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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การสรา้งหนงัสือน าเที่ยว "กรุงเทพมหานครกบัอาหารรมิทาง (Street Food)" 
ส าหรบันกัศกึษาชาวเวียดนาม 

ผูวิ้จยั Nguyen Thi Loan Phuc 
ปรญิญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สภุคั มหาวรากร  

  
ปริญญานิพนธ์นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งหนังสือน าเที่ยว  “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง 

(Street Food)” ส าหรบันกัศกึษาชาวเวียดนาม เพื่อช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมเก่ียวกบัอาหาร
รมิทางในกรุงเทพมหานครแก่นกัศกึษาชาวเวียดนาม ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ของประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม เก็บขอ้มลูภาคสนามในกรุงเทพฯ กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห ์เพื่อน าขอ้มลูมาสรา้ง
เป็นเครื่องมือวิจยั ซึ่งประกอบดว้ยบทอ่าน 8 บท ไดแ้ก่ บทที่ 1 กรุงเทพมหานคร สวรรคแ์ห่งอาหารริมทาง บทที่ 
2 อาหารริมทางกับการเดินทาง บทที่ 3 ผัดไทยเสาชิงชา้ บทที่ 4 บะหมี่เยาวราช บทที่ 5 สุกีภู้เขาทอง บทที่ 6 
ขา้วขาหมูสีลม บทที่ 7 ขา้วมนัไก่ประตูน า้ และบทที่ 8 อาหารริมทางกับวิถีชีวิตของคนไทยในกรุงเทพมหานคร 
แบบทดสอบท้ายบทประเภทปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนประเภทปรนัย  4 
ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ โดยน าเครื่องมือวิจยัไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่างและกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนกัศึกษาชาว
เวียดนามระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยคณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย 
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Languages Studies, The 
University of Danang) ผลการวิจัยพบว่า หนังสือน าเที่ยวเล่มนีม้ีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.4/90.8 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด (E1/E2 = 85/85) หนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้มีคุณภาพช่วยพัฒนาความรูแ้ละความเข้าใจเรื่ อง
วฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งกับอาหารรมิทางแก่นกัศกึษาชาวเวียดนาม ดา้นความรู ้ไดแ้ก่ ความรูด้า้นอาหารรมิทางใน
กรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยว ค าศัพท ์และขอ้มูลเพิ่มเติม และดา้นความเขา้ใจ ไดแ้ก่ ความส าคัญของ
สถาบนัพระมหากษัตรยิไ์ทย ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ วิถีชีวิตของคนไทยในกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวขอ้งกับ
อาหารริมทาง และลักษณะร่วมของอาหารริมทางไทยและเวียดนาม  ซึ่งช่วยเสริมความรูค้วามเข้าใจของ
นกัศกึษาชาวเวียดนามเก่ียวกบัวฒันธรรมเรื่องอาหารรมิทางของเวียดนามดว้ย 

 

ค าส าคญั : หนงัสือน าเที่ยว, อาหารรมิทาง, นกัศกึษาชาวเวียดนาม 
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The purpose of this study is to create a tourist guidebook on ‘Bangkok and Street 

Food’, with the aim of helping Vietnamese students improve their knowledge and understanding of 
street food culture in Bangkok. The researcher studied both Thai and Vietnamese documents, as well 
as the related studies and gathered the on-field data in Bangkok, Hanoi and Ho Chi Minh City. The 
collected data were used to construct a research instrument, a tourist guidebook consisted of eight 
chapters. The eight chapters included: Chapter One: Bangkok: A Paradise of Street Food, Chapter 
Two: Street Food and Its Journey, Chapter Three: Pad Thai Sao Ching Chaa (Pad Thai at the Giant 
Swing), Chapter Four: Bamii Yaowarat (Egg Noodles at Yaowarat), Chapter Five: Suki Phu Khao 
Thong (Sukiyaki at Golden Mountain Temple), Chapter Six:  Khao Kha Moo Silom (Braised Pork Rice 
at Silom), Chapter Seven: Khao Mun Kai Pratunam (Chicken Rice at Pratunam), and Chapter Eight: 
Street Food and Bangkokian Ways of Life. Each chapter included a multiple-choice test at the end of 
the chapter, a total of 80 items, with a 50-item posttest at the end of the book. The research 
instrument was used with a sample group and a target group, composed of third-year undergraduate 
Vietnamese students majoring in Thai language studies at the Department of Thai Language Studies, 
the Faculty of Japanese-Korean-Thai Languages, University of Foreign Languages Studies, the 
University of Danang. The study showed that the efficiency of the tourist guidebook was E1/E2 = 
90.4/90.8 in the range (E1/E2 = 85/85). The guidebook is qualified to help improve the knowledge 
and understanding of Vietnamese students on the culture related to Thai street food. The Vietnamese 
students improved their knowledge of street food in Bangkok, tourist attractions, vocabulary and 
additional information. In terms of culture, the students understood the significance of the Thai 
monarchy, ethnic diversity, ways of living in Bangkok, as well as the common characteristics of Thai 
people and the Vietnamese street food in a way that helps the students understand their culture of 
street food in Vietnam. 
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แน่วแน่ มุ่งมั่น และอดทนต่อการเรียนของตนเอง สอนทกัษะการท างานและการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ซึ่งมีประโยชนต์่อ
อาชีพการงานในอนาคตยิ่ง ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคณุ ณ โอกาสนี ้
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อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธย์งัพาผูว้ิจยัและเพื่อนๆ ไปศกึษาเรียนรูน้อกสถานท่ีหลายแห่ง ท าใหผู้ว้ิจยัมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัคนไทยและประเทศไทยมากขึน้ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั วงศภิ์นนัทว์ฒันา ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า ที่สละเวลาใหค้  าแนะน าและแนวทางแกไ้ข ท าใหป้รญิญานิพนธถ์กูตอ้งและสมบรูณม์ากขึน้ 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยผ์กาศรี เย็นบุตรที่คอยเมตตาใหค้วามรู  ้ใหค้  าปรึกษา ห่วงใย 
และใหก้ าลงัใจผูว้ิจยัตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ไทย อาจารยช์่วยแนะน าหนงัสือที่ดีส าหรบัการเรียนการสอนและ
หนงัสือหรือวารสารที่เก่ียวขอ้งกับหัวขอ้ปริญญานิพนธด์ว้ย  และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยแ์สงอรุณ กนก
พงศช์ัย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย ์เรืองรอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทรที่สละเวลาช่วย
ตรวจสอบเครื่องมือวิจยั ใหค้  าแนะน าและแนวทางแกไ้ข ท าใหเ้ครื่องมือวิจยัมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารย  ์Le Tran Mac Khai ที่ขอทุนศึกษาปริญญาโทใหแ้ก่ผูว้ิจยั ใหค้  าปรกึษา
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ข้อมูลจากองค์การ

ท่องเที่ยวโลก (UNWTO)1 ระบุว่า ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยติดอันดับ 9 ใน 10 อันดับแรกที่มี
จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวมากที่สดุในโลก (38 ลา้นคน) และติดอนัดบั 4 ที่มี
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวมากที่สดุในโลก (63 พนัลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ) ซึ่งแนวโนม้ของสถานการณ์
การท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ปี  พ .ศ . 2560-25642 คื อ  “ส่ ง เส ริม ให้ ป ระ เท ศ ไท ย เป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ย อ ด นิ ย ม  
(Preferred Destination) ติดอันดับประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 7  
ของโลก”  

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีพืน้ที่การกระจายตวัของนกัท่องเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2561 เป็นอันดับ 13 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลกชื่นชอบ
กรุงเทพมหานครมาก เพราะเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การคา้ และการท่องเที่ยวส าคญัที่สดุใน
ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม มีแหล่งอาหารหลากหลาย และแหล่งซือ้ของที่น่าสนใจ
เป็นจ านวนมาก  

ผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2561 พบว่า กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นิยมท ามากที่สดุ ไดแ้ก่ การรบัประทานอาหารไทย (รอ้ยละ 95.89) นวดและสปา (รอ้ยละ 64.08) 
เที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร ์(รอ้ยละ 61.16) กิจกรรมชายหาด (รอ้ยละ 53.92) และ 
การเที่ยวชมแสงสียามค ่าคืน (รอ้ยละ 48.10) 4 แสดงใหเ้ห็นว่า การรบัประทานอาหารไทยส าคัญ
ต่อนักท่องเที่ยวมาก ความหลากหลายของอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารริมทาง (Street Food)  
เป็นเอกลกัษณแ์ละเสน่หเ์ฉพาะตวัท าใหก้รุงเทพมหานครไดร้บัการยกย่องจาก CNN ว่าเป็นสวรรค์
แห่งอาหารริมทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวราชเป็นแหล่งอาหารริมทางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งใน

 
1 World Tourism Organization (UNWTO). (2019). International Tourism Highlights 2019 Edition. p. 9.  
2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2562). แผนปฏิบตักิารของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 

2562. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
3 บริษัทอินทชั รีเสิรช์ แอนด ์คอนซลัแทนซี่. (2561). รายงานสรุปฉบบัผูบ้ริหาร (ขอ้มูลเดือน มกราคม-ธันวาคม 2561) 

โครงการส ารวจขอ้มูลเพือ่การวิเคราะห์พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วเชิงลึกปี 2561. หนา้ 8. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 10. 
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กรุงเทพมหานคร1 อาหารริมทางไทยจึงดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลดีต่อการน า
รายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ พฒันาเศรษฐกิจและประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณก์ารท่องเที่ยวของประเทศ 

ความ โด่งดั งของอาหารริมทางไทยดังปรากฏ ในหนั งสื อ  มิ ชลิน ไกด์ ฉบั บ

กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา ประจ าปี 2019 ซึ่งเป็นคู่มือแนะน ารา้นอาหารและโรงแรมที่
ดีที่สุดดา้นความสะดวกสบายและราคา ซึ่งเกิดจากมาตรฐานที่ผูต้รวจสอบมิชลินทุกคนยึดถือ
ปฏิบติั ผูต้รวจสอบมิชลินเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องแสวงหาสดุยอดรา้นอาหารและโรงแรม มิชลินไกดจ์ึง
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรบัในระดบัโลก2  

เน็ตฟลิกซ ์(Netflix) จัดท าสารคดี “Street Food” ชุดเอเชีย ประกอบด้วย 9 ตอนซึ่งมี
เนือ้หากล่าวถึงอาหารริมทางของ 9 ประเทศในเอเชียที่มีอาหารริมทางโด่งดงัระดบัโลก ไดแ้ก่ ไทย 
ญ่ีปุ่ น อินเดีย อินโดนีเซีย ไตห้วัน เกาหลีใต ้เวียดนาม สิงคโปร ์และฟิลิปปินส ์เผยแพร่ตอนละ  
30-35 นาที เริ่มออกอากาศวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 มีจุดมุ่งหมายใหทุ้กคนทั่วโลกได้
สมัผัสอาหารริมทางและวัฒนธรรมจากอาหารของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องราวของบุคคล  
ผู้รังสรรค์อาหารริมทางให้มีรสชาติมีความเป็นเลิศ 3 การที่อาหารริมทางไทยอยู่ในหนังสือ  
มิชลินไกด์ ฉบับกรุงเทพมหานคร ภู เก็ต และพังงา ประจ าปี  2019  และมีสารคดี  
“Street Food” เนน้ใหเ้ห็นว่า ขอบเขตของอาหารรมิทางไทยก าลงักา้วไกลในระดบัโลก 

อาหารริมทางมีทั่วไปในกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คนไทยขายอาหาร 
ริมทางทั้งวัน บางแหล่งจะเปิดขายทั้งคืน โดยเฉพาะเขตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
ชาวต่างชาติ เพราะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและแหล่งซือ้ของ ถนนทัง้สองฝ่ังยังเต็มไป
ดว้ยอาหารริมทางหลากหลายประเภทที่ดึงดูดใจ ตัง้แต่อาหารประเภทขา้วแบบตามสั่ง ก๋วยเต๋ียว 
สม้ต าไก่ย่าง และอาหารทะเล สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเก่ียวกับอาหารริมทางที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยแนะน า เช่น เยาวราช ขา้วสาร สีลม ทองหล่อและเอกมยั ประตนู า้ และบางล าพู4 
อาหารรมิทางของแต่ละสถานที่มกัจะผกูพนักบัวิถีชีวิตของผูค้นและความเป็นมาของสถานที่นัน้  

 
1 พิชญทฬัห ์จันทรพ์ุฒ; และ พิภู พุ่มแก้ว. (2560, 17 มีนาคม). สื่อดงัยกกรุงเทพฯ เป็นสวรรค์แห่งสตรีทฟูด 2 ปีซอ้น 

“หอยทอด” ตดิอนัดบัอาหารขึน้ชือ่ระดบัโลก. [วีดีทศัน]์.   
2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). มิชลินไกด ์ฉบบักรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพงังา ประจ าปี 2019. หนา้  

23 27.  
3 Netflix. (2019). Series Street Food, volume 1: Asia. [Video].  
4 Tourism Authority of Thailand. (2016). Amazing Tastes of Thailand. p. 18 and 
  Tourism Authority of Thailand. (2016). Thainess through Thai Food. pp. 47-55.  
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หลักฐานทางประวัติศาสตรพ์บว่า อาหารริมทางไทยมีมาตั้งแต่ในอดีต ช่วงเริ่มแรก 
พายเรือขาย แลว้จึงขยายขึน้มาขายบนบก คนสมัยก่อนมักน าอาหารมารวมกันขายที่ตลาดน า้   
การขายอาหารริมทางขยายตัวมากขึน้หลังจากมีการสรา้งถนนตลอดช่วงสมัยของรชักาลที่ 4  
(ปี พ.ศ. 1851-1868) คนขายมีทั้งคนไทยและคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็น
จ านวนมาก1 แสดงใหเ้ห็นว่า อาหารริมทางบ่งบอกใหเ้ห็นวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้นในสมัยก่อน 
และความหลากหลายของอาหารไทยที่มาจากหลายภูมิภาคในประเทศไทยและมาจาก
ชาวต่างชาติดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัแสงอรุณ กนกพงศช์ยั ที่กลา่วถึงเอกลกัษณข์องอาหารไทยไวว้่า 

 
อาหารไทยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด จิตใจของคนไทยได้อย่างแจ่มชัด 

วัฒนธรรมอาหารการกินที่มีหลายหลากอย่างน่าอัศจรรย์ สรา้งสรรค์จากภูมิปัญญาใน  
การเลือกสรรทรพัยใ์นดินสินในน า้ แต่ละอย่างมาปรุงเป็นอาหารสารพดัดว้ยวิธีการต่าง ๆ ที่
เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะแตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งยงัมีการผสมผสาน
วฒันธรรมอาหารจากชนชาติต่าง ๆ เช่น จีน อินเดีย ลาว มอญ ญวน พม่า มาเลเซีย ซึ่งกว่า
อาหารชนิดนัน้จะมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทย ก็ตอ้งผ่านการปรบัเปล่ียน ปรุงแต่งรสชาติ
ให้ถูกปากถูกใจ เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะรับวัฒนธรรมอาหารจาก 
ชาติใด สดุทา้ยก็คืออาหารไทย รสชาติแบบไทย ๆ นั่นเอง2 

 

ความเห็นดังกล่าวตรงกับเปรม สวนสมุทร3 ที่ระบุว่า คนไทยไม่ชอบความจ าเจ เปิดใจ
เรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยความแตกต่างทาง
ภมูิศาสตร ์ภูมิอากาศ ท าใหเ้กิดความต่างทางดา้นวตัถุดิบและเครื่องปรุง คนไทยจึงตอ้งคิดวิธีการ
ท าอาหารแบบคนไทยอย่างสรา้งสรรคใ์หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและใหถู้กปากคนไทย อาหารไทย
เป็นอาหารที่ เน้นกลิ่น รส และรูป ใช้วัตถุดิบสดใหม่ รสชาติกลมกล่อม และมีการจัดแต่ง  
น่ารบัประทาน  

ประเทศเวียดนามมีอาหารรมิทางเช่นเดียวกบัประเทศไทย พบเห็นไดท้ั่วไป โดยเฉพาะใน 
เมืองใหญ่และเมืองที่พฒันา เช่น กรุงฮานอย ดานงั เว ้และนครโฮจิมินห ์อาหารรมิทางเวียดนามมี 
ความหลากหลาย มีทั้งอาหารดั้งเดิมของชาวเวียดนาม และอาหารที่ มีความสัมพันธ์กับ

 
1 Narumol Nirathron. (2006). Fighting Poverty from the Street: A Survey of the street Vendors in Bangkok. 

p. 13.  
2 แสงอรุณ กนกพงศช์ยั; และคณะ. (2544). อาหาร: ทรพัย์และศลิป์แผ่นดนิไทย. หนา้ 8.  
3 เปรม สวนสมทุร. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ต ารบัชาววงั: นวตักรรมแห่งโภชณียประณีต. วารสารวิชาการ

นวตักรรมสือ่สารสงัคม. 5(2): 155-156.  
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ชาวต่างชาติ เช่น เฝอ ขนมปังฝรั่งเศส มีความสัมพันธ์กับชาวฝรั่งเศส ก๋วยเต๋ียว ผัดหมี่ ขา้วผัด 
ซาลาเปา มีความสมัพนัธก์บัชาวจีน ขนมจีนปลารา้มีความสมัพนัธก์บัชาวเขมร ลากเูป็นอาหารท่ีมี
ความสัมพันธ์กับชาวอินเดียและมีลกัษณะคลา้ยกับแกงกะหรี่ของไทย เป็นตน้1 แสดงใหเ้ห็นว่า 
ชาวต่างชาติมีความสมัพนัธก์บัอาหารรมิทางของไทยและเวียดนาม  

อาหารริมทางของคนเวียดนามมีชื่อเสียงทั่ วโลก ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
(Oxford English Dictionary) ปรากฏค าว่า เฝอกับขนมปังฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2555 วารสารอาหาร
โลก Food and Wine เลือกนครโฮจิมินห์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอาหารริมทางอร่อยที่สุดในโลก  
ปอเป๊ียะทอดไดร้บัการยกย่องจาก CNN ว่าเป็นหนึ่งใน 50 อาหารอร่อยที่สุดในโลกในปีเดียวกัน 
อาหารริมทางของเวียดนามที่ชาวต่างชาตินิยมรบัประทานและสนใจเป็นพิเศษมีหลายชนิด เช่น 
เฝอ ขนมปังฝรั่งเศส ปอเป๊ียะทอด ปอเป๊ียะสด ขนมจีนหมป้ิูง เป็นตน้2  

เมื่อรบัประทานอาหารริมทาง คนเวียดนามชอบนั่งเป็นกลุ่ม พูดคุยกันและรบัประทาน
อาหารอย่างสนุกสนาน บรรยากาศการรบัประทานอาหารคึกคักมาก คนเวียดนามชอบนั่งเกา้อี ้ 
ตวัเล็ก ๆ ใชต้ะเกียบ และไมจ้ิม้ฟัน นกัเขียน Richart Sterling ผูม้ีประสบการณใ์นการรบัประทาน
อาหารริมทางเวียดนามนานกว่า 20 ปี ให้ความเห็นว่า อาหารริมทางเวียดนามมีความเป็น
เอกลกัษณแ์ละศิลปะ จึงแนะน าใหช้าวต่างชาติที่มาเที่ยวเวียดนามแวะรบัประทานอาหารริมทาง
โดยเฉพาะที่รา้นธรรมดา3 อาหารริมทางจึงเป็นหนึ่งในช่องทางการเรียนรู้และเขา้ใจวิถีชีวิตของ 
คนในสงัคมใดสงัคมหนึ่งไดเ้ป็นอย่างดี 

ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมีลกัษณะคลา้ยกันหลายอย่าง เช่น ตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเ้หมือนกัน มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกัน มีแม่น า้สายหลัก
ส าคัญ ซึ่งมีประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการปลูกพืชผัก เลีย้งสัตว ์และด ารงชีวิต ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญของทั้งสองประเทศ อาหารประเภทขา้วและอาหารประเภทเส้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
คล้ายกัน เช่น ก๋วยเต๋ียวไทยกับเฝอเวียดนามท าจากแป้งข้าวเจ้า แต่ต่างกันที่ขนาดเส้นและ
ประเภทเส้น คนไทยนิยมใช้เส้นอบแห้ง แต่คนเวียดนามนิ ยมใช้เส้นสด หรือส้มต าไทยกับ 
ย ามะละกอเวียดนาม ผดัไทยกบัผดัหมี่แหง้เวียดนาม เป็นตน้  

ปัจจุบนัชาวเวียดนามสนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึน้ เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562 
ประเทศเวียดนามติดอันอันดับ 8 ในจ านวน 10 อันดับแรกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเขา้

 
1 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch. (2018, 27 tháng 2). Nét hấp dẫn của ẩm thực 

đường phố.  (Trực tuyến) 
2 แหล่งเดมิ. 
3 แหล่งเดมิ. 
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ประเทศไทยมากที่สุด1 นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งเป็น 
10 กลุ่มโดยจัดล าดับจ านวนจากมากไปหาน้อย ดังนี ้  แรงงานภาคผลิต  นักเรียนนักศึกษา 
พนกังานบริษัท ผูเ้ชี่ยวชาญ นกับริหาร ผูท้ี่เกษียณ แม่บา้น แรงงานภาคเกษตร เจา้หนา้ที่รฐั และ
อ่ืน ๆ2  เห็นไดว้่า กลุม่นกัท่องเที่ยวท่ีเป็นนกัเรียนนกัศกึษามีจ านวนสงูเป็นอนัดบัที่ 2 รองลงมาจาก
กลุม่แรงงานภาคผลิต ที่ส  าคญัคือกลุม่นีม้ีแนวโนม้สงูขึน้ทกุปี  

นกัศึกษาที่ตอ้งการเรียนรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมไทย สามารถเรียนรูไ้ดห้ลายวิธี เช่น เรียน
กับอาจารย์ในห้องเรียน พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดความรูก้ับเพื่อนที่เป็นเจ้าของภาษา  
ชมโทรทัศน์หรือวีดิทัศน์ที่บ้าน อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือวารสาร อ่านหนังสือด้วยตัวเอง  
เป็นตน้ การเรียนรูว้ฒันธรรมดว้ยการอ่านหนงัสือยงัถือว่าเป็นช่องทางมีที่ประโยชนแ์ละคณุค่ามาก 
เพราะ “หนงัสือยงัเป็นสิ่งทรงคุณค่ายิ่งของโลก ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีสมยัใหม่เพียงใด ในการอ่าน 
การเข้าถึงข้อมูลในศาสตร์ต่าง ๆ โดยจะเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ การน าเสนอ หรือเพิ่ ม
ประสิทธิภาพไปเพยีงไหนแลว้ก็ตาม หนงัสือก็ยงัเป็นแหล่งความรูท้ีเ่ป็นอมตะ น่าสนใจ และชวน
เปิดอ่านอยู่เสมอ” 3   

หนงัสือน าเที่ยวเป็นหนงัสือที่โดดเด่นในดา้นใหค้วามรู ้ลีลาการเขียน และความน่าอ่าน4 
ใหข้อ้มลูหรือค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อช่วยใหน้ักท่องเที่ยวสามารถปฏิบติัตามหรือเขา้ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มากขึน้5 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ผู้วิจัยพบว่า หนังสือน าเที่ยวให้ความรู้
หลายด้าน ตั้งแต่ประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี อาหารการกิน สถานที่
ท่องเที่ยว เป็นตน้ รูปเลม่สวยงามและน่าอ่าน โครงสรา้งของหนงัสือน าเที่ยวเหมาะกบัสถานการณ์
ที่ผู ้อ่านอยู่ต่างประเทศ และต้องการค าแนะน าต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง6 ดังนั้น หนังสือ 
น าเที่ยวจะท าใหก้ารอ่านภาษาไทยสนกุและน่าสนใจมากขึน้ ที่ส  าคญัคือ ลกัษณะประการหนึ่งของ

 
1 ศูนยว์ิจัยดา้นตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2562). สถานการณ์นกัท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

โดยกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา. [กราฟขอ้มลู].   
2 ศนูยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). รายงานสถิตินกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศที่

เดนิทางเขา้ประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะรวมหน่วย. [ภาพอินโฟกราฟิก]. 
3 พงศกร ยิม้สวสัดิ์; และวีรยา บวัประดษิฐ์. (?). กฐินทาน: วดัญาณสงัวรารามวรมหาวิหาร. หนา้ทา้ยเล่ม. 
4 ราชบณัฑิตยสถาน. (2545). พจนานกุรมศพัทว์รรณกรรมองักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. หนา้ 204.  
5 Heinle Cengage Learning. (2014). Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. p. 645. 
6 Anna Blennow and Stefano Fogelberg Rota. (2019). Rome and the Guidebook Tradition from the 

Middle Ages to the 20th Century. p. 6. 
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นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคือ นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเองมากกว่าการจัดการเดินทางผ่าน
บรษิัทน าเที่ยว1 หนงัสือน าเที่ยวจึงเป็นสื่อที่เหมาะสมกบันกัศกึษาเวียดนาม  

ผูว้ิจัยสนใจสรา้งหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street Food)” 
ส าหรบันักศึกษาเวียดนาม เพื่อต้องการให้นักศึกษาเวียดนามพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเรื่อง
วฒันธรรมเก่ียวกับอาหารริมทางของไทย นอกจากนี ้ยังไดค้วามรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับอาหารริมทาง
ของประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มพูนความรูเ้รื่องอาหารริมทางของไทยและเวียดนาม และท าให้
นกัศกึษาเวียดนามเขา้ใจวฒันธรรมไทยมากขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อสรา้งหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street Food)” ส  าหรบั

นักศึกษาชาวเวียดนามในการพัฒนาความรู้ด้านอาหารริมทางและสถานที่ท่องเที่ ยวใน
กรุงเทพมหานครและสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  
ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ วิถีชีวิตของชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารริมทาง 
และลกัษณะรว่มของอาหารรมิทางไทยและเวียดนาม  

ความส าคัญของการวิจัย 
หนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้ ช่วยให้นักศึกษาเวียดนามพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง  

วฒันธรรมไทย  

ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้

1. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย ภาควิชา

ภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย จากมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยั
ดานั ง  (University of Foreign Languages Studies, The University of Danang)  โดยใช้วิ ธี
คดัเลือกแบบเจาะจง 

 
 

 
1 ศนูยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). รายงานสถิตินกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศที่

เดนิทางเขา้ประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะรวมหน่วย. [ภาพอินโฟกราฟิก]. 
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2. เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือวิจยัประกอบดว้ย หนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกบัอาหารริมทาง  

(Street Food)” ส  าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม มีจ านวน 8 บท แบบทดสอบท้ายบท และ
แบบทดสอบหลงัเรียน 

2.1 หนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street Food)” 
ส  าหรบันกัศกึษาชาวเวียดนามมีจ านวน 8 บท ดงันี ้ 

บทท่ี 1 กรุงเทพมหานคร สวรรคแ์ห่งอาหารรมิทาง 
 บทท่ี 2 อาหารรมิทางกบัการเดินทาง 
 บทท่ี 3 ผดัไทยเสาชิงชา้ 
 บทท่ี 4 บะหมี่เยาวราช 
 บทท่ี 5 สกีุภ้เูขาทอง 
 บทท่ี 6 ขา้วขาหมสูีลม 
 บทท่ี 7 ขา้วมนัไก่ประตนู า้ 
 บทท่ี 8 อาหารรมิทางกบัวิถีชีวิตคนไทยในกรุงเทพมหานคร 

 การแบ่งเนือ้หาเริ่มจากการแนะน าความหลากหลายของอาหารริมทาง
และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเก่ียวกับอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครในบทที่ 1 แล้วจึง
กล่าวถึงการเดินทางโดยยานพาหนะในกรุงเทพมหานครในบทที่ 2 ตัง้แต่บทที่ 3 ถึงบทที่ 7 แนะน า
อาหารริมทางที่ไดร้บัรางวลัมิชลินไกดป์ระเภทบิบกูรม์องดซ์ึ่งคดัมาจากหนงัสือ มิชลินไกด ์ฉบับ
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา ประจ าปี 2019 และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน 5 เขตที่มี
รา้นอาหารริมทาง 2 รา้นขึน้ไป ได้แก่ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
เขตบางรกั และเขตราชเทวีตามล าดับ ผูว้ิจยัจึงตัง้ชื่อบทอ่านจากชื่ออาหารที่โดดเด่น และสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเด่นของแต่ละเขต บทที่  8 เป็นการสรุปวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตของคนไทยที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารรมิทางในกรุงเทพมหานคร 

2.2 แบบทดสอบทา้ยบทของหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหาร 
รมิทาง (Street Food)” ส  าหรบันกัศกึษาชาวเวียดนาม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 80 ขอ้ 

2.3 แบบทดสอบหลงัเรียนของหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหาร
รมิทาง (Street Food)” ส  าหรบันกัศกึษาชาวเวียดนาม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
หนังสือน าเที่ยว คือ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัอาหารริมทางประเภทของคาวที่ตัง้อยู่

ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดร้บัรางวัลบิบกูรม์องด์ (Bib Gourmand) 
จากหนงัสือ มิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา ประจ าปี 2019  

อาหารริมทาง (Street Food) คือ อาหารประเภทของคาวที่ได้รบัรางวัลบิบกูรม์องด์  
(Bib Gourmand) จากหนังสือ มิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา ประจ าปี 
2019 ซึ่งเป็นประเภทอาหารที่มีการจัดเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ พรอ้มปรุงตามความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ส่วนใหญ่เป็นรา้นขายอาหารริมถนนแบบตึกแถวที่ตัง้อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน
กรุงเทพมหานคร  
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บทที ่2  
ความรู้เก่ียวกับหนังสือน าเทีย่วและอาหารริมทาง (Street Food)  

ส าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม 

ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องเก่ียวกับการสร้างหนังสือน าเที่ ย ว
“กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street Food)” ส าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม โดยแบ่ง
ประเด็นการศกึษา 3 ประเด็นดงันี ้

1. อาหารและวฒันธรรม 
2. อาหารรมิทาง (Street Food) 
3. หนงัสือน าเที่ยว 

1. อาหารและวัฒนธรรม 
ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความหมาย

ของอาหารและวฒันธรรม และอาหารไทย 
1.1 ความหมายของอาหารและวัฒนธรรม 

ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความหมายของอาหาร และ
ความหมายของวฒันธรรม ดงันี ้

1.1.1 ความหมายของอาหาร 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายความหมาย

ของอาหารไวว้่า “ของกิน เครือ่งค า้จุนชีวิต เครือ่งหล่อเลีย้งชีวติ”1 มีค าส าคญัสามค า คือ “ของกิน” 
“ค ้าจุนชีวิต” และ “หล่อเลีย้งชีวิต” ดังนั้นอาหารจึงหมายถึง ของที่ ใชส้  าหรบัรบัประทาน และ
รบัประทานเพื่อใหม้ีชีวิตอยู่  

นอกจากนัน้ ยงัพบค าจ ากดัความต่าง ๆ เก่ียวกบัอาหาร ดงันี ้
ของบางอย่างที่มนษุยแ์ละสตัวใ์ชร้บัประทาน หรือ พืชผกัใชด้ดูซบั เพื่อให้

ตนมีชีวิตอยู่รอด แสดงใหเ้ห็นว่า อาหารไม่ไดส้  าคญัส าหรบัการอยู่รอดของมนุษย ์แต่ยังส าคญักบั
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น สตัวแ์ละพืชผกั2   

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 1412.  
2 Elizabeth Walter. (2005). Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. p. 491. “Something that people and 

animals eat, or plants absorb, to keep them alive” 

 

 

http://search.swu.ac.th:1701/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CElizabeth%20Walter%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=SWU&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/animal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eat
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plant
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/absorb
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/keep
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alive
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ของทุกอย่างที่รบัประทานเขา้ไปแลว้ท าใหเ้กิดโภชนาหารจ าเป็นส าหรบั
การเจรญิเติบโตและการธ ารงรกัษาชีวิต1  

ของทุกอย่างที่ใส่เขา้ไปในปาก เกิดการย่อยอาหาร และสรา้งพลังงาน
เพื่อการเจริญเติบโตและสืบสายพันธุ์ ดังนั้น ความหมายของอาหารยังแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ส าคญัคือ การสืบสายพนัธุห์รือการสืบตระกลู2   

จากการอธิบายความหมายของอาหารดังกล่าว สรุปไดว้่าอาหารคือของ
กินของมนุษย ์สตัว ์และพืชผกั เพื่อก่อใหเ้กิดคณุค่าทางอาหารส าหรบัการเจรญิเติบโตและสืบทอด
สายพนัธุ ์

1.1.2 ความหมายของวัฒนธรรม 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ก าหนดความหมาย

ของวฒันธรรมไวว้่า “สิ่งทีท่  าความเจริญงอกงามใหแ้ก่หมู่คณะ”3 มีค  าส าคญั 2 ค า คือ “เจริญงอก
งาม” และ “หมู่คณะ” แสดงให้เห็นลักษณะเด่น 3 ประการ หนึ่งคือด้านคุณสมบัติ สิ่งต่าง ๆ ที่
เรียกว่าวัฒนธรรมตอ้งเป็นสิ่งที่ดีงาม หรือมีคุณค่า สองคือดา้นจ านวน วัฒนธรรมตอ้งเป็นของ  
กลุม่คนขึน้ไป ไม่ใช่สิ่งที่คนใดคนหนึ่งจะสามารถสรา้งขึน้มาเองได ้สามคือดา้นระยะเวลา สิ่งที่ดี มี
ค่าลว้นตอ้งผ่านการทดลองใชจ้รงิในระยะเวลาพอสมควรถึงจะทราบผลว่า ดีหรือไม่ดี งามหรือไม่
งาม มีคณุหรือมีโทษ 

พระยาอนุมานราชธน อธิบายว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษยส์รา้งขึน้ใหม่
หรือปรบัเปลี่ยนจากที่มีอยู่ของคนรุ่นเก่า วัฒนธรรมเป็นผลของคนส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดี 
สามารถถ่ายทอดและเรียนรูจ้ากกนัได ้เพื่อความเจริญงอกงามในการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม 
ดังนั้น  วัฒ นธรรมจึ งเป็นมรดกอันล ้า ค่าที่ สังคมยอมรับและรักษาไว้ให้เจริญ งอกงาม   
พระยาอนุมานราชธนแบ่งประเภทของวัฒนธรรมเป็น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุและ
วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางวัตถุเป็นเรื่องเก่ียวกับความอยู่ดีมีสุขในการด าเนินชีวิตของ
ผูค้น ซึ่งประกอบดว้ยสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ เช่น ปัจจัยสี่ ไดแ้ก่ อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย 
เครื่องแต่งกาย และยารกัษาโรค นอกจากนั้นยังมีสิ่งอ่ืน ๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช ้ยานพาหนะ

 
1 Pamela Goyan Kittler and Kathryn Sucher. (1953). Food and Culture in America: a nutrition handbook. p. 

3. “Food, as defined in dictionary, is any substance that provides the nutrients necessary to maintain life and growth 
when ingested” 

2 H.G. Muller. (1988). An introduction to tropical food science. p. 11. “Food is any substance taken by the 
mouth the digestive tract which provides energy, material for growth, body repair or reproduction, or regulates 
these process” 

3 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 1103. 
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อาวุธป้องกันตัว เป็นต้น วัฒนธรรมทางจิตใจหมายถึงสิ่ งที่ท าให้เกิดปัญญาความรูแ้ละพัฒนา
ความสขุความงามทางจิตใจ เช่น การศกึษาเรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย 
กฎระเบียบแบบแผนทางประเพณี เป็นตน้ สิ่งเหล่านีช้่วยเพิ่มพูนความรู ้เปิดทศันคติ และขดัเกลา
จิตใจใหผ้่องใสงอกงาม1 

Trần Ngọc Thêm (เจิ่น หงก เทม) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมศึกษา 
ชาวเวียดนามให้ ค าจ ากัดความของวัฒนธรรมไวว้่า2 “วัฒนธรรมเป็นระบบหนึ่งที่ประกอบดว้ย
คุณค่าทางวตัถุ และคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งมนุษยเ์ป็นผูส้รา้งขึน้และสะสมมาโดยผ่านกระบวนการ
ปฏิบติัอย่างจรงิจงั และเกิดจาก     การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์บัสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
ระหว่างแวดวงสังคมของตน” ในความหมายของวัฒนธรรมดังกล่าว วัฒนธรรมมีขอบเขต
กวา้งขวางมาก รวมทัง้สิ่งที่ดี มีค่าในดา้นวตัถุที่เป็นรูปธรรม และดา้นจิตใจที่เป็นนามธรรม ซึ่งเกิด
จากการปฏิสัมพันธ์ในการด ารงชีวิตระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  
Trần Ngọc Thêm ยังระบุเพิ่มว่า วัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
ความเป็นระบบ คณุค่า ประวติัความเป็นมา และความเป็นมนษุย ์ 

ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า วฒันธรรม คือระบบหนึ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้
โดยผ่านการปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ หรือระหว่างมนุษยด์ว้ยกัน ซึ่งประกอบดว้ย
คณุค่าทางวตัถุและคณุค่าทางจิตใจ อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสงัคมใดสงัคมหนึ่ง เป็น
แบบอย่างที่ดีจึงมกัไดร้บัการสืบทอดจากรุน่สูรุ่น่  

จากความหมายของอาหารและวฒันธรรมดงักล่าว สรุปไดว้่า อาหารและ
วฒันธรรมมีความสมัพนัธก์นั เพราะอาหารเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม จดัอยู่ในหมวดวฒันธรรม
ประเภทวัตถุ อาหารไม่ใช่เพียงเรื่องการกินธรรมดาของมนุษยเ์พื่อใหม้ีชีวิตอยู่รอด แต่กลายเป็น
หนึ่งในปัจจัยส าคัญส าหรับการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของคนในชาติใดชาติหนึ่ง ดังที่  
Mark Bittman (มารค์ บิทแมน) นักเขียนเก่ียวกบัอาหารชัน้น าของวารสาร The New York Times 
ให้ความส าคัญกับบทบาทของอาหารไว้ว่า 3  อาหารไม่ได้เป็นเพียงความทรงจ าเก่ียวกับ 

การรบัประทาน แต่เป็นแรงบนัดาลใจเพราะท าใหไ้ดค้น้พบ เขา้ใจผูค้น และวฒันธรรมของประเทศ
ที่เยี่ยมชมเป็นอย่างดี  

 
1 พระยาอนมุานราชธน. (2497). วฒันธรรม. หนา้ 6-11. สรุปโดยผูว้ิจยั.  
2 Trần Ngọc Thêm. (1996). Cơ sở văn hóa Việt Nam. Trang 17-18. 
3 Carolyn Bain, Sarah Baxter; et al. (2014). Food lover’s guide to the world: experience the great global 

cuisines. p. 7. “When we travel we discover a place – its people, land and culture – through its food. We bring back 
not just mouthwatering memories but inspiration.” 
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1.2 อาหารไทย  
อาหารเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งช่วยบ่งบอกความเป็นชนชาติ อาหารของแต่ละชาติมี

ลกัษณะเฉพาะ ที่ไม่เหมือนกนั ดงันัน้เพื่อใหเ้ขา้ใจเอกลกัษณข์องอาหารไทยมากขึน้ ผูว้ิจยัจึงแบ่ง
ประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความสัมพันธ์ของชาวต่างชาติต่ออาหารไทย และ
ลกัษณะเฉพาะของอาหารไทย  

1.2.1 ความสัมพันธข์องชาวต่างชาติต่ออาหารไทย 
“อาหารไทยคืออาหารที่คนไทยบริโภคมาเป็นระยะเวลานาน อาจจะ

ไดร้บัการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากชาติอ่ืนมาก็จริง แต่เราเอามาดัดแปลงใหเ้หมาะสมกบัประสาท
สมัผัสของคนไทย และเหมาะสมกับวตัถุดิบเครื่องปรุงที่มีอยู่ในทอ้งถิ่นจนไดเ้ป็นจานใหม่ที่อร่อย
ถกูปากเหมาะกบัคนไทย”1 แสดงใหเ้ห็นว่า ชาวต่างชาติมีความสมัพนัธก์บัความเป็นมาของอาหาร
ไทย คนไทยเรียนรูแ้ละรับวัฒนธรรมการปรุงอาหารจากชาติต่าง ๆ และดัดแปลงให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่และรสนิยมของสงัคมไทย 

ไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และมีการเปิดเสรีทางการค้า ท าให้มี
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาค้าขายและอาศัยอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ไทยเป็นชาติที่
เปิดรบัวัฒนธรรมของชาติอ่ืนอย่างกวา้งขวาง จึงเกิดการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน โดยเฉพาะในเรื่องอาหาร แต่ดว้ยขอ้จ ากัดทางเครื่องปรุงและวัตถุดิบบางชนิด คนไทยจึง
ตอ้งสรา้งสรรค์รายการอาหารใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากของเดิมของชาวต่างชาติ ดังตัวอย่างกรณี
ส้มต ากับแกงเขียวหวาน มะละกอเป็นพืชพื ้นเมืองของชาวชวา คนไทยยังไม่คุ้นเคยกับ  
การรบัประทานผลไม้เป็นของว่างจึงน ามะละกอดิบมาท าเป็นอาหารคาวประเภทย าที่เรียกว่า 
สม้ต า ส่วนแกงเขียวหวานเดิมเป็นแกงของชาวเปอรเ์ซียที่ปรุงดว้ยนมโคหรือชีส แต่ส าหรบัคนไทย
ในอดีต สองสิ่งนีเ้ป็นของหายากจึงเปลี่ยนมาใชก้ะทิแทน นอกจากสม้ต ากบัแกงเขียวหวานแลว้ ยงั
มีอาหารประเภทอ่ืนที่เรียกว่าเป็นอาหารไทยในปัจจุบนั แต่เป็นอาหารที่น าเครื่องปรุงและเทคนิค
การปรุงมาจากชาวต่างชาติแลว้ผ่านกระบวนการคัดสรรของบรรพบุรุษไทย “คุณค่าที่ส าคญัของ
อาหารไทยจึงไม่ไดเ้กิดจากรสชาติหรือการคน้พบต ารบัอาหารใหม่ ๆ แต่อยู่ทีก่ารปรบัแปลงสมบตัิ
ทางวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ใหเ้ป็นแบบ “ไทย ๆ” จนเกิดความแตกต่างแต่ลงตัว...เป็นภาพ
สะทอ้นภูมิปัญญาและคุณลกัษณะของคนไทยที่ชอบเล่นจนท าใหเ้กิดนวตักรรมที่ท าใหช้ีวิตมี
ความสุขมากยิ่งขึน้”2 ความเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับนโยบายการบริหารประเทศ

 
1 สิรินาฏ ศิริสนุทร. (2555). วฒันธรรมอาหารไทย...จากอดตีสู่ปัจจุบนั. หนา้ 11. 
2 เปรม สวนสมทุร. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ต ารบัชาววงั: นวตักรรมแห่งโภชณียประณีต. วารสารวิชาการ

นวตักรรมสือ่สารสงัคม. 5(2): 155-157.  
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อย่างเหมาะสม และการเปิดใจยอมรบัสิ่งใหม่เสมอของคนไทยท าใหช้าวต่างชาติเขา้มาเผยแพร่
วฒันธรรมและเรียนรูว้ฒันธรรมของกนัและกนั 

นอกจากปัจจัยดงักล่าว ที่ตัง้ของประเทศไทยยังอ านวยความสะดวกต่อ 
การติดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติ ไทยตัง้อยู่บนทางผ่านที่ส  าคญัระหว่าง 3 ชาติอารยธรรมโบราณ 
ไดแ้ก่ อินเดีย จีน และเอเชียโอเชียเนีย (Asia Oceania)1 3 ชาติดังกล่าวจึงมีความส าคัญทั้งใน
ดา้นวตัถุดิบและเทคนิคการท าอาหาร ตัวอย่างเช่น ก๋วยเต๋ียว ซึ่งเผยแพร่โดยกลุ่มคนจีนท างานที่
ไทยในช่วงต้นศตวรรษที่  20 ปัจจุบันอาหารชนิดนี ้กลายเป็นอาหารริมทางที่พบได้ทั่ วไปใน 

ประเทศไทย2   
ชาวต่างชาติเมื่อมาคา้ขายหรืออาศัยอยู่ในสงัคมไทยมักจะน าสิ่งของที่มี

ชื่อเสียงและวัฒนธรรมการกินจากประเทศของตนมาดว้ย เมื่อกล่าวถึงชาวอินเดียคือกล่าวถึง
วฒันธรรมการกินที่เต็มไปดว้ยเครื่องเทศ กล่าวถึงจีนก็นึกภาพอาหารประเภทผดั อาหารประเภท
เสน้ และการใชถ้ว้ยเล็ก และตะเกียบเมื่อรบัประทานอาหาร เป็นตน้ ดงันี ้3 

 

วัฒนธรรมการกินของอินเดีย โดยเฉพาะแกงที่ อุดมด้วยเครื่องเทศ  
ไดถู้กดัดแปลงจนกลายเป็นอาหารที่แพร่หลายที่สุดในเมืองไทย และแตกแขนงไปเป็นแกง
ต่าง ๆ สารพดัสารพนั 

บาทหลวงชาวส เปนและโป รตุ เกส เข้า ไป เผยแพ ร่ศ าสนาให้แก่ 
พวกอินเดียนแดงเห็นคนพืน้เมืองรับประทานพริกเลยเก็บมาปลูกที่บ้านเมืองตน เมื่อไป
เผยแพรศ่าสนาที่ไหนก็เอาไปดว้ย บาทหลวงชาวโปรตุเกสเหล่านีเ้ขา้มาเมืองไทยก็น าติดตวั
มา แลว้แจกจ่ายใหค้นไทยทดลองปลกูและรบัประทาน พริกจึงแพร่หลายไปทั่วประเทศและ
กลายเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากอย่างหน่ึงในอาหารไทย 

ในช่วง 100 ปีแรกของกรุงรตันโกสินทร ์มีชาวจีนอพยพเขา้มาในไทยจ านวน
มาก เมื่อเขา้มาอยู่กันเป็นกลุ่มกอ้นก็สามารถด ารงวิถีชีวิตและวฒันธรรมแบบดัง้เดิมของตน
ได ้วฒันธรรมดา้นอาหารการกินซึ่งชาวจีนเป็นหนึ่งก็เผยแพรสู่่ชาวไทย อาหารประเภทผดัผกั
ที่ใชไ้ฟแรงทกุชนิดเริ่มเป็นที่นิยมในกรุงรตันโกสินทรห์ลงัจากที่คนไทยซือ้หากระทะเหล็กจาก
เรือส าเภาจีนที่เดินทางมาคา้ขาย พรอ้ม ๆ กบัเริ่มรูจ้กัผกัจีนในช่วงเดียวกนันี.้..  

 

 
1 โอเชียเนีย หมายถึงกลุ่มประเทศและหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซิฟิก ในวงกวา้งจะรวมถึงออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ์และหมู่เกาะมลาย ู(Merriam-Webster. (2001). Merriam-Webster’s geographical dictionary. p. 858.)) 
2 Carolyn Bain, Sarah Baxter; et al. (2014). Food lover’s guide to the world: experience the great global 

cuisines. pp. 167 - 168.  
3 กรรณิการ ์พรมเสาร ์และนนัทา เบญจศิลารกัษ์. (2542). แกะรอยส ารบัไทย. หนา้ 14 - 16.   
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คนไทยนิยมใช้ช้อนกับส้อมเมื่ อรับประทานอาหาร ซึ่ งเป็นวิ ธีการ
รบัประทานอาหารที่รบัมาจากชาวตะวนัตกในสมัยรชักาลที่ 5 แต่ก็ไม่ไดร้บัทัง้หมดเพราะคนไทย
ไม่ไดใ้ชม้ีด ส่วนการใชต้ะเกียบเป็นวัฒนธรรมการกินที่รบัมาจากจีน คนไทยใชต้ะเกียบเฉพาะ
อาหารท่ีมีเสน้เท่านัน้  

 

ตะเกียบไม่ใช่เครื่องใชป้ระกอบส ารบักับขา้วของคนไทย และคนลาวดว้ย 
เพราะเราไม่ไดร้บัเอาตะเกียบเขา้มาอยู่ในวัฒนธรรมการกินของเราเหมือนอย่างชอ้นสอ้ม
นั่นเอง แต่จะใหบ้อกว่า ตะเกียบไม่ส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมการกินของคนไทยเสียเลยก็คง
ไม่ถูก เพราะอาหารจีนไดซ้ึมแทรกเขา้มาอยู่ในวิถีชีวิตของเราอย่างเงียบ ๆ เรามีรา้นขาย
อาหารจีนตามเมืองใหญ่ ๆ อยู่เกลื่อนเมือง และเราก็จะพบตะเกียบท่ีนั่น โดยเฉพาะรา้นขาย
บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว จนดเูหมือนว่า คนไทยจะใชต้ะเกียบก็ต่อเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เท่านัน้1  

 

ขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า อาหารเสน้ส่วนใหญ่ เช่น ก๋วยเต๋ียวหรือ
บะหมี่ รวมถึงวิธีการรบัประทานอาหารที่ใชต้ะเกียบของคนไทยไดร้บัมาจากคนจีนเพราะคนจีน
อพยพเขา้มาตัง้รากฐานในไทยเป็นเวลาชา้นาน 

จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ สรุปไดว้่า ไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์
และเปิดใจยอมรบัวฒันธรรมของชาติอ่ืนไดง้่าย ท าใหช้าวต่างชาติเขา้มาคา้ขายและอยู่อาศัยใน
ประเทศไทย การอยู่ร่วมอย่างสนัติบนผืนแผ่นดินเดียวกนัก่อใหเ้กิดการเรียนรูว้ฒันธรรมซึ่งกนัและ
กนั โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกิน ชาวต่างชาติ เช่น จีน อินเดีย เปอรเ์ซีย โปรตเุกส เป็นตน้  
น าวัฒนธรรมการกินเขา้มาในไทยทัง้ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร และนิสัยการกินของ 
คนไทย เช่น การรบัเครื่องเทศจากอินเดีย พริกจากโปรตเุกส มะละกอจากชวา แกงเขียวหวานจาก
เปอรเ์ซีย ก๋วยเต๋ียวและอาหารผดัจากจีน เป็นตน้ อาหารเหล่านีล้ว้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ไทยที่คัดเลือกและคิดสรา้งสรรค์ให้เป็นอาหารแบบไทย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป็น
รสชาติของคนไทย 

1.2.2 ลักษณะเฉพาะของอาหารไทย 
อาหารของแต่ละชาติมักมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือวัตถุดิบ กลิ่นสี และ

รสชาติ “การท าอาหารเพื่อให้คงอตัลกัษณข์องอาหารแต่ละจาน คือคงไวใ้นเรื่องลกัษณะกลิ่น รส 
และสีของอาหารจานนัน้ ๆ สิ่งส  าคญัประการแรกคือ ใชว้ตัถุดิบถูกตอ้งตามต ารบัของอาหารแต่ละ
จาน เพราะเหตุนี ้ อาหารไทยบางอย่างจะท ากันในช่วงที่มีวัตถุดิบเท่านั้น” 2 แสดงให้เห็นว่า  

 
1 อดลุย ์รตันมั่นเกษม. (2551). กินขา้วกบัอาม่า วฒันธรรมอาหารการกินของลูกจีนในเมืองไทย. หนา้ 19.  
2 ศรีสมร คงพนัธุ.์ (2561). อาหารขึน้ทะเบียน: มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาต.ิ หนา้ 14.  
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ในการปรุงอาหารจานหนึ่ง วตัถุดิบเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรก รองลงมาคือ รสชาติ กลิ่นสี อาหารแต่
ละจานจะมีวตัถุดิบเฉพาะ ขึน้อยู่กับฤดูกาลและพืน้ที่ การใชว้ัตถุดิบชนิดอ่ืนแทนจะท าใหอ้าหาร
เปลี่ยนลักษณะเฉพาะและรสชาติดั้งเดิม ในหัวขอ้นี ้ผูว้ิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
วตัถดิุบ และรสชาติ 

1.2.2.1 วัตถุดิบ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบาย

ความหมายของวัตถุดิบไวว้่า “สิ่งที่เตรียมไวเ้พื่อผลิตหรือประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูป”1 ดังนั้น
วตัถดิุบที่ใชท้ าอาหารจึงหมายถึงสว่นประกอบต่าง ๆ ที่เตรียมไวพ้รอ้มใชป้รุงอาหาร  

สมยัก่อนพืชซึ่งเป็นส่วนประกอบที่คนไทยใชท้ าอาหารมีเพียงไม่ก่ี
ชนิด เช่น ตะไคร ้หอม กระเทียม กระชาย แต่คนไทยสามารถน ามาท าอาหารไดห้ลายประเภท 
ภายหลงัเมื่อมีพืชปรุงรสชนิดอ่ืนที่มาจากต่างประเทศ คนไทยจึงเรียกว่า “เครื่องเทศ” ซึ่งส่วนใหญ่
รบัมาจากอินเดีย แต่คนไทยน ามาดดัแปลงใหเ้หมาะกบัความชอบของตน เครื่องเทศในอาหารไทย
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องเทศสดกับเครื่องเทศแหง้ เครื่องเทศสด ไดแ้ก่ ข่า ตะไคร ้พริก มะกรูด 
เครื่องเทศแหง้ ไดแ้ก่ ลูกผักชี ลกูยี่หร่า กระวาน กานพล ูอบเชย พริกไทย เครื่องเทศเหล่านีเ้มื่อใส่
เขา้ไปในอาหาร จะช่วยดับกลิ่นคาวของเนือ้สัตว ์สรา้งกลิ่นหอมและสีสันให้น่ารบัประทาน จน
กลายเป็นเอกลกัษณข์องอาหารไทย2  

อาหารไทยมกัเต็มไปดว้ยพรกิหลากหลายชนิด การใชพ้ริกทัง้พริก
สีเขียวและพริกสีแดงผสมกบัวตัถุดิบต่าง ๆ ท าใหร้สชาติอาหารไทยมีเอกลกัษณซ์ึ่งไม่สามารถหา
ไดจ้ากชาติอ่ืน วตัถุดิบต่าง ๆ คือ ตะไคร ้กระเทียม ขิง ลูกจนัทนเ์ทศ กานพลู ผกัชี ขมิน้ สมุนไพร 
หรือเครื่องเทศที่มีความเผ็ดรอ้น ต่างมีบทบาทส าคญัในการสรา้งความกลมกลอ่มและหลากหลาย
ทางดา้นรสชาติซึ่งเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของศิลปะไทย แสดงใหเ้ห็นว่า วัตถุดิบมีความส าคัญ
ยิ่งต่อการปรุงอาหารของคนไทย3 

คนไทยมักปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศนานาชนิด เช่น ต้นหอม 
กระเทียม ขิง ข่า โหระพา มะขาม มะนาว บอน เป็นตน้ แต่ที่พบมากที่สดุคือ พริกกบัผงกะหรี่ ดว้ย
เหตนุีเ้มื่อรบัประทานอาหารไทย จะรูส้กึเผ็ดรอ้นมาก4  

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 1104.   
2 กรรณิการ ์พรมเสาร ์และนนัทา เบญจศิลารกัษ์. (2542). แกะรอยส ารบัไทย. หนา้ 65 - 67.  
3 Srisomboon Bhandhukravi. (2000). Amazing Taste of Thailand. p. 31. 
4 Vũ Thị Hạnh Quỳnh. (2007). Thái Lan: Vương quốc của nụ cười. Trang 58. “Thức ăn của người Thái được nấu với 

nhiều loại gia vị trong đó ớt và cà ri được dùng phổ biến nhất. Ngoài ra còn có những loại gia vị khác trong cac món ăn 
của người Thái: hành, tỏi, gừng, riềng, rau húng, me, chanh, bạc hà... Do đó, món ăn của người Thái thường rất nóng.” 
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Nattaya Ganjanasuntorn (ณัฏยา กาญจนสุนทร) ศึกษาวิจัย
เรื่อง เอกลักษณข์องอาหารไทยในเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพและรูปแบบการบริโภคของ 

คนไทยในเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก่ ศึกษาและรวบรวมเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของอาหารไทยในเชิงวฒันธรรมและสขุภาพ และรูปแบบการกินอาหารของคนไทยเปรียบเทียบกบั
ขอ้ก าหนดการกินอาหารของไทยใน “ธงโภชนาการ”1 ส  าหรบัวัตถุประสงคแ์รก ไดข้อ้มูลมาโดย 
การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิดา้นอาหารไทยทั้งหมด 20 คนจาก 4 ภาคของประเทศไทย
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาหารไทยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคือ  
มีความโดดเด่นเรื่องศิลปะการตกแต่งอาหาร และมีรสชาติเฉพาะตวั ซึ่งเกิดจากฝีมือการท าอาหาร
ที่ผสมผสานวตัถุดิบต่าง ๆ  เช่น ผัก สมุนไพรสด โดยเฉพาะเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมตามแบบไทย
อย่างพิถีพิถนั ท าใหอ้าหารไทยมีเอกลกัษณเ์ฉพาะที่แตกต่างไปจากอาหารของชาติอ่ืนในภูมิภาค
เอเชีย ผูเ้ชี่ยวชาญยังเห็นตรงกันว่า เครื่องเทศกับสมุนไพรเป็นส่วนประกอบส าคัญมากส าหรบั
อาหารไทย อาหารไทยจึงดีต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค2 

งานวิจัยนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าอาหารไทยโดดเด่นดา้นเครื่องเทศ และ
มีประโยชน์ทางโภชนาการสูง อบเชย วงศ์ทอง ให้ความเห็นว่า พืชผักที่คนไทยใช้ปรุงอาหาร 
ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพร เช่น ใบกระเพรา ข่า ขิง ตะไคร ้พริกไทย กระเทียม ผักชีทั้งตน้ หอมแดง  
เป็นตน้ ซึ่งช่วยรกัษาอาการไม่สบายเล็ก ๆ น้อย ๆ จนถึงรกัษาโรคต่าง ๆ ได้ “อาหารไทยนัน้มี
คุณค่าหลายอย่างที่ไม่คาดคิด มีรสชาติทีก่ลมกล่อม ไม่มนัเลีย่น มีความประณีตสวยงามอดุมไป
ดว้ยพชืผกัสมุนไพร จึงไม่แปลกใจเลยว่าท าไมจึงเป็นทีน่ิยมของชาวต่างชาติ”3 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า 
สมุนไพรที่ใชใ้นการท าอาหารนอกจากจะสรา้งความสวยงามและเสริมรสชาติแลว้ ยังมีประโยชน์
ต่อสขุภาพดว้ย 

อาหารไทยคืออาหารสมุนไพร มีประโยชนต่์อร่างกายในเชิงเป็น
ยารกัษาโรค “อาหารไทยกับสมุนไพรเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก วัตถุดิบที่ใชใ้นการปรุงอาหารส่วน
ใหญ่ก็มีคุณสมบัติทางยาด้วย เช่น รากผักชีมีกลิ่นหอม รสเย็น กระทุ้งพิษไข้ชนิดหัว เช่น หัด 
อีสกุอีใส แกไ้อ มะระขีน้กเป็นยาเจริญอาหาร ขบัพยาธิในทอ้ง กระชายเป็นยาแกบ้ิด ขบัปัสสาวะ 

 
1 ธงโภชนาการ คือเครื่องมือท่ีช่วยอธิบายและท าความเขา้ใจโภชนบญัญัติ 9 ประการเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั โดยก าหนดเป็นภาพธง

ปลายแหลม แสดงกลุ่มอาหารและสดัส่วนการกินอาหารในแต่ละกลุ่มมากนอ้ยตามพืน้ท่ี พืน้ใหญ่ดา้นบนเนน้ใหก้ินมาก และปลายธงขา้งล่าง
บอกใหก้ินนอ้ย ๆ เท่าท่ีจ าเป็น (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ.  (2552).  คู่มือธงโภชนาการ กินพอดี สขุีทั่วไทย.  หนา้ 2.) 

2 Nattaya Ganjanasuntorn. (2002). The cultural and health perspectives of Thai diet and current situation of 
eating pattern of urban adult Thai population (Master’s thesis). Mahidol University. pp. 3, 33, 34, 44. 

3 อบเชย วงศท์อง. (2544, กนัยายน - ธันวาคม). อาหารไทยคณุคา่ที่คาดไม่ถึง. วารสารคหเศรษฐศาสตร์. 44(3):  
34-36.  
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กระเทียมช่วยขบัเหงื่อ ฆ่าแบคทีเรีย ขบัเสมหะ บรรเทาอาการไอ ลดไขมนัอดุตันในเสน้เลือด เป็น
ตน้”1 อาหารไทยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่รูจ้กัเลือกใชว้ตัถุดิบแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม และมีประโยชนใ์นการรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ  

นอกจากนัน้ เครื่องปรุงรสก็มีบทบาทส าคญัในอาหารไทย แต่ละ
ชาติมักจะนิยมใชเ้ครื่องปรุงรสที่ไม่เหมือนกัน ประเทศไทยซึ่งขึน้ชื่อว่า “ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว”  
บ่งบอกใหเ้ห็นถึงความอยู่ดีมีสุขของชาวไทยสมัยก่อน เพราะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ขา้วกับ
ปลาเป็นอาหารหลักของคนไทยสมัยก่อน เมื่อปลา กุ้ง หรือเคย มีมาก กินไม่ทัน คนไทยก็คิดหา
วิธีใชป้ระโยชน ์คนไทยใชน้ า้ปลาเป็นเครื่องปรุงรสเค็ม แต่บางครัง้ก็นิยมใชก้ะปิหรือปลารา้แทน 
ส าหรบัเครื่องปรุงรสหวานจะใชน้ า้ตาลจากพืชหลายชนิด เช่น ออ้ย หรือมะพรา้ว สว่นเคร่ืองปรุงรส
เปรีย้วมาจากผักสวนครวัเป็นหลัก เช่น มะนาว มะกรูด มะขามเปียก บางครัง้ก็ใช้ผักดองหรือ 

ยอดมะขามอ่อน เครื่องปรุงบางชนิดของไทยยังได้รบัจากวัฒนธรรมของประเทศอ่ืน เช่น ซีอิว้ 
เต้าเจี ้ยว เต้าหู้ยี ้2 เครื่องปรุงรสเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ งที่ท าให้รสชาติของอาหารไทยมี  
ความโดดเด่นเฉพาะตวัที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก 

1.2.2.2 รสชาติ 
รสชาติเฉพาะของอาหารไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้

ชาวต่างชาตินิยมรบัประทานอาหารไทย เพราะมีรสเผ็ดบวกกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศ จึงมี
ชาวต่างชาติคนหนึ่งเปรียบเทียบรสชาติพิเศษของอาหารไทยไวว้่า “อาหารไทยนัน้คลา้ยกบัผูห้ญิง
ใสน่ ้าหอมเดนิผา่นแลว้ทิง้กลิ่นหอมกรุ่นชวนหลงใหล เมือ่ไดร้บัประทานหนหนึ่งก็ติดใจ"3 กลิ่นหอม
ชวนรบัประทานกบัรสชาติที่เป็นเอกลกัษณข์องอาหารไทยจึงท าใหช้าวต่างชาติชื่นชอบ 

แมโ้ดยทั่วไปอาหารไทยจะเผ็ดและรอ้น ความเผ็ดรอ้นเหล่านีม้ี
ระดบัมากนอ้ยไม่เหมือนกนั จึงมีเครื่องปรุงรสใหเ้ลือกปรุงไดต้ามความตอ้งการ เครื่องปรุงรสเป็น
ศิลปะการปรุงอาหารของคนไทย พริกแดงกับพริกเขียวมีในอาหารไทยหลายประเภท เป็นหนึ่งใน
ส่วนประกอบอันหลากหลาย ซึ่งเมื่อใชผ้สมเขา้กนัแลว้จะช่วยสรา้งรสชาติความเป็นเอกลกัษณใ์ห้
อาหารไทย4 

 
1 กรรณิการ ์พรมเสาร.์ (2540, มิถนุายน – กรกฎาคม). อาหารไทย อาหารสมนุไพร. วารสารฉลาดซือ้. 4(19): 68.  
2 กรรณิการ ์พรมเสาร ์และนนัทา เบญจศิลารกัษ์. (2542). แกะรอยส ารบัไทย. หนา้ 93 - 94. สรุปโดยผูว้ิจยั. 
3 กรรณิการ ์พรมเสาร.์ (2540, มิถนุายน – กรกฎาคม). อาหารไทย อาหารสมนุไพร. วารสารฉลาดซือ้. 4(19): 68. 
4 Srisomboon Bhandhukravi. (2000). Amazing Taste of Thailand. p. 31.  
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กรมวัฒนธรรมอาหารเวียดนาม (Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực 

Việt Nam) กล่าวว่า1 ประเทศไทยมีชื่อเสียงดา้นศิลปะและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และเป็นแหล่ง
วฒันธรรมอาหารที่ยอดเยี่ยมมากส าหรบันกัท่องเที่ยวทั่วโลก อาหารไทยมีเสน่หท์ัง้ในดา้นรสชาติ
และดา้นกลิ่นสี ส  าหรบัดา้นรสชาตินัน้ อาหารไทยกลมกล่อมเพราะมาจากการเขา้กนัเป็นอย่างดี
ของทัง้ 4 รส ไดแ้ก่ รสเปรีย้ว รสเค็ม รสหวาน และรสเผ็ด บางครัง้จะมีรสขมดว้ย ถึงแมป้รุงดว้ย
เครื่องเทศเผ็ดรอ้นหลากหลายชนิด แต่เมื่อผสมผสานกับพืชผักสดชนิดอ่ืนท าใหอ้าหารไทยดูน่า
รบัประทานและรสชาติกลมกลอ่มมากขึน้ อาหารไทยบางชนิดเผ็ดมาก ส่วนบางชนิดมีรสเปรีย้ว ๆ 
เค็ม ๆ  ในด้านของกลิ่นสีนั้น เนื่องจากปรุงด้วยพืชผักและเครื่องเทศหลากหลายชนิดที่สีสัน
สวยงาม เช่น สีแดงของพริก สีเหลืองของขมิน้ สีม่วงของหัวบีทรูท  เป็นตน้ จึงท าใหอ้าหารไทย
ดงึดดูใจมาก  

รสชาติเป็นปัจจัยส าคญัของอาหารไทย แต่ละจานสมดุลดว้ยรส 
4 รส คือ รสหวาน รสเปรีย้ว รสเค็ม และรสเผ็ด ความเปรีย้วมาจากการบีบมะนาวหนึ่งชิน้หรือ
น า้สม้สายชู ความหวานมาจากน า้ตาลหนึ่งชอ้น ความเค็มมาจากน า้ปลาหนึ่งชอ้นหรือถั่วเหลือง
หมักหนึ่งชอ้นโต๊ะ กรมวฒันธรรมอาหารเวียดนามระบุว่า อาหารไทยบางชนิดมีรสขมจากการใช้
ผักหรือสมุนไพรบางประเภท ถึงแมใ้ชส้่วนประกอบหลากหลายชนิดแต่อาหารไทยยังสมดุลดว้ย
รสชาติ 4 รสชาติหลกั คือ รสหวาน รสเปรีย้ว รสเค็ม และรสเผ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                         

อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมของชาวต่างชาติ เพราะโดดเด่น
ดา้นเครื่องเทศและรสชาติ คนไทยแบ่งเครื่องเทศเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องเทศสดกับเครื่องเทศแหง้ 
เครื่องเทศสดไดแ้ก่ ข่า ตะไคร ้พริก มะกรูด ส่วนเครื่องเทศแหง้ ไดแ้ก่ ลูกผักชี ลูกยี่หร่า กระวาน 
การพล ูอบเชย และพรกิไทย เครื่องเทศเหลา่นีเ้มื่อน าไปปรุงอาหารจะช่วยดบักลิ่นคาวของเนือ้สตัว ์
สรา้งสีสนัใหด้สูวยงาม ที่ส  าคญัคือท าใหอ้าหารมีกลิ่นหอมเฉพาะตวั ในดา้นรสชาติ อาหารไทยแต่
ละชนิดมักประกอบดว้ยรสชาติ 4 รสชาติ ไดแ้ก่ รสเผ็ด รสหวาน รสเปรีย้ว และรสเค็ม ซึ่งอาจเกิด
จากการเพิ่มเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เช่น มะนาว น า้ปลา น า้สม้สายชู พริกป่น น า้ตาล บางครัง้อาหาร
ไทยมีรสขม ซึ่งมาจากการใส่เครื่องเทศสมนุไพรบางชนิด อาหารไทยเป็นอาหารสมนุไพรจึงอร่อย
และมีประโยชนต่์อสขุภาพ  

 
1 Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. (2019). Văn hóa ẩm thực Thái Lan. (trực tuyến). 
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2. อาหารริมทาง (Street Food) 
ปัจจุบัน คนทั่วโลกรูจ้ักอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร ท าให้

ชาวต่างชาติจ านวนมากสนใจเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจอาหารริมทางของ
ประเทศไทย ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ความหมายของ
อาหารริมทาง (Street Food) ความส าคัญของอาหารริมทาง (Street Food) รา้นอาหารริมทาง 
(Street Food) ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเก่ียวอาหารริมทาง 
(Street Food) ในกรุงเทพมหานคร 

2.1 ความหมายของอาหารริมทาง (Street Food) 
องค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ  (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations – FAO) กล่าวว่า1 อาหารริมทางคืออาหารและเครื่องด่ืมที่
พรอ้มรบัประทาน โดยพ่อคา้แม่คา้หาบเรจ่ะขายรมิถนนหรือสถานที่ที่มีลกัษณะใกลเ้คียง  

นอกจากนีย้ังมีการอธิบายเก่ียวกับความหมายของอาหารริมทาง (Street Food) ไว้
ดงันี ้

อาหารริมทาง (Street Food) หมายถึงอาหารพรอ้มรบัประทาน หรือเครื่องด่ืมที่
จ  าหน่ายกนัริมถนนหรือที่สาธารณะ มีทัง้ที่เป็นซุม้ขายอาหาร รถเข็นอาหาร หรือรถบรรทุกอาหาร 
ทัง้นีส้่วนใหญ่ราคาอาหารมักจะต ่ากว่าอาหารในภัตตาคาร และเป็นอาหารที่คนในทอ้งถิ่นนิยม
รบัประทาน ท าใหอ้าหารรมิทางสะทอ้นถึงวฒันธรรมการกินในแหลง่นัน้ ๆ2 

Street food /ซตรีท ฟูด/ อาหารริมทาง อาหารที่ปรุง อุ่นขาย หรืออาหารปรุง
ส าเรจ็ ใหบ้รกิารอยู่บนทางเทา้3 

อาหารริมทาง คือ อาหารที่ปรุงแล้ว พรอ้มรับประทานหรือด่ืมทันที โดยผ่าน  
วิธีขายแบบหาบเร ่ขายบนถนน ที่สาธารณะหรือสถานที่ที่มีลกัษณะใกลเ้คียง4  

อาหารริมทาง หมายถึง อาหารซึ่งขายโดยพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนน ส่วนใหญ่  
มกัพบในประเทศที่ก าลงัพฒันา1  

 
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). Street Foods. (Online). “Street foods are 

ready-to-eat foods and beverages prepared and/or sold by vendors or hawkers especially in the streets and other 
similar places.” 

2 สถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม. (2560). อาหารริมทาง (Street Food) ในประเทศไทย. (ออนไลน)์.   
3 สิทธิพงษ์ ยิม้นิยม. (2557). พจนานกุรมศพัทอ์ตุสาหกรรมบริการ. p. 421. 
4 Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh UCI. (2016). Một số khái niệm dùng trong ngành Thực phẩm.  

(trực tuyến). “Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay, trong thực tế được thực 
hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự.” 

http://search.swu.ac.th:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_MONO000395891&context=L&vid=SWU&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&sortby=rank&offset=0
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ในงานวิจยันี ้อาหารรมิทาง (Street Food) คือ อาหารประเภทของคาวที่ไดร้บัรางวลั
บิบกูรม์องด์ (Bib Gourmand) จากหนังสือ มิชลินไกด์ ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และ
พังงา ประจ าปี 2019  ซึ่งเป็นประเภทอาหารที่มีการจัดเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ พรอ้มปรุงตาม 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็นรา้นขายอาหารริมถนนแบบตึกแถวที่ตั้งอยู่ในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีราคาย่อมเยาและเป็นที่นิยมของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  

2.2 ความส าคัญของอาหารริมทาง (Street Food) 
ขอ้มูลจากองคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่า ผูบ้ริโภคทั่วโลก

นิยมรบัประทานอาหารริมทาง (Street Food) จ านวนเกือบ 2.5 พันลา้นคนต่อวัน2 โดยมีสาเหตุ
หลายประการ เช่น วิถีการใช้ชีวิตเร่งรีบตลอดเวลา ความนิยมการบริโภคของสังคม ผู้หญิง
เปลี่ยนแปลงบทบาททางสงัคมคือ เดิมมีหนา้ที่ดแูลงานบา้นและรบัผิดชอบเรื่องอาหารการกินของ
คนในครอบครวัเป็นหลกั ปัจจุบนัผูห้ญิงเริ่มมีส่วนร่วมในการท างานมากขึน้ บางคนมีอ านาจและ
ฐานะการงานเทียบเท่ากบัผูช้าย ท าใหไ้ม่มีเวลาดแูลงานบา้นครบวงจรเหมือนสมยัก่อน 

อาหารริมทาง (Street Food) เป็นส่วนส าคัญของอาหารในประเทศบ่งบอกนิสัย 

การกินของคนทอ้งถิ่น ซึ่งกลายเป็นที่รูจ้ักของคนทั่วโลก อาหารริมทาง (Street Food) มีบทบาท
ส าคัญในการช่วยรกัษาและเผยแพร่วฒันธรรมดา้นอาหารทอ้งถิ่นซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และสงัคมของประเทศชาติ และช่วยดึงดดูชาวต่างชาติผูซ้ึ่งตอ้งการแสวงหารสชาติแปลกใหม่และ
พรอ้มเรียนรูว้ัฒนธรรมอาหารการกินของประเทศที่ตนเดินทางมาเยี่ยมชม สิ่งเหล่านีช้่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศ สรา้งรายไดใ้หค้นขาย และเป็นโอกาสส าคญัส าหรบัคนที่หางาน3 

ตามขนบธรรมเนียมสมัยก่อน การท าอาหารและรบัประทานอาหารที่บา้นเป็นเรื่อง
ส าคัญมาก แต่เมื่อสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนไป วิถีการด าเนินชีวิตของผูค้นเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ดงัตัวอย่างในประเทศเวียดนาม เมื่อสงครามระหว่างเวียดนามกับ
ฝรั่งเศสและอเมริกายุติลง เวียดนามตอ้งเผชิญปัญหาหลายประการ เศรษฐกิจไม่ดี รฐับาลจึงใช้
นโยบาย “Đổi mới” (เปลี่ยนใหม่) เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศใหดี้ขึน้ คนส่วนใหญ่

 
1 International Food Information Service. (2009). Dictionary of Food Science and Technology. p. 405. “Food 

is sold by street vendors, particularly in developing countries.” 
2 Peter Fellows and Martin Hilmi. (2011). Selling street and snack foods: FAO Diversification Booklets No. 

18. p. 7. 
3 Aybuke Ceyhun Sezgin and Nevin Sanlier. (2016). Street food consumption in terms of the food safety and 

health. Journal of Human Sciences. 13(3): 4072. 
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ตอ้งใชเ้วลาปรบัตัวใหเ้ขา้กับงานใหม่หรือตอ้งออกไปท างานไกลบา้นจึงไม่มีเวลาดูแลครอบครวั
และกลบัไปรบัประทานอาหารดว้ยกนัที่บา้น จึงเกิดวฒันธรรมการกินแบบใหม่ คือ การรบัประทาน
อาหารนอกบา้นที่ขายริมถนนหรือรถเข็น มีค ากล่าวว่า ชีวิตของชาวเวียดนามมกัด าเนินที่ริมถนน 
โดยเฉพาะในเมืองที่แออดัและหนาแน่นจะพบผูค้นก าลงัลา้งจาน ท าธุรกิจ หรือ พูดคยุกบัเพื่อน ๆ 
ที่ริมถนน การรบัประทานอาหารริมทางจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ 
ชาวเวียดนาม1 ดังนั้นหากทราบความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของอาหารริมทางก็จะช่วยให้
เขา้ใจผูค้นและวิถีชีวิตของคนในประเทศหนึ่งไดเ้ป็นอย่างดี 

ชาวเวียดนามจ านวนนับลา้นคนสนใจและชื่นชอบอาหารริมทาง นิยมรบัประทาน
อาหารเป็นกลุ่ม ถึงแมค้นขายกบัคนซือ้ไม่รูจ้กักนั แต่นิยมเรียกกนัว่า พี่ นอ้ง ลงุ ป้า นา้ อา เหมือน
คนในครอบครวั ท าใหบ้รรยากาศการรบัประทานริมถนนเต็มไปดว้ยความอบอุ่น และกลายเป็น
เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมอย่างหนึ่งของชาวเวียดนาม2 

เมื่อเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน ์สงัคมเปลี่ยนไปและพฒันาอย่างรวดเร็ว ท าใหว้ิถีการด าเนิน
ชีวิตของผูค้นเปลี่ยนตามไปดว้ย การท างานแข่งกับเวลาตัง้แต่เชา้ถึงค ่าท าใหค้นส่วนใหญ่สนใจ
รบัประทานอาหารนอกบา้นตามแบบ “cơm đường, cháo chợ” (ขา้วรมิถนน โจ๊กที่ตลาด) เพราะ
ตอบสนองความต้องการเรื่องอาหารการกินอย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย
อาหารริมทางเป็นแหล่งรองรบัผลผลิตจากการเกษตรที่ดี เปรียบเสมือนอุตสาหกรรมการแปรรูป
และบริโภคอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิผลสูง3 อาหารริมทาง มีบทบาทส าคัญขึน้อยู่กับมุมมอง
ความคิดของผูบ้ริโภค ผูท้ี่มีฐานะไม่ค่อยดีที่อาศัยอยู่ในเมืองและชนบท อาหารริมทาง  คือแหล่ง
อาหารที่ราคาถูก สะดวก และมีโภชนาการสูง นักท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศเห็นว่า 
อาหารริมทางคือแหล่งรวบรวมอาหารหลากหลายชนิด แปลกตาและถูกปาก ที่ส  าคัญคือเป็น
โอกาสได้ลิ ้ม ลองรสชาติที่ แปลกใหม่  ได้บัน เทิ งผ่อนคลายกับวิ ถีชี วิตและวัฒ นธรรม  
การกินของคนในทอ้งถิ่น ส าหรบัคนที่ยังไม่มีงานท า หรือคนที่มีฝีมือดา้นการท าอาหาร ตอ้งการ
เปิดธุรกิจส่วนตวั แต่ยงัไม่พรอ้มทางดา้นการเงิน อาหารรมิทาง คือโอกาสที่ดี ช่วยใหไ้ดเ้ริ่มตน้ชีวิต
ใหม่ ไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณ์อันล า้ค่าในการท าธุรกิจดา้นอาหารส าหรบัคนที่มีฝันในอนาคต 4 
อาหารริมทางในประเทศเวียดนามจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการด าเนินชีวิต ดึงดูด 

ความสนใจของนกัท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ส  าคญัคือช่วยผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติ 

 
1 Tracey Lister and Andreas Pohl. (2011). Vietnamese street food. p. 7.   
2 Tom Vandenberghe and Luk Thys. (2011). Hanoi street food: cooking & travelling in Vietnam. p. 9.  
3 Nguyễn Quang Bình. (2017). Thức ăn đường phố: “Một phần tất yếu của cuộc sống”. (Trực tuyến). 
4 Thiện Chí. (2010, 17 tháng 9). Hai mặt của thức ăn đường phố. (trực tuyến).   
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เยืองเวห้ญู เหงียนตรีนามคาง และ เหงียนถิถาวลี (Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri 

Nam Khang và Nguyễn Thị Thảo Ly) วิจัยเรื่อง เอกลักษณ์ของอาหารเวียดนามจาก 

การประเมินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua  
đánh giá của du khách quốc tế)1 โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาเอกลักษณ์ของอาหาร
เวียดนามเพื่อใช้อาหารเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ คณะผูว้ิจยัศกึษาขอ้มลูโดยใหน้กัท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 100 คน ที่ไป
ท่องเที่ยวจังหวัดเกิ่นเทอ (Cần Thơ) ท าแบบสอบถามและตอบสัมภาษณ์เชิงลึก นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติกลุ่มนีม้ีทั้งเพศชาย เพศหญิง และมีความหลากหลายดา้นสญัชาติ อายุ  และอาชีพ
การงาน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเมินอาหารเวียดนามด้านรสชาติ  
ความหลากหลายของประเภทอาหาร และประสบการณ์เก่ียวกับวัฒนธรรมด้านอาหารอยู่ใน
ระดับสูง โดยเน้นว่า อาหารเวียดนามสด ใชว้ัตถุดิบหลากหลายชนิด ที่ส  าคัญคือมีประโยชนต่์อ
สุขภาพ และเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากส าหรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของคนเวียดนามอย่างดี มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเสนอให้สรา้ง
สโลแกน “Vietnamese Fastfood chairs” เพราะการรับประทานอาหารบนเก้าอี ้ตัวเล็กๆ คือ
เอกลักษณ์และเสน่หอ์ย่างหนึ่งของคนเวียดนาม ซึ่งหาไดย้ากจากประเทศอ่ืน จึงควรแนะน าให้
เพื่อนๆ ทั่วโลกไดรู้จ้กัผ่านการท่องเที่ยว 

ฝ๋ามซวนเฮ๋าและบุ่ยซวนธั้ง (Phạm Xuân Hậu và Bùi Xuân Thắng) ท าวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาอาหารริมทางที่นครโฮจิมินห์เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
(phát triển ẩm thực đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút khách  

du lịch quốc tế)2 โดยมีวัตถุประสงคคื์อ แสดงใหเ้ห็นสภาพของอาหารริมทาง  แผนการ และ
แนวทางในการพัฒนาอาหารริมทางที่นครโฮจิมินห์ เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศการคา้ขายอาหารริมทางที่นครโฮจิมินห์
คึกคักตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงมืดค ่า โดยเฉพาะช่วงเวลา 17.00 – 22.00 น. อาหารและเครื่องด่ืมมี
หลากหลายประเภท อาหารริมทางเป็นแหล่งเรียนรูว้ฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณข์องคนทอ้งถิ่นและ
ชนชาติ อ่ืนที่ อาศัยร่วมกันในนครโฮจิมินห์ นักท่องเที่ ยวประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับ 

 
1 Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri Nam Khang và Nguyễn Thị Thảo Ly. (2014). Nét độc đáo của ẩm thực Việt 

Nam qua đánh giá của du khách quốc tế. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học chính trị, 
kinh tế và pháp luật, 30 (2014), 51-59.  

2 Phạm Xuân Hậu và Bùi Xuân Thắng. (2019). Phát triển ẩm thực đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh 
để thu hút khách du lịch quốc tế. Tạp chí Khoa học: khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Sư phạm  
Tp. HCM, 16 (2): 123-137.  
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ความหลากหลาย รสชาติ และราคาของอาหารริมทางอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม การคา้ขาย
อาหารริมทางยงัพบปัญหาต่างๆ เช่น ที่ขายไม่เป็นระเบียบท าใหก้ารจราจรติดขดั เรื่องสขุอนามัย
ในการประกอบอาหาร การบริการลูกค้า เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพอาหารริมทางในนครโฮจิมินห์ เช่น สรา้งและขยายขอบเขตการขายอาหารริมทางที่
สะอาดและปลอดภัย เชื่อมโยงและร่วมมือในการท างานระหว่างบริษัทท่องเที่ยวและผูป้ระกอบ
อาชีพค้าขายอาหารริมทางเพื่ อจัดทัวร ์แสวงหาอาหารริมทางแก่นักท่ องเที่ยว หมั่ นตรวจ 

ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารริมทาง จดัคอรส์อบรมระยะสัน้เก่ียวกบัสขุอนามยัใน
การประกอบอาหาร ภาษาที่ใชส้ื่อสาร วฒันธรรมอาหารใหผู้ค้า้ขายอาหารริมทาง เป็นตน้ ทัง้หมด
นีเ้พื่อสรา้งนครโฮจิมินหเ์ป็นจดุหมายปลายที่เป็นมิตร ดงึดดู และปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยว 

เหงียนกั๋มตู๊ (Nguyễn Cẩm Tú) วิจัยเรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว: 
อาหารริมทางที่กรุงฮานอย (Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại  

Hà Nội)1 โดยมีวัตถุประสงคคื์อ พัฒนาอาหารริมทางเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวของกรุงฮานอย 
ผูว้ิจัยเริ่มจากการส ารวจสภาพการขายอาหารริมทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่กรุงฮานอย 
จากนั้นเสนอแนวทางการพัฒนาอาหารริมทางให้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยว 
ผลการวิจยัพบว่า กรุงฮานอยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารริมทางระดบัโลกเพราะอร่อย
และมีหลากหลายชนิด บ่งบอกลกัษณะนิสยั ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารริมทาง 
ท าใหช้าวต่างชาติเขา้ใจคนในทอ้งถิ่นมากขึน้ อย่างไรก็ตาม การพฒันาศกัยภาพของอาหารรมิทาง
ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญกบัอาหารดัง้เดิมมากกว่าอาหารริมทางแบบสมยัใหม่ที่ไดร้บัอิทธิพลจาก
ต่างประเทศ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นที่ฮานอยในปัจจุบัน อีกประการหนึ่งคือนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติยังกังวลเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพของ
อาหารริมทางใหเ้ป็นผลิตภัณฑด์า้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอ้งใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เช่น  
จัดโปรแกรมทัวรห์ลากหลายและน่าสนใจ มัคคุเทศก์ คนท าอาหาร หรือผู้ให้บริการต้องใจดี  
เป็นมิตร และคลอ่งแคลว่ ที่ส  าคญัอาหารตอ้งสะอาดและปลอดภยั เป็นตน้ 

 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
อาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย: กรณีศึกษาร้านอาหารริมทาง ย่านถนนเยาวราช 

 
1 Nguyễn Cẩm Tú. (2017). Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại Hà Nội (Luận văn Thạc 

sĩ). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.  
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กรุงเทพมหานคร1 มีวัตถุประสงคคื์อ ศึกษาปัจจัยผลกัดันจากตัวผูบ้ริโภคและปัจจัยดึงดูดจาก
อาหารและสภาพแวดล้อมในย่านถนนเยาวราชที่มี อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารริมทางของ
ผูบ้รโิภคชาวไทย โดยหาความสมัพนัธข์องปัจจยัดงักลา่วเพื่อเป็นแนวทางพฒันารา้นอาหารรมิทาง
ในย่านถนนเยาวราช ให้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางร้านอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงและมี
เอกลักษณ์ดา้นอาหารริมทางต่อไป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยผลักดันจากตัวผูบ้ริโภคที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทาง แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ 
ความตอ้งการคน้หาวฒันธรรมทอ้งถิ่น เช่น ไดเ้รียนรูป้ระวติัศาสตรข์องย่านเยาวราช ไดช้ิมอาหาร
ดั้งเดิมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ไดเ้ห็นและสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูค้นในทอ้งถิ่น  
ดา้นความตอ้งการความแตกต่างในชีวิตประจ าวนั เช่น ความตอ้งการหาอาหารที่มีรสชาติแตกต่าง
จากเดิม ความตอ้งการเปลี่ยนบรรยากาศการรบัประทานอาหาร และดา้นความสนใจส่วนบุคคล 
เช่น ชอบหาประสบการณใ์หม่ ชอบบรรยากาศและมีความสขุทกุครัง้ที่ไดร้บัประทานอาหารรมิทาง 
ส่วนปัจจัยดึงดูดจากอาหารและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารริมทาง
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่ เก่ียวกับประสาทสัมผัส ด้านอาหารท้องถิ่น ด้าน  
ความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องด่ืม ด้านความคุ้มค่าของ
อาหาร และดา้นภาพลกัษณช์ื่อเสียงของอาหารริมทาง ปัจจัยหลกัที่มีอิทธิพลต่อการรบัประทาน
อาหารริมทางของผูบ้ริโภคชาวไทยคือ ปัจจัยดึงดูดดา้นความหลากหลายของอาหาร และปัจจัย
ผลักดันด้านความต้องการหลีกหนีเรื่องซ า้ ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยปัจจัยผลักดันมีอิทธิพล
ค่อนขา้งมากในการบรโิภคอาหารรมิทางของชาวไทย  

งานวิจัยเรื่องนี ้แสดงให้เห็นว่า คนไทยต้องการแสวงหาความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมการกินผ่านอาหารไทย อาหารริมทางไทยช่วยใหค้นไทยหลีกหนีการกระท าน่าเบื่อใน
ชีวิตประจ าวัน นิยมบรรยากาศการรับประทานแบบใหม่ที่สนุกและต่ืนเต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของชาวต่างชาติที่ว่า คนไทยเป็นคนรกัสนุก ชอบความบนัเทิง และชอบใชช้ีวิตเรียบง่าย 
สิ่งหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นชดัคือวิถีการใชช้ีวิตที่ไม่ชอบความจ าเจ เปิดรบัความคิดความเชื่อจากชาติ
อ่ืน และน าความรูใ้หม่มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัวิถีชีวิตดัง้เดิมของตน2  

 
1 พิชญา แสงธูป และเจริญชยั เอกมาไพศาล.  (2561, เมษายน - มิถุนายน).  การศกึษาปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดดูที่

มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารริมทางของผูบ้ริโภคชาวไทย: กรณีศึกษารา้นอาหารริมทางย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร.  
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศัน.์  40 (156): 103, 137 – 139. 

2 เปรม สวนสมทุร. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ต ารบัชาววงั: นวตักรรมแหง่โภชณียประณีต. วารสารวิชาการ
นวตักรรมสือ่สารสงัคม. 5(2): 155.  
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งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของภาพลักษณอ์าหารริมทาง ทัศนคติ 
จุดหมายปลายทาง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจกลับมาจุดหมายปลายทาง
ซ ้าของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาย่านเยาวราช1 มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของการรบัรู ้
ภาพลักษณ์อาหารริมทาง ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมายปลายทาง การคล้อยตาม 

กลุม่อา้งอิงที่มีต่อความตัง้ใจกลบัมาเที่ยวซ า้ของนกัท่องเที่ยวในย่านเยาวราช กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
งานวิจยั คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวน 235 คน โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก ผลการวิจัยพบว่าความโดดเด่นของอาหารริมทางสรา้งภาพลักษณ์ที่ ดีในใจของ
นกัท่องเที่ยว ก่อใหเ้กิดทศันคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทาง ส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวตัง้ใจกลบัมาเที่ยว
อีกครัง้  งานวิจยัเรื่องนีบ้่งบอกถึงความส าคัญของภาพลกัษณ์อาหารริมทางที่เยาวราชในสายตา
ของชาวไทยและชาวต่างชาติ เยาวราชคือชุมชนชาวจีน แหล่งการคา้ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะแหล่ ง
อาหารรมิทางหลายชนิด ซึ่งเป็นปัจจยัดงึดดูใจชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะมีรสชาติอร่อยและมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมระหว่างไทยและจีน 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า อาหารริมทาง (Street Food) มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ส าหรบัประเทศไทย เวียดนาม และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาหารริมทางตอบสนองเรื่องปากทอ้งได้
สะดวก รวดเร็ว และทันใจ ช่วยหลีกหนีการท าอาหารและรบัประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน  
เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการรบัประทานอาหาร เป็นแหล่งอาหารที่มีราคาย่อมเยา และมีคณุค่า
ทางอาหาร เป็นโอกาสหางาน หรือแสดงฝีมือการท าอาหาร เป็นแหลง่รวมอาหารหลากหลายและมี
รสชาติแปลกใหม่ส าหรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และพรอ้ม
เรียนรูว้ัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารการกินของประเทศที่ตนเยี่ยมชม อาหารริมทางเป็นแหล่งรองรบั
ผลผลิตทางการเกษตรไดเ้ป็นอย่างดี ช่วยกระจายรายไดสู้เ่กษตรกร ช่วยสนบัสนุนและสรา้งรายได้
ให้แก่ผู ้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารริมทาง  อาหารริมทางเป็นสื่อกลางที่สามารถรกัษาและ
เผยแพร่วัฒนธรรมดา้นอาหารทอ้งถิ่นซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศชาติ 
ดงึดดูนกัท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งส่งผลดีต่อการน ารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ เป็นปัจจยัส าคญัดา้นเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ 

 
 
 

 
1 พิชชานันท์ ช่องรกัษ์. (2561, มกราคม - มิถุนายน). ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของภาพลกัษณ์อาหารริมทาง ทัศนคติ

จุดหมายปลายทาง การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และความตั้งใจกลับมาจุดหมายปลายทางซ า้ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาย่าน
เยาวราช. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ. 9 (17): 1, 15. 
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2.3 ร้านอาหารริมทาง (Street Food) ทีม่ีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร  
รา้นอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะรา้นที่

ปรากฏในหนงัสือ มิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา ประจ าปี 20191  
มิชลินไกด์เป็นคู่มือแนะน าร้านอาหารและที่พัก ซึ่งจัดพิมพ์เป็นประจ าทุกปีใน

ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอ่ืน บางคนเปรียบคู่มือฉบับนีเ้หมือนสถาบัน บางคนเปรียบว่าเป็น
คมัภีรข์องนกัเดินทาง หรือเป็นบรรทดัฐานส าหรบัผูท้ี่ชื่นชอบอาหารคณุภาพชัน้ดี หลายทศวรรษที่
ผ่านมา มิชลินไกด์ มีชื่อเสียงมากจนกลายเป็นหนึ่งในคู่มือที่ ได้รับความนิยมสูงสุด 2 ดังนั้น  
การเลือกรา้นอาหารริมทางที่ปรากฏในหนังสือมิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และ
พังงา ประจ าปี 2019  จึงมีความน่าเชื่อถือ 

ผู้ริเริ่มมิชลินไกด์ คือพี่น้องชาวฝรั่งเศส 2 คน ได้แก่ อองเดร และเอดูอาร ์มิชลิน 
(André and Édouard Michelin) อองเดร มิชลิน มีความรูด้้านวิศวกรรม และ เอดูอาร ์มิชลิน  
เป็นศิลปิน ทั้งสองพี่น้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเชื่อว่าการเดินทางจะท าให้มีพัฒนาการที่  
ก้าวไกล สิ่งประดิษฐ์ชิน้แรกของพวกเขาคือยางรถจักรยานแบบถอดได้ ซึ่งสรา้งชื่อเสียงอย่าง
รวดเร็ว เป็นแรงบันดาลใจผลักดันใหท้ั้งสองคนตั้งเป้าหมายว่า ยางมิชลินของตนตอ้งโด่งดังใน
ตลาดยานยนตท์ี่เพิ่งเกิดใหม่ในช่วงนัน้ ซึ่งประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหมายไว ้แต่เกิดปัญหาที่ 
ผูข้บัขี่ยานยนตต์อ้งเผชิญ เช่น ถนนไม่มีป้ายจราจร ถนนเป็นหลุมบ่อ และเครื่องยนตข์ัดขอ้งบ่อย 
ทั้งสองคนจึงเริ่มคิดค้นวิธีแก้ไข โดยจัดท าคู่มือเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่ผู ้ขับขี่  เช่น  
สถานที่ตัง้ของป๊ัมน า้มัน ศนูยซ์่อมรถยนต ์ตลอดจนรา้นอาหารและที่พักค้างคืน รวมทัง้การจัดตัง้ 
“แผนกวางแผนการเดินทาง” เดิมชื่อว่า “แผนกขอ้มูลส าหรบัการท่องเที่ยวดว้ยยานยนต์” ซึ่งมี
หนา้ที่ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเสน้ทางที่ด่ีที่สดุและสถานที่ส  าคญัต่าง ๆ ระหว่างทางแก่ผูข้บัขี่ และคือ
จดุเริ่มตน้ของคู่มือมิชลินไกด์3  

ผูต้รวจสอบอาหารของมิชลินส่วนใหญ่มีประสบการณห์ลายปีในดา้นรา้นอาหารและ
โรงแรม เช่น หัวหนา้เชฟ หัวหนา้พนักงานเสิรฟ์ หรือพนักงานแนะน าไวน ์แต่ละคนตอ้งฝึกอบรม
อย่างเขม้ขน้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยร่วมท างานกับผูต้รวจสอบที่มีประสบการณส์ูงเพื่อศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก มิชลินจะไม่เปิดเผยตัวตนและปฏิบัติตัวเหมือนลูกค้าธรรมดาคนหนึ่ง 

 
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). มิชลินไกด ์ฉบบักรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพงังา ประจ าปี 2019. หนา้  

155-173; 215-218.  
2 Michelin Travel. (2017). The Michellin Guide: Bangkok 2018. Bangkok: Amarin book Center. No page 

number.  
3 แหล่งเดมิ. Pp. 12, 13, 21. 

http://lib.tat.or.th/Catalog/results.aspx?Ntt=Michelin+Travel.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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รวมถึงช าระค่าใชจ้่ายเองทัง้หมด ท าใหม้ิชลินมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ผูต้รวจสอบอาหาร
ของมิชลินเป็นนักวิจารณ์อาหารมืออาชีพ เชี่ยวชาญในการแสวงหาสุดยอดรา้นอาหาร ทัง้ในดา้น
รสชาติ การตกแต่ง การบรกิาร และบรรยากาศของรา้น1  

หนงัสือ มิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา ประจ าปี 2019 ได้
คดัเลือกรา้นอาหารและโรงแรมที่ดีที่สุด ครอบคลมุกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึง
ภูเก็ตและพังงา รางวัลส าหรับรา้นอาหารที่ผ่านการคัดเลือกประกอบด้วยสัญลักษณ์ 3 อย่าง
ดงัต่อไปนี ้ 

ตาราง 1 แสดงรางวลัมิชลินเป็นสญัลกัษณต่์าง ๆ  

1. 
 

 

ดาวมิชลิน รา้นอาหารท่ีน าเสนออาหารคณุภาพที่ดีที่สดุ โดยพิจารณาจากคณุภาพของ
วัตถุดิบ  เทคนิคการป รุงอาหาร รสชาติอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน  
ความเสมอตน้เสมอปลายของคณุภาพและรสชาติอาหาร 

   สดุยอดรา้นอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสกัครัง้ 

 รา้นอาหารยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การขบัรถออกนอกเสน้ทางเพื่อแวะชิม 

 รา้นอาหารคณุภาพสงูที่ควรค่าแก่การหยดุแวะชิม 

2. 

 

บิบกูรม์องด ์รา้นอาหารที่มีคณุภาพดี อรอ่ย คุม้ค่าในราคาย่อมเยา ไม่เกิน 1,000 บาท  
(ไม่รวมเครื่องดื่ม) ซึ่งเป็นรา้นโปรดของผูต้รวจสอบมิชลิน  

3.  มิชลินเพลท รา้นอาหารที่มีคุณภาพดีระดับหนึ่งที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่และปรุงอย่าง
พิถีพิถนั 

 
รายชื่อรา้นอาหารริมทาง (Street Food) ในกรุงเทพมหานครที่ไดร้บัรางวลัมีจ านวน 

45 รา้น ประกอบด้วย รา้นประเภทอาหารคาวจ านวน 43 รา้น และรา้นประเภทอาหารหวาน
จ านวน 2 รา้น ผูว้ิจยัเลือกศกึษาเฉพาะขอ้มลูที่เก่ียวกบัรา้นอาหารรมิทางประเภทอาหารคาว  

เมื่อศึกษาข้อมูลเก่ียวกับรา้นอาหารริมทางประเภทอาหารคาวที่ได้รบัรางวัลตาม
สญัลกัษณต่์าง ๆ ผลการศกึษาพบว่า 

 
 
 

 
1 Michelin Travel. (2017). The Michellin Guide: Bangkok 2018. Bangkok: Amarin book Center. p. 49, 51.  

http://lib.tat.or.th/Catalog/results.aspx?Ntt=Michelin+Travel.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiehO7ywbLjAhWHK48KHdJADFkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fth.openrice.com%2Fth%2Fbangkok%2Farticle%2F%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2-a7064&psig=AOvVaw0NlMs8O6D9cAqkPq7DEMU4&ust=1563128578572746
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9-byHw7LjAhUPbo8KHSyQCwgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fhappeningbkk.com%2Fpost%2F7425&psig=AOvVaw2ux-o3yq67SX5lJk9urHKy&ust=1563128892895907
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รา้นที่ไดร้บัรางวลัเป็นดาวมิชลินมีจ านวน 1 รา้น  
รา้นที่ไดร้บัรางวลัเป็นบิบกรูม์องดม์ีจ  านวน 30 รา้น  
รา้นที่ไดร้บัรางวลัเป็นมิชลินเพลทมีจ านวน 12 รา้น  

ตาราง 2 แสดงรายชื่อรา้นอาหารรมิทางที่ไดร้บัรางวลัเป็นดาวมิชลิน จ านวน 1 รา้น 

เขต  ชื่อร้าน ชื่ออาหาร  

ฝ่ังพระนคร พระนคร 1. เจ๊ไฝ ไข่เจียวป ู  

ตาราง 3 แสดงรายชื่อรา้นอาหารรมิทางที่ไดร้บัรางวลัเป็นบิบกรูม์องด ์จ านวน 30 รา้น  

เขต  ชื่อร้าน ชื่ออาหาร 

ฝ่ัง 
พระนคร 

ป้อมปราบ 
ศัตรูพ่าย 

1. แอน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 

2. 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิ (สาขาส่ีแยก
โรงพยาบาลกลาง) 

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 

3. เอลวิส สกีุ ้(สาขาซอยยศเส) สกีุ ้
4. เมาเวอรคิ (สาขาซอยยศเส) สกีุ ้

5. 
พูนเลิศเหลาะงาทิ ้นเจ้าเก่า  (สาขาห้าแยก
พลบัพลาไชย) 

ขา้วหนา้ไก่ 

6. นายหมงหอยทอด หอยทอด 

พระนคร 

1. เทนซนั ก๋วยเตี๋ยวเนือ้ 
2. ผดัไทยไฟทะล ุ ผดัไทย 
3. ราดหนา้ยอดผกัสตูร 40 ปี ราดหนา้ 
4. แซ่พุน้ ขา้วหนา้ไก่ 

บางรัก 

1. สว่างบะหมี่กา้มป ู(สาขาส่ีพระยา) บะหมี่กา้มป ู
2. ตัง้ซุ่ยเฮงโภชนา (สาขาพระราม 4) บะหมี่เป็ด 
3. เจรญิแสงสีลม ขา้วขาหม ู
4. โจ๊กปรนิซ ์ โจ๊ก 

สัมพันธวงศ ์

1. ก๋วยจั๊บอว้นโภชนา ก๋วยจั๊บ 
2. ลิม้เหล่าโหงว (สาขาเยาวราช) บะหมี่ 
3. ขา้วผดัปชูา้งเผือก (สาขาเวิง้นครเกษม) ขา้วผดัป ู

ราชเทว ี
1. จ๊ากก่ี ราดหนา้ 
2. โกอ่างขา้วมนัไก่ประตนู า้ (สาขาประตนู า้) ขา้วมนัไก่ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

เขต  ชื่อร้าน ชื่ออาหาร 
 ดินแดง 1. บา้นใหญ่ผดัไทย ผดัไทย 

คลองเตย 1. ก๋วยเตี๋ยวหมรุูง่เรือง ก๋วยเตี๋ยว 
พญาไท 1. อองตอง ขา้วซอย 
ปทมุวนั 1. ไก่ทอดเจกี๊ซอยโปโล (สาขาซอยโปโล) ไก่ทอด 
สาทร 1. เฮียหวานขา้วตม้ปลา ขา้วตม้ปลา 

บางคอแหลม 1. ก๋วยจั๊บมิสเตอรโ์จ ก๋วยจั๊บ 

ฝ่ัง 
ธนบุรี 

บางแค 
1. เจา้นายลกูชิน้ปลา ก๋วยเตี๋ยว 
2. ฉ่อย (สาขาพทุธมณฑลสาย 2) บะหมี่ 

บางบอน 1. สอาดเสวย ก๋วยเตี๋ยว 
คลองสาน 1. สมศกัดิ์ปอูบ (สาขาเจรญิรกั) ปอูบวุน้เสน้ 
จอมทอง 1. วาสนา ขา้วมนัไก่ ขา้วมนัไก่ 

ตาราง 4 แสดงรายชื่อรา้นอาหารรมิทางที่ไดร้บัรางวลัเป็นมิชลินเพลท จ านวน 12 รา้น 

เขต  ชื่อร้าน ชื่ออาหาร 

ฝ่ัง 
พระนคร 

ปทมุวนั 
1. ลง้เลง้ลกูชิน้ปลา ก๋วยเตี๋ยว 
2. เพง้คั่วไก่ (สาขาตลาดสวนหลวง) ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 
3. สม้ต าเจ๊แดง สม้ต า 

พระนคร 
1. นายอว้นเย็นตาโฟบะเต็งเสาชิงชา้ เย็นตาโฟ 
2. ป. โภชยา ไข่เจียวปู1 

บางรกั 
1. เจ๊เจี่ยเย็นตาโฟ เย็นตาโฟ 
2. ทิพ หอยทอดภเูขาไฟ หอยทอด 

สมัพนัธวงศ ์
1. ก๋วยจั๊บนายเอ๊ก ก๋วยจั๊บ 
2. ปาท่องโก๋เสวย (สาขาเยาวราช) ปาท่องโก ๋

บางคอแหลม 1. ขา้วตม้ปลากิมโป๊ ขา้วตม้ปลา 

ฝ่ัง 
ธนบุรี 

วฒันา 1. วฒันาพานิช (สาขาเอกมยั) ก๋วยเตี๋ยวเนือ้ตุ๋น 
บางแค 1. โจ๊กคลองสาน โจ๊ก 

 

 
1 รา้นนีย้งัมีรายการอาหารประเภทอื่นที่มิชลินไกดแ์นะน า ไดแ้ก่ ปลากะพงราดพริกและผดัโป๊ยเซียน 



  30 

2.4 สถานที่ ท่องเที่ ยวยอดนิยมเกี่ ยวกับอาหารริมทาง (Street Food) ใน
กรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาขอ้มูล 2.3 รา้นอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รา้นอาหารริมทางประเภทของคาวที่ไดร้บัรางวลับิบกูรม์องด ์มีจ านวน 30 รา้น ซึ่งเป็นจ านวนมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับรา้นอาหารริมทางที่ไดร้บัรางวลัดาวมิชลินกับรางวัลมิชลินเพลท ผูว้ิจัยจึงเลือก
ศึกษารา้นอาหารริมทางที่ได้รบัรางวัลบิบกูรม์องด์ จากนั้นจัดกลุ่มรา้นอาหารริมทางประเภท
ดงักล่าวตามเขตต่าง ๆ เพื่อตอ้งการทราบว่า รา้นอาหารรมิทางที่ไดร้บัรางวลับิบกรูม์องดส์ว่นใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตใด ผลการศึกษาพบว่า รา้นอาหารริมทางพบทั้งในฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี แต่
กระจายที่ ฝ่ังพระนครมากกว่าฝ่ังธนบุรี โดยฝ่ังพระนครมีจ านวน 25 รา้น ฝ่ังธนบุรีมี 5 รา้น ใน 

ฝ่ังพระนครพบว่ามี 5 เขตที่มีรา้นอาหารรมิทางจ านวน 2 รา้นขึน้ไป โดยจดัเขตตามล าดบัดงันี ้ 

• เขตพระนครมีจ านวน 4 รา้น  

• เขตสมัพนัธวงศม์ีจ  านวน 3 รา้น  

• เขตปอ้มปราบศตัรูพ่ายมีจ านวน 6 รา้น  

• เขตบางรกัมีจ านวน 4 รา้น  

• เขตราชเทวีมีจ  านวน 2 รา้น  

ผูว้ิจัยจึงศึกษาขอ้มูลสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

2.4.1 เขตพระนคร 
ค าว่า พระนคร หมายถึง เมืองหลวง ศูนย์กลางของประเทศ สมัยที่

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รชักาลที่ 1 ทรงยา้ยเมืองหลวงจากฝ่ังตะวนัตก
ของแม่น า้เจา้พระยา (ฝ่ังธนบุรี) มาฝ่ังตะวันออก (ฝ่ังพระนคร) และสรา้งพระบรมมหาราชวังใน
พื ้นที่ดังกล่าว บริเวณนี ้จึงเป็นศูนย์กลางของเมือง หรือเป็น “พระนคร” ของกรุงเทพมหานคร  
เข ต พ ระ น ค รมี ส ถ าน ที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ส า คั ญ จ า น วน ม าก  เช่ น  พ ระ บ รม ม ห า รา ช วั ง  
วัดพระศรีรตันศาสดาราม (วัดพระแก้ว) สนามหลวง พิพิธภัณฑผ์า้ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธิ์) วดัสทุศันเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์) เทวสถานโบสถ์พราหมณ์  เสาชิงช้า  นิทรรศน์รัตนโกสินทร ์ 
ถนนขา้วสาร โลหะปราสาท วดัราชนดัดารามวรวิหาร เป็นตน้1 จากการศึกษาที่อยู่ของรา้นอาหาร

 
1 ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร. (2554). บางกอก บอกเล่า (เรือ่ง). หนา้ 165-189. และ  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2556). ทรพัยากรการท่องเทีย่วไทยชดุภาคกลางและภาคตะวนัออก กรุงเทพมหานคร. หนา้ 55-278. 
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ริมทางจ านวน 4 รา้นในเขตพระนคร พบว่า รา้นเหล่านีต้ั้งอยู่บนถนนวิสุทธิกษัตริย ์ถนนตะนาว 
ถนนดินสอ ถนนมหรรณพ ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณย่านเสาชิงช้า และข้าวสาร  ได้แก่ ร ้านแซ่พุ้น  
(ข้าวหน้าไก่) รา้นราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปี รา้นผัดไทยไฟทะลุ และรา้นเทซันไรเ้ทียมทาน 
(ก๋วยเตี๋ยวเนือ้)1 

2.4.2 เขตสัมพันธวงศ ์
ชื่อเขต “สมัพนัธวงศ์” สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ วัดสัมพันธวงศ ์ซึ่งเป็น 

วดัโบราณที่สรา้งในสมยักรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วดัเกาะแกว้ลงัการาม ต่อมารชักาลที่ 4 เปลี่ยน
ชื่อเป็น วัดสัมพันธวงศาราม เขตนีม้ีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญต่าง ๆ เช่น วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร วดัปทุมคงคาราชวรวิหาร โบสถก์าลหว่าร ์วดัอภุยัราชบ ารุง (วดัญวนตลาดนอ้ย) ตลาดส า
เพ็ง เยาวราช ตลาดเก่าเยาวราช เป็นตน้2 ในเขตสัมพันธวงศ์มีรา้นอาหารริมทาง 3 รา้น อยู่บน
ถนนทรงสวสัดิ์ 1 รา้นคือรา้นลิม้เหล่าโหงว (บะหมี่ลูกชิน้ปลา) และอีก 2 รา้นอยู่บนถนนเยาวราช
คือรา้นก๋วยจั๊บอว้นโภชนาและรา้นขา้วผัดปูชา้งเผือก3 บริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมนุมของ 
ชาวจีนและชาวไทยเชือ้สายจีนเป็นจ านวนมาก ถนนสายนีส้รา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่  5 เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการท าการค้าแก่ชาวจีน ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร  
รา้นทอง รา้นอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร4 เช่นเดียวกับสีลม
และขา้วสาร เยาวราช เป็นแหล่งอาหารรมิทางอนัดบัแรกที่ไดร้บัการแนะน าจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 5 ที่ส  าคัญคือในปี พ.ศ. 2560 เยาวราชเป็นแหล่งอาหารริมทางยอดนิยมที่ดีที่สุด 
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครจากการรบัรองของ CNN6 

 
 
 

 
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). มิชลินไกด ์ฉบบักรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพงังา ประจ าปี 2019. หนา้ 157-

167.  
2 ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร. (2554). บางกอก บอกเล่า (เรือ่ง). หนา้ 230-243. 
3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). มิชลินไกด ์ฉบบักรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพงังา ประจ าปี 2019. หนา้  

159-163.  
4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2556). ทรพัยากรการท่องเทีย่วไทยชดุภาคกลางและภาคตะวนัออก 

กรุงเทพมหานคร. หนา้ 53. 
5 Tourism Authority of Thailand. (2016). Amazing Tastes of Thailand. p. 18.   
6 พิชญทฬัห ์จันทรพ์ุฒ; และ พิภู พุ่มแก้ว. (2560, 17 มีนาคม). สื่อดงัยกกรุงเทพฯ เป็นสวรรค์แห่งสตรีทฟูด 2 ปีซอ้น 

“หอยทอด” ตดิอนัดบัอาหารขึน้ชือ่ระดบัโลก. [วีดีทศัน]์.   
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2.4.3 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
ปอ้มปราบศตัรูพ่าย เป็นหนึ่งในป้อมปืนรกัษาพระนคร 8 ป้อม ตัง้อยู่ตาม

แนวคลองผดุงกรุงเกษม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลที่ 4 ตัง้ชื่อไวค้ลอ้งจอง 
ดงันี ้ป้อมป้องปัจจามิตร ป้อมปิดปัจจานึก ป้อมฮึกเหีย้มหาญ ป้อมผลาญไพรีราบ ป้อมปราบศตัรู
พ่าย ป้อมท าลายแรงปรปักษ์ ป้อมหกัก าลงัดสักร และป้อมพระนครรกัษา ต่อมาเมื่อตวัเมืองขยาย 
มากขึน้ ไม่มีความจ าเป็นในการป้องกันศัตรูจึงมีการรือ้ป้อม ปัจจุบันจึงเหลือแต่ชื่อเขตเท่านั้น  
 เขตนีม้ีสถานที่ส  าคัญเป็นจ านวนมาก เช่น คลองถม ตลาดนางเลิง้  ตลาดโบ๊เบ๊ ชุมชนบา้นบาตร 
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดภูเขาทอง  วัดมังกรกมลาวาส  
วัดพลับพลาไชย เป็นตน้1 จากการศึกษาที่อยู่ของรา้นอาหารริมทางที่ได้รบัรางวัลบิบกูรม์องด์
จ านวน 6 รา้นในเขตนี ้พบว่า มี 2 รา้นตั้งอยู่บนถนนหลวงได้แก่ รา้นก๋วยเต๋ียวคั่วไก่สวนมะลิ 
 รา้นแอนก๋วยเต๋ียวคั่วไก่  และอีก 4 รา้นตั้งอยู่บนถนนพลับพลาไชย ไดแ้ก่ รา้นสุกี ้ยากีเ้มาวริค  
รา้นเอลวิสสกีุ ้รา้นพนูเลิศเหลาะงาทิน้เจา้เก่า (ขา้วหนา้ไก่) และรา้นนายหมงหอยทอด2  

2.4.4 เขตบางรัก 
บางรักเป็นชุมชนชาวต่างชาติและเป็นย่านการค้าส าคัญในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ปัจจุบนัเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มาของค าว่า “บางรกั” สนันิษฐานว่า มาจากค าว่า “รกัษ์” ในค าว่า รกัษา เพราะบรเิวณนีเ้คยเป็น
ท่าเรือส าคัญของกรุงเทพมหานคร มีโรงหมอ*แห่งหนึ่งของชาวต่างชาติซึ่งมีชื่อเสียงมากใน 
การรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บดว้ยวิชาแพทยแ์ผนตะวนัตก ท าใหผู้ค้นรวมตวัมารกัษาที่แห่งนี ้เขตบางรกั
มีสถานที่ส  าคญั เช่น วดัหวัล าโพง วดัพระศรีมหาอมุาเทวี โบสถอ์สัสมัชญั พิพิธภณัฑช์าวบางกอก  
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล สีลม เป็นตน้3 รา้นอาหารริมทางจ านวน 4 รา้นในเขตบางรกัตัง้อยู่ใน
บริเวณใกล้กัน คือ ร้านสว่างบะหมี่ก้ามปู (บะหมี่ เก๊ียวก้ามปูหมูแดง) อยู่บนถนนสี่พระยา  
รา้นตั้งซุ่ยเฮงโภชนา (บะหมี่เป็ดหรือห่านพะโล้) อยู่บนถนนพระรามสี่  รา้นโจ๊กปรินซ์อยู่บน 
ถนนเจรญิกรุง และรา้นเจริญแสงสีลม (ขา้วขาหม)ู อยู่บนถนนสีลม4 สีลมนอกจากเป็นแหลง่เที่ยว

 
1 ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร. (2554). บางกอก บอกเล่า (เรือ่ง). หนา้ 145-157. 
2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). มิชลินไกด ์ฉบบักรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพงังา ประจ าปี 2019. หนา้  

155-165. 
* โรงหมอ หมายถึงที่รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บใหค้นเจ็บป่วย คลา้ยกบัคลินิกในปัจจบุนั 
3 ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร. (2554). บางกอก บอกเล่า (เรือ่ง). หนา้ 116-123. 
4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). มิชลิน ไกด ์2019 กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพงังา. หนา้ 157-168.  
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กลางคืนที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีชื่อเสียงเรื่องอาหารริมทาง เพราะเป็นหนึ่ งในสถานที่ส  าคัญด้าน
อาหารรมิทางในกรุงเทพมหานครที่ไดร้บัการแนะน าจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1  

2.4.5 เขตราชเทวี 
ค าว่า ราชเทวี ตั้งชื่อตามสี่แยกราชเทวี มาจากชื่อสะพานข้ามคลอง

ประแจจีนบนถนนพญาไท ซึ่งตัง้ตามชื่อของสมเด็จพระนางเจา้สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รชักาลที่ 5 ว่า สะพานพระราชเทวี เขตนีม้ีสถานที่
ส  าคญัต่าง ๆ เช่น พระราชวงัพญาไทย อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ชุมชนบา้นครวัเหนือ วังสวนผักกาด 
บา้นตุ๊กตาบางกอกดอลล ์ตลาดนีออนและประตูน า้ เป็นตน้2 จากการศึกษาที่อยู่ของรา้นอาหาร 
รมิทางจ านวน 2 รา้นในเขตราชเทวีพบว่า มี 1 รา้นอยู่บนถนนราชวิถีคือจ๊ากก่ี (ราดหนา้เนือ้)  และ
อีก 1 รา้นอยู่บนถนนเพชรบุรีคือรา้นโกอ่างขา้วมันไก่ประตูน า้3 ซึ่งอยู่ใกลบ้ริเวณย่านประตูน า้  
เป็นย่านการคา้เสือ้ผา้ส าเร็จรูป และเครื่องแต่งกายที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 4 และ
เป็นหนึ่งในแหลง่อาหารรมิทางที่มีชื่อเสียงโดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะน า5 

3. หนังสือน าเทีย่ว  
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส  าคัญยิ่ง สรา้งรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก  

ทุกประเทศจึงมีนโยบายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ประเพณี เทศกาล อาหาร ผลไม ้เป็นตน้ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมชม จ านวน
นกัท่องเที่ยวจึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ หนงัสือน าเที่ยวเป็นหนึ่งในวิธีการประชาสมัพนัธ์
ประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น   
3 ประเด็น ไดแ้ก่ ความหมายของหนงัสือน าเที่ยว ประโยชนข์องหนงัสือน าเที่ยว และลกัษณะของ
หนงัสือน าเที่ยว เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัหนงัสือน าเที่ยวมากขึน้ 

 
1 Tourism Authority of Thailand. (2016). Amazing Tastes of Thailand. p. 18.   
2 ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร. (2554). บางกอก บอกเล่า (เรือ่ง). หนา้ 200-205. 
3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). มิชลินไกด ์ฉบบักรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพงังา ประจ าปี 2019. หนา้  

159-163.  
4 ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร. (2554). บางกอก บอกเล่า (เรือ่ง). หนา้ 203. 
5 Tourism Authority of Thailand. (2016). Thainess through Thai Food. pp. 47-55.  
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3.1 ความหมายของหนังสือน าเทีย่ว 
หนังสือน าเที่ยว (guidebook) เป็นหนังสือชนิดหนึ่งที่เขียนขึน้เพื่อช่วยนักท่องเที่ยว 

ลักษณะการเขียนมีตั้งแต่เขียนอย่างไม่ประณีตจนถึงการเขียนที่ใช้ภาษาสละสลวย หนังสือ 

น าเที่ยวท่ีดีที่สดุ คือ หนงัสือที่เด่นในดา้นการใหค้วามรู ้ดา้นลีลาการเขียน และน่าอ่าน1 
มีการอธิบายเก่ียวกบัความหมายของหนงัสือน าเที่ยว หรือ guidebook ดงัต่อไปนี ้
หนงัสือชนิดหน่ึงที่ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานที่ต่าง ๆ แก่ผูเ้ดินทางหรือนกัท่องเที่ยว2   
หนงัสือชนิดหนึ่งที่ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานที่ เช่น เมือง พืน้ที่ ภมูิภาค หรือ ประเทศแก่

นกัท่องเที่ยว หรือเป็นหนงัสือที่ใหข้อ้มลูหรือค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อช่วยใหผู้อ่้านสามารถปฏิบติัตาม
หรือเขา้ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึน้3  

จากค าจ ากดัความขา้งตน้ สรุปไดว้่า หนงัสือน าเที่ยว คือ หนงัสือชนิดหนึ่งที่ใหข้อ้มลู
หรือค าแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกับสถานที่  เช่น เมือง ภูมิภาค หรือ ประเทศ แก่นักเดินทางหรือ
นักท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผูอ่้านสามารถปฏิบัติตามหรือเขา้ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึน้  
ในงานวิจัยนี ้หนังสือน าเที่ยวคือ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับอาหารริมทางประเภทของคาวที่
ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดร้บัรางวัลบิบกูรม์องดจ์ากหนังสือ  
มิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา ประจ าปี 2019  เพื่อช่วยใหน้ักศึกษา 
ชาวเวียดนามพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมเก่ียวกบัอาหารรมิทางในกรุงเทพมหานคร  

3.2 ประโยชนข์องหนังสือน าเทีย่ว  
การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมส าคญัยิ่งของทุกประเทศ เพราะน ารายไดเ้ขา้สู่

ประเทศเป็นจ านวนมาก สรา้งอาชีพ พัฒนาคุณภาพดา้นการบริการ และผลกัดันเรื่องสันติภาพ
และการแลกเปลี่ยนทางดา้นวฒันธรรมระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวจึงเป็นทรพัยส์มบติัที่ล  า้ค่า
ของทุกประเทศ การสรา้งและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศด้านการท่องเที่ยวคือหน้าที่
ส  าคัญเพื่อให้เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่สรา้งความประทับใจ “ Impressive Vietnam”  
ในเวทีโลก รฐับาลเวียดนามมีนโยบายหนึ่งในการสรา้งและประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณข์องประเทศ

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2545).  พจนานกุรมศพัทว์รรณกรรมองักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  หนา้ 204.  
2 A S Hornby, Leonie Hey and Suzanne Holloway. (2015). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

English.  p. 677. “Guidebook is a book that gives information about a place for travelers or tourists.” 
3 Heinle Cengage Learning. (2014). Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. p. 645. 

“Guidebook is a book that gives tourists information about a town, area, or country; a book that gives you 
information or instructions to help you do or understand something.” 
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ดา้นการท่องเที่ยว คือ ให้ความส าคัญกับการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยให้ความส าคัญของ  
การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสิ่งพิมพต่์าง ๆ เช่น หนงัสือน าเที่ยว คู่มือ แผนที่ โบรชวัร ์เป็นตน้1 

ขอ้มูลต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในหนังสือน าเที่ยวมักได้รบัการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การท่องเที่ยว ส านักพิมพ์ Lonely Planet ผู้ผลิตหนังสือน าเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและ 
Frommers ชุดหนังสือน าเที่ยวที่มีชื่อเสียงประสบความส าเร็จอย่างมาก เพราะสามารถท าให้ 
ทุกคนเชื่อมั่นในชื่อเสียงเก่ียวกับการใหข้อ้มูลที่ดี หนังสือน าเที่ยวใหข้อ้มูลเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ทัง้หมดที่ผูอ่้านตอ้งการภายในเล่มเดียว โดยไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพาแบตเตอรี่หรืออินเทอรเ์น็ตเพื่อ
เขา้ถึงแหลง่ขอ้มลู ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีหนงัสืออยู่ในมือก็จะมีขอ้มลูที่ตอ้งการไดท้นัที2 แสดงให้
เห็นว่าหนงัสือน าเที่ยวมีความน่าเชื่อถือและมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อนกัเดินทางหรือนกัท่องเที่ยว 

โครงสรา้งของหนังสือน าเที่ยวมักสรา้งขึน้เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ที่ผูอ่้าน
เป็นชาวต่างชาติ และต้องการค าแนะน าในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม หนังสือน าเที่ยวมี
ความหมายมากกว่าการให้ค าแนะน าเก่ียวกับเทคนิคในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 
เพราะหนงัสือน าเที่ยวบอกทัง้ความมุ่งหมายของการเดินทางไปเยี่ยมชมและเหตผุลที่แทจ้ริงซึ่งอยู่
เบือ้งหลงัความมุ่งหมายเหลา่นัน้3 

หนังสือน าเที่ยวมีประโยชน์ สรา้งความสุขหลากหลายรูปแบบ เพราะเป็นแหล่ง 
ความบนัเทิงเมื่อเขา้รา้นหนังสือและตอ้งการขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยว การหาหนังสือน าเที่ยวเพื่อ
เปิดพลิกไปพลิกมา หรืออ่านและดอูย่างจรงิจงั การเลือกอ่านหนงัสือดา้นการท่องเที่ยวเป็นหนทาง
น าสู่ความฝัน สรา้งแรงบันดาลใจส าหรบัการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต และเป็นวิธีฆ่าเวลา  

อีกรูปแบบหนึ่ ง 4 เห็นได้ว่านอกจากให้ความรู้หลากหลายด้าน หนังสือน าเที่ ยวยังสร้าง 
ความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน 

ขอ้มลูในหนังสือน าเที่ยวเป็นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องเก่ียวกับที่พักและอาหาร5 หนังสือน าเที่ยวมีขอ้ดี คือ จะไม่พบปัญหาเหมือนอุปกรณ์ดิจิตอล 

 
1 Nguyễn Anh Tuấn. (2019). Xây dựng và quảng bá thương hiệu Du lịch Việt Nam. (trực tuyến).  
2 Anne Sutherland Smith. (2019). The Truth about Travel Guide books. (Online). 
3 Anna Blennow and Stefano Fogelberg Rota. (2019). Rome and the Guidebook Tradition from the Middle 

Ages to the 20th Century. p. 6. 
4 Micol Mieli. (2017). The value of travel guidebooks in the digital age (Master’s thesis). Lund University, 

Sweden. p. 63.  
5 Micol Mieli. (2017). The value of travel guidebooks in the digital age (Master’s thesis). Lund University, 

Sweden. p. 53. “ In many cases, following the information given in a guidebook is an assurance of quality and 
standard, especially for accommodation and food.” 
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เช่น แบตเตอรี่หมด หยุดท างานกะทนัหนั  ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต หรือโดนขโมย หนงัสือ
น าเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่เชื่อถือได ้ไม่บกพร่องในการท างาน หรือโดนขโมยไประหว่างการท่องเที่ยว 1 
ถึงแม้ผู้อ่านไม่สามารถโต้ตอบข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือน าเที่ยวได้เหมือนในอุปกรณ์ดิจิตอล  
แต่ผู้อ่านสามารถเขียนบันทึกและแสดงความเห็นโดยเน้นข้อความส าคัญให้เห็นชัด วงกลม  
ท าเครื่องหมายช่วยจ าหรือแนบสิ่งของที่ต้องการได้ เป็นต้น ยิ่งกว่านั้นคือ หนังสือน าเที่ยวมี  
ความเป็นส่วนตัว การเขียนบันทึกหรือท าเครื่องหมายต่าง ๆ ท าใหห้นังสือน าเที่ยวมีเอกลักษณ์
เฉพาะ และเชื่อมโยงกบัประสบการณเ์ดินทางของเจา้ของ2 การพกพาหนงัสือติดตวัตลอดจะท าให้
ผู ้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวเชื่อมั่ นในตัวเองมากขึ ้นถ้าเกิดปัญหาที่ ไม่คาดหมายระหว่าง  
การเดินทาง 

ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า หนังสือน าเที่ยวมีบทบาทส าคัญช่วย
เสริมสรา้งและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีดา้นการท่องเที่ยวของประเทศ และมีประโยชนต่์อ
ผูอ่้านและนักท่องเที่ยว หนังสือน าเที่ยวมีขอ้มูลหลากหลายที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือ ท าใหท้ราบ
ความมุ่ งหมายและเหตุผลที่แท้จริงของการเดินทาง สามารถเขียนบันทึกส่วนตัวหรือท า
เครื่องหมายต่าง ๆ และแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้กับอปุกรณดิ์จิตอล หนังสือน าเที่ยวจึงเป็นแหล่ง
ความบนัเทิงรูปแบบหน่ึง  

3.3 ลักษณะของหนังสือน าเทีย่ว  
เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะของหนังสือน าเที่ยวมากขึน้ ผูว้ิจัยจึงศึกษารูปแบบและเนือ้หา

ของหนงัสือน าเที่ยวของประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลีใต ้และ
ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวนทัง้หมด 5 เลม่ ไดแ้ก่ หนังสือน าเทีย่วจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา Vietnam 

Tourist Guidebook, Panduan Visata Jawa Tengah, Around the World in Seoul Around 

the World in Seoul (World Travel in Seoul-Story Guidebook) และ Osaka Guidebook ซึ่ง
เป็นของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กรมการท่องเที่ยว
แห่งชาติเวียดนาม กรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจังหวัดชวากลางแห่งประเทศอินโอนีเซีย   

 
1 Micol Mieli. (2017). The value of travel guidebooks in the digital age (Master’s thesis). Lund University, 

Sweden. p. 58. “The reliability of the guidebook is especially brought up in consideration of the shortcomings of 
technology: while a digital device can run out of battery, stop working for any reason, not connect to the internet or 
be stolen, the guidebook is a reliable object that will not likely break or be stolen during the trip.” 

2 Micol Mieli. (2017). The value of travel guidebooks in the digital age (Master’s thesis). Lund University, 
Sweden. pp. 64, 65. 
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กรมนโยบายดา้นการท่องเที่ยวกรุงโซล เกาหลี และกรมการท่องเที่ยวและแบบแผนเมืองโอซากา้
แห่งประเทศญ่ีปุ่ น ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 5 แสดงรายชื่อหนงัสือน าเที่ยวของ 5 ประเทศ 

 ชื่อหนังสอื ผู้แต่ง ประเทศ 

1. 
หนังสือน าเทีย่วจังหวดัภูเก็ต กระบี่ 
พังงา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(Tourism Authority of Thailand) 

ไทย 

2. Vietnam Tourist Guidebook 
กรมการท่องเที่ยวแหง่ชาติเวียดนาม 
(Viet Nam National Administration of 
Tourism) 

เวียดนาม 

3. Panduan Visata Jawa Tengah 

กรมการท่องเที่ยวและวฒันธรรมจงัหวดั
ชวากลางแห่งประเทศอินโอนีเซยี (Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa 
Tengah) 

อินโดนีเซีย 

4. Around the World in Seoul 
(World Travel in Seoul-Story Guidebook) 

กรมนโยบายดา้นการท่องเที่ยวกรุงโซล 
เกาหลี 
(Seoul Metropolitan Government,  
Tourism Policy Division, Republic of Korea) 

เกาหลีใต ้

5. Osaka Guidebook 
กรมการท่องเที่ยวและแบบแผนเมืองโอ
ซากา้แห่งประเทศญ่ีปุ่ น 
(Osaka Convention & Tourism Bureau)  

ญ่ีปุ่ น 

 
หนังสือน าเที่ยวจังหวัดภู เก็ต กระบี่  พังงา1 ให้ความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร ์

ประวติัศาสตร ์วิถีชีวิต กิจกรรมการท่องเที่ยว เทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ ของคนทอ้งถิ่นใน
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา เริ่มต้นน าเสนอด้วยภาพแผนที่จังหวัด จากนั้นคือการจัดล าดับ
เนือ้หาด้านต่าง ๆ โดยมีตัวอักษรมากกว่าภาพประกอบ ภาพประกอบจะแทรกในเนือ้หาหรือ
จัดแยกหน้าเด่ียวต่างหาก ส่วนทา้ยเล่มมีขอ้มูลเก่ียวกับการเดินทาง เรื่องที่พัก อาหารพืน้เมือง 
สินคา้ที่ระลกึ 

Vietnam Tourist Guidebook2 เป็นหนังสือน าเที่ยวที่ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับภูมิประเทศ 
ภมูิอากาศประวติัศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม ชุดการแต่งกาย อาหารการกิน วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

 
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2545). หนงัสอืน าเทีย่วจงัหวดัภูเก็ต กระบี ่พงังา.                          
2 Vietnam National Administration of Tourism. (2016). Vietnam Tourist Guidebook. 
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และสถานที่ท่องเที่ยว 63 จงัหวดัในประเทศเวียดนาม โดยใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนแ์ก่นกัท่องเที่ยว 
เช่น แผนที่แต่ละจงัหวดั การขอวีซ่า การเดินทาง ที่พกั รา้นอาหาร ที่ซือ้ของ แหลง่บนัเทิง และดชันี
ทา้ยเลม่ โดยภาพประกอบในหนงัสือมีนอ้ย 

หนังสือน าเที่ยว Panduan Visata Jawa Tengah1 ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับความเป็นมา 
สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวฒันธรรม ประเพณี เทศกาล งานหตัถกรรมทอ้งถิ่น และอาหารการกิน โดย
เริ่มต้นด้วยแผนที่ระบุต าแหน่งแต่ละเมืองในเกาะชวา จากนั้นจึงให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว ้ 

หนั งสื อน า เที่ ย ว  Around the World in Seoul (World Travel in Seoul-Story 

Guidebook) 2 เล่าเรื่องโดยใช้ตัวการต์ูนชาวต่างชาติเป็นผู้รายงานข่าวด้านการท่องเที่ยวของ
วารสาร ชีวิตและไลฟ์สไตลย์อดนิยม (Living & a popular Lifestyle magazine) เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล เช่น จีน ญ่ีปุ่ น 
เวียดนาม ฟิลิปปินส ์อเมริกา เยอรมัน เป็นตน้ แสดงขอ้มูลเก่ียวกับสถานที่ส  าคัญ อาหารการกิน 
วิถีชีวิต เป็นตน้ มีแผนที่ช่วยบอกทางในแต่ละพืน้ที่ ทา้ยเล่มมีพืน้ที่ใหเ้จา้ของหนังสือจดบันทึก
แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเอง และใหข้้อมูลส าคัญที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้อง
ทราบ เช่น เครื่องแบบและโทรศัพทข์องต ารวจการท่องเที่ยว เครื่องแบบของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดา้น
การท่องเที่ยว และศูนยร์บัการฟ้องรอ้งจากนักท่องเที่ยว หนังสือเล่มนีม้ีการจัดแต่งภาพประกอบ 
แผนที่ เครื่องหมายต่างๆ 

หนังสือน าเที่ยว Guidebook of Osaka3  ให้ความรูเ้ก่ียวกับเมืองโอซาก้า ตั้งแต่ 

แผนที่การเดินทาง วฒันธรรม อาหารการกิน  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนทอ้งถิ่น กิจกรรม
การท่องเที่ยว กีฬา แหล่งซือ้ของหรือแหล่งบนัเทิงยามค ่าคืน ตลอดจนขอ้มลูพืน้ฐานที่นกัท่องเที่ยว
ควรทราบ เป็นตน้ ซึ่งเป็นเนือ้หาที่คลา้ยกบัหนงัสือน าเที่ยวเลม่อ่ืน สิ่งที่พิเศษคือ การใชส้ญัลกัษณ์
แทนตัวอักษร มีการปรับเปลี่ยนขนาดภาพประกอบอย่างเหมาะสม จัดแต่งสัญลักษณ์และ
ภาพประกอบอย่างสวยงาม ที่ส  าคญัคือการเพิ่มรหสัคิวอาร ์(คิวอารโ์คด้) ส าหรบัสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคญัเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้

การศึกษาตัวอย่างเนื ้อหาจากหนังสือน าเที่ยวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
พบว่า หนงัสือน าเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มตน้ดว้ยแผนที่ระบุต าแหน่งของสถานที่ เมือง จงัหวดั ประเทศ 

 
1 Dinas kebudayaan dan. Panduan Wisata Jawa Tengah. 
2 Seoul Metropolitan Government, Tourism Policy Division, Republic of Korea. (2015). Around the World in 

Seoul World Travel in Seoul-Story Guidebook.   
3 Osaka Convention and Tourism Bureau. Guidebook of Osaka.   



  39 

หรือบอกทางโดยการแทรกแผนที่เล็ก ๆ ในสถานที่ของแต่ละบท จากนัน้คือการแบ่งเนือ้หาและให้
ความรูห้ลายดา้น เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร  
การกิน เป็นต้น ในส่วนท้ายเล่มมักจะมีข้อมูลพื ้นฐานที่มีประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก 
รา้นอาหาร แหล่งซื ้อของ สถานีและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อต ารวจการท่องเที่ยว ศูนย์รับ 

การฟ้องรอ้งจากนกัท่องเที่ยว เป็นตน้ และมีส่วนเขียนบนัทึกแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์
ของตน พรอ้มทัง้ดชันีทา้ยเล่มเพื่อคน้หาสิ่งที่ตอ้งการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ลกัษณะส าคญัของ
หนังสือน าเที่ยวคือการจัดแต่งและขนาดของภาพประกอบที่สวยงาม เพิ่มการใชส้ญัลกัษณ์แทน
การอธิบายด้วยตัวอักษรในกรณีจ าเป็น และสามารถเพิ่มรหัสคิวอาร ์(คิวอารโ์คด้) เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยวเมื่อตอ้งการสอบถามขอ้มลูรายละเอียดเพิ่มเติม   

จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาสร้างหนังสือน าเที่ ยว
“กรุงเทพมหานครกบัอาหารรมิทาง (Street Food)” ส าหรบันกัศกึษาชาวเวียดนามในล าดบัต่อไป 
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บทที ่3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
จดุประสงคข์องการท าวิจยัครัง้นีคื้อ การสร้างหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับ

อาหารริมทาง (Street Food)” ส าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม  เพื่ อช่วยให้นักศึกษา 
ชาวเวียดนามพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมไทย ซึ่งผูว้ิจัยจะด าเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองเบือ้งตน้ กรณี one shot case study1 คือ ทดลองกบักลุม่เป้าหมายกลุ่มเดียว 
และไม่มีการทดสอบก่อนการทดลอง หลังจากนั้นจึงน าผลการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
สรุปผลตามที่คน้พบ  โดยด าเนินการวิจยัตาม 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสรา้งเครื่องมือวิจยั 
2. การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
3. การหาคณุภาพของหนงัสือน าเที่ยว 

1. การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
ผู้วิจัยสรา้งเครื่องมือวิจัยโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องทั้งของไทยและ

เวียดนาม และสรา้งเครื่องมือวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

ผูว้ิจยัแบ่งประเด็นการศกึษาเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่  
1.1.1 ศึกษาอาหารและวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านความหมายของอาหารและ

วฒันธรรมซึ่งประกอบดว้ยความหมายของอาหารและความหมายของวฒันธรรม ดา้นอาหารไทย
ซึ่งประกอบดว้ยการศกึษาความสมัพนัธข์องชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย และลกัษณะเฉพาะของ
อาหารไทย ไดแ้ก่ วตัถดิุบ และรสชาติ 

1.1.2 ศึกษาอาหารริมทาง (Street Food) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ประเด็น 
ไดแ้ก่ ความหมายของอาหารริมทาง ความส าคญัของอาหารรมิทาง รา้นอาหารริมทางที่มีชื่อเสียง
ในกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกเฉพาะรา้นอาหารริมทางที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเภท 

บิบกูรม์องด ์(Bib Gourmand) ที่ปรากฏในหนังสือ มิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 
และพังงา ประจ าปี 2019 เนื่องจากรา้นอาหารรมิทางในกรุงเทพฯ ไดร้บัรางวลัประเภทดงักล่าวมี

 
1 ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน. หนา้ 120.  
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จ านวนมากที่สดุ และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพมหานครที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารรมิทาง 
(Street Food)  

1.1.3 ศึกษาหนังสือน า เที่ ยว  โดยแบ่ งการศึกษาเป็น  3 ป ระเด็น  ได้แก่ 
ความหมายของหนงัสือน าเที่ยว ประโยชนข์องหนงัสือน าเที่ยว และลกัษณะของหนงัสือน าเที่ยว  

1.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูภาคสนามที่ประเทศไทยและที่เวียดนาม ดงันี ้

1.2.1 การเก็บข้อมูลภาคสนามที่ประเทศไทย ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับ
รา้นอาหารริมทางที่ปรากฏในหนังสือ มิชลินไกด ์ฉบับกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา 
ประจ าปี  2019 พบว่า ร้านอาหารริมทางที่ ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเภทบิบกูร ์มองด ์ 
(Bib Gourmand) มีจ านวน 30 รา้น โดยกระจายอยู่ในฝ่ังพระนครจ านวน 25 รา้น และฝ่ังธนบุรี
จ านวน 5 รา้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะฝ่ังพระนคร พบว่า เขตที่มีรา้นอาหารริมทางจ านวน  
2 ร้านขึน้ไป ได้แก่ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก และ 

เขตราชเทวี ผู ้วิจัยจึงส ารวจรา้นอาหารริมทางที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเภทบิบกูรม์องด ์ 
(Bib Gourmand) และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดา้นอาหารรมิทางใน 5 เขตดงักล่าวเพื่อสงัเกต 
สมัภาษณ ์เก็บภาพ และรบัประทานอาหาร เพื่อน าขอ้มลูทัง้หมดมาสรา้งเป็นบทอ่านหลกั  

1.2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามที่ประเทศเวียดนาม ผู้วิจัยส ารวจอาหาร 
ริมทางที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ สังเกตบรรยากาศการขายอาหารริมทาง เก็บภาพและ
รบัประทานอาหารริมทางที่นครโฮจิมินห์เมื่อวันที่  12 ตุลาคม – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และ 
กรุงฮานอยเมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อน าขอ้มูลมาสรา้งเป็นบท
อ่านเสริมเก่ียวกับอาหารริมทางเวียดนามที่มีลักษณะใกลเ้คียงกับอาหารริมทางไทยเพื่อช่วยให้
นกัศกึษาชาวเวียดนามเขา้ใจง่ายขึน้ 

1.3 การสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
1.3.1 ผูว้ิจยัสรา้งหนงัสือน าเที่ยว 8 บท ไดแ้ก่  

บทท่ี 1 ก รุง เทพมหานคร ส วรรค์ แห่ งอ าห ารริม ทาง  กล่ าวถึ ง 
ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร สถานที่ ท่ องเที่ ยวยอดนิยมเรื่องอาหารริมทางและ 
ความหลากหลายของอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครทั้งในดา้นรูปแบบการขายและประเภท
อาหารรมิทาง และความหลากหลายของอาหารรมิทางเวียดนาม 

บทท่ี 2  อาหารริมทางกับการเดินทาง  กล่าวถึงภาพรวม 5 เขตที่มี
ชื่อเสียงดา้นอาหารรมิทาง ไดแ้ก่ เขตพระนคร เขตสมัพนัธวงศ ์เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตบางรกั 
และเขตราชเทวี การเดินทางไปถึงรา้นอาหารริมทาง เช่น ตุ๊กตุ๊ก เรือรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง แท็กซี่ 
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รถประจ าทาง รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใตดิ้น และการเดินทางในประเทศเวี ยดนาม เช่น รถซิกโล  
(xe Xích Lô) รถจกัรยานยนตร์บัจา้ง แท็กซี่ รถประจ าทาง 

บทท่ี 3  ผดัไทยเสาชิงชา้ กล่าวถึงความเป็นมาของเขตพระนคร แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขต คือ เสาชิงชา้ เทวสถาน นิทรรศนร์ตันโกสินทร ์จากนัน้กล่าวถึง
ลกัษณะเฉพาะของอาหารริมทางที่ไดร้บัรางวัลมิชลินไกด์ ไดแ้ก่ ผัดไทย ก๋วยเต๋ียวเนือ้ ราดหน้า  
ขา้วหนา้ไก่ และเฝอสา่ว (phở xào) ซึ่งเป็นอาหารรมิทางเวียดนามที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัผดัไทย 

บทท่ี 4  บะหมี่เยาวราช  กล่าวถึงความเป็นมาของเขตสัมพันธวงศ ์
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ เยาวราชและวดัไตรมิตร จากนัน้กล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของ
อาหารริมทางที่ได้รบัรางวัลมิชลินไกด์ ได้แก่ บะหมี่ลูกชิน้ปลา ก๋วยจั๊บ ข้าวผัดปู และ บะหมี่
ลูกชิน้ปลาผงกะหรี่ (Mì cá viên cà ri) ซึ่งเป็นอาหารริมทางเวียดนามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
บะหมี่ลกูชิน้ปลาของไทย 

บทท่ี 5  สุกีภู้เขาทอง กล่าวถึงความเป็นมาของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ วัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง) และตลาดนางเลิง้ จากนั้น
กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของอาหารริมทางที่ได้รบัรางวัลมิชลินไกด์ ได้แก่ สุกี ้ ก๋วยเต๋ียวคั่วไก่  
ขา้วหนา้ไก่ และหอยทอด และเหลา (Lẩu) ซึ่งเป็นอาหารริมทางเวียดนามที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
สกีุไ้ทยประเภทหมอ้ไฟ 

บทท่ี 6  ข้าวขาหมูสีลม กล่าวถึงความเป็นมาของเขตบางรัก แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ สีลมและวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จากนัน้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะ
ของอาหารริมทางที่ไดร้บัรางวัลมิชลินไกด์ ไดแ้ก่ ขา้วขาหมู บะหมี่เป็ดพะโล ้บะหมี่เก๊ียวก้ามปู 
หมูแดง และโจ๊ก และเกิมถิดคอเต่า (Cơm thịt kho trứng) ซึ่งเป็นอาหารริมทางเวียดนามที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัขา้วขาหม ู

บทท่ี 7 ขา้วมนัไก่ประตูน ้า กลา่วถึงความเป็นมาของเขตราชเทวี แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ประตูน า้และตลาดนีออน จากนั้นกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของ
อาหารริมทางที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ ได้แก่ ข้าวมันไก่และราดหน้าเนื ้อ และเกิมก่าตามก่ี  
(Cơm gà Tam Kỳ) ซึ่งเป็นอาหารรมิทางเวียดนามที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัขา้วมนัไก่ 

บทท่ี 8 อาหารริมทางกับวิถีชีวิตของคนไทยในกรุงเทพมหานคร 
กล่าวถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความหลากหลายของอาหารริมทางใน
กรุงเทพมหานคร บ่งบอกวิถีชีวิตของคนไทยในเมืองหลวงที่ เก่ียวข้องกับอาหารริมทาง และ
กลา่วถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารรมิทาง 
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1.3.2 สร้างแบบทดสอบท้ายบท แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ เพื่อ
ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมเก่ียวกับอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครหลงัอ่านจบ
แต่ละบท เกณฑก์ารผ่านคือรอ้ยละ 60  

1.3.3 สรา้งแบบทดสอบหลงัเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวนทัง้หมด 50 ขอ้ 
เพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครหลงัจากอ่าน
หนงัสือน าเที่ยวและวดัประสิทธิภาพของหนงัสือน าเที่ยว เกณฑก์ารผ่านคือรอ้ยละ 60  

1.3.4 น าหนงัสือน าเที่ยวที่สรา้งเสรจ็สมบูรณใ์หอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบครัง้สดุทา้ย จากนัน้ผูว้ิจยัด าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือวิจัยครัง้นีต้อ้งการกลุ่มเป้าหมายที่เรียนภาษาไทยระดับสูง ผูว้ิจัยจึงก าหนด

กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย
ดานัง (University of Foreign Languages Studies, The University of Danang) เนื่องจากใน
หลกัสตูรนีม้ีรายวิชาอารยธรรมไทย ซึ่งมีเนือ้หาสว่นหนึ่งเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  

3. การหาคุณภาพของหนังสือน าเทีย่ว 
หนังสือน าเที่ยวเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมรูปแบบหนึ่ ง เพราะเป็นหนังสือที่ เสริมสรา้ง 

ความเข้าใจและให้ความรูห้ลายด้าน เช่น ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม อาหาร  
การกิน เป็นต้น ดังนั้นการหาคุณภาพของหนังสือน าเที่ยวจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือ 
อ่านเพิ่มเติม โดยมี 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การหาคุณภาพของหนังสือจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
และการหาคณุภาพของหนงัสือโดยการน าไปทดลองกบันกัศกึษาชาวเวียดนาม  

3.1 การหาคุณภาพของหนังสือจากผู้เชี่ยวชาญ 
ในการหาคุณภาพของหนังสือครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน 2 ชนิด ได้แก่  

แบบประเมินความคิดเห็นส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญ และแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ
กบัจดุประสงคท์างการเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1.1 สร้างแบบประเมินความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งเนื ้อหา 
การประเมินเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรูปเล่ม ดา้นเนือ้หา ดา้นภาษา ดา้นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
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ทางการเรียน และดา้นคุณค่าและประโยชนท์ี่ไดร้บั ก าหนดระดับความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ
ส าหรบัคณุภาพของหนงัสือเป็น 5 ระดบั ดงันี ้1 

คะแนน 5 (มากที่สดุ) หมายถึง  คณุภาพดีมาก 
คะแนน 4 (มาก)  หมายถึง  คณุภาพดี 
คะแนน 3 (ปานกลาง) หมายถึง  คณุภาพปานกลาง 
คะแนน 2 (นอ้ย)  หมายถึง  ตอ้งปรบัปรุงคณุภาพ 
คะแนน 1 (นอ้ยที่สดุ) หมายถึง  ไม่มีคณุภาพ 

3.1.2 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ 
ทางการเรียน เพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญประเมินว่า ค าถามในแบบทดสอบท้ายบทและแบบทดสอบ 

หลงัเรียนวดัไดต้รงกบัจดุประสงคท์ี่ก าหนดหรือไม่ โดยใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้2 
ถา้แน่ใจว่า ค าถามวดัไดต้รงจดุประสงค ์  ได ้ + 1 คะแนน 
ถา้ไม่แน่ใจว่า ค าถามนัน้วดัไดต้รงจดุประสงค ์ ได ้  0  คะแนน 
ถา้แน่ใจว่า ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงจดุประสงค ์  ได ้ - 1 คะแนน 

3.1.3 น าแบบประเมิน 2 ชนิดดังกล่าวส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเรียบรอ้ยแล้ว ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัย  

พรอ้มกับแบบประเมิน 2 ชนิดขา้งตน้ส่งให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย ์

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. 
เปรม สวนสมทุร เพื่อช่วยประเมินคณุภาพของหนงัสือน าเที่ยว  

3.1.4 น าผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านมาค านวณเพื่อประเมินคณุภาพ
ของเครื่องมือวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

3.1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือน าเที่ ยวจากแบบประเมิน 
ความคิดเห็นส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญ โดยใชเ้กณฑด์งันี3้ 

 
 
 

 
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2554). สถิต ิวิจยั และประเมินผลการศกึษา: เอกสารการสอนชดุวิชา 20302  

(หน่วยที ่9-15). หนา้ 10-34.  
2 ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน. หนา้ 189.  
3 ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ). (2550, 1 ตลุาคม 2551 - 30 กนัยายน). รายงาน

ประจ าปี 2551.  หนา้ 19. 
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ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.51 – 5.00  หมายถึง    ผลการประเมินระดบัดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 – 4.50  หมายถึง    ผลการประเมินระดบัดี 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง    ผลการประเมินพอใช ้
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.51 – 2.50  หมายถึง  ผลการประเมินควรปรบัปรุง 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 – 1.50  หมายถึง  ผลการประเมินตอ้งปรบัปรุง  

ตาราง 6 แสดงคะแนนการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

รายการการประเมิน 
คะแนนจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 
1. ด้านรูปเล่ม 

1.1 ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม 5 4 4 4.33 ดี 

1.2  ลกัษณะตวัอกัษรเหมาะสมชดัเจน 3 2 4 3 พอใช ้

1.3  ภาพประกอบเหมาะสม ส่ือความหมาย 3 4 4 3.67 ดี 
2. ด้านเนือ้หา 

2.1  สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้ 4 4 3 3.67 ดี 

2.2  มีความถกูตอ้งทางวิชาการ 3 4 4 3.67 ดี 

2.3  การอธิบายเนือ้หาชดัเจน 4 4 5 4.33 ดี 

2.4  จดัล าดบัเนือ้หาเหมาะสมกบัลกัษณะ 
ของผูเ้รียนชาวเวยีดนาม 

5 4 4 4.33 ดี 

3. ด้านภาษา 
3.1  ภาษาที่ใชอ้่านเขา้ใจง่าย 4 5 5 4.67 ดีมาก 

3.2  ภาษาที่ใชม้ีความเหมาะสมกบัระดบัของผูอ้่าน 4 5 4 4.33 ดี 
4. ด้านแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1  สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรียนรูใ้นเนือ้หา 4 4 4 4 ดี 

4.2  มีความง่าย-ยากเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 3 4 4 3.67 ดี 

4.3  ค าถามชดัเจน และครอบคลมุเนือ้หา 3 3 4 3.33 พอใช ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการการประเมิน 
คะแนนจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 
5. ด้านคุณค่าและประโยชนท์ีไ่ดรั้บ 

5.1  ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมใน
กรุงเทพฯ แก่ผูเ้รียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

5.2  ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับอาหารริมทาง (Street Food) ท่ีมี
ชื่อเสียงในกรุงเทพฯ แก่ผูเ้รียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

5.3  ช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมอาหาร 
ริมทาง (Street Food) และวงศพัทแ์ก่ผูเ้รียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.8 4.13 4.27 4.07 ด ี

 
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านเก่ียวกบัคุณภาพ

ของเครื่องมือวิจยัในตารางที่ 6 คือ 4.07 แสดงว่า หนงัสือน าเที่ยวเลม่นีม้ีคณุภาพอยู่ในระดบัดี 
3.1.4.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ 

ทางการเรียน ผูว้ิจยัน าคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย โดยใชส้ตูร ดงันี ้1 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

𝐼𝑂𝐶 แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค ์
∑ 𝑅 แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

𝑁 แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

เกณฑก์ารคดัเลือกค าถาม 

• ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5-1.00 หมายถึง ใชไ้ด ้

• ค าถามที่มีค่า ต ่ากว่า 0.5 หมายถึง ควรพิจารณาปรบัปรุงหรือตดัทิง้ 

 

 
1 ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน. หนา้ 190. 
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ตาราง 7 แสดงคะแนนการประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกับจุดประสงคท์างการเรียน
จากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

 รายการ 

คะแนน 
ความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ค่า 
IOC 

1 2 3 

1 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 1 “กรุงเทพมหานคร สวรรคแ์ห่งอาหาร 
ริมทาง” สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องเนือ้หาบทที่ 1 

+1 +1 +1 1 

2 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 2 “อาหารริมทางกบัการเดนิทาง” 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องเนือ้หาบทท่ี 2 

+1 +1 +1 1 

3 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 3 “ผดัไทยเสาชงิชา้” สอดคลอ้งกบั
จดุประสงคข์องเนือ้หาบทที่ 3 

+1 +1 +1 1 

4 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 4 “บะหมีเ่ยาวราช” สอดคลอ้งกบั
จดุประสงคข์องเนือ้หาบทที่ 4 

+1 +1 +1 1 

5 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 5 “สกุีภู้เขาทอง” สอดคลอ้งกบั
จดุประสงคข์องเนือ้หาบทที่ 5 

+1 +1 +1 1 

6 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 6 “ขา้วขาหมูสลีม” สอดคลอ้งกบั
จดุประสงคข์องเนือ้หาบทที่ 6 

+1 +1 +1 1 

7 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 7 “ขา้วมนัไก่ประตูน า้” สอดคลอ้งกบั
จดุประสงคข์องเนือ้หาบทที่ 7 

+1 +1 +1 1 

8 
แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 8 “อาหารริมทางกบัวถิชีีวติของ 
คนไทยในกรุงเทพมหานคร” สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์อง 
เนือ้หาบทท่ี 8 

+1 +1 +1 1 

9 
แบบทดสอบหลงัเรียนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและจดุประสงค ์
ของทกุบท 

+1 +1 +1 1 

 
จากตารางที่  7 พบว่า ค่า  IOC ของค าถามในแบบทดสอบท้ายบทตั้งแต่ 

บทที่ 1 - 8 และแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่า IOC เท่ากนั คือ  IOC  = 1 ผ่านเกณฑก์ าหนด แสดงให้
เห็นว่า ค าถามในแบบทดสอบทา้ยบทของแต่ละบทและค าถามในแบบทดสอบหลงัเรียนสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ 
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3.1.5 ผูว้ิจัยน าผลดังกล่าวรายงานกับอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ จากนั้น
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยน าประเด็นที่ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ทัง้ 3 ท่านใหค้ าแนะน าเหมือนกนัมาท าเป็นตารางแลว้แกไ้ขตามค าแนะน า ดงันี ้  

ตาราง 8 แสดงการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

บทที ่1 16 
ขนาดตวัอกัษรของค าศพัทท่ี์อยู่ขา้งล่าง
คือ 10 

ขนาดเล็กไป ขยายเป็น 12 (ทุกหนา้) 

ภาพประกอบที่ 11, 12, 13, 14  ภาพเล็กไป ขยายทัง้ 4 ภาพใหใ้หญ่ขึน้ 

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่4 

61 

8. ขอ้ใดเหมือนกนัระหว่างบะหมี่
ลกูชิน้ปลาไทยกบับะหมี่ลกูชิน้ปลา 
ผงกะหรี่เวียดนาม (ความเข้าใจ)  

ก. รา้นตัง้อยู่ในแหล่งอาศยัของชาวจีน 

ข. ไดร้บัรางวลัมิชลินไกด ์

ค. ลกูชิน้ปลาผสมแป้ง 

ง. หอมกลิ่นเครื่องเทศ 
 

ปรบัใหม่ 8. “วนันี ้เฮืองพาสม้ไปทาน
บะหมีลู่กชิน้ปลาผงกะหรีท่ี่
รา้นคณุหุ่ง” ค าพูดในขอ้ใด
ของสม้แสดงใหเ้ห็นว่า บะหมี่
ไทยกับบะหมี่เวียดนาม
เหมือนกนั (การวิเคราะห)์ 
ก. “เยีย่ม...ฉนัขอเพิ่ม 
อีกชามหนึ่งนะ” 
ข. “โห...บะหมีร่า้นนีม้ีน ้าจิม้
ดว้ยเหรอ” 
ค. “เย.้..ในทีส่ดุฉนัก็ไดท้าน
บะหมีลู่กชิน้ปลาผงกะหรีแ่ลว้” 
ง. “อุย้...เฮืองช่วยกินผกัให้
หน่อยด ิบะหมีท่ั่วโลกคงหนไีม่
พน้ผกัชนดินีเ้นอ้” 

 

10.“เพชรอยากใหเ้พือ่นพาไป
รา้นอาหารริมทางทีไ่ดร้บัรางวลัพเิศษ 
เพราะเธอเชือ่ว่าอาหารของรา้นเหล่านัน้
จะอร่อยแน่นอน” รา้นอาหารริมทางใดท่ี
เพื่อนของเธอควรพาเธอไปมากท่ีสดุ  
(ความเข้าใจ) 
ก. ผดัไทยไฟทะล ุ
ข. บะหมี่ลกูชิน้ปลา 
ค. ขา้วผดัปชูา้งเผือก 
ง. ก๋วยจั๊บอว้นโภชนา 

ปรบัค าถาม 10. “เพือ่นของเพชรมาชวนไป
กินขา้วขณะทีเ่พชรก าลงัลด
น า้หนกั” อาหารริมทางชนิดใด
เหมาะกบัเพชรมากท่ีสดุ  
(ความเข้าใจ) 
ก. ผดัไทยไฟทะล ุ
ข. บะหมี่ลกูชิน้ปลา 
ค. ขา้วผดัปูชา้งเผือก 
ง. ราดหนา้เสน้ใหญ่ทะเล 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

บทที ่7 90 

จดุมุง่หมายของบทนี ้คือ ผูอ้่าน
สามารถ 
1. บอกความเป็นมาของเขตบาง
รกัได ้

ขอ้ 1. เขตราชเทว ี
 

จดุมุง่หมายของบทนี ้คือ 
ผูอ้่านสามารถ 
1. บอกความเป็นมาของเขต
ราชเทวีได ้

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่7 

99 

4. ตลาดนีออนเปิดใหบ้รกิารเวลา
ใด (ความรู้ความจ า) 

ก. 15.00 - 23.00 น. 
ข. 16.00 - 24.00 น. 
ค. 17.00 - 01.00 น. 
ง. 18.00 – 02.00 น. 

 

ง่ายเกินไป ปรบั
ใหม่ 

4. ใครกล่าวถกูตอ้งเก่ียวกบั
ลกัษณะเฉพาะของตลาด
นีออน (ความเข้าใจ) 
ก. ฟ้า: “แม่คะ เชา้นีเ้ราไปซือ้
ของทีต่ลาดนดันอีอนกนั
เถอะ” 

ข. ลาน: “ตลาดนอีอนเป็น
ตลาดน ้าแห่งเดยีวใน
กรุงเทพฯ เหรอ” 

ค. ดาว: “แกว้ควรไปซือ้ของที่
ตลาดนอีอนนะ คนไม่เยอะ 
เดนิสบายด”ี 

ง. ฮวา: “โอโห ตลาดนอีอน
เหมือนขายทกุอย่างเลย 
คนฝรั่งก็เยอะมาก” 

บทที ่8 106 

บนโต๊ะอาหารของคนไทยจะมี
เครื่องปรุงรสหลายชนิด ช่วยให้
อาหารเขม้ขน้และถกูปากผูบ้ริโภค
มากขึน้ 

ปรบัใหม่ โดยเพิ่ม
ประเด็นว่า  
- ลกัษณะนิสยั
ของคนไทยคือ 
ชอบอิสระ 
ตามใจตวัเอง 
จึงชอบปรุงรส
ตามใจตวัเอง  

- คนไทยมี
วฒันธรรม 
การปรุงอาหาร 

ลกัษณะนิสยัของคนไทยคือ 
ชอบอิสระ ตามใจตวัเอง จึง
ชอบปรุงรสตามใจชอบจน
กลายเป็นวฒันธรรมการปรุง
อาหาร ดงันัน้ บนโต๊ะอาหาร
ของคนไทยจึงมีเครื่องปรุงรส
หลายชนิดเพื่อช่วยใหอ้าหาร
เขม้ขน้และถกูปากคนปรุง
มากขึน้ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

แบบ 
ทดสอบ
หลังเรียน 

116 

4. ขอ้ใดไมใ่ช่ลกัษณะเด่นของ 
“กรุงเทพมหานคร สวรรคแ์หง่
อาหารริมทาง” (ความเข้าใจ) 
ก. ฟ้าภมูิใจที่ไดแ้นะน าอาหาร 

รมิทางในกรุงเทพฯ ใหเ้พื่อน
ชาวต่างชาต ิ

ข. จอหน์ไปเที่ยวกรุงเทพฯ บ่อย
เพราะมีของกินอรอ่ยและ
น่าสนใจ 

ค. อุย้ไม่อยากไปเที่ยวตอน
กลางคืนเพราะมีคนเยอะ 

ง. แกว้กินอาหารรมิทางทกุวนั
แต่ไม่เคยเบื่อ   

ปรบัตวัเลือกขอ้ 
ค.  
การไปเที่ยว
กลางคืนไม่
เก่ียวขอ้งกบั 
การรบัประทาน
อาหาร 

4. ขอ้ใดไมแ่สดงใหเ้ห็นวา่ 
“กรุงเทพมหานครเป็นสวรรค์
แห่งอาหารริมทาง”  
(ความเข้าใจ) 
ก. ฟ้าภมูิใจที่ไดแ้นะน า
อาหารรมิทางในกรุงเทพฯ 
ใหเ้พื่อนชาวต่างชาติ 

ข. จอหน์ไปเที่ยวกรุงเทพฯ 
บ่อยเพราะมีของกินอรอ่ย
และน่าสนใจ 

ค. อุย้ขีเ้กียจเดินออกไปซือ้
ขา้วขา้งนอกเพราะ
รา้นอาหารอยู่ไกล 

ง. แกว้กินอาหาร 
รมิทางทกุวนัแต ่
ไม่เคยเบื่อ   

แบบ 
ทดสอบ
หลังเรียน 

121 

26. “เพชรพาเพือ่นๆ ไป
รบัประทานเหลาเวยีดนาม เพือ่น
ส่วนใหญ่ไม่รบัประทานเนือ้ววั มี
คนหนึ่งไม่รบัประทานปลารา้ 
และอกีคนหนึ่งแพกุ้ง้” เพชรควร
สั่งอาหารชนิดใดใหเ้พื่อนทกุคน
รบัประทานได ้ 
(การน าไปใช)้ 

ก. เหลาปลา 
ข. เหลาเนือ้ววั 
ค. เหลาปลารา้ 
ง. เหลาอาหารทะเล 

มีค าตอบใน
ค าถาม ปรบัใหม ่

26. “เพชรพาเพือ่น 3 คนไป
รบัประทานเหลาเวยีดนาม 
เพือ่นคนแรกนบัถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู คนทีส่อง 
แพกุ้ง้ คนทีส่ามรกัแพะมาก” 
เพชรควรสั่งอาหารชนิดใด
เพื่อใหเ้พื่อนทกุคนสามารถ
รบัประทานอาหารพรอ้มกนัได ้
(การน าไปใช้) 
ก. เหลาปลา 
ข. เหลาเนือ้ววั 
ค. เหลาเนือ้แพะ 
ง. เหลาอาหารทะเล 
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33. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก (ความเข้าใจ) 

ก. ราดหนา้เสน้ใหญ่ 
ข. ก๋วยเตี๋ยวเสน้เลก็หม ู
ค. ก๋วยจั๊บเครื่องในหม ู

สกีุห้ม ู

ปรบัใหม ่ 33. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก  
(ความเข้าใจ) 

ก. โจ๊กหมใูส่ไข่ลวก 
ข. ขา้วผกับุง้หมกูรอบ 
ค. ราดหนา้เสน้ใหญ่หม ู
ง. ราดขา้วไข่เจียว 
หมสูบั 

 
นอกจากนีผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านใหค้ าแนะน าสิ่งที่ควรปรบัปรุงแก้ไขที่แตกต่างกัน

ดงัต่อไปนี ้
รองศาสตราจารยแ์สงอรุณ กนกพงศช์ัย แนะน าใหป้รบัปรุงเก่ียวกับเนือ้หา

และการใชค้ าส าคัญในตวับท เช่น ค าศัพทเ์ฉพาะ เช่น องคศ์าสนูปถัมภก ปรบัการอธิบายเนือ้หา
ในบางย่อหน้าใหส้มเหตุสมผลมากขึน้ การใส่อา้งอิงเชิงอรรถท าใหข้อ้มูลน่าเชื่อถือมากขึน้ และ
การใชค้ าเชื่อมเพื่อล าดบัย่อหนา้ต่างๆ ใหเ้ชื่อมโยงกนัและต่อเนื่องกนั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้
ค ากริยาใหห้ลากหลายในจุดมุ่งหมายของบทอ่านแต่ละบท เช่น ระบุ แยกแยะ จ าแนก เป็นต้น  
สว่นแบบทดสอบทา้ยบทควรวดัความสามารถของผูอ่้านในระดบัอ่ืนนอกเหนือจากความรูค้วามจ า 
เช่น ความเขา้ใจ การน าไปใช ้และการวิเคราะห ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรม สวนสมุทร ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับแบบทดสอบ 
ทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน เช่น ค าถามบางขอ้มีโจทยง์่ายเกินไป หรือ ก ากวม ตวัเลือกใน
บางขอ้มีค าตอบปรากฏในค าถามจึงแนะน าใหป้รบัใหม่ สว่นเนือ้หาใหต้ดัค าว่า “ที่สดุ” ออก  
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กนกพงศช์ยั 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

ค าน า  

ผูว้ิจยัหวงัว่า หนงัสือเล่มนีจ้ะมี
ประโยชนต์่อนกัศกึษาชาวเวยีดนาม
ในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัคนไทยและวฒันธรรม
เก่ียวกบัอาหารรมิทางไทยมากขึน้ 

อยากใหเ้พิม่ 
“เพราะอาหารเป็น
ส่ิงที่อยู่ใกลต้วั
มนษุยท์ี่สดุ และ
เก่ียวขอ้งกบับรบิท
ต่างๆ ทางสงัคม
อย่างนา่สนใจ” 

ผูว้ิจยัหวงัว่า หนงัสือเล่มนี ้
จะมีประโยชนต์่อนกัศกึษา 
ชาวเวยีดนามในการ
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัคนไทยและ
วฒันธรรมเก่ียวกบัอาหาร
รมิทางไทยมากขึน้ เพราะ
อาหารเป็นส่ิงที่อยู่ใกลต้วั
มนษุยท์ี่สดุ และเก่ียวขอ้ง
กบับรบิทต่างๆ ทางสงัคม
อย่างนา่สนใจ 

บทที ่1 13 

ไดร้บัการยกย่องจาก CNN ว่า 
“สวรรคแ์ห่งอาหารริมทาง”  

ควรบอก 
แหล่งอา้งองิเป็น
เชิงอรรถ 

* พิชญทฬัห ์จนัทรพ์ฒุ 
และ พิภ ูพุ่มแกว้. (2560, 
17 มีนาคม). ส่ือดงัยก
กรุงเทพฯ เป็นสวรรคแ์ห่ง
สตรีทฟดู 2 ปีซอ้น  
"หอยทอด" ติดอนัดบั
อาหารขึน้ชื่อระดบัโลก. 
[วิดีทศัน]์. กรุงเทพฯ:  
เรื่องเล่าเชา้นี.้ 

บทที ่2 25 
แผนท่ีของแต่ละเขตในฝ่ังพระนคร แผนท่ีเล็กไป  

ไม่ชดัเจน 
ตดัแผนที่แต่ละเขตออก 
ขยายแผนที่ 5 เขตใหใ้หญ่
ขึน้ 

 28 

คนขบัรถจะจอดเรยีงกนัเป็นแถว
ตามล าดบัหมายเลขเพื่อรอรบั 
ผูโ้ดยสาร 

คนขบัมอเตอรไ์ซค์
รบัจา้งไม่ได ้
จอดรอตามล าดบั
หมายเลข ใครมา
ก่อนก็จอดรอก่อน
ตามคิว หมายเลข
ไม่ส  าคญั 

คนขบัรถจะจอดเรยีงกนั
เป็นแถวตามล าดบัเพื่อรอ
รบัผูโ้ดยสาร 
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บทที ่3 38 

รชักาลที่ 1 โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง 
เทวสถานและเสาชิงชา้เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2327 

เพิ่ม “เนื่องจาก
สงัคมไทยมี 
ความเชื่อผสมผสาน
ของพทุธและ
พราหมณม์า 
ชา้นาน” 

รชักาลที่ 1 โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง
เทวสถานและเสาชิงชา้เมื่อปี  
พ.ศ. 2327 เน่ืองจากสงัคมไทยมี
ความเชื่อผสมผสานของพทุธและ
พราหมณม์าชา้นาน 

บทที ่4 53 

ถนนเยาวราชจึงมีชื่อเรียก 
อีกอย่างหน่ึงว่า ถนนมงักร 

ยงัไม่สมเหตสุมผล 
เหตผุลท่ีเรียกว่า
ถนนมงักรเพราะมี
ความคดโคง้  
ไม่เป็นแนวตรงแบบ
ถนนทั่วไป อย่างไรก็
ตาม น่ีกลบัเป็น
โอกาสใหเ้กิด 
ความเป็นสิริมงคล
ขึน้ตามความเชื่อ
ของชาวจีน 

ถนนเสน้นีม้ีความคดโคง้ ไม่เป็น
แนวตรงแบบถนนทั่วไป แต่กลบั
เป็นโอกาสท าใหเ้กิด 
ความเป็นสิริมงคลขึน้ตาม 
ความเชื่อของชาวจีน เยาวราชจึง
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ถนนมงักร 

บทที ่6 85 
บะหมี่เป๊าะคือบะหมี่เสน้ใหญ่ 
เหนียวหนึบ 

เพิ่มค าว่า แบน บะหมี่เป๊าะคือบะหมี่เสน้ใหญ่แบน
เหนียวหนึบ 

บทที ่8 103 

เมื่อมีคนหลากหลายเชือ้ชาติจึง
เกิดความหลากหลายทางศาสนา 
เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์
ศาสนาพราหมณฮ์ินด ูศาสนา
อิสลาม แมจ้ะนบัถือศาสนาต่างกัน 
แต่ทกุคนอยู่ร่วมกนัอย่าง 
กลมกลืนและสงบสขุ 

เพิ่ม เต๋า ขงจื่อ 
และอยากใหอ้ธิบาย
เพิ่มค าว่า  
“เอกอคัร-
ศาสนปูถมัภก” 

เมื่อมีคนหลากหลายเชือ้ชาติจึง
เกิดความหลากหลายทางศาสนา 
เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์
ศาสนาพราหมณฮ์ินด ูศาสนา
อิสลาม เต๋า ขงจื่อ แต่ดว้ย 
ความเมตตาและอปุถมัภข์อง
พระมหากษัตริยไ์ทย ผูท้รงเป็น 
“เอกอคัรศาสนปูถมัภก”  
ทรงสนบัสนุนทกุศาสนาใหเ้ป็น
หน่ึงเดียว ท าใหท้กุคนสามารถอยู่
รว่มกนัไดอ้ย่างกลมกลืนและสงบ
สขุ ถึงแมจ้ะนบัถือศาสนาต่างกัน 
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บทที ่8 104 

คนไทยศรทัธาและจงรกัภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เพราะ
พระมหาษตัรยิไ์ทยให ้ 
ความชว่ยเหลือ และดแูลประชาชน
อย่างดี ประเทศไทยจึงอยูด่ีมีสขุ 
คนไทยส่วนมากจะมีรูปของ 
พระมหากษัตรยิใ์นบา้นเพื่อบชูา
และกราบไหว ้สงัคมไทยเชื่อว่า 
พระมหากษัตรยิค์ือพระนารายณ์
อวตารลงมาเกดิในโลกมนษุยเ์พื่อ
ดแูลและบรรเทาความทกุขใ์ห้
มนษุย ์

กรุงเทพมหานครจึงเป็น
ศนูยก์ลางขององคก์รทางศาสนา 
การปกครอง การศกึษา  
การคมนาคมทัง้ทางน า้  
ทางบก และทางอากาศ เชื่อมโยง
เสน้ทางทั่วประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นศนูยก์ลาง  
การส่งออกและน าเขา้สินคา้จาก
นานาประเทศ เป็นแหล่งรวมธุรกจิ
การคา้ทกุประเภท และเป็นท่ีตัง้
ของส านกังานใหญ่ ธนาคาร 
โรงแรม เป็นตน้ 

สองย่อหนา้นีไ้ม่
ต่อเนื่องกนั 

สงัคมไทยจงึศรทัธาและ
จงรกัภกัดตี่อสถาบนั
พระมหากษัตรยิม์าก เพราะ 
พระมหาษตัรยิไ์ทยนอกจาก
อปุถมัภท์กุศาสนาแลว้ ยงัให้
ความชว่ยเหลือและดแูล
ประชาชนทกุคนอยา่งดี ประเทศ
ไทยจึงอยูด่ีมีสขุ คนไทย
ส่วนมากจะมีรูปของ 
พระมหากษัตรยิใ์นบา้นเพื่อบชูา
และกราบไหว ้เพราะเชื่อว่า 
พระมหากษัตรยิค์ือ 
พระนารายณอ์วตารลงมาเกดิใน
โลกมนษุยเ์พื่อดแูลและบรรเทา
ความทกุขใ์หม้นษุย ์

ลกัษณะส าคญัดงักล่าวท า
ใหก้รุงเทพมหานครเหมาะสมกบั
การเป็นศนูยก์ลางของประเทศ
ในทกุดา้น เช่น ศนูยก์ลางของ
องคก์รทางศาสนา  
การปกครอง การศกึษา  
การคมนาคมทัง้ทางน า้ ทางบก 
และทางอากาศ เชื่อมโยง
เสน้ทางทั่วประเทศและ
ต่างประเทศ ศนูยก์ลาง 
การส่งออกและน าเขา้สินคา้จาก
นานาประเทศ เป็นแหล่งรวม
ธุรกิจการคา้ทกุประเภท และ
เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ 
ธนาคาร โรงแรม เป็นตน้ 
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106 

คนไทยและคนต่างชาติอยู่ดว้ยกันมา
นานจึงเรียนรูแ้ละซมึซบัวฒันธรรมซึ่ง
กนัและกนั อาหารริมทางไทย 
ส่วนใหญ่จึงเป็นอาหารท่ีรบัอิทธิพล
จากอาหารของชาติอื่น คนไทยน ามา
ดดัแปลงใหเ้ขา้กับ สิ่งแวดลอ้มและ
รสชาติของตน เช่น อาหารประเภท
เสน้ ผดั ทอด และใชเ้นือ้หม ูเป็น
อาหารท่ีรบัอิทธิพลจากชาวจีน  
(จีนกวางตุง้และไหหล า) สกีุแ้ละ 
ผงชรูสเป็นอาหารท่ีรบัอิทธิพลจาก
ชาวญ่ีปุ่ น พริกรบัอิทธิพลจาก 
ชาวโปรตเุกส การรบัประทานเนือ้ววั
รบัอิทธิพลจากชาวตะวนัตก 
เครื่องเทศรบัอิทธิพลจากชาวอินเดีย 
คนไทยนิยมใชส้มนุไพรจีนและ
เครื่องเทศเพื่อดบักลิ่นคาวของ
เนือ้สตัวแ์ละเพิ่มกลิ่นหอม 

เขียนใหม่ 
อยากใหอ้ธิบายเพิ่ม
เก่ียวกับ 
ความหลากหลาย
ของอาหารริมทางที่
เกิดจาก 
ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ซึ่ง
ทัง้หมดเริ่มจาก 
“เอกอคัร
ศาสนปูถมัภก” 

อาหารริมทางไทยมี 
ความหลากหลาย ทัง้อาหาร
ไทยดัง้เดิมและอาหารท่ี
ดดัแปลงจากอาหารของ
ชาวต่างชาติ สิ่งเหล่านีเ้กิด
ขึน้มาไดเ้พราะการอปุถมัภข์อง
พระมหากษัตริยไ์ทย ผูท้รงเป็น 
“เอกอคัร-ศาสนปูถมัภก” ทรง
เมตตาใหค้นต่างเชือ้ชาติ
สามารถอาศยัและท ามาหากิน
รว่มกบัคนไทยได ้ก่อใหเ้กิด
ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมซึ่งน าไปสู่ 
ความหลากหลายทางอาหาร 
เช่น อาหารประเภทเสน้ ผดั 
ทอด และใชเ้นือ้สตัวต์่างๆ เช่น  
หม ูเป็ด ไก่ เป็นอาหารท่ีรบั
อิทธิพลจากชาวจีน สกีุแ้ละ 
ผงชรูสเป็นอาหารท่ีรบัอิทธิพล
จากชาวญ่ีปุ่ น พริกรบัอิทธิพล
จากชาวโปรตเุกส  
การรบัประทานเนือ้สตัวข์นาดใหญ่
เช่น เนือ้ววัรบัอิทธิพลจาก
ชาวตะวนัตก เครื่องเทศรบัอิทธิพล
จากแขก คนไทยประยกุตใ์ช้
สมนุไพรจีนและเครื่องเทศเพ่ือดบั
กลิ่นคาวของเนือ้สตัวแ์ละเพิ่ม 
กลิ่นหอมของอาหาร 

108 
 

อีกประเภทหน่ึงคืออาหารประเภทเสน้ 
นิยมรบัประทานเสน้สดมากกว่าเสน้
แหง้เพราะนุ่มและหอมกว่า 

แป้งของเวียดนามท า
สดใหม่ทกุวนัจึง
ปลอดภยักว่าแป้ง
ก๋วยเตี๋ยวแบบไทยที่
อาจมีสารปนเปื้อน
เพ่ือยืดอายุ 

อีกประเภทหนึ่งคืออาหารประเภท
เสน้ นิยมรบัประทานเสน้สด
มากกว่าเสน้แหง้เพราะท าสดใหม่
ทกุวนัจึงนุ่ม หอม และปลอดภยั 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

 108 

คนเวยีดนามนิยมรบัประทาน
อาหารเป็นกลุ่มหรือครอบครวั และ
นั่งบนเกา้อีต้วัเล็กๆ เพราะเคลื่อนที่
สะดวก  

เพิ่ม การนั่งบน
เกา้อีต้วัเล็กๆ เป็น
เสน่หอ์ย่างหน่ึง
ของอาหารรมิทาง
เวียดนาม 

คนเวยีดนามนิยม
รบัประทานอาหารเป็นกลุ่ม
หรือครอบครวั และนั่งบน
เกา้อีต้วัเล็กๆ เพราะ
เคลือ่นท่ีสะดวก ซึ่งเป็น
เสน่หอ์ย่างหน่ึงของอาหาร 
รมิทางเวียดนาม 

ตาราง 10 แสดงตวัอย่างการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อคัวิทย ์
เรืองรอง 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

บทที ่1 10 

จุดมุ่งหมายของบทนี ้คือ ผูอ้่าน
สามารถ 
1. บอกความเป็นมาของกรุงเทพฯ 

ได ้
2. บอกแหล่งอาหารรมิทางที่มี

ชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ได ้
3. ระบคุวามหลากหลายของ 

อาหารรมิทางในกรุงเทพฯ ได ้
4. เขา้ใจความหมาย 

"กรุงเทพมหานครเป็นสวรรคแ์ห่ง
อาหารริมทาง" ได ้

5. บอกประเภทอาหารและ 
แหล่งอาหารรมิทางที่มีชื่อเสียง 
ในประเทศเวยีดนามได ้

ควรใชค้  ากรยิาให้
หลากหลาย 

จุดมุ่งหมายของบทนี ้คือ 
ผูอ้่านสามารถ 
1. บอกความเป็นมาของ

กรุงเทพฯ ได ้ 
2. บอกชื่อแหล่งอาหาร 

ริมทางที่มีชื่อเสียงใน
กรุงเทพฯ ได ้

3. ระบคุวามหลากหลาย
ของอาหารริมทางใน
กรุงเทพฯ ได ้

4. เขา้ใจความหมาย 
"กรุงเทพมหานครเป็น
สวรรคแ์ห่งอาหาร 
ริมทาง" ได ้

5. เลือกประเภทอาหาร
และแหล่งอาหาร 
ริมทางที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศเวียดนามได ้
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่1 

22 

9. เมืองใดมชีื่อเสียงเรื่องอาหาร 
รมิทางมากที่สดุในเวียดนาม 
(ความรู้ความจ า) 

ก. ฮานอย 
ข. เกิ่นเทอ 
ค. ฟานเถีย๊ด 
ง. หญาตราง 

 

ปรบัใหม ่ 9. “ด่าวเป็นนกัศกึษา
เวยีดนาม เรียนเอกไทย
ศกึษาอยู่ทีภ่าคใต ้ 
อาทติย์หนา้เธอตอ้งน าเสนอ
งานเกีย่วกบัอาหารริมทาง
เวยีดนามใหอ้าจารย์คนไทย
ฟัง” ด่าวควรเลือกท าอาหาร 
รมิทางที่ใด งานของเธอจงึ
จะโดดเด่นและสมกบั 
ความเป็นจรงิมากที่สดุ 
(การน าไปใช)้ 
ก. อาหารรมิทางที่ 
นครโฮจิมินห ์

ข. อาหารรมิทางที่ฮานอย 
ค. อาหารรมิทางที่ดานงั 
ง. อาหารรมิทางที่เว ้

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่4 

61 

8. ขอ้ใดเหมือนกนัระหว่างบะหมี่
ลกูชิน้ปลาไทยกบับะหมี่ลกูชิน้ปลา
ผงกะหรี่เวยีดนาม (ความเข้าใจ)  

ก. รา้นตัง้อยู่ในแหล่งอาศยั
ของชาวจีน 

ข. ไดร้บัรางวลัมชิลินไกด ์
ค. ลกูชิน้ปลาผสมแป้ง 
ง. หอมกลิ่นเครื่องเทศ 

 

ปรบัใหม ่ 8. “วนันี ้เฮืองพาสม้ไปทาน
บะหมีลู่กชิน้ปลาผงกะหรีท่ี่
รา้นคณุหุ่ง” ค าพูดในขอ้ใด
ของสม้แสดงใหเ้ห็นว่า บะหมี่
ไทยกับบะหมี่เวียดนาม
เหมือนกนั (การวิเคราะห)์ 
ก. “เยีย่ม...ฉนัขอเพิ่มอีก 
ชามหนึ่งนะ” 

ข. “โห...บะหมีร่า้นนีม้ีน ้าจิม้ 
ดว้ยเหรอ” 

ค. “เย.้..ในทีส่ดุฉนัก็ไดท้าน
บะหมีลู่กชิน้ปลาผงกะหรี่
แลว้” 

ง. “อุย้...เฮืองช่วยกินผกัให้
หน่อยด ิบะหมีท่ั่วโลกคง
หนไีม่พน้ผกัชนดินีเ้นอ้” 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่5 

76 

8. ขอ้ใดคือความแตกตา่งระหว่าง 
สกีุไ้ทยกบัเหลาเวียดนาม  
(ความเข้าใจ) 

ก. เป็นอาหารที่รบัอิทธิพลจาก
อาหารของชาวตา่งชาต ิ

ข. ตอ้งใชเ้ตาไฟขณะรบัประทาน
อาหาร 

ค. ใชเ้สน้และน า้จิม้คนละประเภท 
ง. มีเนือ้สตัวห์ลากหลายชนิด 

ปรบัใหม ่ 8. ขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นวา่  
ฟ้าก าลงัรบัประทานเหลาอยู่ 
(ความเข้าใจ) 
ก. “ขอไข่เจียวเพิม่อกีสอง
จานค่ะ” 
ข. “เอาน า้ปลาเพิ่มอกีสอง
ถว้ยค่ะ” 
ค. “เอาซอสพริกเพิ่มอกี
หนึ่งถว้ยค่ะ” 
ง. “ขอขา้วเปล่าเพิ่มอกีหนึง่
จานค่ะ”  

แบบ 
ทดสอบ 
หลัง
เรียน 

119 

18. อาหารชนิดใดมเีสน้เป็นสีเหลือง 
(ความรู้ความจ า) 

ก. ราดหนา้หมี่กรอบ 
ข. ก๋วยเตี๋ยวเสน้เลก็ 
ค. ก๋วยจั๊บ 
ง. ผดัไทย 

 18. อาหารชนิดใดไม่
สามารถใชเ้สน้ชนิดเดียวกนั
ได ้(ความเข้าใจ) 
ก. บะหมี่และก๋วยจั๊บ 
ข. ราดหนา้และบะหมี่  
ค. ผดัไทยและก๋วยเตี๋ยว 
ง. ราดหนา้และกว๋ยเตี๋ยว 

120 

24. อะไรท าใหส้กีุม้ีกล่ินหอมมาก
ที่สดุ (ความรู้ความจ า) 

ก. เตา้หูย้ี ้
ข. งาขาวคั่ว 
ค. พรกิแดงต า 
ง. กระเทียมสบั 

24. “ลานชอบท าอาหารไทย 
เพราะสามีเป็นคนไทย ตัง้แต่
แต่งงานมา เธอท าอาหารไทยได้
หลายอย่าง แต่อาหารจานโปรด
ของสามีกลบัท าไม่ได ้เพราะหา
ซือ้วตัถดุบิทีเ่วียดนามไม่ครบ” 
ขอ้ใดคืออาหารจานโปรดของ
สามีลาน (การน าไปใช้) 

ก. สกีุ ้
ข. ก๋วยจั๊บ 
ค. หอยนางรมทอด 
ง. บะหมี่ลกูชิน้ปลา 
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ตาราง 11 แสดงตัวอย่างการแก้ไขเครื่องมือวิจัยตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เปรม สวนสมทุร 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

บทที ่1 13 

ปัจจบุนั กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลาง
ของประเทศไทยหลายดา้น เช่น  
การปกครอง การศกึษา  
การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานครมีจ านวนนกัท่องเท่ียว
มากท่ีสดุในประเทศไทย 

ตดัท่ีสดุออก  
ปรบัภาษา 

ปัจจบุนั กรุงเทพมหานครเป็น 
ศนูยร์วมความเจริญของ
ประเทศไทยหลายดา้น เช่น 
การปกครอง การศกึษา  
การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการท่องเท่ียว  
ทกุปีมีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติจ านวนมากมา
เที่ยวกรุงเทพมหานคร 

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่1 

21 

2. ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้งเก่ียวกับ
กรุงเทพฯ (ความรู้ความจ า) 
ก. การคมนาคมพฒันามาก 
ข. อาหารริมทางมีชื่อเสียง 

ระดบัโลก 
ค. เป็นศนูยก์ลางการปกครองของ

ประเทศ 
ง. มีจ านวนนกัท่องเท่ียวมากอนัดบั

สองของไทย 

ปรบัตวัเลือก 2. ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้ง
เก่ียวกับกรุงเทพฯ  
(ความรู้ความจ า) 
ก. กรุงเทพฯ มีความหมาย

ว่า เป็นเมืองของ
พระราชา 

ข. เป็นแหล่งอาหารริมทาง
ท่ีมีชื่อเสียงมาก 

ค. เป็นศนูยก์ลาง 
การปกครองของ
ประเทศ 

ง. เป็นเมืองหลวงท่ีมีชื่อ
ยาวท่ีสดุในโลก  

บทที ่3 38 

ตามคติความเชื่อ พระพิฆเนศเป็นองค์
ประธานของหมู่เทพ จึงควรกราบไหว้
เป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ นกัท่องเท่ียวควร
ศกึษาล าดบัการกราบไหวท่ี้ระบตุรง 
ป้ายขอ้มลู 

ปรบัเนือ้หา ก่อนเขา้ไปกราบไหวเ้ทพเจา้
องคต์่างๆ นกัท่องเท่ียวควร
ศกึษาล าดบัการกราบไหวท่ี้
ระบตุรงป้ายขอ้มลูภายใน
โบสถ ์

บทที ่4 52 

สิ่งส  าคญัท่ีสดุภายในวดัคือ พระพทุธรูป
ทองค า ท าจากเนือ้ทองค าบริสทุธิ์ กิน
เนสบุ๊ค (The Guinness Book of 
Records) บนัทึกว่า เป็นวตัถศุกัด์ิสิทธิ์ท่ี
มีมลูค่าสงูที่สดุในโลก 

ตดัท่ีสดุออก  
ปรบัใหม่ 

สิ่งส  าคญัมากภายในวดัคือ 
พระพทุธรูปทองค า ท าจาก 
เนือ้ทองค าบริสทุธิ์  
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่7 

100 

8. วตัถดุิบชนิดใดมใีนเกิมกา่
ตามก่ีแต่ไมม่ใีนขา้วมนัไก่ 
(ความเข้าใจ) 

ก. ขา้วเหนียว 
ข. แตงกวา 
ค. ขา้ว 
ง. ไก่ 

 

ปรบั 8. “ลานเป็นคนเวียดนาม ท างาน
อยู่ทีไ่ทย เธอมีแฟนเป็นคนไทย 
วนันีเ้ธอจะท าเกิมก่าตามกีใ่หพ้อ่
แม่แฟนรบัประทาน” เมื่อไปตลาด 
ลานควรเลือกวตัถดุิบชนิดใด
เพื่อใหเ้กิมก่าตามก่ียงัคงรสชาติ
ดัง้เดิมใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
 (การน าไปใช้) 
ก. ขา้วเหนียว ไก่ด า ขิง 
ข. ขอ้มหอมมะลิ ไก่บา้น ขมิน้ 
ค. ขา้วสารธรรมดา ไก่เลีย้งฟารม์ 
ขมิน้ 

ง. ขา้วกลอ้ง (ขา้วเพื่อสขุภาพ) ไก่
บา้น ขิง 

บทที ่8 103 

กรุงเทพมหานคร มีประวตัิ
ยาวนานกว่า 200 ปี เป็นศนูย์
รวมความเจรญิ เป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นที่สดุ ทัง้ 
ชาวไทยและชาวตา่งชาติ  
โดยชาวตา่งชาตเิขา้มาเพื่อ
ติดต่อคา้ขาย เผยแผ่ศาสนา
หรือหนีภยัจากประเทศของตน
เพื่อมาสรา้งชวีิตใหม่ ดงันัน้ 
กรุงเทพฯ จงึเป็นแหล่งอาศยั
ของคนหลากหลายเชือ้ชาติ เช่น 
ไทย จีน ญวน แขก เป็นตน้ 

หลงัค าว่า เป็น
ตน้ ใหเ้พิ่ม ใน
อดีตมีการแบ่ง
พืน้ท่ีในการตัง้ 
ถิ่นฐานของ 
คนเหล่านีต้าม
ย่านตา่งๆ ของ
กรุงเทพฯ อาทิ  
 

กรุงเทพมหานคร มีประวตัิ
ยาวนานกว่า 200 ปี เป็นศนูย์
รวมความเจรญิ เป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นที่สดุ ทัง้ 
ชาวไทยและชาวตา่งชาติ โดย
ชาวต่างชาตเิขา้มาเพื่อติดต่อ
คา้ขาย เผยแผ่ศาสนาหรือหนี
ภยัจากประเทศของตนเพื่อมา
สรา้งชวีิตใหม่ ดงันัน้ กรุงเทพฯ 
จึงเป็นแหล่งอาศยัของคน
หลากหลายเชือ้ชาติ เช่น ไทย 
จีน ญวน แขก เป็นตน้ ในอดีตมี
การแบ่งพืน้ท่ีในการตัง้ถิ่นฐาน
ของคนเหล่านีต้ามยา่นต่างๆ 
ของกรุงเทพฯ เช่น 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

 106 

บนโต๊ะอาหารของคนไทยจงึมี
เครื่องปรุงรสหลายชนิด ช่วยให้
อาหารเขม้ขน้และถกูปากคนปรุง
มากขึน้ 

หลงัค าว่า ชนดิ 
เพิ่ม คนไทยมี
วฒันธรรม 
การปรุงอาหารบน
โต๊ะเพื่อ 

บนโต๊ะอาหารของ 
คนไทยจึงมีเครื่องปรุงรส
หลายชนิด คนไทยมี
วฒันธรรมการปรุง
อาหารบนโต๊ะเพื่อช่วยให้
อาหารเขม้ขน้และ 
ถกูปากคนปรุงมากขึน้ 

แบบ 
ทดสอบ
ท้ายบท 
ที ่8 

110 

4. ขอ้ใดไมเ่ก่ียวขอ้งกบัอาหาร 
รมิทางไทย (ความรู้ความจ า) 

ก. มีราคาถกู 
ข. ขายตามรมิถนน 
ค. สะทอ้นวิถีชวีิตของคนไทย 
ง. ไม่ใช่อาหารที่นิยมของ 

คนไทยในกรุงเทพฯ 

ขอ้ ก. ราคา 
ไม่แพง 
ขอ้ ข. เปิดขาย 
รมิถนน 
ขอ้ ค. เป็นส่วน
หน่ึงของวิถีชวีิต
ของคนไทย 
ขอ้ ง. ปรบั
ขอ้ความ 

4. ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้ง
เก่ียวกบัอาหารรมิทาง
ไทย (ความรู้ความจ า) 

ก. มีราคาไม่แพง 
ข. เปิดขายตามรมิถนน 
ค. มีเพียงอาหารไทย

ดัง้เดิม 
ง. เป็นส่วนหนึ่งของ 

วิถีชวีิตของคนไทย 

แบบ 
ทดสอบ
หลัง
เรียน 

120 

22. ใครควรรบัประทานก๋วยจั๊บอว้น
โภชนามากที่สดุ (ความเข้าใจ) 
ก. ตาชอบรบัประทานก๋วยจั๊บ 

ทกุชนิดที่ไม่เผ็ด 
ข. น า้ชอบรบัประทานเครื่องในหมู

ที่แม่ท าเทา่นัน้ 
ค. ดาวชอบรบัประทานอาหารที่

หอมกลิ่นพรกิไทย 
ง. แกว้ชอบรบัประทานอาหาร

อรอ่ยแต่ไม่ชอบยืนรอนาน 

ขอ้ ก. ควร
เปล่ียนเป็น ตา
ชอบรบัประทาน
อาหารเสน้ทกุชนิด
แต่ไม่ชอบเผ็ด 
ขอ้ ข. ตดัค าว่า 
เท่านัน้ 
ขอ้ ง. แกว้ไม่ชอบ
รบัประทานอาหาร
ที่ตอ้งเขา้ควิ 
รอนาน 

22. ใครควรรบัประทาน
ก๋วยจั๊บอว้นโภชนามาก
ที่สดุ (ความเข้าใจ) 
ก. น า้ชอบรบัประทาน

เครื่องในหมทูี่แม่ท า 
ข. ดาวชอบ

รบัประทานอาหารที่
หอมกลิ่นพรกิไทย 

ค. แกว้ไม่ชอบ
รบัประทานอาหารที่
ตอ้งเขา้ควิรอนาน 

ง. ตาชอบรบัประทาน
อาหารเสน้ทกุชนิด
แต่ไม่ชอบรสเผ็ด 
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3.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยโดยน าไปทดลองกับนักศึกษาชาวเวียดนาม 

เมื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมือวิจัยตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน
แลว้ ผูว้ิจัยน าเครื่องมือวิจัยใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
น าไปทดลองกบันกัศกึษาชาวเวียดนาม  

ผูว้ิจยัน าเครื่องมือวิจยัไปทดลองกบักลุ่มทดลอง 2 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้ กลุม่ทดลอง
จะอ่านบทอ่านแลว้ท าแบบทดสอบทา้ยบทในแต่ละบท และแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ่งคะแนนของ
กลุม่ทดลองจะประเมินตามเกณฑด์งันี ้1 

  คะแนน 0 – 49  หมายถึง   ผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑข์ัน้ต ่า 
  คะแนน 50 – 59  หมายถึง   ผลการเรียนผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าที่ก าหนด 
  คะแนน 60 – 69  หมายถึง   ผลการเรียนปานกลาง 
  คะแนน 70 – 79  หมายถึง   ผลการเรียนดี 
  คะแนน 80 – 100 หมายถึง   ผลการเรียนดีมาก 

3.2.1 การทดลองคร้ังที ่1  
การทดลองครัง้ที่ 1 มีรายละเอียดดงันี ้

3.2.1.1 กลุม่ทดลองครัง้ที่ 1 
กลุม่ทดลองครัง้ที่ 1 เป็นนกัศึกษาชาวเวียดนามระดบัปริญญาตรี 

ชัน้ปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยดานั ง  จ าน วน  3 คน  สถานที่ เก็ บ ข้อมู ล  คื อ  ห้อง เรียนที่ ม หาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัดานงั 

3.2.1.2 ผลการทดลองครัง้ที่ 1 
ผูว้ิจัยคิดคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทจ านวน 8 บท บทละ 

10 ขอ้ คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน ขอ้ละ 10 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 50 ขอ้ 
คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 
 

 
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2554). สถิต ิวิจยั และประเมินผลการศกึษา: เอกสารการสอนชดุวิชา 20302  

(หน่วยที ่1-8). หนา้ 8-42.  
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ตาราง 12 แสดงคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียนของการทดลองครัง้ที่ 1 

ชื่อบท คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คะแนน
เฉล่ีย/บท 

บทที่  1 กรุงเทพมหานคร สวรรค์แห่งอาหาร 
รมิทาง 

90 90 60 80 

บทท่ี 2 อาหารรมิทางกบัการเดินทาง 80 80 70 76.7 
บทท่ี 3 ผดัไทยเสาชิงชา้ 100 100 60 86.7 
บทท่ี 4 บะหมี่เยาวราช 90 90 60 80 
บทท่ี 5 สกีุภ้เูขาทอง 90 90 100 93.3 
บทท่ี 6 ขา้วขาหมสูีลม 100 100 60 86.7 
บทท่ี 7 ขา้วมนัไก่ประตนู า้ 100 100 80 93.3 
บทที่ 8 อาหารริมทางกับวิถีชีวิตของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร 

100 90 70 86.7 

คะแนนเฉล่ีย/รายบุคคล (8 บท) 93.8 92.5 70 85.4 
แบบทดสอบหลงัเรียน 90 90 88 89.3 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทา้ยบทอยู่
ในช่วง 70-100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในผลการเรียนดีถึงดีมาก คะแนนเฉลี่ยของผูท้ดลองคนที่ 1, 2 
และ 3 เมื่อท าแบบทดสอบท้ายบทจ านวน 8 บทตามล าดับ คือ 93.8 92.5 และ 70 คะแนน 
หมายความว่า คนที่ 1 และคนที่ 2 มีผลการเรียน (การอ่านและท าแบบทดสอบ) อยู่ในระดบัดีมาก 
ส่วนคนที่ 2 อยู่ในระดบัดี แสดงใหเ้ห็นว่า ผูท้ดลองทัง้ 3 คนอ่านและเขา้ใจเนือ้หาของแต่ละบทได้
เป็นอย่างดี 

บทที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันมี 2 บท คือ บทที่ 5 สุกีภู้เขา
ทอง และบทที่ 7 ขา้วมนัไก่ประตนู า้ ไดค้ะแนน 93.3 คะแนน แมว้่าบทที่ 5 มีเนือ้หายาวกว่าบทอ่ืน
แต่รายการอาหารบางประเภทซ า้กัน ต่างกันตรงที่ว่าเป็นคนละรา้น เช่น สุกี ้ ก๋วยเต๋ียวคั่วไก่  
ข้าวหน้าไก่ ท าให้ผู ้ทดลองจ าลักษณะของอาหารได้ ส่วนบทที่  7 มี เนื ้อหาน้อยที่สุด เพราะ
รา้นอาหารรมิทางมีเพียง 2 รา้น ผูท้ดลองคนที่ 2 และคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นตามล าดบัไวว้่า  
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บทนีม้ีรา้นอาหารริมทางแค่ 2 รา้น ไม่ไดม้ีเยอะเหมือนบทอื่นๆ อีกอย่างหนู
ชอบประตนู า้มากค่ะ อยากไปซือ้ของ และกินขา้วมนัไก่ 

 

บทที่ 5 มีเนือ้หาเก่ียวกับอาหารริมทางยาวกว่าบทอื่น แต่ลักษณะอาหารมี 
ความเหมือนกัน ท าใหห้นูจดจ าลักษณะของอาหารแม่นขึน้ เขตนีม้ีรา้นอาหารริมทาง
ทัง้หมด 6 รา้น ซึ่งในจ านวนนัน้ สกีุม้ี 2 รา้น ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มี 2 รา้น การอ่านอาหารซ า้
กนั 2 ครัง้ท าใหจ้ดจ าลกัษณะของอาหารไดน้าน นอกจากนี ้ยงัมีขา้วหนา้ไก่ 1 รา้นซึ่งมี
ลกัษณะคลา้ยกบัขา้วหนา้ไก่รา้นอื่นที่ไดอ้่านไปในบทก่อนหนา้นีแ้ลว้ 

 

บทท่ี 2 อาหารรมิทางกบัการเดินทางเป็นบทที่มีคะแนนเฉลี่ยนอ้ย
ที่สุด คือ 76.7 คะแนน เพราะผู้ทดลองอ่านโจทย์ค าถามไม่ละเอียด โดยเฉพาะค าถามที่มีค า
ปฏิเสธ คือค าว่า “ไม่” หรือค าถามเชิงน าไปใชท้ี่เป็นสถานการณซ์ึ่งตอ้งใชก้ารพิจารณา ผูท้ดลองให้
ความเห็นว่า เมื่อเรียนภาษาไทยในชั้น เรียน ส่วนใหญ่คุ้นชินกับค าถามแนวความรูค้วามจ า
มากกว่า  

ผูท้ดลองทั้ง 3 คนแสดงความคิดเห็นว่า หนังสือน าเที่ยวส าหรบั
นักศึกษาชาวเวียดนามเล่มนีม้ีประโยชน์มาก เพราะท าให้มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับสถานที่
ท่องเที่ยวไทย อาหารริมทางไทยที่มีชื่อเสียง และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยที่เก่ียวข้องกับ
อาหารมากขึน้ ผูท้ดลองคนที่ 1 กลา่วไวว้่า  

 
หนูไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยเลยค่ะ การไดอ้่านหนงัสือเล่มนีท้  าใหห้นูมีค  าศพัท์

เยอะมาก หนูชอบค าศพัทท์ี่ระบุไวข้า้งล่างค่ะ อ่านความหมายแลว้เขา้ใจไดเ้ลย ไดรู้จ้กั
สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารริมทางต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของไทยมากขึน้ หนูไม่เคยรูจ้ัก
อาหารไทยอย่างอื่นนอกจากผดัไทย ตม้ย ากุง้ สม้ต าค่ะ หนูเขา้ใจแลว้ว่าท าไมอาหาร 
รมิทางในกรุงเทพฯ มีความหลากหลายอย่างนัน้ ถา้ไดม้ีโอกาสไปเที่ยวเมืองไทย หนูจะ
ไปเที่ยวและไปกินอาหารรมิทางไทยค่ะ ถา้มีหนงัสือเล่มนีด้ว้ยก็จะดีมากค่ะ 

 

คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบท้ายบท (8 บท) คือ 85.4 รวมถึง
คะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียนของผูท้ดลองแต่ละคน คือ 90, 90 และ 88 คะแนนตามล าดับ 
หมายความว่า ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก แสดงใหเ้ห็นว่า เมื่อศึกษาหนังสือน าเที่ยวเล่มนีจ้บ
แลว้ ผูท้ดลองมีความรูเ้ก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและลกัษณะของอาหารริมทางไทยมาก
ขึน้ เสรมิความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิต วฒันธรรมไทยที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารรมิทางไทยดีขึน้  
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เมื่ อทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยสรุปและรายงานผล 
การทดลองครั้งที่  1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทราบ แล้วด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของกลุม่ทดลองครัง้ที่ 1 ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 13 แสดงการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของกลุม่ทดลองครัง้ที่ 1 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 

บทที ่3 43 

ผดัไทยไฟทะล ุ ไม่รูว้่าเป็นชื่อรา้นหรือ
ชื่ออาหาร ควรระบ ุ
ค าวา่ รา้น ก่อนชื่อรา้น
ต่างๆ เพื่อไม่ใหเ้กิด
ความสบัสนระหว่าง 
ชื่อรา้นกบัชื่ออาหาร 

เติมค าว่า รา้นน าหนา้ชื่อรา้น
ทกุรา้นท่ีปรากฏใน 

บทที่มีอาหาร ตัง้แต ่

บทที่ 3 - บทที่ 7 

บทที ่5 76 

5. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก 
ก. ผดัไทย 
ข. ก๋วยจั๊บ 
ค. หอยทอด 
ง. ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 

มีค าตอบถกูตอ้ง
มากกวา่หน่ึง  

5. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก 
ก. สกีุท้ะเล 
ข. ก๋วยจั๊บหม ู
ค. ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 
ง. ก๋วยเตี๋ยวเสน้เลก็ไก่ 

ทที ่7 100 

9. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก 
ก. ขา้วมนัไก ่
ข. ขา้วผดัไก ่
ค. ขา้วหนา้ไก่ 
ง. เกิมกา่ตามก่ี 

มีค าตอบถกูตอ้ง
มากกวา่หน่ึง 

9. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก 
ก. ขา้วผดัป ู
ข. ขา้วขาหม ู
ค. ขา้วมนัไก ่
ง. ขา้วหนา้ไก่ 

 
3.2.2 การทดลองคร้ังที ่2 

หลังจากการทดลองครั้งที่  1 และการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ลว้ ผูว้ิจยัน าเครื่องมือวิจยัไปทดลองครัง้ที่ 2 เพื่อหาคณุภาพของ
หนงัสือน าเที่ยว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.2.2.1 กลุม่ทดลองครัง้ที่ 2 
กลุม่ทดลองครัง้ที่ 2 เป็นนกัศึกษาชาวเวียดนามระดบัปริญญาตรี  

ชัน้ปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยดานัง จ านวน 6 คน สถานที่ เก็บข้อมูล คือ ห้องภาษาไทยที่ มหาวิทยาลัย
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ภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัดานงั ด าเนินการทดลองตัง้แต่วนัที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 9 ครัง้  
3.2.2.2 ผลการทดลองครัง้ที่ 2 

ผูว้ิจัยคิดคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบท 8 บท บทละ 10 ข้อ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรียน 50 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 
คะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 14 แสดงคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียนของการทดลองครัง้ที่ 2 

ชื่อบท คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 
คะแนน
เฉลี่ย/บท 

บทที่ 1 กรุงเทพมหานคร  
สวรรคแ์ห่งอาหารรมิทาง 

90 90 100 90 80 100 91.7 

บทที่ 2 อาหารรมิทางกบั 
การเดินทาง 

100 90 80 70 90 90 86.7 

บทที่ 3 ผดัไทยเสาชิงชา้ 90 80 70 80 70 90 80 
บทที่ 4 บะหมี่เยาวราช 90 80 90 80 60 80 80 
บทที่ 5 สกีุภ้เูขาทอง 80 80 60 70 70 80 73.3 
บทที่ 6 ขา้วขาหมสีูลม 100 60 60 60 50 60 65 
บทที่ 7 ขา้วมนัไก่ประตนู า้ 100 100 70 90 100 100 93.3 
บทที่ 8 อาหารรมิทางกบั
วิถีชวีิตของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร 

80 90 80 90 90 90 86.6 

คะแนนเฉลี่ย/รายบุคคล  
(8 บท) 

91.3 85 77.5 80 77.5 87.5 83.1 

แบบทดสอบหลงัเรียน 90 78 90 88 86 94 87.7 
 

จากตารางที่ 14 จะเห็นว่า บทที่ 7 ขา้วมนัไก่ประตนู า้เป็นบทที่มี
คะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ 93.3 คะแนน ซึ่งเป็นบทสดุทา้ยที่กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและ
ลกัษณะเฉพาะของอาหารริมทาง บทนีก้ล่าวถึงประตูน า้และตลาดนีออนซึ่งเป็นแหล่งมีชื่อเสียง
เรื่องขายเสือ้ผา้และของที่ระลกึ ผูท้ดลองกลุ่มนีท้ัง้หมดเป็นผูห้ญิงจึงชอบประตนู า้เป็นพิเศษเพราะ
รกัการซือ้ของมาก บางคนเคยไปเที่ยวกรุงเทพมหานคร มาแลว้จึงรูจ้กัที่นี่เป็นอย่างดี อีกประการ
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หนึ่งคือ บทนีก้ล่าวถึงลักษณะอาหารริมทางเพียง 2 ประเภทคือ ขา้วมันไก่กับราดหน้าเนือ้จึงมี
เนือ้หาใหจ้ าน้อยกว่าอาหารในบทอ่ืน ผูท้ดลองคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นไวว้่า “หนูเคยไปเที่ยว
กรุงเทพฯ ค่ะ หนูชอบไปประตูน ้ามากๆ เพราะหนูชอบซือ้ของกลบัไปฝากครอบครวัและเพื่อนๆ 
ตอนไปครัง้นัน้ หนูไม่รูว่้ามีตลาดนีออนดว้ย สว่นอาหารหนูเคยกินขา้วมนัไก่ อร่อยจริงๆ ค่ะ หากมี
โอกาสไดไ้ปอีกครัง้ หนูจะไปประตูน ้าและจะลองไปหลายที่ กินอาหารหลายอย่างที่มีในหนงัสือ
เล่มนีค่้ะ”  

บทท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือบทที่ 6 คือ ขา้วขาหมสูีลม ได ้65 
คะแนน บทนีม้ีผูท้ดลองคนเดียวที่ไดค้ะแนนเต็มรอ้ย ส่วนคนอ่ืนไดค้ะแนนอยู่ในระดับปานกลาง  
ผู้ทดลองส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ท าคะแนนต ่าไม่ใช่เพราะเนื ้อหายากมาก แต่เพราะ  
ผูท้ดลองอ่านเนือ้หาในตวับทและโจทยค์ าถามในแบบทดสอบทา้ยบทไม่ละเอียดเท่ากบับทอ่ืน  

ผูว้ิจยัพบว่า ผูท้ดลองแต่ละคนมีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่า 70 คะแนน 
หมายความว่า ผูท้ดลองมีผลการเรียนอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก โดยเฉพาะคะแนนของแบบทดสอบ
หลงัเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบประมวลความรูท้ัง้หมดหลงัจากที่อ่านหนงัสือน าเที่ยว โจทยค์ าถาม
สว่นใหญ่เป็นเชิงน าไปใช ้แต่ผูท้ดลองทุกคนสามารถท าคะแนนไดส้งูมาก แสดงใหเ้ห็นว่า หลงัจาก
ที่ได้อ่านหนังสือน าเที่ยวจบ ผู้ทดลองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาหารริมทางไทยและ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตคนไทยที่เก่ียวขอ้งกับอาหารริมทางไทยมากขึน้ ผู้ทดลองคนที่ 1 กล่าวไวว้่า 
“ปกติทุกครัง้ที่ไปกินขา้ว หนูจะคิดแค่ว่า อาหารรา้นนีอ้ร่อยมัย้ ราคาถูกมัย้ มีคนมากินเยอะมัย้ 
อยู่ไกลมัย้ แต่หนูไม่เคยสงัเกตหรือคดิถึงประเดน็วถิชีีวติหรือวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารเลยค่ะ 
หนงัสอืเล่มนีช้่วยเปิดโลกทศันใ์หห้นูจริงๆ ค่ะ ต่อไปหนูจะลองฝึกสงัเกตดูค่ะ” 

การอ่านหนังสือน าเที่ยวเล่มนีท้  าให้ผู ้ทดลองมีจ านวนค าศัพท์
มากขึน้ โดยเฉพาะค าศัพท์เก่ียวกับอาหารและค าราชาศัพท์ มีค าศัพท์หลายค าที่ผู ้ทดลองไม่รู ้
ความหมายในภาษาเวียดนาม ผูท้ดลองชาวเวียดนามกล่าวไวว้่า อาหารไทยหลายประเภทไม่
เหมือนอาหารเวียดนาม ส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยไปเมืองไทยจะไม่รูจ้กัอาหารไทยนอกจากผดัไทย สม้ต า 
ตม้ย ากุง้ ขา้วเหนียวหมูป้ิง บางคนเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาแลว้ แต่ยังจ าชื่ออาหารไทยไม่ค่อยได ้
หนังสือเล่มนี ้จึงช่วยให้ผู้ทดลองรู้จักชื่ออาหารริมทางไทยมากขึ ้น ผู้ทดลองคนที่  5 แสดง 
ความคิดเห็นไวว้่า “อาจารย์อาสาสมคัรคนไทยเคยสอนพวกหนูท าสม้ต าและย าวุน้เสน้ อาจารย์
ชาวเวียดนามเคยให้เรียนเกี่ยวกับอาหารไทยที่มีชื่อเสียง เช่น ผัดไทย ต้มย ากุ้ง ส้มต า  
แกงเขียวหวาน และขนมมงคลไทย อาหารชนดิอืน่พวกหนูแทบไม่ค่อยรูจ้กัเลยค่ะ”  
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เมื่ อทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยสรุปและรายงานผล 
การทดลองครัง้ที่ 2 ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธท์ราบ แลว้แกไ้ขปรบัปรุงเครื่องมือวิจยัตาม
ค าแนะน าของกลุม่ทดลองครัง้ที่ 2 ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 15 แสดงการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของกลุม่ทดลองครัง้ที่ 2 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งทีแ่ก้ไข 
บทที ่5 69 เตาถ่าน  ยงัไม่ใหค้วามหมาย เตาถ่าน: bếp than 

แบบ 
ทดสอบ
หลัง
เรียน 

123 

40. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก 
ก. ก๋วยเตี๋ยวเสน้เล็กตม้ย าลกูชิน้หม ู
ข. ก๋วยเตี๋ยวเสน้เล็กหมแูหง้ 
ค. ผดัไทยหมสูบั 
ง. สกีุห้ม ู

มีค าตอบถกูตอ้ง
มากกวา่หน่ึง  

40. ขอ้ใดไมเ่ขา้พวก 
ก. ก๋วยเตี๋ยวเสน้ใหญ่
ตม้ย าลกูชิน้หม ู
ข. ราดหนา้เสน้ใหญ่
ทะเล 
ค. ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 
ง. สกีุไ้ก่ 

 

จากการน าหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง  
(Street Food)” ส าหรบันักศึกษาชาวเวียดนามไปทดลองกับกลุ่มทดลอง 2 ครัง้ พบว่า ผูท้ดลอง
เห็นว่า หนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้มีประโยชน์มาก ท าให้ผู ้อ่านมีความรูเ้ก่ียวกับอาหารริมทางใน
กรุงเทพมหานคร และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านอาหารริมทาง นอกจากนั้นยังเสริม  
ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยที่เก่ียวข้องกับอาหารริมทางด้วย หลังจาก  
ผูท้ดลองไดอ่้านและท าแบบทดสอบแลว้ ไดผ้ลคะแนนระดับดีถึงดีมาก แสดงใหเ้ห็นว่า หนังสือ  
เลม่นีม้ีคณุภาพสามารถน าไปทดลองกบักลุม่เปา้หมายต่อไปได ้ 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยน าหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street Food)” ส าหรบั
นักศึกษาชาวเวียดนามใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเนือ้หาและความสอดคลอ้ง
ระหว่างค าถามในแบบทดสอบกบัวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ผลการประเมินพบว่า หนงัสือน าเที่ยวเล่มนี ้
ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.07 หมายความว่า หนังสือมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี และค่าเฉลี่ย IOC = 1 แสดง
ใหเ้ห็นว่า ค าถามในแบบทดสอบทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท์ี่  
ตัง้ไว ้ 

ผูว้ิจยัปรบัแกเ้ครื่องมือวิจยัตามค าแนะของผูเ้ชี่ยวชาญและใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธ์ตรวจสอบแล้วน าเครื่องมือวิจัยไปทดลองกับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นนักศึกษาชาวเวียดนาม
ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย 
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง  จ านวน 2 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของการทดลองครัง้ที่ 1 คือ 85.4 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของการทดลองครัง้ที่ 2 
คือ 83.1 คะแนน ซึ่งผลคะแนนของการทดสอบทั้ง 2 ครั้งอยู่ในช่วงคะแนน 80 – 100 คะแนน 
หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่า หนังสือน าเที่ยวเล่มนีม้ีคุณภาพ สามารถน าไป
ทดลองกบักลุม่เปา้หมายได ้  

ก่อนจะด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย ผูว้ิจัยศึกษาสญัลกัษณ์และสถิติที่ตอ้งใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
ดงันี ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
N แทน  จ านวนนกัศกึษาที่เป็นกลุม่เปา้หมาย 

�̅� แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  x  แทน คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบทา้ยบท 

                           F แทน  คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นรอ้ยละซึ่งไดม้าจากการท า

แบบทดสอบทา้ยบท 
 E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธคิ์ดเป็นรอ้ยละ ซึ่งไดม้าจากการทแบบทดสอบ 
   หลงัเรียน 
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สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 

เกณฑป์ระสิทธิภาพของเครื่องมือวิจยัหมายถึงระดบัประสิทธิภาพของเครื่องมือที่จะช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไดม้าจากการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนดเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ
พฤติกรรมสดุทา้ย (ผลลพัธ)์ ก าหนดเป็น E2 (ประสิทธิภาพของผลลพัธ)์  

การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 ขึน้อยู่กับการพิจารณาพิสัยการเรียนที่จ  าแนก
เป็นวิทยพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ส าหรบัวิทยพิสัยที่มีเนือ้หาเป็นความรูค้วามจ า จะตั้งไว้
สงูสดุแลว้ลดลงมาตามล าดบั คือ 90/90 85/85 80/80 ส่วนเนือ้หาที่เป็นจิตพิสยัหรือทกัษะพิสยัจะ
ไม่สามารถตัง้เกณฑส์งู ไดเ้พราะผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนและพฒันา ไม่สามารถผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดภายในเวลาที่จ  ากดั (ในหอ้งเรียนหรือขณะที่เรียนอยู่) จึงก าหนดเป็น 80/80 75/75 แต่ไม่
ต ่ากว่า 75/75 

ผูว้ิจัยจึงก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหาร 
ริมทาง (Street Food)” ส าหรบันักศึกษาชาวเวียดนาม คือ E1/E2 = 85/85 เพราะเครื่องมือวิจัย
ครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษาชาวเวียดนามซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
วฒันธรรมที่เก่ียวกบัอาหารรมิทางในกรุงเทพฯ สตูรที่ใชใ้นการหาประสิทธิภาพเป็นดงันี ้1 
 สูตรที ่1                            

                            E1    =    
∑ x

N

A
 × 100 

 

   E1  = ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

                       ∑ x   = คะแนนรวมของแบบทดสอบทา้ยบทท่ีนกัศึกษาทัง้หมดท าได ้
   A  = คะแนนเต็มของแบบทดสอบทา้ยบททกุชิน้รวมกนั 

   N  = จ านวนนกัศกึษา 
 
 
 
 

 
1 ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556, มกราคม-มิถุนายน).  การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากร

ศกึษาศาสตร์วิจยั. 5(1): 7-20.   
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 สูตรที ่2 

          E2    =    
∑ f

N

B
 × 100 

  

 เมื่อ  E2  = ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

                           ∑ f  = คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียนที่นกัศึกษาทัง้หมดท าได ้
   B  = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 
   N  = จ านวนนกัศกึษา 

ในการทดลองครัง้นี ้ผู ้วิจัยทดลองกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา 
ชาวเวียดนามระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น - 
เกาหลี - ไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัดานงั ระยะเวลาทดลองตัง้แต่วนัที่  
4 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองที่หอสมุดวิทยาศาสตร์
รว่มดานงั (Da Nang General Sciences Library)  

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 บรรยากาศการทดลองกบักลุม่เปา้หมาย1 

ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้

 
 
 

 
1 รูปภาพถ่ายโดย Miss Nguyen Kieu Yen เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองที่หอสมุด

วิทยาศาสตรร์ว่มแห่งเมืองดานงั (Da Nang General Sciences Library). 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนของแบบทดสอบท้ายบทเพื่อหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

2.  วิเคราะหข์อ้มูลจากคะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(E2) 

3. วิเคราะหค์วามส าคัญของหนังสือน าเที่ยวในการช่วยพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องวฒันธรรมเก่ียวกบัอาหารรมิทางแก่นกัศึกษาชาวเวียดนาม 

1. วิเคราะหข์้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบท้ายบทเพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) 

หนงัสือน าเที่ยวเล่มนีม้ีแบบทดสอบทา้ยบท 8 บท เป็นขอ้สอบประเภทปรนยั 4 ตวัเลือก
จ านวน 10 ขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน  คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน ซึ่งผลการทดลองกบักลุม่เปา้หมาย
มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 16 แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบทา้ยบทของกลุม่เปา้หมาย 

คนที ่
คะแนนจากแบบทดสอบท้ายบท 

คะแนนเฉลี่ย/คน บทที ่
1 

บทที ่
2 

บทที ่
3 

บทที ่
4 

บทที ่
5 

บทที ่
6 

บทที ่
7 

บทที ่
8 

1 90 100 90 90 80 100 80 90 90 

2 100 100 90 70 80 90 90 100 90 

3 80 100 90 80 90 90 90 100 90 

4 90 100 100 70 90 90 100 90 91.3 

5 90 100 90 80 90 100 90 100 92.5 

6 90 100 90 90 90 100 100 90 93.8 

7 100 90 90 70 90 80 90 90 87.5 

8 90 90 90 90 90 80 90 100 90 

9 90 90 90 80 90 70 90 90 86.3 

10 90 100 90 90 80 90 100 100 92.5 
ค่าเฉลี่ย/

บท 
91 97 

91 
81 87 89 92 95 

 

∑ 𝐱 7230 

A 800 

E1 90.4 
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จากตารางที่ 16 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ E1 = 90.4 หมายความว่า 
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (E1= 85) แสดงให้เห็นว่า หนังสือน าเที่ยวมีคุณภาพท าให้นักศึกษา 
ชาวเวียดนามเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง หมายถึง นักศึกษาได้
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมที่เก่ียวกบัอาหารรมิทางมากขึน้ 

บทที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือบทที่  2 อาหารริมทางกับการเดินทาง ได้ 97 คะแนน 
เพราะเป็นบทที่มีเนือ้หาง่าย กล่าวถึงการเดินทางในกรุงเทพมหานครโดยใชย้านพาหนะต่างๆ เช่น 
เรือ รถตุ๊กตุ๊ก รถประจ าทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่คล้ายกับ  
การเดินทางในประเทศเวียดนาม ท าใหน้กัศกึษาชาวเวียดนามอ่านแลว้เขา้ใจไดง้่าย บทที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงรองลงมาคือบทที่  8 อาหารริมทางกับวิถีชีวิตของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ได้ 95 
คะแนน เพราะนกัศึกษากลุม่เป้าหมายสนใจการอ่านเก่ียวกบัวฒันธรรมเป็นพิเศษ นกัศกึษากลุ่มนี ้
แสดงความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่เมื่อรบัประทานอาหารไม่ค่อยไดใ้ส่ใจเรื่องวัฒนธรรมในอาหาร 
เพียงนึกถึงเรื่องรสชาติ ราคา และบรรยากาศการรบัประทานอาหาร การอ่านบทนีท้  าใหน้ักศึกษา
สนใจวัฒนธรรมที่ เก่ียวข้องกับอาหารมากขึน้ เพราะช่วยให้เข้าใจลักษณะนิสัยและวิถีชีวิต 
วฒันธรรมของคนไทยที่แสดงใหเ้ห็นผ่านอาหารริมทางมากขึน้ เกิดการเปรียบเทียบอยากเรียนรู้
เรื่องวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารรมิทางระหว่างประเทศไทยกบัประเวียดนาม 

บทที่ได้คะแนนเฉลี่ยต ่าที่สุดคือบทที่ 4 บะหมี่เยาวราช ได้ 81 คะแนน บทนีก้ล่าวถึง
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตสัมพันธวงศ ์เช่น เยาวราช วัดไตรมิตร และลกัษณะเฉพาะของ
อาหารริมทางไทยที่มีชื่อเสียง เช่น บะหมี่ลกูชิน้ปลา ก๋วยจั๊บ และขา้วผดัป ูนกัศกึษากลุม่เปา้หมาย
ให้ความเห็นว่า อ่านโจทย์ค าถามไม่ละเอียด โดยเฉพาะค าถามที่เก่ียวกับลักษณะเฉพาะของ
อาหารรมิทางซึ่งตอ้งตีความตวัเลือก เช่น ค าถามขอ้ที่ 8 “วนันี ้เฮืองพาสม้ไปทานบะหมี่ลกูชิน้ปลา
ผงกะหรี่ (Mì cá viên cà ri) ที่รา้นคุณหุ่ง” ค าพูดในขอ้ใดของสม้แสดงให้เห็นว่า บะหมี่ไทยกับ
บะหมี่เวียดนามเหมือนกนั  

ก. “เยี่ยม...ฉนัขอเพิ่มอีกชามหนึ่งนะ”  
ข. “โห...บะหมี่รา้นนีม้ีน า้จิม้ดว้ยเหรอ”  
ค. “เย.้..ในที่สดุฉนัก็ไดท้านบะหมี่ลกูชิน้ปลาผงกะหรี่แลว้”  
ง. “อุย้...เฮืองช่วยกินผกัใหห้น่อยดิ บะหมี่ทั่วโลกคงหนีไม่พน้ผกัชนิดนีเ้นอ้”  

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาต้องจ าและแยกลักษณะเฉพาะของบะหมี่
ลูกชิน้ปลาไทยและบะหมี่ลูกชิน้ปลาผงกะหรี่ (Mì cá viên cà ri) ไดก้่อน จากนั้นถึงอ่านตัวเลือก 
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แต่ละขอ้ แลว้ต้องเข้าใจจุดประสงค์การสื่อสารของผู้พูดจึงจะเลือกค าตอบที่ถูกต้องได้ ดังนั้น  
ถา้นกัศกึษาชาวเวียดนามอ่านไม่รอบคอบและตีความไม่ถูกตอ้งจะเลือกค าตอบผิด 

2. วิเคราะหข์้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของผลลัพธ ์
(E2) 

แบบทดสอบหลังเรียนเป็นข้อสอบประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ข้อละ 2 
คะแนน คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 17 แสดงคะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุม่เปา้หมาย 

คนที่ แบบทดสอบหลังเรียน  

1 96 

2 92 

3 88 

4 92 

5 90 

6 80 

7 92 

8 92 

9 92 

10 94 
∑ 𝐟 908 
N 10 
B 100 
E2 90.8 

 

จากตารางที่ 17 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ E2 = 90.8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด (E2= 85) แสดงให้เห็นว่า เมื่ออ่านหนังสือน าเที่ยวนี ้จบแล้ว นักศึกษาชาวเวียดนาม
สามารถน าความรูค้วามเขา้ใจไปประยุกตใ์ชไ้ด ้เพราะค าถามในแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นค าถาม
เชิงประมวลความรูค้วามเขา้ใจ สว่นใหญ่จึงเป็นค าถามเชิงน าไปใชใ้นสถานการณต่์างๆ  
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นักศึกษาที่ ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนสูงสุดคือคนที่  1 ได้ 96 คะแนน 
หมายความว่า มีผลการเรียนอยู่ในระดบัดีมาก หากสงัเกตคะแนนการท าแบบทดสอบทา้ยบทของ
นักศึกษาคนนีต้ั้งแต่บทที่  1 – 8 จะพบว่า อยู่ในช่วง 80 – 100 คะแนน โดยได้คะแนนเฉลี่ย 90 
คะแนน (ดูตารางที่  19) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากเพราะเคยไดร้บัทุนการศึกษาจากสถานกงสุลใหญ่ไทย
ประจ านครโฮจิมินห ์ไดไ้ปทศันศึกษาในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั มีความสนใจเรียนรูเ้รื่อง
อาหาร และกระตือรือรน้ที่จะเรียนรูส้ิ่งแปลกใหม่ทัง้ของไทยและเวียดนาม 

ผลจากการทดลองพบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ E1 = 90.4  และ 
ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ E2 = 90.8 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพที่ใกลเ้คียงกัน แสดงใหเ้ห็นว่า 
เครื่องมือวิจัยมีความสมดุลกัน ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างดีมีคุณภาพดังที่ชัยยงค ์  
พรหมวงศ ์กลา่วไวว้่า1  

หากคะแนน E1 หรือ E2 ห่างกันเกิน 5%  แสดงว่า กิจกรรมที่ให้นักเรียนท ากับ 
การสอบหลงัเรียนไม่สมดุลกัน เช่น ค่า E1 มากกว่า E2 แสดงว่า งานที่มอบหมายอาจจะ
ง่ายกว่าการสอบ หรือ หากค่า E2 มากกว่าค่า  E1 แสดงว่าการสอบง่ายกว่าหรือไม่สมดุล
กับงานที่มอบหมายให้ท า จ าเป็นที่ จะต้องปรับแก้ หากส่ือหรือชุดการสอนได้รับ  
การออกแบบและพัฒนาอย่างดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 ที่ค  านวณไดจ้ากการทดสอบ
ประสิทธิภาพจะต้องใกล้เคียงกันและห่างกันไม่เกิน 5% ซึ่งเป็นตัวชี ้ที่จะยืนยันได้ว่า 
นักเรียนได้มีการเปล่ียนพฤติกรรมต่อเนื่องตามล าดับขั้นหรือไม่ก่อนที่จะมีการเปล่ียน
พฤติกรรมขัน้สดุทา้ย หรืออีกนยัหนึ่งตอ้งประกนัไดว้่านกัเรียนมีความรูจ้รงิ ไม่ใช่ท ากิจกรรม
หรือท าสอบไดเ้พราะเดา 

สรุปไดว้่าหนังสือน าเที่ยวมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.4/90.8 อยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนด  
(E1/E2 = 85/85) มีค่า E1 และ E2 สมดลุกนั จึงมีคณุภาพที่จะช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
วฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารรมิทางแก่นกัศกึษาชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทย 

 

 
1 ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ (2556, มกราคม-มิถนุายน).  การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชดุการสอน. วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรว์ิจยั. 5(1): 7-20. หนา้ 11. 
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3. วิเคราะหค์วามส าคัญของหนังสือน าเที่ยวในการช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจเร่ือง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารริมทางแก่นักศึกษาชาวเวียดนาม 

การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายครัง้นี ้ผู ้วิจัยไดส้อบถามกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมเก่ียวกับ
หนงัสือน าเที่ยวเพื่อตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบัความส าคญัและประโยชนข์องหนงัสือเลม่นี ้
ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะหเ์ป็น 2 ประเด็นคือ การพฒันาดา้นความรู ้และการพฒันาดา้นความเขา้ใจ 

3.1 การพัฒนาด้านความรู้ 
หนงัสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกบัอาหารรมิทาง (Street Food)” ส าหรบันกัศกึษา

ชาวเวียดนามมีความส าคัญต่อนักศึกษาชาวเวียดนามในการช่วยพัฒนาความรูห้ลายดา้น เช่น 
อาหารรมิทางในกรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยว ค าศพัท ์และขอ้มลูเพิ่มเติม  

3.1.1 ความรู้ด้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร 
บทที่มีความรูเ้ก่ียวกบัอาหารรมิทางคือ บทที่ 1 กรุงเทพมหานคร สวรรคแ์ห่ง

อาหารริมทาง ซึ่งมีเนื ้อหากล่าวถึงความหลากหลายของอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร  
ทัง้ดา้นประเภทอาหาร เช่น อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องด่ืม ผลไม ้และดา้นรูปแบบการขาย
อาหารริมทาง เช่น หาบเร่ รถเข็น ซุม้ขายอาหาร รา้นแบบตึกแถว โดยรา้นอาหารริมทางที่ไดร้บั 
รางวัลมิชลินส่วนใหญ่อยู่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารริมทาง เช่น เสาชิงชา้ 
เยาวราช ภเูขาทอง สีลม และประตนู า้ 

บทอ่านหลกัในบทที่ 3 ถึงบทที่ 7 มีเนือ้หาส่วนหนึ่งกล่าวถึงลักษณะเฉพาะ
ของอาหารริมทางที่ไดร้บัรางวัลมิชลินไกด ์ซึ่งมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่อาหารประเภทขา้ว เช่น  
ขา้วหน้าไก่ ข้าวมันไก่ ข้าวผัดปู ขา้วขาหมู โจ๊ก อาหารประเภทเส้น เช่น ผัดไทย ก๋วยเต๋ียวเนือ้ 
ก๋วยเต๋ียวคั่วไก่ ก๋วยจั๊บ สุกี ้ราดหน้า บะหมี่ ตลอดจนอาหารประเภทอ่ืน เช่น หอยทอด อาหาร  
ริมทางแต่ละประเภทมีวตัถุดิบแตกต่างกนัและมีเทคนิคการปรุงอาหารไม่เหมือนกนั ท าใหอ้าหาร
รมิทางแต่ละประเภทอรอ่ยและโดดเด่น  
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ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างความรูด้า้นอาหารรมิทางในหนงัสือน าเที่ยว 

นกัศึกษาชาวเวียดนามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ค่อยมีความรูเ้รื่อง
อาหารไทย รูจ้ักเพียงอาหารไม่ก่ีชนิดที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น ตม้ย ากุง้ สม้ต า ผดัไทย ขนมมงคล
หลายชนิด เพราะอาจารย์ชาวเวียดนามสอนและเล่าให้ฟัง รู ้จักย าวุ้นเส้นเพราะอาจารย์
อาสาสมัครเคยสอนท า การได้อ่านหนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้ช่วยให้นักศึกษารูจ้ักชื่อเรียกและ
ลกัษณะเฉพาะของอาหารริมทางแต่ละชนิดที่มีชื่อเสียงในกรุงทพมหานคร ถา้มีโอกาสไปเมืองไทย
หรือดูจากภาพก็จะสามารถแยกอาหารแต่ละชนิดที่เคยอ่านมาได้ นักศึกษาที่เคยไปเมืองไทย
มาแลว้หรือยังไม่เคยไปต่างสนใจอาหารชนิดที่ไม่รูจ้ักมาก่อน เช่น ราดหนา้ หอยทอด ก๋วยเต๋ียว  
คั่วไก่ ขา้วขาหม ูสกีุ ้ก๋วยจั๊บ เป็นตน้ และหวงัว่า หากมีโอกาสไดไ้ปเมืองไทยในอนาคตจะลองแวะ
ไปรบัประทานอาหารเหลา่นี ้นกัศกึษาคนที่ 9 แสดงความคิดเห็นว่า  

 

หนูกับเพื่อนๆ ในห้องรูจ้ักอาหารไทยไม่ก่ีอย่างหรอกค่ะ เช่น สม้ต า ผัดไทย  
ตม้ย ากุง้ รูจ้กัวุน้เสน้เพราะอาจารยอ์าสาสมคัรเคยสอนท า ตอนนัน้อาจารยป์รบัรสชาติให้
ถูกปากพวกหนู พวกหนูเลยไม่รูว้่ารสชาติอาหารไทยที่แทจ้รงิเป็นยงัไงค่ะ เพราะหนูก็ไม่
เคยไปเมืองไทยค่ะ หนูก็เลยไม่รูจ้ักอาหารไทยอย่างอื่นเลยค่ะ อ่านหนังสือเล่มนีแ้ล้ว 
แมว้่าตอนนีห้นยูงัสบัสนบางชนิดอยู่บา้ง เพราะอาหารมีเยอะมาก แต่ที่แน่ๆ ก็คือ หนรููจ้กั
ชื่ออาหารไทยมากขึน้ และพอจะแยกลกัษณะของอาหารรมิทางไทยไดค้่ะ 

 

นักศึกษาบางคนเคยมาเมืองไทยแต่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เก่ียวกับอาหาร
ไทยจึงพบปัญหาในการซือ้อาหารมารบัประทาน เพราะไม่รูจ้กัชื่อของอาหารไทย ส่วนใหญ่คือใช้
นิว้ชี ้หรือเลือกที่จะซือ้อาหารที่ตนรูจ้ักและคุ้นเคย หนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้ช่วยให้มีความมั่นใจ
เก่ียวกบัความรูเ้รื่องอาหารรมิทางไทยมากขึน้ จะสามารถเลือกไดว้่า ควรรบัประทานอาหารชนิดใด 
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เพราะบางชนิดมีวัตถุดิบที่ตนไม่ชอบหรือรบัประทานแล้วแพ้ก็จะหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านั้นได ้
นักศึกษาทุกคนสรุปว่า อาจจะไดใ้ชห้นังสือน าเที่ยวเล่มนีห้ากวันหนึ่งได้มาเมืองไทย นักศึกษา  
คนที่ 4 และคนที่ 7 แสดงความคิดเห็นตามล าดบัไวว้่า  

 

ส าหรบัผม หนังสือเล่มนีใ้ห้ความรูผ้มมากมาย ผมอาจจะเคยไดย้ินเก่ียวกับ
อาหารไทยมาบา้ง แต่บอกตรงๆ ความรูข้องผมเก่ียวกับอาหารริมทางไทยคือศูนยค์รบั 
ครัง้แรกที่ผมรูจ้กัสกีุค้รบั แต่โชคดีที่มีการเปรียบเทียบกับอาหารริมทางของเวียดนามคือ
เหลา ท าใหผ้มนึกภาพง่ายและเขา้ใจไดช้ดัขึน้ ผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารเท่าไหร ่
ครัง้แรกที่ผมไปเมืองไทย ภาษาไทยตอนนั้นยังอ่อน ผมก็เลยเห็นแล้วเลือกเอาครับ  
การอ่านครัง้นีม้ีคุณค่าและมีประโยชน์มากครบั ท าให้ความรูข้องผมจากศูนยข์ึน้เป็น
หลายเท่าครบั 

 

หนูชอบการออกแบบของหนงัสือเล่มนีค้่ะ ดูชัดเจนดีค่ะ หนูเป็นคนไม่รูจ้ัก
อะไรเก่ียวกบัอาหารไทย และก็ไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยค่ะ แต่หนชูอบหนงัสือเล่มนี ้มนัท า
ใหห้นมูีความรูเ้รื่องอาหารรมิทางไทยมากขึน้ เมื่อหนรููส่้วนประกอบและวตัถดุิบต่างๆ ของ
อาหารริมทางไทยแต่ละอย่างแลว้ หนูจะเลือกกินไดถู้กค่ะ เพราะบางอย่างกินแลว้แพ ้

หนกู็จะไม่กิน หรือบางวตัถดุิบกลิ่นแรงหนไูม่ชอบก็จะไม่กินเหมือนกนัค่ะ  
 

3.1.2 ความรู้ด้านสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมเร่ืองอาหารริมทาง 
เนือ้หาตั้งแต่บทที่ 3 ถึงบทที่ 7 มีส่วนหนึ่งแนะน าประวัติความเป็นมาและ

จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแต่ละเขต ไดแ้ก่ เขตพระนครมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น 
พระบรมมหาราชวงั วัดพระแกว้ วดัโพธิ์ วดัสทุัศน ์เทวสถาน เสาชิงชา้ และนิทรรศนร์ตันโกสินทร ์ 
เขตสัมพันธวงศ์มีสถานที่ ท่องเที่ ยว คือ วัดสัมพันธวงศ์ วัดปทุมคงคา โบสถ์กาลหว่าร ์ 
วดัอภุัยราชบ ารุง (Chùa Khánh Vân) วดัไตรมิตร และเยาวราช เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น วัดมังกร ชุมชนบ้านบาตร ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดนางเลิง้ วัดสระเกศ เขตบางรักมี
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วดัหวัล าโพง วดัพระศรีมหาอมุาราชเทวี พิพิธภณัฑช์าวบางกอก สีลม และ
เขตราชเทวีมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พระราชวงัพญาไท ชุมชนบา้นครวัเหนือ ตุ๊กตาบางกอกดอลล ์
ตลาดนีออนและประตนู า้  
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ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างความรูด้า้นสถานที่ท่องเที่ยวในหนงัสือน าเที่ยว 

เมื่อเรียนวิชาการอ่านในชั้นเรียน นักศึกษาชาวเวียดนามที่ดานังได้เรียน
เก่ียวกับสถานที่ส  าคัญในเมืองไทยแต่น้อยมาก เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เยาวราช 
อยธุยา แต่เรียนในลกัษณะที่เนน้รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัศาสตร ์นกัศึกษาที่ไม่เคยมาเมืองไทย
มีความรูเ้ก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครค่อนขา้งนอ้ย ยกเวน้ที่ไดเ้รียนมาหรือเคยได้
ยินจากญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่ไปเที่ยวมาแลว้เล่าใหฟั้ง การอ่านหนังสือน าเที่ยวเล่มนีจ้ึงท าให้มี
ความรูเ้ก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแต่ละเขตในกรุงเทพฯ มากขึน้ นักศึกษาที่เคยมา
เที่ยวแล้วไม่รูจ้ักสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ เช่น วัดภูเขาทอง วัดญวนตลาดน้อย ตลาดนางเลิง้ 
ตลาดนีออน เป็นต้น นักศึกษาทุกคนหวังว่าจะมีโอกาสมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏใน
หนังสือเล่มนีใ้นอนาคต เช่น สีลม เยาวราช เสาชิงช้า โดยเฉพาะประตูน า้ ตลาดนีออนซึ่งเป็น
จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจยิ่งส าหรบันักศึกษาชาวเวียดนามที่เป็นผู้หญิง ดังความเห็นของ
นกัศกึษาคนที่ 5 และคนที่ 1 ตามล าดบัต่อไปนี ้

 

หนูไม่เคยไปเมืองไทยเลยค่ะ หนูก็เลยไม่รูอ้ะไรเก่ียวกับกรุงเทพฯ เลยค่ะ 
หลังจากที่หนูอ่านหนังสือเล่มนี ้แล้ว หนูรูส้ึกชอบมาก เพราะท าให้หนูรูจ้ักสถานที่
ท่องเที่ยวเยอะมาก หนูรูแ้ค่วดัพระแกว้ พระบรมมหาราชวงั เยาวราช เพราะอาจารยเ์คย
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สอนเก่ียวกับสถานที่นี ้แต่ไม่เยอะค่ะ อีกอย่างเนน้สอนดา้นประวตัิศาสตร ์บางทีหนูก็ไม่
เขา้ใจทัง้หมดเพราะมนัยากค่ะ แต่หนงัสือเล่มนีใ้ชภ้าษาเขา้ใจง่ายกว่าค่ะ 

ผมเคยไปเมืองไทยมาสองครัง้แลว้ครับ แต่ส่วนใหญ่เลือกไปที่ที่คุ ้นเคยคือ  
วดัพระแกว้ วดัโพธ์ิ วดัอรุณ ตลาดนัดจตุจักร ประตูน า้ นอกจากนัน้ ผมไม่ค่อยรูจ้ักครบั 
ไม่มีความรูด้ว้ยจึงไม่ค่อยกลา้ไปเที่ยวที่อื่นเองครบั ถา้ผมไดไ้ปเที่ยวอีกครัง้ ผมน่าจะกลา้
ไปที่อื่นมากขึน้นะครบั ผมจะลองไปสีลม วดัภูเขาทอง เป็นตน้ เพราะอ่านหนังสือเล่มนี ้
แลว้ ผมรูจ้กัหลายที่มากขึน้ รูว้่าแต่ละเขตมีสถานท่ีท่องเที่ยวอะไรบา้ง แต่ละที่มีลกัษณะ
ยงัไง มีชื่อเสียงในดา้นไหน แลว้มนัเหมาะกบัผมหรือเปล่า ผมควรไปหรือไม่ไปครบั 

 

3.1.3 ความรู้ด้านค าศัพท ์
ค าศพัทท์ี่ปรากฏในเนือ้หาเป็นตวัเขม้ เขียนไวข้า้งลา่งกระดาษ มีความหมาย

เป็นภาษาเวียดนาม ส าหรับค าศัพท์ที่ อ่านยาก ผู้วิจัยจะเขียนค าอ่านไว้ ส่วนค าศัพท์ที่มี
ความหมาย 2 ความหมายขึน้ไปจะใชเ้ครื่องหมาย * ก ากับไว ้ซึ่งระบุเฉพาะความหมายที่ตรงกับ
บริบทของเนื ้อหา ค าศัพท์ตั้งแต่บทที่  1 ถึงบทที่  8 แบ่งเป็นหลายด้าน เช่น ค าราชาศัพท์ เช่น  
พ ระอั ค รราช เท วี  /พ ระ -อัก -ค ระ -ราด -ชะ -เท -วี /: Hoàng Quý phi ป ระพ รม : vẫy nước  
พระราชทาน /พระ -ราด-ชะ-ทาน/: ban tặng ค าศัพท์เก่ียวกับศาสนา เช่น อัญ เชิญ : rước  

(tượng Phật) จ าพรรษา : ở/sống (dùng cho Sư) พระพิฆ เนศ /พระ -พิ -คะ -เนด /: Thần voi 

Ganesha ค าศัพท์เก่ียวกับวัตถุดิบที่ใช้ท าอาหาร เช่น ผงพะโล้: món kho tàu เต้าหู้ยี ้: chao  
หมแูดง: thịt xá xíu  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 4 ตวัอย่างความรูด้า้นค าศพัทใ์นหนงัสือน าเที่ยว 
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นักศึกษาชาวเวียดนามเห็นว่า หนังสือน าเที่ยวเล่มนีอ้อกแบบดี โดยเฉพาะ
การจดัค าศพัทท์ี่อยู่ขา้งล่างกระดาษ ค าศพัทท์ี่แปลตรงเป็นภาษาเวียดนามช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจ
ความหมายโดยตรง จะไม่เกิดความผิดพลาดเมื่อตอ้งแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยแลว้แปล
อีกรอบเป็นภาษาเวียดนามเอง เพราะนกัศึกษาชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทยมีความสามารถใน
การแปลภาษาไม่เท่าเทียมกนั อีกประการหนึ่งคือ ค าศพัทจ์ านวนมากในหนงัสือน าเที่ยวเล่มนีเ้ป็น
ค าราชาศัพท์ และเป็นค าศัพท์เฉพาะในวงการอาหาร ท าให้นักศึกษามีวงศ์ศัพท์มากขึน้ และ
ค าศพัทเ์หล่านีจ้ะมีประโยชนม์ากส าหรบันักศึกษาเมื่อเรียนภาษาไทยในชัน้ ปีที่ 4 เพราะตอ้งเรียน
รายวิชาการแปลและลา่มจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม การรูค้วามหมายเวียดนามโดยตรงจะ
ช่วยใหน้กัศกึษาแปลภาษาไดถ้กูตอ้งและเหมาะสมมากขึน้ นกัศกึษาคนที่ 6 กลา่วไวว้่า  

 

ตอนแรกหนูคิดว่า หนังสือน าเที่ยวเล่มนีน้่าจะอ่านยาก แต่พอไดอ้่านไปเรื่อยๆ 
รูส้ึกว่า ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ แม้มีค  าศัพท์ที่ เป็นค ายาก เช่น ค าราชาศัพท์ ค าศัพท์
เก่ียวกบัวตัถดุบิของอาหาร ซึ่งมีหลายค ามากเลยที่หนไูม่เคยรูม้าก่อน แต่พอไดอ้่านไปแลว้
มองไปขา้งล่างก็มีค  าศพัทท์ี่แปลเป็นภาษาเวียดนามใหเ้ลย ดงู่ายแลว้เขา้ใจง่ายขึน้ เหมาะ
ส าหรบัเพื่อนๆ ชาวเวียดนาม หนคูิดว่าสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนไดค้่ะ 

 

ค าศัพท์ในหนั งสื อน า เที่ ย วเล่มนี ้มี ป ระโยชน์ส าห รับนักศึ กษ า 
ชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทยและนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามดว้ย เพราะช่วยเสริม
ความรูด้้านค าศัพท์ที่ เก่ียวกับอาหารริมทางทั้งของไทยและเวียดนาม  นักศึกษาคนที่  1 แสดง 
ความคิดเห็นว่า  

 

ผมชอบหนงัสือเล่มนีม้าก เพราะท าใหผ้มเรียนรูค้  าศพัทใ์หมเ่ยอะมาก โดยเฉพาะ
ค าศพัทท์ี่เป็นชื่อเรียกอาหารไทยและเวียดนาม ชื่อวตัถุดิบที่น าไปท าอาหารดว้ย จรงิๆ ถา้
ไม่อ่านก็จะไม่รูค้  าศพัทพ์วกนีค้รบั และผมคิดว่า คนไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม ถา้ไดอ้่าน
หนงัสือเล่มนีก้็น่าจะชอบเหมือนกัน ท าใหเ้ขามีค าศพัทแ์ละความรูเ้ก่ียวกับอาหารริมทาง
ของเวียดนามมากขึน้ เหมือนท่ีผมไดรู้เ้ก่ียวกบัอาหารริมทางไทยในตอนนี ้

 

3.1.4 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพ่ิมเติม 
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะของหนงัสือน าเที่ยวมาประยกุตใ์ชก้บั

หนงัสือน าเที่ยวของตน โดยมีแผนภูมิแสดงระยะทางจากหมดุหมาย1 ไปถึงแต่ละรา้นในแต่ละเขต 

 
1 หมดุหมาย หมายถึง จดุสงัเกตที่โดดเด่นในแตล่ะเขต เช่น เสาชิงชา้ ซุม้ประตเูฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  

ภเูขาทอง เครื่องสีลม และท่าเรือประตนู า้ 
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และขอ้มูลเพิ่มเติมเขา้ไปในเนือ้หาที่เก่ียวกับรา้นอาหารริมทาง เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง การเดินทาง 
ราคา วนัและเวลาเปิดใหบ้ริการ ขอ้มลูเหล่านีจ้ะช่วยใหผู้อ่้านหรือนกัท่องเที่ยวสามารถเลือกรา้นที่
เหมาะกบัความตอ้งการของตนและรูจ้กัวิธีการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างความรูเ้ก่ียวกบัขอ้มลูเพิ่มเติมในหนงัสือน าเที่ยว 

กลุม่เปา้หมายหลายคน โดยเฉพาะนกัศกึษาชายชื่นชอบสว่นขอ้มลูเพิ่มเติมที่
เก่ียวกับรา้นอาหารริมทาง เช่น ต าแหน่งที่ตัง้ การเดินทาง ราคา เวลาเปิดหรือปิดการใหบ้ริการ 
และแผนภูมิบ่งบอกระยะทางจากหมดุหมายแต่ละที่ไปถึงแต่ละรา้น ขอ้มลูเหล่านีม้ีประโยชน์มาก
ต่อนกัศกึษาเพราะช่วยใหพ้ิจารณาและเลือกรา้นอาหารริมทางเหมาะสมที่ตนตอ้งการไป นกัศกึษา
คนที่ 10 แสดงความคิดเห็นว่า “ผมชอบส่วนขอ้มูลเพิ่มเติมและแผนภูมิแสดงระยะทางในบทอ่าน
มากครับ ท าใหผ้มรูร้ะยะทางใกลไ้กลของอาหารแต่ละรา้นและรูจ้ักราคา วนัเปิดขายก่อนที่จะ
ตดัสินใจไปรา้นไหน เพราะถา้ไม่รู ้พอถึงรา้นแลว้อาจจะไม่ไดกิ้นเพราะรา้นปิดก็ได ้หรืออาหารมี
ราคาสูงเกินทีเ่ราจะจ่ายได”้ หรือ นกัศกึษาคนที่ 3  กลา่วไวว้่า  

 

หนูเคยไปเที่ยวเมืองไทยหลายครัง้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่ไปเที่ยวต่างจงัหวดั ปกติเมื่อ
ไปเที่ยว หนูไม่รูว้่าใกลส้ถานที่ไปเที่ยวนัน้มีรา้นไหนอร่อย เห็นรา้นไหนอยู่ใกลก้็เขา้ไปกิน 
บางทีก็เจอรา้นขายอาหารไม่อรอ่ย ท าใหรู้ส้กึเซ็งๆ แต่หนงัสือเล่มนีม้ีประโยชนม์าก เพราะ
ท าใหห้นูรูจ้กัรา้นอาหารริมทางอรอ่ยหลายที่ หากไดไ้ปครัง้หนา้ หนูคิดว่าการไปเที่ยวของ
หนกู็จะไม่น่าเบื่อเหมือนท่ีเคยไปค่ะ 
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3.2 การพัฒนาด้านความเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมทีเ่กี่ยวข้องกับอาหารริมทาง 
หนงัสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกบัอาหารรมิทาง (Street Food)” ส าหรบันกัศกึษา 

ชาวเวียดนามนอกจากมีความส าคัญด้านความรูต่้างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีความส าคัญใน  
การช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักศึกษาชาวเวียดนาม ได้แก่ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ วิถีชีวิตของชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่
เก่ียวขอ้งกบัอาหารรมิทาง และลกัษณะรว่มของอาหารรมิทางไทยและเวียดนาม 

3.2.1 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริยไ์ทย 
หนังสือน าเที่ ยวเล่มนี ้แสดงให้เห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมี

ความส าคญัยิ่งต่อการปกครองและบรหิารประเทศตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ดงัปรากฏในบทอ่านว่า 
พระมหากษัตริย์ไทยมีบทบาทส าคัญหลายด้าน ตั้งแต่การสร้างวัดวาอาราม ตลอดจนถึง  
การอุดหนุนและใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มชนชาติต่างๆ ที่เขา้มาอาศัยในแผ่นดินไทย ชาวต่างชาติมี
หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเผยแพร่ศาสนา กลุ่มมาติดต่อคา้ขาย กลุ่มที่อพยพเพื่อมาสรา้งรากฐานใหม่
ในเมืองไทย พระมหากษัตริยไ์ทยทรงเมตตาใหท้ี่อยู่อาศยัแก่ชาวต่างชาติและใหช้าวต่างชาติท ามา
หากินรว่มกบัคนไทยอย่างเท่าเทียมกนั ใหท้กุคนมีอิสระในการนบัถือศาสนาและประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของตนจึงไดร้บัการยกย่องว่าเป็น “องคศ์าสนูปภมัภก” ผูคุ้ม้ครองและสนบัสนุนศาสนา
ทุกศาสนาในเมืองไทย พระองคเ์ป็นบุคคลส าคญัท าใหม้ีความหลากหลายทางดา้นอาหารริมทาง
ของไทย การอ่านหนังสือน าเที่ ยวเล่มนี ้ช่วยให้นักศึกษาชาวเวียดนามมีความรู้เก่ียวกับ
พระมหากษัตรยิไ์ทยมากขึน้ นกัศกึษาคนที่ 8 กลา่วไวว้่า  

 

ถ้าหนูไม่อ่านบทที่ 8 หนูก็จะไม่รูว้่าคนที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการช่วยสรา้ง 
ความหลากหลายทางดา้นอาหารริมทางของไทยคือพระมหากษัตริยไ์ทยค่ะ ถา้ใหห้นูเดา 
หนูคงเดาแค่ว่า เพราะมีคนต่างชาติหลายคนมาอยู่เยอะ อาหารไทยก็เลยมีหลากหลาย
ประเภทค่ะ หนูก็พอจะเขา้ใจไดว้่า ท าไมคนไทยถึงรกัและเคารพพระมหากษัตริยไ์ทยมาก 
ท าไมพระมหากษัตรยิไ์ทยส าคญัต่อประเทศไทยจนถึงทกุวนันี ้

3.2.2 ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นมาก ทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ หลากหลายเชือ้ชาติ ชาวต่างชาติแต่ละชาติจะมีพื ้นที่อาศัยเฉพาะของตนตาม  
ความคุม้ครองและช่วยเหลือของพระมหากษัตริยไ์ทย นักศึกษาชาวเวียดนามส่วนใหญ่รูเ้พียงว่า 
ชาวจีนอยู่ที่เยาวราช ชาวตะวนัตกอยู่ที่สีลม แต่ยงัมีคนชาติอ่ืนที่พักอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
เช่นเดียวกนั เช่น คนเวียดนามอยู่ที่สามเสน สะพานขาว คนแขกอยู่บรเิวณสะพานชา้งโรงสี บางรกั 
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ชาวตะวันตกอยู่ริมแม่น า้เจา้พระยา สีลม เป็นตน้  ชาวต่างชาติเหล่านีน้ับถือศาสนาต่างกัน เช่น 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาอิสลาม เป็นตน้ แม้นับถือศาสนาไม่
เหมือนกนั แต่ชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ดว้ยกนัอย่างสนัติ การใชช้ีวิตอยู่รว่มกนัมานานประกอบ
กับความหลากหลายทางดา้นศาสนาส่งผลต่อความหลากหลายทางดา้นอาหารริมทางของไทย 
หนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้จึงช่วยเสริมความรูเ้ก่ียวกับความสัมพันธ์ของชาวต่างชาติที่ก่อให้เกิด  
ความหลากหลายของอาหารไทย ท าให้นักศึกษาเข้าใจเก่ียวกับคนไทยและคนต่างชาติใน
กรุงเทพมหานครมากขึน้ เกิดการเปรียบเทียบกบัความหลากหลายของอาหารริมทางในเวียดนาม 
ซึ่งมีสว่นหนึ่งแตกต่างกบัเมืองไทยคือ อิทธิพลของชาวต่างชาติที่ปกครองเวียดนามในช่วงสงคราม
เวียดนาม นักศึกษาคนที่  7 แสดงความคิดเห็นว่า “หนูอ่านหนังสือเล่มนีแ้ลว้ถึงจะรูว่้าอาหาร 
ริมทางไทยและเวียดนามบางชนิดมีความเหมือนกนัอย่างนี ้ไม่เคยคดิว่า ชาวต่างชาติจะมีบทบาท
ส าคญัต่ออาหารริมทางของไทยและเวียดนามมากค่ะ บางอย่างเราใชท้ าอาหารจนเคยชิน เช่น 
พริก จนคดิว่าเป็นของบา้นเราค่ะ หนงัสอืเล่มนีช้่วยเปิดโลกทศันใ์หห้นูมากๆ ค่ะ”  

3.2.3 วิถีชีวิตของชาวไทยในกรุงเทพมหานครทีเ่กี่ยวข้องกับอาหารริมทาง 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทย การพัฒนา

เศรษฐกิจท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม คนในเมืองหลวงส่วนใหญ่มีหนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบ
มากขึน้จึงไม่ค่อยมีเวลาส าหรบัการท าอาหารที่บา้น ท าใหส้นใจรบัประทานอาหารนอกบา้น เช่น 
อาหารริมทาง ชาวต่างชาติเมื่อมาเที่ยวกรุงเทพมหานคร มักจะพบภาพคนไทยต่อแถวซือ้อาหาร
เชา้แลว้รีบเดินไปท างาน หรือภาพคนไทยไปรบัประทานอาหารริมทางหลงัเลิกงานที่เยาวราช สีลม
ช่วงเย็น เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า การรบัประทานอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร สะทอ้นใหเ้ห็น
วฒันธรรมการใชช้ีวิตอย่างเรง่รีบ นกัศกึษาคนที่ 9 แสดงความคิดเห็นว่า  

 

หนูไม่เคยไปเมืองไทยค่ะ แต่พออ่านหนังสือเล่มนี ้แลว้ หนูเห็นว่า ทั้งคนไทยและ 
คนเวียดนามต่างก็ชอบกินอาหารรมิทางเหมือนกนั โดยเฉพาะวยัรุน่และคนงาน การใชช้ีวิต
ของคนไทยในกรุงเทพฯ และคนเวียดนามในเมืองดานงัหรือนครโฮจิมินหก์็คลา้ยกัน เดี๋ยวนี ้ 
คนเวียดนามในเมืองใหญ่ชอบกินเฝอ ขนมจีนหมูย่าง ขนมปังฝรั่งเศส เป็นต้น เพราะ 
มนัสะดวก นอ้ยคนที่ท  าและกินอาหารเชา้ที่บา้นค่ะ แต่ที่ต่างจงัหวดัยงัมีเยอะค่ะ 

 

คนไทยมีวัฒนธรรมการปรุงรสอาหารที่แตกต่างจากชาติอ่ืน บนโต๊ะ
อาหารริมทางของคนไทยพบเครื่องปรุงรสหลากหลายชนิด เช่น พริกดองน า้ส้มสายชู น า้ตาล 
น า้ปลา พริกป่น พริกไทย เป็นตน้ แมบ้างครัง้อาหารอร่อยแลว้ แต่คนไทยชอบปรุงเพิ่มเพื่อใหถู้ก
ปากตน นกัศึกษาคนที่ 8 กล่าวไวว้่า “หนูเคยกินอาหารไทยในกรุงเทพฯ แลว้ค่ะ ส าหรบัหนูอาหาร
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ไทยเผ็ด เปรีย้วและหวานกว่าอาหารเวียดนามค่ะ หนูเห็นคนไทยชอบปรุงน า้ตาลและพริกป่นทีส่ดุ 
อนันีจ้ะแตกต่างกบัคนเวยีดนาม เพราะอาหารประเทศเราไม่ไดเ้ขม้ขน้เหมือนอาหารไทย และหนูก็
ไม่ค่อยเหน็มีใครปรุงรสมากมายเหมือนคนไทยค่ะ”  

คนไทยใส่ใจเรื่องรสชาติและกลิ่นหอมของอาหารเป็นพิเศษ รสชาติ
อาหารที่อร่อยส าหรบัคนไทยคือตอ้งสมดุลกันระหว่างรสชาติ 4 รส คือ รสเปรีย้ว รสหวาน รสเค็ม 
รสเผ็ด โดยไม่มีรสใดโดดเด่นขึน้มา กลิ่นหอมของอาหารก็ส  าคัญเช่นกัน คนไทยจึงเลือกใช้
เครื่องเทศอย่างเหมาะสมเพื่อดบักลิ่นคาวของเนือ้สตัวแ์ละสรา้งกลิ่นหอมใหอ้าหารน่ารบัประทาน
มากขึน้ คนไทยนิยมใชเ้ตาถ่านเมื่อปรุงอาหารริมทางบางชนิด เช่น ผัดไทย ก๋วยเต๋ียวคั่วไก่ หอย
ทอด เพื่อสรา้งกลิ่นหอมเฉพาะดังค าว่า “หลงัสุกก่อนไหม”้ หรือท าเสน้บะหมี่เอง ท าลูกปลาดว้ย
เนือ้ปลาลว้นไม่ผสมแปง้หรือสารเจือปน เป็นตน้ นกัศกึษาคนที่ 6 กลา่วไวว้่า 

 

จากบทอ่านหนูเห็นว่า อาหารริมทางไทยบางอย่างไม่ไดถู้กเลยค่ะ เช่น ผดัไทยไฟ
ทะลุ บะหมี่ก้ามปูหมูแดง อาจจะเพราะว่าเขาท าเส้นบะหมี่ เองหรือใช้วัตถุดิบที่สดค่ะ  
หนูเลยรูส้ึกว่า คนไทยสนใจเรื่องคุณภาพและรสชาติของอาหารมากกว่าเรื่องราคาค่ะ  
ครัง้แรกที่หนไูดย้ินค าว่า “หลงัสกุก่อนไหม”้ แปลกดีค่ะ ถา้หนไูปเมืองไทยอีกครัง้ หนจูะลอง
กินดคู่ะ เพราะที่บา้นหน ูถา้มีกล่ิน “ก่อนไหม”้ แบบนีจ้ะไม่ค่อยชอบค่ะ 

 

3.2.4 ลักษณะร่วมของอาหารริมทางไทยและเวียดนาม 
บทอ่านเสริมในหนังสือน าเที่ ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง  

(Street Food)” ส าหรบันักศึกษาชาวเวียดนามช่วยพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมที่
เก่ียวกับอาหารริมทางเวียดนามดว้ย เช่น รูจ้ักชื่ออาหารเวียดนามและวัตถุดิบบางชนิดที่น ามา
ประกอบอาหารเวียดนาม เช่น เฝอส่าว (phở xào) บะหมี่ลูกชิน้ปลาผงกะหรี่ (mì cá viên cà ri) 
หรือ น า้มะพรา้วที่ใชท้ าถิดคอเต่า (thịt kho tàu) เพราะนกัศึกษาบางคนเป็นคนต่างจงัหวดั ยงัไม่
มีโอกาสไปเที่ยวเมืองใหญ่ เช่น กรุงฮานอย หรือนครโฮจิมินหจ์ึงไม่รูจ้ักอาหารเหล่านี ้ท าใหเ้ขา้ใจ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่เก่ียวกับอาหารริมทางมากขึน้ เช่น ความสัมพันธ์ของ
ชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารเวียดนาม คนเวียดนามชอบรบัประทานผักหลากหลายชนิด ทั้งผักสด 
ผกัตม้ ผัดผัก แกง ย า เพราะผกัเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ไดใ้นอาหารเวียดนาม ช่วยย่อยอาหารและ
ปรบัความสมดลุในร่างกาย เขา้ใจความส าคญัของหลกัการปรุงอาหารตามแนวหยินหยาง อธิบาย
ไดว้่าท าไมคนเวียดนามตอ้งรบัประทานอาหารบางประเภทคู่กัน หรือวัฒนธรรมการรบัประทาน
อาหารบนเกา้อีต้วัเล็กๆ เป็นตน้ นกัศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ปกติไม่ค่อยไดใ้ส่ใจเรื่อง
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เหล่านี ้เพราะสนใจแต่เรื่องราคาและรสชาติของอาหาร ความเคยชินท าใหต้นเองละเลยวฒันธรรม
ของประเทศตวัเอง นกัศกึษาคนที่ 3 กลา่วไวว้่า  

 

หนูบอกตรงๆ ปกติไปกินข้าว หนูไม่เคยสนใจเรื่องวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่
เก่ียวขอ้งกับอาหารริมทางค่ะ หนคูิดว่ามนัเป็นเรื่องไกลตวั ไปกินก็คือไปกิน หนสูนใจแค่ว่า 
อาหารจานนั้นอร่อยมั้ย ราคาถูกหรือเปล่า แค่นั้นค่ะ แต่พอมาอ่านหนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้
กลบัท าใหห้นูสะดุดใจ เพราะมนัเป็นส่ิงที่น่าสนใจ แต่หนูกลับมองขา้ม หนูคิดว่า ไม่ใช่หนู
คนเดียวหรอกค่ะ คนส่วนใหญ่อาจจะคิดเหมือนกันค่ะ ส าหรบัหนู การอ่านครัง้นีม้ีคุณค่า
มากค่ะ หนจูะหาหนงัสือที่เก่ียวขอ้งมาอ่านเพิ่มเตมิคะ่ ถา้มีใครถาม หนกู็จะมขีอ้มลูตอบเขา
ไดค้่ะ หนเูป็นคนเวียดนามที่เรียนภาษาไทย คิดว่าควรเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมทัง้ของไทยและ
เวียดนามค่ะ 

 

การเปรียบเทียบอาหารริมทางเวียดนามและอาหารริมทางไทยที่มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกันท าใหน้ักศึกษาเห็นลักษณะร่วมกันระหว่างอาหารริมทางของทั้งสองประเทศ เช่น 
ความสมัพันธ์ของชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารริมทาง ความนิยมในการใชว้ัตถุดิบที่คลา้ยกับและมี
วิธีการปรุงที่ใกล้เคียงกัน โดยทั้งสองประเทศต่างให้ความส าคัญเรื่องกลิ่นและรสชาติอาหาร  
ดงัตวัอย่างอาหารรมิทางไทย-เวียดนามต่อไปนี ้

 ผัดไทย - เฝอส่าว (phở xào) ซึ่งเป็นอาหารริมทางประเภทผดั ใชเ้สน้ที่ท า
จากแป้งข้าวเจ้าคล้ายกันแต่เส้นเฝอจะแบนกว่าเส้น เล็ก คนไทยนิยมใช้เส้นแห้ง ส่วน  
คนเวียดนามนิยมใชเ้สน้สด  

บะหมี่ลูกชิน้ปลา - บะหมี่ลูกชิน้ปลาผงกะหร่ี (mì cá viên cà ri) ซึ่งเป็น
บะหมี่ใส่ลกูชิน้ปลาเช่นเดียวกนั และเป็นอาหารที่ไดร้บัอิทธิพลจากชาวจีนเหมือนกัน แต่ต่างกนัที่
ลกูชิน้ปลาของคนไทยจะนิยมนึ่งหรือลวกสุก ส่วนลกูชิน้ปลาของเวียดนามจะน าไปทอดก่อนแลว้  
เทลงหมอ้น า้ซุปที่มีกลิ่นผงกะหรี่และเครื่องเทศ ท าใหบ้ะหมี่ลกูชิน้ปลาหอมกลิ่นผงกะหรี่เป็นพิเศษ  

สุกี้  - เหลา (Lẩu) เป็นอาหารประเภทหม้อไฟ  มี เนื ้อสัตว์และผักสด
หลากหลายชนิด รอน า้ซุปเดือดแลว้ใส่ของสดเขา้ไป สกีุน้ิยมใชวุ้น้เสน้และรบัประทานคู่กบัน า้จิม้  
สกีุ ้สว่นเหลาเวียดนามจะนิยมใชเ้สน้ขนมจีนมากกว่าเสน้อ่ืน และรบัประทานคู่กบัน า้ปลาที่ใสพ่ริก
สดซอยเป็นชิน้เล็กๆ  

ข้าวขาหมู - เกิมถิดคอเต่า (cơm thịt kho tàu) เป็นอาหารประเภทขา้วที่
ใช้เนื ้อหมูและไข่ต้มเป็นวัตถุดิบหลัก ข้าวขาหมูไทยนิยมใช้คากิ เนื ้อ หนังหมู และไข่ไก่ต้ม  
ใชผ้งพะโลแ้ละซีอิ๊วปรุงอาหาร รบัประทานกบัผกักาดดองและน า้สม้พริกเหลืองต า ส่วนถิดคอเต่า
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ของเวียดนามนิยมใช้เนื ้อหมูสามชั้นหั่ นเป็นชิ ้นใหญ่ๆ หมักกับน ้าปลา น ้าตาลเค่ียว และ  
เครื่องปรุงรสชนิดอ่ืน นิยมใชไ้ข่เป็ดตม้มากกว่าไข่ไก่หรือไข่นกกระทา รบัประทานคู่กบัผกัดอง เช่น 
มะละกอดอง แครอทดอง  

ข้าวมันไก่ – เกิมก่าตามกี่ (cơm gà Tam Kỳ) ซึ่งเป็นอาหารประเภทขา้วที่
ใชไ้ก่เป็นวัตถุดิบหลกั น าไก่ไปตม้และใชน้ า้ซุปตม้ไก่หุงขา้ว รบัประทานคู่กับแตงกวา น า้จิม้ และ
น า้ซุปต้มไก่ แต่ต่างกันที่ข้าวมันไก่นิยมใช้ไก่ตอนเพราะมีเนื ้อมาก รบัประทานคู่กับน า้จิม้ที่มี
ส่วนผสมของเตา้เจีย้วและพริกดองจึงมีรสเปรีย้ว หวานและเผ็ด ส่วนเกิมก่าตามก่ีของเวียดนาม
นิยมใชไ้ก่บา้นเพราะเนือ้แน่น หวาน และหอม ใส่ผงขมิน้ในน า้ซุปต้มไก่ท าใหข้า้วและไก่มีสีเหลือง
อ่อนน่ารบัประทาน น า้จิม้มีสว่นผสมของพรกิและกระเทียม มีรสเปรีย้วหวาน  

นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า การเรียนเปรียบเทียบอาหาร 
รมิทางไทยและเวียดนามที่มีลกัษณะใกลเ้คียงดังกล่าวช่วยใหน้ักศึกษาเขา้ใจลกัษณะของอาหาร
ริมทางไทยง่ายขึ ้น เพราะส่วนใหญ่นักศึกษาไม่เคยมาเมืองไทยจึงไม่ ค่อยรู้จักอาหารไทย 
นอกจากนีย้ังท าให้นักศึกษาบางคนรูจ้ักอาหารริมทางเวียดนามบางประเภทดว้ย เช่น เฝอส่าว 
(phở xào) และบะหมี่ลกูชิน้ปลาผงกะหรี่ (mì cá viên cà ri) 
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การท าปริญญานิพนธค์รัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อสรา้งหนงัสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกบั
อาหารริมทาง (Street Food)” ส  าหรบันักศึกษาชาวเวียดนาม เพื่อช่วยใหน้ักศึกษาชาวเวียดนาม
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมอาหารริมทาง (Street Food) ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัย
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้ 

สรุปผลการวิจั 
ผูว้ิจัยสรา้งหนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street Food)” ส  าหรบั

นักศึกษาชาวเวียดนามเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือน าเที่ยว โดยด าเนินการตามขั้นตอน 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที่หน่ึง สรา้งเครื่องมือวิจยั 3 ส่วน ไดแ้ก่ หนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับ
อาหารริมทาง (Street Food)” ส  าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม  จ านวน 8 บท ได้แก่ บทที่  1 
กรุงเทพมหานคร สวรรคแ์ห่งอาหารริมทาง บทที่ 2 อาหารริมทางกบัการเดินทาง บทที่ 3 ผัดไทย
เสาชิงชา้ บทที่ 4 บะหมี่เยาวราช บทที่ 5 สุกีภู้เขาทอง บทที่ 6 ขา้วขาหมูสีลม บทที่ 7 ขา้วมันไก่
ประตูน า้ และบทที่ 8 อาหารริมทางกับวิถีชีวิตของคนไทยในกรุงเทพมหานคร แบบทดสอบท้าย
บทประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนประเภทปรนัย 4 
ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้  

ขั้นตอนที่สอง เมื่อสรา้งเครื่องมือวิจยัทัง้หมดเสร็จแลว้จึงให้อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธต์รวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งเรียบรอ้ย แลว้น าเครื่องมือวิจยัส่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 
3 ท่านพรอ้มกับแบบประเมิน 2 ชุด ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
คณุภาพของหนงัสือน าเที่ยว และแบบประเมินความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค์
ทางการเรียน (ค่า IOC) ผลการประเมินพบว่า หนงัสือน าเที่ยวนีม้ีคณุภาพอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 
4.07 และค่า IOC เฉลี่ยเป็น 1 แสดงใหเ้ห็นว่า ค าถามในแบบทดสอบสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ 
การเรียนที่ตัง้ไว ้ผูว้ิจยัแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน  

ขั้นตอนทีส่าม น าเครื่องมือวิจยัหลงัจากปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญให้
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มทดลอง 2 ครัง้ 
ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวเวียดนามระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย 
คณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง 
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(University of Foreign Languages Studies, The University of Danang) เพื่อหาคุณภาพของ
หนังสือน าเที่ยว ผลการทดลองกับกลุ่มทดลองครั้งที่  1 จ านวน 3 คน พบว่า นักศึกษาท า
แบบทดสอบท้ายบทได้คะแนนเฉลี่ย 85.4 และแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 89.3  
ซึ่งผลคะแนนของแบบทดสอบทัง้สองชนิดเป็นผลการเรียนที่จดัอยู่ในระดับดีมาก ผลการทดลอง
กบักลุ่มทดลองครัง้ที่ 2 จ านวน 6 คน พบว่า นกัศกึษาท าแบบทดสอบทา้ยบทไดค้ะแนนเฉลี่ย 81.3 
และแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 87.7 ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองชนิดอยู่ในระดับดีมาก
เช่นเดียวกับการทดลองครัง้ที่ 1 ผลการทดลองทัง้ 2 ครัง้แสดงใหเ้ห็นว่า เครื่องมือวิจัยมีคุณภาพ 
สามารถน าไปทดลองกบักลุม่เปา้หมายได ้ 

ขั้นตอนที่ส่ี น าเครื่องมือวิจยัที่ปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวเวียดนามระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 เอกภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น - เกาหลี - ไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย
ดานงั (University of Foreign Languages Studies, The University of Danang) ผูว้ิจยัตัง้เกณฑ์
ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยไว้ คือ E1/E2 = 85/85 ซึ่ง E1 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการโดยไดม้าจากการที่ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบทา้ยบทตัง้แต่บทที่ 1- 8 แต่ละบทเป็น
ค าถามประเภทปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  ข้อละ 10 คะแนน ส่วน   E2 หมายถึง  
ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ ์โดยไดม้าจากการที่ใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน เป็นค าถาม
ประเภทปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน  

ผลการวิจยัพบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ E1 = 90.4 อยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนด
ไว ้(E1 = 85) แสดงให้เห็นว่า หนังสือน าเที่ยวเล่มนีม้ีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้พัฒนาความรู  ้
ความเขา้ใจเก่ียวกับเนือ้หา โดยคะแนนเฉลี่ยที่ไดน้้อยที่สุด คือ 81 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สดุคือ 97 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง 80 – 100 คะแนน หมายความว่า ผลการเรียนของกลุ่มเปา้หมาย
อยู่ในระดับดีมาก1 ส่วนค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ E2 = 90.8 ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  
(E2= 85) เช่นเดียวกัน แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบทดสอบประมวลความรู ้ส่วนใหญ่เป็น
ค าถามเชิงน าไปใช ้ซึ่งเป็นสถานการณต่์างๆ ที่นกัศึกษาตอ้งน าความรูค้วามเขา้ใจจากการอ่านตวั
บทตั้งแต่บทที่  1-8 มาพิจารณาก่อนตอบค าถาม กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนสูงมาก คะแนนที่นอ้ยที่สุดคือ 80 คะแนน คะแนนที่สงูที่สดุคือ 96 คะแนน หมายความว่า 
นกัศึกษาทุกคนต่างมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก อีกประการหนึ่งคือ ค่าประสิทธิภาพ E1 และ 

 
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2554). สถิต ิวิจยั และประเมินผลการศกึษา: เอกสารการสอนชดุวิชา 20302  

(หน่วยที ่1-8). หนา้ 8-42. 
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E2 มีความใกลเ้คียงกนั คือรอ้ยละ 90.4 และ 90.8 ตามล าดบั บ่งบอกถึงความสมดลุกนัระหว่าง
แบบทดสอบทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน จากค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.4/90.8 สรุปได้
ว่า หนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง (Street Food)” ส  าหรับนักศึกษา 
ชาวเวียดนาม มีประสิทธิภาพในการช่วยพฒันาดา้นความรูแ้ละดา้นความเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมที่
เก่ียวกบัอาหารรมิทาง ดงันี ้ 

ด้านความรู้ นกัศกึษาชาวเวียดนามมีความรู ้4 ดา้น ดงันี ้
1. ด้านอาหารริมทางในกรุงเทพฯ  การอ่านหนังสือน าเที่ยวท าให้นักศึกษา

เวียดนามรูจ้ักชื่อเรียกและลกัษณะเฉพาะของอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงในกรุเทพมหานครจ านวน
มาก ทัง้อาหารริมทางประเภทขา้ว เช่น  ขา้วผดัปู ขา้วขาหมู ขา้วหนา้ไก่ ขา้วมันไก่ อาหารริมทาง
ประเภทเสน้ เช่น สกีุ ้ราดหนา้ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ก๋วยจั๊บ บะหมี่เป็ดพะโล ้และอาหารริมทางประเภท
อ่ืน เช่น หอยทอด การจดจ าชื่อเรียกและลกัษณะเฉพาะของอาหารริมทางท าใหน้กัศกึษาเวียดนาม
สามารถแยกอาหารริมทางต่างๆ ออกจากกนัได ้เมื่อรูจ้กัอาหารริมทางไทยมากขึน้ท าใหน้กัศึกษา
เวียดนามมีโอกาสเลือกรบัประทานอาหารได้หลากหลายมากกว่าเดิม และท าให้การไปเที่ยว
เมืองไทยน่าสนใจยิ่งขึน้ 

2. ด้านสถานที่ท่องเทีย่ว หนงัสือน าเที่ยวเลม่นีท้  าใหน้กัศกึษาชาวเวียดนามรูจ้กัชื่อ
และลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทมากขึน้ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเก่ียวกับ
ศาสนาพุทธ เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดสุทัศน์ วัดภูเขาทอง วัดไตรมิตร วัดอุภัยราชบ ารุง  
(Chùa Khánh Vân) สถานที่ท่องเที่ยวเก่ียวกับศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เช่น เทวสถาน เสาชิงช้า  
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  สถานที่ท่องเที่ ยวเก่ียวกับการซื ้อของ เช่น ประตูน ้า ตลาดโบ๊ เบ๊  
ตลาดนางเลิง้ ตลาดนีออน หรือสถานที่ท่องเที่ยวเก่ียวกับการเรียนรูแ้บบทันสมัย เช่น นิทรรศน์
รตันโกสินทร ์ซึ่งนกัศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นว่า ความรูเ้ก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวจะ
ท าใหไ้ปเที่ยวเมืองไทยดว้ยตนเองอย่างมั่นใจและมีความสขุมากขึน้ 

3. ด้านค าศัพท ์นกัศึกษาเวียดนามมีวงศัพทม์ากขึน้หลายดา้น ไดแ้ก่ ค าราชาศพัท ์
ค าศัพท์ด้านศาสนา และค าศัพท์เก่ียวกับอาหาร ค าราชาศัพท์ เช่น “โปรดเกล้าฯ อ่านว่า  
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม : ban sắc lệnh, cho phép” “พระเกศ : tóc (Vua)” ค าศัพท์ด้าน
ศาสนาเช่น  “พระบรมสารีริกธาตุ  /พ ระ -บอ -รม -มะ -สา -รี -ริก -กะ -ทาด/: xá lị/xá lợi”  
“พระพิฆเนศ  /พระ-พิ-คะ-เนด/: Thần voi Ganesha” ค าเรียกชื่ออาหาร เช่น ราดหน้า สุกี ้ 
ขา้วหนา้ไก่ ค าศัพทท์ี่เป็นวัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหารริมทางไทย เช่น “พะโล้: món kho tàu” 
“เส้นบะหมี่ sợi mì trứng” “แป้งสาลี: bột lúa mì” และวัตถุดิบที่ใชท้ าอาหารริมทางเวียดนาม 
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เช่น “ผงกะหร่ี: bột cà ri” “น ้าตาลเคี่ยว: màu (kho cá)” เป็นตน้ ซึ่งค าศพัทใ์นหนังสือน าเที่ยว
เล่มนี ้ช่วยขยายวงศัพท์ และท าให้นักศึกษาชาวเวียดนามเตรียมตัวเรียนวิชาการแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนามและจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยได้ดีขึน้ เพราะเมื่อรูจ้ัก
ความหมายเฉพาะของภาษาเวียดนามจะท าใหก้ารแปลถกูตอ้งตามบริบท 

4. ด้านความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพ่ิมเติม ข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือน าเที่ยวเล่มนี ้
ประกอบดว้ยแผนภูมิแสดงระยะทางจากหมดุหมายไปถึงรา้นอาหารริมทางและรายละเอียดต่างๆ 
เก่ียวกับรา้น เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง การเดินทาง วันและเวลาเปิดให้บริการ และราคา นักศึกษา  

ชาวเวียดนามชื่นชอบส่วนข้อมูลเพิ่มเติมมากเพราะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเลือกและ
เดินทางไปถึงรา้นอาหารรมิทางหากมีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทย 

ด้านความเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหารริมทาง หลงัจากศึกษาหนังสือน า
เที่ยวแลว้นักศึกษาไดพ้ัฒนาความเขา้ใจเก่ียวกับวัฒนธรรมเรื่องอาหารริมทางในกรุงเทพฯ ใน 4 
ดา้น ดงันี ้

1. ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริยไ์ทย 
นกัศกึษาชาวเวียดนามทุกคนทราบว่า ประเทศไทยมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ

มาตั้งแต่อดีต แต่ไม่เขา้ใจเหตุผลที่คนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยรกัและเคารพ
พระมหากษัตริยม์าก ที่ส  าคญัคือไม่เขา้ใจว่า พระมหากษัตรยิก์บัอาหารริมทางมีความสมัพันธก์นั
อย่างไร การศึกษาหนังสือน าเที่ยวท าใหน้ักศึกษาเวียดนามเข้าใจว่า พระมหากษัตริยท์รงเป็น  
องค์ศาสนูปถัมภก ผู้ทรงเมตตาและให้ความช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุขของทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติตลอดมา เปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติมาพึ่งพาอาศยัในแผ่นดินไทยดว้ยความเสมอภาค
กบัคนไทย ใหทุ้กคนมีอิสระในการท ามาหากินและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตน คุม้ครอง
และสนับสนุนใหทุ้กศาสนาเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น แมต่้างศาสนา แต่คนไทยและคนต่างชาติก็อยู่
ดว้ยกันอย่างกลมกลืนและสงบสุข การใชช้ีวิตร่วมกันอย่างสันติก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ละซึมซับ
วฒันธรรมซึ่งกนัและกนั หนึ่งในนัน้คือวฒันธรรมดา้นอาหารการกิน 

2. ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ 
ตั้ งแ ต่ อ ดีต  คน ต่างชาติหลากหลายเชื ้อชา ติ เดินทางเข้าม าอาศั ย ใน

กรุงเทพมหานคร เช่น กลุ่มที่มาเพื่อเผยแพร่ศาสนา กลุ่มที่มาติดต่อคา้ขาย หรือกลุ่มที่มาด้วย
ความหวังจะสรา้งชีวิตใหม่ที่ดี คนต่างชาติเหล่านีม้ีหลากหลายเชือ้ชาติ เช่น จีน เวียดนาม แขก 
ลาว เขมร ชาวตะวันตก เป็นต้น  ซึ่ งแต่ละเชื ้อชาติอาศัยกระจายตามบริเวณ ต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มคนเหล่านีน้ับถือศาสนาแตกต่างกัน เช่น ศาสนาพุทธ มีทั้งพุทธมหายาน
และพทุธเถรวาท ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ ความเชื่อทางศาสนาเป็น
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ปัจจยัส่วนหนึ่งซึ่งก าหนดวิถีการกินของชาวต่างชาติกลุ่มนี ้เมื่อมาอยู่ร่วมกับคนไทยซึ่งเป็นชาติที่
รกัอิสระ ใจกวา้ง ชอบเปิดใจเรียนรูส้ิ่งใหม่จึงท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรูว้ฒันธรรมการกิน
ซึ่งกนัและกนั อาหารรมิทางในกรุงเทพมหานครจึงมีหลากหลายประเภท  

3. วิถีชีวิตของคนไทยในกรุงเทพฯ ทีเ่กี่ยวกับอาหารริมทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท าให้สภาพสังคมและวิถีชีวิตของผูค้นใน

กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่นิยมการรบัประทานอาหารนอกบา้นมากกว่าเดิม 
อาหารริมทางจึ งเป็นทางเลือกที่ ดีและเป็นปัจจัยส าคัญ ต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
กรุงเทพมหานคร แสดงถึงการใชช้ีวิตที่แข่งกบัเวลาตัง้แต่เชา้ถึงค ่า แมเ้ป็นอาหารรมิทาง แต่คนไทย
ก็ใส่ใจเรื่องการปรุงอาหาร รสชาติ และกลิ่นหอมของอาหารมาก คนไทยมีนิสัยชอบปรุงรสจน
กลายเป็นวัฒนธรรมการปรุงอาหาร เครื่องปรุงรสของไทยจึงมีหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวไทย ส าหรบัคนไทย รสชาติที่อร่อยตอ้งมีทัง้รสเผ็ด รสเปรีย้ว รสเค็ม 
และรสหวาน ซึ่งตอ้งสมดลุกนั ความรูเ้ก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวท าใหน้กัศกึษาชาวเวียดนามเขา้ใจ
ว่า ท าไมอาหารริมทางไทยส่วนใหญ่จะเปรีย้ว เผ็ด และหวานกว่าอาหารเวียดนาม และท าไม
เครื่องปรุงรสของไทยมีหลากหลายประเภทมาก  

4. ลักษณะร่วมของอาหารริมทางไทยและเวียดนาม 
การศึกษาหนงัสือน าเที่ยวท าใหน้กัศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรม

ที่เก่ียวกับอาหารริมทางของเวียดนามมากขึน้ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบอาหารริมทางไทยและ
อาหารริมทางเวียดนามที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน ท าใหน้ักศึกษาเวียดนามเห็นลกัษณะร่วมของ
อาหารรมิทางของทัง้สองประเทศ เช่น ผัดไทย - เฝอส่าว (phở xào) บะหมี่ลูกชิน้ปลา - บะหมี่

ลูกชิ้นปลาผงกะหร่ี (mì cá viên cà ri) สุกี้ - เหลา (Lẩu) ข้าวขาหมู  - เกิมถิดคอเต่า  
(cơm thịt kho tàu) และข้าวมันไก่ – เกิมก่าตามกี่  (cơm gà Tam Kỳ) ช่วยให้นักศึกษา 
ชาวเวียดนามเขา้ใจอาหารรมิทางไทยง่ายขึน้  

จากขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า หนังสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกับ
อาหารริมทาง (Street Food)” ส  าหรบันักศึกษาชาวเวียดนาม มีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนา
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒัธรรมอาหารรมิทางในกรุงเทพฯ แก่นกัศกึษาชาวเวียดนาม  

 

 



  93 

อภปิรายผล 
ปัจจุบนั ชาวเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยจ านวนมากขึน้  ทัง้ในระบบอุดมศึกษาและ

นอกระบบ ไม่ว่าจะเรียนด้วยตัวเอง จ้างคนมาสอนพิเศษ เรียนที่ศูนย์สอนภาษาต่างประเทศ  
การเรียนภาษาไทยมีจุดประสงคท์ี่หลากหลาย เช่น เพื่อสื่อสารกับเจา้ของภาษาในระดับเบื ้องตน้ 
เพื่อตอ้งการใบปริญญาบตัรเพื่อหางานท าใหม้ั่นคง หรือเพื่อตอ้งการทราบข่าวเก่ียวกับดาราหรือ
นักแสดงที่ ตนชื่นชอบ เป็นต้น  ชาวเวียดนามสนใจเรียน รู้วัฒ นธรรมไทยมาก ทั้ง เรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล ศาสนา ความเชื่อ อาหารการกิน เป็นตน้ การเรียนภาษาควบคู่
กบัวฒันธรรมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจการใชภ้าษาของเจา้ของภาษาชัดเจนมากขึน้ เขา้ใจคนไทยและ
ประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนภาษาไทยใหม้ีประสิทธิภาพ “การสอนภาษาไปพรอ้ม
กับการสอนวฒันธรรม นอกจากจะเป็นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนแลว้ ยังท าใหใ้จกวา้ง  
มองโลกในแง่ดี ยอมรับสิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากตน และยงัมีผลต่อภาษา การน าความรูท้าง
ภาษามาใชค้ือการประสานความรูใ้นตัวภาษาและความเขา้ใจในวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่าง
กลมกลืน”1 ผูส้อนภาษาต่างประเทศจึงจ าเป็นตอ้งมีความรูเ้รื่องวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายที่
ตนสอน และรอบรูเ้รื่องพหวุฒันธรรมที่เก่ียวขอ้ง ทกุหลกัสตูรหรือคอรส์สอนภาษาจึงควรมีการสอน
พหุวฒันธรรมควบคู่ไป ผูส้อนตอ้งสนับสนุนและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศ
เป้าหมายและหลีกเลี่ยงการใชภ้าษาแบบตายตัว2 การน าอาหารไทยมาสรา้งเป็นสื่อการเรียน 
การสอนจะช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียนรูข้องผูเ้รียน ช่วยพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทย และ
ท าใหผู้เ้รียนมีความรูเ้ก่ียวกบัอาหารและวฒันธรรมไทยที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารไทยมากขึน้ 

ความอดุมสมบูรณข์องเอเชียท าใหช้าวต่างชาติมาติดต่อคา้ขายและตัง้รากฐานอาศยัใน
ภูมิภาคนี ้ความหลากหลายทางเชือ้ชาติท าใหเ้กิดความหลากหลายดา้นอาหารการกินซึ่งเกิดจาก
การเรียนรูว้ัฒนธรรมการกินซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนประกอบหลกัเป็นขา้ว เพราะ
ขา้วคืออารยธรรมร่วมอันยาวนานของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้อาหารไทยและ
อาหารเวียดนามบางชนิดที่ท าจากขา้วหรือแป้งขา้วจึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน ผลการทดลองกับ
กลุม่เปา้หมายพบว่า บทอ่านเสรมิเก่ียวกบัอาหารรมิทางเวียดนามที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาหารไทย
ท าใหน้กัศึกษาเห็นถึงลกัษณะร่วมของอาหารริมทางไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญช่วย
ให้นักศึกษาเวียดนามเข้าใจอาหารริมทางไทยชัดเจนยิ่งขึ ้น ที่ส  าคัญคือสะท้อนให้เห็นถึง  
การผสมผสานวัฒนธรรมการกินของคนหลากหลายเชือ้ชาติ ซึ่งไม่ใช่อาหารของชาติใดชาติหนึ่ง

 
1 สิรจิตต ์เดชอมรชยั. (2556). การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวคดิและวิธีการ. หนา้ 145. 
2 Eduardo Zamora Salazar Olga Chaves Carballo. (2011). Teaching culture in the Foreign language 

classroom: a reflective Model. Revista de Languas Modernas. 14: 283-303.  
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โดยเฉพาะ เมื่อเกิดความเขา้ใจแลว้จะช่วยลดความเขา้ใจผิดที่ยดึถือว่าเป็นอาหารของประเทศตน 
ไม่ใช่ของประเทศอ่ืน “การศึกษาวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชน แต่ละพืน้ที่ และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันระหว่างวฒันธรรมเหล่านัน้ อนัจะท าใหท่้าทีหรือทศันคติที่ถูกตอ้งและเป็นจริงทาง
วฒันธรรม เกิดเป็นความสมัพนัธ์และไมตรีทางวฒันธรรมขึน้โดยธรรมชาติ”1  

อาหารเป็นเรื่องส าคัญในการสรา้งประชาคมอาเซียน เพราะอาหารเป็นเสน่หส์  าคญัของ
อาเซียน หนึ่งในนโยบายเก่ียวกับอาหารของอาเซียนคือ การสรา้งสรรคอ์าหารใหม้ีบทบาทสรา้ง
เศรษฐกิจ ท าใหอ้าหารเป็นธุรกิจและอตุสาหกรรมส าคญัของอาเซียน เพื่อการสง่ออกทัง้ในรูปแบบ
สินค้าและวัฒนธรรม2 ดังนั้นควรใหค้วามส าคัญกับการเรียนรูว้ัฒนธรรมผ่านอาหารของแต่ละ
ประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นประเทศสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งสองประเทศสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้กระตือรือร้นใน 
การเรียนรูภ้าษาใหม่และขวนขวายหาความรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นเพื่อกระชบั
ความเขา้ใจอันลึกซึง้และส่งผลดีต่อความมั่นคงของประชาคมอาเซียน การเรียนรูอ้าหารจึงเป็น
เครื่องมือส าคญั 

การไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวดว้ยจดุมุ่งหมายใด เช่น เพื่อตอ้งการลองรสชาติ
อาหารแปลกใหม่ เพื่อพักผ่อน หรือเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ลว้นตอ้งรบัประทาน
อาหารในประเทศที่ตนไปเที่ยว ผูท้ี่ไม่มีความรูเ้ก่ียวกับอาหารมักจะแวะเขา้รา้นใดรา้นหนึ่งตาม
สะดวก แต่ส าหรบัผูท้ี่มีความรูเ้ก่ียวกับอาหารของประเทศที่ตนไปเที่ยวจะมีโอกาสเลือกว่าควรไป
รา้นใด ควรรบัประทานอาหารอะไร ท าใหก้ารไปเที่ยวเต็มไปดว้ยความสุขและไม่น่าเบื่อ  ดังนั้น 
อาหารกับการท่องเที่ยวจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ดังที่  เสรี วังส์ไพจิตร อดีตผู้ว่าการ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวไวว้่า “กิน” กับ “เที่ยว” เป็นเรื่องที่แยกกนัไม่ค่อยได ้เพราะ
ตามปกตเิรารบัประทานอาหารวนัละ 3 เวลา ในการเดนิทางท่องเทีย่วจึงหลกีเวลาอาหารไม่พน้…
ปัจจุบนั วิถีชีวิตของคนไทยเราเปลี่ยนไป รูปแบบของอาหารมีมากมาย วิธีการเดินทางและแหล่ง
ท่องเที่ยวก็หลากหลาย ตามเสน้ทางท่องเที่ยวมีรา้นอาหารทีส่ะดวก สบาย สามารถเลือกไดต้าม
รสนยิม ระยะเวลา”3 

 
1 ปรีชา ชา้งขวญัยืน. (2549, มกราคม-มิถนุายน). วฒันธรรมรว่มภมิูภาคและและแผนที่วฒันธรรม. วารสารสถาบนั

วฒันธรรมและศลิปะ. 7 (2): 9-18. 
2 รุง่อรุณ  ไสยโสภณ. (2557, เมษายน-พฤษภาคม). วฒันธรรมการบริโภคอาหารของบา้นอาเซียน. วารสารส่งเสริม

การศกึษาตลอดชีวิต. 1 (4): 51-62. 
3 อินทิเกรทเต็ด พลบัพลิเคชั่นส.์ (2539). คู่มือกิน...เทีย่ว...และนนัทนาการ ฉบบักิน. หนา้ 6.  
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จากการส ารวจของศนูยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเที่ยวสงักดัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พบว่า กลุ่มนกัเรียนนักศึกษาชาวเวียดนามที่มาเที่ยวเมืองไทยมีแนวโนม้สูงขึน้ทุกปี ส่วนใหญ่จะ
ศึกษาขอ้มูลเพื่อเตรียมพรอ้มก่อนไปเที่ยวที่ต่างประเทศ ซึ่งการศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมสามารถ
ท าไดห้ลายวิธี เช่น สื่อสงัคมออนไลน ์โทรทัศน ์วารสาร หนังสือ หรือ ฟังประสบการณ์จากเพื่อน 
เป็นตน้ ขอ้มูลในหนังสือหรือวารสารส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ แต่ในประเทศเวียดนามนั้น 
สื่อดงักล่าวที่น าเสนอดว้ยภาษาไทยมีนอ้ยมาก ดงันัน้ หนงัสือน าเที่ยวจะเป็นทางเลือกที่ดีส  าหรบั
นกัศกึษาชาวเวียดนามหรือคนเวียดนามทั่วไปที่รูภ้าษาไทย เพราะช่วยฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย 
ช่วยเสรมิความรูค้วามเขา้ใจหลายดา้นเก่ียวกบัประเทศไทย และความเพลิดเพลินขณะอ่าน 

ข้อเสนอแนะ 
ควรท าวิจยัเก่ียวกับการสรา้งหนังสือน าเที่ยวในดา้นอ่ืน เช่น เทศกาลอาหารไทย อาหาร

ตามฤดกูาล อาหารเพื่อสขุภาพ เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวิจัย 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพหนงัสือน าเที่ยว “กรุงเทพมหานครกบัอาหารรมิทาง  
(Street Food)” ส าหรบันกัศกึษาชาวเวียดนาม มี 3 ท่าน ดงันี ้
 

1. รองศาสตราจารย ์แสงอรุณ กนกพงศช์ยั    
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อคัวิทย ์เรืองรอง      

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา                                                                   
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เปรม สวนสมทุร       

คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินคุณภาพหนังสือน าเทีย่ว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง  

(Street Food)” ส าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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ภาคผนวก ค  
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงคท์างการเรียน  

เร่ือง หนังสือน าเทีย่ว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง  
(Street Food)” ส าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือน าเทีย่ว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง  

(Street Food)” ส าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบหลังเรียนหนังสือน าเทีย่ว “กรุงเทพมหานครกับอาหารริมทาง  

(Street Food)” ส าหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม 
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