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การศึกษาครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษา และ พฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหาร แบบ คุกกิง้

เวเคชั่น ใน ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอาหารแบบ 
Cooking Vacation ไปพัฒนา เพื่อวิเคราะหแ์ละจัดการเรื่องบริหารธุรกิจบริการอาหารแบบ  Cooking Vacation เพื่อนาํ 
ขอ้มลูปัจจยัท่ีมีผลไปวิเคราะหเ์พื่อจัดการตน้ทนุ เพื่อนาํผลสรุปของการวิจยั ไปปรบัปรุงและพฒันากลยทุธท่ี์เหมาะสมกับ
แผนการตลาดธุรกิจบริการอาหารแบบ  Cooking Vacation โดยใช ้แบบสอบถามออนไลน์ และ การสัมภาษณ์เชิงลึก
ออนไลนใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยได้ ใชวิ้ธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 6 
ขัน้ตอน ผลการวิจัยพบว่า ขัน้ตอนท่ีหน่ึงผูวิ้จัยศึกษาและรวบรวมขอ้มลูเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ  จากกรณีศึกษา 
Cooking Vacation ใน ประเทศญ่ีปุ่ น สเปน และ ไทย ทราบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่สนใจ ความเป็นเอกลกัษณข์องพืน้ถิ่น 
โดยมีการเรียนกับผูเ้ชี่ยวชาญดา้นอาหารมีพนักงานคอยดูแลและสื่อสารไดห้ลากหลายภาษา  มีการบริการท่ีดีและเป็น
มิตรมีระยะเวลาในการเรียนท่ีเหมาะสมขั้นตอนท่ีสองผู้วิจัยได้สอบถามบุคคลทั่ วไปนักท่องเท่ียวชาวไทย  และ 
ต่างประเทศ อายุ 22 - 45 ปี ผลพบว่า มีผูท้าํแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22-30 ปี ประกอบอาชีพ ลกูจา้ง
เอกชนพนักงานบริษัท มีรายได ้15,001 – 25,000 บาท โดยมีกระบวนการสาํคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค  5 
ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1.วิเคราะห ์กลุ่มเป้าหมาย 2.ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม 3.ความสาํคญัในการเพิ่มคุณค่าทางสงัคม 4.
ความเหมาะสมทางการสื่อสาร 5.ความเหมาะสมในการจัดการพืน้ท่ีรา้นขัน้ตอนท่ีสามผูวิ้จัยไดส้อบถามผูเ้ชี่ยวชาญจึง
พบว่า มีปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการเลือกรา้นอาหารเพื่อการรีวิว และ ดา้นความคาดหวงัต่อธุรกิจ ความพรอ้มสถานท่ี การ
สื่อสารของพนกังานการบริการ และ การจัดสรรเวลาในการร่วมกิจกรรม ขัน้ตอนท่ีสี่ผูวิ้จยัไดว้างแผนพฒันาธุรกิจโดยแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือส่วนท่ี1การออกแบบโมเดลธุรกิจ ส่วนท่ี2 การ ออกแบบแบรนดไ์กดไ์ลน ์ขัน้ตอนท่ีหา้ผูวิ้จัยไดน้าํผล
การศึกษาและการออกแบบในขั้นตอนท่ีสี่มาขอคาํแนะนําจากเชี่ยวชาญประเมินคุ ณภาพจํานวน 3 ท่าน พบว่า
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้สามท่านมีความเห็นตรงกันและ อยากใหเ้นน้เรื่องความเอกลกัษณ์ทางธุรกิจเป็นสาํคญั  ขัน้ตอนท่ีหกการ
วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการนาํไปประกอบใชก้ับธุรกิจ ไดใ้นอนาคต 
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The objective of this research is to study the model of learning and development in tourism 

gastronomy or cooking vacations in Thailand to use the data on consumer behavior affecting cooking 
vacation gastronomy to analyze and manage cooking vacation food service businesses. The data was used 
to analyze the business factors affecting an analysis management of costs. In order to apply the research 
findings and develop strategies suitable for the cooking vacation and food service business marketing plans 
by using an online questionnaire and using in-depth online interviews. In this research, the research and 
development method were used and was divided into six steps. The results of the study results were as 
follows: (1) to study and collect information and to create business development plans. Furthermore, case 
studies in Japan, Spain and Thailand found that the most important factors attracted tourists to use the 
culinary tourism services of cooking vacation including the uniqueness of the local area by studying with 
food experts and supervised staff with fluency in a variety of languages, and the requirements of 
good  service and friendliness. Furthermore, the ability to make learners or participants understand easily 
and an appropriate study period. In the second step, general, Thai and foreign tourists were interviewed and 
it was found that they were aged 22-45, while the respondents were female, aged between 22-30, worked in 
private sector and had a salary between 15,001-25,000 Baht per month. There were five important processes 
that affected consumer decision-making, which were as follows: (1) an analysis of the target audience; (2) 
the duration of participation in an activity; (3) The importance of adding social value; (4) communication 
suitability skills; and (5) appropriateness in managing the store area. In the third step, three experts were 
interviewed and it was found that there were motivation factors for choosing restaurants for reviews and 
expectations, service in terms of the staff communication and allocating time to participate in activities. In the 
fourth step, the results was divided into two parts: (1) business model canvas; and (2) brand guideline 
design. In the fifth step, three experts agreed with the business model and guidelines, with more of a focus 
on  business identity. The sixth step is data analysis and conclusions to guide the businesses in the future. 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
เนื่องจากสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน  เติบโตขึน้เป็นจาํนวนมากจึง 

ส่งผลใหม้ีประชากรจาํนวนมากในประเทศไทย  และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความตอ้งการ
ทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งจากขอ้มูลจากการสาํรวจประเภทของการท่องเที่ยว UNWTO 
จะกาํหนดได ้3 ประเภท ดงันี ้ 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 2. รูปแบบการท่องเที่ยว
ในแหลง่วฒันธรรม 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจ (UNWTO, 2012) 

ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวทั้งสามประเภทไดร้บัความสนใจอย่างมากจึงส่งผลใหก้าร
ท่องเที่ยวเชิงอาหารเติบโตขึน้เช่นกนัเพราะอาหารเป็นองคป์ระกอบการท่องเที่ยวที่สาํคญัประการ
หนึ่งที่สามารถดึงดดูนกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมายงัแหลง่ท่องเที่ยวได้ เนื่องจากอาหารสามารถบอก
ถึงเอกลกัษณข์องพืน้ที่ วิถีชีวิตและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น รวมทัง้สามารถนาํเสนอประสบการณท์ี่
แปลกใหม่ใหก้บันกัท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีลกัษณะเป็น 
“ความสนใจพิเศษ” โดยมีอาหารเป็นปัจจัยหลักในการสรา้งประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (ภทัรพร พนัธุรี, 2558) 

และทางภาครฐัได้มีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารนับเป็นศักยภาพที่มี
บทบาทสาํคญัที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารใหไ้ดร้บัความนิยมมากขึน้เนื่องจากนโยบาย
หรือยุทธศาสตรเ์ป็นการขบัเคลื่อนที่นาํไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพสาํหรบัประเทศไทยในปีพ .ศ. 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไดม้ีการ
รว่มมือกบับริษัทมิชลินทราเวลพารท์เนอรเ์พื่อดาํเนินงานโครงการ The Michelin Guide Thailand 
โดยมีระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 เพื่อสนับสนุนและผลิตคู่มือแนะนาํรา้นอาหารไทยที่ผ่าน
การคดัเลือกจากมิชลินและส่งเสริมใหน้กัท่องเที่ยวทั่ วโลกไดส้มัผัสประสบการณ์ ดา้นอาหารและ
การท่องเที่ยวของไทยผ่าน  การจัดทาํคู่มือแนะนํารา้นอาหารและที่พักในกรุงเทพฯ  ซึ่งจะเป็น
โครงการที่มีศักยภาพที่ทาํใหร้า้นอาหารไทยและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทางของการ
เดินทาง นอกจากนีป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพในการจัดงานประชุมท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก 
UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครัง้ที่ 4 ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นโอกาสในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เป็นที่ รูจ้ักมากขึน้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละ
ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านอาหาร รวมถึงสนับสนุนนโยบายในการนํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยผ่าน
อตุสาหกรรมทางดา้นอาหาร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) และ จากขอ้มลูของรายงาน
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ภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว Tourism Economic Review (พรรณี สวนเพลง และ คณะ , 2559) 
พบว่า ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จาํนวน 456,0000 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 จากรายไดอ้ตุสาหกรรมการท่องเที่ยวทัง้หมด และ นอกเหนือจากที่พกั
การซือ้ของที่ระลึก การทาํกิจกรรมอื่นๆ นกัท่องเที่ยวนิยมใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมทางดา้นอาหาร
ขณะเดินทางท่องเที่ยว 

จากขอ้มูลขา้งตน้ จึงทาํใหม้องเห็นแนวโนม้ในการแข่งขันธุรกิจเชิงอาหาร ซึ่งกระทรวง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ระบุประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  ดังนี ้1. Food Tours 
เป็นรูปแบบของการทาํแพ็กเกจทัวรใ์ห้นักท่องเที่ยวเลือก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสรสชาติ
อาหารทอ้งถิ่นเรียนรูถ้ึงประวัติความเป็นมา  วัฒนธรรม โดยมีไกดผ์ู ้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และ 
เครื่องด่ืมของแต่ละทอ้งถิ่นเป็นผูน้าํทัวร  ์2. Food Festival หรือ เทศกาลอาหาร และ 3. Cooking 
Vacation คือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาเรียนรูถ้ึงวิธีการทาํอาหารของแต่ละทอ้งที่ 
โดยนกัท่องเที่ยวที่เขา้รว่มการท่องเที่ยวเชิงอาหารประเภทนีส้ว่นมากจะมีความสนใจในอาหารของ
ทอ้งถิ่นนัน้ๆ และมีความตอ้งการที่จะสามารถทาํอาหารเหลา่นัน้ดว้ยตนเองไดเ้มื่อพวกเขาเดินทาง
กลบัถึงถิ่นที่พกัอาศยัของตนเอง โดย 2 ประเภทแรกเป็นที่นิยมในประเทศไทย และ มีแบบแผนใน
การท่องเที่ยวที่ชดัเจน แต่การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเภท Cooking Vacation ยงัไม่มีแบบแผน
ที่ชดัเจนในประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017a) ซึ่งสาํหรบับางประเทศไดม้ีความ
ใหค้วามสาํคญักบัการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประเภท Cooking Vacation เป็นอย่างดีเพราะเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติของพืน้ที่  วัฒนธรรม การบริการ การเขา้ถึงทรพัยากรท่องเที่ยว 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และ เอกลักษณ์เฉพาะพื ้นที่ รวมถึงเป็นประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการลิม้รสอาหาร การไดเ้รียนรูว้ิธีทาํและลงมือทาํอาหารดว้ยตวัเอง ซึ่งถือเป็นการสรา้ง
ประสบการณท์ี่ประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยว  

และ จากขอ้มูลของ บริษัท แบรนดบ์ุฟเฟต์ จาํกัด ได้กล่าวไวว้่าผูบ้ริโภคไม่ได้มีความ
สนใจที่จะเลือกทานอาหารดว้ยปัจจัยความอร่อยของอาหารอย่างเดียว  แต่กลับสนใจเรื่องของ
ประสบการณใ์นการรบัประทานอาหารและบริการที่ดีมาเป็นอนัดับแรกผูบ้ริโภคมีความตอ้งการที่
จะใช้จ่ายในราคาแพงเพื่ ออุปโภคบริโภคอาหารและบริการ  และ  ถ้าหากมองในมุมมอง
ผูป้ระกอบการถา้หากตอ้งการตอบโจทยปั์จจยัในการเลือกรบัประทานอาหาร การทาํธุรกิจอาหารที่
มีแนวโนม้เติบโตไดใ้นอนาคตจึงเป็นการขายประสบการณท์ี่มากกว่ารสชาติใหแ้ก่ผูบ้รโิภค (บริษัท 
แบรนดบ์ฟุเฟต ์จาํกดั, 2562)   
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    ดังนั้นผู้วิจัย จึงทําการศึกษาเรื่องการศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร แบบ Cooking Vacation  เพื่อนําผลไปใช้ ในการพัฒนาธุรกิจทาง  ด้านรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร  แบบ Cooking Vacation เพื่อสรา้งความเขา้ใจผูบ้ริโภค สรา้งผลกาํไรใหเ้พิ่ม
มากขึน้ ตลอดไปจนถึงสรา้งความอยู่รอดในธุรกิจ และ นาํผลขอ้มลูการวิจยันีไ้ปใชเ้พื่อช่วยในการ
ตดัสินใจในการดาํเนินการธุรกิจได ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศกึษา และ พฒันารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacation 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง เพื่อศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking 

Vacation Tourism เพื่อพัฒนาแนวทางในการทําธุรกิจบริการอาหารแบบ  Cooking Vacation 
ผู้วิจัย  ได้เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  สาํหรบัการศึกษาครัง้นี ้ โดยเลือกใช้วิธีการสาํรวจด้วย
แบบสอบถามที่สรา้งขึน้และไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี ้
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ประชากร 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดย   ม ี

จาํนวนประชากรของนกัท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวในประเทศ จาํนวน 35,591,968 คน(กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)และอา้งอิงจากจาํนวนประชากรสถิติประชากรไทยที่เป็น กลุม่การใช้
จ่ายมากที่สดุในแอพพลิเคชั่น ชิม ชอ้ป ใช ้(ไทยรฐัออนไลน,์ 2562) 

2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร โดยมีจาํนวนประชากรของนกัท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวในประเทศ จาํนวน 125,471,265 
คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ประชากร 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศ

ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไป ที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ในประเทศไทย จาํนวน 100 คน 
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2. ผูม้ีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวจาํนวน  3 
คน โดยมีเกณฑก์ารเลือกผูเ้ชี่ยวชาญจากยอดผูติ้ดตามผ่านช่องทางออนไลนจ์าํนวนเกิน 500,000 
คนขึน้ไป 
 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยทางการตลาด  (4Ps) และ ปัจจัยดา้นคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร  

2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
2.1 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยว ในการเลือกรบัประทานอาหาร

แบบมีประสบการณร์ว่ม 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร  หมายถึง  การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่

นักท่องเที่ยวมีการเดินทางท่องเที่ยว และมีความสนใจในด้านอาหารอย่างแท้จริงนอกจาก
นักท่องเที่ยวจะไดร้บัประสบการณ์ทางดา้นการท่องเที่ยวแลว้นักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการ
รบัประทานอาหารทอ้งถิ่น อาหารพืน้เมืองหรือ อาหารขึน้ชื่อของพืน้ที่นัน้ๆ (เบญจมาภรณ ์ชาํนาญ
ฉา, 2561) 

Cooking Vacation  หมายถึง  การเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆเพื่อศึกษาเรียนรูถ้ึงวิธีการ
การทําอาหาร ของแต่ละท้องที่ โดยนักท่องเที่ยวที่ เข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาหารประเภทนี ้
ส่วนมากจะมีความสนใจในอาหารของทอ้งถิ่นนัน้ๆ  และมีความตอ้งการที่จะสามารถทาํอาหาร
เหลา่นัน้ดว้ยตนเองได ้เมื่อพวกเขาเดินทางกลบัถึง 

ถิ่นที่พกัอาศยัของตนเอง 
ปัจจยัทางการตลาด (4PS) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดซึ่งมีส่วนในการศกึษาปัจจยั  

และ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ Product ราคา Price 
ช่องทางการจําหน่าย Place และ กิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion (Kotler & Armstrong, 
1996) 

คุณภาพการให้บริการ  หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผูบ้ริโภค โดยสามารถวดัไดจ้ากความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Bitner Marry Jo, 
1992)  
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ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการธุรกิจ หรือ กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปที่ตอ้งการ
ที่จะเขา้มาใชบ้รกิารธุรกิจ 

เมนูอาหาร หมายถึง สื่อ  แผ่นพับหรือสื่อออนไลน์ที่ แสดงถึงชื่อรายการบริการ
ประกอบดว้ยราคา ชื่อสินคา้ รายละเอียด ภาพที่แสดงถึงสินคา้เพื่อสื่อสารการบริการในความ
เขา้ใจที่ตรงกนัทางการสื่อสารระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร 

แบรนดไ์กดไ์ลน ์(Brand Guideline) หมายถึง คือรูปแบบการใหข้อ้มลูในเชิงการสรา้งอตั
ลกัษณแ์ละคณุค่าของแบรนดโ์ดยผ่านการกาํหนดขอ้มลูอย่างละเอียดเก่ียวกบัการกาํหนดรูปแบบ
ของแบรนด์และกฏเกณฑ์ต่างๆเก่ียวกับแบรนด์ เพื่อให้สะดวกต่อการนําไปใช้งานต่อไป โดย
นาํเสนอผ่านรูปแบบตัวอย่างสามารถเรียกไดอี้กอย่างว่า brand book , brand  bible หรือ style 
guide 

เจเนอเรชั่นยัม (Generation Yum) หมายถึง กลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หรือเรียกว่าเจ
เนอเรชนัวาย หรือมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นกลุ่มที่แสดงตวัตนผ่านไลฟ์สไตลแ์บบใหม่หลากหลายดา้น
และดา้นที่ไดร้บัความนิยมในการแสดงออกมากที่สดุคือไลฟ์สไตลด์า้นอาหาร 

ประโยชน์ของการวิจัย 
1. เพื่อนําขอ้มูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  แบบ Cooking 

Vacation  ไปพัฒนา เพื่อวิเคราะห์และจัดการเรื่องบริหารธุรกิจบริการอาหารแบบ  Cooking 
Vacation 

2.  เพื่อนาํขอ้มูลปัจจัยที่มีผลไปวิเคราะหเ์พื่อจัดการตน้ทุนและทาํเลในการทาํธุรกิจที่
เหมาะสม 

3. เพื่อนาํผลสรุปของการวิจัยไปปรบัปรุงและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแผนการ
ตลาดธุรกิจบรกิารอาหารแบบ Cooking Vacation 



 

บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฏ ีเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยหัวขอ้ เรื่อง การศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
แบบ Cooking  Vacation ในประเทศไทยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มลูพืน้ฐานจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาเป็นความรูป้ระกอบในการศกึษาคน้ควา้และพฒันาหวัขอ้ต่อไปนี  ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร 
2. ทฤษฎีแรงจงูใจการท่องเที่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน คณุภาพของการบรกิาร 
4. แนวคิดกลยทุธก์ารออกแบบเพื่อการขบัเคลื่อนธุรกิจและวฒันาการของการคิดเชิง

ออกแบบ 
5. แนวคิดเรื่องการออกแบบ Brand Guidelines 
6. แนวคิดเกียวกบัภาพลกัษณต์ราสินคา้ 
7. แนวคิดเรื่องพ้ืนฐานของการเลือกร้านอาหารที่มี Theme Concept 
8. แนวคิดเรื่องการออกแบบเมนทูี่สง่ผลกระทบต่อความรูส้กึของผูบ้รโิภค 
9. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน ์(2551) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการในการดาํเนิน 

การใดๆที่บุคคลหนึ่งไดอ้าํนวยความสะดวกช่วยเหลือหรือตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลอ่ืน
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนัน้ (Webster’s, 1979) ไดก้ลา่วว่าการบริการคืออาชีพของ
ผูท้ี่มีหน้าที่ในการให้ ดังนั้นการบริการ หมายถึง กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ที่ไม่สามารถจับตอ้งได ้
เพราะไม่สามารถคงอยู่ไดย้าวนาน เฉกเช่น สินคา้ ซึ่งบริการนัน้คือสิ่งที่บุคคลหรือคณะบุคคล ส่ง
มอบใหก้บัผูอ่ื้น ไดต้รงตามวตัถปุระสงคข์องผูอ่ื้น 

คุณภาพการใหบ้ริการ (KOTLER & KELLER, 2006) กล่าวว่าสิ่งสาํคัญสิ่งหนึ่งในสรา้ง
คณุภาพระดบัของการใหบ้ริการใหอ้ยู่เหนือกว่าคู่แข่ง  โดยเสนอคณุภาพที่อยู่เหนือความคาดหวงั  
หากมากกว่าที่ผูร้บับริการ ไดร้บัประสบการณ ์การใหบ้ริการที่เหนือกว่าสิ่งที่ตนคาดหวงัไว ้ก็จะมี 
การกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะทาํใหผู้ร้บับรกิารกลบัมาใชบ้รกิารซํา้อีก  

จากการศกึษาขา้งตน้ (A Parsu Parasuraman, 1985) ไดก้าํหนดตวัชีว้ดัคณุภาพบรกิาร
ขึน้จากการไดร้บัผลวิจยัจากผูร้บับรกิาร แบ่งเป็น 5 หมวด ดงัต่อไปนี ้
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1) การบริการที่เป็นรูปธรรม (Tangibles) คือบริการที่ลูกค้าสามารถคาดการณ์ได้ถึง
คณุภาพบริการดังกล่าว ซึ่งแสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ สถานที่ บุคลากร สภาพแวดลอ้ม และ 
อ่ืน ๆ 

2) ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร  (Responsiveness)  คือ ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความตอ้งการ ของ ลูกคา้  และ ผูร้บับริการสามารถเขา้รบับริการไดง้่าย และ 
ไดร้บัความสะดวกจากการใชบ้รกิาร รวมทัง้จะตอ้งกระจายการใหบ้รกิารไปอย่างทั่วถึง 

3) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) คือผู้ให้บริการต้องสามารถนําเสนอ
บรกิารท่ีดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการรบับรกิาร 

4) ความมั่นใจในการบริการ (Assurance) คือบรหิารที่ปลอดภยัจากอนัตรายความเสี่ยง
และให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่ได้สัญญาไว้ต่อผู้รับบริการ และมีความถูกต้องเหมาะสมกับการ
ใหบ้รกิาร 

5) การดแูลเอาใจใส่  (Empathy)  คือ  ผูร้บับริการทุกคนย่อมตอ้งการ ใหผู้ใ้หบ้ริการเห็น
ถึงความสาํคญัของผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิารจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทั่วถึง 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเทีย่วกับการท่องเทีย่วเชิงอาหารความสัมพันธข์องทฤษฎีมาส
โลว ์กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

จากการวิจยัดา้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศฟินแลนด์ (Tikkanen, 2007) กล่าว
ว่า มีความสัมพันธ์ ระหว่าง ทฤษฎีมาสโลว์ และ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร แบบหลักฐานเชิง
ประจกัษ ์ซึ่งเป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนษุย ์5 ประการ ดงันี ้

2.1 การท่องเที่ยวเชิงอาหารกับความต้องการทางร่างกาย Hjalagerend  
Richards (2002) 

ไดก้ล่าวไวว้่า อาหารมีส่วนในการช่วยดึงดดูใจในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวได ้
(Tikkanen, 2007) ได้กล่าวว่า ในปี 1960 มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ เลือกการล่องเรือ จาก 
ประเทศ ฟินแลนด ์ไป ประเทศสวีเดน เพราะในปี 1960 หา้งสรรพสินคา้ และ รา้นคา้ มีของจัด
จาํหน่ายในจาํนวนน้อย แต่การเดินทางดว้ยเรือสาํราญ ทาํใหไ้ดซ้ือ้สินคา้ปลอดภาษี เช่น เหลา้ 
และ ได้ลิม้ลองรสชาติอาหารต่างประเทศ ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงสรุปได้ว่า อาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นปัจจยัสาํคญัที่ทาํใหน้กัท่องเที่ยวในปี 1960 เลือกเดินทางแบบลอ่งเรือสาํราญ 

2.2  การท่องเทีย่วเชิงอาหารกับความต้องการความปลอดภัย  
นอกจากการคาํนึงถึงรสชาติของอาหารแลว้ความปลอดภัยในการรบัประทาน

อาหารก็เป็นส่วนสาํคัญในการรบัประทานอาหารและถือไดว้่าเป็นองคค์วามรูท้ี่นักท่องเที่ยวเชิง
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อาหารให้ความสนใจเป็นอย่างมาก (Tikkanen, 2007) ได้ค้นพบและกล่าวไว้ว่า การแสวงหา
ความรูแ้ละเพิ่มพูน องค์ความรูด้้านอาหาร ความปลอดภัย และ สุขอนามัย (Food Safety) ใน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นแรงจูงใจหลกัที่ทาํใหผู้เ้ชี่ยวชาญทางดา้นอาหารกว่า 400 คนได ้เขา้รว่ม
ประชมุระดบันานาชาติ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2003 

2.3 การท่องเทีย่วเชิงอาหารกับความต้องการเชิงสังคม  
ในหลากหลายประเทศ อาหารได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูดนัก 

ท่องเที่ยวใหเ้ขา้ร่วมงานเทศกาล และ ประเพณี  (Getz, 1991) ซึ่ง (Tikkanen, 2007) ไดก้ล่าวว่า 
อาหารช่วยในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากกรณีศึกษา เทศกาลเบียร ์ในเมืองมิวนิค ประเทศ
เยอรมนั พบว่ามีการพบปะ พดูคยุ และทาํความรูจ้กั ระหว่างนกัท่องเที่ยว ระหว่างนกัท่องเที่ยวกบั
ผูป้ระกอบการ และร ระหว่างผูป้ระกอบการดา้นอาหาร กบั บรษิัทผลิตอาหาร 

2.4  การท่องเทีย่วเชิงอาหารกับความต้องการ การยอมรับและยกย่อง  
Tikkanen (2007) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในบริบทการยอมรบั

และยกย่องอาหารว่า การยอมรบัและยกย่องอาหาร จะเกิดขึน้เมื่อนักท่องเที่ยวไดใ้หค้วามสนใจ 
และ ยอมรบัอาหารที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากตนเอง เช่น นักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ น ใหค้วามสนใจ 
และยอมรบัการรบัประทานอาหารถ่ินของประเทศฟินแลนดเ์ป็นตน้  

2.5  การท่องเที่ยวเชิงอาหารกับความต้องการประสบความส าเร็จ เพราะ 
การทานอาหารคือแรงบันดาลใจ  

Tikkanen (2007) ไดก้ล่าวว่านกัท่องเที่ยวหลายคนจึงไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
รบัประทานอาหารเพียงอย่างเดียว แต่มีพฤติกรรม ที่ต้องการเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะในการ
ประกอบอาหารร่วมดว้ยเพื่อพัฒนาการทาํอาหารของตนเอง หรือ ตอ้งการการศึกษาเพื่อประกอบ
ธุรกิจของตนเอง จึงมีนักท่องเที่ยวหลากหลายคนใหค้วามสนใจในงานนิทรรศการทางดา้นอาหาร
ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อ เพิ่มพนูทกัษะเพิ่มเติม 

ดังนั้นการศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แบบ Cooking Vacation 
ในประเทศไทยจาํเป็นตอ้งศึกษารูปแบบของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ของนกัท่องเที่ยว
การศึกษาปัจจัยเหล่านี ้จะส่งผลให้ผู้วิจัยทราบถึงรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ 
Cooking Vacation ในที่สดุ 

3.แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพของการบริการ (Service Quality Evaluation)  
การประเมินคณุภาพของการบริการน้ัน ใชท้ฤษฎีการ ประเมินคณุภาพของการบริการ ท่ี

เรียกว่า Service Quality model หรือที่เรียกสัน้ๆ ว่า SERVQUALน้ัน(Zeithaml & Parasuraman, 
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1993) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า “เป็น กรอบคณุภาพการบริการ (Service Quality Framework)” ซึ่ง 
ไดพ้ฒันาขึน้ในในทศวรรษ 1980 และไดม้ีการปรบัปรุง Model ขึน้ใหม่ ในตน้ทศวรรษ 1990 และ
โดยปรบัลดปัจจัยการกาํหนด คุณภาพเหลือเพียง 5 มุมมอง เรียกว่า SERVQUAL Dimension 
และใชต้วัย่อว่า RATER ไดแ้ก่ 

การประเมินคุณภาพของการบริการ จะใชท้ฤษฏีการประเมินคุณภาพของการบริการที่
เรียกว่า Service Quality model หรือ  SERVQUAL ซึ่ง (Zeithaml & Parasuraman, 1993) นัน้ได้
มีการให้คําจํากัดความว่า เป็นกรอบสําคัญของคุณภาพการบริการ หรือ Service Quality 
Framework ซึ่งได้มีการพัฒนาขึน้ในทศวรรษ 1980 และได้มีการปรบัปรุงโมเดลขึน้ใหม่ในต้น
ทศวรรษ 1990 โดยมีปัจจัยการกาํหนดคุณภาพของการบริการเหลือเพียง 5 มุมมองเรียกว่า 
SERVQUAL Dimension และใชต้วัย่อว่า RATER ไดแ้ก่ 

3.1 (R: Reliability) ความน่าเชื่อถือ  
หมายถึงผูใ้ห้บริการต้องแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเชื่อใหบ้ริการใหต้รงกับความ

ตอ้งการของลกูคา้ ตามที่ไดใ้หส้ญัญาไว ้
3.2 (A: Assurance) การสร้างความมั่นใจ  

หมายถึง เมื่อมีลกูคา้เขา้มาติดต่อบริการ ผูใ้หบ้รกิารควรมีการแสดงพฤติกรรมที่
สรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ และ มีวาจาที่สภุาพอ่อนนอ้มพรอ้มใหบ้ริการและทราบถึงขอ้มลูการ
ทาํงานรวมทัง้เต็มใจบรกิารอย่างดี 

3.3 (T: Tangibles) องคป์ระกอบทางกายภาพ  
หมายถึง สิ่งที่มองเห็นหรือจับตอ้งไดด้ว้ยสายตาเช่น ความสวยงามของสถานที่ 

ความทนัสมยั บคุลากรที่มีบคุลิกภาพที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ และ สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.4 (E: Empathy) การดูแลเอาใจใส่  

หมายถึง การตอบสนองลูกค้าพร้อมให้ความสนใจลูกค้าในคราวเดียวกัน 
ซึ่งควรเขา้ใจในความตอ้งการของลกูคา้เมื่อลกูคา้ตอ้งการสิ่งใดและเอาใจใสล่กูคา้มีการตอบสนอง
ในการบรกิารไดอ้ย่างดี 

3.5 (R: Responsiveness) ความรวดเร็วในการให้บริการ  
หมายถึงความตั้งใจที่ แสดงถึงความพร้อมบริการด้วยความรวดเร็วและ 

ยินดีที่จะใหบ้รกิารลกูคา้อย่างทนัท่วงทีเสมอ 
(Lovelock C & Wright R, 2002) ไดม้ีการกล่าวถึงเรื่องของ Quality Gap หรือ ช่องว่าง

ของคุณภาพ ว่า หากเรามีการบริการในระดับที่อยู่เหนือกว่าความคิดและความปราถนา จะช่วย
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สรา้งใหก้ารดาํเนินการหรือบริการนัน้มีความพิเศษและสรา้งความประหลาดใจใหผู้ร้บับริการมาก
ขึน้และสามารถทาํใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจได ้และ รบัรูว้่าเป็นบรกิารท่ีมีคณุภาพที่ดีเลิศ 

(Siadat Seyed Hossein, 2008) ได้มีการกล่าวในงานวิจัยเรื่อง Measuring service 
quality using SERVQUAL model: A case study of E-retailing in Iran จากการวิจัยนีไ้ดแ้สดง
ใหเ้ห็นว่า การใหบ้รกิารลกูคา้ที่เหนือกว่าและมีคณุภาพการบรกิารท่ีสงู จะนาํไปสูก่ารสรา้งผลกาํไร
ที่ดี และมีความชดัเจนดา้นคณุภาพการบริการ และ การบริการควรเป็นสิ่งที่คาํนึงถึงและประเมิน
เป็นอนัดบัแรกเพื่อที่จะไดม้ีการปรบัปรุง คณุภาพของการบรกิาร 

4.แนวคิดกลยุทธก์ารออกแบบเพ่ือการขับเคล่ือนธุรกิจและวัฒนาการของการคิดเชิง
ออกแบบ 

(Brown Tim, 2008) ไดส้รา้งแนวคิดเรื่องการคิดเชิงนกัออกแบบ (Design Thinking) ซึ่ง
เป็นแนวคิดยุคแรกเริ่มของ การผสานการคิดเชิงออกแบบกับการขับเคลื่อนธุรกิจ โดย แก่นของ
แนวคิดนี ้คือการให้ความสําคัญกับการคิดอย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่ เก่ียวข้องทุกคน
กระบวนการ Design Thinking นี ้ประกอบดว้ยกนั 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 

4.1 Empathize  
การทาํความเขา้ใจ กลุม่เปา้หมาย  

4.2 Define  
การระบุปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ข กล่าวคือในบางครัง้สามารถออกแบบแกไ้ขไดทุ้ก 

ปัญหาภายในคราวเดียว แต่ถา้ไม่สามารถทาํไดย้่อมตอ้งจัดลาํดบัความสาํคัญในการทาํก่อนทาํ
หลงั  

4.3 Ideate  
ระดมสมองเสนอ Solution ในการจดัการและหรือการออกแบบ 

4.4 Prototype 
สรา้งหุ่นลองในขนาดเท่าจริงใน กรณีเป็นผลิตภัณฑ ์หรือเขียนแผนการในกรณี

เป็นงานบรกิาร  
4.5 Test  

นาํไปทดสอบเพื่อนาํขอ้ดีมาใชแ้ละนาํขอ้เสียมาปรบัปรุง 

5. แนวคิดเร่ืองการออกแบบ Brand Guidelines 
แนวคิดเรื่องการออกแบบ brand guideline คือรูปแบบการใหข้อ้มูลในเชิงการสรา้งอัต

ลกัษณแ์ละคณุค่าของแบรนดโ์ดยผ่านการกาํหนดขอ้มลูอย่างละเอียดเก่ียวกบัการกาํหนดรูปแบบ
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ของแบรนด์และกฏเกณฑ์ต่างๆเก่ียวกับแบรนด์ เพื่อให้สะดวกต่อการนําไปใช้งานต่อไป โดย
นาํเสนอผ่านรูปแบบตัวอย่างสามารถเรียกไดอี้กอย่างว่า brand book , brand  bible หรือ style 
guide 

(Andrys, 2019) ไดอ้ธิบายว่า brand guideline นั้นเป็นเหมือนคู่มือสาํหรบัการใชง้าน
และการสื่อสารแบรนด ์ซึ่งหมายความรวมถึงการจดัการว่าอยากใหหุ้น้ส่วนหรือผูท่ี้ถือกรรมสิทธิ์ใน
กิจการมีแนวทางในการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นระเบียบไดอ้ย่างไร ซึ่งเอกสารชุดนีจ้ะช่วยควบคมุการ
สื่อสารทั้งภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กรได้เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมถึงการออกแบบ
การตลาดและการออกแบบสื่อโฆษณา ซึ่ งเหมาะสมกับผู้ประกอบกิจการที่ต้องการควบคุม
ภาพรวมหรือตอ้งการรายละเอียดในการทาํแบรนดแ์ละดาํเนินกิจการเป็นอย่างมาก 

5.1 ข้อมูลแบรนด ์Brand Information 
ภายในเอกสารควรมีการให้ข้อมูลภาพรวมเก่ียวกับแบรนด์ หรือหากจัดทํา

หลงัจากที่มีการทาํแบรนดข์ึน้มาใหม่จากแบรนดเ์ดิมที่มีอยู่ควรมีการจาํแนกแนวทางในการทาํแบ
รนดข์ึน้มาใหม่เพื่อเป็นการชีแ้จงแนวทางที่ควรดาํเนินการต่อในอนาคตเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงมีการ
แกไ้ขแบรนดเ์ดิมเพื่อนาํมาสู่ภาพลกัษณ์องคก์รในปัจจุบนั ซึ่งควรมีการแจง้ชัดเจนในสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  นอกจากนีข้อ้มลูยังตอกยํา้ถึงความหมายและตัวตนของแบรนด ์ไดแ้ก่ 
ค่านิยม วิสยัทศัน ์และ ปรชัญา รวมถึงดา้นการใชเ้สียงในการสื่อสารแบรนดผ์่านตวัตน 4 แนวทาง
นี ้จะเป็นสิ่งที่ทําให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความโดดเด่น ช่วยให้แบรนด์มี
ภาพลกัษณเ์ป็นที่จดจาํและไปในทิศทางเดียวกนั สรา้งการรบัรูแ้ละเพิ่มความเขา้ใจไดท้ัง้หมด 

5.2เอกลักษณข์องแบรนด ์
เอกลกัษณข์องแบรนดเ์ป็นองคป์ระกอบสาํคญัที่ตอ้งทาํการสื่อสารออกมาอย่าง

ชดัเจนโดยจะประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ดงันี ้
5.2.1 โลโก้ หรือ เคร่ืองหมายทางการค้า 

โลโกคื้อเครื่องหมายทางการคา้ที่แสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณท์างการสื่อสารทั้
งหมดเพื่อใหเ้ป็นตวัแทนใหค้นเกิดความรบัรูใ้นแบรนดโ์ดยจะมีการน าเสนอออกมาเป็นภาพเชิงกร
าฟฟิคหรือสญัลกัษณท์ี่บ่งบอกชื่อแบรนดแ์ละการจดจ าแบรนดซ์ึ่งมกัจะนิยมวางลงบนพืน้ขาวหรือ
พืน้สีการจดัท าขอ้มูลของการน าไปใชโ้ลโกน้ัน้สามารถควบคมุภาพลกัษณข์องแบรนดท์ัง้หมดและ
ปอ้งกนัการน าโลโกไ้ปใชใ้นทิศทางที่ไมถ่กูตอ้งอีกดว้ยการมีการควบคมุภาพลกัษณน์ัน้ส าคญัเป็นอ
ย่างมากหากไม่อยากใหผู้ท้ี่พบเห็นตีความหรือเกิดความเขา้ใจผิดหรือน าไปดัดแปลงจึงควรมีการ 
ชีแ้จงขอ้มลูขององคป์ระกอบของโลโกเ้ช่นเรื่องของการใชก้ารใชต้วัอกัษรการหา้มน าไปเปลี่ยนสีรว
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มถึงหา้มเคลื่อนยา้ยต าแหน่งหรือดดัแปลงสว่นใดส่วนหนึ่งอนัก่อใหเ้กิดภาพลกัษณเ์ชิงลบทางการ
รบัรูใ้นอนาคตได ้

5.2.2 สี 
การใชส้ีจะส่งผลถึงการรบัรูข้องแบรนดไ์ดเ้ป็นอย่างดีและเกิดการรบัรูต่้อควา

มรูส้ึกไดอ้ย่างมากซึ่งสีจะสามารถท าใหก้ารออกแบบโดยรวมส่งผลไปในทิศทางเดียวกันทัง้หมด 
การจดัเตรียมสีใหเ้ป็นสีหลกัของการสรา้งแบรนดเ์พื่อก าหนดเอกลกัษณข์องแบรนดจ์ึงเป็นสิ่งจ าเป็
นซึ่งการเลือกสีจะถูกเลือกและระบุชัดเจนดว้ยการใชร้หัสสีในการออกแบบ เช่นการใช ้ระบบสี 
Pantone® เป็นระบบสีที่ไดร้บัมาตรฐานสากลส าหรบัการผลิตสี ส  าหรบัการพิมพจ์ะเลือกใชโ้คด้สี 
CMYK (ฟ้า ม่วงแดง เหลือง คีย/์สีด า)ส าหรบัการแสดงผลทางหนา้จอและเวปไซตจ์ะเลือกใชโ้คด้สี 
RGB (แดง เขียว น า้เงิน) 

เนื่องจากใหเ้กิดความหลากหลายทางการรบัรูแ้ละเกิดความรูส้กึที่ดีและสรา้ง
สรรค์มากขึ ้นการเลือกสีที่ ใช้ในแบรนด์จึงมีการเลือกคู่สี ต่างๆเพิ่มเติมมารวมไว้ด้วยกัน 
ส าหรบัแบรนดท์ี่มีเครื่องหมายทางการคา้ที่เกิดการรบัรูใ้นวงกวา้งและเกิดการรบัรูใ้นเรื่องของการใ
ชส้ี ยกตวัอย่างเช่น Queen's University Belfast และ Netflix มีสีแดงเป็นสีหลกั แต่มีเฉดสีต่างกนั 
Queen's University Belfast มีสีหลักที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น Queen's Red - Pantone 185c 
(Queens, 2019) ในขณะที่ Netflix อธิบายว่าพวกเขาเป็น Netflix Red - PANTONE 1795 C 
แสดงถึงว่ามีการใชส้ีแดงเหมือนกนัแต่เมื่อจ าแนกโคด้สีออกมาแลว้ไม่เหมือนกนัจึงท าใหเ้กิดเอกลั
กษณแ์ละเกิดความแตกต่างในการก าหนดตวัตนของแบรนดไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

5.2.3 การจัดวางองคป์ระกอบและการออกแบบตัวอักษร (Typography) 
คือการออกแบบตวัอกัษรเพื่อใหส้ื่อสารออกไปอย่างมีความหมายหรือจะเรีย

กว่าเป็นการออกแบบตวัอกัษร (Typefaces) 
ซึ่งการออกแบบตวัอกัษรและการจดัวางองคป์ระกอบจะแสดงถึงตวัตนของแ

บรนดซ์ึ่งหลกัการของการจดัวางจะส่งผลถึงการใชร้ว่มกบัรูปแบบและวตัถุประสงคใ์นการใชจ้ึงควร
มีการเลือกรูปแบบฟ้อนตท์ี่เป็นเอกลกัษณน์อกจากนีย้งัมีฟ้อนตท์ี่สามารถซือ้เพื่อการใชง้านเชิงพา
นิชยเ์ป็นฟ้อนตท์ี่มีการออกแบบเสรจ็แลว้แบรนดส์ามารถเลือกซือ้และก าหนดตวัตนของแบรนดใ์นเ
ชิงพานิชยไ์ดท้นัทีซึ่งจะมีการค านวนระยะห่างบรรทดัระยะห่างตวัอกัษรซึ่งควรมีการก าหนดต าแห
น่งความหนาของอกัษรและรูปแบบการใชเ้พิ่มเติมดว้ยเช่นหากน าฟ้อนตไ์ปใชง้านไม่ควรใสเ่งาใหอ้ั
กษรไม่ควรขยายหรือยืดฟ้อนตแ์ละหลีกเลี่ยงการใส่ยัติภังคโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค านั้นอยู่ใน 
ต าแหน่งของหวัขอ้เป็นตน้ 

5.2.4 รูปภาพ (Image) 
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รูปภาพคือขอ้มลูที่ตอ้งประกอบดว้ย ประเภทของรูปภาพ ตาํแหน่งการจดัวาง
รูปภาพ และ คุณภาพของรูปภาพในการใชง้านซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะประกอบรวมอยู่ในหลกัการการใช้
รูปภาพคู่มือสาํหรบัการใชง้านและการสื่อสารแบรนด ์การใชรู้ปภาพนั้นถือเป็นส่วนสาํคัญอย่าง
มากในการสรา้งการรบัรูก้ับแบรนด ์สรา้งความประทับใจ การใชส้ื่อโดยเฉพาะรูปภาพจึงควรมี
ขอ้กาํหนดในการใชแ้ละสื่อสารเป็นอย่างมากเพราะสามารถส่งผลถึงการรบัรูแ้ละความเขา้ใจได้
ทันทีโดยตรง ในบางครัง้แบรนด์ได้มีการจ้างช่างภาพและบอกถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์
เพื่อใหภ้าพที่ปรากฏตรงกบัความเป็นตวัตนของแบรนดม์ากที่สดุเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่นและไม่เคย
ปรากฏเห็นในที่อ่ืน (Cisco, 2019) กล่าวไวว้่า คู่มือสาํหรบัการใชง้านและการสื่อสารแบรนดข์อง
แคมเปญ I Love New York ไดม้ีการระบุชัดเจนว่าภาพที่ตอ้งใชก้ับขอ้ความนีต้อ้งถ่ายที่นิวยอรก์
เท่านั้น หากไม่มีช่างภาพหรือไม่มีการถ่ายทําสามารถใช้การดาวน์โหลดรูปภาพทางช่องทาง
ออนไลนไ์ดห้ากแต่ตอ้งเป็นภาพที่ไม่มีขอ้กาํหนดทางกฏหมายในการใชง้านเชิงพานิชยจ์ึงควรเลือก
ซือ้ภาพเพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของตนเองหรือการดาวนโ์หลดในฐานข้อมูลออนไลน์ฟรีที่มีขอ้กาํหนด
นาํไปใชเ้ชิงพานิชยไ์ด ้หากไม่มีขอ้กาํหนดทางกฏหมายสามารถนาํมาใชป้ระกอบกิจการไดท้ันที
ควรศกึษาขอ้กฏหมายของแต่ละช่องทางที่จะนาํภาพไปใช ้เช่น ควรหลีกเลี่ยงการใชภ้าพที่สง่ผลให้
เกิดความรูส้ึกทางอารมณ ์หลีกเลี่ยงภาพที่ไม่บอกเลา่เรื่องราว หรือการหลีกเลี่ยงภาพที่นางแบบมี
ภาพลกัษณไ์ม่ดีหรือไม่ตรงต่อเอกลกัษณต์ัวตนของสินคา้เนื่องจากขอ้ควรระวงัในการใชรู้ปภาพมี
อย่างมากมายบางแบรนดจ์ึงเลือกสนับสนุนการใช้งานภาพแบบกราฟฟิคดีไซน์ ( illustrations) 
แทนเมื่อรูปภาพไม่สามารถสื่อสารตวัตนของแบรนดไ์ดห้รือหากจาํเป็นตอ้งสรา้งความประทบัใจให้
โดดเด่นยิ่งขึน้แต่ก็ยังตอ้งการความสอดคลอ้งกับเอกลักษณ์ของแบรนดโ์ดยรวมการใชไ้อคอน
กราฟฟิคเข้ามาเป็นส่วนนึงของการนําเสนอรูปภาพก็เป็นที่นิยมสาํหรบับางแบรนด์โดยใช้ใน
ช่องทางแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการมองเห็นทางการเขา้ใชเ้ป็นสว่นใหญ่ 

5.2.5 การส่ือสารแบรนด ์(Integrated Brand Communication) 
การสื่อสารแบรนดแ์บบบูรณาการแนวทางในการสื่อสารแบรนดใ์นทิศทางเดี

ยวกนัดว้ยการรวมเอกลกัษณต่์างๆของแบรนดเ์ขา้ดว้ยกนัเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสื่
อสารผ่านสื่อชนิดต่างๆการสื่อสารแบบบรูณาการจะแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของความเป็นเอ
กลกัษณข์องแบรนดไ์ดแ้ละสง่ผลถึงการสื่อสารซึ่งรวมถึงในแง่ของการใชง้านเช่นกนั 

การสื่อสารแบรนดแ์บบบรูณาการจะช่วยใหม้องเห็นภาพรวมในการออกแบบ
แบรนดไ์ดช้ดัเจนขึน้ซึ่งแบรนดเ์ชื่อว่าการยกตวัอย่างไกดไ์ลนแ์บบง่ายๆจะช่วยใหก้ารส่งสารเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัมีความสะอาดเรียบง่ายและจึงมีการเพิ่มองคป์ระกอบของการวางต าแหน่งในกา
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รตลาดการออกแบบ  การออกแบบเครื่องเขียนของใชส้  านักงาน นามบตัร เอกสาร ซองจดหมาย 
แท่นวางสินค้า แผ่นบอกชื่อทางเข้าอาคาร ของสมนาคุณ ภาพลักษณ์ทางโซเชียลมีเดียกา ร 
ออกแบบพรีเซนเทชั่นของแบรนดภ์าพรวมดา้นเวปไซตซ์ึ่งขอ้มลูในส่วนนีส้ามารถเพิ่มขึน้ไดอ้ยู่เสม
อขึน้อยู่กบัขนาดและความใหญ่ของแบรนดแ์ละความตอ้งการของแบรนดท์ี่จะส่งไปหาผูร้บัสารว่า
มีมากหรือนอ้ยเพียงใดที่ตอ้งการสรา้งการรบัรู ้

6. แนวคิดเกียวกับภาพลักษณต์ราสินค้า  
(ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) อธิบายว่าบุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) 

หมายถึงลักษณะต่าง ๆ ที เปรียบเสมือนตราสินค้า มีตัวตนและจิตวิญญาณเหมือนคน 
เพราะบุคลิกภาพตราสินคา้คือองคป์ระกอบส าคัญของ ภาพลักษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 
ที ท า ให้ภ าพ ลักษณ์ โดย รวมของต ราสิ น ค้ามี ตั วตนม ากขึ ้น  (Kotler, 2003) กล่ าวถึ ง 
ความหมายของตราสินคา้ว่าการสรา้งตราสินคา้เป็นเรื่องส าคญัในกลยทุธผ์ลิตภณัฑเ์พื่อใหต้ราสิน
คา้เป็นที่รูจ้กัในวงกวา้งและสามารถท าใหก้ าหนดราคาสินคา้ไดอ้ย่างมีมาตรฐานโดยสมาคมการต
ลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ค านิยามตราสินค้าว่าเป็นชื่ อ  วลี  เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
หรือหารออกแบบเพื่อระบวุ่าสินคา้ชิน้นีผู้ใ้ดเป็นเจา้ของและเพื่อแสดงความแตกต่างจากผูแ้ข่งขนัต
ราสินคา้จึงบางบอกถึงตวัผูข้ายหรือผูผ้ลิตภายใตก้ฏหมายเครื่องหมายการคา้ตราสินคา้เป็นสญัลั
กษณท์ี่มีความซบัซอ้นสามารถสื่อความหมายได ้6 ดา้นดงันี ้

6.1 คุณสมบัติ (Attributes)   
ตราสินคา้ท าใหน้ึกถึงคณุสมบติัหรือคณุลกัษณะที่ชดัเจนของผลิตภณัฑ ์

6.2 คุณประโยชน ์(Benefits) 
คณุสมบติัตอ้งใหค้วามหมายออกมาเป็นคณุประโยชนต์ามหนา้ที่และคณุประโย

ชนท์างอารมณค์วรแสดงใหเ้ห็นคณุประโยชนต์ามรูปแบบ 
6.3 คุณค่า (Value)  

ตราสินคา้มักสื่อความหมายเก่ียวกบัคุณค่าของสินคา้หรือผูผ้ลิต เช่น ตราสินคา้ 
รถยนตรM์ercedesบ่งบอกถึงคุณค่าและความรูส้ึกทางจิตใจความปลอดภัยและความมีเกียรติ 
ภมูิ 

6.4 วัฒนธรรม (Culture) 
ตราสินค้าสามารถเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น  ตราสินค้า รถยนตร ์

Mercedes เป็นตวัแทนของวฒันธรรมเยอรมนั 
6.5 บุคลิกภาพ (Personality)  
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ตราสินคา้สามารถบ่งบอก บคุลิกภาพของผูผ้ลิตไดเ้ช่นการใหบุ้คลิกภาพเป็นมิตร 
มีความกระฉบักระเฉง หรูหรา และ เขา้ถึงง่าย 

6.6 ผู้ใช้ (User)  
ตราสินคา้ชีใ้หเ้ห็นถึงประเภทของผูบ้รโิภคที่ซือ้หรือใชส้ามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บ ริ โภคกลุ่ ม เป้ าหมายได้ในแง่ของประสิท ธิภาพ 

(Performance)และยังครอบคลุมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได ้(Intangible) อีกขั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็น 
ความน่าเชื่อถือ (Trust/Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) ความคุ้นเคย (Familiarity) 
ประสบการณท์ี่ไดส้ะสมมา (Shared Experiences)ความสมัพนัธแ์ละความผูกพนั (Relationship) 
สถานภาพ (Status) และ บคุลิกภาพ (Personality) 

7. แนวคิดเร่ืองพืน้ฐานของการเลือกร้านอาหารทีม่ี Theme Concept 
(LORRI MEALEY, 2019a) ได้กล่าวว่าแนวคิดเรื่องพื ้นฐานการศึกษาประกอบด้วย 4 

หวัขอ้ดงันี ้
7.1  ศึกษาคู่แข่ง 

ศกึษารา้นอาหารในพืน้ที่ทัง้ที่เปิดกลางวนัและกลางคืนดวู่าลกูคา้นิยมทานอาหา
รกลางวนัหรืออาหารเย็นมากกว่าชอบทานวนัธรรมดาหรือช่วงกลางคืนจะท าใหค้ณุรูจ้กักลุ่มเป้าห
มายในพืน้ที่จากเวลาในการเขา้ใชบ้รกิารและกลุ่มเปา้หมายเพิ่มมากขึน้จากนัน้เริ่มศกึษารา้นอาห
ารที่มีราคาใกลเ้คียงกนัและวิเคราะหว์่าธุรกิจของคณุมีความแตกต่างอย่างไรมีจดุเด่นใดในธุรกิจที่
มากกว่าและหาเหตผุลเพิ่มเติมว่าเพราะเหตใุดผูบ้รโิภคถึงจะมาใชบ้รกิารรา้นอาหารของคณุจากนั้
นจะพบแนวคิดทางธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่งขนัอย่างชดัเจนและเสรมิสรา้งความถาวรใหธุ้รกิจ 

7.2  ศึกษาเทรนดแ์ละแนวโน้มความนิยมของอาหารในปัจจุบัน 
อาหารถือเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งเพราะสามารถเปลี่ยนความนิยมไดภ้ายในชั่วขา้ม

คืนบางเมนูเช่นเบอร์เกอร์ หรือ พิซซ่าเป็นเมนูคลาสสิคที่ ไม่ตกยุค และ อาหารอ่ืนๆเช่น 
paninisเป็นอาหารที่นิยมแค่ในบางฤดกูาลและยงัมีอีกหลายเมนูที่เป็นที่นิยมแค่เพียงช่วงระยะเวล
าสัน้ๆการศกึษาความนิยมของอาหารในแต่ละช่วงจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างสงูในการก าหนดหรือ
สรา้งสรรคเ์มนูเพื่อไม่ใหเ้กิดความจ าเจเพื่อใหไ้ดล้กูคา้ไหลเวียนและมีผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารใหม่อยู่ตล
อดเวลาเมื่อเลือกเมนูที่ทนัสมยัแลว้ควรค านึงถึงเช่นกนัว่าเมนูมีความเหมาะสมกบัธีมของรา้นของ
คณุและการรบัรูก้ารศกึษาแนวโนม้ความนิยมของอาหารว่าอะไรที่เป็นที่นิยมในปัจจบุนัจะช่วยดงึดู
ดความสนใจได ้

7.3 พัฒนาการด้านการออกแบบ 
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ทุกอย่างที่อยู่ในพืน้ที่ของคณุควรออกแบบมาใหม้ีความเหมาะสมและสนับสนุน
คอนเซปทห์ลกัของรา้นอาหารเช่นควรมีจ านวนพืน้ที่เท่าไรส าหรบัพืน้ที่รบัประทานอาหารและหอ้ง
ครวัรูปลกัษณส์มัผสัและกลิ่นของพืน้ที่จะถ่ายทอดแนวคิดของแบรนดต์ัง้แต่วินาทีแรกที่ลกูคา้เขา้ม
าไดอ้ย่างไรการรูข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัพืน้ที่ต  าแหน่งและการออกแบบจะช่วยใหท้ราบงบประมาณใน
การก่อสรา้งไดอ้ย่างเหมาะสมถือเป็นการค านวนเพื่อการออกแบบการตลาดเช่นเดียวกนัซึ่งแสดงใ
หเ้ห็นถึงภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ชดัเจนทางการโฆษณาเพราะการออกแบบคือโอกาสแรกในการ 
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นธีมเดียวกนักบัแบรนดถ์า้หากรา้นอาหารของคณุใหค้วามรูส้ึกหรูหราและ
สวยงามพนกังานไม่ควรมีมารยาทในการพดูจาที่หยาบคายและไม่เคารพผูท้ี่มาใชบ้รกิารทัง้ในหนา้
รา้นและในโซเชียลมีเดียเพื่อก าหนดใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในทศิทางเดียวกัน 
เพราะแมว้่าจะมีองคป์ระกอบหลายอย่างในแนวคิดรา้นอาหารแต่สิ่งที่ประสบคว

ามส าเรจ็สิ่งที่ท าใหธุ้รกิจประสบผลส าเรจ็มากที่สดุคือผลรวมของแต่ละสว่นที่สง่ผลไปในทิศทางเดี
ยวกนัเมื่อแบรนดส์ามารถมองหาจุดที่เป็นเอกลกัษณไ์ดจ้ะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง้่ายมา
กขึน้และเป็นโอกาสที่ดีที่ธุรกิจจะด าเนินไปไดอ้ย่างยืนยาวทนัสมยัมีความสรา้งสรรคแ์ละมีเอกลกั
ษณ ์

8. แนวคิดเร่ืองการออกแบบเมนูทีส่่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภค 
(LORRI MEALEY, 2019b) เมนูรา้นอาหารที่มีการวางแบบแผนและการเขียน  อธิบาย 

รายละเอียดชื่อเมนูและราคาไวเ้ป็นอย่างดีควรมีการจดัวางต าแหน่งชื่อเมนูที่ไม่ใกลก้นัจนเกินไปห
รือมีค าอธิบายที่ยาวมากเกินไปและในบางสว่นไม่จ าเป็นตอ้งใส่กราฟฟิคเขา้มาสินคา้ในเมนูและก
ารออกแบบของแบรนดจ์ะแสดงถึงธีมและคอนเซปของรา้นโดยตรงที่ส  าคญัควรอพัเดทเมนูอยู่เสม
อเพราะถือเป็นสว่นส าคญัในการค านวนค่าใชจ้่ายของรา้นอาหารและปรบัเทรนดห์รือจดัอนัดบัการ
ทานจากความนิยมในการสั่งอาหารในรา้นอาหารเพื่อสะดวกต่อการสั่งซือ้และประหยดัเวลาในการ
บรกิารซึ่งแนวคิดเรื่องการออกแบบเมนูประกอบดว้ย 6 ขอ้พืน้ฐานดงันี ้ 

8.1 หลักของการท าเมนูขั้นพืน้ฐาน 
ตวัตนของรา้นอาหารมกัจะน าเสนอผ่านอาหารจานหลกัของรา้นที่เมื่อผูม้าใชบ้ริ

การมาใชบ้ริการและสั่งประจ าและอาหารใหม่ประจ าสปัดาหร์ะหว่างการวางแผนล าดบัเมนนูัน้ควร
ค านึงถึงราคาและการเพิ่มคณุค่าเป็นส าคญัโดยการเลือกเมนทูี่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัสามารถทาน
ไดท้ี่รา้นเพื่อน าเสนอตวัตนของรา้นอาหารและแบรนดเ์ป็นส าคญัเนื่องจากการดีไซนจ์ะสะทอ้นถึงค
อนเซปทแ์ละตวัตนของผูม้าใชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างดี 
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8.2 การค านวนราคาในเมนู 
เมื่อคณุตดัสินใจในการเลือกเมนูอาหารในการน าเสนอเสร็จสิน้ควรค านวนราคา

อาหารที่ถูกตอ้งและประเมินว่าอาหารควรจะมีปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงใดเพื่อค านวนผลก าไรแล
ะสรา้งความสมดลุของสินคา้และมาตรฐานราคาซึ่งควรจ ากดัการใชส้ินคา้ตามราคาตลาดเพราะมี
ความผนัผวนของราคาเป็นอย่างมาก 

8.3 การออกแบบต าแหน่งการจัดวางองคป์ระกอบของเมนู 
เมนูมกัเป็นภาพสะทอ้นของตัวตนของรา้นการออกแบบเมนูรา้นอาหารไม่ว่าจะเ

ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการควรจ ากดัแนวคิดใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องรา้นและคอนเซปตข์อ
งรา้นอาหารของแบรนดท์ัง้ในเรื่องของการเลือกใชฟ้้อนตต์วัอกัษรโทนสีการค านึงถึงการออกแบบแ
ละการจดัวางนีจ้ะท าใหร้า้นหรือแบรนดข์องคณุมีเอกลกัษณม์ากยิ่งขึน้จงระวงัการใชง้านของตวัอั
กษรในเมนทูี่เล็ก หรือ อ่านยากเพราะจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจที่ผิดเพีย้น 

8.4 รายละเอียดค าอธิบายในเมนู 
ค าอธิบายเมนูควรมีความชดัเจนและน่าดึงดดูเพื่อท าใหผู้ท้ี่ใชม้าบริการรูส้ึกอยา

กรบัประทานโดยอธิบายส่วนผสมหลกัในอาหารแต่ละจานควรเลือกใชค้ าอธิบายที่สัน้และเรียบง่า
ยสง่ผลใหเ้กิดความเขา้ใจไดท้นัที 

8.5 พิจารณาการใช้อาหารท้องถ่ิน 
การใชผ้ลิตผลในทอ้งถิ่นนัน้จะช่วยใหแ้บรนดเ์พิ่มคณุค่าทางความหลากหลายให้

กบัเมนูอาหารภายในรา้นไดเ้ป็นอย่างมากซึ่งส่วนมากนัน้เนน้การเปลี่ยนตามฤดกูาลเพื่อใหเ้กิดกา
รไหลเวียนของผูใ้ชบ้ริการใหม่และผูใ้ชบ้รกิารเดิมการใชอ้าหารทอ้งถิ่นในเมนูรา้นอาหารนัน้สามาร
ถใชไ้ดท้ัง้ผกัและผลไมเ้นือ้ววัและอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืนในการท าการตลาดของแบรนดโ์ดยส
ามารถสรา้งสรรคเ์มนูไดท้ัง้ของหวานแบบโฮมเมดซึ่งการซือ้ผลผลิตในทอ้งถิ่นนัน้ไม่เพียงแต่ช่วยเศ
รษฐกิจในทอ้งถิ่นเพื่อสรา้งรายไดท้างชุมชนแต่อาหารมกัจะมีรสชาติและสรา้งความตอ้งการในดา้
นการรบัประทานมากกว่าอาหารท่ีปลกูภายใตฟ้ารม์ขนาดอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

8.6 ค านึงถึงขนาดของครัวภายในร้านอาหารของคุณ 
โดยทั่วไปขนาดของรา้นอาหารมกัจะเป็นตวัก าหนดและชีว้ดัขนาดของเมนเูนื่องจ

ากหากมีครวัที่มีขนาดใหญ่จะสามารถท าเมนไูดม้ากขึน้และหากมีการเลือกเมนทูี่ตอ้งมีการใชค้รวัใ
หญ่แต่รา้นมีขนาดเล็กเกินไปจะท าใหเ้กิดขอ้เสียหายทางธุรกิจไดเ้นื่องจากในเวลาที่รา้นอาหารมีผู้
ใชบ้รกิารจ านวนมากเขา้มาใชบ้ริการผูท้ี่ปรุงอาหารจะด าเนินการจดัท าไดช้า้ซึ่งขนาดของครวัในร้า
นอาหารควรอยู่25%ของพืน้ที่ทัง้หมดในรา้นอาหารถา้หากพืน้ที่ครวัมีขนาดเล็กจะเสี่ยงและท าใหเ้
กิดผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวได ้
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3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 ลักษณะผู้บริโภคกับการบริโภคอาหาร  

(Athena H.N. Mak, Margaret Lumbers, Anita Eves, & Richard C.Y. Chang, 
2012) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยที่สรา้ง
แรงจูงใจในการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 5 มิติดังนี ้(1) อาหารเป็น
ตัวแทนเชิงสญัลกัษณ์ของการท่องเที่ยว (2) อาหารมีความสมัพันธ์ที่จาํเป็นในการดาํรงชีวิตของ
นกัท่องเที่ยว (3) ความแตกต่างของการท่องเที่ยวที่มีอาหารเป็นแรงจูงใจในการเดินทาง (4) อาหาร
แสดงถึงวฒันธรรมของทอ้งถิ่นและ (5) ความเพลิดเพลินในการรบัประทานอาหาร หลกัฐานที่ได้
จากเอกสารและงานวิจัยการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยวได้
อิทธิพลจากปัจจยัทางสงัคมและลกัษณะผูบ้รโิภค  

กล่าวโดยสรุปว่า ลกัษณะผูบ้ริโภคกับการบริโภคอาหารไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นตัว
แปรท่ีสาํคญัในการอธิบายรูปแบบการบริโภคอาหารในบริบทท่ีแตกต่างกนั 

 
3.2  รูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

Erik Cohen (1979) ได้ขยายแนวคิดเก่ียวกับ รูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
โดยแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 5 กลุ่ม ดังนี ้ (1) นักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรม
นันทนาการ (Recreational tourists) ต้องการแสวงหาประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบของ
ความบันเทิงเพื่อการพักผ่อนและเน้นความสาํคัญในกิจกรรมดา้นนันทนาการ (2) นักท่องเที่ยว
แบบแสวงหาความเพลิดเพลิน (Diversionary tourists) เดินทางท่องเที่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อ
จากการทาํงานที่ทาํเป็นประจาํหรือสิ่งที่ปฏิบัติเดิม ๆ ในชีวิตประจาํวัน (3) นักท่องเที่ยวที่เน้น
ประสบการณ์การท่องเที่ยว (Experiential tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเพื่อศึกษาและ
แสวงหาประสบการณท์ี่แทจ้ริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ไดเ้ดินทางไปสมัผสัดว้ยตนเอง ตอ้งการสมัผสั
ประสบการณ์จากรสชาติอาหาร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่แท้จริงที่บ่งบอกถึงความเป็น
เอกลกัษณข์องประเทศนัน้ (4) นักท่องเที่ยวที่ชอบสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ (Experimental 
tourists) โดยแสวงหาประสบการณจ์ากการใชช้ีวิตเสมือนคนในทอ้งถิ่นเพื่อเรียนรูแ้ละเขา้ใจในการ
ดาํเนินชีวิตของสงัคมทอ้งถิ่นโดยการปฏิสมัพนัธพ์ดูคยุและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัคนทอ้งถิ่นอาจจะตอ้ง
ใช้เวลานานกว่านักท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์ (5) นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตเสมือนคนท้องถิ่น 
(Existential tourists) ต้องการใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานานและดาํเนินชีวิต
เช่นเดียวกับคนท้องถิ่นหรือในฐานะคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการรบัประทานอาหาร วัฒนธรรม
ประเพณีและการสื่อสารดว้ยภาษาทอ้งถิ่น เป็นตน้  
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กล่าวโดยสรุปว่าประโยชนข์องการศึกษารูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว ช่วยให้

นกัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบรโิภคของนกัท่องเที่ยว และ สามารถช่วยใน
การปรบัปรุงกลยุทธก์ารตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆได ้รวมถึงการใหบ้ริการเพื่อความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 
3.3  การบริโภคอาหารในการท่องเที่ยว 

Mak, Wong, and Chang (2010)ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหาร
ของนกัท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยที่สรา้งแรงจูงใจในการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวสามารถแบ่ง
ออกเป็นห้ามิติหลักดังนี ้(1) อาหารเป็นเชิงสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว (2) ความผูกพันของ
ผูบ้รโิภคจาํเป็นต่อการรบัประทานอาหารเป็นกิจวตัรประจาํวนั (3) ความแตกต่างของการท่องเที่ยว
ที่มีอาหารเป็นแรงจูงใจในการเดินทาง (4) การขยายตัวของวฒันธรรม และ (5) ความเพลิดเพลิน
กบัการรบัประทานอาหารในแหลง่ท่องเที่ยว  

กล่าวโดยสรุปว่าอาหารมีผลต่อการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว การศึกษารูปแบบของ
การบริโภคอาหารในการท่องเที่ยวจะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจ และ สรา้งความแตกต่างในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารไดใ้นอนาคต 

 
3.4 การศึกษาผลกระทบของแสงมีส่วนช่วยต่อประสบการณก์ารทานอาหาร 

(Schmidtt B.H, 1999) พัฒนาแนวคิดและการทดลองดา้นการตลาดในหนังสือของ
เขาชื่อ Experiential Marketing ได้สรา้งกรอบการวิจัยสาํหรับการตลาดเชิงประสบการณ์ซึ่งมี
องคป์ระกอบทัง้หมดหา้ประเภท ไดแ้ก่ การรบัรูท้างประสาทสมัผสั ความรูส้กึ ความคิด การกระทาํ 
และ ความสมัพนัธ ์โดยเป้าหมายของการตลาดดังนี ้การรบัรูท้างประสาทสมัผสั (Sense) คือการ
สรา้งประสบการณ์ทางการสมัผัสผ่านเสียงการสัมผัสรสชาติและการรบัรูก้ลิ่น ความรูส้ึก (Feel) 
การตลาดดึงดูดความรูส้ึกและอารมณภ์ายในของลกูคา้โดยมีเป้าหมายในการสรา้งประสบการณ์
ทางอารมณ์ที่มีตั้งแต่ อารมณ์เชิงบวกเพื่อให้เกิดความรูส้ึกดีกับแบรนด์ไปจนถึงอารมณ์ที่เกิด
ความรูส้กึในเชิงบวกอย่างมากใหค้วามรูส้กึถึงความสขุตลอดไปจนถึงความภาคภมูิใจ 

(Arora Raj & Singer Joe, 2006) ได้ส  ารวจความสัมพันธ์ระหว่าง  ประสบการณ ์
ทางอารณท์ศันคติความพึงพอใจและความตัง้ใจของผูใ้ชบ้รกิารในบรบิทของสถานประกอบการอา
หารรสเลิศผูว้ิจยัพบว่าผูใ้ชบ้รกิารเลือกที่จะรบัประทานอาหารในอาหารแห่งใดแห่งนึงดว้ยเหตผุลด้
านความรูค้วามเขา้ใจซึ่งรวมถึงคณุภาพของอาหารและบริการตลอดจนถึงสถานที่แต่ในขณะเดียว
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กนัผูใ้ชบ้รกิารท่านเดียวกนัอาจเลือกอดุหนุนรา้นอาหารดว้ยเหตอุารมณเ์ช่นความต่ืนเตน้หรือควา
มเพลิดเพลินที่สมัผสัไดข้ณะที่รบัประทานอาหารในสถานประกอบการนัน้ 

(Frable Foster Jr, 1995) กล่าวเพิ่มเติมในบทความว่าควรเลือกคุณภาพของ 
แสงไฟมากกว่าปรมิาณของจ านวนไฟส าหรบัธุรกิจบรกิารดา้นอาหารเนื่องจากอณุหภมูิของสีและแ
สงนัน้มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัสีที่ถกูตอ้งของอาหารและหากสีที่เลือกใชใ้หส้ีที่ผิดเพีย้นอาจสง่ผล
ดา้นลบในประสบการณข์องการใชบ้รกิารไดเ้นื่องจากหลอดไฟที่วางขายโดยทั่วไปค่อนขา้งเป็นที่นิ
ยมในการใชง้านเพราะมีราคาถูกแต่กลบัแสดงสีที่ส่งผลเชิงลบมากที่สุดจากการศึกษาผูว้ิจัยแนะ
น าว่าควรใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนตค์ุณภาพสงูในรา้นอาหารเพราะถึงแมจ้ะมีราคาที่สงูกว่าหลอดไฟ
ทั่วไปถึงสามหรือหา้เท่าแต่กลบัมีการแสดงผลที่ดีกว่าและไม่ท าใหส้ีของอาหารผิดเพีย้นการใชห้ลอ
ดไฟที่มีมาตรฐานจึงมีผลส าคญัเป็นอย่างมากในการเปิดกิจการรา้นอาหารเพื่อใหเ้กิดการแสดงสีที่
ดีและสง่ผลใหผู้บ้ริการเกิดความรูส้กึเชิงบวกในการเขา้มามีประสบการณก์ารรบัประทานอาหารให้
มากที่สดุ 

(Martin E Dorf, 1992) กล่าวว่าปัจจุบันผู้ใชบ้ริการรา้นอาหารมีความสนใจในการ 
ถ่ายภาพในรา้นอาหารเป็นส าคญัการถ่ายภาพที่สามารถดงึดดูแสงไดดี้จะสรา้งความประทบัใจให้
กับผู้ใช้บริการได้ง่ายเนื่องจากตอบสนองทางอารมณ์และเชิงเปรียบเทียบความรู้สึกต่อสี 
ความสว่าง และรูปรา่งของแสงภายในหอ้ง 

(Ryu Kisang, 2005) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง DINESCAPE อารมณแ์ละความตัง้ใจเชิง 
พฤติกรรมในรา้นอาหารระดับพรีเมี่ยมเพื่อพัฒนามาตราส่วน  DINESCAPE ส าหรบับริบทรา้น 
อาหารระดบัพรีเมี่ยมและสรา้งกรอบแนวคิดว่าDINESCAPEอาจมีอิทธิพลต่อสภาวะทางอารมณข์
องลกูคา้ไดอ้ย่างไรและในทางกลบักนัอารมณเ์หลา่นัน้สง่ผลต่อความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมอย่างไร 

(Ryu Kisang, 2005) กล่าวว่า หนึ่งในหกปัจจัยหลักที่ รวมอยู่ในการส ารวจของ 
DINESCAPE คือการจดัแสงผลการวิจยัพบว่าการจดัแสงสามารถส่งผลต่อความรูส้ึกของลกูคา้ได ้
ผลการวิจยัยงัระบุดว้ยว่าความสวยงามของสถานที่บรรยากาศและปัจจยัทางสงัคมอาจส่งผลกระ
ทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความพงึพอใจหรือความต่ืนตวัของลกูคา้ความสขุและความต่ืนตวัอาจสง่ผ
ลต่อพฤติกรรมที่ตั้งใจไว้ เช่น การกลับมาเยี่ ยมอีกครั้ง การบอกปากต่อปากในเชิงบวก 
ระยะเวลาการเขา้พกั และค่าใชจ้่ายที่รา้นอาหาร 

กล่าวโดยสรุปว่า การจัดแสงในรา้นอาหารมีผลต่อความรูส้ึกของลูกค้าได้หาก
ตอ้งการใหล้กูคา้มีความรูส้กึรว่มในเชิงบวกควรใชส้ีและการจดัแสงในรา้นอาหารที่เหมาะสม 
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3.5 การศึกษาการรับรู้ความสวยงามในสถานทีส่าธารณะผ่านบุคคคล 
(Design Council CABE team, 2010) ได้กล่าวว่าความงามในสถานที่มอบความ 

รูส้กึทัง้ทางภาพและประสบการณท์างอารมณจ์ากการศกึษาผูเ้ขา้รว่มในวนัเปิดงานเชิงคณุภาพแล
ะการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาพบว่าการอ้างถึงสถานที่ที่มีความงามเป็นเรื่องง่ายความคิด 
เห็นของพวกเขาเก่ียวกบัสิ่งที่ท าใหส้ถานที่นัน้สวยงามไดร้บัอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มที่สรา้งขึน้ห
รือธรรมชาติความรูส้ึกของชุมชนเช่นเดียวกบัความทรงจ าและประสบการณส์่วนตวัประสบการณเ์
ชิงบวกของสถานที่มกัไดร้บัอิทธิพลจากปัจจยัเหล่านีอ้ย่างนอ้ยหนึ่งอย่างสิ่งที่เกิดขึน้จากการคน้พ
บนีคื้อความงามในสภาพแวดลอ้มที่สรา้งขึน้นัน้สามารถอา้งอิงไดอ้ย่างครบถว้นเป็นภาพหรือเป็นส่
วนหนึ่งของประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ เก่ียวข้องกับปัจจัยอ่ืน เช่น ความคิดถึง  ความทรงจ า 
การอยู่รว่มกนัแบบชุมชนความรกัหรือความสงบสขุซึ่งผูว้ิจยัพบว่าการสรา้งประสบการณท์างอารม
ณจ์ะท าใหส้ถานที่มีความส าคัญมากขึน้การลงทนุเวลาเงินและความพยายามในสถานที่สิ่งเหลา่นี ้
สามารถท าใหผู้ค้นมีแนวโนม้ที่จะพบความงามที่มากยิ่งขึน้จากการวิจยัพบว่าอาคารที่มีการสรา้งแ
ละบ ารุงรกัษามกัจะถกูยอมรบัในแง่ของความสวยงามสิ่งนีส้ามารถเห็นไดจ้ากตวัอย่างปฏิกิริยาขอ
งผูค้นที่มีต่ออาคารคลาสสิกซึ่งเป็นตวัอย่างที่แทจ้รงิของความงามที่ยอมรบักนัอย่างแพรห่ลายในห
ลายกลุม่อาย ุ

ผูว้ิจยัพบว่าความสวยงามของภาพในสภาพแวดลอ้มควรใหค้วามส าคญัของแสงธรร
มชาติชุดรูปแบบหนึ่งในการชื่นชมความงามทางสายตาคือการมีอยู่ของแสงธรรมชาติหากปราศจา
กแสงธรรมชาติสถานที่ต่างๆก็มีแนวโนม้ที่จะถกูมองว่าไม่น่าดงึดดูใจเนื่องจากพืน้ที่ที่มีแสงนอ้ยมกั
มีรูปลกัษณแ์ละความรูส้ึกถึงความหม่นหมองและมืดมนในทางตรงกนัขา้มพืน้ที่อย่างสวนฤดหูนา
วและสวนพฤกษศาสตรซ์ึ่งใชแ้สงธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและมั่นใจไดว้่ามีแสงธรรมชาติม
ากขึน้ในใจกลางเมืองส่วนหนึ่งก็ถือว่าสวยงามมากขึน้ดว้ยเหตนุีเ้พราะธรรมชาติเป็นความสมัพนัธ์
ทั่วไปที่ผูค้นมกัแสดงถึงความงาม 

ความงามมีผลต่อความสขุเมื่อผูม้าใชบ้รกิารไดส้มัผสักบัความงามในสภาพแวดลอ้ม
จะเป็นการยกระดบัจิตใจและสามารถท าใหผู้ม้าใชบ้รกิารมีความสขุไดโ้ดยสภาพแวดลอ้มที่สรา้งขึ ้
นถกูมองว่ามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นประสบการณ'์วนัต่อวนั'ที่มีแนวโนม้การยกระดบั
จิตใจมากกว่าเมื่อเทียบกบัการหลบหนีไปยงัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

กล่าวโดยสรุปว่า ความงามมีผลต่อความรูส้ึกเชิงบวกเพื่อใหเ้กิดอตัราการกลบัมาซํา้
และเกิดความรูส้กึดีเชิงจิตใจในการเขา้มาใชบ้รกิารรวมถึงการบอกต่อเพื่อแนะนาํต่อไป 
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3.6 การเจริญเติบโตของเทรนดร้์านอาหารทีส่นับสนุนการแชรภ์าพทาง 
Instagram และ Social media 

(Adglow, 2018) ไดม้ีการอธิบายว่ากลุ่ม Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตัง้แต่  18-
34ปีที่มีอ  านาจการใชจ้่ายสงูสดุในทุกรุ่นภายในปี2018ธุรกิจต่างๆต่างถกูบงัคบัใหต้อ้งปรบัตวัใหเ้ข้
ากบัการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุอย่างห
นึ่งของการตอบรบัพฤติกรรมนีคื้อการน าโซเชียลมีเดียเขา้มารว่มพฒันาธุรกิจเป็นองคป์ระกอบเนื่อ
งจากปัจจุบนัมีผูใ้ชI้nstagramจ านวนมากถ่ายภาพอาหารและน าเสนออย่างสวยงามรวมถึงแสดง
บนโปรไฟล  ์Instagram ของพวกเขาอาหารจึงกลายเป็นส่วนส าคัญของการแชรข์้อมูลในเครือ 
ข่ายสงัคมออนไลนจ์ึงท าใหร้า้นอาหารต่างๆไดร้บัอิทธิพลเป็นอย่างมากดว้ยเหตนุีจ้ึงมีรา้นอาหารที่
เป็นมิตรกบัInstagramที่เปิดตวัไปทั่วโลกแต่ละองคป์ระกอบของรา้นอาหารเหล่านีไ้ดร้บัการสรา้งขึ ้
นอย่างพิถีพิถนัตัง้แต่การตกแต่งและการจดัแสงไปจนถึงการน าเสนออาหารทัง้หมดนี ้มีขึน้เพื่อใหลู้
กคา้โพสตรู์ปภาพบนInstagramเท่านัน้  

จากกรณีศึกษารา้นPezPlayaหนึ่งในรา้นอาหารบนInstagramแห่งแรกที่เปิดในมาย
อรก์า้ตัง้อยู่ในโรงแรมหรูหอ้งอาหารไดร้บัการออกแบบมาโดยเฉพาะโดยค านึงถึงInstagramโดยเฉ
พาะพนกังานไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้Instagramเมื่อผูใ้ชบ้รกิารเขา้ไปในรา้นอาหารพ
นกังานเสิรฟ์จะเตือนพวกเขาใหต้รวจสอบว่าสมารท์โฟนมีแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่และเมื่ออาหาร
พรอ้มแลว้พวกเขาจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการจดัจานบนโต๊ะนัน้น่าดึงดดูเพียงพอแลว้ส าหรบัการ
ถ่ายภาพพนกังานเสิรฟ์มกัจะแนะน าใหส้ั่งอาหารหลากหลายประเภทเพื่อสรา้งภาพที่สดใสและสว
ยงามยิ่งขึน้และเพื่อจูงใจผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากขึน้พนกังานเสิรฟ์จะเสนอของหวานหรือค็อกเทลฟรีหา
กลกูคา้แชรรู์ปภาพดว้ยแฮชแท็กของรา้นอาหาร 

จากกรณีศึกษารา้นกาแฟTheGoodSortในนิวยอรก์รา้นกาแฟที่ออกแบบโดยค านึงถึ
งInstagramตัง้แต่การตกแต่งที่มีสีสนัและน่าดึงดดูไปจนถึงผลิตภณัฑท์ี่น่าพงึพอใจเช่นมิลคเ์ชคสีรุ ้
งรา้นกาแฟแห่งนีจ้ึงสรา้งแรงบนัดาลใจใหล้กูคา้แบ่งปันภาพถ่ายบนInstagramโดยเฉพาะส าหรบัธุ
รกิจรา้นอาหารInstagramเป็นมากกว่าโซเชียลเน็ตเวิรก์แต่ยงัเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลั
งอย่างยิ่งซึ่งใหร้ะดบัการดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารเป็นอย่างสงู 

กล่าวโดยสรุปว่า ควรใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาและสรา้งฐานลูกคา้ที่แข็งแรงมาก
ยิ่งขึน้รวมถึงจัดแต่งรา้นอาหารให้เหมาะสมต่อการถ่ายภาพเพื่อนําเสนอถือเป็นการนําเสนอ
รา้นอาหารเพื่อง่ายต่อการคน้หาผ่านสงัคมสื่อออนไลนใ์นวงกวา้งและเป็นมิตรต่อผูม้าใชบ้รกิาร 
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3.7 การศึกษาจิตวิทยาในการถ่ายภาพอาหาร 
(Atanasova, 2016) กล่าวว่าภาพถ่ายอาหารเป็นที่นิยมในโซเชียลมีเดียเพราะ 

สรา้งไดง้่ายและเก่ียวขอ้งกบัทุกคนการโพสตภ์าพที่สวยงามของอาหารก็เป็นสว่นหนึ่งของการน าเส
นอดว้ยภาพของเราเช่นกนัและจากการส ารวจพบว่าแรงจูงใจในแง่บวกมกัเกิดขึน้มากเป็นพิเศษเมื่
อภาพอาหารถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามหรือเป็นภาพอาหารที่ผูล้งภาพเป็นผูล้งมือท าขึน้เอง 
จากการทดลองที่ตีพิมพ์ใน (Baumeister, 2007) แสดงให้เห็น ว่าผู้ที่ได้ รบัขอ้มูลสั้นๆเก่ียวกับ 
อาหารก่อนรบัประทานอาหารรายงานว่าพวกเขาชอบอาหารมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัคนที่เพีย
งแค่นั่งลงและบริโภคทนัทีการไดใ้ชเ้วลาในมือ้อาหารนานขึน้กว่าการทานทนัทีจึงเป็นผลดีในแง่ขอ
งความสขุในการรบัประทานอาหารการถ่ายภาพอาหารก็สามารถท าใหเ้รารูส้กึอร่อยรว่มดว้ยแมว้่า
ผูถ้า่ยมกัจะใชเ้วลาในการถ่ายภาพนานจากรายงานจากนิตยสารNewYorkที่อา้งถึงบทความลา่สดุ
ที่ ตีพิมพ์ใน Journal of Consumer Marketing  กล่าวว่า  การได้เห็นภาพถ่ายของผู้ถ่าย 
ท่านอ่ืนถึงเป็น'อาหารเพื่อสขุภาพ'ของคนอ่ืนก็อาจท าใหเ้ราเชื่อถึงความอรอ่ยไดถ้ึงแมก้ารถ่ายรูปอ
าหารบ่อยครัง้อาจเป็นสญัญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของการกินหรือนิสยัที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่ง
ท าใหม้ีผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารบางท่านการดภูาพอาหารสามารถท าใหเ้รามีน า้หนกัเพิ่มขึน้ไดเ้นื่องจ
ากท าให้หมกมุ่นอยู่กับอาหาร จากข้อมูลของ (Jones, 2014) กล่าวว่าผู้ใช้ Instagram 23% 
ถ่ายภาพอาหารของพวกเขาส าหรบับล็อกภาพถ่ายหรือบนัทึกอาหารแต่มกัไม่มีภาพอาหารเชิงสุข
ภาพเช่นซุปผักโขมหรือสลัดบร็อคโคลี่แต่กลับมีฮอทดอก โดนัท เบอรเ์กอร ์สเต็กและทาโก้ 
ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยม10อนัดบัแรกในInstagramและรายชื่อเมนูนีม้กัใหแ้คลลอรี่จ  านวนมากและ
ไม่เป็นประโยชนต่์อรา่งกายแต่ในขณะเดียวกนัอาหารสามารถช่วยใหผู้ป่้วยฟ้ืนตัวจากอาการผิดป
กติทางการกินเช่นอาการเบื่ออาหารได้รายงานของ (Molly Mirhashem, 2015) รายงานว่า 
ผูป่้วยหลงัท่านมีอาหารอยากทานอาหารมากขึน้โดยส่วนใหญ่ 

กล่าวโดยสรุปว่าการถ่ายภาพอาหารเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นสิ่งที่เขา้ถึงบุคคลทั่วไป
ไดง้่ายและส่งผลถึงบุคคลทั่วไปในเชิงบวกไดใ้นวงกวา้งภาพอาหารมักทาํใหผู้ค้น เกิดความรูส้ึก
อยากอาหารเสมอและสามารถทาํใหผู้ท้ี่มีปัญหาสุขภาพทางการกินมีพัฒนาการทางการกินที่ได้
เช่นกนั 

3.8 ส่ิงทีค่วรทราบในการออกแบบเมนูอาหาร 
(LORRI MEALEY, 2019c) ไดอ้ธิบายว่าเมนูอาหารควรอ่านง่าย แบบอักษร ที่อ่าน 

ยากและขอ้ความที่มากเกินไปอาจท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สามารถเขา้ใจในรายละเอียดอย่างชดัเจนกา
รออกแบบเมนูของคณุใหเ้รียบง่ายและหลีกเลี่ยงการใชศ้พัทแ์สลงที่มีจ  านวนมากการเขียนบรรยาย
รายละเอียดควรเขียนใหเ้หมาะสมกบัธีมหรือคอนเซปทร์า้นอาหารและควรใหค้ าบรรยายที่เรียบง่า
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ยไม่ควรปรบัตวัอกัษรใหม้ีขนาดเล็กเกินไปเนื่องจากท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีความล าบากในการอ่านและ
ท าใหเ้กิดความรูส้กึในเชิงลบกบัรา้นอาหารได ้

กล่าวโดยสรุปว่าเมนูอาหารควรอ่านง่ายและควรมีรายละเอียดครบถว้นตัวอักษรไม่
เล็กจนเกินไป เนื่องจากการทาํเมนูนัน้ส่งผลต่อความรูส้ึกของผูใ้ชบ้ริการในเชิงบวกหรือลบไดก้าร
ทาํเมนทูี่อ่านง่ายจึงสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความรูส้กึดีกบัรา้นอาหารไดง้่าย 

 
3.9 ประโยชนข์องการท าอาหารทางเชิงอารมณ ์

(Locker, 2019) จากการศึกษาพบว่าชั้น เรียนท าขนมช่ วยเพิ่ มความมั่ น ใจ 
และเพิ่มสมาธิและจากการศกึษาการท างานอาหารพบว่าความคิดสรา้งสรรคแ์ละการสรา้งสรรคเ์พี
ยงเล็กนอ้ยในครวัสามารถท าใหผู้ค้นมีความสขุมากขึน้การศึกษาดงักล่าวซึ่งตีพิมพใ์นวารสารจิตวิ
ทยาเชิงบวกชีใ้หเ้ห็นว่าผูท้ี่มกัท าโปรเจกตเ์ล็กๆที่สรา้งสรรคเ์ช่นการท าขนมหรือการท าอาหารจะรูส้ึ
กผ่อนคลายและมีความสขุมากขึน้ในชีวิตประจ าวนัซึ่งนกัวิจยัติดตามคน658คนเป็นเวลาประมาณ
สองสปัดาหแ์ละพบว่าการท าอาหารมือ้เล็กๆและใชช้ีวิตประจ าวนัในครวัท าใหก้ลุ่มเปา้หมายรูส้กึก
ระตือรือรน้มากขึน้ในการคิดคน้เมนอูาหารในวนัถดัไป การท าอาหารจึงสง่ผลดีต่ออารมณ ์ 

(Jeanne Whalen, 2014) กล่าวว่านักบ าบัดก าลังแนะน าชั้นเรียน  ท าอาหารเป็น 
วิธีการรกัษาภาวะซึมเศรา้และความวิตกกงัวลรวมถึงความผิดปกติของการกินสมาธิสัน้สามารถช่ว
ยบรรเทาความเครียดสรา้งความนับถือตนเองและระงบัความคิดเชิงลบโดยมุ่งเนน้ที่จิตใจในการ
ท าตามสตูรนกัจิตวิทยาเชื่อว่าการท าอาหารและการอบเป็นการบ าบดัเพราะเหมาะกบัการบ าบดัป
ระเภทหนึ่ งที่ เรียกว่า "การกระตุ้นพฤติกรรม" กิจกรรมเหล่านี ้บรรเทาภาวะซึมเศร้าโดย 
เพิ่มพฤติกรรมที่มุ่งเนน้เปา้หมายและควบคมุการผดัวนัประกนัพรุง่เพราะเมื่อก าลงัท าอาหารตอ้งมี
สมาธิจดจ่ออยู่ตลอดเวลา เตรียมส่วนผสมและจดจ่ออยู่กับกระบวนการท าปรับเครื่องปรุง 
ตรวจสอบกระบวนการท าอาหารซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นเทคนิคที่เป็นประโยชนใ์นการไม่คิดถึงความเครีย
ดและความวิตกกงัวลซึ่งคลา้ยกบัการท าสมาธิมีผลลพัธท์ี่รบัประทานไดแ้ละอาจมีประโยชนม์ากใ
นการรกัษาอาการเจ็บป่วยทางจิตบางรูปแบบกลา่วโดยสรุปการท าอาหารคือส่วนส าคญัของการดู
แลตนเองช่วยใหเ้กิดอารมณส์งบ มีสติอารมณ ์และ ความสรา้งสรรค ์

กล่าวโดยสรุปว่าการทาํอาหารจะช่วยบรรเทาอาการทางความเครียดไดแ้ละอาจมี
ประโยชนใ์นการรกัษาอาการเจ็บป่วย เพราะการทาํอาหารคือสว่นสาํคญัในการดแูลตนเองใหม้ีสติ
อารมณท์ี่ดีและมีความคิดสรา้งสรรค ์
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3.10 การศึกษาเทรนดผ์ู้บริโภคเชิงอาหาร (Generation Yum) 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) กล่าวว่าจากการศึกษาเรื่องอาหารแสดงให้

เห็นถึงเทรนดพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปในปัจจุบนัเนื่องจากเก่ียวเนื่องกบักลุ่มคนหนุ่ม
สาวรุ่นใหม่ หรือเรียกว่าเจเนอเรชนัวาย หรือมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นกลุ่มที่แสดงตวัตนผ่านไลฟ์สไตล์
แบบใหม่หลากหลายดา้นและดา้นที่ไดร้ับความนิยมในการแสดงออกมากที่สุดคือไลฟ์สไตลด์า้น
อาหาร 

จากสถิติและขอ้มูล บทความเรื่อง Is Food The New Status Symbol? ในเว็บไซต ์
มีเดียโพสต ์(Maryleigh Bliss, 2014) ไดม้ีการศกึษาพบว่า 

รอ้ยละ 44 ของคนอายุระหว่าง 21-24 ปี มีพฤติกรรมการโพสต์รูปภาพอาหาร 
และเครื่องดื่มที่ตนเองก าลงัจะกินในโซเชียลมีเดีย 

รอ้ยละ 61 ของคนอายุระหว่าง 21-24 ปี มีพฤติกรรมความต้องการไปชิมอาหาร 
ในภตัตาคารเปิดใหม่ มากกว่าไปซือ้รองเทา้คู่ใหม่ 

ร้อยละ 52 ของคนอายุระหว่าง 21 -32 ปี มีความต้องการไปร่วมงานเทศกาล 
อาหารมากกว่าไปงานเทศกาลดนตรี 

 
ถึงแม้กลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จะยังมีอายุน้อย รายได้น้อย และฐานะไม่มั่นคง 

แต่ในช่วงวยันีก้ลบัมีแนวโนม้การช าระค่าอาหารราคาสงูจากกรณีศึกษาในอเมริกากลุม่คนอายุนอ้
ยมีแนวโน้มที่จะเข้าภัตราคารหรูหรามากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ จากสถติพบว่าร้อยละ 42 
ของมิลเลนเนียลมกัเขา้ภตัตาคารหรูอย่างนอ้ยเดือนละ1ครัง้ซึ่งหากเทียบกบัคนรุน่เจเนอเรชนัเอ็กซ์
และเบบี ้บูมเมอร ์ที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่มักปรุงอาหารกินเองภายในครอบครัว หรือ 
นานๆครัง้จึงจะเขา้ภตัตาคารหรูจากผลลพัธข์องพฤติกรรมนีพ้บว่าสว่นหนึ่งเป็นเพราะคนกลุ่มนีอ้า
ยนุนอ้ยและไม่มีค่าใชจ้่ายจ านวนมากที่ตอ้งรบัผิดชอบจึงมกัน าเงินมาช าระในการซือ้สินคา้และบริ
การที่ราคาสงูโดยบางท่านมีการช าระเงิน 1 ใน 4 ของเงินเดือนทัง้เดือน ส าหรบัมือ้อาหารมือ้เดียว 
อย่างไร ก็ตาม พวกเขามองหาทางเลือกที่จะประหยัดเงิน ด้วยการใช้คูปองลดราคาจากบัตร  
เครดิตเพื่อไปใช้บริการในโรงแรมหรูหรา หรือเลือกกินแบบ บุฟเฟ่ต์ เพื่อจะได้คุ้มเงินที่จ่ าย 
และสามารถถ่ายภาพไดม้ากกว่าเช่นกนั 

 
เนื่องจากพฤติกรรมการบรโิภคนัน้เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนดแ์ละลกัษณะประชากร

ศาสตร์ ในขณะที่ โซเชียลมี เดียและเทคโนโลยีการสื่อสาร สมัยใหม่  ที่ รวดเร็ว ง่ายดาย 
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และเข้าถึงได้ทุกที่  ทุกเวลา ได้มี อิทธิพลในการมาขยายเทรนด์ทางธุรกิจซึ่ง โซเชียลมี เดีย 
ถูกน ามาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารตัวตน ออกไปผ่านเรื่องเล่าเก่ียวกับอาหาร Zagat 
เว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัใหบ้รกิาร เรตติง้คะแนนรา้นอาหาร ท าการส ารวจผูใ้ช ้ของตวัเอง จ านวน 
มากกว่า 9,000 คนพบว่า 

รอ้ยละ 60 บอกใหเ้พื่อนรว่มโต๊ะอาหาร หยดุกิน ก่อนที่ตวัเองจะถ่ายรูปเสรจ็ 
รอ้ยละ 41 โพสตรู์ปภาพในโซเชียลมีเดีย ตลอดเวลาที่กินอาหาร 
ร้อยละ 75 มีความสุขกับการดูรูปภาพ อาหารในโซเชียลมี เดีย และ พวกเขา 

เลือกอดุหนนุ ภตัตาคารตามรูปภาพที่เคยเห็น 
รอ้ยละ 77 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียกตัวเองว่า ‘ฟู้ดดี’้ สิ่งที่น่าสนใจคือเมนู 

แปลกๆ ถูกสร้างขึน้มา และโด่งดังกลายเป็นกระแสฮิตโดยภาพถ่าย ในโซเชียลมีเดีย เช่น 
โครนทัการผสมกนัระหว่างโดนทัและครวัซ็องภตัตาคารจ านวนมากจึงสรา้งเมนูเฉพาะขึน้มาใหส้ว
ยงามและน่าถ่ายรูปโดยเฉพาะอย่างเช่นเบเกิลสีรุง้เพื่อสรา้งความแปลกใหม่และเอกลกัษณใ์นการ
น าเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย 

เมื่อได้ทราบและเรียนรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่  เปลี่ยนแปลงไปท าให้เจ้าของ 
รา้นอาหารและผูใ้หบ้ริการดา้นการท่องเที่ยวสามารถปรบัตวัตามไดอ้ย่างมีทิศทางที่ชดัเจนดงักรณี
ศึกษาของสหรัฐอเมริกา ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจที่ตกต ่าอย่างรุนแรง ท าให ้
ภัตตาคารหรูหรา ภาคธุรกิจบริการ และการ ท่องเที่ยวจ านวนมากได้รับผลกระทบอย่างหนัก 
บางส่วนปรบัเปลี่ยนกลุม่เป้าหมายจากผูใ้หญ่ที่มีรายไดส้งูไปจบักลุม่วยัรุน่ที่เป็นฟู้ดดีแ้ทนเพื่อสรา้
งการเจรญิเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ 

โดยรูปแบบที่นิยมท ากนัก็คือ 
1. จดัตกแต่งจานใหส้วย น่ากิน หรือใหม้ี ลกัษณะโดดเด่น แปลกประหลาด 
2. ขนาดและปริมาณในการเสิรฟ์แต่ละจาน ที่มากเกินไปเพื่อสรา้งเอกลกัษณด์ึงดูด

นกัท่องเที่ยวให ้ถ่ายภาพและแชรใ์นโซเชียลมีเดีย ถึงแมส้ว่นใหญ่ จะไม่ไดส้นใจรสชาติมากนกั 
3. พิถีพิถันกับวัตถุดิบราคาแพงและเสิรฟ์ในขนาดเล็กลงให้กลายเป็นฟิงเกอรฟ์ู้ด 

เพื่อ นกัท่องเที่ยวจะไดท้ดลองชิมตวัอย่างอาหารได ้หลากหลายก่อนจะเกิดความรูส้กึอ่ิม 
4. ปรุงสตูรกาแฟ เบียร ์ค็อกเทล เครื่องดื่ม ที่เป็นสตูรเฉพาะของทางรา้นหรือภายใน

ทอ้งถิ่น 
5. บรกิารอาหารออรแ์กนิคจากฟารม์ขึน้สู่ โต๊ะอาหาร ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ่นใกลเ้คียง

เพื่อตอบรบัเทรนดอ์าหารเชิงสขุภาพ 
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6. มีการนาํเชฟเทเบิล ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษมาสอน วิธีการกิน ด่ืม และอธิบายวิธีการชื่น
ชมอาหารเฉพาะเพื่อสรา้งเรื่องราวและประสบการณใ์นการทานอาหาร 

กล่าวโดยสรุปว่า คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ใหค้วามสนใจในการรบัประทานอาหารเป็น
อย่างมากการนาํเสนอรา้นอาหารที่เหมาะสมใหก้ับคนยุคมิลเลนเนียลจึงถือเป็นสิ่งสาํคัญในการ
ปรบัตวัและปรบักลยทุธท์างธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายในการเติบโตมากยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ 
Cooking     Vacation  ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยว เชิงอาหาร แบบ Cooking Vacationจากการที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการแนวทางในการ
ทาํธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation 

ผูว้ิจัยจึงไดว้างแผนที่จะพัฒนาแนวทางในการทาํธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation 
เพื่อใหเ้หมาะสมกับประชากรประเทศไทยเพื่อสรา้งความเขา้ใจผูบ้ริโภค สรา้งผลกาํไรใหเ้พิ่มมาก
ขึน้ ตลอดไปจนถึง สรา้งความอยู่รอดในธุรกิจ และ นาํผลขอ้มูลการวิจัยนีไ้ปใชเ้พื่อช่วยในการ
ตดัสินใจในการดาํเนินการธุรกิจได ้ 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่ อวางแผ นพัฒ นาธุรกิจบริการแบบ Cooking 
Vacation ในประเทศไทยเพื่อวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ในประเทศ 
ญ่ีปุ่ น ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย  

2. ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว (บคุคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ) อายุ 22 - 
45 ปี 

3. ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก  
รบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผูเ้ชี่ยวชาญ)  

4. รวบรวมขอ้มลู เพื่อวางแผนพฒันาธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation 
5. ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็น  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ  ผู้เชี่ยวชาญ

ทางดา้นธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการท่องเที่ยว จาํนวน 3 ท่าน 
6. การวิเคราะหข์อ้มลู และ สรุปผล 
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ขั้นตอนที ่1 ศึกษา และ รวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking 
Vacation ในประเทศไทยเพ่ือวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย 

  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษางานวิจัย และ รวบรวมข้อมูล จากกรณีศึกษา Cooking 
Vacation ในประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย เพื่อนาํมาวางแผนออกแบบ และ 
พัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation ที่ใกล้เคียงกับความต้องการของธุรกิจอาหารใน
ประเทศไทย จากการศึกษาและค้นคว้าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครัง้นีไ้ดเ้ลือกกลุม่ตวัอย่างจากธุรกิจ Cooking Vacation ที่มีผูใ้ชบ้รกิาร

จาํนวนมากและมีชื่อเสียงในแต่ละพืน้ที่รวมถึงมีผูใ้ชบ้รกิารเป็นนกัท่องเที่ยวต่างชาติและประชากร
ในประเทศ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่มีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวและการเลือก
รบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวเพื่อคน้ควา้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว 

ขั้นตอนที ่2 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว  (บุคคลท่ัวไป)  อายุ 22 - 45 ปี 

ประชากร  
ประชากร อายุ 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมทานอาหารในการท่องเที่ยวใน

กรุงเทพมหานคร 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครัง้นีไ้ดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่าง เป็นประชากร อาย ุ22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่
มีพฤติกรรมทานอาหารในการท่องเท่ียว ในกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เพื่อศึกษานัั้น
คัดเลือกโดยการ เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมในการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่ น ชิม ชอ้ป ใช ้ 
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่มีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ การเลือกรบัประทาน
อาหารในการท่องเที่ยว เป็นจาํนวนมาก 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมครัง้นี ้ คือ  แบบสอบถาม  ผ่าน Google forms จาํนวน  

100  ชดุ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ในการศึกษาครั้งนี ้ใช้แบบสอบถาม (Questionaire) ผ่าน  Google forms เพื่ อเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างเพื่อทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ ของ 
ผูบ้รโิภคในการเลือกรบัประทานอาหารนอกบา้น 

โดยประกอบดว้ยเนือ้หา 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามลกัษณะคาํถามเป็นแบบมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบ (Multiple Choices) 
ส่วนที่  2  ปัจจัยของผูบ้ริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารแบบ Cooking Vacation

ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราสว่น (Rating Scale) 
ส่วนที่  3  ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 

(Open-ended Questions) 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
เป็นสถิติอธิบายขอ้มลูทั่วไป  

1.2 ใชค่้าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายระดับปัจจัยทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว  และ ปัจจัยคุณภาพการใหบ้ริการของ
ร้านอาหารที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว โดยผู้วิจัย
กาํหนดการแปลความหมายของนํา้หนกัคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วง  

ดว้ยการใชส้ตูรคาํนวณและคาํอธิบายสาํหรบัแต่ละช่วงชัน้ (วิชิต อู่อน้,2548) ดงันี ้
 
อนัตรภาคชัน้  =    ค่าสงูสดุ – ค่าตํ่าสดุ   
                                  จาํนวนชัน้ 
                  =    5-1  = 0.80 
                               5 
 
4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลมาก 
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลนอ้ย 



  32 

1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลนอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนที ่3 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว  (ผู้เชี่ยวชาญ)  

ประชากร 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 1 เฟสบุค้แฟนเพจ ไปกันนะ ผูเ้ชี่ยวชาญ 2  เฟสบุค้แฟนเพจ Low cost 

Thailand ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 เฟสบุค้แฟนเพจ ถนดัชิม 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครัง้นี ้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวและมี
ประสบการณใ์นการเลือกทานอาหารหลากหลายรา้นคา้และหลากหลายสถานที่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
เพื่อศึกษานัั้นคัดเลือกโดยการ เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผู ้ติดตามในโซเชียลมีเดีย (เฟสบุ้ค) เกิน 
500,000 คน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมีปัจจยัส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ 
การเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมครัง้นี ้ การสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็น

การสัมภาษณ์ที่ไม่ไดม้ีการกาํหนดคาํถาม และ ลาํดับของคาํถามไวล้่วงหน้า เพื่อตอ้งการรบัรู ้
จุดบกพร่องของการศึกษางานวิจัยครั้งนี ้อย่างชัดเจน และ มีการใช้ การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง (Semi Structured Interview) เพื่อกาํหนดคาํถามสาํคญัในการนาํมาพฒันาแนวทางใน
การทาํธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation และ แบบสอบถามจาํนวน 3 ชดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การสมัภาษณร์ายบคุคล (Individual Interview)  
ในการศึกษาครัง้นีใ้ชก้ารสมัภาษณร์ายบุคคลเพื่อเก็บขอ้มลูจากมมุมองของผูเ้ชี่ยวชาญ

ต่อปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวเพื่อให้
ไดค้วามตอ้งการที่ชดัเจน และ ทราบความตอ้งการแฝง ระหว่างการสมัภาษณ ์

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน Google forms 
ในการศึกษาครั้งนี ้ใช้แบบสอบถาม (Questionaire) ผ่าน  Google forms เพื่ อเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ของ ผูบ้รโิภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว  

โดยประกอบดว้ยเนือ้หา  3  สว่น ดงันี ้
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ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามลกัษณะคาํถามเป็นแบบมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบ (Multiple Choices) 

ส่วนที่  2  ปัจจัยของผูบ้ริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารแบบ Cooking Vacation 
ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราสว่น (Rating Scale) 

ส่วนที่  3  ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questions) 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
1.สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัไดเ้ลือกการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา โดยนาํขอ้มลูที่

ไดม้ารวบรวมและลาํดบัประเด็น ความสาํคญั ปัญหา วิธีแกไ้ข เพื่อนาํมาประมวลผลเป็นขอ้สรุป 
2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
เป็นสถิติอธิบายขอ้มลูทั่วไป  

2.2 ใชค่้าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายระดบัปัจจัยทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว  และ ปัจจัยคุณภาพการใหบ้ริการของ
ร้านอาหารที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว โดยผู้วิจัย
กาํหนดการแปลความหมายของนํา้หนกัคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วง  

ดว้ยการใชส้ตูรคาํนวณและคาํอธิบายสาํหรบัแต่ละช่วงชัน้ (วิชิต อู่อน้,2548) ดงันี ้
 
อนัตรภาคชัน้  =    ค่าสงูสดุ – ค่าตํ่าสดุ   
                                  จาํนวนชัน้ 
                  =    5-1  = 0.80 
                               5 
4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลมาก 
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลนอ้ย 
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ระดบัปัจจยัที่มีผลนอ้ยที่สดุ 



  34 

ขั้นตอนที ่4 รวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation 
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษางานวิจยั และ รวบรวมขอ้มลู จากการทาํแบบสอบถาม รวมถึง

การสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อนาํมาวางแผนพฒันาธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation 
ที่ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของธุรกิจอาหารในประเทศไทยจากการศกึษาและคน้ควา้ปัจจยัที่มีผล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้รโิภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที ่5 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการท่องเทีย่ว และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเทีย่ว 
จ านวน 3 ท่าน 

ประชากร 
ในการวิจัยครัง้นีไ้ดก้าํหนดผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผู ้เชี่ยวชาญทางด้าน

ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญทางดา้นธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการท่องเที่ยว ที่มี
ประสบการณใ์นการศกึษาและประกอบกิจการดา้นการท่องเที่ยว 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครัง้นีไ้ดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่าง เป็น  ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความชาํนาญในการทาํ

ธุรกิจ  และ มีความเขา้ใจธุรกิจการท่องเที่ยว   เพื่อตรวจสอบและยืนยันขอ้มูลใหม้ีประสิทธิภาพ
และสามารถนาํไปปฏิบติัตามไดจ้รงิมากท่ีสดุ 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมครัง้นี ้ คือ การสมัภาษณเ์ชิงลึก แบบ คาํถามปลายเปิด 

(Open ended questions) ซึ่งเป็นคาํถามในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตอบข้อมูล
อย่างเสรี เพื่อ แนะแนวทางในการแก้ไขและ มีการใช้ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง ( Semi 
Structured Interview) เพื่อกาํหนดคาํถามสาํคญัในการสมัภาษณป์ระกอบดว้ย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.การสมัภาษณร์ายบคุคล (Individual Interview) ผ่าน Zoom 
ในการศึกษาครัง้นีใ้ชก้ารสมัภาษณร์ายบุคคลเพื่อเก็บขอ้มลูจากมมุมองของผูเ้ชี่ยวชาญ

ต่อปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวเพื่อให้
ไดค้วามตอ้งการที่ชดัเจน และ ทราบความตอ้งการแฝง ระหว่างการสมัภาษณ ์

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัไดเ้ลือกการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา โดยนาํขอ้มลูที่

ไดม้ารวบรวมและลาํดบัประเด็น ความสาํคญั ปัญหา วิธีแกไ้ข เพื่อนาํมาประมวลผลเป็นขอ้สรุป 
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ขั้นตอนที ่6 การวิเคราะหข์้อมูล และ สรุปผล 
สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัไดเ้ลือกการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงเนือ้หา โดยนาํขอ้มูล

ที่ไดม้ารวบรวมและลาํดบัประเด็น ความสาํคญั ปัญหา วิธีแกไ้ข เพื่อนาํมาประมวลผลเป็นขอ้สรุป
แนวทางในการพฒันาธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation 



 

บทที ่4  
ผลการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบคุกกิ ้งเวเคชั่นใน
ประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลกับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวางแผนพฒันาธุรกิจการบริการแบบคกุกิง้เวเคชั่นจากการศกึษา
คน้ควา้และการพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบคุกกิง้เวเคชั่นในประเทศไทย ผูว้ิจยัขอ
นาํเสนอผลที่ไดจ้ากการดาํเนินงาน โดยผูว้ิจยัไดว้างแผนดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking 
Vacation ในประเทศไทยเพื่อวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ประเทศสเปน และ ประเทศไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกรบัประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ) 
อาย ุ22-45ปี 

ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผูเ้ชี่ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน) 

ขัน้ตอนที่ 4 รวบรวมขอ้มลูเพื่อวางแผนพฒันาธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation  
ขั้นตอนที่  5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว จาํนวน 3 
ท่าน 

ขัน้ตอนที่ 6 การวิเคราะหข์อ้มลู และ สรุปผล  

ขั้นตอนที ่1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation 
ในประเทศไทยเพ่ือวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ในประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศสเปน และ ประเทศไทย 

จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารแนวทางการวางแผน
ธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation ในประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่ น และ ประเทศสเปน พบว่า
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา อาหารกลายเป็นส่วนประกอบสาํคัญที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรูเ้รื่อง
วฒันธรรมและการใชช้ีวิตของผูค้นในแต่ละทอ้งถิ่นซึ่งผูว้ิจยัพบว่า ประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่ น และ 
ประเทศสเปน มีกรณีศกึษาในการทาํธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นที่นิยม  
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จากกรณีศึกษาในประเทศไทย ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา Blue Elephant Cooking School ซึ่ง
เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบใหน้ักท่องเที่ยวไดม้ีประสบการณ์ และ เรียนรูก้ารทาํอาหารไทย 
เหมาะสาํหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและเรียนรูก้ารทําอาหารไทยแบบละเอียด โดยจะมีการสอน
ทาํอาหาร 2 คอรส์ต่อวัน มีสตาฟที่ใหบ้ริการและดูแลที่สามารถดูแลและสื่อสารได ้5 ภาษา เพื่อ
พดูคุยและสรา้งความเขา้ใจใหช้าวต่างชาติ โดยมีความหลากหลายของอาหารใหผู้เ้รียนสามารถ
เลือกเรียนและจองในวันที่จดัไวไ้ด ้และ มีความหลากหลายทางดา้นการทาํกิจกรรมในคอรส์ โดย
คอรส์ช่วงเชา้ ผูร้่วมเขา้คอรส์จะไดเ้ริ่มตั้งแต่การเดินตลาดเพื่อเลือกซือ้วัตถุดิบมาทาํอาหารดว้ย
ตนเอง ไปจนถึงการเรียนทาํอาหาร ในวนัธรรมดาถึงวนัเสารค์อรส์ช่วงเชา้ผูเ้รียนจะเริ่มเรียนตัง้แต่
ช่วงเวลา 8.45 น. – 13.30 น. โดยคิดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง 45 นาที และ ไดท้าํอาหารไทยรวม 4 เมน ู
และ ในช่วงบ่ายจะมีเฉพาะ การเรียนรูว้ัตถุดิบ และ ส่วนผสมของอาหารไทย ไปจนถึงการเรียน
ทาํอาหาร ในวนัธรรมดาถึงวนัเสารค์อรส์ช่วงเชา้ผูเ้รียนจะเริ่มเรียนตัง้แต่ช่วงเวลา 13.30 – 16.30 
น. โดยคิดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และ ไดท้าํอาหารไทยรวม 4 เมนู และ ในวนัอาทิตยจ์ะมีเฉพาะคอรส์
ช่วงเชา้แต่ไม่มีการเดินตลาดเลือกซือ้วตัถดิุบผูเ้รียนจะเริ่มเรียนตัง้แต่ช่วงเวลา 9.30 น. – 13.30 น. 
โดยคิดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ ไดท้าํอาหารไทยรวม 5 เมนู จากการศึกษาข้างต้นพบว่าปัจจัย
สาํคญัที่ทาํใหน้กัท่องเที่ยว หรือ ชาวไทยสนใจมาใชบ้ริการ เพราะมีความหลากหลายของเมนู ได้
เรียนรูพ้ฤติกรรมและวฒันธรรมที่แทจ้ริงของทอ้งถิ่น และ ไดล้งมือทาํจริงกบัเชฟผูม้ีประสบการณ ์
รวมถึงไดร้บัการสื่อสารที่ดีจากผูส้อน ที่สามารถสอนไดถ้ึง 5 ภาษา ภาษาอังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส 
ดัชช ์หรือจีนอีกดว้ย และ สามารถเลือกไดว้่าจะตอ้งการเป็นการสอนแบบคอรส์ส่วนตัว หรือ เขา้
รว่มเรียนกบักลุม่นกัเรียนท่านอ่ืน อีก 12 ท่าน ซึ่งเมื่อทาํอาหารเสรจ็ผูเ้รียนจะไดร้บัประทานอาหาร
ที่ตนเองได้ลงมือทํา ณ รา้น Blue elephant ที่มีบรรยากาศสวยงาม และ สามารถสั่งอาหาร
เพิ่มเติมไดจ้ากทางรา้นหากตอ้งการรบัประสบการณใ์นการทานอาหารไทยที่เพิ่มมากขึน้  

จากกรณีศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ น ผูว้ิจยัไดศ้กึษา Kimono Tea Ceremony Mai Ko Ya 
ในจังหวัดเกียวโต ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ และ 
เรียนรูก้ารทาํขนมหวานพืน้เมืองของประเทศญ่ีปุ่ น วิธีการชงชารวมถึงการเช่าชุดกิโมโนเพื่อใส่
ในขณะทาํขนมหรือชงชาร่วมดว้ย ซึ่งระยะเวลาในการทาํกิจกรรมจะอยู่ที่ 90 นาที หรือประมาน 
1.30 ชม ผูส้อนสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญ่ีปุ่ น ซึ่งผูส้อนจะเตรียม
วัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบรอ้ยผู้เรียนสามารถทาํได้ทันทีแต่จะมีความพิเศษในการเล่าเรื่อง
วัฒนธรรมก่อนการทําอาหารความหลากหลายของเมนูของหวานที่ขึน้อยู่กับฤดูหรือช่วงที่
นักท่องเที่ยวไดม้าเที่ยวในช่วงนั้นๆ โดยจะเริ่มการสอนทาํขนมหวานก่อนและสอนวิธีการชงชา
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แบบญ่ีปุ่ นตามลาํดับซึ่งแพคเกจเสริมการใส่ชุดกิโมนัน้ทางผูส้อนจะมีเจา้หน้าที่ช่วยบริการใส่ให้
ก่อนเริ่มเรียน และ มีบริการทาํผมฟรีสาํหรบัผู้เรียนที่เป็นผู้หญิง กิจกรรมนีไ้ม่ได้รองรบั เฉพาะ
ผูใ้หญ่เท่านั้น เด็กที่มีอายุตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไปสามารถเขา้ร่วมไดพ้รอ้มกับผูป้กครองเช่นกันโดยทาง
ผูส้อนมีชุดกิโมโนรองรบัสาํหรบัผูเ้รียนที่เป็นเด็กอีกดว้ย เมื่อจบการเรียนแลว้จะมีสถานที่ใหผู้เ้รียน
ได้นั่ งทานอาหารที่ตนเองทาํและสามารถถ่ายภาพได้อย่างอิสระ หรือสามารถสั่งขนมและชา
เพิ่มเติมจากทางร้านได้ และ ผู้วิจัยได้ศึกษา Yumi Gyoza and Ramen Cooking Class ใน
จงัหวดัโตเกียว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบใหน้ักท่องเที่ยวไดม้ีประสบการณ ์และ เรียนรู้
การทาํ เก๊ียวซ่า และ ราเมน ซึ่งเป็นอาหารทอ้งถิ่นของประเทศญ่ีปุ่ นรว่มกบัเชฟชาวญ่ีปุ่ นที่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งระยะเวลาในการทาํจะอยู่ที่ 2.30 ชม. รบัผูเ้รียนได้มากที่สุด 4 คนต่อ 1 
คลาสเรียน ค่อนขา้งเป็นส่วนตัว และมีการใหค้วามรูท้างเชิงวัฒนธรรมและอาหารอย่างใกลช้ิด 
สถานที่เรียนตั้งอยู่ใกลก้ับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารตลาดซึคิจิในจังหวัดโตเกียวแต่ทางสถานที่
สอนจะไม่มีการเดินชมตลาดเลือกซือ้วตัถุดิบเพราะทางสถานที่เรียนไดเ้ตรียมอปุกรณแ์ละวตัถุดิบ
ใหพ้รอ้มทาํอาหารและใชเ้วลาส่วนมากในการอธิบายความสาํคญัของวตัถุดิบที่เลือกใชใ้นการทาํ
เมนูอาหาร รวมถึงมีบริการรบัส่งผูเ้รียนตามสถานีรถไฟฟ้าก่อนการเขา้มาเรียนดว้ย ทาํใหผู้เ้รียน
เดินทางมายังสถานที่เรียนได้ง่ายมากขึน้ การสื่อสารของผู้ดูแลจะสื่อสารได้เพียงแค่ 2 ภาษา 
องักฤษ และ ญ่ีปุ่ น เท่านัน้ 

จากกรณีศึกษาในประเทศสเปน ผู้วิจัยได้ศึกษา Paella , Tapas & Sangria With 
Ana ในเมือง มาดริดซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบใหน้ักท่องเที่ยวไดม้ีประสบการณ์  และ 
เรียนรูก้ารทาํอาหารสเปน ใชเ้วลาในการเรียน 3 ช.ม ผูส้อนสามารถสื่อสารภาษา สเปน อังกฤษ 
และ ฝรั่งเศสได ้ซึ่งการสอนจะเนน้สอนเทคนิคการเลือกวตัุดิบไปจนถึงการปรุงอาหารสเปนใหไ้ด้
รสชาติเหมือนดัง้เดิมมากที่สุด ซึ่งเมนูอาหารที่ใชส้อน จะมี 3 main course ดว้ยกัน โดยเริ่มจาก 
คอรส์ที่หนึ่ง Spanish paella (ปาเอลย่า) เป็นอาหารหลกัของประเทศสเปน ลกัษณะอาหารเป็น
ขา้วผัด มีขา้วและผักเป้นส่วนประกอบนาํมาผัดกับเครื่องปรุง สามารถเลือกใส่เนือ้สัตวไ์ดห้าก
ต้องการเช่นอาหารทะเล เนื ้อแดง เนือ้ขาว หรือ ไส้กรอกต่างๆเป็นต้น คอรส์ที่สอง จะเป็นเมน ู
Tapas (ทาปาส) และ คอรส์ที่สาม เป็นของหวาน Flan with Cream หลงัจากที่ผูเ้รียนไดเ้รียนและ
ฝึกทาํอาหารจนครบ 3 คอรส์แลว้ภายในเวลา 3 ช.ม ผูส้อนจะมีพืน้ที่ใหท้านอาหารที่แต่ละคนไดล้ง
มือทาํดว้ยตนเอง และ มีบริการเสริมในส่วนของเครื่องด่ืม ทัง้แบบมีแอลกอฮอลลแ์ละไม่มีแอลกอ
ฮอลล์ให้ผู ้เรียนทานได้แบบไม่จาํกัด ซึ่งการเรียนจะค่อนข้างเป็นส่วนตัว เป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
สามารถเขา้ถึงผูส้อนไดท้นัทีหากติดขดั หรือไม่เขา้ใจสามารถสอบถามผูส้อนไดท้นัที 
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จากการศึกษาขา้งตน้ดังกรณีศึกษาทัง้สามประเทศ ผูว้ิจัยไดพ้บว่าปัจจัยสาํคญัที่ทาํให้
นักท่องเที่ยวสนใจมาใชบ้ริการการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacation คือ ความเป็น
เอกลกัษณข์องพืน้ถิ่น หรือ การนาํเสนอเรื่องราวของวฒันธรรมแต่ละพืน้ที่ที่ชดัเจน โดยมีการเรียน
กับผูเ้ชี่ยวชาญดา้นอาหารมีพนักงานคอยดูแลและสื่อสารไดห้ลากหลายภาษา มีการบริการที่ดี
และเป็นมิตร สามารถทาํใหผู้เ้รียนหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจไดง้่ายมีระยะเวลาในการเรียนที่
เหมาะสม มีเมนูไม่เยอะ แต่ตอบโจทยค์วามตอ้งการในการเรียนรูท้างวฒันธรรมใหผู้ร้่วมกิจกรรม
ไดเ้ขา้ถึงความเป็นทอ้งถิ่นและวฒันธรรมของพืน้ที่ ไดท้าํกิจกรรมหรือเรียนรูส้ิ่งใหม่พรอ้ม ผูร้่วมท
ริป เพื่อนหรือครอบครวั อีกทั้งยังช่วยสรา้งบุคลิกและตัวตนเพิ่มเติมใหก้ับผูร้่วมกิจกรรมในการ
แสดงออกและสนใจการทาํอาหาร และ มีการทาํเอกลักษณ์หรือหน้าตาอาหารใหส้วยงามเพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้ขา้ใชบ้รกิารมีความตอ้งการถ่ายภาพลงในโซเชียลมีเดียดว้ย 

 ขั้นตอนที ่2 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ) 
อายุ 22-45 ปี 

2.1 ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศของกลุ่มเป้าหมาย

บุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ อายุ 22-30 ปี ผ่าน Google form 
จ านวน 100 คนได้ดังนี ้

ตาราง 1 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 38 38 
หญิง 62 62 
รวม 100 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 62 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 62 และเพศชาย จาํนวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38 

 
จากการท าแบบสอบถามข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  จ าแนกตามอายุของ

กลุ่มเป้าหมายบุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน 
Google form จ านวน 100 คนได้ดังนี ้
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ตาราง 2 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามอายขุองกลุ่มเปา้หมาย 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
22 - 30 ปี 72 72 
31 - 40 ปี 22 22 
41 - 45ปี 6 6 
รวม 100 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22 - 30ปี จาํนวน 72 
คน คิดเป็นรอ้ยละ72รองลงมาคืออายุระหว่าง 31 – 40 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22 ต่อมา
คืออายรุะหว่าง 41 – 45 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6 ตามลาํดบั 

 
จากการท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษาของ

กลุ่มเป้าหมายบุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน 
Google form จ านวน 100 คนได้ดังนี ้

ตาราง 3 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามระดบัการศึกษาของกลุม่เปา้หมาย 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปรญิญาตรี 2 2 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 84 84 
ปรญิญาโท 14 14 
ปรญิญาเอก 0 0 

รวม 100 100.00 

จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84 รองลงมาคือ ปริญญาโท 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14 ต่อมาคือ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 และ ปริญญาเอก จาํนวน 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0 
ตามลาํดบั 

จากการท าแบบสอบถามข้อมู ล ส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมายบุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน 
Google form จ านวน 100 คนได้ดังนี ้
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ตาราง 4 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามอาชีพของกลุม่เปา้หมาย 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
นกัเรียน นกัศกึษา 10 10 

ลกูจา้งเอกชน พนกังานบรษิัท 54 54 
ขา้ราชการ รฐัวิสาหกิจ 8 8 

ธุรกิจสว่นตวั 18 18 
คา้ขาย 4 4 

อาชีพอิสระ(ฟรีแลนซ)์ 6 6 
รวม 100 100.00 

จากตารางที่  4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ลูกจ้างเอกชน 
พนักงานบริษัท จาํนวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว จาํนวน 18 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 18 ต่อมาคือ นักเรียนนักศึกษา จาํนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 คิดเป็นรอ้ยละ 10 
ต่อมาคือ ขา้ราชการ รฐัวิสาหกิจ จาํนวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8 ต่อมาคือ อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ)์ 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6 ต่อมาคือ อาชีพคา้ขาย จาํนวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 ตามลาํดบั 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายบุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน 
Google form จ านวน 100 คนได้ดังนี ้

ตาราง 5 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามรายไดข้องกลุม่เปา้หมาย 

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 15,000 บาท 12 12 

15,001 – 25,000 บาท 32 32 
25,001 -35,000 บาท 22 22 
35,001 – 45,000 บาท 4 4 
45,001 – 55,000 บาท 6 6 
มากกว่า 55,000 บาท 24 24 

รวม 100 100.00 
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จากตารางที่  5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท 
จาํนวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32 รองลงมาคือ มากกว่า 55,000 บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 24 ต่อมาคือ 25,001 -35,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ต่อมาคือ ตํ่ากว่า 
15,000 บาท จาํนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12 ต่อมาคือ 45,001 – 55,000 บาท จาํนวน 6 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 6 ต่อมาคือ 35,001 – 45,000 บาท จาํนวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 ตามลาํดบั 

 
2.2 ตอนที ่2 ปัจจัยของผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารแบบ Cooking 

Vacation 

ตาราง 6 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัระยะเวลาในการรว่ม
กิจกรรม 

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. การแปลผล 
ควรใชเ้วลานอ้ยกว่า 1 ช.ม ในการทาํกิจกรรม

ทาํอาหารเพื่อจะไดร้ีบทานใหเ้สร็จแลว้สามารถไปทาํ
ธุระอ่ืนต่อได ้

3.1 1.71169507 เห็นดว้ยปานกลาง 

ควรใชเ้วลานานกว่า 2 ช.ม ในการทาํกิจกรรม
ทาํอาหารเพื่อใชเ้วลาอยู่กบัการพกัผ่อนนานๆ 

3.01 1.08166538 เห็นดว้ยปานกลาง 

ควรใชเ้วลานานกว่า 3 ช.ม ในการทาํกิจกรรม
ทาํอาหารเพื่อใชเ้วลาในการศึกษานานๆ 

2.52 1.13560557 เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 2.87667 1.3643517 เห็นดว้ยปานกลาง 

จากตารางที่ 6 พบว่าระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดับเห็นดว้ยปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํา
กิจกรรมทําอาหารเพื่อจะได้รีบทานให้เสร็จแล้วสามารถไปทําธุระอ่ืนต่อได้  มีค่าเฉลี ่ย 3.1 
รองลงมาคือ ควรใชเ้วลานานกว่า 2 ช.ม ในการทาํกิจกรรมทาํอาหารเพื่อใชเ้วลาอยู่กบัการ
พกัผ่อนนานๆ มีค่าเฉลี่ย 3.01 ต่อมาคือ ควรใชเ้วลานานกว่า 3 ช.ม ในการทาํกิจกรรมทาํอาหาร
เพื่อใชเ้วลาในการศกึษานานๆ มีค่าเฉลี่ย 2.52 ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัในการเพิ่ม
คณุค่าทางสงัคมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ความส าคัญในการเพ่ิม
คุณค่าทางสังคม 

 ระดับความคิดเหน็ 

 x̄ S.D. การแปล
ผล 

เม่ือเขา้มาใชบ้ริการแลว้สามารถ
ส่งเสริมภาพลกัษณใ์หผู้บ้ริโภค มี
ตวัตน และ มีบคุลิกในทางบวก

มากขึน้ 

 
3.49 1.45254948 

เห็นดว้ย
มาก 

มีรายการอาหารแปลกใหม่
หลากหลายตรงกับความชอบ และ 
ความตอ้งการ ส่วนบุคคล สามารถ
สรา้งความพิเศษใหผู้บ้ริโภค ( เช่น 
แปลกใหม่ที่อ่ืนไม่มีมีที่นี่ที่เดียว ) 

 

4.46 0.53702886 
เห็นดว้ย
มากที่สดุ 

รา้นอาหารเคยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง 
( ดารา , นักแสดง ,influencers ) 

เคยใชบ้ริการมาก่อน สรา้ง
ภาพลกัษณท์ี่ดีต่อแบรนด ์ซึ่ง ส่งผล

ต่อภาพลกัษณข์องผูท้ี่เขา้มาใช้
บริการดว้ย 

 

3.72 0.93893557 

เห็นดว้ย
มากที่สดุ 

รวม  
3.89 1.12452953 

เห็นดว้ย
มากที่สดุ 

จากตารางที่ 7 พบว่าความสาํคญัในการเพิ่มคณุค่าทางสงัคม ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สดุ 
และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า มีรายการอาหารแปลกใหม่
หลากหลายตรงกบัความชอบ และ ความตอ้งการ ส่วนบุคคล สามารถสรา้งความพิเศษให้
ผูบ้ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อ่ืนไม่มีมีที่นี่ที่เดียว ) มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมาคือ รา้นอาหารเคยมี
บุคคลที่มีชื่อเสียง ( ดารา , นกัแสดง ,influencers ) เคยใชบ้ริการมาก่อน สรา้งภาพลกัษณท์ี่ดี
ต่อแบรนด ์ซึ่ง ส่งผลต่อภาพลกัษณข์องผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการดว้ย  มีค่าเฉลี่ย 3.72 ต่อมาคือ เมื่อ
เขา้มาใชบ้ริการแลว้สามารถส่งเสริมภาพลกัษณใ์หผู้บ้ริโภค มีตวัตน และ มีบุคลิกในทางบวก
มากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 3.49 ตามลาํดบั 
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ตาราง 8 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัการสื่อสาร การบรกิาร และ 
การใชส้ื่อใหเ้หมาะสมต่อการบรกิาร 

ความเหมาะสมทางการส่ือสาร 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. การแปลผล 
พนกังานมีทกัษะการสื่อสารด ี 4.58 0.63529521 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

พนกังานมีวาจาสภุาพ ถามตอบได ้ 4.76 0.47159304 เห็นดว้ยมากที่สดุ 
พนักงานบริการดว้ยความเต็มใจจริงใจ 

สื่อประชาสมัพนัธอ่์านเขา้ใจง่ายตรงประเด็น 
4.7 0.67082039 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

เมนูอาหารอ่านชัด เขา้ใจง่ายไม่รกตา ราคาชดัเจน 4.64 0.62481997 เห็นดว้ยมากที่สดุ 
รวม 4.8 0.4 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

จากตารางที่ 8 พบว่าความสาํคัญในความเหมาะสมทางการสื่อสาร ในระดับเห็นดว้ย
มากที่สดุ และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า พนักงานมีวาจาสภุาพ 
ถามตอบได้ ม ีค ่าเฉลี ่ย  4.76 รองลงมาค ือ พ นกังานบร ิการดว้ยความเต ็มใจจร ิงใจสื ่อ
ประชาสมัพนัธอ่์านเขา้ใจง่ายตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย 4.7 ต่อมาคือ เมนูอาหารอ่านชดั เขา้ใจง่าย
ไม่รกตา ราคาชดัเจน มีค่าเฉลี่ย 4.64 ต่อมาคือ พนักงานมีทักษะการสื่อสารดี มีค่าเฉลี่ย 4.58 
ตามลาํดบั 

ตาราง 9 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการพืน้ที่ของรา้นให้
เอือ้เฟ้ือต่อการแชรภ์าพ หรือ วิดีโอลง Social Media 

ความเหมาะสมในการจัดการพืน้ที่
ร้าน 

ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. การแปลผล 

ความสวยงามในการจดัการสถานที่เหมาะกบัการ
ถ่ายภาพ 

4.34 0.62 เห็นดว้ยมาก 

ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ 4.2 0.77459667 เห็นดว้ยมาก 
ควรมีอุปกรณส์วยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ 

ควรมีการจดัรา้นแบบมีพืน้ที่ที่ไฟส่องถึงถ่ายภาพสวย 
4.16 0.85697141 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.16 0.90244113 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางที่ 9 พบว่าความสาํคญัในความเหมาะสมในการจดัการพืน้ที่รา้น ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า ความสวยงามในการ
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จดัการสถานที่เหมาะกบัการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ ควรมีอปุกรณส์วยงามเหมาะ
แก่การถ่ายภาพควรมีการจดัรา้นแบบมีพื ้นที่ที่ไฟส่องถึงถ่ายภาพสวยมีค่าเฉลี่ย 4.16ต่อมาคือ 
ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.2 ตามลาํดบั  

จากการสาํรวจแบบสอบถามพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่าควรใชเ้วลานานกว่า 2 ช.ม ในการทาํกิจกรรมทาํอาหารเพื่อใช้
เวลาอยู่กบัการพกัผ่อนนานๆ มีค่าเฉลี่ย 3.1 ความสาํคญัในการเพิ่มคณุค่าทางสงัคมกลุม่ตวัอย่าง
เห็นดว้ยว่า มีรายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกับความชอบ และ ความต้องการ ส่วน
บุคคล สามารถสรา้งความพิเศษใหผู้บ้ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อ่ืนไม่มีมีที่นี่ที่เดียว ) มีค่าเฉลี่ย 
4.46 ความสาํคัญในความเหมาะสมทางการสื่อสารกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า พนักงานมีวาจา
สุภาพ ถามตอบได ้มีค่าเฉลี่ย 4.76 ความสาํคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ที่รา้น กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นดว้ยว่า ความสวยงามในการจัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.34 
ตามลาํดบั 

2.3 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ22-45ปี 

ไดใ้หค้าํแนะนาํเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้ดา้นการบริการอาจตอ้งการพืน้ที่ที่มีความเป็นสว่นตวั พนกังาน
ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ดว้ยตลอด แต่ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อพนักงานได ้โดยใชก้ารกดกริ่งเรียกหรือ
โทรเรียกได ้ ต่อมาไดใ้หค้วามเห็นว่า ถา้ขาย เรื่องราวดว้ยจะดีมาก เช่น เล่าที่มาที่ไปของอาหารที่
จะทาํ เช่น ถา้เป็นอาหารไทย หรือพวกอาหารชาววงั พูดถึงความเป็นมาดว้ยจะทาํใหลู้กคา้ที่เป็น
ต่างชาติสนใจและเขา้ใจไดม้ากขึน้  ต่อมาคือ สนับสนุนใหม้ีการทาํธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
แบบ Cooking Vacation คิดว่าอยากใหใ้นไทยมีที่เที่ยวดีๆ และ อยากไปใชบ้รกิาร 

จากการตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอายุ22-
45ปี ไดใ้หค้าํแนะนาํเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ดา้นบริการอยากใหม้ีสถานที่ที่
สวยงาม พนักงานสื่อสารภาษาอังกฤษไดม้ีการเล่าเรื่องราวผ่านการทาํอาหารที่ชัดเจน เนน้เรื่อง
การสื่อสารผ่านวัฒนธรรมและที่สาํคัญอยากใหม้ีการใช้เวลาที่เหมาะสม อาหารถ่ายภาพสวย 
ภาชนะที่ใชส้วยงาม  

ขั้นตอนที ่3 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน) 

หลงัจากที่ผูว้ิจยั ไดท้าํการสมัภาษณน์กัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอายุ 22-45 ปี 
ผูว้ิจัยไดม้ีการสมัภาษณ์รายบุคคล (individual review) จาก ผูเ้ชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวและมี
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ประสบการณใ์นการเลือกทานอาหารหลากหลายรา้นคา้และหลากหลายสถานที่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
เพื่อศึกษานั้นคัดเลือกโดยการ เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีผู ้ติดตามในโซเชียลมีเดีย (เฟสบุ้ค) เกิน 
500,000 คน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมีปัจจยัส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ 
การเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก เพื่อเก็บข้อมูลจากมุมมองของ
ผูเ้ชี่ยวชาญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการ
ท่องเที่ยวเพื่อใหไ้ดค้วามตอ้งการที่ชัดเจน และ ทราบความตอ้งการแฝง ระหว่างการสัมภาษณ์ 
รวม 3 ท่าน รายละเอียดดงันี ้

คณุภูวดล ป้านสกุล เจา้ของเฟสบุค้แฟนเพจ ถนดัชิม ผูเ้ชี่ยวชาญในการรีวิวอาหาร และ
มีผูติ้ดตามใน Facebook สงูถึง 530,068 คน 

คณุปิยณัฐ ชโลปกรณ์ เจา้ของเฟสบุค้แฟนเพจ ไปกันนะ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการท่องเที่ยว
และมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากมาย และ มีผู ้ติดตามใน Facebook สูงถึง 
750,395 คน 

คุณอดุลวิทย์ วาณิชอุปถัมภ์กุล เจ้าของเฟสบุ้คแฟนเพจ Low Cost Thailand ผู้เชี่ยว 
ชาญดา้นการท่องเที่ยวและมีประสบการณใ์นการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากมาย และ มีผูติ้ดตามใน 
Facebook สงูถึง 823,640 คน 

 
3.1 ตอนที ่1 การสัมภาษณร์ายบุคคล (Individual Interview)  

3.1.1 แรงจูงใจในการเลือกร้านอาหารเพ่ือการรีวิวและรับประทานอาหาร 
ข้อที่ 1  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารใน

การท่องเทีย่วของคุณมีอะไรบ้าง  
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า Concept หนา้สนใจ ดเูก๋ อาหารน่าทาน และคดัจาํนวนคนใน

แต่ละรอบ จะทาํใหด้นู่าสนใจขึน้ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า อ่านจากรีวิว เรื่องรสชาติตอ้งมาก่อนเป็นอันแรก ต่อมาคือ

เรื่องเมนซูิกเนเจอร ์สภาพรา้นน่านั่งหรือไม่ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า อาหารอรอ่ย รา้นตกแต่งสวย สามารถถ่ายรูปได ้

ข้อที่ 2 ร้านอาหารที่มีการจัดสถานที่ที่สวยงาม มีภาชนะที่สวยงาม มีวิว
ทวิทัศนส์วยงาม ส่ิงเหล่านี ้ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของคุณหรือไม่ อย่างไร? 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า อย่างมากเลยครบั เป็นการเสพงานศิลป์ดีๆไปพรอ้มกับการ
ทานอาหาร เคา้ว่ากนัว่าแค่ถาชนะสวยก็ทาํใหอ้าหารอรอ่ยขึน้ 
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ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า มีส่วนในการตดัสินใจ แต่ถา้อาหารไม่อรอ่ย อาจจะทาํใหเ้ป็น
ผลลบและมีการบอกต่อ แต่ถา้รา้นจดัสถานทีสวยงามและอาหารอร่อยดว้ย ย่ิงทาํใหม้ีการบอกต่อ
และเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ส่งผลอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวปัจจุบันมีพฤติกรรมที่ 
ชอบอพัเดต Activity ต่างๆ ลง Social Media อาหารอรอ่ยอย่างเดียวไม่พอ ตอ้งถ่ายรูปออกมาน่า
กิน รา้นก็ตอ้งตกแต่งสวยงาม น่าเขา้ไปนั่ง 

ข้อที่ 3 หากมีการท่องเที่ยวแบบการท าอาหารที่ต้องมีระยะเวลาในการ
ท าอาหารก่อนทาน คุณคิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของคุณหรือไม่ อย่างไร? 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 คิดว่า มีผล ควรเหมาะสมด้วยเหตุและผล ถ้าจะนานก็ขอให้มี
เหตุผลที่นาน เช่นเมนูนี่ตอ้งเตรียมเยอะ มีขัน้ตอนเยอะ ไม่อยากใหเ้หตุผลว่าแบบ อุปกรณ์ไม่พอ
ตอ้งแบ่งกนัใชเ้ลยชา้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า สาํหรบัคนชอบเที่ยวโดยคาํนึกถึงสถานที่เที่ยวสวยงามอย่าง
เดียว จะมีผลเพราะตอ้งรอการทาํอาหารทาํใหเ้สียเวลาไปเที่ยวท่ีอ่ืนต่อ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า มีผล เพราะเวลาออกไปเที่ยว นักเดินทางมกัมีแพลนว่าตอ้ง
ไปที่ไหนต่อ ถ้าใช้เวลานานเกินไปอาจส่งผลต่อแพลนทริป ควรใช้เวลาให้เหมาะสม หรือถ้า
จาํเป็นตอ้งนาน ควรระบุไปเลยว่าเป็นกิจกรรม Half Day / Full Day และมีกิจกรรมเล็กๆ แทรกให้
ทาํตลอด 

ข้อที่  4 หากมีการใช้บริการ Cooking Vacation แล้ว สามารถส่ งเสริม
ภาพลักษณใ์นทางบวกให้กับตัวคุณได้การบริการการท่องเที่ยวในรูปแบบนีจ้ะเป็นบริการ
ทีน่่าสนใจมากขึน้หรือไม่ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า น่าสนใจมากขึน้ เพราะคนเด๋ียวนีช้อบโชวส์ิ่งที่ตัวเองทาํลง 
Social 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า หากสถานที่เอือ้อาํนวยและการทาํอาหารน่าสนใจ ขอ้นีย้ิ่ง
ช่วยทาํใหด้งึดดูมากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ปกติ Cooking Vacation มีอยู่ใน ที่พักอย่าง โฮมสเตย ์ที่ผู ้
อาศัยตอ้งทาํกิจกรรรม (รวมถึงอาหาร) ร่วมกับเจา้ของที่พัก แต่ยังไม่เป็นที่สนใจในวงกวา้ง อาจ
เพราะถ่ายภาพออกมายังดูไม่สวยงาม ถ้าสามารถทาํใหภ้าพที่ถ่ายออกมาดูดีขึน้ ก็จะส่งผลให้
อยากนาํเสนอภาพลง Social เสรมิภาพลกัษณใ์นทางบวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร ดมูีไลฟ์สไตลท์ี่ดดีู 

3.1.2 ความส าคัญ และ ความแตกต่างทางธุรกิจ ในประเภทธุรกิจ
เดียวกัน 
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ข้อที่ 1  ถ้าหากได้เรียนรู้การท าเมนูอาหารพืน้ถ่ิน ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว
จะสนใจหรือไม่ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า สนใจ คือดีที่จะไดรู้ท้ี่มาความเป็นไป 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า สนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไดเ้รียนรูก้ารทาํอาหารพืน้ถิ่น

ได ้
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า น่าสนใจ เพราะอาหารทอ้งถิ่นสามารถบอกเล่าเรื่องราวของ

ชมุชน หรือคนพืน้ที่นัน้ๆ ไดม้ากมาย 
ข้อที่ 2 ถ้าหากการท่องเที่ยวกับการท าอาหารเป็นส่ิงเดียวกัน ( ไปเที่ยวแล้ว

ยังได้ท าอาหารท้องที่เอง ) คุณจะสนใจใช้บริการหรือไม่? และ คิดว่าบริการน้ันควรจะ
เป็นอย่างไร? 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ใชแ้น่นอน เป็นที่ๆหนึ่งที่ค่อนขา้งจะ local แต่ไม่กนัดาร แบบ
locationดทูอ้งถิ่นแต่Facilityหลายๆอย่างตอ้งพรอ้มตอบโจทย ์

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า สนใจ เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ทาํใหไ้ดเ้รียนรูเ้พิ่มมากขึน้กว่าเดิม 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า สนใจ ควรเริ่มตั้งแต่ไปหาวัตถุดิบ รูจ้ักกับวัตถุดิบเอง เล่า

เรื่องราวของความเป็นมาต่างๆ 
ข้อที่ 3 คุณคิดว่าเมนูที่ใช้สอนการท าอาหาร ควรมีความ ยาก ง่าย หรือ 

แปลกใหม่อย่างไรบ้าง? 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ควรมีคละๆกนัไป เมนคูวรเปลี่ยนเรื่อยๆ เพิ่มความน่าสนใจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ควรเป็นพืน้ฐานแต่มีความพิเศษมากขึน้ แต่ควรมีหลายระดบั
ใหล้กูคา้เลือกเพื่อความสนกุสนานและเพิ่มความดงึดดูมากขึน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ควรมีใหเ้ลือกว่า อยากทาํยาก - ง่าย ตามพืน้ฐานของแต่ละ
คน   

ข้อที่ 4 ถ้าหากมีร้านอาหารแบบ Cooking vacation เกิดขึน้จะแนะน าต่อ หรือ 
มาใช้บริการหรือไม่ ? 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า แนะนาํต่อ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า จะแนะนาํต่อ และใชบ้ริการ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า แนะนาํต่อ 

ข้อที่ 5 คิดว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบท าอาหารด้วยตนเองในความคิด
ของท่าน แปลกใหม่หรือไม่? 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ไม่แปลกใหม่ แต่ยงัมีนอ้ยมากในไทย 
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ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า แปลกใหม่ อาจจะช่วยทาํใหก้ารท่องเที่ยวมีมิติใหม่เพิ่มขึน้ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ยงัไม่แปลกใหม่ แต่ยงัไม่มีรา้นใดในไทยที่ทาํไดดี้ 

 
ข้อที่ 6 ท่านมีความคาดหวังต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking 

Vaction อย่างไรบ้าง เช่น ความพร้อมของพนักงาน , จ านวนของอุปกรณ์ที่เพียงพอ , 
หน้าตาอาหารทีส่วยงาม , ความแปลกใหม่ของกิจกรรม เป็นต้น 

 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า อยากใหไ้ปทาํแลว้ไดฟี้ลจริงๆ ทัง้ความสนุก ทัง้ความอร่อย 

คือที่สาํคญัคือคอนเซปและตวัสถานที่อยากใหรู้ส้กึ fit in ครบั 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ความพรอ้มของพนกังานตอ้งเป็นอนัดบัตน้ๆ เป็นมิตร ทาํงาน

ดว้ยความจริงใจและเต็มใจ พรอ้มใหข้อ้มูลสถานที่ตอ้งสวยงามน่าถ่ายรูปอาหารที่ทั้งอร่อยและ
หนา้ตาดีพรอ้มรองรบันกัท่องเที่ยว 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ความแปลกใหม่ของกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรมที่สวย การ
จดัเซ็ทอาหารท่ีสวยงามมีความสาํคญัเป็นอย่างมาก 

3.1.3 ความคิดเหน็อื่นๆของคุณส าหรับธุรกิจการท่องเทีย่วเชิงอาหาร 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 มีขอ้เสนอแนะว่า ควรจัดในสถานที่ดีๆมีการใหม้ีประวติัที่น่าสนใจ 

เดินทางไปง่าย 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2  ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
 ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 มีขอ้เสนอแนะว่าควรรบัแค่จาํนวนนอ้ยๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้วลาเรียนรูไ้ด้

อย่างแทจ้รงิ ไม่วุ่นวาย ไม่ตอ้งแย่งกนัถ่ายรูป 
ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านดังนี ้

ดา้นแรงจูงใจในการเลือกรา้นอาหารเพื่อการรีวิวและรบัประทานอาหารมีความเห็น
ตรงกนัว่า เมนูที่แปลกใหม่และเป็นเอกลกัษณ ์อาหารอร่อย รา้นตกแต่งสวย สามารถถ่ายรูปได้จะ
ดงึดดูลกูคา้ไดม้ากขึน้และไม่อยากใหร้ะยะเวลาในการทานอาหารนานจนเกินไป 

ดา้นความสาํคัญ และ ความแตกต่างทางธุรกิจ ในประเภทธุรกิจเดียวกัน มีความเห็น
ตรงกนัว่า ความมีการบอกเลา่ประวติัอาหารและเนน้การทาํอาหารพืน้ถิ่นเพื่อสรา้งเอกลกัษณ ์และ 
ควรมีหลายเมนใูหเ้ลือกเพื่อความหลากหลายและไม่จาํเจ  

ด้านความคาดหวังต่อธุรกิจ มีความเห็นตรงกันว่า อยากให้มีความพรอ้มทั้งสถานที่ 
พนกังานการบริการ และการจดัสรรเวลาในกิจกรรมที่เหมาะสมการจดัรา้นและการจดัเมนูอาหาร
ใหด้สูวยงามเหมาะสมกบัการถ่ายภาพ 
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3.2 ตอนที ่2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการท าแบบสอบถามข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  จ าแนกตาม เพศของ

กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จ านวน 3 คนได้ดังนี ้

ตาราง 10 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 3 100 
หญิง 0 0 
รวม 3 100.00 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 3 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 100.00 เพศหญิงไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการท าแบบสอบถามข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  จ าแนกตามอายุของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จ านวน 3 คนได้ดังนี ้

ตาราง 11 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามอายขุองกลุม่เปา้หมาย 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
22 - 30 ปี 3 100 
31 - 40 ปี 0 0 
41 - 45ปี 0 0 
รวม 3 100.00 

จากตารางที่ 11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22 - 30ปี จาํนวน 3 
คน คิดเป็นรอ้ยละ100.00 ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามระหว่างอาย ุ31 – 40 ปี  41 – 45 ปี ตามลาํดบั 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษาของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จ านวน 3 คนได้ดังนี ้

ตาราง 12 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามระดบัการศกึษาของกลุม่เปา้หมาย 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปรญิญาตรี 0 0 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 3 100 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ปรญิญาโท 0 0 
ปรญิญาเอก 0 0 

รวม 3 100.00 

จากตารางที่ 12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปรญิญาโท ตํ่า
กว่าปรญิญาตรี และ ปรญิญาเอก ตามลาํดบั 

จากการท าแบบสอบถามข้อมู ล ส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จ านวน 3 คนได้ดังนี ้

ตาราง 13 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามอาชีพของกลุม่เปา้หมาย 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
นกัเรียน นกัศกึษา 0 0 

ลกูจา้งเอกชน พนกังานบรษิัท 0 0 
ขา้ราชการ รฐัวิสาหกิจ 0 0 

ธุรกิจสว่นตวั 0 0 
คา้ขาย 0 0 

อาชีพอิสระ(ฟรีแลนซ)์ 3 100 
รวม 100 100.00 

จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อาชีพอิสระ (ฟรี
แลนซ)์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ไม่มีผู ้ตอบแบบสอบถามในอาชีพ ลูกจา้งเอกชน 
พนกังาน ธุรกิจ นกัเรียนนกัศกึษา ขา้ราชการ รฐัวิสาหกิจ และ อาชีพคา้ขาย ตามลาํดบั 

จากการท าแบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จ านวน 3 คนได้ดังนี ้

ตาราง 14 แสดงค่าความถ่ี รอ้ยละ จาํแนกตามรายไดข้องกลุม่เปา้หมาย 

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 15,000 บาท 0 0 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
15,001 – 25,000 บาท 0 0 
25,001 -35,000 บาท 0 0 
35,001 – 45,000 บาท 0 0 
45,001 – 55,000 บาท 1 20 
มากกว่า 55,000 บาท 2 80 

รวม 100 100.00 

จากตารางที่  14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า 55,000 บาท 
จาํนวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 รองลงมาคือ 45,001 – 55,000 บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
20 ไม่มีผู ้ตอบแบบสอบถามในรายได้ 15,001 – 25,000 บาท 25,001 -35,000 บาท ตํ่ากว่า 
15,000 บาท และ 35,001 – 45,000 บาท ตามลาํดบั 

2.2 ตอนที ่2 ปัจจัยของผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารแบบ Cooking 
Vacation 

ตาราง 15 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัระยะเวลาในการรว่ม
กิจกรรม 

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. การแปลผล 
ควรใชเ้วลานอ้ยกว่า 1 ช.ม ในการทาํกิจกรรม

ทาํอาหารเพื่อจะไดร้ีบทานใหเ้สร็จแลว้สามารถไปทาํ
ธุระอ่ืนต่อได ้

4.7 0.64031242 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

ควรใชเ้วลานานกว่า 2 ช.ม ในการทาํกิจกรรม
ทาํอาหารเพื่อใชเ้วลาอยู่กบัการพกัผ่อนนานๆ 

3 0.4472136 เห็นดว้ยปานกลาง 

ควรใชเ้วลานานกว่า 3 ช.ม ในการทาํกิจกรรม
ทาํอาหารเพื่อใชเ้วลาในการศึกษานานๆ 

2 0.4472136 เห็นดว้ยนอ้ย 

รวม 3.23333 1.22972445 เห็นดว้ยปานกลาง 

จากตารางที่ 15 พบว่าระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํา
กิจกรรมทําอาหารเพื่อจะได้รีบทานให้เสร็จแล้วสามารถไปทําธุระอ่ืนต่อได้  มีค่าเฉลี่ย 4.7 
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รองลงมาคือ ควรใชเ้วลานานกว่า 2 ช.ม ในการทาํกิจกรรมทาํอาหารเพื่อใชเ้วลาอยู่กบัการพกัผ่อน
นานๆ มีค่าเฉลี่ย 3 ต่อมาคือ ควรใชเ้วลานานกว่า 3 ช.ม ในการทาํกิจกรรมทาํอาหารเพื่อใชเ้วลา
ในการศกึษานานๆ มีค่าเฉลี่ย 2 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 16 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัในการเพิ่ม
คณุค่าทางสงัคมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ความส าคัญในการเพ่ิมคุณค่าทาง
สังคม 

ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. การแปลผล 

เม่ือเขา้มาใชบ้ริการแลว้สามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์
ใหผู้บ้ริโภค มีตวัตน และ มีบคุลิกในทางบวกมากขึน้ 

5 0 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

มีรายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกับ
ความชอบ และ ความตอ้งการ ส่วนบคุคล สามารถ

สรา้งความพิเศษใหผู้บ้ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อ่ืนไม่มี
มีที่นี่ที่เดียว ) 

4.5 0.5 
เห็นดว้ยมาก 

รา้นอาหารเคยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ( ดารา , นักแสดง 
,influencers ) เคยใชบ้ริการมาก่อน สรา้งภาพลกัษณ์
ที่ดีต่อแบรนด ์ซึ่ง ส่งผลต่อภาพลกัษณข์องผูท้ี่เขา้มา

ใชบ้ริการดว้ย 

3.8 0.9797959 
เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.43333 0.80346472 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางที่ 16 พบว่าความสาํคัญในการเพิ่มคุณค่าทางสงัคม ในระดับเห็นดว้ยมาก 
และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยว่า เมื่อเขา้มาใชบ้ริการแลว้สามารถ
ส่งเสริมภาพลกัษณใ์หผู้บ้ริโภค มีตวัตน และ มีบุคลิกในทางบวกมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 5 รองลงมา
คือ มีรายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกบัความชอบ และ ความตอ้งการ ส่วนบุคคล 
สามารถสรา้งความพิเศษใหผู้บ้ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อื่นไม่มีมีที่นี ่ที ่เดียว ) มีค่าเฉลี่ย 4.5 
ต่อมาคือ รา้นอาหารเคยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ( ดารา , นกัแสดง ,influencers ) เคยใชบ้ริการมา
ก่อน สรา้งภาพลกัษณท์ี ่ดีต่อแบรนด ์ซึ่ง ส ่งผลต่อภาพลกัษณข์องผูท้ี ่เขา้มาใชบ้ริการดว้ยมี
ค่าเฉลี่ย 3.8 ตามลาํดบั 
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ตาราง 17 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัการสื่อสาร การบรกิาร 
และ การใชส้ื่อใหเ้หมาะสมต่อการบรกิาร 

ความเหมาะสมทางการส่ือสาร 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. การแปลผล 
พนกังานมีทกัษะการสื่อสารด ี 5 0 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

พนกังานมีวาจาสภุาพ ถามตอบได ้ 4.75 0.4330127 เห็นดว้ยมากที่สดุ 
พนักงานบริการดว้ยความเต็มใจจริงใจ 

สื่อประชาสมัพนัธอ่์านเขา้ใจง่ายตรงประเด็น 
5 0 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

เมนูอาหารอ่านชัด เขา้ใจง่ายไม่รกตา ราคาชดัเจน 4.75 0.4330127 เห็นดว้ยมากที่สดุ 
รวม 5 0 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

จากตารางที่ 17 พบว่าความสาํคัญในความเหมาะสมทางการสื่อสาร ในระดับเห็นดว้ย
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า พนักงานมีทักษะการ
สื่อสารดี มีค่าเฉลี่ย 5  รองลงมาคือ พนกังานบริการดว้ยความเต็มใจจรงิใจสื่อประชาสมัพนัธอ่์าน
เขา้ใจง่ายตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย 5 ต่อมาคือ พนกังานมีวาจาสภุาพ ถามตอบได้ มีค่าเฉลี่ย 4.75 
ต่อมาคือ เมนอูาหารอ่านชดั เขา้ใจง่ายไม่รกตา ราคาชดัเจน มีค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลาํดบั  

ตาราง 18 ความถ่ี ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการพืน้ที่ของรา้น
ใหเ้อือ้เฟ้ือต่อการแชรภ์าพ หรือ วิดีโอลง Social Media 

ความเหมาะสมในการจัดการพืน้ที่
ร้าน 

ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. การแปลผล 

ความสวยงามในการจดัการสถานที่เหมาะกบัการ
ถ่ายภาพ 

4.75 0.4330127 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ 4.7 0.64031242 เห็นดว้ยมากที่สดุ 
ควรมีอุปกรณส์วยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ 

ควรมีการจดัรา้นแบบมีพืน้ที่ที่ไฟส่องถึงถ่ายภาพสวย 
4.7 0.64031242 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

รวม 4.2 0.64031242 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางที่ 18 พบว่าความสาํคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ที่รา้น ในระดับ
เห็นดว้ยมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า ความสวยงามใน
การจัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือ ควรมีอุปกรณ์สวยงาม
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เหมาะแก่การถ่ายภาพควรมีการจดัรา้นแบบมีพืน้ที่ที่ไฟส่องถึงถ่ายภาพสวยมีค่าเฉลี่ย 4.7ต่อมา
คือ ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.7 ตามลาํดบั  

จากการสาํรวจแบบสอบถามพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่าควรใชเ้วลานอ้ยกว่า 1 ช.ม ในการทาํ
กิจกรรมทําอาหารเพื ่อจะไดร้ีบทานใหเ้สร็จแลว้สามารถไปทําธุระอื่นต่อได ้ มีค่าเฉลี ่ย 4.7 
ความสาํคญัในการเพิ่มคณุค่าทางสงัคมกลุม่ตวัอย่างเห็นดว้ยว่า เมื่อเขา้มาใชบ้ริการแลว้สามารถ
สง่เสริมภาพลกัษณใ์หผู้บ้รโิภค มีตวัตน และ มีบุคลิกในทางบวกมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 5 ความสาํคญั
ในความเหมาะสมทางการสื่อสารกลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า พนักงานมี
ทักษะการสื่อสารดี มีค่าเฉลี ่ย 5  ความสาํคัญในความเหมาะสมในการจัดการพื ้นที่รา้น กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นดว้ยว่า ความสวยงามในการจัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.75 
ตามลาํดบั 

2.3 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 มีขอ้เสนอแนะว่า ความสาํคัญในการจดัเตรียมสถานที่ใหส้วยงาม

สาํคญั และ ที่สาํคญัคือการเดินทางที่ควรไปไดง้่าย 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2  ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
 ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 มีขอ้เสนอแนะว่าควรรบัแค่จาํนวนนอ้ยๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้วลาเรียนรูไ้ด้

อย่างแทจ้ริง การจองในการท่องเที่ยวควรจองได้ง่าย และ มีระบบในการจัดการชัดเจน ควรรบั
จาํนวนนอ้ยต่อรอบ เพื่อจะไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ถึงไดจ้รงิ และ ควรมีสถานที่สาํหรบัถ่ายภาพ 

ขั้นตอนที ่4 รวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation 
ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษางานวิจยั และ รวบรวมขอ้มลู จากการทาํแบบสอบถาม รวมถึงการ

สมัภาษณเ์ชิงลึกกับผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อนาํมาวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation ที่
ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 
การออกแบบโมเดลธุรกิจ  ส่วนที่ 2 การออกแบบแบรนดไ์กดไ์ลน ์จากการศึกษาและคน้ควา้ปัจจยั
ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้รโิภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

ส่วนที ่1 การออกแบบโมเดลธุรกิจ 
ในการออกแบบโมเดลธุรกิจทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้Business Model Canvas มาเป็นแบบ

ในการวิเคราะหธ์ุรกิจ เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจไดง้่ายมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห ์โดยเขียนขอ้มลูและนาํขอ้มลูดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดสู่แบบแผนทางธุรกิจในรูปแบบ
ของ Business Model Canvas ไดด้งันี ้
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โมเดลธุรกิจ Business Model canvas คือแบบแผนทางธุรกิจที่มีกลไกคล้ายการ
ทาํงานของสมองซึ่งประกอบด้วยสมองซีกซ้ายเน้นเรื่องของตรรกะ และ ส่วนซีกขวาเน้นเรื่อง
อารมณ์ ดังนั้น ในตารางแผนธุรกิจ จึงเปรียบด้านซ้ายของตารางเป็นส่วนของประสิทธิภาพ
ดา้นขวาของตารางเป็นเรื่องของคุณค่าซึ่งการสร้างภาพเสมือนนีจ้ะสามารถทาํใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างละเอียดและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึน้  Alexander 
Osterewalder & Yves Pignuer,Business Model Generation 

 

 

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงแบบแผน Business Model Canvas 

ที่มา : Canvas Model (https://km.li.mahidol.ac.th/business-model-canvas/) 

Business Model Canvas มีองคป์ระกอบจาํนวน 9 กลุ่มเนือ้หาโดยอยู่ภายใต ้4 หัวขอ้
หลกัไดแ้ก่ 1. ทาํอะไร (What?) 2. ทาํเพื่อใคร (Who?) 3. ทาํอย่างไร (How?) และ ทาํแลว้มีความ
คุม้ค่าเพียงใด (Money) จากนัน้เมื่อวิเคราะหปั์จจยัต่างๆที่เห็นสมควรแลว้ สามารถวิเคราะหแ์ละ
จาํแนกใสใ่นองคป์ระกอบทัง้ 9 ขอ้ดงันี ้

1. ทาํอะไร (What?) 
Value Propositions (VP) สินคา้ และ บริการดังกล่าวมีคุณค่าอย่างไร และ ปัจจัยใดที่

ทาํใหล้กูคา้ตดัสินใจเลือกสินคา้ หรือ บรกิารของเราแทนที่จะเลือกสินคา้หรือบริการของคู่แข่ง 
 

https://km.li.mahidol.ac.th/business-model-canvas/
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2. ทาํเพื่อใคร (Who?) 
Customer Segments (CS) เราสรา้งคุณค่าเพื่อผูบ้ริโภคใด กลุ่มคนใดที่เป็นกลุ่มเป้า 

หมายหรือกลุ่มลกูคา้ เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจนขึน้เพื่อนาํเสนอสินคา้และบรกิารไดต้รง
กบัความตอ้งการ 

Channels (CH) เราจะนาํเสนอคุณค่าที่มีอยู่ออกไปไดอ้ย่างไร สามารถใชช้่องทางใดได้
บา้งในการเขา้ถึงลกูคา้ และ มีช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการตลาดอย่างไร 

Customer Relationships (CR) ธุรกิจสามารถใช้วิธีใดบ้างในการสรา้งสายสัมพันธ์ร
ระหว่างธุรกิจกบัลกูคา้ และจะอาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ไดอ้ย่างไร 

 
3.ทาํอย่างไร (How?) 
Key Resources (KR) ทรพัยากรหลกัขององคก์รที่ตอ้งลงทุนสินทรพัยท์ุกประเภท ทรพั

ยาการทางการเงิน ทรพัยส์ินทางปัญญา รวมทัง้ทรพัยากรมนษุย ์ 
Key Activity (กิจกรรมหลักขององค์กร) การผลิตการบริการ การดาํเนินงานและ การ

แกไ้ขปัญหา การตลาด การสรา้งเครือข่าย และ การประชาสมัพนัธ์ 
Key Partnerships (KP) พันธมิตรระหว่างธุรกิจ หุน้ส่วนทางธุรกิจ ทัง้คู่แข่งและไม่เป็น

คู่แข่ง 
4.ทาํแลว้คุม้ค่าเพียงใด (Money) 
Cost structure (CS) โครงสรา้งตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งตน้ทุนคงที่ (Fixed Cost) 

และ ตน้ทนุผนัแปร (Variable Cost) 
Revenue Streams (RS) กาํไรที่ได ้กระแสรายรบั รวมถึงเงินสดที่ไดร้บัหลงัหกัค่าใชจ้่าย

แลว้และที่มาของรายไดท้ัง้หมด 
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เมื่อท าการวิเคราะหแ์ล้วจึงได้ดังตารางต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 3 แสดงถึง Business Model Canvas ของธุรกิจคกุกิง้เวเคชั่น 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแต่ละประเภททีอ่ยู่ในโมเดล 
1. Key Partnerships พันธมิตรการคา้ประกอบดว้ยพนัธมิตรหลกัไดแ้ก่ ธุรกิจในทอ้งถิ่น 

ธุรกิจรา้นของสดในพืน้ 
ที่ ธุรกิจรกัษาความปลอดภยั ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจการขนสง่และการบรกิาร 
2. Key Activities ดา้นกิจกรรมหลักของบริษัท ไดแ้ก่ การสรา้งโปรโมชั่นทางการตลาด

ให้กับลูกค้าการเตรียมวัตถุดิบและการเตรียมชุดเมนูอาหารต่างๆ การตกแต่งรา้น และ การ
ปรบัปรุงพืน้ที่รา้น การหาเมนอูาหารจากรา้นดงัและเชฟชื่อดงั 

3. Key Resources ทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ วตัถุดิบหลากหลาย เมนูชื่อดงัร่วมทาํกบัเชฟ
เจา้ของสญัชาติ ค่าที่ดิน ค่าเช่าที่ ค่าลงทนุการเปิดหนา้รา้นผ่านช่องทางออนไลน ์
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4. Cost structure ส่วนโครงสรา้งของต้นทุน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ตน้ทุนคงที่ 
และ ตน้ทุนผันแปร ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี ้ ค่าซ่อมบาํรุง รายเดือน หรือรายปี ค่า
ทาํเวปไซต ์และ การออกแบบสื่อออนไลน ์ ค่าเงินเดือนพนกังาน 

5. Value Propositions คุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้แก่ การสร้างกิจกรรมใหม่  การลด
ความเครียด และไดท้าํกิจกรรมที่มีความคิดสรา้งสรรค์ ไดค้วามรูส้ึกในการทาํอาหารดว้ยตนเอง 
เรียนรูว้ฒันธรรมใหม่ ไดรู้ป้ระวติัของเมนอูาหารและวตัถุดิบใหม่ที่หาไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนัไม่ตอ้ง
ทาํอาหารเก่งก็สามารถหดัทาํอาหารดว้ยตนเองได ้

6. Customer Relationships ในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์นั้นได้แก่ สรา้งช่องทางโซเชียล
มีเดียเพื่อติดต่อและพดูคุยกบัลกูคา้ การเล่นกิจกรรมกับลกูคา้อยู่เสมอหรือการสะสมคะแนน การ
นาํเสนอและแจง้ขอ้มลูใหผู้ท้ี่เคยมาบรกิารไดท้ราบอยู่เสมอ 

7. Channels ช่องทางการติดต่อกับรา้นคา้ และ การสั่งซือ้ไดแ้ก่ เวปไซต ์โซเชียลมีเดีย 
การขายทางหนา้รา้น สื่อเก่ียวกบัอาหารทกุประเภท 

8. Revenue Streams รายไดห้ลกัของบริษัทไดแ้ก่ รายไดจ้ากค่าทิปรายวัน ที่ลูกคา้ให้
เพิ่มจากค่าบริการรายไดจ้ากการเลือกทาํเมนูอาหารเพิ่มเติมจากแพคเกจหลกั  การขายสินคา้ของ
ชาํรว่ยกลบับา้น รายไดจ้ากการทาํกิจกรรมเพิ่มเติม 

9. Customer Segments กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน คู่รกั และ ครอบครวั 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มลกูคา้ที่เป็นมือใหม่อยากทาํอาหาร กลุ่มลกูคา้ที่สนใจการ
เรียนรูก้ารทาํอาหารตามประวติัศาสตรห์รือสนใจเรื่องวฒันธรรมทอ้งถิ่น กลุ่มลกูคา้ที่ชอบทาํอะไร
ใหม่ๆและหากิจกรรมที่น่าสนใจทาํอยู่ตลอดเวลา 

 
ส่วนที ่2 การออกแบบแบรนดไ์กดไ์ลน ์

ในการออกแบบแบบแผนทางธุรกิจทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้Brand Guidelines  มาเป็นแบบ
ในการวิเคราะหธ์ุรกิจ เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจไดง้่ายมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห ์สามารถทาํใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจไดง้่าย และ นาํไปใชป้ระกอบธุรกิจไดเ้ลย โดยผูว้ิจัย
นาํขอ้มลูดงักลา่ว ไปพฒันาต่อยอดสูแ่บบแผนทางธุรกิจในรูปแบบของ Brand Guidelines ไดด้งันี ้

การออกแบบแบบแผนทางธุรกิจ Brand Guidelines คือ ข้อมูลของธุรกิจ ที่นําเสนอ
คณุค่าและเอกลกัษณข์องแบรนด ์ซึ่งจะช่วยกาํหนดความเป็นตวัตนของแบรนดห์รือ แบบแผนของ
แบรนดไ์ดล้ะเอียดและชัดเจน เหมาะกับการใชใ้นการออกแบบแผนธุรกิจ เพื่อนาํทางใหผู้ท้ี่อยาก
ทาํธุรกิจไดเ้ขา้ใจและมองเห็นถึงความตอ้งการและความสาํคญัของธุรกิจไดง้่าย (Andrys, 2019) 
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โดยผูว้ิจัยไดม้ีการออกแบบตัวอย่างในการออกแบบมาเป็นตน้แบบในการประยุกตใ์ช้
เพื่อต่อยอดใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจง่ายมากยิ่งขึน้โดยผูว้ิจัยไดอ้อกแบบภายใตแ้บรนด์ตัวอย่าง 
Tranquility Garden บ้านสวนสบายใจ เพื่อมาประกอบภาพให้ผู้ประกอบการสามารถนําไป
ประยุกตใ์ชห้รือพฒันาต่อเป็นการตรวจสอบในธุรกิจของตนเองอย่างชดัเจนและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 1 
รูปแบบ 1 กรณีดงัขอ้มลูต่อไปนี ้

 
 
หลังจากสัมภาษณนั์กท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาติอายุ 22-45 ปีจ านวน 100 

คนและสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะหแ์ล้วจึงได้ผลการ
ท า Brand Guidelines ดังภาพต่อไปนี ้

 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงถึงหนา้แรกของแบบแผนธุรกิจ 
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ภาพประกอบ 5 แสดงถึงบทนาํและความมุ่งหมายของการทาํแบบแผนไกดไ์ลน ์

 

องคป์ระกอบที ่1 ความส าคัญของการบริการและการส่ือสาร 
 

 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงถึงความสาํคญัของการบรกิารและการสื่อสาร 
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ภาพประกอบ 7 แสดงถึงรายละเอียดความสาํคญัของการบรกิารและการสื่อสาร 

ผูว้ิจัยไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ขา้งตน้มาสรุปผล พบว่า ความสาํคัญดา้นเวลาที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ คือ ผูบ้รโิภคสนใจการรว่มกิจกรรมในเวลาไม่เกินจาํนวน 2 ชั่วโมง 
โดยมีความตอ้งการอยากทราบเรื่องราวและประวติัของเมนูเพิ่มเติมเพื่อเขา้ใจวฒันธรรมในพืน้ถิ่น 
และ ตอ้งการการไดร้บัคาํแนะนาํตัง้แต่การเลือกวตัถดิุบ ไปจนถึง การบรกิารจากผูด้แูลที่เชี่ยวชาญ
รวมถึงเมนูที่อ่านง่าย เขา้ใจง่ายไม่รกตา ราคาชัดเจน สื่อประชาสัมพันธ์เขา้ใจง่ายตรงประเด็น
ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบการสื่อสารแบรนดด์งัตวัอย่างนี ้

1.ตัวอย่างการส่ือสารแบรนดผ์่านตราสินค้าในธุรกิจการท่องเทีย่วเชิงอาหาร 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงถึงตวัอย่างการออกแบบตราสินคา้ในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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ภาพประกอบ 9 แสดงถึงตวัอย่างการออกแบบตราสินคา้เพิ่มเติมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ผูว้ิจัยไดน้าํขอ้มูลขา้งตน้มาสรุปและออกแบบตัวอย่างตราสินคา้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงอาหารเพื่อสื่อถึงรูปแบบของรา้นอาหารหรือบริการเชิงอาหารผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใชส้ญัลกัษณ์ที่ 
สื่อถึงธุรกิจเช่น การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารเพื่อประกอบการออกแบบเพิ่มเติมซึ่ง
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ใจธุรกิจไดง้่ายและใหค้วามรูส้กึเชิงจิตใจในแง่การสื่อสารเชิงบวก 

ผูว้ิจัยไดท้าํการออกแบบตราสินคา้ผ่านแบรนดต์ัวอย่าง Tranquility Garden บา้นสวน
สบายใจเพื่อประกอบความเขา้ใจสาํหรบัผูป้ระกอบการดงันี ้

 

ภาพประกอบ 10 แสดงถึงรูปแบบการออกแบบตราสินคา้ผ่านแบรนดต์วัอย่าง Tranquility 
Garden 
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ภาพประกอบ 11 แสดงถึงการเลือกใชอ้กัษรในการออกแบบผ่านแบรนดต์วัอย่าง Tranquility 
Garden 

 

ภาพประกอบ 12 แสดงถึงการใชต้ราสินคา้หรือการวางตราสินคา้ในการออกแบบผ่านแบรนด์
ตวัอย่าง Tranquility Garden 

จากภาพประกอบแสดงใหเ้ห็นว่าการออกแบบตราสินคา้ควรมีรูปแบบที่แสดงถึงภาพรวม
และเอกลักษณ์ของแบรนด์รวมถึงการนาํเสนอไอเดียและวัตถุประสงค์ในการออกแบบรวมถึง
ตัวอักษรและสีที่ใชใ้นการออกแบบ (Andrys, 2019) กล่าวว่าการออกแบบตราสินคา้คือควบคุม 
ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ ทั้งหมดและป้อง กันการน าโลโก้ไปใช้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย 
การมีการควบคมุภาพลกัษณน์ัน้ส าคญัเป็นอย่างมากหากไม่อยากใหผู้ท้ี่พบเห็นตีความหรือเกิควา
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มเขา้ใจผิดหรือน าไปดัดแปลง โดยแบรนดต์ัวอย่างนาํเสนอผ่านรูปแบบการสื่อสารที่เขา้ใจง่าย
สามารถเขา้ใจธุรกิจไดท้ันที เนน้การเขา้ถึงการรบัรูไ้ดง้่ายและออกแบบลายเสน้เชิงการรบัรูท้าง
ความรูส้กึผ่อนคลาย 

2.ตัวอย่างการส่ือสารผ่านการออกแบบเมนูอาหารเพ่ือสร้างการส่ือสารและ
ความเข้าใจได้ง่าย 

การออกแบบเมนูถือเป็นองคป์ระกอบสาํคัญเชิงความเขา้ใจในการสื่อสาร (LORRI 
MEALEY, 2019b) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการออกแบบเมนูอาหารดังนี ้ได้อธิบายว่า
เมนูอาหารควรอ่านง่าย แบบอักษร ที่อ่าน ยากและขอ้ความที่มากเกินไปอาจท าให้ผูใ้ชบ้ริการ 
ไม่สามารถเขา้ใจในรายละเอียดอย่างชดัเจนการออกแบบเมนขูองคณุใหเ้รียบง่ายและหลีกเลี่ยงกา
รใชศ้พัทแ์สลงที่มีจ านวนมากการเขียนบรรยายรายละเอียดควรเขียนใหเ้หมาะสมกบัธีมหรือคอนเ
ซปทร์า้นอาหารและควรใหค้ าบรรยายที่เรียบง่ายไม่ควรปรบัตวัอกัษรใหม้ีขนาดเล็กเกินไปเนื่องจา
กท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความล าบากในการอ่านและท าให้เกิดความรูส้ึกในเชิงลบกับรา้นอาหารได้ 
ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการออกแบบเมนอูาหารผ่านแบรนดต์วัอย่าง Tranquility Garden บา้นสวนสบายใจ
เพื่อประกอบความเขา้ใจสาํหรบัผูป้ระกอบการ 

 

ภาพประกอบ 13 แสดงถึงตวัอย่างการออกแบบเมนูอาหารผ่านแบรนดต์วัอย่าง Tranquility 
Garden 
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จากภาพประกอบแสดงใหเ้ห็นว่าการออกแบบเมนูอาหารมีการเขียนรายละเอียดราคา
และชื่อสินคา้ชัดเจนเพื่อประกอบความเขา้ใจไดง้่ายในการเลือกซื ้อและใชบ้ริการโดยมีการเขียน
รายละเอียดสัน้ๆเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหผู้ใ้ชบ้ริการโดยการออกแบบชิน้นีจ้ากแบรนดต์วัอย่างจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงการใชส้ีที่เป็นเอกลกัษณข์องแบรนด ์(สีนํา้ตาลและสีเขียว) เป็นส่วนใหญ่เพื่อแสดง
ถึงเอกลกัษณข์องธุรกิจ 

 
 

 
3. การส่ือสารเชิงภาพลักษณพ์นักงานบริการ 

การสื่อสารเชิงภาพลกัษณเ์พื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเขา้ใจและรบัรูถ้ึงความเป็นตัวตน
ของแบรนด ์มกันาํเสนอผ่านเจา้หนา้ที่พนักงานบริการดูแลผูใ้ชบ้ริการการออกแบบเครื่องแบบใน
ลกัษณะทิศทางเดียวกันจึงมีความจาํเป็นต่อการรบัรูแ้ละเข้าใจของผูใ้ชบ้ริการและรูส้ึกถึงความ
เป็นมืออาชีพในการบรกิารจึงไดม้ีการออกแบบผ่านแบรนดต์วัอย่าง Tranquility Garden ดงันี ้

 
 

 

 

ภาพประกอบ 14 แสดงถึงการออกแบบรม่พนกังานสาํหรบัการใชบ้รกิารลกูคา้ในพืน้ที่กลางแจง้  
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ภาพประกอบ 15 แสดงถึงการออกแบบผา้กนัเป้ือนสาํหรบัการทาํอาหารของพนกังาน 

 

ภาพประกอบ 16 แสดงถึงการออกแบบเครื่องแบบของพนกังานผ่านแบรนดต์วัอย่าง Tranquility 
Garden โดยมีการใสต่ราสินคา้เพื่อแสดงถึงเอกลกัษณข์องธุรกิจ 

4. การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้มาใช้บริการ
และกระจายข่าวสารในวงกว้างส าหรับผู้ทีส่นใจมาใช้บริการ 

การสื่อสารออนไลนม์ีส่วนช่วยในการทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจในธุรกิจไดง้่ายมาก
ยิ่งขึน้และเนื่องจาก (Adglow, 2018) ไดม้ีการอธิบายว่ากลุม่ Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตัง้แต่  
18-34ปีที่มีอ  านาจการใชจ้่ายสูงสุดในทุกรุ่นภายในปี2018ธุรกิจต่างๆต่างถูกบังคับใหต้อ้งปรบั  



  68 

ตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุ
อย่างหนึ่งของการตอบรบัพฤติกรรมนีคื้อการน าโซเชียลมีเดียเขา้มาร่วมพฒันาธุรกิจเป็นองคป์ระก
อบ  

และจากการศึกษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) กล่าวว่าเจเนอเรชันวาย 
หรือมิลเลนเนียลมีพฤติกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อแชรภ์าพอาหารหรือบอกต่อรา้นอาหารเป็น
จาํนวนมากซึ่งรา้นอาหารควรมีการปรบัตัวทางธุรกิจเพื่อความเหมาะสมทางการสื่อสาร ทาง
ช่องทางออนไลน์จึงมีส่วนสาํคัญเป็นอย่างมาก รา้นอาหารควรมีการปรบัตัวทั้งการจองเพื่อใช้
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ การแจ้งข่าวสาร หรือการแชรภ์าพเพื่อนาํเสนอสินค้าและบริการ
นอกเหนือจากจะทาํใหแ้บรนดเ์ป็นที่รูจ้ักในขณะเดียวกนัยังสามารถทาํใหม้ีผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งขึน้
ดว้ย 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 17 แสดงถึงความสาํคญัทางการสื่อสารผ่านช่องทางเฟสบุค้ (Face book) 

 

 

 



  69 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 แสดงถึงการออกแบบหนา้รา้นผ่านช่องทางออนไลนผ์่านแบรนดต์วัอย่าง 
Tranquility Garden 

 
 
จากประกอบแสดงใหถ้ึงความสาํคัญของช่องทางเฟสบุค้ว่ามีไวส้าํหรบัลงรูปภาพ และ 

อพัเดทข่าวสาร เมนูการเปลี่ยนแปลงต่างๆของแบรนดก์ารแชรเ์นือ้หาหรือมีไวส้าํหรบัการโปรโมท
โพสตผ์่านช่องทางออนไลนเ์พื่อสรา้งฐานลูกคา้ที่เพิ่มมากขึน้ ผูว้ิจัยไดม้ีการออกแบบหนา้โซเชียล
มีเดียแบบจาํลองเพื่อการนาํเสนอที่เขา้ใจง่ายสาํหรบัผู้ประกอบการประกอบกับการสัมภาษณ์
ขา้งตน้พบว่าผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยในการนาํเสนอสื่อที่มีภาพที่สวยงามและง่ายต่อการเขา้ใจ ในแง่
ธุรกิจเชิงอาหารจึงควรนาํเสนอ สี ของแบรนด ์และ รูปภาพในทิศทางเดียวกนัเพื่อแสดงตวัตนและ
เอกลกัษณข์องแบรนดเ์พื่อสรา้งการจดจาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการรบัรูด้งัแบรนดต์วัอย่างที่มีการใชส้ี
หลกัสีเขียวและมีการนาํเสนอภาพเชิงการใชก้ิจกรรมร่วมกันกับครอบครวั เพื่อน หรือคนที่รกั ดัง
ภาพตวัอย่าง  
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ภาพประกอบ 19 แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการลงภาพในโซเชียลมีเดีย 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการลงภาพในโซเชียลมีเดีย 
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ภาพประกอบ 21 แสดงถึงความสาํคญัทางการสื่อสารผ่านช่องทางอินสตาแกรม (Instagram) 

 

ภาพประกอบ 22 แสดงถึงการสื่อสารทางรูปภาพผ่านช่องทางอินสตาแกรม (Instagram) 

ผูว้ิจยัไดแ้สดงใหถ้ึงความสาํคญัของช่องทางอินสตาแกรมและแนะนาํการลงโพสตโ์ดยมี
การกาํหนดสีและความรูส้ึกเชิงอารมณ์เพื่อทาํใหเ้กิดความรูส้ึกดึงดูดในการดูภาพถ่ายและสรา้ง
การติดตามทางช่องทางออนไลน์รวมถึงอัพเดทสื่อแบบทันทีใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัทราบและสรา้ง
ตวัตนในช่องทางออนไลนเ์พื่อความสะดวกในการคน้หาและติดต่อของผูท้ี่จะเขา้มาใชบ้รกิาร 
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ภาพประกอบ 23 แสดงใหเ้ห็นถึงสดัสว่นการใชรู้ปภาพและการใสอ่กัษรเพื่อการดงึดดูผูใ้ชบ้รกิาร 

 

ภาพประกอบ 24 แสดงใหเ้ห็นถึงตวัอย่างการนาํเสนอผ่านฟังกช์ั่นอินสตาแกรมสตอรี่ 

ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและออกแบบขัน้ตอนการจองผ่านช่องทางออนไลนเ์พื่อความสะดวกแก่ผู้
ที่มาใชบ้ริการซึ่งพบว่าการสื่อสารในการจองที่เกิดความสะดวกทางช่องทางออนไลน์ผ่านแบรนด์
ตัวอย่าง Tranquility Garden เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ต่อได้และเตรียม
ระบบการสื่อสารการจอง สามารถทาํไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 25 แสดงถึงภาพการจองบรกิารผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบไลน ์

 

ภาพประกอบ 26 แสดงถึงการยืนยนัการจองผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบอีเมล ์

จากการออกแบบการสื่อสารการจองผ่านช่องทางออนไลนผ์ูว้ิจัยไดเ้ลือกออกแบบโดย
การใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้มาจองผ่านการใชไ้ลนเ์พราะมีความสะดวกและรวดเรว็ทัง้ในการตอบทางฝ่ัง
ของแบรนดแ์ละสะดวกกบัผูใ้ชบ้ริการรวมถึงเมื่อผูใ้ชบ้ริการเพิ่มแบรนดข์องเราเป็นเพื่อนแลว้เราจะ
สามารถบรอดแคสทโ์ปรโมชั่นหรือกระจ่ายการสื่อสารใหล้กูคา้อพัเดทและเขา้ใจไดง้่ายในอนาคต
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ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการรูส้ึกใกลช้ิดเมื่อลูกคา้ไดม้ีการจองบริการเรียบรอ้ยแลว้ทางแบรนดค์วรมีการส่ง
อีเมลเ์พื่อคอนเฟิรม์ใหลู้กคา้ทราบอีกครัง้เพื่อใหลู้กค้าเก็บโคด้การจองไดเ้ป็นเวลานานเนื่องจาก
รูปภาพในรูปแบบไลน์นั้นสามารถหมดอายุไดอ้าจทาํให้เกิดความไม่สะดวกต่อลูกค้าและเกิด
ความรูส้ึกเชิงลบต่อแบรนดใ์นอนาคตไดก้ารส่งผ่านอีเมลอี์กครัง้จะช่วยใหเ้กิดความรูส้ึกทางบวก
มากยิ่งขึน้เพราะสามารถเรียกดขูอ้มลูไดต้ลอดเวลาและมีความเป็นทางการ 

 
 

 

ภาพประกอบ 27 แสดงใหเ้ห็นถึงการสรา้งขอ้ความอตัโนมติัเพื่อตอบคาํถามผูใ้ชบ้ริการไดไ้วขึน้ 

 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาพบว่าการสื่อสารที่รวดเร็วจะเกิดความรูส้ึกเชิงบวกต่อแบรนด์ไดแ้ละมี

แนวโนม้การใชบ้ริการหรือการกลบัมาใชบ้รกิารเป็นอย่างมากควรศกึษาขอ้มลูที่ลกูคา้สอบถามเป็น
ประจาํหรือเป็นชุดคาํตอบที่ตอ้งใชอ้ธิบายลูกคา้เป็นประจาํและจดัทาํชุดคาํตอบอตัโนมติัเพื่อการ
สื่อสารที่รวดเร็ว และ ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการรูส้ึกอยากพูดคยุกบัแบรนดม์ากยิ่งขึน้ถือเป็นอีกช่องทางใน
การสื่อสารเพื่อใหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจไดง้่ายในอนาคต 
 

องคป์ระกอบที ่2 ความส าคัญด้านการเพ่ิมคุณค่าทางสังคม 
 



  75 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงถึงความสาํคญัดา้นการเพิ่มคณุค่าทางสงัคม 

 

ภาพประกอบ 29 แสดงถึงรายละเอียดดา้นการเพิ่มคณุค่าทางสงัคม 

ผูว้ิจัยไดน้าํขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ขา้งตน้มาสรุปผล พบว่าความสาํคัญดา้นการเพิ่ม
คณุค่าทางสงัคมผูบ้ริโภคตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ คือ รายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกบั
ความชอบและมีความตอ้งการสว่นบุคคล และ เมนทูี่มีความพิเศษ รองลงมาคือ การใชผู้ม้ีอิทธิพล
ในโลกออนไลนม์ารีวิวจะทาํใหภ้าพลกัษณข์องธุรกิจและผูบ้รโิภคดมูีมาตรฐานมากขึน้ และ การทาํ
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รา้นหรือสรา้งแบรนดใ์หผู้บ้ริโภคสามารถเขา้มาใชบ้ริการและดเูป็นคนทันสมยั หรือ มีภาพลกัษณ์
ในเชิงบวกมากขึน้ เป็นสิ่งจําเป็นผู้วิจัยได้ทําการออกแบบผ่ านแบรนด์ตัวอย่าง Tranquility 
Gardenทางด้านการเพิ่มคุณค่าทางสังคมเพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถนําไปใช้ในธุรกิจดัง
ตวัอย่างนี ้

1.การออกแบบเมนูพิเศษเหมาะสมกับความต้องการและความถนัดของ
ผู้ใช้บริการแต่ละท่าน สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความสนใจหรือต้องการ
แสดงภาพลกัษณส์่วนบุคคล 

 

 

ภาพประกอบ 30 ภาพประกอบการเลือกทาํกิจกรรมสาํหรบัผูม้ีฝีมือในการทาํอาหารระดบัปาน
กลาง และ ตอ้งการทานอาหารคลีน 

จากการศกึษาพบว่าปัจจยัสาํคญัของธุรกิจนัน้มีความตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้ีส่วนรว่ม
ในการทาํกิจกรรมหากการทาํกิจกรรมมีความยากที่มากเกินไปอาจทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งการ
ตดัสินใจมาใชบ้รกิารในธุรกิจตัง้แต่ขัน้ตอนแรกเริ่มจึงไดม้ีการออกแบบคอรส์การเรียนที่สามารถทาํ
ไดง้่ายสาํหรบัผูท้ี่มีความรูด้า้นการทาํอาหารในระดับปานกลาง และ มีการเลือกเป็นคอรส์อาหาร
ตามประเภทความสนใจในเทรนดอ์าหารโดยมีการเลือกเทรนดอ์าหารเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันเพื่อนาํมาเป็นทางเลือกเพิ่มให้ผู ้ที่สนใจการดูแลสุขภาพได้มีส่วนร่วมและเข้ามาร่วม
กิจกรรมกบัทางรา้นอาหารไดไ้ดค้มุอาหารเช่นเดิมและไดค้วามสนุกรว่มกบัครอบครวัเพื่อนหรือคน
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รกัดว้ยซึ่งในกรณีนีผู้ว้ิจยัไดอ้อกแบบอาหารจานแรก อาหารจานหลกั ของหวาน และ เครื่องด่ืม ให้
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีสนใจดงัภาพ 

 
 

 

ภาพประกอบ 31 ภาพประกอบการเลือกทาํกิจกรรมสาํหรบัผูม้ีฝีมือในการทาํอาหารระดบัสงู และ 
ตอ้งการทานอาหารต่างประเทศ 

 
จากการศกึษาพบว่าปัจจยัสาํคญัของธุรกิจนัน้มีความตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้ีส่วนรว่ม

ในการทาํกิจกรรมหากการทาํกิจกรรมมีความยากที่มากเกินไปอาจทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งการ
ตดัสินใจมาใชบ้รกิารในธุรกิจตัง้แต่ขัน้ตอนแรกเริ่มจึงไดม้ีการออกแบบคอรส์การเรียนที่สามารถทาํ
ไดง้่ายสาํหรบัผูท้ี่มีความรูด้า้นการทาํอาหารในระดับสูง และ มีการเลือกเป็นคอรส์อาหารตาม
ประเภทความสนใจในเทรนด์อาหารโดยมีการเลือกเทรนด์อาหารต่างประเทศที่เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันเพื่อนาํมาเป็นทางเลือกเพิ่มใหผู้ท้ี่สนใจการทาํอาหารต่างประเทศไดม้ีส่วนร่วมและเขา้
มารว่มกิจกรรมกบัทางรา้นอาหารไดร้วมถึงเกิดความสนุกรว่มกบัครอบครวัเพื่อนหรือคนรกัดว้ยซึ่ง
ในกรณีนี ้ผู ้วิจัยได้ออกแบบอาหารจานแรก อาหารจานหลัก ของหวาน และ เครื่องด่ืม ให้
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีสนใจดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 32 ภาพประกอบการเลือกทาํกิจกรรมสาํหรบัผูม้ีฝีมือในการทาํอาหารขัน้ตน้จนถึง
ปานกลาง และ ตอ้งการทานอาหารทอ้งถิ่นในประเทศไทย 

จากการศกึษาพบว่าปัจจยัสาํคญัของธุรกิจนัน้มีความตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้ีส่วน
รว่มในการทาํกิจกรรมหากการทาํกิจกรรมมีความยากที่มากเกินไปอาจทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ตอ้งการ
ตดัสินใจมาใชบ้รกิารในธุรกิจตัง้แต่ขัน้ตอนแรกเริ่มจึงไดม้ีการออกแบบคอรส์การเรียนที่สามารถทาํ
ไดง้่ายสาํหรบัผูท้ี่มีความรูด้า้นการทาํอาหารในขัน้ตน้จนถึงปานกลาง และ มีการเลือกเป็นคอรส์อา
หารตามประเภทความสนใจในเทรนดอ์าหารโดยมีการเลือกเทรนดอ์าหารทอ้งถิ่นในประเทศไทยที่
เป็นที่นิยมในการประกอบอาหารปัจจุบันเนื่องจากการศึกษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2017b) พบว่า บริการอาหารออรแ์กนิคจากฟารม์ขึน้สู่ โต๊ะอาหาร ใชว้ัตถุดิบในทอ้งถิ่นใกลเ้คียง
เพื่อตอบรบัเทรนดอ์าหารเชิงสุขภาพไดแ้ละหากมีการเรียนจากผูส้อนประจาํชาติหรือผูเ้ชี่ยวชาญ
พิเศษมาสอน วิธีการกิน ด่ืม และอธิบายวิธีการชื่นชมอาหารเฉพาะเพื่อสร้างเรื่องราวและ
ประสบการณใ์นการทานอาหารจะช่วยเสรมิสรา้งความตอ้งการใหธุ้รกิจได ้

การออกแบบคอรส์อาหารที่หลากหลายนัน้มีขึน้เพื่อนาํมาเป็นทางเลือกเพิ่มใหผู้ท้ี่สนใจ
การทาํอาหารทอ้งถิ่นหรืออาหารไทยไดม้ีส่วนรว่มและเขา้มาร่วมกิจกรรมกบัทางรา้นอาหารไดเ้กิด
ความสนุกร่วมกับครอบครวัเพื่อนหรือคนรกัดว้ยซึ่งในกรณีนีผู้ว้ิจัยได้ออกแบบอาหารจานแรก 
อาหารจานหลกั ของหวาน และ เครื่องดื่ม ใหผู้ใ้ชบ้รกิารท่ีสนใจดงัภาพ  

 
2. การออกแบบกิจกรรมพิเศษเพ่ือสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้ใช้บริการ 
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ผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านไม่ถนัดการทําอาหารแต่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมกบับุคคลที่ทาํอาหารไดปั้ญหาที่อาจพบในอนาคตคือท่านที่ไม่ถนัดการทาํอาหาร
เมื่อไม่มีกิจกรรมส่วนตัวอาจเกิดความรูส้ึกเชิงลบได้ผูว้ิจัยเลยออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการที่ไม่สามารถทาํอาหารไดห้รือไม่มีความสนใจในการทาํอาหารไดม้ีกิจกรรมรวมถึงเป็น
การเพิ่มกิจกรรมใหผู้ใ้ชบ้รกิารท่ีทาํอาหารไดร้ว่มกิจกรรมดว้ยเช่นกนัเพื่อสรา้งความประทบัใจ 

 

 

ภาพประกอบ 33 ภาพประกอบกิจกรรมการเขียนจดหมายบนัทึกความทรงจาํ 

 

ภาพประกอบ 34 ภาพประกอบกิจกรรมการทาํดอกไมแ้หง้ตามรูปแบบพิเศษสว่นบคุคล 
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ภาพประกอบ 35 ภาพประกอบกิจกรรมการทาํชาตามรูปแบบพิเศษสว่นบคุคล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบกิจกรรมที่มีลกัษณะเด่นและส่งผลต่อคณุค่าทางใจต่อผูท้ี่มาใช้
บริการ อีกทั้งใหผู้ ้บริโภคไดม้ีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมร่วมดว้ยเพื่อสรา้งความสุข ความสนุก 
ความทรงจาํในการพักผ่อน เป็นกิจกรรมที่สามารถทาํไดก้ับผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงอายุเพื่อความผ่อน
คลายและมีเอกลกัษณต่์อธุรกิจ 

 
องคป์ระกอบที ่3 ความส าคัญด้านเวลาทีผู่้บริโภคต้องการได้รับจากธุรกิจ 

 

ภาพประกอบ 36 แสดงถึงความสาํคญัดา้นเวลาที่ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ 
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ภาพประกอบ 37 แสดงถึงรายละเอียดความสาํคญัดา้นเวลาที่ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ 

ผูว้ิจัยไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ขา้งตน้มาสรุปผล พบว่า ความสาํคัญดา้นเวลาที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ คือ ผูบ้รโิภคสนใจการรว่มกิจกรรมในเวลาไม่เกินจาํนวน 2 ชั่วโมง 
โดยมีความตอ้งการอยากทราบเรื่องราวและประวติัของเมนูเพิ่มเติมเพื่อเขา้ใจวฒันธรรมในพืน้ถิ่น 
และ ตอ้งการการไดร้บัคาํแนะนาํตัง้แต่การเลือกวตัถดิุบ ไปจนถึง การบรกิารจากผูด้แูลที่เชี่ยวชาญ 

องคป์ระกอบที ่4 ความส าคัญของความเป็นมิตรในการออกแบบสถานที่ 

 

ภาพประกอบ 38 แสดงถึงความสาํคญัของความเป็นมิตรในการออกแบบสถานที่ 
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ภาพประกอบ 39 แสดงถึงรายละเอียดความสาํคญัของความเป็นมิตรในการออกแบบสถานที่ 

ผูว้ิจัยไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ขา้งตน้และการศึกษาพบว่าความงามในการ
ออกแบบสถานที่มีสว่นสาํคญัในการดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารและสง่ผลกระทบต่อแรงจงูใจในการเขา้มาใช้
บรกิารเป็นอย่างมากรวมถึงการจดัแสงที่สง่ผลกระทบต่อความรูส้กึทางจิตใจ 

(Martin E Dorf, 1992) กล่าวว่าปัจจุบันผู้ใชบ้ริการรา้นอาหารมีความสนใจในการ 
ถ่ายภาพในรา้นอาหารเป็นส าคญัการถ่ายภาพที่สามารถดงึดดูแสงไดดี้จะสรา้งความประทบัใจให้
กับผู้ใช้บริการได้ง่าย  เนื่องจากตอบสนองทางอารมณ์และเชิงเปรียบเทียบความรู้สึกต่อสี 
ความสว่าง และ รูปรา่งของแสงภายในหอ้ง โดย 

 (Atanasova, 2016) กล่าวว่าภาพถ่ายอาหาร เป็น ที่นิยมในโซเชียลมีเดีย เพราะ 
สรา้งไดง้่ายและเก่ียวขอ้งกบัทุกคนการโพสตภ์าพที่สวยงามของอาหารก็เป็นสว่นหนึ่งของการน าเส
นอดว้ยภาพของเราเช่นกนัและจากการส ารวจพบว่าแรงจูงใจในแง่บวกมกัเกิดขึน้มากเป็นพิเศษเมื่
อภาพอาหารถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามหรือเป็นภาพอาหารที่ผูล้งภาพเป็นผูล้งมือท าขึน้เอง 

(Design Council CABE team, 2010) กล่าวว่าความงามมีผลต่อความสุขเมื่อผู ้
มาใชบ้รกิารไดส้มัผสักบัความงามในสภาพแวดลอ้มจะเป็นการยกระดบัจิตใจและสามารถท าใหผู้ ้
มาใชบ้รกิารมีความสขุไดโ้ดยสภาพแวดลอ้มที่สรา้งขึน้ถูกมองว่ามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งเนื่องจาก
เป็นประสบการณ'์วนัต่อวนั'ที่มีแนวโนม้การยกระดบัจิตใจมากกว่าเมื่อเทียบกบัการหลบหนีไปยงัส
ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
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ผู้วิจัยจึงได้ทําการออกแบบมุมถ่ายภาพขึน้เพื่อเอือ้อาํนวยต่อเทรนด์การถ่ายภาพที่
เติบโตขึน้ในปัจจบุนั และ ทาํใหผู้ท้ี่มาใชบ้รกิารเกิดความรูส้ึกเชิงบวกเพิ่มมากขึน้จึงมีการออกแบบ
ผ่านเอกลกัษณข์องแบรนดต์วัอย่างดงัต่อไปนี ้

 

 

ภาพประกอบ 40 ภาพประกอบแสดงถึงการออกแบบมมุรา้นอาหารเพื่อเอือ้ต่อการถ่ายภาพ 

 

ภาพประกอบ 41 ภาพประกอบแสดงถึงการออกแบบมมุถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ 

ผูว้ิจัยไดน้าํขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ขา้งต้นมาสรุปผลพบว่าความสาํคัญของความ
เป็นมิตรของธุรกิจในการใชส้ื่อโซเชียลมีเดีย ที่ตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ คือ การจดัรา้นหรือสถานที่ที่
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สวยงาม มีภาพลักษณ์ที่ดี การจัดไฟในรา้นให้เหมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอุปกรณ์
สวยงามมกัสง่ผลดีต่อธุรกิจ 

ขั้นตอนที ่5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจและการท่องเทีย่ว และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเทีย่ว จ านวน 3 ท่าน 

หลังจากที่ผูว้ิจัย ไดท้าํการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใชเ้พื่อศึกษานั้นคัดเลือกโดยการ 
เลือกกลุ่มตวัอย่างที่ มีความเชี่ยวชาญและมีปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจในการท่องเที่ยว และ การ
เลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก โดยแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการท่องเที่ยว เพื่อ เก็บขอ้มูลจาก
มมุมองของผูเ้ชี่ยวชาญต่อปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้รโิภคในการเลือกรบัประทานอาหาร
ในการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ความต้องการที่ชัดเจน และ ทราบความต้องการแฝง ระหว่างการ
สมัภาษณ ์รวม 3 ท่าน รายละเอียดดงันี ้

1. คณุพชัราภรณ ์เขียวทอง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการท่องเที่ยว กรรมการผูจ้ดัการ รา้นอาหาร
และขนม ธุรกิจเชิงอาหาร Juneny Candy  

2. คณุศิริพร เศรษฐภากรณ์ ผูดู้แลเฟสบุค้แฟนเพจ BKK MENU ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจ
และการท่องเที่ยว มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากมาย และ มี
ผูติ้ดตามใน Facebook สงูถึง 260,177 คน 

3. ผูก้่อตัง้แฟนเพจ กรรมกรธุรกิจ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจเน้นการเขียนบทความธุรกิจ
และเป็นที่ปรกึษาทางธุรกิจ มีผูติ้ดตามใน Facebook สงูถึง 33,921 คน 

 
จากการสมัภาษณ์ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจและการท่องเที่ยว และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ถึงความเห็นของการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model 
Canvas) และ ความเห็นการออกแบบแบรนดไ์กดไ์ลน ์(Brand Guide line) ไดค้วามคิดเห็นดงันี ้

 
ส่วนที ่1 ความเหน็การออกแบบโมเดลธุรกิจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ออกแบบมาไดค้รอบคลมุ ครบทุกจุดประสงคท์ี่ธุรกิจควร
จะมี และ ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ไม่มีตรงจดุไหนที่อยากเพิ่มเติมเป็นพิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  3 มีความคิดเห็นตรงกับผู้วิจัยหลายจุด และ มีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมดังนี ้1. Customer Segment กลุ่มลูกคา้ที่อยากทาํเมนูตามรา้นดังๆที่ทางรา้นคา้หามา
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เพิ่มเติม (เหมือน D.I.Y ของเมนูดงัๆ)2.Customer Relationship การเพิ่มบรรยากาศการใหค้ะแนน
ของการทาํอาหารโดยกรรมการกลางจากทางรา้นคา้ 3.Channel การบอกต่อปากต่อปาก สาํหรบั
ลูกค้าที่ เคยมาร้านและได้ประสบการณ์ดีๆ  4.Value Proposition สร้างความสนุกสนานแก่
ครอบครวั เพื่อนฝูง อาจจะมีการประชนัการทาํอาหาร มือใหม่อยากหดัทาํอาหาร ไดค้วามรูใ้หม่ๆ
จากเมนูอาหารต่างๆ 5. Key Activity  Food Kits Innovate การสรา้ง Content ใหก้ับลูกคา้  การ
หาเมนูอาหารจากรา้นดังหรือเซฟดัง 6.Key Resource ฐานขอ้มูลเมนูอาหารต่างๆและวัตถุดิบ 
ประสบการณก์ารทาํรา้นอาหาร 7.Key Partner รา้นอาหารหรือเซฟที่รว่มแชรเ์มนูต่างๆ สตูรต่างๆ 
รา้นดึงเชฟดังๆมาร่วมสรา้งสรรคเ์มนูใหม่ 8.Cost Structure ตน้ทุนการดาํเนินงาน ตน้ทุนการคิด 
Food Kits (Meal Kits) 9.Revenue Streaming รายได้จากการขายวัตถุดิบเป็นชุด หรือ การเข้า
รา้นที่คิดเป็นหวั รายไดจ้ากการบรกิารเสรมิ เช่น Content ใหล้กูคา้, พ่อครวัผูช้่วย อ่ืนๆ 

 
ส่วนที ่2 ความเหน็การออกแบบแบรนดไ์กดไ์ลน ์

ส่วนที่ 2.1 Easy to Understand ความส าคัญในการบริการ และ ความเข้าใจ
ง่ายของเมนูอาหาร หรือ ส่ือการสอนท าอาหาร การส่ือสารเข้าใจง่าย ( การบริการ และ 
การใช้ส่ือในร้านอาหาร ) 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ดีมาก การบริการเป็นสิ่งสาํคัญของผูป้ระกอบการที่
ควรใสใ่จต่อผูบ้รโิภคในทกุๆเรื่องมากท่ีสดุ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า แน่นอนว่า สื่อประชาสมัพันธค์วรจะสื่อใหเ้ขา้ใจง่าย 
และมีหนา้ตาสวยงาม สว่นการบรกิารท่ีดีย่อมเป็นจดุสาํคญัในการใหบ้รกิารอยู่แลว้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า พนักงานมีความรูเ้รื่องวัตถุดิบอาหาร เมนูนีค้วรใช้
ส่วนนี ้(บริการเพิ่มเติม หากลูกคา้ขอคาํแนะนาํ) และเมนูอาหารควรทาํเป็นแบบชุด Meal Kits ที่
ชดัเจน หรือแมก้ระทั่งเมนทูี่มีขัน้ตอนการทาํก็ควรจะชดัเจนเพื่อความสนกุในการทาํ 

 
ส่วนที่ 2.2 Social Value ความส าคัญของการเพ่ิมคุณค่าทางสังคมส่งเสริม

ภาพลักษณใ์ห้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การเพ่ิมคุณค่าทางสังคมให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ / 
ผู้บริโภค 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 คิดว่า เป็นสิ่งที่ควรทําและดีมาก ถือเป็นการสรา้งความ
น่าเชื่อถือใหก้บัธุรกิจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ควรใหค้วามสาํคัญกับรา้นอาหารที่มีเมนูแปลกใหม่
และมีชื่อเสียงจากการไดร้างวลัต่าง ๆ หรือไดร้บัการการนัตีเรื่องรสชาติและคณุภาพ มากกว่ารา้น



  86 

ที่มีคนดงัไป เพราะเป็นการสอนการทาํอาหารและถ่ายทอดวฒันธรรม มากกว่ารา้นที่มีดีแค่ถ่ายรูป
สวย 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ดีมากเป็นการสรา้งประสบการณ์และภาพลักษณ์
ต่างๆ ของลูกคา้ ในการแชร ์Content เช่น ไดท้าํเมนูแปลกๆ และทาํรา้นอาหารที่มีชื่อเสียง และมี 
Content แชรเ์พื่อสรา้งความมีตวัตนของลกูคา้ใหม้ีความภมูิใจมากยิ่งขึน้ 

 
ส่วนที ่2.3 ความส าคัญในด้านเวลา Timing ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ควรจัดเวลาใหเ้หมาะสมไม่ควรเกินสองชั่วโมงและมี
กิจกรรมกระชบัน่าสนใจ 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ควรใชเ้วลา 2 - 3 ชั่วโมงใหไ้ดท้ั้งการ cooking และ 
tasting ด่ืมดํ่ากบัมือ้อาหาร 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า การเขา้รา้นอาหารแนว Cooking Vacation ก็คือการ
ด่ืมดํ่ากับประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งควรหารายไดจ้ากการที่ลูกคา้ใชเ้วลาอยู่ในรา้นแทนการใช้
ระยะเวลาสัน้ เช่น บริการทาํ Content ใหก้ับลูกคา้  หาเมนูใหม่ๆที่ลูกคา้ไม่เคยทาํเพื่อลองหัดทาํ
ในการไปทาํกินที่บา้น หรือมี ระบบการใหค้ะแนนของอาหารเพื่อใหล้กูคา้เกิดการอยากกลบัมาทาํ
เพื่อแกม้ือใหม่อีกครัง้ เป็นตน้ 

 
ส่วนที่ 2.4 Social Sharing ความส าคัญในการจัดหรือตกแต่งร้านอาหารให้

สวยงาม พร้อมถ่ายภาพลง Social media 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ดีมาก เพราะตอ้งปรบัยุคสมยัไปเรื่อยๆ การทาํรา้นที่

สวยงามถือเป็นการลงทนุทางการตลาดไปในตวั  
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า เห็นดว้ยการจัดใหม้ีพืน้ที่ถ่ายรูปอาหาร จะทาํใหเ้กิด

กระแสไวรลัและชวนใหค้นแชรใ์นโซเชียลมีเดียลมากขึน้ องคป์ระกอบคือ แสงที่มีมากพอ และพร็อ
พประกอบที่ดสูวยงามเหมาะสมกบัอาหารแต่ละประเภท 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า เห็นด้วย มีความสาํคัญ เพราะ Cooking Vacation 
คือการขายประสบการณ ์

 
กาํหนดคาํถามสาํคญัในการสมัภาษณป์ระกอบดว้ย ลาํดบัประเด็น ความสาํคญั ปัญหา 

วิธีแกไ้ข เพื่อนาํมาประมวลผลเป็นขอ้สรุป ดงันี ้ 
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 1. ความสาํคญั ควรใหค้วามสาํคญักบัรา้นอาหารที่มีเมนูแปลกใหม่  หารายไดจ้ากการ
ที่ลูกคา้ใชเ้วลาอยู่ในรา้นแทนการใชร้ะยะเวลาสั้น เช่น บริการทาํ Content ใหก้ับลูกคา้ ควรจัด
เวลาใหเ้หมาะสมไม่ควรเกินสองชั่วโมงและมีกิจกรรมกระชบัน่าสนใจ สื่อประชาสมัพนัธค์วรจะสื่อ
ใหเ้ขา้ใจง่าย และมีหนา้ตาสวยงาม   

2. ปัญหา วิธีแกไ้ข หากทาํไดดี้อาจจะมีการทาํคลา้ยกนัไดใ้นอนาคตควรเนน้เอกลกัษณ์
ของตวัสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตอ้งสรา้งประสบการณท์ี่ไม่เหมือนกบัการ
ทาํอาหารกินเองที่บ้าน หาลูกเล่นต่างๆให้ลูกค้ารูส้ึกสนุก แปลกใหม่ กับการทาํอาหารและไ ด้
ความสขุมากกว่าทาํที่บา้น ที่มากกว่าความอ่ิมทอ้งและความรู ้

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการน าไปปรับใช้ในธุรกิจเชิงอาหารแบบ 

Cooking Vacation ในอนาคต 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่  1 คิดว่า ผู้ประกอบการหากทําธุรกิจเชิงอาหารควรเน้น

เอกลกัษณข์องตวัสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า มองว่าหากตอ้งการจะทาํธุรกิจนี ้และเป้าหมายเป็น

นกัท่องเที่ยว มีไอเดียเพิ่มเติมว่าควรเพิ่มในส่วนพารท์เนอรก์ับทางที่พัก กรุ๊ปทัวร ์หรือพารท์เนอร์
ด้านการเดินทางอ่ืน ๆ เพื่ อให้เป็น complete tour มากกว่าจะมีแค่โปรแกรมสั้น ๆ เพื่อดึงดูด
กลุม่เปา้หมายที่กวา้งขึน้ อาจจะไดฐ้านลกูคา้ในระยะยาว 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ตอ้งสรา้งประสบการณท์ี่ไม่เหมือนกับการทาํอาหาร
กินเองที่บา้น แค่เตรียมวตัถุดิบให ้และ ช่วยลา้งจานเก็บกวาดคงไม่เพียงพอ ตอ้งหาลกูเล่นต่างๆ
ให้ลูกค้ารูส้ึกสนุก แปลกใหม่ กับการทาํอาหารและไดค้วามสุขกับไปบ้าน ที่มากกว่าความอ่ิม 
ดงันัน้กิจกรรมที่เพิ่มเติมประสบการณค์วรเนน้ใหม้ากเป็นพิเศษ 

ขั้นตอนที ่6 การวิเคราะหข์้อมูล และ สรุปผล 
สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลผูว้ิจัยได้เลือกการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงเนือ้หาโดยนาํขอ้มูลที่

ไดม้ารวบรวมและลาํดับประเด็น ความสาํคัญ ปัญหา วิธีแกไ้ข เพื่อนาํมาประมวลผลเป็นขอ้สรุป
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริการแบบ   Cooking Vacation ดังนี ้ สิ่งที่ผู ้บริโภคต้องการ คือ 
ความสาํคญัดา้นเวลาที่ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ คือ ผูบ้รโิภคสนใจการร่วมกิจกรรมในเวลา
ไม่เกินจาํนวน 2 ชั่วโมง โดยมีความตอ้งการอยากทราบเรื่องราวและประวัติของเมนูเพิ่มเติมเพื่อ
เขา้ใจวฒันธรรมในพืน้ถิ่น และ ตอ้งการการไดร้บัคาํแนะนาํตัง้แต่การเลือกวตัถุดิบ ไปจนถึง การ
บริการจากผูดู้แลที่เชี่ยวชาญรายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกบัความชอบและมีความ
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ตอ้งการสว่นบุคคล และ เมนูที่มีความพิเศษ รองลงมาคือ การใชผู้ม้ีอิทธิพลในโลกออนไลนม์ารีวิว
จะทาํใหภ้าพลกัษณข์องธุรกิจและผูบ้ริโภคดมูีมาตรฐานมากขึน้ และ การทาํรา้นหรือสรา้งแบรนด์
ใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้มาใชบ้ริการและดูเป็นคนทันสมัย หรือ มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกมากขึน้ 
การไดร้บับริการที่ดีจากพนกังานเป็นสาํคญั รองลงมาคือการสื่อสารผ่านสื่อประชาสมัพนัธท์ี่เขา้ใจ
ได้ง่าย และ ต่อมาคือ เมนูอาหารอ่านชัด ไม่รกตาชัดเจนการจัดรา้นหรือสถานที่ที่สวยงาม มี
ภาพลกัษณท์ี่ดี การจดัไฟในรา้นใหเ้หมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอปุกรณส์วยงาม จะทาํ
ใหผู้บ้รโิภคสนใจอยากจะกลบัมาใชซ้ ํา้ได ้ 
 



 

บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องทาํการศึกษาเรื่องการศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
แบบ Cooking Vacation มีวตัถุปประสงค ์เพื่อศึกษา และ พฒันารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
แบบ Cooking Vacationเพื่อนาํผลไปใช้ ในการพัฒนาธุรกิจทาง ดา้นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร  แบบ Cooking Vacation เพื่อสรา้งความเข้าใจผู้บริโภค  สรา้งผลกําไรให้เพิ่มมากขึน้ 
ตลอดไปจนถึงสรา้งความอยู่รอดในธุรกิจ และ นาํผลขอ้มลูการวิจยันีไ้ปใชเ้พื่อช่วยในการตดัสินใจ
ในการดําเนินการธุรกิจได้ ซึ่ งการวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยและพัฒ นา (Reasearch and 
Development) ที่ใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่แบบแผนทางธุรกิจที่
สามารถใชไ้ดจ้ริงในที่สดุ โดยมีการพฒันาแบบแผนและโมเดลทางธุรกิจสาํหรบัผูท้ี่มีความสนใจใน
การทาํธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ สอบถามผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อวดัผลอีกครัง้ เพื่อใหแ้บบแผนที่
ออกแบบนั้นนาํไปสู่การใช้ไดจ้ริงทางธุรกิจ ซึ่งการวิจัยครัง้นีม้ีระยะเวลาในการดาํเนินการวิจั ย 
ตัง้แต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2564 โดยผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก งานวิจยัครัง้นีก้อบดว้ยวิธีการดาํเนินการวิจยัทัง้หมด 6  ขัน้ตอนไดแ้ก่  

ขัน้ตอนที่ 1  ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู เพื่อวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation 
ในประเทศไทยเพื่อวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ในประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศสเปน และ ประเทศไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือก
รบัประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บคุคลทั่วไปนกัท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ) อาย ุ22-
45ปี 

ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือก
รบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผูเ้ชี่ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน) 

ขัน้ตอนที่ 4 รวบรวมขอ้มลูเพื่อวางแผนพฒันาธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation  
ขัน้ตอนที่ 5 ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินคณุภาพแบ่งเป็น ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นธุรกิจ ผูเ้ชี่ยวชาญ

ทางดา้นธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการท่องเที่ยว จาํนวน 3 ท่าน 
ขัน้ตอนที่ 6 การวิเคราะหข์อ้มลู และ สรุปผล 
 
สามารถสรุปผลการดาํเนินงานโดยแบ่งหวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้

1. สรุปผลการวิจัย 
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2. อภปิรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า เพื่อศึกษา และ พัฒนารูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacationเพื่อนาํผลไปใช ้ในการพัฒนาธุรกิจ จากการที่ผูว้ิจัย
ไดท้าํการศกึษาโดยแบ่งเป็นขัน้ตอนดงันี ้ 

 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking 

Vacation ในประเทศไทยเพ่ือวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศสเปน และ ประเทศไทย 

ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษางานวิจัย และ รวบรวมข้อมูล จากกรณีศึกษ า Cooking 
Vacation ในประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย เพื่อนาํมาวางแผนออกแบบ และ 
พัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation ที่ใกล้เคียงกับความต้องการของธุรกิจอาหารใน
ประเทศไทย  

จากการศึกษาและค้นคว้าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม พบว่า ปัจจัยสาํคัญที่ทาํใหน้ักท่องเที่ยวสนใจ
มาใชบ้รกิารการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacation คือ ความเป็นเอกลกัษณข์องพืน้ถิ่น 
หรือ การนาํเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมแต่ละพืน้ที่ที่ชัดเจน โดยมีการเรียนกับผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
อาหารมีพนักงานคอยดแูลและสื่อสารไดห้ลากหลายภาษา มีการบริการที่ดีและเป็นมิตร สามารถ
ทาํใหผู้เ้รียนหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจไดง้่ายมีระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสม มีเมนูไม่เยอะ 
แต่ตอบโจทยค์วามตอ้งการในการเรียนรูท้างวฒันธรรมใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดเ้ขา้ถึงความเป็นทอ้งถิ่น
และวฒันธรรมของพืน้ที่ ไดท้าํกิจกรรมหรือเรียนรูส้ิ่งใหม่พรอ้ม ผูร้ว่มทริป เพื่อนหรือครอบครวั อีก
ทั้งยังช่วยสรา้งบุคลิกและตัวตนเพิ่มเติมให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในการแสดงออกและสนใจการ
ทาํอาหาร และ มีการทาํเอกลกัษณ์หรือหน้าตาอาหารใหส้วยงามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการมี
ความตอ้งการถ่ายภาพลงในโซเชียลมีเดียรว่มดว้ย  

 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ในการเลือกรับประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 
ต่างประเทศ) อายุ 22-45ปี 



  89 

ในการศึกษาครัง้นี ้แบบสอบถาม (Questionaire) ผ่านทาง Google forms เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างเพื่อทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ ของ 
ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน  จํานวน 100 คน   จากการสํารวจข้อมูล
แบบสอบถามส่วนบุคคลพบว่ามีผูท้าํแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 62 อาย ุ
22-30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 72 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นรอ้ยละ 84 ประกอบ
อาชีพ ลกูจา้งเอกชนพกังานบรษิัท คิดเป็นรอ้ยละ 54 มีรายได ้15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 32   

จากการสาํรวจปัจจัยของผู้บริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารแบบ Cooking 
Vacation พบว่า ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละ
ดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่าควรใชเ้วลานอ้ยกว่า 1 ช.ม ในการทาํกิจกรรมทาํอาหาร
เพื่อจะไดร้ีบทานใหเ้สร็จแลว้สามารถไปทาํธุระอื่นต่อได้ มีค่าเฉลี่ย 3.1 ความสาํคัญในการเพิ่ม
คณุค่าทางสงัคม ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สดุ  

เมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า มีรายการอาหารแปลก
ใหม่หลากหลายตรงกบัความชอบ และ ความตอ้งการ ส่วนบุคคล สามารถสรา้งความพิเศษให้
ผูบ้ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อ่ืนไม่มีมีที่นี่ที่เดียว ) มีค่าเฉลี่ย 4.46 ความสาํคญัในความเหมาะสม
ทางการสื่อสาร ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สดุ 

เมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า พนักงานมีวาจาสุภาพ 
ถามตอบได ้มีค่าเฉลี่ย 4.76 ความสาํคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ที่รา้นในระดับเห็น
ดว้ยมาก และ เมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า ความสวยงามในการ
จัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่งผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าดา้นการบริการ อาจตอ้งการพืน้ที่ที่มีความเป็นส่วนตวั พนกังาน ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ดว้ย
ตลอด แต่ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อพนักงานไดเ้ล่าที่มาที่ไปของอาหารที่จะทาํ และ เนน้เรื่องการ
สื่อสารผ่านวฒันธรรมและที่สาํคญั 

 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน

การเลือกรับประทานอาหารในการท่องเทีย่ว (ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน) 
ในการศึกษาครัง้นี ้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวและมี

ประสบการณใ์นการเลือกทานอาหารหลากหลายรา้นคา้และหลากหลายสถานที่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
เพื่อศึกษานั้นคัดเลือกโดยการ เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีผู ้ติดตามในโซเชียลมีเดีย (เฟสบุ้ค) เกิน  
500,000 คน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมีปัจจยัส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ 
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การเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว เป็นอย่างมากเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมครัง้นี ้ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้มีการกาํหนดคาํถาม และ 
ลาํดบัของคาํถามไวล้่วงหนา้ เพื่อตอ้งการรบัรูจุ้ดบกพรอ่งของการศกึษางานวิจยัครัง้นีอ้ย่างชดัเจน 
และ มีการใช ้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi Structured Interview) เพื่อกาํหนดคาํถาม
สาํคญัในการนาํมาพฒันาแนวทางในการทาํธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation 

แบบสอบถาม Google forms จาํนวน 3 ชดุ ประมวลผลจากผูเ้ชี่ยวชาญไดด้งันี ้ดา้น
แรงจูงใจในการเลือกรา้นอาหารเพื่อการรีวิวและรบัประทานอาหารมีความเห็นตรงกันว่า เม นูที่
แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ อาหารอร่อย รา้นตกแต่งสวย สามารถถ่ายรูปไดจ้ะดึงดูดลูกค้า
ไดม้ากขึน้และไม่อยากใหร้ะยะเวลาในการทานอาหารนานจนเกินไป ดา้นความสาํคญั และ ความ
แตกต่างทางธุรกิจ ในประเภทธุรกิจเดียวกัน มีความเห็นตรงกันว่า ความมีการบอกเล่าประวัติ
อาหารและเน้นการทาํอาหารพืน้ถิ่นเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ และ ควรมีหลายเมนูใหเ้ลือกเพื่อความ
หลากหลายและไม่จาํเจ  

ดา้นความคาดหวังต่อธุรกิจ มีความเห็นตรงกันว่า อยากใหม้ีความพรอ้มทัง้สถานที่ 
พนกังานการบริการ และการจดัสรรเวลาในกิจกรรมที่เหมาะสมการจดัรา้นและการจดัเมนูอาหาร
ใหด้สูวยงามเหมาะสมกบัการถ่ายภาพ 

จากการสาํรวจขอ้มูลแบบสอบถามส่วนบุคคลพบว่ามีผูท้าํแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จาํนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00   อายุระหว่าง 22 - 30ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็น
รอ้ยละ100.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ประกอบ
อาชีพ อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ)์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  รายได ้มากกว่า 55,000 บาท 
จาํนวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 

จากการสาํรวจปัจจัยของผู้บริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารแบบ Cooking 
Vacation พบว่า ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละ
ดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่าควรใชเ้วลานอ้ยกว่า 1 ช.ม ในการทาํกิจกรรมทาํอาหาร
เพื่อจะไดร้ีบทานใหเ้สร็จแลว้สามารถไปทาํธุระอื่นต่อได้ มีค่าเฉลี่ย 4.7 ความสาํคัญในการเพิ่ม
คณุค่าทางสงัคม ในระดบัเห็นดว้ยมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ดว้ยว่า เมื่อเขา้มาใชบ้ริการแลว้สามารถส่งเสริมภาพลกัษณใ์หผู้บ้ริโภค มีตวัตน และ มีบุคลิกใน
ทางบวกมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 5 ความสาํคญัในความเหมาะสมทางการสื่อสาร ในระดบัเห็นดว้ยมาก
ที่สดุ และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยว่า พนกังานมีทกัษะการสื่อสาร
ดี มีค่าเฉลี่ย 5   ความสาํคญัในความเหมาะสมในการจดัการพืน้ที่รา้น ในระดบัเห็นดว้ยมาก และ
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เมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยว่า ความสวยงามในการจัดการสถานที่
เหมาะกบัการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.75 ซึ่งผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรรบั
แค่จาํนวนนอ้ยๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้วลาเรียนรูไ้ดอ้ย่างแทจ้ริง การจองในการท่องเที่ยวควรจองไดง้่าย  
ความสาํคญัในการจดัเตรียมสถานที่ใหส้วยงามสาํคญั และ ที่สาํคัญคือการเดินทางที่ควรไปได้
ง่าย 

ขั้นตอนที่  4 รวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking 
Vacation  

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษางานวิจยั และ รวบรวมขอ้มลู จากการทาํแบบสอบถาม รวมถึง
การสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อนาํมาวางแผนพฒันาธุรกิจบรกิารแบบ Cooking Vacation 
ที่ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ สว่นที่ 1 
การออกแบบโมเดลธุรกิจ  ส่วนที่ 2 การออกแบบแบรนดไ์กดไ์ลน ์จากการศึกษาและคน้ควา้ปัจจยั
ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ดงันี ้ 

การออกแบบโมเดลธุรกิจทางผู้วิจัยได้เลือกใช้ Business Model Canvas มาเป็น
แบบในการวิเคราะหธ์ุรกิจ เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจไดง้่ายมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห ์โดยเขียนขอ้มลูและนาํขอ้มลูดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดสู่แบบแผนทางธุรกิจในรูปแบบ
ของ Business Model Canvas ไดด้งันี ้ 

1. Key Partnerships พันธมิตรการค้าประกอบด้วยพันธมิตรหลักได้แก่ ธุรกิจใน
ทอ้งถิ่น ธุรกิจรา้นของสดในพืน้ ที่ ธุรกิจรกัษาความปลอดภยั ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจการ
ขนสง่และการบรกิาร  

2. Key Activities ด้านกิจกรรมหลักของบริษั ท ได้แก่  การสร้างโปรโมชั่ นทาง
การตลาดใหก้ับลูกคา้การเตรียมวัตถุดิบและการเตรียมชุดเมนูอาหารต่างๆ การตกแต่งรา้น และ 
การปรบัปรุงพืน้ที่รา้น การหาเมนอูาหารจากรา้นดงัและเชฟชื่อดงั  

3. Key Resources ทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ วัตถุดิบหลากหลาย เมนูชื่อดังร่วมทาํ
กบัเชฟเจา้ของสญัชาติ ค่าที่ดิน ค่าเช่าที่ ค่าลงทนุการเปิดหนา้รา้นผ่านช่องทางออนไลน ์ 

4. Cost structure สว่นโครงสรา้งของตน้ทนุ ประกอบดว้ย 2 สว่นหลกัคือ ตน้ทุนคงที่ 
และ ตน้ทุนผันแปร ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี ้ค่าซ่อมบาํรุง รายเดือน หรือรายปี ค่า
ทาํเวปไซต ์และ การออกแบบสื่อออนไลน ์ ค่าเงินเดือนพนกังาน  

5. Value Propositions คุณค่าของผลิตภัณฑ์ไดแ้ก่ การสรา้งกิจกรรมใหม่ การลด
ความเครียด และไดท้าํกิจกรรมที่มีความคิดสรา้งสรรค ์ไดค้วามรูส้ึกในการทาํอาหารดว้ยตนเอง 
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เรียนรูว้ฒันธรรมใหม่ ไดรู้ป้ระวติัของเมนอูาหารและวตัถุดิบใหม่ที่หาไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนัไม่ตอ้ง
ทาํอาหารเก่งก็สามารถหดัทาํอาหารดว้ยตนเองได ้ 

6. Customer Relationships ในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์นั้นได้แก่ สร้างช่องทาง
โซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อและพูดคุยกับลูกค้า การเล่นกิจกรรมกับลูกค้าอยู่เสมอหรือการสะสม
คะแนน การนาํเสนอและแจง้ขอ้มลูใหผู้ท้ี่เคยมาบรกิารไดท้ราบอยู่เสมอ  

7. Channels ช่องทางการติดต่อกับรา้นค้า และ การสั่งซือ้ไดแ้ก่ เวปไซต์ โซเชียล
มีเดีย การขายทางหนา้รา้น สื่อเก่ียวกบัอาหารทกุประเภท  

8. Revenue Streams รายไดห้ลกัของบริษัทไดแ้ก่ รายไดจ้ากค่าทิปรายวัน ที่ลูกคา้
ใหเ้พิ่มจากค่าบริการรายไดจ้ากการเลือกทาํเมนูอาหารเพิ่มเติมจากแพคเกจหลกั  การขายสินคา้
ของชาํรว่ยกลบับา้น รายไดจ้ากการทาํกิจกรรมเพิ่มเติม 

9. Customer Segments กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มเพื่อน คู่ ร ัก และ 
ครอบครวั นกัท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มลกูคา้ที่เป้นมือใหม่อยากทาํอาหาร กลุ่มลกูคา้ที่
สนใจการเรียนรูก้ารทาํอาหารตามประวัติศาสตรห์รือสนใจเรื่องวัฒนธรรมทอ้งถิ่น กลุ่มลูกคา้ที่
ชอบทาํอะไรใหม่ๆและหากิจกรรมที่น่าสนใจทาํอยู่ตลอดเวลา 

 
การออกแบบโมเดลธุรกิจทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้Brand Guidelines  ในการออกแบบ

แบบแผนทางธุรกิจทางผู้วิจัยได้เลือกใช้ Brand Guidelines  มาเป็นแบบในการวิเคราะห์ธุรกิจ 
เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจไดง้่ายมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห ์สามารถทาํให้
ผูป้ระกอบการเข้าใจได้ง่าย และ นาํไปใช้ประกอบธุรกิจได้เลย โดยผูว้ิจัยนาํขอ้มูลดังกล่าว ไป
พัฒนาต่อยอดสู่แบบแผนทางธุรกิจในรูปแบบของ Brand Guidelines และ ผู้วิจัยได้มีการ
ออกแบบตัวอย่างในการออกแบบมาเป็นตน้แบบในการประยุกตใ์ชเ้พื่อต่อยอดใหผู้ป้ระกอบการ
เขา้ใจง่ายมากยิ่งขึน้โดยผูว้ิจัยไดอ้อกแบบภายใตแ้บรนดต์ัวอย่าง Tranquility Garden บา้นสวน
สบายใจ เพื่อมาประกอบภาพใหผู้ป้ระกอบการสามารถนาํไปประยุกตใ์ชห้รือพัฒนาต่อเป็นการ
ตรวจสอบในธุรกิจของตนเองอย่างชดัเจนและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 1 รูปแบบ 1 กรณี ไดด้งันี ้ 

 
1. Easy To understand ความสาํคัญของการบริการและการสื่อสารต้องการไดร้บั

จากธุรกิจ คือ การได้รับบริการที่ ดีจากพนักงานเป็นสําคัญ รองลงมาคือการสื่อสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจได้ง่าย และ ต่อมาคือเมนูอาหารอ่านชัด ไม่รกตาชัดเจน  และ ได้มีการ
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ออกแบบตวัอย่างสื่อที่เหมาะสมต่อการใชง้านดา้นการใชต้วัอกัษร ตราสินคา้ เครื่องแบบพนกังาน 
รวมถึงการออกแบบเมนอูาหาร 

2. Social Value ความสาํคัญดา้นการเพิ่มคุณค่าทางสังคมผูบ้ริโภคตอ้งการไดร้บั
จากธุรกิจ คือ รายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกับความชอบและมีความตอ้งการส่วน
บุคคล และ เมนูที่มีความพิเศษ รองลงมาคือ การใชผู้ม้ีอิทธิพลในโลกออนไลนม์ารีวิ วจะทาํให้
ภาพลักษณ์ของธุรกิจและผู้บริโภคดูมีมาตรฐานมากขึน้ และ การทาํรา้นหรือสรา้งแบรนด์ให้
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้มาใชบ้ริการและดเูป็นคนทนัสมยั หรือ มีภาพลกัษณใ์นเชิงบวกมากขึน้ เป็น
สิ่งจาํเป็น และ ไดม้ีการออกแบบคอรส์การทาํอาหารแบบพิเศษรวมถึงการทาํกิจกรรมแบบพิเศษ
สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร 

3. Timing ความสาํคัญด้านเวลาที่ผู ้บริโภคต้องการได้รับจากธุรกิจ คือ ผู้บริโภค
สนใจการร่วมกิจกรรมในเวลาไม่เกินจาํนวน 2 ชั่วโมง โดยมีความตอ้งการอยากทราบเรื่องราวและ
ประวติัของเมนูเพิ่มเติมเพื่อเขา้ใจวฒันธรรมในพืน้ถิ่น และ ตอ้งการการไดร้บัคาํแนะนาํตั้ งแต่การ
เลือกวตัถดิุบ ไปจนถึง การบรกิารจากผูด้แูลที่เชี่ยวชาญ  

4. Social Sharing ความสาํคัญของความเป็นมิตรของธุรกิจในการใช้สื่อโซเชียล
มีเดีย ที่ตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ คือ การจดัรา้นหรือสถานที่ที่สวยงาม มีภาพลกัษณท์ี่ดี การจดัไฟ
ในรา้นใหเ้หมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอปุกรณส์วยงาม และ ไดม้ีการออกแบบตัวอย่าง
มมุถ่ายภาพในสถานที่ รวมถึงการออกแบบวสัดบุรเิวณพืน้ที่ใหม้ีเอกลกัษณใ์นทิศทางเดียวกนั 

 
ขั้นตอนที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว 
จ านวน 3 ท่าน  

ในการศึกษาครัง้นีไ้ดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่าง เป็น  ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความชาํนาญในการทาํ
ธุรกิจ  และ มีความเขา้ใจธุรกิจการท่องเที่ยว   เพื่อตรวจสอบและยืนยันขอ้มูลใหม้ีประสิทธิภาพ
และสามารถนาํไปปฏิบัติตามไดจ้ริงมากที่สุด  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมครัง้นี ้ คือ การ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ แบบ คาํถามปลายเปิด (Open ended questions) ผ่านช่องทาง Zoom  

ซึ่งเป็นคาํถามในลกัษณะที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญไดต้อบขอ้มลูอย่างเสรี เพื่อ แนะ
แนวทางในการแกไ้ขและ มีการใช ้การสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง (Semi Structured Interview) 
เพื่อกาํหนดคาํถามสาํคัญในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย  ลาํดับประเด็น ความสาํคัญ ปัญหา 
วิธีแกไ้ข เพื่อนาํมาประมวลผลเป็นขอ้สรุป ดงันี ้ 1. ความสาํคญั ควรใหค้วามสาํคญักบัรา้นอาหาร
ที่มีเมนูแปลกใหม่  หารายไดจ้ากการที่ลกูคา้ใชเ้วลาอยู่ในรา้นแทนการใชร้ะยะเวลาสัน้ เช่น บรกิาร
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ทาํ Content ให้กับลูกค้า ควรจัดเวลาให้เหมาะสมไม่ควรเกินสองชั่วโมงและมีกิจกรรมกระชับ
น่าสนใจ สื่อประชาสมัพนัธค์วรจะสื่อใหเ้ขา้ใจง่าย และมีหนา้ตาสวยงาม  2. ปัญหา วิธีแกไ้ข หาก
ทาํไดดี้อาจจะมีการทาํคลา้ยกนัไดใ้นอนาคตควรเนน้เอกลกัษณข์องตวัสินคา้ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ตอ้งสรา้งประสบการณท์ี่ไม่เหมือนกบัการทาํอาหารกินเองที่บา้น หาลกูเล่น
ต่างๆใหล้กูคา้รูส้ึกสนุก แปลกใหม่ กบัการทาํอาหารและไดค้วามสขุมากกว่าทาํที่บา้น ที่มากกว่า
ความอ่ิมทอ้งและความรู ้

ขั้นตอนที ่6 การวิเคราะหข์้อมูล และ สรุปผล 
สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัไดเ้ลือกการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงเนือ้หา โดยนาํขอ้มูล

ที่ไดม้ารวบรวมและลาํดบัประเด็น ความสาํคญั ปัญหา วิธีแกไ้ข เพื่อนาํมาประมวลผลเป็นขอ้สรุป
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริการแบบ  Cooking Vacation ดังนี ้ สิ่งที่ผู ้บริโภคต้องการ คือ 
ความสาํคญัดา้นเวลาที่ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากธุรกิจ คือ ผูบ้รโิภคสนใจการร่วมกิจกรรมในเวลา
ไม่เกินจาํนวน 2 ชั่วโมง โดยมีความตอ้งการอยากทราบเรื่องราวและประวัติของเมนูเพิ่มเติมเพื่อ
เขา้ใจวฒันธรรมในพืน้ถิ่น และ ตอ้งการการไดร้บัคาํแนะนาํตัง้แต่การเลือกวตัถุดิบ ไปจนถึง การ
บริการจากผูดู้แลที่เชี่ยวชาญรายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกบัความชอบและมีความ
ตอ้งการสว่นบุคคล และ เมนูที่มีความพิเศษ รองลงมาคือ การใช้ผูม้ีอิทธิพลในโลกออนไลนม์ารีวิว
จะทาํใหภ้าพลกัษณข์องธุรกิจและผูบ้ริโภคดมูีมาตรฐานมากขึน้ และ การทาํรา้นหรือสรา้งแบรนด์
ใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้มาใชบ้ริการและดูเป็นคนทันสมัย หรือ มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกมากขึน้ 
การไดร้บับริการที่ดีจากพนกังานเป็นสาํคญั รองลงมาคือการสื่อสารผ่านสื่อประชาสมัพนัธท์ี่เขา้ใจ
ได้ง่าย และ ต่อมาคือ เมนูอาหารอ่านชัด ไม่รกตาชัดเจนการจัดรา้นหรือสถานที่ที่สวยงาม มี
ภาพลกัษณท์ี่ดี การจดัไฟในรา้นใหเ้หมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอปุกรณส์วยงาม จะทาํ
ใหผู้บ้รโิภคสนใจอยากจะกลบัมาใชซ้ ํา้อีกในอนาคตได ้

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องทาํการศึกษาเรื่องการศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

แบบ Cooking Vacation 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking 

Vacation ในประเทศไทยเพ่ือวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศสเปน และ ประเทศไทย เพ่ือศึกษาความชื่นชอบและพฤติกรรม
การท่องเทีย่วเชิงอาหาร 



  95 

ซึ่งจากกรณีศึกษามีลกัษณะเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในเรื่องของการใชเ้ชฟผูม้ีชื่อเสียง
หรือเชฟท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนซึ่งได้สอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัย (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) การนาํเชฟเทเบิล ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษมาสอน วิธีการกิน ด่ืม 
และอธิบายวิธีการชื่นชมอาหารเฉพาะเพื่อสรา้งเรื่องราวและประสบการณใ์นการทานอาหารไดร้บั
ความสนใจเพิ่มขึน้เป็นพิเศษและสรา้งการเจรญิเติบโตทางธุรกิจได ้

และ จากกรณีศึกษามีลักษณะเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในเรื่องของการเรียนเพื่อเพิ่ม
ความรู ้ทักษะแลว้ยังมีการเรียนเพื่อความสุขหรือกิจกรรมสรา้งสมาธิซึ่งสอดคลอ้งกับ (Locker, 
2019) จากการศึกษาพบว่าชั้นเรียนท าขนมช่วยเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มสมาธิจากการศึกษา 
การท างานอาหารพบว่าความคิดสรา้งสรรคแ์ละการสรา้งสรรคเ์พียงเล็กนอ้ยในครวัสามารถท าให้
ผูค้นมีความสขุมากขึน้การศกึษาดงักลา่วซึ่งตีพิมพใ์นวารสารจิตวิทยาเชิงบวกชีใ้หเ้ห็นว่าผูท้ี่มกัท า
โปรเจกตเ์ล็กๆที่สรา้งสรรคเ์ช่นการท าขนมหรือการท าอาหารจะรูส้ึกผ่อนคลายและมีความสขุมากขึ ้
นในชีวิตประจ าวนั 

และจากกรณีศึกษามีลกัษณะเห็นส่วนใหญ่ตรงกนัในเรื่องของปัจจยัในการเลือกใช้
บรกิารเพราะความแปลกใหม่ไม่เคยไดล้องทาํมาก่อนซึ่งมีการสอดคลอ้งกบั (Arora Raj & Singer 
Joe, 2006) ที่ไดส้าํรวจความสมัพนัธร์ะหว่าง ประสบการณ ์ทางอารณท์ศันคติความพึงพอใจและ
ความตั้งใจของผูใ้ชบ้ริการในบริบทของสถานประกอบการอาหารรสเลิศผูว้ิจัยพบว่าผูใ้ชบ้ริการ
เลือกที่จะรบัประทานอาหารในอาหารแห่งใดแห่งนึงดว้ยเหตุผลดา้นความรูค้วามเขา้ใจซึ่งรวมถึง
คณุภาพของอาหารและบริการตลอดจนถึงสถานที่แต่ในขณะเดียวกนัผูใ้ชบ้ริการท่านเดียวกนัอาจ
เลือกอดุหนุนรา้นอาหารดว้ยเหตุอารมณเ์ช่นความต่ืนเตน้หรือความเพลิดเพลินที่สมัผัสไดข้ณะที่
รบัประทานอาหารในสถานประกอบการ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน

การเลือกรับประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลท่ัวไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 
ต่างประเทศ) อายุ 22-45ปี  

ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในเรื่องของพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้รกิาร(ผูบ้ริโภค)ในวยัหนุ่มสาวซึ่งไดส้อดคลอ้งกบัเอกสารและงานวิจยั (Adglow, 2018) ไดม้ี
การอธิบายว่ากลุ่ม Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่  18-34ปี  ที่มีอ  านาจการใช้จ่าย 
สูงสุดในทุกรุ่นภายใน ปี2018ธุรกิจต่างๆ ต่างถูกบังคับใหต้อ้งปรบัตัวใหเ้ขา้กับการเปลี่ยนแปลง 
ครัง้ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุอย่างหนึ่งของการตอบรบัพฤ
ติกรรมนีคื้อการน าโซเชียลมีเดียเขา้มาร่วมพฒันาธุรกิจเป็นองคป์ระกอบ 
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โดยผูว้ิจัยพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีปัจจัยอ่ืนๆในการใชบ้ริการนอกเหนือจากรสชาติและ
ความน่าสนใจของกิจกรรมซึ่งสอดคลอ้งกบัเอกสารและงานวิจัย (Schmidtt B.H, 1999) ไดก้ล่าว
ว่าพัฒนาแนวคิดและการทดลองดา้นการตลาดในหนงัสือของเขาชื่อ Experiential Marketing ได้
สรา้งกรอบการวิจัยสาํหรบัการตลาดเชิงประสบการณซ์ึ่งมีองคป์ระกอบทัง้หมดหา้ประเภท ไดแ้ก่ 
การรบัรูท้างประสาทสมัผสั ความรูส้ึก ความคิด การกระทาํ และ ความสมัพนัธ ์โดยเป้าหมายของ
การตลาดดงันี ้การรบัรูท้างประสาทสมัผสั (Sense) คือการสรา้งประสบการณท์างการสมัผสัผ่าน
เสียงการสมัผัสรสชาติและการรบัรูก้ลิ่น ความรูส้ึก (Feel) การตลาดดึงดูดความรูส้ึกและอารมณ์
ภายในของลูกคา้โดยมีเป้าหมายในการสรา้งประสบการณท์างอารมณท์ี่มีตัง้แต่ อารมณ์เชิงบวก
เพื่อใหเ้กิดความรูส้กึดีกบัแบรนดไ์ปจนถึงอารมณท์ี่เกิดความรูส้ึกในเชิงบวกอย่างมากใหค้วามรูส้ึก
ถึงความสขุตลอดไปจนถึงความภาคภมูิใจ 

 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน

การเลอืกรับประทานอาหารในการท่องเทีย่ว (ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน)  
ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในเรื่องของพฤติกรรมการ

เลือกรบัประทานอาหารในการท่องเที่ยวซึ่งไดส้อดคลอ้งกบัเอกสารและงานวิจยั รูปแบบพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว Erik Cohen (1979) และ ลกัษณะผูบ้ริโภคกับการบริโภคอาหาร Athena H.N. 
Mak et al. (2012) ซึ่งงานวิจยัรูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว Erik Cohen (1979) ไดก้ล่าวว่า 
ประโยชนข์องการศึกษารูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ช่วยใหน้ักการตลาดเขา้ใจถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของนักท่องเที่ยว และ สามารถช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆได ้รวมถึงการใหบ้ริการเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ  

และงานวิจัย ลักษณะผู้บริโภคกับการบริโภคอาหาร Athena H.N. Mak et al. 
(2012) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะผูบ้ริโภคกบัการบริโภคอาหารไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นตัวแปรที่สาํคัญ
ในการอธิบายรูปแบบการบริโภคอาหารในบริบทที่แตกต่างกนั ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคใน
สว่นนีจ้ะช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้และ เขา้ถึงปัจจยัต่างๆได ้

 
ขั้นตอนที่  4 รวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking 

Vacation 
ซึ่งการพัฒนาและออกแบบแบรนดไ์กดไ์ลนน์ัน้ไดส้อดคล้องกบัเอกสารงานวิจัยของ

(Andrys, 2019) ที่ไดอ้ธิบายว่า brand guideline นัน้เป็นเหมือนคู่มือสาํหรบัการใชง้านและการ
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สื่อสารแบรนด ์ซึ่งหมายความรวมถึงการจดัการว่าอยากใหหุ้น้สว่นหรือผูท่ี้ถือกรรมสิทธิ์ในกิจการมี
แนวทางในการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นระเบียบไดอ้ย่างไร ซึ่งเอกสารชุดนีจ้ะช่วยควบคุมการสื่อสาร
ทัง้ภายในองคก์ร และ ภายนอกองคก์รไดเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั รวมถึงการออกแบบการตลาดและ
การออกแบบสื่อโฆษณา ซึ่งเหมาะสมกบัผูป้ระกอบกิจการที่ตอ้งการควบคมุภาพรวมหรือตอ้งการ
รายละเอียดในการทาํแบรนดแ์ละดาํเนินกิจการเป็นอย่างมาก 

จากการออกแบบความสาํคญัของการบรกิารและสื่อสารไดม้ีการออกแบบตราสินคา้ 
และ สี  ได้สอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องดังนี ้ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) 
อ ธิบ าย ว่ าบุ ค ลิ ก ภ าพ ต ราสิ น ค้ า  (B rand  P e rsona lity ) ห ม ายถึ งลั กษณ ะ ต่ าง  ๆ 
ทีเปรียบเสมือนตราสินคา้ มีตัวตนและจิตวิญญาณเหมือนคน เพราะบุคลิกภาพตราสินคา้  คือ 
องค์ประกอบส าคัญของ ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ทีท าให้ภาพลักษณ์โดย 
รวมของตราสินคา้มีตวัตนมากขึน้ 

จากการออกแบบความสาํคัญของการบริการและสื่อสารได้มีการออกแบบ
เมนูอาหารซึ่งมีการคาํนึงถึงองคป์ระกอบที่สาํคญัในการออกแบบโดยเล็งเห็นถึงความสาํคญัดา้น
การใสข้อ้มูลรายละเอียดดา้นราคาชื่อสินคา้และการเขียนรายละเอียดรูปแบบสัน้ซึ่งไดส้อดคลอ้ง
กับเอกสารและงานวิจัยดังนี ้ (LORRI MEALEY, 2019b) กล่าวว่าเมนูรา้นอาหารที่มีการวาง 
แบบแผนและการเขียน อธิบาย รายละเอียดชื่อเมนูและราคาไว้เป็นอย่างดีควรมีการจัด  
วางต าแหน่งชื่อเมนูที่ไม่ใกลก้นัจนเกินไปหรือมีค าอธิบายที่ยาวมากเกินไปและในบางส่วนไม่จ าเป็
นตอ้งใส่กราฟฟิคเขา้มาสินคา้ในเมนแูละการออกแบบของแบรนดจ์ะแสดงถึงธีมและคอนเซปของร้
านโดยตรงที่ส  าคัญควรอัพเดทเมนูอยู่เสมอเพราะเมนูมักเป็นภาพสะทอ้นของตัวตนของรา้นการ 
ออกแบบเมนรูา้นอาหารไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการควรจ ากดัแนวคิดใหต้รงตามวตัถุป
ระสงคข์องรา้นและคอนเซปตข์องรา้นอาหารของแบรนดท์ัง้ในเรื่องของการเลือกใชฟ้้อนตต์วัอกัษรโ
ทนสีการค านึงถึงการออกแบบและการจดัวางนีจ้ะท าใหร้า้นหรือแบรนดข์องคณุมีเอกลกัษณม์ากยิ่
งขึน้จงระวงัการใชง้านของตวัอกัษรในเมนทูี่เล็กหรืออ่านยากเพราะจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจที่ผิดเพี ้
ยนและเกิดความรูส้กึเชิงลบได ้

จากการออกแบบความสาํคัญด้านการสื่อสารได้มีการออกแบบด้านการบริการของ
พนกังานซึ่งมีความมุ่งเนน้ที่จะส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกเป็นหลกัซึ่งแนวคิดนีไ้ดส้อดคลอ้ง
กบัแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับคณุภาพการใหบ้ริการ (KOTLER & KELLER, 2006) กล่าวว่าสิ่งสาํคัญ
สิ่งหนึ่งในสรา้งคณุภาพระดบัของการใหบ้ริการใหอ้ยู่เหนือกว่าคู่แข่ง  โดยเสนอคณุภาพที่อยู่เหนือ
ความคาดหวัง  หากมากกว่าที่ผูร้บับริการ ไดร้บัประสบการณ์ การใหบ้ริการที่เหนือกว่าสิ่งที่ตน
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คาดหวงัไว ้ก็จะมี การกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะทาํใหผู้ร้บับริการกลบัมาใช้
บรกิารซํา้อีก  

และ จากการศึกษาขา้งตน้ (A Parsu Parasuraman, 1985) ไดก้าํหนดตัวชีว้ดัคุณภาพ
บรกิารขึน้จากการไดร้บัผลวิจยัจากผูร้บับรกิาร แบ่งเป็น 5 หมวด ดงัต่อไปนี ้

1) การบริการที่เป็นรูปธรรม (Tangibles) คือบริการที่ลูกค้าสามารถคาดการณ์ได้ถึง
คณุภาพบริการดังกล่าว ซึ่งแสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ สถานที่ บุคลากร สภาพแวดลอ้ม และ 
อ่ืน ๆ 

2) ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร  (Responsiveness)  คือ ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความตอ้งการ ของ ลูกคา้  และ ผูร้บับริการสามารถเขา้รบับริการไดง้่าย และ 
ไดร้บัความสะดวกจากการใชบ้รกิาร รวมทัง้จะตอ้งกระจายการใหบ้รกิารไปอย่างทั่วถึง 

3) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) คือผู้ให้บริการต้องสามารถนําเสนอ
บรกิารท่ีดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการรบับรกิาร 

4) ความมั่นใจในการบริการ (Assurance) คือบรหิารที่ปลอดภยัจากอนัตรายความเสี่ยง
และให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่ ได้สัญญาไว้ต่อผู้รับบริการ และมีความถูกต้องเหมาะสมกับการ
ใหบ้รกิาร 

5) การดแูลเอาใจใส่  (Empathy)  คือ  ผูร้บับริการทุกคนย่อมตอ้งการ ใหผู้ใ้หบ้ริการเห็น
ถึงความสาํคญัของผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิารจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทั่วถึง 

จากการออกแบบความสาํคัญดา้นการสื่อสารไดม้ีการออกแบบดา้นการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(โซเชียลมีเดีย) ผูว้ิจยัไดม้ีการออกแบบการติดต่อและการกระจายข่าวซึ่ง
มุ่งเนน้ในการสง่สารใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ลือกรบัในหลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
ระหว่างรา้นอาหารและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารเป็นสาํคญัซึ่งไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและเอกสาร
งานวิจัย(Adglow, 2018) ไดม้ีการอธิบายว่ากลุ่ม Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตัง้แต่  18-34 ปี 
ที่มีอ  านาจการใชจ้่ายสงูสดุในทุกรุน่ภายในปี2018ธุรกิจต่างๆต่างถูกบงัคบัใหต้อ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
การเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้รโิภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุอย่างหนึ่งขอ
งการตอบรบัพฤติกรรมนีคื้อการน าโซเชียลมีเดียเขา้มารว่มพฒันาธุรกิจเป็นองคป์ระกอบ  
 

จากการออกแบบความสาํคัญของความเป็นมิตรของสถานที่เพื่อเอือ้อาํนวยต่อ
ภาพลกัษณ์และตอบรบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการไดส้อดคลอ้งกับเอกสารงานวิจัย (Design Council 
CABE team, 2010) ไดก้ล่าวว่าความงามในสถานที่ มอบความรูส้กึทัง้ทางภาพและประสบการณ์ 
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ทางอารมณจ์ากการศกึษาผูเ้ขา้รว่มในวนัเปิดงานเชิงคุณภาพและการศึกษาชาติพนัธุว์ิทยาพบว่าก
ารอา้งถึงสถานที่ทีมีความงามเป็นเรื่องง่ายความคิดเห็นของพวกเขาเก่ียวกับสิ่งที่ท าใหส้ถานที่  
นัน้สวยงามไดร้บัอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มที่สรา้งขึน้หรือธรรมชาติความรูส้ึกของชุมชนเช่นเดียว
กบัความทรงจ าและประสบการณส์ว่นตวัประสบการณ์เชิงบวกของสถานที่มกัไดร้บัอิทธิพลจากปัจ
จยัเหล่านีอ้ย่างนอ้ยหนึ่งอย่างสิ่งที่เกิดขึน้จากการคน้พบนีคื้อความงามในสภาพแวดลอ้มที่สรา้งขึ ้
นนัน้สามารถอา้งอิงไดอ้ย่างครบถว้นเป็นภาพหรือเป็นสว่นหนึ่งของประสบการณท์างอารมณท์ี่เก่ีย
วขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนเช่นความคิดถึงความทรงจ าการอยู่ร่วมกนัแบบชมุชนความรกัหรือความสงบสขุ
ซึ่งผูว้ิจยัพบว่าการสรา้งประสบการณท์างอารมณจ์ะท าใหส้ถานที่มีความส าคญัมากขึน้การลงทนุเ
วลาเงินและความพยายามในสถานที่สิ่งเหล่านีส้ามารถท าใหผู้ค้นมีแนวโนม้ที่จะพบความงามที่มา
กย่ิงขึน้จากการวิจยัพบว่าอาคารที่มีการสรา้งและบ ารุงรกัษามกัจะถูกยอมรบัในแง่ของความสวยง
ามสิ่งนีส้ามารถเห็นไดจ้ากตวัอย่างปฏิกิริยาของผูค้นที่มีต่ออาคารคลาสสิกซึ่งเป็นตวัอย่างที่แทจ้ริ
งของความงามที่ยอมรบักนัอย่างแพรห่ลายในหลายกลุม่อายุ 

ผูว้ิจัยไดม้ีการออกแบบสภาพแวดล้อมโดยรวมและพบว่าปัจจับของการใช้แสงที่
สง่ผลต่อความรูส้ึกมีสว่นสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการรา้นอาหารเป็นอย่างมาสอดคลอ้งกบัเอกสาร
และงานวิจยั (Martin E Dorf, 1992) ไดก้ลา่วว่าปัจจบุนัผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารมีความสนใจในการ 
ถ่ายภาพในรา้นอาหารเป็นส าคญัการถ่ายภาพที่สามารถดงึดดูแสงไดดี้จะสรา้งความประทบัใจให้
กับผู้ใช้บริการได้ง่ายเนื่องจากตอบสนองทางอารมณ์และเชิงเปรียบเทียบความรู้สึกต่อสี 
ความสว่าง และรูปรา่งของแสงภายในหอ้ง 

โดยการใชส้ีที่ผิดเพีย้นไปจากแสงธรรมชาติส่งผลใหเ้กิดความรูส้ึกเชิงลบได ้(Frable 
Foster Jr, 1995) กล่าวเพิ่มเติมในบทความว่าควรเลือกคุณภาพของแสงไฟมากกว่าปริมาณ 
ของจ านวนไฟส าหรบัธุรกิจบริการดา้นอาหารเนื่องจากอณุหภูมิของสีและแสงนัน้มีความสมัพนัธโ์
ดยตรงกบัสีที่ถกูตอ้งของอาหารและหากสีที่เลือกใชใ้หส้ีที่ผิดเพีย้นอาจส่งผลดา้นลบในประสบการ
ณข์องการใชบ้ริการไดเ้นื่องจากหลอดไฟที่วางขายโดยทั่วไปค่อนขา้งเป็นที่นิยมในการใชง้านเพรา
ะมีราคาถูกแต่กลบัแสดงสีที่ส่งผลเชิงลบมากที่สดุจากการศึกษาผูว้ิจยัแนะน าว่าควรใช้หลอดฟลอู
อเรสเซนตค์ณุภาพสงูในรา้นอาหารเพราะถึงแมจ้ะมีราคาที่สงูกว่าหลอดไฟทั่วไปถึงสามหรือหา้เท่
าแต่กลบัมีการแสดงผลที่ดีกว่าและไม่ท าใหส้ีของอาหารผิดเพีย้นการใชห้ลอดไฟที่มีมาตรฐานจึงมี
ผลส าคญัเป็นอย่างมากในการเปิดกิจการรา้นอาหารเพื่อใหเ้กิดการแสดงสีที่ดีและส่งผลใหผู้บ้ริกา
รเกิดความรูส้กึเชิงบวกในการเขา้มามีประสบการณก์ารรบัประทานอาหารใหม้ากที่สดุ 
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 ขั้นตอนที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว 
จ านวน 3 ท่าน  

ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในเรื่องของความสนใจใหม้ี
การนําผู้เชี่ยวชาญในการทําอาหารมาเพื่อสอนเพิ่มเติมสอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัย 
(Baumeister, 2007) แสดงใหเ้ห็นว่าผูท้ี่ไดร้บัขอ้มูลสั้นๆเก่ียวกับอาหารก่อนรบัประทานอาหาร  
รายงานว่าพวกเขาชอบอาหารมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัคนที่เพียงแค่นั่งลงและบรโิภคทนัทีการไ
ดใ้ชเ้วลาในมือ้อาหารนานขึน้กว่าการทานทนัทีจึงเป็นผลดีในแง่ของความสขุในการรบัประทานอา
หารการถ่ายภาพอาหารก็สามารถท าใหเ้รารูส้ึกอร่อยรว่มดว้ยแมว้่าผูถ้่ายมกัจะใชเ้วลาในการถ่าย
ภาพนาน 

และมีความเห็นตรงกนัในเรื่องของเอกลกัษณข์องรา้นอาหารซึ่งสอดคลอ้งกบัเอกสาร
และงานวิจยั (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) ว่าปรุงสตูรอาหารที่เป็นสตูรเฉพาะของทาง
รา้นหรือภายในทอ้งถิ่น จะสง่ผลดีต่อการเจรญิเติบโตทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารได ้
 

ขั้นตอนที ่6 การวิเคราะหข์้อมูล และ สรุปผล  
ซึ่งเกณฑท์ี่ผูต้อบแบบสอบถามแลว้มีความคิดเห็นตรงกันคือเรื่องของการบริการที่ดี

ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฏีคณุภาพการใหบ้รกิาร 
 (KOTLER & KELLER, 2006) กล่าวว่าสิ่งสาํคัญสิ่งหนึ่งในสรา้งคุณภาพระดับของ

การใหบ้ริการใหอ้ยู่เหนือกว่าคู่แข่ง  โดยเสนอคุณภาพที่อยู่เหนือความคาดหวัง  หากมากกว่าที่
ผูร้บับริการ ไดร้บัประสบการณ์ การใหบ้ริการที่เหนือกว่าสิ่งที่ตนคาดหวังไว ้ก็จะมี การกระจาย
ข่าวแบบปากต่อปาก ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะทาํใหผู้ร้บับริการกลบัมาใชบ้รกิารซํา้อีก และมีเกณฑท์ี่เห็น
ดว้ยเป็นอย่างมากในการทานอาหารเพื่อภาพลกัษณท์างสงัคมซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี  

Tikkanen (2007) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในบริบทการยอมรบัและยก
ย่องอาหารว่า การยอมรบัและยกย่องอาหาร จะเกิดขึน้เมื่อนักท่องเที่ยวได้ใหค้วามสนใจ และ 
ยอมรบัอาหารที่มีวฒันธรรมแตกต่างจากตนเอง การทาํอาหารแบบ Cooking Vacation จะทาํใหผู้ ้
ร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมใหม่ร่วมดว้ยซึ่งผูบ้ริโภคสนใจการเรียนรูว้ฒันธรรมใหม่เป็นอย่าง
มาก 
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ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาข้อมูลและออกแบบงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยค้นพบว่าความต้องการของกลุ่ม

ผูบ้รโิภคที่ผูบ้รโิภคตอ้งการเพิ่มเติมสามารถสรุปเป็นดา้นต่างๆไดด้งันี ้
ส าหรับผู้ท าวิจัยถัดไป 

อา้งอิงจากสถานการณแ์นวโนม้คนไทยในปัจจุบนัและการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร คนไทยมีพฤติกรรมการรบัรู ้และ มีแนวโนม้ใชจ้่ายเพื่อซือ้ประสบการณใ์นการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึน้ มีการนัดพบเพื่อนและคนรูจ้กัตามรา้นอาหารหรือรา้นกาแฟที่สวยงาม เพื่อถ่ายภาพ
และทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อเป็นความทรงจาํและ เก็บความทรงจาํลงบนโลกออนไลนโ์ซเชียลมีเดีย 
การท่องเที่ยวและรีวิวจึงมีแนวโนม้เติบโตขึน้เรื่อยๆ ซึ่งในประเทศไทยมีการเติบโตของเฟสบุ้คแฟน
เพจท่องเที่ยวอย่างไม่หยุดพัก และ เนื่องจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียมากขึน้เช่นนีปั้จจุบัน
ประชากรชาวไทยและชาวต่างชาติก็ใหค้วามคุน้ชินกับพฤติกรรมการรีวิวเป็นสาํคัญอีกทั้งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคมีความสนใจและตอ้งการหากิจกรรมเพื่อสามารถใชเ้วลากับเพื่อน ครอบครวั หรือคนรกั 
หรือพฒันาทกัษะเฉพาะตวัเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้สถานการณแ์ละความเครียดจากการดาํเนินชีวิตใน
ปัจจุบนั ทาํใหป้ระชากรมุ่งเนน้ หากิจกรรมเพื่อคลายเครียดมากขึน้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็น
ตวัเลือกใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกใชบ้ริการได ้แต่เนื่องจากในประเทศไทย จาํนวนของรา้นอาหารในการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารยังมีอยู่จาํนวนนอ้ย จึงมีช่องว่างทางส่วนแบ่งการตลาดค่อนขา้งมาก การหา
ขอ้แตกต่าง และ แนวทางในการพัฒนาธุรกิจจึงมีส่วนสาํคัญใหธุ้รกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารมี
ความยั่งยืนและเติบโตมากขึน้ในอนาคตได ้แต่เนื่องจากสถานการณโ์ควิด19 ที่เกิดขึน้ทางรฐับาล
จึงมีขอ้จาํกดับางส่วนในธุรกิจเช่นมาตรการฉกุเฉินที่ไม่สามารถนั่งทานอาหารไดท้ี่รา้น การปรบัตวั
ในอนาคตอาจเป็นการท่องเที่ยวแบบการทําอาหารออนไลน์ ด้วยการจองล่วงหน้าเพื่อทางผู้
ประกอบธุรกิจจัดส่งสินค้าวัตถุดิบไปให้ถึงบ้าน และ มีการเรียนผ่านออนไลน์จากเชฟ ดัง
หลากหลายประเทศดว้ยประสบการณท์ี่เพิ่มมากย่ิงขึน้  
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รบัประทานอาหารในการท่องเที่ยว (นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) 
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