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การศึกษาครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แบบ คุกกิง้
เวเคชั่น ใน ประเทศไทยโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ นําข้ อ มูลพฤติ กรรมผู้บ ริโภคที่มี ผ ลต่ อ การท่ อ งเที่ ยวเชิงอาหารแบบ
Cooking Vacation ไปพัฒนา เพื่อวิเคราะห์และจัดการเรื่องบริหารธุรกิจบริการอาหารแบบ Cooking Vacation เพื่อนํา
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลไปวิเคราะห์เพื่อจัดการต้นทุน เพื่อนําผลสรุปของการวิจยั ไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
แผนการตลาดธุรกิจบริการอาหารแบบ Cooking Vacation โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ และ การสัมภาษณ์เชิงลึก
ออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ซึ่งในการวิจัยครัง้ นีผ้ ู้วิจัยได้ ใช้วิธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒ นาแบ่งออกเป็ น 6
ขัน้ ตอน ผลการวิจัยพบว่า ขัน้ ตอนที่หนึ่งผูว้ ิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ จากกรณีศึกษา
Cooking Vacation ใน ประเทศญี่ปนุ่ สเปน และ ไทย ทราบว่าผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่สนใจ ความเป็ นเอกลักษณ์ของพืน้ ถิ่น
โดยมีการเรียนกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารมีพนักงานคอยดูแลและสื่อสารได้หลากหลายภาษา มีการบริการที่ดีและเป็ น
มิ ต รมี ร ะยะเวลาในการเรี ย นที่ เหมาะสมขั้น ตอนที่ ส องผู้วิ จั ย ได้ส อบถามบุ ค คลทั่ ว ไปนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย และ
ต่างประเทศ อายุ 22 - 45 ปี ผลพบว่า มีผทู้ าํ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 22-30 ปี ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง
เอกชนพนักงานบริษัท มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท โดยมีกระบวนการสําคัญ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค 5
ขัน้ ตอนได้แก่ 1.วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย 2.ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม 3.ความสําคัญในการเพิ่มคุณค่ าทางสังคม 4.
ความเหมาะสมทางการสื่อสาร 5.ความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่รา้ นขัน้ ตอนที่สามผูว้ ิจัยได้สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญจึง
พบว่า มีปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเลือกร้านอาหารเพื่อการรีวิว และ ด้านความคาดหวังต่อธุรกิจ ความพร้อมสถานที่ การ
สื่อสารของพนักงานการบริการ และ การจัดสรรเวลาในการร่วมกิจกรรม ขัน้ ตอนที่สี่ผวู้ ิจยั ได้วางแผนพัฒนาธุรกิจโดยแบ่ง
ออกเป็ นสองส่วนคือส่วนที่1การออกแบบโมเดลธุรกิจ ส่วนที่2 การ ออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์ ขัน้ ตอนที่หา้ ผูว้ ิจัยได้นาํ ผล
การศึก ษาและการออกแบบในขั้น ตอนที่ สี่ ม าขอคํา แนะนํา จากเชี่ ย วชาญประเมิ น คุ ณ ภาพจํา นวน 3 ท่ า น พบว่ า
ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ สามท่านมีความเห็นตรงกันและ อยากให้เน้นเรื่องความเอกลักษณ์ทางธุรกิจเป็ นสําคัญ ขัน้ ตอนที่หกการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลเพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปประกอบใช้กับธุรกิจ ได้ในอนาคต
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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.

Keyword : Cooking Vacation, Tourism gastronomy, Business development plans
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เนื่องจากสถานการณ์ท างการท่องเที่ยวไทยในปั จ จุบัน เติบโตขึน้ เป็ นจํานวนมากจึ ง
ส่งผลให้มีประชากรจํานวนมากในประเทศไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มี ความต้องการ
ทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งจากข้อมูลจากการสํารวจประเภทของการท่องเที่ยว UNWTO
จะกําหนดได้ 3 ประเภท ดังนี ้ 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 2. รูปแบบการท่องเที่ยว
ในแหล่งวัฒนธรรม 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจ (UNWTO, 2012)
ซึ่งในปั จจุบันการท่องเที่ยวทั้งสามประเภทได้รบั ความสนใจอย่างมากจึงส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารเติบโตขึน้ เช่นกันเพราะอาหารเป็ นองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สาํ คัญประการ
หนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากอาหารสามารถบอก
ถึงเอกลักษณ์ของพืน้ ที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทัง้ สามารถนําเสนอประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะเป็ น
“ความสนใจพิ เศษ” โดยมี อ าหารเป็ น ปั จ จัย หลัก ในการสร้างประสบการณ์ ผ่ านกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว (ภัทรพร พันธุรี, 2558)
และทางภาครัฐ ได้มี นโยบายการพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงอาหารนับเป็ นศักยภาพที่ มี
บทบาทสําคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เนื่องจากนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์เป็ นการขับเคลื่อนที่นาํ ไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมและเป็ นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทยในปี พ .ศ. 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการ
ร่วมมือกับบริษัทมิชลินทราเวลพาร์ทเนอร์เพื่อดําเนินงานโครงการ The Michelin Guide Thailand
โดยมีระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 เพื่อสนับสนุนและผลิตคู่มือแนะนําร้านอาหารไทยที่ผ่าน
การคัดเลือกจากมิชลินและส่งเสริมให้นกั ท่องเที่ยวทั่ วโลกได้สมั ผัสประสบการณ์ ด้านอาหารและ
การท่ องเที่ ยวของไทยผ่ าน การจัด ทําคู่มื อแนะนําร้านอาหารและที่ พักในกรุ งเทพฯ ซึ่งจะเป็ น
โครงการที่มีศักยภาพที่ทาํ ให้รา้ นอาหารไทยและสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นจุดหมายปลายทางของการ
เดินทาง นอกจากนีป้ ระเทศไทยเป็ นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมท่ องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก
UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครัง้ ที่ 4 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นโอกาสในการ
ส่ง เสริม การท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เป็ น ที่รูจ้ ักมากขึน้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู แ้ ละ
ผู้เชี่ ย วชาญ ด้า นอาหาร รวมถึ ง สนั บ สนุ น นโยบายในการนํา รายได้เข้า สู่ ป ระเทศไทยผ่ า น
อุตสาหกรรมทางด้านอาหาร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) และ จากข้อมูลของรายงาน
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ภาวะเศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว Tourism Economic Review (พรรณี สวนเพลง และ คณะ, 2559)
พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จํานวน 456,0000 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 จากรายได้อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวทัง้ หมด และ นอกเหนือจากที่พกั
การซือ้ ของที่ระลึก การทํากิจกรรมอื่นๆ นักท่องเที่ยวนิยมใช้เวลาในการทํากิจกรรมทางด้านอาหาร
ขณะเดินทางท่องเที่ยว
จากข้อมูลข้างต้น จึงทําให้มองเห็นแนวโน้มในการแข่งขันธุรกิจเชิงอาหาร ซึ่งกระทรวง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ระบุประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดังนี ้ 1. Food Tours
เป็ นรู ปแบบของการทําแพ็ กเกจทัวร์ให้นักท่องเที่ยวเลือก โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อสัม ผัสรสชาติ
อาหารท้องถิ่นเรียนรู ถ้ ึงประวัติความเป็ นมา วัฒ นธรรม โดยมีไกด์ผู้เชี่ ยวชาญด้านอาหาร และ
เครื่องดื่มของแต่ละท้องถิ่นเป็ นผูน้ าํ ทัวร์ 2. Food Festival หรือ เทศกาลอาหาร และ 3. Cooking
Vacation คือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาเรียนรูถ้ ึงวิธี การทําอาหารของแต่ละท้องที่
โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาหารประเภทนีส้ ว่ นมากจะมีความสนใจในอาหารของ
ท้องถิ่นนัน้ ๆ และมีความต้องการที่จะสามารถทําอาหารเหล่านัน้ ด้วยตนเองได้เมื่อพวกเขาเดินทาง
กลับถึงถิ่นที่พกั อาศัยของตนเอง โดย 2 ประเภทแรกเป็ นที่นิยมในประเทศไทย และ มีแบบแผนใน
การท่องเที่ยวที่ชดั เจน แต่การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเภท Cooking Vacation ยังไม่มีแบบแผน
ที่ชดั เจนในประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017a) ซึ่งสําหรับบางประเทศได้มีความ
ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประเภท Cooking Vacation เป็ นอย่างดีเพราะเป็ นการ
ท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติของพืน้ ที่ วัฒ นธรรม การบริการ การเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว
การเป็ น เจ้าบ้านที่ ดี และ เอกลัก ษณ์เฉพาะพื ้น ที่ รวมถึงเป็ นประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ย ว
โดยเฉพาะการลิม้ รสอาหาร การได้เรียนรูว้ ิธีทาํ และลงมือทําอาหารด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็ นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ปี ระทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว
และ จากข้อมูล ของ บริษัท แบรนด์บุฟ เฟต์ จํากัด ได้กล่าวไว้ว่าผูบ้ ริโภคไม่ ได้มีความ
สนใจที่จะเลือกทานอาหารด้วยปั จจัยความอร่อยของอาหารอย่างเดียว แต่กลับสนใจเรื่องของ
ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารและบริการที่ดีมาเป็ นอันดับแรกผูบ้ ริโภคมีความต้องการที่
จะใช้จ่ า ยในราคาแพงเพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคอาหารและบริ ก าร และ ถ้ า หากมองในมุ ม มอง
ผูป้ ระกอบการถ้าหากต้องการตอบโจทย์ปัจจัยในการเลือกรับประทานอาหาร การทําธุรกิจอาหารที่
มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคตจึงเป็ นการขายประสบการณ์ท่ีมากกว่ารสชาติให้แก่ผบู้ ริโภค (บริษัท
แบรนด์บฟุ เฟต์ จํากัด, 2562)
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ดังนั้นผู้วิจัย จึ งทําการศึกษาเรื่องการศึกษา และ พัฒ นารู ป แบบการท่องเที่ยวเชิ ง
อาหาร แบบ Cooking Vacation เพื่ อ นํา ผลไปใช้ ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ทาง ด้า นรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร แบบ Cooking Vacation เพื่อสร้างความเข้าใจผูบ้ ริโภค สร้างผลกําไรให้เพิ่ม
มากขึน้ ตลอดไปจนถึงสร้างความอยู่รอดในธุรกิจ และ นําผลข้อมูลการวิจยั นีไ้ ปใช้เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการดําเนินการธุรกิจได้
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacation

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง เพื่อศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking
Vacation Tourism เพื่ อ พัฒ นาแนวทางในการทําธุ รกิ จ บริก ารอาหารแบบ Cooking Vacation
ผู้วิจัย ได้เลื อ กใช้ก ารวิจัยเชิ งปริม าณ สําหรับ การศึกษาครัง้ นี ้ โดยเลือ กใช้วิธี การสํารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึน้ และได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากร 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มี พ ฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดย มี
จํานวนประชากรของนักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวในประเทศ จํานวน 35,591,968 คน(กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)และอ้างอิงจากจํานวนประชากรสถิติประชากรไทยที่เป็ น กลุม่ การใช้
จ่ายมากที่สดุ ในแอพพลิเคชั่น ชิม ช้อป ใช้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2562)
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร โดยมีจาํ นวนประชากรของนักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวในประเทศ จํานวน 125,471,265
คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ประชากร 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศ
ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไป ที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ในประเทศไทย จํานวน 100 คน
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2. ผูม้ ีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวจํานวน 3
คน โดยมีเกณฑ์การเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญจากยอดผูต้ ิดตามผ่านช่องทางออนไลน์จาํ นวนเกิน 500,000
คนขึน้ ไป
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยทางการตลาด (4Ps) และ ปั จจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ในการเลือกรับประทานอาหาร
แบบมีประสบการณ์รว่ ม
นิยามศัพท์เฉพาะ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว และมี ค วามสนใจในด้า นอาหารอย่ า งแท้จ ริง นอกจาก
นักท่องเที่ยวจะได้รบั ประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการ
รับประทานอาหารท้องถิ่น อาหารพืน้ เมืองหรือ อาหารขึน้ ชื่อของพืน้ ที่นนั้ ๆ (เบญจมาภรณ์ ชํานาญ
ฉา, 2561)
Cooking Vacation หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อศึกษาเรียนรูถ้ ึงวิธีการ
การทําอาหาร ของแต่ ล ะท้อ งที่ โดยนัก ท่ องเที่ ย วที่ เข้าร่วมการท่ องเที่ ย วเชิ ง อาหารประเภทนี ้
ส่วนมากจะมีความสนใจในอาหารของท้องถิ่นนัน้ ๆ และมีความต้องการที่จะสามารถทําอาหาร
เหล่านัน้ ด้วยตนเองได้ เมื่อพวกเขาเดินทางกลับถึง
ถิ่นที่พกั อาศัยของตนเอง
ปัจจัยทางการตลาด (4PS) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดซึ่งมีส่วนในการศึกษาปั จจัย
และ ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ผลิตภัณ ฑ์ Product ราคา Price
ช่ อ งทางการจําหน่ าย Place และ กิ จ กรรมส่ง เสริม การขาย Promotion (Kotler & Armstrong,
1996)
คุณ ภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผูบ้ ริโภค โดยสามารถวัดได้จากความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค (Bitner Marry Jo,
1992)
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ผูใ้ ช้บริการ หมายถึง ผูท้ ่ีเข้ามาใช้บริการธุรกิจ หรือ กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปที่ตอ้ งการ
ที่จะเข้ามาใช้บริการธุรกิจ
เมนู อ าหาร หมายถึ ง สื่ อ แผ่ น พั บ หรื อ สื่ อ ออนไลน์ ท่ี แ สดงถึ ง ชื่ อ รายการบริ ก าร
ประกอบด้วยราคา ชื่ อสินค้า รายละเอียด ภาพที่แสดงถึงสินค้าเพื่อสื่อสารการบริการในความ
เข้าใจที่ตรงกันทางการสื่อสารระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ
แบรนด์ไกด์ไลน์ (Brand Guideline) หมายถึง คือรูปแบบการให้ขอ้ มูลในเชิงการสร้างอัต
ลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์โดยผ่านการกําหนดข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบ
ของแบรนด์แ ละกฏเกณฑ์ต่างๆเกี่ ย วกับ แบรนด์ เพื่ อ ให้ส ะดวกต่อ การนําไปใช้ง านต่ อไป โดย
นําเสนอผ่านรู ปแบบตัวอย่างสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า brand book , brand bible หรือ style
guide
เจเนอเรชั่นยัม (Generation Yum) หมายถึง กลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หรือเรียกว่าเจ
เนอเรชันวาย หรือมิลเลนเนียล ซึ่งเป็ นกลุ่มที่แสดงตัวตนผ่านไลฟ์ สไตล์แบบใหม่หลากหลายด้าน
และด้านที่ได้รบั ความนิยมในการแสดงออกมากที่สดุ คือไลฟ์ สไตล์ดา้ นอาหาร
ประโยช์นของการวิจัย
1. เพื่อนําข้อ มูล พฤติ กรรมผู้บ ริโภคที่ มี ผลต่อการท่อ งเที่ย วเชิ ง อาหาร แบบ Cooking
Vacation ไปพัฒ นา เพื่ อ วิ เคราะห์แ ละจัด การเรื่ อ งบริห ารธุ รกิ จ บริก ารอาหารแบบ Cooking
Vacation
2. เพื่อนําข้อมูลปั จจัยที่มีผลไปวิเคราะห์เพื่อจัดการต้นทุนและทําเลในการทําธุรกิจที่
เหมาะสม
3. เพื่ อนําผลสรุ ปของการวิจัยไปปรับ ปรุ งและพัฒ นากลยุท ธ์ท่ีเหมาะสมกับแผนการ
ตลาดธุรกิจบริการอาหารแบบ Cooking Vacation

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยหัวข้อ เรื่อง การศึกษา และ พัฒ นารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งอาหาร
แบบ Cooking Vacation ในประเทศไทยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็ นความรูป้ ระกอบในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาหัวข้อต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
2. ทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพของการบริการ
4. แนวคิดกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจและวัฒนาการของการคิดเชิง
ออกแบบ
5. แนวคิดเรื่องการออกแบบ Brand Guidelines
6. แนวคิดเกียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า
7. แนวคิดเรื่องพื้นฐานของการเลือกร้านอาหารที่มี Theme Concept
8. แนวคิดเรื่องการออกแบบเมนูท่สี ง่ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค
9. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
รวีวรรณ โปรยรุ่ง โรจน์ (2551) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการในการดําเนิน
การใดๆที่บุคคลหนึ่งได้อาํ นวยความสะดวกช่วยเหลือหรือตอบสนองความต้องการแก่บุคคลอื่น
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลนัน้ (Webster’s, 1979) ได้กล่าวว่าการบริการคืออาชีพของ
ผูท้ ่ีมีหน้าที่ในการให้ ดังนั้นการบริการ หมายถึง กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ที่ไม่ สามารถจับต้องได้
เพราะไม่สามารถคงอยู่ได้ยาวนาน เฉกเช่น สินค้า ซึ่งบริการนัน้ คือสิ่งที่บุคคลหรือคณะบุคคล ส่ง
มอบให้กบั ผูอ้ ่นื ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผูอ้ ่นื
คุณภาพการให้บริการ (KOTLER & KELLER, 2006) กล่าวว่าสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในสร้าง
คุณภาพระดับของการให้บริการให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพที่อยู่เหนือความคาดหวัง
หากมากกว่าที่ผรู้ บั บริการ ได้รบั ประสบการณ์ การให้บริการที่เหนือกว่าสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ ก็จะมี
การกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทําให้ผรู้ บั บริการกลับมาใช้บริการซํา้ อีก
จากการศึกษาข้างต้น (A Parsu Parasuraman, 1985) ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั คุณภาพบริการ
ขึน้ จากการได้รบั ผลวิจยั จากผูร้ บั บริการ แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
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1) การบริการที่เป็ น รู ป ธรรม (Tangibles) คือ บริการที่ ลูกค้าสามารถคาดการณ์ได้ถึ ง
คุณภาพบริการดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นเป็ นรูปธรรม ได้แก่ สถานที่ บุคลากร สภาพแวดล้อม และ
อื่น ๆ
2) ความรวดเร็วในการให้บริการ (Responsiveness) คือ ผูใ้ ห้บริการต้องมีความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการ ของ ลูกค้า และ ผูร้ บั บริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และ
ได้รบั ความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทัง้ จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง
3) ความน่ าเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจได้ (Reliability) คื อผู้ให้บ ริก ารต้อ งสามารถนํา เสนอ
บริการที่ดีท่สี ดุ ให้แก่ลกู ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการรับบริการ
4) ความมั่นใจในการบริการ (Assurance) คือบริหารที่ปลอดภัยจากอันตรายความเสี่ยง
และให้บ ริก ารที่ ต รงกับ สิ่ ง ที่ ได้สัญ ญาไว้ต่ อ ผู้รับ บริก าร และมี ค วามถูก ต้อ งเหมาะสมกับ การ
ให้บริการ
5) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) คือ ผูร้ บั บริการทุกคนย่อมต้องการ ให้ผใู้ ห้บริ การเห็น
ถึงความสําคัญของผูร้ บั บริการ ผูใ้ ห้บริการจึงต้องให้ความสําคัญกับผูร้ บั บริการได้อย่างทั่วถึง
2. ทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเทีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงอาหารความสัมพันธ์ของทฤษฎีมาส
โลว์ กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
จากการวิจยั ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศฟิ นแลนด์ (Tikkanen, 2007) กล่าว
ว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า ง ทฤษฎี ม าสโลว์ และ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร แบบหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ ซึ่งเป็ นความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ 5 ประการ ดังนี ้
2.1 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารกั บ ความต้ อ งการทางร่ า งกาย Hjalagerend
Richards (2002)
ได้กล่าวไว้ว่า อาหารมีส่วนในการช่วยดึงดูดใจในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้
(Tikkanen, 2007) ได้ก ล่ าวว่ า ในปี 1960 มี นัก ท่ อ งเที่ ย วจํานวนมากที่ เลื อ กการล่อ งเรือ จาก
ประเทศ ฟิ นแลนด์ ไป ประเทศสวีเดน เพราะในปี 1960 ห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้า มีของจัด
จําหน่ายในจํานวนน้อย แต่การเดินทางด้วยเรือสําราญ ทําให้ได้ซือ้ สินค้าปลอดภาษี เช่น เหล้า
และ ได้ลิ ม้ ลองรสชาติ อ าหารต่ า งประเทศ ในราคาที่ ส มเหตุส มผล จึ ง สรุ ป ได้ว่ า อาหารและ
เครื่องดื่ม เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวในปี 1960 เลือกเดินทางแบบล่องเรือสําราญ
2.2 การท่องเทีย่ วเชิงอาหารกับความต้องการความปลอดภัย
นอกจากการคํานึงถึงรสชาติของอาหารแล้วความปลอดภัยในการรับประทาน
อาหารก็เป็ นส่วนสําคัญ ในการรับประทานอาหารและถือได้ว่าเป็ นองค์ความรู ท้ ่ีนักท่องเที่ยวเชิง
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อาหารให้ค วามสนใจเป็ นอย่างมาก (Tikkanen, 2007) ได้ค้น พบและกล่าวไว้ว่า การแสวงหา
ความรู แ้ ละเพิ่ม พูน องค์ความรู ด้ ้านอาหาร ความปลอดภัย และ สุขอนามัย (Food Safety) ใน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็ นแรงจูงใจหลักที่ทาํ ให้ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านอาหารกว่า 400 คนได้ เข้าร่วม
ประชุมระดับนานาชาติ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2003
2.3 การท่องเทีย่ วเชิงอาหารกับความต้องการเชิงสังคม
ในหลากหลายประเทศ อาหารได้ก ลายเป็ นปั จ จั ย สํา คั ญ ในการดึ ง ดู ด นั ก
ท่องเที่ยวให้เข้าร่วมงานเทศกาล และ ประเพณี (Getz, 1991) ซึ่ง (Tikkanen, 2007) ได้กล่าวว่า
อาหารช่วยในการปฏิสัม พันธ์ทางสังคม จากกรณี ศึกษา เทศกาลเบียร์ ในเมื องมิวนิค ประเทศ
เยอรมัน พบว่ามีการพบปะ พูดคุย และทําความรูจ้ กั ระหว่างนักท่องเที่ยว ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ผูป้ ระกอบการ และร ระหว่างผูป้ ระกอบการด้านอาหาร กับ บริษัทผลิตอาหาร
2.4 การท่องเทีย่ วเชิงอาหารกับความต้องการ การยอมรับและยกย่อง
Tikkanen (2007) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในบริบทการยอมรับ
และยกย่องอาหารว่า การยอมรับและยกย่องอาหาร จะเกิดขึน้ เมื่อนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจ
และ ยอมรับอาหารที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากตนเอง เช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ ปนุ่ ให้ความสนใจ
และยอมรับการรับประทานอาหารถิ่นของประเทศฟิ นแลนด์เป็ นต้น
2.5 การท่ อ งเที่ยวเชิ งอาหารกั บ ความต้องการประสบความสาเร็จ เพราะ
การทานอาหารคือแรงบันดาลใจ
Tikkanen (2007) ได้กล่าวว่านักท่องเที่ยวหลายคนจึงไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
รับประทานอาหารเพี ยงอย่างเดียว แต่มี พ ฤติกรรม ที่ต้องการเพิ่ม พูนความรู แ้ ละทักษะในการ
ประกอบอาหารร่วมด้วยเพื่อพัฒนาการทําอาหารของตนเอง หรือ ต้องการการศึกษาเพื่อประกอบ
ธุรกิจของตนเอง จึงมีนักท่องเที่ยวหลากหลายคนให้ความสนใจในงานนิทรรศการทางด้านอาหาร
ในต่างประเทศเป็ นอย่างมาก เพื่อ เพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติม
ดังนั้นการศึกษา และ พัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แบบ Cooking Vacation
ในประเทศไทยจําเป็ นต้องศึกษารูปแบบของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ของนักท่องเที่ยว
การศึ ก ษาปั จ จัย เหล่ า นี ้จ ะส่ ง ผลให้ผู้วิ จัย ทราบถึ ง รู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารแบบ
Cooking Vacation ในที่สดุ
3.แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพของการบริการ (Service Quality Evaluation)
การประเมินคุณภาพของการบริการน้ัน ใช้ทฤษฎีการ ประเมินคุณภาพของการบริการ ที่
เรียกว่า Service Quality model หรือที่เรียกสัน้ ๆ ว่า SERVQUALน้ัน(Zeithaml & Parasuraman,
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1993) ได้ให้คาํ จํากัดความว่า “เป็ น กรอบคุณภาพการบริการ (Service Quality Framework)” ซึ่ง
ได้พฒ
ั นาขึน้ ในในทศวรรษ 1980 และได้มีการปรับปรุง Model ขึน้ ใหม่ ในต้นทศวรรษ 1990 และ
โดยปรับลดปั จจัยการกํา หนด คุณ ภาพเหลือเพียง 5 มุม มอง เรียกว่า SERVQUAL Dimension
และใช้ตวั ย่อว่า RATER ได้แก่
การประเมินคุณ ภาพของการบริการ จะใช้ทฤษฏีการประเมินคุณภาพของการบริการที่
เรียกว่า Service Quality model หรือ SERVQUAL ซึ่ง (Zeithaml & Parasuraman, 1993) นัน้ ได้
มี ก ารให้ค ํา จํา กั ด ความว่ า เป็ นกรอบสํา คั ญ ของคุ ณ ภาพการบริ ก าร หรื อ Service Quality
Framework ซึ่งได้มี การพัฒ นาขึน้ ในทศวรรษ 1980 และได้มี การปรับปรุ งโมเดลขึน้ ใหม่ ในต้น
ทศวรรษ 1990 โดยมี ปั จ จัย การกําหนดคุณ ภาพของการบริก ารเหลื อ เพี ย ง 5 มุม มองเรีย กว่ า
SERVQUAL Dimension และใช้ตวั ย่อว่า RATER ได้แก่
3.1 (R: Reliability) ความน่าเชื่อถือ
หมายถึงผูใ้ ห้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อให้บริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า ตามที่ได้ให้สญ
ั ญาไว้
3.2 (A: Assurance) การสร้างความมั่นใจ
หมายถึง เมื่อมีลกู ค้าเข้ามาติดต่อบริการ ผูใ้ ห้บริการควรมีการแสดงพฤติกรรมที่
สร้างความมั่นใจให้กบั ลูกค้า และ มีวาจาที่สภุ าพอ่อนน้อมพร้อมให้บริการและทราบถึงข้อมูลการ
ทํางานรวมทัง้ เต็มใจบริการอย่างดี
3.3 (T: Tangibles) องค์ประกอบทางกายภาพ
หมายถึง สิ่งที่มองเห็นหรือจับต้องได้ดว้ ยสายตาเช่น ความสวยงามของสถานที่
ความทันสมัย บุคลากรที่มีบคุ ลิกภาพที่ดีและมีความเป็ นมืออาชีพ และ สิ่งอานวยความสะดวก
3.4 (E: Empathy) การดูแลเอาใจใส่
หมายถึ ง การตอบสนองลู ก ค้า พร้อ มให้ค วามสนใจลูก ค้า ในคราวเดี ย วกั น
ซึ่งควรเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการสิ่งใดและเอาใจใส่ลกู ค้ามีการตอบสนอง
ในการบริการได้อย่างดี
3.5 (R: Responsiveness) ความรวดเร็วในการให้บริการ
หมายถึ ง ความตั้ ง ใจที่ แ สดงถึ ง ความพร้อ มบริ ก ารด้ว ยความรวดเร็ ว และ
ยินดีท่จี ะให้บริการลูกค้าอย่างทันท่วงทีเสมอ
(Lovelock C & Wright R, 2002) ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของ Quality Gap หรือ ช่องว่าง
ของคุณภาพ ว่า หากเรามีการบริการในระดับที่อยู่เหนือกว่าความคิดและความปราถนา จะช่วย
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สร้างให้การดําเนินการหรือบริการนัน้ มีความพิเศษและสร้างความประหลาดใจให้ผรู้ บั บริการมาก
ขึน้ และสามารถทําให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจได้ และ รับรูว้ ่าเป็ นบริการที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ
(Siadat Seyed Hossein, 2008) ได้มี ก ารกล่ า วในงานวิ จัย เรื่อ ง Measuring service
quality using SERVQUAL model: A case study of E-retailing in Iran จากการวิจัยนีไ้ ด้แสดง
ให้เห็นว่า การให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่าและมีคณ
ุ ภาพการบริการที่สงู จะนําไปสูก่ ารสร้างผลกําไร
ที่ดี และมีความชัดเจนด้านคุณภาพการบริการ และ การบริการควรเป็ นสิ่งที่คาํ นึงถึงและประเมิน
เป็ นอันดับแรกเพื่อที่จะได้มีการปรับปรุง คุณภาพของการบริการ
4.แนวคิดกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจและวัฒนาการของการคิดเชิง
ออกแบบ
(Brown Tim, 2008) ได้สร้างแนวคิดเรื่องการคิดเชิงนักออกแบบ (Design Thinking) ซึ่ง
เป็ นแนวคิดยุคแรกเริ่มของ การผสานการคิดเชิงออกแบบกับการขับเคลื่อนธุรกิจ โดย แก่นของ
แนวคิ ด นี ้คื อ การให้ค วามสํา คัญ กับ การคิ ด อย่ า งนั ก ออกแบบกับ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก คน
กระบวนการ Design Thinking นี ้ ประกอบด้วยกัน 5 ขัน้ ตอนได้แก่
4.1 Empathize
การทําความเข้าใจ กลุม่ เป้าหมาย
4.2 Define
การระบุปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไข กล่าวคือในบางครัง้ สามารถออกแบบแก้ไขได้ทุก
ปั ญหาภายในคราวเดียว แต่ถา้ ไม่สามารถทํา ได้ย่อมต้องจัดลําดับความสําคัญในการทําก่อนทํา
หลัง
4.3 Ideate
ระดมสมองเสนอ Solution ในการจัดการและหรือการออกแบบ
4.4 Prototype
สร้างหุ่นลองในขนาดเท่าจริงใน กรณีเป็ นผลิตภัณฑ์ หรือเขียนแผนการในกรณี
เป็ นงานบริการ
4.5 Test
นําไปทดสอบเพื่อนําข้อดีมาใช้และนําข้อเสียมาปรับปรุง
5. แนวคิดเรื่องการออกแบบ Brand Guidelines
แนวคิดเรื่องการออกแบบ brand guideline คือรู ปแบบการให้ขอ้ มูลในเชิงการสร้างอัต
ลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์โดยผ่านการกําหนดข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบ
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ของแบรนด์แ ละกฏเกณฑ์ต่างๆเกี่ ย วกับ แบรนด์ เพื่ อ ให้ส ะดวกต่อ การนําไปใช้ง านต่ อไป โดย
นําเสนอผ่านรู ปแบบตัวอย่างสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า brand book , brand bible หรือ style
guide
(Andrys, 2019) ได้อธิบายว่า brand guideline นั้นเป็ นเหมือนคู่มื อสําหรับการใช้งาน
และการสื่อสารแบรนด์ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดการว่าอยากให้หนุ้ ส่วนหรือผูท้ ่ีถือกรรมสิทธิ์ใน
กิจการมีแนวทางในการดําเนินกิจการให้เป็ นระเบียบได้อย่างไร ซึ่งเอกสารชุดนีจ้ ะช่วยควบคุมการ
สื่ อ สารทั้ง ภายในองค์ก ร และ ภายนอกองค์ก รได้เป็ น รู ป แบบเดี ย วกัน รวมถึ ง การออกแบบ
การตลาดและการออกแบบสื่ อ โฆษณา ซึ่ ง เหมาะสมกับ ผู้ป ระกอบกิ จ การที่ ต้อ งการควบคุม
ภาพรวมหรือต้องการรายละเอียดในการทําแบรนด์และดําเนินกิจการเป็ นอย่างมาก
5.1 ข้อมูลแบรนด์ Brand Information
ภายในเอกสารควรมี ก ารให้ข้อ มู ล ภาพรวมเกี่ ย วกับ แบรนด์ หรื อ หากจัด ทํา
หลังจากที่มีการทําแบรนด์ขึน้ มาใหม่จากแบรนด์เดิมที่ มีอยู่ควรมีการจําแนกแนวทางในการทําแบ
รนด์ขึน้ มาใหม่เพื่อเป็ นการชีแ้ จงแนวทางที่ควรดําเนินการต่อในอนาคตเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงมีการ
แก้ไขแบรนด์เดิมเพื่อนํามาสู่ภาพลักษณ์องค์กรในปั จจุบนั ซึ่งควรมีการแจ้งชัดเจนในสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนีข้ อ้ มูลยังตอกยํา้ ถึงความหมายและตัวตนของแบรนด์ ได้แก่
ค่านิยม วิสยั ทัศน์ และ ปรัชญา รวมถึงด้านการใช้เสียงในการสื่อสารแบรนด์ผ่านตัวตน 4 แนวทาง
นี ้จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ท ํา ให้แ บรนด์มี เอกลัก ษณ์ ท่ี ชัด เจน ส่งผลให้เกิ ด ความโดดเด่ น ช่ ว ยให้แบรนด์มี
ภาพลักษณ์เป็ นที่จดจําและไปในทิศทางเดียวกัน สร้างการรับรูแ้ ละเพิ่มความเข้าใจได้ทงั้ หมด
5.2เอกลักษณ์ของแบรนด์
เอกลักษณ์ของแบรนด์เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ตอ้ งทําการสื่อสารออกมาอย่าง
ชัดเจนโดยจะประกอบด้วย 4 หัวข้อดังนี ้
5.2.1 โลโก้ หรือ เครื่องหมายทางการค้า
โลโก้คือเครื่องหมายทางการค้าที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทางการสื่อสารทั้
งหมดเพื่อให้เป็ นตัวแทนให้คนเกิดความรับรูใ้ นแบรนด์โดยจะมีการนาเสนอออกมาเป็ นภาพเชิงกร
าฟฟิ คหรือสัญลักษณ์ท่บี ่งบอกชื่อแบรนด์และการจดจาแบรนด์ซ่งึ มักจะนิยมวางลงบนพืน้ ขาวหรื อ
พืน้ สีการจัดทาข้อมูลของการนาไปใช้โลโก้นนั้ สามารถควบคุมภาพลักษณ์ของแบรนด์ทงั้ หมดและ
ป้องกันการนาโลโก้ไปใช้ในทิศทางที่ไม่ถกู ต้องอีกด้วยการมีการควบคุมภาพลักษณ์นนั้ สาคัญเป็ นอ
ย่างมากหากไม่อยากให้ผูท้ ่ีพบเห็นตีความหรือเกิ ดความเข้าใจผิดหรือนาไปดัดแปลงจึงควรมีก าร
ชีแ้ จงข้อมูลขององค์ประกอบของโลโก้เช่นเรื่องของการใช้การใช้ตวั อักษรการห้ามนาไปเปลี่ยนสีรว

12
มถึงห้ามเคลื่อนย้ายตาแหน่งหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งอันก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางการ
รับรูใ้ นอนาคตได้
5.2.2 สี
การใช้สีจะส่งผลถึงการรับรูข้ องแบรนด์ได้เป็ นอย่างดีและเกิดการรับรูต้ ่อควา
มรู ส้ ึกได้อย่างมากซึ่งสีจะสามารถทาให้การออกแบบโดยรวมส่งผลไปในทิศทางเดียวกันทัง้ หมด
การจัดเตรียมสีให้เป็ นสีหลักของการสร้างแบรนด์เพื่อกาหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์จึงเป็ นสิ่งจาเป็
นซึ่งการเลือกสีจะถูกเลือกและระบุชัดเจนด้วยการใช้รหัสสีในการออกแบบ เช่นการใช้ ระบบสี
Pantone® เป็ นระบบสีท่ีได้รบั มาตรฐานสากลสาหรับการผลิตสี สาหรับการพิมพ์จะเลือกใช้โค้ดสี
CMYK (ฟ้า ม่วงแดง เหลือง คีย/์ สีดา)สาหรับการแสดงผลทางหน้าจอและเวปไซต์จะเลือกใช้โค้ดสี
RGB (แดง เขียว นา้ เงิน)
เนื่องจากให้เกิดความหลากหลายทางการรับรูแ้ ละเกิดความรูส้ กึ ที่ดีและสร้าง
สรรค์ ม ากขึ ้น การเลื อ กสี ท่ี ใ ช้ใ นแบรนด์จึ ง มี ก ารเลื อ กคู่ สี ต่ า งๆเพิ่ ม เติ ม มารวมไว้ด้ ว ยกั น
สาหรับแบรนด์ท่มี ีเครื่องหมายทางการค้าที่เกิดการรับรูใ้ นวงกว้างและเกิดการรับรูใ้ นเรื่องของการใ
ช้สี ยกตัวอย่างเช่น Queen's University Belfast และ Netflix มีสีแดงเป็ นสีหลัก แต่มีเฉดสีต่างกัน
Queen's University Belfast มีสีหลักที่พวกเขาอธิบายว่าเป็ น Queen's Red - Pantone 185c
(Queens, 2019) ในขณะที่ Netflix อธิ บายว่าพวกเขาเป็ น Netflix Red - PANTONE 1795 C
แสดงถึงว่ามีการใช้สีแดงเหมือนกันแต่เมื่อจาแนกโค้ดสีออกมาแล้วไม่เหมือนกันจึงทาให้เกิดเอกลั
กษณ์และเกิดความแตกต่างในการกาหนดตัวตนของแบรนด์ได้เป็ นอย่างดี
5.2.3 การจัดวางองค์ประกอบและการออกแบบตัวอักษร (Typography)
คือการออกแบบตัวอักษรเพื่อให้สื่อสารออกไปอย่างมีความหมายหรือจะเรีย
กว่าเป็ นการออกแบบตัวอักษร (Typefaces)
ซึ่งการออกแบบตัวอักษรและการจัดวางองค์ประกอบจะแสดงถึงตัวตนของแ
บรนด์ซ่งึ หลักการของการจัดวางจะส่งผลถึงการใช้รว่ มกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้จึงควร
มีการเลือกรูปแบบฟ้อนต์ท่ีเป็ นเอกลักษณ์นอกจากนีย้ งั มีฟ้อนต์ท่ีสามารถซือ้ เพื่อการใช้งานเชิงพา
นิชย์เป็ นฟ้อนต์ท่ีมีการออกแบบเสร็จแล้วแบรนด์สามารถเลือกซือ้ และกาหนดตัวตนของแบรนด์ในเ
ชิงพานิชย์ได้ทนั ทีซ่งึ จะมีการคานวนระยะห่างบรรทัดระยะห่างตัวอักษรซึ่งควรมีการกาหนดตาแห
น่งความหนาของอักษรและรูปแบบการใช้เพิ่มเติมด้วยเช่นหากนาฟ้อนต์ไปใช้งานไม่ควรใส่เงาให้อั
กษรไม่ ควรขยายหรือยืดฟ้อนต์และหลีกเลี่ยงการใส่ยัติภังค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคานั้นอยู่ใน
ตาแหน่งของหัวข้อเป็ นต้น
5.2.4 รู ปภาพ (Image)
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รูปภาพคือข้อมูลที่ตอ้ งประกอบด้วย ประเภทของรูปภาพ ตําแหน่งการจัดวาง
รูปภาพ และ คุณภาพของรูปภาพในการใช้งานซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะประกอบรวมอยู่ในหลักการการใช้
รูปภาพคู่มือสําหรับการใช้งานและการสื่อสารแบรนด์ การใช้รูปภาพนั้นถือเป็ นส่วนสําคัญอย่าง
มากในการสร้างการรับรู ก้ ับแบรนด์ สร้างความประทับใจ การใช้สื่อโดยเฉพาะรู ปภาพจึงควรมี
ข้อกําหนดในการใช้และสื่อสารเป็ นอย่างมากเพราะสามารถส่งผลถึงการรับรู แ้ ละความเข้าใจได้
ทันที โดยตรง ในบางครัง้ แบรนด์ได้มี การจ้างช่างภาพและบอกถึงความเป็ น ตัวตนของแบรนด์
เพื่อให้ภาพที่ปรากฏตรงกับความเป็ นตัวตนของแบรนด์มากที่สดุ เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นและไม่เคย
ปรากฏเห็นในที่อ่ืน (Cisco, 2019) กล่าวไว้ว่า คู่มือสําหรับการใช้งานและการสื่อสารแบรนด์ของ
แคมเปญ I Love New York ได้มีการระบุชัดเจนว่าภาพที่ตอ้ งใช้กับข้อความนีต้ อ้ งถ่ายที่นิวยอร์ก
เท่านั้น หากไม่ มี ช่ างภาพหรือไม่ มี ก ารถ่ายทําสามารถใช้การดาวน์โหลดรู ป ภาพทางช่ อ งทาง
ออนไลน์ได้หากแต่ตอ้ งเป็ นภาพที่ไม่มีขอ้ กําหนดทางกฏหมายในการใช้งานเชิงพานิชย์จึงควรเลือก
ซือ้ ภาพเพื่ อเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ข องตนเองหรือการดาวน์โหลดในฐานข้อมูลออนไลน์ฟ รีท่ีมี ขอ้ กําหนด
นําไปใช้เชิงพานิชย์ได้ หากไม่มีขอ้ กําหนดทางกฏหมายสามารถนํามาใช้ประกอบกิจการได้ทันที
ควรศึกษาข้อกฏหมายของแต่ละช่องทางที่จะนําภาพไปใช้ เช่น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพที่สง่ ผลให้
เกิดความรูส้ ึกทางอารมณ์ หลีกเลี่ยงภาพที่ไม่บอกเล่าเรื่องราว หรือการหลีกเลี่ยงภาพที่นางแบบมี
ภาพลักษณ์ไม่ดีหรือไม่ตรงต่อเอกลักษณ์ตัวตนของสินค้าเนื่องจากข้อควรระวังในการใช้รูปภาพมี
อย่างมากมายบางแบรนด์จึ งเลื อกสนับสนุนการใช้งานภาพแบบกราฟฟิ คดีไซน์ (illustrations)
แทนเมื่อรูปภาพไม่สามารถสื่อสารตัวตนของแบรนด์ได้หรือหากจําเป็ นต้องสร้างความประทับใจให้
โดดเด่นยิ่งขึน้ แต่ก็ยังต้องการความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์โดยรวมการใช้ไอคอน
กราฟฟิ คเข้ามาเป็ น ส่วนนึ งของการนําเสนอรู ป ภาพก็ เป็ น ที่ นิ ยมสําหรับ บางแบรนด์โดยใช้ใน
ช่องทางแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการมองเห็นทางการเข้าใช้เป็ นส่วนใหญ่
5.2.5 การสื่อสารแบรนด์ (Integrated Brand Communication)
การสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการแนวทางในการสื่อสารแบรนด์ในทิศทางเดี
ยวกันด้วยการรวมเอกลักษณ์ต่างๆของแบรนด์เข้าด้วยกันเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสื่
อสารผ่านสื่อชนิดต่างๆการสื่อสารแบบบูรณาการจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของความเป็ นเอ
กลักษณ์ของแบรนด์ได้และส่งผลถึงการสื่อสารซึ่งรวมถึงในแง่ของการใช้งานเช่นกัน
การสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมในการออกแบบ
แบรนด์ได้ชดั เจนขึน้ ซึ่งแบรนด์เชื่อว่าการยกตัวอย่างไกด์ไลน์แบบง่ายๆจะช่ วยให้การส่งสารเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันมีความสะอาดเรียบง่ายและจึงมีการเพิ่มองค์ประกอบของการวางตาแหน่งในกา
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รตลาดการออกแบบ การออกแบบเครื่องเขียนของใช้สานักงาน นามบัตร เอกสาร ซองจดหมาย
แท่ น วางสิ น ค้า แผ่ น บอกชื่ อทางเข้าอาคาร ของสมนาคุณ ภาพลัก ษณ์ท างโซเชี ย ลมี เดี ยกา ร
ออกแบบพรีเซนเทชั่นของแบรนด์ภาพรวมด้านเวปไซต์ซ่งึ ข้อมูลในส่วนนีส้ ามารถเพิ่มขึน้ ได้อยู่เสม
อขึน้ อยู่กบั ขนาดและความใหญ่ของแบรนด์และความต้องการของแบรนด์ท่ีจะส่งไปหาผูร้ บั สารว่า
มีมากหรือน้อยเพียงใดที่ตอ้ งการสร้างการรับรู ้
6. แนวคิดเกียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า
(ศรีกัญ ญา มงคลศิ ริ , 2547) อธิ บ ายว่า บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้า (Brand Personality)
หมายถึ ง ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที เ ปรี ย บเสมื อ นตราสิ น ค้า มี ตั ว ตนและจิ ต วิ ญ ญาณเหมื อ นคน
เพราะบุคลิกภาพตราสินค้าคือองค์ประกอบสาคัญของ ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)
ที ท าให้ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ โด ย รวม ขอ งต ราสิ น ค้ า มี ตั ว ต น ม ากขึ ้ น (Kotler, 2003) ก ล่ า วถึ ง
ความหมายของตราสินค้าว่าการสร้างตราสินค้าเป็ นเรื่องสาคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตราสิน
ค้าเป็ นที่รูจ้ กั ในวงกว้างและสามารถทาให้กาหนดราคาสินค้าได้อย่างมีมาตรฐานโดยสมาคมการต
ลาดแห่ ง สหรัฐ อเมริ ก าได้ ใ ห้ ค านิ ย ามตราสิ น ค้ า ว่ า เป็ นชื่ อ วลี เครื่ อ งหมาย สั ญ ลั ก ษณ์
หรือหารออกแบบเพื่อระบุว่าสินค้าชิน้ นีผ้ ใู้ ดเป็ นเจ้าของและเพื่อแสดงความแตกต่างจากผูแ้ ข่งขันต
ราสินค้าจึงบางบอกถึงตัวผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตภายใต้กฏหมายเครื่องหมายการค้าตราสินค้าเป็ นสัญลั
กษณ์ท่มี ีความซับซ้อนสามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้านดังนี ้
6.1 คุณสมบัติ (Attributes)
ตราสินค้าทาให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ชดั เจนของผลิตภัณฑ์
6.2 คุณประโยชน์ (Benefits)
คุณสมบัติตอ้ งให้ความหมายออกมาเป็ นคุณประโยชน์ตามหน้าที่และคุณประโย
ชน์ทางอารมณ์ควรแสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามรูปแบบ
6.3 คุณค่า (Value)
ตราสินค้ามักสื่อความหมายเกี่ยวกับคุณค่าของสินค้าหรือผูผ้ ลิต เช่น ตราสินค้า
รถยนตร์Mercedesบ่งบอกถึงคุณ ค่าและความรู ส้ ึกทางจิต ใจความปลอดภัยและความมีเกียรติ
ภูมิ
6.4 วัฒนธรรม (Culture)
ตราสิ น ค้ า สามารถเป็ นตั ว แทนของวั ฒ นธรรม เช่ น ตราสิ น ค้ า รถยนตร์
Mercedes เป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมเยอรมัน
6.5 บุคลิกภาพ (Personality)
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ตราสินค้าสามารถบ่งบอก บุคลิกภาพของผูผ้ ลิตได้เช่นการให้บุคลิกภาพเป็ นมิตร
มีความกระฉับกระเฉง หรูหรา และ เข้าถึงง่าย
6.6 ผู้ใช้ (User)
ตราสินค้าชีใ้ ห้เห็นถึงประเภทของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ หรือใช้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภ คกลุ่ ม เป้ า หมายได้ ใ นแง่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพ
(Performance)และยังครอบคลุม ไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ ได้ (Intangible) อีกขั้นหนึ่งไม่ ว่าจะเป็ น
ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Trust/Reliability) ความมั่น ใจ (Confidence) ความคุ้น เคย (Familiarity)
ประสบการณ์ท่ไี ด้สะสมมา (Shared Experiences)ความสัมพันธ์และความผูกพัน (Relationship)
สถานภาพ (Status) และ บุคลิกภาพ (Personality)
7. แนวคิดเรื่องพืน้ ฐานของการเลือกร้านอาหารทีม่ ี Theme Concept
(LORRI MEALEY, 2019a) ได้กล่าวว่าแนวคิดเรื่องพื ้นฐานการศึกษาประกอบด้วย 4
หัวข้อดังนี ้
7.1 ศึกษาคู่แข่ง
ศึกษาร้านอาหารในพืน้ ที่ทงั้ ที่เปิ ดกลางวันและกลางคืนดูว่าลูกค้านิยมทานอาหา
รกลางวันหรืออาหารเย็นมากกว่าชอบทานวันธรรมดาหรือช่ว งกลางคืนจะทาให้คณ
ุ รูจ้ กั กลุ่มเป้าห
มายในพืน้ ที่จากเวลาในการเข้าใช้บริการและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึน้ จากนัน้ เริ่มศึกษาร้านอาห
ารที่มีราคาใกล้เคียงกันและวิเคราะห์ว่าธุรกิจของคุณมีความแตกต่างอย่างไรมีจดุ เด่นใดในธุรกิจที่
มากกว่าและหาเหตุผลเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดผูบ้ ริโภคถึงจะมาใช้บริการร้านอาหารของคุณจากนั้
นจะพบแนวคิดทางธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างชัดเจนและเสริมสร้างความถาวรให้ธุรกิจ
7.2 ศึกษาเทรนด์และแนวโน้มความนิยมของอาหารในปั จจุบัน
อาหารถือเป็ นแฟชั่นอย่างหนึ่งเพราะสามารถเปลี่ยนความนิยมได้ภายในชั่วข้าม
คื น บางเมนู เ ช่ น เบอร์เ กอร์ หรื อ พิ ซ ซ่ า เป็ นเมนู ค ลาสสิ ค ที่ ไ ม่ ต กยุ ค และ อาหารอื่ น ๆเช่ น
paninisเป็ นอาหารที่นิยมแค่ในบางฤดูกาลและยังมีอีกหลายเมนูท่ีเป็ นที่นิยมแค่เพียงช่วงระยะเวล
าสัน้ ๆการศึกษาความนิยมของอาหารในแต่ละช่วงจึงมีความจาเป็ นเป็ นอย่างสูงในการกาหนดหรือ
สร้างสรรค์เมนูเพื่อไม่ให้เกิดความจาเจเพื่อให้ได้ลกู ค้าไหลเวียนและมีผเู้ ข้ามาใช้บริการใหม่อยู่ตล
อดเวลาเมื่อเลือกเมนูท่ีทนั สมัยแล้วควรคานึงถึงเช่นกันว่าเมนูมีความเหมาะสมกับธีมของร้านของ
คุณและการรับรูก้ ารศึกษาแนวโน้มความนิยมของอาหารว่าอะไรที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั จะช่วยดึงดู
ดความสนใจได้
7.3 พัฒนาการด้านการออกแบบ
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ทุกอย่างที่อยู่ในพืน้ ที่ของคุณควรออกแบบมาให้มีความเหมาะสมและสนับสนุน
คอนเซปท์หลักของร้านอาหารเช่นควรมีจานวนพืน้ ที่เท่าไรสาหรับพืน้ ที่รบั ประทานอาหารและห้อง
ครัวรูปลักษณ์สมั ผัสและกลิ่นของพืน้ ที่จะถ่ายทอดแนวคิดของแบรนด์ตงั้ แต่วินาทีแรกที่ลกู ค้าเข้าม
าได้อย่างไรการรูข้ อ้ กาหนดเกี่ยวกับพืน้ ที่ตาแหน่งและการออกแบบจะช่วยให้ทราบงบประมาณใน
การก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมถือเป็ นการคานวนเพื่อการออกแบบการตลาดเช่นเดียวกันซึ่งแสดงใ
ห้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ีชดั เจนทางการโฆษณาเพราะการออกแบบคือโอกาสแรกในการ
แสดงให้เห็นถึงความเป็ นธีมเดียวกันกับแบรนด์ถา้ หากร้านอาหารของคุณให้ความรูส้ ึกหรูหราและ
สวยงามพนักงานไม่ควรมีมารยาทในการพูดจาที่หยาบคายและไม่เคารพผูท้ ่มี าใช้บริการทัง้ ในหน้า
ร้านและในโซเชียลมีเดียเพื่อกาหนดให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
7.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในทิศทางเดียวกัน
เพราะแม้ว่าจะมีองค์ประกอบหลายอย่างในแนวคิดร้านอาหารแต่สิ่งที่ประสบคว
ามสาเร็จสิ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จมากที่สดุ คือผลรวมของแต่ละส่วนที่สง่ ผลไปในทิศทางเดี
ยวกันเมื่อแบรนด์สามารถมองหาจุดที่เป็ นเอกลักษณ์ได้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมา
กขึน้ และเป็ นโอกาสที่ดีท่ีธุรกิจจะดาเนินไปได้อย่างยืนยาวทันสมัยมีความสร้างสรรค์และมีเอกลัก
ษณ์
8. แนวคิดเรื่องการออกแบบเมนูทสี่ ่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภค
(LORRI MEALEY, 2019b) เมนูรา้ นอาหารที่มี การวางแบบแผนและการเขียน อธิบาย
รายละเอียดชื่อเมนูและราคาไว้เป็ นอย่างดีควรมีการจัดวางตาแหน่งชื่อเมนูท่ีไม่ใกล้กนั จนเกินไปห
รือมีคาอธิบายที่ยาวมากเกินไปและในบางส่วนไม่จาเป็ นต้องใส่กราฟฟิ คเข้ามาสินค้าในเมนูและก
ารออกแบบของแบรนด์จะแสดงถึงธีมและคอนเซปของร้านโดยตรงที่สาคัญควรอัพเดทเมนูอยู่เสม
อเพราะถือเป็ นส่วนสาคัญในการคานวนค่าใช้จ่ายของร้านอาหารและปรับเทรนด์หรือจัดอันดับการ
ทานจากความนิยมในการสั่งอาหารในร้านอาหารเพื่อสะดวกต่อการสั่งซือ้ และประหยัดเวลาในการ
บริการซึ่งแนวคิดเรื่องการออกแบบเมนูประกอบด้วย 6 ข้อพืน้ ฐานดังนี ้
8.1 หลักของการทาเมนูขั้นพืน้ ฐาน
ตัวตนของร้านอาหารมักจะนาเสนอผ่านอาหารจานหลักของร้านที่เมื่อผูม้ าใช้บริ
การมาใช้บริการและสั่งประจาและอาหารใหม่ประจาสัปดาห์ระหว่างการวางแผนลาดับเมนูนนั้ ควร
คานึงถึงราคาและการเพิ่มคุณค่าเป็ นสาคัญโดยการเลือกเมนูท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถทาน
ได้ท่รี า้ นเพื่อนาเสนอตัวตนของร้านอาหารและแบรนด์เป็ นสาคัญเนื่องจากการดีไซน์จะสะท้อนถึงค
อนเซปท์และตัวตนของผูม้ าใช้บริการได้เป็ นอย่างดี
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8.2 การคานวนราคาในเมนู
เมื่อคุณตัดสินใจในการเลือกเมนูอาหารในการนาเสนอเสร็จสิน้ ควรคานวนราคา
อาหารที่ถูกต้องและประเมินว่าอาหารควรจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดเพื่อคานวนผลกาไรแล
ะสร้างความสมดุลของสินค้าและมาตรฐานราคาซึ่งควรจากัดการใช้สินค้าตามราคาตลาดเพราะมี
ความผันผวนของราคาเป็ นอย่างมาก
8.3 การออกแบบตาแหน่งการจัดวางองค์ประกอบของเมนู
เมนูมกั เป็ นภาพสะท้อนของตัวตนของร้านการออกแบบเมนูรา้ นอาหารไม่ว่าจะเ
ป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการควรจากัดแนวคิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของร้านและคอนเซปต์ขอ
งร้านอาหารของแบรนด์ทงั้ ในเรื่องของการเลือกใช้ฟ้อนต์ตวั อักษรโทนสีการคานึงถึงการออกแบบแ
ละการจัดวางนีจ้ ะทาให้รา้ นหรือแบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึน้ จงระวังการใช้งานของตัวอั
กษรในเมนูท่เี ล็ก หรือ อ่านยากเพราะจะทาให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเพีย้ น
8.4 รายละเอียดคาอธิบายในเมนู
คาอธิบายเมนูควรมีความชัดเจนและน่าดึงดูดเพื่อทาให้ผทู้ ่ีใช้มาบริการรูส้ ึกอยา
กรับประทานโดยอธิบายส่วนผสมหลักในอาหารแต่ละจานควรเลือกใช้คาอธิบายที่สนั้ และเรียบง่า
ยส่งผลให้เกิดความเข้าใจได้ทนั ที
8.5 พิจารณาการใช้อาหารท้องถิ่น
การใช้ผลิตผลในท้องถิ่นนัน้ จะช่วยให้แบรนด์เพิ่มคุณค่าทางความหลากหลายให้
กับเมนูอาหารภายในร้านได้เป็ นอย่างมากซึ่งส่วนมากนัน้ เน้นการเปลี่ยนตามฤดูกาลเพื่อให้เกิดกา
รไหลเวียนของผูใ้ ช้บริการใหม่และผูใ้ ช้บริการเดิมการใช้อาหารท้องถิ่นในเมนูรา้ นอาหารนัน้ สามาร
ถใช้ได้ทงั้ ผักและผลไม้เนือ้ วัวและอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืนในการทาการตลาดของแบรนด์โดยส
ามารถสร้างสรรค์เมนูได้ทงั้ ของหวานแบบโฮมเมดซึ่งการซือ้ ผลผลิตในท้องถิ่นนัน้ ไม่เพียงแต่ช่วยเศ
รษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ทางชุมชนแต่อาหารมักจะมีรสชาติและสร้างความต้องการในด้า
นการรับประทานมากกว่าอาหารที่ปลูกภายใต้ฟาร์มขนาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
8.6 คานึงถึงขนาดของครัวภายในร้านอาหารของคุณ
โดยทั่วไปขนาดของร้านอาหารมักจะเป็ นตัวกาหนดและชีว้ ดั ขนาดของเมนูเนื่องจ
ากหากมีครัวที่มีขนาดใหญ่จะสามารถทาเมนูได้มากขึน้ และหากมีการเลือกเมนูท่ตี อ้ งมีการใช้ครัวใ
หญ่แต่รา้ นมีขนาดเล็กเกินไปจะทาให้เกิดข้อเสียหายทางธุรกิจได้เนื่องจากในเวลาที่ รา้ นอาหารมีผู้
ใช้บริการจานวนมากเข้ามาใช้บริการผูท้ ่ปี รุงอาหารจะดาเนินการจัดทาได้ชา้ ซึ่งขนาดของครัวในร้า
นอาหารควรอยู่25%ของพืน้ ที่ทงั้ หมดในร้านอาหารถ้าหากพืน้ ที่ครัวมีขนาดเล็กจะเสี่ยงและทาให้เ
กิดผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวได้
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
3.1 ลักษณะผู้บริโภคกับการบริโภคอาหาร
(Athena H.N. Mak, Margaret Lumbers, Anita Eves, & Richard C.Y. Chang,
2012) ได้ศึก ษาเรื่อ งปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อการบริโภคอาหารของนัก ท่ องเที่ ยว พบว่า ปั จ จัย ที่ ส ร้า ง
แรงจูงใจในการบริโภคอาหารของนักท่อ งเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็ น 5 มิ ติดังนี ้ (1) อาหารเป็ น
ตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว (2) อาหารมีความสัมพันธ์ท่ีจาํ เป็ นในการดํารงชีวิตของ
นักท่องเที่ยว (3) ความแตกต่างของการท่องเที่ยวที่มีอาหารเป็ นแรงจูงใจในการเดินทาง (4) อาหาร
แสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ (5) ความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร หลักฐานที่ได้
จากเอกสารและงานวิจัยการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยวได้
อิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมและลักษณะผูบ้ ริโภค
กล่าวโดยสรุ ปว่า ลักษณะผูบ้ ริโภคกับการบริโภคอาหารได้รบั การยอมรับว่าเป็ นตัว
แปรที่สาํ คัญในการอธิบายรูปแบบการบริโภคอาหารในบริบทที่แตกต่างกัน
3.2 รู ปแบบพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
Erik Cohen (1979) ได้ขยายแนวคิดเกี่ ยวกับ รู ปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
โดยแบ่ ง ประเภทของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม อี ก 5 กลุ่ ม ดัง นี ้ (1) นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ช อบกิ จ กรรม
นันทนาการ (Recreational tourists) ต้องการแสวงหาประสบการณ์การเดินทางในรู ปแบบของ
ความบันเทิงเพื่อการพักผ่อนและเน้นความสําคัญในกิจกรรมด้านนันทนาการ (2) นักท่องเที่ยว
แบบแสวงหาความเพลิดเพลิน (Diversionary tourists) เดินทางท่องเที่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อ
จากการทํางานที่ทาํ เป็ นประจําหรือสิ่งที่ปฏิบัติเดิม ๆ ในชี วิตประจําวัน (3) นักท่องเที่ยวที่เน้น
ประสบการณ์ก ารท่อ งเที่ ยว (Experiential tourists) เป็ นนัก ท่อ งเที่ ยวที่ เดิ นทางเพื่ อศึกษาและ
แสวงหาประสบการณ์ท่แี ท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้เดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง ต้องการสัมผัส
ประสบการณ์จ ากรสชาติอาหาร วิถีชี วิต และวัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่ แท้จ ริงที่บ่ งบอกถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศนัน้ (4) นักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ (Experimental
tourists) โดยแสวงหาประสบการณ์จากการใช้ชีวิตเสมือนคนในท้องถิ่นเพื่อเรียนรูแ้ ละเข้าใจในการ
ดําเนินชีวิตของสังคมท้องถิ่นโดยการปฏิสมั พันธ์พดู คุยและปรับตัวให้เข้ากับคนท้องถิ่นอาจจะต้อง
ใช้เวลานานกว่านัก ท่ องเที่ย วที่เน้น ประสบการณ์ (5) นัก ท่ องเที่ย วที่ใช้ชี วิตเสมื อนคนท้อ งถิ่ น
(Existential tourists) ต้อ งการใช้เวลาอยู่ ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้น เป็ น เวลานานและดํา เนิ น ชี วิ ต
เช่ นเดียวกับคนท้องถิ่นหรือในฐานะคนท้องถิ่น ไม่ ว่าจะเป็ นการรับประทานอาหาร วัฒ นธรรม
ประเพณีและการสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น เป็ นต้น
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กล่าวโดยสรุปว่าประโยชน์ของการศึกษารูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ช่วยให้
นักการตลาดเข้าใจถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของนักท่องเที่ยว และ สามารถช่วยใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆได้ รวมถึงการให้บริการเพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.3 การบริโภคอาหารในการท่องเที่ยว
Mak, Wong, and Chang (2010)ที่ ศึกษาเรื่อง ปั จ จัยที่ มี ผลต่อการบริโภคอาหาร
ของนักท่องเที่ยวพบว่า ปั จจัยที่สร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวสามารถแบ่ง
ออกเป็ น ห้ามิ ติ หลักดังนี ้ (1) อาหารเป็ นเชิ งสัญ ลักษณ์ของการท่ องเที่ย ว (2) ความผูกพัน ของ
ผูบ้ ริโภคจําเป็ นต่อการรับประทานอาหารเป็ นกิจวัตรประจําวัน (3) ความแตกต่างของการท่องเที่ยว
ที่มีอาหารเป็ นแรงจูงใจในการเดินทาง (4) การขยายตัวของวัฒนธรรม และ (5) ความเพลิดเพลิน
กับการรับประทานอาหารในแหล่งท่องเที่ยว
กล่าวโดยสรุปว่าอาหารมีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การศึกษารูปแบบของ
การบริโภคอาหารในการท่องเที่ยวจะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจ และ สร้างความแตกต่างในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ในอนาคต
3.4 การศึกษาผลกระทบของแสงมีส่วนช่วยต่อประสบการณ์การทานอาหาร
(Schmidtt B.H, 1999) พัฒนาแนวคิดและการทดลองด้านการตลาดในหนังสือของ
เขาชื่ อ Experiential Marketing ได้สร้างกรอบการวิจัยสําหรับ การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ซ่ึง มี
องค์ประกอบทัง้ หมดห้าประเภท ได้แก่ การรับรูท้ างประสาทสัมผัส ความรูส้ กึ ความคิด การกระทํา
และ ความสัมพันธ์ โดยเป้าหมายของการตลาดดังนี ้ การรับรูท้ างประสาทสัมผัส (Sense) คือการ
สร้างประสบการณ์ทางการสัมผัสผ่านเสียงการสัมผัสรสชาติและการรับรู ก้ ลิ่น ความรูส้ ึก (Feel)
การตลาดดึงดูดความรูส้ ึกและอารมณ์ภายในของลูกค้าโดยมีเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์
ทางอารมณ์ท่ีมี ตั้งแต่ อารมณ์เชิงบวกเพื่อให้เกิดความรู ส้ ึกดีกับแบรนด์ไปจนถึงอารมณ์ท่ีเกิด
ความรูส้ กึ ในเชิงบวกอย่างมากให้ความรูส้ กึ ถึงความสุขตลอดไปจนถึงความภาคภูมิใจ
(Arora Raj & Singer Joe, 2006) ได้ส ารวจความสัม พัน ธ์ระหว่ า ง ประสบการณ์
ทางอารณ์ทศั นคติความพึงพอใจและความตัง้ ใจของผูใ้ ช้บริการในบริบทของสถานประกอบการอา
หารรสเลิศผูว้ ิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริการเลือกที่จะรับประทานอาหารในอาหารแห่งใดแห่งนึงด้วยเหตุผลด้
านความรูค้ วามเข้าใจซึ่งรวมถึงคุณภาพของอาหารและบริการตลอดจนถึงสถานที่แต่ในขณะเดียว
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กันผูใ้ ช้บริการท่านเดียวกันอาจเลือกอุดหนุนร้านอาหารด้วยเหตุอารมณ์เช่นความตื่นเต้นหรือควา
มเพลิดเพลินที่สมั ผัสได้ขณะที่รบั ประทานอาหารในสถานประกอบการนัน้
(Frable Foster Jr, 1995) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในบทความว่ า ควรเลื อ กคุ ณ ภาพของ
แสงไฟมากกว่าปริมาณของจานวนไฟสาหรับธุรกิจบริการด้านอาหารเนื่องจากอุณหภูมิของสีและแ
สงนัน้ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสีท่ถี กู ต้องของอาหารและหากสีท่เี ลือกใช้ให้สีท่ผี ิดเพีย้ นอาจส่งผล
ด้านลบในประสบการณ์ของการใช้บริการได้เนื่องจากหลอดไฟที่วางขายโดยทั่วไปค่อนข้างเป็ นที่นิ
ยมในการใช้งานเพราะมีราคาถูกแต่กลับแสดงสีท่ีส่งผลเชิงลบมากที่สุดจากการศึกษาผูว้ ิจัยแนะ
นาว่าควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์คุณภาพสูงในร้านอาหารเพราะถึงแม้จะมีราคาที่สงู กว่าหลอดไฟ
ทั่วไปถึงสามหรือห้าเท่าแต่กลับมีการแสดงผลที่ดีกว่าและไม่ทาให้สีของอาหารผิดเพีย้ นการใช้หลอ
ดไฟที่มีมาตรฐานจึงมีผลสาคัญเป็ นอย่างมากในการเปิ ดกิจการร้านอาหารเพื่อให้เกิดการแสดงสีท่ี
ดีและส่งผลให้ผบู้ ริการเกิดความรูส้ กึ เชิงบวกในการเข้ามามีประสบการณ์การรับประทานอาหารให้
มากที่สดุ
(Martin E Dorf, 1992) กล่าวว่าปั จ จุบันผู้ใช้บริการร้านอาหารมีความสนใจในการ
ถ่ายภาพในร้านอาหารเป็ นสาคัญการถ่ายภาพที่สามารถดึงดูดแสงได้ดีจะสร้างความประทับใจให้
กั บ ผู้ใ ช้บ ริก ารได้ง่ า ยเนื่ อ งจากตอบสนองทางอารมณ์ แ ละเชิ ง เปรี ย บเที ย บความรู ้สึ ก ต่ อ สี
ความสว่าง และรูปร่างของแสงภายในห้อง
(Ryu Kisang, 2005) ได้ทาการศึกษาเรื่อง DINESCAPE อารมณ์และความตัง้ ใจเชิง
พฤติกรรมในร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมเพื่อพัฒ นามาตราส่วน DINESCAPE ส าหรับบริบทร้าน
อาหารระดับพรีเมี่ยมและสร้างกรอบแนวคิดว่าDINESCAPEอาจมีอิทธิพลต่อสภาวะทางอารมณ์ข
องลูกค้าได้อย่างไรและในทางกลับกันอารมณ์เหล่านัน้ ส่งผลต่อความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมอย่างไร
(Ryu Kisang, 2005) กล่ า วว่ า หนึ่ ง ในหกปั จ จัย หลัก ที่ ร วมอยู่ ใ นการส ารวจของ
DINESCAPE คือการจัดแสงผลการวิจยั พบว่าการจัดแสงสามารถส่งผลต่อความรูส้ ึกของลูกค้าได้
ผลการวิจยั ยังระบุดว้ ยว่าความสวยงามของสถานที่บรรยากาศและปั จจัยทางสังคมอาจส่งผลกระ
ทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความพึงพอใจหรือความตื่นตัวของลูกค้าความสุขและความตื่นตัวอาจส่งผ
ลต่ อ พฤติ ก รรมที่ ตั้ ง ใจไว้ เช่ น การกลั บ มาเยี่ ย มอี ก ครั้ง การบอกปากต่ อ ปากในเชิ ง บวก
ระยะเวลาการเข้าพัก และค่าใช้จ่ายที่รา้ นอาหาร
กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า การจัด แสงในร้า นอาหารมี ผ ลต่ อ ความรู ส้ ึ ก ของลูก ค้า ได้ห าก
ต้องการให้ลกู ค้ามีความรูส้ กึ ร่วมในเชิงบวกควรใช้สีและการจัดแสงในร้านอาหารที่เหมาะสม

21
3.5 การศึกษาการรับรู้ความสวยงามในสถานทีส่ าธารณะผ่านบุคคคล
(Design Council CABE team, 2010) ได้กล่าวว่าความงามในสถานที่ ม อบความ
รูส้ กึ ทัง้ ทางภาพและประสบการณ์ทางอารมณ์จากการศึกษาผูเ้ ข้าร่วมในวันเปิ ดงานเชิงคุณภาพแล
ะการศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ วิ ท ยาพบว่ า การอ้า งถึ ง สถานที่ ที่ มี ค วามงามเป็ นเรื่ อ งง่ า ยความคิ ด
เห็นของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้สถานที่นนั้ สวยงามได้รบั อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่สร้างขึน้ ห
รือธรรมชาติความรูส้ ึกของชุมชนเช่นเดียวกับความทรงจาและประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์เ
ชิงบวกของสถานที่มกั ได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยเหล่านีอ้ ย่างน้อยหนึ่งอย่างสิ่งที่เกิดขึน้ จากการค้นพ
บนีค้ ือความงามในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึน้ นัน้ สามารถอ้างอิงได้อย่างครบถ้วนเป็ นภาพหรือเป็ นส่
วนหนึ่ ง ของประสบการณ์ท างอารมณ์ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย อื่ น เช่ น ความคิ ด ถึ ง ความทรงจ า
การอยู่รว่ มกันแบบชุมชนความรักหรือความสงบสุขซึ่งผูว้ ิจยั พบว่าการสร้างประสบการณ์ทางอารม
ณ์จะทาให้สถานที่มีความสาคัญมากขึน้ การลงทุนเวลาเงินและความพยายามในสถานที่สิ่งเหล่านี ้
สามารถทาให้ผคู้ นมีแนวโน้มที่จะพบความงามที่มากยิ่งขึน้ จากการวิจยั พบว่าอาคารที่มีการสร้างแ
ละบารุงรักษามักจะถูกยอมรับในแง่ของความสวยงามสิ่งนีส้ ามารถเห็นได้จากตัวอย่างปฏิกิริยาขอ
งผูค้ นที่มีต่ออาคารคลาสสิกซึ่งเป็ นตัวอย่างที่แท้จริงของความงามที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในห
ลายกลุม่ อายุ
ผูว้ ิจยั พบว่าความสวยงามของภาพในสภาพแวดล้อมควรให้ความสาคัญของแสงธรร
มชาติชุดรูปแบบหนึ่งในการชื่นชมความงามทางสายตาคือการมีอยู่ของแสงธรรมชาติหากปราศจา
กแสงธรรมชาติสถานที่ต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าไม่น่าดึงดูดใจเนื่องจากพืน้ ที่ท่มี ีแสงน้อยมัก
มีรูปลักษณ์และความรูส้ ึกถึงความหม่นหมองและมืดมนในทางตรงกันข้ามพืน้ ที่อย่างสวนฤดูหนา
วและสวนพฤกษศาสตร์ซ่งึ ใช้แสงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุดและมั่นใจได้ว่ามีแสงธรรมชาติม
ากขึน้ ในใจกลางเมืองส่วนหนึ่งก็ถือว่าสวยงามมากขึน้ ด้วยเหตุนีเ้ พราะธรรมชาติเป็ นความสัมพันธ์
ทั่วไปที่ผคู้ นมักแสดงถึงความงาม
ความงามมีผลต่อความสุขเมื่อผูม้ าใช้บริการได้สมั ผัสกับความงามในสภาพแวดล้อม
จะเป็ นการยกระดับจิตใจและสามารถทาให้ผมู้ าใช้บริการมีความสุขได้โดยสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ ้
นถูกมองว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็ นประสบการณ์'วันต่อวัน'ที่มีแนวโน้มการยกระดับ
จิตใจมากกว่าเมื่อเทียบกับการหลบหนีไปยังสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
กล่าวโดยสรุปว่า ความงามมีผลต่อความรูส้ ึกเชิงบวกเพื่อให้เกิดอัตราการกลับมาซํา้
และเกิดความรูส้ กึ ดีเชิงจิตใจในการเข้ามาใช้บริการรวมถึงการบอกต่อเพื่อแนะนําต่อไป
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3.6 การเจริญเติบโตของเทรนด์ร้านอาหารทีส่ นับสนุนการแชร์ภาพทาง
Instagram และ Social media
(Adglow, 2018) ได้มีการอธิบายว่ากลุ่ม Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตงั้ แต่ 1834ปี ท่มี ีอานาจการใช้จ่ายสูงสุดในทุกรุ่นภายในปี 2018ธุรกิจต่างๆต่างถูกบังคับให้ตอ้ งปรับตัวให้เข้
ากับการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุ อย่างห
นึ่งของการตอบรับพฤติกรรมนีค้ ือการนาโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจเป็ นองค์ประกอบเนื่อ
งจากปั จจุบนั มีผใู้ ช้Instagramจานวนมากถ่ายภาพอาหารและนาเสนออย่างสวยงามรวมถึงแสดง
บนโปรไฟล์ Instagram ของพวกเขาอาหารจึ งกลายเป็ น ส่วนส าคัญ ของการแชร์ข้อมูลในเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์จึงทาให้รา้ นอาหารต่างๆได้รบั อิทธิพลเป็ นอย่างมากด้วยเหตุนจี ้ ึงมีรา้ นอาหารที่
เป็ นมิตรกับInstagramที่เปิ ดตัวไปทั่วโลกแต่ละองค์ประกอบของร้านอาหารเหล่านีไ้ ด้รบั การสร้างขึ ้
นอย่างพิถีพิถนั ตัง้ แต่การตกแต่งและการจัดแสงไปจนถึงการนาเสนออาหารทัง้ หมดนี ้มีขนึ ้ เพื่อให้ลู
กค้าโพสต์รูปภาพบนInstagramเท่านัน้
จากกรณีศึกษาร้านPezPlayaหนึ่งในร้านอาหารบนInstagramแห่งแรกที่เปิ ดในมาย
อร์กา้ ตัง้ อยู่ในโรงแรมหรูหอ้ งอาหารได้รบั การออกแบบมาโดยเฉพาะโดยคานึงถึง Instagramโดยเฉ
พาะพนักงานได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้Instagramเมื่อผูใ้ ช้บริการเข้าไปในร้านอาหารพ
นักงานเสิรฟ์ จะเตือนพวกเขาให้ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนมีแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่และเมื่ออาหาร
พร้อมแล้วพวกเขาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดจานบนโต๊ะนัน้ น่าดึงดูดเพียงพอแล้วสาหรับการ
ถ่ายภาพพนักงานเสิรฟ์ มักจะแนะนาให้ส่งั อาหารหลากหลายประเภทเพื่อสร้างภาพที่สดใสและสว
ยงามยิ่งขึน้ และเพื่อจูงใจผูใ้ ช้บริการให้มากขึน้ พนักงานเสิรฟ์ จะเสนอของหวานหรือค็อกเทลฟรีหา
กลูกค้าแชร์รูปภาพด้วยแฮชแท็กของร้านอาหาร
จากกรณีศึกษาร้านกาแฟTheGoodSortในนิวยอร์กร้านกาแฟที่ออกแบบโดยคานึงถึ
งInstagramตัง้ แต่การตกแต่งที่มีสีสนั และน่าดึงดูดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ท่นี ่าพึงพอใจเช่นมิลค์เชคสีรุ ้
งร้านกาแฟแห่งนีจ้ ึงสร้างแรงบันดาลใจให้ลกู ค้าแบ่งปันภาพถ่ายบนInstagramโดยเฉพาะสาหรับธุ
รกิจร้านอาหารInstagramเป็ นมากกว่าโซเชียลเน็ตเวิรก์ แต่ยงั เป็ นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลั
งอย่างยิ่งซึ่งให้ระดับการดึงดูดผูใ้ ช้บริการเป็ นอย่างสูง
กล่าวโดยสรุ ปว่า ควรใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาและสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรงมาก
ยิ่งขึ น้ รวมถึ งจัด แต่ งร้านอาหารให้เหมาะสมต่ อการถ่ายภาพเพื่ อ นําเสนอถื อเป็ น การนําเสนอ
ร้านอาหารเพื่อง่ายต่อการค้นหาผ่านสังคมสื่อออนไลน์ในวงกว้างและเป็ นมิตรต่อผูม้ าใช้บริการ
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3.7 การศึกษาจิตวิทยาในการถ่ายภาพอาหาร
(Atanasova, 2016) กล่ า วว่ า ภาพถ่ า ยอาหารเป็ น ที่ นิ ย มในโซเชี ย ลมี เดี ย เพราะ
สร้างได้ง่ายและเกี่ยวข้องกับทุกคนการโพสต์ภาพที่สวยงามของอาหารก็เป็ นส่วนหนึ่งของการนาเส
นอด้วยภาพของเราเช่นกันและจากการสารวจพบว่าแรงจูงใจในแง่บวกมักเกิดขึน้ มากเป็ นพิเศษเมื่
อภาพอาหารถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามหรื อเป็ นภาพอาหารที่ผูล้ งภาพเป็ นผูล้ งมือทาขึน้ เอง
จากการทดลองที่ตีพิม พ์ใน (Baumeister, 2007) แสดงให้เห็น ว่าผู้ท่ีได้ รับข้อมูลสั้นๆเกี่ ยวกับ
อาหารก่อนรับประทานอาหารรายงานว่าพวกเขาชอบอาหารมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เพีย
งแค่น่งั ลงและบริโภคทันทีการได้ใช้เวลาในมือ้ อาหารนานขึน้ กว่าการทานทันทีจึงเป็ นผลดีในแง่ขอ
งความสุขในการรับประทานอาหารการถ่ายภาพอาหารก็สามารถทาให้เรารูส้ กึ อร่อยร่วมด้วยแม้ว่า
ผูถ้ า่ ยมักจะใช้เวลาในการถ่ายภาพนานจากรายงานจากนิตยสารNewYorkที่อา้ งถึงบทความล่าสุด
ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น Journal of Consumer Marketing กล่ า วว่ า การได้ เห็ น ภาพถ่ า ยของผู้ถ่ า ย
ท่านอื่นถึงเป็ น'อาหารเพื่อสุขภาพ'ของคนอื่นก็อาจทาให้เราเชื่อถึงความอร่อยได้ถึงแม้การถ่ายรูปอ
าหารบ่อยครัง้ อาจเป็ นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของการกินหรือนิสยั ที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่ง
ทาให้มีผใู้ ช้บริการร้านอาหารบางท่านการดูภาพอาหารสามารถทาให้เรามีนา้ หนักเพิ่มขึน้ ได้เนื่องจ
ากท าให้ห มกมุ่น อยู่กับ อาหาร จากข้อ มูล ของ (Jones, 2014) กล่า วว่ า ผู้ใช้ Instagram 23%
ถ่ายภาพอาหารของพวกเขาสาหรับบล็อกภาพถ่ายหรือบันทึกอาหารแต่มกั ไม่มีภาพอาหารเชิงสุข
ภาพเช่ น ซุ ป ผัก โขมหรื อ สลัด บร็อ คโคลี่ แ ต่ ก ลับ มี ฮ อทดอก โดนั ท เบอร์เกอร์ สเต็ ก และทาโก้
ซึ่งเป็ นอาหารยอดนิยม10อันดับแรกในInstagramและรายชื่อเมนูนมี ้ กั ให้แคลลอรี่จานวนมากและ
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในขณะเดียวกันอาหารสามารถช่วยให้ผปู้ ่ วยฟื ้ นตั วจากอาการผิดป
กติ ท างการกิ น เช่ น อาการเบื่ อ อาหารได้ร ายงานของ (Molly Mirhashem, 2015) รายงานว่ า
ผูป้ ่ วยหลังท่านมีอาหารอยากทานอาหารมากขึน้ โดยส่วนใหญ่
กล่าวโดยสรุปว่าการถ่ายภาพอาหารเป็ นที่นิยมเนื่องจากเป็ นสิ่งที่เข้าถึงบุคคลทั่วไป
ได้ง่ายและส่งผลถึงบุคคลทั่วไปในเชิงบวกได้ในวงกว้างภาพอาหารมักทําให้ผูค้ นเกิดความรู ส้ ึก
อยากอาหารเสมอและสามารถทําให้ผูท้ ่ีมีปัญหาสุขภาพทางการกินมีพัฒนาการทางการกินที่ได้
เช่นกัน
3.8 สิ่งทีค่ วรทราบในการออกแบบเมนูอาหาร
(LORRI MEALEY, 2019c) ได้อธิบายว่าเมนูอาหารควรอ่านง่าย แบบอักษร ที่อ่าน
ยากและข้อความที่มากเกินไปอาจทาให้ผใู้ ช้บริการไม่สามารถเข้าใจในรายละเอียดอย่างชัดเจนกา
รออกแบบเมนูของคุณให้เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงการใช้ศพั ท์แสลงที่มีจานวนมากการเขียนบรรยาย
รายละเอียดควรเขียนให้เหมาะสมกับธีมหรือคอนเซปท์รา้ นอาหารและควรให้คาบรรยายที่เรียบง่า
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ยไม่ควรปรับตัวอักษรให้มีขนาดเล็กเกินไปเนื่องจากทาให้ผใู้ ช้บริการมีความลาบากในการอ่านและ
ทาให้เกิดความรูส้ กึ ในเชิงลบกับร้านอาหารได้
กล่าวโดยสรุ ปว่าเมนูอาหารควรอ่านง่ายและควรมีรายละเอียดครบถ้วนตัวอักษรไม่
เล็กจนเกินไป เนื่องจากการทําเมนูนนั้ ส่งผลต่อความรูส้ ึกของผูใ้ ช้บริการในเชิงบวกหรือลบได้การ
ทําเมนูท่อี ่านง่ายจึงส่งผลให้ผใู้ ช้บริการเกิดความรูส้ กึ ดีกบั ร้านอาหารได้ง่าย
3.9 ประโยชน์ของการทาอาหารทางเชิงอารมณ์
(Locker, 2019) จากการศึ ก ษาพ บว่ า ชั้ น เรี ย นท าขน มช่ ว ยเพิ่ ม ความมั่ นใจ
และเพิ่มสมาธิและจากการศึกษาการทางานอาหารพบว่าความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์เพี
ยงเล็กน้อยในครัวสามารถทาให้ผคู้ นมีความสุขมากขึน้ การศึกษาดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในวารสารจิตวิ
ทยาเชิงบวกชีใ้ ห้เห็นว่าผูท้ ่มี กั ทาโปรเจกต์เล็กๆที่สร้างสรรค์เช่นการทาขนมหรือการทาอาหารจะรูส้ ึ
กผ่อนคลายและมีความสุขมากขึน้ ในชีวิตประจาวันซึ่งนักวิจยั ติดตามคน658คนเป็ นเวลาประมาณ
สองสัปดาห์และพบว่าการทาอาหารมือ้ เล็กๆและใช้ชีวิตประจาวันในครัวทาให้กลุ่มเป้าหมายรูส้ กึ ก
ระตือรือร้นมากขึน้ ในการคิดค้นเมนูอาหารในวันถัดไป การทาอาหารจึงส่งผลดีต่ออารมณ์
(Jeanne Whalen, 2014) กล่ าวว่ านัก บ าบัด ก าลัง แนะน าชั้น เรีย น ท าอาหารเป็ น
วิธีการรักษาภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลรวมถึงความผิดปกติของการกินสมาธิสนั้ สามารถช่ว
ยบรรเทาความเครียดสร้างความนับถือตนเองและระงับความคิดเชิงลบโดยมุ่งเน้นที่จิตใจในการ
ทาตามสูตรนักจิตวิทยาเชื่อว่าการทาอาหารและการอบเป็ นการบาบัดเพราะเหมาะกับการบาบัดป
ระเภทหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า "การกระตุ้ น พฤติ ก รรม" กิ จ กรรมเหล่ า นี ้บ รรเทาภาวะซึ ม เศร้า โดย
เพิ่มพฤติกรรมที่ม่งุ เน้นเป้าหมายและควบคุมการผัดวันประกันพรุง่ เพราะเมื่อกาลังทาอาหารต้องมี
สมาธิ จ ดจ่ อ อยู่ ต ลอดเวลา เตรี ย มส่ ว นผสมและจดจ่ อ อยู่ กับ กระบวนการท าปรับ เครื่ อ งปรุ ง
ตรวจสอบกระบวนการทาอาหารซึ่งทัง้ หมดนีเ้ ป็ นเทคนิคที่เป็ นประโยชน์ในการไม่คิดถึงความเครีย
ดและความวิตกกังวลซึ่งคล้ายกับการทาสมาธิมีผลลัพธ์ท่ีรบั ประทานได้และอาจมีประโยชน์มากใ
นการรักษาอาการเจ็บป่ วยทางจิตบางรูปแบบกล่าวโดยสรุปการทาอาหารคือส่วนสาคัญของการดู
แลตนเองช่วยให้เกิดอารมณ์สงบ มีสติอารมณ์ และ ความสร้างสรรค์
กล่าวโดยสรุ ปว่าการทําอาหารจะช่วยบรรเทาอาการทางความเครียดได้และอาจมี
ประโยชน์ในการรักษาอาการเจ็บป่ วย เพราะการทําอาหารคือส่วนสําคัญในการดูแลตนเองให้มีสติ
อารมณ์ท่ดี ีและมีความคิดสร้างสรรค์
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3.10 การศึกษาเทรนด์ผู้บริโภคเชิงอาหาร (Generation Yum)
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) กล่าวว่าจากการศึกษาเรื่องอาหารแสดงให้
เห็นถึงเทรนด์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปในปั จจุบนั เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มคนหนุ่ม
สาวรุ่นใหม่ หรือเรียกว่าเจเนอเรชันวาย หรือมิลเลนเนียล ซึ่งเป็ นกลุ่มที่แสดงตัวตนผ่านไลฟ์ สไตล์
แบบใหม่หลากหลายด้านและด้านที่ได้รับความนิยมในการแสดงออกมากที่สุดคือไลฟ์ สไตล์ดา้ น
อาหาร
จากสถิติและข้อมูล บทความเรื่อง Is Food The New Status Symbol? ในเว็บไซต์
มีเดียโพสต์ (Maryleigh Bliss, 2014) ได้มีการศึกษาพบว่า
ร้อ ยละ 44 ของคนอายุ ระหว่ า ง 21-24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการโพสต์รูป ภาพอาหาร
และเครื่องดื่มที่ตนเองกาลังจะกินในโซเชียลมีเดีย
ร้อยละ 61 ของคนอายุระหว่าง 21-24 ปี มี พ ฤติกรรมความต้องการไปชิ ม อาหาร
ในภัตตาคารเปิ ดใหม่ มากกว่าไปซือ้ รองเท้าคู่ใหม่
ร้อ ยละ 52 ของคนอายุ ร ะหว่ า ง 21-32 ปี มี ค วามต้อ งการไปร่ว มงานเทศกาล
อาหารมากกว่าไปงานเทศกาลดนตรี
ถึ ง แม้ก ลุ่ม คนหนุ่ ม สาวรุ่น ใหม่ จ ะยัง มี อ ายุ น้อ ย รายได้น้อ ย และฐานะไม่ ม่ ัน คง
แต่ในช่วงวัยนีก้ ลับมีแนวโน้มการชาระค่าอาหารราคาสูงจากกรณีศึกษาในอเมริกากลุม่ คนอายุนอ้
ยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเข้า ภั ต ราคารหรู ห รามากกว่ า กลุ่ ม คนที่ มี อ ายุ จากสถติ พ บว่ า ร้อ ยละ 42
ของมิลเลนเนียลมักเข้าภัตตาคารหรูอย่างน้อยเดือนละ1ครัง้ ซึ่งหากเทียบกับคนรุน่ เจเนอเรชันเอ็กซ์
และเบบี ้บู ม เมอร์ ที่ มี อ ายุ 40 ปี ขึ น้ ไป ส่ วนใหญ่ มัก ปรุ ง อาหารกิ น เองภายในครอบครัว หรื อ
นานๆครัง้ จึงจะเข้าภัตตาคารหรูจากผลลัพธ์ของพฤติกรรมนีพ้ บว่าส่วนหนึ่งเป็ นเพราะคนกลุ่มนีอ้ า
ยนุนอ้ ยและไม่มีค่าใช้จ่ายจานวนมากที่ตอ้ งรับผิดชอบจึงมักนาเงินมาชาระในการซือ้ สินค้าและบริ
การที่ราคาสูงโดยบางท่านมีการชาระเงิน 1 ใน 4 ของเงินเดือนทัง้ เดือน สาหรับมือ้ อาหารมือ้ เดียว
อย่างไร ก็ต าม พวกเขามองหาทางเลือกที่จ ะประหยัดเงิน ด้วยการใช้คูป องลดราคาจากบัต ร
เครดิ ต เพื่ อ ไปใช้บ ริก ารในโรงแรมหรู ห รา หรือ เลื อ กกิ น แบบ บุ ฟ เฟ่ ต์ เพื่ อ จะได้คุ้ม เงิ น ที่ จ่ าย
และสามารถถ่ายภาพได้มากกว่าเช่นกัน
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคนัน้ เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์และลักษณะประชากร
ศาสตร์ ในขณ ะที่ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร สมั ย ใหม่ ที่ ร วดเร็ ว ง่ า ยดาย
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และเข้า ถึ ง ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ได้มี อิ ท ธิ พ ลในการมาขยายเทรนด์ท างธุ ร กิ จ ซึ่ ง โซเชี ย ลมี เดี ย
ถู ก น ามาเป็ นสื่ อ กลางในการสื่ อ สารตั ว ตน ออกไปผ่ า นเรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ อาหาร Zagat
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้บริการ เรตติง้ คะแนนร้านอาหาร ทาการสารวจผูใ้ ช้ ของตัวเอง จานวน
มากกว่า 9,000 คนพบว่า
ร้อยละ 60 บอกให้เพื่อนร่วมโต๊ะอาหาร หยุดกิน ก่อนที่ตวั เองจะถ่ายรูปเสร็จ
ร้อยละ 41 โพสต์รูปภาพในโซเชียลมีเดีย ตลอดเวลาที่กินอาหาร
ร้อ ยละ 75 มี ค วามสุ ข กั บ การดู รู ป ภาพ อาหารในโซเชี ย ลมี เดี ย และ พวกเขา
เลือกอุดหนุน ภัตตาคารตามรูปภาพที่เคยเห็น
ร้อ ยละ 77 ของผู้ต อบแบบสอบถาม เรีย กตัว เองว่ า ‘ฟู้ ด ดี ’้ สิ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ เมนู
แปลกๆ ถู ก สร้า งขึ น้ มา และโด่ ง ดั ง กลายเป็ น กระแสฮิ ต โดยภาพถ่ า ย ในโซเชี ย ลมี เดี ย เช่ น
โครนัทการผสมกันระหว่างโดนัทและครัวซ็องภัตตาคารจานวนมากจึงสร้างเมนูเฉพาะขึน้ มาให้สว
ยงามและน่าถ่ายรูปโดยเฉพาะอย่างเช่นเบเกิลสีรุง้ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และเอกลักษณ์ในการ
นาเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย
เมื่ อ ได้ท ราบและเรี ย นรู ้ถึ ง พฤติ ก รรมผู้บ ริโภคที่ เปลี่ ย นแปลงไปท าให้เจ้า ของ
ร้านอาหารและผูใ้ ห้บริการด้านการท่องเที่ยวสามารถปรับตัวตามได้อย่างมีทิศทางที่ชดั เจนดังกรณี
ศึก ษาของสหรัฐ อเมริกา ในรอบทศวรรษที่ ผ่านมาสภาพเศรษฐกิ จ ที่ ตกต่ าอย่างรุ น แรง ท าให้
ภัต ตาคารหรู ห รา ภาคธุ รกิจ บริการ และการ ท่ องเที่ ยวจานวนมากได้รับผลกระทบอย่ างหนัก
บางส่วนปรับเปลี่ยนกลุม่ เป้าหมายจากผูใ้ หญ่ท่ีมีรายได้สงู ไปจับกลุม่ วัยรุน่ ที่เป็ นฟู้ดดีแ้ ทนเพื่อสร้า
งการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจ
โดยรูปแบบที่นิยมทากันก็คือ
1. จัดตกแต่งจานให้สวย น่ากิน หรือให้มี ลักษณะโดดเด่น แปลกประหลาด
2. ขนาดและปริมาณในการเสิรฟ์ แต่ละจาน ที่มากเกินไปเพื่อสร้างเอกลักษณ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ ถ่ายภาพและแชร์ในโซเชียลมีเดีย ถึงแม้สว่ นใหญ่ จะไม่ได้สนใจรสชาติมากนัก
3. พิถีพิถันกับวัตถุดิบราคาแพงและเสิรฟ์ ในขนาดเล็กลงให้กลายเป็ นฟิ งเกอร์ฟู้ด
เพื่อ นักท่องเที่ยวจะได้ทดลองชิมตัวอย่างอาหารได้ หลากหลายก่อนจะเกิดความรูส้ กึ อิ่ม
4. ปรุงสูตรกาแฟ เบียร์ ค็อกเทล เครื่องดื่ม ที่เป็ นสูตรเฉพาะของทางร้านหรือภายใน
ท้องถิ่น
5. บริการอาหารออร์แกนิคจากฟาร์มขึน้ สู่ โต๊ะอาหาร ใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่นใกล้เคียง
เพื่อตอบรับเทรนด์อาหารเชิงสุขภาพ
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6. มีการนําเชฟเทเบิล ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษมาสอน วิธีการกิน ดื่ม และอธิบายวิธีการชื่น
ชมอาหารเฉพาะเพื่อสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ในการทานอาหาร
กล่าวโดยสรุ ปว่า คนหนุ่ ม สาวรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการรับประทานอาหารเป็ น
อย่างมากการนําเสนอร้านอาหารที่เหมาะสมให้กับคนยุคมิลเลนเนียลจึงถือเป็ นสิ่งสําคัญในการ
ปรับตัวและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายในการเติบโตมากยิ่งขึน้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒ นารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ
Cooking Vacation ในประเทศไทยโดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ทราบถึ ง การพัฒ นารู ป แบบการ
ท่องเที่ยว เชิงอาหาร แบบ Cooking Vacationจากการที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแนวทางในการ
ทําธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ผูว้ ิจัยจึงได้วางแผนที่จะพัฒนาแนวทางในการทําธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
เพื่อให้เหมาะสมกับประชากรประเทศไทยเพื่อ สร้างความเข้าใจผูบ้ ริโภค สร้างผลกําไรให้เพิ่มมาก
ขึน้ ตลอดไปจนถึง สร้างความอยู่รอดในธุรกิจ และ นําผลข้อมูลการวิจัยนีไ้ ปใช้เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการดําเนินการธุรกิจได้
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ วางแผ นพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารแบบ Cooking
Vacation ในประเทศไทยเพื่อวัดความพึงพอใจ จากกรณี ศึกษา Cooking Vacation ในประเทศ
ญี่ปนุ่ ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย
2. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้บ ริโภคในการเลื อ ก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (บุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ) อายุ 22 45 ปี
3. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้บ ริโภคในการเลื อ ก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผูเ้ ชี่ยวชาญ)
4. รวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
5. ผู้เชี่ยวชาญประเมิ นคุณ ภาพแบ่งเป็ น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว จํานวน 3 ท่าน
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ สรุปผล
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา และ รวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking
Vacation ในประเทศไทยเพื่อวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ใน
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย
ผู้วิ จัย ได้ท ํา การศึ ก ษางานวิ จัย และ รวบรวมข้อ มูล จากกรณี ศึ ก ษา Cooking
Vacation ในประเทศญี่ ปุ่น ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย เพื่อนํามาวางแผนออกแบบ และ
พัฒ นาธุ รกิ จ บริก ารแบบ Cooking Vacation ที่ ใกล้เคี ย งกับ ความต้อ งการของธุ รกิจ อาหารใน
ประเทศไทย จากการศึกษาและค้นคว้าปั จ จัยที่มี ผลต่ อการตัดสินใจของผู้บ ริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากธุรกิจ Cooking Vacation ที่มีผใู้ ช้บริการ
จํานวนมากและมีช่ือเสียงในแต่ละพืน้ ที่รวมถึงมีผใู้ ช้บริการเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชากร
ในประเทศ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่มีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวและการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยวเพื่อค้นคว้าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการ
เลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (บุคคลทั่วไป) อายุ 22 - 45 ปี
ประชากร
ประชากร อายุ 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมทานอาหารในการท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็ นประชากร อายุ 22 - 45 ปี บุคคลทั่วไปที่
มี พ ฤติ ก รรมทานอาหารในการท่ อ งเที่ ย ว ในกรุ ง เทพมหานครกลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใ ช้เพื่ อศึ ก ษานัั้น
คัดเลื อกโดยการ เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีพ ฤติกรรมในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่ น ชิม ช้อป ใช้
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่มีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ การเลือกรับประทาน
อาหารในการท่องเที่ยว เป็ นจํานวนมาก
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม ผ่าน Google forms จํานวน
100 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ใ ช้แ บบสอบถาม (Questionaire) ผ่ า น Google forms เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของ
ผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน
โดยประกอบด้วยเนือ้ หา 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามเป็ นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบ
แบบสอบถามลักษณะคําถามเป็ นแบบมีคาํ ตอบให้เลือกตอบ (Multiple Choices)
ส่วนที่ 2 ปั จจัยของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารแบบ Cooking Vacation
ลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตราส่วน (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open-ended Questions)
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 ผู้วิจัยใช้ก ารวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)
เป็ นสถิติอธิบายข้อมูลทั่วไป
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายระดับปั จจัยทางการตลาดของ
ผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ ยว และ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการของ
ร้า นอาหารที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้บ ริ โภคในการเลื อ กรับ ประทานอาหารในการท่ อ งเที่ ย ว โดยผู้วิ จั ย
กําหนดการแปลความหมายของนํา้ หนักคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วง
ด้วยการใช้สตู รคํานวณและคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงชัน้ (วิชิต อู่อน้ ,2548) ดังนี ้
อันตรภาคชัน้ = ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด
จํานวนชัน้
= 5-1 = 0.80
5
4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลมากที่สดุ
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลมาก
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลปานกลาง
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลน้อย
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1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลน้อยที่สดุ
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผู้เชี่ยวชาญ)
ประชากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 1 เฟสบุค้ แฟนเพจ ไปกันนะ ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 เฟสบุค้ แฟนเพจ Low cost
Thailand ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 เฟสบุค้ แฟนเพจ ถนัดชิม
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึก ษาครัง้ นี ้ไ ด้เลื อ กกลุ่ม ตัวอย่ าง เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญในการท่ องเที่ ย วและมี
ประสบการณ์ในการเลือกทานอาหารหลากหลายร้านค้าและหลากหลายสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เพื่ อศึกษานัั้นคัดเลื อกโดยการ เลื อกกลุ่ม ตัวอย่ างที่ มี ผู้ติ ดตามในโซเชี ยลมี เดี ย (เฟสบุ้ค ) เกิ น
500,000 คน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมี ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ
การเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว เป็ นอย่างมาก
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นี ้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็ น
การสัม ภาษณ์ท่ีไม่ได้มี การกําหนดคําถาม และ ลําดับของคําถามไว้ล่วงหน้า เพื่อต้องการรับรู ้
จุด บกพร่อ งของการศึ ก ษางานวิ จัย ครั้ง นี ้อ ย่ า งชัด เจน และ มี ก ารใช้ การสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi Structured Interview) เพื่อกําหนดคําถามสําคัญในการนํามาพัฒนาแนวทางใน
การทําธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation และ แบบสอบถามจํานวน 3 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview)
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลจากมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยวเพื่อให้
ได้ความต้องการที่ชดั เจน และ ทราบความต้องการแฝง ระหว่างการสัมภาษณ์
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน Google forms
ในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ใ ช้แ บบสอบถาม (Questionaire) ผ่ า น Google forms เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตั วอย่าง เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของ ผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว
โดยประกอบด้วยเนือ้ หา 3 ส่วน ดังนี ้
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ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามเป็ นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามลักษณะคําถามเป็ นแบบมีคาํ ตอบให้เลือกตอบ (Multiple Choices)
ส่วนที่ 2 ปั จจัยของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารแบบ Cooking Vacation
ลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตราส่วน (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open-ended Questions)
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้เลือกการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา โดยนําข้อมูลที่
ได้มารวบรวมและลําดับประเด็น ความสําคัญ ปัญหา วิธีแก้ไข เพื่อนํามาประมวลผลเป็ นข้อสรุป
2. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ผู้วิจัยใช้ก ารวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)
เป็ นสถิติอธิบายข้อมูลทั่วไป
2.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายระดับปั จจัยทางการตลาดของ
ผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว และ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการของ
ร้า นอาหารที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้บ ริ โภคในการเลื อ กรับ ประทานอาหารในการท่ อ งเที่ ย ว โดยผู้วิ จั ย
กําหนดการแปลความหมายของนํา้ หนักคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วง
ด้วยการใช้สตู รคํานวณและคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงชัน้ (วิชิต อู่อน้ ,2548) ดังนี ้
อันตรภาคชัน้ = ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด
จํานวนชัน้
= 5-1 = 0.80
5
4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลมากที่สดุ
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลมาก
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลปานกลาง
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลน้อย
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลน้อยที่สดุ
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ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั และ รวบรวมข้อมูล จากการทําแบบสอบถาม รวมถึง
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนํามาวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ที่ใกล้เคียงกับความต้องการของธุรกิจอาหารในประเทศไทยจากการศึกษาและค้นคว้าปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ แบ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการท่องเทีย่ ว และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเทีย่ ว
จานวน 3 ท่าน
ประชากร
ในการวิจัยครัง้ นีไ้ ด้กาํ หนดผู้เชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ ยวชาญทางด้าน
ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว ที่มี
ประสบการณ์ในการศึกษาและประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความชํานาญในการทํา
ธุรกิจ และ มีความเข้าใจธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถนําไปปฏิบตั ิตามได้จริงมากที่สดุ
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นี ้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ คําถามปลายเปิ ด
(Open ended questions) ซึ่ง เป็ น คําถามในลักษณะที่ เปิ ด โอกาสให้ผู้เชี่ ยวชาญได้ตอบข้อมูล
อย่างเสรี เพื่ อ แนะแนวทางในการแก้ไขและ มี การใช้ การสัม ภาษณ์แบบกึ่ง โครงสร้าง (Semi
Structured Interview) เพื่อกําหนดคําถามสําคัญในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) ผ่าน Zoom
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลจากมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยวเพื่อให้
ได้ความต้องการที่ชดั เจน และ ทราบความต้องการแฝง ระหว่างการสัมภาษณ์
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้เลือกการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา โดยนําข้อมูลที่
ได้มารวบรวมและลําดับประเด็น ความสําคัญ ปัญหา วิธีแก้ไข เพื่อนํามาประมวลผลเป็ นข้อสรุป
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ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล และ สรุ ปผล
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้เลือกการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา โดยนําข้อมูล
ที่ได้มารวบรวมและลําดับประเด็น ความสําคัญ ปัญหา วิธีแก้ไข เพื่อนํามาประมวลผลเป็ นข้อสรุ ป
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation

บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจัย
การวิจัย การศึกษาและพัฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง อาหารแบบคุก กิ ้งเวเคชั่น ใน
ประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลกับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวางแผนพัฒนาธุรกิจการบริการแบบคุกกิง้ เวเคชั่นจากการศึกษา
ค้นคว้าและการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบคุกกิง้ เวเคชั่นในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ขอ
นําเสนอผลที่ได้จากการดําเนินงาน โดยผูว้ ิจยั ได้วางแผนดําเนินการดังต่อไปนี ้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มูล เพื่ อ วางแผนธุ รกิ จ บริก ารแบบ Cooking
Vacation ในประเทศไทยเพื่อวัดความพึงพอใจ จากกรณี ศึกษา Cooking Vacation ในประเทศ
ญี่ปนุ่ ประเทศสเปน และ ประเทศไทย
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการ
เลือกรับประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ)
อายุ 22-45ปี
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการ
เลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน)
ขัน้ ตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ขั้น ตอนที่ 5 ผู้เชี่ ย วชาญประเมิ น คุ ณ ภาพแบ่ ง เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นธุ ร กิ จ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว จํานวน 3
ท่าน
ขัน้ ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ในประเทศไทยเพื่อวัดความพึงพอใจ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ในประเทศญี่ปุ่น
ประเทศสเปน และ ประเทศไทย
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิ งอาหารแนวทางการวางแผน
ธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation ในประเทศไทย ประเทศญี่ ปุ่น และ ประเทศสเปน พบว่า
ในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมา อาหารกลายเป็ น ส่ ว นประกอบสํา คัญ ที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น การเรีย นรู เ้ รื่อ ง
วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของผูค้ นในแต่ละท้องถิ่นซึ่งผูว้ ิจยั พบว่า ประเทศไทย ประเทศญี่ปนุ่ และ
ประเทศสเปน มีกรณีศกึ ษาในการทําธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็ นที่นิยม
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จากกรณีศึกษาในประเทศไทย ผูว้ ิจัยได้ศึกษา Blue Elephant Cooking School ซึ่ง
เป็ นการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ และ เรียนรูก้ ารทําอาหารไทย
เหมาะสําหรับ ผู้ท่ี ต้องการศึก ษาและเรียนรู ก้ ารทําอาหารไทยแบบละเอี ย ด โดยจะมี ก ารสอน
ทําอาหาร 2 คอร์สต่อวัน มีสตาฟที่ให้บริการและดูแลที่สามารถดูแลและสื่อสารได้ 5 ภาษา เพื่อ
พูดคุยและสร้างความเข้าใจให้ชาวต่างชาติ โดยมีความหลากหลายของอาหารให้ผูเ้ รียนสามารถ
เลือกเรียนและจองในวันที่จดั ไว้ได้ และ มีความหลากหลายทางด้านการทํากิจกรรมในคอร์ส โดย
คอร์สช่วงเช้า ผูร้ ่วมเข้าคอร์สจะได้เริ่มตั้งแต่การเดินตลาดเพื่อเลือกซือ้ วัตถุดิบมาทําอาหารด้วย
ตนเอง ไปจนถึงการเรียนทําอาหาร ในวันธรรมดาถึงวันเสาร์คอร์สช่วงเช้าผูเ้ รียนจะเริ่มเรียนตัง้ แต่
ช่วงเวลา 8.45 น. – 13.30 น. โดยคิดเป็ นเวลา 4 ชั่วโมง 45 นาที และ ได้ทาํ อาหารไทยรวม 4 เมนู
และ ในช่วงบ่ายจะมีเฉพาะ การเรียนรู ว้ ัตถุดิบ และ ส่วนผสมของอาหารไทย ไปจนถึงการเรียน
ทําอาหาร ในวันธรรมดาถึงวันเสาร์คอร์สช่วงเช้าผูเ้ รียนจะเริ่มเรียนตัง้ แต่ช่วงเวลา 13.30 – 16.30
น. โดยคิดเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง และ ได้ทาํ อาหารไทยรวม 4 เมนู และ ในวันอาทิตย์จะมีเฉพาะคอร์ส
ช่วงเช้าแต่ไม่มีการเดินตลาดเลือกซือ้ วัตถุดิบผูเ้ รียนจะเริ่มเรียนตัง้ แต่ช่ วงเวลา 9.30 น. – 13.30 น.
โดยคิดเป็ นเวลา 4 ชั่วโมง และ ได้ทาํ อาหารไทยรวม 5 เมนู จากการศึกษาข้างต้นพบว่าปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยว หรือ ชาวไทยสนใจมาใช้บริการ เพราะมีความหลากหลายของเมนู ได้
เรียนรูพ้ ฤติกรรมและวัฒนธรรมที่แท้จริงของท้องถิ่น และ ได้ลงมือทําจริงกับเชฟผูม้ ีประสบการณ์
รวมถึงได้รบั การสื่อสารที่ดีจากผูส้ อน ที่สามารถสอนได้ถึง 5 ภาษา ภาษาอังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส
ดัชช์ หรือจีนอีกด้วย และ สามารถเลือกได้ว่าจะต้องการเป็ นการสอนแบบคอร์สส่วนตัว หรือ เข้า
ร่วมเรียนกับกลุม่ นักเรียนท่านอื่น อีก 12 ท่าน ซึ่งเมื่อทําอาหารเสร็จผูเ้ รียนจะได้รบั ประทานอาหาร
ที่ ต นเองได้ล งมื อ ทํา ณ ร้า น Blue elephant ที่ มี บ รรยากาศสวยงาม และ สามารถสั่ง อาหาร
เพิ่มเติมได้จากทางร้านหากต้องการรับประสบการณ์ในการทานอาหารไทยที่เพิ่มมากขึน้
จากกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษา Kimono Tea Ceremony Mai Ko Ya
ในจังหวัดเกี ยวโต ซึ่งเป็ นการท่องเที่ยวเชิ งอาหารแบบให้นักท่องเที่ยวได้มี ป ระสบการณ์ และ
เรียนรู ก้ ารทําขนมหวานพืน้ เมื องของประเทศญี่ ปุ่น วิธีการชงชารวมถึงการเช่าชุดกิโมโนเพื่อใส่
ในขณะทําขนมหรือชงชาร่วมด้วย ซึ่งระยะเวลาในการทํากิจกรรมจะอยู่ท่ี 90 นาที หรือประมาน
1.30 ชม ผูส้ อนสามารถสื่ อสารได้ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ ปุ่น ซึ่งผูส้ อนจะเตรียม
วัต ถุดิ บ และอุป กรณ์ไว้เรียบร้อยผู้เรียนสามารถทําได้ทัน ที แต่ จ ะมี ค วามพิ เศษในการเล่าเรื่อ ง
วัฒ นธรรมก่ อ นการทํา อาหารความหลากหลายของเมนู ข องหวานที่ ขึ น้ อยู่ กับ ฤดูห รื อ ช่ ว งที่
นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวในช่วงนั้นๆ โดยจะเริ่มการสอนทําขนมหวานก่อนและสอนวิธีการชงชา
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แบบญี่ ปนตามลํ
ุ่
าดับซึ่งแพคเกจเสริมการใส่ชุดกิโมนัน้ ทางผูส้ อนจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยบริการใส่ให้
ก่อนเริ่ม เรียน และ มี บริการทําผมฟรีส าํ หรับผู้เรียนที่ เป็ นผู้หญิ ง กิจ กรรมนีไ้ ม่ ได้รองรับ เฉพาะ
ผูใ้ หญ่เท่านั้น เด็กที่มีอายุตงั้ แต่ 3 ปี ขึน้ ไปสามารถเข้าร่วมได้พร้อมกับผูป้ กครองเช่นกันโดยทาง
ผูส้ อนมีชุดกิโมโนรองรับสําหรับผูเ้ รียนที่เป็ นเด็กอีกด้วย เมื่อจบการเรียนแล้วจะมีสถานที่ให้ผเู้ รียน
ได้น่ ัง ทานอาหารที่ต นเองทําและสามารถถ่ายภาพได้อย่างอิส ระ หรือ สามารถสั่งขนมและชา
เพิ่ ม เติ ม จากทางร้า นได้ และ ผู้วิ จั ย ได้ศึ ก ษา Yumi Gyoza and Ramen Cooking Class ใน
จังหวัดโตเกียว ซึ่งเป็ นการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ และ เรียนรู ้
การทํา เกี๊ยวซ่า และ ราเมน ซึ่งเป็ นอาหารท้องถิ่นของประเทศญี่ปนร่
ุ่ วมกับเชฟชาวญี่ปนุ่ ที่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งระยะเวลาในการทําจะอยู่ท่ี 2.30 ชม. รับผูเ้ รียนได้มากที่สุด 4 คนต่อ 1
คลาสเรียน ค่อนข้างเป็ นส่วนตัว และมีการให้ความรู ท้ างเชิงวัฒ นธรรมและอาหารอย่างใกล้ชิด
สถานที่เรียนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารตลาดซึ คิจิในจังหวัดโตเกียวแต่ทางสถานที่
สอนจะไม่มีการเดินชมตลาดเลือกซือ้ วัตถุดิบเพราะทางสถานที่เรียนได้เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
ให้พร้อมทําอาหารและใช้เวลาส่วนมากในการอธิบายความสําคัญของวัตถุดิบที่เลือกใช้ในการทํา
เมนูอาหาร รวมถึงมีบริการรับส่งผูเ้ รียนตามสถานีรถไฟฟ้าก่ อนการเข้ามาเรียนด้วย ทําให้ผูเ้ รียน
เดินทางมายังสถานที่ เรียนได้ง่ายมากขึน้ การสื่อสารของผู้ดูแลจะสื่อสารได้เพี ยงแค่ 2 ภาษา
อังกฤษ และ ญี่ปนุ่ เท่านัน้
จากกรณี ศึ ก ษาในประเทศสเปน ผู้วิ จัย ได้ศึก ษา Paella , Tapas & Sangria With
Ana ในเมือง มาดริดซึ่งเป็ นการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ และ
เรียนรู ก้ ารทําอาหารสเปน ใช้เวลาในการเรียน 3 ช.ม ผูส้ อนสามารถสื่อสารภาษา สเปน อังกฤษ
และ ฝรั่งเศสได้ ซึ่งการสอนจะเน้นสอนเทคนิคการเลือกวัตุดิ บไปจนถึงการปรุงอาหารสเปนให้ได้
รสชาติเหมือนดัง้ เดิมมากที่สุด ซึ่งเมนูอาหารที่ใช้สอน จะมี 3 main course ด้วยกัน โดยเริ่มจาก
คอร์สที่หนึ่ง Spanish paella (ปาเอลย่า) เป็ นอาหารหลักของประเทศสเปน ลักษณะอาหารเป็ น
ข้าวผัด มี ขา้ วและผักเป้นส่วนประกอบนํามาผัดกับเครื่องปรุ ง สามารถเลือกใส่เนือ้ สัตว์ได้หาก
ต้องการเช่นอาหารทะเล เนื ้อแดง เนือ้ ขาว หรือ ไส้กรอกต่างๆเป็ นต้น คอร์สที่สอง จะเป็ นเมนู
Tapas (ทาปาส) และ คอร์สที่สาม เป็ นของหวาน Flan with Cream หลังจากที่ผเู้ รียนได้เรียนและ
ฝึ กทําอาหารจนครบ 3 คอร์สแล้วภายในเวลา 3 ช.ม ผูส้ อนจะมีพืน้ ที่ให้ทานอาหารที่แต่ละคนได้ลง
มือทําด้วยตนเอง และ มีบริการเสริมในส่วนของเครื่องดื่ม ทัง้ แบบมีแอลกอฮอลล์และไม่มีแอลกอ
ฮอลล์ให้ผู้เรีย นทานได้แ บบไม่ จ าํ กัด ซึ่ง การเรีย นจะค่ อ นข้า งเป็ น ส่วนตัว เป็ น กลุ่ม ขนาดเล็ ก
สามารถเข้าถึงผูส้ อนได้ทนั ทีหากติดขัด หรือไม่เข้าใจสามารถสอบถามผูส้ อนได้ทนั ที

39
จากการศึกษาข้างต้นดังกรณีศึกษาทัง้ สามประเทศ ผูว้ ิจัยได้พบว่าปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้
นักท่องเที่ยวสนใจมาใช้บริการการท่องเที่ยวเชิ งอาหารแบบ Cooking Vacation คือ ความเป็ น
เอกลักษณ์ของพืน้ ถิ่น หรือ การนําเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมแต่ละพืน้ ที่ท่ีชดั เจน โดยมีการเรียน
กับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารมีพนักงานคอยดูแลและสื่อสารได้หลากหลายภาษา มีการบริการที่ดี
และเป็ นมิตร สามารถทําให้ผูเ้ รียนหรือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจได้ง่ายมีระยะเวลาในการเรียนที่
เหมาะสม มีเมนูไม่เยอะ แต่ตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนรูท้ างวัฒนธรรมให้ผรู้ ่วมกิจกรรม
ได้เข้าถึงความเป็ นท้องถิ่นและวัฒนธรรมของพืน้ ที่ ได้ทาํ กิจกรรมหรือเรียนรูส้ ิ่งใหม่พร้อม ผูร้ ่วมท
ริป เพื่อนหรือครอบครัว อีกทั้งยังช่วยสร้างบุคลิกและตัวตนเพิ่มเติม ให้กับผูร้ ่วมกิจกรรมในการ
แสดงออกและสนใจการทําอาหาร และ มีการทําเอกลักษณ์ห รือหน้าตาอาหารให้สวยงามเพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าใช้บริการมีความต้องการถ่ายภาพลงในโซเชียลมีเดียด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ)
อายุ 22-45 ปี
2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการทาแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจาแนกตามเพศของกลุ่มเป้ าหมาย
บุ ค คลทั่ ว ไปนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย และ ต่ า งประเทศ อายุ 22-30 ปี ผ่ า น Google form
จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามเพศ
เพศ
จานวน(คน)
ร้อยละ
ชาย
38
38
หญิง
62
62
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 62 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62 และเพศชาย จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
จาก ก ารท าแบ บ สอ บ ถาม ข้ อมู ลส่ วน บุ ค ค ล จ าแน ก ต าม อ ายุ ข อ ง
กลุ่ม เป้ าหมายบุ ค คลทั่ วไปนั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทย และ ต่ างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน
Google form จานวน 100 คนได้ดังนี้
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ตาราง 2 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามอายุของกลุ่มเป้าหมาย
อายุ
จานวน(คน)
ร้อยละ
22 - 30 ปี
72
72
31 - 40 ปี
22
22
41 - 45ปี
6
6
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22 - 30ปี จํานวน 72
คน คิดเป็ นร้อยละ72รองลงมาคืออายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 ต่อมา
คืออายุระหว่าง 41 – 45 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 ตามลําดับ
จากการทาแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษาของ
กลุ่ม เป้ าหมายบุ ค คลทั่ วไปนั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทย และ ต่ างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน
Google form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 3 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุม่ เป้าหมาย
ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
ร้อยละ
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
2
2
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
84
84
ปริญญาโท
14
14
ปริญญาเอก
0
0
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 84 รองลงมาคือ ปริญญาโท 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 ต่อมาคือ
ตํ่ากว่า ปริญ ญาตรี 2 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2 และ ปริญ ญาเอก จํา นวน 0 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0
ตามลําดับ
จากการท าแบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตามอาชี พ ของ
กลุ่ม เป้ าหมายบุ ค คลทั่ วไปนั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทย และ ต่ างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน
Google form จานวน 100 คนได้ดังนี้
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ตาราง 4 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามอาชีพของกลุม่ เป้าหมาย
อาชีพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
นักเรียน นักศึกษา
10
10
ลูกจ้างเอกชน พนักงานบริษัท
54
54
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
8
8
ธุรกิจส่วนตัว
18
18
ค้าขาย
4
4
อาชีพอิสระ(ฟรีแลนซ์)
6
6
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ลูก จ้า งเอกชน
พนักงานบริษัท จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18 ต่อมาคือ นักเรียนนักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 คิดเป็ นร้อยละ 10
ต่อมาคือ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 ต่อมาคือ อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์)
จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 ต่อมาคือ อาชีพค้าขาย จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ตามลําดับ
จากการท าแบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตามรายได้ ข อง
กลุ่ม เป้ าหมายบุ ค คลทั่ วไปนั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทย และ ต่ างประเทศ อายุ 22-45 ปี ผ่าน
Google form จานวน 100 คนได้ดังนี้
ตาราง 5 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามรายได้ของกลุม่ เป้าหมาย
รายได้
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 -35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
มากกว่า 55,000 บาท
รวม

จานวน(คน)
12
32
22
4
6
24
100

ร้อยละ
12
32
22
4
6
24
100.00
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จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี รายได้ 15,001 – 25,000 บาท
จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 รองลงมาคือ มากกว่า 55,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24 ต่ อ มาคื อ 25,001 -35,000 บาท จํา นวน 22 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 22 ต่ อ มาคื อ ตํ่า กว่ า
15,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 ต่อมาคือ 45,001 – 55,000 บาท จํานวน 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6 ต่อมาคือ 35,001 – 45,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ตามลําดับ
2.2 ตอนที่ 2 ปั จจัยของผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารแบบ Cooking
Vacation
ตาราง 6 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม
ควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํากิจกรรม
ทําอาหารเพื่อจะได้รีบทานให้เสร็จแล้วสามารถไปทํา
ธุระอื่นต่อได้
ควรใช้เวลานานกว่า 2 ช.ม ในการทํากิจกรรม
ทําอาหารเพื่อใช้เวลาอยู่กบั การพักผ่อนนานๆ
ควรใช้เวลานานกว่า 3 ช.ม ในการทํากิจกรรม
ทําอาหารเพื่อใช้เวลาในการศึกษานานๆ

รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล

3.1

1.71169507

เห็นด้วยปานกลาง

3.01

1.08166538

เห็นด้วยปานกลาง

2.52

1.13560557

เห็นด้วยปานกลาง

2.87667

1.3643517

เห็นด้วยปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบว่าระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดับเห็นด้วยปานกลาง และเมื่อ
พิจ ารณาแต่ล ะด้าน ปรากฏว่า กลุ่ม ตัวอย่างเห็นด้วยว่าควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํา
กิ จ กรรมทํา อาหารเพื่ อ จะได้รี บ ทานให้เสร็จ แล้ว สามารถไปทํา ธุ ร ะอื่ น ต่ อ ได้ มีค ่า เฉลี ่ย 3.1
รองลงมาคือ ควรใช้เวลานานกว่า 2 ช.ม ในการทํากิจ กรรมทํา อาหารเพื่อ ใช้เวลาอยู่ก บั การ
พักผ่อนนานๆ มีค่าเฉลี่ย 3.01 ต่อมาคือ ควรใช้เวลานานกว่า 3 ช.ม ในการทํากิจกรรมทําอาหาร
เพื่อใช้เวลาในการศึกษานานๆ มีค่าเฉลี่ย 2.52 ตามลําดับ
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ตาราง 7 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญในการเพิ่ม
คุณค่าทางสังคมให้แก่ผบู้ ริโภค
ความสาคัญในการเพิ่ม
คุณค่าทางสังคม
เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วสามารถ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผบู้ ริโภค มี
ตัวตน และ มีบคุ ลิกในทางบวก
มากขึน้
มีรายการอาหารแปลกใหม่
หลากหลายตรงกับความชอบ และ
ความต้องการ ส่วนบุคคล สามารถ
สร้างความพิเศษให้ผบู้ ริโภค ( เช่น
แปลกใหม่ที่อื่นไม่มีมีที่น่ีที่เดียว )
ร้านอาหารเคยมีบุคคลที่มีช่ือเสียง
( ดารา , นักแสดง ,influencers )
เคยใช้บริการมาก่อน สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อแบรนด์ ซึ่ง ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริการด้วย

รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปล
ผล
1.45254948

เห็นด้วย
มาก

0.53702886

เห็นด้วย
มากที่สดุ

3.72

0.93893557

เห็นด้วย
มากที่สดุ

3.89

1.12452953

3.49

4.46

เห็นด้วย
มากที่สดุ

จากตารางที่ 7 พบว่าความสําคัญในการเพิ่มคุณค่าทางสังคม ในระดับเห็นด้วยมากที่สดุ
และเมื่ อพิ จ ารณาแต่ ล ะด้าน ปรากฏว่า กลุ่ม ตัวอย่างเห็ นด้วยว่า มีร ายการอาหารแปลกใหม่
หลากหลายตรงกับ ความชอบ และ ความต้อ งการ ส่ว นบุค คล สามารถสร้า งความพิเศษให้
ผูบ้ ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อื่นไม่มีมีที่นี่ที่เดียว ) มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมาคือ ร้านอาหารเคยมี
บุคคลที่มีชื่อเสียง ( ดารา , นักแสดง ,influencers ) เคยใช้บริการมาก่อน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อแบรนด์ ซึ่ง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.72 ต่อมาคือ เมื่อ
เข้ามาใช้บริการแล้วสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผูบ้ ริโภค มีตวั ตน และ มีบุคลิกในทางบวก
มากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 3.49 ตามลําดับ

44
ตาราง 8 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร การบริการ และ
การใช้สื่อให้เหมาะสมต่อการบริการ
ความเหมาะสมทางการสื่อสาร
พนักงานมีทกั ษะการสื่อสารดี
พนักงานมีวาจาสุภาพ ถามตอบได้
พนักงานบริการด้วยความเต็มใจจริงใจ
สื่อประชาสัมพันธ์อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น
เมนูอาหารอ่านชัด เข้าใจง่ายไม่รกตา ราคาชัดเจน

รวม

4.7

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล
0.63529521 เห็นด้วยมากที่สดุ
0.47159304 เห็นด้วยมากที่สดุ
0.67082039 เห็นด้วยมากที่สดุ

4.64
4.8

0.62481997
0.4

x̄
4.58
4.76

เห็นด้วยมากที่สดุ
เห็นด้วยมากที่สดุ

จากตารางที่ 8 พบว่าความสําคัญในความเหมาะสมทางการสื่อสาร ในระดับเห็นด้วย
มากที่สดุ และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า พนักงานมีวาจาสุภาพ
ถามตอบได้ มีค ่า เฉลี ่ย 4.76 รองลงมาคือ พนัก งานบริก ารด้ว ยความเต็ม ใจจริง ใจสื ่อ
ประชาสัมพันธ์อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย 4.7 ต่อมาคือ เมนูอาหารอ่านชัด เข้าใจง่าย
ไม่รกตา ราคาชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.64 ต่อมาคือ พนักงานมีทักษะการสื่อสารดี มีค่าเฉลี่ย 4.58
ตามลําดับ
ตาราง 9 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพืน้ ที่ของร้านให้
เอือ้ เฟื ้ อต่อการแชร์ภาพ หรือ วิดีโอลง Social Media
ความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่
ร้าน

x̄

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล

ความสวยงามในการจัดการสถานที่เหมาะกับการ
ถ่ายภาพ
ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ

4.34

0.62

เห็นด้วยมาก

4.2

0.77459667

เห็นด้วยมาก

ควรมีอุปกรณ์สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ
ควรมีการจัดร้านแบบมีพืน้ ที่ที่ไฟส่องถึงถ่ายภาพสวย

4.16

0.85697141

เห็นด้วยมาก

รวม

4.16

0.90244113

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 9 พบว่าความสําคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่รา้ น ในระดับเห็น
ด้วยมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ความสวยงามในการ
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จัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ ควรมีอปุ กรณ์สวยงามเหมาะ
แก่การถ่ายภาพควรมีการจัดร้านแบบมีพื ้นที่ที่ไฟส่องถึงถ่ายภาพสวยมีค่าเฉลี่ย 4.16ต่อมาคือ
ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.2 ตามลําดับ
จากการสํารวจแบบสอบถามพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าควรใช้เวลานานกว่า 2 ช.ม ในการทํากิจกรรมทําอาหารเพื่อใช้
เวลาอยู่กบั การพักผ่อนนานๆ มีค่าเฉลี่ย 3.1 ความสําคัญในการเพิ่มคุณค่าทางสังคมกลุม่ ตัวอย่าง
เห็นด้วยว่า มี รายการอาหารแปลกใหม่ หลากหลายตรงกับความชอบ และ ความต้องการ ส่วน
บุคคล สามารถสร้า งความพิเศษให้ผูบ้ ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ท่ีอ่ืนไม่มีมีท่ีน่ีท่ีเดียว ) มีค่าเฉลี่ย
4.46 ความสําคัญ ในความเหมาะสมทางการสื่อสารกลุ่ม ตัวอย่างเห็นด้วยว่า พนักงานมี วาจา
สุภาพ ถามตอบได้ มีค่าเฉลี่ย 4.76 ความสําคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่รา้ น กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยว่า ความสวยงามในการจัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.34
ตามลําดับ
2.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ22-45ปี
ได้ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ ด้านการบริการอาจต้องการพืน้ ที่ท่ีมีความเป็ นส่วนตัว พนักงาน
ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ดว้ ยตลอด แต่ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อพนักงานได้ โดยใช้การกดกริ่งเรียกหรือ
โทรเรียกได้ ต่อมาได้ให้ความเห็นว่า ถ้าขาย เรื่องราวด้วยจะดีมาก เช่น เล่าที่มาที่ไปของอาหารที่
จะทํา เช่น ถ้าเป็ นอาหารไทย หรือพวกอาหารชาววัง พูดถึงความเป็ นมาด้วยจะทําให้ลูกค้าที่เป็ น
ต่างชาติสนใจและเข้าใจได้มากขึน้ ต่อมาคือ สนับสนุนให้มีการทําธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
แบบ Cooking Vacation คิดว่าอยากให้ในไทยมีท่เี ที่ยวดีๆ และ อยากไปใช้บริการ
จากการตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอายุ2245ปี ได้ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ ด้านบริการอยากให้มีสถานที่ท่ี
สวยงาม พนักงานสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีการเล่าเรื่องราวผ่านการทําอาหารที่ชัดเจน เน้นเรื่อง
การสื่ อสารผ่ านวัฒ นธรรมและที่ส าํ คัญ อยากให้มี การใช้เวลาที่เหมาะสม อาหารถ่ายภาพสวย
ภาชนะที่ใช้สวยงาม
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน)
หลังจากที่ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่า งชาติอายุ 22-45 ปี
ผูว้ ิจัยได้มีการสัมภาษณ์รายบุคคล (individual review) จาก ผูเ้ ชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวและมี
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ประสบการณ์ในการเลือกทานอาหารหลากหลายร้านค้าและหลากหลายสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เพื่ อศึกษานั้นคัดเลื อกโดยการ เลื อกกลุ่ม ตัวอย่ างที่มี ผู้ติ ดตามในโซเชี ยลมี เดี ย (เฟสบุ้ค ) เกิ น
500,000 คน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมี ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ
การเลื อ กรับ ประทานอาหารในการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น อย่ า งมาก เพื่ อ เก็ บ ข้อ มูล จากมุม มองของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อปั จ จัยที่มี ผ ลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ความต้องการที่ชัดเจน และ ทราบความต้องการแฝง ระหว่างการสัมภาษณ์
รวม 3 ท่าน รายละเอียดดังนี ้
คุณภูวดล ป้านสกุล เจ้าของเฟสบุค้ แฟนเพจ ถนัดชิม ผูเ้ ชี่ยวชาญในการรีวิวอาหาร และ
มีผตู้ ิดตามใน Facebook สูงถึง 530,068 คน
คุณปิ ยณัฐ ชโลปกรณ์ เจ้าของเฟสบุค้ แฟนเพจ ไปกันนะ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
และมี ป ระสบการณ์ในการท่ องเที่ ยวเชิ ง อาหารมากมาย และ มี ผู้ติด ตามใน Facebook สูงถึ ง
750,395 คน
คุณ อดุล วิท ย์ วาณิ ชอุป ถัม ภ์กุล เจ้าของเฟสบุ้คแฟนเพจ Low Cost Thailand ผู้เชี่ ยว
ชาญด้านการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากมาย และ มีผตู้ ิดตามใน
Facebook สูงถึง 823,640 คน
3.1 ตอนที่ 1 การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview)
3.1.1 แรงจูงใจในการเลือกร้านอาหารเพื่อการรีวิวและรับประทานอาหาร
ข้อที่ 1 ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารใน
การท่องเทีย่ วของคุณมีอะไรบ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า Concept หน้าสนใจ ดูเก๋ อาหารน่าทาน และคัดจํานวนคนใน
แต่ละรอบ จะทําให้ดนู ่าสนใจขึน้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า อ่านจากรีวิว เรื่องรสชาติตอ้ งมาก่อนเป็ นอันแรก ต่อมาคือ
เรื่องเมนูซิกเนเจอร์ สภาพร้านน่านั่งหรือไม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า อาหารอร่อย ร้านตกแต่งสวย สามารถถ่ายรูปได้
ข้ อ ที่ 2 ร้ า นอาหารที่ มี ก ารจั ด สถานที่ ที่ ส วยงาม มี ภ าชนะที่ ส วยงาม มี วิ ว
ทิวทัศน์สวยงาม สิ่งเหล่านี้ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของคุณหรือไม่ อย่างไร?
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า อย่างมากเลยครับ เป็ นการเสพงานศิลป์ ดีๆไปพร้อมกับการ
ทานอาหาร เค้าว่ากันว่าแค่ถาชนะสวยก็ทาํ ให้อาหารอร่อยขึน้
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ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า มีส่วนในการตัดสินใจ แต่ถา้ อาหารไม่อร่อย อาจจะทําให้เป็ น
ผลลบและมีการบอกต่อ แต่ถา้ ร้านจัดสถานทีสวยงามและอาหารอร่อยด้วย ยิ่งทําให้มีการบอกต่อ
และเป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ส่งผลอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวปั จจุบันมี พฤติกรรมที่
ชอบอัพเดต Activity ต่างๆ ลง Social Media อาหารอร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องถ่ายรูปออกมาน่า
กิน ร้านก็ตอ้ งตกแต่งสวยงาม น่าเข้าไปนั่ง
ข้ อ ที่ 3 หากมี ก ารท่ อ งเที่ ย วแบบการท าอาหารที่ ต้ อ งมี ร ะยะเวลาในการ
ทาอาหารก่อนทาน คุณคิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของคุณหรือไม่ อย่างไร?
ผู้เชี่ ย วชาญท่ า นที่ 1 คิ ด ว่า มี ผ ล ควรเหมาะสมด้วยเหตุแ ละผล ถ้าจะนานก็ ขอให้มี
เหตุผลที่นาน เช่นเมนูน่ีตอ้ งเตรียมเยอะ มีขนั้ ตอนเยอะ ไม่อยากให้เหตุผลว่าแบบ อุปกรณ์ไม่พอ
ต้องแบ่งกันใช้เลยช้า
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า สําหรับคนชอบเที่ยวโดยคํานึกถึงสถานที่เที่ยวสวยงามอย่าง
เดียว จะมีผลเพราะต้องรอการทําอาหารทําให้เสียเวลาไปเที่ยวที่อ่นื ต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า มีผล เพราะเวลาออกไปเที่ยว นักเดินทางมักมีแพลนว่าต้อง
ไปที่ ไหนต่ อ ถ้า ใช้เวลานานเกิ น ไปอาจส่ง ผลต่ อ แพลนทริป ควรใช้เวลาให้เหมาะสม หรือ ถ้า
จําเป็ นต้องนาน ควรระบุไปเลยว่าเป็ นกิจกรรม Half Day / Full Day และมีกิจกรรมเล็กๆ แทรกให้
ทําตลอด
ข้ อ ที่ 4 หากมี ก ารใช้ บ ริ ก าร Cooking Vacation แล้ ว สามารถส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับตัวคุณได้การบริการการท่องเที่ยวในรู ปแบบนีจ้ ะเป็ นบริการ
ทีน่ ่าสนใจมากขึน้ หรือไม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า น่าสนใจมากขึน้ เพราะคนเดี๋ยวนีช้ อบโชว์สิ่งที่ตัวเองทําลง
Social
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า หากสถานที่เอือ้ อํานวยและการทําอาหารน่าสนใจ ข้อนีย้ ิ่ง
ช่วยทําให้ดงึ ดูดมากขึน้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ปกติ Cooking Vacation มีอยู่ใน ที่พักอย่าง โฮมสเตย์ ที่ผู้
อาศัยต้องทํากิจกรรรม (รวมถึงอาหาร) ร่วมกับเจ้าของที่พัก แต่ยังไม่เป็ นที่สนใจในวงกว้าง อาจ
เพราะถ่ายภาพออกมายังดูไม่สวยงาม ถ้าสามารถทําให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูดีขึน้ ก็จะส่งผลให้
อยากนําเสนอภาพลง Social เสริมภาพลักษณ์ในทางบวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ดูมีไลฟ์ สไตล์ท่ดี ดู ี
3.1.2 ความส าคั ญ และ ความแตกต่ า งทางธุ ร กิ จ ในประเภทธุ ร กิ จ
เดียวกัน
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ข้อที่ 1 ถ้าหากได้เรียนรู้การทาเมนูอาหารพืน้ ถิ่น ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว
จะสนใจหรือไม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า สนใจ คือดีท่จี ะได้รูท้ ่มี าความเป็ นไป
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า สนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เรียนรูก้ ารทําอาหารพืน้ ถิ่น
ได้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า น่าสนใจ เพราะอาหารท้องถิ่นสามารถบอกเล่าเรื่องราวของ
ชุมชน หรือคนพืน้ ที่นนั้ ๆ ได้มากมาย
ข้อที่ 2 ถ้าหากการท่องเที่ยวกับการทาอาหารเป็ นสิ่งเดียวกัน ( ไปเที่ยวแล้ว
ยังได้ทาอาหารท้องที่เอง ) คุณจะสนใจใช้บริการหรือไม่ ? และ คิดว่าบริการนั้ นควรจะ
เป็ นอย่างไร?
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ใช้แน่นอน เป็ นที่ๆหนึ่งที่ค่อนข้างจะ local แต่ไม่กนั ดาร แบบ
locationดูทอ้ งถิ่นแต่Facilityหลายๆอย่างต้องพร้อมตอบโจทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า สนใจ เป็ นสิ่งแปลกใหม่ท่ีทาํ ให้ได้เรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้ กว่าเดิม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า สนใจ ควรเริ่ม ตั้งแต่ไปหาวัตถุดิบ รู จ้ ักกับวัตถุดิบเอง เล่า
เรื่องราวของความเป็ นมาต่างๆ
ข้ อ ที่ 3 คุ ณ คิ ด ว่ า เมนู ที่ ใช้ ส อนการท าอาหาร ควรมี ค วาม ยาก ง่ า ย หรื อ
แปลกใหม่อย่างไรบ้าง?
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ควรมีคละๆกันไป เมนูควรเปลี่ยนเรื่อยๆ เพิ่มความน่าสนใจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ควรเป็ นพืน้ ฐานแต่มีความพิเศษมากขึน้ แต่ควรมีหลายระดับ
ให้ลกู ค้าเลือกเพื่อความสนุกสนานและเพิ่มความดึงดูดมากขึน้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ควรมีให้เลือกว่า อยากทํายาก - ง่าย ตามพืน้ ฐานของแต่ละ
คน
ข้อที่ 4 ถ้าหากมีร้านอาหารแบบ Cooking vacation เกิดขึน้ จะแนะนาต่อ หรือ
มาใช้บริการหรือไม่ ?
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า แนะนําต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า จะแนะนําต่อ และใช้บริการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า แนะนําต่อ
ข้อที่ 5 คิดว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบทาอาหารด้วยตนเองในความคิด
ของท่าน แปลกใหม่หรือไม่?
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ไม่แปลกใหม่ แต่ยงั มีนอ้ ยมากในไทย
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ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า แปลกใหม่ อาจจะช่วยทําให้การท่องเที่ยวมีมิติใหม่เพิ่มขึน้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ยังไม่แปลกใหม่ แต่ยงั ไม่มีรา้ นใดในไทยที่ทาํ ได้ดี
ข้อที่ 6 ท่านมีความคาดหวังต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking
Vaction อย่า งไรบ้ าง เช่ น ความพร้อ มของพนั ก งาน , จานวนของอุป กรณ์ ที่เพี ยงพอ ,
หน้าตาอาหารทีส่ วยงาม , ความแปลกใหม่ของกิจกรรม เป็ นต้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า อยากให้ไปทําแล้วได้ฟีลจริงๆ ทัง้ ความสนุก ทัง้ ความอร่อย
คือที่สาํ คัญคือคอนเซปและตัวสถานที่อยากให้รูส้ กึ fit in ครับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ความพร้อมของพนักงานต้องเป็ นอันดับต้นๆ เป็ นมิตร ทํางาน
ด้วยความจริงใจและเต็มใจ พร้อมให้ขอ้ มูลสถานที่ตอ้ งสวยงามน่าถ่ายรู ปอาหารที่ทั้งอร่อยและ
หน้าตาดีพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ความแปลกใหม่ของกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรมที่สวย การ
จัดเซ็ทอาหารที่สวยงามมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
3.1.3 ความคิดเห็นอื่นๆของคุณสาหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรจัดในสถานที่ดีๆมีการให้มีประวัติท่ีน่าสนใจ
เดินทางไปง่าย
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 มีขอ้ เสนอแนะว่าควรรับแค่จาํ นวนน้อยๆ เพื่อจะได้ใช้เวลาเรียนรูไ้ ด้
อย่างแท้จริง ไม่ว่นุ วาย ไม่ตอ้ งแย่งกันถ่ายรูป
ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านดังนี้
ด้า นแรงจูงใจในการเลื อกร้านอาหารเพื่ อการรีวิวและรับ ประทานอาหารมี ค วามเห็ น
ตรงกันว่า เมนูท่ีแปลกใหม่และเป็ นเอกลักษณ์ อาหารอร่อย ร้านตกแต่งสวย สามารถถ่ายรูปได้จะ
ดึงดูดลูกค้าได้มากขึน้ และไม่อยากให้ระยะเวลาในการทานอาหารนานจนเกินไป
ด้านความสําคัญ และ ความแตกต่างทางธุรกิ จ ในประเภทธุรกิจเดียวกัน มีความเห็น
ตรงกันว่า ความมีการบอกเล่าประวัติอาหารและเน้นการทําอาหารพืน้ ถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ และ
ควรมีหลายเมนูให้เลือกเพื่อความหลากหลายและไม่จาํ เจ
ด้านความคาดหวังต่ อธุ รกิจ มี ความเห็ นตรงกัน ว่า อยากให้มี ความพร้อมทั้ง สถานที่
พนักงานการบริการ และการจัดสรรเวลาในกิจกรรมที่เหมาะสมการจัดร้านและการจัดเมนูอาหาร
ให้ดสู วยงามเหมาะสมกับการถ่ายภาพ
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3.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาก ก ารท าแ บ บ สอ บ ถาม ข้ อมู ลส่ วน บุ ค คล จ าแน ก ต าม เพ ศ ข อ ง
กลุ่มเป้ าหมายผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จานวน 3 คนได้ดังนี้
ตาราง 10 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามเพศ
เพศ
จานวน(คน)
ร้อยละ
ชาย
3
100
หญิง
0
0
รวม
3
100.00
จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 เพศหญิงไม่มีผตู้ อบแบบสอบถาม
จาก ก ารท าแบ บ สอ บ ถาม ข้ อมู ลส่ วน บุ ค ค ล จ าแน ก ต าม อ ายุ ข อ ง
กลุ่มเป้ าหมายผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จานวน 3 คนได้ดังนี้
ตาราง 11 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามอายุของกลุม่ เป้าหมาย
อายุ
จานวน(คน)
ร้อยละ
22 - 30 ปี
3
100
31 - 40 ปี
0
0
41 - 45ปี
0
0
รวม
3
100.00
จากตารางที่ 11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22 - 30ปี จํานวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ100.00 ไม่มีผตู้ อบแบบสอบถามระหว่างอายุ 31 – 40 ปี 41 – 45 ปี ตามลําดับ
จากการทาแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษาของ
กลุ่มเป้ าหมายผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จานวน 3 คนได้ดังนี้
ตาราง 12 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุม่ เป้าหมาย
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จานวน(คน)
0
3

ร้อยละ
0
100
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ตาราง 12 (ต่อ)
ปริญญาโท
0
0
ปริญญาเอก
0
0
รวม
3
100.00
จากตารางที่ 12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มีผตู้ อบแบบสอบถามในระดับการศึกษาปริญญาโท ตํ่า
กว่าปริญญาตรี และ ปริญญาเอก ตามลําดับ
จากการท าแบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตามอาชี พ ของ
กลุ่มเป้ าหมายผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จานวน 3 คนได้ดังนี้
ตาราง 13 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามอาชีพของกลุม่ เป้าหมาย
อาชีพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
นักเรียน นักศึกษา
0
0
ลูกจ้างเอกชน พนักงานบริษัท
0
0
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
0
0
ธุรกิจส่วนตัว
0
0
ค้าขาย
0
0
อาชีพอิสระ(ฟรีแลนซ์)
3
100
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ อาชีพ อิสระ (ฟรี
แลนซ์) จํานวน 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 100.00 ไม่ มี ผู้ตอบแบบสอบถามในอาชีพ ลูกจ้างเอกชน
พนักงาน ธุรกิจ นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และ อาชีพค้าขาย ตามลําดับ
จากการท าแบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตามรายได้ ข อง
กลุ่มเป้ าหมายผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผ่าน Google form จานวน 3 คนได้ดังนี้
ตาราง 14 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามรายได้ของกลุม่ เป้าหมาย
รายได้
ตํ่ากว่า 15,000 บาท

จานวน(คน)
0

ร้อยละ
0
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ตาราง 14 (ต่อ)
รายได้
จานวน(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 พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ มากกว่า 55,000 บาท
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 รองลงมาคือ 45,001 – 55,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
20 ไม่ มี ผู้ต อบแบบสอบถามในรายได้ 15,001 – 25,000 บาท 25,001 -35,000 บาท ตํ่า กว่ า
15,000 บาท และ 35,001 – 45,000 บาท ตามลําดับ
2.2 ตอนที่ 2 ปั จจัยของผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารแบบ Cooking
Vacation
ตาราง 15 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม
ควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํากิจกรรม
ทําอาหารเพื่อจะได้รีบทานให้เสร็จแล้วสามารถไปทํา
ธุระอื่นต่อได้
ควรใช้เวลานานกว่า 2 ช.ม ในการทํากิจกรรม
ทําอาหารเพื่อใช้เวลาอยู่กบั การพักผ่อนนานๆ
ควรใช้เวลานานกว่า 3 ช.ม ในการทํากิจกรรม
ทําอาหารเพื่อใช้เวลาในการศึกษานานๆ

รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล

4.7

0.64031242

เห็นด้วยมากที่สดุ

3

0.4472136

เห็นด้วยปานกลาง

2

0.4472136

เห็นด้วยน้อย

3.23333

1.22972445

เห็นด้วยปานกลาง

จากตารางที่ 15 พบว่าระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดับเห็นด้วยปานกลาง และเมื่อ
พิจ ารณาแต่ล ะด้าน ปรากฏว่า กลุ่ม ตัวอย่างเห็นด้วยว่าควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํา
กิ จ กรรมทํา อาหารเพื่ อ จะได้รี บ ทานให้เสร็จ แล้ว สามารถไปทํา ธุ ร ะอื่ น ต่ อ ได้ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.7
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รองลงมาคือ ควรใช้เวลานานกว่า 2 ช.ม ในการทํากิจกรรมทําอาหารเพื่อใช้เวลาอยู่กบั การพักผ่อน
นานๆ มีค่าเฉลี่ย 3 ต่อมาคือ ควรใช้เวลานานกว่า 3 ช.ม ในการทํากิจกรรมทําอาหารเพื่อใช้เวลา
ในการศึกษานานๆ มีค่าเฉลี่ย 2 ตามลําดับ

ตาราง 16 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญในการเพิ่ม
คุณค่าทางสังคมให้แก่ผบู้ ริโภค
ความสาคัญในการเพิ่มคุณค่าทาง
สังคม
เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์
ให้ผบู้ ริโภค มีตวั ตน และ มีบคุ ลิกในทางบวกมากขึน้
มีรายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกับ
ความชอบ และ ความต้องการ ส่วนบุคคล สามารถ
สร้างความพิเศษให้ผบู้ ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อื่นไม่มี
มีที่น่ีที่เดียว )
ร้านอาหารเคยมีบุคคลที่มีช่ือเสียง ( ดารา , นักแสดง
,influencers ) เคยใช้บริการมาก่อน สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อแบรนด์ ซึ่ง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผูท้ ี่เข้ามา
ใช้บริการด้วย

รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล

5

0

4.5

0.5

3.8

0.9797959

4.43333

0.80346472

เห็นด้วยมากที่สดุ
เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 16 พบว่าความสําคัญในการเพิ่มคุณค่าทางสังคม ในระดับเห็นด้วยมาก
และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วสามารถ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผูบ้ ริโภค มีตวั ตน และ มีบุคลิกในทางบวกมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 5 รองลงมา
คือ มี รายการอาหารแปลกใหม่ หลากหลายตรงกับ ความชอบ และ ความต้อ งการ ส่วนบุค คล
สามารถสร้างความพิเศษให้ผูบ้ ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อื่น ไม่ม ีม ีที่นี่ที่เดีย ว ) มีค่าเฉลี่ย 4.5
ต่อมาคือ ร้านอาหารเคยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ( ดารา , นักแสดง ,influencers ) เคยใช้บริการมา
ก่อ น สร้างภาพลัก ษณ์ที่ดีต่อ แบรนด์ ซึ่ง ส่ง ผลต่อ ภาพลัก ษณ์ข องผูท้ ี่เข้ามาใช้บ ริก ารด้วยมี
ค่าเฉลี่ย 3.8 ตามลําดับ
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ตาราง 17 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร การบริการ
และ การใช้สื่อให้เหมาะสมต่อการบริการ
ความเหมาะสมทางการสื่อสาร
พนักงานมีทกั ษะการสื่อสารดี
พนักงานมีวาจาสุภาพ ถามตอบได้
พนักงานบริการด้วยความเต็มใจจริงใจ
สื่อประชาสัมพันธ์อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น
เมนูอาหารอ่านชัด เข้าใจง่ายไม่รกตา ราคาชัดเจน

รวม

x̄
5
4.75
5
4.75
5

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล
0
เห็นด้วยมากที่สดุ
0.4330127 เห็นด้วยมากที่สดุ
เห็นด้วยมากที่สดุ
0
0.4330127
0

เห็นด้วยมากที่สดุ
เห็นด้วยมากที่สดุ

จากตารางที่ 17 พบว่าความสําคัญในความเหมาะสมทางการสื่อสาร ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า พนักงานมีทักษะการ
สื่อสารดี มีค่าเฉลี่ย 5 รองลงมาคือ พนักงานบริการด้วยความเต็มใจจริงใจสื่อประชาสัมพันธ์อ่าน
เข้าใจง่ายตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย 5 ต่อมาคือ พนักงานมีวาจาสุภาพ ถามตอบได้ มีค่าเฉลี่ย 4.75
ต่อมาคือ เมนูอาหารอ่านชัด เข้าใจง่ายไม่รกตา ราคาชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลําดับ
ตาราง 18 ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพืน้ ที่ของร้าน
ให้เอือ้ เฟื ้ อต่อการแชร์ภาพ หรือ วิดีโอลง Social Media
ความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่
ร้าน

x̄

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล

ความสวยงามในการจัดการสถานที่เหมาะกับการ
ถ่ายภาพ
ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ

4.75

0.4330127

เห็นด้วยมากที่สดุ

4.7

0.64031242

ควรมีอุปกรณ์สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ
ควรมีการจัดร้านแบบมีพืน้ ที่ที่ไฟส่องถึงถ่ายภาพสวย

4.7

0.64031242

เห็นด้วยมากที่สดุ
เห็นด้วยมากที่สดุ

รวม

4.2

0.64031242

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 18 พบว่าความสําคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่รา้ น ในระดับ
เห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ความสวยงามใน
การจัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือ ควรมีอุปกรณ์สวยงาม
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เหมาะแก่การถ่ายภาพควรมีการจัดร้านแบบมีพืน้ ที่ท่ีไฟส่องถึงถ่ายภาพสวยมีค่าเฉลี่ย 4.7ต่อมา
คือ ควรมีภาชนะที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.7 ตามลําดับ
จากการสํารวจแบบสอบถามพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํา
กิจ กรรมทํา อาหารเพื ่อ จะได้รีบ ทานให้เสร็จ แล้ว สามารถไปทํา ธุร ะอื่น ต่อ ได้ มีค ่า เฉลี ่ย 4.7
ความสําคัญในการเพิ่มคุณค่าทางสังคมกลุม่ ตัวอย่างเห็นด้วยว่า เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วสามารถ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผบู้ ริโภค มีตวั ตน และ มีบุคลิกในทางบวกมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 5 ความสําคัญ
ในความเหมาะสมทางการสื่อสารกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า พนักงานมี
ทักษะการสื่ อสารดี มีค่า เฉลี ่ย 5 ความสําคัญ ในความเหมาะสมในการจัดการพื ้นที่รา้ น กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยว่า ความสวยงามในการจัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.75
ตามลําดับ
2.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 มีขอ้ เสนอแนะว่า ความสําคัญในการจัดเตรียมสถานที่ให้สวยงาม
สําคัญ และ ที่สาํ คัญคือการเดินทางที่ควรไปได้ง่าย
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 มีขอ้ เสนอแนะว่าควรรับแค่จาํ นวนน้อยๆ เพื่อจะได้ใช้เวลาเรียนรูไ้ ด้
อย่างแท้จริง การจองในการท่องเที่ยวควรจองได้ง่าย และ มีระบบในการจัดการชัดเจน ควรรับ
จํานวนน้อยต่อรอบ เพื่อจะได้เรียนรูแ้ ละเข้าถึงได้จริง และ ควรมีสถานที่สาํ หรับถ่ายภาพ
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึกษางานวิจยั และ รวบรวมข้อมูล จากการทําแบบสอบถาม รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนํามาวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation ที่
ใกล้เคียงกับความต้องการของธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1
การออกแบบโมเดลธุรกิจ ส่วนที่ 2 การออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์ จากการศึกษาและค้นคว้าปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 1 การออกแบบโมเดลธุรกิจ
ในการออกแบบโมเดลธุรกิจทางผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ Business Model Canvas มาเป็ นแบบ
ในการวิเคราะห์ธุรกิจ เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจได้ง่ายมี ประสิทธิภ าพในการ
วิเคราะห์ โดยเขียนข้อมูลและนําข้อมูลดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดสู่แบบแผนทางธุรกิจในรูปแบบ
ของ Business Model Canvas ได้ดงั นี ้
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โมเดลธุ ร กิ จ Business Model canvas คื อ แบบแผนทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก ลไกคล้า ยการ
ทํางานของสมองซึ่ง ประกอบด้วยสมองซี กซ้ายเน้น เรื่อ งของตรรกะ และ ส่วนซี ก ขวาเน้น เรื่อ ง
อารมณ์ ดัง นั้น ในตารางแผนธุ รกิ จ จึ ง เปรีย บด้า นซ้ายของตารางเป็ น ส่วนของประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้านขวาของตารางเป็ นเรื่องของคุณค่าซึ่งการสร้างภาพเสมือนนีจ้ ะสามารถทําให้ผูป้ ระกอบการ
สามารถมองเห็ น ภาพรวมของธุ รกิ จ ได้อย่ างละเอี ย ดและเข้าใจได้ง่ ายมากยิ่ ง ขึน้ 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 มีองค์ประกอบจํานวน 9 กลุ่มเนือ้ หาโดยอยู่ภายใต้ 4 หัวข้อ
หลักได้แก่ 1. ทําอะไร (What?) 2. ทําเพื่อใคร (Who?) 3. ทําอย่างไร (How?) และ ทําแล้วมีความ
คุม้ ค่าเพียงใด (Money) จากนัน้ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เห็นสมควรแล้ว สามารถวิเคราะห์และ
จําแนกใส่ในองค์ประกอบทัง้ 9 ข้อดังนี ้
1. ทําอะไร (What?)
Value Propositions (VP) สินค้า และ บริการดังกล่าวมีคุณค่า อย่างไร และ ปั จจัยใดที่
ทําให้ลกู ค้าตัดสินใจเลือกสินค้า หรือ บริการของเราแทนที่จะเลือกสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
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2. ทําเพื่อใคร (Who?)
Customer Segments (CS) เราสร้างคุณ ค่าเพื่อผูบ้ ริโภคใด กลุ่ม คนใดที่เป็ นกลุ่ม เป้า
หมายหรือกลุ่มลูกค้า เป็ นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจนขึน้ เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรง
กับความต้องการ
Channels (CH) เราจะนําเสนอคุณค่าที่มีอยู่ออกไปได้อย่างไร สามารถใช้ช่องทางใดได้
บ้างในการเข้าถึงลูกค้า และ มีช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการตลาดอย่างไร
Customer Relationships (CR) ธุ รกิจ สามารถใช้วิธี ใดบ้างในการสร้างสายสัม พัน ธ์ร
ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า และจะอํานวยความสะดวกให้ลกู ค้าได้อย่างไร
3.ทําอย่างไร (How?)
Key Resources (KR) ทรัพยากรหลักขององค์กรที่ตอ้ งลงทุนสินทรัพย์ทุกประเภท ทรัพ
ยาการทางการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้ ทรัพยากรมนุษย์
Key Activity (กิจ กรรมหลักขององค์กร) การผลิตการบริการ การดําเนินงานและ การ
แก้ไขปัญหา การตลาด การสร้างเครือข่าย และ การประชาสัมพันธ์
Key Partnerships (KP) พันธมิตรระหว่างธุรกิจ หุน้ ส่วนทางธุรกิจ ทัง้ คู่แข่งและไม่เป็ น
คู่แข่ง
4.ทําแล้วคุม้ ค่าเพียงใด (Money)
Cost structure (CS) โครงสร้างต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ ทั้งต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
และ ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
Revenue Streams (RS) กําไรที่ได้ กระแสรายรับ รวมถึงเงินสดที่ได้รบั หลังหักค่าใช้จ่าย
แล้วและที่มาของรายได้ทงั้ หมด
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เมื่อทาการวิเคราะห์แล้วจึงได้ดังตารางต่อไปนี้

ภาพประกอบ 3 แสดงถึง Business Model Canvas ของธุรกิจคุกกิง้ เวเคชั่น
การวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละประเภททีอ่ ยู่ในโมเดล
1. Key Partnerships พันธมิตรการค้าประกอบด้วยพันธมิตรหลักได้แก่ ธุรกิจในท้องถิ่น
ธุรกิจร้านของสดในพืน้
ที่ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจการขนส่งและการบริการ
2. Key Activities ด้านกิจกรรมหลักของบริษัท ได้แก่ การสร้างโปรโมชั่นทางการตลาด
ให้กับ ลูก ค้าการเตรีย มวัต ถุดิ บ และการเตรีย มชุด เมนู อ าหารต่ า งๆ การตกแต่ ง ร้าน และ การ
ปรับปรุงพืน้ ที่รา้ น การหาเมนูอาหารจากร้านดังและเชฟชื่อดัง
3. Key Resources ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ วัตถุดิบหลากหลาย เมนูช่ือดังร่วมทํากับเชฟ
เจ้าของสัญชาติ ค่าที่ดิน ค่าเช่าที่ ค่าลงทุนการเปิ ดหน้าร้านผ่านช่องทางออนไลน์
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4. Cost structure ส่วนโครงสร้างของต้นทุน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ต้นทุนคงที่
และ ต้นทุนผันแปร ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี ้ ค่าซ่อมบํารุ ง รายเดือน หรือรายปี ค่า
ทําเวปไซต์ และ การออกแบบสื่อออนไลน์ ค่าเงินเดือนพนักงาน
5. Value Propositions คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้แ ก่ การสร้า งกิ จ กรรมใหม่ การลด
ความเครียด และได้ทาํ กิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ความรู ส้ ึกในการทําอาหารด้วยตนเอง
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่ ได้รูป้ ระวัติของเมนูอาหารและวัตถุดิบใหม่ท่ีหาไม่ได้ในชีวิตประจําวันไม่ตอ้ ง
ทําอาหารเก่งก็สามารถหัดทําอาหารด้วยตนเองได้
6. Customer Relationships ในส่วนของลูกค้าสัม พันธ์นั้นได้แก่ สร้างช่องทางโซเชียล
มีเดียเพื่อติดต่อและพูดคุยกับลูกค้า การเล่นกิจกรรมกับลูกค้าอยู่เสมอหรือการสะสมคะแนน การ
นําเสนอและแจ้งข้อมูลให้ผทู้ ่เี คยมาบริการได้ทราบอยู่เสมอ
7. Channels ช่องทางการติดต่อกับร้านค้า และ การสั่งซือ้ ได้แก่ เวปไซต์ โซเชียลมีเดีย
การขายทางหน้าร้าน สื่อเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท
8. Revenue Streams รายได้หลักของบริษัทได้แก่ รายได้จากค่าทิปรายวัน ที่ลูกค้าให้
เพิ่มจากค่าบริการรายได้จากการเลือกทําเมนูอาหารเพิ่มเติมจากแพคเกจหลัก การขายสินค้าของ
ชําร่วยกลับบ้าน รายได้จากการทํากิจกรรมเพิ่มเติม
9. Customer Segments กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มเพื่อน คู่รกั และ ครอบครัว
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มลูกค้าที่เป็ นมือใหม่อยากทําอาหาร กลุ่มลูกค้าที่สนใจการ
เรียนรูก้ ารทําอาหารตามประวัติศาสตร์หรือสนใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มลูกค้าที่ชอบทําอะไร
ใหม่ๆและหากิจกรรมที่น่าสนใจทําอยู่ตลอดเวลา
ส่วนที่ 2 การออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์
ในการออกแบบแบบแผนทางธุรกิจทางผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ Brand Guidelines มาเป็ นแบบ
ในการวิเคราะห์ธุรกิจ เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจได้ง่ายมี ประสิทธิภ าพในการ
วิเคราะห์ สามารถทําให้ผูป้ ระกอบการเข้าใจได้ง่าย และ นําไปใช้ประกอบธุรกิจได้เลย โดยผูว้ ิจัย
นําข้อมูลดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดสูแ่ บบแผนทางธุรกิจในรูปแบบของ Brand Guidelines ได้ดงั นี ้
การออกแบบแบบแผนทางธุ รกิ จ Brand Guidelines คื อ ข้อ มูล ของธุ รกิ จ ที่ น ํา เสนอ
คุณค่าและเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งจะช่วยกําหนดความเป็ นตัวตนของแบรนด์หรือ แบบแผนของ
แบรนด์ได้ละเอียดและชัดเจน เหมาะกับการใช้ในการออกแบบแผนธุรกิจ เพื่อนําทางให้ผทู้ ่ีอยาก
ทําธุรกิจได้เข้าใจและมองเห็นถึงความต้องการและความสําคัญของธุรกิจได้ง่าย (Andrys, 2019)
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โดยผูว้ ิจัยได้มีการออกแบบตัวอย่างในการออกแบบมาเป็ นต้นแบบในการประยุกต์ใช้
เพื่อต่อยอดให้ผูป้ ระกอบการเข้าใจง่ายมากยิ่งขึน้ โดยผูว้ ิจัยได้ออกแบบภายใต้แบรนด์ตัวอย่าง
Tranquility Garden บ้านสวนสบายใจ เพื่ อ มาประกอบภาพให้ผู้ป ระกอบการสามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อเป็ นการตรวจสอบในธุรกิจของตนเองอย่างชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย 1
รูปแบบ 1 กรณีดงั ข้อมูลต่อไปนี ้

หลังจากสัมภาษณ์นักท่องเทีย่ วชาวไทยและต่างชาติอายุ 22-45 ปี จานวน 100
คนและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเคราะห์แล้วจึงได้ผลการ
ทา Brand Guidelines ดังภาพต่อไปนี้

ภาพประกอบ 4 แสดงถึงหน้าแรกของแบบแผนธุรกิจ
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ภาพประกอบ 5 แสดงถึงบทนําและความมุ่งหมายของการทําแบบแผนไกด์ไลน์

องค์ประกอบที่ 1 ความสาคัญของการบริการและการสื่อสาร

ภาพประกอบ 6 แสดงถึงความสําคัญของการบริการและการสื่อสาร
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ภาพประกอบ 7 แสดงถึงรายละเอียดความสําคัญของการบริการและการสื่อสาร
ผูว้ ิจัยได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ขา้ งต้นมาสรุ ปผล พบว่า ความสําคัญด้านเวลาที่
ผูบ้ ริโภคต้องการได้รบั จากธุรกิจ คือ ผูบ้ ริโภคสนใจการร่วมกิจกรรมในเวลาไม่เกินจํานวน 2 ชั่วโมง
โดยมีความต้องการอยากทราบเรื่องราวและประวัติของเมนูเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมในพืน้ ถิ่น
และ ต้องการการได้รบั คําแนะนําตัง้ แต่การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึง การบริการจากผูด้ แู ลที่เชี่ยวชาญ
รวมถึงเมนูท่ีอ่านง่าย เข้าใจง่ายไม่รกตา ราคาชัดเจน สื่อประชาสัมพันธ์เข้าใจง่ายตรงประเด็น
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบการสื่อสารแบรนด์ดงั ตัวอย่างนี ้
1.ตัวอย่างการสื่อสารแบรนด์ผ่านตราสินค้าในธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร

ภาพประกอบ 8 แสดงถึงตัวอย่างการออกแบบตราสินค้าในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
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ภาพประกอบ 9 แสดงถึงตัวอย่างการออกแบบตราสินค้าเพิ่มเติมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ผูว้ ิจัยได้นาํ ข้อมูลข้างต้นมาสรุ ปและออกแบบตัวอย่างตราสินค้าในธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงอาหารเพื่อสื่อถึงรู ปแบบของร้านอาหารหรือบริการเชิงอาหารผูว้ ิจยั จึงได้เลือกใช้สญ
ั ลักษณ์ท่ี
สื่ อ ถึ ง ธุ รกิ จ เช่ น การใช้อุป กรณ์ ในการประกอบอาหารเพื่ อ ประกอบการออกแบบเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง
ผูใ้ ช้บริการสามารถเข้าใจธุรกิจได้ง่ายและให้ความรูส้ กึ เชิงจิตใจในแง่การสื่อสารเชิงบวก
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การออกแบบตราสินค้าผ่านแบรนด์ตัวอย่าง Tranquility Garden บ้านสวน
สบายใจเพื่อประกอบความเข้าใจสําหรับผูป้ ระกอบการดังนี ้

ภาพประกอบ 10 แสดงถึงรูปแบบการออกแบบตราสินค้าผ่านแบรนด์ตวั อย่าง Tranquility
Garden
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ภาพประกอบ 11 แสดงถึงการเลือกใช้อกั ษรในการออกแบบผ่านแบรนด์ตวั อย่าง Tranquility
Garden

ภาพประกอบ 12 แสดงถึงการใช้ตราสินค้าหรือการวางตราสินค้าในการออกแบบผ่านแบรนด์
ตัวอย่าง Tranquility Garden
จากภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าการออกแบบตราสินค้าควรมีรูปแบบที่แสดงถึงภาพรวม
และเอกลักษณ์ของแบรนด์รวมถึงการนําเสนอไอเดียและวัตถุประสงค์ในการออกแบบรวมถึง
ตัวอักษรและสีท่ีใช้ในการออกแบบ (Andrys, 2019) กล่าวว่าการออกแบบตราสินค้าคือ ควบคุม
ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ ทั้ง หมดและป้อง กันการนาโลโก้ไปใช้ในทิ ศ ทางที่ไ ม่ ถูก ต้อ งอีก ด้วย
การมีการควบคุมภาพลักษณ์นนั้ สาคัญเป็ นอย่างมากหากไม่อยากให้ผทู้ ่ีพบเห็นตีความหรือเกิควา
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มเข้าใจผิดหรือนาไปดัดแปลง โดยแบรนด์ตัวอย่างนําเสนอผ่านรู ปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
สามารถเข้าใจธุรกิจได้ทันที เน้นการเข้าถึงการรับรู ไ้ ด้ง่ายและออกแบบลายเส้นเชิงการรับรู ท้ าง
ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย
2.ตัวอย่างการสื่อสารผ่านการออกแบบเมนูอาหารเพื่อสร้างการสื่อสารและ
ความเข้าใจได้ง่าย
การออกแบบเมนูถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญเชิงความเข้าใจในการสื่อสาร (LORRI
MEALEY, 2019b) ได้ก ล่ า วถึ ง ความสํา คั ญ ของการออกแบบเมนู อ าหารดั ง นี ้ไ ด้อ ธิ บ ายว่ า
เมนูอาหารควรอ่านง่าย แบบอักษร ที่อ่าน ยากและข้อความที่ม ากเกินไปอาจทาให้ผูใ้ ช้บริการ
ไม่สามารถเข้าใจในรายละเอียดอย่างชัดเจนการออกแบบเมนูของคุณให้เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงกา
รใช้ศพั ท์แสลงที่มีจานวนมากการเขี ยนบรรยายรายละเอียดควรเขียนให้เหมาะสมกับธีมหรือคอนเ
ซปท์รา้ นอาหารและควรให้คาบรรยายที่เรียบง่ายไม่ควรปรับตัวอักษรให้มีขนาดเล็กเกินไปเนื่องจา
กทาให้ผูใ้ ช้บริการมีความลาบากในการอ่านและทาให้เกิดความรู ส้ ึกในเชิงลบกับร้านอาหารได้
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การออกแบบเมนูอาหารผ่านแบรนด์ตวั อย่าง Tranquility Garden บ้านสวนสบายใจ
เพื่อประกอบความเข้าใจสําหรับผูป้ ระกอบการ

ภาพประกอบ 13 แสดงถึงตัวอย่างการออกแบบเมนูอาหารผ่านแบรนด์ตวั อย่าง Tranquility
Garden
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จากภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเมนูอาหารมีการเขียนรายละเอียดราคา
และชื่อสินค้าชัดเจนเพื่อประกอบความเข้าใจได้ง่ายในการเลือกซื ้อและใช้บริการโดยมีการเขียน
รายละเอียดสัน้ ๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผูใ้ ช้บริการโดยการออกแบบชิน้ นีจ้ ากแบรนด์ตวั อย่างจะ
แสดงให้เห็นถึงการใช้สีท่ีเป็ นเอกลักษณ์ของแบรนด์ (สีนาํ้ ตาลและสีเขียว) เป็ นส่วนใหญ่เพื่อแสดง
ถึงเอกลักษณ์ของธุรกิจ

3. การสื่อสารเชิงภาพลักษณ์พนักงานบริการ
การสื่อสารเชิงภาพลักษณ์เพื่อให้ผใู้ ช้บริการเกิดความเข้าใจและรับรูถ้ ึงความเป็ นตัวตน
ของแบรนด์ มักนําเสนอผ่านเจ้าหน้าที่พนักงานบริการดูแลผูใ้ ช้บริการการออกแบบเครื่องแบบใน
ลักษณะทิศทางเดียวกันจึงมีความจําเป็ นต่อการรับรู แ้ ละเข้าใจของผูใ้ ช้บริการและรู ส้ ึกถึงความ
เป็ นมืออาชีพในการบริการจึงได้มีการออกแบบผ่านแบรนด์ตวั อย่าง Tranquility Garden ดังนี ้

ภาพประกอบ 14 แสดงถึงการออกแบบร่มพนักงานสําหรับการใช้บริการลูกค้าในพืน้ ที่กลางแจ้ง
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ภาพประกอบ 15 แสดงถึงการออกแบบผ้ากันเปื ้อนสําหรับการทําอาหารของพนักงาน

ภาพประกอบ 16 แสดงถึงการออกแบบเครื่องแบบของพนักงานผ่านแบรนด์ตวั อย่าง Tranquility
Garden โดยมีการใส่ตราสินค้าเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของธุรกิจ
4. การสื่ อสารผ่ านช่ องทางออนไลน์เพื่ อสร้างความเข้าใจให้ ผู้ม าใช้ บริก าร
และกระจายข่าวสารในวงกว้างสาหรับผู้ทสี่ นใจมาใช้บริการ
การสื่อสารออนไลน์มีส่วนช่วยในการทําให้ผูบ้ ริโภคเกิดความเข้าใจในธุรกิจได้ง่ายมาก
ยิ่งขึน้ และเนื่องจาก (Adglow, 2018) ได้มีการอธิบายว่ากลุม่ Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตงั้ แต่
18-34ปี ท่ีมี อานาจการใช้จ่ายสูงสุดในทุกรุ่นภายในปี 2018ธุรกิจต่างๆต่างถูกบังคับให้ตอ้ งปรับ
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ตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุ
อย่างหนึ่งของการตอบรับพฤติกรรมนีค้ ือการนาโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจเป็ นองค์ประก
อบ
และจากการศึกษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) กล่าวว่าเจเนอเรชันวาย
หรือมิลเลนเนียลมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแชร์ภาพอาหารหรือบอกต่อร้านอาหารเป็ น
จํานวนมากซึ่งร้านอาหารควรมี การปรับ ตัวทางธุ รกิ จ เพื่ อความเหมาะสมทางการสื่ อสาร ทาง
ช่องทางออนไลน์จึงมี ส่วนสําคัญ เป็ นอย่างมาก ร้านอาหารควรมี การปรับตัวทั้งการจองเพื่อใช้
บริการผ่ านช่ องทางออนไลน์ การแจ้งข่าวสาร หรือการแชร์ภ าพเพื่ อนําเสนอสินค้าและบริการ
นอกเหนือจากจะทําให้แบรนด์เป็ นที่รูจ้ ักในขณะเดียวกันยังสามารถทําให้มีผูใ้ ช้บริการมากยิ่งขึน้
ด้วย

ภาพประกอบ 17 แสดงถึงความสําคัญทางการสื่อสารผ่านช่องทางเฟสบุค้ (Face book)
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ภาพประกอบ 18 แสดงถึงการออกแบบหน้าร้านผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแบรนด์ตวั อย่าง
Tranquility Garden

จากประกอบแสดงให้ถึงความสําคัญของช่องทางเฟสบุค้ ว่ามีไว้สาํ หรับลงรูปภาพ และ
อัพเดทข่าวสาร เมนูการเปลี่ยนแปลงต่างๆของแบรนด์การแชร์เนือ้ หาหรือมีไว้สาํ หรับการโปรโมท
โพสต์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึน้ ผูว้ ิจัยได้มีการออกแบบหน้าโซเชียล
มีเดียแบบจําลองเพื่อการนําเสนอที่เข้าใจง่ายสําหรับผู้ประกอบการประกอบกับการสัมภาษณ์
ข้างต้นพบว่าผูใ้ ช้บริการเห็นด้วยในการนําเสนอสื่อที่มีภาพที่สวยงามและง่ายต่อการเข้าใจ ในแง่
ธุรกิจเชิงอาหารจึงควรนําเสนอ สี ของแบรนด์ และ รูปภาพในทิศทางเดียวกันเพื่อแสดงตัวตนและ
เอกลักษณ์ของแบรนด์เพื่อสร้างการจดจําให้ผูใ้ ช้บริการเกิดการรับรูด้ งั แบรนด์ตวั อย่างที่มีการใช้สี
หลักสีเขียวและมีการนําเสนอภาพเชิงการใช้กิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว เพื่อน หรือคนที่รกั ดัง
ภาพตัวอย่าง
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ภาพประกอบ 19 แสดงให้เห็นถึงแนวทางการลงภาพในโซเชียลมีเดีย

ภาพประกอบ 20 แสดงให้เห็นถึงแนวทางการลงภาพในโซเชียลมีเดีย
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ภาพประกอบ 21 แสดงถึงความสําคัญทางการสื่อสารผ่านช่องทางอินสตาแกรม (Instagram)

ภาพประกอบ 22 แสดงถึงการสื่อสารทางรูปภาพผ่านช่องทางอินสตาแกรม (Instagram)
ผูว้ ิจยั ได้แสดงให้ถึงความสําคัญของช่องทางอินสตาแกรมและแนะนําการลงโพสต์โดยมี
การกําหนดสีและความรูส้ ึกเชิงอารมณ์เพื่อทําให้เกิดความรูส้ ึกดึงดูดในการดูภาพถ่ายและสร้าง
การติดตามทางช่องทางออนไลน์รวมถึงอัพ เดทสื่อแบบทันทีให้ผูใ้ ช้บริการได้รบั ทราบและสร้าง
ตัวตนในช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกในการค้นหาและติดต่อของผูท้ ่จี ะเข้ามาใช้บริการ
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ภาพประกอบ 23 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการใช้รูปภาพและการใส่อกั ษรเพื่อการดึงดูดผูใ้ ช้บริการ

ภาพประกอบ 24 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการนําเสนอผ่านฟั งก์ช่นั อินสตาแกรมสตอรี่
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและออกแบบขัน้ ตอนการจองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกแก่ผู้
ที่มาใช้บริการซึ่งพบว่าการสื่อสารในการจองที่เกิดความสะดวกทางช่องทางออนไลน์ ผ่านแบรนด์
ตัวอย่าง Tranquility Garden เพื่ อให้ผู้ป ระกอบการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อได้และเตรียม
ระบบการสื่อสารการจอง สามารถทําได้ดงั นี ้
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ภาพประกอบ 25 แสดงถึงภาพการจองบริการผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบไลน์

ภาพประกอบ 26 แสดงถึงการยืนยันการจองผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบอีเมล์
จากการออกแบบการสื่อสารการจองผ่านช่องทางออนไลน์ผูว้ ิจัยได้เลือกออกแบบโดย
การให้ผใู้ ช้บริการเข้ามาจองผ่านการใช้ไลน์เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วทัง้ ในการตอบทางฝั่ง
ของแบรนด์และสะดวกกับผูใ้ ช้บริการรวมถึงเมื่อผูใ้ ช้บริการเพิ่มแบรนด์ของเราเป็ นเพื่อนแล้วเราจะ
สามารถบรอดแคสท์โปรโมชั่นหรือกระจ่ายการสื่อสารให้ลกู ค้าอัพเดทและเข้าใจได้ง่ายในอนาคต
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ทําให้ผูใ้ ช้บริการรู ส้ ึกใกล้ชิดเมื่อลูกค้าได้มีการจองบริการเรียบร้อยแล้วทางแบรนด์ควรมีการส่ง
อีเมล์เพื่อคอนเฟิ ร์มให้ลูกค้าทราบอีกครัง้ เพื่อให้ลูกค้าเก็บโค้ดการจองได้เป็ นเวลานานเนื่องจาก
รู ป ภาพในรู ป แบบไลน์นั้นสามารถหมดอายุได้อาจทําให้เกิดความไม่ สะดวกต่อลูกค้าและเกิด
ความรูส้ ึกเชิงลบต่อแบรนด์ในอนาคตได้การส่งผ่านอีเมล์อีกครัง้ จะช่วยให้เกิดความรู ส้ ึกทางบวก
มากยิ่งขึน้ เพราะสามารถเรียกดูขอ้ มูลได้ตลอดเวลาและมีความเป็ นทางการ

ภาพประกอบ 27 แสดงให้เห็นถึงการสร้างข้อความอัตโนมัติเพื่อตอบคําถามผูใ้ ช้บริการได้ไวขึน้

ผูว้ ิจัยได้ศึกษาพบว่าการสื่อสารที่รวดเร็วจะเกิดความรู ส้ ึกเชิงบวกต่อแบรนด์ได้และมี
แนวโน้มการใช้บริการหรือการกลับมาใช้บริการเป็ นอย่างมากควรศึกษาข้อมูลที่ลกู ค้าสอบถามเป็ น
ประจําหรือเป็ นชุดคําตอบที่ตอ้ งใช้อธิบายลูกค้าเป็ นประจําและจัดทําชุดคําตอบอัตโนมัติเพื่อการ
สื่อสารที่รวดเร็ว และ ทําให้ผใู้ ช้บริการรูส้ ึกอยากพูดคุยกับแบรนด์มากยิ่งขึน้ ถือเป็ นอีกช่องทางใน
การสื่อสารเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจได้ง่ายในอนาคต
องค์ประกอบที่ 2 ความสาคัญด้านการเพิ่มคุณค่าทางสังคม
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ภาพประกอบ 28 แสดงถึงความสําคัญด้านการเพิ่มคุณค่าทางสังคม

ภาพประกอบ 29 แสดงถึงรายละเอียดด้านการเพิ่มคุณค่าทางสังคม
ผูว้ ิจัยได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ขา้ งต้นมาสรุ ปผล พบว่าความสําคัญด้านการเพิ่ม
คุณค่าทางสังคมผูบ้ ริโภคต้องการได้รบั จากธุรกิจ คือ รายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกับ
ความชอบและมีความต้องการส่วนบุคคล และ เมนูท่ีมีความพิเศษ รองลงมาคือ การใช้ผมู้ ีอิทธิพล
ในโลกออนไลน์มารีวิวจะทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจและผูบ้ ริโภคดูมีมาตรฐานมากขึน้ และ การทํา
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ร้านหรือสร้างแบรนด์ให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้ามาใช้บริการและดูเป็ นคนทันสมัย หรือ มีภาพลักษณ์
ในเชิ ง บวกมากขึ น้ เป็ น สิ่ ง จํา เป็ น ผู้วิ จัย ได้ท ํา การออกแบบผ่ า นแบรนด์ตั ว อย่ า ง Tranquility
Gardenทางด้า นการเพิ่ ม คุณ ค่ า ทางสัง คมเพื่ อ ให้ผู้ป ระกอบการสามารถนํา ไปใช้ในธุ รกิ จ ดัง
ตัวอย่างนี ้
1.การออกแบบเมนู พิ เศษเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการและความถนั ด ของ
ผู้ใช้บ ริการแต่ละท่าน สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความสนใจหรือต้องการ
แสดงภาพลักษณ์ส่วนบุคคล

ภาพประกอบ 30 ภาพประกอบการเลือกทํากิจกรรมสําหรับผูม้ ีฝีมือในการทําอาหารระดับปาน
กลาง และ ต้องการทานอาหารคลีน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญของธุรกิจนัน้ มีความต้องการให้ผใู้ ช้บริการได้มีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรมหากการทํากิจ กรรมมีความยากที่มากเกินไปอาจทําให้ผูใ้ ช้บริการไม่ ตอ้ งการ
ตัดสินใจมาใช้บริการในธุรกิจตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกเริ่มจึงได้มีการออกแบบคอร์สการเรียนที่สามารถทํา
ได้ง่ายสําหรับผูท้ ่ีมีความรูด้ า้ นการทําอาหารในระดับปานกลาง และ มีการเลือกเป็ นคอร์สอาหาร
ตามประเภทความสนใจในเทรนด์อาหารโดยมีการเลือกเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็ นที่นิยมใน
ปั จ จุบัน เพื่ อ นํามาเป็ น ทางเลื อ กเพิ่ ม ให้ผู้ท่ี สนใจการดูแ ลสุขภาพได้มี ส่วนร่วมและเข้ามาร่วม
กิจกรรมกับทางร้านอาหารได้ได้คมุ อาหารเช่นเดิมและได้ความสนุกร่วมกับครอบครัวเพื่อนหรือคน
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รักด้วยซึ่งในกรณีนผี ้ วู้ ิจยั ได้ออกแบบอาหารจานแรก อาหารจานหลัก ของหวาน และ เครื่องดื่ม ให้
ผูใ้ ช้บริการที่สนใจดังภาพ

ภาพประกอบ 31 ภาพประกอบการเลือกทํากิจกรรมสําหรับผูม้ ีฝีมือในการทําอาหารระดับสูง และ
ต้องการทานอาหารต่างประเทศ

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญของธุรกิจนัน้ มีความต้องการให้ผใู้ ช้บริการได้มีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรมหากการทํากิจกรรมมีความยากที่มากเกินไปอาจทําให้ผูใ้ ช้บริการไม่ ตอ้ งการ
ตัดสินใจมาใช้บริการในธุรกิจตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกเริ่มจึงได้มีการออกแบบคอร์สการเรียนที่สามารถทํา
ได้ง่ายสําหรับผูท้ ่ีมีความรู ด้ า้ นการทําอาหารในระดับสูง และ มีการเลือกเป็ นคอร์สอาหารตาม
ประเภทความสนใจในเทรนด์อาหารโดยมี ก ารเลือกเทรนด์อาหารต่ างประเทศที่ เป็ น ที่นิ ยมใน
ปั จจุบันเพื่อนํามาเป็ นทางเลือกเพิ่มให้ผูท้ ่ีสนใจการทําอาหารต่างประเทศได้มีส่วนร่วมและเข้า
มาร่วมกิจกรรมกับทางร้านอาหารได้รวมถึงเกิดความสนุกร่วมกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรักด้วยซึ่ง
ในกรณี นี ้ผู้วิ จัย ได้อ อกแบบอาหารจานแรก อาหารจานหลัก ของหวาน และ เครื่ อ งดื่ ม ให้
ผูใ้ ช้บริการที่สนใจดังภาพ
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ภาพประกอบ 32 ภาพประกอบการเลือกทํากิจกรรมสําหรับผูม้ ีฝีมือในการทําอาหารขัน้ ต้นจนถึง
ปานกลาง และ ต้องการทานอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยสําคัญของธุรกิจนัน้ มีความต้องการให้ผใู้ ช้บริการได้มีส่วน
ร่วมในการทํากิจกรรมหากการทํากิจกรรมมีความยากที่มากเกินไปอาจทําให้ผใู้ ช้บริการไม่ตอ้ งการ
ตัดสินใจมาใช้บริการในธุรกิจตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกเริ่มจึงได้มีการออกแบบคอร์สการเรียนที่สามารถทํา
ได้ง่ายสําหรับผูท้ ่มี ีความรูด้ า้ นการทําอาหารในขัน้ ต้นจนถึงปานกลาง และ มีการเลือกเป็ นคอร์ส อา
หารตามประเภทความสนใจในเทรนด์อาหารโดยมีการเลือกเทรนด์อาหารท้องถิ่นในประเทศไทยที่
เป็ นที่นิยมในการประกอบอาหารปั จ จุบันเนื่องจากการศึกษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2017b) พบว่า บริการอาหารออร์แกนิคจากฟาร์มขึน้ สู่ โต๊ะอาหาร ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นใกล้เคียง
เพื่อตอบรับเทรนด์อาหารเชิงสุขภาพได้และหากมีการเรียนจากผูส้ อนประจําชาติห รือผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิ เศษมาสอน วิ ธี ก ารกิ น ดื่ ม และอธิ บ ายวิ ธี ก ารชื่ น ชมอาหารเฉพาะเพื่ อ สร้า งเรื่อ งราวและ
ประสบการณ์ในการทานอาหารจะช่วยเสริมสร้างความต้องการให้ธุรกิจได้
การออกแบบคอร์สอาหารที่หลากหลายนัน้ มีขึน้ เพื่อนํามาเป็ นทางเลือกเพิ่มให้ผูท้ ่ีสนใจ
การทําอาหารท้องถิ่นหรืออาหารไทยได้มีส่วนร่วมและเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางร้านอาหารได้เกิด
ความสนุกร่วมกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรักด้วยซึ่งในกรณี นีผ้ ูว้ ิจัยได้ออกแบบอาหารจานแรก
อาหารจานหลัก ของหวาน และ เครื่องดื่ม ให้ผใู้ ช้บริการที่สนใจดังภาพ
2. การออกแบบกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้ใช้บริการ
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ผู้วิ จัย พบว่าเนื่ องจากมี ผู้ต อบแบบสอบถามบางท่ า นไม่ ถ นัด การทําอาหารแต่ ส นใจ
มาร่วมกิจกรรมกับบุคคลที่ทาํ อาหารได้ปัญหาที่อาจพบในอนาคตคือท่านที่ไม่ถนัดการทําอาหาร
เมื่อไม่มี กิจกรรมส่วนตัวอาจเกิดความรู ส้ ึกเชิงลบได้ผูว้ ิจัยเลยออกแบบกิจกรรมเพิ่ม เติม เพื่อให้
ผูใ้ ช้บริการที่ไม่สามารถทําอาหารได้หรือไม่มีความสนใจในการทําอาหารได้มีกิจกรรมรวมถึงเป็ น
การเพิ่มกิจกรรมให้ผใู้ ช้บริการที่ทาํ อาหารได้รว่ มกิจกรรมด้วยเช่นกันเพื่อสร้างความประทับใจ

ภาพประกอบ 33 ภาพประกอบกิจกรรมการเขียนจดหมายบันทึกความทรงจํา

ภาพประกอบ 34 ภาพประกอบกิจกรรมการทําดอกไม้แห้งตามรูปแบบพิเศษส่วนบุคคล
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ภาพประกอบ 35 ภาพประกอบกิจกรรมการทําชาตามรูปแบบพิเศษส่วนบุคคล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบกิจกรรมที่มีลกั ษณะเด่นและส่งผลต่อคุณค่าทางใจต่อผูท้ ่ีมาใช้
บริการ อีกทั้งให้ผู้บริโภคได้มี ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมด้วยเพื่อสร้างความสุข ความสนุก
ความทรงจําในการพักผ่อน เป็ นกิจกรรมที่สามารถทําได้กับผูใ้ ช้บริการทุ กช่วงอายุเพื่อความผ่อน
คลายและมีเอกลักษณ์ต่อธุรกิจ
องค์ประกอบที่ 3 ความสาคัญด้านเวลาทีผ่ ู้บริโภคต้องการได้รับจากธุรกิจ

ภาพประกอบ 36 แสดงถึงความสําคัญด้านเวลาที่ผบู้ ริโภคต้องการได้รบั จากธุรกิจ
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ภาพประกอบ 37 แสดงถึงรายละเอียดความสําคัญด้านเวลาที่ผบู้ ริโภคต้องการได้รบั จากธุรกิจ
ผูว้ ิจัยได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ขา้ งต้นมาสรุ ปผล พบว่า ความสําคัญด้านเวลาที่
ผูบ้ ริโภคต้องการได้รบั จากธุรกิจ คือ ผูบ้ ริโภคสนใจการร่วมกิจกรรมในเวลาไม่เกินจํานวน 2 ชั่วโมง
โดยมีความต้องการอยากทราบเรื่องราวและประวัติของเมนูเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมในพืน้ ถิ่น
และ ต้องการการได้รบั คําแนะนําตัง้ แต่การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึง การบริการจากผูด้ แู ลที่เชี่ยวชาญ
องค์ประกอบที่ 4 ความสาคัญของความเป็ นมิตรในการออกแบบสถานที่

ภาพประกอบ 38 แสดงถึงความสําคัญของความเป็ นมิตรในการออกแบบสถานที่
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ภาพประกอบ 39 แสดงถึงรายละเอียดความสําคัญของความเป็ นมิตรในการออกแบบสถานที่
ผูว้ ิจัยได้นาํ ข้อมูลจากการสัม ภาษณ์ขา้ งต้น และการศึกษาพบว่าความงามในการ
ออกแบบสถานที่มีสว่ นสําคัญในการดึงดูดผูใ้ ช้บริการและส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการเข้ามาใช้
บริการเป็ นอย่างมากรวมถึงการจัดแสงที่สง่ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ทางจิตใจ
(Martin E Dorf, 1992) กล่าวว่าปั จจุบันผู้ใช้บริการร้านอาหารมีความสนใจในการ
ถ่ายภาพในร้านอาหารเป็ นสาคัญการถ่ายภาพที่สามารถดึงดูดแสงได้ดีจะสร้างความประทับใจให้
กับ ผู้ใ ช้บ ริก ารได้ง่ า ย เนื่ อ งจากตอบสนองทางอารมณ์ แ ละเชิ ง เปรี ย บเที ย บความรู ้สึ ก ต่ อ สี
ความสว่าง และ รูปร่างของแสงภายในห้อง โดย
(Atanasova, 2016) กล่าวว่าภาพถ่า ยอาหาร เป็ น ที่นิยมในโซเชี ยลมี เดีย เพราะ
สร้างได้ง่ายและเกี่ยวข้องกับทุกคนการโพสต์ภาพที่สวยงามของอาหารก็เป็ นส่วนหนึ่งของการนาเส
นอด้วยภาพของเราเช่นกันและจากการสารวจพบว่าแรงจูงใจในแง่บวกมักเกิดขึน้ มากเป็ นพิเศษเมื่
อภาพอาหารถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามหรือเป็ นภาพอาหารที่ผลู้ งภาพเป็ นผูล้ งมือทาขึน้ เอง
(Design Council CABE team, 2010) กล่ าวว่า ความงามมี ผ ลต่ อ ความสุข เมื่ อ ผู้
มาใช้บริการได้สมั ผัสกับความงามในสภาพแวดล้อมจะเป็ นการยกระดับจิตใจและสามารถทาให้ผู้
มาใช้บริการมีความสุขได้โดยสภาพแวดล้อมที่สร้างขึน้ ถูกมองว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก
เป็ นประสบการณ์'วันต่อวัน'ที่มีแนวโน้มการยกระดับจิตใจมากกว่าเมื่อเทียบกับการหลบหนีไปยังส
ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
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ผู้วิจัย จึ ง ได้ท ําการออกแบบมุม ถ่ ายภาพขึน้ เพื่ อเอื อ้ อํานวยต่อ เทรนด์การถ่ ายภาพที่
เติบโตขึน้ ในปัจจุบนั และ ทําให้ผทู้ ่ีมาใช้บริการเกิดความรูส้ ึกเชิงบวกเพิ่มมากขึน้ จึงมีการออกแบบ
ผ่านเอกลักษณ์ของแบรนด์ตวั อย่างดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 40 ภาพประกอบแสดงถึงการออกแบบมุมร้านอาหารเพื่อเอือ้ ต่อการถ่ายภาพ

ภาพประกอบ 41 ภาพประกอบแสดงถึงการออกแบบมุมถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ
ผูว้ ิจัยได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ขา้ งต้นมาสรุปผลพบว่าความสําคัญของความ
เป็ นมิตรของธุรกิจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ที่ตอ้ งการได้รบั จากธุรกิจ คือ การจัดร้านหรือสถานที่ท่ี
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สวยงาม มี ภ าพลักษณ์ท่ีดี การจัดไฟในร้านให้เหมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอุปกรณ์
สวยงามมักส่งผลดีต่อธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็ น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจและการท่องเทีย่ ว และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเทีย่ ว จานวน 3 ท่าน
หลังจากที่ผูว้ ิจัย ได้ทาํ การสัมภาษณ์ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้เพื่อศึกษานั้นคัดเลือกโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ มีความเชี่ยวชาญและมีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ การ
เลื อ กรับ ประทานอาหารในการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น อย่ า งมาก โดยแบ่ ง เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญด้านธุ รกิ จ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อ เก็บข้อมูลจาก
มุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร
ในการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ได้ค วามต้อ งการที่ ชัด เจน และ ทราบความต้อ งการแฝง ระหว่างการ
สัมภาษณ์ รวม 3 ท่าน รายละเอียดดังนี ้
1. คุณพัชราภรณ์ เขียวทอง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว กรรมการผูจ้ ดั การ ร้านอาหาร
และขนม ธุรกิจเชิงอาหาร Juneny Candy
2. คุณศิริพร เศรษฐภากรณ์ ผูด้ ูแลเฟสบุค้ แฟนเพจ BKK MENU ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
และการท่ อ งเที่ ย ว มี ป ระสบการณ์ ในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารมากมาย และ มี
ผูต้ ิดตามใน Facebook สูงถึง 260,177 คน
3. ผูก้ ่อตัง้ แฟนเพจ กรรมกรธุรกิจ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เน้นการเขียนบทความธุรกิจ
และเป็ นที่ปรึกษาทางธุรกิจ มีผตู้ ิดตามใน Facebook สูงถึง 33,921 คน
จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ
ผู้เชี่ ย วชาญด้านการท่ อ งเที่ ย ว ถึ ง ความเห็ น ของการออกแบบโมเดลธุ รกิ จ (Business Model
Canvas) และ ความเห็นการออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์ (Brand Guide line) ได้ความคิดเห็นดังนี ้
ส่วนที่ 1 ความเห็นการออกแบบโมเดลธุรกิจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ออกแบบมาได้ครอบคลุม ครบทุกจุดประสงค์ท่ีธุรกิจควร
จะมี และ ไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ไม่มีตรงจุดไหนที่อยากเพิ่มเติมเป็ นพิเศษ
ผู้เชี่ ย วชาญท่ านที่ 3 มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกับ ผู้วิจัย หลายจุด และ มี ข้อ เสนอแนะ
เพิ่ม เติมดังนี ้ 1. Customer Segment กลุ่มลูกค้าที่อยากทําเมนูตามร้านดังๆที่ทางร้านค้าหามา
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เพิ่มเติม (เหมือน D.I.Y ของเมนูดงั ๆ)2.Customer Relationship การเพิ่มบรรยากาศการให้คะแนน
ของการทําอาหารโดยกรรมการกลางจากทางร้านค้า 3.Channel การบอกต่อปากต่อปาก สําหรับ
ลู ก ค้า ที่ เ คยมาร้า นและได้ป ระสบการณ์ ดี ๆ 4.Value Proposition สร้า งความสนุ ก สนานแก่
ครอบครัว เพื่อนฝูง อาจจะมีการประชันการทําอาหาร มือใหม่อยากหัดทําอาหาร ได้ความรูใ้ หม่ๆ
จากเมนูอาหารต่างๆ 5. Key Activity Food Kits Innovate การสร้าง Content ให้กับลูกค้า การ
หาเมนูอาหารจากร้านดังหรือเซฟดัง 6.Key Resource ฐานข้อมูลเมนูอาหารต่างๆและวัตถุดิบ
ประสบการณ์การทําร้านอาหาร 7.Key Partner ร้านอาหารหรือเซฟที่รว่ มแชร์เมนูต่างๆ สูตรต่างๆ
ร้านดึงเชฟดังๆมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ 8.Cost Structure ต้นทุนการดําเนินงาน ต้นทุนการคิด
Food Kits (Meal Kits) 9.Revenue Streaming รายได้จากการขายวัตถุดิบเป็ นชุด หรือ การเข้า
ร้านที่คิดเป็ นหัว รายได้จากการบริการเสริม เช่น Content ให้ลกู ค้า, พ่อครัวผูช้ ่วย อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ความเห็นการออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์
ส่วนที่ 2.1 Easy to Understand ความสาคัญในการบริการ และ ความเข้าใจ
ง่ายของเมนู อาหาร หรือ สื่อการสอนทาอาหาร การสื่อสารเข้าใจง่าย ( การบริการ และ
การใช้ส่อื ในร้านอาหาร )
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ดีมาก การบริการเป็ นสิ่งสําคัญของผูป้ ระกอบการที่
ควรใส่ใจต่อผูบ้ ริโภคในทุกๆเรื่องมากที่สดุ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า แน่นอนว่า สื่อประชาสัมพันธ์ควรจะสื่อให้เข้าใจง่าย
และมีหน้าตาสวยงาม ส่วนการบริการที่ดีย่อมเป็ นจุดสําคัญในการให้บริการอยู่แล้ว
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า พนักงานมีความรู เ้ รื่องวัตถุดิบอาหาร เมนูนีค้ วรใช้
ส่วนนี ้ (บริการเพิ่มเติม หากลูกค้าขอคําแนะนํา) และเมนูอาหารควรทําเป็ นแบบชุด Meal Kits ที่
ชัดเจน หรือแม้กระทั่งเมนูท่มี ีขนั้ ตอนการทําก็ควรจะชัดเจนเพื่อความสนุกในการทํา
ส่ วนที่ 2.2 Social Value ความสาคั ญ ของการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางสั งคมส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การเพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ /
ผู้บริโภค
ผู้เชี่ยวชาญท่ านที่ 1 คิ ดว่า เป็ นสิ่งที่ ควรทําและดีม าก ถื อเป็ นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กบั ธุรกิจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ควรให้ความสําคัญกับร้านอาหารที่มีเมนูแปลกใหม่
และมีช่ือเสียงจากการได้รางวัลต่าง ๆ หรือได้รบั การการันตีเรื่องรสชาติและคุณภาพ มากกว่าร้าน
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ที่มีคนดังไป เพราะเป็ นการสอนการทําอาหารและถ่ายทอดวัฒนธรรม มากกว่าร้านที่มีดีแค่ถ่ายรูป
สวย
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ดีมากเป็ นการสร้างประสบการณ์และภาพลักษณ์
ต่างๆ ของลูกค้า ในการแชร์ Content เช่น ได้ทาํ เมนูแปลกๆ และทําร้านอาหารที่มีช่ือเสียง และมี
Content แชร์เพื่อสร้างความมีตวั ตนของลูกค้าให้มีความภูมิใจมากยิ่งขึน้
ส่วนที่ 2.3 ความสาคัญในด้านเวลา Timing ระยะเวลาในการทากิจกรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ควรจัดเวลาให้เหมาะสมไม่ควรเกินสองชั่วโมงและมี
กิจกรรมกระชับน่าสนใจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า ควรใช้เวลา 2 - 3 ชั่วโมงให้ได้ทั้งการ cooking และ
tasting ดื่มดํ่ากับมือ้ อาหาร
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า การเข้าร้านอาหารแนว Cooking Vacation ก็คือการ
ดื่มดํ่ากับประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งควรหารายได้จากการที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่ในร้านแทนการใช้
ระยะเวลาสัน้ เช่น บริการทํา Content ให้กับลูกค้า หาเมนูใหม่ๆที่ลูกค้าไม่เคยทําเพื่อลองหัดทํา
ในการไปทํากินที่บา้ น หรือมี ระบบการให้คะแนนของอาหารเพื่อให้ลกู ค้าเกิดการอยากกลับมาทํา
เพื่อแก้มือใหม่อีกครัง้ เป็ นต้น
ส่วนที่ 2.4 Social Sharing ความสาคัญ ในการจัดหรือตกแต่งร้านอาหารให้
สวยงาม พร้อมถ่ายภาพลง Social media
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 คิดว่า ดีมาก เพราะต้องปรับยุคสมัยไปเรื่อยๆ การทําร้านที่
สวยงามถือเป็ นการลงทุนทางการตลาดไปในตัว
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า เห็นด้วยการจัดให้มีพืน้ ที่ถ่ายรูปอาหาร จะทําให้เกิด
กระแสไวรัลและชวนให้คนแชร์ในโซเชียลมีเดียลมากขึน้ องค์ประกอบคือ แสงที่มีมากพอ และพร็อ
พประกอบที่ดสู วยงามเหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า เห็นด้วย มีความสําคัญ เพราะ Cooking Vacation
คือการขายประสบการณ์
กําหนดคําถามสําคัญในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ลําดับประเด็น ความสําคัญ ปั ญหา
วิธีแก้ไข เพื่อนํามาประมวลผลเป็ นข้อสรุป ดังนี ้
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1. ความสําคัญ ควรให้ความสําคัญกับร้านอาหารที่มีเมนูแปลกใหม่ หารายได้จากการ
ที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่ในร้านแทนการใช้ระยะเวลาสั้น เช่น บริการทํา Content ให้กับลูกค้า ควรจัด
เวลาให้เหมาะสมไม่ควรเกินสองชั่วโมงและมีกิจกรรมกระชับน่าสนใจ สื่อประชาสัมพันธ์ควรจะสื่อ
ให้เข้าใจง่าย และมีหน้าตาสวยงาม
2. ปั ญหา วิธีแก้ไข หากทําได้ดีอาจจะมีการทําคล้ายกันได้ในอนาคตควรเน้นเอกลักษณ์
ของตัวสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ต้องสร้างประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกับการ
ทําอาหารกินเองที่ บ้าน หาลูกเล่นต่างๆให้ลูกค้ารู ส้ ึกสนุก แปลกใหม่ กับ การทําอาหารและไ ด้
ความสุขมากกว่าทําที่บา้ น ที่มากกว่าความอิ่มท้องและความรู ้
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมในการนาไปปรับ ใช้ในธุ รกิจเชิงอาหารแบบ
Cooking Vacation ในอนาคต
ผู้เชี่ ย วชาญท่ า นที่ 1 คิ ด ว่ า ผู้ป ระกอบการหากทํา ธุ ร กิ จ เชิ ง อาหารควรเน้น
เอกลักษณ์ของตัวสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 คิดว่า มองว่าหากต้องการจะทําธุรกิจนี ้ และเป้าหมายเป็ น
นักท่องเที่ยว มีไอเดียเพิ่มเติมว่าควรเพิ่มในส่วนพาร์ทเนอร์กับทางที่พัก กรุ๊ปทัวร์ หรือพาร์ทเนอร์
ด้านการเดิ น ทางอื่ น ๆ เพื่ อ ให้เป็ น complete tour มากกว่า จะมี แ ค่ โปรแกรมสั้น ๆ เพื่ อ ดึง ดูด
กลุม่ เป้าหมายที่กว้างขึน้ อาจจะได้ฐานลูกค้าในระยะยาว
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 คิดว่า ต้องสร้างประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกับการทําอาหาร
กินเองที่บา้ น แค่เตรียมวัตถุดิบให้ และ ช่วยล้างจานเก็บกวาดคงไม่เพีย งพอ ต้องหาลูกเล่นต่างๆ
ให้ลูกค้ารู ส้ ึกสนุก แปลกใหม่ กับการทําอาหารและได้ความสุขกับ ไปบ้าน ที่ม ากกว่าความอิ่ม
ดังนัน้ กิจกรรมที่เพิ่มเติมประสบการณ์ควรเน้นให้มากเป็ นพิเศษ
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล และ สรุ ปผล
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจัยได้เลือกการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หาโดยนําข้อมูลที่
ได้มารวบรวมและลําดับประเด็น ความสําคัญ ปั ญหา วิธีแก้ไข เพื่อนํามาประมวลผลเป็ นข้อสรุ ป
แนวทางในการพั ฒ นาธุ รกิ จ บริก ารแบบ Cooking Vacation ดัง นี ้ สิ่ ง ที่ ผู้บ ริโภคต้อ งการ คื อ
ความสําคัญด้านเวลาที่ผบู้ ริโภคต้องการได้รบั จากธุรกิจ คือ ผูบ้ ริโภคสนใจการร่วมกิจกรรมในเวลา
ไม่เกินจํานวน 2 ชั่วโมง โดยมีความต้องการอยากทราบเรื่องราวและประวัติของเมนูเพิ่มเติมเพื่อ
เข้าใจวัฒนธรรมในพืน้ ถิ่น และ ต้องการการได้รบั คําแนะนําตัง้ แต่การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึง การ
บริการจากผูด้ ูแลที่เชี่ยวชาญรายการอาหารแปลกใหม่ห ลากหลายตรงกับความชอบและมีความ

88
ต้องการส่วนบุคคล และ เมนูท่มี ีความพิเศษ รองลงมาคือ การใช้ผมู้ ีอิทธิพลในโลกออนไลน์มารีวิว
จะทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจและผูบ้ ริโภคดูมีมาตรฐานมากขึน้ และ การทําร้านหรือสร้างแบรนด์
ให้ผูบ้ ริโภคสามารถเข้ามาใช้บริการและดูเป็ นคนทันสมัย หรื อ มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกมากขึน้
การได้รบั บริการที่ดีจากพนักงานเป็ นสําคัญ รองลงมาคือการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าใจ
ได้ง่าย และ ต่อมาคื อ เมนูอาหารอ่านชัด ไม่ รกตาชัดเจนการจัดร้านหรือสถานที่ท่ี สวยงาม มี
ภาพลักษณ์ท่ีดี การจัดไฟในร้านให้เหมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอุปกรณ์สวยงาม จะทํา
ให้ผบู้ ริโภคสนใจอยากจะกลับมาใช้ซาํ้ ได้

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องทําการศึกษาเรื่องการศึกษา และ พัฒ นารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
แบบ Cooking Vacation มีวตั ถุปประสงค์ เพื่อศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
แบบ Cooking Vacationเพื่อนําผลไปใช้ ในการพัฒ นาธุรกิจทาง ด้านรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ ง
อาหาร แบบ Cooking Vacation เพื่ อ สร้างความเข้าใจผู้บ ริโภค สร้างผลกํา ไรให้เพิ่ ม มากขึ น้
ตลอดไปจนถึงสร้างความอยู่รอดในธุรกิจ และ นําผลข้อมูลการวิจยั นีไ้ ปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ในการดํา เนิ น การธุ ร กิ จ ได้ ซึ่ ง การวิ จั ย ในครั้ง นี ้เป็ นการวิ จั ย และพั ฒ นา (Reasearch and
Development) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปสู่แบบแผนทางธุรกิจที่
สามารถใช้ได้จริงในที่สดุ โดยมีการพัฒนาแบบแผนและโมเดลทางธุรกิจสําหรับผูท้ ่มี ีความสนใจใน
การทําธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อวัดผลอีกครัง้ เพื่อให้แบบแผนที่
ออกแบบนั้นนําไปสู่การใช้ได้จริงทางธุรกิจ ซึ่งการวิจัยครัง้ นีม้ ี ระยะเวลาในการดําเนินการวิจั ย
ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2564 โดยผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเป็ นจํานวนมาก งานวิจยั ครัง้ นีก้ อบด้วยวิธีการดําเนินการวิจยั ทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอนได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ในประเทศไทยเพื่ อ วัด ความพึ ง พอใจ จากกรณี ศึ ก ษา Cooking Vacation ในประเทศญี่ ปุ่ น
ประเทศสเปน และ ประเทศไทย
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือก
รับประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ) อายุ 2245ปี
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยว (ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน)
ขัน้ ตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ขัน้ ตอนที่ 5 ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว จํานวน 3 ท่าน
ขัน้ ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ สรุปผล
สามารถสรุปผลการดําเนินงานโดยแบ่งหัวข้อในการสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจัย
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2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี ้มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึกษา ค้น คว้า เพื่ อศึก ษา และ พัฒ นารู ป แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacationเพื่อนําผลไปใช้ ในการพัฒนาธุรกิจ จากการที่ผูว้ ิจัย
ได้ทาํ การศึกษาโดยแบ่งเป็ นขัน้ ตอนดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking
Vacation ในประเทศไทยเพื่ อ วั ด ความพึ งพอใจ จากกรณี ศึ ก ษา Cooking Vacation ใน
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสเปน และ ประเทศไทย
ซึ่ง ผู้วิจัย ได้ท ําการศึก ษางานวิจัย และ รวบรวมข้อ มูล จากกรณี ศึกษา Cooking
Vacation ในประเทศญี่ ปุ่น ประเทศ สเปน และ ประเทศไทย เพื่อนํามาวางแผนออกแบบ และ
พัฒ นาธุ รกิ จ บริก ารแบบ Cooking Vacation ที่ ใกล้เคี ย งกับ ความต้อ งการของธุ รกิจ อาหารใน
ประเทศไทย
จากการศึกษาและค้นคว้าปั จ จัยที่มี ผลต่อการตัด สินใจของผู้บ ริโภคในการเลือ ก
รับประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม พบว่า ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้นักท่องเที่ยวสนใจ
มาใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacation คือ ความเป็ นเอกลักษณ์ของพืน้ ถิ่น
หรือ การนําเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมแต่ละพืน้ ที่ท่ีชัดเจน โดยมีการเรียนกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
อาหารมีพนักงานคอยดูแลและสื่อสารได้หลากหลายภาษา มีการบริการที่ดีและเป็ นมิตร สามารถ
ทําให้ผูเ้ รียนหรือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจได้ง่ายมีระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสม มีเมนูไม่เยอะ
แต่ตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนรูท้ างวัฒนธรรมให้ผรู้ ่วมกิจกรรมได้เข้าถึงความเป็ นท้องถิ่ น
และวัฒนธรรมของพืน้ ที่ ได้ทาํ กิจกรรมหรือเรียนรูส้ ิ่งใหม่พร้อม ผูร้ ว่ มทริป เพื่อนหรือครอบครัว อีก
ทั้งยัง ช่ วยสร้างบุค ลิ ก และตัวตนเพิ่ ม เติ ม ให้กับ ผู้ร่วมกิ จ กรรมในการแสดงออกและสนใจการ
ทําอาหาร และ มีการทําเอกลักษณ์หรือหน้าตาอาหารให้สวยงามเพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ ข้าใช้บริ การมี
ความต้องการถ่ายภาพลงในโซเชียลมีเดียร่วมด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในการเลือกรับประทานอาหาร ในการท่องเที่ยว (บุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
ต่างประเทศ) อายุ 22-45ปี
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ในการศึกษาครัง้ นี ้ แบบสอบถาม (Questionaire) ผ่านทาง Google forms เพื่อเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของ
ผู้บ ริ โภคในการเลื อ กรับ ประทานอาหารนอกบ้า น จํา นวน 100 คน จากการสํา รวจข้อ มู ล
แบบสอบถามส่วนบุคคลพบว่ามีผทู้ าํ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62 อายุ
22-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 72 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิด เป็ นร้อยละ 84 ประกอบ
อาชีพ ลูกจ้างเอกชนพักงานบริษัท คิดเป็ นร้อยละ 54 มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 32
จากการสํารวจปั จ จัยของผู้บ ริโภคในการเลื อกรับ ประทานอาหารแบบ Cooking
Vacation พบว่า ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดับเห็นด้วยปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํากิจกรรมทําอาหาร
เพื่อจะได้รีบทานให้เสร็จแล้วสามารถไปทําธุระอื่นต่อได้ มีค่าเฉลี่ย 3.1 ความสําคัญในการเพิ่ม
คุณค่าทางสังคม ในระดับเห็นด้วยมากที่สดุ
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า มีรายการอาหารแปลก
ใหม่หลากหลายตรงกับความชอบ และ ความต้องการ ส่วนบุคคล สามารถสร้างความพิเศษให้
ผูบ้ ริโภค ( เช่น แปลกใหม่ที่อื่นไม่มี มีที่นี่ที่เดียว ) มีค่าเฉลี่ย 4.46 ความสําคัญในความเหมาะสม
ทางการสื่อสาร ในระดับเห็นด้วยมากที่สดุ
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า พนักงานมีวาจาสุภาพ
ถามตอบได้ มีค่าเฉลี่ย 4.76 ความสําคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่รา้ นในระดับเห็น
ด้วยมาก และ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ความสวยงามในการ
จัดการสถานที่เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถาม มีขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าด้านการบริการ อาจต้องการพืน้ ที่ท่ีมีความเป็ นส่วนตัว พนักงาน ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ดว้ ย
ตลอด แต่ผใู้ ช้บริการสามารถติดต่อพนักงานได้เล่าที่มาที่ไปของอาหารที่จะทํา และ เน้นเรื่องการ
สื่อสารผ่านวัฒนธรรมและที่สาํ คัญ
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
การเลือกรับประทานอาหารในการท่องเทีย่ ว (ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน)
ในการศึก ษาครัง้ นี ้ไ ด้เลื อ กกลุ่ม ตัวอย่ าง เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญในการท่ องเที่ ย วและมี
ประสบการณ์ในการเลือกทานอาหารหลากหลายร้านค้าและหลากหลายสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เพื่ อศึกษานั้นคัดเลื อกโดยการ เลื อกกลุ่ม ตัวอย่ างที่มี ผู้ติ ดตามในโซเชี ยลมี เดี ย (เฟสบุ้ค ) เกิ น
500,000 คน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และ
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การเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว เป็ นอย่างมากเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นี ้
การสัม ภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็ นการสัม ภาษณ์ท่ีไม่ ได้มี การกําหนดคําถาม และ
ลําดับของคําถามไว้ล่วงหน้า เพื่อต้องการรับรูจ้ ุดบกพร่องของการศึกษางานวิจยั ครัง้ นีอ้ ย่างชัดเจน
และ มีการใช้ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview) เพื่อกําหนดคําถาม
สําคัญในการนํามาพัฒนาแนวทางในการทําธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
แบบสอบถาม Google forms จํานวน 3 ชุด ประมวลผลจากผูเ้ ชี่ยวชาญได้ดงั นี ้ ด้าน
แรงจูงใจในการเลือกร้านอาหารเพื่อการรีวิวและรับประทานอาหารมีความเห็นตรงกันว่า เมนูท่ี
แปลกใหม่ และเป็ นเอกลักษณ์ อาหารอร่อย ร้านตกแต่งสวย สามารถถ่ายรู ปได้จะดึงดูดลูกค้า
ได้มากขึน้ และไม่อยากให้ระยะเวลาในการทานอาหารนานจนเกินไป ด้านความสําคัญ และ ความ
แตกต่างทางธุรกิจ ในประเภทธุรกิจเดียวกัน มี ความเห็นตรงกันว่า ความมี การบอกเล่าประวัติ
อาหารและเน้นการทําอาหารพืน้ ถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ และ ควรมีหลายเมนูให้เลือกเพื่อความ
หลากหลายและไม่จาํ เจ
ด้านความคาดหวังต่อธุรกิจ มีความเห็นตรงกันว่า อยากให้มีความพร้อมทัง้ สถานที่
พนักงานการบริการ และการจัดสรรเวลาในกิจกรรมที่เหมาะสมการจัดร้านและการจัดเมนูอาหาร
ให้ดสู วยงามเหมาะสมกับการถ่ายภาพ
จากการสํารวจข้อมูลแบบสอบถามส่วนบุคคลพบว่ามีผูท้ าํ แบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 อายุระหว่าง 22 - 30ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ100.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ประกอบ
อาชีพ อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รายได้ มากกว่า 55,000 บาท
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 80
จากการสํารวจปั จ จัยของผู้บ ริโภคในการเลื อกรับ ประทานอาหารแบบ Cooking
Vacation พบว่า ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมในระดับเห็นด้วยปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ควรใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช.ม ในการทํากิจกรรมทําอาหาร
เพื่อจะได้รีบทานให้เสร็จแล้วสามารถไปทําธุระอื่นต่อได้ มีค่าเฉลี่ย 4.7 ความสําคัญในการเพิ่ม
คุณค่าทางสังคม ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยว่า เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผูบ้ ริโภค มีตวั ตน และ มีบุคลิกใน
ทางบวกมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย 5 ความสําคัญในความเหมาะสมทางการสื่อสาร ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สดุ และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า พนักงานมีทกั ษะการสื่อสาร
ดี มีค่าเฉลี่ย 5 ความสําคัญในความเหมาะสมในการจัดการพืน้ ที่รา้ น ในระดับเห็นด้วยมาก และ
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เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ความสวยงามในการจัดการสถานที่
เหมาะกับการถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.75 ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถาม มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรรับ
แค่จาํ นวนน้อยๆ เพื่อจะได้ใช้เวลาเรียนรู ไ้ ด้อย่างแท้จริง การจองในการท่องเที่ยวควรจองได้ง่าย
ความสําคัญในการจัดเตรียมสถานที่ให้สวยงามสําคัญ และ ที่สาํ คั ญคือการเดินทางที่ควรไปได้
ง่าย
ขั้ น ตอนที่ 4 รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารแบบ Cooking
Vacation
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั และ รวบรวมข้อมูล จากการทําแบบสอบถาม รวมถึง
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนํามาวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการแบบ Cooking Vacation
ที่ใกล้เคียงกับความต้องการของธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1
การออกแบบโมเดลธุรกิจ ส่วนที่ 2 การออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์ จากการศึกษาและค้นคว้าปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ดังนี ้
การออกแบบโมเดลธุ รกิจ ทางผู้วิจัยได้เลือกใช้ Business Model Canvas มาเป็ น
แบบในการวิเคราะห์ธุรกิจ เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจได้ง่ายมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ โดยเขียนข้อมูลและนําข้อมูลดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดสู่แบบแผนทางธุรกิจในรูปแบบ
ของ Business Model Canvas ได้ดงั นี ้
1. Key Partnerships พัน ธมิ ต รการค้าประกอบด้วยพัน ธมิ ต รหลักได้แก่ ธุ รกิ จ ใน
ท้องถิ่น ธุรกิจร้านของสดในพืน้ ที่ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจการ
ขนส่งและการบริการ
2. Key Activities ด้า นกิ จ กรรมหลั ก ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ การสร้า งโปรโมชั่ น ทาง
การตลาดให้กับลูกค้าการเตรียมวัตถุดิบและการเตรียมชุดเมนูอาหารต่างๆ การตกแต่งร้าน และ
การปรับปรุงพืน้ ที่รา้ น การหาเมนูอาหารจากร้านดังและเชฟชื่อดัง
3. Key Resources ทรัพ ยากรบุคคล ได้แก่ วัตถุดิบหลากหลาย เมนูช่ือดังร่วมทํา
กับเชฟเจ้าของสัญชาติ ค่าที่ดิน ค่าเช่าที่ ค่าลงทุนการเปิ ดหน้าร้านผ่านช่องทางออนไลน์
4. Cost structure ส่วนโครงสร้างของต้นทุน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ต้นทุนคงที่
และ ต้นทุนผันแปร ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี ้ ค่าซ่อมบํารุ ง รายเดือน หรือรายปี ค่า
ทําเวปไซต์ และ การออกแบบสื่อออนไลน์ ค่าเงินเดือนพนักงาน
5. Value Propositions คุณ ค่าของผลิตภัณ ฑ์ได้แก่ การสร้างกิจกรรมใหม่ การลด
ความเครียด และได้ทาํ กิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ความรู ส้ ึกในการทําอาหารด้วยตนเอง
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เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่ ได้รูป้ ระวัติของเมนูอาหารและวัตถุดิบใหม่ท่ีหาไม่ได้ในชีวิตประจําวันไม่ตอ้ ง
ทําอาหารเก่งก็สามารถหัดทําอาหารด้วยตนเองได้
6. Customer Relationships ในส่ ว นของลู ก ค้า สั ม พั น ธ์ นั้ น ได้แ ก่ สร้า งช่ อ งทาง
โซเชียลมี เดียเพื่ อติดต่อและพูดคุยกับ ลูกค้า การเล่นกิจกรรมกับลูกค้าอยู่เสมอหรือการสะสม
คะแนน การนําเสนอและแจ้งข้อมูลให้ผทู้ ่เี คยมาบริการได้ทราบอยู่เสมอ
7. Channels ช่ องทางการติดต่อกับ ร้านค้า และ การสั่งซือ้ ได้แก่ เวปไซต์ โซเชี ยล
มีเดีย การขายทางหน้าร้าน สื่อเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท
8. Revenue Streams รายได้หลักของบริษัทได้แก่ รายได้จากค่าทิปรายวัน ที่ลูกค้า
ให้เพิ่มจากค่าบริการรายได้จากการเลือกทําเมนูอาหารเพิ่มเติมจากแพคเกจหลัก การขายสินค้า
ของชําร่วยกลับบ้าน รายได้จากการทํากิจกรรมเพิ่มเติม
9. Customer Segments กลุ่ ม เป้ า หมายของธุ ร กิ จ ได้แ ก่ กลุ่ ม เพื่ อ น คู่ รัก และ
ครอบครัว นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มลูกค้าที่เป้นมือใหม่อยากทําอาหาร กลุ่มลูกค้าที่
สนใจการเรียนรู ก้ ารทําอาหารตามประวัติศาสตร์หรือสนใจเรื่องวัฒ นธรรมท้องถิ่น กลุ่มลูกค้าที่
ชอบทําอะไรใหม่ๆและหากิจกรรมที่น่าสนใจทําอยู่ตลอดเวลา
การออกแบบโมเดลธุรกิจทางผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ Brand Guidelines ในการออกแบบ
แบบแผนทางธุรกิจ ทางผู้วิจัยได้เลือกใช้ Brand Guidelines มาเป็ นแบบในการวิเคราะห์ธุรกิจ
เนื่องจากช่วยอธิบายรายละเอียดของธุรกิจได้ง่ายมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ สามารถทําให้
ผูป้ ระกอบการเข้าใจได้ง่าย และ นําไปใช้ประกอบธุรกิจได้เลย โดยผูว้ ิจัยนําข้อมูลดังกล่าว ไป
พั ฒ นาต่ อ ยอดสู่ แ บบแผนทางธุ ร กิ จ ในรู ป แบบของ Brand Guidelines และ ผู้วิ จั ย ได้มี ก าร
ออกแบบตัวอย่างในการออกแบบมาเป็ นต้นแบบในการประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดให้ผูป้ ระกอบการ
เข้าใจง่ายมากยิ่งขึน้ โดยผูว้ ิจัยได้ออกแบบภายใต้แบรนด์ตัวอย่าง Tranquility Garden บ้านสวน
สบายใจ เพื่อมาประกอบภาพให้ผูป้ ระกอบการสามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อเป็ นการ
ตรวจสอบในธุรกิจของตนเองอย่างชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย 1 รูปแบบ 1 กรณี ได้ดงั นี ้
1. Easy To understand ความสําคัญของการบริการและการสื่อสารต้องการได้รบั
จากธุ รกิ จ คื อ การได้รับ บริก ารที่ ดี จ ากพนัก งานเป็ น สําคัญ รองลงมาคื อ การสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ
ประชาสัม พันธ์ท่ีเข้าใจได้ง่ าย และ ต่อมาคือเมนูอาหารอ่านชัด ไม่ รกตาชัดเจน และ ได้มี การ
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ออกแบบตัวอย่างสื่อที่เหมาะสมต่อการใช้งานด้านการใช้ตวั อักษร ตราสินค้า เครื่องแบบพนักงาน
รวมถึงการออกแบบเมนูอาหาร
2. Social Value ความสําคัญด้านการเพิ่มคุณ ค่าทางสังคมผูบ้ ริโภคต้องการได้รบั
จากธุรกิจ คือ รายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกับความชอบและมีความต้องการส่วน
บุคคล และ เมนูท่ีมีความพิเศษ รองลงมาคือ การใช้ผูม้ ี อิทธิพ ลในโลกออนไลน์ม ารีวิ วจะทําให้
ภาพลัก ษณ์ของธุ รกิจ และผู้บ ริโภคดูมี ม าตรฐานมากขึน้ และ การทําร้านหรือ สร้างแบรนด์ให้
ผูบ้ ริโภคสามารถเข้ามาใช้บริการและดูเป็ นคนทันสมัย หรือ มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกมากขึน้ เป็ น
สิ่งจําเป็ น และ ได้มีการออกแบบคอร์สการทําอาหารแบบพิเศษรวมถึงการทํากิจกรรมแบบพิเศษ
สําหรับผูใ้ ช้บริการ
3. Timing ความสําคัญ ด้านเวลาที่ ผู้บ ริโภคต้องการได้รับ จากธุ รกิจ คือ ผู้บ ริโภค
สนใจการร่วมกิจกรรมในเวลาไม่เกินจํานวน 2 ชั่วโมง โดยมีความต้องการอยากทราบเรื่องราวและ
ประวัติของเมนูเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมในพืน้ ถิ่น และ ต้องการการได้รบั คําแนะนําตั้ งแต่การ
เลือกวัตถุดิบ ไปจนถึง การบริการจากผูด้ แู ลที่เชี่ยวชาญ
4. Social Sharing ความสําคัญ ของความเป็ น มิ ต รของธุ รกิจ ในการใช้สื่อโซเชี ย ล
มีเดีย ที่ตอ้ งการได้รบั จากธุรกิจ คือ การจัดร้านหรือสถานที่ท่ีสวยงาม มีภาพลักษณ์ท่ีดี การจัดไฟ
ในร้านให้เหมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอุปกรณ์สวยงาม และ ได้มีการออกแบบตัวอย่าง
มุมถ่ายภาพในสถานที่ รวมถึงการออกแบบวัสดุบริเวณพืน้ ที่ให้มีเอกลักษณ์ในทิศทางเดียวกัน
ขั้ นตอนที่ 5 ผู้ เชี่ ยวชาญประเมิ นคุ ณ ภาพแบ่ งเป็ น ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ านธุ รกิ จ
ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ านธุ รกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว และ ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
จานวน 3 ท่าน
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความชํานาญในการทํา
ธุรกิจ และ มีความเข้าใจธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถนําไปปฏิบัติตามได้จ ริงมากที่สุด เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นี ้ คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบ คําถามปลายเปิ ด (Open ended questions) ผ่านช่องทาง Zoom
ซึ่งเป็ นคําถามในลักษณะที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ชี่ยวชาญได้ตอบข้อมูลอย่างเสรี เพื่อ แนะ
แนวทางในการแก้ไขและ มีการใช้ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview)
เพื่อกําหนดคําถามสําคัญ ในการสัม ภาษณ์ป ระกอบด้วย ลําดับประเด็ น ความสําคัญ ปั ญ หา
วิธีแก้ไข เพื่อนํามาประมวลผลเป็ นข้อสรุป ดังนี ้ 1. ความสําคัญ ควรให้ความสําคัญกับร้านอาหาร
ที่มีเมนูแปลกใหม่ หารายได้จากการที่ลกู ค้าใช้เวลาอยู่ในร้านแทนการใช้ระยะเวลาสัน้ เช่น บริการ
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ทํา Content ให้กับลูกค้า ควรจัดเวลาให้เหมาะสมไม่ ควรเกินสองชั่วโมงและมี กิจกรรมกระชับ
น่าสนใจ สื่อประชาสัมพันธ์ควรจะสื่อให้เข้าใจง่าย และมีหน้าตาสวยงาม 2. ปั ญหา วิธีแก้ไข หาก
ทําได้ดีอาจจะมีการทําคล้ายกันได้ในอนาคตควรเน้นเอกลักษณ์ของตัวสินค้า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค ต้องสร้างประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกับการทําอาหารกินเองที่บา้ น หาลูกเล่น
ต่างๆให้ลกู ค้ารูส้ ึกสนุก แปลกใหม่ กับการทําอาหารและได้ความสุขมากกว่าทําที่บา้ น ที่มากกว่า
ความอิ่มท้องและความรู ้
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล และ สรุ ปผล
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้เลือกการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา โดยนําข้อมูล
ที่ได้มารวบรวมและลําดับประเด็น ความสําคัญ ปัญหา วิธีแก้ไ ข เพื่อนํามาประมวลผลเป็ นข้อสรุป
แนวทางในการพั ฒ นาธุ รกิ จ บริก ารแบบ Cooking Vacation ดัง นี ้ สิ่ ง ที่ ผู้บ ริโภคต้อ งการ คื อ
ความสําคัญด้านเวลาที่ผบู้ ริโภคต้องการได้รบั จากธุรกิจ คือ ผูบ้ ริโภคสนใจการร่วมกิจกรรมในเวลา
ไม่เกินจํานวน 2 ชั่วโมง โดยมีความต้องการอยากทราบเรื่อ งราวและประวัติของเมนูเพิ่มเติมเพื่อ
เข้าใจวัฒนธรรมในพืน้ ถิ่น และ ต้องการการได้รบั คําแนะนําตัง้ แต่การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึง การ
บริการจากผูด้ ูแลที่เชี่ยวชาญรายการอาหารแปลกใหม่หลากหลายตรงกับความชอบและมีความ
ต้องการส่วนบุคคล และ เมนูท่มี ีความพิเศษ รองลงมาคือ การใช้ผมู้ ีอิทธิพลในโลกออนไลน์มารีวิว
จะทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจและผูบ้ ริโภคดูมีมาตรฐานมากขึน้ และ การทําร้านหรือสร้างแบรนด์
ให้ผูบ้ ริโภคสามารถเข้ามาใช้บริการและดูเป็ นคนทันสมัย หรือ มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกมากขึน้
การได้รบั บริการที่ดีจากพนักงานเป็ นสําคัญ รองลงมาคือการสื่ อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าใจ
ได้ง่าย และ ต่อมาคื อ เมนูอาหารอ่านชัด ไม่ รกตาชัดเจนการจัดร้านหรือสถานที่ท่ี สวยงาม มี
ภาพลักษณ์ท่ีดี การจัดไฟในร้านให้เหมาะสมต่อการถ่ายภาพ สถานที่และอุปกรณ์สวยงาม จะทํา
ให้ผบู้ ริโภคสนใจอยากจะกลับมาใช้ซาํ้ อีกในอนาคตได้
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องทําการศึกษาเรื่องการศึกษา และ พัฒ นารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
แบบ Cooking Vacation
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนธุรกิจบริการแบบ Cooking
Vacation ในประเทศไทยเพื่ อ วั ด ความพึ งพอใจ จากกรณี ศึ ก ษา Cooking Vacation ใน
ประเทศญี่ ปุ่น ประเทศสเปน และ ประเทศไทย เพื่อศึกษาความชื่นชอบและพฤติกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงอาหาร
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ซึ่งจากกรณีศึกษามีลกั ษณะเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในเรื่องของการใช้เชฟผูม้ ีช่ือเสียง
หรือเชฟท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญในการสอนซึ่ง ได้ส อดคล้อ งกับ เอกสารและงานวิจัย (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) การนําเชฟเทเบิล ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษมาสอน วิธีการกิน ดื่ม
และอธิบายวิธีการชื่นชมอาหารเฉพาะเพื่อสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ในการทานอาหารได้รบั
ความสนใจเพิ่มขึน้ เป็ นพิเศษและสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้
และ จากกรณี ศึกษามี ลักษณะเห็นส่วนใหญ่ ตรงกันในเรื่องของการเรียนเพื่อเพิ่ ม
ความรู ้ ทักษะแล้วยังมีการเรียนเพื่อความสุขหรือกิจกรรมสร้างสมาธิซ่ึง สอดคล้องกับ (Locker,
2019) จากการศึกษาพบว่าชั้น เรียนทาขนมช่ วยเพิ่ม ความมั่นใจและเพิ่ ม สมาธิ จ ากการศึกษา
การทางานอาหารพบว่าความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อยในครัวสามารถทาให้
ผูค้ นมีความสุขมากขึน้ การศึกษาดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาเชิงบวกชีใ้ ห้เห็นว่าผูท้ ่มี กั ทา
โปรเจกต์เล็กๆที่สร้างสรรค์เช่นการทาขนมหรือการทาอาหารจะรูส้ ึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ ้
นในชีวิตประจาวัน
และจากกรณีศึกษามีลกั ษณะเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในเรื่องของปั จจัยในการเลือกใช้
บริการเพราะความแปลกใหม่ไม่เคยได้ลองทํามาก่อนซึ่ง มีการสอดคล้องกับ (Arora Raj & Singer
Joe, 2006) ที่ได้สาํ รวจความสัมพันธ์ระหว่าง ประสบการณ์ ทางอารณ์ทศั นคติความพึงพอใจและ
ความตั้งใจของผูใ้ ช้บริการในบริบทของสถานประกอบการอาหารรสเลิศผูว้ ิจัยพบว่าผูใ้ ช้บริการ
เลือกที่จะรับประทานอาหารในอาหารแห่งใดแห่งนึงด้วยเหตุ ผลด้านความรูค้ วามเข้าใจซึ่งรวมถึง
คุณภาพของอาหารและบริการตลอดจนถึงสถานที่แต่ในขณะเดียวกันผูใ้ ช้บริการท่านเดียวกันอาจ
เลือกอุดหนุนร้านอาหารด้วยเหตุอารมณ์เช่นความตื่นเต้นหรือความเพลิดเพลินที่สมั ผัสได้ขณะที่
รับประทานอาหารในสถานประกอบการ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
การเลื อกรั บ ประทานอาหาร ในการท่ องเที่ยว (บุ ค คลทั่ วไปนั ก ท่อ งเที่ยวชาวไทย และ
ต่างประเทศ) อายุ 22-45ปี
ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ตรงกันในเรื่องของพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริการ(ผูบ้ ริโภค)ในวัยหนุ่มสาวซึ่งได้สอดคล้องกับเอกสารและงานวิจยั (Adglow, 2018) ได้มี
การอธิ บ ายว่ า กลุ่ ม Millennial คื อ กลุ่ ม คนที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 18-34ปี ที่ มี อ านาจการใช้จ่ า ย
สูงสุดในทุกรุ่นภายใน ปี 2018ธุรกิจต่างๆ ต่างถูกบังคับให้ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุ อย่างหนึ่งของการตอบรับพฤ
ติกรรมนีค้ ือการนาโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจเป็ นองค์ประกอบ
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โดยผูว้ ิจัยพบว่าผูใ้ ช้บริการมี ปัจจัยอื่นๆในการใช้บริการนอกเหนือจากรสชาติและ
ความน่าสนใจของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัย (Schmidtt B.H, 1999) ได้กล่าว
ว่าพัฒนาแนวคิดและการทดลองด้านการตลาดในหนังสือของเขาชื่อ Experiential Marketing ได้
สร้างกรอบการวิจัยสําหรับการตลาดเชิงประสบการณ์ซ่งึ มีองค์ประกอบทัง้ หมดห้าประเภท ได้แก่
การรับรูท้ างประสาทสัมผัส ความรู ส้ ึก ความคิด การกระทํา และ ความสัมพันธ์ โดยเป้าหมายของ
การตลาดดังนี ้ การรับรูท้ างประสาทสัมผัส (Sense) คือการสร้างประสบการณ์ทางการสัมผัสผ่าน
เสียงการสัมผัสรสชาติและการรับรูก้ ลิ่น ความรูส้ ึก (Feel) การตลาดดึงดูดความรู ส้ ึกและอารมณ์
ภายในของลูกค้าโดยมีเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีมีตงั้ แต่ อารมณ์เชิงบวก
เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ดีกบั แบรนด์ไปจนถึงอารมณ์ท่ีเกิดความรูส้ ึกในเชิงบวกอย่างมากให้ความรูส้ ึก
ถึงความสุขตลอดไปจนถึงความภาคภูมิใจ
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
การเลือกรับประทานอาหารในการท่องเทีย่ ว (ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน)
ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ตรงกันในเรื่องของพฤติกรรมการ
เลือกรับประทานอาหารในการท่องเที่ยวซึ่งได้สอดคล้องกับเอกสารและงานวิจยั รูปแบบพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว Erik Cohen (1979) และ ลักษณะผูบ้ ริโภคกับการบริโภคอาหาร Athena H.N.
Mak et al. (2012) ซึ่งงานวิจยั รูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว Erik Cohen (1979) ได้กล่าวว่า
ประโยชน์ของการศึกษารู ปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปั จจัย
ต่ า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริโภคของนัก ท่ อ งเที่ ย ว และ สามารถช่ ว ยในการปรับ ปรุ ง กลยุท ธ์
การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆได้ รวมถึงการให้บริการเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
และงานวิ จั ย ลั ก ษณะผู้บ ริ โภคกั บ การบริ โภคอาหาร Athena H.N. Mak et al.
(2012) ได้กล่าวว่า ลักษณะผูบ้ ริโภคกับการบริโภคอาหารได้รบั การยอมรับว่าเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญ
ในการอธิบายรูปแบบการบริโภคอาหารในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคใน
ส่วนนีจ้ ะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ และ เข้าถึงปัจจัยต่างๆได้
ขั้ น ตอนที่ 4 รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารแบบ Cooking
Vacation
ซึ่งการพัฒนาและออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์นนั้ ได้สอดค้ลองกับเอกสารงานวิจัยของ
(Andrys, 2019) ที่ได้อธิบายว่า brand guideline นัน้ เป็ นเหมือนคู่มือสําหรับการใช้งานและการ
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สื่อสารแบรนด์ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดการว่าอยากให้หนุ้ ส่วนหรือผูท้ ่ีถือกรรมสิทธิ์ในกิจการมี
แนวทางในการดําเนินกิจการให้เป็ นระเบียบได้อย่างไร ซึ่งเอกสารชุดนีจ้ ะช่วยควบคุมการสื่อสาร
ทัง้ ภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กรได้เป็ นรูปแบบเดียวกัน รวมถึงการออกแบบการตลาดและ
การออกแบบสื่อโฆษณา ซึ่งเหมาะสมกับผูป้ ระกอบกิจการที่ตอ้ งการควบคุมภาพรวมหรือต้องการ
รายละเอียดในการทําแบรนด์และดําเนินกิจการเป็ นอย่างมาก
จากการออกแบบความสําคัญของการบริการและสื่อสารได้มีการออกแบบตราสินค้า
และ สี ได้ส อดคล้อ งกั บ เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งดั ง นี ้ (ศรี กั ญ ญา มงคลศิ ริ , 2547)
อ ธิ บ าย ว่ า บุ ค ลิ ก ภ าพ ต ราสิ น ค้ า (B ra n d P erso na lity) ห ม าย ถึ งลั ก ษ ณ ะ ต่ าง ๆ
ทีเปรียบเสมื อนตราสินค้า มี ตัวตนและจิตวิญ ญาณเหมือนคน เพราะบุคลิกภาพตราสินค้า คือ
องค์ป ระกอบส าคั ญ ของ ภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้า (Brand Image) ที ท าให้ภ าพลั ก ษณ์ โดย
รวมของตราสินค้ามีตวั ตนมากขึน้
จากการออกแบบความสํา คัญ ของการบริก ารและสื่ อ สารได้มี ก ารออกแบบ
เมนูอาหารซึ่งมีการคํานึงถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญในการออกแบบโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญด้าน
การใส้ขอ้ มูลรายละเอียดด้านราคาชื่อสินค้าและการเขียนรายละเอียดรู ปแบบสัน้ ซึ่งได้สอดคล้อง
กับ เอกสารและงานวิ จัย ดัง นี ้ (LORRI MEALEY, 2019b) กล่ า วว่ า เมนู รา้ นอาหารที่ มี ก ารวาง
แบบแผนและการเขี ย น อธิ บ าย รายละเอี ย ดชื่ อ เมนู แ ละราคาไว้เป็ นอย่ า งดี ค วรมี ก ารจั ด
วางตาแหน่งชื่อเมนูท่ีไม่ใกล้กนั จนเกินไปหรือมีคาอธิบายที่ยาวมากเกินไปและในบางส่วนไม่จาเป็
นต้องใส่กราฟฟิ คเข้ามาสินค้าในเมนูและการออกแบบของแบรนด์จะแสดงถึงธีมและคอนเซปของร้
านโดยตรงที่สาคัญควรอัพเดทเมนูอยู่เสมอเพราะเมนูมักเป็ นภาพสะท้อนของตัวตนของร้านการ
ออกแบบเมนูรา้ นอาหารไม่ว่าจะเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการควรจากัดแนวคิดให้ตรงตามวัตถุป
ระสงค์ของร้านและคอนเซปต์ของร้านอาหารของแบรนด์ทงั้ ในเรื่องของการเลือกใช้ฟ้อ นต์ตวั อักษรโ
ทนสีการคานึงถึงการออกแบบและการจัดวางนีจ้ ะทาให้รา้ นหรือแบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์มากยิ่
งขึน้ จงระวังการใช้งานของตัวอักษรในเมนูท่เี ล็กหรืออ่านยากเพราะจะทาให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเพี ้
ยนและเกิดความรูส้ กึ เชิงลบได้
จากการออกแบบความสําคัญ ด้านการสื่อสารได้มี การออกแบบด้านการบริการของ
พนักงานซึ่งมีความมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและอํานวยความสะดวกเป็ นหลักซึ่งแนวคิดนีไ้ ด้สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (KOTLER & KELLER, 2006) กล่าวว่าสิ่งสําคัญ
สิ่งหนึ่งในสร้างคุณภาพระดับของการให้บริการให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพที่อยู่เหนือ
ความคาดหวัง หากมากกว่าที่ผูร้ บั บริการ ได้รบั ประสบการณ์ การให้บริการที่เหนือกว่าสิ่งที่ตน
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คาดหวังไว้ ก็จะมี การกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทําให้ผรู้ บั บริการกลับมาใช้
บริการซํา้ อีก
และ จากการศึกษาข้างต้น (A Parsu Parasuraman, 1985) ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั คุณภาพ
บริการขึน้ จากการได้รบั ผลวิจยั จากผูร้ บั บริการ แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
1) การบริการที่เป็ น รู ป ธรรม (Tangibles) คือ บริการที่ ลูกค้าสามารถคาดการณ์ได้ถึ ง
คุณภาพบริการดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นเป็ นรูปธรรม ได้แก่ สถานที่ บุคลากร สภาพแวดล้อม และ
อื่น ๆ
2) ความรวดเร็วในการให้บริการ (Responsiveness) คือ ผูใ้ ห้บริการต้องมีความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการ ของ ลูกค้า และ ผูร้ บั บริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และ
ได้รบั ความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทัง้ จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง
3) ความน่ าเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจได้ (Reliability) คื อผู้ให้บ ริก ารต้อ งสามารถนํา เสนอ
บริการที่ดีท่สี ดุ ให้แก่ลกู ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการรับบริการ
4) ความมั่นใจในการบริการ (Assurance) คือบริหารที่ปลอดภัยจากอันตรายความเสี่ยง
และให้บ ริก ารที่ ต รงกับ สิ่ ง ที่ ได้สัญ ญาไว้ต่ อ ผู้รับ บริก าร และมี ค วามถูก ต้อ งเหมาะสมกับ การ
ให้บริการ
5) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) คือ ผูร้ บั บริการทุกคนย่อมต้องการ ให้ผใู้ ห้บริการเห็น
ถึงความสําคัญของผูร้ บั บริการ ผูใ้ ห้บริการจึงต้องให้ความสําคัญกับผูร้ บั บริการได้อย่างทั่วถึง
จากการออกแบบความสําคัญด้านการสื่อสารได้มีการออกแบบด้านการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ผูว้ ิจยั ได้มีการออกแบบการติดต่อและการกระจายข่าวซึ่ง
มุ่งเน้นในการส่งสารให้ผใู้ ช้บริการได้เลือกรับในหลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
ระหว่างร้านอาหารและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการเป็ นสําคัญซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดและเอกสาร
งานวิจัย(Adglow, 2018) ได้มีการอธิบายว่ากลุ่ม Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตงั้ แต่ 18-34 ปี
ที่มีอานาจการใช้จ่ายสูงสุดในทุกรุน่ ภายในปี 2018ธุรกิจต่างๆต่างถูกบังคับให้ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สดุ อย่างหนึ่งขอ
งการตอบรับพฤติกรรมนีค้ ือการนาโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจเป็ นองค์ประกอบ
จากการออกแบบความสําคัญ ของความเป็ น มิ ต รของสถานที่ เพื่ อ เอื อ้ อํานวยต่ อ
ภาพลักษณ์และตอบรับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริการได้สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัย (Design Council
CABE team, 2010) ได้กล่าวว่าความงามในสถานที่ มอบความรูส้ กึ ทัง้ ทางภาพและประสบการณ์
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ทางอารมณ์จากการศึกษาผูเ้ ข้าร่วมในวันเปิ ดงานเชิงคุณภาพและการศึกษาชาติพนั ธุว์ ิทยาพบว่าก
ารอ้างถึงสถานที่ ทีมีความงามเป็ นเรื่องง่ายความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้สถานที่
นัน้ สวยงามได้รบั อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่สร้างขึน้ หรือธรรมชาติความรูส้ ึกของชุมชนเช่นเดียว
กับความทรงจาและประสบการณ์สว่ นตัวประสบการณ์เชิงบวกของสถานที่มกั ได้รบั อิทธิพลจากปั จ
จัยเหล่านีอ้ ย่างน้อยหนึ่งอย่างสิ่งที่เกิดขึน้ จากการค้นพบนีค้ ือความงามในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ ้
นนัน้ สามารถอ้างอิงได้อย่างครบถ้วนเป็ นภาพหรือเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางอารมณ์ท่เี กี่ย
วข้องกับปั จจัยอื่นเช่นความคิดถึงความทรงจาการอยู่ร่วมกันแบบชุมชนความรักหรือความสงบสุข
ซึ่งผูว้ ิจยั พบว่าการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์จะทาให้สถานที่มีความสาคัญมากขึน้ การลงทุนเ
วลาเงินและความพยายามในสถานที่สิ่งเหล่านีส้ ามารถทาให้ผคู้ นมีแนวโน้มที่จะพบความงามที่มา
กยิ่งขึน้ จากการวิจยั พบว่าอาคารที่มีการสร้างและบารุงรักษามักจะถูกยอมรับในแง่ของความสวยง
ามสิ่งนีส้ ามารถเห็นได้จากตัวอย่างปฏิกิริยาของผูค้ นที่มีต่ออาคารคลาสสิกซึ่งเป็ นตัวอย่างที่แท้จริ
งของความงามที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในหลายกลุม่ อายุ
ผูว้ ิจัยได้มี การออกแบบสภาพแวดล้อมโดยรวมและพบว่าปั จ จับของการใช้ แสงที่
ส่งผลต่อความรูส้ ึกมีสว่ นสําคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารเป็ นอย่างมาสอดคล้องกับเอกสาร
และงานวิจยั (Martin E Dorf, 1992) ได้กล่าวว่าปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริการร้านอาหารมีความสนใจในการ
ถ่ายภาพในร้านอาหารเป็ นสาคัญการถ่ายภาพที่สามารถดึงดูดแสงได้ดีจะสร้างความประทับใจให้
กั บ ผู้ใ ช้บ ริก ารได้ง่ า ยเนื่ อ งจากตอบสนองทางอารมณ์ แ ละเชิ ง เปรี ย บเที ย บความรู ้สึ ก ต่ อ สี
ความสว่าง และรูปร่างของแสงภายในห้อง
โดยการใช้สีท่ีผิดเพีย้ นไปจากแสงธรรมชาติส่งผลให้เกิดความรูส้ ึกเชิงลบได้ (Frable
Foster Jr, 1995) กล่าวเพิ่ ม เติม ในบทความว่าควรเลือ กคุณ ภาพของแสงไฟมากกว่าปริม าณ
ของจานวนไฟสาหรับธุรกิจบริการด้านอาหารเนื่องจากอุณหภูมิของสีและแสงนัน้ มีความสัมพัน ธ์โ
ดยตรงกับสีท่ีถกู ต้องของอาหารและหากสีท่เี ลือกใช้ให้สีท่ผี ิดเพีย้ นอาจส่งผลด้านลบในประสบการ
ณ์ของการใช้บริการได้เนื่องจากหลอดไฟที่วางขายโดยทั่วไปค่อนข้างเป็ นที่นิยมในการใช้งานเพรา
ะมีราคาถูกแต่กลับแสดงสีท่สี ่งผลเชิงลบมากที่สดุ จากการศึกษาผูว้ ิจยั แนะนาว่าควรใช้หลอดฟลูอ
อเรสเซนต์คณ
ุ ภาพสูงในร้านอาหารเพราะถึงแม้จะมีราคาที่สงู กว่าหลอดไฟทั่วไปถึงสามหรือห้าเท่
าแต่กลับมีการแสดงผลที่ดีกว่าและไม่ทาให้สีของอาหารผิดเพีย้ นการใช้หลอดไฟที่มีมาตรฐานจึงมี
ผลสาคัญเป็ นอย่างมากในการเปิ ดกิจการร้านอาหารเพื่อให้เกิดการแสดงสีท่ีดีและส่ งผลให้ผบู้ ริกา
รเกิดความรูส้ กึ เชิงบวกในการเข้ามามีประสบการณ์การรับประทานอาหารให้มากที่สดุ
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ขั้นตอนที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแบ่งเป็ น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ
ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ านธุ รกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว และ ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
จานวน 3 ท่าน
ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ ตรงกันในเรื่องของความสนใจให้มี
การนํา ผู้เชี่ ย วชาญในการทํา อาหารมาเพื่ อ สอนเพิ่ ม เติ ม สอดคล้อ งกับ เอกสารและงานวิ จัย
(Baumeister, 2007) แสดงให้เห็นว่าผูท้ ่ีได้รบั ข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับอาหารก่อนรับประทานอาหาร
รายงานว่าพวกเขาชอบอาหารมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เพียงแค่น่งั ลงและบริโภคทันทีการไ
ด้ใช้เวลาในมือ้ อาหารนานขึน้ กว่าการทานทันทีจึงเป็ นผลดีในแง่ของความสุขในการรับประทานอา
หารการถ่ายภาพอาหารก็สามารถทาให้เรารูส้ ึกอร่อยร่วมด้วยแม้ว่าผูถ้ ่ายมักจะใช้เวลาในการถ่าย
ภาพนาน
และมีความเห็นตรงกันในเรื่องของเอกลักษณ์ของร้านอาหารซึ่งสอดคล้องกับเอกสาร
และงานวิจยั (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2017b) ว่าปรุงสูตรอาหารที่เป็ นสูตรเฉพาะของทาง
ร้านหรือภายในท้องถิ่น จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล และ สรุ ปผล
ซึ่งเกณฑ์ท่ีผูต้ อบแบบสอบถามแล้วมีความคิดเห็นตรงกันคือเรื่องของการบริการที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีคณ
ุ ภาพการให้บริการ
(KOTLER & KELLER, 2006) กล่าวว่าสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในสร้างคุณภาพระดับของ
การให้บริการให้อยู่ เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพที่อยู่เหนือความคาดหวัง หากมากกว่าที่
ผูร้ บั บริการ ได้รบั ประสบการณ์ การให้บริการที่เหนือกว่าสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ ก็จะมี การกระจาย
ข่าวแบบปากต่อปาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทําให้ผรู้ บั บริการกลับมาใช้บริการซํา้ อีก และมีเกณฑ์ท่ีเห็น
ด้วยเป็ นอย่างมากในการทานอาหารเพื่อภาพลักษณ์ทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
Tikkanen (2007) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในบริบทการยอมรับและยก
ย่องอาหารว่า การยอมรับและยกย่องอาหาร จะเกิดขึน้ เมื่ อนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจ และ
ยอมรับอาหารที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างจากตนเอง การทําอาหารแบบ Cooking Vacation จะทําให้ผู้
ร่วมกิจกรรมได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่ร่วมด้วยซึ่งผูบ้ ริโภคสนใจการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่เป็ นอย่าง
มาก
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล และออกแบบงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยค้นพบว่าความต้องการของกลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคที่ผบู้ ริโภคต้องการเพิ่มเติมสามารถสรุปเป็ นด้านต่างๆได้ดงั นี ้
สาหรับผู้ทาวิจัยถัดไป
อ้างอิงจากสถานการณ์แนวโน้มคนไทยในปั จจุบนั และการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร คนไทยมีพฤติกรรมการรับรู ้ และ มีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อซือ้ ประสบการณ์ในการท่องเที่ ยว
เพิ่มมากขึน้ มีการนัดพบเพื่อนและคนรู จ้ กั ตามร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่สวยงาม เพื่อถ่ายภาพ
และทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็ นความทรงจําและ เก็บความทรงจําลงบนโลกออนไลน์โซเชียลมีเดีย
การท่องเที่ยวและรีวิวจึงมีแนวโน้มเติบโตขึน้ เรื่อยๆ ซึ่งในประเทศไทยมีการเติบโตของเฟสบุ้ คแฟน
เพจท่องเที่ยวอย่างไม่หยุดพัก และ เนื่องจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียมากขึน้ เช่นนีป้ ั จจุบัน
ประชากรชาวไทยและชาวต่างชาติก็ให้ความคุน้ ชินกับพฤติกรรมการรีวิวเป็ นสําคัญ อีกทั้งกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคมีความสนใจและต้องการหากิจกรรมเพื่อสามารถใช้เวลากับเพื่อน ครอบครัว หรือ คนรัก
หรือพัฒนาทักษะเฉพาะตัวเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ สถานการณ์และความเครียดจากการดําเนินชีวิตใน
ปัจจุบนั ทําให้ประชากรมุ่งเน้น หากิจกรรมเพื่อคลายเครียดมากขึน้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็ น
ตัวเลือกให้ผบู้ ริโภคได้เลือกใช้บริการได้ แต่เนื่องจากในประเทศไทย จํานวนของร้า นอาหารในการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารยังมีอยู่จาํ นวนน้อย จึงมีช่องว่างทางส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างมาก การหา
ข้อแตกต่าง และ แนวทางในการพัฒ นาธุรกิจจึงมีส่วนสําคัญให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารมี
ความยั่งยืนและเติบโตมากขึน้ ในอนาคตได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึน้ ทางรัฐบาล
จึงมีขอ้ จํากัดบางส่วนในธุรกิจเช่นมาตรการฉุกเฉินที่ไม่สามารถนั่งทานอาหารได้ท่ีรา้ น การปรับตัว
ในอนาคตอาจเป็ น การท่ องเที่ ย วแบบการทําอาหารออนไลน์ ด้วยการจองล่วงหน้าเพื่ อ ทางผู้
ประกอบธุ ร กิ จ จั ด ส่ ง สิ น ค้า วัต ถุ ดิ บ ไปให้ถึ ง บ้า น และ มี ก ารเรี ย นผ่ า นออนไลน์จ ากเชฟ ดั ง
หลากหลายประเทศด้วยประสบการณ์ท่เี พิ่มมากยิ่งขึน้
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