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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ(1) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวิตที่มีต่อ
การบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ (2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีต่อการบริ โภค
อาหารท้องถิ่นภาคใต้ โดยประชากรที่ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวและบริ โภค
อาหารท้องถิ่นภาคใต้ การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมจากตัวอย่างทั้งสิ้ น 1,200 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis: MRA)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิตมีอิทธิ พลในเชิงลบต่อการบริ โภคอาหาร
ท้องถิ่นภาคใต้ ในขณะที่ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวกลับมีอิทธิ พลในเชิ งบวกต่อการบริ โภค
อาหารท้องถิ่นภาคใต้ ดังนั้นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ตอ้ งเริ่ มจากการสร้าง
ความเชื่อมัน่ เรื่ องผลกระทบต่อสุ ขภาพและชีวิต รวมทั้งการส่ งเสริ มแรงจูงใจในการท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง
ควรสนับสนุนปั จจัยทางด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั การท่อง
เที่ยวและการบริ โภคอาหารท้องถิ่น สําหรับสมการพยากรณ์ในการประเมินการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาค
ใต้ คือ ŷi = 1.286+0.010x1i+0.0962i +0.0703i +0.0034i +0.0315i +0.0126i +0.0437i+0.0328i +0.0349i
และจากสมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนมาตรฐานคือ ẑy = 0.001x1i+0.0832i +0.0643i +0.0034i
+0.0255i +0.0156i +0.0487i+0.0288i +0.0119i
คําสํ าคัญ : การบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวิต
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
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ABSTRACT
This purpose of research is studying for (1) the influence of risk factors affect to the health and living for
the consumption of the southern local food. (2) the influence of motivation for traveling affect to the
consumption of the southern local food. The population for this research is Thai tourists who travel
and consume the southern local food. The studying of this research is used by methodology of the
quantitative research. Using the questionnaire as the method in collecting information from
sampling totally amount of 1,200 persons and the analyzing technique by the method of Multiple Linear
Regression Analysis: MRA.
The result of this research found that the risk factors of the health and living for the consumption of
the southern local food effect on the negative result. On the other hand, the factor of motivation for tourism
affect to the consumption of the southern local food in the positive result. Therefore, to
promote the tourism for the southern local food consumption initiates from the maker of
reliability affects both the health and living. Moreover, it should be promoting and
motivating in the tourism seriously by using the method of encouraging the factors for the travel
motivation. In order to increase the benefit effective with the tourism and the southern local food.
For the equation of forecast in evaluation of the southern local food consumption as following;
ŷ i = 1.286+0.010x1i+0.0962i +0.0703i +0.0034i +0.0315i +0.0126i +0.0437i+0.0328i +0.0349i and
regression equation that calculates by using the standard score is ẑy = 0.001x1i+0.0832i +0.0643i
+0.0034i +0.0255i +0.0156i +0.0487i+0.0288i +0.0119i
Keywords : the southern local food consumption, Thai tourists, the risk factors of the health and living,
the motivation in tourism.

บทนํา
อาหารท้องถิ่นมีบทบาทในการแนะนํานักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสในรสชาติใหม่ ๆ และประเพณี
วัฒ นธรรมการบริ โ ภคที่ แ ตกต่ า งกัน ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว การบริ โ ภคอาหารท้อ งถิ่ น สามารถเป็ น
แรงผลักดันที่สาํ คัญให้กบั สถานที่ท่องเที่ยว (Fields, 2002) ดังนั้นองค์กรและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
ควรมีการพิจารณาว่าอาหารเป็ นส่ วนหนึ่ งในการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นกลยุทธ์การตลาดโดยรวม (Hjalager &
Corigliano, 2000)ความสําเร็ จของกลยุทธ์การตลาดสําหรับการบริ โภคอาหารที่เป็ นส่ วนสําคัญในการ
ท่องเที่ยวจะขึ้นอยูก่ บั ความเข้าใจในทางเลือกที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจด้านอาหารท้องถิ่น แต่การวิจยั
ส่ วนน้อยได้กาํ หนดแรงจูงใจในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ เกี่ ยวข้องกับการเลื อกอาหารท้องถิ่ นและความน่ า
สนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ งแรงจูงใจที่เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นมีแนวความคิดสี่ ประเภได้แก่ แรงจูงใจ
ด้านร่ างกาย แรงจูงใจทางวัฒนธรรม แรงจูงใจระหว่างบุคคล สถานะและแรงจูงใจที่ ได้การยกย่อง
จากปั จจัยพื้นฐานที่กล่าวมาทั้งสี่ ประเภทรวมถึงเจ็ดแรงจูงใจที่มีศกั ยภาพได้แก่ แสวงหาความตื่นเต้น
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หนี จากสิ่ งที่ปฏิบตั ิเป็ นประจํา ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ใส่ ใจสุ ขภาพตนเอง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน แสวงหาการยกย่องจากการท่องเที่ยวก่อนผูอ้ ื่น (Fields, 2002)
การบริ โภคอาหารในการท่องเที่ยว เป็ นบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งในการบริ โภคของนักท่องเที่ยว
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ม ัก ถู ก มองข้า มและไม่ ไ ด้ถู ก กล่ า วถึ ง ในวรรณกรรมการท่ อ งเที่ ย ว Kim, Eves &
Scarles, 2009) เหตุ ที่ ถู ก มองข้า มเนื่ อ งจากเป็ นความคิ ด แบบดั้ง เดิ ม ที่ ว่า อาหารเป็ นเพี ย งส่ ว นหนึ่ ง
ของการท่ อ งเที่ ย วเพราะการรั บ ประทานอาหารเป็ นกิ จ วัต รประจํา วัน ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว จากงาน
วิ จ ัย ของ Fields (2002) พบว่ า อาหารท้อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการผลัก ดัน ให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม
สํ า คั ญ องค์ ก รด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจึ ง พิ จ ารณาใช้ อ าหารเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
ในการท่ อ งเที่ ย ว ปั จ จัย สํ า คัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ โภคอาหารและการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งปั จ จัย เหล่ า นี้ คํา นึ ง ถึ ง ในแง่ ข องลัก ษณะพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(Richards, 2002) การให้บริ การด้านอาหารแก่นกั ท่องเที่ยวเป็ นการบริ การด้านหนึ่ งที่มีความสําคัญอย่าง
ยิง่ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สาํ คัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องบริ โภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิต ถ้าอาหารที่จดั
ไว้บริ การไม่ปลอดภัยจนทําให้เกิ ดการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกิ ดจากอาหารและเครื่ องดื่ มเป็ นสื่ อแล้วก็จะ
มีผลกระทบเชิงลบอย่างรุ นแรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวได้ (Chang, Kivela & Mak, 2010)
ดัง นั้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ โ ภคอาหารท้อ งถิ่ น ภาคใต้ข อง
นักท่องเที่ยวชาวไทยประกอบด้วยปั จจัยด้านความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิต แรงจูงใจในการเดิ นทาง
ซึ่ งปั จจัยที่ กล่ าวมานั้นอาจจะส่ งผลกระทบในเชิ งบวกและลบต่ ออาหารท้องถิ่ นภาคใต้ที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นคือ อาหารจะมีรสเผ็ดร้อน เค็ม และเปรี้ ยว รสชาติโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะซึ่งส่ วนใหญ่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั คุน้ เคยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย

การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาเนื้อหาข้อมูล แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่
แนวความคิดความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและชีวติ (Pliner & Hobden 1992) ในการลิ้มลองความแปลกใหม่ใน
อาหารเป็ นพฤติกรรมส่ วนบุคคลและที่กาํ หนดไว้วา่ “ความไม่เต็มใจที่จะรับประทานและหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่มีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและอาหารที่ไม่คุน้ เคยในรสชาติ
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในท่องเที่ยว Fields (2002) ได้อธิบายว่าแรงจูงใจที่เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น
สามารถแนวความคิดในสี่ ประเภทได้แก่ แรงจูงใจด้านร่ างกาย แรงจูงใจทางวัฒนธรรม แรงจูงใจระหว่าง
บุคคล สถานะและแรงจูงใจที่ได้การยกย่อง
แนวคิดการบริ โภคอาหารของนักท่องเที่ยว ปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการบริ โภคอาหารในบริ บท
ของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันสามารถแบ่งออกเป็ นสามประเภทหลัก ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยว (2) การ
บริ โภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยว และ (3) สิ่ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว อาหารในแหล่งท่องเที่ยวนํา
เสนอปัจจัยต่างๆเช่น ประสาทสัมผัส คุณลักษณะ เนื้อหาอาหาร วิธีการปรุ งอาหาร สภาพแวดล้อมที่มีส่วน
ช่วยในหัวข้อปัจจัยต่างๆเช่น วิธีการกิน ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ การสื่ อสารทางการตลาด การให้บริ การ
และภูมิทศั น์บริ การ (Kim et al, 2009 Chang et al, 2010)
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยด้ านความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพและชีวติ
- ไม่ทราบถึงส่ วนประกอบของอาหาร
- โรคที่เกิดจากอาหาร
- ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพที่เป็ นอุปสรรค์
ต่อการท่องเที่ยว
- ความมัน่ ใจในคุณภาพของอาหาร

แรงจูงใจในการท่ องเทีย่ ว
- ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
- เลี่ยงสิ่ งที่ทาํ เป็ นประจํา ต้องการพักผ่อน
- สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริ ง
- ความสัมพันธ์กนั ระหว่างครอบครัว เพื่อน
และกลุ่มนักท่องเที่ยว
- รู ปแบบของท่องเที่ยวกิจกรรมต่าง ๆ
- ความห่วงใยต่อสุ ขภาพ
- การบอกเล่าต่อกัน
- ศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ความภูมิใจที่ได้ไปในสถานที่ใหม่ ๆ
- เยีย่ มชมสถานที่ต่าง ๆ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การบริโภคอาหารท้ องถิน่ ภาคใต้
ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิตที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่น
ภาคใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย

สมมติฐานของงานวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิตมีอิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่น
ภาคใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H0: ปั จจัยด้านความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ ไม่มีอิทธิพลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
H1: ปั จจัยด้านความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิตมีอิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
H0: แรงจูงใจในการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
H1: แรงจูงใจในการท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่ นภาคใต้ของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคใต้
4 จังหวัดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556) แต่เนื่ องจากหน่วย
ของประชากรไม่สามารถระบุหรื อทราบขนาดและจํานวนที่แน่นอนชัดเจนได้
กลุ่มตัวอย่าง การกําหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่ มตัวอย่างของ Yamane (1967) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน +-1% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้จาํ นวน 400 คน
ผูว้ จิ ยั จึงเพิ่มจํานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นอีก 200% ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างเดิม 400 คน นัน่ คือ
800 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้จะมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 400 + 800 = 1,200 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จึงได้กลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 300 คน (ดังตารางที่ 1) ซึ่งจะควบคุม
จํานวนตัวอย่างให้ได้ตามจํานวนที่ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดไว้แต่ละจังหวัดและใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างจากนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางในสถานที่ ท่องเที่ ยว
ที่สาํ คัญของจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 จังหวัด
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภค
อาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ส่ วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้
3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบวิธีการศึ กษาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
การสรุ ปรวบรวมปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ แล้วนํามาพัฒนาเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้วยวิธีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเนื้อหาและความเข้าใจของแบบสอบถาม
เพื่อประเมินว่า คําถามแต่ละข้อมีความตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั และหัวข้อหรื อไม่ โดยใช้วิธีการ
Item-Objective Congruency Index (IOC) หากข้อคําถามใดมีคะแนนตํ่ากว่า 0.5 ผูว้ ิจยั จะพิจารณาตัด
ออกจากแบบสอบถาม จากนั้นจึ งปรั บแก้ไขคําชี้ แจงในการตอบแบบสอบถามและถ้อยคําในบางข้อ
คําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาทดสอบเบื้องต้น (Pretest) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 ราย แล้วหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของมาตรวัดโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
(Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.7 ทั้งสิ้ น จึงถือได้ว่า
แบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือ แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจยั
4. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกนําไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้เป็ นหลัก โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป SPSS ซึ่ งสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ใช้สาํ หรับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) ใช้สาํ หรับวิเคราะห์
ผลของระดับปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ และ Multi-Regression โดยกําหนดค่านัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อให้ได้ตวั Math Model ที่สามารถพยากรณ์อิทธิพลของตัวปั จจัย
ตัวแปรต่างๆให้มีความถูกต้องตรงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม
5. การตรวจสอบข้ อสมมติของ Regression Analysis
ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลให้ตรงตามข้อกําหนดในการใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ข้อกําหนดเหล่านี้ประกอบด้วย การกระจายแบบปกติของข้อมูล
(NormalDistribution) และพหุสมั พันธ์ (Multicollinearity)
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สรุปผลการวิจยั
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักท่ องเทีย่ ว
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีจาํ นวน 720 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.0
ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 480 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ส่ วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี
จํานวน 361 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.1 รองลงมามีอายุ 30-39 ปี จํานวน 360 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.0 อายุ
20-29 ปี จํานวน 240 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.0 อายุ 15-19 ปี จํานวน 120 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10 และมีอายุ
50-59 ปี น้อยที่สุด จํานวน 119 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.9 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 601 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 50.1 รองลงมาอยูใ่ นสถานภาพโสด จํานวน 480 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.0 และอยูใ่ นสถานภาพหม้าย/
หย่าร้างจํานวน 119 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.9 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน 841
ราย คิดเป็ นร้อยละ 70.8 และระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 359 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.2 ประกอบอาชีพอิสระ
มากที่สุดจํานวน 359 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.9 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรจํานวน 240 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 20.0 อาชีพพนักงานบริ ษทั จํานวน 121 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.1 อาชีพแม่บา้ นจํานวน 121 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 10.1 อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาจํานวน 120 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.0 อาชีพข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 120 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.0 และว่างงานจํานวน 119 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.9 ส่ วนใหญ่มีรายได้
10,001-20,000 บาท จํานวน 600 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมามีรายได้ต่าํ กว่า 10,000บาท จํานวน 479
ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.9 และมีรายได้ 20,001-30,000 น้อยที่สุด จํานวน 121 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.1
2. พฤติกรรมของนักท่ องเทีย่ ว
มี วตั ถุประสงค์ในการเดิ นทางท่องเที่ ยวเพื่อความบันเทิ ง/พักผ่อนมากที่ สุดจํานวน 721 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 60.1 รองลงมาเพื่อมาเยี่ยมญาติ/เพื่อนจํานวน 359 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.9 และมาเพื่อ
ปฏิบตั ิงานจํานวน 120 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ส่ วนใหญ่มีผรู ้ ่ วมเดินทางในประเภทครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
จํานวน 602 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.2 ประเภทหมู่คณะจํานวน 598 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.8 ส่ วนใหญ่เดิน
ทางมาในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. จํานวน 524 ราย คิดเป็ นร้อยละ 43.7 รองลงมาเดินทางในช่วง ต.ค.-ม.ค.
จํานวน 394 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.8 และเดินทางในช่วง พ.ค.-ก.ย.น้อยที่สุดจํานวน 282 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 23.5
มีรูปแบบในการเดิ นทางท่องเที่ยวคือจัดการเดิ นทางมาเองมากที่สุดจํานวน 601ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 50.1 จัดเดินทางผ่านบริ ษทั นําเที่ยวจํานวน 480 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.0 และจัดการเดินทางบาง
ส่ วน และบริ ษทั นําเที่ยวจัดให้บางส่ วนจํานวน 119 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.9 วันและเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่คือวันหยุดยาว/เทศกาลต่าง ๆจํานวน 519 ราย คิดเป็ นร้อยละ 43.3 วันเสาร์-อาทิตย์จาํ นวน 394
ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.8 วันลาพักผ่อน/ลาพักร้อนจํานวน 203 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.9 และวันธรรมดา
จํานวน 84 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.0 มีจาํ นวนวันที่ต้ งั ใจท่องเที่ยวภาคใต้ในครั้งนี้ จาํ นวน 3 วันมากที่สุด
จํานวน 720 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 2 วันจํานวน 242 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.2 ตามด้วย 4วัน
จํานวน 154 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.8 และ 5วันน้อยที่สุดจํานวน 84 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.0
มีค่าใช้จ่ายต่อคนในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ 5,001-10,000 บาทมากที่สุดจํานวน 601 ราย
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คิดเป็ นร้อยละ 50.1 รองลงมาอยูท่ ี่ต่าํ กว่า 5,000 บาท จํานวน 474 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.5 และ 10,00115,000 บาท จํานวน 125 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.4 ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อมื้อในการรับประทาน
อาหารท้องถิ่นภาคใต้จาํ นวน 100-200 บาท จํานวน 599 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.9 รองลงมาคือตํ่ากว่า 100
บาท จํานวน 360 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.0 201-300 บาทจํานวน 121ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.1 และ 300-400
บาท จํานวน 120 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.0
รู ปแบบกิ จกรรมการท่องเที่ ยวด้านอาหารท้องถิ่ นส่ วนใหญ่ที่นักท่องเที่ ยวชื่ นชอบมากที่ สุดคือ
พาไปชิมอาหารจํานวน 480 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือเยีย่ มชมท้องถิ่นแหล่งของอาหารจํานวน
254 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.2 เยี่ยมชมงานเทศกาลอาหารจํานวน 226 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.8 เยี่ยมชม
งานเทศกาลอาหารจํานวน 154 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.8 และชิมอาหารจากพ่อครัวที่มีชื่อเสี ยงจํานวน 86
ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.2
3. ปัจจัยความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพและชีวติ
ปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ ในภาพรวมพบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจํานวน
1,200 ราย มีความคิดเห็นของข้อมูลด้านปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อคําถามทุกข้ออยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุดทั้งหมด เรี ยงลําดับดังนี้ ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพส่ งผลกระทบกับอุปสรรคการท่องเที่ยว ความไม่คุน้
เคยกับอาหาร ไม่ทราบถึงส่ วนประกอบหรื อสิ่ งที่อยู่ในอาหารที่จะไม่กล้าที่จะลองรับประทาน ความ
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพกับโรคที่เกิดจากอาหาร โรคที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคท้องร่ วง ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและ
ชี วิตในการลิ้มลองอาหารที่ แปลกใหม่ และ ความมัน่ ใจและความไว้วางใจในคุณภาพอาหารท้องถิ่ น
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47, 4.45, 4.41, 4.39 และ 4.36 ตามลําดับ
4. ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการท่ องเทีย่ ว
ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในภาพรวมพบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจํานวน
1,200 ราย มีความคิดเห็นของข้อมูลด้านปั จจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อคําถามทุกข้ออยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุดเกือบทุกข้ออันประกอบไปด้วยรู ปแบบของท่องเที่ยวกิจกรรมต่าง ๆ เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น
อนุ สาวรี ย ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และความงามของธรรมชาติ ความสัมพันธ์กนั ระหว่างครอบครัว
เพื่อนและกลุ่ มนักท่ องเที่ ยว ประสบการณ์ ที่น่าตื่ นเต้น การบอกเล่ าแบบปากต่ อปาก ความห่ วงใย
ต่อสุ ขภาพ เลี่ยงสิ่ งที่ทาํ เป็ นประจํา ต้องการพักผ่อน ศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสัมผัส
ประสบการณ์ที่แท้จริ ง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47, 4.45, 4.43, 4.42, 4.42, 4.41, 4.39, 4.38 และ 4.38 ตามลําดับ
มี เพียงข้อคําถามความภูมิใจที่ ได้ไปในสถานที่ ท่องเที่ ยวใหม่ ๆ เพียงข้อเดี ยวเท่ านั้น ที่ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.18
5. การบริโภคอาหารท้ องถิน่ ภาคใต้
การบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ในภาพรวมพบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจํานวน
1,200 ราย มี ค วามคิ ด เห็ น ของข้อ มู ล ด้า นการบริ โ ภคอาหารโดยรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อคําถามทุกข้ออยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเกือบทุก
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ข้อ เริ่ มจากด้านการนําเสนอรู ปแบบอาหารท้องถิ่น ประกอบไปด้วย อาหารมีให้เลือกหลากหลายประเภท
สี สนั น่ารับประทาน รสชาติ ความอร่ อยของอาหาร วิธีการรับประทานที่เป็ นเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
ความสดใหม่ของอาหาร วิธีการปรุ งอาหาร ใช้วตั ถุดิบท้องถิ่น ความแปลกใหม่และกิจกรรมด้านอาหาร
(การสอนทําอาหาร) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64, 4.64, 4.54, 4.53, 4.52, 4.52, 4.52, 4.51, 4.49 และ 4.48 ตาม
ลําดับ ส่ วนด้านคุณค่าทางโภชนาการ คุณประโยชน์ต่อร่ างกาย ประกอบไปด้วย ขมิ้น ช่วยเป็ นยาระบาย
แก้ทอ้ งเฟ้ อ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ต่อต้านอนุ มูลอิสระ ไตปลา มีแคลเซี ยมและไอโอดีน นํ้าบูดู
มีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต และ วิตามิน รวมทั้ง
แร่ ธาตุอื่น ๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก ยอดมะพร้าว มีใยอาหารสูง ช่วยระบบย่อยอาหาร สะตอ
ช่วยขับลมในลําไส้ ช่วยขับปั สสาวะ มีฤทธิ์ ลดนํ้าตาลในเลือด ช่วยลดความดันโลหิ ต และไม่เกิดหลอด
เลือดอุดตัน ผักเหนาะ สรรพคุณเป็ นยาสมุนไพร และเป็ นยารักษาโรค และเครื่ องแกง ความเผ็ดร้อนช่วย
ให้ร่างกายอบอุ่น ป้ องกันการเจ็บป่ วย ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนเลือดดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56, 4.55, 4.49,
4.48, 4.48, 4.48 และ 4.45 ตามลําดับ ส่ วนด้านราคาและความคุม้ ค่า ประกอบไปด้วย คุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย
ราคาเหมาะสมกับร้านอาหาร แสดงราคาอาหารไว้ชดั เจนและราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร โดยมีค่า
เฉลี่ย 4.57, 4.52, 4.52 และ 4.50 ตามลําดับ ด้านแหล่งข้อมูลการบริ โภคอาหารท้องถิ่นประกอบไปด้วย
อินเตอร์ เน็ต/เว็บไซต์, สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม เพื่อน/สมาชิกครอบครัว โทรทัศน์/
ภาพยนตร์/รายการท่องเที่ยว หนังสื อ/นิตยสารท่องเที่ยว บริ ษทั ท่องเที่ยว/เอเย่นต์ ประสบการณ์เดิม ศูนย์
ข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แผ่นพับ/เอกสารท่องเที่ยว และ ท้องถิ่น/สํานักงานการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.59, 4.55, 4.54, 4.53, 4.50, 4.52, 4.51, 4.50, 4.45, 4.45 และ 4.45 ตามลําดับ ด้านความ
สะดวกในการหาซื้ อรับประทานประกอบไปด้วย ใกล้แหล่งวัตถุดิบ/แหล่งผลิตอาหาร, หาซื้ อรับประทาน
ได้ง่ายและ จํานวนของร้านอาหารและภัตตาคารมีมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.52, 4.51 และ 4.45 ตามลําดับ ด้าน
การให้บริ การ ประกอบไปด้วย อาหารเพื่อสุ ขภาพ ความสะอาด ถูกสุ ขลักษณะ อาหารปลอดภัย ไม่เสี่ ยง
ต่อสุ ขภาพและชีวิต อาหารมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ และ อาหารท้องถิ่นคุณสมบัติเป็ นยาสมุนไพร
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58, 4.51, 4.50, 4.49 และ 4.48 ตามลําดับ ด้านภูมิทศั น์บริ การประกอบไปด้วย พื้นที่กว้าง
ขวาง จอดรถสะดวกสบาย, บรรยากาศร่ มรื่ น มีความเป็ นวิถีชุมชนท้องถิ่นและทําเลที่ต้ งั มีความสะดวก
เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61, 4.37 และ 4.37 ตามลําดับมีเพียงข้อคําถามในด้านภูมิทศั น์บริ การในข้อ
อาคาร สถานที่ สะอาดเหมาะสมเพียงข้อเดียวเท่านั้น ที่อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.18

การทดสอบสมมติฐาน
หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลว่าตรงตามข้อกําหนดเบื้องต้น (Assumption) ของการ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแล้ว จึงทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองที่สร้างตามกรอบแนวคิด
ของงานวิจยั
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๑๑

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ และแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้
Model
1

แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS

df

MS

48.327
34.033
82.360

2
1197
1199

24.164
0.86

F

sig

281.877** 0.000

** หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 แสดงว่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้
ปัจจัย

b

SE

Beta

t

p

ปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ

-0.216

0.039

-0.282

-5.578**

0.000

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว

0.450

0.094

0.574

4.449**

0.000

R2 ที่ปรับแล้ว = 0.607 ค่าคงที่ = 1.248
** หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านปัจจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปั จจัยเหล่านี้
ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ได้ร้อยละ 60.70 ถ้าทราบค่าตัวแปร
จะสามารถคาดคะเนค่าของการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ได้จากสมการถดถอยในรู ปสมการถดถอย
ที่คาํ นวณได้ในรู ปแบบคะแนนดิบ คือ ŷ i = 1.248-0.216x1i+0.4502i จากสมการถดถอยจะได้วา่ ถ้าปัจจัย
ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเป็ น 0 คาดว่าระดับการบริ โภคอาหารท้องถิ่น
ภาคใต้เท่ากับ 1.248 และจากสมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนมาตรฐานคือ ẑy = -0.282x1i+0.5742i
โดยสามารถจัดระดับความเข้มของอิ ทธิ พลที่ เกิ ดขึ้ นได้จากมากไปน้อยได้จากสัมประสิ ทธิ์
ของตัวแปร ได้วา่ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว (Beta = 0.450) มีอิทธิพลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้
มากกว่าปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ (Beta = -0.216)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05

H1 : ปัจจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ มีอิทธิพลต่อ
การบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้
H2 : แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการบริ โภค
อาหารท้องถิ่นภาคใต้

ยอมรับ
ยอมรับ

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลเรี ยงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวติ ที่มีต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้
ปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวิตมีอิทธิ พลในเชิงลบต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่ ง
อาจมีผลมาจากการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเท่านั้น นักท่องเที่ยว
น้อยคนนักที่ต้ งั ใจเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้น นักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่จึงยังมีความกังวลว่าอาหารที่ลิ้มลองนั้นมีกรรมวิธีในการปรุ งหรื อใช้วตั ถุดิบที่สะอาดพอหรื อไม่ จึง
กลัวที่จะได้รับผลกระทบหรื อเกิดโรคจากอาหารนั้น เช่น หากทานแล้วท้องเสี ย จะทําให้การท่องเที่ยว
หมดความสนุกได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mitchell & Hall (2003) ที่พบว่านักท่องเที่ยวมักจะกลัว
การทดลองทานอาหารที่แปลกหรื อไม่คุน้ เคย อันเนื่องมาจาก รสชาติที่ไม่คุน้ เคย การไม่ทราบถึงกรรมวิธี
ในการปรุ งอาหารสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ สารี ประคินกิจและชาญชัย ประคินกิจ (2552) ที่ศึกษา
เรื่ องพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติบริ เวณถนนข้าวสารพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีพฤติกรรมเสี่ ยงด้านการบริ โภคอาหารมากที่สุด และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ McCracken (1987) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมักมีความกังวลที่จะเกิดโรคที่เกิดจากอาหารใน
ขณะที่เดินทางไปยังประเทศที่กาํ ลังพัฒนา เช่นเดียวกับMitchell & Hall (2003) ที่พบว่าอุปสรรคของการ
ท่องเที่ยวก็คือความเสี่ ยงจากการรับประทานอาหารแปลกใหม่ที่ไม่คุน้ เคย และประสบการณ์ในการทาน
อาหารท้องถิ่นยังมีผลกระทบในเชิงลบต่อประสบการณ์ในการท่องเที่ยวอีกด้วย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้
แรงจูงใจในการท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลในเชิ งบวกต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่ นภาคใต้ ซึ่ งอาจ
กล่ า วได้ว่า แม้ว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วจะคงมี ค วามกัง วลหรื อ ความกลัว ในการบริ โ ภคอาหารที่ แ ปลกหรื อ
ไม่ เ คยลอง แต่ นั่น เป็ นเพราะรสชาติ ที่ ไ ม่ คุ ้น เคย ไม่ รู้ ถึ ง กรรมวิ ธี ใ นการปรุ ง อาหาร แต่ ถ ้า หากว่า
ร้ านอาหารนั้นๆ เป็ นร้ านอาหารที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั มี ราคาแพง จะทําให้นักท่ องเที่ ยวเกิ ดความ
ภาคภูมิใจและก่อให้เกิดเป็ นประสบการณ์ในการบริ โภคที่สามารถนําไปบอกเล่าต่อๆได้ว่าเคยมาที่ร้าน
อาหารนี้ แล้ว ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ บริ ษทั ทัวร์ ต่างได้นาํ จุดเด่นของอาหารท้องถิ่นมารวมไว้ในส่ วนหนึ่ งของ
กระแสวัฒนธรรม
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โปรแกรมทัวร์ ซึ่ งหากมีการท่องเที่ยวทางภาคใต้ ทางบริ ษทั ทัวร์ จะจัดให้มีเมนอาหารท้องถิ่นของภาค
ใต้ที่ข้ ึนชื่อรวมอยูใ่ นโปรแกรมอาหารอยูแ่ ล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cohen & Avieli (2004) ที่วา่
การส่ งเสริ มการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ควรส่ งเสริ มการท่องเที่ยว โดยการนําอาหารมาใช้เป็ นกิจกรรมเพื่อ
ดึงดูดใจ อาหารเป็ นส่ วนหนึ่งของการท่องเที่ยว สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดคือ ร้านอาหาร
ว่ามีราคาแพง หรื อร้านอาหารมีระดับเพียงใด และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Quan & Wang (2004)
ที่ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว:ประสบการณ์การบริ โภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยว
พบว่า การบริ โภคอาหารเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาตลาดและทําให้ผผู ้ ลิตอาหารพื้นเมืองเพิ่มคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมีประสบการณ์จากการได้บริ โภคอาหารที่ผลิตจากจากวัตถุดิบในท้อง
ถิ่น ส่ วน Torres (2003) ศึกษาเรื่ อง ความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการเกษตรในเม็กซิโก อธิบาย
ว่า อาหารท้องถิ่น มาจากการนําวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นนั้น เพื่อนําไปปรุ งเป็ นอาหาร
ซึ่ งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ Hall,
M., & Mitchell, R. (2002) พบว่านักท่องเที่ยวสนใจที่จะเรี ยนรู ้วฒั นธรรมผ่านอาหารโดยการจัดจาน สี สนั
ของอาหาร การแสดงกรรมวิธีในการปรุ งให้นกั ท่องเที่ยวเห็น เช่นเดียวกับ อภิรมย์ พรหมจรรยา และคณะ
(2546) ที่ศึกษาเรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยวชนบท กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ตพบว่า นอกจากนักท่องเที่ยว
จะมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวยังสนใจวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน
ในหมู่บา้ นและรู ้จกั การทําอาหารพื้นบ้านที่ใช้ในการบริ โภคประจําวันของชุมชนอีกด้วย

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชีวิตมีอิทธิ พลในเชิงลบต่อการบริ โภคอาหาร
ท้องถิ่นภาคใต้ ส่ วนแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ดงั
นั้น ไม่วา่ จะเป็ นทางบริ ษทั นําเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนํา 2 ปั จจัย
นี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แม้ว่าปั จจัยความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิตมีอิทธิ พลในเชิ งลบต่อการบริ โภค
อาหารท้องถิ่นภาคใต้ แต่นนั่ เป็ นเพราะว่านักท่องเที่ยวเกิดความกังวลหรื อความกลัวในการบริ โภคอาหาร
ที่ แปลกใหม่หรื อไม่คุน้ เคย ดังนั้นจึ งต้องมี การกําหนดมาตรฐานจากหน่ วยงานของภาครั ฐในการให้
บริ การด้านอาหารและแนวทางในการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบการให้สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยตรง และยังเป็ น
การส่ งเสริ มให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่ อมัน่ ต่อการให้บริ การด้านอาหาร แต่ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจใน
การท่ องเที่ ยวกลับมี อิทธิ พลในเชิ งบวกต่ อการบริ โภคอาหารท้องถิ่ นภาคใต้ ต้องเสริ มแรงจู งใจใน
การท่องเที่ยวให้มากขึ้น ซึ่ งจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของแรงจูงใจมีค่าสู งกว่าปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิต
โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของแรงจูงใจในการท่องเที่ ยวอยู่ที่ 0.450 ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพและชีวติ อยูท่ ี่ - 0.216
ดังนั้น ควรที่จะเสริ มแรงจูงใจในการท่องเที่ยว โดยการสร้างอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ท้องถิ่นนั้นๆ สร้างค่านิยมที่วา่ เมื่อมาท่องเที่ยวที่พ้ืนที่น้ ี จังหวัดนี้ จะต้องมาทานอาหารชนิดนี้ให้ได้ ถ้า
ไม่ได้ทานถือว่ายังมาไม่ถึงสถานที่แห่ งนี้ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวสมัยนี้ สามารถสร้างได้ไม่ยาก
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ดังจะเห็นได้จากในโลกสื่ อสังคมออนไลน์มีการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ ว สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่พกั ใด
ร้ านอาหารใดที่ คนนิ ยมเดิ นทางท่องเที่ ยวจะถูกแชร์ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็ นเฟซบุ๊ค
อินสตราแกรม ไลน์ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแล้ว ยังถือได้ว่าเป็ นการส่ ง
เสริ มการตลาดอีกทางหนึ่ งด้วยและในขณะเดี ยวกัน ควรให้นักท่องเที่ ยวทราบถึ งส่ วนประกอบของ
อาหารชนิ ดนั้นว่าประกอบไปด้วยวัตถุดิบใดบ้าง เพื่อคลายความกังวลต่อการบริ โภคอาหารแปลกใหม่
หรื ออาหารที่ไม่รู้จกั อย่างอาหารท้องถิ่นทางภาคใต้ มักจะเป็ นอาหารที่เน้นรสชาติ เปรี้ ยว เค็มและเผ็ด
มีกลิ่นเครื่ องเทศแรง มีผกั เคียงค่อนข้างเยอะอันเนื่ องมาจากสภาพภูมิอากาศของภาคใต้มีอากาศร้อนชื้น
ทําให้เจ็บป่ วยได้ง่าย และอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนี้ เองช่วยให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นและรักษาอาการเจ็บ
ป่ วยได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจุดนี้ เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวมักไม่ค่อยรู ้ จึงควรนํากระแสรักสุ ขภาพที่กาํ ลังเป็ น
ที่นิยมในปั จจุบนั มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ จัดการส่ งเสริ มหรื อทําป้ ายติดให้นกั ท่องเที่ยวได้รู้ว่า วัตถุดิบ
ที่ใช้ในการปรุ งอาหารหรื อเครื่ องเทศชนิ ดนี้ เป็ นสมุนไพรชนิ ดหนึ่ งหรื อไม่ และมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
ในด้านใดบ้าง หรื ออาจมีการบอกถึงคุณภาพของวัตถุดิบ เช่น อาหารทะเลที่ใช้มีความสดใหม่ อาจจะทํา
บ่อเลี้ยงโชว์ดา้ นหน้าให้นกั ท่องเที่ยวเห็น

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในงานวิจยั นี้ศึกษาเฉพาะการบริ โภคอาหารท้องถิ่นของภาคใต้เท่านั้น ดังนั้นควรขยายขอบเขต
ของการศึ กษาอาจจะให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ หรื อวิจยั ในภาคอื่ นๆ ผลที่ ได้อาจมี ความเหมื อนหรื อ
แตกต่างออกไปจากงานวิจยั นี้
2. ในงานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ที่เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ควรขยายขอบเขตของ
การศึกษาโดยเก็บจากนักท่องเที่ยวหลายๆสัญชาติ หรื ออาจใช้การเก็บข้อมูลแยกตามสัญชาติ แยกตาม
ทวีป เพื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้วา่ มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
3.ควรศึกษาหาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นของภาคใต้เพิ่มเติมเช่น ปั จจัยในด้านต่างๆ
ของเจ้าของท้องถิ่นภาพลักษณ์ของเจ้าของท้องถิ่น มีผลต่อการบริ โภคอาหารท้องถิ่นของภาคใต้ดว้ ยหรื อ
ไม่หรื ออาจเปลี่ยนตัวแปรตามที่ศึกษาเป็ นการท่องเที่ยวในภาคใต้กไ็ ด้
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