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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปจั จัยที่มีอิทธิพลและแนวทางในการสร้างความ
จงรักภักดีต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
นักท่องเทีย่ วต่างชาติชาวยุโรปทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย และมีความสนใจในอาหารไทยหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารไทยอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อการเดินทาง จานวน 400 คน ผลการวิเคราะห์
ถดถอยแบบง่ายและพหุคูณพบว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วเชิง
อาหารของประเทศไทย โดยปจั จัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภคมีอิทธิพลทางบวกสูงสุด จึงได้
แนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์
โดยมุ่งสร้างปจั จัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผูบ้ ริโภคให้มปี ระสิทธิภาพอย่างสูงสุด มีขอ้ เสนอแนะจากการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ 4 ข้อ ได้แก่ (1) หน่ วยงานภาครัฐหรือหน่ วยงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของไทย
ควรออกมาตรการด้านการควบคุมราคาอาหารไทยทีจ่ าหน่ ายให้กบั นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติอย่างเป็ นธรรม
เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของอาหารไทยทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเห็นว่ามีความคุม้ ค่าเงิน และควรจัด
ระเบียบร้านอาหารให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อย (2) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ควรมุ่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของอาหารไทยว่าอาหารไทยมีความสร้างสรรค์ และรู้สกึ ว่าการกิน
อาหารไทยเป็ นสิง่ ทีน่ ่าจดจา (3) ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร ควรพัฒนาด้านความสะอาด
รวมถึง ความเรีย บร้อ ยของร้า นอาหารและพนัก งาน เพื่อ สร้า งภาพจ าที่ดีต่ อ นัก ท่ อ งเที่ย ว และ (4) ภาค
การศึกษาของไทยสามารถนาแนวทางการสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กบั การศึกษาในอนาคต
เพื่อหาแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร โดยหาวิธใี นการมุ่งสร้างทุกปจั จัยของ
คุ ณ ค่ า เชิง ประสบการณ์ ใ ห้เ กิด ขึ้น เพื่อ สร้า งความจงรัก ภัก ดีใ ห้เ กิด ขึ้น มากที่สุด โดยเฉพาะป จั จัยด้า น
ผลตอบแทนย้อนกลับของผูบ้ ริโภค
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Abstract
This research is a quantitative research to study factors and the proposed ways to create loyalty
guidelines for culinary tourism in Thailand through experiential value. Data were collected from the
target samples ( 400 European tourists traveling to Thailand those were interested in Thai food or
participated in Thai food activities at least 1 time per trip) , by using questionnaires. The results of
simple and multiple regression analyses showed that experiential value influences the loyalty of culinary
tourists in Thailand. The consumer return on investment ( CROI) has the highest positive influence.
Therefore, the guidelines for creating loyalty to culinary tourism in Thailand through experiential value
are aimed at creating the most effective of CROI factors. Suggestions from this research study are
followings; ( 1) government agencies or agencies in the tourism industry of Thailand should make
standards to control the price of Thai food sold to foreign tourists fairly for creating a positive image of
Thai food, ( 2) agencies related to tourism promotion should aim to promote the image of Thai food
that is creative with a memorable feeling, ( 3) private sector, restaurant operators should develop
cleanliness and neatness of restaurants and employees, and ( 4) education sector can apply the
guidelines to create experiential values for future studies especially the CROI factors creating.
Keywords: loyalty; culinary tourism; experiential value

1. คานา

โดยส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากกระแสความนิ ย มของ
นักท่องเทีย่ วทัวโลกที
่
ใ่ ห้ความสาคัญด้านอาหารและ
สุขภาพ (สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา, 2559) และการเปลีย่ นแนวคิดเดิม จากการให้
ความส าคัญ กับ คุ ณ ภาพ อารมณ์ และราคาของ
สินค้าและบริการเป็ นหลัก มาเป็ นการให้ความสาคัญ
กับคุณค่าเชิงประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สนิ ค้า
และบริการ รวมทัง้ การบริโภคอาหาร โดยคุณค่าเชิง
ประสบการณ์เป็ นความชอบเชิงเปรียบเทียบที่เกิด
จากการรับรูเ้ กีย่ วกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์หรือผล
ของการบริการทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิสมั พันธ์ภายใน
ของการบริโภคที่คาดหวังหรือตัง้ ไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ (Mathwick
et al., 2001) คุณค่าเชิงประสบการณ์ อาจเป็ นการ
โต้ตอบ ความสัมพันธ์ ความชื่นชอบ ความเป็ นส่วน
บุ ค คล และอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงเมื่อ มีป ระสบ
การณ์สะสม (Holbrook, 1994)

การท่ อ งเที่ย วเชิง อาหารเป็ น รู ป แบบการ
ท่ อ งเที่ย วที่สามารถมอบคุ ณค่ า เชิงประสบการณ์
(experiential value, EV) ให้กบั นักท่องเที่ยว ผ่าน
การชิมอาหารท้องถิน่ และรับรูผ้ ่านประสาทสัมผัสทัง้
5 ด้า น (ภัท รพร, 2558) รวมทัง้ Tsai and Wang
(2017) อธิบายลักษณะของการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร
คือ การที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนผู้ผลิตอาหาร
ขัน้ ต้น หรือ ฟาร์ม แหล่ ง ผลิต และผู้ผ ลิต อาหารขัน้
สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ ร้ า นอาหารหรือ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารด้ า น
อาหาร การเข้าร่วมเทศกาลอาหาร การชิมหรือการ
สัมผัสประสบการณ์ ด้านอาหารกับผู้ผ ลิตอาหารที่
เฉพาะเจาะจงในท้องถิน่ นัน้ ๆ สิง่ เหล่านี้เป็ นปจั จัย
หลักในการจูงใจให้เกิดการเดินทางท่ องเที่ยวเชิง
อาหาร ซึง่ จากเดิมเป็ นเพียงการท่อ งเทีย่ วทางเลือก
แต่ปจั จุบนั ได้กลายเป็ นกลยุทธ์ทส่ี าคัญในการสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
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รู ป แบบของคุ ณ ค่ า เชิง ประสบการณ์ ข อง
ผู้บ ริโ ภคแบ่ ง ออกเป็ น 4 มิติ ได้แ ก่ ผลตอบแทน
ย้ อ น ก ลั บ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ( consumer return on
investment, CROI) การบริการที่เป็ นเลิศ (service
excellence, SER) ความสนุ ก นาน (playfulness,
PLA) และสุนทรียศาสตร์ (aesthetic, AES) ซึ่งการ
นาแนวคิดเรื่องคุณค่าเชิงประสบการณ์มาใช้ในการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทยนัน้
จัดเป็ นการส่งมอบประสบการณ์ ใ นมิติต่าง ๆ ที่มี
ความเฉพาะแตกต่างผ่านการชิมอาหารท้องถิน่ และ
การทากิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับอาหารไทย และจาก
สถิ ติ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ วั น ของนั ก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย จ าแนกตามประเภทการใช้จ่ า ย พ.ศ. 2559
ของกรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา (กรมการท่องเทีย่ ว, 2561) พบว่านักท่องเทีย่ ว
ชาวยุโรปมีการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง
970.75 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2550 และข้ อ มู ล การส ารวจของเว็ บ ไซต์
Booking.com (https://www.booking.com) พบว่ า
ชาวยุ โ รปมีค วามหลงใหลด้ า นอาหารมากที่ สุ ด
จัดเป็ น 3 อันดับแรกของโลก (โพสต์ทูเดย์, 2560)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปเป็ น นั ก
ท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่มกี ารใช้จ่ายในหมวดหมู่
อาหารและเครื่อ งดื่มสูง ที่สุด เมื่อ เปรียบเทียบกับ
นักท่องเทีย่ วทวีปอื่น ๆ จึงถือว่าแนวโน้มพฤติกรรม
การท่อง เทีย่ วในอนาคตของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรป
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร
สอดคล้อ งกับ รายงานของ Baltescu (2016) ที่ว่ า
ประสบการณ์ดา้ นการชิมอาหารจะเป็ นสิง่ ดึงดูดหลัก
ทางการท่องเทีย่ วสาหรับประเทศต่าง ๆ ได้ ขณะที่
พิ ม พ์ ร ะวี (2556) รายงานว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างชาติเห็นว่าอาหารไทยมีรสชาติ วิธที า และกลิน่
เป็ นลักษณะเฉพาะทีโ่ ดดเด่น และเป็ นเอกลักษณ์ท่ี
สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ด้ ว ย

กิจกรรมทีส่ ามารถสือ่ สารเกีย่ วกับอาหารไทย ได้แก่
การชิมอาหาร การเข้าร่วมเทศกาลอาหาร และการ
เข้าคอร์สทาอาหาร และ เณรัญชรา (2557) รายงาน
ว่านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมีระดับภาพลักษณ์อาหารไทย ด้าน
คุณภาพ บรรยากาศร้าน ความแปลกใหม่ ความคุม้
ค่าเงิน และสิง่ ติดตรึงและส่วนประกอบ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก รวมทัง้ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมกี าร
รับรู้คุณภาพอาหารไทย ด้านความแตกต่ าง ด้าน
สุน ทรีย ศาสตร์ และด้า นความเป็ น แก่ น แท้ อยู่ใ น
ระดับมากเช่นเดียวกัน บ่งชี้ให้เห็นว่าอาหารไทยมี
ลัก ษณะเด่ น ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่ า งชาติใ ห้เ ดิน ทางมาท่ อ งเที่ย วในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิง
อาหารของไทยนัน้ เน้ นการศึกษาด้านภาพลักษณ์
รสชาติ วัตถุดบิ และคุณประโยชน์ของอาหารไทย
ดังกล่าวข้างต้น แต่ยงั ขาดข้อมูลด้านความรูส้ กึ และ
การสัมผัสประสบการณ์ทส่ี ามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การสร้ า งความจงรัก ภัก ดี ต่ อ การท่ อ งเที่ย วเชิง
อาหารผ่ า นคุ ณค่ า เชิงประสบการณ์ และสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่มีอิท ธิพ ลกับ
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ การท่ อ งเที่ย วเชิง อาหารของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจยั
ครัง้ นี้จะเป็ นแนวทางทาให้นักท่องเทีย่ วชาวยุโรปมี
ความทรงจ าที่ดีแ ละเกิด ความจดจ าอาหารไทย
สามารถส่งมอบคุณค่าเชิงประสบการณ์ท่แี ตกต่ าง
จากอาหารของชาติอ่นื ๆ ก่อให้เกิดความจงรักภักดี
ต่ อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยอย่าง
ยังยื
่ น

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ประชากรและตัวอย่าง
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ คื อ
นักท่องเทีย่ วชาวยุโรปทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วใน
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ประเทศไทย 400 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลาย
ขัน้ ตอน (multi-stage random sampling) จานวน 3
ขัน้ ตอน ได้แ ก่ ขัน้ ตอนที่ 1 สุ่ม ตัว อย่ า งแบบง่าย
ด้วยการจับฉลากภูมภิ าคทัง้ หมดของประเทศไทย
จากโหลทึบแสง ขัน้ ตอนที่ 2 คัดเลือกแบบกาหนด
โควตาด้ว ยการก าหนดสัด ส่ ว นสถานที่จ าหน่ า ย
อาหารไทย 3 ประเภท ได้ แ ก่ (1) ร้ า นอาหาร
ระดับ กลาง 133 ร้ า น (2) ร้ า นอาหารทัว่ ไปหรือ
ร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว 133 ร้าน และ
(3) ร้ า นอาหารแบบเคลื่อ นย้า ยได้ ห รือ แผงลอย
จาหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถหี รือสตรีทฟู้ด (street
food) 134 ร้า น (ดวงพร, 2559) และขัน้ ตอนที่ 3
เก็บตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักท่องเทีย่ วชาวยุโรป
ในจัง หวัด ในพื้น ที่ภ าคกลางที่มีนัก ท่ อ งเที่ยวชาว
ยุโรปไปท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก ได้แก่ กรุงเทพ
มหานครและปริ ม ณฑล พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรขี นั ธ์ (กรมการ
ท่องเทีย่ ว, 2561)
2.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แบบ
สอบถาม ซึ่ง ก าหนดตามกรอบแนวคิด และวัต ถุ
ประสงค์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานนักท่องเทีย่ วชาว
ยุโรปในภาคกลาง
ส่ ว นที่ 2 ค าถามคัด เลื อ ก (screening
question) สาหรับตรวจสอบการเป็ นนักท่องเที่ยว
เชิง อาหาร ซึ่ง เป็ น ค าถามแบบเลือ กตอบ ใช่ ห รือ
ไม่ ใ ช่ จ านวน 2 ข้อ ได้ แ ก่ (1) การรับ ประทาน
อาหารไทยระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศ
ไทย อย่างน้ อย 3 มื้อ/การท่องเที่ยว และ (2) การ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยในขณะ
เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย อย่างน้อย 1 ครัง้ /
การท่องเทีย่ ว
ส่ ว นที่ 3 ค าถามวัด คุ ณ ค่ า เชิง ประสบ
การณ์ (experiential value) จานวน 4 มิติ ดัดแปลง

จาก Mathwick และคณะ (2001) ซึ่ง เป็ น ค าถาม
แบบเลือ กตอบเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า ของ
Likert scale 5 ระดับ คือ 5 มากทีส่ ดุ 4 มาก 3 ปาน
กลาง 2 น้ อย และ 1 น้ อยที่สุด โดยประกอบด้ว ย
(1) ผลตอบ แทนย้อ นกลับ ของผู้บ ริโ ภค (CROI)
(2) การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ (SER) (3) ความสนุ กนาน
(PLA) และ (4) สุนทรียศาสตร์ (AES)
ส่ ว นที่ 4 ค าถามวัด ความจงรัก ภั ก ดี
(loyalty, LOY) จ านวน 4 ข้อ ซึ่ง เป็ น ค าถามแบบ
เลือกตอบตาม Likert scale 5 ระดับ ประกอบด้วย
(1) การเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทยครัง้ ต่อไป
อาหารไทยจะเป็ น ตัว เลือ กแรกสาหรับ มื้อ อาหาร
(LOY1) (2) ยิน ดีจ ะพู ด ถึง สิ่ง ที่เ ป็ น บวกเกี่ย วกับ
อาหารไทย (LOY2) (3) ยินดีแนะนาอาหารไทยแก่
คนอื่น ๆ (LOY3) และ (4) ยิน ดีท่ีจ ะเดิน ทางมา
ประเทศไทยอีก ครัง้ เพื่อ รับ ประทานอาหารไทย
(LOY4)
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้รบั
การทดสอบความเที่ย งตรงของเนื้ อ หา (content
validity) จากผู้เ ชี่ย วชาญ 5 คน ซึ่ง ต้อ งมีค่ า ดัช นี
index of item- objective congruence ( IOC) ข อ ง
ทุ ก ข้อ ค าถามมากกว่า 0.5 และมีค่ า ความเชื่อมัน่
Cronbach's alpha coefficient มากกว่ า 0.70 โดย
ผลการวิเ คราะห์ค วามเที่ยงตรงของเนื้อหาพบว่า
ทุกข้อคาถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 และมีค่าความ
เ ชื่ อ มั น่ Cronbach's alpha coefficient โ ด ย ร ว ม
เท่ า กับ 0.94 ท าให้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ที่
เหมาะสมสาหรับงานวิจยั นี้
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในภาคกลาง โดยเก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปทีม่ คี วามสนใจด้าน
การท่องเทีย่ วเชิงอาหาร แล้วรวบรวมแบบสอบถาม
และข้อมูลเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติ
ต่อไป
2.4 สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
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วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุ มาน โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่ายและ
พหุคูณ (simple regression analysis and multiple
regression analysis) เพื่อพยากรณ์อทิ ธิพลของตัว
แปรต้นทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม

ผลการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยระหว่ า ง
คุณค่าเชิงประสบการณ์ (EV) ของการท่องเทีย่ วเชิง
อาหารของประเทศไทยกับความจงรักภักดี (LOY)
ของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรป พบว่าคุณค่าเชิงประสบ
การณ์ มีค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารตัด สิน ใจ (R2) เท่ า กับ
0.383 แสดงให้เ ห็น ว่ า คุ ณ ค่ า เชิง ประสบการณ์ มี
อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องนั ก
ท่องเทีย่ วชาวยุโรปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 เท่ากับ 38.3 % ดังนัน้ เมื่อหน่วยของคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย ส่งผลให้ความจงรัก
ภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปต่อการท่องเทีย่ วเชิง
อาหารของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ 0.619 หน่ วย (β =
0.619, t = 15.723, p-value < 0.0001) (ตารางที่ 1)
สรุปได้ว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์มอี ทิ ธิพลกับความ
จงรั ก ภั ก ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปต่ อ การ
ท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทย (LOY) อย่างมี
นัยสาคัญนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (รูปที่ 1)
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดย
วิธเี พิม่ ตัวแปรอิสระแบบระหว่างปจั จัยองค์ประกอบ
ของคุ ณค่ าเชิงประสบการณ์ (EV) กับ ความจงรัก
ภัก ดี (LOY) ของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวยุ โ รปต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าปจั จัย
องค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ทงั ้ 4 มิติ

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของ
ตัวอย่าง
นักท่องเทีย่ วชาวยุโรปทีม่ คี วามสนใจด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย อายุ 31- 50 ปี มีรายได้ 50,000-100,000 บาท
ต่ อเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ
แต่งงาน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เดินทางมาจาก
ยุโรปตะวันตก เคยเดินทางท่องเทีย่ วประเทศไทย 2-3
ครัง้ รู้ จ ัก อาหารไทยจากอิ น เตอร์ เ นตและสัง คม
ออนไลน์ และอาหารไทยทีช่ ่นื ชอบ คือ ผัดไท
3.2 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณ ค่ า เชิ ง ประสบการณ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
จงรัก ภัก ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิ งอาหารของประเทศไทย

ตารางที่ 1 ค่าการวิเคราะห์การถดถอยของคุณค่าเชิงประสบการณ์ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาว
ยุโรปต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทย
ตัวแปรพยากรณ์
EV

R
0.619

R2
0.383

Adjusted R2
0.382

S.E.
0.049

β

0.619

t
15.723

p-value
< 0.0001

รูปที่ 1 คุณค่าเชิงประสบการณ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปต่อการท่องเทีย่ วเชิง
อาหารของประเทศไทย
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ได้ แ ก่ (1) ผลตอบแทนย้ อ นกลับ ของผู้ บ ริ โ ภค
(CROI) (2) การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ (SER) (3) ความ
สนุ กนาน (PLA) และ (4) สุนทรียศาสตร์ (AES) มี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ ว
ชาวยุโรปต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.939 แสดง
ให้เห็นว่าปจั จัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบ
การณ์ มีอิท ธิพ ลทางบวกต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข อง
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปสูงถึง 93.9 % รวมทัง้ ปจั จัย
องค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ทุกปจั จัย
ล้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข อง
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 โดยป จั จัย ด้ า นผลตอบแทนย้ อ นกลับ ของ
ผู้บริโภคมีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด กล่าวคือ เมื่อ
หน่ ว ยของผลตอบแทนย้ อ นกลั บ ของผู้ บ ริ โ ภค
เพิ่ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะท าให้ ค วามจงรัก ภัก ดี ข อง
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึน้ 0.318 หน่ วย (β =
0.318, t = 5.582, p-value < 0.0001) รองลงมา คือ
(1) ปจั จัยด้านความสนุ กนาน เมื่อหน่ วยของความ
สนุ กนานเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้ความจงรักภักดี
ของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปเพิม่ ขึน้ 0.166 หน่ วย (β
= 0.166, t = 2.838, p-value = 0.005) (2) ป จั จัย
ด้านสุนทรียศาสตร์ เมื่อหน่ วยของสุนทรียศาสตร์
เพิ่ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะท าให้ ค วามจงรัก ภัก ดี ข อง

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึน้ 0.144 หน่ วย (β =
0.144, t = 2.739, p-value = 0.006) และ (3) ปจั จัย
ด้านการบริการที่เป็ นเลิศ มีอิทธิพลทางบวกน้ อ ย
ทีส่ ุด กล่าวคือ เมื่อหน่ วยของปจั จัยด้านการบริการ
ที่เ ป็ น เลิศ เพิ่ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะส่ ง ผลท าให้ค วาม
จงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปเพิม่ ขึน้ 0.116
หน่ ว ย ( β = 0.116, t = 2.137, p-value =0.033)
ตามล าดับ ดัง ตารางที่ 2 สรุ ป ได้ ว่ า ป จั จัย องค์
ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ทงั ้ 4 มิติ ได้แก่
ผลตอบแทนย้อนกลับของผูบ้ ริโภค ความสนุกสนาน
สุนทรียศาสตร์ และการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ ตามลาดับ
มีความสาคัญอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
กับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อ
การท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทย (รูปที่ 2)
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบง่ายระหว่างคุณค่าเชิงประสบการณ์ กับ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย พบว่าคุณค่า
เชิ ง ประสบการณ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความ
จงรัก ภัก ดีของนัก ท่อ งเที่ยวชาวยุโรปต่ อ การท่อง
เที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 กล่าวคือ การสร้างคุณค่าเชิง
ประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการท่อง
เทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทยให้มากขึน้ จะส่งผล
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวยุ โ รปมีค วามจงรัก ภั ก ดี ต่ อ
อาหารไทย และการท่องเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ สูง

ตารางที่ 2 ค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธเี พิม่ ตัวแปรอิสระแบบขัน้ ตอน (multiple regression
analysis with stepwise method) ระหว่างปจั จัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ กับ
ความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทย
ตัวแปรพยากรณ์
CROI
PLA
AES
SER

R
0.627

R2
0.939

Adjusted R2
0.387
590

S.E.
0.062
0.058
0.056
0.054

β

0.318
0.166
0.144
0.116

t
5.582
2.838
2.739
2.137

p-value
< 0.0001
0.005
0.006
0.033
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รูปที่ 2 ปจั จัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาว
ยุโรปต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทย
ขึน้ ได้แก่ อาหารไทยจะเป็ นตัวเลือกแรกสาหรับมือ้
อาหาร นักท่องเที่ยวชาวยุโรปยินดีจะพูดถึงสิง่ ที่
เป็ นบวกเกีย่ วกับอาหารไทย ยินดีจะแนะนาอาหาร
ไทยแก่คนอื่น ๆ และยินดีท่จี ะเดินทางมาประเทศ
ไทยอีกครัง้ เพื่อรับประทานอาหารไทย สอดคล้อง
กับ การศึก ษาของ Manthiou และคณะ (2015) ที่
รายงานแนวคิดแบบองค์รวมว่า ประสบ การณ์เป็ น
ปจั จัยหลักในการสร้างความพึงพอใจและความทรง
จ าของผู้ ม าเยื อ น ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารเป็ นความ
จงรักภักดีของผู้มาเยือน นอกจากนี้ประสบ การณ์
ของลู ก ค้ า ไม่ เ พีย งแต่ ท าให้อ งค์ก รแตกต่ า งจาก
คู่แข่งเท่านัน้ แต่ ยงั สร้างความจงรักภักดีแก่ลูกค้า
และช่วยกระจายการพูดเชิงบวกออกไปในวงกว้าง
ด้วย (Cetin et al., 2014)
3.3 แนวทางการสร้ า งความจงรัก ภัก ดี
ชาวยุ โ รปต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหารของ
ประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิ งประสบการณ์
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ น าผลวิเ คราะห์ท่ีไ ด้ต าม
กรอบแนวคิดการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
ความจงรักภักดีของท่องเทีย่ วชาวยุโรปต่อการท่อง
เที่ย วเชิง อาหารของประเทศไทย ผ่ า นคุ ณค่ า เชิง

ประสบการณ์ โดยใช้ก ารเขีย นเชิง บรรยาย โดย
พิจารณาและสร้างแนวทางจากตัวแปรอิสระและตัว
แปรสังเกตได้ ทีม่ รี ะดับความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพล
ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปสูง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 แนวทางการสร้างความจงรักภักดี
จากผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์
การวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ระหว่ า งตัว แปรที่เ กี่ย วข้อ งกับ คุ ณ ค่ า เชิง ประสบ
การณ์ พบว่าคู่ตวั แปรการพยากรณ์มคี ่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์สงู สุด คือ ตัวแปรปจั จัยด้านผลตอบแทน
ย้อ นกลับ ของผู้บ ริโ ภค กับ ตัว แปรป จั จัย ด้า นการ
บริก ารที่เ ป็ น เลิศ มีค่ า 0.646 ดัง นั น้ จึง ควรสร้า ง
ป จั จั ย รายข้ อ ด้ า นผลตอบแทนย้ อ นกลับ ของผู้
บริโภคและด้านการบริการทีเ่ ป็ นเลิศเพิม่ ขึน้ โดยทัง้
2 ปจั จัย นี้จะช่วยกันเสริมสร้างความโดดเด่นให้กบั
อาหารไทยและสร้า งคุ ณค่า เชิง ประสบการณ์ ของ
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวยุโ รปต่ อ อาหารไทย ได้แ ก่ การ
ควบคุมราคาให้เป็ นราคาที่คุม้ ค่าและสมเหตุสมผล
กับ สิ่ง ที่นัก ท่ องเที่ยว ทัง้ เรื่อ งปริมาณที่เหมาะสม
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คุณภาพของวัตถุดบิ และคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารไทยชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น
3.3.2 แนวทางการสร้างความจงรักภักดี
จากผลการวิเ คราะห์ ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์
ระหว่ า งตัว แปรพยากรณ์ ก ับ ความจงรัก ภัก ดีของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย
การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส์ ห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั ความจงรักภักดี
ของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวยุ โ รปต่ อ การท่ อ งเที่ย วเชิง
อาหารของประเทศไทย โดยเรี ย งล าดับ ความ
สัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ ปจั จัยด้านผลตอบ
แทนย้ อ นกลั บ ของผู้ บ ริ โ ภค ป จั จั ย ด้ า นความ
สนุ ก สนาน ป จั จัย ด้า นการบริก ารที่เ ป็ น เลิศ และ
ป ัจ จั ย ด้ า นสุ น ทรี ย ศาสต ร์ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
สหสัม พัน ธ์ คือ 0.573 0.522 0.484 และ 0.474
ตามล าดับ บ่ ง ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า ป จั จัย ด้า นผลตอบแทน
ย้ อ นกลับ ของผู้ บ ริโ ภคมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความ
จงรั ก ภั ก ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปต่ อ การ
ท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทยสูงทีส่ ุด ดังนัน้
จึ ง ควรมุ่ ง สร้ า งจุ ด เด่ น ด้ า นการสร้ า งคุ ณ ค่ า เชิง
ประสบการณ์ เช่ น การประชาสัมพัน ธ์ก ารเข้าถึง
อาหารทีม่ คี ุณภาพและสร้างประสบการณ์อนั แปลก
ใหม่ ด้ว ยราคาที่เ ป็ น ธรรม อีก ทัง้ การรับประทาน
อาหารไทยในขณะทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว จะปลอดภัย
และทาให้การท่องเทีย่ วสะดวกสบาย
3.3.3 แนวทางการสร้างความจงรักภักดี
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคุณค่าเชิง
ประสบการณ์กบั ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทย
ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง
คุ ณ ค่ า เชิง ประสบการณ์ ก ับ ความจงรัก ภัก ดีข อง
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทย พบว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์ มี

อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความ จงรั ก ภั ก ดี ข องนั ก
ท่องเทีย่ วชาวยุโรปต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของ
ประเทศไทยอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ( β = 0.619, t =
15.723, p-value < 0.0001) ดัง นั น้ จึง ควรส่ ง เสริม
การสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์ให้แก่อาหารไทย
โดยการมุ่ ง ประชาสัม พัน ธ์ภ าพลัก ษณ์ ด้า นป จั จัย
องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของคุ ณค่ า เชิง ประสบการณ์
เพื่อ เป็ น ตัว กระตุ้ น ให้ นั ก เที่ย วเลือ กรับ ประทาน
อาหารไทยและเกิดเป็ นความจงรักภักดีต่ออาหาร
ไทยต่อไป
3.3.4 แนวทางการสร้างความจงรักภักดี
จากผลการวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุ คู ณ ระหว่ า ง
ปจั จัยองค์ประกอบของคุณค่าเชิงประสบการณ์ กับ
ความจงรักภักดีของนักท่ องเที่ยวชาวยุโรปต่อการ
ท่องเทีย่ วเชิงอาหารของประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ระหว่ า งป จั จัยองค์ป ระกอบของคุณ ค่า เชิงประสบ
การณ์ กับ ความจงรัก ภัก ดีข องนั ก ท่ อ งเที่ย วชาว
ยุโรปต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย
พบว่าปจั จัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผูบ้ ริโภค
มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด ( β = 0.318, t = 5.582,
p-value < 0.0001) ต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องนั ก
ท่องเทีย่ วชาวยุโรป ได้แก่ (1) การเดินทางท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทยครัง้ ต่อไป อาหารไทยจะเป็ นตัวเลือก
แรกสาหรับมือ้ อาหาร (LOY1) (2) ยินดีจะพูดถึงสิง่
ที่เ ป็ น บวกเกี่ย วกับ อาหารไทย (LOY2) (3) ยิน ดี
แนะนาอาหารไทยแก่คนอื่น ๆ (LOY3) และ (4) ยินดี
ทีจ่ ะเดินทางมาประเทศไทยอีกครัง้ เพื่อรับประทาน
อาหารไทย (LOY4) ดังนัน้ จึงควรเน้นการส่งเสริม
การสร้างผลตอบแทนย้อนกลับของผูบ้ ริโภค ให้เกิด
กับ นัก ท่ อ งเที่ย วให้ไ ด้มากที่สุด จากทัง้ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
เมื่อ พิจ ารณารายด้ า นจากผลการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พบว่าทุกปจั จัยองค์ประกอบของ
คุ ณ ค่ า เชิ ง ประสบการณ์ ส่ ง อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ความ
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จงรั ก ภั ก ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปต่ อ การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารของประเทศไทย อย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ 0.05 โดยป จั จัย ด้ า น
ผลตอบแทนย้ อ นกลั บ ของผู้ บ ริ โ ภคมี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกสูง ที่สุ ด ท าให้เ กิด ความจงรัก ภัก ดีข อง
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวยุ โ รป เนื่ อ งจากอาหารไทยมี
จุดเด่นด้านราคาทีค่ ุม้ ค่า และสามารถหาร้านอาหาร
ไทยง่ายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึง่ สอดคล้องกับ
Aziz และคณะ (2016) รายงานการได้ร ับ ผลตอบ
แทนย้อนกลับของผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการร้านอาหาร
เพิม่ ขึน้ มีอทิ ธิพลทาให้ความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภค
สูงขึน้ ตามไปด้วย สาหรับปจั จัยด้านสุนทรียศาสตร์
นัน้ อาหารไทยมีความสร้างสรรค์ด้านการจัด วาง
และมีความละเอียดอ่อน สามารถดึงดูดความรู้สกึ
ทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้าน (รูป รส กลิ่น เสียง
สัม ผัส ) อัน เป็ น จุ ด เด่ น ที่จ ะท าให้นั ก ท่ อ งเที่ย วมี
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ การท่ อ งเที่ย วเชิง อาหารของ
ประเทศไทย สอดคล้ อ งกับ เณรัญ ชรา (2557)
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมกี ารรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลัก ษณ์ อ าหารไทยด้า นสุ น ทรีย ศาสตร์ใ นมิติ
ความบันเทิงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาหารไทยสร้าง
สุน ทรีย ศาสตร์ด้า นรสชาติ รูป ลัก ษณ์ สารอาหาร
และความแปลกใหม่ รวมทัง้ นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติมีแ นวคิด ว่ า อาหารไทยมีค วามแตกต่ า งจาก
อาหารของชาติอ่นื ๆ มีรูปลักษณ์และรสชาติทเ่ี ป็ น
เอกลักษณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของสถานที่จาหน่ ายอาหาร ช่วยให้ลูกค้าสามารถ
ตีความคุณภาพของการบริการและอาหารได้ แสดง
ให้เห็นว่าปจั จัยด้านสุนทรียศาสตร์ส่งผลกระทบต่ อ
ความคาดหวังและความจงรักภักดีของลูกค้าในเรื่อง
การบริการและคุณภาพอาหาร รวมทัง้ Chua และ
คณะ (2014) ระบุ ว่ า รสชาติอ าหาร การน าเสนอ
หลากหลาย ความสด อุ ณ หภู มิ การใส่ ใ จเรื่อ ง
สุ ข ภาพ และคุ ณ ภาพอาหารด้ า นอื่น ๆ เป็ น สิ่ง
จ าเป็ นส าหรั บ การสร้ า งประสบการณ์ ก ารรั บ

ประทานอาหารที่ดี เช่ น เดีย วกับ Cetin และคณะ
(2014) ที่ระบุว่าการออกแบบ สีสนั กลิน่ หอม การ
ตกแต่ง ป้าย งานศิลปะ การเล่นดนตรี เป็ นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์ ท่ีเ กิด จากสภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพ ลู ก ค้ า มัก จะคาดหวัง ในระดับ ของการ
ออกแบบ ถ้าไม่มบี รรยากาศทีเ่ หมาะสมการจะสร้าง
ประสบการณ์ของลูกค้าทีด่ นี นั ้ ก็จะเป็ นไปไม่ได้ การ
ออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารจะทาให้เกิดการ
รับ รู้ถึง คุ ณค่ าอัน เพิ่มขึ้น ซึ่งช่ว ยกระตุ้น ความรู้สกึ
ทางอารมณ์ แ ละสร้า งความพึง พอใจและเกิด เป็ น
แนวโน้ มพฤติกรรม (Kisang et al., 2010) สาหรับ
ปจั จัยด้านความสนุกสนาน ซึง่ อาหารไทยนัน้ เป็ นสิง่
ที่น่าจดจาสาหรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเทีย่ วจะ
ได้ ร ั บ ความอบอุ่ น และความมุ่ ง มั น่ ตั ง้ ใจของผู้
ให้บริการอาหารไทย โดยภาพรวมแล้วปจั จัยด้าน
ความสนุ ก สนานของอาหารไทยส่ ง ผลต่ อ ความ
จงรัก ภัก ดีข องนัก ท่ อ งเที่ย ว ซึ่ง เป็ น ไปในทิศ ทาง
เดี ย วกั น กั บ งานวิ จ ั ย ของ McKercher และ Ho
(2006) พบว่าคุณค่าด้านความสนุ กสนานสะท้อนถึง
คุ ณค่ า ทางอารมณ์ ใ นการรับ ประทานอาหารนอก
บ้าน และลูกค้ามีแนวโน้ มที่จะจ่ายมากยิ่งขึ้นหาก
ได้ร ับ ความสนุ ก สนานเพิ่ม จากคุ ณค่ า เชิง ประสบ
การณ์ ส่วนปจั จัยด้านการบริการที่เป็ นเลิศนัน้ เมื่อ
นักท่องเที่ยวคิดถึงอาหารไทย มักคิดถึงความเป็ น
เลิ ศ เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ อาหารของชาติ อ่ื น ๆ
อาหารไทยมีลัก ษณะการบริก ารที่เ ฉพาะตั ว ผู้
ให้บริการอาหารไทยมีความเป็ นมิตรและเต็มใจทีจ่ ะ
ช่ ว ยเหลือ นัก ท่ อ งเที่ยว ซึ่ง ทัง้ หมดนี้ จะก่ อ ให้เกิด
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ การท่ อ งเที่ย วเชิง อาหารของ
ประเทศไทย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Chua และ
คณะ (2014) แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการที่มีความ
สุภาพ มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพ
สามารถนาไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ ของบริการที่
เป็ นเลิศได้ รวมทัง้ พนักงานบริการทีแ่ สดงรอยยิม้ ที่
เป็ น มิต ร มอบค าทัก ทายอย่ า งจริง ใจ และมีป ฏิ
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สัมพันธ์อย่างรอบคอบตามความต้องการของลูกค้า
มีแ นวโน้ ม ต่ อ อิท ธิพ ลการสร้า งประสบการณ์ ก าร
บริการของลูกค้า

โดยเฉพาะป จั จัย ด้า นผลตอบแทนย้อ นกลับ ของ
ผูบ้ ริโภค

4. สรุป

ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภท
ทุ น 1 ส าหรับ นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการสนับสนุ น
การวิจยั ครัง้ นี้

5. กิ ตติ กรรมประกาศ

การศึก ษาครัง้ นี้ พบว่ า คุ ณ ค่ า เชิง ประสบ
การณ์ มีอิท ธิพ ลทางบวกต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข อง
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของประเทศไทยอย่ า งมีนัย สาคัญ กล่ า วคือ การ
สร้ า งคุ ณ ค่ า เชิง ประสบการณ์ ใ ห้ ม ากขึ้น แก่ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย จะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความจงรักภักดีต่ออาหาร
ไทยมากขึ้น โดยปจั จัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับ
ของผู้บริโภค มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุด ดังนัน้ จึง
ควรมุ่งเน้นส่งเสริมปจั จัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับ
ของผู้ บ ริโ ภค เพื่อ สร้ า งความจงรัก ภัก ดีข องนั ก
ท่องเทีย่ วชาวยุโรปต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารของ
ประเทศไทยให้ เ พิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้น ทัง้ นี้ ห น่ ว ยงาน
ภาครัฐ หรือ หน่ ว ยงานในภาคอุ ต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ย วของไทย ควรออกมาตรการด้ า นการ
ควบคุ ม ราคาอาหารไทยที่ จ าหน่ ายให้ ก ั บ นั ก
ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติอย่างเป็ นธรรม มีการติดป้าย
ราคาอย่ า งชัด เจน หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมุ่งประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลัก ษณ์ ข องอาหารไทยว่ าอาหารไทยมีความ
สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์แตกต่างจากอาหารของชาติ
อื่ น ๆ ภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหาร
ภัตตาคาร ควรพัฒนาด้านความสะอาดรวมถึงความ
เรี ย บร้ อ ยของร้ า นอาหารและพนั ก งาน ภาค
การศึก ษาของไทยสามารถน าแนวทางการสร้ า ง
คุณค่าเชิงประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กบั การศึกษา
ในอนาคตเพื่อหาแนวทางในการสร้างความจงรัก
ภักดีต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร โดยหาวิธใี นการมุง่
สร้างทุกปจั จัยของคุณค่าเชิงประสบการณ์ให้เกิดขึน้
เพื่ อ สร้ า งความจงรั ก ภั ก ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด
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