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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเอกลักษณของอาหารไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
และเพื่อศึกษาและเขาใจมุมมองความตองการของนักทองเที่ยวตลาดศักยภาพตางประเทศกลุมผูหญิงในการ
จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการทองเที่ยวอาหาร วิธีวิจัยหลักคือ การคนขอมูลทุติยภูมิ และสอบถามกลุมองคกร
ดานการทองเที่ยวและอาหาร รวมทั้งนักทองเที่ยวผูหญิงชาวตางชาติ 12 ตลาดศักยภาพ จํานวน 400 ตัวอยาง
โดยเนนการตีความเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวากิจกรมการสื่อสารดานอาหารไทยที่เนนตลาดกลุมผูหญิงจะ
เนนการปฏิบัติจริงมากกวากลุมตลาดนักทองเที่ยวทั่วไป นักทองเที่ยวผูหญิงชาวตางชาติสวนใหญเห็นวาอาหาร
ไทยแสดงถึงเอกลักษณของประเทศไทยและเปนที่รูจักของนานาชาติ อาหารที่เปนเอกลักษณของไทยลําดับตน
คือ ตมยํากุง ผัดไทย กวยเตี๋ยว แกงเขียวหวาน และสมตํา ลักษณะเฉพาะของอาหารไทยที่โดดเดนคือรสชาติ
วิธีการทําอาหารและกลิ่น สําหรับกิจกรรมที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับอาหารไทยไดดีในมุมมองของนักทองเที่ยว
ผูหญิงชาวตางชาติลําดับแรกๆคือ การชิมอาหาร เทศกาลอาหาร และคอรสทําอาหาร อยางไรก็ตามปญหาที่
สําคัญคือ การสื่อสารทางภาษา รสชาติที่เผ็ดจนเกินไป และการนําเสนอที่ยังไมนาสนใจเปนตน การเขาใจมุม
มองของตลาดกลุมนี้สามารถพัฒนาเปนเครื่องมือสื่อสารขอมูล และกิจกรรมดานการทองเที่ยวอาหารไดตอไป
คําสําคัญ: การทองเที่ยวอาหาร นักทองเที่ยวผูหญิง การสื่อสารเรียนรู
Abstract
The purposes of this research were to study uniqueness of Thai food in
order to promote Thai tourism and to understand point of view and need of
international women market tourists for communicative learning activities through
Thai food tourism. Main methodologies were to searching secondary data and
to survey organizations related to tourism and food and also 400 samples of 12
potential international women market. The interpretation was based on qualitative.
The results revealed that communicative learning activities about Thai food for
international women market put more focus on hands on practice than general
international tourists. |Mainly, international women market agreed that Thai food
can represent Thailand’s identity and internationally well known. The unique
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specific dishes of Thai food mostly know were “Tom yum kung”, “Pad Thai”, Thai
noodle, Green curry, and Papaya salad respectively. Prominent characteristics
of Thai food were its taste, the way of cooking and its smell. Activities that can effectively
communicate about Thai food through international women tourists’ views were food
tasting, food festival, and cooking class. However, important communicative problems
were such as language communication, too spicy taste of Thai food, and uninteresting
presentation. To understand the views of this niche market can help developing
information communicative tools and food tourism activities in the future.
Keywords: Food Tourism, Women Tourist, Communicative Learning
บทนํา
การทองเที่ยวในปจจุบัน มีแนวโนมดีขึ้น สถานการณโลกบงชี้วาหากมีผูตองการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น
ทุกปจะทําใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวเปนจํานวนเงินมหาศาล ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงตองการที่จะไดสวน
แบงนี้ จึงตองแขงขันกัน และการแขงขันก็มีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน
จึงเปนเรื่องที่ตองทําอยางตอเนื่อง และตองปรับเปลี่ยนใหลํ้าหนา มีการนําเสนอจุดขายที่แตกตางกับคูแขง และ
แปลกใหมอยูเสมอ
จากการวิเคราะหขององคการการทองเที่ยว (WTTC, 1999) ประเทศไทย ติด 1 ใน 10 ที่นักทองเที่ยวตาง
ชาติ นิยมเดินทาง เชนเดียวกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เชน จีน ฮองกง มาเกา เปนตน ประเทศไทยติดอันดับ
ยอดนิยมในรูปแบบการทองเที่ยวตางๆ ของโลก ซึ่งสํารวจโดยนิตยสารหรือสมาคมระดับนานาชาติมากมาย
แมกระทั่งในปจจุบัน เชน ไดรับรางวัล The Best Tourist Country ติดตอกันเปนปที่ 9 จากการประกาศผล
รางวัลการทองเที่ยว ประเทศนอรเวย ป 2555 (Norway Grand Travel Award 2012) โดยนิตยสาร Travel
News เปนตน
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ไมวาสภาวะของโลกจะเปนอยางไร แตธุรกิจการทองเที่ยวยังคงมีบทบาท
สําคัญ และสามารถสรางรายไดใหกับประเทศที่ประกอบธุรกิจการทองเที่ยว เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษยโลก
มีความตองการในการทองเที่ยวสมํ่าเสมอ เพื่อหาประสบการณใหมๆ ใหกับชีวิต
เมื่ อ มองแนวโน ม ที่ เ ติ บ โตของการท อ งเที่ ย ว และการผลั ก ดั น ที่ จ ะพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในทุ ก ระดั บ
ของประเทศ การมี น วั ต กรรมทางการท อ งเที่ ย วใหม ๆ จึ ง เป น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา วั ฒ นธรรมด า น
หนึ่งที่โดดเดนของไทย คือ ดานอาหารไทยซึ่งเปนที่สนใจของชาวตางชาติมานาน ซึ่งกระแสดานการทอง
เที่ ย วอาหาร (Food Tourism) กํ า ลั ง เป น ที่ ส นใจจากนานาประเทศ อย า งไรก็ ต ามกระบวนการสื่ อ สาร
เรียนรูดานการทองเที่ยวอาหารไปยังกลุมนักทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญที่ควรศึกษาสรางความเขาใจ ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะเนนกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูหญิงเปนหลัก ซึ่งใหความสนใจกับอาหารไทยเปน
อย า งมาก เพื่ อ ตอบสนองความพอใจ และเน น กระบวนการศึ ก ษาเรี ย นรู  แ ละสื่ อ สารด า นอาหารไทยให
แพรหลายกวางขวางขึ้น อีกทั้งเปนการกระตุนการสื่อสารขอมูลทางอัตลักษณของทองถิ่นที่แตละแหงมี
และยังไมถูกสื่อสารเทาที่ควร งานวิจัยนี้ไดเห็นความสําคัญของการหาวิธีการหรือรูปแบบดานการสื่อสาร
ขอมูลทางการทองเที่ยวในเรื่องของอาหาร จะเห็นวาองคประกอบเกี่ยวกับอาหารถือเปนสวนหนึ่งที่สําคัญ
ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีศักยภาพและเปนองคประกอบที่จําเปนองคประกอบหนึ่งสําหรับ
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อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ค น หากระบวนการสื่ อ สารเรี ย นรู  ไ ปยั ง กลุ  ม ตลาดศั ก ยภาพคื อ นั ก ท อ ง
เที่ ย วต า งชาติ ผู  ห ญิ ง (ซึ่ ง เป น โจทย ก ารวิ จั ย ในโครงการวิ จั ย วาระชาติ ข องสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการ
ทองเที่ยวไทย) และสะทอนถึงอัตลักษณทางอาหารไทยที่โดดเดนเฉพาะแตละทองถิ่นของประเทศ
ความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวอาหาร (Food Tourism)
Hall & Mitchell (2005) ไดใหคําจํากัดความที่ครอบคลุม การทองเที่ยวอาหาร (Food tourism) ไววาคือการ
เดินทางของนักทองเที่ยวที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณดานอาหาร หรือเกี่ยวของกับ
การผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร รานอาหาร หรือแหลงทองเที่ยวเฉพาะเรื่องอาหาร ซึ่งระดับความหมายของการ
ทองเที่ยวอาหารในภาษาอังกฤษไดแตกยอยออกมาเปน Gastronomic tourism หรือ Culinary tourism เปน
ความหมาย โดยมองระดับความสนใจของนักทองเที่ยวในเรื่องอาหารเปนภาพรวม มีความสนใจระดับปานกลาง
ซึ่งอาจรวมถึงองคประกอบอื่นของแหลงทองเที่ยวดวยเชนวัฒนธรรมทองถิ่น แตถาคําวา Cuisine tourism
หรือ Gourmet tourism คือการที่นักทองเที่ยวมีความสนใจเรื่องอาหารเฉพาะเจาะจง เชน สนใจประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เขารวมการอบรมการประกอบอาหารซึ่งความสนใจและแรงจูงใจดานอาหารจะมีมากกวาสองคํา
แรก ในงานวิจัยนี้จึงใชคําโดยรวมที่ครอบคลุมคือการทองเที่ยวอาหารหรือ Food tourism
การทองเที่ยวอาหาร (Food tourism) เปนการทองเที่ยวที่สมควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนเนื่องจาก
“อาหาร” ของแตละทองถิ่นที่รวมเปนภาพรวมของประเทศนั้นมีศักยภายสูงที่จะทําใหเกิดกระบวนการแขงขัน
ทางการตลาดอยางยั่งยืนได (du Rand & Heath, 2006) แตการใหความสนใจดานอาหารเพื่อการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนและการชวยในการสงเสริมการตลาดแกการทองเที่ยวของทองถิ่นกลับไดรับความสนใจ
นอยทั้งในระดับประเทศและโลก ดังนั้นการพัฒนาและการขับเคลื่อนการทองเที่ยวอาหารใหสามารถไปสูการนํา
ไปปฏิบัติใชไดจริงจะทําใหเกิดผลดีตอประเทศและทองถิ่นในระยะยาว โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่มี
เอกลักษณทางดานอาหารที่สามารถแขงขันกับนานาประเทศไดเปนอยางดี
ความสํ า คั ญ ของการท อ งเที่ ย วอาหารนั้ น สามารถทํ า ให เ ป น รู ป แบบของการท อ งเที่ ย วทางเลื อ ก
(Alternative Tourism) และเปนรูปแบบที่สามารถสื่อสารไปยังกลุมตลาดศักยภาพเฉพาะ (Niche Market) ได
ดีเนื่องจากปจจุบันนี้อาหารโดยเฉพาะตามแหลงทองเที่ยวตางๆที่นักทองเที่ยวเดินทางไปนั้น เปนสวน ประกอบ
ที่สําคัญของประสบการณการเดินทาง (Destination Experience) ของนักทองเที่ยว ซึ่งกลุมธุรกิจเริ่มเขาใจ
เรื่องนี้และใหความสนใจมากขึ้น (Poon, 1993; Ritchie &Crouch, 2000, Hjalager & Richards, 2002;
Long, 2003; Selwood, 2003) บางครั้งอาหารเปนสิ่งดึงดูดที่สําคัญสําหรับการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวใช
ในการตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวเปนลําดับตนๆ (Boyne et al., 2003) โอกาสที่เกิดขึ้นนี้ทําใหการ
ทองเที่ยวอาหารเปนรูปแบบที่สําคัญที่สามารถใชสรางและสื่อสารภาพลักษณทางการตลาดสําหรับทองถิ่นและ
ประเทศได รวมทั้งสรางศักยภาพดานการแขงขันและความยั่งยืนดานการทองเที่ยวตอไปได (Quan &Wang,
2003) นอกจากนี้การทองเที่ยวอาหารยังเปนการสรางความสําคัญใหแกเอกลักษณดานอาหารของแตละทอง
ถิ่น เกิดอัตลักษณเฉพาะถิ่น และการเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางทองถิ่นและวัฒนธรรม เปนการเพิ่มมูลคาใหแก
สินคาทางการทองเที่ยว
ดังนั้นไมวาที่ใดที่เปนแหลงทองเที่ยว จะปฏิเสธความสําคัญของอาหารที่มีสวนสงเสริมสนับสนุนสถาน
ที่ทองเที่ยวนั้นๆไดยาก จากความสําคัญที่กลาวทําใหการทองเที่ยวอาหารเปนกลยุทธที่สามารถกอใหเกิด
ศักยภาพทางการแขงขันอยางยั่งยืนได (Sustainable Competitiveness) ของพื้นที่แตละแหง การทองเที่ยว
อาหารสามารถสรางรายไดทางการทองเที่ยวไดโดย ดึงดูดจํานวนนักทองเที่ยวที่มากขึ้น สรางความพอใจใหนัก
63

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

วารสารการบริการและการทองเที่ยวไทย

ทองเที่ยว สรางประสบการณที่ดีแกนักทองเที่ยว สรางผลกําไร สรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกทองถิ่น รวมทั้งอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่นได (Ritchie & Crouch, 2003)
นักทองเที่ยวในปจจุบันนี้มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปที่ผานมา เมื่อนัก
ทองเที่ยวเดินทางสิ่งที่ตองการคือประสบการณที่แปลกใหม นักทองเที่ยวในปจจุบันจะใสใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น
สนใจเรื่องสุขภาพและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ซึ่งสะทอนถึงพฤติกรรมเมื่อพวกเขาเดินทางทองเที่ยว มี
การวิเคราะหกระแสที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวปจจุบันที่นิยมรูปแบบการทองเที่ยวใหมๆ โดยเฉพาะ
การทองเที่ยวอาหารซึ่งมีการวิเคราะหไว 10 กระแสนิยม (Yeoman, 2008) เนื่องจากอาหารถือเปนมิติที่สําคัญ
ที่เปนสวนประกอบในการสรางประสบการณการเดินทางใหแกนักทองเที่ยวเมื่อไปเยือนแหลงทองเที่ยว ผนวก
กับการเติบโตของกระแสความชอบเอกลักษณที่แทจริงของทองถิ่น ดังนั้นการทองเที่ยวอาหารจึงทําใหแหลง
ทองเที่ยวที่มีภาพลักษณโดดเดนดานอาหารการกินเปนที่นิยม เชนในประเทศ ฝรั่งเศส อิตาลี อีกทั้งยังทําให
แหลงทองเที่ยวอีกหลายที่ที่มุงเนนการดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเรื่องของอาหาร เชนประเทศเวียดนาม แม็กซิโก
รวมทั้งประเทศไทยเปนตน กระแสที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวอาหารมีดังนี้
กระแสที่ 1: รายไดที่คลองตัวและรูปแบบการใชจายที่เปลี่ยนไป
กระแสที่ 2: การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางประชากรศาสตรและครอบครัว
กระแสที่ 3: ความเปนปจเจกบุคคลที่มากขึ้น
กระแสที่ 4: ผูบริโภคที่สนใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย
กระแสที่ 5: บทบาทของคนทําอาหารและสื่อ
กระแสที่ 6: ความเปนอยูและอาหารที่ดีขึ้น
กระแสที่ 7: อาหารและการพักผอนมีความสัมพันธกัน
กระแสที่ 8: การใชอินเทอรเน็ต
กระแสที่ 9: ความตองการเรียนรูประสบการณและวัฒนธรรมที่แปลกใหม
กระแสที่ 10: ความกาวหนาของวิทยาศาสตรทางดานอาหารและกระแสการรักษาโลก
ดังที่กลาวมานี้จะเห็นวาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวอาหารเริ่มที่จะตระหนักถึงความ
เปนไปไดของการทองเที่ยวในรูปแบบนี้ ซึ่งจะสงผลถึงการเกิดสินคาดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และเปน
เอกลักษณของทองถิ่นสรางภาพลักษณที่จดจําได อีกทั้งเปนรายไดที่สามารถตอยอดไปสูกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
เชน เทศกาลอาหาร เมืองทองเที่ยวอาหาร รานอาหารตางๆ กิจกรรมการเรียนรูดานอาหาร เปนตน
ดังนั้นการทองเที่ยวอาหารไมควรที่จะถูกมองขาม การที่ประเทศไทยมีเอกลักษณที่สําคัญดานอาหารทําให
ควรที่จะนําจุดเดนนี้มาสรางความเขมแข็งทางภาพลักษณโดยรวม และภาพลักษณเฉพาะถิ่น เพื่อเปนจุดยืน
ทางการตลาดดานการแขงขันแกรูปแบบการทองเที่ยวอาหารได ซึ่งจะสงผลถึงศักยภาพการแขงขันที่ยั่งยืน
การทองเที่ยวและเอกลักษณของอาหารไทย
จะเห็นวาอาหารไทย ถือเปนภูมิปญญาของคนไทยที่สั่งสมและถายทอดจากคนรุนหนึ่งมาสูรุนหนึ่ง
อย า งต อ เนื่ อ ง ความโดดเด น ของอาหารไทยนอกจากรสชาติ ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ อาหารไทยยั ง ผสมผสาน
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยไว ไ ด อ ย า งลงตั ว ในป จ จุ บั น อาหารไทยได ชื่ อ ว า เป น อาหารที่ มี ร สชาติ เ ผ็ ด ร อ น
(Hot and Spicy) หอมเครื่ อ งเทศและสมุ น ไพรที่ บ รรพบุ รุ ษ บรรจงใส เ ป น ส ว นประกอบในอาหารจนได
รสชาติที่กลมกลอม และมีประโยชนตอสุขภาพ จนไดชื่อวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพ จากการที่มีนักทอง
เที่ ย วจากต า งประเทศเดิ น ทางเข า มาในประเทศไทยเป น จํ า นวนมาก และได ลิ้ ม รสอาหารไทยที่ มี ค วาม
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หลากหลาย รวมทั้ ง มี ก ารเป ด ร า นอาหารไทยในต า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ทํ า ให อ าหารไทยเป น ที่ นิ ย ม
ของผูบริโภคในประเทศตางๆ มากขึ้น ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติรวมกับรายการ Top Ten
ทางสถานีโทรทัศนชอง 9 องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ไดสํารวจอาหารไทยที่เปนที่นิยมของ
ชาวตางประเทศ 10 อันดับ ไดผลดังนี้ ตมยํากุง แกงเขียวหวาน ผัดไทย ผัดกระเพรา แกงเผ็ดเปดยาง
ตมขาไก ยําเนื้อ สะเตะ ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต แกงพะแนง
ประเทศไทยได มี ก ารมุ  ง เน น ยุ ท ธศาสตร ใ นการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาอาหารไทยสู  ค รั ว โลก เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตอาหารที่สําคัญและมีคุณภาพของโลก เนื่องจากที่ต้ังซึ่งอยูในคาบสมุทรเหนือ
เสนศูนยสูตร มีอากาศแบบรอนชื้น ประกอบกับสภาพภูมิประเทศทั้งเทือกเขา แมนํ้า แหลงนํ้าตามธรรมชาติ
และธรรมชาติแบบปาฝนเขตรอนที่อุดมดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ลวนแตเปนทุนทางธรรมชาติที่เอื้อตอ
การสรางสรรค คิดคน ดัดแปลงอาหารใหเกิดเปนเอกลักษณของอาหารไทยที่มีรสชาติหลากหลาย นอกเหนือ
จากรสชาติของอาหารไทยที่กลมกลอม เครื่องปรุง และสวนผสมที่ไดรับการคัดสรรคุณภาพมาเปนอยางดี ทั้งยัง
มีความหลากหลายของชนิดอาหารไมวาจะเปนอาหารคาว อาหารหวาน และผลไมที่มีอยางอุดมสมบูรณตลอดป
เมื่อพิจารณาโครงการครัวไทยสูครัวโลก จะเห็นวามีวัตถุประสงคในการมุงสงเสริมใหอาหารไทยเปนหนึ่ง
ในอาหารที่ไดรับความนิยมทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อสงออกความเปนไทย (Thainess) ไดแก อาหารสด อาหารสําเร็จรูป
หรือกึ่งสําเร็จรูป วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องใช และอุปกรณตกแตง สินคาและบริการอื่นๆ จากประเทศไทย
นอกจากนี้ยังพัฒนารานอาหารไทยในตางประเทศใหเปนชองทางการสื่อสารดานการตลาดที่สําคัญในการเผย
แพรสัญลักษณของประเทศในเรื่อง “วิถีไทย” (Thai Life Style) ที่โดดเดน สงผลตอเนื่องใหภาพรวมของ
วัฒนธรรมไทยอยูในระดับสากล เกิดกระแสความนิยมไทยในระยะยาวและยังจะเปนสวนสนับสนุนอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในประเทศไทยไดอีกทางหนึ่ง
ตลาดศักยภาพนักทองเที่ยวตางประเทศในประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2563 องคกรการทองเที่ยวโลก (World Travel Organization : WTO) พยากรณวาประเทศใน
แถบมหาสมุทรอินเดีย รวม 22 ประเทศ ในป พ.ศ. 2563 จะไดรับนักทองเที่ยวถึง 179 ลานคน และไดพยากรณ
ไววา ประเทศไทยจะเปนประเทศผูนําทางดานการทองเที่ยวในคาบสมุทรอินเดีย โดยจะมีจํานวนนักทองเที่ยว
สูงถึง 36.9 ลานคน ในป พ.ศ. 2563
ประเทศตาง ๆ ในอนุภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร ไทย และจีน จะมี
นักทองเที่ยวมาเยือนประมาณ 185 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 โดยมีอัตราสวนการขยายตัว รอยละ 7.7 ใน
ระหวางป พ.ศ. 2538-2563 ประเทศไทยนั้นมีความคาดหวังตอการเติบโตของนักทองเที่ยวตางประเทศ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดทําการวิจัยนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจํานวน 12 ตลาดหลักที่เปน
เปาหมายโดยใชเกณฑการคัดเลือกจากจํานวนนักทองเที่ยวตามถิ่นที่อยูที่มีการเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด
10 อันดับแรกและเปนตลาดที่ยังไมมีขอมูลพฤติกรรมเชิงลึกจากงานวิจัยในปจจุบัน ซึ่งไดแก มาเลเซีย ญี่ปุน จีน
สิงคโปร ฮองกง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไตหวัน เยอรมัน อินเดีย และอีก 2 ประเทศคัดเลือกจากตลาด
ที่มีอัตราการเติบโตสูง และเปนเปาหมายในการทําตลาด แตฐานตลาดยังเล็กอยู (Emerging Market) ไดแก
รัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมอเรตต (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551) ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวเปนก
ลุมตลาดที่ควรมีการดําเนินการศึกษาในมิติตางๆ เพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนากลุมตลาดของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยโดยงานวิจัยนี้จะเนนกลุมตลาดนักทองเที่ยวดังกลาว เพื่อการหากลยุทธที่ตอบสนองพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพตางประเทศนี้
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาเอกลักษณของอาหารไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาเขาใจมุมมอง ความตองการของนักทองเที่ยวตลาดศักยภาพตางประเทศกลุมผูหญิงในการจัด
กิจกรรมสื่อสารเรียนรูเพื่อการทองเที่ยวอาหาร
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
โดยภาพรวมแลวขั้นตอนการดําเนินการวิจัยสามารถแยกอธิบายกระบวนการไดดังนี้
จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และขอที่ 2 วิธีวิจัยหลักคือ การคนขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณเพื่อ
หาขอมูลเบื้องตนจากองคกรที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวอาหาร และนําขอมูลสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษา
ความตองการของกลุมนักทองเที่ยว
จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 วิธีวิจัยหลักคือ การสอบถามนักทองเที่ยว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ขา
ออก)เจาะกลุมที่ตองการ คือตลาดศักยภาพ 12 ตลาด (มาเลเซีย ญี่ปุน จีน สิงคโปร ฮองกง สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา ไตหวัน เยอรมัน อินเดีย รัสเซีย และ สหรัฐอาหรับเอเมอเรตต)
ประชากรและกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ กลุมตัวแทนจากองคกรที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวอาหาร
ทั้ง 76 จังหวัดในประเทศไทย และกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศผูหญิง ซึ่งเนนเจาะกลุมตลาด
ศักยภาพที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหความสําคัญพัฒนาตลาดในเชิงรุก คือ มาเลเซีย ญี่ปุน จีน สิงคโปร
ฮองกง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไตหวัน เยอรมัน อินเดีย รัสเซียและ สหรัฐอาหรับเอมอเรตต โดยศึกษา
กลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้จะเปนในเชิงคุณภาพ โดยเนน Content Analysis ในคําถามการวิจัย
ขอที่ 1 และ 2 และเนนการประมวลผลจากแบบสอบถามองคกรที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวอาหาร จาก
นั้นสอบถามนักทองเที่ยวผูหญิงชาวตางประเทศ เพื่อหาเอกลักษณดานอาหารของประเทศไทย และรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวอาหารของไทย
ผลการศึกษา
จากการดําเนินการศึกษาวิจัยเก็บขอมูลเพื่อนํามาประมวลผลดานกระบวนการสื่อสารเรียนรูจากการ
ทองเที่ยว “อาหาร” สําหรับนักทองเที่ยวกลุมตลาดผูหญิงชาวตางประเทศของไทย ไดผลการดําเนินงานวิจัย
ดังตอไปนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลจากการสอบถามบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวและ
อาหารไปยัง 76 จังหวัด โดยเนนหัวขอดานกิจกรรมที่แนะนําเพื่อการสื่อสารเรียนรูดานการทองเที่ยวอาหาร
สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติทั่วไป และเปรียบกับนักทองเที่ยวตางชาติผูหญิง ซึ่งไดขอมูลเพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมจริงตอไป
จะเห็นวาจากผลการสํารวจกิจกรรมการเรียนรูอาหารสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยยังไมเนน
กลุมผูหญิง กิจกรรมการสื่อสารเรียนรูที่ไดขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวและอาหารในแตละ
จังหวัดลําดับตนๆ คือ 1) การจัดเทศกาลอาหาร 2) เผยแพรผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อเว็บไซด 3) จัดแสดง
นิทรรศการเคลื่อนที่ (Road show) 4) สาธิตการทําอาหาร 5) การทําการสงเสริม ประชาสัมพันธ และ 6) การ
ประกวดการทําขนมและอาหารไทย เมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 2 ผลสํารวจกิจกรรมการเรียนรูอาหารสําหรับ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศผูหญิง ซึ่งเนนการสอบถามที่กลุมตลาดผูหญิงโดยเฉพาะ จะมีความตางในกิจกรรม
ที่เนน คือกิจกรรมลําดับแรกคือ 1) เนนที่การฝกทําอาหารไทย ตามดวย 2) การนําเสนอจุดเดนของอาหารไทย
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เชนเพื่อสุขภาพ เพื่อตานโรคภัย เปนตน และ 3) การประกวดทําอาหาร 4) การเนนที่การประชาสัมพันธและ 5)
การสาธิตการประกอบอาหาร ซึ่งกิจกรรมที่เนนตลาดกลุมผูหญิงนั้นจะเนนการปฏิบัติจริงมากกวาการเผยแพร
ภาพลักษณเกี่ยวกับอาหารไทยใหแกนักทองเที่ยวตางประเทศทั่วไป
นอกจากนี้ยังไดนําแบบสอบถามสอบถามนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูหญิง ณ สนามบินสุวรรณภูมิขาออก
โดยเนนนักทองเที่ยวกลุมตลาด 12 ตลาดที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเนนการทําตลาดเชิงรุก โดยสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับอาหารไทยและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสารเรียนรูดานการทองเที่ยว
อาหาร ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
จากจํานวนนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด เมื่อสอบถามถึงความคิดวาอาหารไทยแสดงถึง
เอกลักษณของประเทศไทยหรือไม นักทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 87.7 ตอบวาอาหารไทยแสดงถึงเอกลักษณไทย
และผูตอบวาไมใช คิดเปนรอยละ 7.9 และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ เมื่อถามวาอาหารไทยเปนที่
รูจักของนานาชาติหรือไม ผูตอบวาคิดวาเปนมีรอยละ 86.8 ไมคิดวาเปนรอยละ 7.3 และไมแนใจ คิดเปนรอยละ
5.9 ตามลําดับ จากคําถามปลายเปดถามวาอาหารชนิดใด ที่คิดวาเปนเอกลักษณของประเทศไทย จากนักทอง
เที่ยว 400 คน แมวาไมใชทุกคนที่เขียนตอบแตมีการตอบจัดลําดับได 10 ลําดับดังนี้
ตารางที่ 1 อาหารที่เปนเอกลักษณของประเทศไทย
ชนิดอาหาร
ตมยํากุง
ผัดไทย
กวยเตี๋ยว
แกงเขียวหวาน
สมตํา
ตมยํา
อาหารทะเล
ขาวผัด
ผลไมไทย
ขาวเหนียวมะมวง

จํานวนผูตอบ (คน)
131
118
63
57
51
37
36
30
24
22

รอยละ (%)
16.27
14.66
7.83
7.08
6.34
4.60
4.47
3.73
2.98
2.73

เมื่อถามเกี่ยวกับจังหวัดและอาหารที่ประทับใจมากที่สุดของจังหวัดนั้น มีผูตอบจังหวัดลําดับตน คือ
กรุงเทพมหานคร รอยละ 30.08 สวนอาหารนักทองเที่ยวสวนใหญไมระบุประเภทอาหาร สวนใหญระบุ ตมยํา
กุง สําหรับอาหารที่โดดเดนเฉพาะถิ่น รองลงมาก็คือ จังหวัดเชียงใหม รอยละ 11.38 สวนอาหารที่เฉพาะถิ่นของ
จังหวัดนี้ นักทองเที่ยวตอบวาเปน ขาวซอย ขาวผัด ตมยํา ตมยํากุง ผัดไทย ตามลําดับ ลําดับที่สามคือ จังหวัด
ชลบุรี (โดยเนนระบุ พัทยา) รอยละ 9.75 สวนอาหาร ก็คือ อาหารทะเล ตมยํากุง สลัด และจังหวัดภูเก็ต รอยละ
8.13 สําหรับอาหารเฉพาะถิ่น ก็คือ ตมยํากุง สมตํา อาหารทะเล ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ลักษณะเฉพาะของอาหารไทย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

คิดเปนรอยละ
71.8
40.2
37.8
32.4
31.5
26.1
18.3
17.4

รสชาติ
วิธีการทํา
กลิ่น
ถูกและสามารถทานไดงาย
สะทอนถึงวัฒนธรรม
สวนผสมเพื่อสุขภาพ
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
รูปแบบของรานอาหาร

จากตารางที่ 2 นักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด แสดงใหเห็นวาลักษณะเฉพาะของอาหารไทยที่
นักทองเที่ยวตอบมากที่สุด คือ รสชาติ รอยละ 71.8 รองลงมาคือ วิธีการทํา รอยละ 40.2 และกลิ่น รอยละ
37.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 กิจกรรมที่สามารถสื่อสารไดดีที่สุดเกี่ยวกับอาหารไทยสําหรับนักทองเที่ยวหญิงตางชาติ
รอยละ (%)
67.8
60.1
54.7
46.2
40.8
38.7
38.5
38.0
30.5
29.9

รายการ
การชิมอาหาร
เทศกาลอาหาร
คอรสทําอาหาร
การสาธิตการทําอาหาร
เสนทางทองเที่ยวทางอาหาร
ภาพลักษณของเมืองทองเที่ยวทางอาหาร
คูมือแนะนํารานอาหารและการทําอาหาร
จัดกิจกรรมอาหารกับวัฒนธรรมทองถิ่น
เรียนรูเกี่ยวกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะ
ทองเที่ยวสถานที่ที่ผลิตอาหาร

เมื่อมีการเรียงลําดับกิจกรรม 5 กิจกรรมแรกที่นักทองเที่ยวชื่นชอบและที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับอาหาร
ไทยไดดีที่สุดไปยังนักทองเที่ยวหญิงตางชาติ คือ การชิมอาหาร รอยละ 67.8 เทศกาลอาหาร รอยละ 60.1
คอรสทําอาหาร รอยละ 54.7 การสาธิตการทําอาหาร รอยละ 46.2 เสนทางทองเที่ยวอาหาร รอยละ 40.8 ตาม
ลําดับ
อย า งไรก็ ต าม ป ญ หาหลั ก ในการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ อาหารไทยกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ จ าก
คําถามปลายเปด คือ
• การสื่อสารภาษาอังกฤษ
• รสชาติเผ็ดจนเกินไป
• อาหารทองถิ่นไมนาสนใจ
• บางคนไมชอบรสชาติ
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•
•
•
•

กลัวการลองสิ่งใหม
การโฆษณาในตางประเทศยังนอยเกินไป
อาหารและรานอาหารยังไมสะอาด
ไมมีประชาสัมพันธ

•
•
•
•

อาหารทองถิ่นสวนมากนักทองเที่ยวไมรูแหลงที่จะซื้อ
วัฒนธรรมอาหารที่แตกตางกัน
พนักงานรานอาหารไมสุภาพ
ไมมีความรูเกี่ยวกับอาหารไทย

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชนดานการทองเที่ยวอาหาร
รายการ

คาเฉลี่ย
(X)
1) Food as tourist attraction
4.07
2) Food can make tourist satisfied at destination
4.03
3) Food as a part of tourist destination experience 4.01
4) Food as a part of local culture conversation
3.97
5) Food as income generate to local
3.89
6) Food as local image/identity
4.04
7) Food making as important part in everyday life
4.06
8) Food tourism is one alternative of relaxation
3.93

คาเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน (Std.)
.999
มาก
1.049
มาก
1.040
มาก
1.005
มาก
1.000
มาก
1.038
มาก
1.080
มาก
1.062
มาก

จากรายการการประเมินความคิดเห็น จํานวน 8 ขอ ทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียง 3
ลําดับ คือ Food as tourist attraction (อาหารเปนเสมือนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยว) Food making as important part in everyday life (อาหารเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตประจําวัน) และ Food as local image/
identity (อาหารคือภาพลักษณและอัตลักษณของทองถิ่น) ตามลําดับ
จากการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสารเรียนรูดานอาหารแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติผู
หญิงกิจกรรมที่สามารถนํามาเปนทางเลือกเพื่อเปนเครื่องมือเพื่อการศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพคือ
1) กิจกรรมการฝกประกอบอาหาร 2) การประกอบอาหารที่มีลักษณะเดน เชนเพื่อสุขภาพ 3) การประกวด
ประกอบอาหารไทย 4) การประชาสัมพันธดานอาหารไทย 5) การสาธิตทําอาหารไทย 6) การชิมรสชาติอาหาร
7) การจัดเสนทางการทองเที่ยวอาหาร เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไดรับการเสนอแนะ เปนลําดับตน
การอภิปรายผลและสรุป
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาไมสามารถปฏิเสธไดวาเอกลักษณของอาหารไทยนั้น โดดเดนเปนที่ยอมรับ
สําหรับชาวตางชาติ ในสวนงานวิจัยนี้คือกลุมตลาดนักทองเที่ยวผูหญิง จะเห็นวาเอกลักษณดานอาหารไทยนั้น
เปนการเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคาเงิน (Value for Money) โดยสามารถสงเสริมการทอง
เที่ยวผนวกกับเรื่องของอาหาร ซึ่งเปนแนวทางที่จะยกระดับการทองเที่ยวไทยได จากการสํารวจนักทองเที่ยว
พบวา สาเหตุหลักที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยคือตองการศึกษาวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองไทย ซึ่ง
ในจุดนี้สอดคลองที่จะนําเอกลักษณดานอาหารมาเปนจุดแข็งและจุดขายของการเผยแพรวัฒนธรรมของไทยได
การวิจัยนี้ไดเนนถึงเรื่องของการนําผลิตภัณฑที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวของทองถิ่นคือ “อาหาร” มา
เปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยวเพื่อกลุมตลาดนักทองเที่ยวผูหญิงที่มีความสนใจพิเศษในดานนี้สรางเปนรูปแบบ
การเรียนรูเพื่อสื่อสารทั้งขอมูลและกิจกรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอาหารอีกทั้งเปนการสงเสริมการสราง
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ความแตกตางทางการตลาด และเกิดประโยชนตอการเผยแพรและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นไว จากผลการ
วิจัยจะเห็นวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยสวนใหญสนใจเรียนรูวัฒนธรรม ดังนั้นวัฒนธรรมอาหารไทยจึง
สามารถเปนเรื่องที่ดึงดูดนักทองเที่ยวได และควรไดรับความสําคัญควบคูไปกับการทองเที่ยวดานอื่นๆ สําหรับ
กลุมนักทองเที่ยวผูหญิงนั้นจุดเดนคือจะรักสุขภาพ ความสวยงาม กิจกรรมการสื่อสารเรียนรูควรมีหลากหลาย
โดยเฉพาะการเนนกิจกรรม Cooking class ซึ่งคอนขางจะเนนกลุมลูกคาที่เปนผูหญิง ปจจัยหลักๆที่จะเสริม
กิจกรรมเรียนรูไดดีคือการเพิ่มมูลคาทางการใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย โดยเฉพาะสรางภาพลักษณใหอาหาร
ไทยคูไปกับเรื่องสุขภาพ เรื่องการสื่อสารดานภาษาก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน
จากมุมมองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมตลาดผูหญิง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา อาหาร
ไทยมีศักยภาพดานการทองเที่ยว ซึ่งไดมีขอเสนอแนะดานกิจกรรมสื่อสารเรียนรูที่หลากหลาย เมื่อใหกลุม
ตัวอยางเรียงลําดับกิจกรรมที่สามารถสื่อสารไดดีที่สุดเกี่ยวกับอาหารไทยถึงนักทองเที่ยวหญิงตางชาติ 5 อันดับ
จากจํานวนนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด สามารถเรียงลําดับกิจกรรม 5 กิจกรรมแรกที่นักทองเที่ยว
ชื่นชอบ คือ การชิมอาหาร การจัดเทศกาลอาหาร การสอนทําอาหาร การสาธิตการทําอาหาร และการจัดเสน
ทางทองเที่ยวอาหารตามลําดับ จะเห็นวาขอเสนอแนะจากผลวิจัยนี้ มีลักษณะควบคูระหวางกิจกรรมสื่อสาร
เรียนรูดานอาหารและการสื่อสารทางดานการตลาดซึ่งเปนการแยกออกจากกันยากในทางปฏิบัติ มีการศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของอาหาร กับการทองเที่ยวในประเทศแอฟริกาใต (Du Rand & Hearth, 2006) พบวาอาหาร
ไมใชสิ่งดึงดูดหลักของแหลงทองเที่ยว (Key attraction) โดยภาพรวม เมื่อเทียบกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร
และนันทนาการ แตเปนสิ่งดึงดูดสนับสนุน (Supportive attraction) จึงเปนสิ่งสนับสนุนวาควรที่จะดําเนิน
การพัฒนาการทองเที่ยวอาหารเพื่อประกอบเปนสิ่งดึงดูดสนับสนุนในแตละพื้นที่ เพื่อรวมสรางประสบการณ
ที่ประทับใจใหแกนักทองเที่ยว มีการสนับสนุนวาการทองเที่ยวอาหารเหมาะสมที่จะถูกพัฒนาในระดับทองถิ่น
เชนเดียวกับระดับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเสนทาง กิจกรรมและเทศกาลตางๆ
เมื่อถามถึงชนิดของอาหารไทยที่กลุมตลาดกลุมนี้รูจัก ที่ถือเปนเอกลักษณของประเทศไทย จะเห็นวาเปน
ชนิดอาหารที่เปนที่รูจักของนานาชาติอยูแลวโดยมี ตมยํากุงมาเปนอันดับหนึ่ง ผัดไทยเปนอันดับสอง ตามมา
ดวยกวยเตี๋ยว แกงเขียวหวาน และสมตํา ซึ่งเปนชนิดอาหารที่เปนที่รูจักหาอันดับตนๆ
จากประสบการณของนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง ซึ่งสามารถเขียนชนิดอาหารไดมากกวาหนึ่งชนิดที่รูจัก เมื่อ
พิจารณาอาหารที่รูจักจะเห็นวาจะมีการบรรยายชนิดอาหารที่หลากหลาย มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวม
ทั้งผลไมไทย ชนิดของอาหารมีทั้งลักษณะแกง ผัด ทอดและยํา เปนตน การบรรยายจะแสดงถึงการรับรูเชิงกวาง
และเชิงลึกเชน อาจมีการระบุวาเปน “ตมยํากุง” หรือตอบอยางไมระบุวาเปน “ตมยํา” หรือตอบวา “ขาวผัดหมู”
“ขาวผัดไก” หรือ “ขาวผัด” เปนตน จากการตอบสามารถวิเคราะหวาการรับรูของนักทองเที่ยวนั้นขึ้นอยูกับ
ประสบการณของแตละคนวาจะเปนลักษณะการรับรูเชิงภาพรวมที่เปนมุมมองกวางหรือมีรายละเอียดของการ
บรรยายที่เปนมุมมองเชิงลึกขึ้น
เปนที่นาสังเกตวาจังหวัดที่มีการระบุชนิดอาหารของพื้นที่นั้นๆ ดวยแสดงใหเห็นวาชนิดอาหารนั้นคอน
ขางเปนอาหารที่โดดเดนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ซึ่งหากมีการดําเนินการอยางตอเนื่องสามารถใชเปนชนิดอาหารที่
สรางจุดยืนภาพลักษณ “อาหารพื้นถิ่น” ไดเชนกัน Cohen & Avieli (2004) กลาววา วิธีการที่จะทําใหอาหาร
ทองถิ่นโดดเดนและเปนที่รูจักอยางแพรหลายนั้นควรที่จะไดรับการสงเสริมรวมกับการทองเที่ยวเปน “การ
ทองเที่ยวอาหาร” ในการจัดการอาหารเพื่อการทองเที่ยวบางครั้งอาหารทองถิ่นอาจไดรับการดัดแปลงเพื่อให
ถูกปากนักทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถเกิดกระบวนการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมโดยทองถิ่นนั้นๆอาจไดรับอิทธิพลอาหารของนักทองเที่ยวและปรับเขากับวัฒนธรรมหรือ
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รสชาติของทองถิ่นไดเชนกัน ซึ่งถือไดวาเปนผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม จะเห็นวาขอความขางตนนี้เปนการ
สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูเรื่องอาหารโดยผานกระบวนการเรียนรูซึ่งมิใชจากฝายเดียวแตเปนทั้งสองฝายทั้งเจา
บานและนักทองเที่ยว เกิดการปรับ เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมขึ้น
อยางไรก็ตามปญหาหลักในการสื่อสารกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารไทยใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูหญิง
เปนประเด็นที่สําคัญซึ่งไมควรมองขาม ปญหาหลักๆ จากการประมวลผลคือ
(1). การแปล การสื่อสารดานภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ
(2). รสชาติอาหารไทยที่เผ็ดจนเกินไป
(3). อาหารทองถิ่นมีการนําเสนอที่ไมนาสนใจ
(4). อาหารทองถิ่นสวนมากนักทองเที่ยวไมรูแหลงที่จะหาซื้อ
(5). บางคนยังกลัวการลองสิ่งใหม
(6). การโฆษณาในตางประเทศยังนอยเกินไป
(7). ปญหาวัฒนธรรมอาหารที่แตกตางกัน
(8). บางครั้งอาหารและรานอาหารยังไมสะอาด
(9). ปญหาจากพนักงานรานอาหารและการบริการ
(10). ความเขาใจในอาหาร หรือขอมูลเกี่ยวอาหารหายาก เชน สูตรอาหารไทย เครื่องมือการปรุง
(11). วัตถุดิบในการปรุงอาหารหายาก
(12). ชื่อของอาหารไทยจํา และเขายาก
(13). ไมมีการประชาสัมพันธ เปนตน
จากการเขาใจมุมมองของกลุมตลาดนักทองเที่ยวผูหญิงสามารถนําขอมูลเพื่อการพัฒนาตอยอด เชน ใน
เชิงการตลาดเพื่อการสื่อสารขอมูล และการนําเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารเรียบรูเรื่องอาหาร
สําหรับกลุมนี้ไดตอไป
ขอเสนอแนะอื่นๆ และประโยชนตอการวิจัยตอไป
1) แมงานวิจัยนี้จะศึกษากลุมนักทองเที่ยวผูหญิงชาวตางชาติ แตมีกลุมที่นาศึกษาที่สามารถจําแนกได
อีก เชน กลุมผูที่แตงงานกับคนไทย กลุมที่เดินทางมาตางกันเชนมาเที่ยวกับบริษัททัวร มาแบบ Backpacker
ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกตางได การศึกษาเจาะกลุมตลาดตางๆ เชิงลึกจะสามารถเขาใจและดําเนินกระบวนการ
สื่อสารขอมูลดานอาหารไดตรงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
2) การเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวผูหญิงชาวตางชาตินี้มีขอเสนอแนะวายากที่จะ “Generalize”
เนื่องจากความแตกตางของแตละชาติ อาจมีการเจาะกลุมตางไปในการศึกษาครั้งตอไปเชน ยุโรป อเมริกา
เอเชีย เปนตน
3) ควรเนนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวอาหารใหเนนถึงกลุมเปาหมาย ซึ่งสามารถนําประเด็นจากผล
การวิจัยนี้มาเปนแนวทางในการประชาสัมพันธไดตอไป
เอกสารอางอิง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2551). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรม
นักทองเที่ยวประเทศรัสเซีย. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ
71

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

วารสารการบริการและการทองเที่ยวไทย

Boyne, S., Hall, D. & Williams, F. 2003. Policy, support and promotion for food-related
tourism initiatives: A marketing approach to regional development. Journal of
Travel and Tourism Marketing 14, 131-54.
Cohen, E and Avieli, N. 2004. Food in tourism. Attraction and Impediment. Annals of
Tourism Research Vol. 31 (4) Oct 2004. pp 755-778.
Du Rand, G.E. and Heath, E. (2006) Towards a Framework for Food Tourism as an Element of
Destination Marketing. Current Issues in Tourism, Vol. 9 (3), pp. 206-234.
Hall, M., Mitchell, R. (2005), “Gastronomic tourism: comparing food and wine tourism
experiences”, in Novelli, M. (Eds), Niche Tourism. Contemporary Issues, Trends
and Cases, Elsevier, Barking.
Hijalager, A. & Richards, G. (eds.). 2002. Tourism and Gastronomy. London: Routledge.
Long, L. (ed.). 2003. Culinary Tourism: Food, Eating and Otherness. Lexington:University of
Kentucky Press.
Poon, A. 1993. Tourism, Technology and Competitive Strategies. Wallingford:
CABInternational.
Quan, S. & Wang, N. 2003. Towards a structural model of the tourist experience: An
illustration from food experiences in tourism. Tourism Management 25, 297-305.
Ritchie, J.R.B. & Crouch, G.I. 2000. The competitive destination: A Sustainability perspective.
Tourism Management 21, 1-7.
Ritchie, J.R.B. & Crouch, G.I. 2003. The Competitive Destination. A Sustainable Tourism
Perspective. Wallingford: CABI.
Selwood, J. 2003. The lure of food: Food as an attraction in destination marketing in
Manitoba, Canada. In C.M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis and B.
Cambourne (eds.) Food Tourism around the World. Oxford: Butterworth Heinemann.
World Travel & Tourism Council . (1999). Thailand’s Travel & Tourism, Economic
Driver for the 21st Century. p. 4-5.
Yeoman,I. (2008). Why food tourism is becoming more important?. Hospitality Net. (on-line)
Available from: http://www.hospitalitynet.org/news/4037197.print (Accessed on 17
January 2010)

72

