงสด ตาํใหล้ะเอียดใส่
ก่อนยกลงจากเตาช่วยใหน่้ารับประทานยิ�งขึ�น 
 ขนมพื�นเมือง เช่น ขา้วหลาม ขา้วควบ ขา้วแต๋น ขนมซี� ขนมปาด ขนมขี� เลื�อย ขา้วตม้โบ๊ะ 
ขา้วแคบ ขนมลิ�นฟาน ขนมอั�ว ขนมอี�ตู เป็นตน้ 
 ของกินยามว่าง นอกจากเมี�ยงแลว้ยงัมีของกินที�เป็นพืชผลอย่างอื�นอีก เช่น ใบแหนตม้นํ� า
มะขามเปียกและผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะขามป้อม มะก้าย (ผลไม้คล้ายมะไฟมีรสเปรี� ยว) 
มะกอกป่า มะไฟ กระทอ้น ลาํใย ลิ�นจี� ใส่ในใบแหนแลว้มว้น นาํมาอมหรือเคี�ยวเล่น และยงัมีของ
แหง้ขบเคี�ยวเล่น เช่น มะมื�น มะก่อ เมด็มะขามคั�ว เม็ดถั�วพ ูถั�วแระ ของกินยามหนา้หนาวเวลาผงิไฟ 
เช่น เผอืกบ่มหรือนึ�ง มนับ่มหรือนึ�ง มะกู ้หวัมนั มนัพร้าว มนัออ้น และก๋อย ฯลฯ 
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2.9 เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที�ยวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา อาํเภอ
เมือง อาํเภอแม่สาย อาํเภอเชียงแสน และอาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ของนิรุตน์  บวัระกา 
และคณะ (2542) พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาหารและเครื�องดื�ม เป็นค่าใช้จ่ายที�มีความสําคญัเป็น
อนัดบัที�สามรองจากค่าใชจ่้ายดา้นที�พกัและสินคา้ที�ระลึก ทั�งนี� เพราะนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ชื�นชอบ
รสชาติของอาหารไทยและอาหารประจาํทอ้งถิ�นเพราะมีราคาถูกและหาซื�อไดง่้าย แสดงให้เห็นว่า
อาหารไทยและอาหารทอ้งถิ�นเป็นส่วนหนึ�งที�ทาํรายไดใ้หแ้ก่จงัหวดัและประเทศไทย 
 เสงี�ยม  บุญพฒัน์ (2545) ได้ศึกษาเรื� องความคาดหวงัในผลประโยชน์ที�จะไดรั้บจากการ
ท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศที�มาท่องเที�ยวในภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา
จงัหวดัเชียงราย ในเรื�องของความพึงพอใจที�มีต่อผลประโยชน์ที�ไดรั้บจากการท่องเที�ยวในจงัหวดั
เชียงราย พบวา่ การไดลิ้�มรสชาติอาหารและผลไมท้อ้งถิ�นเป็นสิ�งที�นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจมาก
ที�สุดเมื�อเปรียบเทียบกบักิจกรรมอื�นๆ ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูกลิ�น  อุนวิจิตร, กิตติยา  กาวิ
ละ และสุกฤตา  เตียมคาํ (2548) ที�ศึกษาเรื�องพฤติกรรมการเดินทางและลกัษณะของนกัท่องเที�ยวที�
เดินทางมาท่องเที�ยวในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนกัท่องเที�ยวที�
ตอ้งการบริโภคมากที�สุดระหว่างการท่องเที�ยวในจงัหวดัเชียงราย คือ อาหารเหนือหรืออาหาร
พื�นเมือง รองลงมา คือ อาหารไทยภาคกลางและอาหารยโุรป ตามลาํดบั 
 ส่วนสุจิตรา  ริมดุสิต (2545) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศที�มี
ต่อคุณภาพอาหารแบบขันโตกในด้านความสด รสชาติอาหาร และรายการอาหาร พบว่า 
นักท่องเที� ยวมีความพึงพอใจระดับมาก ซึ� งส่วนใหญ่นักท่องเที� ยวชาวต่างประเทศไม่ เคย
รับประทานอาหารแบบขันโตกมาก่อนจึงเกิดความสนใจและต้องการเรียนรู้สิ� งแปลกใหม่ 
วฒันธรรม ประเพณีของจงัหวดัเชียงใหม่ ถือเป็นประสบการณ์ในการเดินทาง 
 นอกจากนี�ประภาพร  แสนภาพ และคณะ (2546) ไดศึ้กษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัแนวทางใน 
การปรับปรุงและพฒันาการบริการนาํเที�ยวในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ แนวทางการพฒันาที�พกัและ
อาหารคือ ควรแนะนาํอาหารพื�นเมืองที�เป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถิ�นให้นกัท่องเที�ยวไดท้ราบและลิ�มลอง
อาหารเหล่านั�น และนกัท่องเที�ยวสามารถเลือกรับประทานอาหารตามความตอ้งการได ้
 และการศึกษาเกี�ยวกบัทศันคติ ความพึงพอใจ หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารทอ้งถิ�น
ของจิตราวดี  สุขยิ�ง (2544) พบว่า อาหารที�นักท่องเที�ยวต้องการบริโภคมากที�สุดในระหว่างที�
เดินทางมาท่องเที�ยว คือ อาหารพื�นเมือง นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีความประทบัใจเกี�ยวกบัอาหาร
ทอ้งถิ�นที�ได้รับประทาน และมีความคิดเห็นว่าเมื�อมาเยือนถิ�นนั�นๆ ควรจะไดรั้บประทานอาหาร
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พื�นเมืองของทอ้งถิ�นนั�นๆ โดยสิ�งที�มีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทานอาหารพื�นเมือง ไดแ้ก่ รสชาติ
ของอาหาร ความสะอาด และความปลอดภยัของอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ ความสะอาดและ
ความปลอดภยัของสถานที� ราคาของอาหารที�มีความเหมาะสม ตลอดจนการให้บริการด้วยความ
เรียบร้อย มีมารยาท สุภาพ และความมีมนุษยสัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการ เป็นตน้ ซึ� งสิ�งต่างๆ เหล่านั�น
มีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจของนักท่องเที�ยว และเพื�อให้อาหารพื�นเมืองแพร่หลายมากยิ�งขึ� น 
อาจจะมีการนาํเสนอรายการอาหารที�ระบุถึงส่วนประกอบ วิธีปรุง และประโยชน์ที�ไดรั้บจากการ
รับประทานอาหารชนิดนั�นๆ เพื�อให้นักท่องเที�ยวไดรั้บทราบและเป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์ถึง
คุณค่าอาหารพื�นเมืองของชาวเหนือไดอี้กทางหนึ�งดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบัสุจิตรา ริมดุสิต (2545) ที�ได้
เสนอแนวคิดในการจดับริการอาหารแก่นักท่องเที�ยวว่า ควรมีการนําเสนอรายการอาหารแบบ
ขันโตกพร้อมกับรายละเอียดเกี�ยวกับส่วนผสม วิธีการปรุง และประโยชน์ที�ได้รับจากการ
รับประทานอาหาร เพื�อให้นักท่องเที�ยวไดท้ราบ เกิดการเรียนรู้ สัมผสัวฒันธรรมประเพณีอาหาร
แบบขนัโตกอยา่งแทจ้ริง และเกิดความรู้สึกพึงพอใจอยา่งสูงสุด 
 ถึงแม้ว่าจะมีผูว้ิจยัเรื� องต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับอาหารและร้านอาหารพื�นเมืองดังได้กล่าว
มาแล้ว แต่ไม่พบว่ามีการวิจยัเกี�ยวกับศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองในการส่งเสริมการท่องเที�ยว 
ดังนั� นผูว้ิจ ัยจึงเห็นว่าควรทาํวิจัยในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะในจังหวดัน่าน ซึ� งเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�กาํลงัเป็นที�นิยม ตามสถิติของกระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา กรมการ
ท่องเที�ยว (2554 อ้างถึงใน องค์การบริหารการพัฒนาพื�นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน 
(องค์การมหาชน), 2556) ที�รายงานว่า จาํนวนนกัท่องเที�ยวของจงัหวดัน่านในปี พ.ศ. 2553 เท่ากบั 
122,275 คน เพิ�มขึ�นจาก 109,504 คน ในปี พ.ศ. 2552 หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 11.65 



 

บทที� 3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาเรื	อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที	ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน เป็นการ

วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ	 งมี
รายละเอียดเกี	ยวกบัระเบียบวธีิวจิยั ดงันี�   

 

3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

 
  3.1.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ  
  กลุ่มประชากรในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มที	 1 กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ  ผูที้	มีประสบการณ์ มีความรู้เกี	ยวกบัอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน  
  กลุ่มที	 2 กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที	ยว และหน่วยงานราชการที	เกี	ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการ
ท่องเที	ยวในจงัหวดัน่าน  
  กลุ่มที	 3 กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน 
  ผูว้ิจยัมีการกาํหนดวิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะ เจาะจง (Purposive Sampling) ทาํ
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล (Key Informants) ที	สามารถเป็นตวัแทนและให้ขอ้มูลได ้
ดงันี�  
  กลุ่มที	 1 กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ  ผูที้	มีประสบการณ์ มีความรู้เกี	ยวกบัอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน 
จาํนวนทั�งสิ�น 5 คน 
  กลุ่มที	 2 กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที	ยว และหน่วยงานราชการที	เกี	ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการ
ท่องเที	ยวในจงัหวดัน่าน จาํนวนทั�งสิ�น 7 คน 
  กลุ่มที	 3 กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน จาํนวนทั�งสิ�น 14 ร้าน 
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  3.1.2 การวจัิยเชิงปริมาณ 
  ประชากรที	ใช้ในการศึกษาสําหรับงานวิจัยนี�  คือ นักท่องเที	ยวชาวไทยที	 เดินทางมา
ท่องเที	ยวจงัหวดัน่าน โดยมีนักท่องเที	ยวชาวไทยจาํนวนทั�งสิ�นประมาณ 224,735 คน (กระทรวง
การท่องเที	ยวและกีฬา, 2555) 
  ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973) โดยกาํหนดระดบัความเชื	อมั	นที	 95% ค่าความ คลาดเคลื	อนไม่เกิน 0.05 ดงันี�  
 

  
2Ne1

N
n

+
=  

 
  ซึ	 งกาํหนดให ้ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N   แทน ขนาดของประชากรที	ศึกษา 
   e   แทน    ความคลาดเคลื	อนของการสุ่มตวัอยา่ง (กาํหนดที	 0.05) 
 
ในการวิจยันี�  ขนาดประชากรที	ตอ้งศึกษา (N) มีจาํนวนเท่ากบั 224,735 คน และกาํหนด

ความคลาดเคลื	อนของการสุ่มตวัอยา่งที	ไม่เกินร้อยละ 5 จึงไดจ้าํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี�  
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          =   399.99 
 
 จากการคาํนวณไดค่้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 399.99 ดงันั�นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที	
ยอมรับไดคื้อจาํนวน 400 คน ซึ	 งเป็นตวัแทนของประชากรที	ใชใ้นการศึกษาวิจยัในครั� งนี�  โดยผูว้จิยั
ทาํการสุ่มตัวอย่างแบบไม่คาํนึงถึงโอกาสของการถูกเลือก (Non-Probability Sampling) โดยใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างที	ตอบแบบสอบถาม
ดว้ยความเตม็ใจ เพื	อใหไ้ดผ้ลของการวจิยัที	มีความน่าเชื	อถือมากที	สุด 
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3.2 เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
เครื	องมือที	ผูว้จิยัใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพครั� งนี�  คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ	 งใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ย 3 ตอน ดงันี�  
ตอนที	 1 ข้อมูลทั	วไปของสถานประกอบการ เช่น ชื	อร้าน ชื	อผูป้ระกอบการ ประเภท

อาหารที	ขาย ที	อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เป็นตน้ 
ตอนที	 2 การประเมินศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที	ยวใน

จงัหวดัน่าน โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนศกัยภาพของอาหารพื�นเมือง 5 ดา้น คือ โอกาสในการพบ
รายการอาหารพื�นเมืองในเมนู (ความยาก/ง่าย) โอกาสใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที	ยว แสดง
ถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ	น ใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ	น และเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ	น (อภิรมย ์ 
พรหมจรรยา, ชุติมา  ต่อเจริญ, และปทุมมาลยั  พฒัโร, 2547)  

ตอนที	 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ	มเติมที	 เกี	ยวกับศักยภาพของอาหารพื�นเมือง
สาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที	ยวในจงัหวดัน่าน และการส่งเสริมการท่องเที	ยวอาหารในปัจจุบนัของ
จงัหวดัน่าน 

 
3.2.2 การวจัิยเชิงปริมาณ 
เครื	 องมือที	ผูว้ิจ ัยใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั� งนี�  คือ แบบสอบถาม ซึ	 งใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ย 6 ตอน ดงันี�  
ตอนที	 1 ขอ้มูลทั	วไป ซึ	 งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที	 2 ความตอ้งการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที	ยว 
ตอนที	 3 การรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที	ยว 
ตอนที	 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที	ยว 
ตอนที	 5 ความพึงพอใจของนกัท่องเที	ยวที	มีต่ออาหารพื�นเมือง 
ตอนที	 6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ	มเติมของนกัท่องเที	ยวที	มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน 
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3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื�องมอื 
 
 1) ผูว้ิจยัทาํการทดสอบเครื	องมือที	ใช้ในการวิจยั ด้วยการตรวจสอบความเที	ยงตรงเชิง
เนื�อหา โดยนาํแบบสอบถามที	สร้างขึ�น ไปปรึกษากบัอาจารยที์	ปรึกษาเพื	อตรวจสอบการใช้ภาษา 
ความยากง่ายในการเขา้ใจ หลงัจากนั�นจึงปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 2) เมื	อปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ที	ปรึกษา จึงนําแบบสอบถามที	ได้ไปให้
ผูเ้ชี	ยวชาญตรวจ เพื	อตรวจหาค่าความเที	ยงตรงหรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับ
วตัถุประสงค์หรือเนื�อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยนําแบบสอบถามให้
ผูเ้ชี	ยวชาญพิจารณาวา่แบบสอบถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่อยา่งไร โดย
ขอ้คาํถามที	มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.5 -1.0 มีค่าความเที	ยงตรง ใช้ได ้หากตํ	ากว่า 0.5 ตอ้งปรับปรุง ยงัใช้
ไม่ได ้ซึ	 งมีสูตรคาํนวณหาค่า IOC ดงันี�  
 

 
N

RIOC ∑
=  

  
 โดยที	 IOC   คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถาม 

   ΣR    คือ  ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี	ยวชาญทั�งหมด 
   N      คือ  จาํนวนผูเ้ชี	ยวชาญ 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.4.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูล

เบื�องตน้จากเอกสาร ผลงานวิจยั วารสารวิชาการที	เกี	ยวขอ้งกบัการท่องเที	ยว และโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ  ผูที้	มีประสบการณ์ มีความรู้เกี	ยวกับอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน กลุ่ม
สมาคมธุรกิจท่องเที	ยวและหน่วยงานราชการที	เกี	ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเที	ยวในจงัหวดัน่าน 
และผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน เพื	อทาํการประเมินศกัยภาพของอาหาร
พื�นเมืองจงัหวดัน่าน และสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที	เกี	ยวกับศักยภาพของอาหาร
พื�นเมือง ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที	ยวอาหารในปัจจุบนัของจงัหวดัน่าน  
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3.4.2 การวจัิยเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที	ยวชาวไทยที	

เดินทางมาท่องเที	ยวจงัหวดัน่าน โดยการแจกแบบสอบถามตามสถานที	สําคญัต่างๆ เช่น สนามบิน 
แหล่งท่องเที	ยวในจงัหวดัน่าน ร้านอาหาร เป็นตน้ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยอธิบายวตัถุประสงค์และวิธีการทาํแบบสอบถามให้ชัดเจนเพื	อความสมบูรณ์ของ
คาํตอบ และนาํแบบสอบถามที	มีความสมบูรณ์มาบนัทึกลงรหสั เพื	อดาํเนินการในขั�นตอนต่อไป 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี	 (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี	ย (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยที	การศึกษาครั� งนี� ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์
การวดัและทาํการวเิคราะห์ค่าสถิติต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1) การวิเคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่านสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที	ยวใน
จงัหวดัน่าน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี	ย (Arithmetic Mean) โดยการประเมินศักยภาพของอาหาร
พื�นเมืองน่าน จาํนวน 13 ประเภท 79 ชนิด ซึ	 งเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ 
(Rating Scale Question) คือ มีศกัยภาพมาก มีศกัยภาพปานกลาง และมีศกัยภาพน้อย โดยมีเกณฑ์
การวดัดงันี�  

มีศกัยภาพมาก  ใหค้ะแนน 3 
มีศกัยภาพปานกลาง ใหค้ะแนน 2 
มีศกัยภาพนอ้ย  ใหค้ะแนน 1 
 
เมื	อไดค้ะแนนรวม โดยการนาํคะแนนแต่ละขอ้มารวมกนัเพื	อหาค่าเฉลี	ยระดบัคะแนนใน

การประเมินศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน โดยสามารถวดัระดับศกัยภาพได้ 3 ระดับ คือ มี
ศกัยภาพสูง มีศกัยภาพปานกลาง และมีศกัยภาพตํ	า แลว้นาํมาจดัช่วงคะแนนดงันี�  

 
ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ	าสุด 
                  จาํนวนระดบั 
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คะแนนสูงสุด คือ 3 คะแนน และคะแนนตํ	าสุดคือ 1 คะแนน ดงันั�นเมื	อนาํมาแทนค่า จะได้
ค่าของช่วงคะแนน ดงันี�  

ช่วงคะแนน = 3 – 1 
        3 
    = 0.67 
 
โดยคะแนนในแต่ละระดบัเป็นดงันี�  
 
คะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง  มีศกัยภาพตํ	า 
คะแนน  1.67 – 2.32 หมายถึง  มีศกัยภาพปานกลาง 
คะแนน  2.33 – 3.00 หมายถึง  มีศกัยภาพสูง 
 
2) การวิเคราะห์ความตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที	ยวชาวไทย      

ที	มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน 
ตอนที	 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทั	วไป ซึ	 งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และ

ตอนที	 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนักท่องเที	ยว วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี	 (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอใน
รูปแบบตาราง 

ตอนที	 2 การวิเคราะห์ความตอ้งการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที	ยว  ตอนที	 3 การ
รับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที	ยว และตอนที	 5 ความพึงพอใจของนกัท่องเที	ยวที	มีต่ออาหาร
พื�นเมือง วเิคราะห์โดยหาค่าเฉลี	ย (Arithmetic Mean) ซึ	 งเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale Question) คือ มากที	สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที	สุด โดยมีเกณฑ์การวดั
ดงันี�  

 
มากที	สุด ใหค้ะแนน 5 
มาก   ใหค้ะแนน 4 
ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
นอ้ย   ใหค้ะแนน 2 
นอ้ยที	สุด ใหค้ะแนน 1 
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เมื	อได้คะแนนรวม โดยการนําคะแนนแต่ละข้อมารวมกันเพื	อหาค่าเฉลี	ยระดับ โดย
สามารถวดัระดบัได ้5 ระดบั คือ ระดบัมากที	สุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย และระดบั
นอ้ยที	สุด แลว้นาํมาจดัช่วงคะแนนดงันี�  

 
ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ	าสุด 
                  จาํนวนระดบั 
 
คะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน และคะแนนตํ	าสุดคือ 1 คะแนน ดงันั�นเมื	อนาํมาแทนค่า จะได้

ค่าของช่วงคะแนน ดงันี�  
 
ช่วงคะแนน = 5 – 1 
        5 
    = 0.8 
 
โดยคะแนนในแต่ละระดบัเป็นดงันี�  
 
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีระดบันอ้ยที	สุด 
คะแนน  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีระดบันอ้ย 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีระดบัปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีระดบัมาก 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีระดบัมากที	สุด 
 
3) การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการท่องเที	ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจังหวดัน่าน 

วเิคราะห์โดยรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการศึกษาวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผูที้	เกี	ยวขอ้ง และใช้
เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื	องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) อนั
เป็นสภาวะแวดลอ้มภายในของการส่งเสริมการท่องเที	ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน รวมทั�ง
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกที	มีผล
ต่อการส่งเสริมการท่องเที	ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน จากนั�นทาํ Matrix Tows เพื	อวิเคราะห์
หาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที	ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่านต่อไป 



ตารางที� 3.1 สรุปวธิีการดาํเนินการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั แหล่งข้อมูล กจิกรรม ผลผลติ การวเิคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค์ข้อที� 1 เพื	อวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของอาหารพื�นเมืองน่านสาํหรับใช้ส่งเสริม
การท่องเที	ยวในจงัหวดัน่าน 

• แนวคิดและทฤษฎีที	เกี	ยวขอ้ง 
• งานวิจยัที	เกี	ยวขอ้ง 
• กลุ่มผูท้รงคุณวฒุิ  ผูท้ี	มีประสบการณ์       

มีความรู้เกี	ยวกบัอาหารพื�นเมืองจงัหวดั
น่าน จาํนวน 5 คน 

• กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที	ยวและหน่วยงาน
ราชการที	เกี	ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการ
ท่องเที	ยวในจงัหวดัน่าน จาํนวน 7 
หน่วยงาน 

• ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมือง 
จาํนวน 14 ร้าน 

• การทบทวนวรรณกรรม 
• การสาํรวจอาหารพื�นเมือง 
• การสมัภาษณ์เชิงลึก 
• การสงัเคราะห์ขอ้มูล 

• ผลการสาํรวจอาหารพื�นเมือง
ที	มีศกัยภาพในจงัหวดัน่าน 

• การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิง
พรรณนา 

วัต ถุ ป ระส งค์ ข้ อที�  2 เพื	 อ ศึ ก ษ าค วาม
ตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึง
พอใจของนักท่องเที	 ยวชาวไทยที	 มี ต่อ
อาหารพื�นเมืองน่าน 

• นกัท่องเที	ยวชาวไทยที	เดินทางมา
ท่องเที	ยวจงัหวดัน่าน จาํนวน 400 คน 

• การสาํรวจนกัท่องเที	ยว • ผลการสาํรวจความตอ้งการ 
การรับรู้ พฤติกรรม และความ
พึงพอใจของนกัท่องเที	ยวที	มี
ต่ออาหารพื�นเมืองน่าน 

• การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิง
พรรณนา 

วัตถุประสงค์ข้อที�  3 เพื	อหาแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที	ยวผ่านอาหารพื�นเมือง
จงัหวดัน่าน 

• ผลการสาํรวจอาหารพื�นเมืองที	มีศกัยภาพ
ในจงัหวดัน่าน 

• ผลการสาํรวจความตอ้งการ การรับรู้ 
พฤติกรรม และความพึงพอใจของ
นกัท่องเที	ยวที	มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน 

• การศึกษาบริบทของการส่ง เสริม
การท่องเที	ยวอาหารในปัจจุบนั
ของจงัหวดัน่าน 

• การสงัเคราะห์ขอ้มูล 

• แนวทางการส่งเสริมการท่อง 
เที	ยวผา่นอาหารพื�นเมือง
จงัหวดัน่าน 

• การวิเคราะห์เชิง
พรรณนาเนื�อหา 
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บทที� 4 

 

ผลการวจิยั 

 
ผลการวิจยัเรื�อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน ในครั� ง

นี� ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่านสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยว
ในจงัหวดัน่าน ศึกษาความตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวชาว
ไทย ที�มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน และหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง
จงัหวดัน่าน ทั�งนี�ผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงันี�  

4.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่านสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวใน
จงัหวดัน่าน 

4.2 การวิเคราะห์ความตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว
ชาวไทย ที�มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน 

4.3 การวเิคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพของอาหารพื�นเมอืงน่านสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวใน

จังหวดัน่าน 

 
4.1.1 ศักยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน แบ่งตามประเภทอาหาร 

 

 
  

ภาพที� 4.1 ศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน แบ่งตามประเภทอาหาร 
 

จากภาพที� 4.1 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน โดยแบ่งตามประเภท
อาหาร พบวา่ อาหารพื�นเมืองน่าน จาํนวน 10 ประเภท มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูง คือ ประเภทอาหาร
จานเดี�ยว ( X = 2.63) ประเภทนึ� ง ( X = 2.52) ประเภทนํ� าพริก ( X = 2.51) ประเภทลาบ/หลู ้( X = 
2.50) ประเภทปิ� ง/ย่าง/ทอด ( X = 2.40) ประเภทหมกัดอง ( X = 2.38) ประเภทแกง  ( X = 2.36) 
ประเภทขนม/อาหารว่าง ( X = 2.35) ประเภทยาํ ( X = 2.34) และประเภทแอ็บ ( X = 2.34) ส่วน
อาหารพื�นเมืองน่านที�มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง มี 3 ประเภท คือ ประเภทคั�ว ( X = 2.24) 
ประเภทตาํ ( X = 2.22) และประเภทส้า ( X = 2.14) นอ้ยที�สุด 

2.36

2.24

2.22

2.34

2.51

2.52

2.40

2.50

2.14

2.38

2.34

2.63

2.35

1.00 1.67 2.33 3.00

ประเภทแกง

ประเภทค่ัว

ประเภทตํา

ประเภทยํา

ประเภทนํ้าพริก

ประเภทน่ึง

ประเภทปิ้ง/ย่าง/ทอด

ประเภทลาบ/หลู้

ประเภทส้า

ประเภทหมักดอง

ประเภทแอ็บ

ประเภทอาหารจานเดี่ยว

ประเภทขนม/อาหารว่าง
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4.1.2 ศักยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ทั�ง 5 ด้าน 
 

 
 

ภาพที� 4.2 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน 

 
จากภาพที� 4.2 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน พบวา่ อาหาร

พื�นเมืองน่าน มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงในดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น สูงที�สุด ( X = 2.72) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.55) และดา้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถิ�น ( X = 2.46) ส่วนที�มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการใช้อาหารพื�นเมือง
ดึงดูดนักท่องเที�ยว ( X = 2.24) และด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.92) ซึ� งมี
ศกัยภาพนอ้ยที�สุด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.92

2.24

2.55

2.72

2.46

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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4.1.3 ศักยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน จําแนกตามประเภท 

1) ประเภทแกง 
 

 
 
ภาพที� 4.3 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง 
 

จากภาพที� 4.3 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง จาํนวน
ทั�งหมด 15 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงอยู ่8 รายการ คือ แกงแค ( X = 2.67) แกงฮงัเล  
( X = 2.67) แกงขนุน หรือแกงบ่าหนุน ( X = 2.51) แกงโฮะ ( X = 2.51) แกงเห็ดเผาะ หรือแกงเห็ด
ถอบ ( X = 2.50) แกงหน่อไม ้( X = 2.47) แกงผกัหวาน ( X = 2.47) และแกงอ่อม ( X = 2.41) ส่วน
อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง ที�มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ แกงปลี ( X = 2.32) แกง
ผกักาด ( X = 2.31) แกงหยวก ( X = 2.26) แกงบอน ( X = 2.20) แกงคูน ( X = 2.16) แกงผกัเสี� ยว  
( X = 2.06) และแกงสนตัถ ์( X = 1.93) 
 
 

2.26

2.51

2.16

2.67

2.20

2.32

2.31

2.06

2.47

2.47

1.93

2.50

2.41

2.67

2.51

1.00 1.67 2.33 3.00

แกงหยวก

แกงขนุน หรือ แกงบ่าหนุน

แกงคูน

แกงแค

แกงบอน

แกงปลี

แกงผักกาด

แกงผักเสี้ยว

แกงผักหวาน

แกงหน่อไม้

แกงสนัตถ์

แกงเห็ดเผาะ หรือ แกงเห็ดถอบ

แกงอ่อม

แกงฮังเล

แกงโฮะ



61 

 
 

ภาพที� 4.4 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง 

 
จากภาพที� 4.4 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง 

พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงในดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น สูงที�สุด ( X = 2.79) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.52) และด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถิ�น ( X = 2.40) ส่วนดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X = 2.14) และดา้นความ
ยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.97) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ตารางที� 4.1 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง แบ่งตามศกัยภาพ 
 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

แกงฮงัเล 
(2.48) 

แกงฮงัเล 
(2.85) 

แกงฮงัเล 
(2.89) 

แกงหน่อไม ้
(2.96) 

แกงแค 
(2.74) 

แกงโฮะ 
(2.33) 

แกงแค 
(2.70) 

แกงเห็ดเผาะ 
(2.74) 

แกงหยวก 
(2.89) 

แกงขนุน 
(2.63) 

แกงแค 
(2.30) 

แกงเห็ดเผาะ 
(2.63) 

แกงขนุน 
(2.70) 

แกงแค 
(2.89) 

แกงผกัหวาน 
(2.48) 

 

 

1.97

2.14

2.52

2.79

2.40

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 
 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

แกงหน่อไม ้
(2.19) 

แกงโฮะ 
(2.56) 

แกงแค 
(2.70) 

แกงบอน 
(2.89) 

แกงหน่อไม ้
(2.44) 

แกงขนุน 
(2.15) 

แกงผกัหวาน 
(2.41) 

แกงหน่อไม ้
(2.67) 

แกงขนุน 
(2.85) 

แกงฮงัเล  
(2.44) 

แกงอ่อม 
(2.11) 

แกงอ่อม 
(2.26) 

แกงผกัหวาน  
(2.63) 

แกงปลี  
(2.85) 

แกงคูน  
(2.41) 

แกงผกัหวาน 
(2.00) 

แกงขนุน 
(2.22) 

แกงอ่อม 
(2.56) 

แกงโฮะ  
(2.85) 

แกงบอน  
(2.41) 

แกงหยวก 
(1.93) 

แกงหน่อไม ้
(2.11) 

แกงหยวก  
(2.52) 

แกงผกักาด  
(2.81) 

แกงปลี  
(2.41) 

แกงผกักาด 
(1.93) 

แกงผกักาด 
(2.04) 

แกงปลี 
(2.52) 

แกงผกัหวาน  
(2.81) 

แกงเห็ดเผาะ 
(2.41) 

แกงเห็ดเผาะ 
(1.93) 

แกงปลี 
(2.00) 

แกงโฮะ  
(2.52) 

แกงเห็ดเผาะ  
(2.78) 

แกงอ่อม  
(2.41) 

แกงปลี 
(1.81) 

แกงคูน 
(1.70) 

แกงผกักาด  
(2.41) 

แกงผกัเสี� ยว  
(2.74) 

แกงผกักาด  
(2.37) 

แกงคูน 
(1.78) 

แกงบอน 
(1.70) 

แกงบอน 
(2.37) 

แกงอ่อม  
(2.70) 

แกงหยวก 
(2.30) 

แกงบอน 
(1.63) 

แกงหยวก  
(1.67) 

แกงคูน  
(2.26) 

แกงฮงัเล  
(2.70) 

แกงโฮะ  
(2.30) 

แกงสนตัถ ์
(1.56) 

แกงผกัเสี� ยว 
(1.67) 

แกงผกัเสี� ยว  
(2.19) 

แกงคูน  
(2.63) 

แกงผกัเสี� ยว  
(2.22) 

แกงผกัเสี� ยว  
(1.48) 

แกงสนตัถ ์ 
(1.56) 

แกงสนตัถ ์ 
(2.15) 

แกงสนตัถ ์ 
(2.44) 

แกงสนตัถ ์ 
(1.96) 

 
จากตารางที� 4.1 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง โดยแบ่งตามศกัยภาพ

ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
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ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า แกงฮงัเล มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ได้แก่ แกงโฮะ แกงแค แกงหน่อไม้ แกงขนุน แกงอ่อม แกงผกัหวาน แกงหยวก แกง
ผกักาด แกงเห็ดเผาะ แกงปลี แกงคูน แกงบอน และแกงสนตัถ์ ส่วนแกงผกัเสี� ยวมีศกัยภาพในดา้น
การพบรายการอาหารน้อยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะแกงฮงัเลเป็นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น 
กอรปกบัสามารถหารับประทานไดง่้ายในแถบพื�นที�ภาคเหนือ จึงสามารถพบในรายการอาหารของ
ร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านได ้

ศกัยภาพดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบวา่ แกงฮงัเล มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ แกงแค แกงเห็ดเผาะ แกงโฮะ แกงผกัหวาน แกงอ่อม แกงขนุน แกงหน่อไม ้แกง
ผกักาด แกงปลี แกงคูน แกงบอน แกงหยวก และแกงผกัเสี� ยว ส่วนแกงสนตัถ์มีศกัยภาพในดา้นการ
ดึงดูดนกัท่องเที�ยวน้อยที�สุด อาจเป็นเพราะแกงฮงัเลเป็นอาหารทอ้งถิ�นภาคเหนือที�คนทั�วไปรู้จกั
เป็นอยา่งดี และมีรสชาติที�สามารถรับประทานได ้ทาํให้เป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยว
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบวา่ แกงฮงัเล มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ แกงเห็ดเผาะ แกงขนุน แกงแค แกงหน่อไม ้แกงผกัหวาน แกงอ่อม แกงหยวก 
แกงปลี แกงโฮะ แกงผกักาด แกงบอน แกงคูน และแกงผกัเสี� ยว ส่วนแกงสนตัถ์มีศกัยภาพในดา้น
วฒันธรรมการกินอาหารของท้องถิ�นน้อยที� สุด เนื� องจากแกงฮังเลเป็นอาหารท้องถิ�นที� นิยม
รับประทานกนั โดยเฉพาะในงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ ของทอ้งถิ�น ซึ� งมกัจะพบแกงฮงัเลเป็น
ส่วนประกอบในขนัโตกเป็นประจาํ แกงฮงัเลจึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�น
เป็นอยา่งดี  

ศกัยภาพดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบวา่ แกงหน่อไม ้มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
แกงหยวก แกงแค แกงบอน แกงขนุน แกงปลี แกงโฮะ แกงผกักาด แกงผกัหวาน แกงเห็ดเผาะ แกง
ผกัเสี� ยว แกงอ่อม แกงฮงัเล และแกงคูน ส่วนแกงสนัตถ์มีศกัยภาพดา้นการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�น
น้อยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะหน่อไมเ้ป็นที�นิยมปลูกกนัอย่างแพร่หลาย และเจริญเติบโตไดดี้ จึง
นาํมาใชท้าํอาหารไดง่้าย และยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นอีกดว้ย 

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบวา่ แกงแค มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ แกงขนุน แกงผกัหวาน แกงหน่อไม ้แกงฮงัเล แกงคูน แกงบอน แกงปลี แกงเห็ดเผาะ แกง
อ่อม แกงผกักาด แกงหยวก แกงโฮะ และแกงผกัเสี� ยว ส่วนแกงสนัตถ์มีศกัยภาพด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะแกงแค เป็นแกงที�ประกอบดว้ยผกัหลากหลาย
ชนิด ซึ� งลว้นแต่เป็นผกัที�หาไดใ้นทอ้งถิ�นภาคเหนือ ทาํให้แกงแคเป็นอาหารที�สะทอ้นถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นสูง 
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2) ประเภทคั�ว 
 

 
 
ภาพที� 4.5 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว 
 

จากภาพที� 4.5 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว จาํนวน
ทั�งหมด 4 รายการ พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดับสูงอยู่ 2 รายการ คือ คั�วแค ( X = 2.41) และคั�ว
หน่อไม ้( X = 2.33) ส่วนคั�วจิTนส้ม หรือคั�วแหนม ( X = 2.18) และคั�วผาํ ( X = 2.06) มีศกัยภาพอยู่
ในระดบัปานกลาง  
 

 
 
ภาพที� 4.6 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว 

 
จากภาพที� 4.6 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว 

พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงในดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น สูงที�สุด ( X = 2.74) รองลงมา คือ ดา้น

2.41

2.18

2.06

2.33

1.00 1.67 2.33 3.00

ค่ัวแค

ค่ัวจ๊ินส้ม หรือ ค่ัวแหนม

ค่ัวผํา

ค่ัวหน่อไม้

1.96

1.88

2.40

2.74

2.24

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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แสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.40) ส่วนที�มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.24) ดา้นความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร 
( X = 1.96) และดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X = 1.88) นอ้ยที�สุด 
 

ตารางที� 4.2 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

คั�วแค 
(2.26) 

คั�วแค 
(2.22) 

คั�วหน่อไม ้
(2.56) 

คั�วหน่อไม ้
(2.89) 

คั�วหน่อไม ้
(2.33) 

คั�วจิTนสม้ 
(1.93) 

คั�วหน่อไม ้
(2.00) 

คั�วแค 
(2.48) 

คั�วแค 
(2.78) 

คั�วผาํ 
(2.33) 

คั�วหน่อไม ้
(1.89) 

คั�วจิTนสม้ 
(1.93) 

คั�วจิTนสม้ 
(2.41) 

คั�วผาํ 
(2.67) 

คั�วแค 
(2.30) 

คั�วผาํ 
(1.78) 

คั�วผาํ 
(1.37) 

คั�วผาํ 
(2.15) 

คั�วจิTนสม้ 
(2.63) 

คั�วจิTนสม้ 
(2.00) 

 
จากตารางที� 4.2 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว โดยแบ่งตามศกัยภาพ

ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า คั�วแค มีศักยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ได้แก่ คั�วจิTนส้ม คั�วหน่อไม ้และคั�วผาํ ซึ� งมีศกัยภาพในดา้นการพบรายการอาหารน้อย
ที� สุด ทั� งนี� อาจเป็นเพราะคั�วแคเป็นที� นิยมรับประทานกันในท้องถิ�น กอรปกับสามารถหา
รับประทานไดง่้ายในแถบพื�นที�ภาคเหนือ จึงสามารถพบในรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมือง
ในจงัหวดัน่านได ้

ศกัยภาพด้านการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนักท่องเที�ยว พบว่า คั�วแค มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ คั�วหน่อไม ้คั�วจิTนส้ม และคั�วผาํ ซึ� งมีศกัยภาพในดา้นการดึงดูดนกัท่องเที�ยวน้อย
ที�สุด อาจเป็นเพราะคั�วแคเป็นอาหารทอ้งถิ�นภาคเหนือที�คนทั�วไปรู้จกัเป็นอย่างดี และมีรสชาติที�
สามารถรับประทานได ้ทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบวา่ คั�วหน่อไม ้มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ คั�วแค คั�วจิTนส้ม และคั�วผาํ ซึ� งมีศกัยภาพในดา้นวฒันธรรมการกินอาหารของ
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ทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากคั�วหน่อไมเ้ป็นอาหารทอ้งถิ�นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น จึง
สะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี  

ศกัยภาพดา้นใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบว่า คั�วหน่อไม ้มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
คั�วแค คั�วผาํ และคั�วจิTนส้ม ซึ� งมีศักยภาพด้านการใช้วตัถุดิบในท้องถิ�นน้อยที�สุด จะเห็นได้ว่า
หน่อไม ้ยงัคงสะทอ้นให้เห็นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นไดสู้ง ทั�งนี� อาจเป็นเพราะหน่อไมเ้ป็นที�นิยม
ปลูกกนัอยา่งแพร่หลาย และเจริญเติบโตไดดี้ จึงนาํมาใชท้าํอาหารไดง่้าย  

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบว่า คั�วหน่อไม ้และคั�วผาํ มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ คั�วแค และคั�วจิTนส้ม ซึ� งมีศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นนอ้ย
ที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะคั�วหน่อไม ้และคั�วผาํ เป็นผกัที�หาได้ในทอ้งถิ�นภาคเหนือ โดยเฉพาะผาํ 
เป็นไมน้ํ� าชนิดหนึ� งที�พบไดใ้นแถบพื�นถิ�นภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั�น จึงเป็นอาหารที�สะทอ้น
ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นสูง  

3) ประเภทตาํ 
 

 
 
ภาพที� 4.7 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ 
 

จากภาพที� 4.7 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ จาํนวน
ทั�งหมด 6 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงอยู ่2 รายการ คือ ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน ( X = 
2.59) และตาํเตา ( X = 2.36) ส่วนอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ ที�มีศกัยภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง ไดแ้ก่ ตาํไข่มดแดง ( X = 2.31) ตาํมะม่วง หรือ ตาํบ่าม่วง ( X = 2.08) ตาํกระทอ้น หรือ ตาํ
บ่าตืน ( X = 2.04) และตาํกุง้ ( X = 1.94) ตามลาํดบั 
 

2.04

1.94

2.59

2.31

2.08

2.36

1.00 1.67 2.33 3.00

ตํากระท้อน หรือ ตําบ่าตืน

ตํากุ้ง

ตําขนุน หรือ ตําบ่าหนุน

ตําไข่มดแดง

ตํามะม่วง หรือ ตําบ่าม่วง

ตําเตา
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ภาพที� 4.8 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ 

 
จากแผนภาพที� 4.8 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภท

ตาํ พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดับสูงในด้านใช้วตัถุดิบในท้องถิ�น สูงที�สุด ( X = 2.71) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.39) ส่วนดา้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถิ�น ( X = 2.25) ดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X = 1.95) และดา้นความ
ยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.80) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ตารางที� 4.3 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

ตาํขนุน 
(2.11) 

ตาํขนุน 
(2.56) 

ตาํขนุน 
(2.81) 

ตาํขนุน 
(2.96) 

ตาํขนุน 
(2.59) 

ตาํเตา 
(2.04) 

ตาํไข่มดแดง 
(2.11) 

ตาํไข่มดแดง 
(2.48) 

ตาํเตา 
(2.89) 

ตาํเตา 
(2.48) 

ตาํกุง้ 
(1.74) 

ตาํมะม่วง 
(1.96) 

ตาํเตา 
(2.48) 

ตาํไข่มดแดง 
(2.85) 

ตาํไข่มดแดง 
(2.44) 

ตาํกระทอ้น 
(1.67) 

ตาํกระทอ้น 
(1.89) 

ตาํมะม่วง 
(2.30) 

ตาํกระทอ้น 
(2.59) 

ตาํมะม่วง 
(2.04) 

1.80

1.95

2.39

2.71

2.25

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ตารางที� 4.3 (ต่อ) 
 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

ตาํไข่มดแดง 
(1.67) 

ตาํเตา 
(1.81) 

ตาํกุง้ 
(2.19) 

ตาํมะม่วง 
(2.52) 

ตาํกระทอ้น 
(2.00) 

ตาํมะม่วง 
(1.59) 

ตาํกุง้ 
(1.37) 

ตาํกระทอ้น 
(2.07) 

ตาํกุง้ 
(2.44) 

ตาํกุง้ 
(1.96) 

 
จากตารางที� 4.3 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ โดยแบ่งตามศกัยภาพ

ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า ตาํขนุน มีศกัยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ ตาํเตา ตาํกุง้ ตาํกระทอ้น ตาํไข่มดแดง และตาํมะม่วง ซึ� งมีศกัยภาพในดา้นการพบ
รายการอาหารน้อยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะตาํขนุนเป็นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น กอรปกบั
สามารถหารับประทานไดง่้าย จึงสามารถพบในรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดั
น่านได ้

ศกัยภาพดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบว่า ตาํขนุน มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ได้แก่ ตาํไข่มดแดง ตาํมะม่วง ตาํกระท้อน ตาํเตา และตาํกุ้ง ซึ� งมีศกัยภาพในด้านการ
ดึงดูดนกัท่องเที�ยวนอ้ยที�สุด อาจเป็นเพราะตาํขนุนเป็นอาหารทอ้งถิ�นที�เป็นที�รู้จกัเป็นอยา่งดี และมี
รสชาติที�สามารถรับประทานได ้ทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบว่า ตาํขนุน มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ตาํไข่มดแดง ตาํเตา ตาํมะม่วง ตาํกุง้ และตาํกระทอ้น ซึ� งมีศกัยภาพในดา้น
วฒันธรรมการกินอาหารของท้องถิ�นน้อยที�สุด ทั� งนี� เนื�องจากตาํขนุนเป็นอาหารท้องถิ�นที�นิยม
รับประทานกนัในทอ้งถิ�น และมกัจะเป็นอาหารที�ใช้ประกอบในงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ ของ
ทอ้งถิ�น จึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี  

ศกัยภาพดา้นใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบวา่ ตาํขนุน มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ตาํ
เตา ตาํไข่มดแดง ตาํกระทอ้น ตาํมะม่วง และตาํกุง้ ซึ� งมีศกัยภาพดา้นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นนอ้ย
ที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะขนุนเป็นที�นิยมปลูกกนัอยา่งแพร่หลาย จึงสามารถหามาทาํอาหารไดง่้าย 
และยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นอีกดว้ย 
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ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบวา่ ตาํขนุน มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ตาํเตา ตาํไข่มดแดง ตาํมะม่วง ตาํกระทอ้น และตาํกุง้ ซึ� งมีศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด  

4) ประเภทยาํ 
 

 
 

ภาพที� 4.9 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ 

 
จากภาพที� 4.9 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ จาํนวน

ทั�งหมด 7 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงอยู ่4 รายการ คือ ยาํหน่อไม ้( X = 2.55) ยาํจิTนไก่ 
( X = 2.50) ยาํผกัเฮือก ( X = 2.43) และยาํเห็ด ( X = 2.42) ส่วนที�เหลือมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ยาํกบ ( X = 2.23) ยาํหนงั ( X = 2.12) และยาํจิTนแหง้ ( X = 2.12) ตามลาํดบั 
 
 

2.23

2.50

2.12

2.43

2.55

2.12

2.42

1.00 1.67 2.33 3.00

ยํากบ

ยําจ๊ินไก่

ยําจ๊ินแห้ง

ยําผักเฮือก

ยําหน่อไม้

ยําหนัง

ยําเห็ด
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ภาพที� 4.10 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ 

 
จากภาพที� 4.10 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ 

พบว่า มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงในดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูงที�สุด ( X = 2.69) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.51) ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น 
( X = 2.38) ส่วนดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X = 2.09) และดา้นความยาก/ง่าย
ในการพบรายการอาหาร ( X = 2.02) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ตารางที� 4.4 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

ยาํกบ 
(2.19) 

ยาํจิTนไก่ 
(2.44) 

ยาํจิTนไก่ 
(2.78) 

ยาํผกัเฮือก 
(2.89) 

ยาํผกัเฮือก 
(2.63) 

ยาํหน่อไม ้
(2.07) 

ยาํหน่อไม ้
(2.44) 

ยาํหน่อไม ้
(2.78) 

ยาํหน่อไม ้
(2.89) 

ยาํหน่อไม ้
(2.56) 

ยาํเห็ด 
(2.07) 

ยาํเห็ด 
(2.26) 

ยาํผกัเฮือก 
(2.70) 

ยาํจิTนไก่ 
(2.78) 

ยาํจิTนไก่ 
(2.48) 

ยาํจิTนไก่ 
(2.00) 

ยาํผกัเฮือก 
(1.96) 

ยาํเห็ด 
(2.63) 

ยาํเห็ด 
(2.67) 

ยาํเห็ด 
(2.48) 

2.02

2.09

2.51

2.69

2.38

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ตารางที� 4.4 (ต่อ) 
 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

ยาํผกัเฮือก 
(1.96) 

ยาํกบ 
(1.93) 

ยาํกบ 
(2.30) 

ยาํกบ 
(2.56) 

ยาํกบ 
(2.19) 

ยาํหนงั 
(1.96) 

ยาํจิTนแหง้ 
(1.85) 

ยาํหนงั 
(2.22) 

ยาํจิTนแหง้ 
(2.56) 

ยาํหนงั 
(2.19) 

ยาํจิTนแหง้ 
(1.89) 

ยาํหนงั 
(1.74) 

ยาํจิTนแหง้ 
(2.19) 

ยาํหนงั 
(2.48) 

ยาํจิTนแหง้ 
(2.11) 

 
จากตารางที� 4.4 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ โดยแบ่งตามศกัยภาพ

ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า ยาํกบ มีศกัยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ ยาํหน่อไม ้ยาํเห็ด ยาํจิTนไก่ ยาํผกัเฮือก และยาํหนงั ส่วนยาํจิTนแหง้มีศกัยภาพในดา้น
การพบรายการอาหารนอ้ยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะยาํกบเป็นความเชื�อของชาวทอ้งถิ�นภาคเหนือที�
ถือวา่เป็นอาหารชั�นดีชั�นหนึ�งของทอ้งถิ�น จึงเป็นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น ทาํให้สามารถพบ
ในรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านไดง่้าย 

ศกัยภาพด้านการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนักท่องเที�ยว พบว่า ยาํจิTนไก่ และยาํหน่อไม้มี
ศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ยาํเห็ด ยาํผกัเฮือก ยาํกบ และยาํจิTนแห้ง ส่วนยาํหนงัมีศกัยภาพใน
ดา้นการดึงดูดนักท่องเที�ยวน้อยที�สุด อาจเป็นเพราะยาํจิTนไก่ และยาํหน่อไมเ้ป็นอาหารทอ้งถิ�นที�
เป็นที�รู้จกั กอปรกบัมีรสชาติและส่วนผสมของวตัถุดิบที�สามารถรับประทานได ้ทาํให้เป็นอาหารที�
สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบวา่ ยาํจิTนไก่ และยาํหน่อไม้
มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ยาํผกัเฮือก ยาํเห็ด ยาํกบ และยาํหนงั ส่วนยาํจิTนแห้งมีศกัยภาพ
ในดา้นวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากยาํจิTนไก่ และยาํหน่อไมเ้ป็น
อาหารทอ้งถิ�นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น เนื�องจากชาวทอ้งถิ�นภาคเหนือที�ถือว่าเป็นอาหาร
ชั�นดีชั� นหนึ� งของท้องถิ�น และมักจะเป็นอาหารที�ใช้ประกอบในงานพิธีต่างๆ ของท้องถิ�น จึง
สะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ศกัยภาพด้านใช้วตัถุดิบในท้องถิ�น พบว่า ยาํผกัเฮือก และยาํหน่อไม้ มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ยาํจิTนไก่ ยาํเห็ด ยาํกบ และยาํจิTนแห้ง ส่วนยาํหนงัมีศกัยภาพดา้นการใชว้ตัถุดิบใน
ทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะผกัเฮือก และหน่อไมเ้ป็นที�นิยมปลูกกนัอย่างแพร่หลาย จึง
สามารถหามาทาํอาหารไดง่้าย และยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นอีกดว้ย 

ศักยภาพด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ�น พบว่า ยาํผกัเฮือก มีศักยภาพสูงที� สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ยาํหน่อไม ้ยาํจิTนไก่ ยาํเห็ด ยาํกบ และยาํหนงั ส่วนยาํจิTนแห้งมีศกัยภาพดา้นความ
เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ซึ� งผกัเฮือกเป็นผกัพื�นบา้นที�พบไดใ้นแถบพื�นถิ�นภาคเหนือ
เป็นจาํนวนมาก และมีสรรพคุณทางยาสูง ทาํให้ชาวทอ้งถิ�นภาคเหนือนิยมนาํมาประกอบอาหาร 
ดงันั�นจึงเป็นอาหารที�สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นสูง  

5) ประเภทนํ�าพริก 
 

 
 

ภาพที� 4.11 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนํ�าพริก 

 
จากภาพที�  4.11 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนํ� าพริก 

จาํนวนทั�งหมด 6 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงถึง 4 รายการ คือ นํ� าพริกอ่อง ( X = 2.81) 
นํ� าพริกหนุ่ม ( X = 2.76) นํ� าพริกนํ� าปู๋  ( X = 2.49) และนํ� าพริกไก ( X = 2.38) ส่วนนํ� าพริกมะเขือ
เทศ ( X = 2.-32) และนํ�าพริกนํ�าผกั ( X = 2.32) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
 

2.38

2.49

2.32

2.32

2.76

2.81

1.00 1.67 2.33 3.00

นํ้าพริกไก

นํ้าพริกนํ้าปู๋

นํ้าพริกนํ้าผัก

นํ้าพริกมะเขือเทศ

นํ้าพริกหนุ่ม

นํ้าพริกอ่อง
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ภาพที� 4.12 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนํ�าพริก 
 

จากภาพที� 4.12 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภท
นํ� าพริก พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงเกือบทุกดา้น โดยในดา้นการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูงที�สุด  
( X = 2.86) รองลงมา ได้แก่ ด้านแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.70) ดา้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.69) และดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X
= 2.36) ส่วนด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.94) มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 

ตารางที� 4.5 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนํ�าพริก แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

นํ� าพริกอ่อง 
(2.52) 

นํ� าพริกอ่อง 
(3.00) 

นํ� าพริกหนุ่ม 
(2.89) 

นํ� าพริกนํ� าผกั 
(2.93) 

นํ� าพริกอ่อง 
(2.85) 

นํ� าพริกหนุ่ม 
(2.37) 

นํ� าพริกหนุ่ม 
(2.93) 

นํ� าพริกนํ� าปู๋ 
(2.81) 

นํ� าพริกนํ� าปู๋ 
(2.89) 

นํ� าพริกนํ� าปู๋ 
(2.81) 

นํ� าพริกนํ� าปู๋ 
(1.85) 

นํ� าพริกไก 
(2.15) 

นํ� าพริกอ่อง 
(2.81) 

นํ� าพริกไก 
(2.85) 

นํ� าพริกหนุ่ม 
(2.78) 

     

1.94

2.36

2.70

2.86

2.69

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ตารางที� 4.5 (ต่อ) 
 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

นํ� าพริกมะเขือเทศ 
(1.81) 

นํ� าพริกมะเขือเทศ 
(2.07) 

นํ� าพริกนํ� าผกั 
(2.74) 

นํ� าพริกหนุ่ม 
(2.85) 

นํ� าพริกไก 
(2.67) 

นํ� าพริกไก 
(1.59) 

นํ� าพริกนํ� าปู๋ 
(2.07) 

นํ� าพริกไก 
(2.63) 

นํ� าพริกอ่อง 
(2.85) 

นํ� าพริกมะเขือเทศ 
(2.56) 

นํ� าพริกนํ� าผกั 
(1.52) 

นํ� าพริกนํ� าผกั 
(1.93) 

นํ� าพริกมะเขือเทศ 
(2.33) 

นํ� าพริกมะเขือเทศ 
(2.81) 

นํ� าพริกนํ� าผกั 
(2.48) 

 
จากตารางที�  4.5 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนํ� าพริก โดยแบ่งตาม

ศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพดา้นความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบวา่ นํ� าพริกอ่อง มีศกัยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ นํ� าพริกหนุ่ม นํ� าพริกนํ� าปู๋  นํ� าพริกมะเขือเทศ และนํ� าพริกไก ส่วนนํ� าพริกนํ� าผกัมี
ศกัยภาพในดา้นการพบรายการอาหารนอ้ยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะนํ� าพริกอ่องเป็นนํ� าพริกพื�นบา้น
ล้านนาที� เป็นที� รู้จกักันอย่างแพร่หลาย ทําให้สามารถพบได้ในรายการอาหารของร้านอาหาร
พื�นเมืองในจงัหวดัน่านไดง่้าย 

ศกัยภาพด้านการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนักท่องเที�ยว พบว่า นํ� าพริกอ่อง มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ นํ� าพริกหนุ่ม นํ� าพริกไก นํ� าพริกมะเขือเทศ และนํ� าพริกนํ� าปู๋  ส่วนนํ� าพริกนํ� า
ผกัมีศกัยภาพในด้านการดึงดูดนักท่องเที�ยวน้อยที�สุด อาจเป็นเพราะนํ� าพริกอ่องมีรสชาติและ
ส่วนผสมของวตัถุดิบที�นกัท่องเที�ยวสามารถรับประทานได ้กอปรกบัเป็นนํ� าพริกพื�นบา้นลา้นนาที�
เป็นที�รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในหมู่นกัท่องเที�ยว ทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวได้
เป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบวา่ นํ� าพริกหนุ่ม มีศกัยภาพ
สูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ นํ� าพริกนํ� าปู๋  นํ� าพริกอ่อง นํ� าพริกนํ� าผกั และนํ� าพริกไก ส่วนนํ� าพริกมะเขือ
เทศมีศกัยภาพในดา้นวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากนํ�าพริกหนุ่มเป็น
อาหารทอ้งถิ�นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�นพอๆ กนักบันํ� าพริกอ่อง และมกัจะเป็นนํ� าพริกที�ใช้
ประกอบในงานพิธีต่างๆ ของทอ้งถิ�น จึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็น
อยา่งดี  
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ศกัยภาพดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบวา่ นํ� าพริกนํ� าผกั มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
นํ� าพริกนํ� าปู๋  นํ� าพริกไก นํ� าพริกหนุ่ม และนํ� าพริกอ่อง ส่วนนํ� าพริกมะเขือเทศมีศกัยภาพดา้นการใช้
วตัถุดิบในทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะนํ� าพริกนํ� าผกั เป็นนํ� าพริกที�ทาํมาจากผกักาดเขียว 
ซึ� งเป็นที�นิยมปลูกกนัอยา่งแพร่หลายในทอ้งถิ�น อีกทั�งยงัสามารถหาไดง่้าย และยงัเป็นการสะทอ้น
ใหเ้ห็นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นอีกดว้ย 

ศักยภาพด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ�น พบว่า นํ� าพริกอ่อง มีศักยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ได้แก่ นํ� าพริกนํ� าปู๋  นํ� าพริกหนุ่ม นํ� าพริกไก และพริกมะเขือเทศ ส่วนนํ� าพริกนํ� าผกัมี
ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด  

6) ประเภทนึ�ง 
 

 
 

ภาพที� 4.13 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ�ง 

 
จากภาพที� 4.13 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ� ง จาํนวน

ทั�งหมด 6 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงทั�งหมดทุกรายการ โดยขา้วนึ�งมีศกัยภาพสูงที�สุด 
( X = 2.88) รองลงมา คือ ห่อนึ� งไก่ ( X = 2.55) ห่อนึ� งปลา ( X = 2.49) ห่อนึ� งหมู ( X = 2.41) ห่อ
นึ�งหน่อไม ้( X = 2.39) และจิTนนึ�ง ( X = 2.39) ตามลาํดบั 
 

2.88

2.39

2.55

2.49

2.39

2.41

1.00 1.67 2.33 3.00

ข้าวน่ึง

จ๊ินน่ึง

ห่อน่ึงไก่

ห่อน่ึงปลา

ห่อน่ึงหน่อไม้

ห่อน่ึงหมู
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ภาพที� 4.14 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ�ง 

 
จากภาพที� 4.14 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ�ง 

พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูงเกือบทุกด้าน โดยในดา้นการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูงที�สุด ( X = 
2.82) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.69) ดา้นความเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.68) และดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนักท่องเที�ยว ( X = 2.43) 
ส่วนดา้นความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.97) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ตารางที� 4.6 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ�ง แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

ขา้วนึ�ง 
(2.44) 

ขา้วนึ�ง 
(3.00) 

ขา้วนึ�ง 
(3.00) 

ขา้วนึ�ง 
(2.96) 

ขา้วนึ�ง 
(3.00) 

ห่อนึ�งหมู 
(2.00) 

ห่อนึ�งหมู 
(2.37) 

ห่อนึ�งไก่ 
(2.78) 

ห่อนึ�งหน่อไม ้
(2.85) 

ห่อนึ�งไก่ 
(2.81) 

ห่อนึ�งไก่ 
(1.96) 

ห่อนึ�งไก่ 
(2.37) 

จิTนนึ�ง 
(2.70) 

ห่อนึ�งไก่ 
(2.81) 

ห่อนึ�งปลา 
(2.70) 

ห่อนึ�งปลา 
(1.93) 

ห่อนึ�งปลา 
(2.37) 

ห่อนึ�งปลา 
(2.63) 

ห่อนึ�งปลา 
(2.81) 

ห่อนึ�งหน่อไม ้
(2.59) 

1.97

2.43

2.69

2.82

2.68

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ตารางที� 4.6  (ต่อ) 
 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

ห่อนึ�งหน่อไม ้
(1.74) 

จิTนนึ�ง 
(2.26) 

ห่อนึ�งหน่อไม ้
(2.56) 

จิTนนึ�ง 
(2.78) 

จิTนนึ�ง 
(2.48) 

จิTนนึ�ง 
(1.74) 

ห่อนึ�งหน่อไม ้
(2.22) 

ห่อนึ�งหมู 
(2.48) 

ห่อนึ�งหมู 
(2.70) 

ห่อนึ�งหมู 
(2.48) 

 
จากตารางที� 4.6 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ�ง โดยแบ่งตามศกัยภาพ

ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า ข้าวนึ� ง มีศกัยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ ห่อนึ� งหมู ห่อนึ� งไก่ ห่อนึ� งปลา และห่อนึ� งหน่อไม ้ส่วนจิTนนึ� งมีศกัยภาพในดา้น
การพบรายการอาหารนอ้ยที�สุด ทั�งนี� เป็นเพราะชาวลา้นนารับประทานขา้วนึ�งเป็นอาหารหลกั ทาํให้
สามารถพบไดใ้นรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านแทบทุกที� 

ศกัยภาพด้านการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนักท่องเที�ยว พบว่า ขา้วนึ� ง มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ห่อนึ� งหมู ห่อนึ� งไก่ ห่อนึ� งปลา และจิTนนึ� ง ส่วนห่อนึ� งหน่อไมมี้ศกัยภาพในดา้น
การดึงดูดนกัท่องเที�ยวนอ้ยที�สุด เนื�องจากขา้วนึ� งเป็นอาหารหลกัของชาวลา้นนา และเป็นที�รู้จกักนั
อยา่งแพร่หลายในหมู่นกัท่องเที�ยว ทาํใหเ้ป็นที�ดึงดูดแก่นกัท่องเที�ยว 

ศกัยภาพด้านแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของท้องถิ�น พบว่า ขา้วนึ� ง มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ห่อนึ� งไก่ จิTนนึ� ง ห่อนึ� งปลา และห่อนึ� งหน่อไม ้ส่วนห่อนึ� งหมูมีศกัยภาพใน
ดา้นวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากชาวลา้นนานิยมรับประทานขา้ว
นึ� งเป็นอาหารหลกั โดยชาวลา้นนารับประทานดว้ยวิธีปั� นขา้วนึ� งเป็นกอ้นเล็กๆ แลว้จิ�มลงไปในนํ� า
แกง หรือนํ�าพริก ซึ� งแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี  

ศกัยภาพดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบวา่ ขา้วนึ�ง มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ห่อนึ� ง
หน่อไม ้ห่อนึ� งไก่ ห่อนึ�งปลา และจิTนนึ�ง ส่วนห่อนึ�งหมูมีศกัยภาพดา้นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นนอ้ย
ที�สุด  

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบวา่ ขา้วนึ� ง มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา 
ได้แก่ ห่อนึ� งไก่ ห่อนึ� งปลา ห่อนึ� งหน่อไม้ และจิTนนึ� ง ส่วนห่อนึ� งหมูมีศกัยภาพด้านความเป็น
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เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด เพราะคนในทอ้งถิ�นนิยมรับประทานขา้วนึ� งเป็นอาหารหลกั จึงทาํ
ใหข้า้วนึ�งเป็นอาหารที�สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นสูง 

7) ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด 
 

 
 

ภาพที� 4.15 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด 

 
จากภาพที� 4.15 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง / ย่าง / 

ทอด จาํนวนทั�งหมด 5 รายการ พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูงเพียง 2 รายการ คือ ไส้อั�ว ( X = 
2.81) และแคบหมู ( X = 2.81) ส่วนจิTนแห้ง ( X = 2.18) ขา้วจี� ( X = 2.13) และแคบไข ( X = 2.05) 
มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� 4.16 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด 

2.13

2.05

2.81

2.18

2.81

1.00 1.67 2.33 3.00

ข้าวจ่ี

แคบไข

แคบหมู

จ๊ินแห้ง

ไส้อ่ัว

1.92

2.36

2.53

2.73

2.45

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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จากภาพที� 4.16 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง 
/ ยา่ง / ทอด พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูงเกือบทุกดา้น โดยในดา้นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูง
ที�สุด ( X = 2.73) รองลงมา ได้แก่ ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.53) 
ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.45) และดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว 
( X = 2.36) ส่วนด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.92) มีศกัยภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 

ตารางที� 4.7 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

แคบหมู 
(2.48) 

ไสอ้ั�ว 
(3.00) 

แคบหมู 
(2.93) 

ไสอ้ั�ว 
(2.85) 

แคบหมู 
(2.96) 

ไสอ้ั�ว 
(2.44) 

แคบหมู 
(2.93) 

ไสอ้ั�ว 
(2.89) 

แคบหมู 
(2.78) 

ไสอ้ั�ว 
(2.89) 

ขา้วจี� 
(1.59) 

ขา้วจี� 
(2.11) 

จิTนแหง้ 
(2.41) 

ขา้วจี� 
(2.78) 

จิTนแหง้ 
(2.33) 

จิTนแหง้ 
(1.56) 

จิTนแหง้ 
(1.89) 

แคบไข 
(2.26) 

จิTนแหง้ 
(2.70) 

แคบไข 
(2.07) 

แคบไข 
(1.52) 

แคบไข 
(1.85) 

ขา้วจี� 
(2.19) 

แคบไข 
(2.56) 

ขา้วจี� 
(2.00) 

 
จากตารางที� 4.7 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง / ย่าง / ทอด โดยแบ่ง

ตามศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า แคบหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ ไส้อั�ว ขา้วจี� และจิTนแห้ง ส่วนแคบไขมีศกัยภาพในดา้นการพบรายการอาหารนอ้ย
ที�สุด ทั�งนี� เพราะแคบหมู เป็นอาหารขึ�นชื�อของชาวล้านนา ซึ� งนิยมใช้รับประทานร่วมกบัอาหาร
อื�นๆ ทาํใหส้ามารถพบไดใ้นรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านแทบทุกที� 

ศกัยภาพด้านการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนักท่องเที�ยว พบว่า ไส้อั�ว มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ แคบหมู ขา้วจี� และจิTนแห้ง ส่วนแคบไขมีศกัยภาพในดา้นการดึงดูดนักท่องเที�ยว
น้อยที�สุด เนื�องจากไส้อั�วเป็นที�รู้จกักนัอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที�ยว โดยการทาํไส้อั�ว เป็น
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วิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ� งที�สามารถรับประทานได้นานขึ� น ซึ� งปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบ
สูญญากาศ ทาํให้สามารถเก็บไวไ้ดน้านมากยิ�งขึ�น จึงเป็นที�ดึงดูดแก่นกัท่องเที�ยวในการซื�อกลบัไป
รับประทานหรือเป็นของฝากอีกดว้ย 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบว่า แคบหมู มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ไส้อั�ว จิTนแห้ง และแคบไข ส่วนขา้วจี�มีศกัยภาพในด้านวฒันธรรมการกิน
อาหารของทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากชาวลา้นนานิยมใช้แคบหมูรับประทานร่วมกบัอาหาร
อื�นๆ เช่น นํ� าพริก ขนมจีนนํ� าเงี� ยว และยงัใช้เป็นส่วนผสมในการตาํนํ� าพริก หรือแกงอีกดว้ย โดย
ชาวล้านนาดั� งเดิม นิยมรับประทานแคบหมูเป็นอาหารมากกว่าเป็นเครื�องแนม ทาํให้แสดงถึง
วฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี  

ศักยภาพด้านใช้วตัถุดิบในท้องถิ�น พบว่า ไส้อั�ว มีศักยภาพสูงที�สุด รองลงมา ได้แก่ 
แคบหมู ขา้วจี� และจิTนแห้ง ส่วนแคบไขมีศกัยภาพดา้นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด ทั�งนี� อาจ
เป็นเพราะไส้อั�วทาํมาจากวตัถุดิบที�สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถิ�น โดยนาํมาแปรรูปให้อยูใ่นวิธีการ
ถนอมอาหาร  

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบวา่ แคบหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ไส้อั�ว จิTนแห้ง และแคบไข ส่วนขา้วจี�มีศกัยภาพด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นน้อย
ที�สุด เพราะคนในทอ้งถิ�นน่านนิยมใชแ้คบหมูเป็นส่วนผสมของอาหาร จึงทาํใหแ้คบหมูเป็นอาหาร
ที�สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นดว้ย 

8) ประเภทลาบ / หลู ้
 

 
 

ภาพที� 4.17 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทลาบ / หลู ้

 
จากภาพที� 4.17 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทลาบ / หลู ้

จาํนวนทั�งหมด 4 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูง 3 รายการ คือ ลาบหมู ( X = 2.68) ลาบ

2.43

2.59

2.68

2.29

1.00 1.67 2.33 3.00

ลาบไก่

ลาบปลา

ลาบหมู

หลู้
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ปลา ( X = 2.59) ลาบไก่ ( X = 2.43) ส่วนหลู้ ( X = 2.29) มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� 4.18 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทลาบ / หลู ้

 
จากภาพที� 4.18 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภท

ลาบ / หลู้ พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูงเกือบทุกดา้น โดยในด้านการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูง
ที�สุด ( X = 2.75) รองลงมา ได้แก่ ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.64) 
ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.49) และดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว 
( X = 2.44) ส่วนด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 2.17) มีศกัยภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 

ตารางที� 4.8 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทลาบ / หลู ้แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

ลาบหมู 
(2.41) 

ลาบหมู 
(2.85) 

ลาบหมู 
(2.78) 

ลาบหมู 
(2.78) 

ลาบหมู 
(2.59) 

ลาบปลา 
(2.15) 

ลาบปลา 
(2.70) 

ลาบปลา 
(2.70) 

ลาบปลา 
(2.78) 

ลาบปลา 
(2.59) 

2.17

2.44

2.64

2.75

2.49

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

ลาบไก่ 
(2.11) 

ลาบไก่ 
(2.52) 

หลู ้
(2.59) 

ลาบไก่ 
(2.74) 

หลู ้
(2.48) 

หลู ้
(2.00) 

หลู ้
(1.67) 

ลาบไก่ 
(2.48) 

หลู ้
(2.70) 

ลาบไก่ 
(2.30) 

 
จากตารางที� 4.8 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทลาบ / หลู้ โดยแบ่งตาม

ศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า ลาบหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ได้แก่ ลาบปลา และลาบไก่ ส่วนหลู้มีศกัยภาพในดา้นการพบรายการอาหารน้อยที�สุด 
ทั�งนี� เป็นเพราะลาบหมูเป็นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น ทาํให้สามารถพบไดใ้นรายการอาหาร
ของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านไดง่้าย 

ศกัยภาพดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบว่า ลาบหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ลาบปลา และลาบไก่ ส่วนหลู้มีศกัยภาพในดา้นการดึงดูดนกัท่องเที�ยวน้อยที�สุด 
อาจเป็นเพราะลาบหมูเป็นอาหารท้องถิ�นภาคเหนือที�คนทั�วไปรู้จกัเป็นอย่างดี และมีรสชาติที�
สามารถรับประทานได ้ทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบว่า ลาบหมู มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ลาบปลา และหลู ้ส่วนลาบไก่มีศกัยภาพในดา้นวฒันธรรมการกินอาหารของ
ทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั� งนี� เนื�องจากลาบหมูเป็นอาหารท้องถิ�นที�นิยมรับประทานกันในท้องถิ�น ซึ� ง
มกัจะพบเป็นส่วนประกอบอยูใ่นขนัโตกเป็นประจาํ ลาบหมูจึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหาร
ของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี   

ศักยภาพด้านใช้วตัถุดิบในท้องถิ�น พบว่า ลาบหมู และลาบปลามีศักยภาพสูงที� สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ลาบไก่ ส่วนหลู้มีศกัยภาพด้านการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็น
เพราะลาบหมูและลาบปลามีส่วนประกอบที�ลว้นแลว้แต่ใชว้ตัถุดิบที�สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถิ�น 

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบว่า ลาบหมู และลาบปลามีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ได้แก่ หลู ้ส่วนลาบไก่มีศกัยภาพด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ�นน้อยที�สุด 



83 

เนื�องจากลาบหมู และลาบปลาเป็นอาหารที�นิยมทาํกินกนัในโอกาสพิเศษหรืองานเลี� ยงหรือใน
เทศกาลต่างๆ จึงเป็นอาหารที�สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

9) ประเภทส้า 
 

 
 

ภาพที� 4.19 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า 
 
จากภาพที� 4.19 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า จาํนวน

ทั�งหมด 5 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงเพียง 1 รายการเท่านั�น คือ ส้ามะเขือ ( X = 2.36) 
ส่วนส้าจิTน ( X = 2.20) ส้าหมู ( X = 2.10) ส้ายอดมะขาม ( X = 2.04) และส้าปลา ( X = 2.01) มี
ศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� 4.20 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า 

 

2.20

2.10

2.01

2.36

2.04

1.00 1.67 2.33 3.00

ส้าจ๊ิน

ส้าหมู

ส้าปลา

ส้ามะเขือ

ส้ายอดมะขาม

1.77

1.74

2.41

2.55

2.24

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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จากภาพที� 4.20 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า 
พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดับสูงในด้านการใช้วตัถุดิบในท้องถิ�นสูงที�สุด ( X = 2.55) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.41) ส่วนดา้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถิ�น ( X = 2.24) ด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.77) และดา้นการใช้
อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X = 1.74) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางที� 4.9 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

สา้มะเขือ 
(2.00) 

สา้มะเขือ 
(1.78) 

สา้มะเขือ 
(2.70) 

สา้มะเขือ 
(2.74) 

สา้มะเขือ 
(2.59) 

สา้จิTน 
(1.89) 

สา้จิTน 
(1.74) 

สา้จิTน 
(2.48) 

สา้ยอดมะขาม 
(2.74) 

สา้จิTน 
(2.44) 

สา้หมู 
(1.85) 

สา้หมู 
(1.74) 

สา้หมู 
(2.37) 

สา้จิTน 
(2.44) 

สา้หมู 
(2.11) 

สา้ปลา 
(1.67) 

สา้ปลา 
(1.74) 

สา้ปลา 
(2.30) 

สา้หมู 
(2.44) 

สา้ยอดมะขาม 
(2.07) 

สา้ยอดมะขาม 
(1.44) 

สา้ยอดมะขาม 
(1.70) 

สา้ยอดมะขาม 
(2.22) 

สา้ปลา 
(2.37) 

สา้ปลา 
(2.00) 

 
จากตารางที� 4.9 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า โดยแบ่งตามศกัยภาพ

ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
ศกัยภาพดา้นความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า ส้ามะเขือ มีศกัยภาพสูงที�สุด 

รองลงมา ได้แก่ ส้าจิTน ส้าหมู และส้าปลา ส่วนส้ายอดมะขามมีศกัยภาพในด้านการพบรายการ
อาหารนอ้ยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะส้ามะเขือเป็นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น และสามารถทาํ
ไดง่้าย ทาํใหพ้บไดใ้นรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน 

ศกัยภาพดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบวา่ ส้ามะเขือ มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ได้แก่ ส้าจิTน ส้าหมู และส้าปลา ส่วนส้ายอดมะขามมีศักยภาพในด้านการดึงดูด
นกัท่องเที�ยวน้อยที�สุด อาจเป็นเพราะส้ามะเขือเป็นอาหารทอ้งถิ�นภาคเหนือที�มีรสชาติที�สามารถ
รับประทานได ้จึงทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบวา่ ส้ามะเขือ มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ส้าจิTน ส้าหมู และส้าปลา ส่วนส้ายอดมะขามมีศกัยภาพในดา้นวฒันธรรมการ
กินอาหารของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด  

ศกัยภาพดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบวา่ ส้ามะเขือ และส้ายอดมะขาม มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ส้าจิTน และส้าหมู ส่วนส้าปลามีศกัยภาพดา้นการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�นน้อยที�สุด 
ทั� งนี� เป็นเพราะมะเขือ และยอดมะขามเป็นที� นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในท้องถิ�น และ
เจริญเติบโตได้ดี จึงสามารถหามาใช้ประกอบอาหารได้ง่าย ซึ� งชาวล้านนาส่วนใหญ่นิยมนํามา
ทาํอาหารประเภทส้า 

ศักยภาพด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ�น พบว่า ส้ามะเขือ มีศักยภาพสูงที� สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ส้าจิTน ส้าหมู และส้ายอดมะขาม ส่วนส้าปลามีศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด  

10)   ประเภทหมกัดอง 
 

 
 

ภาพที� 4.21 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทหมกัดอง 

 
จากภาพที� 4.21 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทหมกัดอง 

จาํนวนทั�งหมด 3 รายการ พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูงเพียง 1 รายการเท่านั�น คือ จิTนส้ม หรือ 
แหนม ( X = 2.62) ส่วนผกักาดส้ม ( X = 2.31) และปลาส้ม ( X = 2.20) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ตามลาํดบั 
 

2.62

2.20

2.31

1.00 1.67 2.33 3.00

จ๊ินส้ม หรือ แหนม

ปลาส้ม

ผักกาดส้ม
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ภาพที� 4.22 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทหมกัดอง 
 

จากภาพที� 4.22 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภท
หมกัดอง พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงเกือบทุกดา้น โดยในดา้นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูงที�สุด 
( X = 2.58) รองลงมา ได้แก่ ด้านแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.56) ดา้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.44) และดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X
= 2.43) ส่วนด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.88) มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

 

ตารางที� 4.10 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทหมกัดอง แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

จิTนสม้ หรือ แหนม 
(2.19) 

จิTนสม้ หรือ แหนม 
(2.70) 

จิTนสม้ หรือ แหนม 
(2.78) 

จิTนสม้ หรือ แหนม 
(2.67) 

จิTนสม้ หรือ แหนม 
(2.78) 

ผกักาดสม้ 
(1.74) 

ปลาสม้ 
(2.41) 

ผกักาดสม้ 
(2.59) 

ผกักาดสม้ 
(2.67) 

ผกักาดสม้ 
(2.37) 

ปลาสม้ 
(1.70) 

ผกักาดสม้ 
(2.19) 

ปลาสม้ 
(2.30) 

ปลาสม้ 
(2.41) 

ปลาสม้ 
(2.19) 

 

1.88

2.43

2.56

2.58

2.44

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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จากตารางที� 4.10 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทหมกัดอง โดยแบ่งตาม
ศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  

ศกัยภาพดา้นความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบวา่ จิTนส้ม หรือแหนม มีศกัยภาพ
สูงที�สุด รองลงมา คือ ผกักาดส้ม ส่วนปลาส้มมีศกัยภาพในด้านการพบรายการอาหารน้อยที�สุด 
ทั�งนี� อาจเป็นเพราะจิTนส้มเป็นที�นิยมรับประทานกันในท้องถิ�น ทาํให้สามารถพบได้ในรายการ
อาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน 

ศกัยภาพดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบวา่ จิTนส้ม หรือแหนม มีศกัยภาพ
สูงที�สุด รองลงมา คือ ปลาส้ม ส่วนผกักาดส้มมีศกัยภาพในดา้นการดึงดูดนักท่องเที�ยวน้อยที�สุด 
เนื�องจากจิTนส้มเป็นอาหารทอ้งถิ�นภาคเหนือที�มีรสชาติที�สามารถรับประทานได ้มีรสเปรี� ยวเป็นที�
ถูกปากของนกัท่องเที�ยว จึงทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพด้านแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของท้องถิ�น พบว่า จิTนส้ม หรือแหนม มี
ศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา คือ ผกักาดส้ม ส่วนปลาส้มมีศกัยภาพในดา้นวฒันธรรมการกินอาหาร
ของทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากจิTนส้มเป็นอาหารทอ้งถิ�นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น ซึ� ง
นาํมารับประทานเป็นกบัขา้วโดยการนาํไปยา่งไฟทั�งห่อ หรือนาํไปปรุงอาหารประเภทต่างๆ ไดอี้ก
ดว้ย จิTนส้มจึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี   

ศักยภาพด้านใช้วตัถุดิบในท้องถิ�น พบว่า จิTนส้ม และผกักาดส้มมีศักยภาพสูงที� สุด 
รองลงมา คือ ปลาส้ม ซึ� งมีศกัยภาพดา้นการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�นน้อยที�สุด ทั�งนี� เป็นเพราะจิTนส้ม 
และผกักาดส้มมีส่วนประกอบที�ลว้นแลว้แต่ใชว้ตัถุดิบที�สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถิ�น 

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบวา่ จิTนส้ม หรือแหนม มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา คือ ผกักาดส้ม ส่วนปลาส้มมีศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด เนื�อง
จากจิTนส้มเป็นอาหารประเภทหมกัดองที�ชาวล้านนาส่วนใหญ่ทาํไวส้ําหรับใช้เป็นเครื�องปรุงรส 
และเป็นส่วนผสมของตาํรับอาหารต่างๆ ในทอ้งถิ�น จึงสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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11)   ประเภทแอบ็ 
 

 
 

ภาพที� 4.23 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแอบ็ 

 
จากภาพที� 4.23 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแอ็บ จาํนวน

ทั�งหมด 3 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูง 2 รายการ คือ แอบ็หมู ( X = 2.44) และแอบ็ปลา 
( X = 2.39) ส่วนแอบ็อ่องออ ( X = 2.19) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� 4.24 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแอบ็ 

 
จากภาพที� 4.24 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภท

แอบ็ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงในดา้นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูงที�สุด ( X = 2.64) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.57) และดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

2.39

2.44

2.19

1.00 1.67 2.33 3.00

แอ็บปลา

แอ็บหมู

แอ็บอ่องออ หรือแอ็บสมองหมู

1.78

2.25

2.57

2.64

2.44

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ของทอ้งถิ�น ( X = 2.44) ส่วนด้านการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนักท่องเที�ยว ( X = 2.25) และด้าน
ความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.78) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที� 4.11 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแอบ็ แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

แอบ็หมู 
(1.81) 

แอบ็หมู 
(2.48) 

แอบ็ปลา 
(2.67) 

แอบ็หมู 
(2.70) 

แอบ็หมู 
(2.56) 

แอบ็ปลา 
(1.78) 

แอบ็ปลา 
(2.33) 

แอบ็หมู 
(2.63) 

แอบ็ปลา 
(2.67) 

แอบ็ปลา 
(2.48) 

แอบ็อ่องออ 
(1.74) 

แอบ็อ่องออ 
(1.93) 

แอบ็อ่องออ 
(2.41) 

แอบ็อ่องออ 
(2.56) 

แอบ็อ่องออ 
(2.30) 

 

จากตารางที�  4.11 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแอ็บ โดยแบ่งตาม
ศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  

ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า แอ็บหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา คือ แอ็บปลา ส่วนแอ็บอ่องออมีศกัยภาพในดา้นการพบรายการอาหารน้อยที�สุด เพราะ
แอ็บหมูเป็นอาหารที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น กอรปกบัสามารถหารับประทานไดง่้ายในแถบ
พื�นที�ภาคเหนือ จึงสามารถพบไดใ้นรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน 

ศกัยภาพดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบว่า แอ็บหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา คือ แอ็บปลา ส่วนแอ็บอ่องออมีศกัยภาพในดา้นการดึงดูดนักท่องเที�ยวน้อยที�สุด ทั�งนี�
เนื�องจากแอ็บหมูเป็นอาหารทอ้งถิ�นภาคเหนือที�มีรสชาติที�นกัท่องเที�ยวสามารถรับประทานได ้จึง
ทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบว่า แอ็บปลา มีศกัยภาพสูง
ที�สุด รองลงมา คือ แอบ็หมู ส่วนแอบ็อ่องออมีศกัยภาพในดา้นวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น
นอ้ยที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากแอบ็ปลาเป็นอาหารทอ้งถิ�นที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น จึงสะทอ้นถึง
วฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี   
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ศกัยภาพดา้นใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบวา่ แอ็บหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา คือ แอ็บ
ปลา ส่วนแอบ็อ่องออมีศกัยภาพดา้นการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะแอบ็หมู
มีส่วนประกอบที�ลว้นแลว้แต่ใชว้ตัถุดิบที�สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถิ�น 

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบวา่ แอ็บหมู มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา 
คือ แอ็บปลา ส่วนแอ็บอ่องออมีศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นน้อยที�สุด เนื�องจาก
แอ็บเป็นวิธีการทาํอาหารของชาวลา้นนา โดยนาํวตัถุดิบมาคลุกเคลา้กบัเครื�องปรุงก่อน แลว้นาํมา
ห่อดว้ยใบตอง และนาํไปปิ� งหรือยา่งดว้ยไฟอ่อนๆ จนขา้งในสุก จึงสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

12)   ประเภทจานเดี�ยว 
 

 
 

ภาพที� 4.25 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทจานเดี�ยว 
 

จากภาพที� 4.25 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทจานเดี�ยว 
พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูงทั�ง 2 รายการ โดยขนมจีนนํ� าเงี� ยว ( X = 2.67) มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา คือ ขา้วซอย ( X = 2.59)  
 

 
 

ภาพที� 4.26  ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทจานเดี�ยว 

2.67

2.59

1.00 1.67 2.33 3.00

ขนมจีนนํ้าเงี้ยว

ข้าวซอย

2.09

2.83

2.78

2.74

2.70

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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จากภาพที� 4.26 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภท
จานเดี�ยว พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูงเกือบทุกด้าน โดยในด้านการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูด
นักท่องเที�ยวสูงที� สุด ( X = 2.83) รองลงมา ได้แก่ ด้านแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของ
ทอ้งถิ�น ( X = 2.78) ดา้นการใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�น ( X = 2.74) และด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถิ�น ( X = 2.70) ส่วนดา้นความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 2.09) มีศกัยภาพอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

 
ตารางที� 4.12 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทจานเดี�ยว แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ

อาหาร(ความยาก/
ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร

พื�นเมอืงดงึดูด
นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง

วฒันธรรมการกนิ
อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน

ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ�น 

ขา้วซอย 
(2.19) 

ขนมจีนนํ� าเงี�ยว 
(2.93) 

ขนมจีนนํ� าเงี�ยว 
(2.89) 

ขนมจีนนํ� าเงี�ยว 
(2.74) 

ขนมจีนนํ� าเงี�ยว 
(2.81) 

ขนมจีนนํ� าเงี�ยว 
(2.00) 

ขา้วซอย 
(2.74) 

ขา้วซอย 
(2.67) 

ขา้วซอย 
(2.73) 

ขา้วซอย 
(2.59) 

 

จากตารางที� 4.12 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทจานเดี�ยว โดยแบ่งตาม
ศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  

ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า ขา้วซอย มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา คือ ขนมจีนนํ� าเงี�ยว ทั�งนี� เนื�องจากขา้วซอยเป็นอาหารพื�นบา้นลา้นนาที�เป็นที�รู้จกักนัอยา่ง
แพร่หลาย กอรปกบัมีเครื�องปรุงและวิธีการทาํที�ไม่ยุง่ยากเท่าขนมจีนนํ� าเงี� ยว จึงทาํให้สามารถพบ
ในรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านไดแ้ทบทุกร้าน 

ศกัยภาพดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบวา่ ขนมจีนนํ� าเงี� ยว มีศกัยภาพสูง
ที� สุด รองลงมา คือ ข้าวซอย อาจเป็นเพราะขนมจีนนํ� าเงี� ยวเป็นอาหารท้องถิ�นภาคเหนือที�
นักท่องเที�ยวรู้จกักันเป็นอย่างดี มีกลิ�นและรสชาติที�สามารถรับประทานได้ ทาํให้เป็นอาหารที�
สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพด้านแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของท้องถิ�น พบว่า ขนมจีนนํ� าเงี� ยว มี
ศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา คือ ขา้วซอย เนื�องจากชาวลา้นนาถือวา่เป็นอาหารชั�นดีของทอ้งถิ�น และ
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มกัจะทาํขนมจีนนํ� าเงี�ยวเป็นอาหารที�ใชป้ระกอบในงานบุญงานพิธีต่างๆ ของทอ้งถิ�น จึงสะทอ้นถึง
วฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี   

ศกัยภาพดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบวา่ ขนมจีนนํ� าเงี� ยว มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา คือ 
ขา้วซอย ทั�งนี� เป็นเพราะนํ� าเงี�ยวมีส่วนประกอบเฉพาะคือ เกสรงิ�ว ที�สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถิ�น จึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นมาประกอบอาหารของชาวลา้นนา 

ศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น พบว่า ขนมจีนนํ� าเงี� ยว มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา คือ ขา้วซอย เนื�องจากคนลา้นนานิยมนาํเกสรงิ�วมาตากแห้งแลว้ใส่ในนํ� าขนมจีนนํ� าเงี� ยว
ดว้ย ซึ� งตน้งิ�วพบไดโ้ดยทั�วไป ยกเวน้ภาคใต ้แต่จะพบไดม้ากทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยมี
ความเชื�อวา่มีสรรพคุณทางยาสูง จึงสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

13)   ประเภทขนม / อาหารวา่ง 
 

 
 

ภาพที� 4.27 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทขนม / อาหารวา่ง 
 

จากภาพที� 4.27 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทขนม / อาหาร
วา่ง จาํนวนทั�งหมด 13 รายการ พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงอยู ่7 รายการ คือ ขา้วหลาม ( X = 

2.23

2.24

2.46

2.10

2.69

2.24

2.36

2.47

2.01

2.24

2.44

2.59

2.53

1.00 1.67 2.33 3.00

ข้าวควบ

ข้าวแคบ

ข้าวแต๋น

ข้าววิตู

ข้าวหลาม

ข้าวต้มโบ๊ะ

ขนมซ่ี

ขนมปาด

ขนมขี้เลื่อย

ขนมอ่ัว

เหมี้ยง

มะไฟจีน

สาหร่ายไก
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2.69) มะไฟจีน ( X = 2.59) สาหร่ายไก ( X = 2.53) ขนมปาด ( X = 2.47) ข้าวแต๋น ( X = 2.46) 
เหมี� ยง ( X = 2.44) และขนมซี�  ( X = 2.36) ส่วนขนม / อาหารว่าง ที�มีศกัยภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ข้าวแคบ ( X = 2.24) ข้าวต้มโบ๊ะ ( X = 2.24) ขนมอั�ว ( X = 2.24) ข้าวควบ ( X = 
2.23) ขา้ววตูิ ( X = 2.10) และขนมขี� เลื�อย ( X = 2.01) 
 

 
 

ภาพที� 4.28 ศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทขนม / อาหารวา่ง 
 
จากภาพที� 4.28 แสดงผลการศึกษาศกัยภาพทั�ง 5 ดา้น ของอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภท

ขนม / อาหารวา่ง พบวา่ มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงในดา้นใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูงที�สุด ( X = 2.74) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.57) และดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการ
กินอาหารของทอ้งถิ�น ( X = 2.50) ส่วนดา้นการใช้อาหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว ( X = 2.28) 
และดา้นความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร ( X = 1.68) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.68

2.28

2.50

2.74

2.57

1.00 1.67 2.33 3.00

ด้านการพบรายการอาหาร (ความยาก/ง่าย)

ด้านการใช้อาหารพ้ืนเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านแสดงถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถ่ิน

ด้านใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
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ตารางที� 4.13 อาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทขนม / อาหารวา่ง แบ่งตามศกัยภาพ 

 
ด้านการพบรายการ
อาหาร(ความยาก/

ง่าย) 

ด้านการใช้อาหาร
พื�นเมอืงดงึดูด

นักท่องเที�ยว 

ด้านแสดงถึง
วฒันธรรมการกนิ

อาหารของท้องถิ�น 

ด้านใช้วตัถุดบิใน
ท้องถิ�น 

ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

มะไฟจีน 
(1.93) 

ขา้วหลาม 
(2.93) 

ขา้วหลาม 
(2.85) 

ขา้วหลาม 
(3.00) 

ขา้วหลาม 
(2.93) 

สาหร่ายไก 
(1.93) 

มะไฟจีน 
(2.74) 

เหมี�ยง 
(2.85) 

เหมี�ยง 
(2.93) 

ขนมปาด 
(2.81) 

ขา้วควบ 
(1.78) 

สาหร่ายไก 
(2.63) 

มะไฟจีน 
(2.81) 

ขนมซี� 
(2.89) 

เหมี�ยง 
(2.78) 

ขา้วแคบ 
(1.74) 

ขา้วแต๋น 
(2.59) 

ขนมปาด 
(2.70) 

ขนมปาด 
(2.85) 

มะไฟจีน 
(2.70) 

ขา้วหลาม 
(1.74) 

ขนมปาด 
(2.33) 

ขา้วแต๋น 
(2.67) 

มะไฟจีน 
(2.78) 

สาหร่ายไก 
(2.70) 

ขนมขี�เลื�อย 
(1.70) 

ขนมซี� 
(2.30) 

สาหร่ายไก 
(2.63) 

สาหร่ายไก 
(2.78) 

ขา้วแต๋น 
(2.70) 

ขา้วแต๋น 
(1.67) 

เหมี�ยง 
(2.22) 

ขนมซี� 
(2.44) 

ขา้วแต๋น 
(2.67) 

ขา้วตม้โบ๊ะ 
(2.63) 

ขา้ววติ ู
(1.63) 

ขา้วควบ 
(2.07) 

ขา้วตม้โบ๊ะ 
(2.41) 

ขา้ววติู 
(2.67) 

ขนมซี� 
(2.52) 

ขนมซี� 
(1.63) 

ขา้วแคบ 
(2.07) 

ขนมอั�ว 
(2.41) 

ขา้วตม้โบ๊ะ 
(2.67) 

ขนมอั�ว 
(2.48) 

ขนมปาด 
(1.63) 

ขนมอั�ว 
(2.07) 

ขา้วแคบ 
(2.37) 

ขนมอั�ว 
(2.67) 

ขา้วแคบ 
(2.41) 

ขนมอั�ว 
(1.59) 

ขา้วตม้โบ๊ะ 
(2.00) 

ขา้วควบ 
(2.30) 

ขา้วควบ 
(2.63) 

ขา้วควบ 
(2.37) 

ขา้วตม้โบ๊ะ 
(1.48) 

ขา้ววติ ู
(1.89) 

ขา้ววติู 
(2.11) 

ขา้วแคบ 
(2.63) 

ขา้ววติู 
(2.22) 

เหมี�ยง 
(1.44) 

ขนมขี�เลื�อย 
(1.74) 

ขนมขี�เลื�อย 
(1.96) 

ขนมขี�เลื�อย 
(2.44) 

ขนมขี�เลื�อย 
(2.19) 

 
จากตารางที� 4.13 แสดงผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทขนม / อาหารว่าง โดย

แบ่งตามศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี�  
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ศกัยภาพด้านความยาก/ง่ายในการพบรายการอาหาร พบว่า มะไฟจีน และสาหร่ายไก มี
ศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ขา้วควบ ขา้วแคบ ขา้วหลาม ขนมขี� เลื�อย ขา้วแต๋น ขา้ววตูิ ขนมซี� 
ขนมปาด ขนมอั�ว และขา้วตม้โบ๊ะ ส่วนเหมี�ยงมีศกัยภาพในด้านการพบรายการอาหารน้อยที�สุด 
ทั�งนี� อาจเป็นเพราะมะไฟจีนและสาหร่ายไกเป็นสินคา้โอทอปขึ�นชื�อของจงัหวดัน่าน โดยชาวบา้น
ได้นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกวางจําหน่าย ทําให้สามารถพบเห็นได้ทั�วไปตาม
ร้านอาหารพื�นเมืองและร้านขายของฝากในจงัหวดัน่านได ้

ศกัยภาพดา้นการใชอ้าหารพื�นเมืองดึงดูดนกัท่องเที�ยว พบวา่ ขา้วหลาม มีศกัยภาพสูงที�สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ มะไฟจีน สาหร่ายไก ขา้วแต๋น ขนมปาด ขนมซี� เหมี�ยง ขา้วควบ ขา้วแคบ ขนมอั�ว 
ขา้วตม้โบะ๊ และขา้ววิตู ส่วนขนมขี� เลื�อยมีศกัยภาพในดา้นการดึงดูดนกัท่องเที�ยวนอ้ยที�สุด อาจเป็น
เพราะขา้วหลามเป็นขนมหรืออาหารวา่งที�รู้จกักนัอย่างแพร่หลาย และมีรสชาติที�หวาน มนั อร่อย 
เป็นที�ถูกปากนกัท่องเที�ยว ทาํใหเ้ป็นที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศกัยภาพดา้นแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของทอ้งถิ�น พบวา่ ขา้วหลาม และเหมี�ยง มี
ศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ มะไฟจีน ขนมปาด ขา้วแต๋น สาหร่ายไก ขนมซี� ขา้วตม้โบะ๊ ขนม
อั�ว ขา้วควบ ขา้วแคบ และขา้ววิตู ส่วนขนมขี� เลื�อยมีศกัยภาพในดา้นวฒันธรรมการกินอาหารของ
ท้องถิ�นน้อยที�สุด เนื�องจากข้าวหลามและเหมี� ยง เป็นอาหารว่างชนิดหนึ� งที�ชาวล้านนานิยมทาํ
รับประทานกนั อีกทั�งเหมี�ยงยงัเป็นของว่างหลงัอาหารของชาวลา้นนา โดยจะเคี�ยวเหมี�ยงเพื�อลา้ง
ปาก และลดความเผ็ดที�ค้างอยู่ในปาก เพื�อเป็นการสร้างบรรยากาศในการคุยกนัระหว่างคนใน
ครอบครัวช่วงหลงัอาหาร จึงเป็นการสะทอ้นเห็นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นชาว
ลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี  

ศกัยภาพด้านใช้วตัถุดิบในทอ้งถิ�น พบว่า ขา้วหลาม มีศกัยภาพสูงที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
เหมี�ยง ขนมซี� ขนมปาด มะไฟจีน สาหร่ายไก ขา้วแต๋น ขา้ววิตู ขา้วตม้โบ๊ะ ขนมอั�ว ขา้วควบ และ
ขา้วแคบ ส่วนขนมขี� เลื�อยมีศกัยภาพด้านการใช้วตัถุดิบในท้องถิ�นน้อยที�สุด อาจเป็นเพราะขา้ว
หลามมีส่วนประกอบที�ลว้นแลว้แต่ใช้วตัถุดิบที�สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถิ�น โดยใช้ไผ่ขา้วหลาม 
หรือไมป้้างเป็นกระบอกใส่ขา้วหลาม ซึ� งขา้วหลามแบบชาวบา้นทอ้งถิ�นจะใชแ้ค่ขา้วสารเหนียวกบั
นํ�าเปล่า และเกลือเท่านั�นในการทาํ 

ศักยภาพด้านความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ�น พบว่า ข้าวหลาม มีศักยภาพสูงที� สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ขนมปาด เหมี�ยง มะไฟจีน สาหร่ายไก ขา้วแต๋น ขา้วตม้โบ๊ะ ขนมซี� ขนมอั�ว ขา้ว
แคบ ขา้วควบ และขา้ววตูิ ส่วนขนมขี� เลื�อยมีศกัยภาพดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นนอ้ยที�สุด 
ทั�งนี� อาจเป็นเพราะขา้วหลาม เป็นอาหารวา่งหรือขนมที�ชาวลา้นนาจะทาํเมื�อมีเทศกาล โอกาสพิเศษ 
หรือพิธีกรรมเท่านั�น และมกัจะเป็นการเตรียมเพื�อทาํบุญตามประเพณีนิยมของชาวลา้นนา เพื�อถวาย
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พระในวนัเพ็ญเดือนสี�  หรือประมาณเดือนมกราคม จึงสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
4.1.4 การจัดกลุ่มอาหารพื�นเมืองของจังหวดัน่านตามระดับศักยภาพ 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่าน สามารถจดักลุ่มอาหาร

พื�นเมืองสาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวตามระดบัศกัยภาพ ดงัต่อไปนี�  
 
ตารางที� 4.14 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ตามประเภทอาหาร 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
10 
11 
12 

ประเภทอาหารจานเดี�ยว 
ประเภทนึ�ง 
ประเภทนํ�าพริก 
ประเภทลาบ / หลู ้
ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด 
ประเภทหมกัดอง 
ประเภทแกง 
ประเภทขนม / อาหารวา่ง 
ประเภทแอบ็ 
ประเภทยาํ 
ประเภทคั�ว 
ประเภทตาํ 
ประเภทส้า 

2.63 
2.52 
2.51 
2.50 
2.40 
2.38 
2.36 
2.35 
2.34 
2.34 
2.24 
2.22 
2.14 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.14 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ตามประเภทอาหาร จะเห็น

ได้ว่ามีศกัยภาพอยู่ในลาํดับที�  1 ระดับสูง (H) จาํนวน 1 ประเภท ที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมือง
สาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ประเภทอาหารจานเดี�ยว 
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ตารางที� 4.15 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
 

4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

แกงฮงัเล 
แกงแค 
แกงโฮะ 
แกงขนุน หรือ แกงบ่าหนุน 
แกงเห็ดเผาะ หรือ แกงเห็ดถอบ 
แกงหน่อไม ้
แกงผกัหวาน 
แกงอ่อม 
แกงปลี 
แกงผกักาด 
แกงหยวก 
แกงบอน 
แกงคูน 
แกงผกัเสี� ยว 
แกงสนตัถ ์

2.67 
2.67 
2.51 
2.51 
2.50 
2.47 
2.47 
2.41 
2.32 
2.31 
2.26 
2.20 
2.16 
2.06 
1.93 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.15 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแกง จะเห็นไดว้า่มี

ศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 2 รายการที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ แกงฮงัเล และแกงแค 

 
ตารางที� 4.16 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 

คั�วแค 
คั�วหน่อไม ้
คั�วจิTนส้ม หรือ คั�วแหนม 
คั�วผาํ 

2.41 
2.33 
2.18 
2.06 

สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
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จากตารางที� 4.16 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทคั�ว จะเห็นไดว้่ามี
ศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ คั�วแค 

 
ตารางที� 4.17  การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน 
ตาํเตา 
ตาํไข่มดแดง 
ตาํมะม่วง หรือ ตาํบ่าม่วง 
ตาํกระทอ้น หรือ ตาํบ่าตืน 
ตาํกุง้ 

2.59 
2.36 
2.31 
2.08 
2.04 
1.94 

สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.17 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทตาํ จะเห็นไดว้่ามี

ศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน 
 
ตารางที� 4.18 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

ยาํหน่อไม ้
ยาํจิTนไก่ 
ยาํผกัเฮือก 
ยาํเห็ด 
ยาํกบ 
ยาํหนงั 
ยาํจิTนแหง้ 

2.55 
2.50 
2.43 
2.42 
2.23 
2.12 
2.12 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
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จากตารางที� 4.18 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทยาํ จะเห็นไดว้่ามี
ศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ยาํหน่อไม ้
 
ตารางที� 4.19 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนํ�าพริก 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

นํ�าพริกอ่อง 
นํ�าพริกหนุ่ม 
นํ�าพริกนํ�าปู๋  
นํ�าพริกไก 
นํ�าพริกนํ�าผกั 
นํ�าพริกมะเขือเทศ 

2.81 
2.76 
2.49 
2.38 
2.32 
2.32 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.19 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนํ� าพริก จะเห็นได้

วา่มีศกัยภาพอยูใ่นลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการที�ควรใหเ้ป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ นํ�าพริกอ่อง 
 

ตารางที� 4.20 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ�ง 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

ขา้วนึ�ง 
ห่อนึ�งไก่ 
ห่อนึ�งปลา 
ห่อนึ�งหมู 
ห่อนึ�งหน่อไม ้
จิTนนึ�ง 

2.88 
2.55 
2.49 
2.41 
2.39 
2.39 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
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จากตารางที� 4.20 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทนึ� ง จะเห็นไดว้่ามี
ศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ขา้วนึ�ง 

 
ตารางที� 4.21 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
 

2 
3 
4 

ไส้อั�ว 
แคบหมู 
จิTนแหง้ 
ขา้วจี� 
แคบไข 

2.81 
2.81 
2.18 
2.13 
2.05 

สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.21 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด จะ

เห็นได้ว่ามีศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 2 รายการที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมือง
สาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ไส้อั�ว และแคบหมู 
 
ตารางที� 4.22 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทลาบ / หลู ้
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 

ลาบหมู 
ลาบปลา 
ลาบไก่ 
หลู ้

2.68 
2.59 
2.43 
2.29 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
 

จากตารางที� 4.22 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทลาบ / หลู ้จะเห็นได้
วา่มีศกัยภาพอยูใ่นลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการ ที�ควรใหเ้ป็นอาหารพื�นเมืองสาํหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ลาบหมู 
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ตารางที� 4.23 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 

ส้ามะเขือ 
ส้าจิTน 
ส้าหมู 
ส้ายอดมะขาม 
ส้าปลา 

2.36 
2.20 
2.10 
2.04 
2.01 

สูง (H) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.23 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทส้า จะเห็นไดว้่ามี

ศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการ ที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ส้ามะเขือ 
 
ตารางที� 4.24 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทหมกัดอง 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 

จิTนส้ม หรือ แหนม 
ผกักาดส้ม 
ปลาส้ม 

2.62 
2.31 
2.20 

สูง (H) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.24 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทหมกัดอง จะเห็นได้

วา่มีศกัยภาพอยูใ่นลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1รายการ ที�ควรใหเ้ป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ จิTนส้ม หรือ แหนม 

 
ตารางที� 4.25 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแอบ็ 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 

แอบ็หมู 
แอบ็ปลา 
แอบ็อ่องออ หรือ แอบ็สมองหมู 

2.44 
2.39 
2.19 

สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
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จากตารางที� 4.25 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทแอ็บ จะเห็นไดว้า่มี
ศกัยภาพอยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการ ที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ แอบ็หมู 

 
ตารางที� 4.26 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทจานเดี�ยว 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 

ขนมจีนนํ�าเงี�ยว 
ขา้วซอย 

2.67 
2.59 

สูง (H) 
สูง (H) 

 
จากตารางที� 4.26 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทจานเดี�ยว จะเห็นได้

วา่มีศกัยภาพอยูใ่นลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการ ที�ควรใหเ้ป็นอาหารพื�นเมืองสาํหรับใช้
ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ขนมจีนนํ�าเงี�ยว 

 
ตารางที� 4.27 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทขนม / อาหารวา่ง 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับศักยภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

9 
10 
11 

ขา้วหลาม 
มะไฟจีน 
สาหร่ายไก 
ขนมปาด 
ขา้วแต๋น 
เหมี�ยง 
ขนมซี� 
ขนมอั�ว 
ขา้วตม้โบะ๊ 
ขา้วแคบ 
ขา้วควบ 
ขา้ววตูิ 
ขมขี� เลื�อย 

2.69 
2.59 
2.53 
2.47 
2.46 
2.44 
2.36 
2.24 
2.24 
2.24 
2.23 
2.10 
2.01 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
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จากตารางที� 4.27 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ประเภทขนม / อาหารว่าง 
จะเห็นไดว้า่มีศกัยภาพอยูใ่นลาํดบัที� 1ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 รายการ ที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมือง
สาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ขา้วหลาม 
 

4.2  ผลการศึกษาความต้องการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพงึพอใจของนักท่องเที�ยว

ชาวไทยที�มต่ีออาหารพื�นเมอืงน่าน 

 

4.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ตารางที� 4.28 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 155 38.75 
หญิง 245 61.25 
รวม 400 100.00 
 

จากตารางที� 4.28 แสดงเพศของกลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดั
น่าน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.29 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 52 13.00 
20 – 30 ปี 143 35.75 
31 – 40 ปี 87 21.75 
41 – 50 ปี 42 10.50 
51 – 60 ปี 29 7.25 
มากกวา่ 60 ปี 47 11.75 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที� 4.29 แสดงช่วงอายุของกลุ่มนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดั
น่าน พบวา่ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมา คือ อายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ21.75 อายตุ ํ�ากวา่ 20 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
13 อายุมากกวา่ 60 ปี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 อายุระหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.50 และมีอายุระหว่าง 51-60 ปี  น้อยที� สุด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.30 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 105 26.25 
ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 93 23.25 
พนกังานบริษทัเอกชน 45 11.25 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 65 16.25 
วา่งงาน / ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ 2 0.50 
อาชีพอิสระ 36 9.00 
เกษียณอาย ุ 48 12.00 
อื�นๆ  6 1.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที� 4.30 แสดงอาชีพของกลุ่มนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดั

น่าน พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมา คือ 
ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั / เจา้ของกิจการ จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 เกษียณอาย ุจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12 พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 อาชีพอิสระ จาํนวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 9 อาชีพอื�นๆ เช่น อาชีพรับจา้ง จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และวา่งงาน / ไม่ได้
ประกอบอาชีพใดๆ นอ้ยที�สุด จาํนวนเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.31 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
 
รายได้เฉลี�ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 112 28.00 
10,000 – 20,000 บาท 108 27.00 
20,001 – -30,000 บาท 74 18.50 
30,001 – 40,000 บาท 39 9.75 
40,001 – 50,000 บาท 34 8.50 
มากกวา่ 50,000 บาท 33 8.25 

รวม 400 100.00 

 
  จากตารางที� 4.31 แสดงรายได้เฉลี�ยต่อเดือนของกลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมา
ท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 รองลงมา คือ มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จาํนวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ระหว่าง 
30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท จาํนวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และมีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท น้อยที�สุด จาํนวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาดา้นอาย ุและอาชีพของนกัท่องเที�ยว 
 
ตารางที� 4.32 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 
ภูมิลาํเนา จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 128 32.00 
ภาคกลาง 53 13.25 
ภาคเหนือ 121 30.25 
ภาคใต ้ 22 5.50 
ภาคตะวนัตก 36 9.00 
ภาคตะวนัออก 10 2.50 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30 7.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที�  4.32 แสดงภูมิลาํเนาของกลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยว
จงัหวดัน่าน พบว่าส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา 
คือ ภาคเหนือ จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ภาคกลาง จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 
ภาคตะวนัตก จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.50 ภาคใต ้จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และภาคตะวนัออกนอ้ยที�สุด จาํนวน10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50 ตามลาํดบั 

 
4.2.2 ความต้องการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนักท่องเที�ยว 

 

ตารางที� 4.33 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของระดับความต้องการบริโภค
อาหารพื�นเมืองของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ความต้องการรับประทานอาหารพื�นเมือง 

ของจังหวดัน่าน 

ระดับความต้องการ 

X  
 

S.D. 
 

ความหมาย 

ก่อนการเดินทางมาท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่าน 4.18 0.797 มาก 
ระหวา่งท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่าน 4.21 0.697 มากที�สุด 
หลงัการเดินทางมาท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่าน 4.22 0.789 มากที�สุด 

รวม 4.20 0.761 มาก 

  
 จากตารางที�  4.33 แสดงผลการศึกษาความต้องการบริโภคอาหารพื�นเมืองของกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบวา่ นกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการบริโภค
อาหารพื�นเมืองของจังหวดัน่านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) โดยนักท่องเที�ยวมีความต้องการ
บริโภคอาหารพื�นเมืองหลงัจากการเดินทางมาท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่าน ( X = 4.22) และในระหวา่ง
ท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่านอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X = 4.21) อยา่งไรก็ตามก่อนการเดินทางมาท่องเที�ยว
ที�จงัหวดัน่าน นกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการรับประทานอาหารพื�นเมืองของจงัหวดัน่านอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.18)  
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4.2.3 การรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของนักท่องเที�ยว 
 
ตารางที� 4.34 จาํนวนและร้อยละการรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ประเภทอาหาร 
รู้จัก ไม่รู้จัก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ประเภทแกง เช่น แกงฮงัเล แกงแค  391 97.75 9 2.25 

ประเภทคั�ว เช่น คั�วแค  371 92.75 29 7.25 

ประเภทตํา เช่น ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน 380 95.00 20 5.00 
ประเภทยาํ เช่น ยาํหน่อไม ้ 385 96.25 15 3.75 

ประเภทนํ�าพริก เช่น นํ�าพริกอ่อง นํ�าพริกหนุ่ม 400 100.00 0 0.00 

ประเภทนึ�ง เช่น ขา้วนึ�ง ห่อนึ�งไก่ 400 100.00 0 0.00 
ประเภทปิ� ง/ย่าง/ทอด เช่น ไส้อั�ว แคบหมู 400 100.00 0 0.00 

ประเภทลาบ/หลู้ เช่น ลาบหมู 396 99.00 4 1.00 

ประเภทส้า เช่น ส้ามะเขือ 364 91.00 36 9.00 
ประเภทหมักดอง เช่น จิTนส้ม หรือ แหนม 400 100.00 0 0.00 

ประเภทแอบ็ เช่น แอบ็หมู 385 96.25 15 3.75 

ประเภทจานเดี�ยว เช่น ขนมจีนนํ�าเงี�ยว ขา้วซอย 400 100.00 0 0.00 
ประเภทขนม/อาหารว่าง เช่น ขา้วหลาม มะไฟจีน 381 95.25 19 4.75 

  
 จากตารางที� 4.34 แสดงการรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของกลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทยที�
เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบวา่นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่รู้จกัรายการอาหารพื�นเมืองในแต่ละ
ประเภท โดยประเภทอาหารที�นักท่องเที�ยวรู้จกัมากที�สุดคือ ประเภทนํ� าพริก เช่น นํ� าพริกอ่อง 
นํ� าพริกหนุ่ม ประเภทนึ� ง เช่น ขา้วนึ� ง ห่อนึ� งไก่ ประเภทปิ� ง/ย่าง/ทอด เช่น ไส้อั�ว แคบหมู ประเภท
หมกัดอง เช่น จิTนส้ม หรือ แหนม และประเภทจานเดี�ยว เช่น ขนมจีนนํ� าเงี� ยว ขา้วซอย คิดเป็นร้อย
ละ 100  รองลงมา คือ ประเภทลาบ/หลู ้เช่น ลาบหมู คิดเป็นร้อยละ 99 และประเภทแกง เช่น แกง
ฮงัเล แกงแค คิดเป็นร้อยละ 97.75 ส่วนประเภทอาหารที�นกัท่องเที�ยวไม่รู้จกัมากที�สุดคือ ประเภท
ส้า เช่น ส้ามะเขือ คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมา ไดแ้ก่ ประเภทคั�ว เช่น คั�วแค คิดเป็นร้อยละ 7.25 และ
ประเภทตาํ เช่น ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที� 4.35 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของระดบัความชอบรายการอาหาร
พื�นเมืองของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ประเภทอาหาร 
ระดับความชอบ 

X  
 

S.D. 
 

ความหมาย 

ประเภทแกง เช่น แกงฮงัเล แกงแค  3.94 0.979 มาก 
ประเภทคั�ว เช่น คั�วแค  3.42 1.308 มาก 

ประเภทตํา เช่น ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน 3.49 1.290 มาก 

ประเภทยาํ เช่น ยาํหน่อไม ้ 3.48 1.168 มาก 
ประเภทนํ�าพริก เช่น นํ�าพริกอ่อง นํ�าพริกหนุ่ม 4.11 0.855 มาก 

ประเภทนึ�ง เช่น ขา้วนึ�ง ห่อนึ�งไก่ 3.87 0.959 มาก 

ประเภทปิ� ง/ย่าง/ทอด เช่น ไส้อั�ว แคบหมู 4.10 0.932 มาก 
ประเภทลาบ/หลู้ เช่น ลาบหมู 3.39 1.245 ปานกลาง 

ประเภทส้า เช่น ส้ามะเขือ 3.03 1.519 ปานกลาง 

ประเภทหมักดอง เช่น จิTนส้ม หรือ แหนม 3.23 1.236 ปานกลาง 
ประเภทแอบ็ เช่น แอบ็หมู 3.55 1.211 มาก 

ประเภทจานเดี�ยว เช่น ขนมจีนนํ�าเงี�ยว ขา้วซอย 4.13 0.991 มาก 

ประเภทขนม/อาหารว่าง เช่น ขา้วหลาม มะไฟจีน 3.14 1.325 มาก 

รวม 3.64 1.155 มาก 

  
 จากตารางที�  4.35 แสดงผลการศึกษาระดับความชอบรายการอาหารพื�นเมืองของกลุ่ม
นักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบว่า นักท่องเที�ยวมีความชอบอาหาร
พื�นเมืองของจงัหวดัน่านอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64) โดยนกัท่องเที�ยวมีความชอบอาหารพื�นเมือง
ประเภทจานเดี�ยว เช่น ขนมจีนนํ� าเงี�ยว ขา้วซอย มากที�สุด ( X = 4.13) รองลงมา คือ ประเภทนํ�าพริก 
เช่น นํ� าพริกอ่อง นํ� าพริกหนุ่ม ( X = 4.11) และประเภทปิ� ง/ย่าง/ทอด เช่น ไส้อั�ว แคบหมู ( X = 
4.10) ส่วนอาหารประเภทส้า เช่น ส้ามะเขือ นกัท่องเที�ยวมีความชอบอยูใ่นระดบัปานกลางซึ� งนอ้ย
ที�สุด ( X = 3.03) 
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4.2.4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนักท่องเที�ยว 
 
ตารางที� 4.36 จาํนวนและร้อยละผูที้�มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารพื�นเมืองของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ผู้ที�มีอทิธิพลในการตัดสินใจ จํานวน ร้อยละ 

ตดัสินใจเอง 176 44.00 
สามี / ภรรยา 65 16.25 
ลูก 7 1.75 
พอ่ / แม่ 9 2.25 
เพื�อนร่วมเดินทาง 87 21.75 
หน่วยงานตน้สังกดั / ผูบ้งัคบับญัชา 27 6.75 
บริษทัทวัร์ / ไกด ์ 29 7.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที� 4.36 แสดงผูที้�มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารพื�นเมืองของ

กลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบว่าส่วนใหญ่ตดัสินใจเอง จาํนวน 
176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา คือ เพื�อนร่วมเดินทาง จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75  
สามี / ภรรยา จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 บริษทัทวัร์ / ไกด์ จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.25 หน่วยงานตน้สังกดั / ผูบ้งัคบับญัชา จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 พ่อ / แม่ จาํนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.25 และลูกมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารพื�นเมืองน้อยที�สุด 
จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.37  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของจาํนวนวนัที� เดินทางมา 
ท่องเที�ยวจงัหวดัน่านของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 

จํานวนวนัในการเดินทาง 
 

จํานวน 
 

ร้อยละ X  
 

S.D. 

2 วนั 71 17.75 3.63 1.424 
3 วนั 160 40.00   
4 วนั 76 19.00   
5 วนั 69 17.25   
มากกวา่ 5 วนั 24 6.00   

รวม 400 100.00   

 
จากตารางที� 4.37 แสดงจาํนวนวนัที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่านของกลุ่มนกัท่องเที�ยว

ชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบวา่ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที�ยวเป็นระยะเวลา 3 วนั 
จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ระยะเวลา  4 วนั จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
ระยะเวลา 2 วนั จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ระยะเวลา 5 วนั จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.25 และระยะเวลามากกว่า 5 วนั จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลาํดบั โดยมีค่าเฉลี�ยอยู่ที� 
3.63 

 
ตารางที� 4.38  จ ํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี� ย  และค่าเบี� ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั� งต่อว ันที�

รับประทานอาหารพื�นเมืองของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 

จํานวนครั�งในการรับประทาน

อาหารพื�นเมือง 

 

จํานวน 
 

ร้อยละ X  
 

S.D. 

1 ครั� ง / วนั 201 50.25 1.66 0.742 
2 ครั� ง / วนั 134 33.50   
3 ครั� ง / วนั 65 16.25   
รวม 400 100.00   
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จากตารางที�  4.38 แสดงจํานวนครั� งต่อว ันที� รับประทานอาหารพื� น เมืองของกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบว่าส่วนใหญ่นกัท่องเที�ยวรับประทาน
อาหารพื�นเมือง 1 ครั� ง / วนั จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมา คือ 2 ครั� ง / วนั จาํนวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และ 3 ครั� ง / วนั จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 ตามลาํดบั โดยมี
ค่าเฉลี�ยอยูที่� 1.66 

 
ตารางที� 4.39 จาํนวนและร้อยละค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวนัในการรับประทานอาหารพื�นเมืองของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารพื�นเมือง จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 100 บาท 36 9.00 
100 – 200 บาท 181 45.25 
201 – 300 บาท 85 21.25 
301 – 400 บาท 
401 – 500 บาท 

12 
58 

3.00 
14.50 

มากกวา่ 500 บาท 28 7.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที� 4.39 แสดงค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวนัในการรับประทานอาหารพื�นเมืองของกลุ่ม

นกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบวา่ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 100 – 
200 บาท จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมา คือ มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 201 – 300 บาท 
จาํนวน คถ คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ระหวา่ง 401 – 500 บาท จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 
ตํ�ากวา่ 100 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มากกวา่ 500 บาท จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7  
และมีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 301 – 400 บาทนอ้ยที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลาํดบั  
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ตารางที� 4.40 จาํนวนและร้อยละเวลาในการรับประทานอาหารพื�นเมืองของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
เวลาในการรับประทานอาหารพื�นเมือง จํานวน ร้อยละ 

เชา้ 31 7.75 
กลางวนั 154 38.50 
เยน็ 215 53.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที� 4.40 แสดงเวลาในการรับประทานอาหารพื�นเมืองของกลุ่มนกัท่องเที�ยวชาว

ไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบว่าส่วนใหญ่รับประทานอาหารพื�นเมืองมื�อเยน็ จาํนวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมา คือ มื�อกลางวนั จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และ
มื�อเชา้นอ้ยที�สุด จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 4.41 แสดงแหล่งขอ้มูลที�ผูต้อบแบบสอบถามทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองน่าน 
 

แหล่งข้อมูล จํานวน 

ญาติพี�นอ้ง / ครอบครัว 
บริษทัทวัร์แนะนาํ 
ป้ายโฆษณา 
นิตยสาร / วารสารการท่องเที�ยว 
สื�อสาธารณะ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ 

132 
135 

54 
138 

68 
อินเตอร์เน็ต / เวบ็ไซต ์ 159 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ 145 
 

หมายเหตุ:  **หมายเหตุ เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
จากตารางที�  4.41 แสดงแหล่งข้อมูลที�กลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยว

จงัหวดัน่านทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองน่าน พบวา่ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต / 
เวบ็ไซต ์จาํนวน 159 รองลงมา คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ จาํนวน 145 คน นิตยสาร / 
วารสารการท่องเที�ยว จาํนวน 138 คน บริษทัทวัร์แนะนาํ จาํนวน 135 คน ญาติพี�น้อง / ครอบครัว 
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จาํนวน 132 คน สื�อสาธารณะ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ จาํนวน 68 คน และทราบขอ้มูลป้ายโฆษณานอ้ย
ที�สุด จาํนวน 54 คน 
 

4.2.5 ความพงึพอใจของนักท่องเที�ยวที�มีต่ออาหารพื�นเมือง 

 

ตารางที� 4.42 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามที�มีต่ออาหารพื�นเมือง 

 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

X  
 

S.D. 
 

ความหมาย 

ด้านอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมือง 
1. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�แตกต่างจากอาหารทั�วไป 
2. มีรสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์ 
3. มีกลิ�นที�เป็นเอกลกัษณ์ 
4. มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
5. ใชผ้กัพื�นบา้น วตัถุดิบทอ้งถิ�นประกอบอาหาร 
6. ความหลากหลายของรายการอาหารพื�นเมือง 

 
4.58 
4.33 
4.19 
4.08 
4.13 
4.06 

 
0.660 
0.700 
0.725 
0.876 
0.898 
0.805 

 
มากที�สุด 
มากที�สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.23 0.777 มากที�สุด 

ด้านคุณภาพของอาหารพื�นเมือง 
7. รสชาติของอาหาร 
8. ความสดของอาหาร 
9. ความสะอาดของอาหาร 
10. การจดัตกแต่งจานน่ารับประทาน 
11. คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
12. คุณภาพ – ไดม้าตรฐาน 

 
4.16 
4.22 
4.19 
3.89 
4.09 
4.05 

 
0.694 
0.640 
0.676 
0.889 
0.738 
0.801 

 
มาก 

มากที�สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.10 0.740 มาก 
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ตารางที� 4.42 (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

X  
 

S.D. 
 

ความหมาย 

ด้านความคุ้มค่าของราคา 
13. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
14. ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าที�ไดรั้บ 
15. ราคาเหมาะสมเมื�อเทียบกบัอาหารทั�วไป 

 
4.24 
4.12 
4.08 

 
0.756 
0.746 
0.801 

 
มากที�สุด 

มาก 
มาก 

รวม 4.14 0.768 มาก 

ด้านลกัษณะของผู้ให้บริการ 
16. การแต่งกายของพนกังานบริการ 
17. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังาน 
18. การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน

และถูกตอ้งของพนกังาน 

 
3.88 
3.87 
3.96 

 

 
0.814 
0.892 
0.843 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.90 0.849 มาก 

ด้านลกัษณะของร้านอาหารพื�นเมือง 
19. ชื�อเสียงและความน่าเชื�อถือของร้าน 
20. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของร้านอาหาร 
21. ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านอาหาร 
22. ความชดัเจนของแผนที�หรือป้ายบอกทางไปยงั

ร้านอาหาร 

 
4.36 
4.24 
4.09 
3.91 

 
0.687 
0.728 
0.807 
0.912 

 
มากที�สุด 
มากที�สุด 

มาก 
มาก 

รวม 4.15 0.783 มาก 

 
 จากตารางที� 4.42 แสดงผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจที�มีต่ออาหารพื�นเมืองของกลุ่ม
นักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน พบว่า นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจใน
ด้านอัตลักษณ์ของอาหารพื�นเมืองมากที� สุด ( X = 4.23) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะของ
ร้านอาหารพื�นเมือง ( X = 4.15) ด้านความคุ้มค่าของราคา ( X = 4.14) ด้านคุณภาพของอาหาร
พื�นเมือง ( X = 4.10) และดา้นลกัษณะของผูใ้หบ้ริการนอ้ยที�สุด ( X = 3.90) โดยผลการศึกษาระดบั
ความพึงพอใจในแต่ละดา้นเป็นดงันี�  
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ดา้นอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมือง นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X = 
4.23) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า นักท่องเที�ยวพึงพอใจที�อาหารพื�นเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัที�
แตกต่างจากอาหารทั�วไปมากที�สุด ( X = 4.58) รองลงมา ได้แก่ อาหารพื�นเมืองมีรสชาติที�เป็น
เอกลกัษณ์ ( X = 4.33) อาหารพื�นเมืองมีกลิ�นที�เป็นเอกลกัษณ์ ( X = 4.19) อาหารพื�นเมืองใช้ผกั
พื�นบา้น วตัถุดิบทอ้งถิ�นประกอบอาหาร ( X = 4.13) อาหารพื�นเมืองมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ (
X = 4.08) และมีความหลากหลายของรายการอาหารพื�นเมืองนอ้ยที�สุด ( X = 4.06) 

ดา้นคุณภาพของอาหารพื�นเมือง นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10) 
เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเที�ยวพึงพอใจในความสดของอาหารมากที�สุด ( X = 4.22) 
รองลงมา ได้แก่ ความสะอาดของอาหาร ( X = 4.19) รสชาติของอาหาร ( X = 4.16) คุณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร ( X = 4.09) คุณภาพ – ได้มาตรฐาน ( X = 4.05) และการจดัตกแต่งจานน่า
รับประทานนอ้ยที�สุด ( X = 3.89) 

ดา้นความคุม้ค่าของราคา นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.14) เมื�อ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัท่องเที�ยวพึงพอใจในเรื�องของราคาที�เหมาะสมกบัคุณภาพมากที�สุด ( X = 
4.24) รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าที�ได้รับ ( X = 4.12) และราคาเหมาะสมเมื�อเทียบกบั
อาหารทั�วไปนอ้ยที�สุด ( X = 4.08) 

ดา้นลกัษณะของผูใ้ห้บริการ นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) เมื�อ
พิจารณารายขอ้ พบว่า นักท่องเที�ยวพึงพอใจในเรื�องของการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองได้
อยา่งชดัเจนและถูกตอ้งของพนกังานมากที�สุด ( X = 3.96) รองลงมา คือ การแต่งกายของพนกังาน
บริการ ( X = 3.88) และความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังานนอ้ยที�สุด ( X = 3.87) 

ดา้นลกัษณะของร้านอาหารพื�นเมือง นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.15) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัท่องเที�ยวพึงพอใจในเรื�องของชื�อเสียงและความน่าเชื�อถือของ
ร้านมากที�สุด ( X = 4.36) รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของร้านอาหาร ( X = 4.24) 
ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านอาหาร ( X = 4.09) และความชดัเจนของแผนที�หรือป้ายบอก
ทางไปยงัร้านอาหารนอ้ยที�สุด ( X = 3.91) 
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ตารางที� 4.43 แสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามถึงสิ�งที�ควรปรับปรุง หรือพฒันาอาหาร
พื�นเมืองจงัหวดัน่าน 

 
สิ�งที�ควรปรับปรุง หรือพฒันา จํานวน 

รสชาติอาหาร 
ความสดของอาหาร 
ความสะอาดของอาหาร 
การจดัตกแต่งจานอาหาร 
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ 

114 
106 

72 
113 
189 

เอกลกัษณ์ของอาหาร 121 
ราคา 65 
การประชาสัมพนัธ์ 
อื�นๆ 

275 
7 

 

หมายเหตุ:  **หมายเหตุ เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
จากตารางที� 4.43 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยว

จงัหวดัน่านต่อสิ�งที�ควรปรับปรุง หรือพฒันาอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน พบวา่ส่วนใหญ่เห็นวา่ควร
ปรับปรุง หรือพฒันาดา้นการประชาสัมพนัธ์มากที�สุด จาํนวน 275 รองลงมา คือ ดา้นความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ จาํนวน 189 คน ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของอาหาร จาํนวน 121 คน ดา้นรสชาติ
อาหาร จาํนวน 114 คน การจดัตกแต่งจานอาหาร จาํนวน 113 คน ดา้นความสดของอาหาร จาํนวน 
106 คน ด้านความสะอาดของอาหาร จาํนวน 72 คน ด้านราคา จาํนวน 65 คน และดา้นอื�นๆ เช่น 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ จาํนวน 7 คน ตามลาํดบั 
 

4.2.6 การจัดกลุ่มอาหารพื�นเมืองของจังหวดัน่านตามระดับการรับรู้ 
จากผลการศึกษาการรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมา

ท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน สามารถจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวตามระดบัการ
รับรู้ ไดด้งันี�  
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ตารางที� 4.44 การจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ตามระดบัการรับรู้ประเภทอาหาร 
 

ลาํดับที� รายการอาหาร ค่าเฉลี�ย ระดับการรับรู้ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

ประเภทอาหารจานเดี�ยว 
ประเภทนํ�าพริก 
ประเภทปิ� ง / ยา่ง / ทอด 
ประเภทแกง 
ประเภทนึ�ง 
ประเภทขนม / อาหารวา่ง 
ประเภทแอบ็ 
ประเภทตาํ 
ประเภทยาํ 
ประเภทคั�ว 
ประเภทลาบ / หลู ้
ประเภทหมกัดอง 
ประเภทส้า 

4.13 
4.11 
4.10 
3.94 
3.87 
3.64 
3.55 
3.49 
3.48 
3.42 
3.39 
3.23 
3.03 

สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 
สูง (H) 

ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 
ปานกลาง (M) 

 
จากตารางที� 4.44 ผลการศึกษาการจดักลุ่มอาหารพื�นเมืองน่าน ตามระดบัการรับรู้ประเภท

อาหาร จะเห็นไดว้่ามีระดบัการรับรู้อยู่ในลาํดบัที� 1 ระดบัสูง (H) จาํนวน 1 ประเภท ที�ควรให้เป็น
อาหารพื�นเมืองสาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ประเภทอาหารจานเดี�ยว 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจังหวัด

น่าน 

 
4.3.1 การส่งเสริมการท่องเที�ยวด้านอาหารในปัจจุบันของจังหวดัน่าน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ต่างให้

ความเห็นวา่ จงัหวดัน่านยงัมีภาพลกัษณ์ในดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดา้นอาหารนอ้ย ส่วนใหญ่
จะเน้นภาพลักษณ์การท่องเที�ยวไปที�ตัวแหล่งท่องเที� ยวมากกว่า เนื� องจากภาครัฐยงัไม่ให้
ความสําคญักบัเรื�องอาหารพื�นเมืองของจงัหวดัน่านเท่าที�ควร โดยมองวา่อาหารพื�นเมืองของจงัหวดั
น่านไม่มีเอกลกัษณ์ที�โดดเด่น กล่าวคือ อาหารพื�นเมืองน่านไม่แตกต่างจากอาหารลา้นนาทั�วไปที�
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รับประทานกนัอยู่ในแถบภาคเหนือ ซึ� งในความเป็นจริง จงัหวดัน่านเองมีรากเหงา้วฒันธรรมที�
ยาวนาน ชุมชนอยู่กบัวฒันธรรมมาตลอด แต่มองไม่เห็นคุณค่าของตนเอง กอปรกบัการขาดความ
ร่วมมือ การบูรณาการร่วมกนัระหวา่งภาคส่วนต่างๆ จึงทาํให้อาหารพื�นเมืองน่านยงัไม่เป็นที�โดด
เด่น แต่ด้วยแนวโน้มการท่องเที�ยวปัจจุบันที�กระแสนักท่องเที�ยวมีความต้องการที�จะเรียนรู้ถึง
วฒันธรรมในเรื�องของอาหารพื�นถิ�น และกระแสความตอ้งการที�จะลิ�มลองอาหารพื�นถิ�นนั�นๆ จึงทาํ
ให้ปัจจุบันกลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเริ� มเห็นความสําคัญของการ
ท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง และมีการดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยวมากขึ�น โดยผ่านวิธีการ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการนาํอาหารพื�นเมืองมาจาํหน่ายในถนนคนเดินเพื�อเป็น
การประชาสัมพนัธ์อาหารพื�นเมืองน่านให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ห็น ไดรั้บรู้ และไดลิ้�มลอง มีการจดัลาน
ขนัโตกทุกวนัศุกร์ ณ ข่วงเมืองน่าน เพื�อรองรับนกัท่องเที�ยว มีการจดัประกวดทาํอาหารพื�นเมือง 
ประกวดสํารับอาหารพื�นเมืองน่าน นอกจากนี� ยงัมีการรวบรวมสูตรอาหารพื�นเมืองน่านเพื�อทาํเป็น
หลกัสูตรเผยแพร่ใหก้บัเยาวชนรุ่นใหม่ เพื�อไม่ใหอ้าหารพื�นเมืองน่านสูญหายไป 

ซึ� งสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านที�ใหค้วามเห็นวา่ จงัหวดั
น่านยงัมีภาพลกัษณ์ในดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดา้นอาหารพื�นเมืองไม่มากนกั โดยส่วนใหญ่
จะเน้นส่งเสริมการท่องเที�ยวไปที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นหลกั และผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมือง
ต่างก็ใหค้วามเห็นวา่ ภาครัฐไม่มีการดาํเนินการส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ที�ชดัเจนเป็นรูปธรรม 
กอปรกบัผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านขาดความร่วมมือระหว่างกนั จึงทาํให้
เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง แต่อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารพื�นเมืองได้มีการดาํเนินการส่งเสริมให้อาหารพื�นเมืองของทางร้านเป็นที� รู้จกัของ
นักท่องเที�ยวโดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น        
เฟซบุก๊ เป็นตน้ โดยคงความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นพื�นเมืองน่านทั�งรูปแบบร้านและอาหาร  
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4.3.2 การส่งเสริมการท่องเที�ยวด้านอาหารที�ควรดําเนินการ 
1) การวเิคราะห์ศกัยภาพอาหารพื�นเมืองน่านที�ควรดาํเนินการส่งเสริม 

 

 
 
ภาพที� 4.29 ประเภทอาหารพื�นเมืองน่านที�ควรดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 
 จากภาพที� 4.29 แสดงประเภทอาหารพื�นเมืองน่านที�ควรดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยว 
พบวา่ อาหารพื�นเมืองน่านทุกประเภทมีระดบัศกัยภาพหรือมีอุปทานสูง และมีระดบัการรับรู้หรือมี
อุปสงค์สูงดว้ยเช่นกนั แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้า่อาหารประเภทส้า มีอุปทานและอุปสงค์อยูใ่น
ระดบัที�นอ้ยที�สุด  

2) การวิเคราะห์ศกัยภาพภายในและภายนอกของการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่าน
อาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน 
 

อาหารจานเด่ียว 4.13, 2.63

น้ําพริก 4.11, 2.51
ป้ิง/ย่าง/ทอด 4.10, 2.40

แกง 3.94, 2.36

นึ่ง 3.87, 2.52

ขนม 3.64, 2.35

แอ็บ 3.55, 2.34
ตํา 3.49, 2.22

ยํา 3.48, 2.34
ค่ัว 3.42, 2.24

ลาบ/หลู้ 3.39, 2.50

หมักดอง 3.23, 2.38

ส้า 3.03, 2.14
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ตารางที� 4.45  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหาร
พื�นเมืองจงัหวดัน่าน 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. จงัหวดัน่านมีทรัพยากรการท่องเที�ยวด้าน
วฒันธรรมอาหารที�เชื�อมโยงกบัวิถีชีวิตของ
คนพื�นถิ�น 

2. มีว ัฒนธรรมที� เกี� ยวข้องกับอาหารที� เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถิ�นที�สามารถสร้างเป็นจุด
ขายในการส่งเสริมการท่องเที�ยวได ้

3. มีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัอาหารที�สามารถ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นสินคา้ OTOP ได ้

4. มีบุคลากรท้องถิ�นที� มีทักษะความรู้ความ 
สามารถเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมือง 

1. ขาดความร่วมมือ การบูรณาการร่วมกัน
ระหวา่งภาคส่วนต่างๆ 

2. การบริหารจัดการการส่งเสริมการท่อง 
เที�ยวด้านอาหารของภาครัฐที�ยงัไม่เป็น
รูปธรรมชดัเจน 

3. บุคลากรท้องถิ�นที� มีทักษะความรู้ความ 
สามารถเกี�ยวกับการบริหารจัดการการ
ท่องเที�ยวยงัขาดความคิดสร้างสรรคใ์นการ
นํ า อ า ห า ร พื� น เมื อ ง ที� มี ศั ก ย ภ า พ ม า
ประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

4. คนในชุมชนไม่ เห็นคุณ ค่าของต้นทุ น
วฒันธรรมที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น 

5. ชุมชนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับ
การส่ งเส ริมการท่องเที� ยวผ่านอาห าร
พื�นเมือง 

6. ขาดการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวผ่าน
อาหารพื�นเมือง 

7. ขาดองค์ความรู้ และสนับสนุนการพฒันา
ผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบัอาหารพื�นเมือง 

8. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ที� เกี� ยวกับ
อาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. แนวโน้มของการท่องเที� ยวในปัจจุบันที�   
นักท่องเที�ยวมีความต้องการที�จะเรียนรู้ถึง
วฒันธรรมในเรื�องของอาหารพื�นถิ�นมากขึ�น  

2. กระแสความตอ้งการที�จะลิ�มลองอาหารพื�น 

1. เยาวชนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้เกี�ยวกบัภูมิ
ปั ญ ญ าอ าห ารพื� น เมื อง  ทําให้ อ าห าร
พื�นเมืองในจงัหวดัน่านบางชนิดอาจจะสูญ
หายไปในอนาคต หากไม่มีการถ่ายทอด 
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ตารางที� 4.45  (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ถิ�นนั�นๆ ในระหวา่งการเดินทางของนกัท่อง 
เที�ยว 

3. นโยบายของภาครัฐที�สนับสนุนการท่อง 
เที�ยวเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ 

4. นักท่องเที�ยวใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางใน
การสืบค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับการท่องเที�ยว
มากขึ�น 

5. ก ารส่ ง เส ริม ก ารท่ อ ง เที� ย วผ่าน อ าห าร
พื� น เมืองเป็ น โอกาส ที� ดี ที� ป ระชาชนใน
ท้องถิ�นจะช่วยฟื� นฟูและอนุ รักษ์อาหาร
พื�นเมือง 

6. จงัหวดัน่านได้รับเลือกให้เป็นหนึ� งในสิบ
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “น่าน
เมืองเก่าที�มีชีวติ” 

ไปสู่ลูกหลาน 
2. ก ารท่ องเที� ยวที� อาจส่ งผ ล ก ระท บ ต่ อ

วฒันธรรมการรับประทานอาหารของ
ชุมชน ทาํใหเ้ปลี�ยนแปลงไป 

3. มีคนต่างถิ�นเข้ามาประกอบธุรกิจอาหาร
มากขึ�น 

 
จากตารางที� 4.45 แสดงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการส่งเสริมการท่องเที�ยว

ผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน ซึ� งสามารถนาํมาวเิคราะห์ศกัยภาพภายในและภายนอก เพื�อหาแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่านดว้ย Matrix Tows ดงัตารางต่อไปนี�  
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ตารางที� 4.46  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวดว้ย Matrix Tows  
  

SO WO 

1. เน้นส่งเสริม และพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เป็นอตัลกัษณ์ของ
จงัหวดัน่าน 

2. การสร้างกระแสนิยมการท่องเที� ยวผ่าน
อาหารพื�นเมือง 

3. เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเพื�อเป็นแหล่ง
ท่ อ ง เที� ย ว โด ย ใ ช้ อ าห าร พื� น เมื อ ง เป็ น
เครื�องมือในการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

4. ก ารรวบ รวม สู ต รอ าห ารพื� น เมื อ งจาก
บุคลากรท้องถิ�นที�มีความรู้ทางด้านอาหาร
พื�นเมืองน่าน เพื�อเป็นการอนุรักษ์และฟื� นฟู
อาหารพื�นเมืองใหค้งอยูสื่อต่อไป 

1. ส ร้างก ล ไก ใน ก ารบ ริห ารจัดก ารก าร
ส่งเสริมการท่องเที� ยวด้านอาหาร โดย
บูรณาการร่วมกนัระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

2. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในทอ้งถิ�นให้
มีความรู้เกี� ยวกับการบริหารจัดการการ
ท่องเที�ยว 

3. พฒันาคนในชุมชนให้เห็นความสาํคญัของ
การท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง  

4. ก ารส่ ง เส ริม ก ารป ระ ช าสั ม พัน ธ์ ก าร
ท่องเที� ยวผ่านอาหารพื� น เมือง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ST WT 

1. พฒันาคนในชุมชนให้เห็นความสําคญัของ
ทรัพยากรที�มีอยู่ในทอ้งถิ�น ให้รู้สึกรัก หวง
แหน และเห็นคุณค่า เพื�อใหเ้กิดความย ั�งยนื 

2. มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบั
ภู มิ ปั ญ ญ าอาห ารพื� น เมื องสู่ เยาวช นใน
ทอ้งถิ�นใหม้ากขึ�น 

1. ผลกัดนัให้เกิดหลกัสูตรการเรียนการสอน
ในลกัษณะบูรณาการทั�งทางดา้นท่องเที�ยว 
วฒันธรรม และอาหารพื�นเมือง 

 
4.3.3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจังหวดัน่าน 
จากผลการศึกษา ผูว้จิยัสามารถเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวที�จะช่วยผลกัดนัให้

เกิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี�  
4.3.3.1 ดา้นอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมือง  

1) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริม
ให้บุคลากรในทอ้งถิ�นร่วมกนักาํหนดและคน้หาอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมืองน่าน เพื�อใช้ในการ
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นาํมาส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ อาหาร
พื�นเมืองของจงัหวดัน่านไม่มีเอกลกัษณ์ที�โดดเด่น กล่าวคือ อาหารพื�นเมืองน่านไม่แตกต่างจาก
อาหารลา้นนาทั�วไปที�รับประทานกนัอยู่ในแถบภาคเหนือ แต่อยา่งไรก็ตามผลจากการศึกษาความ
พึงพอใจของนักท่องเที�ยวที�มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน กลบัพบว่า นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจใน
ดา้นอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมืองในระดบัมากที�สุด 

2) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองให้มากขึ�น เพราะอาหารพื�นเมืองมีเอกลกัษณ์ที�แตกต่างจาก
อาหารทั�วไป และมีความต่างกนัในแต่ละจงัหวดั ซึ� งผลจากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเที�ยวมีความพึง
พอใจที�อาหารพื�นเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัที�แตกต่างจากอาหารทั�วไปมากที�สุด กอปรกับผล
การศึกษาศกัยภาพอาหารพื�นเมืองน่านที�พบวา่อาหารพื�นเมืองน่านทุกประเภทมีระดบัศกัยภาพหรือ
มีอุปทานสูง และมีระดบัการรับรู้หรือมีอุปสงค์สูงดว้ยเช่นกนั จึงควรส่งเสริมและพฒันาเพื�อเป็น
การสร้างจุดแขง็ของการท่องเที�ยวโดยนาํเสนออาหารพื�นเมืองเป็นจุดขายของการท่องเที�ยว 

3) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที� เกี� ยวข้อง ควร
ส่งเสริมและพฒันาคนในชุมชนให้เห็นความสําคญัของทรัพยากรอาหารที�มีอยู่ในทอ้งถิ�น ให้รู้สึก
รัก หวงแหน และเห็นคุณค่า เพื�อให้เกิดความย ั�งยืนของอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมือง เนื�องจากผล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า จุดอ่อนของการส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารพื�นเมืองน่านที�สําคญั 
คือ คนในชุมชนมองขา้มคุณค่าของตน้ทุนวฒันธรรมอาหารที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นตนเอง 

4) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรทาํการ
รวบรวมสูตรอาหารพื�นเมืองน่านจากบุคลากรทอ้งถิ�นที�มีความรู้ทางดา้นอาหารพื�นเมืองน่าน เพื�อ
เป็นการอนุรักษ์และฟื� นฟูอาหารพื�นเมืองให้มีอัตลักษณ์คงอยู่สืบต่อไป เนื�องจากผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า จงัหวดัน่านมีบุคลากรท้องถิ�นที�มีทกัษะ มีความรู้ความสามารถเกี�ยวกับ
อาหารพื�นเมืองน่าน แต่ยงัไม่มีหน่วยงานใด หรือผูใ้ดทาํการเก็บรวบรวมอาหารพื�นเมืองของจงัหวดั
น่านไว ้ซึ� งทาํให้อาหารพื�นเมืองบางชนิดอาจจะสูญหายไปในอนาคต หากไม่มีการถ่ายทอดไปสู่
เยาวชนรุ่นใหม่ 

5) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้องควรให้
ความรู้แก่ประชาชนในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองน่าน เพื�อพฒันา
ให้อาหารพื�นเมืองเป็นของฝากจากจงัหวดัน่านที�มีอตัลกัษณ์ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เนื�องจาก
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ จงัหวดัน่านมีจุดแข็งเกี�ยวกบัภูมิปัญญาอาหารพื�นเมืองที�สามารถ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP ได้ นอกจากนี� ผลจากการศึกษาถึงสิ� งที�ควรปรับปรุงหรือ
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พัฒนาอาหารพื�นเมืองน่าน นักท่องเที�ยวต่างให้ความเห็นว่าควรพัฒนาให้มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ และมีเอกลกัษณ์ สูงเป็นอนัดบัที� 2 และ 3 รองจากการพฒันาดา้นประชาสัมพนัธ์ 

6) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรประกอบอาหารให้รสชาติของ
อาหารได้มาตรฐานและสมํ�าเสมอ และคงเอกลกัษณ์ตามตาํรับดั�งเดิมของอาหารพื�นเมือง ไม่ควร
ปรับเปลี�ยนรสชาติตามกลุ่มนักท่องเที�ยว เพื�อคงเอกลักษณ์ของอาหารพื�นเมืองไว ้ซึ� งจากผล
การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว พบว่า นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจที�อาหารพื�นเมืองมี
รสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์ในระดบัมากที�สุด และยงัให้ขอ้เสนอแนะไวว้่าตอ้งการที�จะรับประทาน
อาหารพื�นเมืองที�มีรสชาติดั�งเดิมอีกดว้ย 

7) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรมีรายการอาหารพื�นเมืองให้
หลากหลายชนิดเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม เนื�องจากผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเที�ยว พบว่า นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในเรื� องของความหลากหลายของ
รายการอาหารพื�นเมืองนอ้ยที�สุด และนอกจากนี�ผลของการศึกษาศกัยภาพอาหารพื�นเมืองยงัพบอีก
วา่การพบรายการอาหารพื�นเมืองในร้านอาหารมีศกัยภาพนอ้ยที�สุด  

4.3.3.2 ดา้นคุณภาพของอาหารพื�นเมือง 
1) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรกาํหนด

มาตรฐานคุณภาพของอาหารพื�นเมือง โดยใช้เครื�องหมายรับประกนั เช่น รางวลั หรือใบประกาศ
เกียรติคุณ เช่น ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เพื�อช่วยในการส่งเสริม
การขายให้กับนักท่องเที� ยว เนื� องจากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที� ยว พบว่า 
นักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจในเรื�องของคุณภาพอาหารพื�นเมืองที�ได้มาตรฐานในระดบัที�
เกือบนอ้ยที�สุด 

2) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรให้ความสําคญักบัรายการอาหาร
พื�นเมือง โดยควรอธิบายถึงส่วนประกอบ วตัถุดิบที�ใชใ้นการประกอบอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ 
และเน้นประเด็นไปที�อาหารพื�นเมืองเป็นอาหารเพื�อสุขภาพ ปรุงด้วยผกัพื�นบ้าน ซึ� งจากผล
การศึกษาศกัยภาพอาหารพื�นเมือง พบว่า อาหารพื�นเมืองมีศกัยภาพสูงในด้านการใช้วตัถุดิบใน
ทอ้งถิ�นที�ลว้นแลว้แต่เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น 

4.3.3.3 ดา้นราคา 
1) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรกาํหนด

มาตรฐานราคากลางของอาหารพื�นเมือง เพื�อให้ราคามีความเหมาะสมเมื�อเทียบกบัอาหารทั�วไป 
เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ร้านอาหารพื�นเมืองบางร้านมีการขายราคาอาหาร
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พื�นเมืองในราคาที�แพงเกินกว่าความเป็นจริง ทาํให้นักท่องเที�ยวหรือผูบ้ริโภครู้สึกว่าถูกเอารัดเอา
เปรียบ  

2) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรคาํนึงถึงความเหมาะสมของ
อาหารพื�นเมือง ให้มีความเหมาะสมทั�งคุณภาพ ราคา และคุณค่าที�ลูกค่าไดรั้บ เพื�อให้นกัท่องเที�ยว
เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซํ� าอีกครั� ง เนื�องจากผลจากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเที�ยว
มีระดบัความพึงพอใจในเรื�องของราคาอาหารพื�นเมืองมีความเหมาะสมเมื�อเทียบกบัอาหารทั�วไป
นอ้ยที�สุด 

3) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรแจง้ราคาในรายการอาหารให้
ชดัเจน เพื�อให้เห็นถึงความซื�อสัตยใ์นการคิดราคาอาหาร ทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความไวว้างใจใน
การเลือกรับประทานอาหาร 

4.3.3.4 ดา้นการบริการ 
1) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรพฒันาดา้นทรัพยากรบุคคล ให้มี

ทกัษะ มีมาตรฐานการบริการ และมีความสามารถในการทาํงานให้สามารถบริการไดร้วดเร็ว ไม่ให้
ลูกค้าต้องคอยนาน เพื�อให้นักท่องเที�ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการซํ� าอีกครั� ง 
เนื�องจากผลจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในเรื�องของความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการของพนกังานนอ้ยที�สุด และยงัไดเ้สนอให้ปรับปรุงหรือพฒันาในดา้นความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการอาหารพื�นเมืองอีกดว้ย 

2) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรมีการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ประชาชนเกี�ยวกับอาหารพื�นเมือง เพื�อให้คนในชุมชน หรือพนักงานที�
ให้บริการในร้านอาหารสามารถให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองน่าน และสามารถแนะนาํอาหาร
พื�นเมืองแก่นกัท่องเที�ยวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.3.3.5 ดา้นลกัษณะของร้านอาหารพื�นเมือง 
1) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรร่วมมือ

กนัในการสนบัสนุนส่งเสริมการยกระดบัมาตรฐานร้านอาหารพื�นเมือง ใหเ้ป็นร้านอาหารปลอดภยั 
ไดม้าตรฐาน โดยการจดัทาํตวัชี� วดัเพื�อประเมินร้านอาหารพื�นเมืองและให้การรับรอง เพื�อให้เกิด
ความน่าเชื�อถือแก่นกัท่องเที�ยว เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ร้านอาหารพื�นเมืองที�มี
ศกัยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนกัท่องเที�ยวในจงัหวดัน่านมีไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านขนาดเล็ก และมุ่งจาํหน่ายอาหารแก่คนในทอ้งถิ�นซึ� งนิยมซื�อเป็นถุงกลบัไปรับประทานที�บา้น
แทนการนั�งรับประทานที�ร้าน ทาํให้ไม่มีการจดัตกแต่งร้าน และบางร้านมีสภาพร้านไม่ค่อยสะอาด
เท่าที�ควร 
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2) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรสร้างเอกลกัษณ์ของร้านอาหาร
พื�นเมืองทั�งการจดัตกแต่ง บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มของร้านอาหาร เพื�อให้นักท่องเที�ยวเกิด
ความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซํ� าอีกครั� ง 

3) ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรจดัทาํแผนที�หรือป้ายบอกที�ตั� ง
ร้านอาหารให้ชดัเจน เพื�อความสะดวกในการเขา้ถึงร้านอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที�ยว เนื�องจาก
ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว พบว่า นักท่องเที�ยวพึงพอใจในเรื�องของความ
ชดัเจนของแผนที� หรือป้ายบอกทางไปยงัร้านอาหารนอ้ยที�สุด  

4.3.3.6 ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการตลาด 
1) ก ลุ่ม ส ม าคม ธุรกิจท่ องเที� ยว  ห น่วยงาน ภาครัฐที� เกี� ยวข้อง แล ะ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรร่วมมือกนัจดักิจกรรมและเส้นทางการท่องเที�ยวผา่นอาหาร
พื�นเมืองในจงัหวดัน่าน โดยการจดัทาํแผนที�เพื�อแสดงร้านอาหารพื�นเมืองใหน้กัท่องเที�ยวรู้จกั และ
เป็นขอ้มูลพื�นฐานแก่นกัท่องเที�ยว เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า จุดอ่อนสําคญัของ
การส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง คือ การบริหารจดัของภาครัฐในการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวเชิงอาหารที�ยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน และยงัขาดความร่วมมือ บูรณาการร่วมกนัระหวา่ง
ภาคส่วนต่างๆ อีกดว้ย 

2) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริม
การท่องเที�ยวของจงัหวดัน่านให้นักท่องเที�ยวรู้จกัอาหารพื�นเมืองมากขึ� น เช่น การจดักิจกรรม
เทศกาลอาหารพื�นบา้น การนาํอาหารพื�นเมืองมาจาํหน่ายในถนนคนเดินเพื�อเป็นการประชาสัมพนัธ์
อาหารพื�นเมืองน่านให้นกัท่องเที�ยวได้เห็น ไดรั้บรู้ และไดมี้โอกาสลิ�มลอง การจดัลานขนัโตกที�
แสดงถึงวฒันธรรมการรับประทานอาหารพื�นเมืองของคนน่าน เป็นตน้ 

3) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรจดัการ
ประกวดอาหารพื�นเมือง รวมทั�งการจดัแสดงและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารพื�นเมือง เพื�อเป็นแรง
กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาผลิตภณัฑท์างดา้นอาหารพื�นเมือง  

4) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรเพิ�ม
บทบาทในการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวเชิงรุก และเป็นไปอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ กระแสแนวโนม้ของการท่องเที�ยวในปัจจุบนั นกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการที�
จะลิ�มลองอาหารพื�นเมืองนั�นในระหวา่งการเดินทางมากขึ�น  

5) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที� เกี� ยวข้องควร
ดําเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื�องมือในการสื�อสารและสร้างเครือข่ายระหว่าง
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นกัท่องเที�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยวเพื�อให้นกัท่องเที�ยวเขา้ถึงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการ
ท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ปัจจุบนันกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่ใชเ้ทคโลยเีป็นช่องทางในการสืบคน้หาขอ้มูลเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวมากขึ�น 

6) กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรร่วมมือ
กนัในการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์อาหารพื�นเมืองและร้านอาหารพื�นเมืองให้มากขึ�น เพื�อผลกัดนัให้
เกิดการท่องเที�ยวเชิงอาหาร เนื�องจากผลจากการศึกษาถึงสิ� งที�ควรปรับปรุงหรือพฒันาอาหาร
พื�นเมืองน่าน นักท่องเที�ยวต่างให้ความเห็นว่าควรพฒันาด้านการประชาสัมพนัธ์มากที�สุดเป็น
อนัดบัแรก 



 

บทที� 5  

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ      

 
การวิจัยเรื� อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจังหวดัน่าน มี

วตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่านสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวใน
จงัหวดัน่าน ศึกษาความตอ้งการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวไทย ที�มีต่อ
อาหารพื�นเมืองน่าน และหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน ซึ� งผล
จากการศึกษาสามารถสรุปผลและอภิปรายผลไดด้งันี�   

 

5.1 สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

 
5.1.1 ผลการศึกษาศักยภาพของอาหารพื&นเมืองน่านสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวใน

จังหวดัน่าน 
ผลจากการศึกษาศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองน่าน โดยแบ่งตามประเภทอาหาร พบว่า 

อาหารพื�นเมืองน่าน ส่วนใหญ่มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูง โดยประเภทอาหารจานเดี�ยวมีศกัยภาพมาก
ที�สุด ( X = 2.63) รองลงมา ได้แก่ ประเภทนึ� ง ( X = 2.52) และประเภทนํ� าพริก ( X = 2.51) ส่วน
ประเภทส้า มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลางและมีศกัยภาพนอ้ยที�สุด ( X = 2.14) ทั�งนี� เมื�อวิเคราะห์
ศกัยภาพของอาหารพื�นเมืองตามเกณฑ์ทั�ง 5 ดา้น พบวา่ อาหารพื�นเมืองน่านมีศกัยภาพดา้นการใช้
วตัถุดิบในทอ้งถิ�นสูงที�สุด ( X = 2.72) รองลงมา ไดแ้ก่ การแสดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของ
ทอ้งถิ�น ( X = 2.55) และความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น ( X = 2.46)  

นอกจากนี�ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาศกัยภาพอาหารพื�นเมืองน่านในแต่ละประเภทอาหารอีกดว้ย ซึ� ง
ผลการศึกษาพบว่าอาหารพื�นเมืองน่านประเภทแกงที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหาร
พื�นเมืองสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ แกงฮงัเล และแกงแค ทั�งนี� อาจเป็น
เพราะแกงฮงัเลเป็นอาหารพื�นเมืองเหนือที�คนทั�วไปรู้จกัเป็นอยา่งดี และเป็นที�นิยมรับประทานกนั
ในท้องถิ�น โดยเฉพาะในงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ ของท้องถิ�น ซึ� งมักจะพบแกงฮังเลเป็น
ส่วนประกอบในขนัโตกเป็นประจาํ แกงฮงัเลจึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�น
เป็นอย่างดี กอรปกับสามารถหารับประทานได้ง่าย มีรสชาติอร่อย สีสันน่ารับประทาน ทาํให้
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สามารถพบในรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากนี�แกงแค เป็นแกงที�ประกอบดว้ยผกัพื�นบา้นหลากหลายชนิด ซึ� งลว้นแต่เป็นผกัที�หาไดใ้น
ทอ้งถิ�นภาคเหนือ ทาํให้แกงแคเป็นอาหารที�สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นสูงตามไป
ดว้ย 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทคั�วที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหาร
พื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน พบวา่คือ คั�วแค ทั�งนี� เนื�องจากเป็นอาหารที�
นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น และสามารถหารับประทานไดง่้าย มีรสชาติที�สามารถรับประทาน
ได ้ทาํให้สามารถพบในรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองที�สามารถใช้ดึงดูดนกัท่องเที�ยวได้
เป็นอยา่งดี 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทตาํที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหาร
พื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน เนื�องจากเป็น
อาหารที�นิยมรับประทานกนัในทอ้งถิ�น และมกัจะเป็นอาหารที�ใชป้ระกอบในงานเทศกาล ประเพณี
ต่างๆ ของทอ้งถิ�น ซึ� งสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอย่างดี ทาํ
ใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวได ้

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทยาํที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหาร
พื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ยาํหน่อไม ้เป็นเพราะเป็นอาหารที�นิยม
รับประทานกนั โดยชาวทอ้งถิ�นภาคเหนือถือวา่เป็นอาหารชั�นดีชั�นหนึ�งของทอ้งถิ�น และมกัจะเป็น
อาหารที� ใช้ประกอบในงานพิธีต่างๆ ของท้องถิ�น ทําให้สามารถพบในรายการอาหารของ
ร้านอาหารพื�นเมืองที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทนํ� าพริกที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็น
อาหารพื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ นํ� าพริกอ่อง ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ
นํ� าพริกอ่องเป็นนํ� าพริกพื�นบา้นลา้นนาที�เป็นที�รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในหมู่นกัท่องเที�ยว มีรสชาติ
และส่วนผสมของวตัถุดิบที�นกัท่องเที�ยวสามารถรับประทานได ้กอปรกบัมีสีสันที�น่ารับประทาน 
เป็นที�ดึงดูดแก่นกัท่องเที�ยว 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทนึ� งที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหาร
พื�นเมืองสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจังหวดัน่าน คือ ข้าวนึ� ง เป็นเพราะชาวล้านนา
รับประทานขา้วนึ� งเป็นอาหารหลกั โดยรับประทานดว้ยวิธีปั� นขา้วนึ� งเป็นกอ้นเล็กๆ แลว้จิ�มลงไป
ในนํ�าแกง หรือนํ�าพริก ทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทปิ� ง/ย่าง/ทอดที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้
เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ไส้อั�ว และแคบหมู ทั�งนี�อาจ
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เป็นเพราะไส้อั�วเป็นที�รู้จกักนัอย่างแพร่หลายในหมู่นกัท่องเที�ยว มีรสชาติอร่อย ซึ� งปัจจุบนัมีการ
บรรจุถุงแบบสูญญากาศ ทาํให้สามารถเก็บไวไ้ดน้านมากยิ�งขึ�น จึงเป็นที�ดึงดูดแก่นกัท่องเที�ยวใน
การซื�อกลบัไปรับประทานหรือเป็นของฝากอีกดว้ย ส่วนแคบหมู เป็นอาหารขึ�นชื�อของชาวลา้นนา 
ซึ� งนิยมรับประทานร่วมกบัอาหารอื�นๆ เช่น นํ� าพริก ขนมจีนนํ�าเงี� ยว และยงัใชเ้ป็นส่วนผสมในการ
ตาํนํ� าพริก หรือแกงด้วย โดยชาวล้านนาดั�งเดิมนิยมรับประทานแคบหมูเป็นอาหารมากกว่าเป็น
เครื�องแนม ทาํใหแ้สดงถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทลาบ/หลู้ที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็น
อาหารพื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ลาบหมู เนื�องจากเป็นอาหารที�
รู้จกักันอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที�ยว และเป็นที�นิยมทาํรับประทานกันในท้องถิ�น ทาํให้
สามารถพบในรายการอาหารของร้านอาหารพื�นเมืองที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทส้าที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหาร
พื�นเมืองสําหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ส้ามะเขือ ส่วนประเภทหมกัดอง พบวา่ 
จิJนส้ม หรือ แหนม มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน อาจเพราะเป็นอาหารที�มีรสชาติที�สามารถรับประทานได ้มีรสเปรี� ยวเป็นที�
ถูกปากของนกัท่องเที�ยว จึงทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทแอบ็ที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็นอาหาร
พื�นเมืองสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ แอ็บหมู ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าแอ็บมี
รสชาติคลา้ยกบัห่อหมกซึ� งเป็นอาหารของภาคกลางที�นกัท่องเที�ยวรู้จกักนัเป็นอย่างดี ทาํให้เป็นที�
ดึงดูดแก่นกัท่องเที�ยว 

ผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทจานเดี�ยวที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�ควรให้เป็น
อาหารพื�นเมืองสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ขนมจีนนํ� าเงี� ยว เนื�องจากชาว
ลา้นนาถือวา่เป็นอาหารชั�นดีของทอ้งถิ�น โดยมกัจะทาํขนมจีนนํ� าเงี� ยวเป็นอาหารที�ใช้ประกอบใน
งานบุญงานพิธีต่างๆ ของทอ้งถิ�น จึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินอาหารของคนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นอยา่ง
ดี กอปรกบัเป็นอาหารพื�นเมืองภาคเหนือที�นกัท่องเที�ยวรู้จกักนัเป็นอยา่งดี มีรสชาติ และสีสันที�น่า
รับประทาน ทาํใหเ้ป็นอาหารที�สามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี 

และผลการศึกษาอาหารพื�นเมืองน่านประเภทขนม/อาหารว่างที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดที�
ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสาํหรับใชส่้งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน คือ ขา้วหลาม เป็นเพราะ
ขา้วหลามเป็นขนมหรืออาหารว่างที�รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย และมีรสชาติที�หวาน มนั อร่อย เป็นที�
ถูกปากของนกัท่องเที�ยว อีกทั�งยงัสามารถซื�อกลบัไปรับประทานหรือเป็นของฝากไดอี้กดว้ย จึงทาํ
ใหเ้ป็นที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยว 
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จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ อาหารพื�นเมืองน่านที�มีศกัยภาพสูงมากที�สุดใน
แต่ละประเภทอาหารที�ควรให้เป็นอาหารพื�นเมืองสําหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่าน 
เนื�องจากสามารถใชดึ้งดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ แกงฮงัเล แกงแค คั�วแค ตาํขนุน หรือ ตาํ
บ่าหนุน ยาํหน่อไม้ นํ� าพริกอ่อง ข้าวนึ� ง ไส้อั�ว แคบหมู ลาบหมู ส้ามะเขือ จิJนส้ม หรือ แหนม 
แอ็บหมู ขนมจีนนํ� าเงี� ยว และขา้วหลาม ซึ� งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของศรีสมร  คุณากรบดินทร์ 
และคณะ (2549) ที�พบว่า อาหารที�นกัท่องเที�ยวชาวไทยชอบรับประทานเป็นลาํดบัที� 1 สิบอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ลาบหมู นํ� าพริกหนุ่ม ไส้อั�ว นํ� าพริกอ่อง แกงฮงัเล นํ� าเงี� ยว แกงอ่อม แกงแค จอผกักาด 
และขา้วซอยไก่ 
 

5.1.2 ผลการศึกษาความต้องการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว

ชาวไทยที�มีต่ออาหารพื&นเมืองน่าน 
จากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.75 
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.25 มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 28 มีภูมิลาํเนาเดิมในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 28 โดยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที�ยวเป็น
ระยะเวลา 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 40 รับประทานอาหารพื�นเมืองเฉลี�ย 1 ครั� ง/วนั คิดเป็นร้อยละ 50.25 
ซึ� งตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารพื�นเมืองเอง คิดเป็นร้อยละ 44 ส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
พื�นเมืองตอนมื�อเย็น คิดเป็นร้อยละ 53.75 มีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 100 - 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.25 และแหล่งขอ้มูลที�ใช้ในการศึกษาเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองน่านมากที�สุด คือ อินเตอร์เน็ต/
เวบ็ไซต ์

 นอกจากนี� ยงัพบวา่ นกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการบริโภคอาหารพื�นเมืองของจงัหวดัน่านอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.20) โดยตอ้งการบริโภคอาหารพื�นเมืองหลงัจากการเดินทางมาท่องเที�ยวที�
จงัหวดัน่าน ( X = 4.22) และในระหว่างท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่านอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.21) 
ตามลําดับ ซึ� งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กนกกานต์  วีระกุล และคณะ (2556) ที�พบว่า 
นักท่องเที�ยวชื�นชอบในการรับประทานอาหารไทยที�เป็นอาหารประจาํท้องถิ�นในระหว่างการ
ท่องเที�ยว และชูกลิ�น อุนวิจิตร, กิตติยา กาวิละ, และสุกฤตา  เตียมคํา (2548) ได้ศึกษาเรื� อง
พฤติกรรมการเดินทางและลกัษณะของนกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาท่องเที�ยวในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการบริโภคมากที�สุดระหวา่งการท่องเที�ยว
ในจงัหวดัเชียงราย คือ อาหารเหนือหรืออาหารพื�นเมือง นอกจากนี�การศึกษาเกี�ยวกบัทศันคติ ความ
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พึงพอใจ หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารทอ้งถิ�นของจิตราวดี  สุขยิ�ง (2544) ยงัพบว่า อาหารที�
นกัท่องเที�ยวตอ้งการบริโภคมากที�สุดในระหวา่งที�เดินทางมาท่องเที�ยว คือ อาหารพื�นเมืองอีกดว้ย 

จากผลการศึกษาการรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองน่าน พบว่า นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่รู้จกั
รายการอาหารพื�นเมืองในแต่ละประเภท โดยประเภทอาหารที�นักท่องเที�ยวรู้จกัมากที�สุดคือ 
ประเภทนํ� าพริก เช่น นํ� าพริกอ่อง นํ� าพริกหนุ่ม ประเภทนึ� ง เช่น ขา้วนึ� ง ห่อนึ� งไก่ ประเภทปิ� ง/ยา่ง/
ทอด เช่น ไส้อั�ว แคบหมู ประเภทหมกัดอง เช่น จิJนส้ม หรือ แหนม และประเภทจานเดี�ยว เช่น 
ขนมจีนนํ� าเงี� ยว ขา้วซอย คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมา คือ ประเภทลาบ/หลู ้เช่น ลาบหมู คิดเป็น
ร้อยละ 99 และประเภทแกง เช่น แกงฮงัเล แกงแค คิดเป็นร้อยละ 97.75 ส่วนประเภทอาหารที�
นกัท่องเที�ยวไม่รู้จกัมากที�สุดคือ ประเภทส้า เช่น ส้ามะเขือ คิดเป็นร้อยละ 9 

อย่างไรก็ตามแต่หากพิจารณาผลการศึกษาระดบัความชอบรายการอาหารพื�นเมืองน่าน 
พบว่า นักท่องเที�ยวมีระดับความชอบอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.64) โดยนักท่องเที�ยวชอบอาหาร
พื�นเมืองประเภทจานเดี�ยว เช่น ขนมจีนนํ� าเงี� ยว ขา้วซอย มากที�สุด ( X = 4.13) รองลงมา ได้แก่ 
ประเภทนํ� าพริก เช่น นํ� าพริกอ่อง นํ� าพริกหนุ่ม ( X = 4.11) และประเภทปิ� ง/ย่าง/ทอด เช่น ไส้อั�ว 
แคบหมู ( X = 4.10) ตามลําดับ ส่วนอาหารประเภทส้า เช่น ส้ามะเขือ นักท่องเที�ยวมีระดับ
ความชอบอยู่ในระดบัปานกลางซึ� งน้อยที�สุด ( X = 3.03) จะเห็นได้ว่าสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
การรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองน่าน ที�พบว่า อาหารประเภทส้า นักท่องเที�ยวไม่รู้จกัมากที�สุด 
นอกจากนี� ผลการวิจัยเรื� องศักยภาพและความพร้อมของร้านอาหารพื�นเมืองสําหรับรองรับ
นักท่องเที�ยวในจงัหวดัเชียงรายของศรีสมร  คุณากรบดินทร์ และคณะ (2549) พบว่า อาหาร
พื�นเมืองที�นกัท่องเที�ยวชอบรับประทานเป็นลาํดบัที� 1 หกอนัดบัแรกไดแ้ก่ นํ� าพริกหนุ่ม ไส้อั�ว แกง
ฮงัเล นํ�าพริกอ่อง นํ�าเงี�ยว ลาบ และแกงแค 

ส่วนผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวที�มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน พบว่า 
นกัท่องเที�ยวพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมืองมากที�สุด ( X = 4.23) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
ลกัษณะของร้านอาหารพื�นเมือง ( X = 4.15) ดา้นความคุม้ค่าของราคา ( X = 4.14) และดา้นคุณภาพ
ของอาหารพื�นเมือง ( X = 4.10) ส่วนดา้นลกัษณะของผูใ้ห้บริการนกัท่องเที�ยวพึงพอใจน้อยที�สุด    
( X = 3.90)  

ด้านอัตลักษณ์ของอาหารพื�นเมือง เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเที�ยวพึงพอใจที�
อาหารพื�นเมืองมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�แตกต่างจากอาหารทั�วไปมากที�สุด ( X = 4.58) รองลงมา 
ไดแ้ก่ อาหารพื�นเมืองมีรสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์ ( X = 4.33) อาหารพื�นเมืองมีกลิ�นที�เป็นเอกลกัษณ์  
( X = 4.19) อาหารพื�นเมืองใชผ้กัพื�นบา้น วตัถุดิบทอ้งถิ�นประกอบอาหาร ( X = 4.13) และอาหาร
พื�นเมืองมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ( X = 4.08) ตามลาํดับ ส่วนความหลากหลายของรายการ



133 

อาหารพื�นเมืองพึงพอใจน้อยที�สุด ( X = 4.06) ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเรื�องภาพลกัษณ์อาหาร
ไทยและการรับรู้คุณภาพอาหารไทยที�มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติในการ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงอาหารของเณรัญชรา กิจวิกรานต ์(2557) ที�พบว่า นกัท่องเที�ยวมีการ
รับรู้เกี�ยวกบัภาพลกัษณ์อาหารไทย คือ อาหารไทยมีความแตกต่างจากอาหารนานาชาติ และอาหาร
ไทยมีรสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์ในระดบัมาก อย่างไรก็ตามผลการวิจยัของศรีสมร  คุณากรบดินทร์ 
และคณะ (2549) ยงัพบวา่ นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้า่ การรักษารสชาติดั�งเดิม
ของอาหารเป็นสิ�งสําคญัมาก ทั�งนี� เพื�อรักษาวฒันธรรม ไม่ควรปรับเปลี�ยนรสชาติอาหารตามกลุ่ม
นักท่องเที�ยว และจากผลการศึกษาที�ผูป้ระกอบการกล่าวว่า ตอ้งคงเอกลกัษณ์รสชาติของอาหาร
พื�นเมืองไว ้ไม่จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนไปเรื�อยๆ ตามลูกคา้สั�ง เพราะไม่เช่นนั�นแลว้จะไม่มีรสชาติ
อาหารที�เป็นมาตรฐานของร้าน  

ดา้นคุณภาพของอาหารพื�นเมือง พิจารณารายขอ้ พบว่า นกัท่องเที�ยวพึงพอใจในความสด
ของอาหารมากที�สุด ( X = 4.22) รองลงมา ไดแ้ก่ ความสะอาดของอาหาร ( X = 4.19) รสชาติของ
อาหาร ( X = 4.16) คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ( X = 4.09) และคุณภาพ – ไดม้าตรฐาน ( X = 
4.05) ตามลาํดบั ส่วนการจดัตกแต่งจานน่ารับประทานนกัท่องเที�ยวพึงพอใจนอ้ยที�สุด ( X = 3.89) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุจิตรา  ริมดุสิต (2545) ที�พบวา่ นกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อความสดของอาหารในระดบัมาก ร้อยละ 49.3 และพึงพอใจในระดบัมากที�สุด 
ร้อยละ 32.9 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Enteleca Research and Consultancy Ltd. (2000) 
ที�พบว่า ปัจจยัสําคญั 2 ปัจจยั ที�นักท่องเที�ยวจดัลาํดบั คือ การใช้ส่วนผสมที�สดใหม่ และคุณภาพ
ของส่วนผสม  

ดา้นความคุม้ค่าของราคา พิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัท่องเที�ยวพึงพอใจที�ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพมากที�สุด ( X = 4.24) รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าที�ไดรั้บ ( X = 4.12) ส่วนราคา
เหมาะสมเมื�อเทียบกบัอาหารทั�วไปพึงพอใจนอ้ยที�สุด ( X = 4.08) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของดวง
นภา  วินิจวรกิจกุล (2544) ที�พบว่า นกัท่องเที�ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคญัดา้นราคาอาหาร
มากที�สุด คือ อาหารและเครื�องดื�มมีราคาที�เหมาะสมกบัอาหาร และผลการวิจยัของเณรัญชรา กิจ
วกิรานต ์(2557) พบวา่ นกัท่องเที�ยวมีการรับรู้เกี�ยวกบัภาพลกัษณ์อาหารไทยดา้นความคุม้ค่าเงินใน
ระดบัมาก ได้แก่ ราคาอาหารไทยมีความเหมาะสม ราคาไม่แพงเมื�อเทียบกบัอาหารทอ้งถิ�นอื�นๆ 
และอาหารไทยมีคุณค่าที�จะซื� อ นอกจากนี�  ศรีสมร คุณากรบดินทร์ และคณะ (2549) ยงัได้ให้
ความเห็นเพิ�มเติมวา่นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัราคาอาหารในระดบัมาก ร้านอาหาร
พื�นเมืองจึงควรแจง้ราคาอาหารในรายการอาหารให้ชดัเจน ราคาอาหารควรเป็นธรรม ไม่ควรทาํให้
นกัท่องเที�ยวรู้สึกวา่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากราคาอาหารที�แพงเกินไป  
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ดา้นลกัษณะของผูใ้ห้บริการ เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า นกัท่องเที�ยวพึงพอใจในเรื�องของ
การให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้งของพนกังานมากที�สุด ( X = 3.96) 
รองลงมา คือ การแต่งกายของพนกังานบริการ ( X = 3.88) ส่วนความรวดเร็วในการให้บริการของ
พนกังานนกัท่องเที�ยวพึงพอใจนอ้ยที�สุด ( X = 3.87) ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงนภา  วนิิจวร
กิจกุล (2544) ที�พบว่า ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อนักท่องเที�ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
พื�นเมืองที�มีค่าเฉลี�ยในระดบัสาํคญัที�สุดปัจจยัหนึ�ง คือ พนกังานมีความสามารถในการให้บริการได้
รวดเร็วแก่ผูใ้ชบ้ริการรับประทานอาหาร นอกจากนี� การศึกษาเกี�ยวกบัทศันคติ ความพึงพอใจ หรือ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทอ้งถิ�นของจิตราวดี  สุขยิ�ง (2544) ยงัพบวา่ สิ�งที�มีอิทธิพลต่อการเลือก
รับประทานอาหารพื�นเมือง ไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร ความสะอาด และความปลอดภยัของอาหาร 
ภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที� ราคาของอาหารที�มีความ
เหมาะสม ตลอดจนการให้บริการดว้ยความเรียบร้อย มีมารยาท สุภาพ และความมีมนุษยสัมพนัธ์
ของผูใ้ห้บริการ เป็นตน้ อย่างไรก็ดีผลจากการสอบถามนกัท่องเที�ยวนั�น นักท่องเที�ยวไดเ้สนอให้
ปรับปรุงหรือพฒันาในดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการอาหารพื�นเมืองอีกดว้ย 

ดา้นลกัษณะของร้านอาหารพื�นเมือง พิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัท่องเที�ยวพึงพอใจในเรื�อง
ของชื�อเสียงและความน่าเชื�อถือของร้านมากที�สุด ( X = 4.36) รองลงมา ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศของร้านอาหาร ( X = 4.24) และความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านอาหาร ( X = 
4.09) ส่วนความชดัเจนของแผนที�หรือป้ายบอกทางไปยงัร้านอาหารพึงพอใจนอ้ยที�สุด ( X = 3.91) 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศรีสมร  คุณากรบดินทร์ และคณะ (2549) ที�พบวา่ นกัท่องเที�ยว
ชาวไทยตอ้งการร้านอาหารที�มีชื�อเสียง และเป็นที�นิยมของคนในทอ้งถิ�น และจากผลการศึกษายงั
พบว่านักท่องเที�ยวชาวไทยเห็นว่าควรส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารพื�นเมืองสําหรับรองรับ
นักท่องเที�ยว ด้วยการจดัทาํแผนที�หรือป้ายบอกที�ตั� งร้านอาหารเพื�อเอื�อต่อความสะดวกในการ
เดินทางไปร้านอาหาร  

 
5.1.3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื&นเมืองจังหวดัน่าน 
จากผลการศึกษาผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยว ถึงความเป็นไปไดแ้ละ

แนวทางที�จะช่วยผลกัดนัให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ดา้น ดงันี�  

5.1.3.1  ดา้นอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมือง 
กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมใหบุ้คลากร

ในทอ้งถิ�นร่วมกนักาํหนดและคน้หาอตัลกัษณ์ของอาหารพื�นเมืองน่าน เพื�อใชใ้นการนาํมาส่งเสริม
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การท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า อาหารพื�นเมืองของ
จงัหวดัน่านไม่มีเอกลกัษณ์ที�โดดเด่น กล่าวคือ อาหารพื�นเมืองน่านไม่แตกต่างจากอาหารลา้นนา
ทั�วไปที�รับประทานกนัอยู่ในแถบภาคเหนือ แต่อยา่งไรก็ตามผลจากการศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวที�มีต่ออาหารพื�นเมืองน่าน กลบัพบวา่ นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในดา้นอตัลกัษณ์
ของอาหารพื�นเมืองในระดบัมากที�สุด ผูว้ิจยัจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ
อาหารพื�นเมืองให้มากขึ�น เพราะอาหารพื�นเมืองมีเอกลกัษณ์ที�แตกต่างจากอาหารทั�วไป และมีความ
ต่างกนัในแต่ละจงัหวดั ซึ� งผลจากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจที�อาหารพื�นเมืองมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�แตกต่างจากอาหารทั�วไปมากที�สุด กอปรกบัผลการศึกษาศกัยภาพอาหาร
พื�นเมืองน่านที�พบวา่อาหารพื�นเมืองน่านทุกประเภทมีระดบัศกัยภาพหรือมีอุปทานสูง และมีระดบั
การรับรู้หรือมีอุปสงค์สูงด้วยเช่นกนั จึงควรส่งเสริมและพฒันาเพื�อเป็นการสร้างจุดแข็งของการ
ท่องเที�ยวโดยนาํเสนออาหารพื�นเมืองเป็นจุดขายของการท่องเที�ยว นอกจากนี� ยงัควรส่งเสริมและ
พฒันาคนในชุมชนให้เห็นความสําคญัของทรัพยากรอาหารที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น ให้รู้สึกรัก หวงแหน 
และเห็นคุณค่า เพื�อให้เกิดความย ั�งยืนของอัตลักษณ์ของอาหารพื�นเมือง เนื�องจากผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ จุดอ่อนของการส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารพื�นเมืองน่านที�สาํคญั คือ คนใน
ชุมชนมองขา้มคุณค่าของตน้ทุนวฒันธรรมอาหารที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นตนเอง และควรทาํการรวบรวม
สูตรอาหารพื�นเมืองน่านจากบุคลากรทอ้งถิ�นที�มีความรู้ทางดา้นอาหารพื�นเมืองน่าน เพื�อเป็นการ
อนุรักษแ์ละฟื� นฟูอาหารพื�นเมืองใหมี้อตัลกัษณ์คงอยูสื่บต่อไป เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบวา่ จงัหวดัน่านมีบุคลากรทอ้งถิ�นที�มีทกัษะ มีความรู้ความสามารถเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองน่าน 
แต่ยงัไม่มีหน่วยงานใด หรือผูใ้ดทาํการเก็บรวบรวมอาหารพื�นเมืองของจงัหวดัน่านไว ้ซึ� งทาํให้
อาหารพื�นเมืองบางชนิดอาจจะสูญหายไปในอนาคต หากไม่มีการถ่ายทอดไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ อีก
ทั�งยงัควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวกบัอาหารพื�นเมือง
น่าน เพื�อพฒันาให้อาหารพื�นเมืองเป็นของฝากจากจงัหวดัน่านที�มีอตัลกัษณ์ มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ จงัหวดัน่านมีจุดแข็งเกี�ยวกบัภูมิปัญญาอาหาร
พื�นเมืองที�สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ใหเ้ป็นสินคา้ OTOP ได ้นอกจากนี�ผลจากการศึกษาถึงสิ�งที�ควร
ปรับปรุงหรือพฒันาอาหารพื�นเมืองน่าน นักท่องเที�ยวต่างให้ความเห็นว่าควรพฒันาให้มีความ
แป ลกใหม่  น่าสนใจ และมี เอกลักษ ณ์  สูงเป็ นอันดับ ที�  2 และ 3 รองจากการพัฒ นาด้าน
ประชาสัมพนัธ์ 

ส่วนผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรประกอบอาหารให้รสชาติของอาหารได้
มาตรฐานและสมํ�าเสมอ และคงเอกลกัษณ์ตามตาํรับดั�งเดิมของอาหารพื�นเมือง ไม่ควรปรับเปลี�ยน
รสชาติตามกลุ่มนกัท่องเที�ยว เพื�อคงเอกลกัษณ์ของอาหารพื�นเมืองไว ้ซึ� งจากผลการศึกษาความพึง
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พอใจของนักท่องเที�ยว พบว่า นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจที�อาหารพื�นเมืองมีรสชาติที� เป็น
เอกลกัษณ์ในระดบัมากที�สุด และยงัให้ขอ้เสนอแนะไวว้า่ตอ้งการที�จะรับประทานอาหารพื�นเมืองที�
มีรสชาติดั� งเดิมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามควรมีรายการอาหารพื�นเมืองให้หลากหลายชนิดเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม เนื�องจากผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว 
พบว่า นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในเรื�องของความหลากหลายของรายการอาหารพื�นเมืองน้อย
ที�สุด และนอกจากนี� ผลของการศึกษาศกัยภาพอาหารพื�นเมืองยงัพบอีกว่าการพบรายการอาหาร
พื�นเมืองในร้านอาหารมีศกัยภาพนอ้ยที�สุด  

5.1.3.2  ดา้นคุณภาพของอาหารพื�นเมือง 
กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรกาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพของอาหารพื�นเมือง โดยใช้เครื�องหมายรับประกนั เช่น รางวลั หรือใบประกาศเกียรติคุณ 
เช่น ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เพื�อช่วยในการส่งเสริมการขาย
ให้กบันักท่องเที�ยว เนื�องจากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว พบว่า นักท่องเที�ยวมี
ระดบัความพึงพอใจในเรื�องของคุณภาพอาหารพื�นเมืองที�ไดม้าตรฐานในระดบัที�เกือบนอ้ยที�สุด 

อีกทั�งผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองยงัควรให้ความสําคญักบัรายการอาหาร
พื�นเมือง โดยควรอธิบายถึงส่วนประกอบ วตัถุดิบที�ใชใ้นการประกอบอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ 
และเน้นประเด็นไปที�อาหารพื�นเมืองเป็นอาหารเพื�อสุขภาพ ปรุงด้วยผกัพื�นบ้าน ซึ� งจากผล
การศึกษาศกัยภาพอาหารพื�นเมือง พบว่า อาหารพื�นเมืองมีศกัยภาพสูงในด้านการใช้วตัถุดิบใน
ทอ้งถิ�นที�ลว้นแลว้แต่เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น 

5.1.3.3 ดา้นราคา 
กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรกาํหนดมาตรฐาน

ราคากลางของอาหารพื�นเมือง เพื�อให้ราคามีความเหมาะสมเมื�อเทียบกบัอาหารทั�วไป เนื�องจากผล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ร้านอาหารพื�นเมืองบางร้านมีการขายราคาอาหารพื�นเมืองในราคาที�
แพงเกินกวา่ความเป็นจริง ทาํใหน้กัท่องเที�ยวหรือผูบ้ริโภครู้สึกวา่ถูกเอารัดเอาเปรียบ  

นอกจากนี�ผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรคาํนึงถึงความเหมาะสมของอาหาร
พื�นเมือง ให้มีความเหมาะสมทั�งคุณภาพ ราคา และคุณค่าที�ลูกค่าได้รับ เพื�อให้นักท่องเที�ยวเกิด
ความประทบัใจ และกลบัมาใช้บริการซํ� าอีกครั� ง เนื�องจากผลจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที�ยวมี
ระดบัความพึงพอใจในเรื�องของราคาอาหารพื�นเมืองมีความเหมาะสมเมื�อเทียบกบัอาหารทั�วไปนอ้ย
ที�สุด อยา่งไรก็ดีควรมีการแจง้ราคาในรายการอาหารให้ชดัเจน เพื�อให้เห็นถึงความซื�อสัตยใ์นการ
คิดราคาอาหาร ทาํใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความไวว้างใจในการเลือกรับประทานอาหารอีกดว้ย 
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5.1.3.4 ดา้นการบริการ 
กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรฝึกอบรม ให้ความรู้

ประชาชนเกี�ยวกับอาหารพื�นเมือง เพื�อให้คนในชุมชน หรือพนักงานที�ให้บริการในร้านอาหาร
สามารถให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองน่าน และสามารถแนะนาํอาหารพื�นเมืองแก่นกัท่องเที�ยว
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวมีโอกาสไดรั้บประทานอาหารพื�นเมืองมากที�สุด 

อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรพฒันาดา้นทรัพยากรบุคคล ให้
มีทกัษะ มีมาตรฐานการบริการ และมีความสามารถในการทาํงานให้สามารถบริการได้รวดเร็ว 
ไม่ให้ลูกคา้ตอ้งคอยนาน เพื�อให้นกัท่องเที�ยวเกิดความประทบัใจ และกลบัมาใช้บริการซํ� าอีกครั� ง 
เนื�องจากผลจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในเรื�องของความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการของพนกังานนอ้ยที�สุด และยงัไดเ้สนอให้ปรับปรุงหรือพฒันาในดา้นความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการอาหารพื�นเมืองอีกดว้ย  

5.1.3.5 ดา้นลกัษณะของร้านอาหารพื�นเมือง 
กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรร่วมมือกนัในการ

สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารพื�นเมือง ให้เป็นร้านอาหารปลอดภัย ได้
มาตรฐาน โดยการจดัทาํตวัชี�วดัเพื�อประเมินร้านอาหารพื�นเมืองและให้การรับรอง เพื�อให้เกิดความ
น่าเชื�อถือแก่นักท่องเที�ยว เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ร้านอาหารพื�นเมืองที� มี
ศกัยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนกัท่องเที�ยวในจงัหวดัน่านมีไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านขนาดเล็ก และมุ่งจาํหน่ายอาหารแก่คนในทอ้งถิ�นซึ� งนิยมซื�อเป็นถุงกลบัไปรับประทานที�บา้น
แทนการนั�งรับประทานที�ร้าน ทาํให้ไม่มีการจดัตกแต่งร้าน และบางร้านมีสภาพร้านไม่ค่อยสะอาด
เท่าที�ควร 

และผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองควรสร้างเอกลกัษณ์ของร้านอาหารพื�นเมือง
ทั�งการจดัตกแต่ง บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของร้านอาหาร เพื�อให้นักท่องเที�ยวเกิดความ
ประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซํ� าอีกครั� ง อีกทั�งยงัควรจดัทาํแผนที�หรือป้ายบอกที�ตั�งร้านอาหาร
ให้ชัดเจน เพื�อความสะดวกในการเขา้ถึงร้านอาหารพื�นเมืองของนักท่องเที�ยว เนื�องจากผลจาก
การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว พบวา่ นกัท่องเที�ยวพึงพอใจในเรื�องของความชดัเจนของ
แผนที� หรือป้ายบอกทางไปยงัร้านอาหารนอ้ยที�สุด  

5.1.3.6 ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการตลาด 
กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยว หน่วยงานภาครัฐที� เกี� ยวข้อง และผู ้ประกอบการ

ร้านอาหารพื�นเมืองควรร่วมมือกนัจดักิจกรรมและเส้นทางการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองใน
จงัหวดัน่าน โดยการจดัทาํแผนที�เพื�อแสดงร้านอาหารพื�นเมืองให้นกัท่องเที�ยวรู้จกั และเป็นขอ้มูล
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พื�นฐานแก่นกัท่องเที�ยว เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ จุดอ่อนสําคญัของการส่งเสริม
การท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง คือ การบริหารจดัของภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง
อาหารที�ยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน และยงัขาดความร่วมมือ บูรณาการร่วมกนัระหวา่งภาคส่วนต่างๆ 
อีกดว้ย และควรส่งเสริมการท่องเที�ยวของจงัหวดัน่านให้นกัท่องเที�ยวรู้จกัอาหารพื�นเมืองมากขึ�น 
เช่น การจดักิจกรรมเทศกาลอาหารพื�นบา้น การนาํอาหารพื�นเมืองมาจาํหน่ายในถนนคนเดินเพื�อ
เป็นการประชาสัมพนัธ์อาหารพื�นเมืองน่านให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ห็น ไดรั้บรู้ และไดมี้โอกาสลิ�มลอง 
การจดัลานขนัโตกที�แสดงถึงวฒันธรรมการรับประทานอาหารพื�นเมืองของคนน่าน เป็นตน้ รวมไป
ถึงการจดัการประกวดอาหารพื�นเมือง การจดัแสดงและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารพื�นเมือง เพื�อเป็น
แรงกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาผลิตภณัฑท์างดา้นอาหารพื�นเมือง  

นอกจากนี� กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยวและหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งควรร่วมมือ
กนัในการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์อาหารพื�นเมืองและร้านอาหารพื�นเมืองให้มากขึ�น เพื�อผลกัดนัให้
เกิดการท่องเที�ยวเชิงอาหาร เนื�องจากผลจากการศึกษาถึงสิ� งที�ควรปรับปรุงหรือพฒันาอาหาร
พื�นเมืองน่าน นักท่องเที�ยวต่างให้ความเห็นว่าควรพฒันาด้านการประชาสัมพนัธ์มากที�สุดเป็น
อนัดบัแรก และเพิ�มบทบาทในการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวเชิงรุก และเป็นไปอย่างต่อเนื�อง 
เนื� องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กระแสแนวโน้มของการท่องเที�ยวในปัจจุบัน 
นกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการที�จะลิ�มลองอาหารพื�นเมืองนั�นในระหวา่งการเดินทางมากขึ�น อยา่งไรก็
ดีควรดาํเนินการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมือง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื�องมือในการสื�อสารและสร้างเครือข่ายระหว่าง
นกัท่องเที�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยวเพื�อให้นกัท่องเที�ยวเขา้ถึงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการ
ท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง เนื�องจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ปัจจุบนันกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นช่องทางในการสืบคน้หาขอ้มูลเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวมากขึ�น 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวจัิย 
จากผลการวิจยัเรื�อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน ใน

ครั� งนี�  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะที�สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัเพื�อการต่อยอดให้อาหารพื�นเมืองจงัหวดั
น่านเป็นที�รู้จกัเพื�อสามารถนาํมาส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดัน่านได ้ ดงันี�  
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1) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที�ยว หน่วยงานภาครัฐที�
เกี�ยวขอ้ง และผูป้ระกอบการร้านอาหารพื�นเมืองไดท้ราบแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนัเพื�อให้เกิด
ความสอดคลอ้งและสามารถใหข้อ้มูลกบันกัท่องเที�ยวไปในทิศทางเดียวกนั 

2) ควรมี การป ระชาสัมพัน ธ์การท่ องเที� ยวผ่านอาหารพื� น เมืองน่านให้กับ
นกัท่องเที�ยว โดยผ่านสื�อต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง และหลากหลายช่องทาง ทั�งการลงโฆษณาในวิทย ุ
แผ่นพบั นิตยสารเพื�อให้เขา้ถึงนักท่องเที�ยวได้หลากหลายกลุ่มมากขึ�น อีกทั�งยงัเป็นการกระตุน้
เศรษฐกิจและส่งผลต่อการรับรู้ของนกัท่องเที�ยวอีกดว้ย 

3) ควรใช้ระบบ Mobile Application ที�สามารถใช้กับเครื� อง Smart Phone ในการ
เรียกดูข้อมูลที�อยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้ เพื�อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับเผยแพร่การท่องเที�ยวเชิง
อาหาร เนื�องจากปัจจุบันนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ใช้เทคโลยีเป็นช่องทางในการสืบค้นหาข้อมูล
เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวมากขึ�น  

4) ส่ ง เส ริม แล ะ ส นั บ ส นุ น ก ารป ระ ก อ บ อ าชี พ อ าห ารพื� น เมื อ ง โด ย ก าร
ประชาสัมพนัธ์ให้ ความรู้ สร้างค่านิยมการกินอาหารพื�นเมือง สร้างความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น ดว้ย
การกระตุน้ในเรื�องของคุณประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกาย ซึ� งการสร้างความมั�นคง
ให้กบัสายงานอาชีพเป็นส่วนสําคญัที�ช่วยรักษาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถทางด้านอาหาร
พื�นเมืองไวไ้ด ้

5) ส่งเสริมการพฒันาอาหารพื�นเมืองที�มีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลกัษณ์ โดย
การใชภู้มิปัญญาดา้นอาหารพื�นเมืองที�มีเป็นพื�นฐานสําคญั เป็นการสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัอาหาร ทาํ
ให้เกิดความแตกต่างของสินค้า โดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาและผสมผสานกับ
ศกัยภาพที�มี เพื�อใหส้ามารถพฒันาอาหารพื�นเมืองใหมี้เอกลกัษณ์และมีคุณภาพออกมาได ้ 

6) ควรพฒันาอาหารพื�นเมืองให้มีความแปลก แตกต่าง และน่าสนใจ โดยนําเอา
ความรู้ นวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาต่อยอด เช่น แปรรูปอาหารพื�นเมืองให้ทนัสมยั เป็นกึ�งสําเร็จรูปหรือ
พร้อมปรุง โดยวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านสะดวกซื�อ คู่กบัอาหารที�มีวางจาํหน่ายอยูใ่น
ปัจจุบนั เพื�อเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคที�ตอ้งการรับประทานอาหารพื�นเมือง หรือปรุงอาหาร
พื�นเมืองเอง แต่ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและรสชาติที�อร่อยไดม้าตรฐาน        

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั&งต่อไป 
การศึกษาวจิยัในครั� งต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี�  

1) ควรศึกษาเพิ�มเติมประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื�อให้ได้
ขอ้มูลที�ครบถว้น และมีประสิทธิภาพมากขึ�น 
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2) ควรมีการขยายพื�นที�การศึกษาให้ทั�วทั�งจงัหวดัน่าน เพื�อการวิเคราะห์ขอ้มูลที�มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

3) ควรใช้ทฤษฎีทางวิชาการอื�นๆ เพื�อสร้างหรือเพิ�มเติมองค์ความรู้ที�ครอบคลุม 
และชดัเจนยิ�งขึ�น อนัจะทาํใหก้ารวจิยัมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากขึ�น 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถามนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดนิทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัน่าน 
 

แบบสอบถาม 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื นเมืองจังหวดัน่าน 
คําชี แจง 

 แบบสอบถามนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการทาํวิจยัเรื�อง “แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน” ทั� งนี� เพื�อนําข้อมูลที�ได้จากการศึกษาไป
วิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื�นเมืองจังหวดัน่าน และเพื�อให้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งนาํไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที�ยวและอาหารพื�นเมืองเพื�อรองรับ
นกัท่องเที�ยวต่อไป โดยแบบสอบถามชุดนี�แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนที� 2 ความตอ้งการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที�ยว 
 ตอนที� 3 การรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที�ยว 
 ตอนที� 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที�ยว 
 ตอนที� 5 ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่ออาหารพื�นเมือง 
 ตอนที� 6 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 
 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลบัสาํหรับงานวจิยันี� เท่านั�น โดยผูว้จิยัจะ
ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม และสําหรับความคิดเห็นเฉพาะของแบบสอบถามแต่ละชุดจะไม่
มีการเปิดเผยให้กบัฝ่ายใดทั�งสิ�น จึงขอความอนุเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามโปรดตอบตรงตาม
ความรู้สึกและความเป็นจริง ขอ้มูลของท่านจึงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่าน
อาหารพื�นเมืองจงัหวดัน่าน  
 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที�ไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้วาม
ร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

นางสาวหทยัชนก  ฉิมบา้นไร่ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเที�ยว 
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ตอนที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
1. เพศ   ชาย    หญิง   
 
2. อาย ุ   ตํ�ากวา่ 20 ปี   20 - 30 ปี   31 - 40 ปี   

 41 - 50 ปี   51 - 60 ปี   มากกวา่ 60 ปี 
 

3. อาชีพ   นกัเรียน/นกัศึกษา ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ  พนกังานบริษทัเอกชน    
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ       วา่งงาน / ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ 
 อาชีพอิสระ  เกษียณอาย ุ       อื�นๆ (โปรดระบุ) ……………….   
 

4. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน        ตํ�ากวา่ 10,000 บาท       10,000 – 20,000 บาท  
          20,001 – 30,000 บาท      30,001 – 40,000 บาท      

       40,001 – 50,000 บาท      มากกวา่ 50,000 บาท  
 
5. ภูมิลาํเนาเดิม          กรุงเทพมหานคร               ภาคกลาง                ภาคเหนือ 

       ภาคใต ้   ภาคตะวนัตก              ภาคตะวนัออก      
       ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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ตอนที� 2 ความตอ้งการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที�ยว 
 
1.  ก่อนการเดินทางมาท่องเที� ยวที�

จังหวดัน่าน ท่านมีความต้องการ
รับประทานอาหารพื�นเมืองของ
จงัหวดัน่าน 

______ 
(มากที�สุด) 

______ 
(มาก) 

______ 
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

      
2.  ระหว่างท่องเที� ยวที� จังหวดัน่าน 

ท่านมีความต้องการรับประทาน
อาหารพื�นเมืองของจงัหวดัน่าน 

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

      
3. หลังการเดินทางมาท่องเที� ยวที�

จังหวดัน่าน ท่านมีความต้องการ
รับประทานอาหารพื�นเมืองของ
จงัหวดัน่าน 

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

 

ตอนที� 3 การรับรู้รายการอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที�ยว 
 

ระดบัความชอบ 
1.  ประเภทแกง  

 เช่น แกงฮงัเล แกงแค  
______ 

(มากที�สุด) 
______ 
(มาก) 

______ 
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______ 
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
2.  ประเภทคั�ว  
 เช่น คั�วแค 

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
3. ประเภทตาํ  
 เช่น ตาํขนุน  

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
4. ประเภทยาํ  
 เช่น เช่น ยาํหน่อไม ้

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
5. ประเภทนํ าพริก  
 เช่น นํ� าพริกอ่อง  

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 
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6. ประเภทนึ�ง  
 เช่น ขา้วนึ�ง ห่อนึ�งไก่ 

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
7. ประเภทปิ ง/ย่าง/ทอด  

 เช่น ไสอ้ั�ว แคบหมู 
______ 

(มากที�สุด) 
______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
8. ประเภทลาบ/หลู้  

 เช่น ลาบหมู  
______ 

(มากที�สุด) 
______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
9. ประเภทส้า   

 เช่น สา้มะเขือ  
______ 

(มากที�สุด) 
______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
10. ประเภทหมกัดอง  

 เช่น จิOนสม้(แหนม)  
______ 

(มากที�สุด) 
______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
11. ประเภทแอบ็  
 เช่น แอบ็หมู แอบ็ปลา 

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
12. ประเภทจานเดี�ยว  

 เช่น  ขนมจีนนํ� าเงี� ยว 
ขา้วซอย 

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 

       
13. ประเภทขนม/อาหารว่าง  

 เช่น ขา้วหลาม มะไฟจีน 
สาหร่ายไก 

______ 
(มากที�สุด) 

______
(มาก) 

______
(ปานกลาง) 

______
(นอ้ย) 

______
(นอ้ยที�สุด) 

______
(ไม่รู้จกั) 
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ตอนที� 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื�นเมืองของนกัท่องเที�ยว 
 
1. ผูที้�มีอิทธิพลสูงสุดในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารพื�นเมือง [เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้] 

      ตดัสินใจเอง        สามี / ภรรยา         ลูก                  พอ่ / แม่ 
      เพื�อนร่วมเดินทาง       หน่วยงานตน้สังกดั / ผูบ้งัคบับญัชา    บริษทัทวัร์ / ไกด ์   
      อื�นๆ (โปรดระบุ) …………………………. 
 

2. ท่านเดินทางมาท่องเที�ยวที�จงัหวดัน่านครั� งนี� เป็นระยะเวลา ......................... วนั 
 
3. ท่านรับประทานอาหารพื�นเมืองเฉลี�ย ......................... ครั� ง / วนั 
 
4. ค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหารพื�นเมืองต่อคนต่อวนั ........................................ บาท 
 
5. ท่านรับประทานอาหารพื�นเมืองเวลาใดบ่อยที�สุด 
            เชา้     กลางวนั                เยน็ 
 
6. ท่านทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองของจงัหวดัน่านจากแหล่งใด [เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้] 

      ญาติพี�นอ้ง / ครอบครัว  บริษทัทวัร์แนะนาํ  ป้ายโฆษณา  
      นิตยสาร / วารสารการท่องเที�ยว สื�อสาธารณะ เช่น วทิย ุโทรทศัน์       
      อินเตอร์เน็ต / เวบ็ไซต ์                เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊    
      อื�นๆ (โปรดระบุ) …………………………. 
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ตอนที� 5 ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่ออาหารพื�นเมือง 
 

ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที�สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที�สุด 

1 

ด้านอตัลกัษณ์ของอาหารพื นเมอืง 

1.  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�แตกต่างจากอาหารทั�วไป      
2. มีรสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์      
3. มีกลิ�นที�เป็นเอกลกัษณ์      
4. มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ      
5. ใชผ้กัพื�นบา้น วตัถุดิบทอ้งถิ�นประกอบอาหาร      
6. ความหลากหลายของรายการอาหารพื�นเมือง      
ด้านคุณภาพของอาหารพื นเมอืง 
7. รสชาติของอาหาร      
8. ความสดของอาหาร      
9. ความสะอาดของอาหาร      
10. การจดัตกแต่งจานน่ารับประทาน      
11. คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร      
12. คุณภาพ - ไดม้าตรฐาน      

ด้านความคุ้มค่าของราคา 
13. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
14. ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าที�ไดรั้บ      
15. ราคาเหมาะสมเมื�อเทียบกบัอาหารทั�วไป      

ด้านลกัษณะของผู้ให้บริการ 
16. การแต่งกายของพนกังานบริการ      
17. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังาน      
18. การให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาหารพื�นเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน

และถูกตอ้งของพนกังาน 
     

 

 

 

 



152 

ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที�สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที�สุด 

1 

ด้านลกัษณะของร้านอาหารพื นเมอืง 
19. ชื�อเสียงและความน่าเชื�อถือของร้าน      
20. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของร้านอาหาร      
21. ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านอาหาร      
22. ความชัดเจนของแผนที�หรือป้ายบอกทางไปยงั

ร้านอาหาร 
     

 
ท่านคิดวา่อาหารพื�นเมืองของจงัหวดัน่านควรปรับปรุง หรือพฒันาในดา้นใด  
[เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้] 
 

      รสชาติของอาหาร  ความสดของอาหาร           ความสะอาดของอาหาร  
      การจดัตกแต่งจานอาหาร ความแปลกใหม่ น่าสนใจ          เอกลกัษณ์ของอาหาร 
      ราคา   การประชาสัมพนัธ์               
      อื�นๆ (โปรดระบุ) …………………………. 

 

ตอนที� 6 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

--- ขอบพระคุณที�ท่านกรุณาใหข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ --- 
 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที�มีประสบการณ์ มีความรู้เกี�ยวกบั 

อาหารพื นเมืองจงัหวดัน่าน 
 

เรื�อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื นเมืองจังหวดัน่าน 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1 การส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารในปัจจุบันของจังหวดัน่าน 
 
1.  ท่านมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมืองในจงัหวดัน่านอยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
2. อาหารพื�นเมืองที�ท่านคิดวา่จะสามารถส่งเสริมเพื�อใหไ้ดรั้บความสนใจจากนกัท่องเที�ยวชาวไทย

มีอะไรบา้ง และควรส่งเสริมอยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
3. รายการอาหารที�ท่านคิดวา่เป็นที�รู้จกัและมีชื�อเสียงแก่นกัท่องเที�ยวชาวไทยในจงัหวดัน่าน   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  

ผู้ให้สัมภาษณ์  ตําแหน่ง  

ที�อยู่  โทรศัพท์  

วนั/เดือน/ปี  บันทกึโดย  
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4. รายการขนมหวานที�ท่านคิดวา่เป็นที�รู้จกัและมีชื�อเสียงแก่นกัท่องเที�ยวชาวไทยในจงัหวดัน่าน   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
5. ท่านคิดวา่จงัหวดัน่านมีภาพลกัษณ์ในดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารหรือไม่ อยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
6. ท่านคิดวา่กิจกรรมใดหรือแนวทางใดที�ควรดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง

ใหก้บันกัท่องเที�ยวชาวไทย   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
7. ขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคสาํคญัในการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
8. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  



 

 

ภาคผนวก ค 

 

แบบสัมภาษณ์กลุ่มสมาคมธุรกจิท่องเที�ยวและหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง 
 

เรื�อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื นเมืองจังหวดัน่าน 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ตอนที� 1 การส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารในปัจจุบันของจังหวดัน่าน 

 
1.  องคก์รหรือหน่วยงานของท่านมีแผนและวธีิการดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหาร

พื�นเมืองอยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
2. อาหารพื�นเมืองที�ท่านคิดวา่จะสามารถส่งเสริมเพื�อใหไ้ดรั้บความสนใจจากนกัท่องเที�ยวชาวไทย

มีอะไรบา้ง และควรส่งเสริมอยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
3. รายการอาหารที�ท่านคิดวา่เป็นที�รู้จกัและมีชื�อเสียงแก่นกัท่องเที�ยวชาวไทยในจงัหวดัน่าน   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
 

ผู้ให้สัมภาษณ์  ตําแหน่ง  

องค์กร  โทรศัพท์  

วนั/เดือน/ปี  บันทกึโดย  
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4. รายการขนมหวานที�ท่านคิดวา่เป็นที�รู้จกัและมีชื�อเสียงแก่นกัท่องเที�ยวชาวไทยในจงัหวดัน่าน   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
5. ท่านคิดวา่จงัหวดัน่านมีภาพลกัษณ์ในดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารหรือไม่ อยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
6. ท่านคิดวา่กิจกรรมใดหรือแนวทางใดที�ควรดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง

ใหก้บันกัท่องเที�ยวชาวไทย   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
7. ขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคสาํคญัในการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
8. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  



 

 

ภาคผนวก ง 

 

แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารพื นเมือง 
 

เรื�อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวผ่านอาหารพื นเมืองจังหวดัน่าน 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ตอนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของสถานประกอบการ 

 
1.  ชื�อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………  
2.  ที�อยู…่…………………………………………………………………………………………… 
3.  หมายเลขโทรศพัท ์…………………………………………………………………………….... 
4.  ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ …………………………………………………………………… 
5.  ลกัษณะของประเภทอาหารที�ขาย………………………………...……………………………… 
6.  กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่    ` นกัท่องเที�ยวชาวไทย   ` นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติ   

  ` คนในทอ้งถิ�น  ` อื�นๆ................................ 
7.  ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้  ` กลุ่มรายบุคคล (Individual)   ` กลุ่มครอบครัว (Family)   

  ` กลุ่มทวัร์ (Group Tour) ` อื�นๆ................................ 
8.  รายการอาหารที�เป็นที�นิยมของร้าน 
   1) ………………………………….....………  2) ……………………………………………… 
   3) …………………………………………….  4) ……………………………………………… 
   5) ……………………………………………. 
 
 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์  ตําแหน่ง  

วนั/เดือน/ปี  บันทกึโดย  
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9.  รายการขนมหวานที�เป็นที�นิยมของร้าน 
   1) ………………………………….....………  2) ……………………………………………… 
   3) …………………………………………….  4) ……………………………………………… 
   5) ……………………………………………. 
 
ตอนที� 2 การส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารในปัจจุบันของจังหวดัน่าน 
 
1.  ทางสถานประกอบการมีแผนและวธีิการดาํเนินการส่งเสริมใหอ้าหารพื�นเมืองของทางร้านเป็นที�

รู้จกั / นิยมของนกัท่องเที�ยวชาวไทยอยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
2. อาหารพื�นเมืองที�ท่านคิดวา่จะสามารถส่งเสริมเพื�อใหไ้ดรั้บความสนใจจากนกัท่องเที�ยวชาวไทย

มีอะไรบา้ง และควรส่งเสริมอยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
3. ท่านคิดวา่จงัหวดัน่านมีภาพลกัษณ์ในดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวอาหารหรือไม่ อยา่งไร   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
4. ท่านคิดวา่กิจกรรมใดหรือแนวทางใดที�ควรดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง

ใหก้บันกัท่องเที�ยวชาวไทย   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
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5. ขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคสาํคญัในการส่งเสริมการท่องเที�ยวผา่นอาหารพื�นเมือง   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  
6. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง   
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….…………………………  
    ……………………………………………………………………….…………………………  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

แบบประเมินศักยภาพของอาหารพื นเมืองจงัหวดัน่าน



 

การประเมินศักยภาพของอาหารพื นเมืองจังหวดัน่าน 
[ ค่าคะแนน     3 = มาก     2 = ปานกลาง     1 = นอ้ย ] 
 

รายการอาหาร 

การพบรายการอาหาร

(ความยาก/ง่าย) 

การใช้อาหารพื นเมอืง

ดงึดูดนักท่องเที�ยว 

แสดงถงึวฒันธรรมการ

กนิอาหารของท้องถิ�น 
ใช้วตัถุดบิในท้องถิ�น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ประเภทแกง 

แกงหยวก                

แกงขนุน หรือ แกงบ่าหนุน                

แกงคูน                

แกงแค                

แกงบอน                

แกงปลี                

แกงผกักาด                

แกงผกัเสี� ยว                

แกงผกัหวาน                

แกงหน่อไม ้                

แกงสนตัถ ์                

แกงเห็ดเผาะ หรือ แกงเห็ดถอบ                

แกงอ่อม                
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รายการอาหาร 

การพบรายการอาหาร

(ความยาก/ง่าย) 

การใช้อาหารพื นเมอืง

ดงึดูดนักท่องเที�ยว 

แสดงถงึวฒันธรรมการ

กนิอาหารของท้องถิ�น 
ใช้วตัถุดบิในท้องถิ�น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

แกงฮงัเล                

แกงโฮะ                

ประเภทคั�ว 
คั�วแค                
คั�วจิOนสม้ หรือ คั�วแหนม                
คั�วผาํ                
คั�วหน่อไม ้                

ประเภทตาํ 
ตาํกระทอ้น หรือ ตาํบ่าตืน                
ตาํกุง้                
ตาํขนุน หรือ ตาํบ่าหนุน                
ตาํไข่มดแดง                
ตาํมะม่วง หรือ ตาํบ่าม่วง                
ตาํเตา                

ประเภทยาํ 
ยาํกบ                
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รายการอาหาร 

การพบรายการอาหาร

(ความยาก/ง่าย) 

การใช้อาหารพื นเมอืง

ดงึดูดนักท่องเที�ยว 

แสดงถงึวฒันธรรมการ

กนิอาหารของท้องถิ�น 
ใช้วตัถุดบิในท้องถิ�น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ยาํจิOนไก่                
ยาํจิOนแหง้                
ยาํผกัเฮือก                
ยาํหน่อไม ้                
ยาํหนงั                
ยาํเห็ด                

ประเภทนํ าพริก 
นํ� าพริกไก                
นํ� าพริกนํ� าปู๋                
นํ� าพริกนํ� าผกั                
นํ� าพริกมะเขือเทศ                
นํ� าพริกหนุ่ม                
นํ� าพริกอ่อง                

ประเภทนึ�ง 
ขา้วนึ�ง                
จิOนนึ�ง                
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รายการอาหาร 

การพบรายการอาหาร

(ความยาก/ง่าย) 

การใช้อาหารพื นเมอืง

ดงึดูดนักท่องเที�ยว 

แสดงถงึวฒันธรรมการ

กนิอาหารของท้องถิ�น 
ใช้วตัถุดบิในท้องถิ�น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ห่อนึ�งไก่                
ห่อนึ�งปลา                
ห่อนึ�งหน่อไม ้                
ห่อนึ�งหมู                
ประเภทปิ ง / ย่าง / ทอด 
ขา้วจี�                
แคบไข                
แคบหมู                
จิOนแหง้                
ไสอ้ั�ว                

ประเภทลาบ / หลู้ 
ลาบไก่                
ลาบปลา                
ลาบหมู                
หลู ้                
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รายการอาหาร 

การพบรายการอาหาร

(ความยาก/ง่าย) 

การใช้อาหารพื นเมอืง

ดงึดูดนักท่องเที�ยว 

แสดงถงึวฒันธรรมการ

กนิอาหารของท้องถิ�น 
ใช้วตัถุดบิในท้องถิ�น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ประเภทส้า 
สา้จิOน                
สา้หมู                
สา้ปลา                
สา้มะเขือ                
สา้ยอดมะขาม                

ประเภทหมกัดอง 
จิOนสม้ หรือ แหนม                
ปลาสม้                
ผกักาดสม้                

ประเภทแอบ็ 
แอบ็ปลา                
แอบ็หมู                
แอบ็อ่องออ หรือแอบ็สมองหมู                

ประเภทจานเดี�ยว 
ขนมจีนนํ� าเงี�ยว                
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รายการอาหาร 

การพบรายการอาหาร

(ความยาก/ง่าย) 

การใช้อาหารพื นเมอืง

ดงึดูดนักท่องเที�ยว 

แสดงถงึวฒันธรรมการ

กนิอาหารของท้องถิ�น 
ใช้วตัถุดบิในท้องถิ�น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ขา้วซอย                

ประเภทขนม / อาหารว่าง 
ขา้วควบ                
ขา้วแคบ                
ขา้วแต๋น                
ขา้ววติ ู                
ขา้วหลาม                
ขา้วตม้โบ๊ะ                
ขนมซี�                
ขนมปาด                
ขนมขี� เลื�อย                
ขนมอั�ว                
เหมี�ยง                
มะไฟจีน                
สาหร่ายไก                
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ชื�อ ชื�อสกุล   นางสาวหทยัชนก  ฉิมบา้นไร่ 

 

ประวตัิการศึกษา  เกียรตินิยมอนัดบั 1 
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รางวลัรองชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมการท่องเที&ยว 

เชิงสร้างสรรค ์ภายใตโ้ครงการท่องเที&ยวเชิงสร้างสรรค ์

สัมผสัภูมิปัญญาทอ้งถิ&น กระทรวงการท่องเที&ยวและ

กีฬา 

2554 รางวลัเหรียญทอง เกียรตินิยมอนัดบั 1 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2553 รางวลัเหรียญเรียนดี ประจาํปีการศึกษา 2552
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ประสบการณ์ทาํงาน  2554 – ปัจจุบัน ผูช่้วยนกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2553   ฝึกงานโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ 
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