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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 2) ประเมินศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น  และ 3) เสนอแนะกล
ยุทธ์การจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 406 คน และเชิงคุณภาพใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิ งลึกกึ่ ง โครงสร้าง  ในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 15 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะหฺองค์ประกอบเชิงส ารวจ และ
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารท้องถิ่น  3 ล าดับ
แรก ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเผา และขนมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลิ้มลองรสชาติมากที่สุด บุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจมากที่สุด คือ ตนเอง และช่องทางที่รู้จักร้านอาหารท้องถิ่น ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต 
นอกจากนั้นยังมีความต้องการจากอาหารท้องถิ่นด้านรสชาติมากท่ีสุด และต้องการเรียนรู้อาหารท้องถิ่น
ด้านวัฒนธรรมมากที่สุด และผลการวิจัยในส่วนของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ ส่งผล
ต่อการกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า มีตัวแปรที่ส่งผลทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านพนักงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตกแต่งสวยงาม การบริการถูกต้องรวดเร็ว การตกแต่ง
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ประกอบด้วย สื่อสังคมออนไลน์ 
ส่วนลดการเช็คอิน การส ารองอาหารล่วงหน้า 3) ท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร ประกอบด้วย ใกล้สถานที่
ท่องเที่ยว เข้าถึงได้สะดวก ที่จอดรถเพียงพอ บรรยากาศโดดเด่น ป้ายบอกทางชัดเจน 4) ผลิตภัณฑ์
อาหาร ประกอบด้วย เป็นเอกลักษณ์ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น การตกแต่งจานสวยงาม และ 5) ราคาอาหาร 
ประกอบด้วย มีความเหมาะสมกับคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับปริมาณ และจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 
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1 และข้อที่ 2 น ามาซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลกลยุทธ์การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ด้านพนักงานและสภาพแวดล้อมของร้านอาหารท้องถิ่น 2) ด้านการส่งเสริม
การตลาดและการส ารองที่นั่ง 3) ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่น 4) ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และ 5) 
ด้านราคาอาหาร 
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The objectives of this research are 1) to survey behavior and needs of the Thai 

tourists who received service at local restaurants; 2) to evaluate the marketing potential 

that affect decision processing of Thai tourists who received service at local restaurants; 

3) to suggest marketing management strategy of food tourism for Thai tourists in Phra 

Nakon Si Ayutthaya province. The methodology of this study employed a mixed methods 

approach. The quantitative approach used a questionnaire for data collection with Thai 

tourists in Phra Nakon Si Ayutthaya province and comprised 406 samplings. The 

qualitative approach used a semi-structured in-depth interview technique for data 

collection with 15 relevant local food entrepreneurs in Phra Nakon Si Ayutthaya province. 

The data was analyzed using descriptive statistics, and included frequency, percentage, 

mean and standard division. The inferential statistics were analyzed using an exploratory 

factor analysis and multiple linear regression. 

          Findings reveal that there are three Thai tourist behaviors from the people 

who consume the local foods, which are as follows; Ayutthaya boat noodle, grilled prawn 
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and Thai dessert. The most purpose of consuming was to taste. The most influential 

person in the decision-making process is the own self and the local channel known as 

the Internet. In addition, there is a large demand for local flavors and they want to learn 

about the local culture the most. 

The research aimed to study the marketing potential that affect decision processing 

of Thai tourists who receive service at local restaurants. Results revealed that there are 

five factors that affect the decision processing of Thai tourists, which are as follows; 1) 

staff and environment, including beautiful decoration, fast service, local identity 

decoration; 2) marketing and booking, including social media, check-in discount and 

booking advance; 3) restaurant location, including proximity to tourist attractions, easy 

access, parking, outstanding atmosphere and clear signage; 4) food products, including 

unique, local raw materials, beautiful dish decoration; 5) food price, in relation to quality 

and quantity. 

     The marketing management strategy of food tourism revealed that there are 5 

main strategies including staff and environment, marketing and booking, restaurant 

location, food products and food price. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มิอาจส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หากปราศจากความ
ช่วยเหลือและแนะน าจากบุคคลหลายท่าน เริ่มตั้งแต่ท่านแรก อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ ที่กรุณารับเป็น
ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และเสียสละเวลาอันมีค่าคอยให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งช่วยตรวจทาน 
และแก้ไขวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที ่5 ด้วยดีมาตลอด 

ต่อมาผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร ที่กรุณามาเป็นประธาน
กรรมการในตอนที่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ ที่
กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบป้องกัน และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง ที่กรุณาเป็นกรรมการ
ให้ทั้งวันสอบหัวข้อและสอบป้องกัน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จนท าให้งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้
มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะการจัดการการท่องเที่ยวที่ได้มอบ
โอกาสทางการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งท าให้ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระดับปริญญาโทได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านใน
คณะการจัดการการท่องเที่ยวที่ได้อบรม สั่งสอน มอบความรู้ใหม่ให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่ให้การช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในกระบวนการการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีสา ที่คอยช่วย
ด าเนินการในทุกด้านให้ส าเร็จลุล่วง  และขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย  และ
ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ท าให้งานวิจัยนี้มีเนื้อหา
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเพ่ือน รุ่นพ่ี ในคณะการจัดการการท่องเที่ยวทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษในทุกรุ่นที่คอยแนะน าวิธีการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ และคอยรับฟังปัญหาทั้งยามทุกข์และ
ยามสุข และที่ส าคัญผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นก าลังใจที่ส าคัญที่สุดและอยู่เคียงข้าง  คอย
อบรม สั่งสอนผู้วิจัยมาเป็นอย่างดี ท าให้ผู้วิจัยสามารถก้าวผ่านอุปสรรค และความท้อแท้ใจจากปัญหา
ต่างๆ มาได้ด้วยดี ทั้งนี้หากมีความบกพร่องประการใดในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้
เดียว และยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคต 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบ

เศรษฐกิจและกลายเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าของประเทศไทยซึ่งสามารถสร้างรายได้และ
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินภายในประเทศและยังกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว น าไปสู่การจ้าง
งาน สร้างอาชีพ (Smith, M., Macleod, N. and Robertson, 2010) ส่งผลให้มีการวางแผนการ
สร้างกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ประเทศไทยมี
การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5  
(พ.ศ.2525 - 2529) จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งใช้ในปัจจุบัน
โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวมาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพที่ 
โดดเด่นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 
(กีรติ ตระการศิริวาณิช, 2552)  

ในปัจจุบันภาครัฐของประเทศไทยยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) ภายใต้
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 ดังนี้ "ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกที่
เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน" โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทุก
รูปแบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ระบบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้
ครอบคลุมทุกรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ก าลังเปลี่ยนไปในทุกมิติส่งผลให้
กลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตมีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีกลุ่มการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายเพิม่ข้ึน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด (Sea Sun Sand Tourism)  การท่อง เที่ ยว เ พ่ือการประชุมและนิทรรศการ  
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(MICE Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure 
Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการเลือกซื้อสินค้า (Shopping Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Food tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือสันทนาการและความบันเทิง (Entertainment Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ 
(Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยวเรือส าราญ (Cruise 
Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Religious Tourism) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2559) 

จากรูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food tourism) ถือ
เป็นการท่องเที่ยวที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงระดับรองของประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี
รายได้ค่อนข้างสูงและมีศักยภาพในการใช้จ่ายที่สูงตามล าดับ ทั้ งนี้องค์การการท่องเที่ยวโลก 
(UNWTO) รายงานว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหารทั่วโลกสร้างรายได้สูงถึง 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 5.1 ล้านล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี 
พ.ศ. 2555 - 2574 อีกด้วย จึงมีการน าอาหารมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจนกลายเป็นการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร (Food Tourism) (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2557: 57) เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
ส าคัญในการเข้าถึงวัฒนธรรมของชนชาตินั้น อีกทั้งยังสามารถน าเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างลงตัว รวมทั้งเป็นตัวช่วยหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับท้องถิ่นและยกระดับภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างลึกซึ้งผ่าน
ประสบการณ์การบริโภคอาหารท้องถิ่น (Okumus, B., Okumus, F. and McKercher, 2007)  

ส าหรับประเทศไทยพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารรวม 4.56 
แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 174,000 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  282,000 ล้านบาทซึ่งนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารและเครื่องดื่มสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน อังกฤษ รัสเซีย
มาเลเซีย และออสเตรเลียดังที่ปรากฏในตารางที่ 1.1 ตามล าดับ (กรมการท่องเที่ยว, 2558) จาก
กระแสความนิยมของการท่องเที่ยวเชิงอาหารและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เพ่ิมขึ้น จะเห็น
ได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบริโภคอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนในสถานที่ต่างๆ จึงจ าเป็นต้องบริ โภคอาหาร  
(กัญญารัตน์ ถนอมแสง, 2551) ทั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มักนิยมอาหารประจ าท้องถิ่นไม่
ว่าจะไปเยือนที่ใดก็ตาม เพ่ือมีโอกาสได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปตามวัฒนธรรมการ
กินของแต่ละท้องถิ่น (ธนิตา ปิติวรรณ, 2555) นักท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงมุ่งเน้นไปที่การสัมผัสและ
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เติมเต็มประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร หรือการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท าอาหาร
กับท้องถิ่น (ธนภูมิ อติเวทิน, 2552) 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงรายได้ด้านอาหารและเครื่องดื่มจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 5 อันดับแรก 

ล าดับ ประเทศ รายได้(ล้านบาท) 

1 จีน 71,040.32 
2 อังกฤษ 15,675.22 
3 รัสเซีย 15,437.92 
4 มาเลเซีย 15,343.18 
5 ออสเตรเลีย 12,426.43 

แหล่งที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2558 
 
 “อาหารไทย” จึงเป็นอาหารประจ าชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนไทย วัฒนธรรมการกิน 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านกระบวนการท าอาหาร ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ เครื่องปรุงที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น ไปจนถึงขั้นตอนการปรุง การจัดวาง และการตกแต่งอาหารด้วยภูมิปัญญา
อันเฉลียวฉลาดของคนไทยในการสร้างสรรค์อาหารเมนูต่างๆ ซึ่งท าให้อาหารไทยเป็นศิลปะที่มีความ
งดงาม มีสีสัน มีความแตกต่าง และมีรสชาติที่อร่อยถูกปากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
(เณรัญชรา กิจวิกรานต์, 2557) นอกจากนี้ อาหารถือว่าเป็นสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวที่บ่งบอกเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น เช่น การเกษตร ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถ
เชื่อมโยงถึงคนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งหมายความว่า ท้องถิ่นสามารถน า
วัฒนธรรมอาหารมาเป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยืน, 2557) ดังนั้นอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางสู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้เกิดธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับอาหารและอยู่คู่กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน คือ ธุรกิจร้านอาหาร เพราะเป็นธุรกิจที่ผลิตและบริการ
อาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตดังที่กล่าวข้างต้น และเป็นธุรกิจหลักในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยตรง เนื่องจากร้านอาหารสามารถเป็นเสมือนตัวแทนที่ช่วยท า
หน้าที่ส่งมอบวัฒนธรรม วิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้รับรู้ถึง
เอกลักษณ์ ความเป็นมา ของอาหารไทยแต่ละเมนู และเป็นการช่วยสืบทอดภูมิปัญญาการปรุง การ
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รับประทาน ให้คงอยู่ต่อไปในทุกสมัย (ดนุรัตน์ ใจดี, 2553) นอกจากนี้ร้านอาหารถือเป็นจุดดึงดูดหนึ่ง
ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง เพราะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสได้พบปะกับ
นักท่องเที่ยวผ่านการให้บริการด้านอาหาร (จารุณี ทรงยศ, 2552) หากมีการพัฒนาอาหารและ
ร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวให้มีการให้บริการที่ดีในทุกด้าน มีความโดดเด่น และน่าประทับใจ จะมี
ส่วนช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับประเทศตามล าดับ  และยังท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่งการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพ่ือ
รับประทานอาหารในลักษณะนี้เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร” 

จั งหวัดที่ เหมาะสมในการ เริ่ ม พัฒนา เป็นการท่อง เที่ ยว เชิ งอาหาร  คือ  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร สะดวกแก่การเดินทางไป
เช้า-เย็นกลับ เพ่ือรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตใน
อดีต ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากคน
อยุธยาสมัยก่อนมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ า มีการน าสัตว์น้ ามาประกอบอาหารในการด ารงชีพ และมี
การติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติหลายชนชาติเข้ามาในสมัยนั้น ท าให้ได้รับวัฒนธรรมการกินหรือ
อาหารของชาวต่ างชาติ เข้ ามา  และมีการประยุกต์ ให้ เข้ ากับวัตถุดิบที่ มี ในสมัยอยุธยา  
(เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, 2552) จึงกลายมาเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของอยุธยาในปัจจุบันและโด่งดังไป
ยังจังหวัดอ่ืนๆ  ได้แก่ กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยวเรือ โรตีสายไหม เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พระนครศรีอยุธยา, 2554) เหตุผลดังกล่าวท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายมาเป็นที่นิยมและ
เหมาะกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และ
อ่างทอง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม โดยยังคงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
พัฒนาส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ าในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสถาน
ประกอบการโรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมภาคบริการให้ได้
มาตรฐาน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

 
 
 



5 
 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปี 2558-2560 

แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561 
 

จากภาพที่ 1.1 จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูงเป็นอันดับ 2 ของค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัด แต่
อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์การตลาดการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงถูกส่งเสริม
ไปในด้านประวัติศาสตร์ ผ่านการชมวัด วัง โบราณสถาน เพียงด้านเดียว และการรับประทานอาหาร
เป็นเพียงวัตถุประสงค์รองที่มาคู่กับการท่องเที่ยวเท่านั้น (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
, 2559) จะเห็นได้จากโครงการการตลาดส่วนใหญ่ที่สื่อสารกับนักท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่มุ่งเน้น
น าเสนอจุดหมายปลายทางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ดังที่แสดงเป็นตารางให้ทราบเป็น
บางส่วน ในตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 ตัวอย่างโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 

  ปี งบประมาณ 
 2559 2560 2561 

1  โครงการตามรอยพระพุทธเจ้า
หลวง @ อยุธยา 

โครงการส่งเสริมการขายใน
ประเทศ 

โครงการส่งเสริมการรับรู้ในพ้ืนท่ี 

2  โครงการไหว้พระ สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ @ อยุธยามรดกโลก 

โครงการท่องเที่ยวในวันธรรมดา 
- “ไ ห ว้ พ ร ะ  สั ก ก า ร ะ บุ ร พ
กษัตราธิราช”  
- “ตุ๊กๆ บุกกรุงเก่า” 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมเทศกาล ประเพณี และ
กิจการท่องเที่ยวในอยุธยาและ
สระบุรี 

3  โครงการ Ayutthaya World 
Heritage Only 

โครงการเสริมสร้างความเป็นมือ
อ า ชีพ  และส ร้ า ง เ ครื อข่ า ย
ทางด้านการท่องเที่ยว 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรด้านการตลาด 

4  โครงการส่งเสริมประเพณี วิถี
ชุมชน อยุธยามรดกไทยมรดก
โลก 

  

 
แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา, 2560 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สร้างภาพลักษณ์การตลาดด้าน

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายการส่งเสริมและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน จึงควรมีกลยุทธ์การจัดการการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดการท าโครงการที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
โดยตรงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขาดความต่อเนื่องของการท าโครงการหรือแคมเปญ
ส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร จากการศึกษาโครงการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เคยมี
มาแล้ว เช่น กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา จัดท าโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงาน
พระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งไม่ได้ด าเนินโครงการต่อเนื่องในทุกปี จึงท าให้ภาพลักษณ์ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวรับรู้มีความโดดเด่นเพียงด้านเดียว คือ ด้ านประวัติศาสตร์ 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา, 2560) จะเห็นได้ว่านโยบายหรือกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารยังไม่มีเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม ท าให้นักท่องเที่ยวมองไม่เห็น
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัย เล็งเห็นความ
ส าคัญของการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าไปเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารพบว่ามีการศึกษาในมิติของ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (ศุภวรรณ หมั่นดี, 2558) การจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านประสบการณ์นักท่องเที่ยว (ภัทรพร พันธุรี, 2558; Bosangit Carmela, 
Hibbert Slly, & McCabeb Scott, 2015)  แน ว โ น้ มพฤติ ก ร ร ม กา ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ า ห า ร  
(เณรัญชรา กิจวิกรานต์, 2557) และแรงจูงใจของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ภาณุวัตน์ ภักดีอักษร, 
2555; Everett & Aitchison, 2008; Henderson, 2009) พฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว (ธนวันต์ สิทธิไทย & สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์, 2556; ธนิตา ปิติวรรณ, 2555; พิมพ์ระวี โรจน์
รุ่งสัตย์, 2556) การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (ละมัย เบาเออร์, 2558; หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ & รักษ์
พงศ์ วงศาโรจน์, 2558) การตลาดการท่องเที่ยวและบริการซึ่งรวมถึงร้านอาหารด้วย (กัญญารัตน์ 
ถนอมแสง, 2551; จารุณี ทรงยศ, 2552; จ าเนียร ชุณหโสภาคและคณะ, 2558; พรพิศ พูนศรีสวัสดิ์, 
2554; รุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง, 2552; ลาวัณย์ ศิริสม, 2549; du Rand & Heath, 2006; McKercher, 
Okumus, & Okumus, 2008; Tikkanen, 2007) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารข้างต้นพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่ม
ประชากรในการศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และเพ่ือให้ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคือนักท่องเที่ยวชาวไทยก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งสอดคล้องกับการ
สนับสนุนโครงการ “เที่ยวไทยเท่” ภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ตามนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยวไทย 
กระตุ้นให้คนไทยเดินทางเข้าไปสัมผัส และมีส่วนร่วมกับประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละ
ท้องถิ่นของไทยอย่างลึกซึ้งจนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย (ประชาชาติธุรกิจ, 
2560) จะเห็นได้ว่าในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมานักวิจัยให้ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ
พยายามน าอาหารมาเป็นอีกหนึ่งจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย อย่างไรก็ตามยัง
มีขอบเขตการศึกษาที่ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากงานวิจัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงการวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นส่วนมาก (ธนภูมิ ปองเสงี่ยม และ พยอม ธรรมบุตร
, 2558; พัชรพรรณ เสือคง, 2553; เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, 2552) และการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยว กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหาร และ
ร้านอาหารโดยตรง รวมทั้งศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยังมีเป็นส่วนน้อย จะเห็นได้ว่าประเด็นเหล่านี้มีความน่าสนใจที่จะน ามาศึกษาร่วมกันเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นรูปธรรม 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพโด่งดัง
ไปยังจังหวัดอ่ืน ผนวกกับศักยภาพด้านพ้ืนที่ของจังหวัดสะดวกต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาพักผ่อนและรับประทานอาหาร และ
การวิจัยที่ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีเป็นส่วนน้อย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่น ศักยภาพทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กระบวนการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น เพ่ือสามารถน าผลการวิจัยไปสนับสนุนการวางแผน
การตลาดของร้านอาหารท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างเหมาะสม และสร้างกลยุทธ์
การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยมุ่งหวังว่า ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถน าไปต่อยอดเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อไป 
  

1.2 ค าถามงานวิจัย 
1) พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

เป็นอย่างไร 
2) ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไร 
3) กลยุทธ์การจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการ 

ร้านอาหารท้องถิ่น 
2) เพ่ือประเมินศักยภาพการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการการ 

ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
3) เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ศักยภาพ
การตลาดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอาหาร และกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ร้านอาหารท้องถิ่นในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3) ขอบเขตด้านประชากร 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 

ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
4) ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาประมาณ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ทราบพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหาร 

ท้องถิ่น 
2) ทราบศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการ8ร้านอาหารท้องถิ่น 
3) ทราบกลยุทธ์การจัดการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความ 

ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นไปพัฒนาธุรกิจอาหารให้ตอบโจทย์
ความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 
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2) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารทั้งรายเก่าและรายใหม่ สามารถน าผลการวิเคราะห์ 
กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ไปปรับปรุงและพัฒนาการตลาดของ
ร้านอาหารตนเอง เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ใช้บริการร้านอาหารมากขึ้น  

3) ภาครัฐส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวสามารถ 
น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น ในงานวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้มีความโดดเด่นมากขึ้น 

4) นักวิชาการและนักวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อพัฒนาการวิจัยชิ้นใหม่ได้ในอนาคต 
 

1.7 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food tourism) หมายถึง การเดินทางไปท่องเที่ยวโดยมีเหตุจูงใจ

ด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจเดินทาง โดยที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์
เพ่ือได้รับประสบการณ์ในการลิ้มลองอาหารและเยี่ยมเยือนแหล่งผลิตอาหาร ย่านอาหาร ร้านอาหาร  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น (กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์ , 2553; ภาณุวัตน์ ภักดีอักษร , 2555;  
ศุภวรรณ หมั่นดี, 2558; Javier Jiménez Beltrán, 2016)  

ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด 7 P's  
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม (Physical) 
และด้านกระบวนการ (Process) (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2550; ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552; ปวิ
ตรี อัตตนา, 2544; ศุภวรรณ หมั่นดี, 2558)  

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2555; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว  หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ความต้อง 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือก และการประเมินหลังการใช้บริการ 
(Correia & Pimpão, 2008; Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, 1995) 
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ร้านอาหารท้องถิ่น หมายถึง ร้านอาหารที่ผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสัมภาษณ์แบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการแนะน าจากเว็บไซด์
ร้านอาหารยอดนิยม ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
รวมทั้งนักท่องเที่ยวแบบทัศนาจรและนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.8 แผนการด าเนินงาน 

 
 

เดือน 
กิจกรรม 

1-3 4-6 7-9 10-11 12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 

ปี 2560 ปี 2561 

หาข้อมูลวรรณกรรม                     

เขียน 3 บท                     

ส่งเล่มโครงร่างการวิจัย                     
สอบหัวข้อ                     
แก้ไข 3 บท                     
ออกแบบเครื่องมือ                     
ทดสอบเครื่องมือ                     

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล                     
วิเคราะห์ข้อมูล                     

สรุปผลการวิจัย                     
ส่งเล่มเพื่อขึ้นสอบ                     
สอบป้องกัน                     
แก้ไขเล่ม 5 บท                     
ส่งเล่มสมบูรณ์                     
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1.9 บทสรุป 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

สูงระดับรองของประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีรายได้ค่อนข้างสูงและมีศักยภาพในการใช้จ่ายที่สู ง
ตามล าดับ และในประเทศไทย พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารรวม 4.56 
แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 174,000 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 282,000 ล้านบาท “อาหารไทย” จึงเป็น
อาหารประจ าชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนไทย วัฒนธรรมการกิน การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่าน
กระบวนการท าอาหาร ซึ่งท าให้อาหารไทยเป็นศิลปะที่มีความงดงาม มีสีสัน มีความแตกต่าง และมี
รสชาติที่อร่อยถูกปากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ซึ่งจังหวัดที่เหมาะสมกับการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะว่าอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร 
สะดวกแก่การไปเช้าเย็นกลับ เพ่ือรับประทานอาหาร และมีร้านอาหารจ านวนมากให้เลือกหลากหลาย
ประเภท ผนวกกับเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏฺบัติการในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ร าบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนกลาง อย่างไรก็ตามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกมองภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นด้าน
ประวัติศาสตร์เพียงด้านเดียว และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยตรงในจังหวัดยัง
มีข้อจ ากัดอยู่มาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงน ามาซึ่ง 3 วัตถุประสงค์
ในการวิจัย คือ 1) เพ่ือส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่น 2) เพ่ือประเมินศักยภาพการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น   และ 3) เพ่ือ
เสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือน าไปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่จะมีการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องต่อไปในบทที่ 2 



 
 

 

บทท่ี 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.1.1 ความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 2.1.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
 2.2.1 ความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
 2.2.2 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

  2.2.3 ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
2.3 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ 

  2.3.1 ความหมายของการตลาดท่องเที่ยวและบริการ  
2.3.2 ส่วนประสมทางการตลาดพ้ืนฐาน  

 2.3.3 ส่วนประสมทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  2.3.4 ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหาร 

2.4 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 2.4.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.4.2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วไป 
 2.4.3 ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 2.4.4 ประเภทพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
2.5 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
 2.5.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
 2.5.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 2.5.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
 2.5.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
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2.6 ร้านอาหารท้องถิ่น 
 2.6.1 ประเภทของร้านอาหารทั่วไป 
 2.6.2 ประเภทของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
 2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ห่าง 

จากกรุงเทพมหานคร ทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร ทางถนนสายเอเชียประมาณ 75 กิโลเมตร ทาง
รถไฟประมาณ 72 กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนา ไม่มีภูเขามีแม่น ้าไหลผ่าน 4 
สาย ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าป่าสัก และแม่น ้าลพบุรี เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์กลายเป็นอู่
ข้าวอู่น ้าท่ีส าคัญของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น16 อ าเภอ 
ไ ด้ แ ก่  1) อ า เ ภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  2) อ า เ ภ อ ท่ า เ รื อ  3) อ า เ ภ อ น ค ร ห ล ว ง  
4) อ า เภอภาชี  5) อ า เภออุทัย  6) อ า เภอวั งน้อย  7) อ า เภอบางปะอิน  8) อ า เภอบางไทร  
9) อ าเภอลาดบัวหลวง 10) อ าเภอบางซ้าย 11) อ าเภอเสนา 12) อ าเภอบางบาล 13) อ าเภอผักไห่ 
14) อ าเภอบางปะหัน 15) อ าเภอมหาราช และ 16) อ าเภอบ้านแพรก ลักษณะภูมิอากาศค่อนข้าง
ร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 31 องศา34 เซลเซียส ฤดูร้อนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน อากาศร้อนอบอ้าว ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีฝนตกชุกตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีน้ าหลากมาตามแม่น ้าล าคลองและท่วมตามที่ลุ่มต่าง ๆ ให้
กลายเป็นทะเลสาบย่อย ๆ ดังนั้นบ้านเรือนของชุมชนริมน ้าในอยุธยาจึงมักจะสร้างเป็นเรือนไม้ใต้ถุน
สูงมาแต่โบราณ (ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2560) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนาน มีเอกลักษณ์
โดดเด่นทั้งด้านกายภาพประวัติศาสตร์และอารยธรรมมีโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
ความรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
ได้รับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่  13 ธันวาคม 
2534 ส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี และจากสถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ในปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม มีผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดจ านวน 7,631,557 คน 
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจ านวน 1,637,181 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และนักทัศนาจรจ านวน 5,994,376 
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คน คิดเป็นร้อยละ 78.6  ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ และเป็นนักทัศนาจรมากกว่า
นักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีจ านวนผู้เยือมเยือนทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 5.75 และการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยว และนักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลสถิติ
ย้อนหลังไว้ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ตามท่ีปรากฏในภาพที่ 2.1 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2561)  

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงจ านวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปี พ.ศ. 2558 – 2560 (มกราคม- ธันวาคม) 

แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561 
 

2.1.1 ความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีที่ยาวนานที่สุดถึง 417 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1893 -2310 

สามารถแบ่งช่วงประวัติศาสตร์ของอยุธยาได้เป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.  1893 -2112 
เป็นช่วงสถาปนากรุงศรีอยุธยาจนถึงเสียกรุงครั้งที่หนึ่ง เรียกว่า สมัยศรีอโยธยา และช่วงหลัง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2112-2310 เป็นช่วงเสียกรุงครั้งที่หนึ่งจนถึงเสียกรุงครั้งที่สอง เรียกว่า สมัยอยุธยา มี
พระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์ อยุธยาได้เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้า
นานาชาติ (นพพร แสงสร้อย, 2559) กล่าวคือ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคที่รุ่งเรืองมีการติดต่อการค้า
กับต่างประเทศมากที่สุดในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์ท าให้อยุธยามีคนหลากเชื้อชาติเข้ามาค้าขาย 
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ตั้งชุมชนอยู่อาศัย และสืบทอดลูกหลานมาถึงปัจจุบัน มีทั้งกลุ่มชาวมุสลิมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ “แขกตานี” เป็นกลุ่มที่มาจากหัวเมืองปัตตานี อีกกลุ่ม คือ “แขกเทศ” ได้แก่ เปอร์เซียหรือ
อิหร่าน อาหรับ และอินเดีย ซึ่งจุฬาราชมนตรีคนแรกของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาท่าน คือ "เฉกอะ
หมัด" เป็นแขกที่มาจากเปอร์เซีย ผู้เป็นต้นตระกูล "บุนนาค" ชาวญวน เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกชาวลาวเป็นลูกหลานของกลุ่มช่างฝีมือชาวลาวเวียงจันทน์ เป็นทั้งช่างทอง ช่างตี
เหล็กจึงเป็นที่มาของการรู้จักกันในนาม “มีดอรัญญิก” ในเขตอ าเภอนครหลวงในปัจจุบัน นอกจากนั้น
อยุ ธยายั งมีชุ มชนเชื้ อสายจีนบริ เ วณตลาดหั วรอ ตลาดเจ้ าพรหม ย่ านป้อมเพชรและ 
วัดพนัญเชิง รวมถึงชุมชนชาวมอญที่บ้านเสากระโดง อ าเภอบางปะอิน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2560) 

วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอยุธยามีความผูกพันกับสายน้ าและท้องทุ่ง ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมฝั่ง
แม่น้ าล าคลอง โดยหันหน้าเรือนออกริมน้ าซึ่งใช้เป็นทางสัญจร ด้านหลังบ้านเป็นท้องทุ่งนา ผืนดินมี
ความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนที่ไหลมาทับถมในฤดูน้ าหลาก ชาวบ้านจึงเลี้ยงชีพด้วยการท านาเป็น
หลัก บางส่วนออกเรือจับปลาในแม่น้ าล าคลองที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และใช้เวลาว่างท างาน
หัตถกรรมประเภทต่างๆ อาหารการกินของท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นปลาและผักที่หาได้จากธรรมชาติ ซึ่ง
มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า แม่น้ าล าคลองในอยุธยานั้น
มีปลาชุกชุม คนอยุธยากินข้าวและปลาเป็นหลัก ทั้งต้ม แกง รวมทั้งปลาแห้งและปลาเค็ม จิ้มน้ าพริก 
กินกับผักสดที่เก็บจากหนองน้ าหรือชายป่า ไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์บก อย่างไรก็ตามในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนกลาง ซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองจากการเป็นเมืองท่าค้าขายกับนานาชาติ มีการติดต่อกับ
ชาวต่างชาติจ านวนมาก ทั้งชาวญี่ปุ่น โปรตุเกส เปอร์เซีย และมุสลิม จึงท าให้วัฒนธรรมด้านต่างๆ 
ของแต่ละชนชาติแพร่หลายเข้ามาสู่อยุธยารวมทั้งเรื่องอาหารการกินด้วย (เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, 
2552)  

กรุงศรีอยุธยาจึงได้ขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าแห่งการค้าท าให้วิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นเริ่มเปลี่ยนไป 
เนื่องจากผู้คนไม่มีเวลาที่จะปลูกผักหาปลาหรือแม้แต่กระทั่งการปลูกข้าวกินเอง ท าให้เกิดตลาด
การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ของใช้ทั้งของในอยุธยา
และของแปลกใหม่ที่ชาวต่างชาติน าเข้ามาจ าหน่ายในอยุธยาด้วย ดังนั้นตลาดการค้าจึงกลายเป็น
สถานทีพ่บปะสังสรรค์ของผู้คนจ านวนมากทุกวัน ในสมัยนั้นพระนครศรีอยุธยามีตลาดใหญ่ถึง 4 แห่ง 
คือ ตลาดน้ าวนบางกะจะหน้าวัดพระนางเชิง ตลาดปากคลองคูจามท้ายสุเหร่าแขก ตลาดปากคลองคู
ไม้ร้อง และตลาดปากคลองวัดเติมใต้ศาลเจ้าปูนเท่าก๋ง ภายในก าแพงพระนครยังมีตลาดและร้านค้า
อีกประมาณ 60 ตลาดย่อยๆ โดยมีตลาดขายของสดทั้งเช้าและเย็น ตลาดเช้าเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามือไป
ถึงประมาณสิบโมงเช้า และตลาดเย็นเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นไปจนถึงประมาณสามทุ่ม ท าให้ชาวอยุธยาใน
สมัยนั้นเริ่มจับจ่ายใช้สอยหาซื้อสิ่งของได้ง่ายขึ้นไม่ต้องผลิตใช้เองเหมือนก่อน รวมทั้งมีร้านน้ าชา และ
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ร้านอาหารเริ่มเกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามีวิธีการจัดการค้าขายที่ดี ทั้งท าเลที่ตั้ง
ร้านและจัดสรรสินค้าของตนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นต่างๆ ท าให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถหา
ซื้อสินค้าท่ีตนเองต้องการได้สะดวก (วินัย พงศ์เพียร, 2544) 

จากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท าให้
เห็นว่าวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุธยามีความผูกผันกับแม่น้ า ล าคลอง ทุ่งนา และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นน ามาประกอบอาหารเพ่ือด ารงชีพ อย่างไรก็ตามด้วยความหลากหลาย
ของชนชาติที่เข้ามาท าการค้าในยุคนั้นส่งผลให้วิถีชีวิตของคนอยุธยาเริ่มเปลี่ยนไป หันมาใช้จ่ายโดย
การซื้อของกินและของใช้จากตลาดมากขึ้น เนื่องจากหาซื้อง่ายและประหยัดเวลาในการประกอบ
อาหาร ในสมัยนั้นตลาดจึงกลายเป็นศูนย์รวมการพบปะของผู้คน อยุธยาจึงถือเป็นศูนย์รวมของหลาย
ชนชาติจนเกิดเป็นสังคม พุทธ คริสต์ และอิสลาม มีทั้งวัดมัสยิด และโบสถ์ตั้งอยู่ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทุกชนชาติกันใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะการกิน การปรุงอาหารที่เห็นได้ชัดเจนสุด ที่อยุธยาถือว่ารับอิทธิพลอาหารต่างชาติ
เข้ามาในยุคนั้นท าให้อาหารไทยหลายชนิดในปัจจุบันมีต้นก าเนิดหรือดัดแปลงมาจากอาหารของ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง มีที่มาจากโปรตุเกส 
ต้นต ารับก็คือ มารี กีมาร์เดอ ปีนา หรือที่ชาวไทยคุ้นเคยกันดีในชื่อ ท้ าวทองกีบม้า เป็นลูกครึ่ง
โปรตุเกส-ญี่ปุ่น และเบงกาลี ได้คิดขนมสูตรใหม่ขึ้นหลายอย่าง โดยดัดแปลงมาจากต ารับอาหาร
โปรตุเกส และใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่มี ได้แก่ มะพร้าว แป้ง ไข่ และน้ าตาล จนกลายมาเป็น “ขนมไทย” 
ที่มักคุ้นตาในปัจจุบัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) ส่วนจ าพวกแกงกะทิได้รับวัฒนธรรม
การปรุงมาจากชาวอินเดีย การหมักดองอาหารเรียนรู้มาจากชาวจีน แม้กระทั่งการตกแต่งอาหารโดย
หั่นไข่เจียวเป็นเส้นก็เลียนแบบมาจากชาวสเปน ชาวเมืองอยุธยาจึงมีโอกาสรับวัฒนธรรมการกิน การ
ปรุงอาหารที่หลากหลายมาจากชาวต่างชาติ รวมถึงชาวต่างชาติเองก็ได้หันมาบริโภคข้าวแทนขนมปัง 
จึงเกิดเป็นการเรียนรู้ผสมผสานวัฒนธรรมการกินของชาวต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของ
ตนเอง (พัชรพรรณ เสือคง, 2553) 

 
2.1.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อาหารไทยถือเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติแขนงหนึ่งที่ได้รับการสั่งสมและสืบทอดมาอย่าง

ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ นอกจากจะเป็นอาหารประจ า
ชาติของคนไทยแล้วยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอีกเป็นจ านวนมาก จะเห็นได้จากจ านวน
ร้านอาหารไทยในปัจจุบันที่กระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 20,000 ร้าน ความกลมกล่อมครบรสของ
อาหารไทย มีทั้งเปรียว หวาน เค็ม เผ็ด ประกอบกับกลิ่นหอมละมุนของสมุนไพรและเครื่องเทศชนิด
ต่างๆ ท าให้เย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง และยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ท าให้อาหารไทย
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เป็นที่นิยมทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556) ซึ่งในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาหารไทย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของของอาหาร
การกิน มีวิถีการกินอย่างเรียบง่ายและยังคงมีปลาเป็นส่วนประกอบหลัก และคาดว่ามีการใช้น้ ามัน
จากมะพร้าว และกะทิมากกว่าการใช้น้ ามันจากสัตว์ คนไทยสมัยนั้นมีการเก็บถนอมอาหาร โดยการ
น าไปตากแห้ง หรือท าเป็นปลาเค็ม และมีอาหารประเภทเครื่องจิ้ม เช่น น้ าพริกกะปิ เป็นต้น คนสมัย
นั้นนิยมบริโภคสัตว์น้ ามากกว่าสัตว์บก กล่าวสรุปได้ว่า สมัยอยุธยาถือเป็นยุครุ่งโรจน์ของอาหารไทย 
เพราะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติท าให้ได้รับอิทธิพลของอาหารต่างชาติเข้ามา โดยเฉพาะกับประเทศ
จีนที่มีการติดต่อการค้ากันอยู่ตลอด และมีชาวจีนเข้ามามากในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท าให้ได้รับอิทธิพล
ของก๋วยเตี๋ยวจากจีนเข้ามาตั้งแต่ยุคนี้ (กอบแก้ว นาคพินิจ, ม.ป.ป.) 

การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดเป็นเมืองหลวงเก่าแก่
ของประเทศไทย และเป็นมรดกโลกมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
หลายแห่ง ท าให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเพ่ือมาท าบุญไหว้พระแบบไปเช้า -เย็นกลับ
นอกจากนั้นยังมีโอกาสสัมผัสกับอาหารท้องถิ่น เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเผา หรือในช่วงเย็นจะเป็นการ
รับประทานอาหารเย็นบนเรือพร้อมชมวิถีชีวิตริมแม่น้าเจ้าพระยาโดยลงเรือตามร้านอาหารริมแม่น้ าที่
มีบริการเรือน าเที่ยวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือ และของฝากอยุธยาที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ
กลับไป คือ โรตีสายไหม ที่มีต้นก าเนิดการท ามาจากชาวมุสลิม  (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 2559) นอกจากอาหารที่นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานในปัจจุบันแล้ว ยังมี
อาหารท้องถิ่นที่ถือเป็นอาหารโบราณตั้งแต่ในสมัยอยุธยา ที่คนอยุธยาในสมัยก่อนนิยมบริโภคกัน
ส่วนมากเป็นอาหารที่ประกอบมาจากสัตว์น้ า และอาหาร หลายอย่างมีการดัด แปลงมาจาก
ชาวต่างชาติ เนื่องจากมีพ่อครัวแม่ครัวชาวต่างชาติเข้ามารับราชการจ านวนมากทั้ง ชาวจีน อินเดีย 
ญี่ปุ่น เปอร์เซีย ท าให้อยุธยาได้รับอิทธิพลเมนูอาหารต่างๆมาจากชาวต่างชาติ เช่น แกงมัสมั่นเป็นแกง
ที่มาจากเปอร์เซีย (อิหร่าน) มีกลิ่นเครื่องเทศที่โดดเด่น แกงเขียวหวาน ประกอบด้วยเนื้อปลาไก่หรือ
หมู และนิยมรับประทานกับใบโหระพา แกงสับนก คือ แกงเผ็ดชนิดหนึ่งที่เอาปลามาสับทั้งกระดูกจน
ละเอียดแล้วปั้นเป็นก้อนเล็กๆ ท าเป็นแกงเผ็ดทั่วไป ขนมจีน น้ าพริกกะปิ นิยมรับประทานกับปลาทู
ทอด และไข่ทอดชะอม ประเภทปลานิยมท าเป็นปลาตะเพียนต้มเค็ม เป็นปลาที่มีก้างมากแต่ก้างจะ
นุ่มสามารถรับประทานได้เลย ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม เป็นปลาน้ าจืดที่นิยมกันมากเป็นปลา
รสชาติดี มีกลิ่นคาวน้อย เรียกอีกชื่อว่า "ปลาแดง" ปลาเห็ด มีลักษณะคล้ายทอดมันปลากราย ต่างกัน
ที่ทอดมันจะใช้แต่เนื้อปลามาบดจนเหนียว แต่ปลาเห็ดจะน ามาสับทั้งเนื้อ หนัง และก้างปลามาปรุงรส
พริกแกงให้เผ็ด เวลารับประทานจะรู้สึกเหนียวกรอบ ย าถั่วพู เป็นอาหารที่เป็นกับข้าวหรือเป็น
กับแกล้มก็ได้ มีคุณค่าทางอาหารสูง ในปัจจุบันยังเป็นที่นิยมและเป็นเมนูในร้านอาหารเกือบทุกร้าน 
นอกจากอาหารคาวแล้วยังมีอาหารหวานอีกมากมายที่ต้นก าเนิดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ 
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ขนมเบื้องเป็นขนมไทยสมัยโบราณ สมัยก่อนจะมีเพียงแค่ 2 หน้า คือ หน้ากุ้งและหน้าหวาน ขนม
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นขนมที่มาจากโปรตุเกสแต่มาใช้วัตถุท่ีมีในสมัยอยุธยา เป็นต้น (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้เห็นว่า นอกจากการมาเที่ยวชมประวัติศาสตร์เก่าแก่ และท าบุญ
ไหว้พระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้สัมผัสกับอาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและต่อยอดมูลค่า
ทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผนวกกับภาครัฐให้การสนับสนุนนโยบายเขต
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลางครอบคลุมจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมุ่งเน้น
พัฒนาส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม ร้านอาหาร และบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการให้ได้มาตรฐานเพ่ือหาแนวทางเพ่ิม
นักท่องเที่ยวคุณภาพและส่งเสริม “ไทยเที่ยวไทย” ให้มากขึ้นโดยเน้นการกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น
อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

จากการที่ภาครัฐเล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะพัฒนาให้ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารพบว่าเป็นการวิจัยที่กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในระดับประเทศ หรือในจังหวัดอ่ืนๆ (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 
2557; ภัทรพร พันธุรี, 2558; ภาณุวัตน์ ภักดีอักษร, 2555; ศุภวรรณ หมั่นดี, 2558) ซึ่งการศึกษา
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีข้อจ ากัด ยังไม่พบการศึกษาในวงกว้าง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยตรง มีเพียงการศึกษาเฉพาะอาหารแต่ละประเภทของอยุธยาหรือ
อาหารท้องถิ่นที่แฝงมากับวัฒนธรรมการกินของชาวอยุธยาในสมัยก่อน (สถาบันอยุธยาศึกษา, 2560)  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการพัฒนาการบูรณาการอาหารให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมากข้ึน ท าให้อาหารของอยุธยา
ที่กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ กุ้งเผา ปลาเผา ก๋วยเตี๋ยวเรือ ปลาเค็มและปลาแห้ง หนัง
และก้างปลาทอดกรอบ โรตีสายไหม  และขนมไทยชนิดอ่ืนๆ ที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ นอกจากนี้
ยังมีร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากมายที่นักท่องเที่ยวนิยมไปรับประทาน เช่น ร้านริม
แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าป่าสัก ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ร้านกุ้งเผาตลาดกลาง เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา, 2554) 
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2.2 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) ในปัจจุบันนี้แพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากการ

เดินทางไปรับประทานอาหารกลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่ส าคัญของนักท่องเที่ยว เพ่ือลิ้มรสชาติ
ใหม่ๆ ของอาหารที่ตนเองไม่คุ้นเคย กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีความต้องการแสวงหาความหลากหลาย
ทางอาหาร และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการออกเดินทางในปัจจุบันจะพบเห็นว่าการรับประทาน
อาหารมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะร้านอาหารหรูเท่านั้น แต่เป็น
ร้านอาหารอะไรก็ได้ที่อร่อย ที่ผู้คนมักแสวงหาเพ่ือลิ้มลองรสชาติของอาหาร เช่น Food Truck เป็น
การจ าหน่ายอาหารโดยรถเคลื่อนที่ เป็นต้น และอีกหนึ่งรูปแบบการรับประทานอาหารที่น่าสนใจ คือ 
แบบ Social ซึ่งมีเว็บไซด์ เช่น Get Gone ท าหน้าที่จับคู่ระหว่างเชฟในท้องถิ่น เจ้าของบ้าน และ
หัวหน้าทัวร์ ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเพ่ือรับประทานอาหารได้ในหลากหลายรูปแบบ และมี
ประสบการณ์การรับประทานอาหารได้ทั้งอาหารที่บ้านคนในท้องถิ่นไปถึงเข้าร่วมเรียนรู้การท าอาหาร
แบบยั่งยืน หรือแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิต
อาหาร (โตมร ศุขปรีชา, 2560) 

 
2.2.1 ความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
อาหาร (Food) เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์จ าเป็นในการด ารงชีวิต แต่ส าหรับมนุษย์ส่วนใหญ่

แล้ว “กินเพ่ืออยู่” จะไม่เพียงพอกับประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร เพราะว่าการผลิต ปรุง 
และกินอาหารเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับวัฒนธรรมการด ารงอยู่ของมนุษย์มาอย่างยาวนาน  นับตั้งแต่
แรกเริ่มการท าเกษตรกรรมเพ่ือผลิตวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ซึ่งพัฒนามาเรื่อยๆ จนสามารถนับได้ว่า
เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ตลอดจนวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนหรือกินอาหาร เช่น การจ่ายตลาด การกิน
อาหารโดยใช้ตะเกียบของชาวเอเชีย วัฒนธรรมร้านกาแฟในยุโรป ซึ่งกล่าวได้ว่าในอาหารจานหนึ่ง มี
การถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นอย่างประมาณค่าไม่ได้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอาหาร
เป็นเพียงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่ถูกละเลยไปเมื่อเทียบกับองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจ านวนมากเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ตนเองคุ้นเคยและมั่นใจว่าปลอดภัย และใน
ส่วนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะจัดอาหารในแต่ละมื้อให้นักท่องเที่ยวตามความสะดวกระหว่าง
การเดินทางมากกว่ามุ่งเน้นไปที่ความอร่อยหรือแปลกใหม่ของเมนูอาหาร (Horng and Tsai, 2012) 

ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาระหว่าง ค.ศ. 1990-2000 ได้เริ่มมีการน าอาหารขึ้นมาเป็น
องค์ประกอบเด่นและมีบทบาทสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการน าพืชผักสมุนไพรจ านวนมากที่เข้าไปเป็นองค์ประกอบของอาหาร  
ท าให้อาหารภูมิภาคดังกล่าวเป็นทั้งอาหารและยาไปพร้อมกัน เป็นอาหารส าหรับด ารงชีวิต เป็น
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อาหารที่เพ่ิมภูมิต้านทาน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคภัยต่างๆ ตลอดจนเป็นทั้งโภชนาบ าบัดโรคให้กับ
คนที่ก าลังเจ็บป่วย โดยเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการรักษาซึ่งแตกต่างจากการใช้เคมีบ าบัด สามารถ
สรุปได้ว่าอาหารเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีบทบาทหลากหลาย จึงท าให้เกิดความสนในพิเศษทางด้านการ
ท่องเที่ยวขึ้นอีกแขนงหนึ่ง คือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) (พยอม ธรรมบุตร, 2551) 
นอกจากนั้นองค์การการท่องเที่ยวโลก (2012) ได้ตีพิมพ์รายงาน Global Report on Food Tourism 
ปี พ.ศ. 2555 กล่าวถึง ปรากฏการณ์ ‘เที่ยวเพื่อกิน’ หรือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) 
เป็นแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ก าลังมาแรงและน่าจับตามอง โดยในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการวิจัย
ที่พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางต่างประเทศ มีการใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่มค่อนข้างสูง คิด
เป็น 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวทั้งหมด และกล่าวไว้ว่าอาหารมีความผูกพันกับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิจากภาคอีสานของไทย องุ่นจากไร่ใน
แคว้นทางใต้ของฝรั่งเศส ประเพณีการดื่มชาแบบอังกฤษ จากแนวโน้มของนักท่องเที่ยวดังกล่าว ท าให้
ผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นหันมาให้ความส าคัญกับอาหารมาก
ขึ้น (World Tourism Organization, 2012) 

ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) ในประเทศไทยภาครัฐเล็งเห็นว่าสามารถน า
ศักยภาพของ "อาหาร" มาใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้  เนื่องจากอาหารเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของประเทศ มีบทบาทส าคัญในการสร้างความแตกต่างให้ประสบการณ์ กับ
นักท่องเที่ยว และช่วยเพ่ิมมูลค่าให้สถานที่ท่องเที่ยว เพราะว่าอาหารไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ
เพ่ือรับประทานเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกของชนชาติ วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้น
ด้วย (Okumus, B., Okumus, F. & McKercher, 2007) จึงน าเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารมา
เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยผ่านการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
แบบ Smart Farming ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาแบบ Thailand 4.0 มีการกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมไปกับการ
พัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตร (Food Innopolis) โดยจะมุ่งเน้นประสบการณ์สัมผัส
บรรยากาศและวัฒนธรรมแบบการท่องเที่ยวท้องถิ่นดั้งเดิม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฟาร์มข้าว และไร่ผลไม้ออร์แกนิค รวมทั้งการส่งเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
(ชญานิน วังซ้าย, 2560)  

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยยังมีการศึกษาในวงที่จ ากัด เนื่องจาก
ส่วนมากศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของอาหาร ภาพลักษณ์ของอาหาร (เณรัญชรา กิจวิกรานต์, 2557; 
หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ & รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์, 2558) ในส่วนของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการร้านอาหาร ซ่ึงถือเป็นธุรกิจที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงยัง
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มีการศึกษาในวงที่จ ากัด ถ้าหากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและนโยบายของภาครัฐได้อย่างตรงจุด และสามารถเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาในเรื่องของ
พฤติกรรมและความต้องการ กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
และศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อ
ต่างๆ ของการทบทวนวรรณกรรมต่อไป 
 

2.2.2 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
 “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร” มีการบัญญัติค าศัพท์นี้ขึ้นตั้งแต่ปี 1998 (Long, 2004) โดยมี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวโดยมี
จุดประสงค์เฉพาะมุ่งไปทางด้านกิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเปิดรับประสบการณ์ใหม่จากเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยที่
แรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เช่น เดินทางไปเพ่ือแสวงหา
อาหารที่ช่วยบ าบัดโรคต่างๆ หรือเดินทางไปเพ่ือชมและลองสัมผัสกับเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นที่มี
ชื่อเสียงและโดดเด่น (กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์, 2553) เช่นเดียวกับ (Javier Jiménez Beltrán (2016) 
ได้อธิบายความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหารไว้ในทิศทางเดียวกันว่า หมายถึง การเยี่ยมชมและ
การเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารหรือส่วนประกอบที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม
ท้องถิ่น ร้านอาหาร และสถานที่เฉพาะส าหรับอาหารหรือการท่องเที่ยวที่มีอาหารและเครื่องดื่มเป็น
เหตุจูงใจหลักในการเดินทางไปเยือนสถานที่แห่งนั้น โดยหวังว่าจะได้พบกับประสบการณ์รูปแบบใหม่
ในการชิมอาหารและเกิดเป็นความทรงจ าที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิต และยังเป็นการได้เดินทางไปพบกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารท้องถิ่นในพื้นท่ีการผลิตดั้งเดิม นอกจากนั้นงานวิจัยของ Ardabili & Rasouli 
(2011)  ได้อธิบายเพ่ิมเติมความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหารไว้ว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการการผลิต รวมไปถึงการเลือกซื้อสิ้นค้าเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม หรือแม้กระทั่ง
ขั้นตอนการเตรียม ขั้นตอนการบริโภคของคนท้องถิ่นนั้น รวมถึงการเข้าร่วมคอร์สท าอาหารที่เป็น
อาหารท้องถิ่นด้วยซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการกิน การใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะ
อาหารคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนและอาหารยังสามารถเปิดประสบการณ์การเดินทาง ท าให้ได้
สัมผัสกับวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นผ่านอาหารซึ่งให้ประสบการณ์และ
ความประทับใจที่แตกต่างจากการรับประทานอาหารอยู่ ที่บ้านในชีวิตประจ าวันอย่างแน่นอน 
(Henderson, 2009)  
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 ส าหรับการให้ความหมายข้างต้นที่กล่าวมาในประเทศไทยมักเรียกเป็นค าเดียวกัน คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร แต่ส าหรับต่างประเทศได้ใช้ค าที่หมายถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ Food tourism, Gastronomy tourism, Culinary tourism Cuisine tourism 
และ Gourmet tourism ซึ่ งมีนักวิจัยที่ ให ค าจ ากัดความที่ครอบคลุมการท องเที่ยวอาหาร  
(Food tourism) คือ การเดินทางของนักทองเที่ยวที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะไปยังแหลงทองเที่ยวที่มี 
เอกลักษณดานอาหาร หรือเกี่ยวของกับการผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร รานอาหาร หรือแหลงทอง
เที่ยวเฉพาะเรื่องอาหาร (Jiménez Beltrán, López-Guzmán, & Santa-Cruz, 2016) ซ่ึงระดับ
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอาหารในภาษาอังกฤษไดอธิบาย Gastronomic tourism หรือ 
Culinary tourism  โดยวัดจากระดับความสนใจของนักทองเที่ยวในเรื่องอาหารเปนภาพรวม มีความ
สนใจระดับปานกลาง ซึ่งอาจรวมถึงองคประกอบอ่ืนของแหลงทองเที่ยวดวย เชน วัฒนธรรมทองถิ่น 
แตถาค าวา Cuisine tourism หรือ Gourmet tourism คือ การที่นักทองเที่ยวมีความสนใจเรื่อง
อาหารเฉพาะเจาะจง โดยสนใจประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น การเขารวมการอบรมการท าอาหาร ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้เลือกใชค าโดยรวมที่ครอบคลุม คือ การทองเที่ยวเชิงอาหาร หรือ "Food tourism" 
 ทางด้านขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2559) ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ "Gastronomy Tourism" ไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือ
การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติของ
พ้ืนที่วัฒนธรรม การบริการ การเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเอกลักษณ์เฉพาะ
พ้ืนที ่รวมเป็นประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการลิ้มรสอาหาร การได้เรียนรู้วิธีท าและลง
มือท าอาหารด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยัง
มีผู้วิจัยท่านอ่ืนที่ได้นิยามถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยใช้ค าว่า Gastronomy tourism หมายถึง 
การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่รวมถึงแหล่งผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร ร้านอาหาร ย่านอาหาร การ
เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านอาหารจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปโดยปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถเป็นเหตุผลหลักหรือเหตุผลรองในการเดินทาง  
(ศุภวรรณ หมั่นดี, 2558) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมความหมายของ "การท่องเที่ยวเชิงอาหาร" ที่นักวิจัยหลายท่าน 
สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) หมายถึง การเดินท่องเที่ยวโดยมี
จุดหมายปลายทางหลัก คือ แหล่งท่องเที่ยวอาหาร เช่น ร้านอาหาร แหล่งผลิตวัตถุดิบที่ใช้ประกอบ
อาหาร ชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีมีการสอนการท าอาหารให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
เรียนรู้วัฒนธรรมการท าอาหาร การรับประทานอาหาร หรือวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่
แตกต่างจากในชีวิตประจ าวัน และเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ที่นักท่องเที่ยวจะบันทึกไว้ในความทรงจ า
อย่างไรก็ตามส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ ยว ในการใช้บริ การร้ านอาหารท้องถิ่นของจั งหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา และศักยภาพทางการตลาดของการท่องเที่ ยวเชิงอาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงเลือกใช้ค าว่า Food Tourism เนื่องจากเป็นเพียงการเดินทางไปท่องเที่ยวโดยมี
เหตุจูงใจด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจเดินทาง โดยที่นักท่องเที่ยวมี
จุดประสงค์เพ่ือได้รับประสบการณ์ในการลิ้มลองอาหาร และเยี่ยมเยือนย่านอาหาร ร้านอาหาร  ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เพ่ือชิมรสชาติและสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้
มีการร่วมเรียนรู้วิธีการท าอาหารด้วยตนเอง หรือเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตอาหารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

2.2.3 ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) สามารถจ าแนกได้โดยพิจารณาจากระดับแรงจูงใจ

และความสนใจ โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักดังที่ปรากฎในภาพที่ 2.2 (กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์, 
2553) 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงประเภทการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 
 
  1) การท่องเที่ยวด้านอาหารที่มีแรงจูงใจและความสนใจสูงแบ่งได้ดังนี้ 
   (1) การท่องเที่ยวด้านอาหารเพื่อความเชื่อ ศาสนา ได้แก่ การท่องเที่ยวด้านอาหารที่
ให้ความสนใจมีแรงจูงใจสูงด้านความเชื่อ ศาสนา ประเภทต่างๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ 
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อาหารฮาลาล และอาหารประจ าชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ คนไทยจะมีความ
สนใจและภาคภูมิใจในการบริภาคอาหารไทยซึ่งเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
   (2) การท่องเที่ยวด้านอาหารเพ่ือการชิมรสของนักชิมอาหารและเพ่ือศิลปะการกิน
อาหาร ได้แก่ การท่องเที่ยวของผู้ที่มีความช านาญด้านการชิมอาหารซึ่งจะเดินทางไปชิมอาหารที่มีรส
เลิศตามที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น ในประเทศไทย นักชิมอาหารที่มีชื่อเสียง ได้แก่  ม.ร .ว.   
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ แม้ช้อยนางร า หมึกแดง เป็นต้นรวมถึงการจัดทริปไปรับประทานอาหารตาม
เส้นทางอาหารของจังหวัด หรือประเทศนั้น เช่น การจัดทริปไปรับประทานอาหารจีนดั้งเดิมที่ฮ่องกง 
การตามรอยเส้นทางก๋วยเตี๋ยวเรือในแคมเปญ "กินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวอยุธยา" เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา, 2554) 
   (3) การท่องเที่ยวด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและเพ่ือรักษาโรค ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มี
จุดมุ่งหมายที่จะเดินทางมายังจุดหมายปลายทางกินอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น อาหารชีวจิต อาหารเพ่ือ
ล้างพิษ ตลอดจนอาหารเพ่ือบ าบัดโรค ได้แก่ โภชนาบ าบัด เช่น การกินอาหารเพ่ือรักษาโรคมะเร็ง 
โรคความดันโลหิต ซึ่งในอาหารดังกล่าวจะมีองค์ประกอบของพืชผักสมุนไพรและสัตว์บางชนิดที่มี
บทบาทเป็นยารักษาโรคต่างๆ ไปพร้อมกับการมีบทบาทเป็นอาหาร 
   (4) การท่องเที่ยวด้านอาหารเพ่ือเดินทางไปกินอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตท้องถิ่น ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ และมีความสนใจในวิถีชีวิตชุมชน
ท้องถิ่น ต้องการรับประทานอาหารพ้ืนบ้าน และสัมผัสวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่าง 
  2) การท่องเที่ยวด้านอาหารที่มีแรงจูงใจและความสนใจต่ ามาก 
   (1) การท่องเที่ยวด้านอาหารเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวยังจุดหมายปลายทางและ
บริโภคอาหารของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพ้ืนเมือง (Urban area) หรือพ้ืนที่ชนบท (Rural area) และมี
ความรู้สึกว่าอาหารดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากอาหารที่เคยบริโภค เช่น ชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย จะได้มีโอกาสรับประทานอาหารไทย เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไท แกงเขียวหวาน 
เป็นต้น นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าอาหารไทยแตกต่างจากอาหารประจ าชาติของตน เพราะ
มีรสชาติจัดจ้านและใส่สมุนไพรเครื่องเทศเป็นเครื่องปรุง 
   (2) การท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ต่างๆ และบริโภคอาหารโดยไม่สนใจลักษณะเฉพาะถิ่น 
เครื่องปรุง วิธีท าอาหารของพ้ืนที่นั้น ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยและกิน
อาหารไทย โดยไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับลักษณะอาหารไทย เครื่องปรุง วิธีปรุงอาหารไทย มีความ
สนใจเพียงการบริโภคเป็นหลักเท่านั้น 
  ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหารข้างต้นที่กล่าวมามีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกับ
World Tourism Organization (2012) ได้ก าหนดประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามระดับ
ความสนใจในอาหารเมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
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1) การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีความสนใจระดับสูง หมายถึง พิจารณาอาหารเป็นแรงจูงใจ
หลักในการเดินทาง เช่น การไปชิมร้านอาหารรสเลิศ การเยือมชมย่านอาหารและเครื่องดื่ม และการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร กระบวนการท าอาหาร จนกระทั้งขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบที่
น ามาประกอบอาหาร เป็นต้น  

2) การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีความสนใจระดับปานกลาง หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ที่มีความสนใจถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอาหาร เพ่ือให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตที่ส าคัญของท้องถิ่น  

3) การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีความสนใจระดับต่ า หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับประทาน
อาหารท้องถิ่น เพียงเพราะต้องการการประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน 

4) การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีไม่มีความสนใจ หมายถึง พิจารณาอาหารและการรับประทาน
อาหารเป็นเพียงความจ าเป็นพื้นฐานที่ต้องมีอยู่แล้วในการด ารงชีวิตทุกวัน  

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงอาหารดังกล่าวศึกษาครอบคลุมช่วงจากความสนใจตั้งแต่ระดับสูง 
ระดับปานกลาง ระดับต่ า และระดับที่ไม่มีความสนใจ ซึ่งเป็นการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่มา
เยี่ยมชมสถานที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมทั้งคนที่คิดว่าอาหารเป็น
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะจัดกิจกรรม
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของการเดินทางให้เกี่ยวข้องกับอาหารระหว่างการเดินทาง  

 

2.3 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในปัจจุบันเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนและการ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นผล
มาจากสภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่มีที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Yeoman, 2008) จึงท าให้
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสรรหากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือจัดการการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (O’Neill & Carlbäck, 2011) โดยสิ่งส าคัญที่การตลาดท่องเที่ยวและบริการต้อง
ค านึงถึง คือ ข้อได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งข้อเสีย ในด้านต่างๆ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่
ของมนุษย์  ในสังคม  มีบทบาทส าคัญต่อความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ เนื่องจากการตลาดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาหาสิ่งแปลกใหม่เพ่ือสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและสังคม และส่งผลดีให้เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้กับแรงงาน และ
ธุรกิจ ซึ่งท าให้มาตรฐานการครองชีพของบุคคล  ในสังคมมีระดับสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(Gustavo, 2013) ดังนั้นการวางแผนจัดการการตลาดด้านการท่องเที่ยวและบริการจึงเป็นส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งที่ท าให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จและสามารถชักจูงนักท่องเที่ยวให้มายังสถานที่
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เป้าหมายได้ซึ่งในวรรณกรรมส่วนนี้จะกล่าวถึงความหมายของการตลาดท่องเที่ยวและบริการ รวมไป
ถึงเครื่องมือที่ใช้จัดการทางการตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้งส่วนประสม
ทางการตลาดท่องเที่ยวและบริการ และส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหาร 
 

2.3.1 ความหมายของการตลาดท่องเที่ยวและบริการ  
การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการทางสังคมและการจัดการที่มุ่งสนองตอบความ

ต้องการให้กับลูกค้าโดยอาศัยการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการลงไปท ากิจกรรมกับผู้บริโภคเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้หลายทาง
และผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจใน
สินค้าหรือบริการ (ศิวพร วงศ์คูณ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการตลาดท่องเที่ยวและ
บริการ ที่กล่าวว่า เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีการ
วางแผนและสร้างสรรค์สินค้า/ บริการ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนที่ท าให้เกิดความพอใจต่อบุคคลทั่วไปและหน่วยงาน โดยน าเครื่องมือทางการตลาดที่
เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) มาเป็นแนวทางในการจัดอุปสงค์และอุปทาน
ทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกันถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างแรงจูงใจให้คนอยากเดินทางมา
ท่องเที่ยวและเป็นสิ่งแวดล้อมในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Kotler, P.& Armstrong, 
2012) 

 
2.3.2 ส่วนประสมทางการตลาดพื้นฐาน  
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ และมีการน ามาใช้ในงานวิจัยอย่าง

แพร่หลาย สามารถพบเห็นได้จากงานวิจัยที่มีเรื่องการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ เช่น สปา ร้านอาหาร บริษัททัวร์ เป็นต้น (กฤษณา ธนวัฒนาภรณ์, 2558; ก้องเกียรติ อิทธาภิ
ชัย & ณักษ์ กุลิสร์, 2559) เลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น กล่าวคือ ส่วน
ประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือ
สนองตอบความต้องการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ, 2554) นอกจากนี้ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่ผู้ประกอบธุรกิจน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการโน้มน้าวความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของตน เป็นกระบวนการวางแผน
และกิจกรรมทางธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจสร้างขึ้นเพ่ือมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้สินค้าหรือบริการ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นและตอบสนองไปตามวัตถุประสงค์ที่
องค์กรตั้งไว้อีกด้วยซึ่งในส่วนผสมของการตลาดพ้ืนฐานหลักทั่วไปที่ใช้กับธุรกิจ มีเพียง 4 ด้านหลัก 
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ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (ฐิติมา สมศรี, 2556) 
สามารถอธิบายส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556) 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่จะสามารถตอบสนองต่อ 
พฤติกรรมและความต้องการของตลาดได้เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือที่จะได้น าเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ตรงจุด เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจอาจจะต้องผลิตสินค้าหรือบริการที่มีความโดดเด่น
และแตกต่าง 

2) ด้านราคา (Price) หมายถึง การตั้งราคาที่ดีท่ีสุดควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ 
ความสามารถในการซื้อของผู้บริโภค และสามารถสร้างก าไรให้กับองค์กร ในการซื้อสินค้าผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบคุณค่าหรือมูลค่าของสินค้ากับราคาที่ตั้ง โดยจะต้องค านึงถึงการยอมรับของลูกค้าใน
คุณค่าหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับราคา เพ่ือการแข่งขันในตลาดได้ดี จ าเป็นต้องตั้งราคา
สินค้าให้ต่ าลง ถ้าหากมีการแข่งขันสูงในตลาด หรือมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดเข้ามาช่วย เพราะหาก
ใช้ราคาเป็นการแข่งขันอย่างเดียวอาจเสียเปรียบคู่แข่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาและผลิตสินค้าได้เอง 
จะกลายเป็นสงครามราคาและธุรกิจรายย่อยๆ ที่ไมมี่จุดยืนชัดเจน นอกจากนี้การตั้งราคาควรค านึงถึง
นโยบายของธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจเพ่ือให้ราคาขายและสินค้าสามารถมีจุดยืนในตลาดได้นาน 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางที่จะท าให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ 
ได้ดี ต้องค านึงถึงการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ความสะดวกสบายของลูกค้า ธุรกิจจะต้อง
พิจารณาว่าท าอย่างไรให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่าย โดยการจัดจ าหน่ายมีอยู่ 2 หน้าที่ ได้แก่ 
หน้าที่ในการบริการช่องทางการจัดจ าหน่าย และหน้าที่การกระจายตัวสินค้า ซึ่งสามารถจัดจ าหน่าย
ได้ทั้งช่องทางตรง คือ จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง หรือทางอ้อม คือ จะมีคนกลางเข้ามาช่วยในการ
จ าหน่ ายหรือกระจายสินค้ า ไปให้ถึ งมือของผู้ บริ โภคเช่น พ่อค้ าปลีก  ตั วแทนจ าหน่าย  
เป็นต้น 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการกระท าตามที่เราปรารถนา ซึ่งการส่งเสริมการตลาด
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การโฆษณา เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดหรือ
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้ส่วนมากมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อข้ึนอยู่กับงบประมาณของธุรกิจนั้นๆ 2) การประชาสัมพันธ์เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือ
สร้างทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ อาจจะมีค่าใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ธุรกิจเลือกใช้ โดย
อาจมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและน่าสนใจเพียงพอที่จะเชิญสื่อต่างๆเข้า
ร่วมงาน ท าให้การประชาสัมพันธ์จึ ง เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยตรง  
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และ 3) การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในเวลา
รวดเร็วขึ้น เช่น การลดราคา การแถมของ เป็นต้น 
 

2.3.3 ส่วนประสมทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ส่วนประสมทางด้านการตลาดท่องเที่ยวและบริการ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจ

ท่องเที่ยวสามารถควบคุมได้ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการตลาด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว (Lei Jun, 2553) ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวและบริการนั้น
แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจอ่ืนอย่างสิ้นเชิง โดยมีการกล่าวถึงส่วนประสมทาง
การตลาดท่องเที่ยวเบื้องต้น (4 P’s) ไว้ดังนี้ (Vora Pawan, 2009) 

1) สินค้า (Product) หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและบริการจะมีความแตกต่างจาก 
สินค้าอ่ืนอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถจับต้องได้ก่อนการตัดสินใจซื้อ นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจซื้อ
จากความเชื่อถือของบริษัทและความคาดหวังส่วนตัวซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมา
ด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจะต้องมีการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการให้บริการของธุรกิจตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับตลาดคู่แข่งได้
และบรรลุเป้าหมายที่ธุรกิจตั้งไว้ 

2) ราคา (Price) การก าหนดราคาของสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการค่อนข้างมีความ 
ซับซ้อน เนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบในการก าหนดราคา เช่น ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (Demand) ฤดูกาล (Seasonal) มาตรฐานการบริการ (Service standard) ทิศทางและ
แนวโน้มความนิยมของตลาด (Trend) เป็นต้น นอกจากนั้นการก าหนดราคาสิ้นค้าทางการท่องเที่ยว
และบริการควรค านึงถึงต้นทุน ราคา และการแข่งขันของคู่แข่งด้วย จึงต้องมีการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าของคู่แข่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาในการตั้งราคาสินค้า 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ของสินค้าด้านการท่องเที่ยวและบริการสามารถ 
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะการตลาดและมุมมองของ
ผู้ประกอบการ สามารถจัดจ าหน่ายได้หลายช่องทางทั้งทางตรงให้กับลูกค้า ผ่านตัวกลางการจ าหน่าย
ผ่านช่องทางตัวแทน เป็นต้น ซึ่งช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการถือเป็นหัวใจ
ส าคัญทางการตลาดที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 
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4) การจัดส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นกลยุทธ์การจัดการทางการตลาดที่ส าคัญของ 
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสามารถท าได้หลายลักษณะทั้งการส่งเสริมการขายแบบเน้นตัวสินค้า 
(Product Promotion) ส่งเสริมร่วมกับสินค้าชนิดอ่ืน (Joint Promotion) ส่งเสริมโดยใช้เครื่องหมาย
การค้า (Brand Awarwness) เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยวและบริการเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ และเพ่ือให้ให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการมีความแตกต่างจากกลยุทธ์การตลาด
ทั่วไปควรเพ่ิมส่วนประสมทางการตลาดที่จะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและช่วยสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ได้แก่ พนักงาน (People) กระบวนการให้บริการ(Process) และสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบหลักในการส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 
ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวและบริการควรประกอบไปด้วย 7 P's ดังนี้ (ศิวพร วงศ์คูณ, 
2558) 
 1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service) บริการนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ ยกตัวอย่างเช่น ความสะดวกสบาย ความรู้สึกได้รับความ
สบายใจ การให้ความคิดเห็น หรือการรับบริการให้ค าปรึกษา เป็นต้น บริการจะมีคุณภาพเช่นเดียวกับ
สินค้า ซึ่งคุณภาพของบริการต่างๆ มาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ และความสวยงาม
ของสถานที่ให้บริการลูกค้า 
 2) ราคา (Price) เป็นปัจจัยหลักที่ก าหนดรายได้ให้กับบริการหรือธุรกิจนั้น ซึ่งการก าหนด
ราคาต้องค านึงถึงคู่แข่งทางการตลาดด้วย ถ้าหากตั้งราคาสูงกว่าท้องตลาด จะมีผลท าให้คู่แข่งขันมีข้อ
ได้เปรียบทางด้านราคามากขึ้น เนื่องจากในมุมมองของลูกค้าราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เป็นอย่างมาก เช่น ถ้าหากตั้งราคาสูงคุณภาพควรจะต้องสูงขึ้นด้วย หรือหากตั้งราคาต่ าเกินไปลูกค้า
อาจคิดว่าคุณภาพจะแย่ลง เป็นต้น ความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้จะขึ้นอยู่กับราคาที่ลูกค้าตัดสินใจเลือก
ด้วย ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบธุรกิจต้องค านึงถึงราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย เพ่ือสินค้าหรือบริการและ
ก าหนดราคาให้เหมาะกับกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 
 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การเลือกคนกลาง หรือบริษัทขนส่งช่วยจัด
กระบวนการรักษา จนกระทั่งถึงจุดที่จะให้บริการส่งมอบถึงลูกค้าได้อย่างสะดวก และเข้าถึงลูกค้าได้
ง่ายและครอบคลุมพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ซึ่งช่องทางในการจัดจ าหน่ายบริการมี 3 วิธี 
ดังนี้ 

(1) การให้บริการผ่านร้านค้า (outlet) การบริการผ่านช่องทางนี้มีท ากันมานาน  
เป็นวิธีที่นิยมที่สุด เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้มีสถานที่มาเจอกัน ณ ที่แห่งหนึ่ง เช่น ร้านเบ
เกอรี่ ร้านอาหาร เป็นต้น  
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  (2) การให้บริการผ่านตัวแทน (Agent) การบริการผ่านช่องทางนี้เป็นการขยายธุรกิจ
ได้เร็ว เพราะมีการร่วมมือกับบริษัทอ่ืนแล้วมีผลประโยชน์จากก าไรร่วมกัน เช่น การขายตั๋วเครื่องบิน
ผ่านบริษัทน าเที่ยว การขายแฟรนไชส์ของเซเว่น เป็นต้น 
  (3) การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแบบนี้ค่อนข้างใหม่ เนื่องจาก
เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการจ้างคน และช่วยให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และตลอด 24 ชั่วโมงมากขึ้น เช่น การให้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซด์ การให้บริการตู้  ATM 
ของธนาคารต่างๆ เป็นต้น 
 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการมีความ
ใกล้เคียงกับการขายสินค้า คือ สามารถส่งเสริมการตลาดได้ทุกรูปแบบ ทั้งการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
การท ากิจกรรมลดแลกแจกแถม และหากต้องการกลุ่มเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นควรส่งเสริมเรื่องการ
สร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือ ส่วนการจับกลุ่มตลาดระดับกลางลงล่างควรเน้นราคาค่อนข้างต่ า
เพ่ือดึงปริมาณลูกค้าได้ในปริมาณมาก เป็นต้น 
 5) พนักงาน (People) ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ให้บริการ ซึ่งแต่ละ
บุคคลมีความสัมพันธ์ต่อระบบการด าเนินธุรกิจที่จะส่งมอบให้ถึงลูกค้า บทบาทหรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลจะมีแตกต่างกัน มีทั้งฝ่ายสนับสนุนที่ท างานเบื้องหลัง หรือเป็นฝ่ายหน้า
บ้านที่พบเจอกับลูกค้าโดยตรง ทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันเพ่ือให้ภารกิจขององค์กรส าเร็จลุล่วง
ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 6) กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่ส าคัญมาก ต้องอาศัย
ความมีประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนรวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะช่วยให้ขั้นตอนแต่ละขั้นส าเร็จ
ได้ส่งมอบบริการได้ดี หากมีขั้นตอนใดขาดประสิทธิภาพแม้แต่ขั้นตอนเดียว การส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าจะ
ได้รับจะไม่สมบูรณ์หรือเกิดความไม่ประทับใจตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้ 
 7) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Phycical Evidence) หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบด้านของธุรกิจ 
เช่น อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานจอดรถ สวนหย่อม เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ 
ลูกค้าจะใช้เป็นตัวเลือกที่จะตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ ดังนั้นหากสภาพแวดล้อมทางกายภาพดูดีจะท า
ให้บริการน่าประทับใจและช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายขึ้น 
 ส่วนประสมทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้น ได้สอดคล้องกับการอธิบายของ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ 
อยุธยา (2552) ได้อธิบายไว้ว่า ส่วนประสมการตลาดด้านการบริการ ควรประกอบไปด้วย 7 
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น าเสนอสู่ท้องตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และให้ลูกค้ารู้สึกได้รับคุณค่าจากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ด้านบริการจะมีองค์ประกอบ 5 
ระดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน ผลประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์เสริม และผลิตภัณฑ์
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ที่เป็นไปได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์บริการจะมีครบทั้ง 5 ระดับ หรือไม่ครบก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน หรือขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการของธุรกิจนั้น 
 2) ราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายรวมทั้งกระบวนการตั้งแต่การคิดริเริ่ม 
ออกแบบนวัตกรรมบริการ ค่าแรง เวลาในการผลิต ความยากง่ายในการสรรหาวัตถุดิบ และ
ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องการ สิ่งเหล่านี้จะถูกก าหนดออกมาเป็นราคาเพ่ือให้ลูกค้าน า
เงินมาใช้แลกเปลี่ยนเพ่ือได้รับสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งราคาถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าและ
คุณภาพของบริการนั้น และมีผลกระทบต่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริการนั้น รวมไปถึงส่วนประสม
ทางการตลาดด้านอ่ืนด้วย เช่น ถ้าหากตั้งราคาสูงช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็
จะต้องสูงไปตามราคาของบริการนั้นด้วย 
 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการที่จะส่งสินค้าหรือบริการไปถึงผู้บริโภค
อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายการด าเนินงานที่มีต้นทุนต่ า มีหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ การ
เข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ความง่ายในการเข้าถึงบริการรวมทั้งความสะดวกสบายที่จะเข้ารับ
บริการ และความพร้อมที่จะให้บริการได้ (Availability) หมายถึง ระดับความพร้อมที่จะให้บริการแก่
ลูกค้าให้ได้รับบริการนั้นอย่างสะดวกสบาย โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายมีได้หลายรูปแบบ เช่น ติดต่อ
เสนอบริการแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ ในสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ หรือจากทางระบบอินเตอร์เน็ตที่
ติดต่อได้ไม่จ ากัดเวลา เป็นต้น 
 4) การส่งเสริมการตลาดบริการ (Promotion: Communication of Service) เป็นการ
สื่อสารด้านการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภครู้สึกชอบในบริการนั้น โดยวิธีการส่งเสริมการตลาด
สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา (Advertising) การขายโดยผ่านพนักงาน (Personal 
selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การสื่อ
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
 5) บุคคล (People) ปัจจัยทางด้านบุคคลมีส่วนในการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ในความรู้สึกของลูกค้า ในที่นี้หมายถึงทรัพยากรบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งผู้รับบริการและลูกค้าคนอ่ืนๆด้วย โดยทรัพยากรบุคคลของธุรกิจบริการจะมีหน้าที่ติดต่อและ
รับหน้าโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจได้ ขึ้นอยู่
กับกระบวนการและประสบการณ์ที่พนักงานได้ถูกอบรมและฝึกฝนมา 
 6) กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการท างานรวมทั้งการผลิตบริการ
ที่จะส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ หน้าเวที (Frontstage) เป็นส่วนที่ลูกค้า
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และส่วนหลังเวที (Backstage) เป็นส่วนที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็น ซึ่ง
องค์ประกอบส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน
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บริการนั้น สถานที่ที่ใช้น าเสนอบริการ ประเภทของบริการ ระดับความถ่ีของพนักงานในการติดต่อกับ
ลูกค้ามากน้อยเพียงใด ระดับความเป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ที่องค์กรตั้งไว้ (Standardisation) และ
ระดับความซับซ้อนของบริการ (Complexity)  
 7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับ
บริการซึ่งเป็นสิ่งอยู่รอบตัวลูกค้า สามารถจับต้องได้ ท าหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้บริการมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถเป็นได้2 ประเภท ได้แก่ ภูมิทัศน์บริการ (Servicescape) หมายถึง 
สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ใช้ในการให้บริการลูกค้า แบ่งย่อยได้ 2 ประเภท สภาพแวดล้อมภายนอก 
และสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนประเภทที่สอง คือ สิ่งที่จับต้องได้ประเภทอ่ืน (Other Tangible) 
หมายถึง สิ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรมและช่วยในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
นามบัตร เป็นต้น  
 นอกจากส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยังมีนักวิจัยได้ศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดการท่องเที่ยวเพ่ิมเพ่ิมเติมอีก 3 ด้าน คือ หีบห่อหรือรายการส าเร็จรูป (Packaging) 
โปรแกรม (Programming) และหุ้นส่วน (Partnership) จึงสามารถจ าแนกส่วนประสมทางการตลาด
ท่องเที่ยวได้เป็น 8 ด้าน ดังนี้ (นิศา ชัชกุล, 2550) 
 1) สินค้าและบริการ (Product and Service) หมายถึง สินค้าและบริการต่างที่ให้บริการได้
ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แก่ การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก อาหาร 
มัคคุเทศก์ รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 
 2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของสินค้าและบริการในลักษณะของตัวเงินหรือสิ่งที่ต้องใช้
จ่ายและเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการนั้นมา 
 3) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Channel of distribution) หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทางที่ช่วยเก็บรักษาดูแลคลังสินค้า และกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่าง
ครบถ้วนและรวดเร็ว ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรทั้งในและนอกระบบการท่องเที่ยว เช่น บริษัทน าเที่ยว 
ตัวแทนจ าหน่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ได้เข้าถึง
สินค้าและบริการ เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น พนักงานขาย โฆษณา ฯลฯ 
โดยเลือกสื่อที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี 
 5) คน (People) เป็นส่วนประกอบส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะต้องอาศัย
แรงงานคนเพ่ือสรรหา บริการ และให้การช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 6) หีบห่อหรือรายการส าเร็จรูป (Packaging) ทางการท่องเที่ยว หมายถึง การน าสินค้าและ
บริการหลายอย่างมาจัดรวมไว้ในที่เดียว เช่น การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมทางการ
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ท่องเที่ยว รวมเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวหรือแพ็คเกจทัวร์ไว้ครบครันเพ่ือสะดวกต่อการเลือกซื้อของ
ลูกค้า 
 7) โปรแกรม (Programming) สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวต้องมีโปรแกรมหรือ
ก าหนดการคุณภาพ มีความชัดเจน เนื่องจากเวลาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือก
สินค้าหรือบริการนั้น 
 8) หุ้นส่วน (Partnership) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ท า
ให้ทราบว่านักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
พนักงาน (People) กระบวนการ (Process) สภาพแวดล้อม (Physical evidence)(ธีรกิติ นวรัตน์ ณ 
อยุธยา, 2552; ศิวพร วงศ์คูณ, 2558; Vora Pawan, 2009) นอกจากนี้มีนักวิจัยบางท่านได้กล่าวถึง
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวและบริการเพ่ิมเติม ได้แก่ หีบห่อหรือรายการส าเร็จรูป 
(Packaging) โปรแกรม (Programming) และหุ้นส่วน (Partnership) (นิศา ชัชกุล, 2550) รวมแล้ว
เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวและบริการทั้งหมด 10 ด้าน ซึ่งสามารถน าไปวางแผน
การตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เช่น ร้านอาหาร 
ดังที่จะกล่าวถึงในล าดับต่อไป 
 

2.3.4 ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหาร 
ร้านอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการและเป็นองค์ประกอบ

ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food tourism) จึงจ าเป็นต้องมีส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือมา
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารที่
เหมาะสมควรมีดังนี้ (ปวิตรี อัตตนา, 2544) 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product)  
การด าเนินกิจการร้านอาหารไทยควรค านึงถึงส่วนประกอบส าคัญต่างๆ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ รสชาติของอาหารที่เหมาะสมกับลูกค้า ความหลากหลายของการน าเสนอ ความสะอาดของ
อาหารและบริเวณที่ให้บริการ การบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย การตกแต่งสถานที่ของ
ร้านอาหาร และชื่อเสียงของร้านอาหาร เป็นต้น 
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2) ราคา (Price)  
การด าเนินกิจการร้านอาหารควรมีการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของอาหารและ

บริการที่มอบให้ลูกค้า รวมถึงควรมีเงื่อนไขการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น มีการรับช าระเงินด้วยบัตร
เครดิต เพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
การด าเนินกิจการร้านอาหารควรตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่ห่างไกลย่านชุมชนหรือศูนย์กลาง

ธุรกิจมากเกินไป การเดินสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
4) การส่งเสริมการตลาด (Place)  
กิจการร้านอาหารไทยควรมีการค านึงถึงการที่จะท าให้ลูกค้ารู้จักร้านอาหาร รวมทั้งเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร เพ่ือให้เกิดการยอมรับ รวมถึงภาพพจน์ที่ดีของร้านอาหารด้วย ดังนั้น
กิจการควรมีการเลือกสื่อในการโฆษณาที่เหมาะสม เข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย ในบางโอกาสอาจจะท า
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มอบส่วนลดพิเศษ มีการชิงรางวัล ให้ของแถม จัดกิจกรรมในโอกาส
พิเศษ เช่น จัดงานวันเกิดให้ลูกค้า งานปีใหม่ เป็นต้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวันต์ สิทธิไทย และสุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (2556) ได้อธิบายผลสรุป
ของงานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเพ่ือสร้าง
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวไว้ว่ากลยุทธ์การตลาดบริการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล 
ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยควรประกอบไปด้วย 

1) ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน (Practical People) การประกอบธุรกิจร้านอาหาร
ในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่จะประสบความส าเร็จได้อยู่ที่การบริหารจัดการโดยรวม กล่าวคือ เริ่ม
ตั้งแต่พนักงานผู้ให้บริการซึ่งถือว่ามีบทบาทและมีความส าคัญมากที่สุดในการสร้างความพึงพอใจ 
ความประทับใจ ให้กับลูกค้า ทั้งนี้บุคลากรของร้านจะต้องเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนและสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เน้นการท างานแบบ Team work ไม่ว่าจะเป็นคน
บริการส่วนหน้าร้านหรือคนในครัว ถ้าหากท างานโดยไม่มีการสื่อสารที่ดี การท างานและการบริการจะ
ไร้ประสิทธิภาพและล่าช้า 

2) การตลาดเชิงรุก (Proactive Promotion) เป็นกลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่จะต้อง
พิจารณาถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) จะน าเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างไร 
เช่น การสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอ่ืน เช่น บัตรเครดิต โรงแรม เป็นต้น 

3) การตกแต่งสถานที่เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment) การตกแต่ง
ต้องเหมาะสมกับบรรยากาศชายทะเล เนื่องจากการตกแต่งให้เหมาะสมกับบรรยากาศจะช่วยกระตุ้น
ความรู้สึกในการเดินทางมาพักผ่อนชายทะเลให้กับลูกค้า สร้างความรู้สึกทางใจในการเดินทางมาใช้
บริการ ทั้งนี้การตกแต่งร้านสวยงามอาจท าให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันของร้านอาหารทั่วไป กับ
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ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล อาจเน้นการเป็น "Beach restaurant" เพราะจุดเด่น คือ 
บรรยากาศความเป็นชายทะเล  

4) การสร้างความรื่นรมย์ทางทะเลด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
บรรจุอาหาร เช่น ลูกมะพร้าว แตงโม สับปะรด ฯลฯ เป็นวิธีหนึ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการ
เพราะเหมือนเป็นการกระตุ้นการรับรสในการมาสัมผัสบรรยากาศชายทะเล ดังเช่นเดียวกับที่  
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องมือต่างๆที่ใช้ และสิ่งที่มองเห็นจะสะท้อนถึงรูปแบบ
และคุณภาพขององค์กร ถึงแม้บางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจไม่มีส่วนช่วยให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
แต่จะช่วยเสริมสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า และเป็นการสะท้อนถึงรสนิยมของลูกค้าไปด้วย ซึ่งจะเป็น
ส่วนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทควรจัดการให้ดี เพราะถือเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้าได้ 

5) ความคุ้มค่าของราคา (Reasonable Price) ราคาอาหารของร้านในแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลไม่ควรสูงนัก เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มชนชั้นล่างถึงชนชั้นกลางจ านวนมากใน
สังคม ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวชายทะจึงมีกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น วัยท างานและวัยกลางคน และ
ชาวต่างชาติสูงอายุที่เกษียณจากการท างานแล้ว ทั้งนี้การตั้งราคาอาหารจะต้องมีหลักการตั้งราคา 
โดยดูจากคู่แข่งใกล้เคียงเพ่ือรู้เขา รู้เรา เพราะหากร้านอาหารใดตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก ลูกค้าก็จะ
ไม่เดินทางไปใช้บริการ เพราะจุดประสงค์หลักของลูกค้า คือ การรับประทานอาหารทะเล ดังนั้นลูกค้า
มีตัวเลือกมากมายในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุด  

6) การน าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ( Integrated Meal Offering) 
เป็นการเชื่อมโยงผนวกกับการมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีไว้เพ่ือบริการลูกค้า ประกอบกับ
การให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรมีไว้
เพ่ือบริการลูกค้า เนื่องจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์ในการสังสรรค์
กับกลุ่มเพื่อนในวันหยุดพักผ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่มีนิสัยชื่นชอบในการดื่มเบียร์และไวน์
ในขณะรับประทานอาหาร นอกจากนี้การบริการเบเกอรี่สามารถเป็นบริการเสริมที่จัดไว้ให้ลูกค้าได้ 
แต่ไม่ใช่อาหารหลักที่จะขาย เพราะโดยปกติลูกค้ามารับประทานอาหารทะเลเป็นหลัก 

7) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น (Local Tourism marketing) เป็นการจัดท า
การส่งเสริมการขายอีกช่องทางหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าอาจจะตัดสินใจใช้
บริการเพราะไม่เคยไป จึงอยากได้รับประสบการณ์ครั้งแรก ซึ่งหากการบริการอาหารดี ลูกค้าจะเกิด
ความประทับใจและเกิดการบอกต่อไปยังกลุ่มบุคคลที่ลูกค้ารู้จัก ท าให้ร้านอาหารประหยัด
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ร้านมากข้ึนซึ่งถือเป็นคุณสมบัติข้อดีและมีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน 

นอกจากนี้ ก้องเกียรติ อิทธาภิชัย และณักษ์ กุลิสร์ (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้
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บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบค าอธิบายที่กล่าวถึง
การตลาดบริการเฉพาะร้านอาหารไว้อย่างละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย รสชาติของหารญี่ปุ่นถูกปาก  
อาหารสะอาดถูกหลักอนามัย และการตกแต่งอาหารมีความสวยงาม  อาหารมีความสดใหม่  
มีคุณค่าทางโภชนาการ 

 2) ด้านราคา หมายถึง สามารถช าระได้ทั้งเงินสดและเครดิตการ์ด ราคาอาหารไม่ 
เปลี่ยนแปลงบ่อย ราคาอาหารญี่ปุ่นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับร้านที่เคยรับประทาน ราคาอาหารญี่ปุ่น 
มีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง สถานที่ตั้งของศูนย์การค้าที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิด 
ให้บริการมีความสะดวกต่อการเดินทาง ที่ตั้งของร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยู่ในบริเวณท่ี 
สังเกตเห็นได้ง่าย และศูนย์การค้ามีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง มีโปรโมชั่นอาหารพิเศษตามฤดูกาล มีส่วนลดหรือ 
โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต การแจกรางวัลหรือของที่ระลึก การสมัครสมาชิกเพ่ือได้รับสิทธิพิเศษ 
เช่น ส่วนลดหรือมีของสมนาคุณ การมีบัตรสะสมแต้ม และการแจ้งข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น 

5) ด้านกระบวนการ หมายถึง ยอดช าระมีความถูกต้อง ทางร้านอาหารญี่ปุ่นมีการต้อนรับ 
อย่างเอาใจใส่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ได้รับอาหารและเครื่องดื่มอย่างถูกต้อง มีการบริการอย่าง 
เท่าเทียมกับลูกค้าทุกคน ขั้นตอนการช าระเงินมีความรวดเร็ว การรับออเดอร์ของพนักงานมีความ 
รวดเร็ว ได้รับอาหารและเครื่องดื่มอย่างรวดเร็ว และสามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้ 

6) ด้านบุคคล หมายถึง พนักงานมีการต้อนรับที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมี 
ความกันเองกับลูกค้า พนักงานบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พนักงานสามารถแนะน ารายการ 
อาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าได้ และพนักงานมีความรู้ความสามารถในงานที่ท า 

7) ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ชื่อร้านและสัญลักษณ์ของร้านเป็นที่รู้จัก อุณหภูมิใน 
ร้านมีความเหมาะสมและมีระบบถ่ายเทอากาศได้ดี ภาพลักษณ์ของร้านดูดี บรรยากาศภายในร้านให้ 
ความรู้สึกปลอดภัย และมีความกว้างขวางมีท่ีนั่งเพียงพอและนั่งได้สบาย 

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ อิสรีย์ บ่อวารี (2559) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคในการรับประทานอาหารจากผักพ้ืนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และได้สรุปผลปัจจัย
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผักพ้ืนบ้านของผู้บริโภคไว้ว่า 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคเห็นว่า ความสดใหม่ของผัก  
ภาพประกอบในรายการอาหาร และรสชาติแบบดั้งเดิมของอาหาร มีส่วนช่วยในการเลือกบริโภค 

2) ด้านราคา  อยู่ในระดับสูง มีทางเลือกในการช าระเงินทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต  
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ระดับราคาเมื่อเทียบกับท้องตลาดราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพ การออกใบก ากับภาษีอย่าง
ถูกต้อง 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก เดินทางสะดวกใกล้ที่พักหรือที่ 
ท างานตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกสบายของที่จอดรถ บริการส่งตามบ้าน 

4) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก พิจารณาจาก บุคลิกภาพของพนักงาน ความสุภาพ เอาใจ 
ใส่ลูกค้า มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร การให้ค าแนะน าลูกค้าเกี่ยวกับเมนูใหม่ๆ 

5) ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก  การโฆษณา เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว การลด 
ราคาค่าอาหารและบริการ การน าคูปองมาแลกของสมนาคุณ การจัดท าบัตรสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด 

6) ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพความสะอาด อยู่ในระดับมาก ระบบการถ่ายเทอากาศ  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่จ าหน่าย ความเพียงพอของที่นั่ง การติดเครื่องปรับอากาศของ
สถานที่จ าหน่าย สถานที่กลางแจ้ง ต้องมีอากาศถ่ายเท โดยไม่ติดเครื่องปรับอากาศของสถานที่
จ าหน่าย มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในสถานที่จ าหน่าย ความทันสมัยของบรรยากาศภายในร้าน 

7) ด้านกระบวนการให้บริการ  อยู่ในระดับมาก การต้อนรับของพนักงานความรวดเร็วใน 
การจองคิว ความรวดเร็วของการบริการ ความถูกต้องของรายการอาหารที่เสิร์ฟ ระยะเวลารอคอย
อาหาร ความเพียงพอของโต๊ะอาหาร การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน 
 ส่วนประสมทางการตลาดของอาหารและร้านอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้สอดคล้องกับ  
ศุภวรรณ หมั่นดี (2558) ได้เลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาดในงานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารกับการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์
ศักยภาพของอาหารไทย โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7 P's ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ด้านการ
ท่องเที่ยว (Product of tourism) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) พนักงาน (People) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence) 
กระบวนการ (Process) ส่วนประสมแต่ละตัวมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารวางแผน
ด้านการตลาดจะเน้นหนักไปที่ตัวใดมากกว่ากัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและในส่วนของการตลาดท่องเที่ยวถือเป็นการตลาดระดับจุลภาค ผู้ประกอบการควร
ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว (อุปสงค์) พร้อมทั้งการจัดเสริมองค์ประกอบต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (อุปทาน) การตลาดท่องเที่ยวนั้นควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากนักท่องเที่ยว คือ ผู้ที่ตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือใช้บริการ ดังนั้นการก าหนดปัจจัย
ต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลสูง โดยก าหนดกิจกรรมทางการตลาด
ซ่ึงน าส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นตัวเพ่ิมประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2550) 
 



40 
 

 

ตารางที่ 2.1 ตัวแปรหลักศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 Kotler & Armstrong ( 2012) ; 
Vora (2009) 

/ / / /       

ฐิ ติ ม า  ส ม ศ รี  ( 2556) ;  
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556); ปวิตรี  
อัตตนา (2544) 

/ / / /       

ศิวพร วงศ์คูณ(2558) ; ธีรกิติ  
นวรัตน ณ อยุธยา (2552);  
ธ น วั น ต์  สิ ท ธิ ไ ท ย  แ ล ะ  
สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (2556); ก้อง
เกียรติ อิทธาภิชัย และณักษ์ กุ
ลิสร์ (2559) ; ศุภวรรณ หมั่นดี 
(2558); อิสรีย์ บ่อวารี (2559) 

/ / / / / / /    

นิศา ชัชกุล (2550) / / / / / / / / / / 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ พบว่ามีตัว

แปรหลักทั้งหมด 10 ตัวแปร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปตัวแปรที่น าไปใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณโดยการ
แบ่งกลุ่มตัวแปรหลักเป็น 7 กลุ่มใหญ่ เนื่องจากส่วนประสมทางด้านการตลาดอีกสามด้านที่มีนักวิจัย
ได้กล่าวถึง คือ หีบห่อ (Packaging)  โปรแกรม (Programming) และหุ้นส่วน (Partnership) ผู้วิจัย
เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาดใน
งานวิจัยนี้ เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารและร้านอาหารซึ่งถือเป็นการบริการที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหีบห่อ โปรแกรม และหุ้นส่วนโดยตรง และตัวแปรย่อยที่จะน าไปใช้กับงานวิจัยเหลือ
นี้เพียง 32 ตัวแปร ดังนี้ 

1) ด้านอาหาร ได้แก่ (1) อาหารเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น (2) รสชาติอาหาร (3) ความ
หลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม (4) ความสดใหม่ของอาหาร (5) การวัสดุธรรมชาติตกแต่งอาหาร 

2) ด้านราคา ได้แก่ (6) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ (7) ราคาใกล้เคียงกับ
ท้องตลาด (8) วิธีการช าเงินหลากหลาย  
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3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ (9) ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (10) เข้าถึงได้
สะดวกสบาย (11) จัดจ าหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต (12) ป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ (13) โฆษณาผ่านวิทยุ (14) โฆษณาผ่านโทรทัศน์ (15) 
โฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์ (16) ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ (17) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (18) 
ส่วนลดหรือของแถม  

5) ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ได้แก่ (19) ความใส่ใจและกระตื้อรื้อร้นให้บริการ (20) มนุษย
สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส (21) สุภาพเรียบร้อย (22) มีความเป็นกันเอง (23) มีความรู้ในงานที่ท า  
(24) แนะน าอาหารและเครื่องดื่มได้ 

6) ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ (25) การมีส่วนร่วมของลูกค้า (26) จองโต๊ะสั่งอาหารได้
ล่วงหน้า (27) การบริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 

7) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ได้แก่ (28) ที่จอดรถเพียงพอ (29) การตกแต่งบริเวณ
รอบพ้ืนที่ (30) ที่นั่งกว้างขวางและเพียงพอ (31) สภาพอากาศถ่ายเท (32) ความมีชื่อเสียง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านดังกล่าวข้างต้น มาเป็นตัวแปรในการ
ประเมินศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารในอนาคต 



 
 

 

2.4 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการประเมินสถานการณ์นักท่องเที่ยวและวิเคราะห์

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จ าเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคควบคู่ด้วย เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค
อาหารท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาร้านอาหาร ซึ่งเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหาร และท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ความต้องการ การเลือกใช้บริการ ประสบการณ์ที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวจะยอมรับผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านอาหารของนักท่องเที่ยวจึงมีผล
ต่อการวางแผนการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอาหารให้
ประสบความส าเร็จ (ศุภวรรณ หมั่นดี , 2558) นอกจากนั้นการวิเคราะห์ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจสิ่งกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น 
 

2.4.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจนหมด เช่น การใช้
ผงซักฟอก การรับประทานอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดนี้ไม่สามารถใช้กับการบริโภคสินค้า
บริการได้ ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งผู้บริโภคจะมีการ
ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการซื้อกับความคาดหวัง ถ้าผลตรงกับที่คาดหวังไว้ ผู้บริโภคจะเกิดความพึง
พอใจ เนื่องจากความต้องการมีรากฐานมาจากจิตใต้ส านึกในตัวผู้บริโภคแต่ละคน เมื่อผู้บริโภคมีความ
ต้องการ ผู้บริโภคจะพยายามหาหนทางที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามแนวคิด
ของการบริโภคสินค้าไม่สามารถน ามาใช้กับการบริโภคบริการ ยกเว้นบริการที่จ าเป็นต้องมีการบริโภค
ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549)
สอดคล้องกับการให้ความหมายของ Schiffman & Leslie (2007) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น
การแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหา การซื้อ การใช้ การประเมิน หรือการซื้อสินค้าและบริการ 
เป็นการน ามาซึ่งการตอบสนองสิ่งที่คาดหวัง ความต้องการและความจ าเป็นของตนเอง โดยจะต้องมี
การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร เช่น เงิน เวลา ความพยายามจะได้มา เพ่ือการบริโภคและใช้บริการ
ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย จะซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร ซื้ออย่างไร ท าไมถึงซื้อ และความถ่ีในการ
ซื้อเช่นเดียวกับ Kardes, F.R., Cronley, M.L., & Cline (2011) กล่าวว่า กิจกรรมทั้งหมดของ
ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ การทิ้งสินค้าและบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการ
ตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล่วงหน้า ขณะใช้สินค้าหรือบริการ และภายหลังการใช้สินค้าและ
บริการนั้น จะออกมาในรูปแบบของการแสดงความพึงพอใจหรือไม่พอใจ 
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 นอกจากนี้นักวิชาการท่านอ่ืนยังได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้อีกว่า หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลกระท าเมื่อท าการประเมินการ (Evaluating) 
แสวงหาและครอบครอง (Acquiring) )  การซื้ อ  (Purchasing)  การใช้ (Using)  หรือบริ โภค 
(Consuming) สินค้าและบริการ และการด าเนินการ (Disposing) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นโดย
คาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (Engel, J. F., Blackwell, R. 
D., & Miniard, 1995; London & Della, 1993) สอดคล้องกับอีกหนึ่งแนวคิดที่กล่าวว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การ
ใช้สินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว หรือมีส่วนร่วม
ในการก าหนดให้มีการกระท า เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการของผู้บริโภคเองให้ได้
ความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ (Khantsaphone Razkhanti, 2555) 
ซึ่งกระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ในขณะใดขณะหนึ่งที่ผู้บริโภค
ซื้อสินค้านั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาที่มีส่วนสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติ
รวมทั้งค่านิยม (วิรัลพัชร วิริต, 2549) 
 ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ และ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งค าตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ โดยทั่วไปนิยมใช้ 7 
ค าถาม เ พ่ือค้นหาลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้บริ โภค ประกอบด้วย 6W และ 1H ดังนี้ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 
 1) 6Ws ได้แก่ Who, What, Why, Who participates, When และ Where 
 2) 1H ได้แก่ How  
 จากค าถาม 7 ค าถามข้างต้น จะท าให้ทราบค าตอบทั้งหมด 7 ค าตอบ คือ 7Os ได้แก่ 
Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ  Operations มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Occupant) เป็นค าถามที่ใช้ถามเพ่ือให้ทราบรายละเอียดต่างๆ 
ของกลุ่มเป้าหมายการตอบจะอาศัยเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
ภูมิศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ด้านประชากรศาสตร์
เพ่ือให้ทราบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ให้ข้อมูล 
 2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (Objects) เป็นค าถามถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากสินค้าหรือบริการ คือ 
ต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบ และความแตกต่างที่เหนือจากคู่แข่ง ซึ่งคือการมองถึงประโยชน์ที่
ผู้บริโภคต้องการจากสินค้าและบริการที่เขาจะซื้อ  
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 3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Objectives) เป็นค าถามเพ่ือทราบวัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า
ผ่านระบบต่างๆ หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายใดๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและ
ทางด้านจิตวิทยา ถือเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพของ
บุคคล และแนวคิดของตนเอง 
 4) ใครมีส่วนในการตัดสินใจบ้าง (Organizations) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อันประกอบด้วย ผู้เริ่มในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  
ผู้ตัดสินใจซื้อ และผู้ท าการซื้อ 
 5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (Occasions) เป็นค าถามเพ่ือต้องการทราบถึง โอกาสในการซื้อ เช่น 
ช่วงวันใดของสัปดาห์ ช่วงเวลาใดของแต่ละวัน ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษ เป็นต้น 
 6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Outlets) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงสถานที่หรือช่องทางที่ผู้บริโภค
ท าการซื้อหรือใช้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่งค าตอบที่ได้มา
เหล่านี้จะช่วยนักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี 
 7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (Operations) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึก
หลังจากได้ใช้สินค้าและบริการนั้น ซึ่งผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายหนึ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
กระบวนกี่ตัดสินใจ 5 ขั้นตอนที่จะกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรมหัวข้อการตัดสินใจ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือ
พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล  
(วันค า ประเสริฐศักดิ์, 2555) โดยการตั้งค าถามใช้ 6Ws และ 1H ซึ่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และการขัดเกลาจากสังคมที่แตกต่างกัน ท าให้เห็นว่าหาก
เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือสินค้าได้ดี จะท าให้วางแผนการตลาด
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากขึ้น และส่งผลดีต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  
 

2.4.2 ความหมายพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วไป 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท านั้นจะ

รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม เพ่ือมุ่งตอบสนองความ
ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว 
(Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรม
ภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s  Covert  Behavior)  เป็นการท างานของอวัยวะต่างๆ ภายใน
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ร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน โดยที่
พฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนดและสั่งการพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวหรือกล่าวได้อีกนัย
หนึ่งว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหมายถึงพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนต่า งๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งด าเนินไปภายใต้ผลสะท้อนที่เกิดจากภาวะแวดล้อม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้
ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
(บุญเลิศ จิตตั้ งวัฒนา , 2555) นอกจากนี้  Chen and Tsai (2007) ยังอธิบายไว้ว่าพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวหมายรวมถึงการตัดสินใจก่อนเดินทางท่องเที่ยว (pre-visit’s decision making) 
ประสบการณ์ขณะเดินทางท่องเที่ยว (on-site experiences)  การประเมินประสบการณ์  
(experiences evaluations) และพฤติกรรมหลังจากเดินทางท่องเที่ยว (post- visit’s behavioral 
intention) ซึ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมี 7 องค์ประกอบคือ เป้าหมาย ความพร้อม
สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลัพธ์ที่ตามมา ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง  สามารถ
จ าแนกองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้เห็นชัดเจนได้ ดังนี้ (ฐิติมา สมศรี, 2556) 
 1) เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แสดงออกมานั้นมีเป้าในการกระท าที่ชัดเจน 
เช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ ที่ต้องการแสดงให้คนภายนอกเห็นชัดเจนว่าตนเองเดินทางท่องเที่ยว
โดยที่ไมไ่ด้กระทบกับสภาพแวดล้อมเดิม 
 2) ความพร้อม หมายถึง การมีความสามารถและวุฒิภาวะที่จะท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มผจญภัย นิยมเดินป่า ปีนเขาจะต้องมีสภาพร่างกาย
และจิตใจพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมนั้นอย่างครบถ้วนเพ่ือให้ไม่ เกิดอันตรายและท าให้
กิจกรรมนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 3) สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ โอกาสหรือเวลาที่เอ้ืออ านวยให้ท ากิจกรรมนั้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น การท่องเที่ยวทะเลหรือหมู่เกาะ ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่
มีอันตรายจากคลื่นลมหรือพายุ 
 4) การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดสัญลักษณ์ต่างๆ ออกมาให้เป็นที่เข้าใจและ
รับทราบไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เวลา หก เจ็ด แปด เป็นเวลาที่ใช้นัดหมายนักท่องเที่ยว ซึ่งรู้กัน
โดยทั่วว่าเป็นเวลาที่ต้อง ตื่นท าธุระส่วนตัว รับประทานอาหาร และออกเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว
ตามโปรแกรมที่นัดหมายกัน 
 5) การตอบสนอง หมายถึง การตัดสินใจเลือกสรรกระบวนการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ตนเองคิดไว้เช่น นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาล ดังนั้นจึงต้อง
เกิดการวางแผนตั้งแต่การจองที่พัก การเลือกพาหนะการเดินทาง และการค้นหาข้อมูลร้านอาหาร 
หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจุดหมายปลายทางนั้นที่จะไปเยือน 
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 6) ผลลัพธ์ที่ตามมา หมายถึง ผลจากการกระท าหนึ่ง อาจได้ผลตามที่คาดหวังหรือผิดพลาด
ไปจากที่คาดหวังไว้ เช่น การจองห้องพักผ่านเว็บไซด์สามารถจองได้มีห้องพักตามปกติ แต่พอไปถึงท่ี
พักจริงห้องพักเต็ม ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายความตั้งใจแรกท่ีวางแผนไว้ 
 7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ตั้งใจหรือคาดหวังไว้ไม่
เป็นไปตามแผน ท าให้ต้องกลับมาวางแผนหรือไตร่ตรองเพ่ือหาวิธีให้บรรลุเป้าหมายหรือถ้าหากยาก
เกินไปเป้าหมายนั้นอาจต้องยกเลิกไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความ
สอดคล้องกันตรงที่เป็นการศึกษากระบวนการที่บุคคลเกิดความต้องการสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง และเริ่มหา
วิธีการที่จะตอบสนองในสิ่งที่ตนเองต้องการให้บรรลุเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่จะเลือกวิธีการที่ดีที่สุด 
ประหยัดที่สุด และปลอดภัยที่สุด โดยมีการวางแผน ศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวหรือ
ใช้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามประสบการณ์นั้นมี
ทั้งทางบวกและทางลบ จะรับรู้ได้หลังจากที่ได้ใช้สินค้าและบริการนั้นและขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือ
ภูมิหลังที่แต่ละคนประสบมาด้วย ท าให้ประสบการณ์และความพึงพอใจของการใช้สินค้าหรือบริการ
อย่างเดียวกันมีความแตกต่างกัน 
 

2.4.3 ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหนึ่งในพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของมนุษย์ทั่วไปสามารถแบ่งระดับความต้องการได้เป็น 5 
ขั้น ดังภาพที่ 2.3 

 

ภาพที่ 2.3 ล าดับขั้นความต้องการทั่วไปของมนุษย์ 
แหล่งที่มา: Maslow, 1994 

ความต้องการ
รู้จักตนเอง

ความต้องการมีเชื่อ
เสียง

ความต้องการความรักและ
ห่วงใย

ความต้องการความปลอดภัย

ความต้องการทางด้านร่างกาย
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 ล าดับที่ 1 คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการ
พ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อน ฯลฯ เป็นความ
ต้องการล าดับแรกท่ีขาดไม่ได้ 
 ล าดับที่ 2 คือ ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นสัญชาตญาณที่มนุษย์ทุก
คนต้องการความปลอดในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ถ้าหากความต้องการนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง
มนุษย์จะเกิดความกลัว เช่น ความมั่นคงทางอาชีพและการเงิน การได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 
เป็นต้น 
 ล าดับที่ 3 คือ ความต้องการด้านความรักและความห่วงใย (Belongingness or Love 
needs) เมื่อไห้รับการสนองตอบในสองล าดับแรกแล้วมนุษย์เราจะมีความต้องการมากขึ้น กล่าวคือ 
ต้องการให้ผู้อ่ืนรัก และต้องการมีบทบาทในการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ระหว่างความสัมพันธ์ เช่น พ่อแม่ลูก สามีภรรยา เพื่อน เป็นต้น 
 ล าดับที่ 4 คือ ความต้องการมีชื่อเสียงและเกียรติยศในตนเอง (Esteem needs) เป็นความ
ต้องการที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับผู้ อ่ืน หรือต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับในความสามารถของตนเอง 
กล่าวคือ ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
 ล าดับที่ 5 คือ ความต้องการรู้จักตนเอง (Self actualization needs) เป็นความต้องการขั้น
สูงสุด หมายถึง ต้องการที่จะเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบ โดยไม่มีการบิดเบือน ยอมรับในสิ่งที่บกพร่อง
ของตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง แต่คนส่วนมากมักพัฒนามาไม่ถึงขั้นนี้ เนื่องจาก
มักปกปิดข้อบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ 
 ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น 
3 ระดับ คือ (จิตตนันท์ เดชะคุปต์, 2540) 
 1. ความต้องการด ารงชีวิต (Basic needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของชีวิตเพ่ือการอยู่
รอด เช่น ความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ 
Maslow (1994) ในล าดับแรกที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของร่างกาย กล่าวคือ เป็นปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องมีรวมทั้งความต้องการพักผ่อน 
ส่วนความต้องการเป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะได้รับการตอบสนองเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
เป็นความต้องการที่มากกว่าความจ าเป็น ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาจากวัฒนธรรมและสังคมการเป็นอยู่
ของแต่ละบุคคล รวมทั้งความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรี
รัตน์, องอาจ ปทะวานิช, & ปริญลัก ษิตานนท,์ 2541) 
 2. ความต้องการความสะดวกสบาย (Convenience needs) เป็นการต้องการลดภาระความ
ยุ่งยาก และเพ่ิมความสบายให้กับชีวิตของตนเอง เช่น การต้องการแม่บ้านท าความสะอาดบ้าน ความ
ต้องการอาหารส าเร็จรูป ความต้องการรถคันใหญ่ เป็นต้น 
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 3. ความต้องการรูปแบบหรือความเป็นเอกลักษณ์ในชีวิต (Life-styl/Identify needs) เป็น
ความต้องการแสวงหาความสุขหรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิต ออกไปเผชิญกับสิ่งใหม่ๆรอบตัว เช่น การ
ไปเที่ยวต่างประเทศ การไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ความต้องการความบันเทิง เป็นต้น 
  ส าหรับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเกิดจากความต้องการและความรู้สึกภายในของแต่ละ
บุคคลอย่างแท้จริง ประกอบกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผลักดันให้สามารถ
เดินทางท่องเที่ยวได้และมีแรงจูงใจอีกหลายอย่างที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้เกิดความต้องการเดินทาง หรือ
ความต้องการซื้อถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตลาดที่ท าให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเกิดความคิดที่จะ
น าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ เ พ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคล ซึ่ งต้องผ่าน
กระบวนการวิจัยและวิเคราะห์ความต้องการของบุคคลที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เพ่ือที่จะพัฒนาผลิ
ภัณฑ์หรือรูปแบบการบริการให้ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นมากขึ้น  (ประภาส ห่อนบุญเหิม, 
2553) โ ด ย ส า ม า รถ แ บ่ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ เ ป็ น  3 ป ร ะ เ ภ ท  ไ ด้ แ ก่   
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2550)  

1) ความต้องการในปัจจุบัน (Actual Demand) หมายถงึ ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ 
มีความพร้อมและเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้าและบริการในขณะนั้นและพร้อมเดินทางได้ทันที 

2) ความต้องการที่มีแนวโน้ม (Potential Demand) หมายถึง นักที่ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม 
จะเดินทาง เนื่องจากมีความต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ขาดองค์ประกอบอ่ืน เช่น เวลา เงิน และการ
จัดการการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งคงามต้องการนี้สามารถพัฒนาหรือโน้มน้าวให้เกิดเป็นความ้องการใน
ปัจจุบันได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยว 

3) ความต้องการที่อาจเกิดข้ึนได้ (Deferred Demand) หมายถึง ความต้องการเดินทาง 
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจทุกคน แต่ไม่มีข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งความ
ต้องการแบบนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดมากขึ้นได้ด้วยการจูงใจ โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เทคนิค
การขาย การอ านวยความสะดวกในการประสานงานติดต่อ รวมถึงการพัฒนาระบบการท่องเที่ยว ให้
สามารถเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเหล่านั้น 
 

2.4.4 ประเภทของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วไป 
การแบ่งประเภทพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่

ผู้วิจัยแต่ละท่านน ามาใช้วิเคราะห์ ซึ่งประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวช่วยให้นักการ
ตลาดเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว และช่วยใน
การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงการให้บริการเพ่ือความได้เปรียบ
กับคู่แข่งขันมากขึ้น (อภิณัทธ์ บุญนาค, 2558) และสามารถค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจซื้อบริการของนักท่องเที่ยวได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนอง
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ของธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นที่ส าคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวได้ดีขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่ซื้อ
รายการน าเที่ยวจากบริษัทน าเที่ยว และ กลุ่มนักเดินทาง หมายถึง บุคคลที่จัดการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตัวเอง อาจจะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแต่วางแผนและเตรียมการเดินทางเองทั้งหมด  
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555) สามารถแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวตามความสนใจได้ 5 ประเภท 
ได้แก่ (Cohen, 1979)  

1) นักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมนันทนาการ (Recreational tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่นิยม
เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน ต้องการหาประสบการณ์การเดินทางรูปแบบของความบันเทิง
เพ่ือการพักผ่อนและเน้นให้ความส าคัญในกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน เช่น การเล่นกีฬา หรือ
กิจกรรมที่ได้ผ่อนคลาย  

2) นักท่องเที่ยวแบบแสวงหาความเพลิดเพลิน (Diversionary tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่
พยายามหารูปแบบกิจกรรมในการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อจากการท างานประจ า หรือสิ่ง
เดิมๆท่ีปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เวลาในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูสภาพจิตใจ 

3) นักท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์การท่องเที่ยว (Experiential tourist) เป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางแสวงหาประสบการณ์ที่จากประเทศหรือท้องถิ่นอ่ืนที่ไปเยือนโดยการไปสัมผัสด้วยตนเองผ่าน
ประสบการณ์จากรสชาติอาหาร วิถีชีวิต และวัฒนธรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง 

4) นักท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์การท่องเที่ยวแปลกใหม่ (Experimental tourist) เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมคล้ายกับนักท่องเที่ยวเน้นประสบการณ์การท่องเที่ยว แต่จะเน้นการ
แสวงหาประสบการณ์การใช้ชีวิตเสมือนคนในท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจกับคนในท้องถิ่น 
อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านักท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์  

5) นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตเสมือนคนในท้องถิ่น (Existential tourists) เป็นนักท่องเที่ยวประเภท
ที่ต้องการปรับตัวหรือใช้ชีวิตในการเรียนรู้วัฒนธรรมเช่นเดียวกับคนในท้องถิ่น ต้องการใช้เวลาอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน และด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับคนท้องถิ่นหรือในฐานะคนท้องถิ่น ทั้ง
การรับประทานอาหาร วัฒนธรรม ประเพณี และการสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 

จากประเภทพฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ประเภที่ 3 – 5 มีความคล้ายกัน
ตรงที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเอง ทั้งเรื่องของวัฒนธรรม อาหารการกิน เอกลักษณ์
ต่างๆในท้องถิ่น แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือระยะเวลาการใช้ชีวติอยู่นื้องถิ่นนั้นๆ จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ระดับความต้องการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล 
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นอกจากนั้น Hudson (1999) ได้น าเสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ 6 ประเภท ดังนี้  
1) นักท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในธรรมชาติของทะเล (Active sea lovers) จะเน้นไป

ทางการท่องเที่ยวทะเลและชายหาดเป็นหลัก เน้นออกไปท ากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเล่นกีฬาทาง
น้ า การนอนอาบแดด เป็นต้น  

2) นักท่องเที่ยวที่ชอบการปฏิสัมพันธ์ (Contact - minded holiday makers) เป็นกลุ่มที่ชอบ
ติดต่อพบปะผู้คน แสวงหามิตรภาพใหม่ โดยเฉพาะที่เป็นคนในท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

3) นักท่องเที่ยวประเภทชอบชมทัศนียภาพและธรรมชาติ (Nature viewers) เป็นนักท่องเที่ยว
ที่ชอบชื่นชมความงดงามของภูมิทัศน์ และเก็บเกี่ยวบรรยากาศในจุดชมวิวตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
การท่องเที่ยวตามภูเขาหรือยอดดอยต่างๆ ในช่วงฤดูหนาว เพ่ือชมงามงดงามของทะเลหมอกและ
ทัศนียภาพในตอนเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้น 

4) นักท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อน (Rest - seekers) สนใจกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจมากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่พักตาก
อากาศ  

5) นักท่องเที่ยวประเภทนักค้นหา (Discoverers) ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชอบกิจกรรมผจญ ภัย และชอบพบปะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  

6) นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) เป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดยจะเลือกเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็น
อย่างดี รวมทั้งไม่มีความเสี่ยงภัยกับกิจกรรมแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว 
 

2.4.5 ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
จากประเภทนักท่องเที่ยวที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว มีผู้วิจัยสามารถแบ่งประเภทของ

นักท่องเที่ยวเชิงอาหารออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ซึ่งได้มีการแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ตามระดับแรงจูงใจและความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหาร ดังนี้ (กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์, 
2553) 

ประเภทที่  1 ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและความสนใจระดับสูงในการเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทาง เพ่ือจุดประสงค์ด้านอาหารโดยเฉพาะ ได้แก่ การชิมอาหารของนักชิมอาหาร การ
เดินทางเพ่ือกินอาหารเลิศรสท้องถิ่น การกินอาหารท้องถิ่นของประเทศหรือภูมิภาค การกินอาหาร
เพ่ือรักษาสุขภาพ (Food tourism for Health) และเพ่ือรักษาโรค (Food tourism for Therapy) 

ประเภทที่ 2 ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและความสนใจด้านการบริโภคอาหารของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปในระดับปานกลาง มีความคิดว่าการบริโภคอาหารท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเมื่อไปท่องเที่ยว 
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ประเภทที่ 3 ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและความสนใจด้านอาหารค่อนข้างต่ า การ
เดินทางไปท่องเที่ยวและบริโภคอาหารท้องถิ่นเฉพาะเป็นอาหารที่มีลักษณะแปลกและแตกต่างไปจาก
อาหารในชีวิตประจ าวันของนักท่องเที่ยว 

ประเภทที่ 4 ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและความสนใจด้านอาหารในระดับต่ าสุด เมื่อ
เดินทางก็จะบริโภคอาหารท้องถิ่นเพราะมีความหิวและจ าเป็นต้องบริโภคเท่านั้น 

การแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวเชิงอาหารตามระดับความสนใจข้างต้นเป็นวิธีการแบ่งที่คล้ายกับ
แนวคิดของ Boyne, Hall & Williams (2003)  ได้แบ่งประเภทนักท่องเที่ยวเชิงอาหารไว้ตามระดับ
ความส าคัญที่นักท่องเที่ยวมีต่ออาหารออกเป็น 4 ประเภท เพียงแต่มีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้ 

ประเภทที่ 1 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองว่าอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ประสบการณ์ จึงมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นโดดเด่น ได้แก่ รูปลักษณ์ของอาหาร ความมี
คุณภาพและถูกสุขลักษณะ เพ่ือที่จะเดินทางไปสัมผัสให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ประเภทที่ 2 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองอาหารเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับประเภทที่หนึ่ง เพียงแต่
ไม่ได้มีการศึกษา หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นอย่างจริงจัง เป็นเพียงการเดินทางเพ่ือไป
สัมผัสตามค าบอกเล่า หรือการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรู้มา 

ประเภทที่ 3 นักท่องเที่ยวไม่ได้มองว่าอาหารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเดินทาง เพียงแต่
อาจจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมหรือลองชิมอาหารที่พบเจอระหว่างการเดินทางที่คิดว่าน่าจะเป็นอาหาร
ที่อร่อยจากการเห็นคนเข้าร้านอาหารเป็นจ านวนมาก หรือการแนะน าจากคนในท้องถิ่น 

ประเภทที่ 4 นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับอาหารเป็นพิเศษ ถึงแม้จะมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารมากเพียงใด พวกเขาจะเลือกรับประทานเพียงเพราะเป็นสิ่งจ าเป็ นใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ได้ต้องการลิ้มลองรสชาติใหม่ๆ  

จากการอธิบายประเภทนักท่องเที่ยวเชิงอาหารข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาหารมี
หลายประเภท มีความต้องการบริโภคอาหารท้องถิ่นในระดับที่แตกต่างกัน จุดหมายปลายทางในการ
มาบริโภคต่างกัน มีความเชื่อมโยงกับประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหารข้างต้นที่กล่าวมาอัน
เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวบางประเภทตั้งใจเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือ
การมาบริโภคอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง และมีสรรพคุณที่ส าคัญของอาหารในการช่วยรักษาโรค หรือ
แม้แต่เดินทางมาเพราะอาหารเป็นตัวสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีนักท่องเที่ยวมีความสนใจ และคาดหวัง
ที่จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่จากอาหารท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวบางประเภทที่มาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวและเห็นอาหาร
ท้องถิ่นเป็นเพียงสิ่งแปลกใหม่จนเกิดความต้องการลิ้มลอง หรือเพียงแค่รับประทานอาหารในท้องถิ่น
เพ่ือบรรเทาความหิวและความจ าเป็นที่ต้องบริโภคเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปตัวแปรหลักที่จะ
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น าไปใช้เพ่ือส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในงานวิจัยนี้ทั้งหมด 9  ตัวแปรหลัก 
ตามท่ีปรากฎในตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัดพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550); Kotler (1997) / / / / / / /     

Shiffman and Kanuk (2007)    / /  / / /     

Cohen (1979)   /          / / 

Maslow (1994); กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์ (2553)               / / 

Boyne et al (2003); จิตตนันท์ เดชะคุปต์ (2540)                /   

 
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

พบว่ามีตัวแปรหลักจากงานวิจัยทั้ง 8 งาน คัดเลือกเป็นตัวแปรได้ท้ังหมด 9 ตัวแปร ที่สามารถน าไปใช้
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้แก่ 1) ผู้เดินทาง 2) สินค้าที่ซื้อ 3) 
วัตถุประสงค์การใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 4) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่น 5) บริเวณร้านอาหารท้องถิ่นที่ใช้บริการ 6) ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 7) ช่องทางการเข้าถึง
ร้านอาหารท้องถิ่น 8) ความต้องการด้านประสบการณ์ และ 9) ความต้องการด้านการเรียนรู้อาหาร
ท้องถิ่น 
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2.5 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ศึกษาในหัวข้อข้างต้นแสดงให้เห็นกิจกรรม ทัศนคติในการเลือกซื้อ

และการบริโภคสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงปฏิกิริยาหลังการบริโภค ความต้องการของ
ผู้บริโภค และกระบวนการการตัดสินใจ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงต้องศึกษาในเรื่องการตัดสินใจด้วย 
เนื่องจากมีความส าคัญในการท ากิจกรรมทางการตลาดเพราะว่าผู้จัดการด้านการตลาดจะท าการ
ปรับปรุงโดยใช้กระบวนการการตัดสินใจ คาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคให้ตรงกับความต้องการใน
อนาคต  
 

2.5.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่ง

เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการทั้งสินค้าและบริการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและความพอใจของผู้บริโภค 
ซึ่งมักเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและเกิดผลเสียน้อยที่สุด (นพรัตน์ อาจเอ่ียม, 2551; ละมัย เบาเออร์, 
2558) สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐพร แซแห่ว (2554) กล่าวคือ การตัดสินใจ เป็นกระบวนการการ
เลือกแนวทางแก้ไขปัญหาจากหลายๆ ทางเลือก และน ามาวิเคราะห์ ประเมินข้อดี ข้อเสีย จนได้
ทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และฉัตยาพร เสมอใจ (2550) อธิบายเพ่ิมเติมไว้อีกว่า การ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยที่
ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค นอกจากนี้มีนักวิชาการท่านอ่ืนกล่าวไว้ว่าการ
ตัดสินใจประกอบด้วย ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่
มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการ
ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น (Kotler, P.& Armstrong, 2012) ซึ่งถ้านักการตลาดสามารถท า
ความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การวางแผนการกระจายสินค้าและสร้างการยอมรับของ
ผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพ 

 
2.5.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 การศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคท าให้การวางแผนการตลาดครอบคลุมความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าโมเดลส่วนใหญ่อธิบายความสัมพันธ์ในแต่
ละขั้นตอน ตั้งแต่  3 ขั้นตอน จนถึง 5 ขั้นตอน (Correia & Pimpão, 2008) ในขณะที่นักวิจัยบาง
ท่านมองว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
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ตระหนักถึงความต้องการ,การค้นหาข้อมูล , การประเมินทางเลือก การเลือกทางเลือก และการ
ประเมินผลหลังการซื้อ (Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, 1995)  โดยมี 3 ขั้นตอนหลัก 
คือ ก่อนตัดสินใจ ตัดสินใจ และการประเมินหลังจากการซื้อ (Bentler & Speckart, 1979; 
Crompton & Ankomah, 1993; Um & Crompton, 1990; Woodside & King, 2001) มี
นักวิชาการหลายท่านได้พัฒนาโมเดลที่แสดงกระบวนการในการตัดสินใจซื้อดังนี้ 
 ตัวแบบของเอนเกิล-คอลลาร์ท-แบล็คเวล ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ (Engel, Blackwell, 
and Miniard, 1995) 
 ขั้นที่ 1 เข้าใจปัญหา (problem recognition) เป็นขั้นตอนที่ตระหนักรู้ถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคว่าตนเองต้องการอะไร เพ่ืออะไร และจะเริ่มหาข้อมูลในสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจใน
ล าดับถัดไป 
 ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูล (Information input) ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคหาข้อมูลทางการตลาด
จากแหล่งต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลในกระบวนการการตัดสินใจ ถ้าผู้บริโภคยังไม่ตัดสินใจการหาข้อมูลจะถึง
ทางเลือกหรือบางกรณีที่ผู้บริโภคมีประสบการณ์จะเลือกจากความพอใจมากกว่าการคาดหวัง 
 ขั้นที่ 3 การประมวลผลข้อมูล (information processing) ในขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วยการ
เปิดรับ การเลือกสนใจ การรับรู้ การยอมรับ และการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้มา ผู้บริโภคมักจะเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับแรก และจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับข้อมูล การตีความหมายสิ่งกระตุ้นและเก็บรักษา
ข้อความเข้าสู่ความทรงจ าระยะยาว 
 ขั้นที่ 4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ (variables influencingthe decision 
process)ประกอบไปด้วยตัวแปรส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้จะสะท้อนไปในขั้นตอน
ต่อไป 
 ขั้นที่ 5 กระบวนการตัดสินใจ(decision process) สิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลได้แก่ ลักษณะส่วน
บุคคล รวมทั้งแรงจูงใจ คุณค่ารูปแบบการด าเนินชีวิต และบุคลิกภาพสิ่งที่มีอิทธิพลด้านสังคม ได้แก่ 
วัฒนธรรม กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว อิทธิพลด้านสถานการณ์ เช่น เงื่อนไขด้านการเงินของผู้บริโภค 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer Buying Process)เป็นกรรมวิธีหรือล าดับ
การกระท า ซึ่งด าเนินต่อไปจนส าเร็จ ณ ระดับหนึ่ง ก่อนที่ผู้บริโภคจะมีอาการแสดงออกในการ
ตัดสินใจซื้อนั้น ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจย่อยอย่างเป็นกระบวนการมาก่อน  กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเรียงตามล าดับได้ตามภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา: Engel, Blackwell, and Miniard, 1995 
 

ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ (Need Recognition) กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้น
เมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการของตนเอง 

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล ( Information Search) ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
ตัดสินใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินทางเลือกหากยัง
ได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพ่ิมจากแหล่งภายนอก เช่น ค้นหาจากบุคคล จากญาติ คนใน
ครอบครัว ค้นหาแหล่งทางการค้า และค้นหาจากแหล่งสาธารณะ โดยเป็นการค้นหาข้อมูลโดย
ผู้บริโภคเอง ที่เกิดจากการเคยใช้มาก่อนประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
คุ้มค่ามากขึ้นหรือมีการใช้งานที่ดีขึ้น โดยต้นทุนของการค้นหาข้อมูลรวมทั้งเวลาที่เพ่ิมขึ้น และความ
พยายามด้านร่างกายและจิตใจ (Furse, Punj, & Stewart, 1984) การค้นหาข้อมูลจะช่วยให้
นักท่องเที่ยวลดระดับของความไม่แน่นอน และเพ่ิมคุณภาพของการเดินทาง โดยเฉพาะในยุคที่
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การท าความเข้าใจว่านักท่องเที่ยวได้มาซึ่งข้อมูลได้
อย่างไรเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจจัดการด้านการตลาดท่องเที่ยวและบริการ (Fodness & 
Murray, 1997) เนื่องจากการเข้าใจพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญมาก
ในสร้างโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการค้นหาข้อมูลเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล และส่งผลประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลแล้ว 
ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ทั้งในลักษณะการ
เปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุ้มค่ามากที่สุดโดยในขั้นนี้ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลจากแหล่ง
การตลาดและแหล่งที่ไม่ใช่การตลาด ซึ่งยังคงมีอิทธิพลตั้งแต่ขั้นของการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 
ถ้าผู้บริโภคยังคงไปไม่ถึงการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง การค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกยังคงถูก
กระตุ้นเพ่ือให้ไปถึงการเลือกหรือในบางกรณีประสบการณ์ของผู้บริโภคอาจไม่ตรงกันเนื่ องจากเลือก
ทางเลือกที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าที่คาดหวัง 

 

การรับรู้ความ
ต้องการ

การค้นหา
ข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจ
ซื้อ

การประเมิน
หลังการซื้อ



 

 

56 

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังการประเมิน ผู้ประเมินจะทราบข้อดี  
ข้อเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา มักใช้ประสบการณ์
ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผู้อ่ืน 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase Evaluation) เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากการ
ซื้อ ผู้บริโภคจะน าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท าการประเมินประสบการณ์ในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นตัวแปรส าคัญที่จะน าไปสู่ความตั้งใจใน
การซื้อซ้ า (Choi and Chu, 2001) โดยพฤติกรรรมการซื้อซ้ าในอนาคต การแนะน า และการบอกต่อ
ปากต่อปากในเชิงบวกเป็นสิ่งสะท้อนความจงรักภักดีของผู้บริโภค (Crompton & McKay, 1997) 
ความจงรักภักดีของผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ส าคัญยิ่งในการประเมินกลยุทธ์การตลาด (Engel, J. 
F., Blackwell, R. D., & Miniard, 1995) นักท่องเที่ยวที่มีความจงรักภักดีมักจะเดินทางท่องเที่ยวซ้ า
ในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 
 

2.5.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
การตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวมีความคล้ายกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพียงแต่จะมี

รายละเอียดที่ท าให้เข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการจ าเป็นต้องรู้ เพ่ือจัดการวางแผนการส่งเสริม
การตลาดได้อย่างถูกต้อง โดยมีการอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ไว้ 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ (ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2548) 

1) ตระหนักถึงความต้องการซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) เช่น อยากไป
เปิดประสบการณ์ใหม่ หรือพักผ่อน ส่วนแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) เช่น ค าชักชวน
ของเพ่ือน ปัจจัยทางด้านการตลาด เช่น การลดราคาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 

2)  หาข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับนั้นมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนตัว เช่น 
พ่อแม่ เพ่ือน ญาติ หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้น และแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น จากสื่อต่างๆ แต่
นักท่องเที่ยวจะให้ความไว้วางใจกับแหล่งข้อมูลส่วนตัวมากกว่า เนื่องจากสามารถบอกเล่า
ประสบการณ์หลังการใช้บริการได้จริง ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลก่อนไปใช้บริการเท่านั้น 

3) การประเมินทางเลือกหรือเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ซึ่งจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การรับรู้ ประสบการณ์ส่วนตัว ความคิด ทัศนคติ ราคา เป็นต้น การวิเคราะห์ทางเลือก
จะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล 

4) ระหว่างขั้นตอนการเปรียบเทียบ จะมีทัศนคติที่ต้องการซื้อและทัศนคติของคนรอบข้างเข้า
มาเก่ียวข้องประกอบการตัดสินใจ รวมไปถึงปัจจัยที่เป็นเหตุการณ์คาดไม่ถึงเข้ามากระทบ เช่น ต้องใช้
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เงินด่วนไปกับความจ าเป็นอย่างอ่ืน ท าให้ต้องพิจารณาไตร่ตรองซับซ้อนขึ้น ความตั้งใจอาจต้องล้มเลิก
ไป เพราะมีเรื่องอ่ืนที่ส าคัญกว่าต้องใช้เงิน 

5) สินค้าและบริการถูกซื้อ แต่ถือว่ายังไม่ใช้ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ 
พฤติกรรมหลังซื้อจะข้ึนอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 

 
2.5.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว มีนักวิชาการได้จ าแนกไว้หลาย
ด้าน  ซึ่งด้านที่เป็นผลมาจากตัวผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวโดยตรงและมีความแตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเป็นที่
ยอมรับจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวก าหนด และควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ใน
สังคม โดยปัจจัยด้านวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) วัฒนธรรมย่อย 
(Subculture) ระดับชั้นทางสังคม (Social Class) (อภิญญา เขมวราภรณ์, 2552) 
 1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมเดียวกันได้รับการถ่ายทอด หล่อหลอม 
สั่งสอนจากครอบครัวและสภาพแวดล้อม บุคคลในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน วัฒนธรรม
ที่ต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันออกมา 
 2) วัฒนธรรมย่อย (Subculture)เป็นกลุ่มของบุคคลมีลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน 
ภายในวัฒนธรรมเดียวกันเช่น กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อยด้านอายุ กลุ่ม
ย่อยด้านเพศ เป็นต้น 
 3) ระดับชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นการแบ่งระดับของคนในสังคมออกมาเป็นชั้นที่มี
ลักษณะคล้ายๆ กัน โดยแบ่งตามปัจจัย เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพการท างาน ความเป็นอยู่ เป็นต้น 
ซึ่งบุคคลที่อยู่ในแต่ละชั้นทางสังคมจะมีพฤติกรรม ความสนใจและลักษณะที่คล้ายๆ กัน  
 นอกจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วยังมีปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการได้อธิบายไว้ทั้งหมด 9 ปัจจัยดังต่อไปนี้ (หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์, 
2556) 
 1) การส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยว (Tourism promotion) เป็นบริการข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านการสื่อสารตามช่องทางต่างๆ เช่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อโทรทัศน์ สื่อสิงพิมพ์ บริษัทน าเที่ยว หรือการเล่าประสบการณ์จากญาติมิตร
ที่เคยไปสัมผัสการท่องเที่ยวนั้นมาแล้ว 
 2) ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล (Need) เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
ข้อมูลแล้ว จะส่งผลให้เกิดความต้องการขึ้นภายในจิตใจแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่ปลายทางของ
ความต้องการ คือ นักท่องเที่ยวต้องการเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไปหรือที่ไม่เคยได้รับในชีวิตประจ าวัน 
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 3) แรงจูงใจส าหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย 2 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยผลัก (Push Factor) เป็นปัจจัยภายในที่
กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะหลีกหนีความวุ่นวายจ าเจ ในชีวิตประจ าวันเพ่ือไปท่องเที่ยวเปิด
ประสบการณ์ใหม่ และปัจจัยดึง (Pull Factor) เป็นปัจจัยภายนอกที่ดึงดูดให้ไปเยี่ยมเยือน หรือไปท า
กิจกรรมต่างๆ ในสถานที่นั้น สามารถแบ่งแรงจูงใจดังกล่าวมาอกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  (1) แรงจูงใจทางด้านกายภาพ (Physical Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจาก
ความต้องการพักผ่านทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูให้พร้อมกับมาเผชิญกับสภาวะใน
ชีวิตประจ าวัน 
  (2) สิ่งจูงใจด้านวัฒนธรรม (Culture Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความ
อยากเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ของท้องถิ่นหรือประเทศอ่ืน รวมทั้งการศึกษาวิถีชีวิต ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นหรือประเทศนั้น 
  (3) แรงจูงใจด้านส่วนตัว (Personal Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความ
ประสงค์ส่วนตัวที่ตั้งใจไว้ เช่น การเดินทางไปแสวงหาบุญ หรือการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด 
เป็นต้น 
  (4) แรงจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียง (Prestige and Motivation) เป็นแรง
กระตุ้นที่เกิดจากความต้องการยกระดับคุณภาพหรือศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับใน
สังคมมากขึ้น เช่น การเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ หรือการเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬา 
เป็นต้น  
 4) การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) ถือเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากพอนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารแล้ว จะเกิดการวางแผนเพ่ือ
เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดหรือจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดให้กับตนเอง โดยมีการค านึงถึงความประหยัด 
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความสนุกสนานที่ตอบสนองเหมาะกับตนเองเป็นหลักในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยจากการส ารวจปัจจัยด้านการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวท าให้ทราบว่า
นักท่องเที่ยวค านึงถึงสิ่งส าคัญ 8 ประการ ที่ใช้การประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ 1) จะไปท่องเที่ยวที่
ไหน 2) จะไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่ 3) จะเดินทางทางท่องเที่ยวอย่างไร (ทางบก น้ า อากาศ) 4) จะไป
ท่องเที่ยวกับใคร 5) จะไปท่องเที่ยวนานเท่าไหร่ 6) จะไปท่องเที่ยวเพ่ือชมอะไร 7) จะไปพักค้างคืน
สถานที่ประเภทไหน 8) จะไปท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่เป็นเวลากี่วันหรือกี่ชั่วโมง 
 5) การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) เมื่อตัดสินใจที่จะออก
เดินทางไปท่องเที่ยวแล้ว จะเกิดกระบวนการการวางแผนประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเดินทางไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าประกันการเดินทาง เป็น
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ต้น หรืออาจขอความช่วยเหลือจากบริษัทน าเที่ยวให้เป็นผู้ดูแลวางแผนโปรแกรมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดให้ในกรณีไปเป็นหมู่คณะใหญ่จะสะดวกมากกว่า 
 6) การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางไปยัง
สถานที่ใด ผู้เดินทางต้องท าการจองตามกระบวนการที่วางไว้ เช่น จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก ศึกษา
หาความรู้ของสถานที่นั้นถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ เป็นต้น 
 7) การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการเริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านจนกลับมาถึงบ้าน 
มีการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจเป็นระยะๆ ว่าตอบสนองความคาดหวังที่ตั้งไว้หรือไม่ 
รวมทั้งเป็นการพิจารณาว่าควรกลับมายังสถานที่นั้นหรือไม่ควรกลับ และยังส่งผลให้บอกต่อกับบุคคล
อ่ืนว่าควรเดินทางมาท่องเที่ยวหรือไม่ควรเดินทางมาอีกด้วย 
 8) ประสบการณ์นักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสและประเมินผลจาการเดินทางแล้ว 
จะเกิดเป็นประสบการณ์ต่างๆ อาจจะมีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวจดจ าประสบการณ์นั้น
ตลอดไป 
 9) ทัศนคติของนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในครั้ง จะ
เกิดเป็นทัศนคติดานต่างๆกับที่แห่งนั้น อาจมีตั้งด้านดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยว
ได้ประสบมา สิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดสู่คนรอบข้างของนักท่องเที่ยวทั้งด้านดีและไม่ดี  
 นอกจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริโภคอาหารของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยว
แบ่งได้เป็น 5 มิติ ได้แก่ 1) อาหารเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว 2) อาหารมี
ความสัมพันธ์ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของนักท่องเที่ยว 3) อาหารเป็นแรงจูงใจในการเดินทาง  
4) อาหารแสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5) การรับประทานอาหารท าให้เกิดความเพลิดเพลิน  
(Mak, A. H. N., Lumbers, M., Eves, A. & Chang, 2011) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการตัดสินใจท าให้เห็นว่าผู้บริโภคจะเกิดความต้องการใน
การซื้อ จึงเป็นกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ความต้องการของตนเอง ค้นหาข้อมูล 
เกิดการประเมินทางเลือก และตัดสินใจซื้อ รวมทั้งมีการประเมินผลหลังจากได้ซื้อไปแล้ว ซึ่งการ
ประเมินผลภายหลังจะส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคในการซื้อซ้ า หรือไม่กลับมาซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้นอีกเลย ขึ้นอยู่ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของตัวผู้บริโภค ได้แก่ วัฒนธรรม 
แรงจูงใจ ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจึงควรมีการส่เสริม
การตลาด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้รับทราบ
อย่างทั่วถึงได้หลายช่องทาง เป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว 
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Correia and Pimpao (2008); Bentler and Speckart (1979); Crompton and 
Ankomah (1993); Moutinho (1982); Um and Crompton (1990); Woodside 
and King (2001) ; Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard (1995) 

/ / / / / 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว พบว่ามีตัวแปรหลักจาก

งานวิจัยทั้งหมด 6 งาน คัดเลือกเป็นตัวแปรได้ท้ังหมด 5 ตัวแปร ที่สามารถน าไปใช้ศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น ได้แก่ 1) การรับรู้ความต้องการ 2) 
การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) การประเมินผลหลังการซื้อ 

 

2.6 ร้านอาหารท้องถิ่น 

2.6.1 แนวคิดและความหมายของร้านอาหาร 
ร้านอาหาร หมายถึง สถานที่ให้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการอาหารให้ถึงโต๊ะโดย

พนักงานของร้าน (Difinition of restaurant, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ มีนักวิจัยกล่าวถึงธุรกิจร้านอาหาร 
ไว้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีส่วนช่วยในการดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนร้านอาหาร หรือตามรอยเส้นทางอาหารที่มีชื่อเสียง และปัจจัยส าคัญที่
จะท าให้ร้านอาหารสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย พนักงาน ทั้งฝีมือการปรุง และ
การให้บริการ หากมีการปรุงรสชาติอาหารให้โดดเด่นและมีบริการที่ดี จะช่วยให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริการซ้ า และมีการบอกต่อมากขึ้น และในทางกลับกันถ้ารสชาติและการบริการมีชื่อเสียงที่แย่ จะ
ส่งผลให้ลจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการค่อยๆ ลดลง (กนกพรรณ สุขฤทธิ์, 2557) ซึ่งสามารถแบ่ง
ลักษณะของร้านอาหารได้หลายประเภท ได้แก่ แบ่งตามลักษณะการให้บริการ แบ่งตามขนาดพ้ืนที่
ข อ ง ร้ า น  แ ล ะ แ บ่ ง ต า ม ส ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ร้ า น  (ณั ฐ วุ ฒิ  รุ่ ง เ ส ถี ย ร ภู ธ ร , 2558) 
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2.6.2 ประเภทของร้านอาหารทั่วไป 
ประเภทของร้านอาหารในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบไว้ส าหรับบริการลูกค้า จึงมีการ

จ าแนกลักษณะและประเภทของร้านอาหารได้อย่างหลากหลาย เริ่มจากกระทรวงพาณิชย์ ได้แบ่ง
ประเภทของร้านอาหารออกเป็น 4 ประเภท โดยจ าแนกตามการออกแบบและการตกแต่งเป็นหลัก 
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1) ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบและตกแต่งไว้อย่างประณีต 
สวยงาม ซึ่งใช้วัสดุและอุปกรณ์ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรูหรา มีการบริการระดับ 5 ดาว 

2) ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เป็นร้านอาหารที่มีการออกแบบและตกแต่ง
พอสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ราคาอาหารระดับปานกลาง พนักงานบริการแบบ
เป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตองมากนัก  

3) ร้านอาหารทั่วไป (Fast Dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบและตกแต่งเรียบง่าย สะดวก 
รวดเร็วและมีความทันสมัย เน้นบริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจ ากัดและมีการหมุนเวียน
ของลูกค้าในปริมาณมาก 

4) ร้านริมบาทวิถี (Kiosk) เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบง่ายๆ เน้นอาหารจานเดียว 
สามารถปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของร้านเป็นพ่อครัวเอง 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย แบ่งประเภทของ
ร้านอาหารโดยจ าแนกได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ห้องอาหารในโรงแรม หมายถึง ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม 
2) ภัตตาคาร หมายถึง ร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ 2 คูหาขึ้นไป โดยการรับประทานอาหารอยู่ 

ภายในอาคาร และพนักงานผู้ให้บริการมีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบเดียวกัน 
3) สวนอาหาร หมายถึง ร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารภายนอก 

อาคาร บรรยากาศเป็นธรรมชาติ พนักงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบเดียวกัน 
4) ร้านอาหารทั่วไป หมายถึง ร้านอาหารขนาดเล็ก 1-2 คูหา รับประทานอาหารอยู่ภายใน 

อาคาร ส่วนใหญ่เป็นอาหารประจ าถิ่นหรืออาหารเฉพาะอย่าง เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง ข้าวหมูแดง 
ข้าวมันไก่ เป็นต้น 

5) ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน หรือไอศครีม หมายถึง ร้านที่จ าหน่ายเฉพาะเครื่องดื่ม ขนม 
หวาน หรือไอศครีมเท่านั้น 

นอกจากนั้นสามารถแบ่งรูปแบบของภัตตาคารและร้านอาหารตามลักษณะของอาหารที่บริการ
และสถานที่ตั้งได้ดังนี้ (นิศา ชัชกุล, 2550) 
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1) คอฟฟ่ีช็อป (Coffee shop) ร้านอาหารชนิดนี้มีลักษณะเป็นการให้บริการแบบรวดเร็ว 
ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารจ านวนมาก โดยใช้เวลาในร้านนี้น้อยกว่าผับหรือร้านอาหารเฉพาะ
อย่าง การบริการส่วนใหญ่เป็นการให้บริการตรงเคาน์เตอร์ การตกแต่งภายในร้านก็ไม่หรูหรามักจะ
แต่งแบบง่ายๆ ราคาอาหารค่อนข้างต่ า 

2) คาเฟทีเรียส์ (Cafeterias) คาเฟทีเรียเป็นภาษาสเปน แปลว่า ร้านกาแฟ ปัจจุบันคาเฟ 
ทีเรียเปิดให้บริการแก่ลูกค้าจ านวนมาก ดังนั้นท าเลที่ตั้งของร้านจึงมักเป็นสถาบันการศึกษา 
ศูนย์การค้า สนามบิน หรือส านักงาน การบริการตัวเองของลูกค้า ความรวดเร็วในการบริการเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญเพราะลูกค้ามีจ านวนค่อนข้างมากในช่วงเวลาที่เร่งรีบ มีเวลาพักน้อย 

3) ภัตตาคารชั้นหรู (Gourment restaurant) เป็นภัตตาคารที่มุ่งเป้าหมายลูกค้าระดับสูงที่ 
ต้องการมาตรฐานอาหารสูงและเป็นผู้มีก าลังซื้อสูง ราคาอาหารในภัตตาคารประเภทนี้ค่อนข้างสูงกว่า
ปกติ ทั้งนี้เพราะต้องลงทุนสูงทั้งบรรยากาศและการตกแต่งภายในที่มีรสนิยม มีรายการอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีได้รับการคัดเลือกและจัดสรรรสชาติเป็นอย่างดี  

4) ภัตตาคารเฉพาะกลุ่ม (Ethnic restaurant) จะให้บริการอาหารพิเศษเฉพาะรายการ 
อาหารประจ าท้องถิ่นหรือประจ าชาติ เช่น อาหารจีน อาหารอิตาลี อาหารฝรั่งเศส อาหารญี่ปุ่น 
ตกแต่งภายในร้านก็เน้นลักษณะประจ าชาติ เช่นเดียวกับรายการอาหารและเครื่องแบบพนักงานของ
ร้านด้วย 

5) อาหารจานด่วน (Fast food restaurant) ร้านอาหารประเภทนี้ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ 
ในการท างานของคนในปัจจุบัน ร้านอาหารประเภทนี้จะด าเนินธุรกิจในรูปแบบของเฟรนไชส์ 
เนื่องจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ชื่อทางการค้า ขึ้นตอนการปรุงอาหาร
และอ่ืน ร้านลักษณะนี้เปิดมากในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาหารอยู่เป็นจ านวน
มาก  

6) ร้านเดลี่ (Deli shops) หรือร้านขายอาหารส าเร็จรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานการให้บริการ 
อาหารส าเร็จรูปประเภทเนื้อแช่แข็ง เช่น แฮม ซาลามี เนยแข็ง ร้านอาหารประเภทนี้มักจะตั้งอยู่ใน
ท าเลที่มีผู้คนแน่นหนา เช่น ห้างสรรพสินค้าต่างๆ 

7) บุฟเฟ่ต์ภัตตาคาร (Buffet restaurant) เป็นภัตตาคารแบบบริการตนเอง ปกติมักจะ 
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส าหรับการสั่งดื่มที่โต๊ะ อาหารที่ให้บริการมีราคาเดียวเท่านั้น ซึ่งราคาไม่
สูงนัก เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการจ านวนมาก 

8) อินเตอร์เน็ตคาเฟ่หรือไซเบอร์คาเฟ่ (Internet cafe or cyber cafe) คือ สถานที่ท่ี 
ให้บริการใช้อินเตอร์เน็ต อาจจะมีกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารด้วย เช่น ร้านสตาร์บัค ร้านแบล็คแคน
ยอน เป็นต้น 
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 ดวงพร ทรงวิศวะ (2560) แบ่งประเภทร้านอาหารตามลักษณะอาหารที่ให้บริการ สามารถ
แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้  

1) ร้านอาหารที่ขายอาหารทั่วไปประจ าชาติ เช่น ร้านอาหารไทย ร้านอาหารญี่ปุ่น  
ร้านอาหารอิตาลี่ ร้านอาหารฝรั่งเศส เป็นต้น 

2) ร้านอาหารประจ าถิ่น หมายถึง ร้านอาหารที่เน้นขายอาหารประจ าท้องถิ่น อาหาร 
พ้ืนเมือง เช่น ร้านอาหารปักษ์ใต้ ร้านอาหารเมืองเหนือ ร้านอาหารอิตาลีแบบโรม เป็นร้านอาหารที่
เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่ และมีความโดดเด่น 

3) ร้านอาหารพิเศษเฉพาะทาง จะเน้นการจัดเตรียมอาหารที่แตกต่างจากอาหารทั่วไป เช่น 
อาหารเจ อาหารมังสาวิรัติ อาหารทะเล อาหารชีวจิต ร้ายขายเนื้อย่างหรือร้านสเต๊กโดยเฉพาะ 

4) ร้านอาหารนานาชาติ เป็นอีกประเภทของร้านอาหารที่เปิดให้บริการอยู่ทั่วไป มักจะ 
เลือกการบริการแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็นการบริการตนเองและคิดราคาเหมาจ่ายราคาเดียวให้กับลูกค้า 

จากการแบ่งประเภทร้านอาหารที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับการสรุปของ ณัฐวุฒิ รุ่งเสถียร
ภูธร (2558) ซึ่งสามารถแบ่งประเภทร้านอาหารได้ 3 ลักษณะดังนี้ 

1) การแบ่งประเภทอาหารตามลักษณะการให้บริการได้ 4 ประเภท ได้แก่  
(1) อาหารประเภทชุด  
(2) อาหารประเภทบุฟเฟุต์  
(3) อาหารประเภทสุกี้  
(4) อาหารประเภทปิ้งย่าง 

2) การแบ่งประเภทอาหารตามขนาดของร้านได้ 2 ประเภท ได้แก่  
(1) ร้านขนาดเล็ก โดยกาหนดให้ร้านที่มีพ้ืนที่ขายโดยมีขนาดต่ ากว่า 100 ตาราง 
เมตร เป็นร้านขนาดเล็ก 
(2) ร้านขนาดใหญ่ และร้านที่มีพ้ืนที่ขายท่ีมีขนาดมากกว่า 100 ตารางเมตร เป็น 
ร้านขนาดใหญ่ 

3) การแบ่งประเภทอาหารตามบรรยากาศของร้านได้ 2 ประเภท ได้แก่ ร้านบรรยากาศหรู 
มากและร้านที่มีบรรยากาศหรูน้อย โดยพิจารณาจากการใช้แสงและบรรยากาศภายในร้านลักษณะ
การตกแต่งร้าน 

จากการจัดแบ่งประเภทของร้านอาหารที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ามีการแบ่งได้หลายลักษณะทั้ง 
ประเภทของอาหาร ขนาดของร้าน ลักษณะการให้บริการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าการแบ่งประเภทร้านอาหารที่
เหมาะสมกับร้านอาหารท้องถิ่น ไปใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น
ในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในบทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 



 

 

64 

2.6.3 ประเภทของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ซึ่งมีที่ตั้งทั้ง

ในบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย
ได้ก าหนดขอบเขตของร้านอาหารท้องถิ่นไว้เพียงอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ซึ่งสามารถแบ่ง
ร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามประเภทอาหารที่จ าหน่ายได้ดังภาพที่ 2.5 
 

 

ภาพที่ 2.5 ประเภทร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 
 
 การแบ่งประเภทของร้านอาหารท้องถิ่นมาจากการลงพ้ืนที่ส ารวจของผู้วิจัย และร้านอาหาร
ท้องถิ่นที่ผู้ประกอบการสะดวกให้ข้อมูลซึ่งในงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 
จ านวน 3 ร้าน ร้านกุ้งเผาบริเวณตลาดกลาง จ านวน 3 ร้าน ร้านอาหารไทยในเกาะเมืองอยุธยา 
จ านวน 8 ร้าน และร้านคาเฟท์ จ านวน 1 ร้าน รวมทั้งหมดเป็น 15 ร้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การ
เลือกร้านอาหารท้องถิ่นที่จะเข้าสัมภาษณ์ไว้ในบทที่ 3 และร้านอาหารท้องถิ่นที่ผู้ประกอบการสะดวก
ให้ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 2.4 
 

ร้านก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยา ร้านกุ้งเผาบริเวณตลาดกลาง

ร้านอาหารไทยในเกาะเมืองอยุธยา ร้านคาเฟ่ท์

ร้านอาหารท้องถิ่นจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 2.4 รายชื่อร้านอาหารที่ให้สัมภาษณ์ 

ล ำดับ ชื่อร้ำนอำหำร ดำวที่ได้รับจำกเว็บไซด์ 
ร้ำนก๋วยเตี๋ยวเรือ 

1 กรุงเก่าก๋วยเตี๋ยวเรือ Wongnai 3.8 
2 ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสระบัว Wongnai 3.5, Google 4.2 
3 ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก Wongnai 3.7, Google 4.0 

ร้ำนอำหำรในเกำะเมืองอยุธยำ 
4 เดอริวาอโยธยา Wongnai 4.0, Google 4.1 
5 ท่าหลวง Wongnai 3.9, Google 4.2 
6 บ้านอู่ทอง Wongnai 3.9, Google 4.0 
7 ครัวนายพัน Wongnai 3.9, Google 3.9 
8 บ้านไม้ริมน ้า Wongnai 3.6, Google 3.9 
9 ไทรทองริเวอร์ Wongnai 3.6, Google 3.9 
10 ผักหวาน Wongnai 3.8, Google 4.1 
11 กู๊ดวิว Wongnai 3.5, Google 3.9 

ร้ำนกุ้งเผำตลำดกลำงอยุธยำ 
12 กุ้งเพ่ือนแพรว Wongnai 3.8  
13 สวนอาหารริมน ้า Wongnai 3.6 
14 ผ่องพรรณกุ้งเผา Wongnai 3.4 

ร้ำนคำเฟ่ท ์
15 บุษบา คาเฟ่ท์ Wongnai 3.9, Google 4.0 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ

ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภค
จ านวน 300 คน ที่ใช้บริการร้านอาหารที่เป็นสมาชิกชมรมร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร และมีการ
ให้บริการตั้งแต่ 50 ที่นั่งขึ้นไป ได้ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกในครอบครัวจะเป็นผู้ที่มีส่วนชัดชวนไป
รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ซึ่งใช้บริการร้านอาหารในวันหยุดโดยเฉพาะวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 
17.01 - 21.00 น. และใช้บริการร้านอาหาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในร้านอาหาร 1-2 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง โดยไปครั้งละ 3-4 คน และมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 500-1,000 บาท สื่อที่ท าให้รู้จักร้านอาหารใน
จังหวัดสมุทรสาคร คือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และเหตุผลที่มาใช้บริการร้านอาหารในจังหวัด
สมุทรสาคร คือ เพ่ือนหรือผู้อ่ืนเป็นผู้แนะน า จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีระดับความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัญหาในการใช้บริการที่
ผู้ตอบแบบสอบถามพบบ่อยที่สุด คือ ได้รับอาหารช้า รองลงมา คือ อาหารมีราคาแพง และอาหารไม่
อร่อย 

เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้ถึงคุณภาพอาหาร
ไทย และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ภาพลักษณ์ของอาหารไทยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการรับรู้ถึงคุณภาพ
ของอาหารไทยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ
เก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท้ังด้านคุณภาพของอาหาร บรรยากาศร้าน ความคุ้มค่าของเงิน ความแปลกใหม่ของอาหาร 
และด้านส่วนติดตรึงและส่วนประกอบ ส าหรับการรับรู้คุณภาพอาหารไทย พบว่า ด้านความแตกต่าง 
ด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านความเป็นแก่นแท้อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มี เพศ วัตถุประสงค์การเดินทาง จ านวนครั้งที่เดินทางแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติ และนักทอ่งเที่ยวที่มี อายุ เชื้อชาติ อาชีพ 
รายได้ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต และการรับรู้
คุณภาพอาหารไทยมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
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ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหาร ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test F-test และการทดสอบ
ไค-สแควร์ (Chi-square Test) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพ
โสด ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนหรือลูกจ้าง 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ขนาดครอบครัว 3 - 4 คน และพักอาศัยอยู่ที่
บ้านของตนเอง และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่อาหารที่ เลือก คือ 
อาหารพ้ืนบ้าน (ปักษ์ใต้) เหตุผลที่เลือกใช้บริการ คือ รับประทานอาหาร และผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ สมาชิกในครอบครัว เลือกใช้บริการในวันและเวลาที่สะดวก ช่วงเวลาที่ใช้
บริการ ช่วง 12.01 - 18.00 น. ใช้บริการต่อครั้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง จ านวนเงินที่ใช้บริการต่อครั้ง
ประมาณ 500 - 1,000 บาท ปริมาณการสั่งอาหารต่อครั้ง 3 - 5 อย่าง ทราบข้อมูลข่าวสารจาก
ประสบการณ์เดิมที่เคยใช้บริการ ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับการตัดสินใจมาก โดยพบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ การ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ขนาด
ครอบครัว และลักษณะที่พักอาศัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ และ
สถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 
และด้านด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบางด้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นารินี อดุลทิฐิพัชร (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จและหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร โดยการมีวิจัยครั้งนี้มี
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วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การบริหารจัดการ การด าเนินงานหลักเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จ ได้แก่ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ 
คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร ที่ด าเนินกิจการมาแล้ว 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 
263 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานครมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง 
และจบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี อายุเฉลี่ย 50.98 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม/
ชมรม และไม่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ E-Commerce ส าหรับการขายหรือส่งเสริมการตลาด เกือบ
ทั้งหมดมีการจัดรายการอาหารเด่นประจ าร้าน และระบุถึงภูมิปัญญาที่ใช้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการและการให้บริการของร้านอาหาร
ไทย นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมีการบริหารจัดการการด าเนินงาน การใช้หลักเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2556)  ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความส าคัญและกิจกรรมสื่อสารเรียนรู้จาก
การท่องเที่ยว “อาหาร” ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ศึกษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเพ่ือศึกษาและ
เข้าใจมุมมองความต้องการของนักท่องเที่ยวตลาดศักยภาพต่างประเทศกลุ่มผู้หญิงในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยวอาหาร วิธีวิจัยหลักคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการค้นข้อมูล
ทุติยภูมิ สอบถามจากกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยวและอาหาร และนักท่องเที่ยว ผู้หญิงชาวต่างชาติ 
12 ตลาดศักยภาพ จ านวน 400 ตัวอย่าง และตีความเนื้อหาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรม
การสื่อสารด้านอาหารไทยที่ เน้นตลาดกลุ่มผู้หญิงจะเน้นการปฏิบัติจริงมากกว่ากลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติส่วนใหญ่เห็นว่าอาหารไทยแสดงเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยล าดับต้น คือ ต้มย ากุ้ง 
ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว แกงเขียวหวาน และส้มต า ลักษณะเฉพาะของอาหารไทยที่โดดเด่น คือ รสชาติ 
วิธีการท าอาหาร และกลิ่นของอาหาร ส าหรับกิจกรรมที่สามารถสื่อสารเกีย่วกับอาหารไทยได้ดีใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติล าดับแรกๆ คือ การชิมอาหาร เทศกาลอาหาร และคอร์ส
ท าอาหาร อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส าคัญ คือ การสื่อสารทางภาษา รสชาติที่เผ็ดเกินไป และการ
น าเสนอที่ยังไม่น่าสนใจ เป็นต้น การเข้าใจมุมมองของตลาดกลุ่มนี้ สามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือ
สื่อสารข้อมูล และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอาหารได้ต่อไป 
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ภัทรพร พันธุรี (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยผ่าน
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ มุ่งศึกษาการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวในประเทศไทย รูปแบบวิธีวิจัย
เป็นเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มประชากร คือ บริษัทน าเที่ยว จ านวน 
704 บริษัท และได้รับการตอบกลับ 205 บริษัท สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
และผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สร้างประสบการณ์ให้กับ
นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด คือ การสร้างความประทับใจแบบต่างๆ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ การเสนอให้ชิมหรือรับประทานอาหาร การให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกเกี่ยวกับ
อาหาร การน าเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร การน าชมแหล่งท่องเที่ยวทางอาหาร และการทดลอง
ท าอาหารของนักท่องเที่ยว ท าให้เห็นว่าการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจที่แท้จริงในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ลัคนา ชูใจ (2557) ศึกษางานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการ
ประสบการณ์ลูกค้าเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของการบริหารจัดการและประสบการณ์ลูกค้าเชิงสร้างสรรค์ในมุมมอง
ของผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ประสบการณ์ลูกค้าเชิงสร้างสรรค์ 3) เปรียบเทียบคุณภาพของการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับโรงแรมที่มีอัตราค่าที่พักแตกต่างกัน และ 4) เพ่ือวิเคราะห์หากลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพของการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าเชิงสร้างสรรค์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี เชิง
ปริมาณก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าพักในโรงแรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการเก็บ
แบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มแบบโควตา และเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหาร
โรงแรม ใช้วิธีการสัมภาษณ์และจัดประชุมระดมปัญหาแบบกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติเชิงพรรณนา T-test และ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5  

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าเชิง
สร้างสรรค์มีทั้งหมด 9 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การขจัดช่องวางการรับรู้ประสบการณ์ 2) กลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เชิงบวก 3) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างบนเอกลักษณ์เฉพาะตัว 4) กลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกอย่างยั่งยืน 5) กลยุทธ์การจัดการข้อร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 6) กลยุทธ์การ
เพ่ิมคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ในการบริการ 7) กลยุทธ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 8) กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า
เสริมคุณค่าด้วยการเอ้ืออาทรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 9) กลยุทธ์มุ่งเน้นคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มสัมพันธ์เพชรสมุทรคีรี 
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ศุภวรรณ หมั่นดี (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอาหารกับการ
ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ
อาหารไทยกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 2) เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคในการน าการท่องเที่ยวเชิงอาหารมาส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว และ 3) เพ่ือ
พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย กระบวนการวิจัยเป็นแบบผสาน
วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจ านวน 400 คน ด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านอาหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง  

ผลการวิจัยพบว่า อาหารไทยมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จ านวน 14 
ปัจจัย จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) และค้นพบปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารเพ่ิมอีก 7 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความมีชื่อเสียง ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านต าแหน่งของสินค้า ด้าน
การรับรู้ ด้านศักยภาพ ด้านนโยบาย และด้านความร่วมมือ รวมเป็น 14 Ps และผลการวิเคราะห์ 
TOWS matrix และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศท าให้ได้แนวทางในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจ านวน 12 ยุทธศาสตร์ และได้ข้อเสนอแนะ คือ ภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรน าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอาหารจากงานวิจัยฉบับนี้ไป
ปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาแก้ไข และน าไปปรับใช้เป็นแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยในอนาคต 

อภิณัทธ์ บุญนาค (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออาหาร
ท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่เก่ียวข้องระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
การบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย 4) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริโภคอาหารท้องถิ่น
ภาคใต้ของประเทศไทยให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ใช้การวิจัย
เชิงพรรณนาและการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 1,160 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
factor analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model 
analysis: SEM) ก าหนดความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ผลวิจัยพบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่ได้จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่
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ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลการพัฒนาตัวแบบจ าลองของปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดี 

 
2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Jiménez Beltrán, López-Guzmán, & Santa-Cruz (2016) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อาหารและ

การท่องเที่ยว กรณีศึกษา ข้อมูลส่วนตัวและแรงจูงในของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ เมืองคอร์โดบา ประเทศสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนตัวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมเมืองคอร์โดบา แรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และ
ระดับความรู้และความชื่นชมอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม
รายบุคคล โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นและตามความสะดวก กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ 2 ประการ ได้แก่ 1) 
ร้านอาหารอยู่ในบริเวณใกล้กับพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการสม่ าเสมอ 2) 
เมนูอาหารของร้านอาหารต้องเป็นตัวแทนแสดงออกถึงเมืองคอร์โดบา  

ผลการศึกษาพบว่า ร้านอาหารในท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เนื่องจากงานวิจัยท าให้เห็นว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อ
อาหารในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนที่มีการศึกษาในระดับสูง มีก าลังซื้อสูง ได้รับ
แรงจูงใจหลักจากความเพลิดเพลินของวัฒนธรรมและมรดกการท าอาหาร โดยเหตุผลหลักที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว ได้แก่ แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน นักท่องเที่ยว
ประเภทนี้มีความมุ่งมั่นอย่างมากต่อการเยี่ยมชมและแสวงหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 
ความตั้งใจคือการรู้จักประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลุก
ความรู้สึก และส าหรับการท่องเที่ยวด้านอาหารของเมืองคอร์โดบาควรเพ่ิมการปรับปรุงเพ่ือให้ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวทางอาหารสมบูรณ์มากขึ้นอีก 2 ประการ ประการแรก ควรเพ่ิมคุณภาพและ
เอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นให้มีความดั้งเดิม ประการที่สอง ควรเพ่ิมการรับรู้และการยอมรับของ
อาหารที่เป็นตัวแทนของเมืองเพ่ือปรับปรุงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ 

Björk & Kauppinen-Räisänen (2016) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อาหารท้องถิ่นในการ เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับอาหาร โดยเน้นตลาดอาหารท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้มีส่วนช่วยในการวิจัย
เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านอาหารในการท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านอาหารในระดับภูมิภาค  โดย
การเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับทัศนคติด้านอาหาร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมี 3 ประเภท ได้แก่ มองว่าอาหารเป็นตัวเลือกที่ส าคัญในการเดินทาง ค้นหา
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ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารก่อนการเดินทางโดยหาความแปลกใหม่ และความเป็นท้องถิ่นที่แสดงถึงความ
ดั้งเดิมและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง และมี
ทัศนคติที่รู้สึกปลอดภัยกับอาหาร แม้ว่านักท่องเที่ยวจะมองว่าอาหารท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญของ
วันหยุดของพวกเขา แต่ปลายทางของอาหารท้องถิ่น คือ ช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้าน
ร่างกาย 

จากผลการศึกษาสามารถน าอาหารท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีส่วน
ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว และช่วยแสดงถึงศักยภาพด้านการตลาดส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาค การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
เพ่ิมผลการวิจัยการท่องเที่ยวในการส ารวจทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหาร และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาหารท้องถิ่นและตลาดอาหารท้องถิ่น โดยเน้นการจัดหาข้อมูลรวมถึงอาหารท้องถิ่น
และร้านอาหาร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงอาหารและลักษณะการกิ นที่น าไปสู่ประสบการณ์การ
รับประทานอาหารในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
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2.8 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น พบว่า มีตัวแปรหลักท่ีสามารถน ามาเป็น 

ตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยสามารถพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยได้ตาม ภาพที่ 
2.7 และตั้งสมมติฐานการวิจัยตามหัวข้อที่ 2.8.1 ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 
 
 
 

1) ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม 

2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่น่ัง 

3) ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร 

4) ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

5) ด้านราคาอาหาร 

ศักยภาพการตลาดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร
ของร้านอาหารท้องถิ่น 

กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

1) ขั้นการประเมินทางเลือกร้านอาหารท้องถิ่น 
2) ขั้นการประเมินหลังการใช้บริการ 
3) ขั้นการรับรู้ข้อมูล 
4) ขั้นความต้องการไปร้านอาหารท้องถิ่น 
5) ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

กลยุทธ์การจดัการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.8.1 สมมติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานหลัก คือ ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถแบ่งเป็น 5 
สมมุติฐานย่อยได้ ดังนี้ 

สมมติฐานย่อยที่ 1 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นด้าน
พนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อมมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสามารถก าหนดสมมติฐานย่อยภายใต้สมมติฐานย่อยที่ 1 ได้ดังนี้ 

H1.1 การต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.2 ความเป็นกันเองกับลูกค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.3 ความสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.4 การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.5 การบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.6 อากาศภายในร้านถ่ายเท ไม่อึดอัด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.7 บรรยากาศภายในร้านผ่อนคลายและปลอดภัย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.8 การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H1.9 การตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยที่ 2 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงสามารถก าหนดสมมติฐานย่อยภายใต้สมมติฐานย่อยท่ี 2 ได้ดังนี้ 

H2.1 การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้านมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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H2.2 การแจกรางวัลและของที่ระลึกมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H2.3 การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H2.4 การมีป้ายโฆษณาร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H2.5 การส ารองที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยที่ 3 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นด้าน
ท าเลที่ตั้งของร้าน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ซึ่งสามารถก าหนดสมมติฐานย่อยภายใต้สมมติฐานย่อยท่ี 3 ได้ดังนี้ 

H3.1 ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวกมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H3.2 ป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H3.3 สถานที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H3.4 ที่ตั้งของร้านมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H3.5 ที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัยมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยที่ 4 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ซึ่งสามารถก าหนดสมมติฐานย่อยภายใต้สมมติฐานย่อยท่ี 4 ได้ดังนี้ 

H4.1 การตกแต่งอาหารมีความสวยงามมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H4.2 การใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหารมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H4.3 การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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H4.4 อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยที่ 5 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นด้าน
ราคาอาหารมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ซึ่งสามารถก าหนดสมมติฐานย่อยภายใต้สมมติฐานย่อยท่ี 5 ได้ดังนี้ 

H5.1 ราคาที่ความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H5.2 ราคาที่ความเหมาะสมกับปริมาณของอาหารมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

2.9 บทสรุป 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือน าไปเป็นตัวชี้วัดในการวิจัย ผู้จัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ประเด็น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยว
เชิงอาหาร ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว และร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งท าให้ได้ตัวแปรหลัก คือ ศักยภาพการตลาด
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
การตลาดแลละการส ารองที่นั่ง ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และด้านราคา
อาหาร ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ ขั้นการประเมินทางเลือกร้านอาหารท้องถิ่น ขั้นการประเมินหลังการใช้
บริการ ขั้นการรับรู้ข้อมูล ขั้นความต้องการไปร้านอาหารท้องถิ่น และขั้นการตัดสินใจใช้บริการ โดย
สามารถก าหนดสมมุติฐานหลัก คือ ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่น
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถ
แบ่งเป็น 5 สมมุติฐานย่อยดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยที่จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยในงานนี้ดังที่จะกล่าวถึงใน
บทต่อไป 

 



 
 

 

บทท่ี 3 
 

ระเบียวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Method) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา

จากจังหวัดอ่ืนเพ่ือมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเคยใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 1,141,593 คน 
(กรมการท่องเที่ยว, 2558) เป็นประชากรที่นับได้ (Finite Population) แต่เนื่องจากไม่สามารถระบุ
ได้ว่าประชากรกลุ่มไหนเป็นผู้มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ W.G.cochran (1953) ดังนี้ 
 
 
เมื่อ n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30) 
 Z คือ ระดับความม่ันใจที่ก าหนด หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ เช่น 
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อม่ัน 90%) >> Z = 1.65 
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) >> Z = 1.96 
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น 99%) >> Z = 2.58 

d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความ
เชื่อมั่นนั้น) เช่น 

2

2

d

P)ZP(1
n
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  ระดับความเชื่อม่ัน 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 
  ระดับความเชื่อม่ัน 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
  ระดับความเชื่อม่ัน 99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือความเชื่อมั่น 
95% และให้สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05  
แทนค่า 

 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 384.16 คน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดจากการเก็บ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simpling Random) จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่
ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดไชยวัฒนาราม เนื่องจากการสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงวัด 3 แห่งนี้เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสนใจไปเยือมเยือน ซึ่งอยู่ในรายการน าเที่ยวของบริษัททัวร์ส่วนใหญ่ และกิจกรรมทัศนศึกษา
เป็นหลัก (ท่องเที่ยวและกีฬาพระนครศรีอยุธยา, 2560) ท าให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้จ านวนมาก โดยมีการแบ่งจ านวนการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาว ไทยตามที่
ปรากฏในตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 การแบ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างตามโควต้าของพื้นที่เก็บข้อมูล 

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม 
134 คน 133 คน 133 คน 

รวม  400 คน 
 
 
 



 

 

79 

3.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีการก าหนดวิธีการเลือกสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกกลุ่มประชากร
ตัวอย่างของผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น และได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าสัมภาษณ์จาก
ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นจนกระทั่งข้อมูลค าตอบเกิดการอ่ิมตัวที่จ านวนทั้งหมด 15 ราย โดย
มีเกณฑ์การเลือกผู้ประกอบการดังนี้ 

1) เป็นร้านที่มีได้รับการแนะน าผ่านทางเว็บไซด์ที่เป็นที่นิยมเกี่ยวกับร้านอาหาร เช่น 
Tripadvisor Wongnai Google เป็นต้น และได้รับการให้ดาวจากเว็บไซด์เหล่านี้ใน
ระดับ 3 ดาวขึ้นไป เนื่องจาก 3 ดาวขึ้นไปอยู่ในระดับกลางที่มีคนให้ความคิดเห็นไปใน
ทิศทางท่ีดี 

2) เปิดด าเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือว่าธุรกิจสามารถ
ด าเนินกิจการมาได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรที่ท าให้ธุรกิจร้านอาหารคงที่แล้ว 

3) มีการจ าหน่ายอาหารท้องถิ่นอย่างน้อย 1 รายการ เพราะว่าเป็นอาหารที่นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่รู้จักว่าเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 

(1) ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 
(2) กุ้งแม่น้ าเผา 
(3) โรตีสายไหม 

4) มีพนักงานในร้านเป็นคนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 คน เนื่องจากคนท้องถิ่นที่เป็นคนในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีความเข้าใจในวัฒนธรรม และรู้ความเป็นมาของอาหารได้
ดีมากกว่าพนักงานที่มาจากพ้ืนที่อ่ืน และสามารถแนะน าให้ลูกค้าได้ละเอียดมากข้ึน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งได้ทั้งหมด 5 ตอน ประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา 

ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบค าตอบเดียว แต่ละข้อมีระดับ
การวัดข้อมูลดังนี้ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ           (Nominal Scale)  
ข้อที่ 2  อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน  (Ratio Scale) 
ข้อที่ 3  สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  (Nominal Scale) 
ข้อที่ 4  ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  (Ordinal Scale)  
ข้อที่ 5  อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ        (Nominal Scale) 
ข้อที่ 6  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 
ตอนที ่2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

ข้อที่ 7  อาหารท้องถิ่นที่ต้องการรับประทานมากที่สุด เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 8 วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น เป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 9 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการอาหารท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 10 ร้านอาหารท้องถิ่นที่นิยมเข้าใช้บริการ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
ข้อที่ 11 ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตตรา
ส่วน (Ratio Scale) 
ข้อที่ 12 การเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่นที่เข้าใช้บริการ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 13 ประสบการณ์การที่ได้รับจากกการรับประทานอาหารท้องถิ่น เป็นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 14 ต้องการเรียนรู้อะไรจากการรับประทานอาหารรท้องถิ่น เป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือประเมินศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีผล 

ต่อกระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
ตอนที่ 3 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ศักยภาพทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close Ended Questionnaire) คลอบคลุมการรับรู้ 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานผู้ให้บริการ กระบวนการ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทข้อมูล (Interval Scale) แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Linkert 
Scale) คือ 
        มากที่สุด   เทา่กับ  5  คะแนน 
        มาก       เทา่กับ  4  คะแนน 
        ปานกลาง  เทา่กับ  3  คะแนน 
        น้อย  เทา่กับ  2  คะแนน 
        น้อยที่สุด  เทา่กับ  1  คะแนน  

ตอนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้านกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ 

เลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close 
Ended Questionnaire) คลอบคลุมการรับรู้ทั้ง 5 ขั้น ได้แก่ 1) การรับรู้ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การ
ประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) การประเมินผลหลังการซื้อ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท
ข้อมูล (Interval Scale) แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Linkert Scale) คือ 
     มากที่สุด   เทา่กับ  5  คะแนน 
        มาก       เทา่กับ  4  คะแนน 
        ปานกลาง  เทา่กับ  3  คะแนน 
        น้อย  เทา่กับ  2  คะแนน 
        น้อยที่สุด  เทา่กบั  1  คะแนน  
 
โดยสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ดังนี้   

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  
 น ามาวิเคราะห์แบบพรรณนาเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นส่วนประกอบให้กับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้ งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) เป็นการใช้ข้ าค าถามแบบปลายเปิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องบันทึกเสียง และบันทึกภาพเพ่ือให้
การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบ
ไปด้วย 3 ตอนหลัก ดังนี้  

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ ว ไปของร้านอาหารท้องถิ่นในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร ปรระกอบด้วยค าถามย่อย คือ 

(1) ชื่อร้านอาหาร 
(2) ที่ตั้งของร้าน 
(3) เปิดด าเนินการมาแล้วเป็นเวลากี่ปี 
(4) กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร   
(5) เมนูแนะน าของร้าน 

(6) จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของร้านอาหาร  
ตอนที่ 2 ศักยภาพทางการตลาดของร้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาควรเป็นอย่างไร ประกอบด้วยค าถามย่อย คือ 
(7) ร้านอาหารของท่านมีกลยุทธ์การจัดการทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 5 

ด้าน อย่างไรบ้าง ได้แก่ ด้านพนักงานและด้านสภาพแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
การตลาดและการส ารองที่นั่ง ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร และด้านราคา 

(8) ท่านคิดว่าการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

(9) ท่านต้องการภาพลักษณ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง อาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาชัดเจนขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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(10) ท่านคิดว่าอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอะไรบ้างที่ควรได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว 

(11) ท่านคิดว่ามีวิธีการหรือรูปแบบใดบ้างที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีชื่อเสียงมากข้ึนในมิติของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(12) ท่านคิดว่ามีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีวิธีการใดในการแก้ไขข้อจ ากัด 

(13) ท่านคิดว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไร 

(14) ท่านคิดว่าควรมีนโยบายหรือต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
อาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไร 

 

3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1) ผู้วิจัยท าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา (content validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบการใช้ภาษา ความยากง่ายในการเข้าใจ หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

2) เมื่อปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงน าแบบสอบถามที่ได้ไปให้ 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจ เพ่ือตรวจหาค่าความเที่ยงตรงหรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ 
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยน าแบบสอบถามให้ 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านประกอบด้วย นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
อาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณาว่าแบบสอบถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร โดยข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 -1.0 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ หาก
ต่ ากว่า 0.5 ต้องปรับปรุง  

3) หลังจากมีการประเมินดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่าดัชนี 
ความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.84 ซึ่งมีสูตรค านวณหาค่า IOC ดังนี้ 
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  เมื่อ   IOC แทน ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสอบถาม  

        ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
                    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาประเมินข้อค าถาม 
  1   หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด 
  0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง  
 -1   หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด 

4) หลังจากปรับแก้แบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชียวชาญแล้ว ผู้วิจัยจึงน า 
แบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Reliability) โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient, 1970) 

   สูตร  αK   
   

   เมื่อ  αK แทน  ค่าความเชื่อม่ัน 
    k แทน  จ านวนข้อในแบบทดสอบ 
     แทน ความแปรปรวนรายข้อของแบบทดสอบ 
     แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

5) น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือหาค่าความ 
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต้องมีค่า ไม่น้อยกว่า 0.80 จึง
จะอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ (Bailey,1987: 68) และการทดสอบครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นของศักยภาพ
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่ากับ 0.95 และกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่ากับ 0.93 และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploloratory Factor Analysis: EFA) โดย
ก าหนดว่าตัวแปรที่ค่า Factor Loading น้อยกว่า 0.5 จะถูกตัดออกและจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่ 
และท าการปรับแก้แบบสอบถามตามตัวแปรที่จัดกลุ่มใหม่เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และน าแบบสอบถามไปลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจริงทั้งหมด 400 คน 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยการแจกแบบสอบถามตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  โดยกระจายกลุ่มการลงเก็บข้อมูลพร้อมกันทั้ง 3 
วัด วัดละ 2 คน จ านวน 2 ครั้ง โดยใช้เวลาการเก็บข้อมูลต่อผู้ตอบแบบสอบถามหนึ่งคนประมาณ  
10-15 นาที เริ่มจากการอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีการท าแบบสอบถามในแต่ละตอนให้
ชัดเจนเพ่ือความสมบูรณ์ของค าตอบ และน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาบันทึกลงในโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

 
3.4.2 การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

หนังสือ ผลงานวิจัย วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการ
การตลาดของร้านอาหารท้องถิ่น และสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้วิจัยเริ่มจากส่งหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่
ออกให้โดยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเริ่มโทรนัดหมายวัน
และเวลาที่ผู้ประกอบการสะดวกให้สัมภาษณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยใช้เวลาโดยประมาณราย
ละ 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง และใช้เวลาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งหมดจนข้อมูลเกิดการอ่ิมตัวประมาณ 
1 สัปดาห์ ระหว่างสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ขอนุญาตบันทึกเสียงเพ่ือป้องกันการตกหล่นของข้อมูล และขอ
ถ่ายรูปไว้เป็นภาพประกอบในงานวิจัย หลังจากได้ข้อมูลที่สัมภาษณ์มาแล้วผู้วิจัยเริ่มถอดข้อความจาก
เทปบันทึกเสียง และสรุปเป็นใจความส าคัญแบบกระชับลงในตารางเพ่ือท าการวิเคราะห์ผลเชิงเนื้อหา
ต่อไป 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.5.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics)  ได้ แก่  ค่ าความถี่  (Frequencies)  ร้ อยละ (Percentage)  ค่ า เฉลี่ ย 
(Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับข้อมูลทางด้าน
ประชากรณ์ศาสตร์ และพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และใช้สถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่างศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร และกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

3.5.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการน าผลสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างที่สรุปเป็น

ตารางใจความส าคัญแบบกระชับพร้อมค าบรรบาย และการแสดงความคิดเห็นต่อกลยุทธ์จาก
ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น รวมกับการทบทวนวรรณกรรม และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์แบบพรรณนาเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์รวมกับข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บ
จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการเขียนกลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 3.2 แสดงการสรุปผลการด าเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย แหล่งข้อมูล กิจกรรม ผลผลิต การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อท่ี 1 เพื่อส ารวจพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
เท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ทบทวนวรรณกรรม 
ท าแบบสอบถามนักท่องเท่ียวชาว
ไทย 

ผลส ารวจพฤติกรรมและความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

ข้ อ ท่ี  2 เพื่ อประ เมิ น ศัก ยภ าพ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงอาหารท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่น 

 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
เท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท าแบบสอบถามนักท่องเท่ียวชาว
ไทย 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ผลการศึกษาศักยภาพการตลาดท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (EFA) 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค ว า ม สั ม พั น ธ์  
(Regression) 

ข้อท่ี 3 เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การ
จั ดก า รตลาด เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ มก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง อ า ห า ร ข อ ง
นักท่องเ ท่ียวชาวไทยในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 

 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ม า เ ท่ี ย ว ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 ผู้ ป ร ะ ก อ บก าร ร้ า นอ าหาร
ท้อ งถิ่ น ในจั ง ห วั ดพระนคร
ศรีอยธยา 

สัมภาษณ์ เชิ งลึกผู้ประกอบการ
ร้านอาหารท้องถิ่น 

 กลยุทธ์การจัดการการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อาหารของนักท่องเท่ียวชาว
ไ ท ย ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
วั ต ถุ ป ร ะส ง คื ข้ อ ท่ี  1 - 2  ม า
วิเคราะห์พรรณนาเชิงเน้ือหา 
รวมกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก  และ ได้ เป็ นกลยุท ธ์ ก า ร
จัดการการตลาดเพื่อส่งเสรอม
การท่องเ ท่ียเวชิงอาหารชอง
นักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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3.6 บทสรุป 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดการเพ่ือส่งสริมท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยที่กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน เครื่องมือการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย บริ เวณวัด 3 แห่งที่กล่าวถึงข้างต้น และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น จ านวน 15 ราย ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบแสดงความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการการตลาดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการลือกแบบเจาะจง จากเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้ว และใช้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ คือ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดย
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพดังที่กล่าวถึงในบทถัดไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method) 
ประกอบไปด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research)  
โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณออกเป็น 7 ส่วนตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
4.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการ

ร้านอาหารท้องถิ่น 
4.4 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่น

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.5 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร

ท้องถิ่น 
4.6 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Multiple Linear Regression) ระหว่างศักยภาพการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารและกระบวนการตัดสินเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
4.7 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย  ผู้วิจัยใช้ 

สัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
N  แทน ขนาดของกลุ่มประชากร (Population) 

�̅�       แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติแจกแจง t 
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F แทน ค่าสถิติแจกแจง F 
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
H 0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H 1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

          𝑅2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ปรับแก้  

β แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ผลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 406 คน ใช้การ

วิเคราะห์ค่าความถี่ และร้อยละ  (Frequencies and Percentage) โดยจ าแนกออกเป็น 1) เพศ  
2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ และ 6) รายได้ต่อเดือน ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4.1  
 
ตารางที่ 4.1 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (N=406) ในตาราง 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี(่จ านวน) ร้อยละ 

เพศ 
1) หญิง 274 67.5 
2) ชาย 132 32.5 

อาย ุ   
1) 21-30 ปี 142 35.0 
2) 31-40 ปี 104 25.6 
3) 41-50 ปี 66 16.2 
4) 51-60 ปี 38 9.4 
5) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 34 8.4 
6) ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 22 5.4 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี(่จ านวน) ร้อยละ 

สถานภาพ   
1) โสด 227 55.9 
2) สมรส 159 39.2 
3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 20 4.9 

ระดับการศึกษา   
1) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 48.0 
2) ต่ ากว่าปริญญาตรี 153 37.7 
3) สูงกว่าปริญญาตรี 58 14.3 

อาชีพ   
1) พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง 182 44.8 
2) ธุรกิจส่วนตัว 74 18.2 
3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 17.7 
4) นักเรียน/นักศึกษา 50 12.3 
5) อ่ืนๆ 28 7.0 

รายได้ต่อเดือน   
1) 15,001-25,000 บาท 130 32.0 
2) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 125 30.8 
3) 25,001-35,000 บาท 65 16.0 
4) ตั้งแต่ 55,001 บาทข้ึนไป 36 8.9 
5) 35,001-45,000 บาท 30 7.4 
6) 45,001-55,000 บาท 20 4.9 

 
จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 

และเป็นเพศชาย จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีมากที่สุด จ านวน 142 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา ได้แก่ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 38 คน คิด
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เป็นร้อยละ 9.4 อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ตามล าดับ 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.9 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด 
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน153 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.7 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/ลูกจ้างมากที่สุด 
จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 รับ
ราชการ/รัฐวิสหากิจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.3 และอ่ืนๆ (แม่บ้าน,ท าไร่) จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001– 25,000 
บาทมากที่สุด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา คือ รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 
บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 รายได้
ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และรายได้ระหว่าง 45,001 – 
55,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น การวิเคราะห์ค่าความถี่ 
และร้อยละ  (Frequencies and Percentage) โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
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4.3.1 ผลการวิคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนของพฤติกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 6 ข้อค าถาม ได้แก่ 1) อาหารที่
ต้องการรับประทาน 2) วัตถุประสงค์การใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 3) บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ า นอาห า รท้ อ ง ถิ่ น  4) บริ เ วณร้ า นอาห า รที่ นิ ย ม ใ ช้ บ ริ ก า ร  
5) ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 6) ช่องทางการเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่น ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 ความถี่ และร้อยละ อาหารท้องถิ่นที่ต้องการรับประทาน (n=406) 

อาหารที่ต้องการรับประทาน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เลือก ไม่เลือก 
ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1) ก๋วยเตี๋ยวเรือ 343  84.5 63  15.5 
2) กุ้งเผา 281  69.2 125  30.8 
3) ขนมไทย 262  64.5 144  35.5 
4) ประเภทปลา 141  34.7 265  65.3 
5) ประเภทแกง 49  12.1 357  87.9 
6) อ่ืนๆ 2  0.5   

 
จากการวิเคราะห์อาหารที่ต้องการรับประทานตามตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

เลือกอาหารที่ต้องการรับประทานมากที่สุด คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือ จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 
ไม่เลือกจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 รองลงมา คือ กุ้งเผา จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.2 ไม่เลือกจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ขนมไทย จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 
ไม่เลือกจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ประเภทปลา จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ไม่
เลือกจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 ประเภทแกง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ไม่เลือก 
จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3 ความถี่ และร้อยละ วัตถุประสงค์การใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น (n=406) 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ 
ร้านอาหารท้องถิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เลือก ไม่เลือก 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
1) เพ่ือลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่น 325 80.0 81 20.0 
2) เพ่ือสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น 284 70.0 122 30.0 
3) เพ่ือตามรีวิวจากสื่อ Social Network 125 30.7 281 69.3 
4) เพ่ือบรรเทาความหิว 192 47.2 214 52.8 
5) เพ่ือตามรอยอาหารจากละคร 114 28.1 292 71.9 
6) อ่ืนๆ 7 1.7   

 
จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การใช้บริการของร้านอาหารตามตารางที่ 4.3 พบว่า 

วัตถุประสงค์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นมากที่สุด คือ เพ่ือลิ้มลองรสชาติ
อาหารท้องถิ่น จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ไม่เลือกจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0
รองลงมา คือ เพ่ือสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ไม่
เลือกจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 เพ่ือตามรีวิวจากสื่อ Social Network จ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.7 ไม่เลือกจ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 เพ่ือบรรเทาความหิว จ านวน 192 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ไม่เลือกจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 เพ่ือตามรอยอาหารจากละคร 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ไม่เลือกจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 และอ่ืนๆ จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.4 ความถี่ และร้อยละ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
(n=406) 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ความถี(่จ านวน) ร้อยละ 

1) ตัวเอง 237 58.4 
2) คู่สมรส/แฟน 57 14.0 
3) ญาติพ่ีน้อง 49 12.1 
4) เพ่ือน 43 10.6 
5) คนท้องถิ่น 15 3.7 
6) อ่ืนๆ 5 1.2 

รวม 406 100.0 

 
จากผลการวิเคราะห์บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นตาม

ตารางที่ 4.4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นด้วยตนเองมาก
ที่สุด จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.0 ญาติพ่ีน้อง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 เพ่ือน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 
คนท้องถิ่น 15 คน และอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5 ความถี่ และร้อยละ บริเวณร้านอาหารที่นิยมใช้บริการ (n=406) 

บริเวณร้านอาหารที่นิยมใช้บริการ ความถี(่จ านวน) ร้อยละ 

1) ร้านอาหารริมน้ า 268 66.0 
2) ร้านอาหารริมทาง 54 13.3 
3) ร้านอาหารบริเวณตลาดกลางอยุธยา 45 11.1 
4) ร้านอาหารที่มองเห็นโบราณสถาน 36 8.9 
5) อ่ืนๆ 2 0.5 
6) ร้านอาหารในโรงแรม 1 0.2 

รวม 406 100.0 
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จากผลการวิเคราะห์บริเวณร้านอาหารที่นิยมใช้บริการ ในตางรางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม นิยมใช้บริการร้านอาหารริมน้ ามากที่สุด จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 
รองลงมา คือ ร้านอาหารริมทาง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ร้านอาหารบริเวณตลาดกลาง
อยุธยา จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ร้านอาหารที่มองเห็นโบราณสถาน จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.9 อ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และร้านอาหารในโรงแรม จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6 ความถี่ และร้อยละ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ (n=406) 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ความถี(่จ านวน) ร้อยละ 

1) 11.01 - 13.00 น. (เที่ยง) 162 39.9 
2) 13.01 - 15.00 น. (บ่าย) 65 16.0 
3) 17.01 น. เป็นต้นไป 64 15.8 
4) 15.01 - 17.00 น. (เย็น) 54 13.3 
5) 09.01 - 11.00 น. (สาย) 39 9.6 
6) 07.00 - 09.00 น. (เช้า) 22 5.4 

รวม 406 100.0 
 
จากการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น ในตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นในช่วงเวลา 11.01 – 13.00 น. (เที่ยง) มากที่สุด จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 เวลา 13.01 – 15.00 น. (บ่าย) จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
เวลา 17.01 น. เป็นต้นไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 เวลา 15.01 – 17.00 น. (เย็น) จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 เวลา 09.01 – 11.00 น. (สาย) จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และ
เวลา 07.00 – 09.00 น. (เช้า) จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.7 ความถี่ และร้อยละ ช่องทางการเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่น (n=406) 

ช่องทางการเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่น 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เลือก ไม่เลือก 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
1) สื่ออินเตอร์เน็ต 281 69.2 125 30.8 
2) เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จักแนะน า 222 54.5 184 45.5 
3) สื่อโทรทัศน์ 188 46.3 218 53.7 
4) คนท้องถิ่นแนะน า 128 31.5 278 68.5 
5) ป้ายโฆษณาตามทาง 118 29.0 288 71.0 
6) สื่อหนังสือพิมพ์ 25 6.2 381 93.8 
7) สื่อนิยยสาร/วารสาร 23 5.6 383 94.4 
8) สื่อวิทยุ 17 4.2 389 95.8 
9) สื่อแผ่นพับ/ใบปลิว 16 4.0 390 96.0 
10) อ่ืนๆ 4 0.9   

 
จากการวิเคราะห์ช่องทางการรู้จักร้านอาหารท้องถิ่น ในตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบรู้จักร้านอาหารท้องถิ่นได้จากทาง สื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด จ านวน 281 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.2 ไม่เลือกจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จัก
แนะน า จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ไม่เลือกจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 สื่อ
โทรทัศน์ จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 ไม่เลือกจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 คน
ท้องถิ่นแนะน า จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5  ไม่เลือกจ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 
ป้ายโฆษณาตามทาง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ไม่เลือกจ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.0 สื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ไม่เลือกจ านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.8 สื่อนิตยสาร/วารสาร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ไม่เลือกจ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.4 สื่อวิทยุ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ไม่เลือกจ านวน 389 คน คิดป็นร้อยละ 95.8 สื่อ
แผ่นพับ/ใบปลิว จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ไม่เลือกจ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 
และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย…………………………. 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความต้องการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ข้อค าถาม ได้แก่  
1) ความต้องการด้านประสบการณ์ และ 2) ความต้องการด้านการเรียนรู้อาหารท้องถิ่น ตามล าดับ 
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.8 ความถี่ และร้อยละ ความต้องการด้านประสบการณ์ (n=406) 

ความต้องการด้านประสบการณ์ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เลือก ไม่เลือก 
ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1) ประสบการณ์ด้านรสชาติ 292 71.9 114 28.1 
2) ประสบการณ์ด้านบรรยากาศร้านอาหารท้องถิ่น 286 70.5 120 29.5 
3) ประสบการณ์ความแปลกใหม่ 202 49.7 204 50.3 
4) อ่ืนๆ 4 0.9   

 
จากการวิเคราะห์ความต้องการด้านประสบการณ์ ในตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความต้องการประสบการณ์ด้านรสชาติมากที่สุด จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ไม่เลือก
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมา คือ ประสบการณ์ด้านบรรยากาศร้านอาหารท้องถิ่น 
จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ไม่เลือกจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ประสบการณ์
ความแปลกใหม่ จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9 ความถี่ และร้อยละ ความต้องการด้านการเรียนรู้อาหารท้องถิ่น (n=406) 

ความต้องการด้านการเรียนรูอ้าหารท้องถิ่น 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เลือก ไม่เลือก 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
1) เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร 262 64.5 144 35.5 
2) เรียนรู้วิถีการกินของคนท้องถิ่น 253 62.3 153 37.7 
3) เรียนรู้เรื่องเล่าของอาหารท้องถิ่น 163 40.2 243 59.8 
4) เรียนรู้ขั้นตอนการท าอาหาร 95 23.4 311 76.6 
5) อ่ืนๆ 8 1.9   

 
จากการวิเคราะห์ความต้องการด้านการเรียนรู้อาหารท้องถิ่น ในตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการด้านการเรียนรู้เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.5 ไม่เลือกจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา คือ เรียนรู้วิถีการกินของคนท้องถิ่น 
จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ไม่เลือกจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 เรียนรู้เรื่องเล่า
ของอาหารท้องถิ่น จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 ไม่เลือกจ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.8 เรียนรู้ขั้นตอนการท าอาหาร จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ไม่เลือกจ านวน 311 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.6 และอ่ืนๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหาร
ท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ผลเพ่ือหาตัวแปรศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหาร
ท้องถิ่น จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 406 คน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

4.4.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Mean and SD) 
4.4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
 

4.4.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and SD) (n=406) 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

 
 
 
 

ศักยภาพการตลาดการท่องเทียวเชิงอาหาร �̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    

1) ความหลากหลายของเมนูอาหาร 3.97 .698 มาก 

2) อาหารสดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 4.02 .733 มาก 

3) การตกแต่งอาหารมีความสวยงาม 3.86 .753 มาก 

4) มีการใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหาร 3.84 .783 มาก 

5) มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร  3.92 .755 มาก 

6) อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 4.05 .727 มาก 

7) รสชาติของอาหาร 4.11 .712 มาก 

รวม 3.97 .737 มาก 

ด้านราคา    

8) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร 3.81 .752 มาก 

9) ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร 3.82 .742 มาก 

รวม 3.81 0.747 มาก 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

ศักยภาพการตลาดการท่องเทียวเชิงอาหาร �̅� S.D. แปลผล 

ด้านท าเลที่ตั้ง    

ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก 3.93 .772 มาก 

1) มีป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน 3.83 .841 มาก 

2) อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 4.00 .735 มาก 

3) ที่ตั้งของร้านมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศ 4.00 .734 มาก 

4) มีที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย 3.70 .988 มาก 

รวม 3.89 .814 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    

5) มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้าน 3.55 .856 มาก 

6) มีการแจกรางวัลและของที่ระลึก 3.27 1.019 ปานกลาง 

7) มีการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคม
ออนไลน์ 

3.67 .884 มาก 

8) มีป้ายโฆษณาร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ 

3.61 .876 มาก 

รวม 3.52 .909 มาก 

ด้านกระบวนการการส่งมอบ    

9) สามารถโทรส ารองที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า 3.68 .835 มาก 

10) มีการต้อนรับอย่างเอาใจใส่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 3.81 .893 มาก 

11) ได้รับอาหารในเวลาที่รวดเร็วและถูกต้อง 3.84 .851 มาก 

รวม 3.78 .860 มาก 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ด้าน
ท าเลที่ตั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 ด้านพนักงานผู้ ให้บริการ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 และด้าน
สภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
 
 
 
 
 
 

ศักยภาพการตลาดการท่องเทียวเชิงอาหาร �̅� S.D. แปลผล 

ด้านพนักงานให้บริการ    

12) พนักงานมีการต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส 3.97 .851 มาก 

13) พนักงานมีความเป็นกันเองกับลูกค้า 3.87 .826 มาก 

14) พนักงานสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า
ได ้

3.96 .799 มาก 

15) พนักงานมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร 3.93 .770 มาก 

16) พนักงานให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3.89 .823 มาก 

รวม 3.92 .813 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมของร้านอาหารท้องถิ่น    

17) อากาศภายในร้านถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอัด 3.93 .807 มาก 

18) บรรยากาศภายในร้านให้ความรู้สึกผ่อนคลายและ
ปลอดภัย 

3.92 .800 มาก 

19) มีการตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป 3.84 .825 มาก 

20) มีการตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 3.90 .873 มาก 

รวม 3.89 .826 มาก 
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4.4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Exploratory Analysis: EFA) ของศักยภาพ
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่น  

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยก าหนดให้ค่า Factor 
loading ของตัวแปรไม่น้อยกว่า 0.5 และจัดกลุ่มองค์ประกอบตัวแปรใหม่ เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ (Multiple Linear Regression) ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

 

องค์ประกอบที่ 1 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม 

Factor 
Loading 

Conbrach’s 
Alpha 

1) พนักงานมีการต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส .751 .924 
2) พนักงานมีความเป็นกันเองกับลูกค้า .774  
3) พนักงานสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่มให้

ลูกค้าได้ 
.734 

 

4) พนักงานมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร .690  
5) พนักงานให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว .645  
6) อากาศภายในร้านถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอัด .620  
7) บรรยากาศภายในร้านให้ความรู้สึกผ่อนคลายและ

ปลอดภัย 
.659 

 

8) มีการตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป .616  
9) มีการตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น .603  

องค์ประกอบที่ 2 
ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง 

 
 

10) มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้าน .739 .870 
11) มีการแจกรางวัลและของที่ระลึก .764  
12) มีการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคม

ออนไลน์ 
.731 

 

13) มีป้ าย โฆษณาร้ านอาหารท้องถิ่ นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ 

.724 
 

14) สามารถโทรส ารองที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า .618  
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถจัดกลุ่มใหม่ได้

ทั้งหมด 5 กลุ่ม จ านวน 25 ตัวแปร จากเดิมมี 30 ตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach's 
Alpha) เท่ากับ .950 และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure) เท่ากับ .936 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 
ด้านท าเลที่ตั้งของร้าน 

Factor 
Loading 

Conbrach’s 
Alpha 

15) ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก .685 .859 
16) มีป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน .705  
17) อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ .729  
18) ที่ตั้งของร้านมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศ .687  
19) มีที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย .674  

องค์ประกอบที่ 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

  

20) การตกแต่งอาหารมีความสวยงาม .715 .845 
21) มีการใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหาร .797  
22) มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร  .772  
23) อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ .654  

องค์ประกอบที่ 5 
ด้านราคาอาหาร 

  

24) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ .788 .885 
25) ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร .769  
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4.5 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

การวิเคราะห์ผลกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 406 คน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

4.5.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and S.D.) 
4.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 
4.5.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Mean and SD) 

 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น �̅� S.D. แปลผล 

ขั้นรับรู้ความต้องการ    

1) ต้องการรับประทานอาหารเพ่ือบรรเทาความหิว 3.86 .810 มาก 

2) ต้องการลิ้มลองรสชาติของอาหารท้องถิ่น 4.11 .689 มาก 

3) ต้องการสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น 4.16 .697 มาก 

4) ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่น 

3.97 .740 มาก 

5) ต้องการรับประทานอาหารจากกระแสละคร
โทรทัศน์ 

3.65 .951 มาก 

รวม 3.94 0.777 มาก 

ขั้นค้นหาข้อมูล    

6) ค้ นห าจ าก อิน เ ต อ ร์ เ น็ ต  เ ช่ น  Trip advisor, 
Wongnai เป็นต้น 

3.87 .907 มาก 

7) สอบถามศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น 3.49 .973 มาก 

8) ได้รับค าแนะน าจากญาติหรือเพ่ือน 3.81 .888 มาก 

9) ได้รับข้อมูลจากการโฆษณาทางรายการโทรทัศน์ 3.68 .886 มาก 

รวม 3.71 0.931 มาก 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 

กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น �̅� S.D. แปลผล 

ขั้นประเมินทางเลือก    

10) ท่านคัดกรองตัว เลือกร้านอาหารจากราคาที่
เหมาะสมกับงบประมาณของท่าน 

4.00 .710 มาก 

11) ท่านพิจารณาจากเมนูและหน้าตาอาหารในร้าน  3.93 .750 มาก 

12) ท่านพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของร้าน 3.86 .826 มาก 

13) ท่านพิจารณาจากรูปภาพบรรยากาศของร้าน 3.95 .764 มาก 

14) ท่านพิจารณาจากราคาของเมนูอาหารที่เหมือนกัน 3.91 .752 มาก 

15) ท่านพิจารณาจากระยะทางการเดินทางเข้าถึงร้าน 3.87 .750 มาก 

16) ท่านพิจารณาจากความคิดเห็นในสังคมออนไลน์  3.85 .872 มาก 

รวม 3.91 0.775 มาก 

ขั้นตัดสินใจใช้บริการ    

17) ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีการท าโปรโมชั่นลดราคา มี
ผลต่อการตัดสินใจ 

3.93 .868 มาก 

18) ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีการตกแต่งร้านและอาหาร
แตกต่างจากท่ีอ่ืนมีผลต่อการตัดสินใจ 

3.96 .786 มาก 

19) ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยประสบมากับร้านอาหาร
มีผลกับการตัดสินใจ 

4.11 .789 มาก 

รวม 4.00 0.610 มาก 

ขั้นประเมินหลังใช้บริการ    

20) ค่าใช้จ่ ายในมื้ ออาหารคุ้มค่ ากับปริมาณและ
คุณภาพที่ได้รับ 

3.99 .744 มาก 

21) ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 3.92 .741 มาก 

22) ความพึงพอใจภาพรวมการใช้บริการในครั้งนี้ 3.92 .734 มาก 

23) ความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้ า 3.95 .794 มาก 

รวม 3.94 0.753 มาก 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ขั้นการรับรู้ความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94 ขั้นการค้นหาข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ขั้นประเมินทางเลือก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ขั้นการ
ตัดสินใจใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และข้ันประเมินหลังการใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
 

4.5.2 ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ อ ง ค์ ป ร ะ กอบ  (Factor Exploratory Analysis: EFA) ข อ ง
กระบวนการตัดสินของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยก าหนดให้ค่า Factor 
loading ของตัวแปรไม่น้อยกว่า 0.5 และจัดกลุ่มองค์ประกอบตัวแปรใหม่ เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ (Multiple Linear Regression) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

องค์ประกอบที่ 1 
ขั้นการประเมินเลือกร้านอาหารท้องถิ่น 

Factor 
Loading 

Conbrach’s 
Alpha 

1) ท่ านคัดกรองตั ว เลื อกร้ านอาหารจากราคาที่
เหมาะสมกับงบประมาณของท่าน 

.527 
.857 

2) ท่านพิจารณาจากเมนูและหน้าตาอาหารในร้าน  .587  
3) ท่านพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของร้าน .683  
4) ท่านพิจารณาจากรูปภาพบรรยากาศของร้าน .709  
5) ท่านพิจารณาจากราคาของเมนูอาหารที่เหมือนกัน .717  
6) ท่านพิจารณาจากระยะทางการเดินทางเข้าถึงร้าน .621  
7) ท่านพิจารณาจากความคิดเห็นในสังคมออนไลน์  .614  

องค์ประกอบที่ 2 
ขั้นการประเมินหลังใช้บริการ 

  

8) ค่าใช้จ่ายในมื้ออาหารคุ้มค่ากับปริมาณและคุณภาพ
ที่ได้รับ 

.572 
.859 

9) ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน .783  
10) ความพึงพอใจภาพรวมการใช้บริการในครั้งนี้ .839  
11) ความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้ า .747  
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 3  
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

Factor 
Loading 

Conbrach’s 
Alpha 

12) ต้องการรับประทานอาหารจากกระแสละครโทรทัศน์ .668 .801 
13) สอบถามศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น .765  
14) ได้รับค าแนะน าจากญาติหรือเพ่ือน .570  
15) ได้รับข้อมูลจากการโฆษณาทางรายการโทรทัศน์ .705  

องค์ประกอบที่ 4 
ขั้นการรับรู้ความต้องการไปร้านอาหารท้องถิ่น 

  

16) ต้องการรับประทานอาหารเพ่ือบรรเทาความหิว .564 .826 
17) ต้องการลิ้มลองรสชาติของอาหารท้องถิ่น .822  
18) ต้องการสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น .758  

องค์ประกอบที่ 5 
ขั้นตัดสินใจใช้บริการ 

  

19) ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีการท าโปรโมชั่นลดราคา มีผล
ต่อการตัดสินใจ 

.807 
.814 

20) ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีการตกแต่งร้านและอาหาร
แตกต่างจากท่ีอ่ืนมีผลต่อการตัดสินใจ 

.815 
 

21) ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยประสบมากับร้านอาหารมี
ผลกับการตัดสินใจ 

.534 
 

 
จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถจัด

กลุ่มใหม่ได้ทั้งหมด 5 กลุ่ม จ านวน 21 ตัวแปร จากเดิมมี 23 ตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Cronbach's Alpha) เท่ากับ .922 และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure) เท่ากับ .917 
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4.6 การวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์  (Multiple Linear Regression) ระหว่ าง
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารและกระบวนการตัดสินเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ เพ่ือหาตัวแปรของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นทั้งหมด 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ
ส ารองที่นั่ง 3) ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร 4) ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และ 5) ด้านราคาอาหาร 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านพนักงาน

ผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อมกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

 
จากตางรางที่ 4.14 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านพนักงานผู้

ให้บริการและสภาพแวดล้อม มีความสัมพันพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยที่การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปมีความสัมพันธ์สูง
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา คือ การตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 55.7 
การบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เมนูอาหารมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 54.7 ความเป็นกันเองกับลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 53.7 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม กระบวนการตัดสินใจ 
R p value 

1) การต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส .487 .000 
2) ความเป็นกันเองกับลูกค้า .537 .000 
3) ความสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า .518 .000 
4) การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร .547 .000 
5) การบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว .550 .000 
6) อากาศภายในร้านถ่ายเท ไม่อึดอัด .497 .000 
7) บรรยากาศภายในร้านผ่อนคลายและปลอดภัย .527 .000 
8) การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป .573 .000 
9) การตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น .557 .000 
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บรรยากาศภายในร้านผ่อนคลายและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 52.7 ความสามารถแนะน าอาหารและ
เครื่องดื่มให้ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 51.8 อากาศภายในร้านถ่ายเท ไม่อึดอัด คิดเป็นร้อยละ 49.7 และ
การต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดเป็นร้อยละ 48.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านพนักงานผู้

ให้บริการและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่น 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
และสภาพแวดล้อม 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การ

ถ่ายรูป 
.167 .035 .275 4.770 .000 

2) การบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว .140 .032 .229 4.395 .000 
3) การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

เมนูอาหาร 
.122 .034 .187 3.538 .000 

4) การตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น .080 .034 .140 2.363 .019 

R = .681, 𝑅2= .459 F = 86.869, p value < 0.001 
 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านพนักงานผู้ให้บริการ

และสภาพแวดล้อมส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านพนักงานผู้
ให้บริการและสภาพแวดล้อม พบว่า การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 28 

(𝛽= .275, t = 4.770) รองลงมา คือ การบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 23 (𝛽= .229, t 
= 4.395) การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 19 (𝛽= .187, t =3.538) และการ
ตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 14 (𝛽= .140, t = 2.363) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านพนักงาน
ผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม ผลวิเคราะห์ 

H1.1 การต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธ 

H1.2 ความเป็นกันเองกับลูกค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธ 

H1.3 ความสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า  มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธ 

H1.4 การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

สนับสนุน 

H1.5 การบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สนับสนุน 

H1.6 อากาศภายในร้านถ่ายเท ไม่อึดอัด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธ 

H1.7 บรรยากาศภายในร้ านผ่อนคลายและปลอดภัย  มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธ 

H1.8 การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

สนับสนุน 

H1.9 การตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านพนักงานผู้

ให้บริการและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร  การบริการได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป มีความสัมพันธ์อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในขณะที่ ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม
ประกอบด้วย การต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ความเป็นกันเองกับลูกค้า  ความสามารถแนะน าอาหาร
และเครื่องดื่มให้ลูกค้า อากาศภายในร้านถ่ายเท ไม่อึดอัด บรรยากาศภายในร้านผ่อนคลายและ
ปลอดภัย และการตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการ

ส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่งกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

 
จากตางรางที่ 4.17 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการส่งเสริม

การตลาดและการส ารองที่นั่ง มีความสัมพันพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยที่การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ การมีป้ายโฆษณาร้านอาหารท้องถิ่นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 51.7 การส ารองที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้ามี
ความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 50.8 การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้านมีความสัมพันธ์ 
คิดเป็นร้อยละ 48.5 การแจกรางวัลและของที่ระลึกมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 47.3 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง กระบวนการตัดสินใจ 

r p value 
1) การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้าน .485 .000 
2) การแจกรางวัลและของที่ระลึก .473 .000 
3) การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์ .538 .000 
4) การมีป้ายโฆษณาร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่ 

ท่องเที่ยว 
.517 .000 

5) การส ารองท่ีนั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า .508 .000 
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ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการส่งเสริม
การตลาดและการส ารองที่นั่งที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่น 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และส ารองที่นั่ง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error 𝛽 
1) การประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร

ท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์ 
.173 .028 .305 6.241 .000 

2) การส ารองท่ีนั่งและสั่งอาหารได้
ล่วงหน้า 

.152 .029 .253 5.265 .000 

3) การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
หากมีการเช็คอินที่ร้าน 

.115 .028 .196 4.030 .000 

R = .623, 𝑅2= .387, F = 84.800 p value < 0.001 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการส่งเสริม
การตลาดและส ารองที่นั่ง ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้าน
การส่งเสริมการตลาดและส ารองที่นั่ง พบว่า  การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคม
ออนไลน์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

คิดเป็นร้อยละ 31 (𝛽= .305, t = 6.241) รองลงมา คือ การส ารองที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็น

ร้อยละ 25 (𝛽= .253, t = 5.265) และการมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้าน ส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 

20 (𝛽= .196, t = 4.030) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่งที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ผลวิเคราะห์ 

H2.1 การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้าน สนับสนุน 
H2.2 การแจกรางวัลและของที่ระลึก ปฏิเสธ 
H2.3 การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์ สนับสนุน 
H2.4 การมีป้ายโฆษณาร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่ 

ท่องเที่ยว 
ปฏิเสธ 

H2.5 การส ารองท่ีนั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า สนับสนุน 
 
จากตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการ

ส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ประกอบด้วย การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่
ร้านการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์การส ารองที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในขณะที่ ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการส่งเสริม
การตลาดและการส ารองที่นั่ง  ประกอบด้วย การแจกรางวัลและของที่ระลึก และการมีป้ายโฆษณา
ร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ตารางที่ 4.20 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านท าเล

ทีต่ั้งของร้านอาหารกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร กระบวนการตัดสินใจ 

r p value 
1) ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก .440 .000 
2) ป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน .478 .000 
3) ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ .499 .000 
4) ที่ตั้งของร้านมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศ .482 .000 
5) ที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย .440 .000 
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จากตางรางที่ 4.20 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านท าเลที่ตั้งของ
ร้านอาหาร มีความสัมพันพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญมีความสัมพันธ์สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
49.9 รองลงมา คือ ที่ตั้งของร้านมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 48.2 ป้าย
บอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจนมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 47.8 ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่น
เข้าถึงได้สะดวกและที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัยมีความสัมพันธ์เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 44.0 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.21 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านท าเลที่ตั้ง

ของร้านอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝛽 
1) ที่ตั้ งอยู่ ใกล้สถานที่ท่อง เที่ยว

ส าคัญ 
.163 .037 .239 4.376 .000 

2) ที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่ 
โดดเด่น 

.100 .040 .146 2.480 .014 

3) ป้ า ยบอกทาง ไปร้ านอาห า ร
ท้องถิ่นชัดเจน 

.070 .037 .118 1.922 .055 

4) ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึง
ได้สะดวก 

.074 .036 .113 2.024 .044 

5) ที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย .057 .029 .113 1.991 .047 

R = .588, 𝑅2= .337, F = 42.193, p value < 0.05, p value < 0.001 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านท าเลที่ตั้งของ
ร้านอาหาร ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
คิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร 
พบว่า ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 24 (𝛽= .239, t = 4.376) รองลงมา คือ ที่ตั้งของ
ร้านมีบรรยากาศที่โดดเด่น ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 15 (𝛽= .146, t = 2.480) ป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่น
ชัดเจน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิด

เป็นร้อยละ 12 (𝛽= .118, t = 1.922) ) ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก และที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภัย ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 11 (𝛽= .113, t = 2.024 และ t = 1.991) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านท าเลที่ตั้ง

ของร้านอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร ผลวิเคราะห์ 
H3.1 ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก สนับสนุน 
H3.2 ป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน สนับสนุน 
H3.3 ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ สนับสนุน 
H3.4 ที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่โดดเด่น สนับสนุน 
H3.5 ที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านท าเลที่ตั้ง

ของร้านอาหาร ประกอบด้วย ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก ป้ายบอกทางไปร้านอาหาร
ท้องถิ่นชัดเจน ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่โดดเด่น และที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภัย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
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ตารางที่ 4.23 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

 
จากตางรางที่ 4.23 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

มีความสัมพันพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยที่อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ  51.4 รองลงมา 
คือ การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร คิดเป็นร้อยละ 47.6 การใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่ง
อาหารมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 46.5 และการตกแต่งอาหารมีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 
46.1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.24 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านผลิตภัณฑ์

อาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝛽 
1) อาหารมีความโดดเด่นและเป็น

เอกลักษณ์ 
.207 .036 .301 5.812 .000 

2) การตกแต่ ง อาหา รมี ค ว า ม
สวยงาม 

.145 .033 .217 4.397 .000 

3) การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุง
อาหาร 

.122 .035 .183 3.425 .001 

R = .585, 𝑅2= .337, F = 69.572, p value < 0.001 
 

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการตัดสินใจ 
r p value 

1) การตกแต่งอาหารมีความสวยงาม .461 .000 
2) การใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหาร .465 .000 
3) การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร  .476 .000 
4) อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ .514 .000 
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อย
ละ 34 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่า อาหารมี
ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 30 (𝛽= .301, t = 5.812) รองลงมา คือ การตกแต่งอาหารมี
ความสวยงาม ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย คิดเป็นร้อยละ 22 (𝛽= .217, t = 4.397) และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 18  

(𝛽= .183, t = 3.425) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านผลิตภัณฑ์

อาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลวิเคราะห์ 
H4.1 การตกแต่งอาหารมีความสวยงาม สนับสนุน 
H4.2 การใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหาร ปฎิเสธ 
H4.3 การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร  สนับสนุน 
H4.4 อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สนับสนุน 
 
จากตารางที่ 4.25 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านผลิตภัณฑ์

อาหาร ประกอบด้วย การตกแต่งอาหารมีความสวยงาม การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร และ
อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในขณะที่ ศักยภาพการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย การใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหาร ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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ตารางที่ 4.26 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านราคา
อาหารกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

 
จากตางรางที่ 4.26 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านราคาอาหาร มี

ความสัมพันพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยที่ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหารมีความสัมพันธ์สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ  46.2 
รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 43.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.27 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านราคาอาหาร

ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

ด้านราคาอาหาร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ร าค ามี ค ว าม เหมา ะส ม กั บ

ปริมาณของอาหาร 
.213 .049 .315 4.369 .000 

2) ร าค ามี ค ว าม เหมา ะส ม กั บ
คุณภาพของอาหาร 

.123 .048 .184 2.553 .011 

R = .475, 𝑅2= .222, F = 58.719, p value < 0.01, p value < 0.001 
 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านราคาอาหาร ส่งผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 22 
ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านราคาอาหาร พบว่า ราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพของอาหาร ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 31 (𝛽= .315, t = 4.369) รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะสม

ด้านราคาอาหาร กระบวนการตัดสินใจ 
r p value 

1) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร .435 .000 
2) ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร .462 .000 
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กับปริมาณของอาหาร ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 18 (𝛽= .184, t = 2.553) 
 
ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านราคา

อาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านราคาอาหาร ผลวิเคราะห์ 

H5.1 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร สนับสนุน 
H5.2 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.28 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านราคาอา

หา ประกอบด้วย ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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4.7 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารท้องถิ่นในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบ
เจาะจงตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยตั้งไว้ จึงพบกลุ่มตัวอย่างที่ท าใหเข้อมูลอ่ิมตัวหรือข้อมูลซ้ ากันที่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 15 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

4.7.1 ข้อมูลทั่วไปของร้านอาหาร 
4.7.2 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.7.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
4.7.4 สรุปภาพรวมการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
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4.7.1 ข้อมูลทั่วไปของร้านอาหารท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ปู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นที่ 

ล าดับ ชื่อร้านอาหาร ที่ตั้ง ระยะเวลา
ด าเนินธุรกิจ 

เมนูแนะน า เอกลักษณ์ของร้าน 

1 กุ้งเพ่ือนแพรว ตลาดกลางอยุธยา 30 ปี กุ้งเผา,ปลาเผา น้ าจิ้มรสเด็ด 
การย่างกุ้ง 

2 บุษบา คาเฟท์ ในเกาะเมืองอยุธยา  
 

3 ปี ส ป า เ ก ต ตี้ ผั ด
ไทย , บุษบาลา
เ ต้ ,  เ ส้ น ใ ห ญ่
อยุธยาซอสกุ้ง
ต้มย า 

ก า ร น า เ อ ก ลั ก ษ ณ์
อาหารท้องถิ่นมาประ
ยุกษ์ให้ทันสมัย 

3 ส ว น อ า ห า ร
ริมน้ า 

ตลาดกลางอยุธยา 33 ปี กุ้งเผา,ปลาเผา,
แกงคั่วหอยขม,
ทอดมันกุ้ง 

รสชาติอาหาร 
บรรยากาศริมน้ า 

4 ผ่องพรรณกุ้ง
เผา 

สาขา 1 ตลาดกลาง
อยุธยา  
สาขา 2 ตลาดราช
มงคล 

10 ปี กุ้งเผา อาหาร
ทะเลปูเป็น 

น้ าจิ้มอร่อย 
อาหารสด  
การบริการ 

5 เดอริวา  
อโยธยา 

ในเกาะเมืองอยุธยา   3 ปี กุ้งแม่น้ าเผา บรรยากาศริมน้ า  
ต ร ง ข้ า ม กั บ โ บ ส ถ์
กลางคืนไฟสวยงาม 
การตกแต่งร้าน 

6 ก รุ ง เ ก่ า
ก๋วยเตี๋ยวเรือ 

ในเกาะเมืองอยุธยา 7 ปี ก๋วยเตี๋ยวเรือ รสชาติไม่ต้องปรุงเพิ่ม 
สะอาด เป็นกันเอง 

7 ท่าหลวง ในเกาะเมืองอยุธยา 3 ปี กุ้งนางทอดพริก
เกลือ,ปลาช่อน
,เ ป็ ด ท อ ด ท่ า
หลวง 

บรรยากาศริมน้ า 
การตกแต่ง 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อร้านอาหาร ที่ตั้ง ระยะเวลา
ด าเนินธุรกิจ 

เมนูแนะน า เอกลักษณ์ของร้าน 

8 ก๋วยเตี๋ยวเรือ
คลองสระบัว 

ในเกาะเมืองอยุธยา 23 ปี ก๋วยเตี๋ยวเรือ, 
ผัดไทยกุ้งสด 

การบริการรวดเร็ว 

9 บ้านอู่ทอง ในเกาะเมืองอยุธยา 25 ปี กุ้ ง แม่น้ า ,ปลา
เนื้ออ่อนฉู่ฉี ่

รสชาติอาหารดั้งเดิม  

10 ครัวนายพัน ในเกาะเมืองอยุธยา 13 ปี ส้มต า,ย าถั่วพ,ู 
ปูนิ่มหลน 

การแตกแต่งแบบไทย 
ห้องแอร์ 

11 บ้านไม้ริมน้ า ในเกาะเมืองอยุธยา 20 ปี ปลา เนื้ อ อ่ อน
ฉู่ฉี่ ,กุ้งเผา ,ปูไข่
หลน 

รสชาติ 
การบริการ 

12 ไทรทองริเวอร์ ในเกาะเมืองอยุธยา 29 ปี กุ้งแม่น้ า,ปลาม้า อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่  
ติดริมแม่น้ า 

13 ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ป้าเล็ก 

ในเกาะเมืองอยุธยา 40 ปี ก๋วยเตี๋ยวเรือ รสชาติไม่ต้องปรุง 

14 ผักหวาน ในเกาะเมืองอยุธยา 16 ปี ผัดไทยผักหวาน
,เห็ดทอด 

ผักหวาน 

15 กู๊ดวิว นอกเกาะเมอืง 16 ปี กุ้ ง เผา ,แกงส้ม
,ต้ ม ย า ป ล า
แม่น้ า 

การตกแต่งด้วยไม้  
อยู่นอกเมือง  
มีที่จอดรถเยอะ 

 
 จากตารางที่ 4.29 แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้ง
กระจายอยู่ทั้งในบริเวณเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาที่เปิดด าเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ 3 – 40 ปี ขึ้นไป กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยประมาณ 80-90% และมักมาเป็นกลุ่มเพ่ือน
หรือกลุ่มครอบครัว เมนูแนะน าที่โดดเด่นส่วนใหญ่ คือ กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยวเรือ เมนูปลาต่างๆ เอกลักษณ์
การตกแต่งร้านขึ้นอยู่ความสะดวกหรือความชอบของเจ้าของร้าน เช่น การตกแต่งด้วยไม้มาท าเป็น
โต๊ะ มีต้นไม้บริเวณรอบร้าน รูปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือตกแต่งด้วย
เอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นร้านที่ไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมาก
นัก บางร้านใช้บรรยากาศริมแม่น้ า รสชาติ การบริการ และบริเวณที่จอดรถที่กว้างขวาง ไม่ต้องเจอ
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กับการจราจรที่ติดขัดในเมืองมาเป็นจุดแข็งเพ่ือดึงดูดลูกค้า อีกทั้งร้านที่ไม่ได้มีบรรยากาศริมแม่น้ า 
มักใช้การตกแต่งอาหารที่สวยงาม และการจัดตกแต่งบริเวณภายร้านให้สวยงาม เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้า
วัยรุ่น และวัยท างานที่นิยมมาถ่ายรูปและต้องการความรู้สึกท่ีผ่อนคลายจากวิถีชีวิตในสังคมเมือง 
 

4.7.2 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 4.30 สรุปค านิยามของอาหารท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ ค านิยามความมหายอาหารท้องถิ่น 
ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 

1) อาหารที่มีวิธีการท าสืบทอดมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน 

/ / / /  / / / /  / / / / / 

2) อาหารที่ท ารับประทานกันเอง
ในครอบครัว 

   /   / /  /     / 

3) วัตถุดิบการประกอบอาหารมี
ในท้องถิ่นมาตั้งแต่อดีต 

 / /  /     /  / /  / 

4) มีต้นต ารับการท าจากท้องถิ่น /     /   /  /  /   

 
แหล่งที่มา ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2561 
 
 จากตารางที่ 4.30 สามารถสรุปค านิยามของ “อาหารท้องถิ่น” หมายถึง อาหารที่มี
กระบวนการท าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต มีการสอนวิธีการปรุงตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ตั้งแต่รุ่นคุณยาย มาสู่รุ่นลูกและรุ่นหลาน กล่าวคือ มีการส่งผ่านภูมิปัญญาการท าอาหารมากันแบบรุ่น
สู่รุ่น และสามารถหาวัตถุดิบในการน ามาประกอบอาหารได้ในท้องถิ่น เช่น แม่น้ า ล าคลอง ในทุ่งนา 
โดยกระบวนการนั้นเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนการ
ตกแต่ง หรือมีการปรับการใช้ภาชนะให้เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย เพ่ือเป็นการต่อยอดดึงดูดให้คนรุ่น
ปัจจุบันมีคความสนใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น 
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ตารางที่ 4.31 สรุปกลยุทธ์การตลาดของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ประกอบการ กลยุทธ์การตลาดของร้านอาหารท้องถิ่น 

ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 
ด้านอาหาร 

1) วัตถุดิบคัดสรรจากแหล่งที่ดี     /  / / / / / / /   
2) รสชาติดี /  /  / / / / / / / / / / / 

3) สะอาด      /   /   / / / / 

4) สดใหม่ ร้อน /  / /     /  / / /  / 
5) การตกแต่งอาหารตามรูปภาพ  /     /    /     

6) การตกแต่งจานสวยงาม    / /  /  / /  /  / / 

7) อาหารให้ความรู้สึกถึงท้องถิ่น  /     /    /     
8) อาหารออกเร็ว   /     /     /   

ด้านราคา 

9) ราคาถูกกว่าที่อ่ืน   /             
10) ระดับกลางเหมือนร้านอ่ืน /   /  /  / / / / / / / / 

11) ราคาจับกลุ่มกลางขึ้นบน  /   /  /     /    
12) ราคาสมกับคุณภาพ  /  / /  /   / /     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

13) หน้าร้าน / / / / / / / / / / / / / / / 
14) บริการส่งบริเวณใกล้เคียง    /    /  /      

15) ขยายสาขาของร้าน    /            

16) ติดต่อผ่านเอเจนซี่      /  /    /   / / 
17) ออกงานนอกสถานที่        /  /  / /   

ด้านการส่งเสริมการตลาดและส ารองที่นั่ง 

18) ลูกค้าบอกต่อ /  / / / /  /  /  / /  / 
19) ลูกค้าเขียนรีวิวให้ /      /   /   /  / 

20) เว็บไซด์ของจังหวัดอยุธยา /               
21) ออนไลน์   / /  /  / / / / / /  / / 

22) รายการโทรทัศน์       /  /       
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23) สื่อท้องถื่น      /           

24) บล็อกเกอร์รีวิว  /  / /        /  / 
25) มีส่วนลดราคา 5-10%    /      / /     

26) โปรโมชั่นกินครบ แถม      /          

27) ส ารองที่นั่งและอาหาร / / / / /  / / / / / /    
28) ไม่รับจองวันเสาร์-อาทิตย ์  / /   /  /   /  /  / 

ด้านพนักงานและสภาพแวดล้อม 

29) พนักงานส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย   / /          /  
30) พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย / /   / / / / / / / / /  / 

31) พนักงานพาร์ทไทม์         /  /      
32) ใส่ใจลูกค้า  /  / / / / / / / / / / / / 

33) ยิ้มแย้ม แจ่มใส   /  /  / / /  / /  / / 

34) มีความเป็นกันเอง      /  / / /   /   
35) เป็นมิตรกับลูกค้า           /  /  / 

36) ขยัน ซื่อสัตย์              / / 

37) มีความรู้อาหารเบื้องต้น  /  / /  /   /      
38) แจ้งระยะเวลารอให้ลูกค้า  /    /       /   

39) ท าความสะอาดตลอดเวลา  /  / /           

40) จัดอบรมพนักงานสม่ าเสมอ   / / /  / /   / /   / 
41) ตกแต่งร้านให้รู้สึกผ่อนคลาย     /  /    / /  /  

42) ตกแต่งสบายๆ เหมือนอยู่บ้าน         /       
43) ตกแต่งมีเอกลักษณ์เป็นไทย         /       

44) ใช้ภาพถ่ายอยุธยาตกแต่งร้าน              /  

45) ใช้ไม้ในการตกแต่ง               / 
46) ร้านตกแต่งเฉพาะของร้าน /  /             

47) ส่วนกลาง อบจ.ดูแล /  / /            

48) ที่จอดรถน้อย /  / /  /   /    /   
49) ที่จอดรถเพียงพอ     /  / / /  / /  / / 
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จากตารางที่ 4.31 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีวิธีจัดการกับกลยุทธ์การตลาดภายใน
ร้านอาหารท้องถิ่นได้หลากหลายแบบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความถนัดของ
ผู้ประกอบการร้านนั้นซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1) ด้านอาหาร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับรสชาติ และความสะอาดมาเป็น
ล าดับแรก การคัดสรรวัตถุดิบจะมีการเลือกจากแหล่งที่ต่างกันขึ้นอยู่กับราคาอาหารที่จ าหน่ายในแต่
ละร้าน บางร้านเจ้าของร้านเป็นคนเลือกเอง บางร้านจะให้เป็นหน้าที่ของแผนกครัวเป็นผู้รับผิดชอบ 
ซึ่งในการเลือกวัตถดุิบดังกล่าว มีผู้ประกอบการหลายร้านที่ช่วยสนับสนุนการซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นจาก
ชาวบ้านโดยตรง นอกจากเรื่องของรสชาติและคุณภาพของอาหารแล้ว ผู้ประกอบการบางร้านยังให้
ความส าคัญกับการตกแต่งอาหารและจานอาหารต้องเป็นไปตามที่ภาพปรากฏฎไว้ในเมนูอาหาร 
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มักตัดสินใจสั่งอาหารตามภาพ และคาดหวังจะได้ในสิ่งที่ตนเองเห็นในภาพ 
และจัดตกแต่งเมนูอาหารให้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่แตกต่างจากที่ลูกค้าได้รับใน
ชีวิตประจ าวัน ในขณะที่บางร้านไม่ได้ให้ความส าคัญกับการตกแต่งเมนูอาหารมากนัก แต่ให้
ความส าคัญกับการท าอาหารออกเสิร์ฟถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ร้านอาหารในบริเวณตลาด
กลางจะเน้นให้อาหารออกรวดเร็ว เพราะลูกค้าส่วนมากเป็นนักเดินทางมาเพ่ือแวะรับประทานอาหาร
และเดินไปที่อ่ืนต่อ จึงต้องการรับประทานอาหารที่ไม่ใช้เวลานานมากนัก 

2) ด้านราคาการจัดจ าหน่าย ส่วนใหญ่ราคาจะเป็นระดับกลางค่อนข้างจะราคาเดียวกันทุก
ร้าน และให้ความส าคัญว่าราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งหมายความว่ามี
บางร้านที่ตั้งราคาสูง เพราะเป็นการจับกลุ่มตลาดกลางขึ้นบน คุณภาพของอาหารจึงจ าเป็นต้องสูง
ตามไปด้วย ทั้งรสชาติและหน้าตาของอาหาร ในขณะที่บางร้านก็น าราคามาเป็นจุดดึงดูดลูกค้ามีการ
ท าป้ายราคาให้เห็นชัดเจน เพ่ือให้ลูกค้าทราบว่าร้านนั้นราคาอาหารประเภทเดียวกันถูกกว่าร้านอ่ืนใน
ท้องตลาด 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีการจ าหน่ายหน้าร้านเป็น
ช่องทางหลัก ทั้งมีร้านอยู่ริมน้ า บริเวณตลาดกลางอยุธยา หรือในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบาง
ร้านเมื่อธุรกิจอยู่ตัวแล้ว เริ่มมีการขยายเป็นสาขาสองเพ่ือรองรับลูกค้าได้มากข้ึน และบางร้านมีบริการ
ส่งในบริเวณที่ใกล้เคียง เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ เป็นกลุ่มคน ในพ้ืนที่  
นอกจากนั้นบางร้านจะมีการจ าหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจ าหน่าย เช่น บริษัทน าเที่ยว คนขับ
รถตุ๊กตุ๊ก หรือโรงแรมต่างๆ เพ่ือให้ส่งลูกค้ามาที่ร้านอาหารของตนเองและมีเป็นค่านายหน้าให้กับ
ตัวแทนจ าหน่ายเหล่านี้ประมาณ 5-10% และมีไปออกร้านนอกสถานที่บ้างตามโอกาสต่างๆ ซึ่งถือ
เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านของตนเองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอีกด้วย 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้การ
ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารของตนเองผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม กูเกิล ซึ่งขึ้นอยู่กับ
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ความสะดวกและความถนัดของผู้ประกอบการ บางร้านหากมีการบริการที่ดีและภาพรวมของการใช้
บริการอยู่ในระดับที่ดีและพึงพอใจต่อลูกค้า จะมีลูกค้าน าไปบอกต่อเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องให้มา
รับประทาน หรือน าไปเขียนรีวิวให้ในเว็บไซด์ต่างๆ ส าหรับบางร้านในช่วงเริ่มเปิดร้านใหม่ และ
ต้องการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจะมีการเชิญบล๊อกเกอร์มารับประทานอาหารและ
เขียนรีวิวให้ในทางบวก ซึ่งมีทั้งที่บล๊อกเกอร์มาเขียนให้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือจ้าง
เขียน ซึ่งการเขียนรีวิวต่างๆส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นในระบบออนไลน์ ในเว็บไซด์ มีเขียนลงใน
หนังสือบ้างเป็นบางส่วน ซึ่งบางร้านถ้ามีชื่อเสียงมากๆ หรือมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจะมีรายการ
โทรทัศน์เกี่ยวกับการชิมอาหารมาถ่ายท า และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุท้องถิ่น 
เป็นต้น สื่อเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้คนได้เห็น ได้ยิน และจะท าให้ชื่อร้านอาหารเป็นที่รู้จักคุ้นเคยมาก
ขึ้น นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านวิธีการต่างๆข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการบางร้านมีการใช้วิธีลด
ราคาค่าอาหาร 5-10 % หรือแถมเมนูอาหารให้ลูกค้าถ้าหากลูกค้ามีการเช็คอินหรือแชร์ร้านอาหารใน
สังคมออนไลน์ เพราะเป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มเพ่ือนของลูกค้าได้รู้จักร้านอาหารมากขึ้นอีกช่องทาง
หนึ่ง และในส่วนของการส ารองที่นั่งและอาหารล่วงหน้า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะรับจองเกือบทุก
ร้านแต่จะมีมัดจ าหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสะดวกที่ผู้ประกอบการตกลงกับลูกค้า ถ้ารู้จักหรือเคยมาใช้
บริการแล้วบางครั้งไม่เก็บมัดจ า แต่หากเป็นลูกค้าขาจรแล้วมีการสั่งอาหารล่วงหน้าด้วย จะมีการขอ
เก็บมัดจ าประมาณ 50 % เป็นการรับรองว่าลูกค้าจะมาแน่นอน เนื่องจากเคยมีบางครั้งลูกค้าสั่ง
อาหารแล้วไม่มาตามที่นัดท าให้ผู้ประกอบการขาดทุนในส่วนของต้นทุนอาหารที่ท ามาแล้ว และส่วน
ใหญ่ในวันเสาร์และอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงวันหยุดยาว มักจะไม่รับจองเนื่องจากมี
ลูกค้าเป็นจ านวนมากมาใช้บริการ ถ้ารับจองแล้วลูกค้ามาไม่ตรงเวลาจะท าให้เสียโอกาสในการรับ
ลูกค้าท่านอ่ืน และพนักงานจะไม่เพียงพอในการรับจองทางโทรศัพท์เพราะต้องช่วยบริการลูกค้าที่มา
หน้าร้านก่อนเป็นล าดับแรก 

5) ด้านพนักงานและสภาพแวดล้อม ร้านอาหารในอ าเภอพระนครศรีอยุธยามีพนักงาน
ประจ าร้านทั้งคนไทยและต่างด้าว แล้วแต่บริเวณร้านอาหาร เช่น ในตลาดกลางมักเป็นต่างด้าว
มากกว่าคนไทย แต่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามักเป็นคนไทยมากกว่า และในช่วงวันหยุดยาวหรือ
ช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก บางร้านจะใช้นักศึกษามาท างานพาร์ทไทม์เพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับนักศึกษาในท้องถิ่นระหว่างเรียน และท าให้การบริการลูกค้ารวดเร็วมากขึ้นด้วย  
คุณลักษณะของพนักงานส่วนใหญ่ ที่ผู้ประกอบการต้องการ คือ ขยัน สื่อสัตย์ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ยิ้ม
แย้ม เป็นมิตรกับลูกค้า และบางร้านมีความต้องการให้พนักงานเป็นกันเองกับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึก
ว่าเหมือนมารับประทานอาหารแล้วได้เพ่ือนใหม่ที่เป็นมิตรด้วย บางร้านจะมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหารเบื้องต้นให้กับพนักงานส่วนหน้าที่ต้องเจอกับลูกค้าโดยตรง เพ่ือสามารถแนะน าและ
ตอบค าถามเกี่ยวกับอาหารที่ลูกค้าต้องการทราบได้ และส่วนของสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะให้
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พนักงานคอยดูแลเช็ดโต๊ะ ท าความสะอาดบริเวณรอบร้านอยู่ เสมอ การตกแต่งร้านขึ้นอยู่กับ
ความชอบของเจ้าของร้าน บางร้านใช้ไม้ บางร้านใช้ภาพถ่ายในการตกแต่ง บางร้านตกแต่งสบายๆ ให้
ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเหมือนมาพักผ่อนทานอาหารบ้านเพ่ือน ในขณะที่ความสะอาดที่เป็นส่วนกลางใน
บริเวณตลาดกลางผู้ประกอบการไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากเป็นส่วนที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
และยังไม่มีความสะอาดเพียงพอ และท่ีจอดรถบางร้านเพียงพอ บางร้านไม่มีที่เพียงให้ลูกค้าจอด ต้อง
จอดริมถนนตรงข้ามร้าน หรือบางร้านยอมจ่ายเงินเพ่ือเช่าที่จอดรถให้ลูกค้า เช่น ให้ลูกค้าไปจอดใน
บริเวณที่รับจอดรถและช าระค่าที่จอดรถไปก่อนและน าไปเสร็จที่จ่ายเงินไปมาแลกเงินคืนที่ร้านที่
รับประทานอาหาร เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4.32 สรุปภาพรวมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอยุธยาในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการ การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอยุธยาในปัจจุบัน 

ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 
1) กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยวเรือ สายไหม / / /  / /   / / / / / / / 

2) อาหารท้องถิ่นอ่ืนยังไม่รู้จัก  /   / /   / / / / /   

3) ความสะอาดของพ้ืนที่ไม่ดีพอ /               
4) ประชาสัมพันธ์เป็นบางร้าน /       /        

5) มารับประทานอาหารตามรีวิว   / /            / 

6) ไหว้พระหลัก อาหารรอง    / / / /  / / / / / / / 
7) การตลาดอาหารอยุธยาไม่ชัด  /     / / / / / / /   

8) การตลาดเป็นประวัติศาสตร์  /  / /  /   /    /  
9) อาหารถูกและอร่อย   / /         /   

10) หาที่กินใหม่เปลี่ยนบรรยากาศ  / /  /      / /  / / 

11) จัดงานกินเส้นอยุธยาทุกปี        /        
12) อาหารท้องถิ่นไมช่ัดเจน   / / / / / /  / /     

13) เอกลักษณ์ท้องถิ่นไมช่ัด     /    /       

14) ตั้งใจมากินอาหารเพียง 20%     /          / 
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 จากตารางที่ 4.32 สามารถสรุปสถานการณ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้จากมุมมองของผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นทั้งหมด 14 ประเด็น กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นมองว่าการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนมากนัก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ไปในทิศทางของประวัติศาสตร์ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักมาเที่ยวชมวัดหรือ
โบราณสถานเป็นหลัก และการรับประทานอาหารเป็นเพียงวัตถุประสงค์รองที่จ าเป็นต้องมาคู่กัน มา
นักท่องเที่ยวเพียงส่วนน้อยประมาณ 20% ที่ตั้งใจมารับประทานอาหารโดยตรงโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตามรีวิวจากบล็อกเกอร์ หรือเว็บไซด์ต่างๆ ที่มีการแนะน าร้านอาหารอร่อย และหาที่รับประทาน
อาหารแหล่งใหม่ในการเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งบรรยากาศใหม่ในช่วงวันพักผ่อน อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันมีการจัดงานเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นในอยุธยา เช่น การกินเส้น งานตรุษจีน
กรุงเก่า แต่การจัดงานยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก เนื่องจากอาหารแต่ละประเภทที่มาออกร้านไม่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักอาหารของ
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงแค่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเผา และโรตีสายไหม อาหารประเภทอ่ืนยังไม่เป็น
ที่รู้จักมากนัก นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการในบริเวณตลาดการที่มองว่าบริเวณส่วนกลางยังไม่มีความ
สะอาดเพียงพอ ซึ่งท าให้ภูมิทัศน์ที่นักท่องเที่ยวได้เห็นดูไม่ถูกหลักอนามัยและไม่สวยงามสมกับที่เป็น
ตลาดศูนย์รวมของอาหารสดและกุ้งเผาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่าที่ควร 
 
ตารางที่ 4.33 สรุปความต้องการให้ภาพลักษณ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ผู้ประกอบการ ความต้องการให้ภาพลักษณ์การตลาดอาหารชัดเจนขึ้น 

ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 

ต้องการ เพราะ / / / / / / / / / / / / / / / 
1) รายได้ร้านอาหารเพ่ิมข้ึน /  /  /  / /  / /  /   

2) อยุธยาเป็นที่รู้จักในมิติอาหาร  /  / / / /  /   /  /  

3) ภาพประวัติศาสตร์ชัดเจนแล้ว  /              
4) ลูกค้าวันธรรมดาเพิ่มขึ้น       /   /  / /   

5) ภาพลักษณ์ของอยุธยาดีขึ้น            /    
6) อาหารมาคู่กับการท่องเที่ยว               / 

 



 

 

131 

 จากตารางที่ 4.33 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นมีความต้องการให้
ภาพลักษณ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัดเจนขึ้น เนื่องจากจะช่วย
กระตุ้นให้ร้านอาหารได้ลูกค้าและมีรายได้ในวันธรรมดา มากขึ้น และท าให้อยุธยาเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวในมิติของอาหารมากขึ้นอีกด้วย เพราะโดยปกติแล้วการรับประทานอาหารมักมาคู่กับ
การท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเท่าที่ควร ถ้าหากมีการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของอาหารให้ชัดเจนมากขึ้น ท้ายที่สุดจะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 4.34 สรุปอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ควรส่งเสริมให้เป็นรู้จัก 

ผู้ประกอบการ อาหารท้องถิ่นอยุธยาที่ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก 
ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 

1) ประเภทปลา  /  /  /  /  / / / / / / / 

2) ประเภทแกง      / /          
3) ประเภทน้ าพริก     /           

4) ผัดไทยกุ้งแม่น้ า              /  
5) ขนมจีนชาวชาววังอยุธยา          /   /   

6) เส้นใหญ่อยุธยา  /              

7) ของทะเลสด    /            
8) ขนมไทยโบราณ   /      /        

9) พุธทรา          /      

 
จากตารางที่  4 .34 แสดงให้ เห็นว่ามีอาหารและขนมอีกหลายประเภทในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่สามารถส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งจากากรสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการพบอาหารและขนมท้ังหมด 9 รายการที่ผู้ประกอบการกล่าวถึง ได้แก่ 

1) ประเภทปลา เช่น ปลาช่อน ปลาม้า ปลาคัง ปลาเนื้ออ่อน ปลากรด ปลาตะเพียน ปลาทู 
เป็นต้น เนื่องจากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแม่น้ าและล าคลองมากมายมาตั้งแต่สมัยอดีต ท าให้
พบสัตว์น้ าเหล่านี้ได้ง่าย และมีการน ามาประกอบอาหารเป็นเมนูที่หลากหลายในปัจจุบัน เช่น ปลา
ตะเพียนต้มเค็ม ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม ต้มปลาทู ปลาช่อนเผาเกลือ เป็นต้น  

2) ประเภทแกง เช่น แกงหมูเทโพธิ์ แกงบอน แกงเขียวหวาน เป็นต้น ซึ่งเมนูแกงเหล่านี้เป็น
เมนูที่มีจ าหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่อย่างไรก็ตามเมนูเหล่านี้ไม่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์



 

 

132 

โดดเด่นเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเมนูที่หารับประทานได้ในจังหวัดภาคกลาง
ทั่วไป จึงเป็นเหตุที่ท าให้เมนูเหล่านี้ไม่เป็นเอกลักษณ์มากพอที่จะน ามาเสนอเป็นอาหารท้องถิ่นของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3) ประเภทน้ าพริก เช่น น้ าพริกปลาทู น้ าพริกลงเรือ น้ าพริกกะปิ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการ
กล่าวว่า น้ าพริกต่างๆ มีการคิดค้นขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและภูมิปัญญาใน
การเก็บถนอมอาหารของคนสมัยก่อน จนสืบทอดเป็นเมนูอาหารมาจนถึงปัจจุบัน และมักนิยม
รับประทานกันในภาคกลาง 

4)  ผั ด ไทกุ้ งแม่น้ า  เป็น เมนูอาหารที่ ร้ านอาหารท้องถิ่ น เกือบทุกร้ านในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้องมีจ าหน่ายในปัจจุบัน เนื่องจากอยุธยามีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องกุ้งเผาเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ผนวกกับผัดไทถือเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและเป็นที่รู้จักกันดีทั้งนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติ และเริ่มมีเส้นผัดไทเข้ามาจ าหน่ายตั้งแต่สมัยที่อยุธยาเป็นราชธานีจากการค้า
ขายของพ่อค้าชาวจีน ซึ่งเมนูนี้สามารถเพ่ิมมูลค่าราคาขายต่อจานให้กับร้านอาหารได้มาก เพราะกุ้ง
แม้น้ ามีขนาดตัวใหญ่ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการจะลิ้มลอง 

5) ขนมจีนซาวน้ าต ารับชาววังอยุธยา ผู้ประกอบการกล่าวว่า เป็นเมนูอาหารที่หารับประทาน
ได้ยากในสมัยก่อน เนื่องจากมีวิธีการท าที่พิถีพิถัน และมีเครื่องเคียงค่อนข้างมาก มักนิยมท าให้
รับประทานกันเพียงในพระราชวัง จึงเป็นที่มาของชื่อ “ต ารับชาววังอยุธยา” ซึ่งในปัจจุบันร้านอาหาร
บางร้านมีมาจ าหน่ายในบางวัน เช่น เสาร์ -อาทิตย์ และยังไม่ถือว่าเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากนัก 

6) เส้นใหญ่อยุธยา เป็นวัตถุดิบที่มีการผลิตในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ผู้ประกอบการมองว่ามารถน ามาเป็นจุดขายหนึ่งให้กับอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ และใน
บางร้านมีการน ามาประยุกษ์เป็นเมนูต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัย เส้นใหญ่อยุธยาซอสกุ้งต้มย า หรือน าเส้น
ใหญ่มาทอดให้จับตัวเป็นก้อนรับประทานเป็นแป้งแทนขนมปังกับเนื้อวัวบด เป็นต้น 

7) ของทะเลสด ในปัจจุบันมีศนูย์กลางการจ าหน่ายอยู่ที่ตลาดกลางการเกษตรอยุธยา ซึ่งเป็น
ตลาดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทางขึ้นเหนือหรือกลับกรุงเทพฯ 
นอกจากตลาดนี้จะโด่งดังเรื่องการเป็นศูนย์รวมกุ้งเผาสดๆ แล้ว ยังมีอาหารทะเลสดจ าหน่ายอีกหลาย
รายการ เช่น ปลาหมึก หอย ปูเป็น เป็นต้น 

8) ขนมไทยโบราณ ผู้ประกอบการมองว่านอกจากโรตีสายไหมที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ยังมี
ขนมอีกหลายอย่างที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตยาวนานกว่าโรตีสายไหม เช่น กระยาสาด ตะโก้ ลูกชุบ 
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นต้น ซึ่งทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง เป็นขนมที่นักท่องเที่ยว
บางท่านทราบอยู่แล้วว่ามีต านานมาจาก “ท้าวทองกีบม้า” เป็นผู้คิดค้นสูตรขนมไทยเหล่านี้ และสืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจ าหน่ายทั่วไปในภาคกลาง และมักนิยมใช้ในงานมงคลต่างๆ ของไทย 



 

 

133 

9) พุทรา เป็นผลไม้ที่การปลูกมาตั้งแต่สมัยอยุยาเป็นราชธานี และมีการปลูกเพ่ิมมากขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์เล็งเห็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้
จนมาถึงปัจจุบันยังคงมีชาวบ้านเข้าไปเก็บพุทราบริเวณพระราชวังโบราณ และน าผลมาจ าหน่าย หรือ
แปรรูปเป็นพุทรากวนที่มีจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 4.35 สรุปวิธีการหรือรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ผู้ประกอบการ วิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอยุธยา 
ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 

1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดกลาง /  / /            

2) เสียงตามสายตลาดกลาง /  /             
3) รักษาความสะอาดตลาดกลาง /  / /            

4) เทศกาลอาหารท้องถิ่นอยุธยา    / /  / / / / / / / / / 

5) คัดอาหารท้องถิ่นออกร้าน  /  /   / / / / /  / / / 
6) เส้นทางอาหารท้องถิ่น   /    / / /        

7) ร้านอาหารดังไปออกร้าน      /  /   /  / / / 
8) ขายคูปองบุฟเฟ่ท์อาหาร        /        

9) น าเสนอท่องเที่ยวเชิงอ่ืนเพิ่ม  /     /    /     

10) จัดประกวดเมนูอาหารท้องถิ่น      /  / / /   / / / 
11) เส้นทางแนะน าร้านอาหาร  / /    / / /     / / 

12) เพ่ิมเรื่องราวที่มาของอาหาร  /     /         

13) ภาครัฐช่วยประชาสัมพันธ์  / /      / / / /   / 
14) ป้ายร้านอาหารตามท่ีเที่ยว      / /        / 

15) ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง    / /  / / / / /     

16) ผู้ประกอบการรวมกลุ่ม  / / / /   /     /   
17) มีเมนูแนะน าอาหารท้องถิ่น    / / / /  /   /    
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 จากตารางที่ 4.35 ผู้ประกอบการเสนอวิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาออกเป็น 17 ประเด็น กล่าวคือ ส่วนใหญ่แนะน าให้ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ด้าน
อาหารให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดของตลาดกลางการเกษตรอยุธยา
ให้สวยงาม เพราะเป็นแหล่งรวมของอาหารสดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ท าให้มีการจราจรที่
ติดขัด และการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากมีคนดูแลบริเวณที่จอดรถไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการ
จึงต้องการให้มีพนักงานมาอ านวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ และท าเสียงตามสายไว้ส าหรับ
ประกาศในบริเวณตลาดกลางเวลาจอดรถซ้อนคัน จะท าให้ภาพลักษณ์ของตลาดกลางที่เป็นศูนย์รวม
ของอาหารดูดีขึ้น และในส่วนของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารควรมีกิจกรรม เช่น 
เทศกาลอาหารท้องถิ่นอยุธยา โดยมีการคัดเลือกเมนูอาหารที่มาออกร้านในงานให้บ่งบอกถึงความเป็น
ท้องถิ่นอยุธยาชัดเจน หรือมีการขายคูปองบุพเฟ่ท์อาหารท้องถิ่น ซึ่งผู้ประกอบการมองว่าจะช่วย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในมารับประทานอาหารมากขึ้น หรือท าเส้นทางอาหารท้องถิ่นอยุธยาในช่วง
กลางคืน เพ่ือเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวค้างคืนมากขึ้นอีกด้วย นอกจากกิจกรรมเทศกาลอาหาร
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการได้เสนอ กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารท้องถิ่น และต้องการให้ภาครัฐท า
เส้นทางร้านอาหารท้องถิ่นในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาให้ชัดเจน และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ เนื่องจากมีร้ านอาหารปิดและเปิดใหม่ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากมาย หรือท าป้ายประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 
เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล ใกล้กับร้านอาหารท้องถิ่นอะไรบ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเอง
ควรจะรวมกลุ่มกันให้มากขึ้น เพ่ือแบ่งปันแนวคิดหรือร่วมมือกันท ากิจกรรมด้านอาหารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้โดดเด่น  เช่น แต่ละร้านควรมีเมนูแนะน าอาหารท้องถิ่น มีการให้ความรู้ที่มา
ของอาหารท้องถิ่นแต่ละประเภท เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นการดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวอยู่กับ
อาหารนานขึ้นและมีความรู้สึกอยากลิ้มลองอาหารแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยลอง นอกจากนั้นทุก
ร้านอาหารควรเริ่มพัฒนาศักยภาพทั้งอาหารและบุคลากรของตนเองให้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับร้านอาหารในเมืองท่องเที่ยวอ่ืน เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นเมือง
ท่องเที่ยวส าคัญท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเยือนเป็นจ านวนมาก 
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4.7.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางที่ 4.36 สรุปข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ผู้ประกอบการ ข้อจ ากัดและวิธีแก้ไขการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค 

1) ไม่บูรณาการร่วมกัน / /  / /  / / / / / /   / 
2) งบประมาณไม่ทั่วถึง  /   / /          

3) ผู้ประกอบการเดินทางไป 
ออกร้านต่างจังหวัดไม่สะดวก 

            /   

4) โครงสร้างพื้นฐานไม่ท่ัวถึง   / /     /  / / /   

5) ความสะอาดส่วนกลางยังไม่ดี   / /     /  / / /   
วิธีการแก้ไขข้อจ ากัด 

6) บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน / / / / /  / /  / /    / 

7) ควรน าไปประชาสัมพันธ์ออก
ร้านช่วงวันธรรมดา 

   /  /       /   

8) ผู้ประกอบการแก้ปัญหาใน
ส่วนของร้านตนเอง 

  / / /   /        

 
จากตารางที่ 4.36 ผู้ประกอบการมองว่าข้อจ ากัดในการพัฒนา คือ การยังไม่บูรณาการ

ร่วมกันในทุกภาคส่วน และงบประมาณไม่กระจายทั่วถึง ผนวกกับโครงสร้างพ้ืนฐานและการรักษา
ความสะอาดของส่วนกลางในบริเวณต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมและดูสะอาดตาเท่าที่ควร นอกจากนั้นการ
เดินทางไปออกร้านในนามจังหวัดในสถานที่ต่างๆ เช่น ต่างจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร 
ผู้ประกอบการเดินทางล าบาก วิธีการแก้ไข คือ ต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง 
ให้ครอบคลุม เช่น ป้ายบอกทางไปร้านอาหาร ไฟฟ้า และการจัดการความสะอาด และอ านวยความ
สะดวกรถรับส่งกรณีต้องการให้ผู้ประกอบการไปออกร้านนอกสถานที่ในนามจังหวัด  และควรน า
ผู้ประกอบการไปออกร้านในช่วงวันธรรมดา เนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์ จะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็น
จ านวนมากจึงไม่สะดวกไปออกรา้นนอกสถานที่ในวันดังกล่าว 
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ตารางที่ 4.37 สรุปการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ของผู้ประกอบการ 

ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 

1) ช่วยสนับสนุนเงิน /     /   / /  /   / 
2) เข้าร่วมในกิจกรรมอาหาร    / /  / /  /   /  / 

3) ซื้อวัตถุดิบ จ้างงานคนท้องถิ่น       / / /  / /   / 

4) พัฒนาและรักษามาตรฐาน
ร้านของตนเอง 

/ / /  / /   /    / / / 

5) แนะน าร้านอาหารท้องถิ่นอ่ืน
และสถานทีเ่ที่ยวใกล้เคียง  

 /           /   

6) มีส่วนลดให้ลูกค้า 5-10%     /     /   / /  
 
 จากตารางที่ 4.37 สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารได้โดยเริ่มจากการรักษามาตรฐานของอาหาร และการให้บริการของบุคลากรในร้านของ
ตนเองก่อน และยินดีให้ความร่วมมือหากภาครัฐมีการขอการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น เงิน การไป
ออกร้านในงานของจังหวัด เป็นต้น นอกจากนั้นจะช่วยสนับสนุนการซื้อวัตถุดิบ หรือจ้างงานจากคน
ในท้องถิ่น เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีรายได้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัด และให้เป็นส่วนลดราคา
อาหารกับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการซ้ า 
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ตารางที่ 4.38 สรุปนโยบายหรือสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุน 

ผู้ประกอบการ สิ่งท่ีต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน 

ค าตอบ A B C D E F G H I J K L M N O 
1) ป้ายทางเข้าตลาดกลาง /  /             

2) สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน / / / / / /  /  / /  / / / 
3) จัดการความสะอาด /  / /     / /      

4) ขนส่งสาธารณะ  /   / / / /     / /  

5) ข้อมูลน าเสนอให้เป็นปัจจุบัน    /   / /    /    
6) ไฟโบราณในช่วงกลางคืน   /   /     /      

7) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงอาหารให้มากข้ึน  

   /  /  /  /  / / / / 

 
 จากตารางที่ 4.38 สามารถสรุปสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุน คือ ต้องการให้ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าช่วงกลางคืน ความสะอาดส่วนกลาง ป้ายทางเข้า ป้ายปราสัมพันธ์
ร้านอาหาร เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในหนังสือ หรือสื่ออนไลน์ต่างๆ ควรมีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งระบบขนส่งสารธารณะให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
เข้าถึงที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และเพ่ิมทิศทางการประชาสัมพันธ์การตลาดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารบ้าง 
เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวรู้จักจังหัดพระนครศรีอยุธยาในฐานเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศ 
และเป็นมรดกโลกอยู่แล้ว 
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4.8 บทสรุป 

4.8.1 ภาพรวมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จากการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 406 ชุด ผู้วิจัยได้ท าการบันทึก 

ข้อมูลลงในโปรแกรมทางสถิติ SPSS และวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมและความต้องการใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ (Frequency & Percent) ซึ่งเป็นผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
ต่อมาวิเคราะห์ผลศักยภาพการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และผลกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่น ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean & S.D.)และใช้สถิติ
เชิงอนุมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ซึ่งเป็นผลที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ข้อที่ 
2 และสุดท้ายผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลกระบวนการตัดสินในเลือกใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งได้มาจากการจัดองค์ประกอบของตัวแปรที่
คงเหลือและน าตัวแปรเหล่านั้นมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression) :ซึ่งเป็นผลของวัตถุประสงค์ที่ 2  
 

4.8.2 ภาพรวมการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง 3 ตอนข้างต้น สามารถสรุป

ใจความส าคัญได้ทั้งหมด ดั้งนี้ 
ตอนที่ 1 ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นที่ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 15 ร้าน ประกอบด้วยร้าน

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ร้านอาหารในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ร้านกุ้งเผาบริเวณตลาดกลาง และร้าน
คาเฟท์ ซึ่งเอกลักษณ์ของแต่ละร้านแตกต่างกันไปบางร้านชูจุดเด่นเรื่องน้ าจิ้ม บางร้านเป็นเรื่องการ
ตกแต่งที่สวยงาม บางร้านให้การสร้างสรรค์เมนูอาหรที่แตกต่าง แต่ส่วนใหญ่สิ่งส าคัญคือเรื่องของ
รสชาติเป็นล าดับแรก 

ตอนที่ 2 ศักยภาพการตลาดของร้านอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอาหารในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นผู้ริ่ เริ่มในการพัฒนาจากร้านของตนเอง เนื่องจากภาครัฐมีการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่อนข้างน้อยอยู่ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่า
หากมีการท าให้ภาพลักษณ์การทอ่งเที่ยวเชิงอาหารชัดเจนขึ้น จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับร้านอาหาร
มากขึ้นและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในมิติอาหารที่ดีขึ้น และควรน า
อาหารท้องถิ่นเมนูอ่ืน เช่น ปลา น้ าพริก มาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอาหารท้องถิ่นอ่ืนๆ
ของอยุธยามากขึ้น นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเผา และโรตีสายไหม 
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ตอนที่ 3 ปัญหาข้อจ ากัดที่ส าคัญ คือ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น หากมีการบูรณาการ
ร่วมกันในทุกภาคส่วน จะเป็นผลดี ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน และผู้ประกอบการยินดีให้การสนับสนุน
ในทุกเรื่องที่ภาครัฐขอความร่วมมือ เช่น การไปออกร้าน หรือการลดราคราในช่วงเทศกาลอาหาร
ต่างๆ และต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการให้ดีขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากข้ึน 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 2) เพ่ือประเมินศักยภาพ
การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น และ 3) เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้ประชากรเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวน 400 คน ซึ่งเก็บข้อมูลจริงได้จ านวน 406 คน ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random Sampling) และใช้วิธีแบ่งเป็นโควต้าของนักท่องเที่ยว (Quota Sampling) ตามสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม และวัด
ใหญ่ชัยมงคล และท าการสรุปผลการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ (Regression Linear Analysis) เพ่ือวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Method) ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 15 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในบทที่ 3 จนกระทั่งข้อมูลของค าตอบอ่ิมตัว และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในรูปแบบตารางพร้อมบรรยายสรุป และน าผลการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มาเขียนเป็นกลยุทธ์การจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการน าเสนอในบทที่ 5 ได้แบ่งหัวข้อการ
น าเสนอทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 5.1 สรุปผลการวิจัย 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย และ 5.4 ข้อเสนอการวิจัยครั้งต่อไป 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์  
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 406 คน พบการจ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 274 คน (ร้อยละ 67.5) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
จ านวน 142 คน (ร้อยละ 35.0) สถานภาพโสด จ านวน 227 คน (ร้อยละ 55.9) มีระดับการปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 195 คน (ร้อยละ 48.0) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 
182 คน (ร้อยละ 44.8) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001– 25,000 บาท จ านวน 130 คน 
(ร้อยละ 32.0) 

 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1……………………………………… 
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 406 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน 

ใหญ่นิยมรับประทานอาหารท้องถิ่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ จ านวน 343 คน (ร้อยละ 84.5) 
กุ้งเผา จ านวน 281 คน (ร้อยละ 69.2) ขนมไทย จ านวน 262 คน (ร้อยละ 64.5) ตามล าดับ  

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ เพ่ือลิ้มลองรสชาติอาหาร
ท้องถิ่นเป็นล าดับที่ 1 จ านวน 325 คน (ร้อยละ 80.0) เพ่ือสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น 
เป็นล าดับที่ 2 จ านวน 284 คน (ร้อยละ 70.0)  และเพ่ือตามรีวิวจากสื่อ Social Network จ านวน 
125 คน (ร้อยละ 30.7) ตามล าดับ 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นมากท่ีสุด คือ ตนเอง จ านวน 
237 คน (ร้อยละ 58.4) และส่วนใหญ่นิยมไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมแม่น้ า จ านวน 268 
คน (ร้อยละ 66.0) และช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการมากที่สุด คือ เวลา 11.01-13.00 น. (เที่ยง) จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9  

ช่องทางที่ท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักร้านอาหารท้องถิ่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก
ร้านอาหารท้องถิ่นจากสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นล าดับที่ 1 จ านวน 281 คน (ร้อยละ 69.2) เพ่ือน/ญาติ/คน
รู้จักแนะน าเป็นล าดับที่ 2 จ านวน 222 คน (ร้อยละ 54.5) และสื่อโทรทัศน์ จ านวน 188 คน (ร้อยละ 
46.3) ตามล าดับ 

ความต้องการด้านประสบการณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการ
ประสบการณ์จากอาหารด้านรสชาติ จ านวน 292 คน (ร้อยละ 71.9) และต้องการเรียนรู้อาหาร
ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหาร จ านวน 262 คน (ร้อยละ 64.5)   
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของศักยภาพการตลาดร้านอาหารท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงองค์ประกอบของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่น 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561  
 

จากภาพที่ 5.1 สามารถสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรศักยภาพการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ และ 25 ตัวแปรย่อย ดังนี้ 

1) องค์ประกอบที่ 1 ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1) การต้อนรับยิ้มที่
แย้มแจ่มใส 2) ความเป็นกันเองกับลูกค้า 3) ความสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่ม 4) การมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร 5) การบริการถูกต้องและรวดเร็ว 6) อากาศภายในร้านถ่ายเท ไม่อึด
อัด 7) บรรยากาศผ่อนคลายและปลอดภัย 8) การตกแต่งสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป และ 9) การ
ตกต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ เท่ากับทั้งหมด 9 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 1 

2) องค์ประกอบที่ 2 ด้านการส่งสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ได้แก่ 1) การมีโปรโมชัน
ส่วนลดหากมีการเช็คอินที่ร้าน 2) การแจกรางวัลและของที่ระลึก 3) การประชาสัมพันธ์ผ่านสังคม
ออนไลน์ 4) การมีป้ายโฆษณาร้านอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยว และ 5) การส ารองท่ีนั่งและสั่งอาหาร
ล่วงหน้า เท่ากับทั้งหมด 5 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 2 

ศักยภาพการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร

ของร้านอาหารท้องถิ่น

องค์ประกอบท่ี 1 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ

และสภาพแวดล้อม

องค์ประกอบท่ี 2 
ด้านการส่งเสริมการตลาด

และการส ารองท่ีนั่ง

องค์ประกอบท่ี 3 
ด้านท าเลท่ีตั้งของร้าน

องค์ประกอบท่ี 4 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

องค์ประกอบท่ี 5 
ด้านราคาอาหาร
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3) องค์ประกอบที่ 3 ด้านท าเลที่ตั้งร้านอาหาร ได้แก่ 1) ที่ตั้งเข้าถึงได้สะดวก 2) ป้ายบอก
ทางร้านชัดเจน 3) ที่ตั้งใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 4) ที่ตั้งมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศ และ 5) ที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภัย เท่ากับทั้งหมด 5 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 3 

4) องค์ประกอบที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 1) การตกแต่งอาหารสวยงาม 2) การใช้
วัสดุท้องถิ่นตกแต่งอาหาร 3) การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นปรุงอาหาร และ 4) อาหารโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ ์เท่ากับทั้งหมด 4 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 4 

5) องค์ประกอบที่ 5 ด้านราคาอาหาร ได้แก่ 1) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ 2) ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ เท่ากับทั้งหมด 2 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 5 
 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

 

ภาพที่ 5.2 แสดงองค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 

กระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

องค์ประกอบท่ี 1 
รับรู้ความต้องการ

องค์ประกอบท่ี 2 
ค้นหาข้อมูล

องค์ประกอบท่ี 3 
ประเมินทางเลือก

องค์ประกอบท่ี 4 
ตัดสินใจใช้บริการ

องค์ประกอบท่ี 5 
ประเมินหลัง
การใช้บริการ
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จากภาพที่ 5.2 สามารถสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรกระบวนการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ และ 21 ตัวแปรย่อย 
ดังนี้ 

1) องค์ประกอบที่ 1 ขั้นการประเมินทางเลือก ได้แก่ การคัดกรองร้านอาหารจากราคาที่
เหมาะสมกับงบประมาณ 2) การพิจารณาจากเมนูแบะหน้าตาอาหาร 3) การพิจารณาจากชื่อเสียง
ของร้าน 4) การพิจารณาจากภาพบรรยากาศร้าน 5) การพิจารณาราคาจากอาหารที่เหมือนกัน 6) 
การพิจารณาจากระยะทางเข้าถึงร้าน และ 7) การพิจารณาจากความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ เท่ากับ
ทั้งหมด 7 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 1 

2) องค์ประกอบที่ 2 ขั้นการประเมินหลังการใช้บริการ ได้แก่ 1) ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับ
ปริมาณและคุณภาพของอาหาร 2) ความพึงพอใจการบริการของพนักงาน 3) ความพึงพอใจภาพรวม 
และ 4) ความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้ า เท่ากับทั้งหมด 4 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 2 

3) องค์ประกอบที่ 3 ขั้นการค้นหาข้อมูล ได้แก่ 1) การรับประทานอาหารตามกระแสละคร 
2 ) การสอบถามข้อมูลขากศูนย์ข้ อมูลท่องเที่ ยว  3 ) ค าแนะน าจากญาติหรือเ พ่ือน และ  
4) การโฆษณาจากรายการโทรทัศน์ เท่ากับทั้งหมด 4 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 3 

4) องค์ประกอบที่ 4 ขั้นการรับรู้ความต้องการ ได้แก่ 1) เพ่ือบรรเทาความหิว 2) ลิ้มลอง
รสชาติอาหารท้องถิ่น และ 3) สัมผัสบรรยากาศร้านอาหารท้องถิ่น เท่ากับทั้งหมด 3 ตัวแปรคงเหลือ
ในองค์ประกอบที่ 4 

5) องค์ประกอบที่ 5 ขั้นตัดสินใจใช้บริการ ได้แก่ 1) การมีโปรโมชั่นลดราคามีผลต่อการ
ตัดสินใจ 2) การตกแต่งร้านและอาหารแตกต่างจากที่อ่ืนมีผลต่อการตัดสินใจ และ 3) ประสบการณ์
ส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจ เท่ากับทั้งหมด 3 ตัวแปรคงเหลือในองค์ประกอบที่ 5 
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5.1.5 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561 
 
 จากภาพที่  5.3 สามารถสรุปการวิเคราะห์ผลตัวแปรศักยภาพการตลาดที่ส่ งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 5 ด้าน และ 16 ตัวแปรย่อย ดังนี้ 

พนักงำนผู้ให้บริกำรและสภำพแวดล้อม  
 

กำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรส ำรองที่นั่ง 
 

- กำรตกแต่งสวยงำม     -    บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
- ตกแต่งเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 

ผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

รำคำอำหำร 
 

- สังคมออนไลน์        -     ส่วนลดเช็คอิน 
- ส ำรองที่นั่งสั่งอำหำรล่วงหน้ำ 

 

- ใกล้ที่เที่ยว             -    บรรยำกำศโดดเด่น 
- เข้ำถึงได้สะดวก       -    ป้ำยบอกทำง 
- ที่จอดรถเพียงพอ 

 

- เหมำะสมกับคุณภำพ    
- เหมำะสมกับปริมำณ 

 

กระบวนกำร
ตัดสินใจ 

ของนักท่องเที่ยว
ชำวไทย 

 

ท ำเลทีต่ั้งของรำ้นอำหำร 
 

- เป็นเอกลักษณ์        -    ตกแต่งสวยงำม 
- วัตถุดิบท้องถิ่น 

 

ภาพที่ 5.3 แสดงภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ   
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1) ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1) การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่ 
การถ่ายรูป, 2) การบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ 3) การตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นด้านนี้เพียง 3 
ตัวแปร 

2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร 
ท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์ 2) การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้าน และ 3) การส ารอง
ที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นด้านนี้เพียง 3 ตัวแปร 

3) ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหาร ได้แก่ 1) ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 2) ที่ตั้งของ 
ร้านมีบรรยากาศท่ีโดดเด่น 3) ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก 4) ป้ายบอกทางไป
ร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน และ 5) ที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นด้านนี้เพียง 5 ตัวแปร 

4) ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 1) อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 2) การ 
ตกแต่งอาหารมีความสวยงาม และ 3) การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นด้านนี้เพียง 3 ตัวแปร 

5) ด้านราคาอาหาร ได้แก่ 1) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร และ 2) 
ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นด้านนี้เพียง 2 ตัวแปร 
 

5.1.6 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาจากการวิเคราะห์ผลของวัตถุประสงค์ข้ อที่ 1 และข้อที่ 2 
น ามาวิเคราะห์รวมกันสามารถสรุปได้เป็นกลยุทธ์ 5 ด้าน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อมของร้านอาหารท้องถิ่น  มี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การให้บริการของพนักงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว 

 ขั้นตอนการรับออเดอร์ และการเสิร์ฟอาหาร มีการทวนรายอาหารที่ลูกค้าสั่งทุกครั้ง 

 ตรวจสอบรายการอาหารกับครัวอีกครั้งก่อนน าเสิร์ฟถึงลูกค้า 

 จัดการฝึกซ้อมข้ันตอนการรับออเดอร์และเสิร์ฟอาหารอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
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 แจกบัตรคิวให้ช่วงเวลาที่มีลูกค้าใช้บริการจ านวนมาก โดยให้ลูกค้าลงชื่ อและเบอร์
โทรศัพท์ พร้อมทั้งให้พนักงานแจ้งระยะเวลาการคิวให้กับลูกค้าทราบ 

 แนะน าให้ลูกค้าไปถ่ายรูปบริเวณใกล้เคียงระหว่างรอคิว 
 แนวทางท่ี 2 พนักงานผู้ให้บริการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร  

 จัดอบรมฝึกฝนให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับเมนูอาหาร เช่น ส่วนประกอบหลักใน
เมนูอาหารมีอะไรบ้าง เพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลุกค้าได้ เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

 ประเมินพนักงานแบบสุ่มตรวจไม่ให้พนักงานรู้ตัว เพ่ือเช็คทักษะ ความรู้เกี่ยวกับ
เมนูอาหาร และความประพฤติที่ปฏิบัติต่อลูกค้า เช่น ให้ผู้ตรวจท าทีเป็นลูกค้ามา
รับประทานอาหารตามปกติ และคอยสังเกตพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนในการ
ให้บริการลูกค้า และสรุปใบประเมินพนักงานให้กับเจ้าของร้านทุกครั้ง 

แนวทางท่ี 3 การตกแต่งร้านอาหารท้องถิ่นให้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น   

 สร้างมุมถ่ายรูปของร้านอาหารประมาณ 2-3 จุด ภายในร้าน เช่น มุมน้ าพุ ซุ้ม
ดอกไม้ หรือต้นไม้ด้วยการวางเก้าอ้ี หรือชิงช้าให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งถ่ายรูปถ่าย 
หรือนั่งพักผ่อนระหว่างรอคิว 

 บริการเช่าชุดไทยถ่ายรูป 

 น าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในอดีตที่นักท่องเที่ยวไม่รู้จักมาประยุกษ์ตกแต่งให้เข้ากับ
ยุคสมัยในปัจจุบัน เช่น ภาชนะใส่อาหาร ช้อน แก้วน้ า แบบที่มีการใช้ในสมัยอยุธยา
มาใช้ในร้านอาหาร หรืออกแบบขวดน้ าให้เป็นรูปทรงคนโทใส่น้ าแบบสมัยก่อน และ
ใส่ลาดลายความเป็นไทยสมัยอยุธยาลงไปในขวดน้ า สิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นอุปกรณ์
ประกอบในการถ่ายรูป และเผนแพร่ในสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยไวด้ดี 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งแปลกใหม่ที่นั่งท่องเที่ยวไม่ได้เห็นในชีวิตประจ าวัน 

 ใช้อิฐมอญในการตกแต่งภายในร้าน เช่น ท าเป็นซุ้มประตู ช่องลมหน้าต่าง หรือ
จ าลองโบราณสถานส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาไว้ภายในร้าน เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป 

 สร้างบรรยากาศภายในร้านอาหารให้รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นหอมของเทียนหอมอ
โรม่า เสียงเพลงแบบมิวสิคบ๊อก ดนตรีไทย หรือจ้างวงดนตรีไทยมาเล่นในช่วงที่มี
นักท่องเที่ยวใช้บริการจ านวนมาก จะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายกับเสียงเพลง
และบรรยากาศแบบสมัยก่อนที่ไม่ได้มีโอกาสพบเจอในชีวิตประจ าวันในเมือง  
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ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างภาพการใช้อิฐตกแต่งสถานที่ 
แหล่งที่มา: ร้านอาหารศาลาอยุธยา, 2561 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง มีแนวทางการด าเนินการ 
ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในหลายช่องทาง เช่น 
Facebook Line Instagram เป็นต้น  

 น าเสนอร้านอาหารท้องถิ่นโดยการเขียนรีวิวผ่านบล็อกเกอร์ ด้วยการเชิญเหล่า
บล๊อคเกอร์มาทดลองใช้บริการร้านอาหาร และเขียนรีวิวให้ในทางบวก เพราะจะได้
กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นแฟนคลับของบล๊อคเกอร์เหล่านั้นด้วย 

แนวทางท่ี 2 การมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากลูกค้ามีการเช็คอินที่ร้าน  

 แจกส่วนลดค่าอาหาร 5-10% หากลูกค้าเช็คอินผ่าน Facebook หรือ Instragram 
เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและรู้จัก
ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านตามากข้ึน  

 ให้เมนูอาหารฟรี 1 เมนูหากลูกค้ารับประทานจ านวนเงินเท่าไหร่ขึ้นไปแล้วแต่ร้าน
ก าหนด อาจะเป็นเมนูอาหารใหม่ที่ร้านอาหารต้องการประชาสัมพันธ์ จะท าให้ลูกค้า
ได้ลิ้มลองของใหม่ และหากอร่อยจะเกิดการบอกต่อในครั้งถัดไป 

 ให้บัตรของขวัญเป็นส่วนลด ในครั้งถัดไป โดยก าหหนดเงื่อนไขต้องยอดการสั่ง
อาหารในครั้งถัดไป เป็นจ านวนเท่าไหร่ขึ้นไปแล้วแต่ร้านอาหารเป็นผู้ก าหนด เพราะ

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlvoKvpcTeAhUBtY8KHV-BDVcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/002173/lang/th/&psig=AOvVaw0TYBDUtdv3TLMkJ5nnrA-f&ust=1541749160188515
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จะท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ า หรือให้บัตรของขวัญให้ผู้อื่นมาใช้บริการแทน จะ
ช่วยให้ร้านอาหารได้ยอดขายเพ่ิมข้ึนและได้ลูกค้ารายใหม่อีกด้วย 

แนวทางท่ี 3 การโทรส ารองที่นั่งและสามารถสั่งอาหารได้ล่วงหน้า  

 จัดให้มีพนักงานรับจองทางโทรศัพท์จากลูกค้าอย่างน้อย 1 คน โดยรับจองทั้งบริเวณ
ที่นั่งที่ลูกค้าต้องการ และสั่งอาหารได้ล่วงหน้า ซึ่งพนักงานจะต้องถามลูกค้าด้วย
ค าถามดังนี้ ชื่อลูกค้า จ านวนคน เบอร์โทรติดต่อกลับ และทวนรายการอาหารที่
ลูกค้าสั่งทุกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 

 กรณีมีการสั่งอาหารล่วงหน้า ผู้ประกอบการสามารถขอมัดจ าค่าอาหรจากลูกค้าได้ 
50% เพ่ือเป็นการรับรองว่าลูกค้าจะมาจริง หรืออาจจะไม่ต้องมัดจ าขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงของแต่ละร้าน 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นควรตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด  

 ส าหรับร้านอาหารที่จะเปิดใหม่ควรเลือกท าเลที่นักท่องเที่ยวจะเห็นและผ่านสายตา
ของนักท่องเที่ยวได้ง่าย 

 ร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องน ารสชาติอาหาร การตกแต่ง
จานสวยงาม หรือการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
แทน ดังที่จะกล่าวถึงในแนวทางต่อไป 

แนวทางท่ี 2 ที่ตั้งของร้านอาหารมีบรรยากาศท่ีโดดเด่น  

 ร้านที่อยู่ริมแม่น้ าหรือมีบรรยากาศรอบร้านจากธรรมชาติหรือโบราณสถานที่
สวยงามอยู่แล้ว ควรจัดโต๊ะให้ลูกค้าเห็นวิวที่สวยงามได้ทุกมุม และเว้นช่องว่าง
ระหว่างโต๊ะให้สามารถเดินสวนกันได้สะดวก 

 ส าหรับร้านอาหารที่ไม่มีท าเลที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศรอบนอกที่สวยงาม ควรร้าง
บรรยากาศภายในร้านขึ้นมาให้โดดเด่น เช่น ปลูกต้นไม้ภายในร้านให้ร่มรื่น สร้างบ่อ
น้ าขึ้นมากลางร้าน ยกตัวอย่าง ร้านอยุธยารีทรีต ที่อยู่ห่างออกมาจากเกาะเมือง แต่
มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจ านวนมากในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจาก
บรรยากาศภายในร้านมีความร่มรื่น โต๊ะมีทั้งแบบนั่งเก้าอ้ี และนั่งเบาะ ตรงกลาง
เป็นสระบัว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป ตกแต่งแบบเรือนไทย รวทั้งเมนูอาหารมี
การออกแบบหน้าตาอาหารและเครื่องดื่มให้มีความสวยงามแตกต่างจากที่อ่ืน ท าให้
นักท่องเที่ยวมีการเช็คอิน และยิ่งเป็นที่รู้จักเป็นจ านวนมาก  
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ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างร้านอยุธยารีทรีต 
แหล่งที่มา: ร้านอยุธยารีทรีต, 2561 
 

แนวทางท่ี 3 ที่ตั้งเข้าถึงได้สะดวก  

 ส าหรับร้านอาหารที่ก าลังจะเปิดใหม่ ควรเลือกที่ตั้งที่ไม่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยว
มากนัก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไปรับประทานได้ง่ายขึ้น 

 ส าหรับร้านอาหารที่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกล และการเดินทางเข้าถึ งค่อนข้างซับซ้อน 
จ าเป็นต้องน ากลยุทธ์ในด้านของผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งรสชาติ และการตกแต่ง หรือ
กลยุทธ์รด้านราคา มาดึงดูดให้น่าสนใจ เพ่ือลูกค้าจะยอมขับรถไปไกลเผื่อลิ้มลอง
อาหารและสัมผัสกับบรรยากาศของร้าน 

แนวทางท่ี 4 ป้ายบอกทางไปร้านอาหาร 

 ป้ายต้องมีความชัดเจน ไม่ตัวเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไปจนดูไม่สวยงาม 

 ตั้งป้ายบอกทางเป็นระยะจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักไปยังร้านอาหาร  

 ท าคิวอาร์โค้ดบอกทาง ไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องสามารถสแกนแล้วน า
ทางมาที่ร้านได้เลย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในบุคปัจจุบันที่นิยม
ใช้อินเตอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนในการหาข้อมูลต่างๆ 

แนวทางท่ี 5 มีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย  

 จัดให้มีพนักงานบริการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับรถของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ร้านอาหาร พร้อมทั้งคอยจัดระเบียบการจอดรถให้สามารถจอดได้จ านวนคันมาก
ที่สุด แต่ไม่ควรจอดชิดเกินไปจนลงค้าไม่สามารถเปิดประตูรถได้ 
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 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถ 

 ซื้อที่จอดรถในบริเวณที่รับฝากรถใกล้เคียง ส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร 
โดยให้ลูกค้าส ารองจ่ายไปก่อน และน าใบเสร็จมาแลกเงินคืนที่ร้านตอนที่ลูกค้าช าระ
ค่าอาหาร โดยติดป้ายบอกที่จอดรถลูกค้าให้ชัดเจนและอธิบายรายละเอียดเงื่อนไข
การจอดรถให้ลูกค้าทราบ 

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 ผู้ประกอบการควรศึกษาเรื่องอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากขึ้น 
เนื่องจากมีอาหารในสมัยก่อนเป็นจ านวนมากที่เริ่มจางหายไป และถูกกลืนไปตาม
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 น าเมนูท้องถิ่นที่เคยมีในอดีต มาจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และท าให้โดดเด่น 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือควรใส่ชามเล็ก
กระเบื้องตาไก่ และน้ าซุปน้อยเข้มข้น ปลาตะเพียนต้มเค็มที่ควรต้มจนปื่อยสามารถ
เคี้ยวก้างได้ เป็นต้น 

แนวทางท่ี 2 การตกแต่งอาหารควรมีความสวยงาม 

 ใช้วิธีการแกะสลักแบบที่คนสมัยก่อนนิยมท า เพ่ือเพ้ิมความสวยงามและท าให้
อาหารน่ารับประทานมากขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าอาหารเพิ่มในแต่ละจานได้ 

 ใช้ใบตองในการรองอาหาร เนื่องจากใบท้องราคาไม่สูงมากนัก และสามารถหาได้
ง่ายในทุกท้องถิ่น  

 

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างที่ 1 การตกแต่งอาหารไทยแบบสมัยอยุธยา 
แหล่งที่มา: อาหารไทยสมัยอยุธยา, 2561 
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ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างที่ 2 การตกแต่งอาหารไทยแบบสมัยอยุธยา  
แหล่งที่มา: อาหารชาววัง, 2561 
 

แนวทางท่ี 3 การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร  

 น าปลาหรือผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นตั้งแต่ดั้งเดิมมาประกอบอาหาร เช่น ปลาเนื้ออ่อน 
ปลาม้า ปลาคัง ปลาตะเพียน เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่มาจากท้องถิ่นอ่ืนจะได้สัมผัส 
และรู้จักอาหารดั้งเดิมประเภทอ่ืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากข้ึน 

 ผู้ประกอบการควรช่วยซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 การรักษามาตรฐานอาหารที่มีชื่อเสียง 

 รักษารสชาติและคุณภาพอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเผา และ
โรตีสายไหม เช่น การย่างกุ้งควรย่างให้มีความสม่ าเสมอ มีความสุกแบบพอดีไม่แห้ง
เกินไป การลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวควรมีระยะเวลาการลวกที่เป็นมาตรฐาน หรือฝึกสอน
พนักงานให้สามารถท าอาหารออกมามีความคงที่เหมือนกันทุกจาน 

 รักษาความสดของวัตถุดิบ โดยที่วันธรรมดาผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบ
เยอะ และควรซื้อวัตถุดิบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือในบางร้านถ้าสะดวก
สั่งซื้อวัตถุดิบทุกวัน จะท าให้ความสดใหม่สามารถส่งมอบถึงลูกค้าได้ดี  

 รักษาความสะอาด โดยที่พนักงานที่อยู่ในส่วนการปรุงอาหารควรมีหมวกคลุมผมทุก
ร้าน กันเส้นผมล่วงลงไปในหาอาหาร  

แนวทางท่ี 5 การเรียนรู้อาหารท้องถิ่น 

 มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสที่จะร่วมเรียนรู้อาหารท้องถิ่น เช่น ให้
นักท่องเที่ยวได้ทดลองร่อนแป้งโรตีสายไหมเอง  ลองลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเอง เป็นต้น 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQkPTvpsTeAhXBvY8KHWT3CL8QjRx6BAgBEAU&url=http://topbananagrocer.org/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&psig=AOvVaw0SZ3YHQnsROcqwLQrZUcB7&ust=1541749509272342
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 สร้างเรื่องราว และอธิบายความเป็นมาของอาหารแบบย่อไว้ในเมนูอาหาร หรือเขียน
ไว้บนผนังบริเวณรอบร้าน โดยมการออกแบบให้สวยงามน่าอ่าน เช่น ข้าวนี้มาจาก
อ าเภออะไร ความเป็นมาของกุ้งเผาในสมัยอดีต ความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็น
ต้น 

กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ด้านราคา มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 ราคาควรมีความเหมาะกับปริมาณและคุณภาพของอาหาร  

 ตั้งราคาโดยพิจารณาจากคู่แข่งในท้องตลาด ทั้งในจังหวัดเดียวกัน และจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น กุ้งเผามีจ าหน่ายในจังหวัดนครปฐมเหมือนกัน ดังนั้นราคาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่ควรสูงกว่า หรือหากต้องการให้ลูกค้าสะดุดตาในการเลือกร้าน 
อาจจะต้องตั้งราคาต่ ากว่าท้องตลาดเล็กน้อย 

 การตั้งราคาสูง ควรท าคุณภาพของอาหารทั้งรสชาติ และหน้าตาให้ออกมาสวยงาม 
และน่ารับประทาน และมีความแตกต่างจะท าให้สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับอาหารได้  
เช่น กุ้งเผาร้านอาหารในเมืองมักจะราคาสูงกว่ากุ้งเผาตลาดกลางอยุธยา เนื่องจาก
ผู้ประกอบการร้านอาหารในเมือง ใช้บรรยากาศของร้านและการตกแต่งจานอาหาร
หรือแม้แต่กระทั่งประยุกษ์เมนูอาหารท้องถิ่นมาเป็นเมนูฟิวชั่นที่เป็นที่สนใจในกลุ่ม
นักท่องเที่ยววัยรุ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความแตกต่างจากร้านอ่ืนและช่วยเพ่ิมมูลค่า
ราคาอาหารให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อลิ้มลอง 

 

5.2 อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยสามารถแบ่งได้ตามผลของการวิจัย ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่น 4) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 5) ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 6) กลยุทธ์การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

 
5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ

การปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักกงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
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15,001 – 25,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมัย เบาเออร์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง คุณค่าของ
ตราสินค้า การรับรู้คุณภาพการให้บริการ คุณภาพของอาหาร และบรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และรายได้เฉลี่ย 15 ,001-25,000 บาท 
และสอดคล้องกันในส่วนของอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ กับงานวิจัยของดนุรัตน์ ใจดี 
(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้บริการ เป็นเพศหญิง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  

ในขณะที่มีความแตกต่างกันในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และมีความแตกต่างกันในส่วน
ของอายุ และระดับการศึกษา กับงานวิจัยของ นารินี อดุลทิฐิพัชร (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ความส าเร็จและหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารไทย
ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในงานวิจัยนี้พบว่ามีผู้ใช้บริการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานครเป็น
เพศหญิง อายุเฉลี่ย 50.98 ปี และจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วน
ใหญ่กลุ่มประชากรในการตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 มีสถานภาพโสด และ
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในส่วนของอายุ และระดับ
การศึกษา ทั้งท่ีเป็นพื้นที่ศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครเหมือนกัน จะท าให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มา
ใช้จ่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพในการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากรายได้อยู่ใน
ระดับกลางขึ้นบน และเป็นพนักงานเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีวันหยุดในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ท าให้
สามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงินกับการรับประทานอาหารท้องถิ่นเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศจา
กากการรับประทานอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
5.2.2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร 

ท้องถิ่น 
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมารับประทานอาหารท้องถิ่นของจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเผา และขนมไทย ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์การใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นหลักเพ่ือลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นและเพ่ือสัมผัสบรรยากาศของ
ร้านอาหารท้องถิ่น และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นมากที่สุด 
คือ ตนเอง ซึ่งนิยมไปใช้บริการร้านอาหารริมน้ ามากที่สุด ในเวลา 11.01-13.00 น.(เที่ยง) และรู้จัก
ร้านอาหารท้องถิ่นได้จากทางสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด นอกจากนั้นมีความต้องการประสบการณ์ด้าน
รสชาติมากที่สุด และมีความต้องการเรียนรู้อาหารท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารมากที่สุด สอดคล้อง
กันในส่วนประเภทของอาหารที่รับประทานกับงานวิจัยของ หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ (2557) วิจัยเรื่อง 
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แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพ้ืนเมืองจังหวัดน่าน พบว่า ประเภทอาหารจานเดียวมี
ศักยภาพสูงที่สุด การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมีศักยภาพสูงที่สุด นักท่องเที่ยวต้องการบริโภคอาหาร
พ้ืนเมืองหลังจากการเดินทางมาท่องเที่ยว และในระหว่างท่องเที่ยวทีจ่ังหวัดน่านอยู่ในระดับมากที่สุด 
และรู้จักรายการอาหารพ้ืนเมืองในแต่ละประเภท โดยชอบอาหารพ้ืนเมืองประเภทจานเดียว เช่น 
ขนมจีนน้ าเงี้ยว ข้าวซอย มากที่สุด เช่นเดียวกับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่คนเลือกรับประทานเป็นล าดับ
แรก ถือเป็นอาหารจานเดียวเหมือนกัน และเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกที่ความเป็นจั งหวัด
พระนครศรีอยธุยาได้ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรพรรณ เสือคง (2553) กล่าวว่า ต้นก าเนิด
ของก๋วยเตี๋ยวเรือได้เข้ามาในสมัยอยุธยาโดยมีพ่อค้าชาวจีนน าเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้ามาจ าหน่าย และชาว
อยุธยาเริ่มหันมาบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวมากขึ้น และก๋วยเตี๋ยวถือเป็นอาหารไทยของประเทศที่
รู้จักในระดับนานาชาติ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ได้กล่าวไว้ ในบทความวิจั ย
เรื่อง ความส าคะญและกิจกรรมสื่อสารเรียนรู้จากการท่องเที่ยวอาหาร ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด
ผู้หญิงชาวต่างชาติของประเทศไทย กล่าวว่า อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยล าดับต้น ได้แก่ ต้มย ากุ้ง 
ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว แกงเขียวหวาน และส้มต า และลักษณะเด่นของอาหารไทย คือ รสชาติ สอดคล้อง
ในประเด็นของความต้องการประสบการณ์ด้านรสชาติของอาหารท้องถิ่น และความต้องการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีสอดคล้องกับ Cohen (1979) กล่าว
ไว้ว่า นักท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่ และต้องการใช้ชีวิตเสมือนคนใน
ท้องถิ่น จะมีความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม อาหารการกิน และวิถีชีวิตเช่นเดียวกับที่คนในท้องถิ่นอยู่
ทุกวัน 
 ในขณะที่วัตถุประสงค์การใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นล าดับแรกเพ่ือลิ้มลองรสชาติอาหาร
ท้องถิ่น รองลงมาเพ่ือสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น มีความแตกต่างกับงานวิจัยของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการร้านอาหาร เพียงเพ่ือรับประทานอาหาร เปรียบเสมือนแค่บรรเทาความหิว 
ไม่ได้มีความต้องการที่จะลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ หรือสัมผัสกับบรรยากาศหรือความสวยงามของ
ร้านอาหาร อาจเป็นเพราะว่าผู้บริโภคในกรุงเทพเลือกรับประทานอาหารที่รวดเร็วให้เหมาะสมและ
ทันกับเวลาพัก และไม่สอดคล้องกันในส่วนของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ สมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งแตกต่างกับผลของงานวิจัยนี้เพราะบุคคุลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจที่สุด คือ ตนเอง เป็นเพราะว่า
การมาท่องเที่ยวคนส่วนใหญ่มักตามใจตนเอง และเลือกท าในสิ่งที่ตนเองอยากท า แต่การรับประทาน
อาหารในชีวิตประจ าวันที่มีครอบครัวอยู่ด้วยจึงจ าเป็นต้องถามความคิดเห็นของสมากชิกในครอบครัว
และมักเลือกรับประทานในที่ใกล้ที่ พักเพ่ือไม่เสียเวลาในการเดินทางมากนัก นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคล้องและแตกต่างกันในบางประเด็นกับงานวิจัยของ ก้องเกียรติ อิทธาภิชัย และณักษ์ กุลิสร์ 
(2559) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธืต่อพฤติกรรมและ
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ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยที่มีความสอดคล้องในประเด็นของช่วงเวลาที่ใช้บริการ คือ เวลาประมาณ 11.01-
13.00 น. หรือช่วงเที่ยว เป็นช่วงเวลาที่ทั้งผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องรับประทานอาหาร
เนื่องจากเป็นปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต และแตกต่างกันในส่วนของบริเวณที่ตั้งของร้านอาหาร 
เนื่องจากร้านอาหารี่ปุ่นจะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารท้องถิ่นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยม
ไปรับประทาน คือ ร้านอาหารริมน้ า และการรู้จักร้านอาหารท้องถิ่นได้จากทางสื่ออินเตอร์เน็ตไม่มี
การกล่าวถึง แต่เป็นการกล่าวถึงโปรชั่นต่างๆ ที่มีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อาจจะเป็นเพราะ
ร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้าดีอยู่แล้ว และมีการโฆษณาผ่านทาง
โทรทัศน์ให้บริโภคได้เห็น เช่น ร้านยาโยอิ ร้านฟูจิ เป็นต้น ในขณะที่ร้านอาหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้อง
ใช้สื่อออนไลน์หรือการประชาสัมพันธ์ทางอินเน็ตเพ่ือให้ลูกค้าได้รู้จักเป็นหลัก 
 

5.2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของร้านอาหารท้องถิ่น  

พบว่า มีตัวแปรที่คงเหลือจากการผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบของศักยภาพการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นทั้งหมด 5 องค์ประกอบ และ 25 ตัวแปรย่อย ท าให้เห็นว่า
ตัวแปรที่คงเหลืออยู่นั้นมีค่าน้ าหนักมากเกิน 0.5 แสดงให้เห็นว่ามีความส าคัญที่จะน าไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ในกระบวนการถัดไป ซึ่งสามารอภิปรายผลของตัวแปรที่คงเหลือได้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอิสรีย์ บ่อวารี (2559) ในประเด็นของความสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่ม การมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร การบริการถูกต้องและรวดเร็ว อากาศภายในร้านถ่ายเท ไม่อึดอัด ในขณะที่
แตกต่างกันในประเด็นของบรรยากาศผ่อนคลายและปลอดภัย การตกแต่งสวยงามเหมาะแก่การ
ถ่ายรูป และการตกต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นกันเองกับลูกค้า ของการต้อนรับยิ้มที่แย้มแจ่มใส 
เนื่องจากนักวิจัยท่านนี้ กล่าวว่า ด้านบุคลากร พิจารณาจาก บุคลิคของพนัก  ความสุภาพเอาใจใส่
ลูกค้า มีความรู้เกีย่วกับอาหาร การให้ค าแนะน าลูกค้าเกี่ยวกับเมนูใหม่ ส่วนด้านกายภาพ พิจารณา
จากระบบการถ่ายเทอากาศ ความระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ความเพียงพอของที่นั่ง การติดเครื่อง
ปรับอาหาศ มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ และความทันสมัยของร้าน โดยที่ในด้านของกระบวนการให้บริการ
มีความแตกต่างและสอดคล้องบางประเด็น คือ ผลของงานวิจัยนี้ถูกตัดองค์ประกอบด้านกระบวนการ
ออก ท าให้ในงานวิจัยนี้ไม่มีองคืประกอบด้านกระบวนการให้บริการเหใอนนักวิจัยท่านนี้ อย่างไรก็
ตามยังคงมีตัวแปรบางตัวที่สอดคล้องกันที่ถูกกระจายมาอยู่ ในองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ การต้อนรับ
ของพนักงานรวดเร็ว 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการส่งสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ได้แก่ การมีโปรโมชันส่วนลด
หากมีการเช็คอินที่ร้าน การแจกรางวัลและของที่ระลึก การประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ การมี
ป้ายโฆษณาร้านอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยว และการส ารองท่ีนั่งและสั่งอาหารล่วงหน้า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ในประเด็นของการประชาสัมพันธ์โดยการโฆษณาได้
หลายช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่มีประเด็นที่แตกต่างกันในส่วนของการสื่อสารแบบ
ปากต่อปาก เนื่องจากผลการวิจัยนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก 

อีกท้ังยังสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3 ด้านท าเลที่ตั้งร้านอาหาร ได้แก่ ที่ตั้งเข้าถึงได้สะดวก 
ป้ายบอกทางร้านชัดเจน ที่ตั้งใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ที่ตั้งมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศ และที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภัย โดยที่ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ควรค านึงถึง 2 ประการหลัก คือ ความง่ายในการเข้าถึง และความพร้อมที่จะให้บริการ เพียงแต่มีข้อ
แตกต่างเล็กน้อยเนื่องจากจัดองค์ประกอบใหม่แล้วท าให้ตัวแปร ที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย ป้าย
บอกทาง และบรรยากาศถูกจัดมาอยู่ในองค์ประกอบนี้ด้วย เนื่องจากองค์ประกอบนี้กล่าวถึงภาพรวม
ของสถานที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร มีความสอดคล้องและแตกต่างกันในบางประเด็นกับ
งานวิจัยของ ธนวันต์ สิทธิไทย และสุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการร้านอาหาร
ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเพ่ือสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องในประเด็นของการ
ตกแต่งอาหารสวยงาม การใช้วัสดุท้องถิ่นตกแต่งอาหาร และการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นปรุงอาหาร โดยใน
งานวิจัยดังกล่าว กล่าวไว้ว่า การสร้างความรื่นรมย์ทางทะเลด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร 
เช่น สับปะรด ลูกมะพร้าม แตงโม เป็นต้น และแตกต่างกันในประเด็นของอาหารโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ ์ 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านราคาอาหาร ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของก้องเกียรติ อิทธิภิชัย และณักษ์ กุลิสร์ (2559) กล่าวถึง
ความเหมาะสมของทั้งคุณภาพและปริมาณอาหาร ในขณะที่ ปวิตรี อัตตนา (2554) กล่าวถึงเพียง
ความเหมาะของราคากับคุณภาพ ไม่ได้พูดถึงปริมาณอาหาร แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารแต่ละร้านให้
ความส าคัญกับราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณแตกต่างกัน บางร้านอาจให้ความส าคัญกับ
คุณภาพที่ดีและปริมาณไม่จ าเป็นต้องเยอะ ในขณะที่บางร้านให้ความส าคัญทั้งปริมาณและคุณภาพมา
พร้อมกัน 
 จากการอภิปรายข้างต้นท าให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ถูกจัดใหม่ ท าให้มันตัวแปรถูกย้ายไปใน
องคืประกอบที่มีค่าน้ าหนักใกล้เคียงกัน ซึ่งโดยปกติแล้วศักยภาพการตลาดบริการที่นักวิจัยส่วนใหญ่
กล่าวถึง จะประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด กระบวนการ พนักงานและ สภาพแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากองคืประกอบที่วิเคราะห์ใหม่เล
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หือเพียงแค่ 5 องค์ประกอบ และจะเห้นได้ว่ามีการรวมกันของตัวแปรในแต่ละองค์ประกิบ เช่น ด้าน
พนักงานรวมกับด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการหายไป แต่ตัวแปรถูกกระจายไปอยู่ใน
องค์ประกอบอื่นท่ีเหมาะสมแทน  
 

5.2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหาร  

พบว่า มีตัวแปรที่คงเหลือจากการผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 5 องค์ประกอบ และ 21 ตัวแปรย่อย ท า
ให้เห็นว่าตัวแปรที่คงเหลืออยู่นั้นมีค่าน้ าหนักมากเกิน 0.5 แสดงให้เห็นว่ามีความส าคัญที่จะน าไป
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในกระบวนการถัดไป ซึ่งสามารอภิปรายผลของตัวแปรที่คงเหลือได้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ขั้นการประเมินทางเลือก ได้แก่ การคัดกรองร้านอาหารจากราคาท่ีเหมาะสม
กับงบประมาณ การพิจารณาจากเมนูและหน้าตาอาหาร การพิจารณาจากชื่อเสียงของร้าน การ
พิจารณาจากภาพบรรยากาศร้าน การพิจารณาราคาจากอาหารที่เหมือนกัน การพิจารณาจาก
ระยะทางเข้าถึงร้าน และการพิจารณาจากความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ณัฐพร แซ่แห่ว (2554) การตัดสินใจ เป็นการน ากระบวนการ หรือทางเลือกหลายๆ ทางเลือกมา
วิเคราะห์ ประเมินข้อดีและข้อเสีย จนได้ทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละบุค แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค
หรือนักท่องเที่ยวมักจะหาข้อมูลหลายทาง และน ามาวิเคราะห์ตามประสบการณ์หรือความชอบของ
ตนเองอีกครั้ง 

องค์ประกอบที่ 2 ขั้นการประเมินหลังการใช้บริการ ได้แก่ ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับปริมาณ
และคุณภาพของอาหาร ความพึงพอใจการบริการของพนักงาน ความพึงพอใจภาพรวม และ 
ความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้ า แตกต่างจากที่ Engel, Blackwell & Miniard (1995) การ
ประเมินผลหลังการซื้อ เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาแล้วโดยที่จะท าการประเมิน
ประสบการณ์ในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น เนื่องจากความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นตัวแปรส าคัญที่จะ
น าไปสู่การซื้อซ้ าหรือใช้บริการซ้ า ถึงแม้ว่าแนวคิดของนักวิจัยกลุ่มนี้กับผลของการวิจัยจะไม่
สอดคล้องกันในส่วนของล าดับขั้นในกระบวนการตัดสินใจ แต่สามารถแสดงให้เห็นว่า ขั้นการประเมิน
หลังการใช้มีบทบาทหรือค่าน้ าหนักที่มากพอสมควร ท าให้ได้อยู่ ในองค์ประกอบที่ 2 ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับการบริการหลังการขายให้ดีที่สุด 

องค์ประกอบที่ 3 ขั้นการค้นหาข้อมูล ได้แก่ การรับประทานอาหารตามกระแสละคร การ
สอบถามข้อมูลขากศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ค าแนะน าจากญาติหรือเพ่ือน และการโฆษณาจากรายการ
โทรทัศน์ สอดคล้องและแตกต่างกันบางประเด็นกับงานวิจัยของ ฐิติมา สมศรี (2556) กล่าวถึง 
ประเด็นการตอบสนอง หมายถึง การตัดสินใจเลือกกระบวนการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เกิ ดการ
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วางแผนจองที่พัก เลือกพาหนะ และการค้าหาร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยววที่สนใจไปเยือน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการค้นหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ตามผลการวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น และแตกต่าง
กันในส่วนของบริบทธุรกิจหรือสถานที่ที่ต้องการไปเยือนเท่านั้น 

องค์ประกอบที่ 4 ขั้นการรับรู้ความต้องการ ได้แก่ เพ่ือบรรเทาความหิว ลิ้มลองรสชาติอาหาร
ท้องถิ่น และสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารท้องถิ่น สอดคล้องกับและแตกต่างกันในบางประเด็นกับ
งานวิจัยของ ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548) กล่าวว่า การตระหนักถึงความต้องการ เช่น เปิด
ประสบการณ์ใหม่ ต้องงการพักผ่อน เช่นเดียวกับที่ต้องการลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถื่นที่แตกต่าง
จากในชีวิตประจ าวัน 

ซึ่งแตกต่างในประเด็นของการหาข้อมูลซึ่ง ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548) กล่าวว่า แหล่งข้อมูล
ส่วนตัว เช่น พ่อแม่ เพ่ือน ญาติ และแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น จากสื่อต่างๆ โดยที่องค์ประกอบที่ 5 
ขั้นตัดสินใจใช้บริการ ได้แก่ การมีโปรโมชั่นลดราคามีผลต่อการตัดสินใจการตกแต่งร้านและอาหาร
แตกต่างจากที่อ่ืนมีผลต่อการตัดสินใจ และประสบการณ์ส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เพราะแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวตัดสินใจใช้บริการจากประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับ
ต่างๆ ด้วยตนเองเป็นหลัก 

จากสรุปองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบข้างต้นมีความสอดคล้องกับค าล่าวของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2550) ซึ่งอธิบายกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคไว้ว่าเกี่ยวข้องกับ การรับรู้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังจากใช้สินค้าหรือบริการ โดยที่มี
ความแตกต่างกับผลการวิจัยในงานวิจัยนี้หลังจากผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่แล้ว ท าให้เกิด
การจัดเรียงค่าน้ าหนักที่มากที่สุดขึ้นมาก่อน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ขั้นการประเมินทางเลือก 
องค์ประกอบที่ 2 ขั้นการประเมินหลังการใช้บริการ องค์ประกอบที่ 3 ขั้นการค้นหาข้อมูล และ
องค์ประกอบที่ 5 ขั้นตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งจะไม่เรียง 5 ขั้นตอนตามกระบวนการตัดสินใจปกติตามที่
ผู้วิจัยท่านอื่นกล่าวไว้ (Engel, Blackwell, and Miniard, 1995) 

 
5.2.5 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบว่า มีตัวแปรย่อยในส่วนของศักยภาพการตลาดการท่องเที่ ยวเชิงอาหารทั้งหมด 16  

ตัวแปร ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารภอภิปรายผลตามตัวแปรย่อยที่คงเหลือได้ ดังนี้  

งานวิจัยของ ธนวันต์ สิทธิไทย และ สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาด
บริการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเพ่ือสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในหลายประเด็น ได้แก่ การตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป และการตกแต่งร้าน
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เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยที่นักวิจัยทั้งสองท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่า การตกแต่งร้านอาหารให้สวยงาม
เหมาะกับบรรยากาศชายทะเลช่วยสร้างความรู้สึกทางใจในการเดินทางมาใช้บริการ นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกันในส่วนการตกแต่งอาหารมีความสวยงาม การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร และ
อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ทีก่ล่าวไว้ว่า การน าลูกมะพร้าว แตงโม สับปะรด มาตกแต่ง
ในเมนูอาหารหรือเป็นภาชนะใส่อาหารเพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศร้านอาหารริมทะเล หากมีการใช้วัสดุ
หรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาตกแต่งร้านหรือเมนูอาหารจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกถึงความรื่นรมย์ 
เช่นเดียวกับที่ฉัตยาพร เสมอใจ (2550); Walker and Lundberg (2005) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องมือ
ต่างๆที่ใช้ และสิ่งที่มองเห็นจะสะท้อนถึงรูปแบบและคุณภาพขององค์กร ซึ่งร้านอาหารก็เช่นกัน และ
การตั้งราคาก็ไม่ควรสูงมากให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากลูกค้ามีตัวเลือกในการใช้
บริการร้านอาหารเป็นจ านวนมาก ท าให้เห็นว่าหากร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการดึง
จุดด่นของท้องถิ่นที่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่มาถ่ายทอดผ่านการตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้
นักท่องเที่ยวแปลกตา แปลกใจ และต้องการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่ไม่ได้พบเจอในชีวิตประจ าไว้
อย่างแน่นอน  

ส าหรับตัวแปรในส่วนของการบริการถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องกับปวิตรี อัตตนา (2544) 
ซึ่งกล่าวไว้ว่า ร้านอาหารนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว การบริการที่รวดเร็วและการตกแต่งร้านให้
สวยงามเป็นสิ่งส าคัญจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายขึ้น และแตกต่างกันใน
ส่วนของราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร 
เนื่องจกานักวิจัยท่านนี้กล่าวถึงคุณภาพของอาหารเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์
ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์ และการมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้านมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotler and Armstrong (2012); ฐิติมา สมศร ี(2556) และฉัตยาพร เสมอ
ใจ (2556) กล่าวไว้ว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ 
และควรมีโปรโมชั่นลดราคาตามเงื่อนไขที่ร้านค้าก าหนด นอกจากนี้ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ การเข้าถึงได้สะดวก ที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของก้องเกียรติ 
อิทธาภิชัย และณักษ์ กุลิสร์ (2559) กล่าวถึง ที่ตั้งของร้านอาหารญี่ปุ่นควรตั้งอยู่ในที่ไม่ห่างใกล้จาก
ชุมชน สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ รวมทั้งการส ารองที่นั่ง แต่มีความ
แตกต่างกันเล็กน้อยในบริบทของพ้ืนที่เนื่องจากร้านอาหารญี่ปุ่นจะตั้งให้บริการในศูนย์การค้า แต่
ร้านอาหารท้องถิ่นจะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว และไม่ได้กล่าวถึงการสั่งอาหารได้ล่วงหน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการบางท่านที่สามารถให้ลูกค้าจองโต๊ะอาหารได้ล่วงหน้า 
แต่ไม่รับสั่งอาหารล่วงหน้าเพราะลูกค้าอาจจะไม่มาตามเวลาที่ก าหนด และอาหารจะรสชาติไม่อร่อย
หรือถ้าหากลูกค้าสั่งอาหารแล้วไม่มาเลยจะเป็นการเสียต้นทุนวัตถุดิบอีกด้วย ในขณะที่ความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการกับผลการวิจัยเชิงปริมาณจากนักท่อเงที่ยวชาวไทยไม่สอดคล้องกันในส่วนของป้าย
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บอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน เนื่องจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหาร พบว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าป้ายบอกทางไม่จ าเป็น เพราะในปัจจุบันมี GPS หรือ Google Map ใน
การน าทางแล้ว 

 
5.2.6 กลยุทธ์การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า มีกลยุทธ์การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์รวมกันของวัตถุประสงค์ข้อที่ 
1 และข้อที่ 2 รวมกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยสามารถอภิปรายตามกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 

1) กลยุทธ์ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การให้บริการของ
พนักงานถูกต้องและรวดเร็ว มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร และการตกแต่งร้านให้สวยงามเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

2) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ การมีโปรโมชั่นส่วนลด และการส ารองท่ีนั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า 

3) กลยุทธ์ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่น ประกอบด้วย ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเทีย่ว
ส าคัญ ทั่งตั้งมีบรรยากาศโดดเด่น ที่ตั้งเข้าถึงสะดวก ป้ายบอกทาง และที่จอดรถเพียงพอและ
ปลอดภัย 

4) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย อาหารเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น การตกแต่ง
อาหารสวยงาม การใช้วัตถุดิบท้องถิ่น การรักษามาตรฐานคุณภาพอาหาร และการเรียนรู้อาหาร
ท้องถิ่น 

5) กลยุทธ์ด้านราคาอาหาร ประกอบด้วย ความเหมาะสมของปริมาณอาหาร และความ
เหมาะสมของคุณภาพอาหาร 

จากกลยุทธ์ทั้ง 5กลยุทธ์ข้างต้นมีความสอดคล้องและแตกต่างกันในบางประเด็นกับงานวิจัย
ของเณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้ถึงคุณภาพของอาหาร
ไทย และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกันใน
ส่วนของคุณภาพอาหาร บรรยากาศของร้าน ความค้มค่าของเงินเหมือนกับกลยุทธ์ที่ 4และกลยุทธ์ที่ 
1 และแตกต่างกันในส่วนของกลุ่มประชากรเนื่องจากนักวิจัยท่านนี้ศึกษากลุ่มประชากรเป็น
ชาวต่างชาติ อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร พันธุรี (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยผ่านประสบการณ์นักท่องเที่ยวในประทเศไทย ในประเด็นของ
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กลยุทธ์ที่ 4 หัวข้อแนวทางการเรียนรู้อาหารท้องถิ่น โดยที่งานวิจัยนี้กล่าวว่า การให้นักท่องเที่ยว
ทดลองท าอาหารเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ในขณะที่ลัคณา ชูใจ (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการ
ประสบการณ์ลูกค้าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องในบางประเด็น คือ เป็นการสร้างเอกลักษณ์
ความแตกต่างในลูกค้าเกิดความประทับใจ เช่นเดียวกับผลการวิจัยนี้ที่ให้อาหารสร้างเอกลักษณ์ความ
แตกต่างให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความแตกต่างกันในส่วนของบริบทธุรกิจที่แตกต่างกัน 
นั่นคือธุรกิจที่พักแรม และธุรกิจร้านอาหาร 
 

5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ดังนี้ 
1) หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยว ไดแก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานท้องถิ่นระดับต าบลที่มีฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่นท้ังรายเก่าและรายใหม่ใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่ืนใกล้เคียงที่อยู่ในกลุ่มเขตการพัฒนาพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนกลาง รวมไปถึงบริษัทน าเที่ยว 
 โดยผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะไว้เป็นรายประเด็น ได้ดังนี้ 
 

5.3.1 การรักษามาตรฐานและส่งเสริมอาหารท้องถิ่น 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารท้องถิ่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว

เรือ กุ้งเผา ขนมไทย ตามล าดับ ส่วนอาหารประเภทปลา และอาหารประเภทแกง เป็นส่วนน้อยที่
นักท่องเที่ ยว เลือก แสดงให้ เห็นว่านักท่องเที่ ยวยัง ไม่ รู้ จักอาหารท้องถิ่น อ่ืนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีกมาก ดังนั้นควรน าอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีมายาวนานมาน าเสนอให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จัก เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ไปยังภาคการเกษตร และเป็นการสร้างความแปลก
ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในมิติของอาหารมากขึ้ น 
นอกจากจะเป็นการท าให้มีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นมีให้เลือกหลากหลายแล้ว ยังเป็นการต่อยอดให้
อาหารประเภทอ่ืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักมากขึ้นและอาจมีชื่อเสียงโด่งดังไปยัง
จังหวัดอ่ืนอีกด้วย 
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5.3.2 การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่น 
1) ผู้ประกอบการควรประชาสัมพันธ์ร้านอาหารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตให้มากที่สุด และเนื้อหาใน

การน าเสนอควรสะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกสัมผัสถึงรสชาติ และบรรยากาศที่แตกต่างจาก
ชีวิตประจ าวันในเมือง เนื่องจากผลการวิจัยจะเห็นได้นักท่องเที่ยวมีความต้องการลิ้มลองรสชาติ
อาหารท้องถิ่นเป็นล าดับที่  1 และเพ่ือสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น เป็นล าดับที่ 2  
รองลงมา เพ่ือบรรเทาความหิว เพ่ือตามรีวิวจากสื่อ Social Network และเพ่ือตามรอยอาหารจาก
ละคร ตามล าดับ เนื่องจากการตามรีวิวจากสื่อจะมีส่วนช่วยให้ร้านอาหารมียอดขายที่ดีขึ้น หากมีการ
มารับประทานแล้วเขียนรีวิวแนะน าในทางบวก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลผ่าน
แอฟพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยตนเอง และตัดสินใจเลือกร้านอาหารท้องถิ่นด้วยตนเอง ส่วนบริเวณ
ร้านอาหารอ่ืนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมน้ า ถ้าหากต้องการให้นักท่องเที่ยวไปใช้บริการควรดึงจุดเด่นด้านอ่ืน 
เช่น รสชาติ การตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์ การตกแต่งเมนูอาหารให้สวยงามมาดึงดูดแทน
บรรยากาศริมน้ า  

2) ภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องเวลาการ
เข้าใช้บริการร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวได้กระจายตัวในแต่ละช่วงเวลามากขึ้น และผู้ ประกอบการก็
ควรจัดวางระบบการรองรับลูกค้าในช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการมากในช่วงเที่ยงให้รัดกุม เช่น การแจก
บัตรคิว การแนะน าให้ลูกค้าไปถ่ายรูปมุมอ่ืนก่อนเพ่ือรอเวลาโต๊ะว่าง การขอเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อ
ลูกค้าหากมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะท าให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดดีมากขึ้น 

3) ภาครัฐส่วนท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์ร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ นอกจากร้านดังในอยุธยาให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น 

4) ท าเส้นทางการรับประทานอาหารให้นักท่องเที่ยว 

 เส้นทางร้านอาหารรอบเกาะเมือง 

 เส้นทางร้านอาหารนอกเกาะเมือง  

 ท าเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ด ตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญให้นักท่องที่ยวทราบว่า
บริเวณร้านอาหารที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีอะไรบ้าง 

 คิวร์อาโค้ด แนะน าความเป็นมาของอาหารในสมัยอยุธยาให้หลากหลายประเภท 
เช่น ประเภทแกง ประเภทปลา เป็นต้น ติดไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5.3.3 การส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการประสบการณ์จากอาหารด้านรสชาติมากที่สุด  
รองลงมาคือ ประสบการณ์ด้านบรรยากาศร้านอาหารท้องถิ่น และต้องการเรียนรู้อาหารท้องถิ่นด้าน
วัฒนธรรมอาหารมากที่สุด รองลงมา คือ ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตการกินของคนท้องถิ่น เรียนรู้เรื่องเล่า
ของอาหารท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารควรให้ความส าคัญกับความต้องการดังกล่าวของ
นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น อาหารแต่ละจานควรมีเรื่องราวที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น และเกิดเป็นความทรงจ าใหม่ๆ ที่ไม่ได้พบเจอในชีวิตประจ าวัน หากผู้ประกอบการ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารให้ตอบโจทน์นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุม จะท าให้อาหารสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
 

5.3.4 โครงสร้างพ้ืนฐานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น ท าให้เห็นว่าผู้ประการร้านอาหารมีความ

ต้องการให้ภาครัฐจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดให้ดี เพ่ือเป็นการรองรับนักท่อเงีท่ยวในช่วง
วันหยุด และลดปัญหาการจารจรติดขัด เช่น ถนน ทางเข้า ไฟฟ้า ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง 
เป็นต้น นอกจากนั้นควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว
หนาแน่น และจัดระเบียบการจอดรถให้ดีจะช่วยให้สภาพการจราจรคล่องตัวขึ้น และลดอุบัติเหตุ
ภายในจังหวัดด้วย 
 

5.4 ข้อเสนอการวิจัยในคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาในส่วนของพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายในมื้ออาหาร 
และควรศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ิม หากมีการศึกษา
ในครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมเพ่ือได้ทราบงบประมาณที่นักท่องเที่ยวจ่ายในปัจจุบัน 
และทราบพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้หลากหลาย
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารให้มีมูลค่าที่จะท าให้นักท่องเที่ยวจ่ายเงินกับมื้อ
อาหารได้มากขึ้นในอนาคต  

2) ผู้วิจัยควรศึกษาบริบทพ้ืนที่และช่วงเวลาการเก็บข้อมูลในส่วนของนักท่องเที่ยวให้ดีเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุด และไม่เสียเวลามากในการเก็บข้อมูล 

3) การทบทวนวรรณกรรม หากผู้วิจัยสนใจจะใช้สถิติที่เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปัจจัย (EFA) ควรศึกษาจากวรรณกรรมที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเหมือนกัน เนื่องจากจะท าให้ได้ข้อมูล
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ของตัวแปรที่ผ่านการสกัดองค์ประกอบมาแล้วชัดเจนมากขึ้น และสามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยเป็น
การใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพ่ือความชัดเจนของโมเดลมากขึ้น 

4) ผู้ที่สนใจท าวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่จังหวัดอ่ืน สามารถน าโมเดลที่ผ่าน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปรศักยภาพการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจไปเป็นตัวชี้วัดในงานวิจัยในอนาคตต่อไป 

 

5.5 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
1) ข้อค าถามในการเก็บข้อมูลทั้งฝั่งของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมีจ านวนข้อ และเนื้อหา

รายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้ผู้ให้ข้อมูลบางท่านให้ข้อมูลได้ไม่นาน และให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงต้อง
เก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติ่มมากกว่า 400 ชุด เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงของค าตอบ 

2) นอกจากนั้นในส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ มีข้อจ ากัด คือ ผู้ประกอบการที่ประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ค่อยสะดวกให้สั มภาษณ์ และพนักงาน
ระดับปฏิบัติการไม่สามารถให้สัมภาษณ์แทนได้ เนื่องจากไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง กลยุทธ์การจดัการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาและตอบค าถามทุกข้อของ
แบบสอบถามนี้ด้วยความเป็นจริงที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของการศึกษาในครั้งนี้  และจะเป็นประโยชน์ใน
การท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป และใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดีขึ้นต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย ส าหรับแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 
ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
ตอนท่ี3 ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอนท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ตอนท่ี5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการเข้าใช้บริการ
ร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว 

 
 
 
 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี ้
นางสาวกชกร  จุลศิลป ์

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง กลยุทธ์การจดัการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง      ให้ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 

1. เพศ 

1)      ชาย   2)       หญิง 

2. อาย ุ

1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 2) 21 – 30 ปี 3) 31 - 40 ปี 

4) 41 - 50 ปี  5) 51 – 60 ปี 6) ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 

1) โสด   2) สมรส    

3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 4)  อื่นๆ โปรดดระบุ.............................. 
4. ระดับการศึกษา 

1)      ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

3) สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 

1) นักเรียน/นักศึกษา   2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
3) พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง  4) ธุรกิจส่วนตัว    
5) อื่นๆ โปรดระบุ.................................   

6. รายได้ต่อเดือน 

1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  2) 15,001 – 25,000 บาท 
3) 25,001 – 35,000 บาท   4) 35,001 – 45,000 บาท 
5) 45,001 – 55,000 บาท   6) ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไป 

ตอนที ่2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง      ให้ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 

7. อาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ท่านตั้งใจมารับประทานมากที่สุด (ตอบได้ 3 ล าดับ โดย

เรียงล าดับตัวเลข 1-3 ตามความส าคัญ) 

1)  ก๋วยเตี๋ยวเรือ    2) กุ้งเผา 
3) ประเภทปลา (เช่น ปลาตะเพียนต้มเค็ม ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม ปลาเห็ด)   
4) ประเภทแกง (เช่น แกงสับนก แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น) 
5) ขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ขนมเบื้อง โรตีสายไหม)   
6) อื่นๆ โปรดระบุ......................... 
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8. วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของจังพระนครศรีอยุธยาครั้งน้ีของท่านเพื่ออะไร  

(ตอบได้ 3 ล าดับ โดยการใส่ตัวเลข 1-3 ในช่องว่าง) 
1)   เพื่อบรรเทาความหิว  2) เพื่อลิ้มลองรสชาติอาหาท้องถิ่น 
3) เพื่อตามรอยอาหารจากละคร  4)        เพื่อตามรีวิวจากสื่อ Social network 
5) เพื่อสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น   
6) อื่นๆ โปรดระบุ............................. 

9. บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารท้องถิ่นในครั้งนี ้

1)   ตัวเอง   2) คู่สมรส/แฟน  3) เพื่อน 
4)  ญาติพี่น้อง  5) คนท้องถิ่น  6) อื่นๆ โปรดระบุ 

10. ร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณใดท่ีท่านนิยมไปใช้บริการมากที่สุด  

1)   ร้านอาหารริมน้ า   2) ร้านอาหารริมทาง 
3)  ร้านอาหารในโรงแรม  4) ร้านอาหารบริเวณตลาดกลางอยุธยา 
5)  ร้านอาหารที่มองเห็นโบราณสถาน 6)  อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 

11. ท่านนิยมเข้าใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นในช่วงเวลาใดมากที่สุด 

1)   07.00 – 09.00 น. (เช้า)   2) 09.01 – 11.00 น. (สาย) 
3)  11.01 – 13.00 น. (เที่ยง)   4) 13.01 – 15.00 น. (บ่าย) 

 5) 15.01 – 17.00 น. (เย็น)   6)  17.01 น. เป็นต้นไป  
12. ท่านรู้จักร้านอาหารท้องถิ่นที่เข้าใช้บริการได้อย่างไร (ตอบได้ 3 ล าดับ โดยเรียงล าดับตัวเลข 1-3 ตาม

ความส าคัญ) 

1)   สื่อโทรทัศน์  2) สื่อวิทย ุ  3) สื่ออินเตอร์เน็ต  
4) สื่อหนังสือพิมพ์  5) สื่อแผ่นพับ/ใบปลิว  6)  สื่อนิตยสาร/วารสาร  
7)        ป้ายโฆษณาตามทาง             8)        เพื่อน/ญาติ/คนรู้จักแนะน า 
9)        คนท้องถิ่นแนะน า              10)        อื่นๆ โปรดระบุ............................ 

13. ท่านมีความต้องการประสบการณ์อะไรบ้างจากการรับประทานอาหารครัง้นี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่

ตัวเลขเรียงตามล าดับความส าคัญ) 

1)    ประสบการณ์ด้านรสชาติ 2)  ประสบการณ์ความแปลกใหม่ 
3)         ประสบการณ์ด้านบรรยากาศร้านอาหารท้องถิ่น  4)  อื่นๆ โปรดระบุ..................... 

14. ท่านมีความต้องการเรียนรู้อาหารท้องถิ่นด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่ตัวเลขเรียงตามล าดับ
ความส าคัญ) 

1) เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร 2) เรียนรู้ขั้นตอนการท าอาหาร 
3) เรียนรู้วิถีชีวิตการกินของคนท้องถิ่น  4)      เรียนรู้เรื่องเล่าของอาหท้องถิ่น 
5) อื่นๆ โปรดระบุ........................... 
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ตอนที่ 3  ศักยภาพการตลาดการท่องเท่ียวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

ศักยภาพทางด้านการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
15) ความหลากหลายของเมนูอาหาร      

16) อาหารสดและมีคุณค่าทางโภชนาการ      
17) การตกแต่งอาหารมีความสวยงาม      

18) มีการใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหาร      
19) มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร       

20) อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์      
21) รสชาติอาหารดี      
ด้านราคาการจัดจ าหน่าย 
22) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร      
23) ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและท าเลที่ต้ัง 
24) ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก      
25) มีป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน      
26) อยู่ใกล้สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ      
27) ที่ตั้งของร้านมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศ      
28) มีที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      
29) มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินท่ีร้าน      
30) มีการแจกรางวัลและของที่ระลึก      
31) มีการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคม

ออนไลน์ 
     

32) มีป้ ายโฆษณาร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ 
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ศักยภาพทางด้านการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการส่งมอบ 

33) สามารถโทรส ารองที่น่ังและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า      
34) มีการต้อนรับอย่างเอาใจใส่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ      

35) ได้รับอาหารในเวลาที่รวดเร็วและถูกต้อง      
36) ขั้นตอนการช าระเงินมีความรวดเร็วและถูกต้อง      

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
37) พนักงานมีการต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส      

38) พนักงานมีความเป็นกันเองกับลูกค้า      
39) พนักงานสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่มให้

ลูกค้าได้ 
     

40) พนักงานมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร      
41) พนักงานให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว      

42) การแต่งกายของพนักงานมีความเป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่น 

     

ด้านสภาพแวดล้อมของร้านอาหารท้องถิ่น 
43) อากาศภายในร้านถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอัด      
44) บรรยากาศภายในร้านให้ความรู้สึกผ่อนคลายและ

ปลอดภัย 
     

45) มีการตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป      
46) มีการตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

183 

ตอนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ขั้นการรับรู้ความต้องการไปร้านอาหารท้องถิ่น 

47) ต้องการรับประทานอาหารเพื่อบรรเทาความหิว      
48) ต้องการลิ้มลองรสชาติของอาหารท้องถิ่น      

49) ต้องการสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น      
50) ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคน

ในท้องถิ่น 
     

51) ต้องการรับประทานอาหารจากกระแสละคร
โทรทัศน ์

     

ขั้นค้นหาข้อมูลร้านอาหารท้องถิ่น 

52) ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต เช่น Tripadvisor Wongnai 
เป็นต้น 

     

53) สอบถามศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น      
54) ได้รับค าแนะน าจากญาติหรือเพื่อน      
55) ได้รับข้อมูลจากการโฆษณาทางรายการโทรทัศน์      
ขั้นประเมินเลือกร้านอาหารท้องถิ่น 
56) ท่านคัดกรองตั ว เลือกร้ านอาหารจากราคาที่

เหมาะสมกับงบประมาณ 
ของท่าน 

     

57) ท่านพิจารณาจากเมนูและหน้าตาอาหารในร้าน       
58) ท่านพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของร้าน      
59) ท่านพิจารณาจากรูปภาพบรรยากาศของร้าน      

60) ท่านพิจารณาจากราคาของเมนูอาหารที่เหมือนกัน      
61) ท่านพิจารณาจากระยะทางการเดินทางเข้าถึงร้าน      

62) ท่านพิจารณาจากความคิดเห็นในสังคมออนไลน์       
 
 
 
 



 

 

184 

กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ขั้นตัดสินใจใช้บริการ      

63) ร้านอาหารท้องถิ่นท่ีมีการท าโปรโมชั่นลดราคา มีผล
ต่อการตัดสินใจ 

     

64) ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีการตกแต่งร้านและอาหาร
แตกต่างจากท่ีอื่นมีผลต่อการตัดสินใจ 

     

65) ประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเคยประสบมากับร้านอาหารมี
ผลกับการตัดสินใจ 

     

ขั้นการประเมินหลังใช้บริการ      
66) ค่าใช้จ่ายในมื้ออาหารคุ้มค่ากับปริมาณและคุณภาพ

ที่ได้รับ 
     

67) ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน      

68) ความพึงพอใจภาพรวมการใช้บริการในครั้งนี้      
69) ความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้ า      

 
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

 
 

***ขอบพระคุณส าหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์*** 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

186 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ค าชี้แจง   

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเ ชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

2) เพื่อประเมินศักยภาพการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 

3) เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาและตอบค าถามทุกข้อของแบบ
สัมภาษณ์ชุดนี้ด้วยความเป็นจริงท่ีสุด เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของการศึกษาในครั้งนี้ และจะเป็นประโยชน์ในการ
ท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป โดยที่ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

  ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
นางสาวกชกร จุลศิลป ์

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................. ต าแหน่ง............................................................... 
วัน/เดือน/ปี................................................................ บันทึกโดย............................................................. 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของร้านอาหารท้องถิ่น  

1) ช่ือร้านอาหาร................................................................................................................................................ 

2) ที่ตั้งของร้าน.................................................................................................................................................. 

3) เปิดด าเนินการมาแล้วเป็นเวลากี่ปี................................................................................................................ 

4) กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร........................................................................................................................... 

5) เมนูแนะน าของร้านมาแล้วต้องรับประทาน
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

6) จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของร้านอาหาร คือ อะไร
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2 ศักยภาพทางการตลาดของร้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

7) ร้านอาหารของท่านมีกลยุทธ์การจัดการทางการตลาดทั้ง 5 ด้าน อย่างไรบ้าง ได้แก่  
(1) ด้านอาหาร.....................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………….....…….. 
(2) ด้านราคา........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาดและส ารองที่น่ัง..................................................................... 

……………………………………………. …………………………………………………………………………
….................................................................................................................................... 

(5) ด้านพนักงานและสภาพแวดล้อม.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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8) ท่านคิดว่าการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

9) มีความต้องการให้ภาพลักษณ์ด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัดเจนขึ้น 
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

10) ท่านคิดว่าอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอะไรบ้างท่ีควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จักโด่งดัง
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

11) ท่านคิดว่ามีวิธีการหรือรูปแบบใดบ้างที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มี
ช่ือเสียงมากข้ึนในมิติของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12) ท่านคิดว่ามีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และมีวิธีการใดในการแก้ไขข้อจ ากัด 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

13) ท่านคิดว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้
อย่างไร
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

14) ท่านคิดว่าควรมีนโยบายหรือต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างไร
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 

***ขอบพระคุณส าหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์*** 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย  

 
ค าชี้แจง  

แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กลยุทธ์การ
จัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดที่มีต่อกลยุทธ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการ
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ใน
ครั้งนี้ออกเป็น 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

กลยุทธ์ที ่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงานและสภาพแวดล้อมของร้านอาหารท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 

1) การให้บริการของพนักงานมีความถูกต้อง
และรวดเร็ว 

 ขั้นตอนการรับออเดอร์ และการ
เสิ ร์ ฟอาหาร มี การทวนราย
อาหารที่ลูกค้าสั่งทุกครั้ง 

 ตรวจสอบรายการอาหารกับครัว
อีกครั้งก่อนน าเสิร์ฟถึงลูกค้า 

 จัดการฝึกซ้อมขั้นตอนการรับ 
ออเดอร์ และเสิร์ฟอาหารอย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

 จัดวางระบบการรองรับลูกค้าใน
ช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นให้
รัดกุมและทั่วถึง  

   

2) พนั ก ง านมี ค ว าม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
เมนูอาหาร  

 มีการจัดอบรมหรือฝึกฝนให้
ค ว า ม รู้ พ นั ก ง า น เ กี่ ย ว กั บ
เมนูอาหารอย่างน้อย เดือนละ 1 
ครั้ง 

 ท าการสุ่มตรวจการท างานของ
พนักงาน โดยไม่ให้พนักงานรู้ตัว 
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เ พื่ อ เ ช็ ค ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
เมนูอาหาร 

3) การตกแต่งร้านอาหารท้องถิ่นควรตกแต่ง
ให้สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น   

 สร้างมุมถ่ายรูปของร้านอาหารให้
โ ด ด เ ด่ น เ ห ม า ะ กั บ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเพศหญิง ในช่วง
เริ่มท างาน จะเป็นจุดดึงดูดที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเยือน
มากขึ้น 

 น าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในอดีต
มาประยุกษ์ตกแต่งร้านให้เข้ากับ
ยุคสมัยในปัจจุบัน  

 ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ภ า ย ใ น
ร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
ผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นหอม หรือ
เสียงเพลง 

   

กลยุทธ์ที ่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่น่ัง มีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 

1) การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์  

 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในหลาย
ช่องทาง เช่น Facebook Line 
Instagram เป็นต้น  

 น าเสนอร้านอาหารท้องถิ่นโดย
ให้นักเขียนรีวิว ด้วยการเชิญ
นักเขียนรีวิวมาทดลองใช้บริการ
ร้านอาหาร  

 ภาครั ฐส่ วนท้องถิ่ นควร ช่วย
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ร้านอาหารท้องถิ่น  

   

2) การมีโปรโมช่ันส่วนลดพิเศษให้ลูกค้า     
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 แจกส่วนลด 10% จากรายการ
อาหารหากลูกค้า เช็คอินผ่าน 
Facebook หรือ Instragram  

 ให้บัตรส่วนลดค่าอาหาร หรือให้
เมนูอาหารฟรี 1 เมนู หากมียอด
การสั่งอาหารในครั้งถัดไป เป็น
จ านวนเท่าไหร่ขึ้ นไปแล้วแต่
ร้านอาหารเป็นผู้ก าหนด 

3) การโทรส ารองที่นั่งและสามารถสั่งอาหาร
ได้ล่วงหน้า โดยให้ลูกค้าโอนค่ามัดจ าก่อน
ครึ่งหนึ่ง  

   

กลยุทธ์ที ่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ด้านท าเลที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
1) ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นตั้งอยู่ใกล้กับ

สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วส าคัญของจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  

 เลือกท าเลที่นักท่องเที่ยวจะเห็น
และผ่านสายตาของนักท่องเที่ยว
ได้ง่าย 

   

2) ที่ตั้งของร้านอาหารต้องมีบรรยากาศที่โดด
เด่น สามารถนั่งรับประทานอาหารและให้
ความรู้สึกความผ่อนคลายด้วย 

   

3) ที่ตั้งเข้าถึงได้สะดวก  

 จัดท าโครงสร้างพื้นฐาน เ ช่น 
ถนน ทางเข้า ให้มีความพร้อมที่
จะรองรับนักท่องเที่ยว 

 ใช้เวลาเดินทางเข้าถึงไม่นานมาก
นักจากสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ  

   

4) ป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่น 

 ป้ายช่ือร้านต้องมีความชัดเจน ไม่
ตัวเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไปจน
ดูไม่สวยงาม 
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 มีการตั้งป้ายบอกทางเป็นระยะ
จากสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ท าให้
นักท่องเที่ยวไม่ไปผิดร้าน 

5) มีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย  

 จัดพนักงานให้บริการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยให้กับรถของ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร 

   

กลยุทธ์ที ่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร มีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 

1) อาหารแตล่ะเมนูควรมคีวามโดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

   

2) การตกแต่งอาหารควรมีความสวยงามทั้ง
การตกแต่งองค์ประกอบโดยรวมของ
อาหารในแต่ละจาน  

   

3) การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร  

 น าปลาที่มีอยู่ ในท้องถิ่นตั้ งแต่
ดั้งเดิม เช่น ปลาเนื้ออ่อน มา
สร้างสรรค์ เป็นเมนูอาหารให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักอาหารดั้งเดิม
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

4) การรักษามาตรฐานอาหารที่มีชื่อเสียง 

 ก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเผา และโรตีสาย
ไหม ควรรักษาคณุภาพของ
รสชาติให้คงที่  

   

5) การเรียนรู้อาหารท้องถิ่น 

 อาหารแต่ละจานควรมีเรื่องราวที่
ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

 สร้างเรื่องราว และอธิบายความ
เป็นมาของอาหารแบบย่อไว้ใน
เมนูอาหาร 

   

6) การท าเส้นทางการรับประทานอาหารโดย
ภ า ค รั ฐ ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
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 เส้นทางร้านอาหารรอบในเกาะ
เมือง 

 เส้นทางร้านอาหารรอบนอก 
เกาะเมือง  

กลยุทธ์ที ่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ด้านราคา มีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
1) ราคาควรมีความเหมาะกับปริมาณของ

อาหาร  

 พิจารณาการตั้งราคาจากคู่แข่ง
ใ นท้ อ งตล าด  ทั้ ง ใ นจั งห วั ด
เดียวกัน และจังหวัดใกล้เคียง 

   

2) ราคาอาหารควรตั้งตัวเลขที่ไม่สูงเกินไป 
ควรเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มวัยรุ่นท่ี
เริ่มท างานสามารถจับต้องได้ 
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ภาคผนวก ง 
ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน และ การจัดองค์ประกอบของตัวแปร 
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ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
 หลังจากท า Pilot Test 37 ชุด มีตัวแปรที่ถูกตัดออกไปในครั้งที่ 1 จากเดิมทั้งหมด 37 ตัว
แปร ตัดออกไป 7 ตัวแปร ได้แก่ A2,B10,E22,E24,F30,G35,G36 ท าให้เหลือตัวแปรเพียง 30 ตัวแปร 
และในรอบการเก็บข้อมูลจริงทั้งหมด 406 ชุด น าตัวแปรที่เหลืออยู่มาวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้ตัวแปรถูก
ตัดออกอีก 5 ตัวแปร ได้แก่ A1,A3,A8,E21,E23 จึงเหลือตัวแปรเพียง 25 ตัวแปร และจัดกลุ่มใหม่ได้
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ดังตารางแสดงผลต่อไปนี้ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

  .950 25 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .936 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 6709.679 

df 300 

Sig. .000 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

A4 3.86 .753 406 

A5 3.84 .783 406 

A6 3.92 .755 406 

A7 4.05 .727 406 

B9 3.81 .752 406 

B9.1 3.82 .742 406 

C11 3.93 .772 406 

C12 3.83 .841 406 

C13 4.00 .735 406 

C14 4.00 .734 406 

C15 3.70 .988 406 

D16 3.55 .856 406 

D17 3.27 1.019 406 

D18 3.67 .884 406 

D19 3.61 .876 406 

E20 3.68 .835 406 

F25 3.97 .851 406 

F26 3.87 .826 406 

F27 3.96 .799 406 

F28 3.93 .770 406 

F29 3.89 .823 406 

G31 3.93 .807 406 

G32 3.92 .800 406 

G33 3.84 .825 406 

G34 3.90 .873 406 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

A4    .715  

A5    .797  

A6    .772  

A7    .654  

B9     .788 

B9.1     .769 

C11   .685   

C12   .705   

C13   .729   

C14   .687   

C15   .674   

D16  .739    

D17  .764    

D18  .731    

D19  .724    

E20  .618    

F25 .751     

F26 .774     

F27 .734     

F28 .690     

F29 .645     

G31 .620     

G32 .659     

G33 .616     

G34 .603     
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รหัสแบบสอบถาม 
เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่  3  ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

Code 
ศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านพนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อม 

F25 พนักงานมีการต้อนรับที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

F26 พนักงานมีความเป็นกันเองกับลูกค้า 
F27 พนักงานสามารถแนะน าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าได้ 

F28 พนักงานมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร 

F29 พนักงานให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
G31 อากาศภายในร้านถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอัด 

G32 บรรยากาศภายในร้านให้ความรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย 
G33 มีการตกแต่งร้านสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป 

G34 มีการตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส ารองที่นั่ง 
D16 มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหากมีการเช็คอินที่ร้าน 

D17 มีการแจกรางวัลและของที่ระลึก 

D18 มีการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารท้องถิ่นผ่านสังคมออนไลน์ 
D19 มีป้ายโฆษณาร้านอาหารท้องถิ่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

E20 สามารถโทรส ารองที่นั่งและสั่งอาหารได้ล่วงหน้า 
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านท าเลที่ตั้งของร้าน 

C11 ที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นเข้าถึงได้สะดวก 

C12 มีป้ายบอกทางไปร้านอาหารท้องถิ่นชัดเจน 
C13 อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 

C14 ที่ตั้งของร้านมีจุดเด่นเรื่องบรรยากาศ 



 

 

199 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C15 มีที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย 

 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
A4 การตกแต่งอาหารมีความสวยงาม 

A5 มีการใช้วัสดุท้องถิ่นในการตกแต่งอาหาร 

A6 มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร  
A7 อาหารมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 

 องค์ประกอบท่ี 5 ด้านราคาอาหาร 

B9 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
B9.1 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร 
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กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 หลังจากท า Pilot Test 37 ชุด มีตัวแปรที่ถูกตัดออกไปในครั้งที่ 1 จากเดิมทั้งหมด 25 ตัว
แปร ตัดออกไป 1 ตัวแปร ได้แก่ I10,J11 ท าให้เหลือตัวแปรเพียง 23 ตัวแปร และในรอบการเก็บ
ข้อมูลจริงทั้งหมด 406 ชุด น าตัวแปรที่เหลืออยู่มาวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้ตัวแปรถูกตัดออกอีก 2 ตัว
แปร ได้แก่ H4,I6 จึงเหลือตัวแปรเพียง 21 ตัวแปร และจัดกลุ่มใหม่ได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ดัง
ตารางแสดงผลต่อไปนี้  

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

H1 3.86 .810 406 

H2 4.11 .689 406 

H3 4.16 .697 406 

H5 3.65 .951 406 

I7 3.49 .973 406 

I8 3.81 .888 406 

I9 3.68 .886 406 

J12 4.00 .710 406 

J13 3.93 .750 406 

J14 3.86 .826 406 

J15 3.95 .764 406 

J16 3.91 .752 406 

J17 3.87 .750 406 

J18 3.85 .872 406 

K19 3.93 .868 406 

K20 3.96 .786 406 

K21 4.11 .789 406 

L22 3.99 .744 406 

L23 3.92 .741 406 

L24 3.92 .734 406 

L25 3.95 .794 406 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 21 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .917 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4005.382 

df 210 

Sig. .000 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

H1    .564  

H2    .822  

H3    .758  

H5   .668   

I7   .765   

I8   .570   

I9   .705   

J12 .527     

J13 .587     

J14 .683     

J15 .709     

J16 .717     

J17 .621     

J18 .614     

K19     .807 

K20     .815 

K21     .534 

L22  .572    

L23  .783    

L24  .839    

L25  .747    

 

 

 

 

 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

H1 1.000 .420 

H2 1.000 .794 

H3 1.000 .691 

H5 1.000 .563 

I7 1.000 .665 

I8 1.000 .476 

I9 1.000 .638 

J12 1.000 .495 

J13 1.000 .555 

J14 1.000 .592 

J15 1.000 .639 

J16 1.000 .608 

J17 1.000 .567 

J18 1.000 .528 

K19 1.000 .777 

K20 1.000 .806 

K21 1.000 .606 

L22 1.000 .646 

L23 1.000 .755 

L24 1.000 .823 

L25 1.000 .728 
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รหัสแบบสอบถาม 
เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตอนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

Code 
กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

 องค์ประกอบท่ี 1 ขั้นการประเมินเลือกร้านอาหารท้องถิ่น 

J12 ท่านคัดกรองตัวเลือกร้านอาหารจากราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของท่าน 
J13 ท่านพิจารณาจากเมนูและหน้าตาอาหารในร้าน  

J14 ท่านพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของร้าน 

J15 ท่านพิจารณาจากรูปภาพบรรยากาศของร้าน 
J16 ท่านพิจารณาจากราคาของเมนูอาหารที่เหมือนกัน 

J17 ท่านพิจารณาจากระยะทางการเดินทางเข้าถึงร้าน 
J18 ท่านพิจารณาจากความคิดเห็นในสังคมออนไลน์  

องค์ประกอบท่ี 2 ขั้นการประเมินหลังใช้บริการ 

L22 ค่าใช้จ่ายในมื้ออาหารคุ้มค่ากับปริมาณและคุณภาพท่ีได้รับ 
L23 ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 

L24 ความพึงพอใจภาพรวมการใช้บริการในครั้งนี้ 

L25 ความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้ า 
องค์ประกอบท่ี 3 ขั้นการค้นหาข้อมูล 

H5 ต้องการรับประทานอาหารจากกระแสละครโทรทัศน์ 
I7 สอบถามศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น 

I8 ได้รับค าแนะน าจากญาติหรือเพ่ือน 

I9 ได้รับข้อมูลจากการโฆษณาทางรายการโทรทัศน์ 
องค์ประกอบท่ี 4 ขั้นการรับรู้ความต้องการไปร้านอาหารท้องถิ่น 

H1 ต้องการรับประทานอาหารเพ่ือบรรเทาความหิว 

H2 ต้องการลิ้มลองรสชาติของอาหารท้องถิ่น 
H3 ต้องการสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารท้องถิ่น 
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องค์ประกอบท่ี 5 ขั้นตัดสินใจใช้บริการ 

K19 ร้านอาหารท้องถิ่นท่ีมีการท าโปรโมชั่นลดราคา มีผลต่อการตัดสินใจ 
K20 ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีการตกแต่งร้านและอาหารแตกต่างจากที่อ่ืนมีผลต่อการ

ตัดสินใจ 

K21 ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยประสบมากับร้านอาหารมีผลกับการตัดสินใจ 

 
ข้อมูลตัวแปรค่าไม่ถึง 0.5 ที่โดนตัดออก ทั้งรอบ Pilot test และ รอบเก็บจริง 

Code ส่วนประสมทางด้านการตลาด 
 

 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

A1 ความหลากหลายของเมนูอาหาร 
A2 ความสะอาดของอาหารและพ้ืนที่ให้บริการ 

A3 อาหารสดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
A8 รสชาติของอาหาร 

 ด้านราคาการจัดจ าหน่าย 

B10 มีช่องทางการช าระเงินหลากหลาย เช่น เงินสด บัตรเดรดิต คิวอาร์โค้ด เป็นต้น  
 ด้านกระบวนการส่งมอบ 

E21 มีการต้อนรับอย่างเอาใจใส่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 

E22 ขั้นตอนการรับออเดอร์มีความรวดเร็ว 
E23 ได้รับอาหารในเวลาที่รวดเร็วและถูกต้อง 

E24 ขั้นตอนการช าระเงินมีความรวดเร็วและถูกต้อง 

 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
F30 การแต่งกายของพนักงานมีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 ด้านสภาพแวดล้อมของร้านอาหารท้องถิ่น 
G35 มีทางเดินกว้างขวางและท่ีนั่งเพียงพอ 

G36 บริเวณร้านมีความสะอาด 
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Code กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
 

 ขั้นการรับรู้ความต้องการไปร้านอาหารท้องถิ่น 

H4 ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

 ขัน้ค้นหาข้อมูลร้านอาหารท้องถิ่น 
I6 ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต เช่น Tripadvisor Wongnai เป็นต้น 

I10 ได้รับข้อมูลจากนิตยสารหรือวารสารแนะน าร้านอาหารยอดนิยม 
 ขั้นประเมินเลือกร้านอาหารท้องถิ่น 

J11 ท่านวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารที่ได้รับจากประสบการณ์ตนเอง 
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