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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถิน่ภาคใต้ของนักท่องเทีย่วชาวไทย

The Factors Affecting on the Southern Local Food Consumption of Thai Tourists

อภิณทัธ์  บุญนาค1

วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

บทคดัย่อ
 วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ(1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตท่ีมีต่อ

การบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้  (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีต่อการบริโภค

อาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้โดยประชากรท่ีศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวและบริโภค

อาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเกบ็รวบรวมจากตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,200 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis: MRA)

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตมีอิทธิพลในเชิงลบต่อการบริโภคอาหาร

ทอ้งถ่ินภาคใต ้  ในขณะท่ีปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวกลบัมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการบริโภค

อาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้  ดงันั้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตต้อ้งเร่ิมจากการสร้าง

ความเช่ือมัน่เร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิต รวมทั้งการส่งเสริมแรงจูงใจในการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั  

ควรสนบัสนุนปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัการท่อง

เท่ียวและการบริโภคอาหารทอ้งถ่ิน สาํหรับสมการพยากรณ์ในการประเมินการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาค

ใต ้คือ ŷi = 1.286+0.010x1i+0.0962i +0.0703i +0.0034i +0.0315i +0.0126i +0.0437i+0.0328i +0.0349i  

และจากสมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐานคือ  ẑy = 0.001x1i+0.0832i +0.0643i +0.0034i 

+0.0255i +0.0156i +0.0487i+0.0288i +0.0119i

คําสําคัญ : การบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้นกัท่องเท่ียวชาวไทย ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิต 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว

1  นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัสยาม
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ABSTRACT
 This purpose of research is studying for (1) the influence of risk factors affect to the health and living for 

the consumption of the southern local food.  (2) the influence of motivation for traveling affect to the 

consumption of the southern local food. The population for this research is Thai tourists who travel 

and consume the southern local food. The studying of this research is used by methodology of the 

quantitative research. Using the questionnaire as the method in collecting information from 

sampling totally amount of 1,200 persons and the analyzing technique by the method of Multiple Linear 

Regression Analysis: MRA.

 The result of this research found that the risk factors of the health and living for the consumption of 

the southern local food effect on the negative result. On the other hand, the factor of motivation for tourism 

affect to the consumption of the southern local food in the positive result. Therefore, to 

promote the tourism for the southern local food consumption initiates from the maker of 

reliabili ty affects both the health and living. Moreover,  i t  should be promoting and 

motivating in the tourism seriously by using the method of encouraging the factors for the travel 

motivation. In order to increase the benefit effective with the tourism and the southern local food.  

For the equation of forecast in evaluation of the southern local food consumption as following;

 ŷ i = 1.286+0.010x1i+0.0962i +0.0703i +0.0034i +0.0315i +0.0126i +0.0437i+0.0328i +0.0349i and 

regression equation that calculates by using the standard score is ẑy = 0.001x1i+0.0832i +0.0643i 

+0.0034i +0.0255i +0.0156i +0.0487i+0.0288i +0.0119i

Keywords :  the southern local food consumption, Thai tourists, the risk factors of the health and living, 

the motivation in tourism.

บทนํา
 อาหารทอ้งถ่ินมีบทบาทในการแนะนาํนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาสัมผสัในรสชาติใหม่ ๆ และประเพณี

วฒันธรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันของสถานท่ีท่องเท่ียว การบริโภคอาหารท้องถ่ินสามารถเป็น

แรงผลกัดนัท่ีสาํคญัใหก้บัสถานท่ีท่องเท่ียว (Fields, 2002)  ดงันั้นองคก์รและหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว

ควรมีการพิจารณาวา่อาหารเป็นส่วนหน่ึงในการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นกลยทุธ์การตลาดโดยรวม (Hjalager & 

Corigliano, 2000)ความสําเร็จของกลยุทธ์การตลาดสําหรับการบริโภคอาหารท่ีเป็นส่วนสําคญัในการ

ท่องเท่ียวจะข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจในทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจดา้นอาหารทอ้งถ่ิน แต่การวิจยั

ส่วนน้อยไดก้าํหนดแรงจูงใจในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกอาหารทอ้งถ่ินและความน่า

สนใจของสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัอาหารทอ้งถ่ินมีแนวความคิดส่ีประเภไดแ้ก่ แรงจูงใจ

ดา้นร่างกาย แรงจูงใจทางวฒันธรรม  แรงจูงใจระหว่างบุคคล สถานะและแรงจูงใจท่ีไดก้ารยกย่อง 

จากปัจจยัพ้ืนฐานท่ีกล่าวมาทั้งส่ีประเภทรวมถึงเจ็ดแรงจูงใจท่ีมีศกัยภาพไดแ้ก่ แสวงหาความต่ืนเตน้ 
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หนีจากส่ิงท่ีปฏิบติัเป็นประจาํ ออกไปสัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้วฒันธรรม ใส่ใจสุขภาพตนเอง 

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวและเพ่ือน แสวงหาการยกยอ่งจากการท่องเท่ียวก่อนผูอ่ื้น (Fields, 2002)  

 การบริโภคอาหารในการท่องเท่ียว เป็นบทบาทท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการบริโภคของนกัท่องเท่ียว 

ซ่ึงส่วนใหญ่มักถูกมองข้ามและไม่ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมการท่องเท่ียว  Kim, Eves & 

Scarles, 2009) เหตุท่ีถูกมองข้ามเน่ืองจากเป็นความคิดแบบดั้ งเดิมท่ีว่าอาหารเป็นเพียงส่วนหน่ึง

ของการท่องเท่ียวเพราะการรับประทานอาหารเป็นกิจวตัรประจําวนัของนักท่องเท่ียว จากงาน

วิจัยของ  Fields (2002) พบว่าอาหารท้องถ่ินมีบทบาทในการผลักดันให้การท่องเท่ียวมีความ

สําคัญ  องค์กรด้านการท่องเ ท่ียว จึงพิจารณาใช้อาหารเ ป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การตลาด

ในการท่องเท่ียว  ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารและการท่องเท่ียว  ซ่ึงความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยเหล่าน้ี คาํนึงถึงในแง่ของลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเท่ียว

(Richards, 2002) การใหบ้ริการดา้นอาหารแก่นกัท่องเท่ียวเป็นการบริการดา้นหน่ึงท่ีมีความสาํคญัอยา่ง

ยิง่ เน่ืองจากเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสาํคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งบริโภคอาหารเพ่ือการดาํรงชีวิต  ถา้อาหารท่ีจดั

ไวบ้ริการไม่ปลอดภยัจนทาํให้เกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นส่ือแลว้ก็จะ

มีผลกระทบเชิงลบอยา่งรุนแรงต่อธุรกิจการท่องเท่ียวได ้ (Chang, Kivela & Mak, 2010) 

 ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถ่ินภาคใต้ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยประกอบดว้ยปัจจยัดา้นความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิต  แรงจูงใจในการเดินทาง 

ซ่ึงปัจจยัท่ีกล่าวมานั้นอาจจะส่งผลกระทบในเชิงบวกและลบต่ออาหารทอ้งถ่ินภาคใตท่ี้มีความเป็น

เอกลกัษณ์ของอาหารทอ้งถ่ินคือ อาหารจะมีรสเผด็ร้อน เคม็ และเปร้ียว รสชาติโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

การทบทวนวรรณกรรม
 ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเน้ือหาขอ้มูล แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

แนวความคิดความเส่ียงดา้นสุขภาพและชีวติ (Pliner & Hobden 1992) ในการล้ิมลองความแปลกใหม่ใน

อาหารเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและท่ีกาํหนดไวว้า่ “ความไม่เตม็ใจท่ีจะรับประทานและหลีกเล่ียงอาหาร

ท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพและอาหารท่ีไม่คุน้เคยในรสชาติ

 แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในท่องเท่ียว Fields (2002) ไดอ้ธิบายวา่แรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัอาหารทอ้งถ่ิน

สามารถแนวความคิดในส่ีประเภทไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นร่างกาย แรงจูงใจทางวฒันธรรม แรงจูงใจระหวา่ง

บุคคล สถานะและแรงจูงใจท่ีไดก้ารยกยอ่ง 

 แนวคิดการบริโภคอาหารของนกัท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการบริโภคอาหารในบริบท

ของการท่องเท่ียวเช่นเดียวกนัสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลกั ไดแ้ก่ (1) นกัท่องเท่ียว (2) การ

บริโภคอาหารในแหล่งท่องเท่ียว และ (3) ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว อาหารในแหล่งท่องเท่ียวนาํ

เสนอปัจจยัต่างๆเช่น ประสาทสมัผสั คุณลกัษณะ เน้ือหาอาหาร วธีิการปรุงอาหาร สภาพแวดลอ้มท่ีมีส่วน

ช่วยในหวัขอ้ปัจจยัต่างๆเช่น วธีิการกิน ภาพลกัษณ์และเอกลกัษณ์ การส่ือสารทางการตลาด การใหบ้ริการ

และภมิูทศันบ์ริการ (Kim et al, 2009 Chang et al, 2010)
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กรอบแนวคดิในการวจิยั

 ปัจจยัด้านความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติ

   - ไม่ทราบถึงส่วนประกอบของอาหาร

   - โรคท่ีเกิดจากอาหาร

   -  ความเส่ียงต่อสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรค์

   ต่อการท่องเท่ียว

   -  ความมัน่ใจในคุณภาพของอาหาร
    การบริโภคอาหารท้องถิน่ภาคใต้

     ของนักท่องเทีย่วชาวไทย

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั

  แรงจูงใจในการท่องเทีย่ว

   - ประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้

   - เล่ียงส่ิงท่ีทาํเป็นประจาํ ตอ้งการพกัผอ่น

  - สมัผสัประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง

  - ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งครอบครัว เพ่ือน

   และกลุ่มนกัท่องเท่ียว

  - รูปแบบของท่องเท่ียวกิจกรรมต่าง ๆ 

  - ความห่วงใยต่อสุขภาพ

  - การบอกเล่าต่อกนั

  - ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

  - ความภมิูใจท่ีไดไ้ปในสถานท่ีใหม่ ๆ

  - เยีย่มชมสถานท่ีต่าง ๆ 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ิน

ภาคใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตข้อง

นกัท่องเท่ียวชาวไทย

สมมตฐิานของงานวจิยั
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ิน

ภาคใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย

 H0:  ปัจจยัดา้นความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติไม่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตข้อง

นกัท่องเท่ียวชาวไทย

 H1:  ปัจจยัดา้นความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตข้อง

นกัท่องเท่ียวชาวไทย

สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตข้องนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย

 H0:  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวไม่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตข้องนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย

 H1: แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตข้องนักท่องเท่ียว

ชาวไทย

วธีิดาํเนินการวจิยั
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัภาคใต ้

4 จงัหวดัท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัสงขลา จงัหวดัภูเกต็ 

และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2556) แต่เน่ืองจากหน่วย

ของประชากรไม่สามารถระบุหรือทราบขนาดและจาํนวนท่ีแน่นอนชดัเจนได ้

 กลุ่มตวัอยา่ง การกาํหนดขนาดของตวัอยา่งโดยใชต้ารางการสุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1967) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน +-1% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีจาํนวน 400 คน 

ผูว้จิยัจึงเพ่ิมจาํนวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งมากข้ึนอีก 200% ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเดิม 400 คน นัน่คือ 

800 คน ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีจะมีจาํนวนทั้งส้ิน 400 + 800 = 1,200 คน โดยใชว้ธีิการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัละ 300 คน (ดงัตารางท่ี 1) ซ่ึงจะควบคุม

จาํนวนตวัอยา่งใหไ้ดต้ามจาํนวนท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไวแ้ต่ละจงัหวดัและใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

(Accidental Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางในสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีสาํคญัของจงัหวดัต่าง ๆ ทั้ง 4 จงัหวดั 



๘ กระแสวฒันธรรม

 2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภค

อาหารทอ้งถ่ินภาคใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี

  ส่วนท่ี  1  คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 

  ส่วนท่ี  2  คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติ  

  ส่วนท่ี  3  คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว    

  ส่วนท่ี  4  คาํถามเก่ียวกบัการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต้

 3. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื

   ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการศึกษาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

การสรุปรวบรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้แลว้นาํมาพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยวธีิการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity)  โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหาและความเขา้ใจของแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินว่า คาํถามแต่ละขอ้มีความตรงตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและหัวขอ้หรือไม่ โดยใชว้ิธีการ 

Item-Objective Congruency Index (IOC) หากขอ้คาํถามใดมีคะแนนตํ่ากว่า 0.5 ผูว้ิจยัจะพิจารณาตดั

ออกจากแบบสอบถาม จากนั้นจึงปรับแกไ้ขคาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามและถอ้ยคาํในบางขอ้

คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามมาทดสอบเบ้ืองตน้ (Pretest) กบักลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของมาตรวดัโดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha) พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของทุกตวัแปรมีค่ามากกว่า 0.7 ทั้งส้ิน จึงถือไดว้่า 

แบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือ  แลว้จึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลและนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลการวจิยั

 4. สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะถูกนาํไปวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้ป็นหลกั โดยใช้

โปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป SPSS ซ่ึงสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

ใชส้าํหรับวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ  และ

รายได ้  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชส้าํหรับวิเคราะห์

ผลของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้และ Multi-Regression โดยกาํหนดค่านยั

สาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เพ่ือใหไ้ดต้วั Math Model ท่ีสามารถพยากรณ์อิทธิพลของตวัปัจจยั

ตวัแปรต่างๆใหมี้ความถกูตอ้งตรงกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเหมาะสม 

 5. การตรวจสอบข้อสมมตขิอง Regression Analysis

  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพของขอ้มูลให้ตรงตามขอ้กาํหนดในการใชว้ิธีการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีประกอบดว้ย การกระจายแบบปกติของขอ้มูล 

(NormalDistribution) และพหุสมัพนัธ์ (Multicollinearity) 
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สรุปผลการวจิยั
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ว 

  นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจาํนวน 720 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.0 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีจาํนวน 480 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0  ส่วนใหญ่มีอาย ุ40-49 ปี  

จาํนวน 361 ราย  คิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมามีอาย ุ30-39 ปี จาํนวน 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 อาย ุ

20-29 ปี จาํนวน 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 อาย ุ15-19 ปี จาํนวน 120 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10 และมีอาย ุ

50-59 ปีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.9 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จาํนวน 601 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 50.1 รองลงมาอยูใ่นสถานภาพโสด  จาํนวน 480 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 และอยูใ่นสถานภาพหมา้ย/

หยา่ร้างจาํนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.9 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 841 

ราย คิดเป็นร้อยละ 70.8 และระดบัปริญญาตรีจาํนวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.2 ประกอบอาชีพอิสระ

มากท่ีสุดจาํนวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรจาํนวน 240 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 20.0 อาชีพพนกังานบริษทัจาํนวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.1 อาชีพแม่บา้นจาํนวน 121 ราย คิด

เป็นร้อยละ 10.1 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาจาํนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 อาชีพขา้ราชการ-รัฐวสิาหกิจ  

จาํนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 และวา่งงานจาํนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.9 ส่วนใหญ่มีรายได ้

10,001-20,000 บาท จาํนวน 600 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000บาท จาํนวน 479 

ราย คิดเป็นร้อยละ 39.9 และมีรายได ้20,001-30,000 นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.1

 2. พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว

  มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือความบนัเทิง/พกัผ่อนมากท่ีสุดจาํนวน 721 ราย

คิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาเพ่ือมาเยี่ยมญาติ/เพ่ือนจาํนวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.9 และมาเพ่ือ

ปฏิบติังานจาํนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่มีผูร่้วมเดินทางในประเภทครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน

จาํนวน 602 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.2 ประเภทหมู่คณะจาํนวน 598 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.8 ส่วนใหญ่เดิน

ทางมาในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. จาํนวน 524 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาเดินทางในช่วง ต.ค.-ม.ค. 

จาํนวน 394 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.8 และเดินทางในช่วง พ.ค.-ก.ย.นอ้ยท่ีสุดจาํนวน 282 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 23.5 

  มีรูปแบบในการเดินทางท่องเท่ียวคือจดัการเดินทางมาเองมากท่ีสุดจาํนวน 601ราย คิดเป็น

ร้อยละ 50.1 จดัเดินทางผา่นบริษทันาํเท่ียวจาํนวน 480 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 และจดัการเดินทางบาง

ส่วน และบริษทันาํเท่ียวจดัใหบ้างส่วนจาํนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.9 วนัและเวลาท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่คือวนัหยดุยาว/เทศกาลต่าง ๆจาํนวน 519 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.3 วนัเสาร์-อาทิตยจ์าํนวน 394 

ราย คิดเป็นร้อยละ 32.8 วนัลาพกัผอ่น/ลาพกัร้อนจาํนวน 203 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.9 และวนัธรรมดา

จาํนวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 มีจาํนวนวนัท่ีตั้งใจท่องเท่ียวภาคใตใ้นคร้ังน้ีจาํนวน 3 วนัมากท่ีสุด 

จาํนวน 720 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 2 วนัจาํนวน 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.2 ตามดว้ย 4วนั

จาํนวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.8 และ 5วนันอ้ยท่ีสุดจาํนวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 

  มีค่าใชจ่้ายต่อคนในการเดินทางท่องเท่ียวอยู่ท่ี 5,001-10,000 บาทมากท่ีสุดจาํนวน 601 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมาอยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท จาํนวน 474 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.5 และ 10,001-

15,000 บาท จาํนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.4 ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อคนต่อม้ือในการรับประทาน

อาหารทอ้งถ่ินภาคใตจ้าํนวน 100-200 บาท จาํนวน 599 ราย คิดเป็นร้อยละ  49.9 รองลงมาคือตํ่ากวา่ 100 

บาท จาํนวน 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 201-300 บาทจาํนวน 121ราย คิดเป็นร้อยละ 10.1 และ 300-400 

บาท จาํนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 

 รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นอาหารทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ 

พาไปชิมอาหารจาํนวน 480 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือเยีย่มชมทอ้งถ่ินแหล่งของอาหารจาํนวน 

254 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2 เยี่ยมชมงานเทศกาลอาหารจาํนวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.8 เยี่ยมชม

งานเทศกาลอาหารจาํนวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.8 และชิมอาหารจากพอ่ครัวท่ีมีช่ือเสียงจาํนวน 86 

ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2

 3. ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติ

  ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติในภาพรวมพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 

1,200 ราย มีความคิดเห็นของขอ้มูลดา้นปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดทั้งหมด เรียงลาํดบัดงัน้ี ความเส่ียงดา้นสุขภาพส่งผลกระทบกบัอุปสรรคการท่องเท่ียว ความไม่คุน้

เคยกบัอาหาร  ไม่ทราบถึงส่วนประกอบหรือส่ิงท่ีอยู่ในอาหารท่ีจะไม่กลา้ท่ีจะลองรับประทาน ความ

เส่ียงต่อสุขภาพกบัโรคท่ีเกิดจากอาหาร โรคท่ีพบบ่อยท่ีสุด  คือ โรคทอ้งร่วง  ความเส่ียงดา้นสุขภาพและ

ชีวิตในการล้ิมลองอาหารท่ีแปลกใหม่ และ ความมัน่ใจและความไวว้างใจในคุณภาพอาหารทอ้งถ่ิน 

โดยมีค่าเฉล่ีย 4.47, 4.45, 4.41, 4.39 และ 4.36 ตามลาํดบั

 4. ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการท่องเทีย่ว

  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวในภาพรวมพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 

1,200 ราย มีความคิดเห็นของขอ้มูลดา้นปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดเกือบทุกขอ้อนัประกอบไปดว้ยรูปแบบของท่องเท่ียวกิจกรรมต่าง ๆ  เยี่ยมชมสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 

อนุสาวรีย ์สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ และความงามของธรรมชาติ ความสัมพนัธ์กนัระหว่างครอบครัว 

เพ่ือนและกลุ่มนักท่องเท่ียว  ประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ การบอกเล่าแบบปากต่อปาก  ความห่วงใย

ต่อสุขภาพ  เล่ียงส่ิงท่ีทาํเป็นประจาํ ตอ้งการพกัผอ่น  ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และสมัผสั

ประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.47, 4.45, 4.43, 4.42, 4.42, 4.41, 4.39, 4.38 และ 4.38 ตามลาํดบั

มีเพียงขอ้คาํถามความภูมิใจท่ีได้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพียงขอ้เดียวเท่านั้น ท่ีอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.18 

 5. การบริโภคอาหารท้องถิน่ภาคใต้ 

  การบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้ในภาพรวมพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 

1,200 ราย มีความคิดเห็นของข้อมูลด้านการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดเกือบทุก
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ขอ้ เร่ิมจากดา้นการนาํเสนอรูปแบบอาหารทอ้งถ่ิน ประกอบไปดว้ย อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 

สีสนั น่ารับประทาน รสชาติ ความอร่อยของอาหาร วธีิการรับประทานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

ความสดใหม่ของอาหาร วิธีการปรุงอาหาร ใชว้ตัถุดิบทอ้งถ่ิน ความแปลกใหม่และกิจกรรมดา้นอาหาร 

(การสอนทาํอาหาร) โดยมีค่าเฉล่ีย 4.64, 4.64, 4.54, 4.53, 4.52, 4.52, 4.52, 4.51, 4.49 และ 4.48 ตาม

ลาํดบั ส่วนดา้นคุณค่าทางโภชนาการ คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบไปดว้ย ขม้ิน ช่วยเป็นยาระบาย 

แกท้อ้งเฟ้อ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ต่อตา้นอนุมูลอิสระ ไตปลา มีแคลเซียมและไอโอดีน นํ้ าบูดู 

มีคุณค่าทางอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต และ วิตามิน รวมทั้ง

แร่ธาตุอ่ืน ๆ  เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหลก็ ยอดมะพร้าว มีใยอาหารสูง ช่วยระบบยอ่ยอาหาร สะตอ 

ช่วยขบัลมในลาํไส้ ช่วยขบัปัสสาวะ มีฤทธ์ิลดนํ้ าตาลในเลือด ช่วยลดความดนัโลหิต และไม่เกิดหลอด

เลือดอุดตนั ผกัเหนาะ สรรพคุณเป็นยาสมุนไพร และเป็นยารักษาโรค และเคร่ืองแกง ความเผด็ร้อนช่วย

ใหร่้างกายอบอุ่น ป้องกนัการเจบ็ป่วย ช่วยใหร้ะบบการหมุนเวยีนเลือดดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.56, 4.55, 4.49, 

4.48, 4.48, 4.48 และ 4.45 ตามลาํดบั ส่วนดา้นราคาและความคุม้ค่า ประกอบไปดว้ย คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย  

ราคาเหมาะสมกบัร้านอาหาร แสดงราคาอาหารไวช้ดัเจนและราคาเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร โดยมีค่า

เฉล่ีย 4.57, 4.52, 4.52 และ 4.50 ตามลาํดบั ดา้นแหล่งขอ้มูลการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ย 

อินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต,์ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม เพ่ือน/สมาชิกครอบครัว โทรทศัน์/

ภาพยนตร์/รายการท่องเท่ียว หนงัสือ/นิตยสารท่องเท่ียว บริษทัท่องเท่ียว/เอเยน่ต ์ประสบการณ์เดิม  ศนูย์

ขอ้มูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย แผน่พบั/เอกสารท่องเท่ียว และ ทอ้งถ่ิน/สาํนกังานการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.59, 4.55, 4.54, 4.53, 4.50, 4.52, 4.51, 4.50, 4.45, 4.45 และ 4.45 ตามลาํดบั  ดา้นความ

สะดวกในการหาซ้ือรับประทานประกอบไปดว้ย ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ/แหล่งผลิตอาหาร, หาซ้ือรับประทาน

ไดง่้ายและ จาํนวนของร้านอาหารและภตัตาคารมีมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.52, 4.51 และ 4.45 ตามลาํดบั  ดา้น

การใหบ้ริการ ประกอบไปดว้ย อาหารเพ่ือสุขภาพ ความสะอาด ถูกสุขลกัษณะ อาหารปลอดภยั ไม่เส่ียง

ต่อสุขภาพและชีวิต อาหารมีคุณภาพตามหลกัโภชนาการ และ อาหารทอ้งถ่ินคุณสมบติัเป็นยาสมุนไพร 

โดยมีค่าเฉล่ีย  4.58, 4.51, 4.50, 4.49 และ 4.48 ตามลาํดบั ดา้นภมิูทศันบ์ริการประกอบไปดว้ย พ้ืนท่ีกวา้ง

ขวาง จอดรถสะดวกสบาย, บรรยากาศร่มร่ืน มีความเป็นวิถีชุมชนทอ้งถ่ินและทาํเลท่ีตั้งมีความสะดวก

เหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย  4.61, 4.37 และ 4.37 ตามลาํดบัมีเพียงขอ้คาํถามในดา้นภูมิทศัน์บริการในขอ้

อาคาร สถานท่ี สะอาดเหมาะสมเพียงขอ้เดียวเท่านั้น ท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.18

การทดสอบสมมตฐิาน
 หลงัจากท่ีไดต้รวจสอบคุณสมบติัของขอ้มูลวา่ตรงตามขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ (Assumption) ของการ

ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแลว้ จึงทดสอบสมมติฐานตามแบบจาํลองท่ีสร้างตามกรอบแนวคิด

ของงานวจิยั 
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ปัจจยั b SE Beta t p

ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติ -0.216 0.039 -0.282 -5.578** 0.000

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 0.450 0.094 0.574 4.449** 0.000

R2 ท่ีปรับแลว้ = 0.607  ค่าคงท่ี = 1.248

** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

 จากตารางท่ี 2 พบวา่  ปัจจยัดา้นปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติและแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 

มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยปัจจยัเหล่าน้ี

ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้ไดร้้อยละ 60.70  ถา้ทราบค่าตวัแปร 

จะสามารถคาดคะเนค่าของการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้ไดจ้ากสมการถดถอยในรูปสมการถดถอย

ท่ีคาํนวณไดใ้นรูปแบบคะแนนดิบ คือ ŷ i = 1.248-0.216x1i+0.4502i จากสมการถดถอยจะไดว้า่ถา้ปัจจยั

ความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติ กบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเป็น 0   คาดวา่ระดบัการบริโภคอาหารทอ้งถ่ิน

ภาคใตเ้ท่ากบั 1.248 และจากสมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐานคือ ẑ
y
 = -0.282x1i+0.5742i 

 โดยสามารถจดัระดับความเขม้ของอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนได้จากมากไปน้อยได้จากสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปร ไดว้า่แรงจูงใจในการท่องเท่ียว (Beta = 0.450) มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต้

มากกวา่ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติ (Beta = -0.216)  

ตารางที ่1 แสดงการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณระหวา่งปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติและแรงจูงใจ

ในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต้

Model แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig

1 Regression

Residual

Total

48.327

34.033

82.360

2

1197

1199

24.164

0.86

281.877** 0.000

** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

 จากตารางท่ี 1 แสดงว่าคุณลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละการสร้างตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

ตารางที ่2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต้
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน

สมมตฐิาน ผลการทดสอบทีร่ะดบันัยสําคญั 0.05

H1 :  ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติมีอิทธิพลต่อ

การบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต้

H2 :  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการบริโภค

อาหารทอ้งถ่ินภาคใต้

ยอมรับ

ยอมรับ

การอภปิรายผล

 จากผลการศึกษา ผูว้จิยัขออภิปรายผลเรียงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทั้ง 2 ขอ้ ดงัน้ี

 1.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวติท่ีมีต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต้

   ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตมีอิทธิพลในเชิงลบต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้ ซ่ึง

อาจมีผลมาจากการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตน้ั้น เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเท่านั้น  นกัท่องเท่ียว

นอ้ยคนนกัท่ีตั้งใจเดินทางมาเพ่ือล้ิมลองอาหารทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  ดงันั้น นกัท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่จึงยงัมีความกงัวลวา่อาหารท่ีล้ิมลองนั้นมีกรรมวิธีในการปรุงหรือใชว้ตัถุดิบท่ีสะอาดพอหรือไม่ จึง

กลวัท่ีจะไดรั้บผลกระทบหรือเกิดโรคจากอาหารนั้น เช่น หากทานแลว้ทอ้งเสีย  จะทาํให้การท่องเท่ียว

หมดความสนุกได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mitchell & Hall (2003) ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวมกัจะกลวั

การทดลองทานอาหารท่ีแปลกหรือไม่คุน้เคย อนัเน่ืองมาจาก รสชาติท่ีไม่คุน้เคย การไม่ทราบถึงกรรมวธีิ

ในการปรุงอาหารสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุสารี ประคินกิจและชาญชยั ประคินกิจ (2552) ท่ีศึกษา

เร่ืองพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพของนกัท่องเท่ียวต่างชาติบริเวณถนนขา้วสารพบวา่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ

ท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย มีพฤติกรรมเส่ียงดา้นการบริโภคอาหารมากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ McCracken (1987) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวมกัมีความกงัวลท่ีจะเกิดโรคท่ีเกิดจากอาหารใน

ขณะท่ีเดินทางไปยงัประเทศท่ีกาํลงัพฒันา เช่นเดียวกบัMitchell & Hall (2003) ท่ีพบวา่อุปสรรคของการ

ท่องเท่ียวก็คือความเส่ียงจากการรับประทานอาหารแปลกใหม่ท่ีไม่คุน้เคย และประสบการณ์ในการทาน

อาหารทอ้งถ่ินยงัมีผลกระทบในเชิงลบต่อประสบการณ์ในการท่องเท่ียวอีกดว้ย  

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต้

  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้ ซ่ึงอาจ

กล่าวได้ว่า  แมว้่านักท่องเท่ียวจะคงมีความกังวลหรือความกลวัในการบริโภคอาหารท่ีแปลกหรือ

ไม่เคยลอง  แต่นั่นเป็นเพราะรสชาติท่ีไม่คุ ้นเคย ไม่รู้ถึงกรรมวิธีในการปรุงอาหาร แต่ถ้าหากว่า 

ร้านอาหารนั้นๆ  เป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีราคาแพง จะทาํให้นักท่องเท่ียวเกิดความ

ภาคภูมิใจและก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ในการบริโภคท่ีสามารถนาํไปบอกเล่าต่อๆไดว้่าเคยมาท่ีร้าน

อาหารน้ีแลว้  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีบริษทัทวัร์ต่างไดน้าํจุดเด่นของอาหารทอ้งถ่ินมารวมไวใ้นส่วนหน่ึงของ
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โปรแกรมทวัร์  ซ่ึงหากมีการท่องเท่ียวทางภาคใต ้ทางบริษทัทวัร์จะจดัให้มีเมนอาหารทอ้งถ่ินของภาค

ใตท่ี้ข้ึนช่ือรวมอยูใ่นโปรแกรมอาหารอยูแ่ลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cohen & Avieli (2004)  ท่ีวา่

การส่งเสริมการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาค ควรส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการนาํอาหารมาใชเ้ป็นกิจกรรมเพ่ือ

ดึงดูดใจ  อาหารเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมากท่ีสุดคือ ร้านอาหาร

ว่ามีราคาแพง หรือร้านอาหารมีระดบัเพียงใด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Quan & Wang (2004) 

ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว:ประสบการณ์การบริโภคอาหารในแหล่งท่องเท่ียว

พบว่า การบริโภคอาหารเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาตลาดและทาํให้ผูผ้ลิตอาหารพ้ืนเมืองเพ่ิมคุณค่า

ของผลิตภณัฑ ์ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวมีประสบการณ์จากการไดบ้ริโภคอาหารท่ีผลิตจากจากวตัถุดิบในทอ้ง

ถ่ิน ส่วน Torres (2003) ศึกษาเร่ือง ความเช่ือมโยงระหวา่งการท่องเท่ียวและการเกษตรในเมก็ซิโก อธิบาย

วา่ อาหารทอ้งถ่ิน มาจากการนาํวตัถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรในทอ้งถ่ินนั้น เพ่ือนาํไปปรุงเป็นอาหาร 

ซ่ึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจในอาหารและผลิตภณัฑอ์าหารทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ Hall, 

M., & Mitchell, R. (2002) พบวา่นกัท่องเท่ียวสนใจท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมผา่นอาหารโดยการจดัจาน สีสนั

ของอาหาร การแสดงกรรมวธีิในการปรุงใหน้กัท่องเท่ียวเห็น เช่นเดียวกบั อภิรมย ์พรหมจรรยา และคณะ 

(2546) ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวชนบท กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ตพบว่า นอกจากนกัท่องเท่ียว

จะมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแลว้ นกัท่องเท่ียวยงัสนใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ในหมู่บา้นและรู้จกัการทาํอาหารพ้ืนบา้นท่ีใชใ้นการบริโภคประจาํวนัของชุมชนอีกดว้ย  

ข้อเสนอแนะในการวจิยั
 จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตมีอิทธิพลในเชิงลบต่อการบริโภคอาหาร

ทอ้งถ่ินภาคใต ้ ส่วนแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใตด้งั

นั้น ไม่วา่จะเป็นทางบริษทันาํเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควรนาํ 2 ปัจจยั

น้ี  มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ แมว้่าปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตมีอิทธิพลในเชิงลบต่อการบริโภค

อาหารทอ้งถ่ินภาคใต ้ แต่นัน่เป็นเพราะวา่นกัท่องเท่ียวเกิดความกงัวลหรือความกลวัในการบริโภคอาหาร

ท่ีแปลกใหม่หรือไม่คุน้เคย ดงันั้นจึงตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานจากหน่วยงานของภาครัฐในการให้

บริการดา้นอาหารและแนวทางในการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการให้สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมี

คุณภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยตรง และยงัเป็น

การส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวมีความเช่ือมัน่ต่อการให้บริการดา้นอาหาร แต่ปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจใน

การท่องเท่ียวกลบัมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคใต  ้  ตอ้งเสริมแรงจูงใจใน

การท่องเท่ียวให้มากข้ึน ซ่ึงจากค่าสัมประสิทธ์ิของแรงจูงใจมีค่าสูงกว่าปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิต

โดยค่าสัมประสิทธ์ิของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 0.450 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัเส่ียงต่อ

สุขภาพและชีวติอยูท่ี่ - 0.216   

 ดงันั้น ควรท่ีจะเสริมแรงจูงใจในการท่องเท่ียว โดยการสร้างอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ทอ้งถ่ินนั้นๆ สร้างค่านิยมท่ีวา่ เม่ือมาท่องเท่ียวท่ีพ้ืนท่ีน้ี จงัหวดัน้ี จะตอ้งมาทานอาหารชนิดน้ีใหไ้ด ้  ถา้

ไม่ไดท้านถือว่ายงัมาไม่ถึงสถานท่ีแห่งน้ี และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวสมยัน้ี สามารถสร้างไดไ้ม่ยาก 
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ดงัจะเห็นไดจ้ากในโลกส่ือสังคมออนไลน์มีการกระจายขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว สถานท่ีท่องเท่ียวใด ท่ีพกัใด

ร้านอาหารใดท่ีคนนิยมเดินทางท่องเท่ียวจะถูกแชร์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค 

อินสตราแกรม ไลน์ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเท่ียวแลว้ ยงัถือไดว้่าเป็นการส่ง

เสริมการตลาดอีกทางหน่ึงดว้ยและในขณะเดียวกนั  ควรให้นักท่องเท่ียวทราบถึงส่วนประกอบของ

อาหารชนิดนั้นว่าประกอบไปดว้ยวตัถุดิบใดบา้ง เพ่ือคลายความกงัวลต่อการบริโภคอาหารแปลกใหม่

หรืออาหารท่ีไม่รู้จกั  อยา่งอาหารทอ้งถ่ินทางภาคใต ้มกัจะเป็นอาหารท่ีเนน้รสชาติ เปร้ียว เคม็และเผด็ 

มีกล่ินเคร่ืองเทศแรง มีผกัเคียงค่อนขา้งเยอะอนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศของภาคใตมี้อากาศร้อนช้ืน 

ทาํให้เจ็บป่วยไดง่้าย และอาหารท่ีมีรสชาติเผด็น้ีเองช่วยให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นและรักษาอาการเจ็บ

ป่วยไดเ้ป็นอย่างดี  ซ่ึงจุดน้ี เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวมกัไม่ค่อยรู้ จึงควรนาํกระแสรักสุขภาพท่ีกาํลงัเป็น

ท่ีนิยมในปัจจุบนัมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์  จดัการส่งเสริมหรือทาํป้ายติดให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้ว่า วตัถุดิบ

ท่ีใชใ้นการปรุงอาหารหรือเคร่ืองเทศชนิดน้ี เป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงหรือไม่ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ในดา้นใดบา้ง  หรืออาจมีการบอกถึงคุณภาพของวตัถุดิบ เช่น อาหารทะเลท่ีใชมี้ความสดใหม่ อาจจะทาํ

บ่อเล้ียงโชวด์า้นหนา้ใหน้กัท่องเท่ียวเห็น 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป

 1. ในงานวิจยัน้ีศึกษาเฉพาะการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินของภาคใตเ้ท่านั้น  ดงันั้นควรขยายขอบเขต

ของการศึกษาอาจจะให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ หรือวิจยัในภาคอ่ืนๆ ผลท่ีไดอ้าจมีความเหมือนหรือ

แตกต่างออกไปจากงานวจิยัน้ี

 2. ในงานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัท่ีเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ควรขยายขอบเขตของ

การศึกษาโดยเก็บจากนกัท่องเท่ียวหลายๆสัญชาติ  หรืออาจใชก้ารเก็บขอ้มูลแยกตามสัญชาติ แยกตาม

ทวปี  เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดว้า่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร

 3.ควรศึกษาหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินของภาคใตเ้พ่ิมเติมเช่น ปัจจยัในดา้นต่างๆ

ของเจา้ของทอ้งถ่ินภาพลกัษณ์ของเจา้ของทอ้งถ่ิน มีผลต่อการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินของภาคใตด้ว้ยหรือ

ไม่หรืออาจเปล่ียนตวัแปรตามท่ีศึกษาเป็นการท่องเท่ียวในภาคใตก้ไ็ด้
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