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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงสารวจในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อ การท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างตามสะดวกจากนักท่องเทีย่ ว
ต่ า งชาติจ านวน 414 คน ใช้วิธีวิเ คราะห์ข้อ มูลด้วยสถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อ สรุป
ลักษณะโครงสร้างทางประชากรและพฤติกรรมการท่องเที่ยว และใช้วธิ วี เิ คราะห์
ปั จจัยองค์ประกอบเชิงสารวจเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มตี ่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดภูเก็ต ผลวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ น
เพศชายชาวตะวันตก มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่
เพิง่ เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตเป็ นครัง้ แรก ใช้วธิ จี ดั การเดินทางด้วยตนเองโดยมี
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ระยะเวลาพักผ่อนในภูเก็ตระหว่าง 1-2 สัปดาห์ ส่วนผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้วย
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจพบว่า นักท่องเที่ยวต่ างชาติมแี รงจูงใจหลัก 5
ด้านเรียงตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ 1) ประสบการณ์อาหารท้องถิน่ 2) งานเลีย้ ง
และกิจกรรมเกีย่ วกับอาหาร 3) การได้รบั และแบ่งปั นความรูด้ า้ นอาหาร 4) สังคม
และการพักผ่อน และ 5) ความรู้ทางวัฒนธรรมและความพึงพอใจ ข้อค้นพบจาก
การศึกษานาไปสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับการพัฒนาตลาด
ธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร
คาสาคัญ: การท่องเทีย่ วเชิงอาหาร; แรงจูงใจการท่องเทีย่ ว;
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ; ภูเก็ต; ประเทศไทย
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An Exploratory Factor Analysis of International Food
Tourist’s Motivation to Phuket, Thailand
Panuwat Phakdee - auksorn*
Pathummalai Pattaro**

Abstract
The primary objective of this research is to examine the internal
motives of international tourists for food tourism in Phuket. Prerequisite data
were collected by questionnaires using convenient sampling techniques from
414 tourists. Descriptive statistics were used to summarize the demographic
profile and travelling behavior. An exploratory factor analysis was employed
to analyze the motivation of tourists towards food tourism in Phuket. The
findings revealed that most of the tourists were the westerners, male, whose
age between 21-30 years, and graduated with a bachelor's degree. The
majority visited Phuket for the first time, arranged their trip by themselves,
and spent their vacation in Phuket around 1-2 weeks. The results of
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** Lecturer in Hospitality Management Program, Faculty of Hospitality and
Tourism, Prince of Songkla University, e-mail: pathummalai@gmail.com
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exploratory factor analysis on motivation indicated five principal factor
dimensions in the order of importance: 1) local food experience, 2) food
activities and events, 3) gaining and sharing food knowledge, 4) socialization
and relaxation, and 5) cultural knowledge and satisfaction. Based on the
study’s findings, practical implications for food tourism market development
are suggested.
Keywords: Food Tourism; Travel Motivation; International Tourist; Phuket;
Thailand
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1. บทนา
การท่องเทีย่ วเชิงอาหารเติบโตและกลายเป็ นกระแสความนิยมในปั จจุบนั
อย่างรวดเร็ว รายงานฉบับล่าสุดขององค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNWTO) เรื่อ ง Second Global Report on Gastronomy Tourism ซึ่ง เผยแพร่
ในปี พ.ศ. 2560 ได้ ส ารวจปรากฏการณ์ “เทีย่ วเพือ่ กิน ” พบว่ า ในบรรดา
นักท่องเที่ยวทัง้ หมดทัวโลกมี
่
นักท่องเที่ยวตั ดสินใจออกเดินทางโดยมีแรงจูงใจ
หลักเพื่อแสวงหาประสบการณ์การกินมากกว่า 6 ล้านคนในแต่ละปี และมีแนวโน้ม
ขยายตัวสูงขึ้น ในอนาคต (UNWTO, 2017) สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาในด้าน
อุ ป ทานของ Sánchez-Cañizares and Lopéz-Guzmán (2012) ซึ่ง รายงานว่ า
กิจกรรมการเยีย่ มชมการผลิตอาหารและการชิมอาหารท้องถิน่ ได้กลายเป็ นสิง่ ล่อ
ใจนั ก ท่ อ งเที่ย วและเป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ส าหรับ การสร้ า งความน่ า สนใจ
(Attraction) ในโลกท่องเที่ยวยุคใหม่ รวมทัง้ ภาพลักษณ์ ท่ดี ีของเมืองหรือพื้นที่
ท่องเทีย่ วมากขึน้ เรื่อยๆ (Chang and Yuan, 2011)
สาหรับเมืองท่องเที่ยว การท่ องเที่ยวเชิงอาหารเป็ นช่องทางการสร้าง
รายได้ให้แก่เมืองอย่างเป็ นรูปธรรม งานสารวจของ McKerecher, Okumus, and
Okumus (2008) และ Meler and Cevovic (2003) พบว่ า ค่ า ใช้จ่ายด้านอาหาร
การกินของนักท่องเที่ยวแต่ละรายมีสดั ส่วนสูงถึงหนึ่งในสีข่ องค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
นอกจากนี้ การท่องเทีย่ วเชิงอาหารยังมีความเชื่อมโยงกับการกระจายรายได้ไปสู่
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม
ปศุสตั ว์และการประมง และยังสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจ
อื่นๆ ได้ อาทิ การผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาหรับการจาหน่ ายเป็ นของที่ระลึก
โดยชุมชนในท้องถิ่น ความสาคัญในแง่เศรษฐกิจนี้เองเป็ นแรงผลักดันให้หลาย
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้
รวมถึงประเทศไทยต่างเร่งส่งเสริมอาหารท้องถิน่ อย่างจริงจังเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ตลาดนักท่องเทีย่ วให้ได้มากทีส่ ดุ
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ในประเทศไทย ภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเทีย่ วหลักทีม่ คี วามสาคัญเป็ นลาดับ
หนึ่งของภาคใต้ โดยมีจุดขายอยู่ทธ่ี รรมชาติ ทัศนียภาพ และความสวยงามของ
ชายหาดและเกาะแก่ ง บริว าร แต่ ใ นอีก ทางหนึ่ ง ภู เ ก็ต ก็มีศ ัก ยภาพส าหรับ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอาหารในระดับ สูงเพราะเป็ นเมืองทีท่ รัพยากรชีวภาพ
หลากหลายและอุ ด มสมบูร ณ์ โดยเฉพาะอาหารทะเลและอาหารพื้น เมือ งที่มี
เอกลักษณ์แตกต่างจากทีอ่ ่นื ซึ่งเป็ นผลจากการคิดค้นและผสมผสานอาหารจาก
สองวัฒนธรรมหลัก คือ ไทยและจีน อันเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ “อาหารเพอรานากัน1”
(Peranakan) โดยมีอาหารท้องถิน่ ขึน้ ชื่อหลายอย่าง อาทิ หมูฮอ้ ง หมีห่ ุน้ แกงปูใบ
ชะพลู น้ า พริก ภู เ ก็ต น้ า พริก กุ้ง เสีย บ หมี่ผ ั ด ฮกเกี้ย นหรือ ขนมพื้น เมือ งต่ างๆ
ได้แก่ ขนมอาโป้ งหรือ โอ้เอ๋ว ป่ าวหล้าง โก้ยตาล้าม อันเป็ นอาหารจานเด่น ที่
นัก ท่ อ งเที่ย วให้ความสนใจอย่ างมาก ด้ว ยประวัติศ าสตร์แ ละความเป็ น มาอัน
ยาวนาน รวมทัง้ อัตลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมการกิน รูปลักษณ์และรสชาติอนั โดดเด่น
ของอาหารภูเก็ตทาให้องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์
แห่งวิทยาการอาหาร (Creative City of Gastronomy) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
(สานักงานเทศบาลนครภูเก็ต , 2559) ถือเป็ นแห่งแรกของประเทศไทยและเมือง
แรกในกลุ่ ม ประเทศในภู มิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ นอกจากนี้ ภู เ ก็ต ยัง มี
ความพร้อมในด้านบุคลากรที่มคี ุณภาพและความชานาญในการประกอบอาหาร
และการบริการอย่างมืออาชีพกระจายตัวอยู่ในโรงแรมระดับหรูหรา ภัตตาคารและ
ร้านอาหารต่างๆ เป็ นจานวนมากพร้อมทีจ่ ะให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
คาว่า เพอรานากัน (Peranakan) หรือเปอรานากัน เป็ นคาทีใ่ ช้เรียกกลุ่มชาวจีน
เลือ ดผสมที่ถือ กาเนิดและอาศัย อยู่ในบริเวณคาบสมุทรมลายู ได้แก่ มาเลเซีย อิน โดนีเซีย
สิงคโปร์ และไทย ซึง่ เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุท์ ม่ี คี วามโดดเด่นไม่น้อยในแถบภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพอรานากันยังมีอกี หนึ่งคาเรียกขานทีร่ ูจ้ กั กันกันอย่างแพร่หลาย คือ “บ่าบ๋า ย่าหยา”
หรือ “บ่าบ๋า ยอนย่า” หรือ “บ่าบ๋า ยวนย่า” ซึ่งหากเป็ นผูช้ ายจะเรียกว่า “บ่าบ๋า” หากเป็ น
ผู้หญิงจะเรียกว่า “ย่าหยา” หรือ “ยวนย่า” หรือ “ยอนย่า” ตามลักษณะการเรียกขานของ
แต่ละประเทศนัน้
1
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อาหารเป็ น สิ่งที่มีพลังในการกระตุ้น ความสนใจจากนักท่ องเที่ยวและ
สามารถช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนได้เป็ นอย่างดีดงั รายงานสถิตขิ องกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาที่ช้วี ่า ในปี พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตสร้างรายได้ถงึ 391,880 ล้านบาท ถือเป็ นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่ อคน
โดยเปรียบเทียบกับสถิติในปี พ.ศ. 2559 ค่าใช้จ่ายคนละ 1,491.58 บาทต่อวัน
และปี พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายคนละ 1,592.83 บาทต่อวัน คิดเป็ นอัตราการเติบโต
สูงขึน้ 6.79% (กรมการท่องเทีย่ ว, 2561) อย่างไรก็ตาม แม้โดยรวมจังหวัดภูเก็ตมี
ความพร้อมและประสบความสาเร็จ แต่กย็ งั อยู่ในระยะเริม่ ต้นและมีความจาเป็ น
ต้องเร่งยกระดับการบริหารจัดการการท่ องเที่ยวเชิงอาหารให้เ ป็ นระบบและมี
คุ ณภาพเหนื อ กว่ า เมือ งท่ อ งเที่ย วคู่แ ข่ง ขณะเดีย วกัน จัง หวัด ภู เ ก็ต ยัง ต้อ งให้
ความสาคัญ ต่ อ การสร้า งความความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ความต้อ งการหรือ
แรงจูงใจของนักท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้เพราะแรงจูงใจเป็ นปั จจัยผลักดันพืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ หรือเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ วโดยตรง (Kim and Eves, 2012) อีกทัง้
ยัง มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความพึง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วต่ อ จุ ด หมายปลายทาง
โดยรวมอี ก ด้ ว ย (Gross and Brown, 2006; Remmington and Yuksel, 1998)
อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการท่องเทีย่ ว Kim, Eves, and Scarles, 2009 ระบุว่า
การศึก ษาปั จ จัย แรงจู ง ใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วที่มีผ ลต่ อ เพื่อ ลิ้ม ลองอาหารหรือ
เครื่องดื่มท้องถิน่ ในแหล่งท่องเทีย่ วยังได้รบั ความสนใจน้อยมาก
งานวิจยั เรื่องนี้จงึ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสารวจแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติซง่ึ เป็ นตลาดนักท่องเทีย่ วกลุ่มหลักของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็ นประโยชน์ใน
ด้านวิชาการและการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดการท่องเทีย่ ว
เชิงอาหารทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการนักท่องเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต
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2. การทบทวนวรรณกรรม
Ignatov and Smith (2006) กล่าวว่า การกินเป็ นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
แยกออกจากนักท่องเทีย่ วได้เพราะมนุ ษ ย์ทุกคนมีความจาเป็ นต้องกินแม้ในเวลา
ท่ อ งเที่ยว ขณะเดีย วกัน ในสายตานักท่อ งเที่ย ว อาหารเปรีย บเสมือนประตูท่ี
นักท่องเทีย่ วแต่ละคนสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับวิถแี ห่งวัฒนธรรม ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเป็ นอยู่ทแ่ี ท้จริงของพืน้ ที่ (Local Authenticity)
และคนในชุมชนเจ้าบ้าน การกินจึงไม่ได้เป็ นเพียงการตอบสนองความหิวกระหาย
ขัน้ พืน้ ฐานของมนุ ษย์เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นวิธกี ารอย่างหนึ่งในการเรียนรูแ้ ละแสวงหา
ประสบการณ์ ควบคู่ไปพร้อมกับการหาความสุขและ ความเพลิดเพลินระหว่าง
เดินทาง (Mak, Lumbers, Eves and Chang, 2012) ดังนัน้ การรับประทานอาหาร
ในภัตตาคารทีม่ ชี ่อื เสียงระดับตานานหรือแม้กระทังการชิ
่
มอาหารริมทางเล็กๆ ทีม่ ี
สีสนั และเต็มไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนาน ความตื่นเต้นท้าทาย จึงเป็ นสิง่ ทีม่ ี
ความหมายและมีส่วนช่วยสร้างสัมผัส ความทรงจาและประสบการณ์ ในแหล่ ง
ท่องเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี ข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับกระแสความ
ต้อ งการเรีย นรู้แ ละสร้า งประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ย วอย่ างลึก ซึ้ง (Experiential
Tourism) ในปั จจุ บ ั น ( Mak, Lumbers and Eves, 2012) ซึ่ ง แตกต่ างจาก
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วในอดีตทีม่ กั เป็ นแบบฉายฉวยและไม่ได้เน้นประสบการณ์
การท่องเทีย่ วเชิงลึกมากเท่าใดนัก
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ ่านมา งานวิจยั ของ Fields (2002) เสนอ
ว่า ตัวแปรแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับอาหารของนักท่องเที่ยวสามารถจัดกลุ่มได้ 4
ประเภทซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิด ของ McIntosh, Goeldner and Ritchie (1995)
กล่าวคือ แรงจูงใจทางกายภาพ แรงจูงใจทางวัฒนธรรม แรงจูงใจระหว่างบุคคล
และแรงจูงใจด้านสถานะและศักดิศรี
์ ของบุคคล ผลงานวิจยั ต่อมาของ Kim, Eves
and Scarles (2009) พบว่า จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ความแตกต่างด้าน
สัญชาติจานวน 20 คนจากประเทศเกาหลีใต้ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาเลเซี ย
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ญี่ป่ ุน จีน ไทย อิหร่าน ซึ่งเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทัง้ ในเอเชียและยุโรป ได้
ข้อสรุปว่า แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่ อการบริโภคอาหารท้องถิ่น ได้แก่ การค้นหา
ประสบการณ์ ท่ีน่ า ตื่น เต้น การหลบหนี จ ากกิจ วัต รประจ าวัน ความกัง วลเรื่อ ง
สุขภาพ การเรียนรู้ การแสวงหาประสบการณ์ จริงแท้ การอยู่ร่วมเพื่อทากิจกรรม
ด้วยกัน ศักดิศรี
์ ความน่ าสนใจจากประสาทสัมผัสทัง้ ห้าและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว ขณะที่ง านวิจ ัย เชิง ปริม าณของ Kim and Eves
(2012) เก็บ รวบรวมข้อ มูลโดยใช้แ บบสอบถามจากนัก ท่ อ งเที่ย วชาวอัง กฤษ
จานวน 269 คน ทีเ่ ดินทางไปท่องเทีย่ วและรับประทานอาหารท้องถิน่ ในเกาหลีใต้
ได้ข้อสรุปว่า ตัวแปรแรงจูงใจเพื่อ การท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถจัดกลุ่มได้
5 กลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความตื่นเต้น
ความน่ าสนใจจากประสาทสัมผัสทัง้ ห้าและความห่วงใยด้านสุขภาพ หรืองานวิจยั
ของ Hassan, Yazeed, Abdullah (2020) เกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร ในปี นัง ประเทศมาเลเซีย ก็พบว่า ปั จจัยทางจิตวิทยา
ด้านความน่าสนใจของการนาเสนออาหารในเมืองปี นงั เป็ นแรงจูงใจสาคัญในลาดับ
แรก ผลงานวิจ ัย เหล่ า นี้ แ ม้มีค วามคล้ า ยคลึง กัน แต่ ก็มีค วามแตกต่ า งกัน ใน
รายละเอียดและยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ ชดั ว่า แรงจูงใจใดคือแรงจูงใจที่มี
ความสาคัญ มากที่สุด ดัง นัน้ จึง ยัง มีค วามจาเป็ น ในการตรวจสอบยืน ยันด้วย
กระบวนการวิจยั ในหลายพืน้ ทีแ่ ละบริบทเพื่อหาข้อสรุปทีช่ ดั เจนต่อไป

3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยกาหนด
ระเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรส าหรับ การศึก ษาในครัง้ นี้ คือ ชาวต่ า งชาติท่ีเ ดิน ทางมา
ท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ตและจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ คื อ
1) มีคุณสมบัติเป็ นนักท่องเที่ยวตามนิยามศัพท์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก
2) มีความสนใจกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต 3) มีความสามารถใน
การสื่อสารและตอบแบบสอบถามเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นประชากรที่ไม่ทราบ
จ านวนที่ช ัด เจน (Infinite Population) ดัง นั น้ จึง ใช้วิธีก ารค านวณขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างตามวิธขี อง W.G. Cochran แบบไม่ทราบจานวนประชากรแน่ นอน โดย
กาหนดค่าเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนทีร่ อ้ ยละ 5 (กัลยา วาณิชย์
บัญ ชา, 2549 น.74) ได้ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กับ 384 คน และใช้วิธีสุ่ม ตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เพื่อ คัด เลือ กผู้ต อบแบบสอบถามโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลในบริเวณพื้นที่ท่มี นี ักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่อย่างหนาแน่ น ได้แก่
ชายหาดต่างๆ ของภูเก็ต ย่านธุรกิจอาหาร เขตพืน้ ทีเ่ มืองเก่าภูเก็ตและท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต แม้ขอ้ จากัดประการสาคัญของการสุ่มด้วยวิธนี ้ี คือ กลุ่มตัวอย่าง
ไม่ สามารถ เป็ น ตัว แทนและน าไปอ้า งอิงกับประชากรในภาพรวมได้ (Lack of
Generalizability) ( Etikan, et al. , 2016) แ ต่ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ มี
ความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด คณะผูว้ จิ ยั จึงกระจายแบบสอบถามไปยัง
ผู้ตอบแบบสอบถามให้มคี วามคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรมากทีส่ ุดโดยพิจารณา
จากปั จจัยด้านเพศ อายุ ชาติพนั ธุ์ (ตะวันตก/ตะวันออก) รวมทัง้ ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลตลอดช่วงฤดูท่องเทีย่ วและนอกฤดูท่องเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ต
ก่อนตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายจะได้รบั การถามถึง
ความสมัค รใจในการให้ข้อ มู ล ตรวจสอบคุ ณ สมบัติผู้ต อบแบบสอบถามตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ขา้ งต้น และได้รบั การชีแ้ จงเกีย่ วกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ทัง้ นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายมีสทิ ธิปฏิ
์ เสธการเข้าร่วมวิจยั ได้ทุกเมื่อ ภายหลัง
จากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว พบว่า มีแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์และสามารถ
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นาไปประมวลผลได้ทงั ้ สิน้ 414 ชุด ซึ่งเป็ นจานวนที่มคี วามแกร่ง (Robust) และ
เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยสถิตขิ นั ้ สูงในระดับดีมาก (Mundfrom, et al., 2005)
3.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เพื่อตรวจสอบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ตี ่ออาหารในฐานะ
สิง่ ดึงดูดใจการท่องเที่ยว งานวิจยั นี้ใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษเป็ นเครื่องมือ
และออกแบบให้ ผู้ ต อบสามารถตอบได้ ด้ ว ยตนเอง (Self-administered
Questionnaire) โดยมีตวั แปรโครงสร้างแรงจูงใจทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ จากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ อาทิ งานวิจยั ของ Hassan, Yazeed, Abdullah (2020) Kim,
Goh and Yuan (2010) และ Lin and Chen (2012) รวมทัง้ ปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในท้องถิน่ เพื่อสร้างชุดตัวแปรที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตให้มากที่สุด
รวมทัง้ สิน้ 25 ตัวแปร อาทิ เพือ่ ลิ้มลองอาหารแปลกใหม่ เพือ่ เรียนรู้ วิธที าอาหาร
เพือ่ รับประทานอาหารตามทีผ่ อู้ นื ่ แนะนา และใช้วธิ กี ารประเมินตามวิธขี อง Likert
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยระดับ 1 หมายถึง มีความสาคัญน้อยทีส่ ุด ไปจนถึง
ระดับ 5 หมายถึง มีความสาคัญมากที่สุด ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลลักษณะประชากรและพฤติกรรมการท่องเทีย่ วโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) คือ เพศ วัย การศึกษา รายได้ อาชีพ วัฒนธรรม (ตะวันตก-ตะวันออก)
ประสบการณ์เดินทาง (เคยมา-ไม่เคยมา) ระยะเวลาท่องเทีย่ วในภูเก็ต และรูปแบบ
การเดินทาง (จัดการเดินทางด้วยตนเอง-ใช้บริการนาเทีย่ วแบบแพ็กเกจ)
เพื่อให้ได้แบบสอบถามทีม่ คี ุณภาพ ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั คณะผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญด้าน
การจัด การการท่ อ งเที่ย วจ านวน 3 ท่ า น เพื่อ ประเมิน ความตรงของตัว แปร
โครงสร้าง (Construct Validity) พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและ
วัตถุประสงค์การวิจยั (Face Validity) ตลอดจนตรวจสอบการใช้ภาษา ถ้อยคาหรือ
ข้ อ ความต่ า งๆ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสม หลัง จากการปรับ ปรุ ง คุ ณภาพ
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แบบสอบถามตามคาแนะนาแล้ว ได้นาแบบสอบถามไปทดลองกับนักท่องเทีย่ วที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบการสื่อ
ความ ความเข้าใจและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ ทดสอบค่า
ความความเชื่อมันด้
่ วยวิธกี ารวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency
Reliability) ของ Cronbach’s Alpha โดยพิจ ารณาจากค่ าสัมประสิทธิร์ ะหว่ าง
คะแนนรวมของทุกข้อคาถามเป็ นรายข้อซึง่ ต้องมีค่า .30 ขึน้ ไป จากนัน้ จึงนาคาถาม
ทีผ่ ่านเกณฑ์ไปหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามซึ
่
ง่ พบว่าค่าความเชื่อมันของ
่
ตัวแปรโครงสร้างแรงจูงใจโดยรวมเท่ากับ .914 ซึง่ เป็ นค่าความเชื่อมันในระดั
่
บสูง
(Nunnally, 1994)
3.3 การวิ เคราะห์และจัดกระทาข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ได้แก่ 1) การสรุปลักษณะโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้วย
สถิ ติ ค่ า ร้ อ ยละ 2) การควบรวมและจัด กลุ่ ม ตัว แปรโครงสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่อ
การท่ อ งเที่ย วเชิง อาหารด้ว ยสถิติ Exploratory Factor Analysis (EFA) โดยวิธี
สกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หมุนแกนองค์ประกอบ
ด้วยวิธี Orthogonal แบบ Varimax โดยกาหนดให้ตวั ประกอบที่สาคัญนัน้ ต้องมี
ค่า Eigenvalue มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบนัน้ ๆ
ต้ อ งมี ตั ้ง แต่ 3 ตั ว แปรขึ้ น ไปและตั ว แปรแต่ ล ะตั ว แปรต้ อ งมี ค่ า น้ าหนั ก
Commonality ไม่น้อยกว่า .4
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4. ผลการวิ จยั
4.1 ลักษณะประชากร
ข้อมูลพืน้ ฐานด้านลักษะประชากรของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ พบว่า มีเพศ
ชาย ร้อยละ 56.8 และเพศหญิงร้อยละ 43.2 ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
(ร้อยละ 43.7) กว่า 2 ใน 3 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ
69.1) นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการร้อยละ
36.0 รองลงมาเป็ น พนัก งานบริษัท เอกชนร้อ ยละ 27.1 ในด้า นรายได้ พบว่า
นักท่องเทีย่ วมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 1,501-3,000 เหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 28.3)
และช่ ว ง 3,001-4,500 เหรีย ญสหรัฐ (ร้ อ ยละ 28.3) โดยร้ อ ยละ 59.4 ของ
นักท่องเทีย่ วทัง้ หมดเป็ นชาวตะวันตกและทีเ่ หลือเป็ นชาวตะวันออกร้อยละ 40.6
4.2 พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
นักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.1 เป็ นนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิง่ เดินทางมา
ภูเก็ตเป็ นครัง้ แรก ขณะทีร่ อ้ ยละ 37.9 เป็ นนักท่องเทีย่ วทีเ่ คยเดินทางมาภูเก็ตแล้ว
ร้อยละ 31.9 นิยมเดินทางมากับเพื่อน รองลงมา เดินทางกับคนรักหรือสามีภรรยา
ร้อยละ 28.3 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาพักผ่อนในภูเก็ตเป็ นระยะเวลา 1-2
สัปดาห์ (ร้อยละ 42.0) และนิยมจัดการการเดินทางด้วยตนเองสูงถึง ร้อยละ 85.0
ขณะทีส่ ว่ นน้อย (ร้อยละ 15) ใช้บริการนาเทีย่ วเป็ นแพ็กเกจ (Package Tour)
4.3 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ
เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ จึงนาตัวแปรทัง้ หมด
มาจัดกลุ่มโดยใช้ วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อศึกษาหา
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ความสัม พัน ธ์ข องโครงสร้า งตัว แปร โดยสามารถลดตัว แปรให้อ ยู่ใ นกลุ่ ม ที่มี
ความสัมพันธ์กนั ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง สารวจ (Exploratory Factor
Analysis) และวิธหี มุนแกนองค์ประกอบตัง้ ฉากด้วยวิธี Varimax วิธนี ้ที าให้ตวั แปร
ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั กลุ่มหรือมีความสัมพันธ์น้ อยถูกสกัดออกและให้เหลือน้อย
ทีส่ ดุ และค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) นัน้ มีค่ามาก
จากการทดสอบสถิตขิ นั ้ สูงในการทดสอบหมุนแกนเพื่อหาความสัมพันธ์
จากปั จจัยแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ วต่างชาติพบว่า มีความเหมาะสมและสามารถ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจได้ เนื่ องจากมีค่า KMO (Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy) = .911 ซึง่ มากกว่า .60 (Pallant, 2013)
และจากการทดสอบสมมุติฐานว่า เมทริก ซ์สหสัมพันธ์น้ี เ ป็ น เมทริกซ์เอกภาพ
(Identify Matrix) หรือ ไม่ โดยการใช้ ส ถิติ ท ดสอบ Bartlett’s test of sphericity
พบว่า ตัวแปรต่างทัง้ 25 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กนั (ค่า Chi-Square = 3314.507
และค่ า Significant = .000 น้ อ ยกว่ า .05) ซึ่ง สามารถสรุ ปได้ว่า ตัว แปรปั จจัย
แรงจูงใจทัง้ 25 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั และสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจได้
จากการหมุนแกนองค์ประกอบสาคัญ พบว่า จากจานวนตัวแปรปั จจัย
แรงจูงใจทัง้ หมด 25 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มได้เป็ นจานวน 5 ปั จจัยโดยตัง้ ชื่อตาม
กลุ่มตัวแปรภายใน สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนได้ร้อยละ 56.247 โดย
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบนัน้ ปั จจัยทีห่ นึ่งมีความสาคัญมากทีส่ ุด ซึง่ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรเดิมได้เท่ากับร้อยละ 32.971 ปั จจัยทีส่ องร้อยละ 7.179
ปั จจัยที่สามร้อยละ 6.472 ปั จจัยที่สร่ี ้อยละ 5.171 และปั จจัยที่ห้าร้อยละ 4.455
โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญในแต่ละกลุ่ม
(ดูตารางที่ 1) ได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 องค์ประกอบปั จจัยจูงใจ “ด้านประสบการณ์ดา้ นอาหารท้องถิน่ ”
มีค่า Eigen Value เท่ากับ 7.583 ประกอบด้วยตัวแปร 7 ตัวแปร ได้แก่ เพื่อได้
ลิม้ ลองอาหารแปลกใหม่ เพื่อได้เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิน่ เพื่อได้รบั ประสบการณ์
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แปลกใหม่ เพื่อได้รบั ประทานอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อได้
ลิม้ ลองอาหารหายาก, เพื่อเพลิดเพลินกับบรรยากาศของงาน และเพื่อได้ซอ้ื อาหาร
ท้องถิน่
กลุ่มที่ 2 องค์ประกอบปั จจัยจูงใจ “ด้านงานเลี้ยงหรือกิจกรรมเกีย่ วกับ
อาหาร” มีค่า Eigen Value เท่ากับ 1.651 ประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร ได้แก่
เพื่อเพลิดเพลินกับงานอาหารพิเ ศษ เพื่อพบปะกับบุคคลทีม่ คี วามสนใจคล้ายกัน
เพื่อเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทีน่ ่ าตื่นเต้น เพื่อเรียนรูว้ ธิ กี ารทาอาหาร เพื่อหาวิธี
เตรียมอาหารทีแ่ ปลกใหม่ และเพื่อการได้รบั คุณภาพการบริการทีด่ ี
กลุ่มที่ 3 องค์ประกอบปั จจัยจูงใจ “ด้านการได้รบั และการแบ่งปั นความรู้
ด้านอาหาร” มีค่า Eigen Value เท่ากับ 1.488 ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร
ได้แก่ เพื่อรับประทานอาหารตามทีผ่ อู้ ่นื แนะนา เพื่อเพิม่ ความรูเ้ กีย่ วกับจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเทีย่ ว เพื่อเรียนรูอ้ ุปนิสยั ของคนท้องถิน่ จากอาหาร และเพื่อ
บอกเพื่อนหรือผูอ้ ่นื เกีย่ วกับการเดินทางเชิงอาหาร
กลุ่ ม ที่ 4 องค์ ป ระกอบปั จ จัย จู ง ใจ “ด้า นสัง คมและการพัก ผ่ อ น” มี
ค่า Eigen Value เท่ากับ 1.189 ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ เพื่อให้เข้ากับ
เพื่อนได้ เพื่อพักผ่อนและผ่อนคลาย และเพื่อความสามัคคีในครอบครัว
กลุ่มที่ 5 องค์ประกอบปั จจัยจูงใจ “ด้านความรูท้ างวัฒนธรรมและความ
พึงพอใจ” มีค่า Eigen Value เท่ากับ 1.025 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปร 3 ได้แก่
เพื่อประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรม เพื่อเพิม่ ความรูด้ า้ นอาหาร และเพื่อให้รางวัลแก่
ตัวเอง
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีตวั แปร 2 ตัวจากตัวแปรทัง้ หมด 25 ตัวแปร คือ
“การเข้าร่วมกิจ กรรมทางอาหารเพือ่ ให้ผู้อนื ่ มองเห็นฉันในแบบทีฉ่ ันต้องการให้
พวกเขาเห็น” กับ “เพือ่ ได้มโี อกาสไปเยีย่ มชมพื้นทีท่ อ้ งถิน่ ” ถูกตัดออกจากการ
การวิเคราะห์เนื่องจากมีค่า Factor Loading ต่า

16

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
การท่องเที่ ยวเชิ งอาหาร

ด้านประสบการณ์อาหารท้องถิ น่
เพือ่ ลิม้ ลองอาหารแปลกใหม่
เพือ่ เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิน่
เพือ่ ได้สมั ผัสและได้รบั ประสบการณ์
แปลกใหม่
เพือ่ รับประทานอาหารทีส่ ะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี
เพือ่ ลิม้ ลองอาหารหายาก
เพือ่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ของงาน
เพือ่ ซื้ออาหารท้องถิน่
ด้านงานเลี้ยงหรือกิ จกรรมเกีย่ วกับ
อาหาร
เพือ่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมอาหาร
พิเศษ
เพือ่ พบปะกับคนทีม่ คี วามสนใจ
คล้ายกัน
เพือ่ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
ทีน่ ่าตื่นเต้น
เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารทาอาหาร
เพือ่ เตรียมการเตรียมอาหารเมนู
พิเศษ
เพือ่ รับการบริการทีม่ คี ุณภาพ

Factor loadings

F1

F2

F3

F4

F5

Communality

ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจแรงจูงใจการท่องเทียวเชิ
่ งอาหาร

0.729
0.728
0.701

0.582
0.595
0.579

0.543

0.502

0.524
0.510

0.520
0.566

0.424

0.400
0.683

0.597

0.655

0.580

0.614

0.567

0.585
0.487

0.600
0.580

0.449

0.436

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
การท่องเที่ ยวเชิ งอาหาร

ด้านการได้รบั และแบ่งปันความรู้
ด้านอาหาร
เพือ่ รับประทานอาหารตามทีผ่ อู้ ่นื
แนะนา
เพือ่ เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเทีย่ ว
เพือ่ เรียนรูน้ ิสยั ของคนท้องถิน่
จากอาหาร
เพือ่ นาไปบอกเล่าเพือ่ นหรือผูอ้ ่นื
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร
ด้านสังคมและการพักผ่อน
เพือ่ ความกลมกลืนไปกับเพือ่ น
เพือ่ การพักผ่อนและการผ่อนคลาย
เพือ่ ความสามัคคีในครอบครัว
ด้านความรู้ทางวัฒนธรรม
และความพึงพอใจ
เพือ่ ประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรม
เพือ่ เพิม่ พูนความรูด้ า้ นอาหาร
เพือ่ ให้รางวัลกับตัวเอง
Eigenvalue
% of Variance
Cumulative
Alpha Coefficient
KMO

Factor loadings

F1

F2

F3

F4

F5

0.718

0.643

0.662

0.640

0.628

0.623

0.457

0.507
0.748
0.632
0.595

7.58
33
33
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1.651 1.49
7.179 6.47
40.15 46.6

1.19
5.17
51.8
0.91
0.91

0.608
0.573
0.548
0.700
0.612
0.465
1.03
4.46
56.2

0.576
0.587
0.529
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5. การสรุปและอภิ ปรายผลการศึกษา
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของงานวิจยั นี้ มุ่ง สารวจแรงจูง ใจของนัก ท่ อ งเที่ยว
ต่างชาติทม่ี ตี ่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า แม้
เหตุผลหรือแรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว แต่ละรายมีความหลากหลาย
และแตกต่ า งกัน แต่ เ มื่อ น าค าตอบของนั ก ท่ อ งเที่ย วทัง้ หมดมาประมวลและ
ตรวจสอบด้ว ยการจัด กลุ่ ม ด้ว ยวิธีก ารวิเ คราะห์ปั จ จัย เชิง สารวจ (Exploratory
Factor Analysis) สามารถสรุ ปผลได้ว่า เหตุ ผ ลหรือแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
สามารถจาแนกได้เป็ นห้ากลุ่มปั จจัยเรียงตามลาดับความสาคัญดังแสดงในรูปที่ 1

ภาพที ่ 1. องค์ประกอบแรงจูงใจเพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร
ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต
จากสรุปผลการศึกษาข้างต้น สาหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมา
ท่ อ งเที่ย วเพื่อ สัมผัสประสบการณ์ ก ารท่ องเที่ยวเชิงอาหารในจัง หวัดภูเก็ตนัน้
พบว่า องค์ประกอบปั จจัย “ด้านประสบการณ์อาหารท้องถิน่ ” จัดเป็ นแรงจูงใจทีม่ ี
ค่าน้ าหนัก (Factor Loading) และมีความสาคัญมากที่สุดในลาดับแรก ผลวิจยั นี้
สอดคล้อ งกับ ข้อ ค้น พบก่อ นหน้ านี้ เช่ น ข้อ ค้น พบของKim, Eves and Scarles
(2009) และ Kim and Eves (2012) ซึง่ ระบุว่า ปั จจัยด้านประสบการณ์เป็ นปั จจัยที่
มีอทิ ธิพลสูงสุดต่อแรงจูงในการท่องเทีย่ ว และสอดคล้องกับแนวคิดของ Guan and
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Jones (2015) ทีเ่ สนอว่า การกินไม่ได้มฐี านะเป็ นความจาเป็ น ขัน้ พืน้ ฐาน (Need)
ของนักท่องเทีย่ วแต่ละคนเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นกิจกรรมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นักท่องเทีย่ ว
แสวงหาประสบการณ์และความเพลิดเพลินในพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วได้โดยตรง ข้อค้นพบนี้
ยัง ช่ ว ยยืน ยัน ความเชื่อ มโยงระหว่ า งอาหารและการท่ อ งเที่ย วได้เ ป็ น อย่ า งดี
ดังสะท้อนผ่านตัวแปรภายในขององค์ประกอบซึง่ นักท่องเทีย่ วระบุว่า ต้องการหา
ประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการในการลิม้ ลองอาหารรสชาติแปลกใหม่
การหาโอกาสรับประทานอาหารทีห่ ายาก การแสวงหาความเพลิดเพลินหรือดื่มด่า
กับบรรยากาศการรับประทานอาหารในท้องถิน่ นัยแห่งแรงจูงใจเหล่านี้จงึ เป็ นสิง่ ที่
มีความหมายต่อนักท่องเทีย่ วเป็ นพิเศษ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Quan and
Wang (2004) ที่ช้วี ่า การลิ้มรสอาหารที่มีความแปลกใหม่แตกต่ างจากอาหาร
เดิมๆ ทีต่ นคุน้ เคยในชีวติ ปกติประจาวันเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยสร้างสีสนั ความสุขและความ
เพลิดเพลินใจแก่นักท่องเที่ยวในขณะเดินทางเพื่อการพักผ่อน โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ช่นื ชอบความท้าทายหรือนิยมความแปลกใหม่และมักจะแสวงหา
โอกาสไปรับประทานหรือสัมผัสกับอาหารทีไ่ ม่เหมือนกับวัฒนธรรมของตนเองใน
ต่ า งแดน ทัง้ นี้ งานของ Sengel, Karagoz, Cetin, Dincer, Ertugral, and Balik
(2015) มีข้อสรุปเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกันว่า เมื่อนักท่องเที่ยวบริโภคอาหาร
พวกเขาไม่เพียงตอบสนองความความหิวกระหายซึ่งเป็ นความต้องการทางกาย
เท่านัน้ แต่ยงั ตอบสนองความต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่โดยการสัมผัสกับ
วัฒนธรรมการกินและมีปฏิสมั พันธ์กบั คนในท้องถิ่นผ่า นกระบวนการผลิต และ
บริโภคอีกด้วย
นอกจากนี้ แรงจูงใจของนัก ท่องเที่ยวเพื่อ แสวงหาประสบการณ์ ด้าน
อาหารท้องถิน่ ดังทีไ่ ด้ค้นพบในงานวิจยั นี้ยงั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีต
ของนักวิจยั จานวนหนึ่ง ที่สาคัญ อาทิ งานวิจยั ด้าน การท่องเที่ยวเชิงอาหารใน
ยุคแรกของ Gee, Makens, Choy ในปี ค.ศ.1997 ที่พบว่า ส่วนหนึ่งของเหตุผล
สาคัญ ในการตัด สิน ใจเดิน ทางของนัก ท่ อ งเที่ย ว คือ ความปรารถนาที่จ ะการ
รับ ประทานอาหารนอกบ้า นและทดลองลิ้ม รสอาหารแปลกใหม่ หรือ รายงาน
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การศึ ก ษาใหม่ ๆ ในช่ ว งสิบ ปี ที่ผ่ า นมาของ Kraftchick, Byrd, Canziani, and
Gladwell (2014) ทีส่ รุปว่า แรงจูงใจหลักในการเดินทางไปเยีย่ มชมโรงผลิตเบียร์
ในรั ฐ North Carolina สองล าดั บ แรก คื อ เพื่ อ ดื่ ม เบี ย ร์ แ ละเพื่ อ แสวงหา
ประสบการณ์เกีย่ วกับเบียร์ อย่างไร ก็ตาม ในเชิงทฤษฎี ข้อค้นพบนี้ช่วยสนับสนุน
ทฤษฎี “การหลีกหนี-แสวงหา” ของ Iso-Ahola (1982) ที่อธิบายว่า แรงจูงใจใน
การท่ อ งเที่ย ว คือ ผลลัพ ธ์ท่ีเ กิด ขึ้น จากอิท ธิพ ลหรือ กระบวนการบรรลุ ค วาม
ต้องการในการหลบหนีจากสภาวะสิง่ แวดล้อม ประสบการณ์หรือบรรยากาศเดิมๆ
เพื่อเสาะแสวงหาสิง่ ใหม่จากปั จจัยภายนอกทีบ่ ุคคลไม่สามารถหาได้จากสิง่ ทีต่ นมี
อยู่หรือเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ดังนัน้ แรงบันดาลใจใน การเดินทางเพื่อลิ้มรสอาหาร
ท้อ งถิ่น จึง เป็ น ส่วนผสมสาคัญสาหรับการหาประสบการณ์ ท่ีมีความตื่น เต้นใน
จัง หวัด ภู เ ก็ต สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการหลบหนี (Escaping) เพื่อ บรรเทา
ความรู้สกึ เบื่อหน่ ายของนักท่องเที่ยวที่มตี ่ออาหารรสชาติเดิม ๆ ซ้าซากจาเจใน
ชีวติ ประจาวัน โดยการออกเดินทางออกแสวงหา (Seeking) อาหารใหม่ๆ ทีต่ นไม่
เคยลิม้ รสมาก่อนนันเอง
่
ข้อค้นพบจากงานวิจยั ทีส่ าคัญอีกข้อหนึ่งยังพบอีกว่า องค์ประกอบปั จจัย
แรงจู ง ใจ “ด้ า นงานเลี้ย งหรือ กิจ กรรมเกีย่ วกับ อาหาร” เป็ นปั จจัย จู ง ใจที่มี
ความสาคัญเป็ นลาดับรองลงมาสาหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ าจังหวัดภูเก็ต ข้อค้นพบนี้
ยืนยันบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในการตอบสนองความต้องการของ
มนุ ษย์เชิงสังคมในการสร้างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและอารมณ์ระหว่างตนเองกับ
บุ ค คลอื่ น ตามทฤษฎี ค วามต้ อ งการของมาสโลว์ แ ละทฤษฎี ข ัน้ บัน ไดแห่ ง
การเดินทางของ Pearce ที่ระบุถึงความต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นของ
มนุษย์ เหตุผลแรงจูงใจดังทีค่ น้ พบในองค์ประกอบปั จจัยนี้ อาทิ ความต้องการของ
นัก ท่ อ งเที่ย วในการพบปะกับ บุค คลที่มีค วามสนใจคล้า ยคลึง กัน ผ่ า นกิจกรรม
เกีย่ วกับอาหารทีม่ คี วามตื่นเต้นหรือเรียนรูก้ ารประกอบอาหาร จึงเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึง
แรงปรารถนาในการใช้เวลาทากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว เพื่อนหรือคนรัก หรือ
ความต้องการในทาความรูจ้ กั กับบุคคลใหม่ ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสังคมทีต่ นเองมี
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ความสนิทสนมคุ้นเคยดีอยู่แล้วผ่านกิจกรรมสังสรรค์ท่มี อี าหารเป็ นองค์ประกอบ
หลัก (Fodness, 1994; Hallberg, 2003; Pollard, Kirk, and Cade, 2002) ดังเช่น
การเข้าร่วมในเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
สามารถทดลองรับประทานอาหารเจหลากหลายชนิดร่วมกับบุคคลในครอบครัว
คนรักหรือบรรดาเพื่อนฝูง หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารบางชนิด
เช่ น การรับ ประทานอาหารหรือ ประกอบอาหารพื้นเมือ งโดยมีคนท้อ งถิ่นเป็ น
ผูส้ าธิตหรือการเข้าร่วมในเทศกาลผ่อต้อซึง่ เป็ นเทศกาลประจาปี ข องจังหวัดภูเก็ต
และมีจุ ด สนใจส่ ว นหนึ่ ง อยู่ ท่ีก ารท าขนมโบราณเป็ น รู ป เต่ า เพื่อ บู ช าเทพเจ้ า
นักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสนใจสามารถเข้าร่วมและมีโอกาสพบปะกับคนท้องถิน่ หรือ
นักท่องเที่ยวอื่นๆ ในระหว่างการทาพิธกี รรมได้ ข้อค้นพบนี้ตรงกับผลวิจยั ของ
Nicholson and Pearce (2001) ทีพ่ บว่า การปะทะสังสรรค์ทางสังคม คือ แรงจูงใจ
สาคัญต่ อการเข้าร่วมงานเทศกาลอาหาร รวมทัง้ งานของ Park, Reisinger and
Kang (2008) ทีช่ ว้ี ่า หนึ่งในห้าลาดับแรกของแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ ตัด สิน ใจการเข้า ร่ ว มงานเทศกาล South Beach Wine and Food Festival,
Miami Beach, Florida นันคื
่ อ การพบปะผูค้ นใหม่ๆ
นอกจากนี้ ผลสารวจยังพบว่า นักท่องเทีย่ วมีความสนใจทีจ่ ะ “ได้รบั และ
แบ่ ง ปั น ความรู้ด้า นอาหาร” ของตนเอง (องค์ป ระกอบแรงจู ง ใจล าดับ ที่สาม)
ข้อค้นพบนี้ช่วยสนับสนุนผลการศึกษาส่วนหนึ่งที่ ชีว้ ่า แรงจูงใจเพื่อการเข้าร่วมใน
กิจกรรมด้านอาหารในช่วงเวลาวันหยุดหรือพักผ่อนเป็ นกลไกในการสร้างตัวตน
ของนักท่องเทีย่ วให้มคี วามแตกต่างจากบุคคลอื่น โดยการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
ผ่านการแบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์ รสนิยมหรือทัศนคติดา้ นอาหารของตนเองที่
แตกต่างกับบุคคลอื่น เช่น เพื่อนหรือ คนรูจ้ กั ในระหว่างท่องเทีย่ วเพื่อกิจกรรมด้าน
อาหาร (Pollard และคณะ 2002) อาทิ การถ่ายรูปอาหารแปลกใหม่หรือบรรยากาศ
ของร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวและนาไปแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ซ่งึ สามารถ
สรุปได้อกี นัยหนึ่งว่า การกินไม่ได้เป็ นเพียงโอกาสในการพบปะสื่อสารกับบุคคล
อื่นเท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงโอกาสในการสร้างอัตตา (ตัวตน) หรือความพึงพอใจ
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ในตนเองของนักท่องเทีย่ วซึง่ ตรงกับความต้องการขัน้ ทีส่ ่ี (ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จใน
ตนเองตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์) นันเอง
่
ส่วนปั จจัยแรงจูงใจใน “ด้านสังคมและการพักผ่อน” และ “ด้านความรูท้ าง
วัฒนธรรมและความพึงพอใจ” แม้จะเป็ นปั จจัยจูงใจทีม่ คี วามสาคัญในลาดับท้ายๆ
แต่โดยสรุปก็จดั เป็ นแรงจูงใจที่มคี วามสาคัญต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ตี ่อการ
เดินทางมาแสวงหาประสบการณ์การท่องเทีย่ วเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต และมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีตจานวนหนึ่ง เช่น งานของ Kim and Yuan (2010)

6. องค์ความรู้ที่ได้และข้อเสนอแนะจากงานวิ จยั สาหรับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิ งอาหาร
ผลวิจ ัย ในครัง้ นี้ มีคุ ณ ประโยชน์ โ ดยตรงต่ อ การขยายองค์ค วามรู้ ใ น
ปั จจุบนั เกี่ยวกับแรงจูงใจนักท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มอี ยู่อย่าง
จากัด โดยเฉพาะในบริบทของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยโดยรวม งานวิจยั ได้
ค้น พบค าตอบที่สร้างความกระจ่างเกี่ยวกับความต้อ งการและสิง่ กระตุ้น ที่อยู่
ภายในใจของนัก ท่องเที่ยวต่ อ การท่อ งเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภู เก็ต ในเชิง
ปฏิบตั ิ ผลวิจยั มีความสัมพันธ์และเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่ อหน่ วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง อาทิ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ภาคธุรกิจบริการท่องเทีย่ ว รวมถึง
หน่ วยงานของรัฐระดับท้องถิน่ ในการกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งวิทยาการอาหารซึ่ง
ขณะนี้ ก าลัง อยู่ใ นช่ ว งการพัฒ นา ดัง ผลวิจ ัย ได้แ สดงถึง การเดิน ทางเพื่อ การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่ามีเหตุผลสาคัญ 5 ประการ โดย
เหตุ ผ ลในด้ า นการแสวงหาประสบการณ์ อ าหารท้ อ งถิ่ น เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ มี
ความสาคัญมากที่สุด ดังนัน้ จังหวัดภูเก็ตจึงต้องให้ความสาคัญต่อการจัดการ
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ประสบการณ์อาหารท้องถิน่ เป็ นลาดับแรก โดยการนาเสนอรายการอาหารแปลก
ใหม่ ท่ีส ะท้อ นถึง ความจริง แท้แ ละอั ต ลัก ษณ์ ค วามเป็ น ภู เ ก็ต เพื่อ เชิญ ชวนให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วลิ้ ม ลอง เกิ ด ความรู้ สึ ก สนใจและสร้ า งความประทั บ ใจแรก
ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมด้านอาหารทีม่ คี วามโดดเด่น
และแตกต่ า งจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วอื่น มากยิ่ง ขึ้น อาทิ การจัด การแข่ง ขัน การ
ประกอบอาหารท้องถิ่น การสร้างสรรค์สูตรอาหารใหม่ ๆ ที่ใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่
เป็ นส่วนผสม การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาหาร รวมทัง้ การสร้างบรรยากาศที่มี
ความสุ น ทรี ย์ แ ละผ่ อ นคลายเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งความต้ อ งการของ
นักท่องเทีย่ วอย่างตรงจุดและเหนือกว่าเมืองท่องเทีย่ วคู่แข่ง อาทิ ฮ่องกง บาหลี
เกาะปี นังหรือประเทศสิงคโปร์ซง่ึ ต่างก็พยายามผลักดันและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงอาหารของตนเองเพื่อดึงดูดบรรดานักท่องเทีย่ วต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์ ค วามรุน แรงของโรคระบาดโควิด -19 อัน เป็ น เหตุ ให้นัก ท่ องเที่ยว
ต่างชาติลดลงอย่างมากและส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการท่องเทีย่ วอย่างเห็นได้ชดั
ธุ ร กิจ อาหารอาจเป็ น อีก ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการฟื้ นฟู เ ศรษฐกิจ ในจัง หวัด ภู เ ก็ต
นอกเหนือจากการพึง่ พาการท่องเทีย่ วจากภายนอกประเทศเพียงอย่างเดียว ทัง้ นี้
จะต้อ งมุ่ ง เน้ น การสร้า งประสบการณ์ อ าหารท้อ งถิ่น ในด้า นความแปลกใหม่ ท่ี
เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว เช่น การตัง้ ศูนย์วิจยั เพื่อค้นคว้าและสร้างสรรค์อาหาร
รวมถึงการสร้างเพลิดเพลินจากการลิม้ ลองอาหารท้องถิน่ ทีเ่ ชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
งานประเพณี และเทศกาลสาคัญของจังหวัดภูเก็ตตลอดปี
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