Received: Apr 4, 2018

Revised: Jun 5, 2018

Accepted: Aug 10, 2018

การรับรูภ้ าพลักษณ์และอัตลักษณ์อาหารไทยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโ ภคของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร
PERCEIVED IMAGE AND IDENTITY OF THAI FOOD AFFECTS THE BEHAVIOR OF
TEENAGERS IN BANGKOK
กนกพร กระจ่างแสง1, กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์2, ประสพชัย พสุนนท์3
Kanokporn Krajangsaeng1, Kamolbhibhat Chanasith2, Prasopchai Pasunon3
โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี 1, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร2,
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร3
Kanokporn.kraj@gmail.com1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์อาหารไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
การศึกษากับกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 16-24 ปี จานวน 664 คน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แ บบ
สัมภาษณ์กับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว ที่มีประสบการณ์การทางานด้านอาหาร ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 1- 2 ปี
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณอธิบายผลด้วยสถิติพรรณนา (Correlation Analysis) สาหรับวิจัยเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และใช้วิธีเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
แบบประเด็นต่อประเด็น
ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รับประทานอาหารไทยเป็นประจา เพราะรสชาติถูกปาก และโดยส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารไทยเป็นหลักทั้ง 3 มื้อ
ค าสาค ัญ: พฤติกรรมการบริโภค, การรับรู้, ภาพลักษณ์, อัตลักษณ์

Abstract
This research aims to study the perception and identity of Thai foods that affect the consumption
behavior of adolescents in Bangkok. This research is an integrated research. The quantitative data were
collected by questionnaire as a tool to study 664 students aged 16-24 in Bangkok metropolitan area.
Experienced in food industry. Correlation analysis for qualitative research uses content analysis and the results
of quantitative and qualitative data analysis. Qualitative issues on issues.
The research findings were as follows: 1) Perception of identity and identity of Thai food Most of the
respondents were concerned about the perception and identity of Thai food. 2) Thai food consumption
behavior of Thai samples was mostly Because of the taste. And most of them are mainly Thai food 3 meals.
Keywords: Consumer behavior, perception, image, identity.
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บทน า
ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบและต้องแข่งขันกับเวลา ทาให้คนส่วนใหญ่ละเลยและมองข้ามความส าคั ญของ
การรับประทานอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ มักอ้างว่าเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา ท าให้ คนเมื องส่ วนใหญ่ หั นไปทาน
อาหารตะวันตกที่ง่ายและสะดวกต่อการรับประทานแต่คุณค่าทางโภชนาการน้อย เช่น อาหารฟาสต์ ฟู้ ด (Fast Food) ซึ่ งไม่ เป็ นผลดี กั บ
สุขภาพ และจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่จานด่วนเหล่านั้นอาจส่งผลทาให้มีปัญหาด้านสุขภาพตามมา ที่เรียกว่า โรคร้ ายสะสมจาก
การบริโภค นั้นคือ โรคที่เกิดจากการสะสมของอาหารที่กินเกินกว่าร่างกายขับถ่ายออกได้หมดทาให้ เกิ ดการสะสม เช่ น สะสมในหลอด
เลือดจนตีบตัน หรือสะสมในเซลล์ อวัยวะต่างๆ จนเกิดความผิดปกติของการทางานของเซลล์ และอวั ยวะต่าง ๆ
คนไทยส่วนมากมักมองข้ามอาหารไทยและนิยมเลือกบริโภคอาหารตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่ มวั ยรุ่ น ซึ่ งนั่ นอาจเป็ นเพราะแต่
ละครอบครัวต้องทางานนอกบ้านมากขึ้นจึงไม่มีเวลาในการทาอาหารและจดจาภาพลักษณ์ ของอาหารไทยในสมั ยก่ อนที่ ต้องใช้ ความ
ประณีตในการทาและต้องใช้เวลามาก จึงทาให้ต้องละเลยหรือมองข้ามอาหารไทย ซึ่ งปั จจุ บั นน้ อยคนที่ จะรู้ ว่ าอาหารไทยนั้ นเป็ น
อาหารที่ได้รับความนิยมและบริโภคกันแพร่หลายมากในชาวต่างชาติ รวมถึ งเป็ นที่ ยอมรั บว่ ามี ประเภทของอาหารหลากหลาย ทั้ ง
รสชาติและรูปแบบที่มีความสวยงามและความประณีตบรรจงในการจัดเตรี ยม การปรุ ง การตกแต่ ง และศิ ลปะในการรั บประทานที่
ปฏิบัติกันต่อเนื่องมาตั้งแต่โบราณจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่ งมี แบบอย่ างวิ ถี ชี วิ ตที่ เอกลั กษณ์ เน้ นคุ ณค่ า
ทางโภชนาการ และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับซึ่งส่งผลให้อาหารไทยปั จจุบันนี้ เป็นอาหารยอดนิยมอันดับต้น ๆ
ดังนั้นจากปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและการละเลยคุณค่า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของอาหารไทย นั้ นถื อเป็ นเรื่ องที่
สาคัญและควรเอาใจใส่อย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะเป็นกาลังและแรงงานสาคัญในการพั ฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป การทาวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงการรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของวัยรุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครว่ ามี
ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารประจาชาติ และจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการส่ งเสริ ม
ให้วัยรุ่นไทยมีความตระหนักรู้ถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทยและทาให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารอาหาร
ไทยที่เหมาะสม

ปัญ หาการวิจ ัย
1. ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไร
2. ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครระดับใด

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์อาหารไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โ ภค
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทยในวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โ ภค
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

การทบทวนทฤษฎีท ี่เกี่ย วข้อ ง
แนวค ิด และทฤษฏีท ี่เ กี่ย วกับภาพลักษณ์
Jefkins (1993) อธิบายว่า ภาพลั กษณ์ ต่อองค์ กรธุ รกิ จไว้ ว่ า ภาพลั กษณ์ ต่อบริ ษั ท หรื อภาพลั กษณ์ ต่อองค์ กรธุ รกิ จ
(Corporate Image) คือ ภาพขององค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งหมายถึงรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์ กรที่ ประชาชนรู้ จั กเข้ าใจ และได้ มี

Vol 13 NO 2 May - August 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 49
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรนั้น ส่วนหนึ่งกระทาโดยอาศัยการนาเสนอ อั ตลั กษณ์ ขององค์ กร (Corporate Identity)
ซึ่งปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่น เครื่องแบบ สัญลักษณ์ต่างๆ
ดังนั้นภาพลักษณ์ต่ออาหารไทยจึงประกอบด้วย รสชาติ ราคา คุณค่าต่อสุขภาพ (Health foods) อีกทั้งจะต้ องมี ความสะดวก
ในการบริโภค เป็นอาหารสาเร็จรูป กึ่งสาเร็จรูป และปรุงสด รสชาติให้ถูกรสนิ ยมของผู้ บริ โภคในแต่ ละประเทศ เน้ นผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี
คุณภาพ มุ่งเจาะตลาดเฉพาะ และการสร้างตราสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์ ที่จะทาให้ผลิตภั ณฑ์ เป็ นที่ น่ าสนใจและสอดคล้ องกั บความ
นิยมของผู้บริโภค เน้นจุดขายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย
แนวค ิด และทฤษฏีท ี่เ กี่ย วกับอัต ลักษณ์
ดารง ฐานดี (2546) กล่าวว่า มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิ นชี วิ ตใน
สังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ทาให้เกิดการหล่ อหลอม ให้ สมาชิ กในสั งคมมี ทั ศนคติ ความเชื่ อ
ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกัน ก่อให้เกิด ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกน คือการนิยามตัวตนหรื อบอกว่ าตนเป็ นใครตรง
กับศัพท์ทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาที่ว่า “อัตลักษณ์”
ยุรฉัตร บุญสนิท (2546) ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์มีความสาคัญต่อระบบสังคม กล่าวคือ ประการแรกท าให้ เรารู้ สึ กวาเป็ นตั ว
เราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่จาเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายสิ่งที่ประกอบขึ้ นมา อั ตลั กษณ์ ไม่ ใช่ สิ่ งที่ มี อยู่ ตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่ เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลั กษณะพิ เศษ ที่
จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นประการต่ อมา
ดังนั้นพอสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ ของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความรู้สึกร่วมกันในด้านการตระหนั กรู้ บางอยางเกี่ ยวกั บ
ตัวตนของเราเกี่ยวกับการยอมรับในความเป็นตั วตนประกอบกับการแสดงตัวตนให้เห็นว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างอย่ างไรกับกลุ่มอื่น
แนวค ิด เกี่ย วกับการรับรู้
กมลวัฒน์ ยะสารวรรณ (2547) การรับรู้หมายถึงขบวนการแปลความหายของสิ่งเร้า ที่มากระทบประสาทสั มผั สของเราและ
แปลความหมายอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีต ของแต่ละบุคคล
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล (2560) การรับรับรู้เป็นหนึ่งปัจจัยในการแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาของผู้ บริ โภคเมื่ อมี การ
รับรู้จะเกิดกระบวนการคัดเลือก การจัดระเบียบและแปลความหมายของสิ่งเร้าให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและมี ความสอดคล้ องหรื อ
เป็นกระบวนการมองโลกรอบตัวของแต่ละบุคคลที่อาจมีการรับรู้ที่ต่างกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ ที่ มี สิ่ งเร้ าเดี ยวกั นก็ ตามเนื่ องจากมี
ความต้องการค่านิยมหรือประสบการณ์เดิมที่มีความแตกต่างกัน
ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติ กรรมใดๆ จะขึ้ นอยู่
กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ การรับรู้ของแต่ ละบุ คคลนั้ นแตกต่ างกั น
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และปัจจัยที่สาคัญ คือ ความสนใจต่อสิ่งเร้าซึ่งมีผลต่ อการเลื อกรั บรู้ นอกจากการจะรั บรู้ ได้ ดีมากน้ อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล เช่น อวัยวะรับสัมผัส และประสบการณ์ที่ผ่านมา และจากการทบทวนแนวคิ ดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นสมมติฐาน ได้แก่
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของวั ยรุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร

ระเบีย บวิธ ีก ารวิจ ัย
1. ขอบเขตการศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้รูปแบบการวิ จั ยแบบพร้ อมกั นหรื อแบบ
คู่ขนาน Convergent Parallel Design Creswell (2013) เป็นการวิจัยที่ให้ความสาคัญกับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่ างเท่ า
เทียมกันและนาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยการสังเคราะห์เพื่อสรุปผลเพื่ อให้ เกิ ดความสมบู รณ์ ของ
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การวิจัย การวิจัยนี้เน้นการสารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทยที่ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคของวั ยรุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่ วงอายุ
16-24 ปี โดยอ้างอิงการแบ่งช่วงวัยรุ่นตามองค์การอนามัยโลก (2004) ซึ่งมีจานวนทั้ งสิ้ น 686,684 คน (ระบบสถิ ติ ทางการทะเบี ยน
2559:ออนไลน์) และกาหนดขนาดตัวอย่างจากแนวทางตารางสาเร็จรูป Krejcie and Morgan ของ ประสพชั ย พสุ นนท์ (2557) ดั งนั้ น
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณมีจานวนเท่ากับ 664 คน และกลุ่มตัวอย่างเชิ งคุ ณภาพมี จ านวน 17 คน โดยการคั ดเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างใน
งานวิจัยคุณภาพ ได้แก่ นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วที่มีประสบการณ์การทางานด้านอาหาร ประเภทธุ รกิ จร้ านอาหารหรื อโรงแรม
ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 1- 2 ปี ซึ่งในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์จนกระทั่งข้อมูลถึงจุดอิ่มตั วหรื อข้ อมู ล
ที่ได้นั้นมีไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์ ในขั้ นตอนต่ อไป โดยมี ระยะเวลาการเก็ บข้ อมู ลตั้ งแต่ วั นที่ 1
พฤศจิกายน–31 พฤศจิกายน 256
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลในงานวิ จั ยเชิ งปริ มาณซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 4
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การรั บรู้ ภาพลั กษณ์ และอั ตลั กษณ์ ของอาหารไทย ส่ วนที่ 3
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ดัดแปลงจาก กรวิภา อมรประภาธีรกุ ล, 2553) และแบบสั มภาษณ์
เพื่อเก็บข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเชื่ อมั่ นของข้ อคาถามโดยมี
ค่าความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcients) โดยใช้ โปรแกรม SPSS โดยปกติ ในการวิ จั ยทาง
สังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยู่ที่ 0.7 ขึ้นไป และการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนี้ พบว่ า ค่ าอยู่ ระหว่ าง 0.950 – 0.954
แสดงว่าเครื่องมือวิจัยมีความเชื่อมั่นในระดับสูง บุญชม ศรีสะอาด (2545)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณอธิบายผลด้วยสถิติพรรณนา (Correlation Analysis) ส าหรั บวิ จั ย
เชิงคุณภาพใช้การถอดบทสัมภาษณ์แบบคาต่อคาและใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และใช้วิธีเปรียบเที ยบผลที่ ได้ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพแบบประเด็นต่อประเด็ น

ผลการวิจ ัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข ้อมูลลักษณะส่วนบุค คลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง จานวน 664 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 24 ปี จานวน
381 คน คิดเป็นร้อยละ 57.68 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จานวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05 และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา จานวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 81.17 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 254 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.25
ส่วนที่ 2 ข ้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ข องอาหารไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการรั บรู้
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่ อพิ จารณารายด้ านพบว่ า ด้ านการวาง
ตาแหน่งของอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ ด้านความแปลกใหม่ และด้านการจัดวางและการตกแต่ งอาหารใน
ภาชนะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เท่ากัน ด้านความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านรูปแบบการจั ดวางโต๊ ะของอาหารไทย มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.08 ด้านคุณภาพของอาหารไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และด้ านบรรยากาศของร้ านอาหารไทย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.89
ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ข ้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับประทานเป็นประจา จ านวน 515 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.56 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการบริโภคอาหารไทย เพราะรสชาติถูกปาก จานวน 406 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
61.14 และส่วนใหญ่บริโภคอาหารไทย ประเภทแกงเผ็ด จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 โดยส่วนใหญ่ จะรั บประทานอาหารไทย
ทั้ง 3 มื้อ จานวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 60.54 และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตั ดสิ นใจเลื อกบริ โภคอาหารไทยส่ วนใหญ่ คื อ ตั วเอง
จานวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 59.49 และโดยส่วนมากจะตั้งใจเลือกรับประทานไทย จานวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 81.17
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ Chi-square เพื่อทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้
H0 : การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวั ยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้ วยการวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ โดยใช้ สถิ ติ Chi-square จะใช้ ระดั บความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้
สมมติฐานข ้อที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไทยของวั ยรุ่ น
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ ยวกั บการรั บรู้ ภาพลั กษณ์ และอั ตลั กษณ์ อาหาร
ไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้
ผลการวิเ คราะห์ข้อมูล
ภาพลักษณ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณ ภาพ
ของอาหารไทย
ด้านคุณภาพ
การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านคุ ณภาพของ อาหารไทย เป็นอาหารที่ประกอบด้วยรสเข้มข้น มีเครื่ องปรุ งหลายอย่ าง
ของอาหารไทย อาหารไทย ในเรื่องอาหารไทยมี รสชาติ ที่ อร่ อยถู กปาก ที่ มี ผลต่ อ รสชาติอาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตั วการใช้ เครื่ องปรุ งรสต่ างๆ ก็ ไม่
การบริโภคอาหารไทย ซึ่งมีค่า Sig เท่ากั บ 0.016 ซึ่ งน้ อยกว่ า 0.05 เหมื อนกั น การท าอาหารไทยให้ อร่ อยต้ องใช้ ความช านาญ และ
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติ ฐานรอง (H1) ประสบการณ์ ตลอดจนกรรมวิธีในการประกอบอาหารไทย ผู้ ท าจะต้ อง
หมายความว่า การรับรู้ภาพลั กษณ์ และอั ตลั กษณ์ ของอาหารไทย พิถีพิถัน ประณีต มีขั้นตอนเพื่อ ให้อาหารน่ารับประทาน ดังคากล่ าวของ
ด้านคุณภาพของอาหารไทย ในเรื่องอาหารไทยมี รสชาติ ที่ อร่ อยถู ก ผู้ให้ข้อมูลที่ว่า“อาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยไม่ เหมื อนใคร
ปาก มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย
ซึ่งมีวัตถุมากมายหลายชนิดที่เอามาใช้ปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร พื ช
ผัก รวมไปถึงเนื้อสัตว์ด้วย เลยทาให้สิ่งต่างๆ นั้ นเป็ นสิ่ งส าคั ญที่ ท าให้
รสชาติของอาหารนั้นดีด้วยนั่นเอง”
ด้านบรรยากาศ
ของร้านอาหาร
ไทย

ด้านความ
คุ้มค่า

การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านบรรยากาศ
ของร้านอาหารไทย ในเรื่องร้านอาหารไทยมีบรรยากาศที่ สะอาด ที่ มี
ผลต่อการบริโภคอาหารไทย ซึ่งมีค่า Sig เท่ ากั บ 0.042 ซึ่ งน้ อยกว่ า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติ ฐานรอง
(H1) หมายความว่า การรับรู้ ภาพลั กษณ์ และอั ตลั กษณ์ ของอาหาร
ไทย ด้านบรรยากาศของร้ านอาหารไทย ในเรื่ องร้ านอาหารไทยมี
บรรยากาศที่สะอาด มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย

เพื่อเป็นการยกระดับร้านอาหารให้ ได้ มาตรฐานครบทุ กด้ าน ทั้ งด้ าน
ความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่ งเสริ มสุ ขภาพดั งค ากล่ าว
ของผู้ ให้ ข้ อมู ลที่ ว่ า“การเลื อกรั บประทานอาหารจากร้ านที่ ถู ก
สุขอนามัยนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการละเลยไม่ ได้ ไม่ ว่ าจะเป็ นความ
สะอาดของสถานที่ ความสะอาดของวั ตถุ ดิ บในการปรุ งอาหาร ความ
สะอาดของพนักงานที่มีการแต่งกายที่สะอาด ซึ่งลูกค้าจะประเมิ นทุ กสิ่ ง
ในร้านอย่างรวดเร็ว และลูกค้าก็จะคิดว่าต่อไปจะเข้ ามาทานอี กหรื อไม่
โดยมองภาพรวมของความสะอาด ดังนั้นผู้ประกอบการจึ งต้ องเน้ นเรื่ อง
ความสะอาดเป็นพิเศษ”
การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านความคุ้ มค่ า การสร้างจุดยืนให้กับอาหารไทย ทั้ งด้ านรสชาติ และคุ ณภาพถื อเป็ น
ทุกเรื่อง ไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย ซึ่งมี ค่ า Sig เท่ ากั บ 0.321, สิ่งจาเป็น เพราะการประกอบธุ รกิ จร้ านอาหารไทย หากวางแผนการ
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0.957, 0.442 และ 0.715 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรั บสมมติ ฐาน
หลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐานรอง (H1) หมายความว่ า การรั บรู้
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านความคุ้ มค่ า ในทุ ก
ด้าน ประกอบด้ วย อาหารไทยมี ราคาที่ เหมาะสมเมื่ อเที ยบกั บ
คุณภาพอาหาร อาหารไทยมีคุ ณค่ าทางสารอาหารและคุ้ มค่ าที่ จะ
เลือกซื้อ อาหารไทยมีราคาไม่แพงเมื่อเที ยบกั บอาหารต่ างชาติ และ
อาหารไทยมีระดับราคาให้เลือกตามรู ปแบบของอาหาร ซึ่ งไม่ มี ผล
ต่อการบริโภคอาหารไทย

บริหารงานให้ดีจะช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากใจไปได้มาก ดั งค ากล่ าว
ของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า“อาหารไทยมีความโดดเด่นทั้ งในเรื่ องของรสชาติ มี
คุ ณค่ าทางโภชนาการ และสารอาหารที่ ครบถ้ วน รวมถึ งมี ความ
หลากหลายของสมุนไพร และเครื่องเทศที่มีประโยชน์ ต่ อสุ ขภาพร่ างกาย
อีกด้วย ดังนั้นความคุ้มค่าของอาหารไทยจึงคุ้มค่ากับที่เราจ่ายไป”

ด้านความแปลก
ใหม่

การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านความแปลก
ใหม่ ทุกเรื่อง ไม่มีผลต่อการบริ โภคอาหารไทย ซึ่ งมี ค่ า Sig เท่ ากั บ
0.194, 0.385, 0.116 และ 0.443 ซึ่งมากกว่ า 0.05 นั่ นคื อ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐานรอง (H1) หมายความว่ า
การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านความแปลก
ใหม่ ทุกเรื่อง ไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย

อาหารไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการกิน การด ารงชี วิ ตของ
ผู้คน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่อาหารต่างๆ จะมีการดัดแปลง เปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามเครื่องปรุงที่หลากหลายตามวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่ เข้ ามา แต่
อย่างไรก็ตามอาหารไทยยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติ แต่ ถู กปรั บปรุ งให้
อร่อยแปลกใหม่กว่าเดิม ทันสมั ยกว่ าเดิ ม ดั งค ากล่ าวของผู้ ให้ ข้ อมู ล
ที่ว่า “ อาหารไทยมีเสน่ห์ในตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่ องของรสชาติ ที่ จั ด
จ้าน เข้มข้น หอมเครื่องเทศ สมุ นไพร ที่ เป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตั ว ไม่
เหมือนประเทศอื่นๆ จึงทาให้อาหารไทยมีชื่อเสียง เป็ นที่ รู้ จั กไปทั่ วโลก
และคนไทยเองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักกิ นอยู่ ในสายเลื อด อาหารไทยใน
ปัจจุบันจึงถูกต่อยอดด้วยความคิดที่หลากหลาย ทั้งรู ปแบบและรสชาติ
ที่แปลกไม่เหมือนใคร จนเกิดจานอาหารใหม่ๆ ให้ได้ลิ้มลองกัน”

ด้านการวาง
ตาแหน่งของ
อาหารไทย

การรับรู้ภาพลั กษณ์ และอั ตลั กษณ์ ของอาหารไทย ด้ านการวาง
ตาแหน่งของอาหารไทย ทุกเรื่อง ไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย ซึ่ ง
มีค่า Sig เท่ากับ 0.663, 0.616, 0.160, 0.917 และ 0.051 ซึ่ งมากกว่ า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลั ก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐานรอง
(H1) หมายความว่า การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ ของอาหารไทย
ด้านการวางตาแหน่งของอาหารไทย ทุกเรื่อง ประกอบด้วย อาหารไทย
เป็นอาหารชั้นนาของประเทศ อาหารไทยเป็นอาหารที่ มี รสชาติ แบบ
ดั้งเดิม อาหารไทยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง อาหารไทย
เป็นอาหารที่มีสีสันชวนน่ารับประทาน และอาหารไทยเป็นอาหารที่ มี
รสชาติจัดจ้าน ซึ่งไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย

อาหารเป็นหนึ่งในผลผลิตที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่
ละพื้นที่ การรู้จักผสมผสาน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง จนกลายเป็นเมนูอาหาร
ไทยรสถูกปาก ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ซึ่ งใน
การวางตาแหน่งของอาหารไทยนั้น จะเป็น อาหารไทยเป็นอาหารชั้นนาของ
ประเทศ มีรสชาติแบบดั้งเดิ ม คุ ณค่ าทางโภชนาการสู ง สี สั นชวนน่ า
รับประทาน และมีรสชาติจัดจ้าน ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า “หนึ่ งใน
ปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อความนิยมอาหารไทยพร้อมในการใช้ในเกือบทุกเมื อง
ใหญ่ทั่วโลก ความแตกต่างในรสชาติ กลิ่น รส และคุณค่าทางโภชนาการและ
ความเป็นเอกลักษณ์ที่อาจแตกต่างกันเนื่องจากวัตถุดิบ ทั้งนี้ ร้ านอาหาร
ไทยส่วนใหญ่จะดาเนินการโดยคนไทยที่มีความรู้ที่ดีในด้านอาหารไทยและ
วัฒนธรรมไทย เหตุนี้จึงทาให้ลูกค้าได้รับการบริการและอาหารที่ดี รสชาติ
ถูกปาก พอเหมาะกับการรับประทาน”

ด้านการจัด วาง
และการตกแต่ ง
อาห ารใ น
ภาชนะ

การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้านการจัดวางและ
การตกแต่งอาหารในภาชนะ ทุกเรื่อง ไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย
ซึ่งมีค่า Sig เท่ากั บ 0.207, 0.759, 0.058, 0.050, 0.459, 0.624, 0.650
และ 0.267 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติ ฐานหลั ก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรั บรู้ ภาพลั กษณ์ และอั ต
ลักษณ์ของอาหารไทย ด้านการจัดวางและการตกแต่งอาหารในภาชนะ

รสชาติของอาหารอร่อย พร้อมด้วยความสมบูรณ์แบบในการจั ดเสิ ร์ ฟ สิ่ ง
ที่หนึ่งขาดไม่ได้ คือ การตกแต่งอาหารให้ออกมาดู ดี น่ ารั บประทาน ซึ่ ง
การจัดจานถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ ง ในการสร้ างสรรค์ ผลงาน ตกแต่ ง
อาหารให้ออกมาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้ น ช่ วยสร้ างความประทั บใจ
ให้กับแขกได้ดีอีกด้วย ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมู ลที่ ว่ า“ส าหรั บการการ
ตกแต่งอาหาร ถือเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้อาหารดูน่ ารั บประทานมากขึ้ น
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ทุกเรื่อง ประกอบด้วย อาหารไทยมีขนาดและสัดส่วนอาหารในจานที่ มี
ปริมาณพอดี ความกลมกลืนในการจั ดวางอาหารที่ เกี่ ยวข้ องลงใน
ภาชนะ ศิลปะการจัดวางอาหารที่ ตั ดกั นระหว่ างอาหารและสี ของ
อาหาร ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการจั ดวางอาหารและการจั ดโต๊ ะ
อาหาร การตกแต่งของจานด้วยลักษณะแบบเดี ยวกั นอย่ างลงตั วใน
อาหารแต่ประเภท สามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบ ทั้ งการจั ดอาหาร
บนโต๊ะและการตกแต่งอาหาร ความสมดุ ลในการจั ดวางอาหารบน
ภาชนะอย่างลงตัวและการใช้สีในการตกแต่ งอาหารเพื่ อต้ องการให้
อาหารเกิดความน่ารับประทานและสร้างจุดเด่นของอาหาร ไม่ มี ผลต่ อ
การบริโภคอาหารไทย
การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านรู ปแบบการ
จัดวางโต๊ะของอาหารไทย ในเรื่องอาหารที่มีสีจัดจ้ าน ควรท าให้ สี ไป
ในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างเหมาะสม ที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารไทย
ซึ่ งมี ค่ า Sig เท่ ากั บ 0.010 ซึ่ งน้ อยกว่ า 0.05 นั่ นคื อ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติ ฐานรอง (H1) หมายความว่ า
การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ด้ านรู ปแบบการ
จัดวางโต๊ะของอาหารไทย ในเรื่องอาหารที่มีสีจัดจ้ าน ควรท าให้ สี ไป
ในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างเหมาะสม ที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารไทย
นอกจากนั้นพบว่าในเรื่องอาหารไทยมี ขนาดและสั ดส่ วนที่ มี ความ
พอดีระหว่างอาหารและภาชนะที่ ใส่ ทิ ศทางในการจั ดเรี ยงหรื อ
ภาชนะที่ใส่อาหารต้องไปในทิศทางเดี ยวกั น ไม่ ดู ขั ดแย้ งกั น ความ
แตกต่างในการเลือกภาชนะให้ตัดกั บอาหารได้ อย่ างลงตั วโดยต้ อง
คานึงถึง โต๊ะ อุปกรณ์การจัดตกแต่งและสีของอาหาร และความเป็ น
หนึ่งเดียวกันบนโต๊ะอาหารต้องมี ความสะดวกสบายในการใช้ สอย
โดยคานึงผู้รับประทานอาหารเป็นหลัก ไม่มีผลต่อการบริ โภคอาหาร
ไทย

อีกทั้งเป็นการสร้างจุดเด่น ให้กับอาหารในแต่ละจานอี กด้ วย ซึ่ งอาหาร
แต่ละชนิดมีสีในตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึ งท าให้ ง่ ายต่ อการตกแต่ ง
เป็นอย่างมาก ที่สาคัญการใช้สีตกแต่งอาหาร ด้วยวั ตถุ ดิ บจากธรรมชาติ
ถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด เพื่อความปลอดภั ยของผู้ บริ โภค และ ถึ งแม้
อาหารจะมีรสชาติอร่อย แต่หากขาดสี สั นในการปรุ งแต่ ง ก็ ท าให้ ขาด
ความน่าสนใจได้เช่นกัน”

อาหารนอกจากสนองความต้องการทางกายของมนุ ษย์ แล้ ว อาหารยั ง
สนองความต้องการทางด้านจิตใจ สั งคมและวั ฒนธรรม ดั งนั้ นในการ
บริโภคอาหารผู้จัดอาหารจึ งต้ องใช้ ศิ ลปะในการสร้ างสรรค์ ตกแต่ ง
อาหาร เพื่อให้อาหารเป็นเครื่องจรรโลงใจในขณะเดียวกั นศิ ลปะเกี่ ยวกั บ
การอาหาร มีองค์ประกอบศิลปะที่นามาเกี่ยวข้องในการจั ดอาหาร ดั งค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า“การเน้ นสี ของอาหารนั้ นเป็ นเรื่ องที่ น่ าท า
อย่างมากเพราะถ้าเน้นไปโทนเดียวกัน อาจจะท าให้ ดู จื ด เราควรที่ จะ
เน้นให้สีคละกันแต่อย่ามากเกินไปเพราะจะดูรกตาและไม่น่ารั บประทาน
ถึงแม้ว่าอาหารจะมีรสอร่อยเพียงใดแต่ หากขาดการปรุ งแต่ งด้ วยสี สั น
อาหารนั้น อาจขาดความสนใจได้เช่นกัน”

อภิปรายผล
1. ด้านคุณภาพของอาหารไทย ในเรื่องอาหารไทยมีรสชาติที่อร่อยถูกปาก ที่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย ซึ่ งอาหารไทยนั้ น
ประกอบด้วยรสชาติเข้มข้น มีเครื่องปรุงหลายอย่าง รสชาติอาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตั ว ดั งนั้ นการท าอาหารไทยให้ อร่ อยต้ องใช้
ความชานาญ และประสบการณ์ ตลอดจนกรรมวิธีในการประกอบอาหารไทย ผู้ทาจะต้องพิถีพิถัน ประณีต เพื่อให้อาหารน่ ารั บประทาน
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ศรุดา นิติวรการ (2557) ที่กล่าวว่า แนวทางแก้ ปั ญหาในเรื่ องอาหารไทย มรดกทางวั ฒนธรรมของชาติ
รัฐบาลผู้บริหารประเทศควรมีนโยบาย ในเรื่องอาหารไทยที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ สร้างองค์ความรู้ และก าหนด
บทบาทของหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยในมิ ติต่างๆ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในทุกระดับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารไทยให้มีคุณภาพระดับโลก
2. ด้านบรรยากาศของร้านอาหารไทย ในเรื่องร้านอาหารไทยมีบรรยากาศที่สะอาด มีผลต่อการบริ โภคอาหารไทย ดั งนั้ นเพื่ อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ร้านอาหารจึงต้องจัดการปรับปรุง และดูแลร้านอาหารให้ถูกต้ องตามหลั กสุ ขาภิ บาลอาหาร เพื่ อเป็ นการ
ยกระดับร้านอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้าน ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่งเสริมสุขภาพผู้ บริ โภค ผลการวิ จั ย
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สอดคล้องกับ รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) พบว่ า การตั ดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหาร ด้ าน
สถานที่จัดจาหน่าย บรรยากาศการตกแต่งร้านดูดีสวยงามมี อิ ทธิ พลต่ อการเลื อกร้ านอาหาร อี กทั้ ง ยั งรวมถึ งความสะอาดภายใน
ร้านอาหาร ดังนั้นร้านอาหารควรจัดให้มีพนักงานประจาคอยดูแลความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบๆ ร้านอย่างสม่าเสมอเพราะเป็ น
สิ่งที่สาคัญมากสาหรับธุรกิจร้านอาหาร
3. ด้านความคุ้มค่า ผลวิจัยเชิงปริมาณทุกรายข้อไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย แต่สาหรับผลวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพที่ ศึกษากั บ
นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว และมีประสบการณ์การทางานด้านอาหาร ประเภทธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม ซึ่ งมี ประสบการณ์ การ
ทางานตั้งแต่ 1- 2 ปี กล่าวว่า การสร้างจุดยืนให้กับอาหารไทย รสชาติและคุณภาพของอาหารถือเป็นสิ่งจ าเป็ น ในการแข่ งขั นในธุ รกิ จ
ร้านอาหาร ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ แดน กุลรูป และชิดชนก วงค์เครือ (2558) พบว่า ความคุ้ มค่ าในการลงทุ น ราคาต้ นทุ นในการ
ผลิต และจาหน่าย มีความสาคัญและส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก
4. ด้านความแปลกใหม่ ผลวิจัยเชิงปริมาณทุกรายข้อไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารไทย แต่สาหรับผลวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพที่ ศึกษา
กับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว และมีประสบการณ์การทางานด้านอาหาร ประเภทธุรกิจร้านอาหารหรื อโรงแรม ซึ่ งมี ประสบการณ์
การทางานตั้งแต่ 1- 2 ปี กล่าวว่า อาหารไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกิน การดารงชีวิตของผู้คน ดังนั้ นจึ งเป็ นเรื่ องไม่
แปลกที่จานอาหารต่างๆ จะมีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เข้ามา ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกั บ กี รติ พร
จูตะวิริยะ,คายิน สานยาวง และคาพอน อินทิพอน (2554) กล่าวว่า การปรับเปลี่ ยนวิ ถี ในการบริ โภคไปตามกระแสสั งคม โดยมี การ
บริโภคที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินในรูปแบบการผสมผสานกับอาหารท้ องถิ่ น ซึ่ งถื อเป็ นการปรั บ
กระบวนทัศน์ใหม่ของการเปลี่ยนแปลงการดารงอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับภาวะความทันสมั ย ภายใต้ กระแส
โลกาภิวัตน์
5. ด้านการวางตาแหน่งของอาหารไทย ด้านการวางตาแหน่งของอาหารไทย จากผลวิจัยเชิงปริมาณทุ กรายข้ อไม่ มี ผลต่ อการ
บริโภคอาหารไทย แต่สาหรับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษากับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว และมีประสบการณ์ การท างานด้ านอาหาร
ประเภทธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม ซึ่งมีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 1- 2 ปี กล่าวว่า อาหารไทยเป็ นหนึ่ งในผลผลิ ตจากความคิ ด
สร้างสรรค์ที่สามารถผสมผสาน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง จนกลายเป็นเมนูอาหารไทยที่ มี สี สั นจั ดจ้ าน จนท าให้ มี จุ ดเด่ นทั้ งรสชาติ และ
รูปลักษณ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกั บ ปณิ ดาภา สวนแก้ ว (2557) กล่ าวว่ า ความส าเร็ จในการ
ดาเนินการนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก คือ การส่งเสริมสินค้าอุปโภคและบริโภคให้มีมูลค่าทางการค้าในประเทศสาธารณประชาชนจี นให้
มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าให้อาหารไทยมีคุณภาพสูงก็นับเป็นวิธีหนึ่งในการ ผลักดันให้อาหารไทยให้เป็ นที่ ยอมรั บเพิ่ ม
มากขึ้น
6. ด้านการจัดวางและการตกแต่งอาหารในภาชนะ จากผลวิจัยเชิงปริมาณทุ กรายข้ อไม่ มี ผลต่ อการบริ โภคอาหารไทย แต่
สาหรับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษากับนักศึกษาที่จบการศึ กษาไปแล้ ว และมี ประสบการณ์ การท างานด้ านอาหาร ประเภทธุ รกิ จ
ร้านอาหารหรือโรงแรม ซึ่งมีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 1- 2 ปี กล่าวว่า อาหารไทยนอกจากรสชาติ อาหารอร่ อย ที่ มาพร้ อมความ
สมบูรณ์แบบในการจัดเสิร์ฟแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การตกแต่งอาหารให้ออกมาดูดี น่ารับประทาน ซึ่งการจั ดจานถื อเป็ นศิ ลปะ
อย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้ น อี กทั้ งช่ วยสร้ างความประทั บใจให้ กั บแขกได้ ดีอี กด้ วย ซึ่ ง
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ ศาตรา กระฉอดนอก (2553) ที่ พบว่ า ส าหรั บร้ านอาหารไทยในต่ างประเทศ ความสวยงาม ความน่ า
รับประทาน ความน่าสนใจของรูปแบบการจัดอาหาร เป็นการสร้ างมู ลค่ าให้ กั บอาหารอี กทั้ งยั งเป็ นการเพิ่ มมู ลค่ าการส่ งออกทาง
วัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง
7. ด้านรูปแบบการจัดวางโต๊ะอาหารไทย ในเรื่องอาหารที่มีสีจัดจ้าน ควรทาให้สีไปในทิศทางเดียวกั น ไม่ มี ผลต่ อการบริ โภค
อาหารไทย เพราะกลุ่มวัยรุ่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปจากอดีต โดยหันมารับประทานอาหารฟาสต์ ฟู้ ดกั นมากขึ้ น
ด้วยเหตุนี้ความสาคัญของการจัดวางโต๊ะอาหารไทยจึงลดความสาคัญลง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ เจณิภา คงอิ่ ม (2560) ที่ พบว่ า เมื่ อ
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พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารส่วนมากหันมาให้ความสนใจกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลั ก จึ งส่ งผลให้ มี
การปรับปรุงธุรกิจให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดยลดความสาคัญและความพิถีพิถันของการจัดวาง
โต๊ะอาหารลงไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบของคนในปัจจุบัน

ประโยชน์จ ากการวิจ ัย
จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์และอั ตลั กษณ์ อาหารไทยที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคของวั ยรุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ คือ กรณีเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยสามารถใช้ ใช้ งานวิ จั ยนี้ เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งใช้ในการการพัฒนา รู ปแบบ การออกแบบของอาหารไทยให้ มี
ความทันสมัย ให้ตรงตามความต้องการของผู้ บริโภคในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจ ัยในครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างนอกเหนื อจากกรุ งเทพมหานคร เช่ น ในจั งหวั ดอื่ นๆที่ เพื่ อให้ ทราบถึ ง
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์อาหารไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่นั้นว่ ามี การรั บรู้ ภาพลั กษณ์ และอั ตลั กษณ์ อาหารไทย
และแนวโน้มพฤติกรรมแตกต่างจากในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ อย่างไร เพื่อผู้ออกนโยบายสามารถรั บรู้ และปรั บปรุ งนโยบายให้
สอดรับกับความต้องการได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพ
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันกลุ่มของผู้ใหญ่หรือช่วงอายุ ที่ แตกต่ างโดยอาจเป็ นกลุ่ มที่ มี ก าลั งซื้ อที่ มาก
ขึ้น เช่น วัยทางาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาได้ชั ดเจนยิ่งขึ้น
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