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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำรวจความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจ ัย เป็น แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เพศ
อายุ สถานภาพ อาชีพ ภูมิลำเนา และรายได้ต่อเดือน ส่วนมากที่มาท่องเที่ยวจะเป็นเพศหญิง
มากกว่าเป็นชาย มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี มีสถานภาพ โสด มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา มี
ภูมิลำเนาอาศัย อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ด้านอัตลักษณ์
และคุณภาพ รสชาติ ความสดของอาหาร ด้านความคุ้มค่าของเวลา ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย ผู้ผลิตสามารถบริก ารอาหารให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้านการส่งเสริมการตลาด
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การประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ ด้านบุคลากรคนในพื้นที่ให้บริการด้ว ยความสุภ าพ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีเจลล้างมือให้บริการ ด้านกระบวนการ มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ผลที ่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ั ย สามารถพั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วอาหารริ ม บาทวิ ถ ี นั ก ท่ อ งเที ่ ย วจะให้
ความสำคัญในเรื่องของอาหารริมบาทวิถีมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและราคาถูก
กว่าร้านอาหาร จึงเป็นช่องทางให้ผู้จำหน่ายอาหารสามารถสร้าง อัตลักษณ์และคุณภาพในการ
บริการที่ดี จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยว, อาหารริมบาทวิถี, อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

Abstract
The objectives of this research paper were to survey tourists traveling
about food along the pavement, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province.
And study the satisfaction of tourists who travel about food along the pavement.
It is quantitative research. The research tool was a questionnaire. The sample
group used in this research was 400 tourists who traveled on the sidewalk food.
Quantitative data were analyzed. The results showed that different tourists
affecting the decision to travel on foot along the sidewalk, Muang District, Nakhon
Si Thammarat Province, namely gender, age, status, occupation, domicile, and
monthly income. Most of the visitors are female rather than male. Aged between
18-20 years old, single, working as a student, student, domiciled in Nakhon Si
Thammarat province. The satisfaction of tourists who traveled about food along
the pavement, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province was about Identity
and quality, taste, the freshness of food Value of time, price, distribution channel
Producers can serve food to customers quickly. Marketing promotion word of
mouth publicity The personnel in the area provide service with politeness.
Physical appearance Hand sanitizer is available. Process The service process is
not complicated. The results of the research can develop food tourism along the
sidewalk. Tourists will pay more attention to the food on the sidewalk because
it is convenient, fast, and cheaper than restaurants. Therefore, it is a channel for
food distributors to create Identity and quality of good service. It will make an
impression on more tourists.
Keywords: Behavior, satisfaction, tourists, food along the pavement, Muang
District, Nakhon Si Thammarat Province.

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 151

บทนำ
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้นําเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุ กปี
จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจ
การท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ ได้มีการขยายโอกาสในอาชีพด้านการบริการและธุรกิจ
บริการให้แก่คนไทยจำนวนมาก (ทิพารัตน์ สัญพงศ์, 2557) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดเป็น
ฟันเฟืองหลักของรายได้ในประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นตัวกระตุ้ นให้เกิดการศึกษา ฟื้นฟู
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นและของชาติมากขึ้น เพื่อให้เป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ท้องถิ่นตน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศ (ธุรกิจการท่องเที่ยว, 2563) จากการสำรวจสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นจากประมาณปีละ 126,912 คนในปี 2559 เป็น 324, 250 คนในปี
2558 โดยเพิ่มขึ้น 11. 80% จากปี 2557 เป็ นคนไทย 3, 033, 126 คนและเป็นชาวต่างชาติ
จำนวน 58, 770 คนสร้างรายได้เข้าประเทศรวม 326, 103. 91 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 25. 7796)
ซึ่งช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
รายได้ ห ลั ก ของนครศรี ธ รรมราชโดยจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชได้ ก ำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ ใ นปี
พ. ศ. 2557-2560 ว่า“ นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” (สำนักสถิติงานจังหวัดนครศรีธรรมราช,
2559); (บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน), 2563)
จึงทำให้เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น คือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทำให้
ปัจจุบันนี้ธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถี มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็น
เหตุ ผ ลหลัก ที ่ท ำให้ น ั ก ท่ อ งเที ่ย วเดิ น ทางท่อ งเที ่ย ว เพื ่ อ สั ม ผั ส กั บอาหารเช่น เดี ยวกับที่
นักท่องเที่ยวที่เดินทาง เพื่อแสวงหาองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นธุรกิจ
อาหารริมบาทวิถี จึงมีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งจุดเด่นอาหารริมบาทวิถี
นครศรีธรรมราชที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้บริการ ได้แก่ หลาดหน้าพระธาตุ ตลาดท่าเรียน
ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ตลาดหลังดาว ร้านน้ำชาบังบ่าว และร้านอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Wongnai, 2563)
อาหารริมบาทวิถี (Street Food) เป็นพัฒนาการของการขายอาหาร ที่ตอบสนองกับ
วิถีชีวิตและวัฒ นธรรมการกิน อาหารของสังคมเมือง ที่แพร่หลายมากขึ้น ยิ่งแนวโน้มของ
ขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่เข้ามาอาศัยในเขตเมือง ด้วย
ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม และการติดต่อสื่อสารยุคโลกาภิวัฒน์อาหารริม
บาทวิถี จึงเป็นทางเลือกของประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองและนักท่องเที่ยวใช้บริการมากขึ้น
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เนื่องจากตอบสนองวิถีชีวิตเร่งรีบแข่งกับเวลา สะดวก เข้าถึงง่าย ประกอบกับ Life-style
ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมการมีประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสกับวิถีชีวิตต่า งถิ่น
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสำคัญ กับอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย ในหลากหลายมิติ
ทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม และมิติทางด้านสุขภาพเนื่องจาก
เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยเที่ยวต้องอาศัยการบูรณาการ
การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างมั่นคง มั่งคั่ง และความยังยืน ตามเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และบริการให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาภาคการผลิต และการบริการโดยขยายการให้บริการ
ให้มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2560) และ
สนองนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ภายใต้กรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามวิ ส ั ย ทั ศ น์ ก ารท่ อ งเที ่ ย วไทยระยะ 20 ปี ท ี ่ ว ่ า “
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุก
ภาคส่วน” (กรมการท่องเที่ยว, 2561)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสํารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ถึงสาเหตุ
ในการเลือกบริโภคอาหารริมบาทวิถี รวมถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารริมบาทวิถี
ในเขตพื้นที่อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอาหารริม
บาทวิถีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการ
บริโภคอาหารริมบาทวิถีมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาท
วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริม
บาทวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีดำเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อทราบถึง
“พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการอาหารริมบาทวิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.1 กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Cochran, W.G., 1953)
จากคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานวิจัยนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ต้อง
เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติจำนวน 400 คน
1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ได้มา
โดยสภาพบังเอิญ การเลือกตัวอย่างจึงไม่ ได้มีการวางแผนจะใช้เพียงบางส่วนของประชากรที่
สามารถหาได้ง่ายและสะดวกเท่านั้น โดยเลือกเฉพาะผู้ที่นักวิจัยพบในขณะนั้น และให้ความ
ร่ว มมือ จนกระทั้งได้จ ำนวนตัว อย่า งครบตามที่ต ้อ งการ การสุ่มประเภทนี้อาจประหยั ด
ค่าใช้จ่ายกว่าการสุ่มประเภทอื่นแต่ก็มีข้อสียเนื่องจากไม่สามารถอ้างได้ว่ากลุ่มตัวอย่างนี้เป็น
ตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลา สิงหาคม กันยายน พ.ศ.2563
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามโดยใช้
วิธีส่งกลุ่มตัวอย่างทำโดยตรงและรอรับคืนทันที
แบบสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที ่ 2 ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที ่ ย วของ
นักท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องท่ องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว แบบสอบถามเป็นคำถามแบบ
ปลายเปิด (Open questionnaire)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยอธิบายและชี้แจง
รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแบบสอบถาม และวิ ธ ี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล แก่ ผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถามเป็นรายบุคคล ตลอดจนถึงการรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
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ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความสมบูรณ์ในแต่ละข้อและ
นับจำนวนให้ครบตามจำนวนที่ต้องการถ้าปรากฏว่าแบบสอบถามชุดใดผู้ตอบแบบสอบถามทำ
ไม่ครบทุกข้อก็จ ะทำการเก็บเพิ่มเติม เมื่อได้ข้อมูล ครบแล้ว ผู้วิจัยข้อมูลแบบสอบถามไป
วิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย นำแบบสอบถามทั ้ ง หมดดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และประมวลผลด้ ว ย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่เป็น
ความคิดเห็นและเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ค่าความถี่และเสนอรูปแบบความเรียง
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น เกี่ยวกับความ
พึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ม าท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อาหารริ ม บาทวิ ถ ี อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วง คะแนนเท่ากัน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5 หมายถึง
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึงอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี จำนวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลการศึกษาที่ได้รับจากการวิเคราะห์แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้แบ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา นำเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ตามลำดับดังนี้)
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาหารริมบาทวิถี
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยวัตถุประสงค์ใด
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เดินทางท่องเที่ยวด้วยวัตถุประสงค์ใด
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาเยี่ยมญาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร
อื่น ๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

97
68
225
10
400

24.3
17.0
56.3
2.5
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
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ชมวัฒนธรรม จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และเดินทางท่องเที่ยวมาเยี่ยมญาติ จำนวน
68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจุดประสงค์หลัก
ของการเดินทางมาท่องเที่ยว
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จุดประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
ซื้อของฝาก - ที่ระลึก
อื่น ๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

227
59
56
8
400

69.5
14.8
14.0
2.1
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีจุดประสงค์
หลัก ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมามี
จุดประสงค์หลักในการชมการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และมี
จุดประสงค์หลักในการซื้อของฝาก ที่ระลึก จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชอบอาหารริมบาท
วิถีชนิดไหน
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชอบอาหารริมบาทวิถีชนิดไหน
อาหารคาว
อาหารหวาน
อาหารทานเล่น
เครื่องดื่ม
รวม

จำนวน

ร้อยละ

145
55
171
29
400

36.3
13.8
42.8
7.2
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ชอบอาหารทาน
เล่น จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาชอบอาหารคาว จำนวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.3 และชอบอาหารหวาน จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8
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ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้ออาหาร
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อน
แฟน
ครอบครัว
อื่น ๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

207
789
97
17
400

51.7
19.8
24.3
4.3
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ เพื่อนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซื้ออาหาร จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาพ่อค้า / แม่ค้า มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้ออาหาร จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และการโฆษณา จำนวน
79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8
ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เดินทางมาซื้อ
อาหารเวลาใด
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เดินทางมาซื้ออาหารเวลาใด
ตอนเช้า
ตอนเที่ยง
ตอนเย็น
ตอนค่ำ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

33
70
228
69
400

8.3
17.5
57.0
17.3
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการ
ซื้ออาหารตอนเย็น จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาใช้เวลาในการซื้ออาหาร
ตอนเที่ยง จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ ใช้เวลาในการซื้ออาหารตอนค่ำ จำนวน
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
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ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม ซื้ออาหารริมบาท
วิถีที่ไหน
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซื้ออาหารริมบาทวิถีที่ไหน
ตลาดหน้าพระธาตุ
ตลาดคูขวาง
ตลาดหลังดาว
อื่น ๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

108
104
82
1
400

44.5
26.0
20.5
0.3
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ซื้ออาหารจาก
ตลาดหน้าพระธาตุ จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาซื้ออาหารจากตลาดคูขวาง
จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และซื้ออาหารจากตลาดหลังดาว จำนวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.5
ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม ได้รับข้อ มู ล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจากแหล่งใด
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจากแหล่งใด
เพื่อน/ญาติ
หนังสือพิมพ์ คู่มือการท่องเที่ยว
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
บริษัททัวร์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวม

จำนวน

ร้อยละ

177
29
174
5
15
400

44.3
7.2
43.5
1.3
3.8
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจาก
เพื ่ อ น/ญาติ จำนวน 177 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.3 รองลงมาได้ ร ั บ ข้ อ มู ล จากโทรทั ศ น์
อิน เตอร์เน็ต จำนวน 174 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.5 และหนังสือพิมพ์ นิตยสาร คู่มือการ
ท่องเที่ยว จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2
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ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม แผนค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวครั้งนี้
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
แผนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้
น้อยกว่า 500 บาท
น้อยกว่า 1,000 บาท
1,000 – 2,000 บาท
มากกว่า 2,000 บาท
รวม

จำนวน

ร้อยละ

142
125
103
29
400

35.5
31.3
25.8
7.2
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่วางแผนในการ
ใช้จ่ายน้อยกว่า 500 บาท จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาวางแผนในการใช้
จ่ายน้อยกว่า 1,000 บาท จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และวางแผนในการใช้จ่าย
1,000 - 2,000 บาท จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8
ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เหตุผลหลักที่มา
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน
ร้อยละ
เหตุผลหลักที่มาท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ใกล้ที่พัก
102
25.5
ความน่าสนใจของกิจกรรมภายในตลาด
99
24.8
เพื่อน คนรู้จักชวน
128
32.0
การประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
16
4.0
สถานที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
55
13.8
รวม
400
100.0
ผลการศึกษาตามตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีเหตุผลหลัก
ที่มาท่องเที่ย วเชิงอาหารเพราะเพื่อน คนรู้จ ักชวนจำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0
รองลงมา เหตุผลหลักที่มาท่องเที่ยวเชิงอาหารเพราะใกล้ที่พัก จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ
25.5 และความน่าสนใจของกิจกรรมภายในตลาด จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8
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ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงอาหารกับใคร
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาหารกับใคร
เดินทางมาคนเดียว
ครอบครัว
กลุ่มเพื่อน
บริษัททัวร์
อื่น ๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

26
148
217
5
4
400

6.5
37.0
54.3
1.3
1.0
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มาเดินทางมากับกลุ่มเพื่อน
จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเดินทางมากับครอบครัว จำนวน 148 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.0 และเดินทางมาคนเดียว จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5
ตารางที ่ 11 จำนวนและร้ อ ยละของผู ้ ต อบแบบสอบถามจำแนกตาม กิ จ กรรม
นันทนาการในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
กิจกรรมนันทนาการในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ศึกษาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น
ชมการแสดงต่างๆทางวัฒนธรรม
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
ซื้อของฝาก – ที่ระลึก
ถ่ายภาพ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

63
25
207
23
82
400

15.8
6.3
51.7
5.8
20.5
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 11 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มาร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ในการรับ ประทานอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมา
ถ่ายภาพ จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และศึกษาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น จำนวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8
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2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงอาหารริมบาทวิถี อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงอาหารริมบาทวิ ถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวเชิงอาหารริมบาทวิถี
ด้านอัตลักษณ์และคุณภาพ
ด้านความคุ้มค่าของวลา
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพและสุขอนามัย
ด้านกระบวนการ
รวม

̅
𝒙

S.D.

4.07
4.07
3.67
3.93
4.11
4.10
4.18
4.02

0.76
0.74
0.89
1.38
1.72
1.81
0.73
0.90

ระดับความพึง
ลำดับ
พอใจ
มาก
4
มาก
5
มาก
7
มาก
6
มาก
2
มาก
3
มาก
1
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 12 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
̅= 4.02,
อาหารริมบาทวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝒙
S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและสุขอนามัย ด้านอัตลักษณ์และคุณภาพ ด้านความ
คุ้มค่าของวลา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ในข้อมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร
ริมบาทวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า พฤติกรรมผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวมี
จุดประสงค์หลัก คือ เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร รองลงมาเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชม
วัฒนธรรม และเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาเยี่ยมญาติ จากการสำรวจแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า
การเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วจะนิยมซื้ออาหารทานเล่น รองลงมาซื้ออาหารคาวและ
ซื้ออาหารหวาน อีกทั้งช่วงเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมออกมาซื้ออาหารจะอยู่ในช่วงตอนเย็น
ตอนเที่ยง และตอนค่ำตามลำดั บ หลังจากผู้วิจัยได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ ผลปรากฎว่า
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือก
ซื้ออาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ผู้คนนิยมทานอาหารที่บ้านมากการ
ออกมาข้างนอก ตามที่ อัมพร จันทวิบูลย์ ได้กล่าวไว้ว่า วิถีชีวิตของผู้อาศัยในเมืองโดยเฉพาะ
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคซึ ่ ง เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ในการดำเนิ น ชี ว ิ ต มี ร ู ป แบบที ่ เ ปลี ่ ย นไป มี ก าร
รับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้อสำเร็จมากขึ้น ผู้วิจัยค้นพบว่าอิทธิพลของบุคคลสำคัญรอบ
ข้าง และอิทธิพลของกระแสสังคม มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
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อีกทั้งอิทธิพลเหล่านี้สามารถส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเลือกซื้ออาหารและเกิดความพึง
พอใจนำไปบอกต่อ โดยผ่านการเล่าปากต่อปาก (อัมพร จันทวิบูลย์ , 2560) และ นพวรรณ
น้ำทับทิม และชวลีย์ ณ ถลาง ได้ศึกษาาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวผ่านทางวัฒนธรรมด้าน
อาหาร พบว่า พฤติกรรมการเดิน ทางท่ องเที ่ยวมาเพื่อ การพักผ่ อนมากที ่ส ุด เดินทางมา
ท่องเที่ยวกับเพื่อน ใช้เวลาเดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า
4 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 300 บาท (นพวรรณ น้ำทับทิม และชวลีย์ ณ ถลาง,
2562)
ผลการวิเคราะห์ยังพบอีกว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ริมบาทวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ส ุด จากการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวเชิงอาหารริมบาทวิถี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
อาหารริมบาทวิถี มีการจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน ดังที่ Jalivand, M. R., et al. ที่ได้กล่าวว่า
การแนะนำจากนักท่องเที่ยวซึ่งพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจท่องเที่ยว เนื่องจากความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว และได้รับข่าวสารการท่องเที่ยวผ่านการบอกเล่าจากเพื่อน และจากการ
สำรวจยังพบอีกว่า สถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความนิยมในการเลือกซื้ออาหารริมบาท
วิถีมากที่สุด ลำดับแรกคือ ตลาดหน้าพระธาตุ รองลงมาตลาดคูขวาง และตลาดหลัง ดาว
เรียงลำดับตามความนิยมของนักท่องเที่ยวจากมากไปหาน้อย และผลการวิเคราะห์ พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวจะเดินทางมาเป็นกลุ่ม ดังนี้ ลำดับแรกเดินทางมากับกลุ่ม
เพื่อน รองลงมาเดินทางมากับครอบครัว และการเดินทางมาคนเดียว (Jalivand, M. R., et al.,
2012) นอกจากนี้ยังมีการศึกษา ความพึงพอใจของรนัดท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร: กรณีศึกษา ไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวที่สวนเกษตรที่ไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก (สุวิทย์ จันทร์เพ็ญ, 2558)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 18– 20 ปี มีสถานภาพโสดเป็นส่วนมาก มีอาชีพเป็น
นักเรียน นักศึกษา มีภูมิลำเนา อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายได้ น้อยกว่า 10,000
บาท พฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่ องเที่ยว เพื่อชิมอาหาร มีจุดประสงค์หลัก
ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มส่วนมากชอบอาหารทานเล่น มีเพื่อนเป็นส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้ออาหาร ใช้เวลาในการซื้ออาหารตอนเย็น จากตลาดหน้าพระธาตุ ซึ่งได้รับข้อมูล
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จากเพื่อนและญาติ และวางแผนในการใช้จ่ายน้อยกว่า 500 บาท ข้อเสนอแนะในการศึกษามี
ดังนี้ นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารริมบาทวิถีมากขึ้น เนื่องจากมีความ
สะดวกรวดเร็วและราคาถูกกว่าร้านอาหาร จึงเป็นช่องทางให้ผู้จำหน่ายอาหารสามารถสร้างอัต
ลักษณ์และคุณภาพในการบริการที่ดี จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนั กท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 2) นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญในเรื่องของด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากเกิด
สถานการณ์ Covid 19 ทางผู้จำหน่ายอาหารจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
โดยทางร้านจะต้องมีมีเจลล้างมือให้บริการและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
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