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          การศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)  เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย  3) 
เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิง
ประสบการณ ์(Experiential Value) 

          การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความสนใจในอาหารไทย
หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อการเดินทาง จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย
และพหุ คูณ  (Simple Regression Analysis and Multiple Regression Analysis) เ พ่ื อพยากรณ์
อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม และการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) 

          ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer 
return on investment : CROI) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service excellence) และผล
การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่ายและพหุคูณพบว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
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ผู้บริโภค (Consumer return on investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด จึงได้แนวทางในการ
การสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์โดยมุ่ง
การสร้างปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

          ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 1)หน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยควรออกมาตรการด้านการควบคุมราคาอาหารไทย
ที่จ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของอาหารไทยที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่ามีความคุ้มค่าเงิน และควรจัดระเบียบร้านอาหารให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 2)หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมุ่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
ของอาหารไทยว่าอาหารไทยมีความสร้างสรรค์ และรู้สึกว่าการกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า 3)
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร ควรพัฒนาด้านความสะอาดรวมถึงความเรียบร้อยของ
ร้านอาหารและพนักงงานเพ่ือสร้างภาพจ าที่ดีต่อนักท่องเที่ยว 4)ภาคการศึกษาของไทยสามารถน าแนว
ทางการสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในอนาคตเพ่ือหาแนวทางในการสร้าง
ความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยหาวิธีในการมุ่งสร้างทุกปัจจัยของคุณค่าเชิงประสบการณ์
ให้เกิดขึ้นเพ่ือสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นมากที่สุด โดยเฉพาะปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI) 
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          The objectives of this study are 1) to study the factors related to Experiential 

Value for culinary tourism in Thailand 2) to study the factors that influence the loyalty of 

culinary tourists in Thailand 3) to propose ways to create loyalty guidelines for 

culinary tourism in Thailand through Experiential Value. 

          This research is a quantitative research by collecting data from the sample 

group, Europeans tourists traveling to Thailand and interested in Thai food or participating 

in activities related to Thai food at least 1 time per trip. A total of sample group is 400 

people using questionnaires to collect data. The statistics used in data analysis 

are descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation and 

inferential statistics using simple regression analysis and multiple regression analysis to 

predict the influence of independent variables on dependent variables and analysis of 

Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

           The results of the study showed that the Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

of factors related to Experiential value for culinary tourism in Thailand consists of 

 



 ง 

Aesthetic factors, Playfulness factors, Consumer return on investment (CROI) factors and 

Service excellence factors and results of simple and multiple regression analysis showed 

that Experiential value influences the loyalty of culinary tourists in Thailand. The 

consumer return on investment (CROI) has the highest positive influence. Therefore, the 

guidelines for creating loyalty to culinary tourism in Thailand through Experiential value 

are aimed at creating the most effective of consumer return on investment (CROI) factors. 

            Suggestions from this research study are 4 items including 1) Government 

agencies or agencies in the tourism industry of Thailand should make standards to 

control the price of Thai food sold to foreign tourists fairly for creating a positive image 

of Thai food that foreign tourists see as having value for money and should organize the 

all kind of Thai restaurants to be orderly 2) Agencies related to tourism promotion should 

aim to promote the image of Thai food that Thai food is creative and feel that eating 

Thai food is a memorable thing 3) Private sector, restaurant operators should develop 

cleanliness including the neatness of restaurants and employees to create a good image 

for tourists 4) Thai education sector can apply the guidelines to create Experiential values 

to be applied to future studies in order to find ways to create loyalty to culinary tourism 

by finding ways to create every factor of Experiential value to create the loyalty 

especially the customer return on investment (CROI) factors creating. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็น “ความสนใจพิเศษ” ที่จะ
มอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยการท่องเที่ยวผ่านการชิมอาหารท้องถิ่นและ
รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส (ภัทรพร พันธุรี, 2558) Hall and 
Mitchell (2001 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) ได้อธิบายลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือ
การที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนผู้ผลิตอาหารขั้นต้นนั่นคือฟาร์มแหล่งผลิตและผู้ผลิตอาหารขั้นสุดท้าย 
อันได้แก่ ร้านอาหารหรือผู้ให้บริการด้านอาหาร การเข้าร่วมเทศกาลอาหาร การชิมหรือการสัมผัส
ประสบการณ์ด้านอาหารกับผู้ผลิตอาหารที่เฉพาะเจาะจงในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลัก
ในการจูงใจให้เกิดการเดินทาง การท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้นจากเดิมเป็นเพียงการท่องเที่ยวทางเลือกแต่
ปัจจุบันได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ให้ความส าคัญมากขึ้นในด้าน
อาหารและสุขภาพ (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2559) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีการให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในภาษาอังกฤษจ านวนมาก 
ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ค าว่า Culinary Tourism เนื่องจากเป็นค าที่ให้ค าจ ากัดความระดับความ
สนใจของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในระดับปานกลาง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับมุมมองประสบการณ์
จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพ่ือความเข้าใจถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่เดินทางไป 
(Hall and Mitchell, 2001 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) 

ส าหรับการช่วงชิงความได้เปรียบทางการท่องเที่ยวในโลกของการแข่งขันที่เป็นไปอย่างรุนแรง
และรวดเร็ว หลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนัก รับรู้ถึงโอกาสและผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนทั้งในมิติของการพัฒนาการใช้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและในมิติ
ของการก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการลงทุนทางด้านทรัพยากรของแต่ละ
ประเทศ การช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิง
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อาหารจึงเป็นอีกช่องทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐของไทย ปัจจุบันอาหารไทยเป็น
ที่รู้จักในระดับนานาชาติ และมีผู้ให้บริการด้านอาหารไทยอยู่หลากหลายประเภท แต่ประเภทของ
ร้านอาหารที่จะมอบประสบการณ์จริงที่แตกต่างด้านอาหารแบบท้องถิ่นและท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ
ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่เดินทางไปได้อย่างดี คือ 1) ร้านอาหารระดับกลาง
เน้นบรรยากาศสบายๆ มีราคาอาหารในระดับปานกลาง 2) ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ตกแต่งอย่างเรียบง่าย บริการอาหารจานด่วน 3) ร้านอาหารแบบเคลื่อนย้าย
ได้หรือรถเข็นที่จ าหน่ายอาหารที่เรียกว่าสตรีทฟู้ด ซึ่งแตกต่างจากร้านอาหารระดับหรูที่ส่วนใหญ่อยู่
ในโรงแรม 5 ดาว ซ่ึงจะให้บริการแบบมีพิธีรีตองและธรรมเนียมปฎิบัติตามแบบสากล (ดวงพร ทรงวิศ
วะ, 2559) จากการส ารวจสถิติด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาประเทศไทย จ าแนกตามประเภทการใช้จ่าย พ.ศ. 2559 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (2559) พบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มสูง
ถึง 970.75 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และข้อมูลการส ารวจของเว็บไซต์ 
www.booking.com (โพสต์ทูเดย์, 2560) พบว่าชาวยุโรปมีความหลงใหลด้านอาหารมากที่สุดเป็น 3 
อันดับแรกของโลก แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่มีการใช้จ่าย
ในหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่มสูง ให้ความส าคัญเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรองเพียงค่าใช้จ่าย
ด้านที่พัก ซึ่งถือว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในระดับสูง ดังนั้น
ในการศึกษาในครั้งนี้จึงใช้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณค่าถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางในบริบทต่างๆ แต่จากมุมมองของลูกค้า
นั้นคุณค่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับ
มากกว่ าค่ า ใช้ จ่ ายที่ เ กิ ดขึ้ น  (Christopher, 1996 อ้ างถึ ง ใน  Zhang, Gu, & Jahromi, 2018) 
นอกจากนี้ Pine and Gilmore (1999 อ้างถึงใน Varshneya, Das, & Khare, 2017) ศึกษาเก่ียวกับ
คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และกล่าวว่าแนวคิดเรื่องคุณค่าได้เปลี่ยนจากคุณค่าที่เน้นในเรื่องการบริโภค
มาเป็นการมุ่งเน้นที่คุณค่าด้านประสบการณ์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ของลูกค้ามักจะสัมพันธ์กับคุณค่าที่ได้จากประสบการณ์ คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจาก
ประสบการณ์จึงถูกเรียกแทนว่าเป็นคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) (Varshneya et 
al., 2017) 
 คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) เป็นความชอบเชิงเปรียบเทียบที่เกิดจากการ
รับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์หรือผลของการบริการที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ภายในของการ
บริโภคที่คาดหวังหรือตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้  (Mathwick, 
Malhotra, & Rigdon, 2001) คุณค่าเชิงประสบการณ์อาจเป็นการโต้ตอบ ความสัมพันธ์ ความชื่น
ชอบ ความเป็นส่วนบุคคล และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเมื่อมีประสบการณ์สะสม 
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(Holbrook, 1994) ซึ่งรูปแบบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) การบริการที่เป็น
เลิศ (Service excellence) ความสนุกนาน (Playfulness ) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) 
 ความจงรักภักดีเป็นความมุ่งมั่นอย่างยิ่งของลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกครั้งใน
อนาคต ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการซื้อซ้ าของสินค้าหรือบริการในแบรนด์เดียวกันถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพล
ของสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดอ่ืนๆที่จะมาคอยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมก็ตาม (Oliver, 1999 อ้างถึงใน Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018) ความ
จงรักภักดีเชิงทัศนคติถือว่าเป็นแหล่งที่มาของความจงรักภักดีที่ทรงอิทธิพลที่สุดซึ่งมีแนวโน้มที่จะบ่ง
บอกถึงทัศนคติส่วนตัวที่ดีต่อจุดหมายปลายทางและขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวตาม
จุดหมายปลายทาง ทัศนคตินี้แสดงถึงความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเพ่ือแนะน าจุดหมายปลายทาง
ให้กับนักท่องเที่ยวคนอ่ืน ๆ ถึงแม้ตนเองไม่ได้มาเยี่ยมชมซ้ าก็ตาม (Kursunluoglu, 2011 อ้างถึงใน 
Cossío-Silva, Revilla-Camacho, & Vega-Vázquez, 2018) ส่วนความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมนั้น
สะท้อนจากการซื้อซ้ าของลูกค้า ซึ่งทั้ง 2 มิติของความจงรักภักดีนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของการ
ท านายพฤติกรรมในอนาคต (Dimitriades, 2006 อ้างถึงใน Cossío-Silva et al., 2018) ความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวจึงสื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่มั่นคงตลอดจนการเพ่ิมผลประโยชน์
ให้แก่จุดหมายปลายทางเนื่องจากความจงรักภักดีจะช่วยรักษาลูกค้าไว้ ซึ่งหมายความว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการหาหรือดึงดูดลูกค้ารายใหม่ (Cossío-Silva et al., 2018) ถ้า
หากสร้างความจงรักภักดีให้กับนักท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ จะท าให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างจาก
การบอกต่อของนักท่องเที่ยวที่ประทับใจ การบริโภคอาหารไทยซ้ าเมื่อมีโอกาสและสามารถสร้าง
รายได้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้สูงขึ้น 
    จากแนวคิดคุณค่าของลูกค้าที่เปลี่ยนจากการให้ความส าคัญกับคุณภาพ อารมณ์ และราคา
ของสินค้าและบริการมาเป็นการให้ความส าคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ
นั้น แนวคิดคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) จึงได้รับความสนใจมากข้ึน ซึ่งการส่งมอบ
ประสบการณ์ที่มีความเฉพาะตัวและแตกต่างนั้นจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความทรงจ าที่ดีและท าให้
เกิดความจงรักภักดีต่อไป การน าแนวคิดเรื่องคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) มาใช้ใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในมิติ
ต่างๆทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความสนุกสนาน การบริการที่เป็นเลิศและสุนทรียศาสตร์ผ่าน
การชิมอาหารท้องถิ่นและการท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอาหารไทยได้ 
 ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยนั้นเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นด้าน
ภาพลักษณ์ รสชาติ วัตถุดิบและคุณประโยชน์ของอาหารไทย แต่ยังขาดการศึกษาด้านความรู้สึกและ
การสัมผัสประสบการณ์ที่มีต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยว ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้จะท าให้ภาค
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ส่วนต่างๆหันมาสนใจด้านประสบการณ์ของอาหารไทยที่จะมอบให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะเกิด
แนวทางท าให้อาหารไทยมีความน่าจดจ า สามารถมอบประสบการณ์ที่เฉพาะตัวและแตกต่างจาก
อาหารของชาติอื่นๆต่อไปได ้
 

1.2 ค าถามงานวิจัย 

1. คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on 
Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) ใช่หรือไม ่

2. ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยประกอบด้วย อาหารไทยจะ
เป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหารเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่
เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทย
อีกครั้งเพื่อรับประทานอาหารไทย ใช่หรือไม ่

3. คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว อย่างไร 

4. แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) ควรมีลักษณะอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย

ผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ภาคการศึกษาของไทยสามารถน าแนวทางการสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
กับการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวด้านอ่ืนๆได้ โดยน าผลการศึกษาของ
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ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่โดดเด่นที่สุดและมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารมากที่สุดมาเป็นประเด็นหลักในการศึกษาเชิงลึกในโอกาสต่อไป เพ่ือให้ได้รับ
แนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยหรือการท่องเที่ยว
ประเภทอ่ืนๆต่อไป 

2. ภาครัฐบาลและหน่วยงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล อันได้แก่ กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถน าผลการศึกษาไปใช้วางแผน 
วางนโยบายในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยได้ ผ่านการสร้างนโยบายการตลาด
ที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ที่ตรงจุดโดยอิงจากผลการวิจัยที่ได้รับ 

3. ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้ทราบถึงแนวทางการสร้างความจงรักภักดีของ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการบริการ 
การปรับปรุงด้านคุณภาพอาหาร ด้านราคา ให้เกิดความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่คาดหวังจากการรับประทานอาหารไทยได้ เพ่ือก่อให้เกิดการเลือกรับประทานอาหาร
ไทยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว การรับประทานอาหารไทยซ้ าและแนะน าบอกต่อแก่นักท่องเที่ยว
รายอื่น 

4. ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยสามารถน าผล
การศึกษามาเป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาสินค้าและบริการด้านอาหารไทยของตนเพ่ือมอบประสบการณ์
ให้ตรงตามที่นักท่องเที่ยวต้องการได้มากที่สุด เกินความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อไป 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential  

Value) ซึ่งรูปแบบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) ความสนุกนาน (Playfulness ) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) และศึกษาเรื่องความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยอันประกอบไปด้วย อาหารไทยจะเป็นตัวเลือก
แรกส าหรับมื้ออาหารเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวก
เกี่ยวกับอาหารไทย ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือ
รับประทานอาหารไทย 
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ขอบเขตเชิงประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความสนใจในการบริโภคอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารไทย ณ สถานที่ปลายทางท่ีเดินทางไป อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อการเดินทาง  ได้แก่  

- การรับประทานอาหารไทยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 
3 มื้อ  

- การเข้าร่วมเทศกาลอาหารในทุกระดับ 
- การเดินทางไปยังร้านอาหารที่เจาะจงตามที่ได้วางแผนมาก่อน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความสนใจในการบริโภคอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อการเดินทาง จ านวน 400 คน โดยการค านวณกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างประชากรของ  W.G. Cochran และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

 
ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ณ สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารไทย อัน

ได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว และ
ร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี (สตรีทฟู้ด) ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ในภาคกลางของประเทศไทย 

ขอบเขตเชิงเวลา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ท าการวิจัยและเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2561  

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourism)   หมายถึง  รูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวมีความสนใจในระดับปานกลางหรือ มีวัตถุประสงคห์รือ มีการวางแผนในการรับประทาน
อาหารไทยหรือ ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย (Hall & Sharples, 2003) ซึ่งจะท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จริงที่แตกต่างและเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ (Sormaz, 
Akmese, Gunes, & Aras, 2016) รวมถึงได้เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ
ด้วย โดยไม่รวมถึงการรับประทานอาหารในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้รอหรือมีผู้จัดหาไว้ให้ (Akgol, 2012 
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อ้างถึงใน Sormaz et al., 2016) เช่น อาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หรือการรับประทาน
อาหารที่รวมไว้ในแพคเกจทัวร์แบบเบ็ดเสร็จแล้ว 

 2) ผู้ให้บริการด้านอาหารไทย (Thai food Provider)   หมายถึง  ผู้ให้บริการอาหาร
ไทยแท้ อาหารไทยประยุกต์หรืออาหารไทยฟิวชั่น และอาหารไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติซึ่ง
พัฒนามาจนเป็นอาหารแบบไทย ซึ่งให้บริการด้านอาหารไทยตามสถานที่ที่จ าหน่ายอาหารไทย อัน
ได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว และ
ร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี (สตรีทฟู้ด) ในประเทศไทย 
(ดวงพร ทรงวิศวะ, 2559) 

3) คุณค่า (Value)  หมายถึง แนวทางที่นักท่องเที่ยวตีค่าหรือประเมินผ่านการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร และเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคอาหาร
ไทยที่ได้รับมากกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องเสียสละแลกไป  (Woodruff, 1997 อ้างถึงใน Zhang et al., 
2018) เช่น เงิน เวลา ความพยายาม ซึ่งมีผลต่อการประเมินค่า การตัดสิน และการเลือกของบุคคล 
ซึ่งประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ  ความสุขที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการ 
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ 

4) คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)  หมายถึง  การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
จากประสบการณ์ด้านอาหาร 4 ด้านของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านอาหารผ่าน
การสังเกตการณ์โดยตรงหรือการสังเกตทางอ้อม การโต้ตอบ ความสัมพันธ์ และความชื่นชอบ ซึ่งเป็น
คุณค่าที่มองใน 2 มิติ คือ มิติแรกมองว่าคุณค่าของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก (Extrinsic) หรือ
ภายใน (Intrinsic) ตัวนักท่องเที่ยว คุณค่าของประสบการณ์ภายนอก (Extrinsic) เกิดจากการรับรู้ถึง
คุณประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และคุณค่าของประสบการณ์ภายใน (Intrinsic) 
เกิดจากความชื่นชอบส่วนบุคคลอันสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่ตนเองได้ประมวลผลแล้วเกิดเป็น
ความรู้สึกออกมา ซึ่งทั้งคุณค่าประสบการณภ์ายนอกและภายในนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
มิติที่สองมองที่กิจกรรม อันได้แก่ คุณค่าของประสบการณ์ที่เกิดจากการใช้งาน (Reactive) ซึ่งเป็น
ระดับของความชื่นชอบจากการบริโภค การแสดงถึงการรับรู้ความเข้าใจ หรือการตอบสนองต่อ
ประสบการณ์การบริโภคของนักท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และคุณค่าของประสบการณ์ที่
เกิดจากปฏิกิริยาร่วม (Active) ของตัวนักท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วม การเป็นส่วนหนึ่งหรือมีความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการด้านอาหารไทยในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วม 
(Holbrook, 1994) 

ในที่นี้คุณค่าเชิงประสบการณ์ประกอบด้วย  ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Customer Return on Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ความ
สนุกสนาน (Playfulness) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
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5)  ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI)   
หมายถึง อรรถประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของอาหารไทย อันเป็นมูลค่าที่ได้รับจากการซื้อหรือการท า
ธุรกรรม และประสิทธิผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการด้านอาหารไทย
ในระหว่างการบริโภค ซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้รับกับการจ่ายไป ซึ่งประเมินจาก
ความพยายาม เวลา พลังงาน และตัวเงินที่เสียไป (Mathwick et al., 2001) 

6) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) หมายถึง  สิ่งที่สะท้องถึงความนิยม
ชมชอบหรือความรู้สึกเชิงบวกของนักท่องเที่ยวที่ได้รับจากการกระท าตามสัญญา มาตรฐานหรือ
หน้าที่ต่างๆของผู้ให้บริการ สามารถรับรู้ได้โดยการมีมาตรฐานในการให้บริการ ซึ่งจะเกิดเมื่อ
นักท่องเที่ยวได้รับการบริการเกินความคาดหวังจากผู้ให้บริการด้านอาหารไทย (Holbrook, 1994) 

7) ความสนุกสนาน (Playfulness) หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวรับรู้ได้ถึงกิจกรรมที่ได้
ท ามีความสนุกสนานหรือมาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และรู้สึกว่าได้หลีกหนีจากการปฏิบัติในสิ่ง
ที่เป็นปกติประจ าวันเป็นการชั่วคราวในขณะที่ใช้สินค้าหรือบริการด้านอาหารนั้น (Mathwick et al., 
2001) 

8) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง สิ่ งที่มีคุณค่าส าหรับนักท่องเที่ยวผ่าน
ประสบการณ์ด้านอาหารโดยตรงที่รับรู้ได้ทางกายภาพ สุนทรียศาสตร์แบ่งออกเป็นสองมิติ ได้แก่ (1) 
องค์ประกอบอันโดดเด่นในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดึงดูดสายตา เช่น ความดึงดูดทางกายภาพ สี 
การจัดวาง การออกแบบ ลวดลายกราฟิก (2) มิติความบันเทิงที่น่าตื่นตาตื่นใจทางกายภาพอันจะ
สร้างความแตกต่างแก่ประสบการณ์ที่มีค่าควรดื่มด่ า ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อ
นักท่องเที่ยวมีบทบาทในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น 
(Mathwick et al., 2001) 

9) ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourist Loyalty) หมายถึง  
ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารที่จะรักษาความสัมพันธ์สัมพันธ์กับผู้ให้บริการ
ด้านอาหารไทย (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002) ความน่าจะเป็นของการซื้อสินค้าหรือใช้
บริการด้านอาหารซ้ า และการแนะน าสินค้าหรือบริการด้านอาหารไทยแก่บุคคลอ่ืน  

10) ร้านอาหารระดับกลาง (Casual dining)  หมายถึง ร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบ
พอเหมาะสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย ราคาอาหารระดับปาน
กลาง พนักงานบริการแบบเป็นกันเอง ได้แก่ สวนอาหาร ร้านอาหารที่ตั้งในตึกแถว ห้างสรรพสินค้า 
หรือในพ้ืนที่ส่วนตัว รวมถึงร้านอาหารประเภทคาเฟ่ที่จ าหน่ายเครื่องดื่มหรือรวมถึงอาหารด้วย  (ดวง
พร ทรงวิศวะ, 2559) 

11) ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว (Quick service / Fast 
dining)   หมายถึง ร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย เน้น
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บริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจ ากัดและสามารถหมุนเวียนลูกค้าได้ในปริมาณมาก ลูกค้า
ส่วนใหญ่จะต้องเดินไปสั่งอาหารที่เคาท์เตอร์โดยมีรายการอาหารให้เลือกสั่ง เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้าน
ข้าวราดแกง ร้านอาหารตามสั่ง หรือร้านอาหารในศูนย์อาหาร (ดวงพร ทรงวิศวะ, 2559) 

12) ร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile restaurant) เป็นสถานที่บริการอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีไม่ได้ยึดติดกับสิ่งปลูกสร้างถาวร ให้บริการคนที่ผ่านไปผ่านมา มีที่นั่งจ ากัดหรือไม่มีที่นั่งกิน
ไว้ให้บริการ เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบง่ายๆ เน้นอาหารจานเดียว สามารถปรุงได้ง่ายและ
รวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของร้านเป็นผู้ปรุงอาหารเอง ได้แก่ ร้านริมบาทวิถี (Kiosk) 
หรือสตรีทฟู้ด ร้านอาหารในตลาดนัด รถขายอาหารหรือฟู้ดทรัค ร้านอาหารชั่วคราวหรือ Pop-up 
restaurant (ดวงพร ทรงวิศวะ, 2559) 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศ้ึกษาขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป หลักการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังหัวขอตอไปนี้ 
 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourism) 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณค่า (Value) และคุณค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว (Tourist loyalty) 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี 
(Relation of Experiential Value toward Loyalty) 
 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

2.1.1   ความส าคัญและความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
อาหารถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจุดหมายปลายทางได้ เนื่องจากอาหารสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงนับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะเป็น “ความสนใจพิเศษ” ที่จะมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยการ
ท่องเที่ยวผ่านการชิมอาหารท้องถิ่นและรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และ
สัมผัส (ภัทรพร พันธุรี, 2558) การท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้นจากเดิมที่เป็นเพียงการท่องเที่ยวทางเลือก
แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ให้ความส าคัญมากขึ้นในด้าน
อาหารและสุขภาพ (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่บริโภคอาหารเพ่ือให้อ่ิม
ท้อง แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ทั้ง
ด้านวัฒนธรรม สังคม และวิถีชิวิตของคนในแหล่งท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริโภค
ในสังคมและการเพ่ิมคุณค่าของการบริโภคอาหารในสังคมจึงนับเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Sormaz et al., 2016) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถสรุปค าจ ากัด
ความและความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้ดังนี้ 

Hall and Mitchell (2001 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) ได้อธิบายลักษณะของ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือการทีน่ักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนผู้ผลิตอาหารขั้นต้นนั่นคือฟาร์มแหล่งผลิต
และผู้ผลิตอาหารขั้นสุดท้าย อันได้แก่ ร้านอาหารหรือผู้ให้บริการด้านอาหาร การเข้าร่วม เทศกาล
อาหาร การชิมหรือการสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารกับผู้ผลิตอาหารที่เฉพาะเจาะจงในท้องถิ่นนั้นๆ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักในการจูงใจให้เกิดการเดินทาง การสังเกตขั้นตอนการผลิตและการชิม
อาหารท้องถิ่นซึ่งท าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในเฉพาะภูมิภาคนั้นเท่านั้นได้กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัญที่
ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเยือน (Sormaz et al., 2016) นอกจากนี้การ
ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่ม เองแทนที่จะ
รับประทานอาหารตามร้านอาหารและโรงแรมที่จัดเตรียมอาหารไว้รอให้ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร (Akgol, 2012 อ้างถึงใน Sormaz et al., 2016) นอกจากนี้ Ellis, Park, Kim, and Yeoman 
(2018) ได้สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างอาหารและการท่องเที่ยวไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวด้านอาหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับมานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมโดยเป็นการท าความเข้าใจระหว่าง
ปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวกับสถานที่ผ่านสื่อกลางคืออาหาร อาหารเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
และแสดงถึงความส าคัญของความเป็นดั้งเดิม ซึ่งไม่สามารถแยกความเป็นดั้งเดิมนี้ออกจากความเป็น
ท้องถิ่นได้ เช่น มรดกท่ีสืบทอดกันมา ซึ่งแสดงออกผ่านวัฒนธรรม เรื่องราว และสัญลักษณ์ ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์และสถานที่นั้นๆ 

Hall and Sharples (2003) ได้ก าหนดระดับความสนใจในเรื่องอาหารที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไว้ 4 ระดับ คือ (1) ระดับความสนใจเรื่องอาหารสูง เช่น การท่องเที่ยว
ชิมอาหารหรูหราชั้นสูง (Gourmet tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomic 
tourism) การท่องเที่ยวด้านอาหารที่เฉพาะเจาะจง (Cuisine tourism) ซึ่งการท่องเที่ยวเหล่านี้จะมี
การชิมอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีกิจกรรมหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นแรงจูงใจ
หลักในการเดินทาง (2) ความสนใจเรื่องอาหารในระดับปานกลาง เช่น การท่องเที่ยว เพ่ือ
ประสบการณ์ด้านอาหาร (Culinary tourism) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับมุมมองประสบการณ์จาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพ่ือความเข้าใจถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่เดินทางไป เช่น 
การเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น เข้าร่วมเทศกาลอาหาร การใช้บริการร้านอาหารเมื่อเดินทางไปถึงยัง
จุดหมายปลายทาง (3) ความสนใจเรื่องอาหารในระดับต่ า เช่น การท่องเที่ยวในชนบทหรือตัวเมือง 
โดยที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอาหารเนื่องจากต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างกัน (4) 
ความสนใจเรื่องอาหารในระดับต่ าหรือไม่มีความสนใจเลย นักท่องเที่ยวพิจารณาเรื่องอาหารและการ
รับประทานอาหารเป็นเพียงสิ่งที่ท าให้พึงพอใจตามความต้องการหรือการกินเพราะต้องกิน การศึกษา
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ครั้งนี้ระบุว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้นครอบคลุมระดับความสนใจในอาหารทั้งระดับสูง กลาง และ
ต่ า ในการจัดประเภทนักท่องเที่ยวว่าเป็นการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น ผู้เดินทางจะต้องมี
ความสนใจผ่านเกณ์อย่างน้อยในระดับต่ าตามค าจ ากัดความข้างต้นของ Hall and Sharples (2003) 
กล่าวคือนักท่องเที่ยวจะเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นๆเพราะมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่
แตกต่างออกไป ซึ่งรวมถึงทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร และนักท่องเที่ยวที่คิดว่ากิจกรรมเกี่ยวกับอาหารคือแผนหลักหรือวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางของพวกเขา ไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารเพราะความหิวโหย 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 ระดับความสนใจในเรื่องอาหารที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา:  Hall and Sharples, 2003. 

 
การให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นดั้งเดิมไว้นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ

เพ่ิมความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารด้วยการบูรณาการ
เมนูอาหารแบบดั้งเดิมในการให้บริการด้านอาหารหรือการจัดเทศกาลอาหารขึ้นโดยยึดการท าอาหาร
ตามประเพณีดั้งเดิมของพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปเยี่ยมชม นับว่าเป็นองค์ประกอบที่เน้นความ
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เฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นและท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านการท่องเที่ยวในตลาดระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ (Baltescu, 2016) การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงสามารถเพ่ิมเอกลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการผลิตในท้องถิ่น การเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม และมรดก
ทางวัฒนธรรม (Everett & Aitchison, 2008) นักท่องเที่ยวมักจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์จริงผ่าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหารและประสบการณ์ด้านอาหารจะกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมของผู้คนใน
การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมาก (Sims, 2009 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) 

ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงอาหารก าลังได้รับความส าคัญ อาหารจึงกลายเป็น
องค์ประกอบหลักในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของประเทศจุดหมายปลายทาง (du Rand & 
Heath, 2006 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) โดยมีหลายประเทศได้ให้ความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา เช่น ประเทศสิงคโปร์ และ ฮ่องกง ที่
นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดีในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหาร 
(เณรัญชรา กิจวิกรานต์, 2557) การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความสนใจและเป็นที่นิยมมากที่สุดประเภทหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Kim, Kim, & Goh, 
2011) นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงอาหารยังสร้างรายในด้านอ่ืนๆให้แก่ประเทศ เช่น รายได้จากการ
เรียนท าอาหาร การเยี่ยมชมฟาร์มเกษตร การจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) 

ในปี พ.ศ. 2555 องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ตีพิมพ์รายงานเรื่อง Global 
Report on Food Tourism (ชญานิน วังซ้าย, 2560) ได้มีการให้ข้อเสนอแนะส าหรับแหล่งท่องเที่ยว
ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดังนี้ 

1. สินค้าหรือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารที่น าเสนอต่อนักท่องเที่ยวควรเน้นถึง 

คุณภาพ ความหลากหลาย และเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถิ่น 
2. อาหารท้องถิ่นสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดได้ เช่น ใช้อาหารใน 

การสร้างการรับรู้หรือยกระดับภาพลักษณ์ของท้องถิ่น โดยแหล่งท่องเที่ยวอาจน าเชฟหรือ
ผู้ประกอบการร้านอาหารมาช่วยให้ค าแนะน าในการก าหนดทิศทางการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิ ง
อาหาร 

3. ควรมีเวทีหรือกลไกในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  

ผู้มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กับผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งผู้ผลิต เจ้าของร้านอาหาร ร้านค้า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการให้มากยิ่งข้ึน 

 กล่าวโดยสรุปการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
มีความสนใจในระดับปานกลางหรือ มีวัตถุประสงค์หรือ มีการวางแผนในการรับประทานอาหารไทย
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หรือ ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย ประกอบด้วย (1) การใช้บริการด้านอาหาร ณ สถานที่ที่
จ าหน่ายอาหารไทย อันได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี (สตรี
ทฟู้ด) ในประเทศไทย (2) การเยี่ยมชมฟาร์มผู้ผลิตอาหารและชิมอาหารในแหล่งผลิต (3) การเยี่ยมชม
ตลาดท้องถิ่นที่จ าหน่ายวัตถุดิบหรืออาหารไทย (4) การเดินทางไปยังร้านอาหารที่เจาะจงตามที่ได้
วางแผนมาก่อน (5) การเข้าร่วมเทศกาลที่เก่ียวข้องกับอาหารในทุกระดับ และ (6) การท ากิจกรรมอ่ืน 
ๆที่เก่ียวข้องกับอาหาร ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จริงที่แตกต่างและเข้าถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 
 

2.1.2   อาหารไทยและภาพลักษณ์ของอาหารไทย 
อาหารไทยเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วย

ความโดดเด่นของวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การใช้ผักพ้ืนบ้าน เครื่องเทศ
และสมุนไพรไทย รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนวิธีการปรุง การจัดวาง การตกแต่ง และขั้นตอน
วิธีการรับประทานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดั้งเดิมทางวัฒนธรรมการกิน การถ่ายทอดภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน (เณรัญชรา กิจวิกรานต์, 2557) การศึกษาเรื่อง
ภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้คุณภาพอาหารไทยและแนวโน้มพฤติกรรมของการท่องเที่ ยวเชิง
อาหารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดย เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) พบว่าระดับภาพลักษณ์
อาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งในด้านคุณภาพของอาหารไทย ด้านบรรยากาศของร้านอาหารไทย ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้านความ
แปลกใหม่ และด้านสิ่งติดตรึงและส่วนประกอบ และจากผลการวิจัยของ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ 
(2556) พบว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวต่างชาติส่วนใหญ่เห็นว่าอาหารไทยแสดงถึงเอกลักษณะของ
ประเทศไทยและเป็นที่รู้จักของนานาชาติ โดยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในล าดับต้นๆ 
ได้แก่ ต้มย ากุ้ง ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว แกงเขียวหวาน และส้มต า นอกจากนี้นักท่องเที่ยวผู้หญิง
ชาวต่างชาติเห็นว่าลักษณะเฉพาะของอาหารไทยที่โดดเด่นกว่าอาหารนานาชาติ คือ รสชาติ วิธีการ
ท าอาหารและกลิ่น ส าหรับกิจกรรมที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับอาหารไทยได้ดีในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวต่างชาติ ได้แก่ การชิมอาหาร การเข้าร่วมเทศกาลอาหาร และการเรียน
ท าอาหารไทย ปัญหาที่พบและเป็นอุปสรรคส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวต่างชาติส าคัญ คือ ภาษาและการสื่อสาร อาหารไทยมีรสชาติเผ็ดจนเกินไป 
และการน าเสนอของอาหารไทยยังขาดความน่าสนใจ ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวนมากอันเห็นได้จากรายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวของ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) ท าการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 พบว่า การชิมอาหารเป็น
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมากที่สุดถึงร้อยละ 87.6 จึงมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เช่น 
เส้นทางชิมผลไม้ภาคตะวันออก เทศกาลกินเจของจังหวัดภูเก็ต เทศกาลอาหารถิ่นประเทศไทย ที่จัด
ขึ้น ณ แหลมแท่น บางแสน จังหวัดชลบุรี 

ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มชื่นชอบอาหารริมทาง (Street Food) และอาหาร
ท้องถิ่น (Local Food) มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของ Tsai and Wang (2017) ได้วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างกิจกรรมของร้านอาหารแบบบริการเต็มรูปแบบ (Full-service restaurant) และ
รถเข็นหรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารริมทาง (Street Food) ว่ามีความแตกต่างคือ ร้านอาหารที่
ให้บริการเต็มรูปแบบจะเน้นความสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ความเป็นเลิศด้านการ
บริการ การน าเสนอรูปลักษณ์ของอาหารที่มีความซับซ้อนหรือมีการดึงดูดสายตาและมีสุนทรียศาสตร์
ที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ผู้ขายอาหารตามรถเข็นหรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารริมทาง (Street Food) จะ
มีความเป็นชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์ที่สนุกสนานกับลูกค้าพร้อมทั้งสามารถน าเสนอคุณค่าทาง
ประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก ส าหรับประเทศไทยนั้นร้านอาหารริมทาง (Street Food) 
หรือ รถเข็นริมทาง เป็นร้านอาหารขนาดเล็กหรือกลาง อาจเป็นแผงร้านหรือรถเข็น มักอยู่ตามข้าง
ทางบริเวณแหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว เน้นจ าหน่ายอาหารที่ปรุงส าเร็จ และมีราคาถูกกว่า
ร้านอาหารแบบอื่น ร้านอาหารริมทางยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมการกิน
ในท้องถิ่นนั้นๆอีกด้วย ร้านอาหารริมทาง (Street Food) หรือ รถเข็นริมทาง สามารถพบเห็นอยู่
ทั่วไปจนเป็นที่คุ้นชินในสังคมไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์
รวมของประชากรจากที่ต่างๆจึงมีร้านอาหารหรือผู้ให้บริการด้านอาหารมากตามไปด้วย จากรายงาน
ของกองข้อมูลธุรกิจ (2560) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ พบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร
มีธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ตั้งอยู่ถึงร้อยละ 43.72 จากจ านวนธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ทั้งหมด
ของประเทศไทย ซึ่งท าให้กรุงเทพมหานครมีร้านอาหารประเภทต่างๆ รวมถึงร้านอาหารริมทางหรือ 
Street Food จ านวนมากและหลากหลายไว้บริการคนที่อยู่ในพ้ืนที่เองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับจังหวัดอ่ืนๆในประเทศไทย 

ในประเทศไทยมีสถานที่ที่ให้บริการด้านอาหารไทยจ านวนมากกระจายอยู่ในพ้ืนที่
ต่างๆทั่วประเทศ โดยมีลักษณะท าเลที่ตั้ง การให้บริการ ระดับราคา และชนิดของอาหารและ
เครื่องดื่มที่แตกต่างกันไป ซึ่งดวงพร ทรงวิศวะ (2559) ได้แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น  4  แบบ  
โดยจ าแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลัก ได้แก่  
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1) ร้านอาหารระดับหรู  (Fine dining) เป็นร้านอาหารที่มีการออกแบบ
ตกแต่งอย่างประณีต สวยงาม ใช้วัสดุและอุปกรณ์ราคาแพง โดยร้านอาหารระดับหรูจะบริการอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีความพิเศษ มีการบริการระดับ 5 ดาว โดยมีพนักงานจ านวนมากคอยให้บริการตาม
มาตรฐานสากลตั้งแต่การรับจอง การต้อนรับ การพาไปนั่ง ตลอดจนการดูแลต่างๆจนกระทั่งลูกค้า
กลับ พนักงานมีทักษะและความรู้ในการให้บริการ ซึ่งในขั้นตอนการบริการและการรับประทานจะมี
พิธีรีตองและธรรมเนียมปฎิบัติตามแบบสากล โดยส่วนมากร้านอาหารประเภทนี้จะอยู่ในโรงแรมหรือ
ในอาคารอ่ืนๆที่มีท่ีตั้งเป็นกิจลักษณะ  

2) ร้านอาหารระดับกลาง (Casual dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่ง
แบบพอเหมาะสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย ราคาอาหารระดับปาน
กลาง พนักงานบริการแบบเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตองมากเมื่อเทียบกับร้านอาหารระดับหรู โดย
ร้านอาหารระดับกลาง ได้แก่ สวนอาหาร ร้านอาหารที่ตั้งในตึกแถว ห้างสรรพสินค้า หรือในพ้ืนที่
ส่วนตัว รวมถึงร้านอาหารประเภทคาเฟ่ที่จ าหน่ายเครื่องดื่มหรือรวมถึงอาหารด้วย 

3) ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว (Quick service / 
Fast dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย เน้น
บริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจ ากัดและสามารถหมุนเวียนลูกค้าได้ในปริมาณมาก ลูกค้า
ส่วนใหญ่จะต้องเดินไปสั่งอาหารที่เคาท์เตอร์โดยมีรายการอาหารให้เลือกสั่ง เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้าน
ข้าวราดแกง ร้านอาหารตามสั่ง หรือร้านอาหารในศูนย์อาหาร 

4) ร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile restaurant) เป็นสถานที่บริการ
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งปลูกสร้างถาวร ให้บริการคนที่ผ่านไปผ่านมา มีที่นั่งจ ากัด
หรือไม่มีที่นั่งกินไว้ให้บริการ เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบง่ายๆ เน้นอาหารจานเดียว สามารถ
ปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของร้านเป็นผู้ปรุงอาหารเอง ได้แก่ ร้านริมบาท
วิถี (Kiosk) หรือสตรีทฟู้ด ร้านอาหารในตลาดนัด รถขายอาหารหรือฟู้ดทรัค ร้านอาหารชั่วคราวหรือ 
Pop-up restaurant 

 จากนิยามของประเภทร้านอาหารข้างต้น ประเภทของร้านอาหารที่จะมอบ
ประสบการณ์จริงที่แตกต่างด้านอาหารแบบท้องถิ่นและท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่เดินทางไปได้อย่างดี คือ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหาร
ทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งร้านอาหารระดับ
หรูนั้นจะมีพิธีรีตองและธรรมเนียมปฎิบัติตามแบบสากล รวมถึงการเน้นมอบการบริการระดับ 5 ดาว 
มากกว่าจะมอบประสบการณ์แบบท้องถิ่น ซึ่งในงานวิจัยนี้จะท าการเก็บข้อมูลที่ร้านอาหารระดับกลาง 
ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้ เพ่ือให้ได้
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ข้อมูลของคุณค่าเชิงประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและตรง
ตามค านิยามของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในงานวิจัยนี้ 

 
2.1.3   สถิติด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

สถิติในปีพ.ศ. 2559 ของกรมการท่องเที่ยว (2560) ระบุว่าประเทศไทยมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงอาหารจ านวนทั้งสิ้น 329,000 ล้านบาท ซ่ึงรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารมี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 20 หรือมากเป็นอันดับที่ 3 ของค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยว โดย
นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายด้านที่พักมากสุดเป็นอันดับที่ 1 (ร้อยละ 29) อันดับที่ 2 คือค่าใช้จ่ายด้านการ
ซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 24) นอกจากนี้จากการส ารวจพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวชาวจีน 83,313 
ล้านบาท รัสเซีย 20,818 ล้านบาท สหราชอาณาจักร 18,409 ล้านบาท มาเลเซีย 16,106 ล้านบาท 
และสหรัฐอเมริกา 13 ,930 ล้านบาท  และจากรายงานศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระดับบนในตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย  โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด าเนินการศึกษาร่วมกับบริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทน
ซี่ จ ากัด ในปีพ.ศ. 2559 พบว่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงในตลาดที่ท าการศึกษาทั้ง 3 ตลาด และพบว่าการชิม
อาหารท้องถิ่นเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง โดยเป็นกิจกรรมยอดนิยมอันดับ 
2 ของนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักร (ร้อยละ 58) และออสเตรเลีย (ร้อยละ 57) และเป็นกิจกรรม
ที่นิยมอันดับ 3 ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น (ร้อยละ 43) (ชญานิน วังซ้าย, 2560) 
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ตารางท่ี 2.1  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 
จ าแนกตามประเภทการใช้จ่าย พ.ศ. 2559 
 

ทวีป อันดับ ประเภทการใช้จ่าย พ.ศ. 2559 (ล้านบาท) 
รวมทุกทวีป   5,237.62 
 1 ค่าท่ีพัก  1,529.99 
 2 ค่าซื้อสินค้าท่ีระลึก 1,278.20 
 3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,049.28 
เอเชียตะวันออก    5,751.38(รายได้รวม) 
 1 ค่าซื้อสินค้าท่ีระลึก 1,622.37 
 2 ค่าท่ีพัก 1,569.67 
 3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,097.34 
ยุโรป   4,311.67(รายได้รวม) 
 1 ค่าท่ีพัก  1,403.73 
 2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 970.75 
 3 ค่าซื้อสินค้าท่ีระลึก 750.32 
โอเชียเนีย   5,739.15(รายได้รวม) 
 1 ค่าท่ีพัก 1,825.74 
 2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,158.17 
 3 ค่าซื้อสินค้าท่ีระลึก 1,141.46 

แหล่งที่มา:  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560.   
   

นอกจากนี้ ยั ง มี ก า ร เ ก็ บข้ อมู ลกา ร รี วิ ว บนสื่ อ อิน เตอร์ เ นตของ เ ว็ บ ไซต์  
www.booking.com พบว่าชนชาติที่มีความหลงใหลด้านอาหารมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียน (โพสต์ทูเดย์, 2560) จากสถิติด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย จ าแนกตามประเภทการใช้จ่าย 
พ.ศ. 2559 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระดับบนในตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย 
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และข้อมูลของเว็บไซต์ www.booking.com จึงกล่าวได้
ว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารใน
ระดับสูง  



 19 

นอกจากนี้จากรายงานแรงงานภาคการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 ระบุ
ว่าธุรกิจที่มีสัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การขนส่งโดยสาร และสถานพักแรม โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 50.62 ร้อยละ 17.24 และร้อยละ 
12.23 ตามล าดับ (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) 

จากสถิติจะเห็นได้ว่ารายจ่ายของนักท่องเที่ยวด้านอาหารและเครื่องดื่มนั้นเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องและก าลังจะกลายเป็นรายได้อันดับที่สองแทนที่รายได้ด้านค่าซื้อสินค้าที่ระลึก 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นอันดับที่สองรองจ าก
ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก จึงแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นกลุ่มที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว
เชิงอาหารและเป็นกลุ่มตลาดที่น่าสนใจควรจะส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 

 
2.1.4   การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของหน่วยงานภาครัฐ 

จากความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หน่วยงานต่างๆจึง
ให้ความสนใจในการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยเพ่ือใช้
อาหารไทยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นตัวกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายัง
ประเทศไทย เช่น การจัดโครงการ Amazing Thai Taste เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการประสานพลังประชารัฐ ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ของอาหารและผลไม้ไทยให้เป็นสินค้า
เกรดดี(Premium Product) การน าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวและชิมอาหาร (Foodie Tour) การ
น าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง “ผัด
ไทย” (PAD THAI) ภายใต้กรอบแนวคิด “Discover Your Amazing Story in Amazing Thailand” 
โดยร้อยเรียงเป็นเรื่องราวกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวในมุมมองของ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การจัดโครงการ “อาหารถิ่นต้องห้าม...พลาด”(I like Local) การจัดงาน
ประกาศรางวัล 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจ าปี(Asia’ 50 Best Restaurants) ซึ่งมี
ร้านอาหารของไทยติดอันดับหลายร้าน การจัดระเบียบอาหารริมทาง (Street Food) เพ่ือจัดการด้าน
ความเรียบร้อยและความสะอาด ท าให้ในปี พ.ศ.2560 กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองอันดับ
หนึ่งที่มีร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดจาก 23 เมืองทั่วโลก (World’s 23 best Cities for Street Food) 
ตามมาด้วยกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเมืองฮอโนลูลู่ เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดนี้สอดคล้องกับนโยบายการตลาดด้านการท่องเที่ยวของไทยที่เน้นประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น (Local experience) รวมถึงในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัท 
มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคู่มือแนะน าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในนาม 
“Michelin Guide” ในการด าเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand โดยมีก าหนดระยะเวลา
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ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี เพ่ือร่วมสนับสนุนการผลิตคู่มือแนะน าร้านอาหารในประเทศไทยที่ผ่านการ
คัดสรรตามมาตรฐานของมิชลินซึ่งจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอาหารไทยและความสามารถของเชฟใน
ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมและมีคุณภาพส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านอาหาร (ส านักการค้าบริการและการลงทุน, 
2560) นอกจากนี้ไทยยังได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมท่องเที่ยวเชิง
อาหารระดับโลก หรือ UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ในระหว่าง
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะสร้าง
ภาพลักษณ์ของอาหารไทยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยและธุรกิจอ่ืนๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่ด้วย 
(ส านักการค้าบริการและการลงทุน, 2560) 

อาหารถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจุดหมายปลายทางได้ นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านอาหารถึง 1 ใน 3 ของ
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในระหว่างการเดินทาง นักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการบริโภค
อาหารในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่บริโภคอาหารเพ่ือให้ อ่ิมท้อง แต่เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม สั งคม 
และวิถีชิวิตของคนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องระดับความสนใจใน
เรื่องอาหารที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดย Hall and Sharples (2003) พบว่ามีการให้
ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในภาษาอังกฤษจ านวนมาก ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้
ค าว่า CulinaryTourism เนื่องจากเป็นค าที่ให้ค าจ ากัดความระดับความสนใจของการท่องเที่ยวเชิง
อาหารในระดับปานกลาง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับมุมมองประสบการณ์จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารเพ่ือความเข้าใจถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่เดินทางไป เช่น การเยี่ยมชมตลาด
ท้องถิ่น เข้าร่วมเทศกาลอาหาร การใช้บริการร้านอาหารเมื่อเดินทางไปถึงยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งไม่
เป็นการระบุเจาะจงถึงวัตถุประสงค์เฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงอาหารจนเกินไป เช่นค าว่า Gourmet 
tourism, Gastronomic tourism และ Cuisine tourism และค าเหล่านี้อาจมีผลต่อการประเมินว่า
นักท่องเที่ยวรายนั้นเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือไม่ในงานวิจัยนี้  

อาหารไทยเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งด้าน
รสชาติ หน้าตา ราคา ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคอาหารไทยทั้งจากร้านอาหารริมทาง (Street Food) 
ร้านอาหารท้องถิ่น รวมถึงภัตตาคารระดับหรู การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงกลายเป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญในการสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทีย่ั่งยืนให้กับประเทศไทยได ้ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
การท าการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่มีความสนใจด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในระดับสูง มีการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก
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ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ซึ่งเป็นอันดับสูงกว่านักท่องเที่ยวจากทวีปอ่ืนๆที่มีการใช้จ่ายด้านอาหารและ
เครื่องดื่มอยู่ในอันดับที่ 3 นอกจากนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปยังมีอัตราวันพักเฉลี่ยสูง รวมถึงเป็น
กลุ่มท่ีมีการกลับมาเที่ยวซ้ าบ่อยครั้ง (กรมการท่องเที่ยว, 2560) 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่า (Value) และคุณค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางในบริบทต่างๆที่มีความหมายแตกต่างกัน 
แต่จากมุมมองของลูกค้านั้นคุณค่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ได้รับมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (Christopher, 1996 อ้างถึงใน Zhang et al., 2018) 
ไม่ว่าคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจะเป็นอย่างไรก็ตาม ความหมายที่ส าคัญของคุณค่ามีอยู่ 2 ประการ คือ 
ประการแรกคุณค่าถูกสร้างขึ้นผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ประการที่สองขึ้นอยู่กับการรับรู้ของ
ลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับกับสิ่งที่ลูกค้าต้องเสียสละแลก
ไป (Woodruff, 1997 อ้างถึงใน Zhang et al., 2018) คุณค่าของลูกค้านั้นโดยทั่วไปจะวัดจากระดับ
การรับรู้คุณค่าก่อนการซื้อและการเชื่อมโยงกับการตัดสินใจซื้อหรือความเต็มใจที่จะซื้อ (Valeria A. 
Zeithaml, 1988) คุณค่าสามารถก าหนดได้ด้วยวิธีอ่ืนด้วย ตัวอย่างเช่น บางครั้งหลังจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะเกิดการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่ลูกค้า (Butz & Goodstein, 1996 อ้างถึงใน Zhang et al., 2018) 

Sheth, Newman, and Gross (1991 อ้างถึงใน Zhang et al., 2018) ระบุถึงคุณค่าของ
การบริโภคออกเป็น 5 ประเภท คือ คุณค่าจากการใช้งาน (Functional), คุณค่าทางสังคม (Social), 
คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional), คุณค่าความเป็นตัวตน (Epistemic) และคุณค่าแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional) ซึ่งคุณค่าจากการใช้งาน (Functional value) มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์
จากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น คุณค่าทางสังคม (Social value) ได้มาจากการ
เชื่อมโยงการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับกลุ่มทางสังคมที่มีความเฉพาะเจาะจงระหว่างกัน คุณค่าทาง
อารมณ์ (Emotional value) ได้รับจากความรู้สึกที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณค่าความ
เป็นตัวตน (Epistemic value) จะเกิดขึ้นจากความอยากรู้และความรู้ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการ คุณค่าที่มีเงื่อนไข (Conditional value) ได้มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเงื่อนไข
เฉพาะ 

จากแนวคิดการจ าแนกประเภทของคุณค่าโดย Holbrook (1994) กล่าวว่าคุณค่าเป็นการ
มองถึงคุณค่าส าหรับตนเองและผลกระทบที่ตามมาในด้านการบริการและพฤติกรรมผู้บริโภค โดย 
Holbrook ได้ระบุถึงความแตกต่างหรือมิติ 3 ประการในการจ าแนกประเภทต่างๆของคุณค่าที่
สามารถเกิดขึ้นได้ในประสบการณ์การบริโภค ได้แก่ มิติที่ 1 มองที่คุณค่าที่เกิดขึ้นภายในกับคุณค่าที่ 
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เกิดขึ้นภายนอก (Intrinsic vs. Extrinsic) มิติที่ 2 มองที่คุณค่าที่เกิดจากการใช้งานกับคุณค่าที่เกิด
จากการมีปฏิกิริยาร่วม (Active vs. Reactive) และมิติที่ 3 มองที่คุณค่ามุ่งเน้นตนเองกับคุณค่า
มุ่งเน้นคนอ่ืน (Self-oriented vs. Other-oriented) โดยน ามิติทางสังคมของการบริโภคมาใช้ ซึ่ง
ความแตกต่างกันของทั้ง 3 มิตินี้สามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบเมทริกซ์ 2 × 2 × 2 จึงเกิดเป็นคุณค่า 8 
ประเภท ได้แก่ ความมปีระสิทธิภาพความเป็นเลิศ (คุณภาพ) ความสนุกสนาน สุนทรียศาสตร์ สถานะ 
ความนับถือ จริยธรรมและจิตวิญญาณ ดังแสดงในตารางที่ 2.2      
 
ตารางท่ี 2.2 การจ าแนกประเภทของคุณค่า        
 
  Extrinsic Intrinsic 

Self-oriented Active Efficiency  
(Convenience) 

Play 
(Amusement) 

 Reactive Excellence 
(Quality) 

Aesthetics 
(Beauty) 

Other-oriented Active Status 
(Success) 

Ethics 
(Virtue, Justice) 

 Reactive Esteem 
(Reputation, 
Materialism) 

Spirituality 
(Faith) 

 
แหล่งที่มา:  Holbrook, 1994.     

 
Pine and Gilmore (1999 อ้างถึงใน Varshneya et al., 2017) ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าเชิง

เศรษฐศาสตร์และกล่าวว่าแนวคิดเรื่องคุณค่าได้เปลี่ยนจากคุณค่าที่เน้นในเรื่องการบริโภคมาเป็นการ
มุ่งเน้นทีคุ่ณค่าด้านประสบการณ์ ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวแสดงอยู่ในรูปที่ 2.2        
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ภาพที่ 2.2  การเปลี่ยนแนวคิดของคุณค่าจากการมุ่งเน้นด้านการบริโภคมาเป็นการมุ่งเน้นด้าน
ประสบการณ ์
แหล่งที่มา:  Pine and Gilmore, 1999 อ้างถึงใน Varshneya et al., 2017. 
 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้ามักจะสัมพันธ์กับ
คุณค่าท่ีได้จากประสบการณ์ คุณค่าท่ีผู้บริโภคได้รับจากประสบการณ์จึงถูกเรียกแทนว่าเป็นคุณค่าเชิง
ประสบการณ ์(Experiential Value) (Varshneya et al., 2017) 

คุณค่าถูกสร้างขึ้นผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์ของ
การบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับมากกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องเสียสละแลกไป คุณค่าได้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทตามประสบการณ์การบริโภค อันได้แก่ คุณค่าจากการใช้งาน คุณค่าทางอารมณ์ 
และคุณค่าทางสังคม ในปัจจุบันการศึกษาเรื่องคุณค่าของลูกค้าจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับคุณค่าทาง
ประสบการณ์ที่จะมอบให้ลูกค้าที่เรียกว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ซึ่งเป็นการ
ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าในรูปแบบใหม่แทนที่วิธีการเดิมที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเพียงแค่ด้าน
คุณภาพ อารมณ์ และราคาของสินค้าและบริการ ซึ่งความส าคัญและประเภทของคุณค่าเชิง
ประสบการณ ์(Experiential Value) จะถูกกล่าวในส่วนต่อไป 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 

Kelly (1999 อ้างถึงใน Sánchez, Callarisa, Rodríguez, & Moliner, 2006) กล่าวว่า
ประสบการณ์ คือการรับรู้ การอธิบายเกี่ยวกับการกระท าและกระบวนการแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่าง
เวลาและสถานที่ ซึ่งประสบการณ์การบริโภคโดยรวมเป็นส่วนส าคัญของการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ (Mathwick et al., 2001) ประสบการณ์เป็นสิ่งส าคัญที่
สถานที่ท่องเที่ยวจะมอบให้กับนักท่องเที่ยว ผู้คนที่ไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆก็เพ่ือตอบสนอง 
เติมเต็มและให้บรรลุเป้าหมายและความต้องการบางอย่างของตนเอง (Lin, Yeh, & Hsu, 2014)
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวมีหลายลักษณะ ซึ่งจุดหมายปลายทางเหล่านี้จะถูกวัดเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือตรวจสอบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวโดยรวม หากสถานที่ท่องเที่ยวใดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แล้วจะสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้น ซึ่ง

Value in 
commodities 

Value in 
products 

Value in 
services 

Value in 
experiences 
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ประสบการณ์เหล่านี้มีตั้งแต่การท่องเที่ยวมวลชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความสนใจพิเศษ 
(Lee, Huang, & Chen, 2010 อ้างถึงใน Lin et al., 2014) นอกจากนี้ Quan and Wang (2004) 
กล่าวว่า สิ่งที่ท าให้การบริโภคอาหารเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวขั้นสูงสุด คือ แรงจูงใจและ
ความสามารถในการสร้างการจดจ า ตัวอย่างเช่น ในเทศกาลอาหารที่ส าคัญ แรงจูงใจเดียวที่จะกระตุ้น
การเดินทางไปท่องเที่ยวอาจเป็นความชื่นชอบหรือรสนิยมของอาหารที่ดึงดูดให้มายังจุดหมาย
ปลายทาง โดยอาหารไม่เพียงแต่ท าหน้าที่เสมือนเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจดั่งเช่นความสวยงามของภูมิ
ทัศน์หรือสวนสนุก แต่ยังกลายเป็นสื่อกลางส าหรับสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนฝูงในการบรรลุ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวขั้นสูงสุดด้วยกัน 

ลูกค้าไม่เพียงมองหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี แต่ยังมองหาผลิตภัณฑ์และบริการอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้ประสบการณ์การบริการที่น่าจดจ า (Walls et al., 2011 อ้างถึงใน  
Sánchez et al., 2006) องค์กรที่มุ่งเน้นประสบการณ์จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องทราบถึง
การแยกแยะคุณค่าของพวกเขาได้ และการเข้าใจถึงแหล่งที่มาของประสบการณ์ การค้นพบอีกอย่าง
หนึ่ง คือ คุณค่าเชิงประสบการณ์จะต้องมุ่งเน้นที่จุดสัมผัสของลูกค้า (Customer touch points) ให้
ได้มากขึ้น (Cetin, Akova, & Kaya, 2014) ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้รับจากการซื้อสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของ Walls et al. (2011 อ้างถึงใน Sánchez et al., 2006) พบว่าการส่งมอบ
ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีส าหรับลูกค้านับเป็นองค์ประกอบส าคัญในการรักษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเอาไว้ นอกจากนี้ในภาคงานบริการ ประสบการณ์ของลูกค้าจะช่วยสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่ร้านค้าได้ (Srivastava & Kaul, 2014) 

Mathwick et al. (2001) ได้ ให้ค าจ ากัดความของค าว่ า  คุณค่า เชิ งประสบการณ์  ( 
Experiential Value) คือ ความชอบเชิงเปรียบเทียบที่เกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือผลของการบริการที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ภายในของการบริโภคที่คาดหวังหรือตั้ง
ไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ คุณค่าเชิงประสบการณ์อาจเป็นการโต้ตอบ 
ความสัมพันธ์ ความชื่นชอบ ความเป็นส่วนบุคคล และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเมื่อมี
ประสบการณ์สะสม (Holbrook, 1994) ในระยะไม่นานมานี้คุณค่าเชิงประสบการณ์ได้รับความสนใจ
อย่างมากจากผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัยเนื่องจากเหตุผลดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ลูกค้ามีอยู่เสมอ (2) มีการแข่งขันตลอดเวลา (3) ความไม่ชัดเจนในขอบเขตงานบริการ และ (4) 
ขอบเขตการลดความแตกต่างในการน า เสนอ (Schmitt, 1999; Pine and Gilmore, 1999; 
Ponsonby and Boyle, 2004 อ้างถึงใน Varshneya et al., 2017) 

Holbrook (1994) ได้จัดแบ่งคุณค่าเชิงประสบการณ์ออกเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย มิติแรก 
คือคุณค่าที่เกิดขึ้นภายในกับคุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอก และมิติที่สอง คือคุณค่าที่เกิดจากการใช้งานกับ
คุณค่าที่เกิดจากการมีปฏิกิริยาร่วม คุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอก (Extrinsic value)  หมายถึงมุมมองด้าน
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ประโยชน์และความส าเร็จจากการท างานหรือใช้งาน คุณค่าที่เกิดขึ้นภายใน (Intrinsic value) 
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความสนุกที่เข้าถึงด้วยตัวของลูกค้าเองอันเป็นผลมาจากการชื่นชมกับ
ประสบการณ์ของตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลลัพธ์ ส่วนในมิติอ่ืน ๆ ลูกค้าจะได้รับคุณค่าที่เกิดจากการใช้
งาน (Reactive value) เมื่อพวกเขาเข้าใจ ชื่นชม หรือตอบสนองต่อประสบการณ์ ส่วนคุณค่าที่เกิด
จากการมีปฏิกิริยาร่วม (Active value) จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้มีปฏิกิริยาร่วมกับผู้ให้บริการและเข้า
ร่วมในประสบการณ์นั้น  

คุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอกได้จากการประเมินระหว่างผลประโยชน์โดยรวมที่ได้รับกับสิ่งที่ต้อง
แลกหรือเสียไป เช่น คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์กับเงินที่ต้องจ่ายไป ความสะดวกสบายที่ได้รับ คุณค่าที่
ได้รับจากการประหยัดเวลาหรือความคุ้มค่าด้านเวลา (Overby & Lee, 2006 อ้างถึงใน Chua, Jin, 
Lee, & Goh, 2014) ลูกค้าท่ีมุ่งเน้นคุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นจะใช้มุมมองด้านความคิดความเข้าใจ 
(Cognitive aspects) ในการประเมินประสบการณ์การบริโภค (Zeithaml, 1988 อ้างถึงใน Chua et 
al., 2014) รวมถึง (Mathwick et al., 2001) ได้กล่าวว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ควรได้รับไม่
เพียงแต่คุณค่าภายนอกที่ส่วนใหญ่ได้จากผลของอรรถประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นคุณค่าภายในที่สร้าง
ขึ้นจากประสบการณ์ด้วย โดยคุณค่าภายในนี้เกิดขึ้นจากการชื่นชมกับประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตัวเอง นอกเหนือจากผลประโยชน์อ่ืน ๆที่ ได้รับจากการใช้ประโยชน์ของสินค้าหรือ
บริการนั้น โดย Babin et al. (1994; Overby & Lee, 2006 อ้างถึงใน Chua et al., 2014) กล่าวว่า
คุณค่าที่เกิดขึ้นภายใน (Intrinsic value) นั้นจะจะใช้มุมมองด้านอารมณ์ (Emotional aspects) ใน
การประเมินประสบการณ์การบริโภค สอดคล้องกับ Babin, Darden and Griffin (1994 อ้างถึงใน 
Mathwick et al., 2001) กล่าวว่าการรับรู้คุณค่าที่เกิดขึ้นภายในของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากความ
สนุกและความเพลิดเพลินอันเกิดจากประสบการณ์มากกว่ามาจากอรรถประโยชน์ของสินค้าและ
บริการนั้น คุณค่าที่เกิดขึ้นภายใน (Intrinsic value) เช่น ความเพลิดเพลิน ความตื่นเต้น ความตื่นตา
ตื่นใจ การได้หลีกหนี นั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์ด้านความสุขและถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายใน
ส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ (Babin et al., 1994; Hirschman & Holbrook, 1982 อ้างถึงใน Chua et 
al., 2014) นอกจากนี้ จากผลการวิจัยของ Verhagen, Feldberg, van den Hooff, Meents, and 
Merikivi (2011)ยืนยันว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์มีผลต่อความพึงพอใจโดยตรงของผู้ใช้งานในโลก
เสมือนจริง (Virtual worlds) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโลกเสมือนจริงนั้นสร้างความพึงพอใจจากทั้งคุณค่า
ภายในและภายนอก (Verhagen et al., 2011) รวมถึง Deighton and Grayson (1995 อ้างถึงใน 
Mathwick et al., 2001) ไดก้ล่าวถึงการมีปฏิกิริยาร่วม (Reactive) และความร่วมมือของผู้บริโภคว่า
เป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างความสนุกสนานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาครั้งนี้ระบุว่า
คุณค่าที่ได้จากการใช้งาน (Functional value) มีผลต่อคุณค่าเชิงประสบการณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
คุณค่าท่ีได้จากการใช้งาน (Functional value) เป็นที่มาของความพึงพอใจเชิงประสบการณ์ 
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จากการรวมผลลัพธ์ของ 2 มิติเหล่านี้ (Mathwick et al., 2001) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดคุณค่า
เชิงประสบการณ์  (Experiential Value Scale : EVS) และแบ่งรูปแบบประสบการณ์ของผู้บริโภค
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 
CROI) กา รบริ ก า รที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Service Excellence) คว ามสนุ กน าน  ( Playfulness ) และ
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ดังรูปที่ 2.3 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  คุณค่าเชิงประสบการณ์ 
แหล่งที่มา:  Mathwick et al., 2001. 
 

อ้าง อิงจาก Mathwick et al. (2001) กล่ าวว่ า  ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริ โภค 
(Consumer Return on Investment : CROI) หมายถึงผลตอบแทนทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับจากการ
ลงทุนทรัพยากรทางด้านการเงิน ด้านอารมณ์และด้านจิตใจของลูกค้าในกระบวนการซื้อสินค้า คุณค่า
เชิงประสบการณ์ประเภทนี้ประกอบด้วยอรรถประโยชย์ที่ได้รับทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
value) และความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นอันสะท้อนถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนหรือลงทุนไป การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
หมายถึงระดับที่ผู้ให้บริการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเพ่ือตัดสินว่าการบริการนั้นมี
คุณภาพ การรับรู้ถึงการบริการที่เป็นเลิศขึ้นอยู่กับระดับที่ลูกค้าเชื่อว่าผู้ให้บริการสามารถส่งมอบการ
ให้บริการตามค ามั่นสัญญาและให้บริการอย่างเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สุนทรียศาสตร์  
(Aesthetics) ประกอบด้วย 2 มิติที่ส าคัญ คือมุมมองที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของสภาพแวดล้อม
ร้านค้า (Visual appeal) และมุมมองด้านความบันเทิง (Entertainment) หรือองค์ประกอบที่น่าตื่น
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ตาตื่นใจอันจะช่วยเพ่ิมความเติมเต็มให้แก่ประสบการณ์ของลูกค้า Mathwick et al. (2001) กล่าวถึง
สุนทรียศาสตร์ผ่านการออกแบบที่เหมาะสม รวมถึงการใช้สี กราฟิก การวางเค้าโครงและรูปถ่าย และ
สุดท้าย คือความสนุกสนาน (Playfulness) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การได้หลีกหนี 
(Escapism) และความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นภายใน (Intrinsic enjoyment) ซึ่งได้มาจากการซึมซับกับ
กิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินอันเกิดขึ้นภายในตัวลูกค้า เช่นเดียวกับความรู้สึกที่ได้หลีกหนีและการ
พักผ่อนชั่วคราวจากการปฏิบัติสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

 
2.3.1 ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 

CROI) 
Mathwick et al. (2001) กล่าวว่า CROI คือผลตอบแทนจากการเงิน พฤติกรรม 

และจิตวิทยาที่มีการลงทุนโดยผู้บริโภคในระหว่างการบริโภค การประเมิน CROI ตามปกติจะขึ้นอยู่
กับอรรถประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ความสามารถในการจ่ายเงินและประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน
ของการบริโภค โดย CROI เป็นประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดของลูกค้าจากการลงทุนไปในด้านเงิน เวลา
และความพยายามของลูกค้า เมื่อเลือกกิจกรรมใดๆนักท่องเที่ยวจะเปรียบเทียบความพึงพอใจที่ได้รับ
จากกิจกรรมที่ได้จ่ายไป ดังนั้น CROI เป็นองค์ประกอบส าคัญในการรับรู้โดยรวมของจุดหมายที่ได้ไป
ท่องเที่ยว (Nicolau, Masiero, Masiero, & Nicolau, 2012) 

คุณค่าเชิงประสบการณ์ประเภทนี้ประกอบด้วยอรรถประโยชย์ที่ ได้รับทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic value) และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งเป็นอรรถประโยชน์ที่
ได้มาจากการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสะท้อนถึงแง่มุมที่เป็นประโยชน์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการโดยมุ่งเน้นไปที่อัตราส่วนของสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากการ
ลงทุนของตนในแง่ของความพยายาม เวลา พลังงาน หรือเงิน (Mathwick et al., 2001) โดย Aziz, 
Musa, and Rahman (2016) ระบุว่าค่า CROI ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร หมายถึงการรับรู้
ของลูกค้าเกี่ยวกับการได้รับผลตอบแทนในแง่ของประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนโดยการใช้เงิน
เพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร 

 ในการท่องเที่ยวด้านอาหารนั้น Winarno and Allain (1991 อ้างถึงใน Tsai & 
Wang, 2017) กล่าวว่าราคาอาหารที่ถูกเป็นจุดเด่นของอาหารริมถนน (Street food) และเป็นเหตุผล
ท าให้อาหารริมถนน (Street food) ได้รับความนิยมในประเทศแถบเอเชีย แต่ Choi, Lee and Ok 
(2013 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่าอาหารริมถนน (Street food) จะมี
ราคาไม่แพง แต่บางครั้งลูกค้าอาจไม่ได้รับคุณค่าที่พวกเขาต้องการจากอาหารริมถนนก็เป็นได้ และ
จากงานวิจัยของ เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) กล่าวถึงด้านความคุ้มค่าเงินว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยด้านความคุ้มค่าเงินในระดับมาก ได้แก่  ราคา
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อาหารไทยมีความเหมาะสม ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารท้องถิ่นอ่ืนๆ และราคาอาหารไทยมี
คุณค่าท่ีจะซื้อ    

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (CROI) ใน
บริบทต่างๆสามารถอธิบายถึงความส าคัญของผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (CROI) ที่มีต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคดังนี้  การศึกษาของ Mathwick et al. (2001) ในบริบทของคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านแคตตาลอกและอินเตอร์เนต พบว่าผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI)   มีนัยส าคัญในการพยากรณ์ความชื่นชอบ
ในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนต ความสัมพันธ์ระหว่างความชื่นชอบในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนต
ส่งผลต่อแนวโน้มในการซื้ออย่างมีนัยส าคัญ จากการศึกษาของ Tsai and Wang (2017) พบว่า CROI 
เป็นคุณค่าเชิงประสบการณ์เพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อาหาร  ซึ่ง CROI มี
อิทธิพลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของสถานที่และท าให้ภาพลักษณ์อาหารดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น
จึงควรเน้น CROI ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค เนื่องจากเมืองไทนานเป็นสถานที่ซึ่งขึ้นชื่อ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารประเภทสตรีทฟู้ด ด้วยลักษณะอาหารที่ส่วนใหญ่เป็นสตรีทฟู้ดจึงอาจ
อธิบายได้ว่าท าไม CROI จึงเป็นมิติทางคุณค่าเชิงประสบการณ์เดียวที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ของแบรนด์อาหาร ซึ่งมิติอ่ืนๆของคุณค่าเชิงประสบการณ์อาจเหมาะสมและส่งผลต่อร้านอาหาร
ประเภทอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหารที่มีลักษณะเฉพาะตัว (Theme restaurants) หรือร้านกาแฟ   

ดั งนั้นกล่ าวโดยรวม ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้ บริ โภค (Customer Return on 
Investment : CROI)   หมายถึง ความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปโดยเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ หรือ
เปรียบเทียบกับความพยายามและเวลาที่เสียไป ราคาสมเหตุสมผล  สินค้าหรือการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบายที่ได้รับ   

 
2.3.2   การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 

ความเป็นเลิศด้านการบริการ คือคุณค่าที่สร้างขึ้นจากมิติร่วมของคุณค่าที่เกิดขึ้น
ภายในและคุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอก (Mathwick et al., 2001) และหมายถึงการที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับผู้ให้บริการที่ให้บริการเกินความคาดหวังของลูกค้า (Holbrook, 1994) รวมทั้ง Oliver 
(1999 อ้างถึงใน Mathwick et al., 2001) ได้ระบุว่ามิติคุณค่าด้านการให้บริการที่เป็นเลิศเป็นการ
ปฏิบัติโดยการยึดมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพการบริการที่เกิดขึ้น Oliver ได้อธิบายลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นเลิศในการให้บริการกับคุณภาพการบริการที่ได้รับตามผลการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ Johnston (2004 อ้างถึงใน Robert, 2004) กล่าวว่าความพึงพอใจเชิงบวก
ของลูกค้าสามารถก าหนดการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการให้บริการได้ จากความส าคัญ
ของความเป็นเลิศในการให้บริการ จึงมีการศึกษาจ านวนมากในการส ารวจวิธีการปรับปรุงความเป็น
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เลิศในการให้บริการ โดย Cina (1990 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) ได้ระบุ 5 ขั้นตอนที่องค์กร
สามารถบรรลุความเป็นเลิศในการให้บริการ คือ (1) รู้ช่วงเวลาแห่งการบริการให้ดีที่สุด (2) ควบคุม
ช่วงเวลาแห่งการบริการให้ดีที่สุด (3) ประเมินความส าคัญ/ประสิทธิภาพของการติดต่อแต่ละครั้ง (4) 
ก าหนดวินัยในการจัดการบริการ และ (5) น าแผนมาใช้กับแผนปฏิบัติการ การรับรู้ถึงคุณค่าของความ
เป็นเลิศในการให้บริการนั้นครอบคลุมถึงวิธีการที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของผู้ให้บริการ
ได ้(Mathwick et al., 2001) 

Keng et al. (2007 อ้างถึงใน Chua et al., 2014) แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการที่มี
ความสุภาพ มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของ
บริการที่เป็นเลิศได้ รวมทั้งพนักงานบริการที่แสดงรอยยิ้มที่เป็นมิตร มอบค าทักทายอย่างจริงใจ และ
มีปฏิสัมพันธ์อย่างรอบคอบตามความต้องการของลูกค้ามีแนวโน้มต่ออิทธิพลการสร้างประสบการณ์
การบริการของลูกค้า (Chua et al., 2014) นอกจากนี้  Sweeney & Soutar (2001 อ้างถึงใน 
Mathwick et al., 2001) กล่าวว่าผู้ให้บริการที่สามารถสร้างคุณค่าที่พึงปรารถนาให้กับลูกค้า
เป้าหมายได้จะช่วยรักษากลุ่มลูกค้าในระยะยาวได้อย่างประสบความส าเร็จ นอกจากนี้มีการศึกษาเชิง
ประจักษ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการที่สูงสามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
ร้านอาหารได ้(Ryu et al., 2012; Wu, 2013 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service 
Excellence) ในบริบทต่างๆสามารถอธิบายถึงความส าคัญของความเป็นเลิศในการให้บริการที่มีต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคดังนี้ Aziz et al. (2016) กล่าวว่าการบริการที่เป็นเลิศจะถูกตีความจาก
ความเชื่อมั่นและความสุภาพระหว่างพนักงานร้านอาหารและลูกค้า การศึกษาของ Tsai and Wang 
(2017) ได้กล่าวว่าความเป็นเลิศในการให้บริการสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับประสบการณ์ในการ
ให้บริการและปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านอาหาร และคุณค่าของประสบการณ์การบริโภคจะเพ่ิมขึ้น
เมื่อประสิทธิภาพของผู้ให้บริการและคุณภาพอาหารถูกมองว่าเป็นบวก จากผลการวิจัยของ 
Shobeiri, Rajaobelina, Durif, and Boivin (2016) พบว่าความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นเพียง
คุณค่าเชิงประสบการณ์เดียวที่ส่งผลต่อทั้ง 5 มิติของลักษณะผู้ค้าปลีกผ่านเว็บไซต์รายย่อย และความ
เป็นเลิศในการให้บริการมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ค้าปลีกผ่าน
เว็บไซต์ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในบรรดาคุณค่าเชิงประสบการณ์ทั้งหมดนั้น คุณค่าที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาร่วม ( Reactive value) ซึ่งรวมถึงสุนทรียศาสตร์และความเป็นเลิศด้านบริการนั้นมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงลักษณะของเว็บไซต์ได้มากขึ้น  
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ดังนั้นกล่าวโดยรวม การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) หมายถึง ความเป็นมือ
อาชีพของผู้ให้บริการ ความเป็นมิตรและความกระตืนรือร้นในการให้บริการ ความสะอาดและ
สุขอนามัย  
 

2.3.3  สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
Mathwick et al. (2001) ได้ก าหนดว่าสุนทรียศาสตร์คือการตอบสนองกับปฏิกิริยา

ในด้านสัดส่วนและสิ่งที่เป็นวัตถุทางกายภาพ และสิ่งปรากฎแสดงออกมา  โดยได้แบ่งสุนทรียศาสตร์
ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ (1) องค์ประกอบที่มองเห็นด้วยตาหรือดึงดูดตาอันโดดเด่นในสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (Visual appeal) เช่น ความดึงดูดทางกายภาพ สี การจัดวาง คุณภาพกราฟิก การ
ถ่ายภาพ และ (2) มิติความบันเทิง (Entertainment) ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบที่น่าตื่นตาตื่นใจ
อันจะสร้างความแตกต่างแก่ประสบการณ์ที่มีค่าควรดื่มด่ า โดยประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
เกิดข้ึนเมื่อลูกค้ามีบทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น  

Lin (2004 อ้างถึงใน Chua et al., 2014) ได้จัดแบ่งมิติปัจจัยทางกายภาพออกเป็น 
3 กลุ่มหลัก ๆ คือ (1) มิติที่มองเห็นได้ ได้แก่ สี แสง การใช้พื้นท่ี การจัดวาง และการออกแบบ (2) มิติ
ที่ได้ยินโดยหู ได้แก่ เพลงและเสียง (3) มิติที่รับรู้โดยกลิ่น Hu (2010) กล่าวว่าสุนทรียศาสตร์สามารถ
ประเมินได้ผ่าน 4 สมรรถนะหลัก ได้แก่ (1) ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของแฟชั่น (2) ความรู้สึกของ
ประสบการณ์สุนทรียศาสตร์ (3) ความสามารถในการสร้างความรู้สึกที่กลมกลืนกันของผลิตภัณฑ์ 
และ (4) ทัศนคติเชิงบวกต่อการเพ่ิมคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพช่วยให้ลูกค้าสามารถตีความคุณภาพของการบริการและอาหารได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของลูกค้า ในเรื่องการบริการและ
คุณภาพอาหาร (Wall & Berry, 2007 อ้างถึงใน Chua et al., 2014) รวมถึงงานวิจัยของ Kivela, 
Inbakaran, & Reece (2000; Namkung & Jang, 2007 อ้ า งถึ ง ใน  Chua et al., 2014) ระบุ ว่ า
รสชาติอาหาร การน าเสนอ หลากหลาย ความสด อุณหภูมิ การใส่ใจเรื่องสุขภาพ และคุณภาพอาหาร
ด้านอ่ืนๆเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดี เช่นเดียวดับ
การศึกษาของ Cetin et al. (2014) ที่ระบุว่าการออกแบบ สีสัน กลิ่นหอม การตกแต่ง ป้าย งาน
ศิลปะ การเล่นดนตรี เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้า
มักจะคาดหวังในระดับของการออกแบบ ถ้าไม่มีบรรยากาศที่เหมาะสมการจะสร้างประสบการณ์ของ
ลูกค้าที่ดีนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ การออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารจะท าให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าอัน
เพ่ิมขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์และสร้างความพึงพอใจและเกิดเป็นแนวโน้มพฤติกรรม 
(Kisang et al., 2010) ในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติชองเณรัญชรา เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) กล่าวว่าด้านบรรยากาศของร้านอาหาร
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ไทยนั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยด้านบรรยากาศของ
ร้านอาหารไทยในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าร้านอาหารไทยมีบรรยากาศผ่อน
คลาย มีบรรยากาศอบอุ่น แต่ในทางตรงข้ามรับรู้ว่าร้านอาหารไทยมีบรรยากาศที่สะอาดน้อยที่สุด 
การศึกษาในบริบทร้านอาหารของโรงแรมหรูนั้น C. H.-J. Wu and Liang (2009) พบว่าปัจจัย
แวดล้อมส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจด้านคุณค่าเชิงประสบการณ์ของลูกค้า ลูกค้าจะคาดหวัง
คุณค่าเชิงประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหาร  

จากการศึกษาของ Wall and Berry (2007 อ้างถึงใน Chua et al., 2014) พบว่า
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคาดหวังของลูกค้าเก่ียวกับคุณภาพการบริการ
เนื่องจากลูกค้ามองหาสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมในการสร้างความคาดหวังของคุณภาพการบริการ  
นอกจากนี้ Vilnai-Yavetz and Rafaeli (2006 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) แสดงให้เห็นว่าการ
รับรู้ถึงสุนทรียภาพที่เป็นเลิศนั้นสามารถสร้างความรู้สึกถึงความสุข ความพึงพอใจในบริการและความ
ตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการซ้ า รวมถึง Ryu and Han (2011 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) ได้
วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารที่เน้นการส่งมอบประสบการณ์ใน
การรับประทานอาหาร พบว่าสุนทรียศาสตร์สามารถลดความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่
ลูกค้าจะได้รับได้ ตลอดจนสามารถเพ่ิมความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าได ้

ในขณะที่มิติของสิ่งที่ดึงดูดสายตา (Visual appeal) นั้นเป็นมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่
มองเห็นในสภาพแวดล้อมแต่ในอีกมิติหนึ่งนั้น ความบันเทิง (Entertainment) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริการหรือสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นต่อผู้บริโภคให้มีความชื่นชมและได้รับความบันเทิง (Jin, Line, 
& Goh, 2013) อีกท้ัง Babin, Darden & Griffin (1994 อ้างถึงใน Mathwick et al., 2001) กล่าวว่า
คุณค่าด้านความบันเทิงสะท้อนให้เห็นถึงความชื่นชมอันน่าตื่นตาตื่นใจของตัวสินค้าและบริการ หรือ
การซื้อสินค้านั้นๆเพ่ือความบันเทิง ซึ่งการใช้บริการในบางกรณีนั้นก็เพ่ือการยกจิตวิญญาณให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้การให้ความส าคัญกับความบันเทิงในร้านอาหารสามารถช่วยเพ่ิมคุณภาพของอาหารในการ
ตอบสนองทางอารมณ์ของลูกค้าได้ (Teng & Chang, 2013 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) 

จากการศึกษาของเณรัญชรา เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) เกี่ยวกับการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทย
ด้านสุนทรียศาสตร์ในมิติความบันเทิง (Entertainment) อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาหารไทยสร้าง
สุนทรียศาสตร์ด้านรสชาติ ด้านรูปลักษณ์ ด้านสารอาหาร ด้านความแปลกใหม่ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยด้านความแปลกใหม่ ในระดับมาก กล่าวคือ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าอาหารไทยมีความแตกต่างจากอาหารของชาติอ่ืนๆ อาหารไทยมี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และอาหารไทยมีรูปลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์  



 32 

ดังนั้นกล่าวโดยรวม สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง ความดึงดูดใจของการตกแต่ง 
การจัดวาง การออกแบบทางกายภาพและสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศ ความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิงอันน่าตื่นตาตื่นใจที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของ
อาหารและร้านอาหาร 

 
2.3.4 ความสนุกสนาน (Playfulness) 

Huizinga (1955; Unger & Kernan, 1983 อ้างถึงใน Mathwick et al., 2001) ได้
กล่าวถึงความสนุกสนานว่าเป็นความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ซึมซับและดึงดูด
ความสนใจไปสู่จุดที่ต้องการเพ่ือหลีกหนีจากโลกปัจจุบันหรือชีวิตประจ าวัน การรับรู้ถึงคุณค่าด้าน
ความสนุกสนานนั้นสร้างขึ้นโดยตัวลูกค้าเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความบันเทิงภายในที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม (Mathwick et al., 2001) ซึ่งความสนุกสนานประกอบด้วย 2 มิติ คือ 

 มิติความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นภายใน ( Intrinsic enjoyment) เป็นพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนด้านความสนุกสนานของตัวบุคคลเองโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์จากการใช้สอยหลักของ
สินค้าและการบริการนั้น (Babin, Darden & Griffin, 1994 อ้างถึงใน Mathwick et al., 2001) จาก
การศึกษาของ Chua et al. (2014) ระบุว่าประสบการณ์การรับประทานอาหารที่สนุกสนานมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการรับประทานที่ร้านอาหาร ก่อให้ความเพลิดเพลินหรือการได้หลีกหนี
จากพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจ าวัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าคุณค่าด้านความสนุกสนานสะท้อน
ถึงคุณค่าทางอารมณ์ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน และลูกค้ามีแนวโน้มที่จะจ่ายมากยิ่งขึ้นหาก
ได้รับความสนุกสนานเพ่ิมจากคุณค่าเชิงประสบการณ์ (McKercher & Ho, 2006) 

 มิติการได้หลีกหนี (Escapism)  เป็นลักษณะของความสนุกสนานที่ช่วยให้ลูกค้า
สามารถหลีกหนีจากสิ่งต่างๆได้เป็นการชั่วคราวซึ่งมักเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการแสร้งท าหรือ
แกล้งท าเป็นเพ่ือให้ตนเองได้รู้สึกว่าได้หลุดมาจากชีวิตประจ าวันแต่ไม่ใช่การหลีกหนีจากชีวิตปกติไป
จริงๆ  (Huizinga, 1955 อ้างถึงใน Mathwick et al., 2001) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน
ประสบการณด์้านความสนุกสนานช่วยให้ผู้คนหลบหนีจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติ และมักจะลืมคิดถึงเรื่องเวลา
ในระหว่างที่ได้รับประสบการณ์ (Babin et al., 1994 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) 

การก าหนดความแตกต่างระหว่างความสนุกสนานและสิ่งดึงดูดด้านสุนทรียศาสตร์ 
คือบทบาทที่ลูกค้าได้แสดงออกมาผ่านการแลกเปลี่ยน เมื่อลูกค้าเปลี่ยนจากฐานะการเป็นผู้ชมหรือผู้
สังเกตการณ์ไปเป็นผู้ เข้าร่วม บทบาทของลูกค้าจะเปลี่ยนจากการชื่นชมองค์ประกอบทาง
สุนทรียศาสตร์ไปสู่การเป็นผู้ร่วมผลิต (Deighton & Grayson, 1995; Gummesson, 1998 อ้างถึง
ใน Mathwick et al., 2001) และเปลี่ยนประสบการณ์การแลกเปลี่ยนไปเป็นความสนุกสนาน  
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง มี
ผู้ที่ท าการศึกษาเรื่องคุณค่าเชิงประสบการณ์ในบริบทต่างๆ ได้แก่ C. H.-J. Wu and Liang (2009) 
ได้ศึกษาถึงตัวแปรต้นที่ท าให้เกิดคุณค่าเชิงประสบการณ์ในร้านอาหารของโรงแรมหรูและพบว่า
สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร ประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการ การโต้ตอบและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ารายอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  Keng, 
Huang, Zheng, and Hsu (2007) ได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมศูนย์การค้า (ช้อปปิ้งมอลล์) เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ อันได้แก่ คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ คุณค่าสุนทรียะ คุณค่าการบริการที่
เป็นเลิศ และคุณค่าจากความสนุกสนาน มีผลต่อแนวโน้มการแสดงออกทางพฤติกรรม คุณค่าที่มี
ประสิทธิภาพ สะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยที่เป็นประโยชน์ในการช็อปปิ้งและอธิบายการลงทุนที่ใช้
งานในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม และจิตวิทยาที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดี  การศึกษาเรื่อง
แนวทางที่ใช้ในการประเมินศักยภาพเชิงประสบการณ์ของสินทรัพย์มรดกในเมืองเบนดิโกของ Laing, 
Wheeler, Reeves, and Frost (2014) ระบุว่าลูกค้ามองว่าสุนทรียศาสตร์เป็นแง่มุมที่ตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ของลูกค้า การรับรู้คุณค่าทางสุนทรียะคือการตอบสนองต่อวัตถุทางกายภาพหรือ
สมรรถนะ ในขณะเดียวกันคุณค่าการบริการที่เป็นเลิศสะท้อนถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการ
ชื่นชอบของผู้บริโภคโดยรวมของผู้ให้บริการซึ่งแสดงให้เห็นถึงความช านาญและการรักษาบริการที่
เชื่อถือได้ สุดท้ายความรู้สึกสนุกสนานซึ่งเป็นประสบการณ์ของลูกค้าเองคือความคิดริเริ่มภายในและ
ความมุ่งม่ันของตัวลูกค้าเองในการตอบสนองด้านอารมณ์ต่อสินค้าและบริการ   

นอกจากนี้การวิจัยของ Ha and Jang (2010; Jang Ha and Park, 2012 อ้างถึงใน 
Chua et al., 2014) ลูกค้ามักจะสร้างการรับรู้ความรู้สึกของคุณค่าที่ได้รับโดยค านึงถึงอาหาร การ
บริการของพนักงาน เงินที่ใช้จ่ายในด้านอาหารและบริการ และความบันเทิงในขณะรับประทาน
อาหารที่ร้านอาหาร  

ดังนั้นกล่าวโดยรวม ความสนุกสนาน (Playfulness) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีความ
สนุกสนาน ความรู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสบายตัว มีความทรงจ าที่ดีและน่าจดจ า รู้สึกว่าได้หลีกหนีจากสิ่ง
ที่เคยท าเป็นปกติหรือชีวิตประจ าวัน ลืมความกังวลหรือปัญหาในขณะได้ ใช้บริการหรือรับประทาน
อาหาร 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 

จ านวน32 เรื่องในบริบทต่างๆเพ่ือสกัดตัวแปรหาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) นั้นสามารถสรุปตัวแปรย่อยได้ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3  การสกัดตัวแปรองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
 

ผู้ศึกษา องค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

Author(s)      CROI Aesthetics Service 
Excellence 

Playfulness Social value 
 

Ethical 
value 

Authentic 
 

Food&Beverage 
excellence 

1.Verhagen et al. (2011) ✓ ✓ ✓ ✓     
2. Keng et al. (2007)  ✓ ✓ ✓ ✓     
3. Echchakoui (2016) ✓  ✓ ✓     
4. Tsai & Wang (2017) ✓ ✓ ✓ ✓     
5. C. H.-J. Wu & Liang (2009) ✓ ✓ ✓ ✓     
6.  H.-C. Wu, Cheng, and Ai 
(2018) 

✓   ✓     

7. Aziz et al. (2016) ✓ ✓ ✓ ✓     
8.Varshneya et al. (2017) ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   
9. Sweeney and Soutar 

(2001) 
✓  ✓ ✓ ✓    

 
 



35 
 
 
ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา องค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

Author(s)      CROI Aesthetics Service 
Excellence 

Playfulness Social value 
 

Ethical 
value 

Authentic 
 

Food&Beverage 
excellence 

10. Mathwick et al. (2001) ✓ ✓ ✓ ✓     
11. Sánchez et al. (2006) ✓  ✓ ✓ ✓    
12. McKercher & Ho (2006) ✓ ✓ ✓ ✓     
13. Laing et al. (2014) ✓   ✓ ✓  ✓  
14. Chen et al. (2014) ✓ ✓ ✓ ✓     
15. Gallarza et al. (2015) ✓ ✓ ✓ ✓     
16. He, Wu, and Li (2018)  ✓  ✓     
17. Chin-Fa (2015) ✓ ✓ ✓ ✓     
18. Chua et al. (2014) ✓ ✓ ✓ ✓     
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา องค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

Author(s)      CROI Aesthetics Service 
Excellence 

Playfulness Social value 
 

Ethical 
value 

Authentic 
 

Food&Beverage 
excellence 

19. Sung and Lee (2015) ✓ ✓       
20.Chih Yu and Chien Hung 
(2010) 

✓ ✓ ✓ ✓     

21. Hyejune, Heejin, and 
Youn-Kyung (2013) 

✓ ✓ ✓ ✓     

22. Jin et al. (2013) ✓ ✓ ✓ ✓     
23. Nigam (2012) ✓ ✓ ✓ ✓     
24. Ching-Jui, Van- Dat, and 
Tuyet Mai Le (2013) 

✓ ✓ ✓ ✓     

25. Soyoung (2011) ✓ ✓ ✓ ✓     
26. Chin-Shyang and Mei-Ju 
(2015) 

✓ ✓ ✓ ✓     
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา องค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

Author(s)      CROI Aesthetics Service 
Excellence 

Playfulness Social value 
 

Ethical 
value 

Authentic 
 

Food&Beverage 
excellence 

27.  Gallarza- Granizo et al. 

(2016) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

28. Shobeiri et al. (2016)  ✓  ✓  ✓   
29. Okazaki (2008) ✓ ✓ ✓ ✓     
30. Shieh and Cheng (2007) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
31.Fiore, Kim, and Lee 
(2005) 

 ✓  ✓     

32.Taylor, DiPietro, and So 
(2018) 

✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) จ านวน
32 เรื่องในบริบทต่างๆเพ่ือสกัดตัวแปรหาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) สามารถสรุปตัวแปรย่อยที่ส าคัญได้ 4 ตัว คือ ผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
ความสนุกสนาน (Playfulness) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และน าตัวแปรย่อยทั้ง 4 ตัวนี้มา
เป็นปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับใช้ในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ 

และจากรายงานเรื่อง Global Report on Food Tourism ในปี พ.ศ. 2555 ขององค์การ
การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) (ชญานิน วังซ้าย, 2560) ซึ่งได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food 
Tourism) ว่ามีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential Tourism) อย่างมาก 
เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเพ่ือหาอาหารท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่และแตกต่าง
จากอาหารที่บริโภคในชีวิตประจ าวันในประเทศจุดหมายปลายทางและมองว่าการได้ชิมอาหาร
ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆด้วย การใช้อาหารมาเป็น
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงวิธีการสร้างรายได้ให้กับจุดหมายปลายทาง แต่ยังเป็นส่วนส าคัญ
ของการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งอาหารไทยนั้นมีความโดดเด่นด้าน
รสชาติ วัตถุดิบ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเป็นอย่างดี อาหารไทยแฝงไปด้วยความภูมิใจ
ของคนในชาติที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
อาหารไทยจึงสามารถมอบประสบการณ์อันแตกต่างให้กับนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้
สร้างนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง แต่การที่จะท าให้
อาหารไทยมีความโดดเด่นเป็นที่นิยมเทียบเท่าอาหารของชาติอ่ืนๆที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ประเทศ
สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น อินเดีย เป็นต้น ซึ่งมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงและนักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นจ าเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างของ
ประสบการณ์และสร้างการจดจ า ทั้งนี้เพ่ือให้ตรงตามกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้
แนวคิดทฤษฎีคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) อันประกอบไปด้วยผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) ความสนุกสนาน (Playfulness) และสุนทรี ยศาสตร์  (Aesthetics) เ พ่ือสร้ า ง
ประสบการณ์ในมิติต่างๆให้กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ประสบการณ์อันแตกต่างมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทยต่อไป 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว (Tourist Loyalty) 

Sirdeshmukh et al. (2002) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าความจงรักภักดีขององค์กรว่า
หมายถึง ความตั้งใจของลูกค้าในการแสดงออกทางพฤติกรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นแรงจูงใจในการ
รักษาความสัมพันธ์กับองค์กรเอาไว้ ตามที่ Oliver (1999 อ้างถึงใน Almeida-Santana & Moreno-
Gil, 2018) ได้อธิบายไว้ว่าความจงรักภักดีเป็นความมุ่งมั่นอย่างยิ่งของลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอีกครั้งในอนาคต ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการซื้อซ้ าของสินค้าหรือบริการในแบรนด์เดียวกัน
ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดอ่ืนๆที่จะมาคอยกระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมก็ตาม รวมถึงการศึกษาความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางของ 
Olorunniwo, Hsu, & Udo (2006 อ้างถึงใน Cossío-Silva et al., 2018) ซึ่งระบุว่าความจงรักภักดี
เป็นตัวแปรที่มี 2 มิติ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงทัศนคติและองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ความ
จงรักภักดีเชิงทัศนคติซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาของความจงรักภักดีที่ทรงอิทธิพลที่สุดซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
บ่งบอกถึงทัศนคติส่วนตัวที่ดีต่อจุดหมายปลายทางและขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวตาม
จุดหมายปลายทาง ทัศนคตินี้แสดงถึงความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเพ่ือแนะน าจุดหมายปลายทาง
ให้กับนักท่องเที่ยวคนอ่ืน ๆ ถึงแม้ตนเองจะไม่ได้มาเยี่ยมชมซ้ าก็ตาม (Kursunluoglu, 2011 อ้างถึง
ใน Cossío-Silva et al., 2018) ส่วนในมิติของความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมนั้นสะท้อนจากการซื้อซ้ า
ของลูกค้า ซึ่งทั้ง 2 มิติของความจงรักภักดีนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของการท านายพฤติกรรมใน
อนาคต (Dimitriades, 2006 อ้างถึงใน Cossío-Silva et al., 2018) ทั้งการมาเยี่ยมชมซ้ าและการ
แนะน าต่อนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ 2 ประการของความภักดีของลูกค้าซึ่งเป็นผลจากความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว (Prayag, Hosany, & Odeh, 2013 อ้างถึงใน Cossío-Silva et al., 2018) ความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวสื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่มั่นคงตลอดจนการเพ่ิมผลประโยชน์
ให้แก่จุดหมายปลายทางเนื่องจากความจงรักภักดีจะช่วยรักษาลูกค้าไว้ ซึ่งหมายความว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในการหาหรือดึงดูดลูกค้ารายใหม่ (Cossío-Silva et al., 2018) 

จากค าอธิบายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของค าว่าความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว 
(Tourist Loyalty) ได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักท่องเที่ยวที่จะรักษาความสัมพันธ์
สัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว ความน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวในการกลับมาท่องเที่ยวหรือ
ใช้บริการทางการท่องเที่ยวซ้ า และการแนะน าสินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ยวแก่บุคคลอ่ืน ซึ่ง
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวจะน ามาซึ่งรายได้อันยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้กับจุดหมาย
ปลายทางทางการท่องเที่ยว 

จากการศึกษาของ Manthiou, Kang, Chiang, and Tang (2016) ได้ยืนยันแนวคิดแบบองค์
รวมว่าประสบการณ์เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจและความทรงจ าของผู้มาเยือนซึ่งจะ
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น าไปสู่การเป็นความจงรักภักดีของผู้มาเยือน นอกจากนี้ประสบการณ์ของลูกค้าไม่เพียงแต่ท าให้
องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังสร้างความจงรักภักดีแก่ลูกค้าและช่วยกระจายการพูดเชิงบวก
ออกไปในวงกว้าง (Walls et al., 2011 อ้างถึงใน Cetin et al., 2014) ความจงรักภักดีจึงถือเป็นตัว
ท านายที่ดีที่สุดส าหรับการแสดงออกทางพฤติกรรมในอนาคตและเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและความส าเร็จในตลาด (Gursoy, Chen, & Chi, 2014; Sun, Chi, & Xu, 2013 อ้าง
ถึงใน Cossío-Silva et al., 2018) และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความจงรักภักดีเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
ยิ่งส าหรับการแข่งขันของจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว (Weaver and Lawton, 2011 อ้างถึง
ใน Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018) 

คุณค่าเชิงประสบการณ์ด้านอาหารของนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ท าให้การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ไทยแตกต่างจากคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังสร้างความจงรักภักดีต่อท่องเที่ยวและช่วยกระจายการพูดเชิงบวก
ออกไปในวงกว้าง ถ้าหากมีการสร้างความจงรักภักดีให้กับนักท่องเที่ยวเชิงอาหารได้นั้นจะสามารถ
กระตุ้นการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารในอนาคตได้ ทั้งการกลับมาท่องเที่ยว
และบริโภคอาหารไทยซ้ า การพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับอาหารไทย การบอกต่อเกี่ยวกับความทรงจ าที่ดี
ด้านประสบการณ์อาหารไทยแก่นักท่องเที่ยวคนอ่ืนๆ และที่ส าคัญจะน ามาซึ่งรายได้ให้แก่ภาคการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จในตลาดการท่องเที่ยว
ระดับโลกได้ 

 

2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดี (Relation of Experiential Value toward Loyalty) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
นั้นสามารถสรุปได้ดังนี้  

Jin et al. (2013) พบว่าคุณภาพเชิงความสัมพันธ์ที่เกิดจากคุณค่าเชิงประสบการณ์มีอิทธิพล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมความจงรักภักดี ผลการวิจัยของ Echchakoui (2016) แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการรับรู้ชื่อเสียงของพนักงานขายและการเพ่ิมคุณค่าเชิง
ประสบการณ์จากพนักงานขาย ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ที่สนุกสนาน คุณค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการให้บริการ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ชื่อเสียงของพนักงานขายและความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gremler and 
Gwinner (2000 อ้างถึงใน Echchakoui, 2016) ที่แสดงให้เห็นว่าการโต้ตอบที่สนุกสนานในบริบท
ของลูกจ้างธนาคารและลูกจ้างคลินิกทันตกรรมนั้นมีผลบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความ
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จงรักภักดีของลูกค้า ดังนั้นหากพนักงานขายท าให้ลูกค้ารู้สึกมีความสุขและสนุกสนานในระหว่างการ
ปฏิสัมพันธ์นี้จะส่งผลเชิงบวกต่อความชอบและความต้องการของลูกค้าที่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับ
พนักงานขายคนนั้น สรุปได้ว่าการโต้ตอบที่สนุกสนานน าไปสู่ความภักดีของลูกค้า ดังนั้นยิ่งระดับการ
รับรู้ความรู้สึกเพ่ิมมากขึ้นเท่าใดระดับความจงรักภักดีของลูกค้าต่อพนักงานขายก็จะมากขึ้นเท่านั้น  
จากการศึกษาของ C. H.-J. Wu and Liang (2009) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมของภัตตาคารและ
ปฏิสัมพันธ์กับพนักงานผู้ให้บริการและลูกค้าคนอื่นส่งผลโดยตรงต่อคุณค่าเชิงประสบการณ์ และส่งผล
โดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่ได้รับคุณค่า
เชิงประสบการณ์ในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะประเมินความพึงพอใจไปในทางบวก ลูกค้าท่ีมีการประเมิน
คุณค่าที่แตกต่างกัน ย่อมจะส่งผลต่อการก าหนดระดับความพึงพอใจที่ต่างกันด้วย เช่น การประเมิน
ด้านการออกแบบภายนอก ราคาที่ยุติธรรม การบริการที่ดีเยี่ยม Tsai and Wang (2017) กล่าวว่า 
CROI เป็นคุณค่าเชิงประสบการณ์เพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อาหาร และ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์อาหารของเมืองไทนานซึ่งจะช่วยเพ่ิมความตั้งใจที่จะมาเยือนของนักท่องเที่ยว
ให้มากขึ้น Sánchez et al. (2006) ได้กล่าวถึงคุณค่าเชิงประสบการณ์ในมิติต่างๆในบริบทการ
ท่องเที่ยวของสเปน การศึกษานี้ระบุว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของความพึงพอใจ
และความจงรักภักดี Sweeney and Soutar (2001) ได้แบ่งคุณค่าออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ คุณค่าด้าน
อารมณ์ คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านคุณภาพหรือประสิทธิภาพ และคุณค่าด้านราคาหรือความคุ้มค่า
กับเงิน โดยได้พัฒนาเครื่องมือวัดและทดสอบในลูกค้าชาวออสเตรเลียในการบริโภคสินค้าประเภท
คงทนที่มีการแสดงตราสินค้า ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคุณค่าทั้งทั้ง 4 มิติมีผลต่อตัวแปรทั้งสามแบบ 
ได้แก่ ความเต็มใจที่จะซื้อ ความเต็มใจที่จะแนะน า และความคาดหวังที่เป็นปัญหา Chen, Yeh, and 
Huan (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ ภาพลักษณ์และแนวโน้มการบริโภคของ
ร้านอาหารในแนวคิด Nostalgic พบว่าภาพลักษณ์ร้านอาหารและคุณค่าเชิงประสบการณ์เป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดแนวโน้มความตั้งใจในการบริโภค ผลการวิจัยของ Gallarza, Arteaga, Del 
Chiappa, and Gil-Saura (2015) แสดงให้เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นภายใน เช่น ความสนุกสนานและ
สุนทรียศาสตร์ เป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอก เช่น ประสิทธิภาพ
และคุณภาพบริการ ทั้งต่อคุณค่าโดยรวมและความจงรักภักดี  นอกจากนี้คุณภาพการบริการเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความจงรักภักดีเป็นผลสุดท้าย ซึ่งถือว่า
คุณภาพการบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของคุณค่า แสดงให้เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นทั้ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงมากกว่าคุณค่าท่ีเกิดข้ึนภายใน 

มีผู้ศึกษาเรื่องคุณค่าเชิงประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ความจงรักภักดี และแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  ความสัมพันธ์ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ความจงรักภักดี 
และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค1/ 
 

นักวิจัย X1 X2 Y1 Y2 Y3 บริบทของขอบเขตที่ศึกษา 
Mathwick et al., 2001 ✓    ✓ Internet and catalog shopping 
Verhagen et al.( 2011) ✓  ✓   virtual worlds 
C. H.-J. Wu & Liang 
(2009) 

 ✓ ✓   luxury-hotel restaurants 

Echchakoui (2016)  ✓  ✓  banking industry 
Tsai & Wang (2017) ✓    ✓ Tainan local food , TAIWAN 
Keng et al. (2007) ✓    ✓ shopping mall industry 
Shieh & Cheng (2007) ✓  ✓   online gaming 
Gallarza and Gil Saura 
(2006) 

✓  ✓ ✓  university students’ travel 
behaviour 

Oh, Fiore, and Jeoung 
(2007) 

✓  ✓   tourism 

Wu et al. (2018)  ✓ ✓  ✓ cruise tourists 
Varshneya et al. (2017) ✓    ✓ fashion retailing 
Sanchez et al. (2006) ✓  ✓ ✓  Spanish tourism 
Chen et al. (2014) ✓    ✓ nostalgic-themed restaurants 
Gallarza et al. (2015) ✓  ✓ ✓  hotel consumers in Sardinia 

(Italy) 
He et al. (2018)  ✓   ✓ museum experiences 
Chin-Fa (2015)  ✓   ✓ theme park 
Chua et al. (2014) ✓    ✓ Full-Service Restaurants 
Sung & Lee (2015)  ✓ ✓ ✓  Phoenix 

Convention Center 
Hyejune et al. (2013) ✓   ✓  technology products 
Jin et al. (2013) ✓   ✓  Full-Service Restaurants 
Taylor et al. (2018) ✓    ✓ pop-up dining experiences 
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หมายเหตุ: 1/ X1 หมายถึง คุณค่าเชิงประสบการณใ์นฐานะที่เป็นตัวแปรต้น 

   X2 หมายถึง คุณค่าเชิงประสบการณใ์นฐานะที่เป็นตัวแปรขั้นกลาง 
   Y1 หมายถึง ความพึงพอใจ 
   Y2 หมายถึง ความจงรักภักดี 
   Y3 หมายถึง แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค/การซื้อ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ความจงรักภักดี และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคและก่อให้เกิดเป็นความจงรักภักดี การวิจัยในครั้งนี้จึงใช้กรอบแนวคิดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าเชิงประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยและความจงรักภักดี
ของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร มาใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์



บทท่ี 3  
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourism)   หมายถึง  รูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวมีความสนใจในระดับปานกลางหรือ มีวัตถุประสงคห์รือ มีการวางแผนในการรับประทาน
อาหารไทยหรือท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย ประกอบด้วย (1) การใช้บริการด้านอาหาร ณ 
สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารไทย อันได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี 
(สตรีทฟู้ด) ในประเทศไทย (2) การเดินทางไปยังร้านอาหารที่เจาะจงตามที่ได้วางแผนมาก่อน (3) การ
เขา้ร่วมเทศกาลที่เก่ียวข้องกับอาหารในทุกระดับ และ (4) การท ากิจกรรมอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องกับอาหาร  
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2) คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)  หมายถึง  การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
จากประสบการณ์ด้านอาหาร 4 ด้านของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านอาหารผ่าน
การสังเกตการณ์โดยตรงหรือการสังเกตทางอ้อม การโต้ตอบ ความสัมพันธ์ และความชื่นชอบ ในที่นี้
คุณค่าเชิงประสบการณ์ประกอบด้วย  ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on 
Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 

5)  ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI)   
หมายถึง ความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปโดยเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ หรือเปรียบเทียบกับความ
พยายามและเวลาที่เสียไป ราคาสมเหตุสมผล  สินค้าหรือการบริการที่มีประสิทธิภาพ ความ
สะดวกสบายที่ได้รับ 

6) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) หมายถึง ความเป็นมืออาชีพของผู้
ให้บริการ ความเป็นมิตรและความกระตืนรือร้นในการให้บริการ ความสะอาดและสุขอนามัย  

7) ความสนุกสนาน (Playfulness) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีความสนุกสนาน ความรู้สึก
ผ่อนคลาย รู้สึกสบายตัว มีความทรงจ าที่ดีและน่าจดจ า รู้สึกว่าได้หลีกหนีจากสิ่งที่ เคยท าเป็นปกติ
หรือชีวิตประจ าวัน ลืมความกังวลหรือปัญหาในขณะได้ใช้บริการหรือรับประทานอาหารไทย 

8) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง ความดึงดูดใจของการตกแต่ง การจัดวาง 
การออกแบบทางกายภาพและสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิงอันน่าตื่นตาตื่นใจที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของอาหารไทย 

9) ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourist Loyalty) หมายถึง 
ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการรักษาความสัมพันธ์หรือความมุ่งมั่นที่จะใช้บริการในอาคตหรือ
แสดงทัศนคติต่อผู้ให้บริการอาหารไทย ในที่นี้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารวัดได้จาก
พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร 4 ด้าน ได้แก่ อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับมื้ออาหารเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ ยวกับ
อาหารไทย ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือ
รับประทานอาหารไทย 

3.3 วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย
ผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้
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3.3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความสนใจในการบริโภคอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารไทย ณ สถานที่ปลายทางที่เดินทางไป อันได้แก่ การรับประทานอาหารไทยระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 3 มื้อต่อการเดินทาง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารไทยหรือเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ครั้ง ในขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น การเข้า
ร่วมเทศกาลอาหารในทุกระดับหรือ การเดินทางไปยังร้านอาหารที่เจาะจงตามที่ได้วางแผนมาก่อน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความสนใจในอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อการเดินทาง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ นักท่องเที่ยวที่เคยรับประทาน
อาหารไทยอย่างน้อย 3 มื้อ หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาหารอย่างน้อย 1 ครั้ง และท าการเก็บข้อมูล 
ณ สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารไทย อันได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี 
(สตรีทฟู้ด) ในประเทศไทย รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและน าเสนอผลการวิเคราะห์แบบเชิง
พรรณนาและอนุมาน 

เนื่องจากกรมการท่องเที่ยวเก็บเพียงตัวเลขค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายใน
เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม แต่ไม่ได้พิจารณาถึงว่านักท่องเที่ยวรายนั้นเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ
นักท่องเที่ยวที่สนใจด้านอาหารหรือไม่ อีกท้ังยังไม่ได้จัดประเภทนักท่องเที่ยวตามพฤติกรรม งานวิจัย
นี้จึงได้จัดระดับความสนใจด้านอาหารของนักท่องเที่ยวตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งเมื่อศึกษางานวิจัยของ 
Hall and Sharples (2003) แล้วพบว่าการเก็บสถิติรายได้ด้านการใช้จ่ายในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวไม่มีสอดคล้องกับหลักการการจัดแบ่งประเภท
นักท่องเที่ยวที่มีระดับความสนใจด้านอาหารดังกล่าว ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้เกณฑ์การวัดระดับความ
สนใจด้านอาหารของนักท่องเที่ยวโดย (Hall & Sharples, 2003) ในการก าหนดนิยามการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทยข้างต้น กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านอาหารหรือนัก
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยในงานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นแบบไม่ทราบจ านวนประชากร เนื่องจาก
ประเทศไทยไม่ได้เก็บสถิตินักท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ตรงตามนิยามข้างต้น 

เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด
กลุ่มตัวอย่างจึงค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างประชากรของ  W.G. Cochran โดยก าหนด



41 
 
ระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ  95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยมีสูตรในการค านวณ 
คือ 

 
สูตร  n = P(1 – P)Z2 

                       E2 
 
            เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง 

P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม = .50 
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ โดย Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ95 (ระดับ .05) 
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 
แทนค่า n = (.05)(1 - .5)(1.96)2 

                             (.05)2 
                 = 384.16 

ดังนั้นจึงต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย  384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ
ได้ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งผ่าน
เกณฑต์ามขนาดตัวอย่างที่ค านวณหา คือไมน่้อยกว่า 384 ตัวอย่าง  

 
กลุ่มตัวอย่าง 
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนในการศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับ

ฉลากภูมิภาคทั้งหมดของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ โดยฉลากทั้งหมดที่เขียนชื่อภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจะถูกใส่ไว้ใน
โหลทึบแสง ซึ่งผลจากการจับฉลากจากโหลทึบแสงนั้นผู้วิจัยจับได้ภูมิภาคภาคกลาง ดังนั้นผู้วิจัย
จึงจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในพ้ืนที่ภาคกลางที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากยุโรปไป
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เช่น จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแบบก าหนดโควต้า (Quota selection) ซึ่งเป็นการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการก าหนดสัดส่วนของจ านวนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการด้านอาหาร
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ไทยจากผู้ให้บริการด้านอาหารไทยตามสถานที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าๆกันเพ่ือให้ทราบถึง
ภาพรวมของคุณค่าเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านผู้ให้บริการด้าน
อาหารไทยประเภทต่างๆอันได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริม
บาทวิถี (สตรีทฟู้ด) ในประเทศไทย เนื่องจากร้านอาหารประเภทเหล่านี้เป็นร้านอาหารที่จะมอบ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบท้องถิ่นและท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีกว่าร้านอาหารประเภทระดับหรูที่ตั้งอยู่ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งจะเน้น
เรื่องพิธีรีตองและวิธีการบริการแบบตามหลักสากลมากกว่า โดยสามารถแบ่งจ านวนการเก็บ
ข้อมูลได้คือ เก็บข้อมูล ณ ร้านอาหารระดับกลาง จ านวน 133 คน ร้านอาหารทั่วไปหรือ
ร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว จ านวน 133 คน และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผง
ลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี (สตรีทฟู้ด) จ านวน 134 คน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1  การแบ่งสัดส่วนสถานที่ส าหรับเก็บแบบสอบถาม 
 

สถานที่ให้บริการอาหารไทย ร้อยละของการเก็บข้อมูล จ านวนชุดแบบสอบถาม 
ร้านอาหารระดับกลาง 33.3 133 
ร้านอาหารทั่วไปหรือ
ร้านอาหารที่ให้บริการอย่าง
รวดเร็ว 

33.3 133 

ร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้
หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหาร
ไทยริมบาทวิถี (สตรีทฟู้ด) 

33.4 134 

รวม 100 400 
 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการเก็บตัวอย่าง โดยใช้การเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีความสนใจ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ซึ่งเริ่มจากการสอบถามเพ่ือคัดกรองนักท่องเที่ยวที่
มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามเกณฑ์ทีก่ าหนด คือ รับประทานอาหารไทยระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 3 มื้อต่อการเดินทาง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาหารไทยหรือเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ครั้ง ในขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับเกณฑ์การเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิง
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อาหารแล้วจากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม พ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามได้แก่ 
ย่านการค้า ย่านตลาดท้องถิ่น ศูนย์อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตภาคกลาง 

 
3.3.2   เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาวิจัย 

1.ศึกษาข้อมูลจากต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร คุณค่าเชิง
ประสบการณ์ และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว 

2.สร้างแบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ โดยแนวค าถามสอดคล้องตามกรอบแนวคิด
การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร คุณค่า
เชิงประสบการณ์ และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้
ภาษาอังกฤษโดยคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบและ
ค าถามปลายเปิด 

ส่วนที่ 2 ค าถามเพ่ือคัดเลือก (Screening question) เพ่ือตรวจสอบว่านักท่องเที่ยว 
รายนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือไม่ ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเพ่ือวัดคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ซึ่งเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 4 ค าถามเพ่ือวัดความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นค าถามแบบ
เลือกตอบ ดังนี้   

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้กรอกแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
(1) เพศ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

(2) อายุ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

(3) สถานะการสมรส เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

(4) สถานะการศึกษา เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

(5) อาชีพ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

(6) เชื้อชาติ เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

(7) รายได้ต่อเดือน เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
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(8) ความถี่และจ านวนครั้งในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นค าถาม

แบบเลือกตอบ 

(9) ท่านรู้จักอาหารไทยได้อย่างไร เป็นค าถามแบบเลือกตอบ   

(10) อาหารไทยที่ชื่นชอบที่สุด เป็นแบบค าถามปลายเปิด 

ส่วนที่ 2 ค าถามเพ่ือคัดเลือก (Screening question) จ านวน 2 ข้อ  
เพ่ือตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวรายนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยว

เชิงอาหารหรือไม่ โดยนักท่องเที่ยวที่ตอบค าถามว่าใช่อย่างน้อย 1 ข้อ จะถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

1.คุณเคยรับประทานอาหารไทยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยอย่างน้อย 3 มื้อ ใช่หรือไม ่

2.คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับอาหารไทยในขณะเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมเทศกาลอาหารในทุกระดับ การเดินทางไปยังร้านอาหารที่
เจาะจงตามที่ได้วางแผนมาก่อน อย่างน้อย 1 ครั้งใช่หรือไม่ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเพ่ือวัดคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) จ านวน 22 
ข้อ 

ในการวัดคุณค่าเชิงประสบการณ์นี้ใช้เครื่องมือวัด 4 หัวข้อที่สร้างขึ้นโดย Mathwick 
et al. (2001) อันประกอบไปด้วย 1) ด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return 
on Investment : CROI) ซึ่งมีข้อค าถามย่อยเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และอรรถ
ประโยชย์ที่ได้รับทางเศรษฐศาสตร์ (Economic value) 2) ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) 3) ด้านความสนุกนาน (Playfulness ) ซึ่งมีข้อค าถามย่อยเกี่ยวกับการได้หลีกหนี 
(Escapism) และความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นภายใน (Intrinsic enjoyment) 4) ด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetic) ซึ่งมีข้อค าถามย่อยเกี่ยวกับความบันเทิง (Entertainment) ความดึงดูดทางกายภาพ 
(Visual appeal) รวมถึงใช้แนวค าถามเพ่ือประกอบในการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยของ Tsai 
& Wang (2017) และ Chua et al. (2014) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์มาปรับใช้เพ่ือให้
เข้ากับบริบทของการท่องเที่ยวเชิงอาหารและสอดคล้องกับวัตถุของการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2  หัวข้อค าถามส าหรับวัดคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
 

หัวข้อค าถามส าหรับวัดคุณค่าเชิงประสบการณ์ จ านวนข้อค าถาม 

ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 

: CROI) 

5 

การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 5 

ความสนุกนาน (Playfulness ) 6 

สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) 6 

 
  ส่วนที่ 4 ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว จ านวน 4 ข้อ 
  ในการวัดความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวนั้นประยุกต์เครื่องมือที่ใช้วัดและงานวิจัย
ของ Valarie A. Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996), Sung and Lee (2015), Gallarza-
Granizo, Gil-Saura, and Ruiz-Molina (2016) และ Cossío-Silva et al. (2018) 
  โดยค าถามในแต่ละส่วนมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert 
Scale) 5 ระดับ คือ ส าคัญมากที่สุด ส าคัญมาก ส าคัญปานกลาง ส าคัญน้อย ส าคัญน้อยที่สุดโดยมี
เกณฑ์การใหค้ะแนนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3  มาตราส่วนเกณฑ์การให้คะแนนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) 
 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
เห็นด้วยนอย 2 คะแนน 

เห็นด้วยนอยที่สุด 1 คะแนน 
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  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้จากการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค ( Interval 
Scale) ค านวณหาค่าความกว้างของชั้น (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) ดังนี้  
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คา่สูงสุด - ค่าต่ าสุด 
                                           จ านวนชั้น 
          = 5 – 1 
      5 
                                  = 0.8 
โดยสามารถแปลความหมายของคะแนนจากข้อมูลที่ได้ดังตารางที่ 3.4 

 
ตารางท่ี 3.4  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนจากข้อมูล 
 

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย                   ระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
4.21- 5.00 มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 
3.41- 4.20 มีระดับความเห็นด้วยมาก 
2.61- 3.40 มีระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
1.81- 2.60 มีระดับความเห็นด้วยน้อย 
1.00 - 1.80 มีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

   
   

3.3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ    
3.3.3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของ

แบบสอบถาม (Content validity) โดยศึกษาจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน า
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารจ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้แบบสอบถามชัดเจนและครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้ โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดม่งหมายในการวัด (Item 
Objective Congruence: IOC) ซ่ึงดัชนี IOC มีหลักการให้คะแนน ดังนี้ 

-1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการทีต่้องการวัด  
 0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 
 1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด  
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 การคัดเลือกข้อค าถามนั้นจะเลือกข้อค าถามที่มีดัชนี IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึน้ไป 
และมีการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษในแบบสอบถามโดยคณะภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผลของการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของ
แบบสอบถาม (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มีค่าดัชนี IOC ของทุกข้อค าถาม
มากกว่า 0.5 จึงสามารถน าแบบสอบถามชุดนี้มาใช้ในเก็บเก็บข้อมูลได้ 

3.3.3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  
โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

40 คน และค านวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตามวิธีการของ ครอนบาท (Cronbach’s 
Alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา , 2545) ใช้ เกณฑ์การยอมรับที่ค่ามากกว่า 0. 70 เ พ่ือแสดงว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อม่ันเพียงพอ  

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.936 จ าแนกราย
ด้าน ได้แก่ ด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีค่าเท่ากับ 0.864 ด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
มีค่าเท่ากับ 0.760 ด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer return on investment : 
CROI) มีค่าเท่ากับ 0.773 ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) มีค่าเท่ากับ 0.708 ระดับ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 0.871 ซ่ึงจากค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficiet) ที่มีค่ามากกว่า 0.70 ท าให้เครื่องมือของ
งานวิจัยที่สร้างขึน้มานี้มีความเชื่อม่ันและเหมาะสมจึงสามารถน าไปใช้ในการเก็บขอ้มูลได้ 

3.3.3.3น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ก าหนดไว้ 
 

3.3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.4.1 เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ณ สถานที่ที่จ าหน่าย

อาหารไทย อันได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี (สตรีทฟู้ด) ใน เขตพ้ืนที่
ภาคกลาง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามได้แก่ ย่านการค้า ย่านตลาดท้องถิ่น ศูนย์อาหาร สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตภาคกลาง โดยมีวิธีการคือเข้าไปสอบถามกับนักท่องเที่ยวเป้าหมายว่าเป็น
นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศในทวีปยุโรปใช่หรือไม่ ถ้านักท่องเที่ยวตอบว่ามาจากประเทศในทวีป
ยุโรปจากนั้นจึงถามค าถามเพ่ือคัดเลือก (Screening question) จ านวน 2 ข้อ เพ่ือตรวจสอบว่า
นักท่องเที่ยวรายนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือไม่ โดยนักท่องเที่ยวที่
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ตอบค าถามว่าใช่อย่างน้อย 1 ข้อ จากค าถาม 2 ข้อ จะถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร และให้นักท่องเที่ยวรายนั้นท าแบบสอบถามทั้งชุดต่อไป ในระหว่างการเก็บข้อมูล
สิ่งที่เป็นปัญหาคือ นักท่องเที่ยวบางรายไม่สามารถเข้าใจข้อค าถามที่เป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด ผู้วิจัย
จึงแก้ปัญหาด้วยการสอบถามนักท่องเที่ยวรายนั้นก่อนว่าสามารถพูดสื่อสารและอ่านภาอังกฤษได้
หรือไม่ จึงจะเริ่มกระบวนการเก็บแบบสอบถามตามขั้นตอนที่กล่าวถึงในขั้นต้น 

 
3.3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

 
3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อการวิเคราะห์ 

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจะถูกน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยตัวแปรต่างๆจะถูกน ามาลงรหัสเพ่ือเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลข
แล้วน ามาวิเคราะห์โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการพรรณนาเพ่ือเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ 

2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการสรุป

ข้อมูลในกรณีท่ีตัวแปรอยูในระดับ interval  

3) สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) เพ่ือพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อ

ตัวแปรตาม 

4) การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 

CFA) ใช้เพื่อวิเคราะห์การวัดตัวแปรแฝงแต่ละตัว โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา คือ ค่าดัชนี CMIN/DF 

ก าหนดไว้ว่าต้องมีค่าน้อยกว่า 3 ค่าดัชนี AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.85 ค่าดัชนี GFI ควรมีค่ามากกว่า 

0.90 และค่าดัชนี RMSEA ควรมีระดับน้อยกว่า 0.08 โดยค่าดัชนีทั้งหมดนี้จะต้องมีความสอดคล้อง

กลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดนี้ (กริซ แรงสูงเนิน, 2554)  

ซ่ึงแต่ละวตัถุประสงค์ของงานวจัิยมีการใชส้ถิติ ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis : CFA) ใช้เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและเพ่ือยืนยันตัวแปรย่อย
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) เพ่ือพยากรณ์อิทธิพล
ของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทย  ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้ งหมด 
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(Regression Analysis with Enter Method) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัว
แปรอิสระแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) เพ่ือให้ทราบถึง
ปัจจัยคุณค่าเชิงประสบการณ์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย เพ่ือให้จับประเด็นเฉพาะปัจจัยเหล่านี้ในการน ามาสร้างเป็น
แนวทางในการความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ใช้การเขียนเชิงบรรยาย เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความ
จงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) โดยมีการแปรผลที่ได้จากการวิจัยเป็นการเขียนแบบบรรยายเพ่ือน าเสนอแนวทาง  
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บทท่ี 4                                                                               
การวิเคราะห์และผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ

ไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความสนใจในการบริโภคอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารไทย ณ สถานที่ปลายทางที่เดินทางไป อันได้แก่ การรับประทานอาหารไทยระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 3 มื้อต่อการเดินทาง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารไทยหรือเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ครั้ง ในขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น การเข้า
ร่วมเทศกาลอาหารในทุกระดับหรือ การเดินทางไปยังร้านอาหารที่เจาะจงตามที่ได้วางแผนมาก่อน 
โดยการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ได้ผลการศึกษาและแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) 
น าเสนอในรูปแบบค่าร้อยละ (Percentage)  

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 4.3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย และปัจจัยองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)  
 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ที่มี
อิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) แบบ
เส้นตรง 
 4.5 แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่า
เชิงประสบการณ ์
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 ทั้งนี้เพ่ือความเข้าใจในการน าเสนอการวิเคราะห์ผลของข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดอักษรย่อและ
สัญลักษณ์แทนตัวแปรและค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปร 
 Aes1 แทน การรับประทานอาหารไทยเป็นเรื่องที่รื่นรมย์มาก 
 Aes2 แทน อาหารไทยมีความสร้างสรรค์ 
 Aes3 แทน อาหารไทยดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) 
 Aes4 แทน การจัดวางของอาหารไทยมีความน่าดึงดูด และอาหารที่น าเสนอมีความ
ละเอียดอ่อน 
 Aes5 แทน บรรยากาศของสถานที่ให้บริการอาหารไทยมีความดึงดูดตา 

Aes6 แทน การตกแต่งภายในและภายนอกของสถานที่ให้บริการอาหารไทยท าให้เกิดภาพ
ประทับใจ 

Play1 แทน การกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุดออกจากความเป็นจริง 
Play2 แทน การกินอาหารไทยท าให้ลืมความกังวลและลืมทุกสิ่งทุกอย่าง 
Play3 แทน การกินอาหารไทยท าให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง 
Play4 แทน ฉันเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารไทยและช่วยให้ฉันได้รับ

ความสุขจากตัวเองอย่างแท้จริง 
Play5 แทน ฉันเพลิดเพลินกับความอบอุ่นและความมุ่งม่ันตั้งใจของผู้ให้บริการอาหารไทย 
Play6 แทน การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า 
CROI1 แทน การรับประทานอาหารไทยในขณะที่ เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วย

ประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น 
CROI2 แทน มีความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการอาหารไทย 
CROI3 แทน วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่าย 
CROI4 แทน โดยรวมแล้วการกินอาหารไทยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีความสุขกับ

ราคาอาหารไทย ราคายอมรับได้และถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่า 
CROI5 แทน ยินดีที่จะรอคอยต่อแถวเพื่อกินอาหารไทย   
Ser1 แทน เมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็นเลิศ 
Ser2 แทน ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 
Ser3 แทน เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน ๆ อาหารไทยมีลักษณะการบริการที่

เฉพาะตัว 
Ser4 แทน ผู้ให้บริการอาหารไทยมีทักษะการท าอาหารแบบมืออาชีพ 
Ser5 แทน ให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและเรียบร้อย 
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Loyal1 แทน เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับมื้ออาหาร 

Loyal2 แทน ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหาร 
Loyal3 แทน ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ 
Loyal4 แทน ยินดีที่จะเดนิทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย 
LOY แทน ความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
SUMCROI แทน ผลรวมของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer  

Return on Investment : CROI) 
SUMPLA  แทน ผลรวมของปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
SUMAES  แทน ผลรวมของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
SUMSER  แทน ผลรวมของปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
SUMEV    แทน ผลรวมของปัจจัยองค์ประกอบคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
SUMLOY  แทน ผลรวมของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
GFI,AGFI แทน ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี 
RMSEA แทน ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
β แทน ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta 

Weight) 
S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 แทน ก าลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณหรือร้อยละของค่าความแปรผัน

ร่วมกันของตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ 
t แทน ค่าการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1   ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ

ประเทศไทย ผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความสนใจในการบริโภคอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาหารไทย จ านวน 400 ชุด ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดัง
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทของข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 217 54.25 
 หญิง 183 45.75 
 รวม 400 100 
อาย ุ น้อยกว่า 20 ปี   19 4.75 
 20 – 30 ปี   84 21 
 31 – 40 ปี    100 25 
 41 – 50 ปี 100 25 
 51 – 60 ปี       76 19 
 มากกว่า  60 ปีขึ้นไป 21 5.25 
 รวม 400 100 
ระดับการศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี   113 28.25 
 ปริญญาตรี   264 66 
 สูงกว่าปริญญาตรี   23 5.75 
 รวม 400 100 
สถานะการสมรส โสด 135 33.75 
 แต่งงาน 222 55.5 
 หย่าร้าง      27 6.75 
 หม้าย   16 4.0 
 รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ ข้าราชการ  75 18.75 
 พนักงานของรัฐ 13 3.25 
 ลูกจ้าง 75 18.75 
 ธุรกิจส่วนตัว 97 24.25 
 นักเรียน/นักศึกษา 45 11.25 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 17 4.25 
 อ่ืนๆ 78 19.5 
 รวม 400 100 
เชื้อชาติ ยุโรปเหนือ 131 32.75 
 ยุโรปตะวันตก 168 42 
 ยุโรปตะวันออก 36 9 
 ยุโรปใต้ 65 16.25 
 รวม 400 100 
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน    น้อยกว่า 50,000 บาท 43 10.75 
 50,000 – 100,000  บาท 156 39 
 100,001 – 150,000 บาท    118 29.5 
 150,001 – 200,000 บาท     77 19.25 
 มากกว่า 200,000 บาท 6 1.5 
 รวม 400 100 
จ า น วน ค รั้ ง ใ น ก า ร
เ ดิ น ท า ง ม า เ ยื อ น
ประเทศไทย(รวมครั้งนี้
ด้วย) 

1 ครั้ง       117 29.25 
2 - 3 ครั้ง   144 36 
4 – 5 ครั้ง              60 15 
6 – 7 ครั้ง         46 11.5 
8 ครั้งข้ึนไป 33 8.25 

 รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่านรู้จักอาหารไทยได้
อย่างไร     

การแนะน าของบุคคล                               66 16.5 
เอกสารการท่องเที่ยว/สื่อ
สิ่งพิมพ์ 

60 15 

 โฆษณา/ประชาสัมพันธ์                             9 2.25 
 อินเตอร์เนต/โซเชี่ยลมีเดีย 162 40.5 
 โทรทัศน์ 31 7.75 
 บริษัทจัดน าเที่ยว 7 1.75 
 ประสบการณ์ตรง 40 10 
 ห นั ง สื อ คู่ มื อ เ กี่ ย ว กั บ

อาหาร 
25 6.25 

 รวม 400 100 
อาหารไทยที่ชื่นชอบ
ที่สุด 

ผัดไท 84 21 

 ส้มต า 33 8.25 
 ก๋วยเตี๋ยว 27 6.75 
 ต้มย ากุ้ง 26 6.5 
 ไม่ระบุ 53 13.25 
 อ่ืนๆ 177  44.25 
 รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี มี
รายได้ 50,000 – 100,000  บาทต่อเดือน มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานะการสมรสคือ
แต่งงาน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เดินทางมาจากประเทศเยอรมันนี เคยเดินทางมาเยือนประเทศ
ไทยแล้วจ านวน 2 – 3 ครั้ง รู้จักอาหารไทยมาจากอินเตอร์เนตและโซเชี่ยลมีเดีย อาหารไทยที่ชื่นชอบ 
คือ ผัดไท 

4.1.1.1 เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 
217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 และเป็นเพศหญิงจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 
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4.1.1.2 อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 
40 ปี มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 อายุระหว่าง 51 – 
60 ปี มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 อายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 
และอายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75        

4.1.1.3 ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มี
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.75 

4.1.1.4 สถานะการสมรส  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มี
สถานะการสมรสคือแต่งงาน มีจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือ มีสถานะการสมรส
คือโสด มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีสถานะการสมรสคือหย่าร้าง มีจ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.75 และมีสถานะการสมรสคือหม้าย มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4    

4.1.1.5 อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีจ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.5 ประกอบอาชีพข้าราชการ มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ประกอบ
อาชีพลูกจ้าง มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 และ
ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

4.1.1.6 เชื้อชาติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาจากยุโรปตะวันตก มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาจากยุโรปเหนือ มีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาจากยุโรปใต้ มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากยุโรป
ตะวันออก มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 

4.1.1.7 รายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มี
รายได้ 50,000 – 100,000  บาท มีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ มีรายได้ 
100,001 – 150,000 บาท มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีรายได้ 150,001 – 200,000 
บาท มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 มีรายไดน้้อยกว่า 50,000 บาท มีจ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.75 และมีรายได้มากกว่า 200,000 บาท มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

4.1.1.8 จ านวนครั้งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย(รวมครั้งนี้ด้วย) 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 2 - 3 ครั้ง มีจ านวน 144 คน คิด
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เป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ เดินทางมาเยือนประเทศไทย 1 ครั้ง มีจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.25 เดินทางมาเยือนประเทศไทย 4 – 5 ครั้ง มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย 6 – 7 ครั้ง มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และเดินทางมาเยือนประเทศไทย 8 
ครั้งข้ึนไป มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 

4.1.1.9 การรู้จักอาหารไทย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่รู้จัก
อาหารไทยจากอินเตอร์เนตและโซเชียลมีเดีย มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ 
การแนะน าของบุคคล มีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 เอกสารการท่องเที่ยว/สื่อสิ่งพิมพ์ มี
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ประสบการณ์ตรง มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 โทรทัศน์ มี
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 หนังสือคู่มือเกี่ยวกับอาหาร มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.25 โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และบริษัทจัดน าเที่ยว มีจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

4.1.1.10 อาหารไทยที่ชื่นชอบที่สุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
ชื่นชอบผัดไท มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือส้มต า มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.25 ก๋วยเตี๋ยว มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ต้มย ากุ้ง มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ไม่แสดงความคิดเห็น มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และชื่นชอบอาหารไทยอ่ืนๆ มีจ านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย อันได้แก่ ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สามารถสรุปผลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) ด้านต่างๆ ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2  ผลการศึกษาระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทย 
 

คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) Mean S.D. ระดับ 
1.ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  4.03 .67 มาก 
2.ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness)  3.83 .72 มาก 
3.ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริ โภค 
(Consumer Return on Investment : CROI)  

3.96 .66 มาก 

4 . ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Service 
Excellence) 

3.66 .72 มาก 

โดยรวม 3.87 .57 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ปัจจัยด้านความ
สนุกสนาน (Playfulness) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านราคา และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการศึกษาระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทย ของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
 

ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) Mean S.D. ระดับ 
1.การรับประทานอาหารไทยเป็นเรื่องท่ีรื่นรมย์มาก 4.22 .819 มากที่สุด 
2.อาหารไทยมีความสร้างสรรค์ 4.09 .857 มาก 
3.อาหารไทยดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) 

4.06 .874 มาก 

4.การจัดวางของอาหารไทยมีความน่าดึงดูด และ
อาหารที่น าเสนอมีความละเอียดอ่อน 

4.01 .897 มาก 

5.บรรยากาศของสถานที่ให้บริการอาหารไทยมีความ
ดึงดูดตา 

3.96 .900 มาก 

6.การตกแต่งภายในและภายนอกของสถานที่ให้บริการ
อาหารไทยท าให้เกิดภาพประทับใจ 

3.88 .942 มาก 

โดยรวม 4.03 .67 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย ของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อการรับประทานอาหารไทยเป็นเรื่องที่รื่นรมย์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 รองลงมาคือ หัวข้ออาหารไทยมีความสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อาหารไทยดึงดูด
ความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 การจัดวางของอาหารไทยมี
ความน่าดึงดูด และอาหารที่น าเสนอมีความละเอียดอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 บรรยากาศของ
สถานที่ให้บริการอาหารไทยมีความดึงดูดตา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และการตกแต่งภายในและ
ภายนอกของสถานที่ให้บริการอาหารไทยท าให้เกิดภาพประทับใจ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการศึกษาระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทยของปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
 

ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) Mean S.D. ระดับ 
1.การกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุดออกจากความ
เป็นจริง 

3.88 .908 มาก 

2.การกินอาหารไทยท าให้ลืมความกังวลและลืมทุกสิ่ง
ทุกอย่าง 

3.74 .992 มาก 

3.การกินอาหารไทยท าให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง 3.76 .932 มาก 
4.ฉันเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารไทย
และช่วยให้ฉันได้รับความสุขจากตัวเองอย่างแท้จริง 

3.82 .945 มาก 

5.ฉันเพลิดเพลินกับความอบอุ่นและความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของผู้ให้บริการอาหารไทย 

3.87 .946 มาก 

6.การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า 3.93 .949 มาก 

โดยรวม 3.83 .72 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยของปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อการกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา
คือ หัวข้อการกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุดออกจากความเป็นจริง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ฉัน
เพลิดเพลินกับความอบอุ่นและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ให้บริการอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ฉัน
เพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารไทยและช่วยให้ฉันได้รับความสุขจากตัวเองอย่างแท้จริง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 การกินอาหารไทยท าให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
และการกินอาหารไทยท าให้ลืมความกังวลและลืมทุกสิ่งทุกอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5  ผลการศึกษาระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทยของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on 
Investment : CROI) 
 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค  
(Consumer Return on Investment : CROI) 

Mean S.D. ระดับ 

1.การรับประทานอาหารไทยในขณะที่ เดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การ
ท่องเที่ยวง่ายขึ้น 

4.16 .831 มาก 

2.มีความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการ
อาหารไทย 

4.07 .850 มาก 

3.วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่าย 3.93 .884 มาก 
4.โดยรวมแล้วการกินอาหารไทยมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ มีความสุขกับราคาอาหารไทย ราคา
ยอมรับได้และถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่า 

3.90 .923 มาก 

5.ยินดีที่จะรอคอยต่อแถวเพื่อกินอาหารไทย   3.73 .940 มาก 

โดยรวม 3.96 .66 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย ของปัจจัยด้านผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อการ
รับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยว
ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ หัวข้อมีความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการ
อาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
โดยรวมแล้วการกินอาหารไทยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และยินดีที่จะรอ
คอยต่อแถวเพื่อกินอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6  ผลการศึกษาระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทยของปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 

ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Service 
Excellence) 

Mean S.D. ระดับ 

1.เมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็นเลิศ 3.82 .858 มาก 
2.ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือ 

3.92 .853 มาก 

3.เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน ๆ อาหารไทย
มีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว 

3.83 .894 มาก 

4.ผู้ให้บริการอาหารไทยมีทักษะการท าอาหารแบบมือ
อาชีพ 

3.51 1.006 มาก 

5.ให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและเรียบร้อย 3.21 1.098 ปานกลาง 

โดยรวม 3.66 .72 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยของปัจจัยด้านการบริการที่เป็น
เลิศ (Service Excellence) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในหัวข้อผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่
จะช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ หัวข้อเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน ๆ 
อาหารไทยมีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึง
ความเป็นเลิศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ผู้ให้บริการอาหารไทยมีทักษะการท าอาหารแบบมืออาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
ตามล าดับ 
 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ หัวข้อยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ตามล าดับ ตามตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย 
 

ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทย 

Mean S.D. ระดับความ
จงรักภักดี 

1.เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป 
อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร 

4.25 .815 มากที่สุด 

2.ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย 4.39 .809 มากที่สุด 
3.ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ 4.31 .848 มากที่สุด 
4.ยินดีที่ จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้ ง เ พ่ือ
รับประทานอาหารไทย 

4.06 .909 มาก 

โดยรวม 4.25 .72 มากที่สุด 

 

4.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย และปัจจัยองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย  

4.3.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
เชิงประสบการณ์ ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความถูกต้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ปัจจัยองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัว
แปรแฝงและตัวแปรสังเกตของทั้งตัวแปรภายนอกและภายในซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัว
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แปรนั้นเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Factors Analysis) เพ่ือยืนยันการวิเคราะห์
องค์ประกอบครั้งแรก ว่าตัวแปรแฝงในองค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่หนึ่งอยู่ภายใต้องค์ประกอบ
เดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากค่าสถิติของความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
   4.3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order 
Factor Analysis) ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย อันประกอบด้วยปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) จ านวน 6 ตัวแปรที่สังเกตได้ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) จ านวน 6 ตัว
แปรที่สังเกตได้ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) จ านวน 5 ตัวแปรที่สังเกตได้ ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) จ านวน 
5 ตัวแปรที่สังเกตได้ แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังภาพท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Factor Analysis) 
ของปัจจัยองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)    
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Factor Analysis) 
ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
 

ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ R2 
ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์   
1.การรับประทานอาหารไทยเป็นเรื่องที่รื่นรมย์มาก 
(AES1) 

0.68 0.466 

2.อาหารไทยมีความสร้างสรรค์ (AES2) 0.71 0.50 
3.อาหารไทยดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) (AES3) 

0.81 0.65 

4.การจัดวางของอาหารไทยมีความน่าดึงดูด และ
อาหารที่น าเสนอมีความละเอียดอ่อน (AES4) 

0.74 0.55 

5.บรรยากาศของสถานที่ให้บริการอาหารไทยมีความ
ดึงดูดตา (AES5) 

0.58 0.34 

6.การตกแต่งภายในและภายนอกของสถานที่ให้บริการ
อาหารไทยท าให้เกิดภาพประทับใจ (AES6) 

0.55 0.31 

ปัจจัยด้านความสนุกสนาน   
1.การกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุดออกจากความ
เป็นจริง (Play1) 

0.64 0.41 

2.การกินอาหารไทยท าให้ลืมความกังวลและลืมทุกสิ่ง
ทุกอย่าง (Play2) 

0.67 0.45 

3.การกินอาหารไทยท าให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง 
(Play3) 

0.65 0.42 

4.ฉันเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวกับอาหารไทย
และช่วยให้ฉันได้รับความสุขจากตัวเองอย่างแท้จริง 
(Play4) 

0.75 0.57 

5.ฉันเพลิดเพลินกับความอบอุ่นและความมุ่งม่ันตั้งใจ
ของผู้ให้บริการอาหารไทย (Play5) 

0.73 0.53 

6.การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า (Play6) 0.72 0.51 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 

ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ R2 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (CROI)   
1.การรับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การ
ท่องเที่ยวง่ายขึ้น (CROI1) 

0.62 0.38 

2. มีความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานท่ีให้บริการ
อาหารไทย (CROI2) 

0.73 0.53 

3. วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่าย (CROI3) 0.61 0.37 
4. โดยรวมแล้วการกินอาหารไทยมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ มีความสุขกับราคาอาหารไทย ราคา
ยอมรับได้และถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่า (CROI4) 

0.65 0.43 

5. ยินดีที่จะรอคอยต่อแถวเพื่อกินอาหารไทย (CROI5)     0.60 0.36 
ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ   
1. เมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็นเลิศ (Ser1) 0.73 0.54 
2. ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่
จะช่วยเหลือ(Ser2) 

0.75 0.56 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน ๆ อาหารไทย
มีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว (Ser3) 

0.72 0.52 

4. ผู้ให้บริการอาหารไทยมีทักษะการท าอาหารแบบมือ
อาชีพ (Ser4) 

0.59 0.35 

5. ให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและเรียบร้อย 
(Ser5) 

0.49 .24 

 
จากภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.3 (กริซ แรงสูงเนิน, 2554) มีค่าน้ าหนักระหว่าง 0.49 – 
0.81 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ อาหารไทยดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น เสียง 
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สัมผัส) (AES3) รองลงมาคือการจัดวางของอาหารไทยมีความน่าดึงดูด และอาหารที่น าเสนอมีความ
ละเอียดอ่อน (AES4) อาหารไทยมีความสร้างสรรค์ (AES2) การรับประทานอาหารไทยเป็นเรื่องที่
รื่นรมย์มาก (AES1) การตกแต่งภายในและภายนอกของสถานที่ให้บริการอาหารไทยท าให้เกิดภาพ
ประทับใจ (AES6) และบรรยากาศของสถานที่ให้บริการอาหารไทยมีความดึงดูดตา (AES5) โดยตัว
แปรสังเกตได้ทั้ง 6 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 6 สามารถวัด
ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ได้ ด้านตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ฉันเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารไทยและ
ช่วยให้ฉันได้รับความสุขจากตัวเองอย่างแท้จริง (Play4) รองลงมาคือฉันเพลิดเพลินกับความอบอุ่น
และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ให้บริการอาหารไทย (Play5) การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า (Play6) 
การกินอาหารไทยท าให้ลืมความกังวลและลืมทุกสิ่งทุกอย่าง (Play2) การกินอาหารไทยท าให้รู้สึก
เหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง (Play3) และการกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุดออกจากความเป็นจริง 
(Play1) โดยตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 6 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 6 
สามารถวัดปัจจัยความสนุกสนาน (Playfulness) ได้ ด้านตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ มี
ความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการอาหารไทย (CROI2) โดยรวมแล้วการกินอาหาร
ไทยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีความสุขกับราคาอาหารไทย ราคายอมรับได้และถือว่าเป็นราคา
ที่คุ้มค่า (CROI4) การรับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลา
และท าให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น (CROI1) วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่าย (CROI3) และยินดี
ที่จะรอคอยต่อแถวเพ่ือกินอาหารไทย  (CROI5) โดยตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หมายถึงตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Consumer Return on Investment : CROI) ได้ ด้านตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านการบริการที่
เป็นเลิศ (Service Excellence) ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตร
และเต็มใจที่จะช่วยเหลือ (Ser2) รองลงมาคือ เมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็นเลิศ (Ser1) 
เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน ๆ อาหารไทยมีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว  (Ser3) ผู้
ให้บริการอาหารไทยมีทักษะการท าอาหารแบบมืออาชีพ (Ser4) ให้บริการอาหารไทยมีความสะอาด
และเรียบร้อย (Ser5) โดยตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวแปร
สังเกตไดท้ั้ง 5 สามารถวัดปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ได้ 

ทั้งนี้ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลบางค่ายั งไม่
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้วิจัยจึงท าการปรับโครงสร้างโมเดลโดยวิธีการเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่า
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามที่ค่าดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices: MI) แนะน าให้ปรับ 
(กริช แรงสูงเนิน, 2554) ด้วยการเพ่ิมเส้นความสัมพันธ์ในคู่ที่มีค่า MI สูงสุดก่อนจนค่าสถิติทุกค่าอยู่
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ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  ดังตารางที่  4.9 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) ได้ดังนี้ การทดสอบไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 466.372 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่องศาอิสระเท่ากับ 194 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.000 เมื่อพิจารณาค่า
ดัชนี CMIN/DF ก าหนดไว้ว่าต้องมีค่าน้อยกว่า 3 ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 
2.404 แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสม ค่าดัชนี AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.85 ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.874 แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสมดี พิจารณาค่าดัชนี GFI ซึ่งควรมีค่า
มากกว่า 0.90 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.904 ซึ่งค่าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลนี้มีความ
เหมาะสมดี และค่าดัชนี RMSEA ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.08 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี RMSEA มี
ค่าเท่ากับ 0.059 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(กริซ แรงสูงเนิน, 2554) แสดงถึงความเหมาะสมของโมเดลที่ดี ดังนั้น โมเดลการวัดของปัจจัย
องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) มีความเหมาะสม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.65 
แสดงว่าปัจจัยรายด้านที่ส าคัญทั้งหมดในโมเดลที่ปรับแก้แล้ว สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยโดยภาพรวมได้ร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 65 
ซึ่งปัจจัยรายด้านที่มีค่าสูงสุดคือ อาหารไทยดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) 
(AES3) 
 
ตารางท่ี 4.9  ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับ
ค่า MI ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลปัจจัยองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
กับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา ค่าสถิติที่ได้ ผลการพิจารณา 

CMIN/DF <3 2.404 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI >0.85 0.874 ผ่านเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.904 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA <0.08 0.059 ผ่านเกณฑ์ 

 
 4.3.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Factor Analysis) ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Factor Analysis)  
ของปัจจัยองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
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ตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Factor 
Analysis) ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)   
 

ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ R2 
ปั จจั ยด้ านผลตอบแทนย้ อนกลั บของ
ผู้บริโภค (CROI) 

0.93 0.86 

ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (PLAY) 0.88 0.78 
ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (SERV)      0.87 0.77 
ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (AEST) 0.76 0.58 

  
จากภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสองของโมเดลปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.3 (กริซ แรงสูงเนิน, 2554) มีค่าน้ าหนักระหว่าง 0.76 – 
0.93 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง  โดยตัวแปรแฝงของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value)  ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(CROI) มีค่าน้ าหนัก 0.93 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (PLAY) มีค่าน้ าหนัก 0.88 ต่อมา
คือปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (SERV) มีค่าน้ าหนัก 0.87 และ ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (AEST) 
มีค่าน้ าหนัก 0.76 

ทั้งนี้ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลบางค่ายั งไม่
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้วิจัยจึงท าการปรับโครงสร้างโมเดลโดยวิธีการเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่า
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามที่ค่าดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices: MI) แนะน าให้ปรับ 
(กริซ แรงสูงเนิน, 2554) ด้วยการเพ่ิมเส้นความสัมพันธ์ในคู่ที่มีค่า MI สูงสุดก่อนจนค่าสถิติทุกค่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  ดังตารางที่  4.11 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) ได้ดังนี้ การทดสอบไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 469.307 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่องศาอิสระเท่ากับ 195 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.000 เมื่อพิจารณาค่า
ดัชนี CMIN/DF ก าหนดไว้ว่าต้องมีค่าน้อยกว่า 3 ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 
2.407 แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสม ค่าดัชนี AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.85 ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.874 แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสมดี พิจารณาค่าดัชนี GFI ซึ่งควรมีค่า
มากกว่า 0.90 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.903 ซึ่งค่าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลนี้มีความ
เหมาะสมดี และค่าดัชนี RMSEA ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.08 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี RMSEA มี
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ค่าเท่ากับ 0.059 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(กริซ แรงสูงเนิน, 2554) แสดงถึงความเหมาะสมของโมเดลที่ดี ดังนั้น โมเดลการวัดของปัจจัย
องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) มีความเหมาะสม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริ โภค (Consumer Return on Investment : CROI) และปัจจัยด้านการบริการที่ เป็นเลิศ 
(Service Excellence) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 -  0.86 แสดงว่าปัจจัยที่
ส าคัญทั้งหมดในโมเดลที่ปรับแก้แล้ว สามารถอธิบายความแปรปรวนของความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยโดยภาพรวมได้ร้อยละ 58 ถึงร้อยละ 86 ซึ่งปัจจัยที่มีค่าสูงสุด
คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (CROI) 
 
ตารางท่ี 4.11  ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับ
ค่า MI ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลปัจจัยองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
กับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา ค่าสถิติที่ได้ ผลการพิจารณา 

CMIN/DF <3 2.407 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI >0.85 0.874 ผ่านเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.903 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA <0.08 0.059 ผ่านเกณฑ์ 

 
4.3.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Factor Analysis) 

ของปัจจัยองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย แสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ดังภาพท่ี 4.3 
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ภาพที่ 4.3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Factor Analysis) 
ของปัจจัยองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
 

จากภาพที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดล
ปัจจัยองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าทุกตัวแปร
สังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ) มากกว่า 0.3 (กริซ แรงสูงเนิน, 2554) มีค่า
น้ าหนักระหว่าง 0.65 – 0.93 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ดังตารางที่ 4.12  โดยตัวแปร
แฝงของความจงรักภักดีที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) มี
ค่าน้ าหนัก 0.93 รองลงมาคือ ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) มีค่าน้ าหนัก 
0.79 ต่อมาคือ ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) มีค่า
น้ าหนัก 0.72 และเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) มีค่าน้ าหนัก 0.65 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลปัจจัยองค์ประกอบความ
จงรักภักดี 
 

ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ R2 
ยินดี จะแนะน าอาหารไทยแก่คน อ่ืนๆ 
(Loyal3) 

0.93 0.87 

ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหาร
ไทย (Loyal2) 

0.79 0.63 

ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือ
รับประทานอาหารไทย (Loyal4) 

0.72 0.52 

อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้อ
อาหาร (Loyal1) 

0.65 0.42 

 
ทั้งนี้ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลบางค่ายั งไม่อยู่ใน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้วิจัยจึงท าการปรับโครงสร้างโมเดลโดยวิธีการเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรตามที่ค่าดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices: MI) แนะน าให้ปรับ (กริซ 
แรงสูงเนิน, 2554) ด้วยการเพ่ิมเส้นความสัมพันธ์ในคู่ที่มีค่า MI สูงสุดก่อนจนค่าสถิติทุกค่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้ดังตารางที ่4.13 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ได้ดังนี้ การทดสอบไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.544 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
องศาอิสระเท่ากับ 1 เมื่อพิจารณาค่าดัชนี CMIN/DF ก าหนดไว้ว่าต้องมีค่าน้อยกว่า 3 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 0.544 แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสม ค่าดชันี AGFI ควรมี
ค่ามากกว่า 0.85 ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.993 แสดงว่าโมเดลนี้มีความ
เหมาะสมดี พิจารณาค่าดัชนี GFI ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.90 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 
0.999 ซึ่งค่าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสมดี และค่าดัชนี RMSEA ก าหนดไว้ที่ระดับน้อย
กว่า 0.08 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.000 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ (กริซ แรงสูงเนิน, 2554) แสดงถึงความเหมาะสมของโมเดลที่ดี 
ดังนั้น โมเดลการวัดของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่า ปัจจัย
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวก
เกี่ยวกับอาหารไทย ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ และยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้ง
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เพ่ือรับประทานอาหารไทย ตัวชี้วัดหลักที่มีค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 นั้น
อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.87 ซ่ึงตัวชี้วัดที่มคี่าสูงทีสุ่ดคือ ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) 
 
ตารางท่ี 4.13  ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับ
ค่า MI ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลปัจจัยองค์ประกอบความ
จงรักภักดี 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา ค่าสถิติที่ได้ ผลการพิจารณา 

CMIN/DF <3 0.544 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI >0.85 0.993 ผ่านเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.999 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA <0.08 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

 
 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) ที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย  

 การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับ คุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดี  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายและแบบพหุคูณ (Simple Regression 
Analysis and Multiple Regression Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.1   การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.448 - 0.646 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกทั้งหมด คู่ตัวแปรพยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือตัว
แปรปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) 
กับตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)  มีค่าเท่ากับ 0.646 และคู่ตัวแปร
พยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด คือตัวแปรปัจจัยด้านด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) กับ
ตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) มีค่าเท่ากับ 0.448 เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
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ประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวกทุกตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงล าดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer 
Return on Investment : CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านการบริการที่
เป็นเลิศ (Service Excellence) และปัจจัยด้านด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ดังแสดงตามตาราง
ที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
 

ตัวแปร SUMAES SUMPLAY SUMCROI SUMSER SUMLOY 

SUMAES 1     
SUMPLAY 0.638** 1    
SUMCROI 0.543** 0.614** 1   
SUMSER 0.448** 0.592** 0.646** 1  
SUMLOY 0.474** 0.522** 0.573** 0.484** 1 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01     

 
4.4.2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยรายด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิง

ประสบการณ์ (Experiential Value)  
ปัจจัยรายด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) มี

ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยในทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยรายด้านของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  พบว่า
อาหารไทยมีความสร้างสรรค์ (AES2) มีระดับความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทยสูงที่สุด (R = 0.412) และการตกแต่งภายในและภายนอกของสถานที่
ให้บริการอาหารไทยท าให้เกิดภาพประทับใจ (AES6) มีระดับความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยต่ าที่สุด (R = 0.314) ส าหรับปัจจัยรายด้านของปัจจัยด้าน
ความสนุกสนาน (Playfulness) พบว่าการกินอาหารไทยเป็นสิ่ งที่น่าจดจ า  (Play6) มีระดับ
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสูงที่สุด (R = 0.477) 
และการกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุดออกจากความเป็นจริง (Play1) มีระดับความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยต่ าที่สุด (R = 0.331) ส าหรับปัจจัยราย



77 
 
ด้านของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 
CROI) พบว่าความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการอาหารไทย  (CROI2) มีระดับ
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสูงที่สุด (R = 0.507) 
และยินดีที่จะรอคอยต่อแถวเพ่ือกินอาหารไทย (CROI5)  มีระดับความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยต่ าที่สุด (R = 0.337) ส าหรับปัจจัยรายด้านของปัจจัยด้าน
การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) พบว่าเมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็นเลิศ 
(Ser1) และผู้ ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือ (Ser2) มีระดับ
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสูงที่สุด (R = 0.412) 
และผู้ให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและเรียบร้อย (Ser5) มีระดับความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยต่ าที่สุด (R = 0.286) และเมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของปัจจัยทุกด้านพบว่าปัจจัยรายด้านที่มีความความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสูงที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะดวกในการหาและเข้าถึง
สถานที่ให้บริการอาหารไทย  (CROI2) การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า  (Play6) และการ
รับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยว
ง่ายขึ้น (CROI1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ 0.507 0.477 และ 0.464 ตามล าดับ ส่วนปัจจัย
รายด้านที่มีความความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยต่ าที่สุด 
3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและเรียบร้อย (Ser5) การตกแต่งภายในและ
ภายนอกของสถานที่ให้บริการอาหารไทยท าให้เกิดภาพประทับใจ (AES6) และบรรยากาศของสถานที่
ให้บริการอาหารไทยมีความดึงดูดตา (AES5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ 0.286 0.314 และ 
0.319 ตามล าดับ ดังแสดงตามตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรายด้านที่เก่ียวข้องกับคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
 

คุณค่าเชิง
ประสบการณ์ 
(Experiential 

Value) 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่า
เชิงประสบการณ์ 

(Experiential Value) 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R)  

 

ล าดับความ
จงรักภักดี 

 

องค์ประกอบที่ 1 
ปัจจัยด้าน
สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics)   

1.การรับประทานอาหาร
ไทยเป็นเรื่องที่รื่นรมย์มาก 
(AES1) 

0.373** 
 

3 
(13) 

 2 . อ า ห า ร ไ ท ย มี ค ว า ม
สร้างสรรค ์(AES2) 

0.412** 
 

1 
(7) 

 3.อาหารไทยดึงดูดความรู้สึก
ทั้ ง  5 ด้าน (รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) (AES3) 

0.374** 
 

2 
(12) 

 4.การจัดวางของอาหารไทย
มีความน่าดึงดูด และอาหาร
ที่ น า เ ส น อ มี ค ว า ม
ละเอียดอ่อน (AES4) 

0.370** 
 

4 
(14) 

 5.บรรยากาศของสถานที่
ให้บริการอาหารไทยมีความ
ดึงดูดตา (AES5) 

0.319** 
 

5 
(20) 

 6.การตกแต่งภายในและ
ภ า ย น อ ก ข อ ง ส ถ า น ที่
ให้บริการอาหารไทยท าให้
เกิดภาพประทับใจ (AES6) 

0.314** 
 

6 
(21) 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

คุณค่าเชิง
ประสบการณ์ 
(Experiential 

Value) 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่า
เชิงประสบการณ์ 

(Experiential Value) 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R)  

 

ล าดับความ
จงรักภักดี 

 

องค์ประกอบที่ 2 
ปัจจัยด้านความ
สนุกสนาน 
(Playfulness) 

1.การกินอาหารไทยช่วยให้
เหมือนหลุดออกจากความ
เป็นจริง (Play1) 

0.331** 
 

6 
(19) 

 2.การกินอาหารไทยท าให้ลืม
ความกังวลและลืมทุกสิ่งทุก
อย่าง (Play2) 

0.348** 
 

5 
(17) 

 3.การกินอาหารไทยท าให้
รู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง 
(Play3) 

0.359** 
 

4 
(15) 

 4.ฉันเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุก
อย่างเกี่ยวกับอาหารไทย
และช่วยให้ฉันได้รับความสุข
จ ากตั ว เ อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง 
(Play4) 

0.413** 
 

3 
(6) 

 5.ฉันเพลิดเพลินกับความ
อบอุ่นและความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของผู้ให้บริการอาหารไทย 
(Play5) 

0.460** 
 

2 
(4) 

 6.การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่
น่าจดจ า (Play6) 

0.477** 
 

1 
(2) 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

คุณค่าเชิง
ประสบการณ์ 
(Experiential 

Value) 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่า
เชิงประสบการณ์ 

(Experiential Value) 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R)  

 

ล าดับความ
จงรักภักดี 

 

องค์ประกอบที่ 3 
ปัจจัยด้านผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Consumer Return 
on Investment : 
CROI) 

1.การรับประทานอาหาร
ไ ท ย ใ น ข ณ ะ ที่ เ ดิ น ท า ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป็ น วิ ธี ที่ ช่ ว ย
ประหยัดเวลาและท าให้การ
ท่องเที่ยวง่ายขึ้น (CROI1) 

0.464** 
 

2 
(3) 

2. มีความสะดวกในการหา
และเข้าถึงสถานที่ให้บริการ
อาหารไทย (CROI2) 

0.507** 
 

1 
(1) 

 3. วิธีการรับประทานอาหาร
ไทยเป็นสิ่งที่ง่าย (CROI3) 

0.388** 
 

4 
(11) 

 4 .  โ ด ย ร วมแล้ ว ก า รกิ น
อาหารไทยมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ มีความสุขกับ
ร าค าอาห า ร ไทย  ร าค า
ยอมรับได้และถือว่ า เป็น
ราคาที่คุ้มค่า (CROI4) 

0.452** 
 

3 
(5) 

 5. ยินดีที่จะรอคอยต่อแถว
เพ่ือกินอาหารไทย (CROI5)     

0.337** 
 

5 
(18) 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

คุณค่าเชิง
ประสบการณ์ 
(Experiential 

Value) 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่า
เชิงประสบการณ์ 

(Experiential Value) 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R)  

 

ล าดับความ
จงรักภักดี 

 

องค์ประกอบที่ 4 
ปัจจัยด้านการบริการที่
เป็นเลิศ (Service 
Excellence) 

1. เมื่อคิดถึงอาหารไทย มัก
คิดถึงความเป็นเลิศ (Ser1) 

0.412** 
 

1 
(7) 

2. ผู้ให้บริการอาหารไทยมี
ความเป็นมิตรและเต็มใจที่
จะช่วยเหลือ(Ser2) 

0.412** 
 

1 
(7) 

 3 .  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เที ยบกั บ
อาหารของชาติอ่ืน ๆ อาหาร
ไทยมีลักษณะการบริการที่
เฉพาะตัว (Ser3) 

0.410** 
 

3 
(10) 

 4. ผู้ให้บริการอาหารไทยมี
ทักษะการท าอาหารแบบมือ
อาชีพ (Ser4) 

0.354** 
 

4 
(16) 

 5. ผู้ให้บริการอาหารไทยมี
ความสะอาดและเรียบร้อย 
(Ser5) 

0.286]** 
 

5 
(22) 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  

   ล าดับความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี แบบไม่มีวงเล็บ คือล าดับภายในองค์ประกอบของ 
ปัจจัยด้านนั้นๆ 
ล าดับความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี แบบมีวงเล็บ คือล าดับปัจจัยองค์ประกอบทุกด้าน
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ จากทั้งหมด 22 ด้าน 
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4.4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Regression Analysis 
with Enter Method) ระหว่างคุณค่าเชิงประสบการณ์  (Experiential Value) กับความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดยภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.383 แสดงให้เห็นว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดย
ภาพรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) สูง
ถึง 38.3% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือเมื่อหน่วยของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) โดยภาพรวม เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) เพ่ิมข้ึน 0.619 หน่วย (β = 0.619, t = 15.723) ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Regression Analysis 
with Enter Method) ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 Adjusted 
R2 

b S.E. 
β t Sig 

SUMEV 0.619 0.383 0.382 0.772 0.049 0.619 15.723 0.000 
 
หมายเหตุ: a  =   1.263    S.E.est Y  =   0.56229 
              *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 สรุปได้ว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดยภาพรวมมี

อิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY)  อย่างมีนัยส าคัญ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.4 

 
 
ภาพที่ 4.4 คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY)   
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4.4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของ
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย 

 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า เชิ งประสบการณ์  (Experiential Value) มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.939 แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) อันได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer return on investment : CROI) ปัจจัยด้านความ
สนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
(Service excellence) มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย (LOY) สูงถึง 93.9% เมื่อแยกพิจารณาแต่ละปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่าทุกปัจจัยมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer return on 
investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer return on investment : CROI) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท า
ให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) เพ่ิมขึ้น 0.318 หน่วย (β = 
0.318, t = 5.582) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวก กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) 
เพ่ิมขึ้น 0.166 หน่วย (β = 0.166, t = 2.838) รวมถึงปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) เพ่ิมขึ้น 0.144หน่วย (β = 0.144, t = 
2.739) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service excellence) มีอิทธิพลทางบวกน้อยที่สุด 
กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service excellence) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะ
ส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) เพ่ิมขึ้น 0.116 หน่วย 
(β = 0.116, t = 2.137) ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า
เชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 Adjusted 
R2 

b S.E. 
β t Sig 

SUMCROI 0.573 0.328 0.326 0.344 0.062 0.318 5.582 0.000 
SUMPLA 0.612 0.374 .371 0.164 0.058 0.166 2.838 0.005 
SUMAES 0.621 0.386 0.381 0.154 0.056 0.144 2.739 0.006 
SUMSER 0.627 0.939 0.387 0.115 0.054 0.116 2.137 0.033 

 
หมายเหตุ: a  =   1.217    S.E.est Y  =   0.55996 
              *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 สรุปได้ว่าปัจจัยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 

Value) อันได้ แก่  ปั จจั ยด้ านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้ บริ โภค ( Consumer Return on 
Investment : CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์  
(Aesthetics) ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ
กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ปัจจัยด้านความ
สนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence) ดังแสดงในภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ที่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY)   
 

4.4.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของ
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านเม่ือเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือก
แรกส าหรับม้ืออาหาร (Loyal1) 

 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า เชิ งประสบการณ์  (Experiential Value) มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านเมื่อเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.337 แสดงให้
เห็นว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) อันได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ปัจจัยด้านความ
สนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) สูง 33.7% เมื่อแยกพิจารณา
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แต่ละปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่ามี 3 ปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดี
ของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป 
อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) มี
อิทธิพลทางบวกสูงที่สุด กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Consumer Return on Investment : CROI) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (Loyal1)  เพ่ิมขึ้น 0.334 หน่วย (β = 0.334, t = 5.773) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ก็เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางบวก กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (Loyal1)  เพ่ิมขึ้น 0.216
หน่วย (β = 0.216, t = 3.940) และปัจจัยด้านการบริการที่ เป็นเลิศ (Service Excellence) มี
อิทธิพลทางบวกน้อยที่สุด กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านการบริการที่ เป็นเลิศ (Service 
Excellence) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย (Loyal1) เ พ่ิมขึ้น 0.113 หน่วย (β = 0.113, t = 1.986) ดังตารางที่4.18 และ 1 ปัจจัย
องค์ประกอบมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้าน
เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร 
(Loyal1) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คอื ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  
 
ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า
เชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย ด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้อ
อาหาร (Loyal1) 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 Adjusted 
R2 

b S.E. 
β t Sig 

SUMCROI 0.539 0.291 0.289 0.412 0.071 0.334 5.773 0.00 
SUMPLA 0.575 0.330 0.327 0.244 0.062 0.216 3.940 0.00 
SUMSER 0.580 0.337 0.332 0.127 0.064 0.113 1.986 0.048 

หมายเหตุ: a = 1.219    S.E.est Y = 0.666 
              * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 สรุปได้ว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 3 

ปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย ด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้อ
อาหาร (Loyal1) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับ
ขอ งผู้ บ ริ โ ภ ค  ( Consumer Return on Investment : CROI) ปั จ จั ย ด้ า นคว ามสนุ ก ส น า น 
(Playfulness) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ดังแสดงในภาพที่ 4.6 
 

 
 
ภาพที่ 4.6 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ที่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) 
 

4.4.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบคุณค่า
เชิงประสบการณ์ กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะพูด
ถึงสิ่งท่ีเป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) 

 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า เชิ งประสบการณ์  (Experiential Value) มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่



88 
 
เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.299 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return 
on Investment : CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) สูง 29.9% เมื่อแยก
พิจารณาแต่ละปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่ามี 3 ปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหาร
ไทย (Loyal2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด กล่าวคือเมื่อ
หน่วยของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 
CROI) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
(Loyal2)  เพ่ิมขึ้น 0.330 หน่วย (β = 0.330, t = 5.992) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ 
ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวก กล่าวคือเมื่อหน่วยของ
ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (Loyal2)  เพ่ิมขึ้น 0.165 หน่วย (β = 0.165, t = 2.744) 
และปัจจัยด้านปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกน้อยท่ีสุด กล่าวคือเมื่อหน่วย
ของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (Loyal2) เพ่ิมข้ึน 0.136 หน่วย (β = 0.136, t = 2.410) ดัง
ตารางที่ 4.19 และ 1 ปัจจัยองค์ประกอบมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า
เชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเก่ียวกับอาหารไทย (Loyal2) 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 Adjusted 
R2 

b S.E. 
β t Sig 

SUMCROI 0.505 0.255 0.253 0.404 0.067 0.330 5.992 0.000 
SUMPLA 0.537 0.289 0.285 0.185 0.067 0.165 2.744 0.006 
SUMAES 0.547 0.299 0.293 0.165 0.068 0.136 2.410 0.016 

 
หมายเหตุ: a = 1.418   S.E.est Y = 0.680 
              *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 สรุปได้ว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 3 

ปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มี
อิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย  ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็น
บวกเก่ียวกับอาหารไทย (Loyal2) อย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ 
ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ปัจจัย
ด้านความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ดังแสดงในภาพที่ 
4.7 
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ภาพที่ 4.7 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ที่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับ
อาหารไทย (Loyal2) 
 

4.4.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของ
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) 

 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า เชิ งประสบการณ์  (Experiential Value) มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะแนะน า
อาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.295 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return 
on Investment : CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) สูง 29.5% เมื่อแยกพิจารณาแต่ละ
ปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่ามี 3 ปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer 
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Return on Investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (Loyal3) เพ่ิมขึ้น 0.283 
หน่วย (β = 0.283, t = 5.135) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวก กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย (Loyal3)  เพ่ิมข้ึน 0.214 หน่วย (β = 0.214, t = 3.562) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกน้อยที่สุด กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์  
(Aesthetics) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย (Loyal3) เพ่ิมขึ้น 0.132 หน่วย (β = 0.132, t = 2.337) ดังตารางที่  4.20 และ 1 ปัจจัย
องค์ประกอบมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้าน
ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอื่นๆ (Loyal3) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การบริการที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence) 
 
ตารางท่ี 4.20  แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า
เชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 Adjusted 
R2 

b S.E. 
β t Sig 

SUMCROI 0.487 0.237 0.235 0.364 0.071 0.283 5.135 0.000 
SUMPLA 0.535 0.286 0.282 0.252 0.071 0.214 3.562 0.000 
SUMAES 0.544 0.295 0.290 0.168 0.072 0.132 2.337 0.020 

หมายเหตุ: a = 1.224    S.E.est Y = 0.714 
              *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 สรุปได้ว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 3 

ปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มี
อิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย  ด้านยินดีจะแนะน าอาหาร
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ไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) อย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ปัจจัย
ด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ปัจจัยด้าน
ความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ดังแสดงในภาพที่ 4.8 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ที่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ 
(Loyal3) 
 

4.4.8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของ
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่อรับประทานอาหารไทย 
(Loyal4) 

 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า เชิ งประสบการณ์  (Experiential Value) มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมา
ประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.207 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยองค์ประกอบของ
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
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และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทาน
อาหารไทย (Loyal4) สูง 20.7% เมื่อแยกพิจารณาแต่ละปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่ามี 3 ปัจจัย
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้าน
ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on 
Investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้านผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท า
ให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (Loyal4) เพ่ิมขึ้น 0.229 หน่วย (β = 
0.229, t = 3.629) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวก กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence)  เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย (Loyal4)  เ พ่ิมขึ้น  0.167 หน่วย (β = 0.167, t = 2.817) และปัจจัยด้ าน
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกน้อยที่สุด กล่าวคือเมื่อหน่วยของปัจจัยด้าน
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทย (Loyal4) เพ่ิมขึ้น 0.143 หน่วย (β = 0.143, t = 2.647) ดังตารางที่ 4.21 
และ 1 ปัจจัยองค์ประกอบมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
 
ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า
เชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 Adjusted 
R2 

b S.E. 
β t Sig 

SUMCROI 0.415 0.172 0.170 0.315 0.087 0.229 3.629 0.000 
SUMSER 0.439 0.193 0.189 0.211 0.075 0.167 2.817 0.005 
SUMAES 0.455 0.207 0.201 0.194 0.073 0.143 2.647 0.008 
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หมายเหตุ: a = 1.255   S.E.est Y = 0.812 
              *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 สรุปได้ว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 3 

ปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) ปัจจัยการบริการที่ เป็นเลิศ (Service Excellence) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์  
(Aesthetics) มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีที่จะ
เดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) อย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer 
Return on Investment : CROI) ปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) และปัจจัยด้าน
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ดังแสดงในภาพที่ 4.9 
 

 
 
ภาพที่ 4.9 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ที่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีก
ครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) 
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4.5 แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย
ผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

งานวิจัยนี้ได้น าผลวิเคราะห์ที่ได้ตามกรอบแนวคิดการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ
จงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์  โดยพิจารณาและ
สร้างแนวทางจากตัวแปรอิสระและตัวแปรสังเกตได้ที่มีระดับความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวสูง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.5.1 แนวทางการสร้างความจงรักภักดีจากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) 

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) พบว่าคู่ตัวแปรพยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือตัว
แปรปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) 
กับตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)  มีค่าเท่ากับ 0.646 ดังนั้นจึงควร
สร้างปัจจัยรายข้อของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on 
Investment : CROI) กับตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ให้เกิดขึ้น
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

4.5.2 แนวทางการสร้างความจงรักภักดีจากผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัว
แปรพยากรณ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย
ได้คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) 
ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ 0.573 0.522 0.484 และ
0.474 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสูงสุด ดังนั้นจึงควรมุ่งสร้างจุดเด่นด้านการสร้าง
คุณค่าเชิงประสบการณ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอาหารไทยที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีต่ าที่สุด จึงควรมุ่งเน้นหาแนวทางในการพัฒนาให้ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย เพ่ือส่งเสริมคุณค่าเชิงประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยโดยภาพรวมให้ดียิ่งข้ึน 
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4.5.3  แนวทางการสร้างความจงรักภักดีจากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ปัจจัยรายด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของปัจจัย รายด้านขององค์ประกอบคุณค่าเชิง
ประสบการณ์พบว่าปัจจัยรายด้านที่มีความความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทยสูงที่สุด 3 ล าดับแรกอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ความสะดวกในการหาและเข้าถึง
สถานที่ให้บริการอาหารไทย (CROI2) การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า (Play6) และการ
รับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยว
ง่ายขึ้น (CROI1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ 0.507 0.477 และ 0.464 ตามล าดับ ดังนั้นจึง
ควรประชาสัมพันธ์จุดเด่นของปัจจัยรายด้านทั้ง 3 ข้อนี้ และหาวิธีที่จะเพ่ิมจุดเด่นของปัจจัย 3 ด้านนี้ 
เช่น การประชาสัมพันธ์ว่าการเข้าถึงอาหารไทยเป็นสิ่งที่ ง่ายและสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถหา
รับประทานอาหารไทยได้ทุกที่ทุกเวลา ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของอาหารไทยว่าน่ารับประทาน มี
คุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทยต่อไป 

4.5.4 แนวทางการสร้างความจงรักภักดีจากผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายระหว่าง
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายระหว่างคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ

ไทยอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.619 , t = 15.723)  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการสร้างคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ให้แก่อาหารไทยโดยการมุ่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์รวมของปัจจัยองค์ประกอบ
ต่างๆของคุณค่าเชิงประสบการณ์ทั้งปัจจัยด้าน เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นให้นักเที่ยวเลือกรับประทานอาหาร
ไทยในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและเกิดเป็นความจงรักภักดีต่ออาหารไทยต่อไป 

4.5.5 แนวทางการสร้างความจงรักภักดีจากผลผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
พบว่าปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) 
มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุดต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยโดยภาพรวม
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(β = 0.318, t = 5.582) รวมถึงด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะ
เป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย 
(Loyal2) ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทย
อีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) ดังนั้นจึงควรเน้นการส่งเสริมการสร้างผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ให้เกิดกับนักท่องเที่ยวให้
ได้มากที่สุด โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรชูจุดเด่น
และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับประทานอาหารไทยว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภาคเอกชน
หรือสถานที่ให้บริการอาหารควรสร้างมาตรฐานการให้บริการด้านอาหารให้มีมาตรฐานที่คงที่ การ
ก าหนดราคาขายที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเที่ยว และควบคุมเรื่องความสะอาด คุณภาพ
วัตถุดิบ ปริมาณอาหารที่ให้ให้สอดคล้องกับเงินที่นักท่องเที่ยวจ่ายไปและเกิดเป็นความประทับใจเกิน
ความคาดหวังที่นักท่องเที่ยวคิดไว้  
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บทท่ี 5                                                                                
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ คือ 1)  เพ่ือศึกษาปัจจัย
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีความสนใจในอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อการเดินทาง จ านวนทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษ
เป็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling)  โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ นักท่องเที่ยวที่เคยรับประทานอาหารไทยอย่าง
น้อย 3 มื้อ หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาหารอย่างน้อย 1 ครั้ง และท าการเก็บข้อมูล ณ สถานที่ที่
จ าหน่ายอาหารไทย อันได้แก่ ร้านอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไปหรือร้านอาหารที่ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี (สตรี
ทฟู้ด) ในประเทศไทย ซึ่งมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) และ การวิเคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
และการวิเคราห์ทางสถิติมาสรุปเป็นแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ ซึ่งสามารถแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
5.2 อภิปรายผล  
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไป 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สรุปข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี มีรายได้ 50,000 - 100,000  
บาทต่อเดือน มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานะการสมรสคือแต่งงาน ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว เดินทางมาจากยุโรปตะวันตก เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วจ านวน 2 - 3 ครั้ง รู้จัก
อาหารไทยมาจากอินเตอร์เนตและโซเชี่ยลมีเดีย อาหารไทยที่ชื่นชอบ คือ ผัดไท 

5.1.2 ระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิง
อาหารในประเทศไทย  

จากการศึกษารายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Value) อันได้แก่ ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) ปัจจัย
ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่าพบว่านักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มาก
ที่สุด (x̄ = 4.03 , SD = 0.67) ส่วนปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) น้อยที่สุด 
(x̄ = 3.66 , SD = 0.72) และสามารถสรุปผลรายข้อย่อยของปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) ด้านต่างๆไดด้ังต่อไปนี้ 
   5.1.2.1 ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
   พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย ของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อการรับประทานอาหารไทยเป็นเรื่องที่รื่นรมย์มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ หัวข้ออาหารไทยมีความสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อาหารไทย
ดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 การจัดวางของอาหาร
ไทยมีความน่าดึงดดู และอาหารที่น าเสนอมีความละเอียดอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 บรรยากาศของ
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สถานที่ให้บริการอาหารไทยมีความดึงดูดตา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และการตกแต่งภายในและ
ภายนอกของสถานที่ให้บริการอาหารไทยท าให้เกิดภาพประทับใจ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ตามล าดับ 

5.1.2.2 ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) 
   พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย ของปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อการกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
รองลงมาคือ หัวข้อการกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุดออกจากความเป็นจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
ฉันเพลิดเพลินกับความอบอุ่นและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ให้บริการอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
ฉันเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารไทยและช่วยให้ฉันได้รับความสุขจากตัวเองอย่าง
แท้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 การกินอาหารไทยท าให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.76 และการกินอาหารไทยท าให้ลืมความกังวลและลืมทุกสิ่งทุกอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
ตามล าดับ 
   5.1.2.3 ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer 
Return on Investment : CROI) 
   พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย ของปัจจัยด้านผลตอบแทน
ย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อการ
รับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยว
ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ หัวข้อมีความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการ
อาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
โดยรวมแล้วการกินอาหารไทยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และยินดีที่จะรอ
คอยต่อแถวเพื่อกินอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดับ 
   5.1.2.4 ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
   พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย ของปัจจัยด้านการบริการที่เป็น
เลิศ (Service Excellence) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดในหัวข้อผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่
จะช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ หัวข้อเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน ๆ 
อาหารไทยมีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึง
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ความเป็นเลิศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ผู้ให้บริการอาหารไทยมีทักษะการท าอาหารแบบมืออาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
ตามล าดับ 

5.1.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
รองลงมาคือ หัวข้อยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 เมื่อเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ
ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 ตามล าดับ 

 
5.1.4 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 1 ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า

เชิงประสบการณ์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Factor Analysis) 

ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ระหว่าง 0.49 – 0.81 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง  ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ได้ผลคือ การทดสอบไค-สแควร์ มีค่า
เท่ากับ 466.372 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่องศาอิสระเท่ากับ 194 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 
0.000 เมื่อพิจารณาค่าดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 2.404 ค่าดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.874 ค่าดัชนี 
GFI มีค่าเท่ากับ 0.904 ซึ่งค่าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสมดี และค่าดัชนี RMSEA มีค่า
เท่ากับ 0.059 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมด แสดงถึงความเหมาะสมของ
โมเดลที่ดี ดังนั้น โมเดลการวัดของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.65 แสดงว่าปัจจัยรายด้านที่ส าคัญทั้งหมดในโมเดลที่ปรับแก้
แล้ว สามารถอธิบายความแปรปรวนของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย
โดยภาพรวมได้ร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 65 ซึ่งปัจจัยรายด้านที่มีค่าสูงสุดคือ อาหารไทยดึงดูดความรู้สึก
ทั้ง 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) (AES3) 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Factor Analysis) 
ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ระหว่าง 0.76 – 0.93 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยตัวแปรแฝงของคุณค่า
เชิงประสบการณ์ (Experiential Value)  ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับ
ของผู้บริโภค (CROI) มีค่าน้ าหนัก 0.93 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (PLAY) มีค่าน้ าหนัก 
0.88 ต่อมาคือปัจจัยด้านการบริการที่ เป็นเลิศ (SERV) มีค่าน้ าหนัก 0.87 และ ปัจจัยด้าน
สุนทรียศาสตร์ (AEST) มีค่าน้ าหนัก 0.76 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ได้ผลคือ การทดสอบไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 469.307 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่องศาอิสระเท่ากับ 195 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.000 เมื่อพิจารณาค่าดัชนี CMIN/DF มีค่า
เท่ากับ 2.407 ค่าดชันี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.874 ค่าดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.903 และค่าดัชนี RMSEA 
มีค่าเท่ากับ 0.059 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมด แสดงถึงความเหมาะสมของ
โมเดลที่ดี ดังนั้น โมเดลการวัดของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่า ปัจจัย
องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่  ปัจจัยด้ านสุนทรียศาสตร์  (Aesthetics) ปัจจัยด้ านความสนุกสนาน 
(Playfulness) ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.583 -  0.859 แสดงว่าปัจจัยที่ส าคัญทั้งหมดในโมเดลที่ปรับแก้แล้ว สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยโดยภาพรวมได้ร้อยละ 58 
ถึงร้อยละ 86 ซึ่งปัจจัยที่มีค่าสูงสุดคือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (CROI) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Factor Analysis) 
ของปัจจัยองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าทุกตัว
แปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ) ระหว่าง 0.65 – 0.93 แสดงว่าโมเดลมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง โดยตัวแปรแฝงของความจงรักภักดีที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ยินดีจะแนะน า
อาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) มีค่าน้ าหนัก 0.93 รองลงมาคือ ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับ
อาหารไทย (Loyal2) มีค่าน้ าหนัก 0.79 ต่อมาคือ ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือ
รับประทานอาหารไทย (Loyal4) มีค่าน้ าหนัก 0.72 และเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้ง
ต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) มีค่าน้ าหนัก 0.65 ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ได้ผลคือ การทดสอบไค-สแควร์ มีค่า
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เท่ากับ 0.544 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 เมื่อพิจารณาค่าดัชนี CMIN/DF มีค่า
เท่ากับ 0.544 ค่าดชันี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.993 ค่าดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.999 และค่าดัชนี RMSEA 
มีค่าเท่ากับ 0.000 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แสดงถึงความเหมาะสมของโมเดลที่ดี ดังนั้น โมเดลการวัดของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความ
จงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์จึงสรุปได้ว่าปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้อ
อาหาร ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ และยินดี
ที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย  ตัวชี้วัดหลักที่มีค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 นั้นอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.87 ซึ่งตัวชี้วัดที่มีค่าสูงที่สุดคือ ยินดีจะ
แนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) 
 

5.1.5  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่  2 อิทธิพลของคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย  
   5.1.5.1 การวิเคราะหส์ัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

  ตั วแปรพยากรณ์ ปั จ จั ยที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บคุณค่ า เชิ งประสบการณ์  
(Experiential Value) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.448 - 0.646 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกทั้งหมด ตัวแปรพยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุด คือตัวแปรปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on 
Investment : CROI) กับตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)  มีค่าเท่ากับ 
0.646 และตัวแปรพยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด คือตัวแปรปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) กับตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) มีค่าเท่ากับ 0.448 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวกทุกตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Consumer Return on Investment : CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัย
ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 

 5.1.5.2 ผลการวิ เคราะห์ การถดถอยโดยวิธีน าตั วแปรเข้ าทั้ งหมด 
(Regression Analysis with Enter Method) ระหว่ างคุณค่า เชิ งประสบการณ์  (Experiential 
Value) โดยภาพรวมกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Value) โดยภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 
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0.383 แสดงให้เห็นว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดยภาพรวมมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) สูงถึง 38.3% อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.619, t = 15.723)  
5.1.5.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบ

ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบ
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย พบว่าปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.939 ทุกปัจจัยมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on 
Investment : CROI) มี อิทธิพลทางบวกสูงที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service 

Excellence) มีอิทธิพลทางบวกน้อยท่ีสุด (β = 0.318, 0.166, 0.144, 0.116 ตามล าดับ) 
5.1.5.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบ

ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบ
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.337 เมื่อแยก
พิจารณาแต่ละปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่ามี 3 ปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้ง
ต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 
CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) มีอิทธิพลทางบวกน้อย

ที่สุด (β = 0.334, 0.216, 0.113 ตามล าดับ) 
5.1.5.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบ

ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบ
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
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การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.299 เมื่อแยกพิจารณาแต่ละปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่ามี 3 ปัจจัย
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้าน
ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) มี
อิทธิพลทางบวกสูงที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน 

(Playfulness) และปัจจัยด้านปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกน้อยท่ีสุด (β 
= 0.330, 0.165, 0.136 ตามล าดับ) 

5.1.5.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบ
ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบ
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ เมื่อแยกพิจารณาแต่ละปัจจัยองค์ประกอบแล้วพบว่ามี 3 ปัจจัย
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย ด้าน
ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวก
สูงที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) และปัจจัย

ด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีอิทธิพลทางบวกน้อยท่ีสุด (β = 0.283, 0.214, 0.132 ตามล าดับ) 
5.1.5.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบ

ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบ
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) 
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.207 เมื่อแยกพิจารณาแต่ละปัจจัยองค์ประกอบ
แล้วพบว่ามี 3 ปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer 
Return on Investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ 
ปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มี

อิทธิพลทางบวกน้อยท่ีสุด (β = 0.229, 0.167, 0.143 ตามล าดับ) 
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5.1.6 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 3 แนวทางการสร้างความ
จงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์  

จากการศึกษาสามารถสรุปแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ตามผลการศึกษาโดยพิจารณาและสร้างแนวทาง
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรสังเกตได้ที่มีระดับความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวสูง ได้ดังนี้ 

 5.1.6.1 แนวทางเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับอาหารไทยและสร้างคุณค่า
เชิงประสบการณ์ของอาหารไทยผ่านปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) พบว่าตัวแปรพยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สูงสุด คือตัวแปรปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) กับตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ดังนั้นจึงควรสร้างปัจจัย
รายข้อของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 
CROI) กับตัวแปรปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ให้เกิดข้ึนมากขึ้น และท้ัง 2 
ปัจจัยนี้จะช่วยกันเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับอาหารไทยและสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์ของ
อาหารไทยให้เกิดขึ้นได้ อันได้แก่การรักษามาตรฐานด้านราคา ให้เป็นราคายอมรับได้ ไม่ตั้งราคาสอง
มาตรฐานส าหรับการขายให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงพานิชย์และ
การออกตรวจตราของต ารวจท่องเที่ยวเพ่ือปราบปรามการจ าหน่ายอาหารเกินราคาแก่นักท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการ้านอาหาร รวมถึงการควบคุมราคาให้เป็นราคาที่คุ้มค่า สมเหตุสมผลกับสิ่งที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งเรื่องปริมาณที่เหมาะสม คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารไทยชนิดต่างๆ ซึ่งความคุ้มค่าของอาหารไทยจะเป็นสิ่งที่โดดเด่น เป็นที่พูดถึงของนักท่องเที่ยว
และแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมถึงจุดเด่นของสถานที่ให้บริการอาหารไทยที่มีความสะดวกในการหาและ
เข้าถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริการให้มีลักษณะเฉพาะตัว ความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือของผู้ให้บริการอาหารไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
น าจุดเด่นนี้มาใช้ประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย และที่ส าคัญคือผู้ให้บริการอาหารไทยต้องมีความสะอาดและเรียบร้อยผ่านมาตรฐาน
ด้านความสะอาดและสุขอนามัยของกรมอนามัย 

5.1.6.2 แนวทางสร้างจุดเด่นด้านการสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอาหารไทย 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหา
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น้อยได้คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 
CROI) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้านการบริการที่ เป็นเลิศ (Service 
Excellence) และปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ดังนั้นจึงควรมุ่งสร้างจุดเด่นด้านการสร้าง
คุณค่าเชิงประสบการณ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอาหารไทยที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขจากราคาที่เป็นธรรม คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปและคุ้มค่าการรอคอยต่อแถว
เพ่ือกินอาหารไทย โดยได้รับอาหารที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์อันแปลกใหม่  อีกทั้งการ
รับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวจะเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยว
ง่ายขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาจน าแนวทางนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพ่ือรับประทานอาหารไทย นอกจากนี้ควร
พัฒนาปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่ าที่สุด เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าเชิงประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยโดยภาพรวมให้มากขึ้นโดยการ
พัฒนาผู้ให้บริการอาหารไทยมีความสร้างสรรค์รายการอาหารให้สามารถดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน 
(รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) จัดวางอาหารไทยให้มีความน่าดึงดูด และมีการน าเสนออย่างละเอียดอ่อน 
และต้องสร้างบรรยากาศ การตกแต่งภายในและภายนอกของสถานที่ให้บริการอาหารไทยให้มีความ
ดึงดูดตาเพ่ือท าให้เกิดภาพประทับใจ โดยควรมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ามาช่วยในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านอาหารให้ผู้ประกอบการมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

  5.1.6.3 แนวทางประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และสร้างภาพจ าของอาหารไทย
ว่าเป็นสิ่งที่จะท าให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความลงตัวขึ้น 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของปัจจัยทุกด้านพบว่าปัจจัยรายด้านที่มีความ
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสูงที่สุด 3 ล าดับแรก
อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการอาหารไทย (CROI2) การ
กินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า (Play6) และการรับประทานอาหารไทยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว
เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น (CROI1) ดังนั้นจึงควรประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของอาหารไทยว่าเป็นสิ่งที่จะท าให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยลงตัวขึ้น เป็นวิธีที่
ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่
ให้บริการอาหารไทยในทุกที่และเปิดขายเกือบตลอดทั้งวัน เพ่ือเป็นการสร้างภาพจ าว่าการกินอาหาร
ไทยในขณะเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายและท่องเที่ยวอย่าง
ราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ควรสร้างการตระหนักรู้และจดจ าว่าอาหารไทยมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งรสชาติ 
หน้าตาอาหาร วัตถุดิบที่น ามาปรุง วิธีการรับประมาน เพ่ือให้อาหารไทยเป็นที่น่าจดจ าและอยู่ในใจ
ของนักท่องเที่ยวตลอดไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยควรน าเสนอจุดเด่นเหล่านี้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์รวมถึงโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ  ที่
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นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยนิยมใช้เป็นช่องทางในการหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทย และ
ช่องทางออนไลน์นี้สามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้าง การพูดต่อ การแชร์ส่งต่อแบบไร้พรมแดน เช่น 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับแนะน าร้านอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ แนะน าร้านอาหาร
ท้องถิ่นที่มีรายการอาหารเฉพาะพ้ืนที่นั้นๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และคุณค่าของอาหาร
ไทย 

 5.1.6.4 แนวทางพัฒนาองค์รวมของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายระหว่างคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

(Experiential Value) โดยภาพรวมกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
พบว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดยภาพรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการสร้าง
คุณค่าเชิงประสบการณ์ให้แก่อาหารไทยโดยการมุ่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านปัจจัยองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment 
: CROI) ควรสร้างภาพลักษณ์ว่าอาหารไทยหารับประทานได้ง่าย มีราคาท่ีเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่
ลูกค้าจะได้รับ 2) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าการรับประทานอาหารไทยขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยนั้นจะได้รับเพลิดเพลิน ความอบอุ่นและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ให้บริการอาหารไทยและเป็นสิ่งที่
น่าจดจ าส าหรับการรับประทานอาหารไทย 3) ปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านการบริการของผู้ให้บริการอาหาร
ไทยให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างการบริการที่เป็นมิตรและเมื่อนักท่องเที่ยวนึกถึงอาหารไทยจะนึกถึงเรื่องการ
บริการที่เป็นเลิศมีการบริการที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว การจัดอบรมหลักสูตรทักษะการท าอาหารแบบมือ
อาชีพ และที่ขาดไม่ได้คือการสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 4) ปัจจัย
ด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ควรมีการผลักดันหรือการจัดประกวดด้านความคิดสร้างสรรค์ใน
การน าเสนออาหารไทย สูตรอาหารที่โดดเด่น เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนในการท าให้ผู้ให้บริการอาหาร
ไทยรังสรรอาหารไทยให้มีความพิเศษ มีความแตกต่าง น่ารื่นรมย์ สามารถดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน 
(รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) สามารถแข่งขันกับอาหารของชาติอ่ืนและท าให้อาหารไทยอยู่ในระดับแนว
หน้าของโลกได้ เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นให้นักเที่ยวเลือกรับประทานอาหารไทยและเกิดเป็นความจงรักภักดี
ต่ออาหารไทยต่อไป 

5.1.6.5 แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) เพ่ือสร้างความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่า
เชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย พบว่าปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : 
CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุดต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยโดย
ภาพรวม ต่อด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) ด้านยินดีจะ
แนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) ด้านยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทาน
อาหารไทย (Loyal4) ดังนั้นจึงควรเน้นการส่งเสริมการสร้างผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Consumer Return on Investment : CROI) ให้เกิดกับนักท่องเที่ยวให้ได้มาท่ีสุด หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กระทรวงพานิชย์ควรเข้ามามีบทบาทในการก าหนดราคาอาหารไทยให้ได้มาตรฐานเพ่ือไม่ให้
ราคาที่จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวสูงเกินไปจากราคาเป็นจริง ควรออกมาตรการให้ร้านอาหารแสดง
ราคาอาหารอย่างชัดเจน ภาคเอกชนหรือสถานที่ให้บริการอาหารควรควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ 
ปริมาณอาหารที่ให้ และราคาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าการรับประทานอาหารไทยมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ คุ้มค่ากับเงิน ความพยายามและเวลาที่เสียไปในการรับประทานอาหาร
ไทยมื้อนั้นๆ หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย 
ควรสร้างภาพลักษณ์ของอาหารไทยว่าสามารถหารับประทานได้ง่าย มีให้บริการตลอดทั้งวัน และ
น าเสนอว่าวิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่ายไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมาะส าหรับการตัดสินใจ
เลือกรับประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบของผังเมืองควรควบคุมดูแลการตั้งร้านค้า
จ าหน่ายอาหารบนบาทวีให้มีความเรียบร้อย มีการรักษาความสะอาดอย่างดี แต่ไม่ควรกีดกันการ
จ าหน่ายอาหารจนท าลายจุดเด่นด้านความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการอาหารไทย  

 

5.2 อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

5.2.1 คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)  
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

(Second Order Factor Analysis) ของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าทุกตัวแปรมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง 0.76 – 0.93 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
ดังนั้น โมเดลการวัดของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential 
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Value) มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) และปัจจัยด้าน
การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ดังนั้นการศึกษาเรื่องคุณค่าเชิงประสบการณ์จึงสามารถ
ศึกษาได้จาก 4 องค์ประกอบที่กล่าวมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mathwick et al. (2001) ซึ่งได้
พัฒนาเครื่องมือวัดคุณค่าเชิงประสบการณ์  (Experiential Value Scale : EVS) และแบ่งรูปแบบ
ประสบการณ์ของผู้บริโภคออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (consumer 
Return on Investment : CROI) การบริการที่ เป็นเลิศ (Service Excellence) ความสนุกนาน 
(Playfulness ) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และงานวิจัยของ Verhagen et al. (2011) Keng 
et al. (2007) Tsai & Wang (2017) C. H.-J. Wu & Liang (2009) Aziz et al. (2016) McKercher 
& Ho (2006) Chen et al. (2014) Gallarza et al. (2015) Chin-Fa (2015) Chua et al. (2014) 
Chih Yu and Chien Hung (2010 )  Hyejune, Heejin, and Youn-Kyung (2013 )  Jin et al. 
(2013) Nigam (2012) Ching-Jui, Van- Dat, and Tuyet Mai Le (2013) Soyoung (2011) และ 
Chin-Shyang and Mei-Ju (2015) Okazaki (2008) ก็ได้ใช้คุณค่าเชิงประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย 
โดยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่น ามาใช้ในการศึกษาคือ ผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (consumer Return on Investment : CROI) การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
ความสนุกนาน (Playfulness ) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เหมือนกันทั้งสิ้น ซึ่งแตกต่างจาก
งานวิจัยของ Varshneya et al. (2017) Gallarza-Granizo et al. (2016) และ Shieh and Cheng 
(2007) ซึ่งมีการเพ่ิมปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม (Social value) และคุณค่าทางจริยธรรม (Ethical 
value) มาใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ิมด้วย ส่วน Sweeney and Soutar (2001) และ Sánchez et al. 
(2006) ก็ได้เพ่ิมเพียงปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม (Social value) เข้ามาในการวิจัย และ Taylor, 
DiPietro, and So (2018) ได้น าปัจจัยด้านคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage 
excellence) เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยของประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ในงานการศึกษาวิจัย 
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5.2.2 ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของปัจจัยทุกด้านพบว่าปัจจัย

รายด้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยสูงที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะดวกในการหาและเข้าถึงสถานที่ให้บริการอาหารไทย 
(CROI2) การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า (Play6) และการรับประทานอาหารไทยในขณะที่
เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและท าให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น (CROI1) ส าหรับปัจจัย
รายด้านของผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) นั้น
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสอดคล้องกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสูงที่สุด
ถึง 2 ใน 3 ล าดับแรก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer 
Return on Investment : CROI) อันเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอก (Extrinsic value) มีความส าคัญ
ต่อระดับความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Gallarza, 
Arteaga, Del Chiappa, and Gil-Saura (2015) ที่แสดงให้เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นภายใน เช่น ความ
สนุกสนานและสุนทรียศาสตร์ เป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นภายนอก เช่น 
ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ ทั้งต่อคุณค่าโดยรวมและความจงรักภักดี  นอกจากนี้คุณภาพการ
บริการเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความจงรักภักดีเป็นผล
สุดท้าย ซึ่งถือว่าคุณภาพการบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของคุณค่า แสดงให้เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้น
ภายนอกนั้นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงมากกว่าคุณค่า
ที่เกิดขึ้นภายใน ส าหรับการกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า (Play6) นั้นมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยเป็นล าดับที่ 2 ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลสรุปงานวิจัยของ  Quan and Wang (2004) ซึ่งกล่าวว่า สิ่งที่ท าให้การบริโภคอาหารเป็น
ประสบการณ์การท่องเที่ยวขั้นสูงสุด คือ แรงจูงใจและความสามารถในการสร้างการจดจ า นอกจากนี้
ลูกค้าไม่เพียงมองหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี แต่ยังมองหาผลิตภัณฑ์และบริการอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและให้ประสบการณ์การบริการที่น่าจดจ า (Walls et al., 2011 อ้างถึงใน  Sánchez et 
al., 2006) 

 
5.2.3 อิทธิพลของคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) กับความจงรักภักดี

ของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้น ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายระหว่างคุณค่า

เชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดยภาพรวมกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย พบว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) โดยภาพรวมมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือการสร้าง
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คุณค่าเชิงประสบการณ์ให้มากขึ้นแก่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยจะส่งผลให้นักท่องเที่ยว
มีความจงรักภักดีต่ออาหารไทยมากขึ้น อันได้แก่ อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร 
ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับอาหารไทย ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ และยินดีที่จะ
เดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย สอดคล้องกับการศึกษาของ Manthiou, 
Kang, Chiang, and Tang (2016) ได้ยืนยันแนวคิดแบบองค์รวมว่าประสบการณ์เป็นปัจจัยหลักใน
การสร้างความพึงพอใจและความทรงจ าของผู้มาเยือนซึ่งจะน าไปสู่การเป็นความจงรักภักดีของผู้มา
เยือน นอกจากนี้ประสบการณ์ของลูกค้าไม่เพียงแต่ท าให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังสร้าง
ความจงรักภักดีแก่ลูกค้าและช่วยกระจายการพูดเชิงบวกออกไปในวงกว้างด้วย (Walls et al., 2011 
อ้างถึงใน Cetin et al., 2014) นอกจากนี้ Sánchez et al. (2006) ได้กล่าวถึงคุณค่าเชิงประสบการณ์
ในมิติต่างๆในบริบทการท่องเที่ยวของประเทศสเปน ในการศึกษานี้ระบุว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์เป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของความพึงพอใจและความจงรักภักดี  Jin et al. (2013) พบว่าคุณภาพเชิง
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากคุณค่าเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมความจงรักภักดี 
ผลการวิจัยของ Echchakoui (2016) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการรับรู้
ชื่อเสียงของพนักงานขายและการเพ่ิมคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานขาย ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ที่สนุกสนาน คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการให้บริการ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ชื่อเสียงของพนักงานขายและความจงรักภักดีของลูกค้า  

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆที่ปัจจัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Value) ส่งอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตรวมถึงอาจเกิดเป็นความจงรักภักดี 
ได้แก่ C. H.-J. Wu and Liang (2009) ได้ศึกษาถึงตัวแปรต้นที่ท าให้เกิดคุณค่าเชิงประสบการณ์ใน
ร้านอาหารของโรงแรมหรูและพบว่าสภาพแวดล้อมของร้านอาหาร ประสิทธิภาพของบุคลากรในการ
ให้บริการ การโต้ตอบและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ารายอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการศึกษาของ C. H.-J. Wu and Liang (2009) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ของภัตตาคารและปฏิสัมพันธ์กับพนักงานผู้ให้บริการและลูกค้าคนอ่ืนส่งผลโดยตรงต่อคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ และส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ ซึ่ง
หมายความว่าลูกค้าท่ีได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์ในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะประเมินความพึงพอใจไป
ในทางบวก ลูกค้าที่มีการประเมินคุณค่าท่ีแตกต่างกัน ย่อมจะส่งผลต่อการก าหนดระดับความพึงพอใจ
ที่ต่างกันด้วย เช่น การประเมินด้านการออกแบบภายนอก ราคาที่ยุติธรรม การบริการที่ดีเยี่ยม  
เช่นเดียวกันกับ Keng, Huang, Zheng, and Hsu (2007) ได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมศูนย์การค้า(ช้อป
ปิ้งมอลล์) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ อันได้แก่ คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ คุณค่า
สุนทรียะ คุณค่าการบริการที่เป็นเลิศ และคุณค่าจากความสนุกสนาน มีผลต่อแนวโน้มการแสดงออก
ทางพฤติกรรม คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยที่เป็นประโยชน์ในการช็อปปิ้ง
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และอธิบายการลงทุนที่ใช้งานในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม และจิตวิทยาที่อาจให้
ผลตอบแทนที่ดี และ Chen, Yeh, and Huan (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
ภาพลักษณ์และแนวโน้มการบริโภคของร้านอาหารในแนวคิด Nostalgic พบว่าภาพลักษณ์ร้านอาหาร
และคุณค่าเชิงประสบการณ์เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแนวโน้มความตั้งใจในการบริโภค 

และเม่ือพิจารณารายด้านจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้นพบว่าทุกปัจจัยองค์ประกอบ
ของคุณค่าเชิงประสบการณ์ส่งอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย
อย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Consumer Return on 
Investment : CROI) มี อิทธิพลทางบวกสู งที่ สุ ด  รองลงมาคือ ปัจจัยด้ านความสนุกสนาน 
(Playfulness) ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) มีอิทธิพลทางบวกน้อยที่สุด  โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Consumer Return on Investment : CROI) ท าให้เกิดความจงรักภักดี เนื่องจากอาหารไทยมี
จุดเด่นด้านราคาที่คุ้มค่า สามารถหาร้านอาหารไทยได้ง่ายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Aziz, Musa, and Rahman (2016) ได้ระบุว่าค่า CROI ของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ร้านอาหาร หมายถึงการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับการได้รับผลตอบแทนในแง่ของประสิทธิภาพและการ
แลกเปลี่ยนโดยการใช้เงินเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร การศึกษาของ Mathwick et 
al. (2001) ในบริบทของคุณค่าเชิงประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านแคตตาลอกและอินเตอร์เนต 
พบว่าผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI)   มีนัยส าคัญ
ในการพยากรณ์ความชื่นชอบในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนต ความสัมพันธ์ระหว่างความชื่นชอบใน
การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตส่งผลต่อแนวโน้มในการซื้ออย่างมีนัยส าคัญ  ส าหรับปัจจัยด้าน
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ซึ่งอาหารไทยมีความสร้างสรรค์ มีดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน (รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส) การจัดวางของอาหารไทยมีความน่าดึงดูด และอาหารที่น าเสนอมีความ
ละเอียดอ่อน อันเป็นจุดเด่นที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับการศึกษาของเณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) เกี่ยวกับการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทย
ด้านสุนทรียศาสตร์ในมิติความบันเทิง (Entertainment) อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาหารไทยสร้าง
สุนทรียศาสตร์ด้านรสชาติ ด้านรูปลักษณ์ ด้านสารอาหาร ด้านความแปลกใหม่ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยด้านความแปลกใหม่ในระดับมาก กล่าวคือ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าอาหารไทยมีความแตกต่างจากอาหารของชาติอ่ืนๆ อาหารไทยมี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และอาหารไทยมีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพช่วยให้ลูกค้าสามารถตีความคุณภาพของการบริการและอาหารได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของลูกค้าในเรื่องการบริการและ
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คุณภาพอาหาร (Wall & Berry, 2007 อ้างถึงใน Chua et al., 2014) รวมทั้งงานวิจัยของ Kivela, 
Inbakaran, & Reece (2000; Namkung & Jang, 2007 อ้ า งถึ ง ใน  Chua et al., 2014) ระบุ ว่ า
รสชาติอาหาร การน าเสนอ หลากหลาย ความสด อุณหภูมิ การใส่ใจเรื่องสุขภาพ และคุณภาพอาหาร
ด้านอ่ืนๆเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดี เช่นเดียวดับ
การศึกษาของ Cetin et al. (2014) ที่ระบุว่าการออกแบบ สีสัน กลิ่นหอม การตกแต่ง ป้าย งาน
ศิลปะ การเล่นดนตรี เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้า
มักจะคาดหวังในระดับของการออกแบบ ถ้าไม่มีบรรยากาศที่เหมาะสมการจะสร้างประสบการณ์ของ
ลูกค้าที่ดีนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ การออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารจะท าให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าอัน
เพ่ิมขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์และสร้างความพึงพอใจและเกิดเป็นแนวโน้มพฤติกรรม 
(Kisang et al., 2010) อีกทั้ง Vilnai-Yavetz and Rafaeli (2006 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) 
แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึงสุนทรียภาพที่เป็นเลิศนั้นสามารถสร้างความรู้สึกถึงความสุข ความพึงพอใจ
ในบริการและความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการซ้ า รวมถึง Ryu and Han (2011 อ้างถึงใน Tsai & 
Wang, 2017) ได้วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารที่เน้นการส่ง
มอบประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร พบว่าสุนทรียศาสตร์สามารถลดความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับได้ ตลอดจนสามารถเพ่ิมความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ
ลูกค้าได้ ส าหรับปัจจัยด้านความสนุกสนาน (Playfulness) ซึ่งอาหารไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าจดจ าส าหรับ
นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะได้รับความอบอุ่นและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ให้บริการอาหารไทย 
โดยภาพรวมแล้วปัจจัยด้านความสนุกสนานของอาหารไทยส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ McKercher & Ho (2006) พบว่าคุณค่าด้านความ
สนุกสนานสะท้อนถึงคุณค่าทางอารมณ์ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน และลูกค้ามีแนวโน้มที่จะ
จ่ายมากยิ่งขึ้นหากได้รับความสนุกสนานเพ่ิมจากคุณค่าเชิงประสบการณ์ ส่วนปัจจัยด้านการบริการที่
เป็นเลิศ (Service Excellence) นั้นเมื่อนักท่องเที่ยวคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็นเลิศ เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน ๆ อาหารไทยมีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว ผู้ให้บริการอาหาร
ไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Keng et al. (2007 อ้างถึงใน 
Chua et al., 2014) แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการที่มีความสุภาพ มีความรู้ ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของบริการที่เป็นเลิศได้ รวมทั้งพนักงานบริการที่
แสดงรอยยิ้มที่เป็นมิตร มอบค าทักทายอย่างจริงใจ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างรอบคอบตามความต้องการ
ของลูกค้ามีแนวโน้มต่ออิทธิพลการสร้างประสบการณ์การบริการของลูกค้า (Chua et al., 2014) 
รวมทั้ง Sweeney & Soutar (2001 อ้างถึงใน Mathwick et al., 2001) กล่าวว่าผู้ให้บริการที่
สามารถสร้างคุณค่าที่พึงปรารถนาให้กับลูกค้าเป้าหมายได้จะช่วยรักษากลุ่มลูกค้าในระยะยาวได้อย่าง
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ประสบความส าเร็จ รวมถึงมีการศึกษาเชิงประจักษ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการที่สูง
สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านอาหารได้ (Ryu et al., 2012; Wu, 2013 อ้างถึงใน 
Tsai & Wang, 2017) นอกจากนั้นปัจจัยรายด้านในหัวข้อการให้บริการอาหารไทยมีความสะอาดและ
เรียบร้อย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้คะแนนความคิดเห็นในข้อนี้ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
เกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของเณรัญชรา กิจ
วิกรานต์ (2557) ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันคือด้านบรรยากาศของร้านอาหารไทยนั้น 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยด้านบรรยากาศของร้านอาหารไทย
ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าร้านอาหารไทยมีบรรยากาศผ่อนคลาย มีบรรยากาศ
อบอุ่น แต่ในทางตรงข้ามรับรู้ว่าร้านอาหารไทยมีบรรยากาศท่ีสะอาดน้อยที่สุด ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ที่พบว่าทุกปัจจัยของคุณค่าเชิงประสบการณ์ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวแตกต่าง
จากบางงานวิจัยที่พบว่ามีเพียงบางปัจจัยของคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตาม อันเกิดจากการศึกษาในพื้นที่ที่ต่างกัน มีบริบทหรือขอบเขตการศึกษาท่ีต่างกัน ได้แก่ ผลการวิจัย
ของ Shobeiri, Rajaobelina, Durif, and Boivin (2016) พบว่าความเป็นเลิศในการให้บริการเป็น
เพียงคุณค่าเชิงประสบการณ์เดียวที่ส่งผลต่อทั้ง 5 มิติของลักษณะผู้ค้าปลีกผ่านเว็บไซต์รายย่อย และ
ความเป็นเลิศในการให้บริการมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ค้าปลีกผ่าน
เว็บไซต์ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในบรรดาคุณค่าเชิงประสบการณ์ทั้งหมดนั้น คุณค่าที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาร่วม ( Reactive value) ซึ่งรวมถึงสุนทรียศาสตร์และความเป็นเลิศด้านบริการนั้นมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงลักษณะของเว็บไซต์ได้มากขึ้น  

ยิ่งไปกว่านี้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุดต่อความจงรักภักดี
ของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับมื้ออาหาร (Loyal1) ด้านยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็น
บวกเกี่ยวกับอาหารไทย (Loyal2) ด้านยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ (Loyal3) และด้านยินดี
ที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารไทย (Loyal4) เหตุผลที่ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค(Consumer Return on Investment : CROI) มีอิทธิพลมาก
เนื่องจากภาพลักษณ์ของอาหารไทยนั้นมีความคุ้มค่าด้านราคา อาหารมีคุณภาพในราคาที่ไม่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาอาหารในประเทศต่างๆ นักท่องเที่ยวคิดว่าอาหารไทยมีความคุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้รับ นอกจากนี้สถานที่ให้บริการอาหารไทยยังหาได้ง่าย 
สะดวกในการหารับประทานในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ
เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) กล่าวถึงด้านความคุ้มค่าเงินว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการรับรู้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารไทยด้านความคุ้มค่าเงินในระดับมาก ได้แก่ ราคาอาหารไทยมีความ
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เหมาะสม ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารท้องถิ่นอ่ืนๆ และราคาอาหารไทยมีคุณค่าที่จะซื้อ ภาพรวม
ด้านการรับรู้ราคาของอาหารไทยนั้นนักท่องเที่ยวมองว่าอาหารไทยมีราคาไม่สูงเนื่องจากร้านอาหาร
ไทยส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวรู้จักและได้รับประทานคือร้านประเภทสตรีทฟู้ดซึ่งมีราคาไม่สูงเมื่อเทียบ
กับราคาอาหารของประเทศอ่ืนๆที่ร้านอาหารโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้านประเภทสตรีทฟู้ด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Tsai and Wang (2017) ที่ได้เก็บข้อมูลที่เมืองไทนาน ไต้หวัน ซึ่งมีลักษณะบริบท
ของประเภทร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวคล้ายกับประเทศไทย โดยการศึกษาได้ข้อสรุปว่า 
CROI เป็นคุณค่าเชิงประสบการณ์เพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อาหาร ซึ่ง CROI มี
อิทธิพลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของสถานที่และท าให้ภาพลักษณ์อาหารดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น
จึงควรเน้น CROI ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค เนื่องจากเมืองไทนานเป็นสถานที่ซึ่งขึ้นชื่อ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารประเภทสตรีทฟู้ด ด้วยลักษณะอาหารที่ส่วนใหญ่เป็นสตรีทฟู้ดจึงอาจ
อธิบายได้ว่าท าไม CROI จึงเป็นมิติทางคุณค่าเชิงประสบการณ์เดียวที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ของแบรนด์อาหารของเมืองไทนาน ในการท่องเที่ยวด้านอาหารนั้น Winarno and Allain (1991 
อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) กล่าวว่าราคาอาหารที่ถูกเป็นจุดเด่นของอาหารริมถนน (Street 
food) และเป็นเหตุผลท าให้อาหารริมถนน (Street food) ได้รับความนิยมในประเทศแถบเอเชีย แต่ 
Choi, Lee and Ok (2013 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017) ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่าอาหารริมถนน 
(street food) จะมีราคาไม่แพง แต่บางครั้งลูกค้าอาจไม่ได้รับคุณค่าที่พวกเขาต้องการจากอาหารริม
ถนนก็เป็นได้ นอกจากนี้ในการศึกษาปัจจัยองค์ประกอบคุณค่าเชิงประสบการณ์ในบริบทอ่ืนๆแล้ว
พบว่าผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI) มีอิทพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและความจงรักภักดี อย่างเช่นงานวิจัยของ Mathwick et al. (2001) ได้
ศึกษาในบริบทของคุณค่าเชิงประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านแคตตาลอกและอินเตอร์เนต พบว่า
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI) มีนัยส าคัญในการ
พยากรณ์ความชื่นชอบในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนต ความสัมพันธ์ระหว่างความชื่นชอบในการซื้อ
สินค้าทางอินเตอร์เนตส่งผลต่อแนวโน้มในการซื้ออย่างมีนัยส าคัญ  
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ 

  5.4.1 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
ควรออกมาตรการด้านการควบคุมราคาอาหารไทยที่จ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเป็น
ธรรม มีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกว่าการรับประทานอาหารไทย
นั้นมีความยุติธรรมด้านราคา อันเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกของอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เห็นว่ามีความคุ้มค่าเงิน โดยมีการควบคุมของกระทรวงพานิชย์และการออกตรวจตราของต ารวจ
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ท่องเที่ยวเพ่ือปราบปรามการจ าหน่ายอาหารเกินราคาแก่นักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ้านอาหาร 
รวมถึงการควบคุมราคาให้เป็นราคาที่คุ้มค่า สมเหตุสมผลกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งเรื่องปริมาณ
ที่เหมาะสม คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยชนิดต่างๆ นอกจากนี้อาหาร
ไทยยังมีข้อได้เปรียบคือสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากร้านอาหารไทยสามารถพบได้ง่าย หาได้ง่ายในที่
ต่างๆแต่ท้ังนี้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดระเบียบร้านอาหารให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเพ่ือความเป็นระเบียบของพ้ืนที่ในสายตาของนักท่องเที่ยวและเป็น
การง่ายต่อการดูแลด้านความสะอาดของสถานที่ประกอบอาหาร เพ่ือยกระดับร้านอาหารริมทางให้
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้งกรมอนามัยต้องเข้ามาควบคุมดูแลผู้ให้บริการอาหารไทยต้องมีความ
สะอาดและเรียบร้อยผ่านมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย  นอกจากนี้กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานควรเข้ามาช่วยในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านอาหารให้ผู้ประกอบการมีความเป็นมือ
อาชีพในการปรุงอาหารไทยมากขึ้น ฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์อาหารไทยให้
น่าสนใจ ดึงจุดเด่นของร้านตนเองออกมาน าเสนอแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่หน่วยงานต่างๆที่กล่าวถึงมาสามารถน าไปใช้ได้จริงเพ่ือสร้างความจงรักภักดีกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 
  5.4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวควรมุ่ง
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของอาหารไทยว่าอาหารไทยมีความสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์แตกต่าง
จากอาหารของชาติอ่ืนๆ ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อันจะท าให้เกิดภาพจ าที่ดีต่ออาหารไทย รู้สึกว่าการกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า และน าเสนอว่า
วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่ง่ายไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมาะส าหรับการตัดสินใจเลือก
รับประทาน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน าจุดเด่นนี้มาใช้
ประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย มีการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับแนะน าร้านอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ แนะน าร้านอาหารท้องถิ่น
ที่มีรายการอาหารเฉพาะพ้ืนที่นั้นๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และคุณค่าของอาหารไทยการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และคุณค่าของอาหารไทย ซึ่งข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ออกไปเหล่านี้จะ
สร้างแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกบริโภคและกลับมาบริโภคอาหารไทยซ้ าอีกครั้งในอนาคต 

5.4.3 ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร ควรพัฒนาด้านความสะอาด
รวมถึงความเรียบร้อยของร้านอาหารและพนักงงานเพ่ือสร้างภาพจ าที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและท าให้
นักท่องเที่ยวมองภาพรวมอาหารไทยว่ามีความสะอาด ถูกหลักอนามัย และเลือกจะบริโภคอาหารไทย
ตลอดการเดินทางในประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชนหรือสถานที่ให้บริการอาหารควรควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ ปริมาณอาหารที่ให้ และราคาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าการรับประทาน
อาหารไทยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ คุ้มค่ากับเงิน ความพยายามและเวลาที่เสียไปในการ
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รับประทานอาหารไทยมื้อนั้นๆ รวมถึงผู้ประกอบการต้องชูจุดเด่นของสถานที่ให้บริการอาหารไทยที่มี
ความสะดวกในการหาและเข้าถึง สร้างภาพจ าว่าการกินอาหารไทยในขณะเดินทางท่องเที่ยวจะเป็น
วิธีหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายและท่องเที่ยวอย่างราบรื่นขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาการ
บริการให้มีลักษณะเฉพาะตัว ความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือของผู้ให้บริการอาหารไทย ด้วย
เหตุผลและปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกบริโภคอาหารไทยในระหว่างการ
ท่องเที่ยวและสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

5.4.4 ภาคการศึกษาของไทยสามารถน าแนวทางการสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในอนาคตเพ่ือหาแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร โดยหาวิธีในการมุ่งสร้างทุกปัจจัยของคุณค่าเชิงประสบการณ์ให้เกิดขึ้นเพ่ือสร้างความ
จงรักภักดีให้เกิดขึ้นมากที่สุด โดยเฉพาะปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer 
Return on Investment : CROI) ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีมากที่สุดจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
และสร้างประสิทธิภาพจากปัจจัยนี้ อีกทั้งจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ทุกปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้ภาพรวมของคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารสูงขึ้นอันจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิง
อาหารตามมา 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

  5.5.1 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นชาว
ยุโรปเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความสนใจด้านอาหารสูงเห็นได้จากยอดค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารสูงเป็นอันดับสองรองมาจากค่าใช้จ่ายด้านที่พักซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอ่ืน
ของโลก ส าหรับการด าเนินการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆเพ่ิมเติมที่มีการใช้จ่ายด้าน
อาหารสูงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยเช่นกัน เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน 
ญี่ปุ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยอันจะ
ช่วยเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้นอกเหนือจากกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป 

5.5.2 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาด้านคุณค่าเชิงประสบการณ์เพ่ือหาวิธีในการสร้าง
ความจงรักภักดีให้เกิดขึ้น จากผลการศึกษาพบว่าทุกองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว แต่ผู้วิจัยได้ค้นพบในระหว่างการทบทวนเอกสารว่าความ
พึงพอใจก็มีอิทพลต่อความจงรักภักดี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมปัจจัยความพึงพอใจเป็น
ปัจจัยคั่นกลาง หรือตัวแปรส่งผ่าน (Mediator variable) ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรที่ท าหน้าที่ส่งผ่าน
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อิทธิพลจากตัวแปรอิสระไปยังตัวแปรตามซึ่งอาจเป็นตัวแปรส าคัญที่ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณค่าเชิงประสบการณ์และความจงรักภักดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  และอาจช่วยเพ่ิมความ
จงรักภักดีให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เกิดมากข้ึนได้ 

5.5.3 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงอิทธิพลของคุณค่าเชิงประสบการณ์ต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารเพ่ือพิสูจน์ว่าการสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์ให้กับอาหาร
ไทยจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีขึ้นมาได้ใช่หรือไม่ และองค์ประกอบใดของคุณค่าเชิงประสบการณ์
ของอาหารไทยที่มีความโดดเด่นที่สุดส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารมากที่สุด  
ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาร่วมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ของอาหาร
ไทย เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่ออาหารไทยได้อย่างมีความเหมาะสมและถูก
ทิศทางยิ่งขึ้น 

5.5.4 การศึกษาครั้ งต่อไปควรมุ่ งศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค (Customer Return on Investment : CROI) ให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เนื่องจากปัจจัยนี้ส่งอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทยมากที่สุด โดยหาวิธีการที่จะพัฒนาและเพ่ิมปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 
(Customer Return on Investment : CROI) ให้มีค่าสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมระดับความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยให้สูงเพ่ิมข้ึนตาม 
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Research Questionnaire 
Topic: Loyalty Creation Guidelines for Culinary Tourism in Thailand  

Through the Experiential Value  
 

Department of Integrated Tourism and Hospitality Management  
Faculty of Tourism Management 

National Institute of Development Administration 
 ………………………………………………………… 

 
 

Explanation 
     1.This questionnaire is intended to study the influence factor between Experiential 
values and the loyalty of European tourists toward Thai culinary tourism.  
     2.This questionnaire is divided into 4 parts : 
Part I   :  General information of the respondents 
Part II  :  Screening question to determine the tourist's interest in food tourism  
Part III : A questionnaire measuring the level of opinions about Experiential Value for 
culinary tourism in Thailand 
Part IV :  A questionnaire measuring the level of opinions about loyalty of European 
tourists toward Thailand's culinary tourism   



Part I   :  General information of the respondents  

Instruction  :  Please mark ✓ in the box  corresponding to your actual situation or fill in the 
blank space.    

1. Gender       (1) Female              (2) Male 

 
2. Age  (1)  Less than 20 years     (2)  20 – 30 years           
             (3) 31 – 40 years             (4) 41 – 50 years             

 (5) 51 – 60 years             (6) More than 60 years 
 

 3. Education     (1) Undergrad Degree    (2) Bachelor            (3) Postgraduate 
 

4. Marital status    (1) Single     (2) Married      (3) Divorced       (4) Widowed 
 
5. Occupation       (1) Official              (2) State employees  (3) Employee 
     (4) Own business  (5) Student          (6) Housekeeper 

               (7) Others 
 

6. Nationality................................................  
 

 7. Monthly income           (1) Less than 1,280 Euro        (2) 1,280 – 2,565  Euro 
             (3) 2,566 – 3,848  Euro           (4) 3,849 – 5,130 Euro    (5) More than 5,130 Euro 
 

8. Number of visits to Thailand (include this time)      (1) 1 time   (2) 2 - 3 times  
                   (3) 4 – 5 times           (4) 6 – 7 times         (5) More than 8 times 
 
9. How do you know Thai food?  
    (1) Introduction of person                    (2) Travel brochure / Publications 
    (3) Advertising                                     (4) Internet / Social Media 
    (5) TV.                                                (6) Travel Agency 
    (7) Direct experience                            (8) Food guide book 
 
10. The most favorite Thai food ………………………………………………………………………………… 
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Part II   :  Screening question to determine the tourist's interest in food tourism 

Instruction  : Please mark ✓ in the box  corresponding to your actual situation. 

1. Did you eat Thai food during your trip in Thailand at least 3 meals? 

  Yes            No 

2. Have you ever participated in any Thai food or beverages activities while traveling  

in Thailand such as attending food festivals at all levels or traveling to a specific 
restaurant as planned at least once?     

      Yes            No 

 

Part III :   A questionnaire measuring the level of opinions about Experiential Value for  

culinary tourism in Thailand 

Instruction  : Please mark ✓ in the box  that represent your opinion on  the following 
statements. The numbers below represent the following comments: 

5 = strongly agree   4 = agree   3 = Neither/Nor agree   2 = disagree   1 = strongly disagree 

Factors related to Experiential Value 

Levels of opinions on 
Experiential Value for 

culinary tourism in Thailand 
5 4 3 2 1 

Aesthetics 
1. I think eating Thai food is very entertaining. 

     

2. I think Thai food is very creativity.      
3. Thai food appeals to all my five senses.      

4. Thai food display is attractive and food presented 
is delicate. 

     

5 .  The dining environment of quick serve Thai food 
stall or street food kiosk is aesthetically appealing. 
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Factors related to Experiential Value 

Levels of opinions on 
Experiential Value for 

culinary tourism in Thailand 

5 4 3 2 1 

 Playfulness 
1. Eating Thai food released me from reality. 

     

2. Eating Thai food makes me forget worries and 
everything else. 

     

3. Eating Thai food makes me feel like I am in another 
world. 

     

4. I enjoy everything about Thai food and helps me 
truly enjoy myself. 

     

5. I enjoy the warmth and passion of Thai food 
providers. 

     

6. Eating Thai food is very memorable for me.      

 Consumer return on investment : CROI 
1. Eating Thai food while traveling is an efficient way 
to manage my time and makes my life easier. 

     

2. It is convenience to find and reach quick serve Thai 
food stall or street food kiosk. 

     

3. How to eat Thai food is easy for me.      

4. Overall, Eating Thai food is a good economic value 
and I am happy with Thai food’s prices, the prices are 
acceptable and it is worth its price. 

     

6. I am willing to wait in line to eat Thai food.      
Service excellence 
1 .  When I think of Thai food, I think of service 
excellence. 

     

2. Thai food providers are friendly and always willing 
to help me. 
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Factors related to Experiential Value 

Levels of opinions on 
Experiential Value for 

culinary tourism in Thailand 

5 4 3 2 1 

3 .  Compared to other national food, Thai food is 
served uniquely. 

     

4 .  Thai food providers have professional culinary 
skills. 

     

5. Thai food providers are neat and clean.      
 

Part IV :  A questionnaire measuring the level of opinions about loyalty of European tourists 
toward Thailand's culinary tourism      

Instruction : Please mark ✓ in the box  that represent your opinion on  the following 
statements. The numbers below represent the following comments: 

5 = strongly agree   4 = agree   3 = Neither/Nor agree   2 = disagree   1 = strongly disagree 

Tourist loyalty 

Levels of opinions on Tourist  

loyalty toward Thailand's  

culinary tourism 

5 4 3 2 1 
1 .  When traveling in Thailand next time, Thai food 
will be my first choice. 

     

2. I am going to say positive things about Thai food.      

3. I will recommend Thai food to others.      

4. I am willing to revisit Thailand for eating Thai food.      

 
 

Thank you for the courtesy 
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ภาคผนวก ข 
แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเ้ชี่ยวชาญ 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136 

แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

 (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างความ
จงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ มีเกณฑ์การให้
คะแนนค่าดัชนี IOC ดังนี้ 

-1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด  
 0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 

  1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด 

 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่านที่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
Part   1 General information of the respondents 
1. เพศ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2. อายุ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3. ระดับการศึกษา   1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4. สถานะการสมรส 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5. รายได ้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6. อาชีพ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7. เชื้อชาติ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8. จ านวนครั้งในการเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. ท่านรู้จักอาหารไทยได้อย่างไร     1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10. อาหารไทยที่ชื่นชอบที่สุด 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่านที่ ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ตอนที่ 2 ค าถามเพื่อคัดเลือก (Screening question) เพื่อตรวจสอบความเป็นนักท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
Part 2    Screening question to determine the tourist's interest in food tourism 
11. คุณเคยรับประทานอาหารไทยระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่าง
น้อย 3 มื้อ ใช่หรือไม ่  
Did you eat Thai food during your 
trip in Thailand at least 3 meals?   

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

12. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารไทยหรือเครื่องดื่มในขณะเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น การเยี่ยมชม
ฟาร์มผู้ผลิตอาหารและชิมอาหารในแหล่ง
ผลิต การเยี่ยมชมตลาดที่จ าหน่ายอาหาร
ไทย การเข้าร่วมเทศกาลอาหารในทุกระดับ 
การเดินทางไปยังร้านอาหารที่เจาะจงตามที่
ได้วางแผนมาก่อน อย่างน้อย 1 ครั้ งใช่
หรือไม ่
Have you ever participated in any 
Thai food or beverages activities 
while traveling in Thailand such as 
visiting food producers and tasting 
local food, visiting Thai Food Market, 
attending food festivals at all levels 
or traveling to a specific restaurant as 
planned at least once? 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่านที่ ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ตอนที่  3 ค าถามวัดระดับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) ของการท่องเที่ยว
เชิงอาหารในประเทศไทย 
Part 3   A questionnaire measuring the level of opinions about Experiential Value 
for culinary tourism in Thailand 
I. Aesthetics 
13. การรับประทานอาหารไทยเป็นเรื่องที่
รื่นรมย์มาก  
Eating Thai food is very entertaining. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

14. อาหารไทยมีความสร้างสรรค ์
Thai food is very creativity. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

15. อาหารไทยดึงดูดความรู้สึกทั้ง 5 ด้าน 
(รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)  
Thai food appeals to all my five 
senses. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

16. การจัดวางของอาหารไทยมีความน่า
ดึ ง ดู ด  แล ะอาห า รที่ น า เ สนอมี ค ว าม
ละเอียดอ่อน 
Thai food display is attractive and 
food presented is delicate. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

17. บรรยากาศของสถานที่ให้บริการอาหาร
ไทยมีความดึงดูดตา 
The dining environment of Thai food 
provider place is aesthetically 
appealing. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่านที่ ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

18. การตกแต่งภายในและภายนอกของ
สถานที่ให้บริการอาหารไทยท าให้เกิดภาพ
ประทับใจ  
The interior and exterior of Thai food 
provider place makes a strong visual 
impression on me. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

II. Playfulness 
19. การกินอาหารไทยช่วยให้เหมือนหลุด 
ออกจากความเป็นจริง  
Eating Thai food released me from 
reality. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

20. การกินอาหารไทยท าให้ลืมความกังวล
และลืมทุกสิ่งทุกอย่าง  
Eating Thai food makes me forget 
worries and everything else. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

21. การกินอาหารไทยท าให้รู้สึกเหมือนอยู่
ในอีกโลกหนึ่ง Eating Thai food makes 
me feel like I am in another world. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

22. ฉันเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ
อาหารไทยและช่วยให้ฉันได้รับความสุขจาก
ตัวเองอย่างแทจ้ริง  
I enjoy everything about Thai food 
and helps me truly enjoy myself. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

23. ฉันเพลิดเพลินกับความอบอุ่นและความ
มุ่งมั่นตั้งใจของผู้ให้บริการอาหารไทย  
I enjoy the warmth and passion of 
Thai food providers. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่านที่ ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

24. การกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจ า 
Eating Thai food is very memorable 
for me. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

III. Customer Return on Investment 
: CROI 
25. การรับประทานอาหารไทยในขณะที่
เดินทางท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลา
และท าให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น  
Eating Thai food while traveling is an 
efficient way to manage my time and 
makes my life easier. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

26. มีความสะดวกในการหาและเข้าถึง
สถานทีใ่ห้บริการอาหารไทย  
It is convenience to find and reach 
Thai restaurant. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

27. วิธีการรับประทานอาหารไทยเป็นสิ่งที่
ง่าย  
How to eat Thai food is easy for me. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

28. โดยรวมแล้วการกินอาหารไทยมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีความสุขกับราคา
อาหารไทย ราคายอมรับได้และถือว่าเป็น
ราคาทีคุ่้มค่า  
Overall, Eating Thai food is a good 
economic value and I am happy with 
Thai food’s prices, the prices are 
acceptable and it is worth its price. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่านที่ ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

29. ยินดีที่จะรอคอยต่อแถวเพ่ือกินอาหาร
ไทย   
I am willing to wait in line to eat Thai 
food. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

IV. Service excellence 
30. เมื่อคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็น
เลิศ  
When I think of Thai food, I think of 
excellence. 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

31. ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความเป็นมิตร
และเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 
Thai food providers are friendly and 
always willing to help me. 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

32. เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน 
ๆ  อาหาร ไทยมี ลั กษณะการบริ ก า รที่
เฉพาะตัว  
Compared to other national food, 
Thai food is served uniquely. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

33. ผู้ ให้บริการอาหารไทยมีทักษะการ
ท าอาหารแบบมืออาชีพ  
Thai food providers have professional 
culinary skills. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

34. ผู้ให้บริการอาหารไทยมีความสะอาด
และเรียบร้อย  
Thai food providers are neat and 
clean. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่านที่ ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ตอนที่ 4 ค าถามวัดระดับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย  
Part 4   A questionnaire measuring the level of opinions about loyalty of 
tourists to Thailand's culinary      
35. เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ครั้งต่อไป อาหารไทยจะเป็นตัวเลือกแรก
ส าหรับมื้ออาหาร  
When traveling in Thailand next time, 
Thai food will be my first choice. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

36. ยินดีจะพูดถึงสิ่ งที่ เป็นบวกเกี่ยวกับ
อาหารไทย  
I am going to say positive things about 
Thai food. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

37. ยินดีจะแนะน าอาหารไทยแก่คนอ่ืนๆ  
I will recommend Thai food to others. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

38. ยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้ง
เพ่ือรับประทานอาหารไทย  
I am willing to revisit Thailand for 
eating Thai food. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
การทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  

(Cronbach's Alpha Coefficiet) 
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การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha Coefficiet) 
 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-
test) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน และค านวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตามวิธีการของ 
ครอนบาท (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.936 จ าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) มีค่าเท่ากับ 
0.864 ด้านความสนุกสนาน (Playfulness) มีค่าเท่ากับ 0.760 ด้านผลตอบแทนย้อนกลับของ
ผู้บริโภค (Consumer return on investment : CROI) มีค่าเท่ากับ 0.773 ด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
(Service excellence) มีค่าเท่ากับ 0.708 ระดับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 0.871 ซ่ึงจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficiet) ที่มีค่ามากกว่า 0.70 ท าให้เครื่องมือของงานวิจัยที่สร้างขึ้นมานี้มีความเชื่อมั่นและ
เหมาะสมจึงสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ 
 

Item-Total 
Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Mean if 
Variance 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s  
Alpha if item 

Deleted 

Aes1 106.13 169.292 .719 .932 

Aes2 106.18 171.994 .711 .932 
Aes3 106.00 173.744 .660 .933 

Aes4 106.00 173.846 .566 .934 
Aes5 106.30 171.344 .670 .932 

Aes6 106.18 177.328 .509 .935 

Play1 105.95 179.792 .428 .936 
Play2 106.03 176.538 .474 .935 

Play3 106.33 176.943 .567 .934 

Play4 106.23 169.871 .703 .932 
Play5 106.00 172.205 .705 .932 
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ตารางแสดงผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ (ต่อ) 
 

Item-Total 
Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Mean if 
Variance 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’ 
Alpha if Item 

Deleted 

Play6 105.95 176.049 .623 .933 
CROI1 106.00 177.231 .542 .934 

CROI2 106.13 175.394 .641 .933 

CROI3 106.08 182.174 .275 .938 
CROI4 106.18 166.9917 .747 .931 

CROI5 106.23 170.128 .714 .932 
Ser1 106.13 180.061 .425 .936 

Ser2 106.18 180.661 .386 .936 

Ser3 105.88 180.112 .485 .935 
Ser4 106.13 171.497 .716 .932 

Ser5 106.33 167.815 .673 .933 

L1 105.93 175.302 .659 .933 
L2 105.85 177.823 .497 .935 

L3 105.85 180.233 .421 .936 

L4 106.03 176.743 .501 .935 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 40 N of Items = 26 
Alpha = .936 
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ตารางแสดงผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) 
 
 

Item-Total 
Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Mean if 
Variance 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’ 
Alpha if Item 

Deleted 

Aes1 20.97 11.871 .654 .843 
Aes2 21.03 12.281 .710 .832 

Aes3 20.85 12.438 .719 .832 
Aes4 20.85 11.823 .710 .832 

Aes5 21.15 12.079 .661 .841 

Aes6 21.03 13.666 .509 .865 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 40 N of Items = 6 

Alpha = .864 
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ตารางแสดงผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของปัจจัยด้านความสนุกสนาน 
(Playfulness) 
 

Item-Total 
Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Mean if 
Variance 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’ 
Alpha if Item 

Deleted 

Play1 21.10 8.810 .473 .733 

Play2 21.17 8.199 .461 .737 
Play3 21.47 8.666 .499 .727 

Play4 21.38 7.471 .559 .710 

Play5 21.15 8.285 .488 .729 
Play6 21.10 8.503 .552 .714 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 40 N of Items = 6 
Alpha = .760 
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ตารางแสดงผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับ
ของผู้บริโภค (Consumer Return on Investment : CROI) 
 

Item-Total 
Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Mean if 
Variance 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’ 
Alpha if Item 

Deleted 

CROI1 16.70 7.600 .473 .755 

CROI2 16.83 6.815 .705 .686 
CROI3 16.78 8.025 .327 .797 

CROI4 16.88 5.651 .660 .690 

CROI5 16.92 6.328 .611 .708 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 40 N of Items = 5 

Alpha = .773 
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ตารางแสดงผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของปัจจัยด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence) 
 

Item-Total 
Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Mean if 
Variance 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’ 
Alpha if Item 

Deleted 

Ser1 16.80 6.318 .361 .698 

Ser2 16.85 6.387 .330 .709 
Ser3 16.55 6.510 .379 .693 

Ser4 16.80 4.779 .672 .565 

Ser5 17.00 4.000 .634 .583 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 40 N of Items = 5 

Alpha = .708 
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ตารางแสดงผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้านความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทย 
 

Item-Total 
Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Mean if 
Variance 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’ 
Alpha if Item 

Deleted 

L1 13.25 4.244 .702 .844 

L2 13.17 3.943 .769 .817 
L3 13.17 4.456 .656 .861 

L4 13.35 3.669 .781 .813 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 40 N of Items = 4 

Alpha = .871 
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