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การศึกษาเรื่องการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อร้านอาหารไทย
ของผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ และความสัมพันธ์กับปัจจัยภูมิหลัง
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Abstract

T

his paper is a part of an on-going dissertation on the Thai
cuisine in Singapore. The main purpose of this research project
is to delineate the sensory perception of Singaporean customers
of Thai restaurants in Singapore so as to better understand their
implications for policy initiatives that could guide a more efficient
operation of Thai restaurants abroad, especially in terms of brand
loyalty building strategies. Due to its relative sophistication, a case
study of the prospects and problems of Thai restaurants in Singapore
is likely to be of interesting applications in the emerging ASEAN
Economic Community, where cultural, demographic, and income
diversities are so great. This research combines qualitative and
quantitative methods such as Focus Group Interview and Survey Research.
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The focus group research found that Singaporeans are
very familiar with Thai cuisine, both in Singapore and in Thailand.
All participants have expressed a strong preference of Thai cuisine
on the basis of its relative sophistication of delicious taste,
sophisticated spices and herbs, and excellent service.
The survey research has found that Singaporean
consumers have developed a sensory perception of

Thai restaurants in all 5 senses. In terms of sex, age,
profession, income, and education, no differences in
sensory perception are detected, but sensory perception
is found among consumers on the basis of religious
differences, especially those with faith in Hindu
who are comparatively sensitive to sight, touch, and
smell.

บทคัดย่อ

ภาพรวมของความคิดเห็นผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ต่อร้าน
อาหารไทยในประเทศสิงคโปร์ว่าสามารถรับรู้ทางประสาท
สัมผัสได้ทงั้ 5 มิติ และผลการวิเคราะห์สถิตชิ วี้ า่ ปัจจัย
ภูมหิ ลังในเรือ่ งเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
ไม่มผี ลกับการรับรูท้ างประสาทสัมผัส แต่ปจั จัยภูมหิ ลัง
ศาสนามีผล โดยมีเฉพาะศาสนาฮินดูที่มีการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัสแตกต่างจากศาสนาอืน่ ๆ และผูไ้ ม่นบั ถือ
ศาสนา

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวกับร้าน
อาหารไทยในประเทศสิงคโปร์ วัตถุประสงค์หลักคือ
ศึกษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อร้านอาหารไทยของ
ผูบ้ ริโภคชาวสิงคโปร์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคชาวสิงคโปร์เกี่ยวกับ
ร้านอาหารไทยและปัจจัยภูมหิ ลังของผูบ้ ริโภค ความเข้าใจ
ที่ได้จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการพัฒนาการ
ดำเนินการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ การวิจยั ครัง้ นี้
คำนึงถึงบริบทการเกิดขึ้นของชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) จึงเลือกศึกษาร้าน
อาหารไทยในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นตัวแทน
ของประเทศอาเซี ย นที่ ดี ใ นแง่ ข องการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
และการเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื การสัมภาษณ์กลุม่
(Focus group) และการวิจยั เชิงสำรวจด้วยแบบสอบถาม
(Survey questionnaire) ผลวิจยั ทีน่ ำเสนอนีเ้ ป็นผลวิจยั
จากการสัมภาษณ์กลุม่ สถิตเิ ชิงพรรณนา และ
ผลการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม พบว่ า ชาวสิ ง คโปร์ มี
ความคุ้นเคยกับอาหารไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศ
สิงคโปร์และในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกลุ่มสัมภาษณ์
ทุกคนต่างแสดงความชอบต่ออาหารไทยในเรื่องรสชาติ
ที่อร่อย ส่วนผสมของเครื่องเทศและสมุนไพร การให้
บริการที่แตกต่าง ผลการวิจัยส่วนการสำรวจทำให้เห็น

ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร และตำหรับอาหาร
ของประเทศไทย
ในกลุ่ ม ประเทศผู้ ผ ลิ ต อาหารของโลก นั บ แต่
อดีตมานั้น ประเทศไทยนับเป็นแหล่งผลิตและส่งออก
สินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุด
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยระหว่างปี พ.ศ. 25042543 ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกอาหารอันดับที่ 15 ของ
โลก คิดเป็นมูลค่าโดยเฉลีย่ ในระยะ 10 ปี อยูท่ ี่ 3,378
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดยมี ส หรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ผู้ ส่ ง ออก
อาหารรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ย
10 ปีคอื 31,461 ล้านเหรียญสหรัฐ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2000) จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2551 ไทยขยับขึน้ เป็นผูส้ ง่ ออกอาหารอันดับที่ 13
ของโลก คิดเป็นมูลค่า 23,864 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 8 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของ
มูลค่าการส่งออกอาหารโลก)
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ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารจำแนกตามประเทศปี 2545-2550
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(หน่วย : พันล้านบาท)

2545 2546 2547 2548 2549 2550
สหภาพยุโรป (15)
189,177 231,096 261,806 275,332 301,026 357,401
สหรัฐอเมริกา
50,263 55,499 57,421 59,762 66,740 85,846
บราซิล
15,956 19,967 26,020 29,468 34,147 41,123
สาธารณรัฐประชาชนจีน
15,815 18,926 20,483 24,363 28,016 32,987
แคนาดา
17,218 19,235 22,584 23,075 25,418 29,802
อาร์เจนตินา
11,602 14,542 16,378 18,434 20,503 27,761
ไทย
10,020 11,477 12,583 13,000 15,038 19,395
ออสเตรเลีย
12,902 12,277 17,300 16,528 17,247 17,052
อินโดนีเซีย
6,204
6,631
8,356
9,496 11,177 15,953
มาเลเซีย
6,354
8,225
9,208
8,865 10,086 14,851
โลก
737,568 489,038 561,338 606,889 670,245 812,859
สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารของไทย
1.36
2.35
2.24
2.14
2.24
2.39
ต่อมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารโลก
ทีม่ า : Global Trade Atlas อ้างอิงจาก แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
นับตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และโดยเฉพาะใน
ช่วงสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา ตำหรับอาหารไทย (Thaicuisine)
ได้รบั การยอมรับในระดับโลก (Sriwattana, Resurreccion,
Haruthaithanasan, & Chompreeda, 2002) และผลสำรวจ
ชีว้ า่ เมือ่ เปรียบเทียบกับอาหารชาติตา่ งๆ ในโลก ตำหรับ
อาหารไทยได้รบั การนึกถึงก่อนเป็นอันดับ 4 เมือ่ ผูบ้ ริโภค
นึกถึงอาหารต่างชาติในโลก (Sunanta, 2005) เมื่อปี
พ.ศ.2554 ซีเอ็นเอ็น โก (www.cnngo.com) เว็บไซต์
ชื่อดังที่ให้ข้อมูลแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
ทีส่ ำคัญทัว่ โลก ประกาศผลสำรวจหัวข้อ World’s 50 most
delicious foods หรือ 50 สุดยอดอาหารที่อร่อยที่สุด
ในโลก ประกาศว่า ‘แกงมัสมัน่ ’ ของไทย ถูกโหวตจากคน
ทั่วโลกให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดของมนุษยชาติ นอกจาก
มัสมั่นจะได้อันดับหนึ่งแซงหน้าพิซซ่าของอิตาลี ที่อยู่
ในอันดับ 2 และเหนือกว่าซูชิ ของญีป่ นุ่ ทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 4
รวมไปถึงเบียดเป็ดปักกิง่ ของจีนในอันดับ 5 ด้วย แล้ว
ยังมีอาหารไทยอีกหลายชนิด ติดผลโหวตใน 50 อันดับด้วย

ได้แก่ น้ำตกหมู อยูอ่ นั ดับที่ 19 ส้มตำ อันดับที่ 46
ขณะที่ เมนูฮติ อย่าง ต้มยำกุง้ อยูใ่ นอันดับที่ 8 (กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554)
แน่นอนว่า กลไกทีผ่ ลักดันตำหรับอาหารไทยให้
ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงในระดับนี้ นอกจาก
จะมาจากการดำเนินการของร้านอาหารไทยในประเทศ
จากการที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น จำนวนมากเดิ น ทางมา
ท่ อ งเที่ ย วยั ง ประเทศไทยเป็ น จำนวนมากในแต่ ล ะปี
การขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของร้ า นอาหารไทยใน
ต่างประเทศก็เป็นกุญแจสำคัญสำหรับปรากฏการณ์เหล่านี้
การส่งเสริมร้านอาหารไทยไปต่างประเทศ
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้รัฐบาลไทยมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of
the World) โดยมุง่ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มกี าร
ขยายตัวของร้านอาหารไทยจำนวนมาก ไปยังต่างประเทศ
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ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ริเริ่มดำเนินการ
มาก่อนโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ในโครงการชื่อ“โครงการส่งเสริมภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ไทยทั่ วโลก” ซึ่ งในขณะนั้ นได้ ก ำหนดเป้ า หมายให้
จำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศขยายตัวเพิม่ ขึน้ จาก
5,000 แห่ง ในปี 2541 เป็น 8,000 แห่ง ในปี 2547
โดยมีแนวทางการส่งเสริม ดังนี้
1. เพื่ อให้ ร้ า นอาหารไทยเป็ น ช่ อ งทางในการ
จำหน่ายข้าวไทย โดยการขอความร่วมมือให้รา้ นอาหาร
ไทยใช้ขา้ วไทย
2. สนับสนุนให้ร้านอาหารไทยเป็นช่องทางการ
จำหน่ายและประชาสัมพันธ์สนิ ค้า OTOP และ SMEs
โดยขอความร่วมมือ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยในการ
ตกแต่งร้าน
3. ให้ร้านอาหารไทยเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ของอุตสาหกรรมอาหารและภาพลักษณ์ประเทศไทย
4. สนับสนุนแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยของภาค
เอกชนให้ขยายตัวในต่างประเทศ
5. เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั ในต่างประเทศ
ต่อมาเมื่อโครงการนี้ได้กลายเป็นนโยบายของ
รัฐบาล ภายใต้ชื่อ โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เมื่อปี
พ.ศ. 2547 ได้มีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการโครงการ
ครัวไทยสูค่ รัวโลก ในการดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 25472551) ประกอบด้วย
1. สามารถเป็นผูส้ ง่ ออกสินค้าอาหารรายใหญ่ 1
ใน 5 ของโลก ภายใน 2-3 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้
รับความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด ด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัย
2. ผลักดันให้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของไทย
ตลอดจนเครือ่ งปรุงอืน่ ๆ สามารถส่งออกได้มากขึน้
3. เพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
เป็นศูนย์กระจายข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุด
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ และ
เป็นแหล่งขายสินค้า หนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์

4. สนับสนุนการเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ร้านอาหารไทยที่บริการ
อาหารรสชาติไทยแท้ รวมทัง้ มีมาตรฐานทีเ่ ป็นสากล
ผลการดำเนินงานโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
ระยะที่ 1 ซึง่ ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ.
2551 ก่ อให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของร้ า นอาหารไทยใน
ต่ า งประเทศจำนวนมาก โดยในช่ ว งเริ่ มโครงการปี
พ.ศ. 2548 ขณะนัน้ มีจำนวนร้านอาหารของไทยในต่าง
ประเทศจำนวน 6,954 ร้าน (“เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก...,”
2548) เมื่อดำเนินโครงการไปได้เกิดการขยายตัวของ
ร้านอาหารไทยจนกระทัง่ ในปีพ.ศ. 2549 มีการเปิดร้าน
อาหารไทยในต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 9,000 แห่ ง
(“ฟืน้ นโยบาย...,” 2552)
ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการรื้อฟื้นนำโครงการ
ครัวไทยสู่โลกขึ้นมาดำเนินการอีกครั้ง อาจเรียกชื่อว่า
โครงการครัวไทยสู่โลก ระยะที่ 2 มีเป้าหมายในการ
ดำเนินการต่อเนือ่ งจากโครงการครัวไทยสูโ่ ลก ระยะที่ 1
คือการผลักดันให้เกิดร้าน/ภัตตาคารอาหารไทยในต่าง
ประเทศ 20,000 ร้าน และขยายเครือ่ งหมาย Thai select
ให้กบั ร้านอาหารไทยทัว่ โลก ผลการดำเนินการของครัว
ไทยสู่โลก ระยะที่ 2 นั้น มีข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า ในปี
พ.ศ.2554 ร้ า นอาหารไทยในต่ า งประเทศมี ไ ม่ ต่ ำ กว่ า
11,800 ร้าน ประเทศทีม่ มี ากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก คือสหรัฐอเมริกา 5,786 ร้าน ออสเตรเลีย 1,352 ร้าน อังกฤษ
1,194 ร้าน เยอรมนี 620 ร้าน และประเทศญีป่ นุ่ 596 ร้าน
ปัญหาร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ
ครัวไทยสูค่ รัวโลกในปัจจุบนั
ธุรกิจร้านอาหารในระดับโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากทีด่ ำเนินการในลักษณะธุรกิจขนาดเล็กทีเ่ รียกว่า mom &
pop ไปสู่การจัดการโดยองค์กรระหว่างประเทศขนาดใหญ่
(Huge international corporations) ซึง่ มีมลู ค่ากว่าแสน
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ มีการขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์แฟรนไชส์

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2556

ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ทำให้การบริหารเกิดความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพและการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
เป็นช่องทางทีจ่ ะทำให้การสร้างตราสินค้าสามารถแจ้งเกิด
ในตลาดโลกได้ เ ป็ น อย่า งดี ตั ว อย่า งตราสิ น ค้ า เช่ น
McDonald’s สามารถพบเห็นได้ทกุ มุมของโลก ในขณะ
ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารจากประเทศไทยที่ผ่านมา
จะเป็นธุรกิจแบบครอบครัว มีการลงทุนเอง คือ เปิดโดย
คนไทยทีไ่ ด้เดินทางไปอาศัยหรือทำธุรกิจในต่างประเทศ
การขยายสาขาจะมีไม่มากนัก และไม่ได้เป็นร้านที่เป็น
ระบบสากลเหมือนระบบเฟรนไชส์ทวั่ ไป ยกตัวอย่างเช่น
ร้านบลูอีเลฟเฟ่น หรือกระทั่งร้านเอสแอนด์พีที่มีการ
เปิ ด สาขายั ง ต่ า งประเทศ แต่ ก็ ยั ง เป็ น ธุ ร กิ จในระบบ
ครอบครัว ด้วยระบบการจัดการและจำนวนสาขาไม่มากนัก
ดั ง ที่ นิ ฎ ฐา เศวตศิ ล า มณี โ ชติ ผู้ อ ำนวยการกอง
ส่งเสริมธุรกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
เคยให้สมั ภาษณ์ไว้ในนิตยสารผูจ้ ดั การ (กันยายน 2544)
ว่า "ทุกวันนีถ้ า้ เห็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศประสบ
ความสำเร็จมีหลายสาขาในรัฐเดียวกัน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นชาวต่างประเทศทั้งสิ้น เพราะเขาชำนาญในการทำงาน
เป็นระบบแบบธุรกิจ ในขณะที่คนไทยอาจจะเปิดร้าน
ขายอาหาร โดยไม่ตงั้ ใจให้เป็นธุรกิจ เพียงแต่อาจจะไป
เรียนหรือไปทำงานอยูท่ นี่ นั่ การขยายสาขาก็อาจจะเป็น
เครือญาติมากกว่า" (“น่าเสียดายชาวสยาม !...,” 2551)
จากปัญหาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า หากต้องการ
ส่ งเสริมให้อุตสาหกรรมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
แข่งขันได้ และมีการขยายตัวต่อไป การหาองค์ความรู้เรื่อง
การสร้างตราสินค้าทีม่ คี วามเหมาะสมจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญมาก
ความท้าทายสำคัญ ของการศึกษาแนวทางการสร้าง
ตราสินค้าร้านอาหารไทย ในบริบทการเกิดขึ้นของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Association
of South East Asian Nations : ASEAN)
ในบริบทของการเกิดขึ้นของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Association of South
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East Asian Nations : ASEAN) นัน้ มีเสาหลักทีส่ ำคัญ
ที่ต้องบรรลุคือการทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียว โดย
การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งถือเป็นเสา
หลักสำคัญในการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ.2558)
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ (บรูไน
ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์
และไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) จะต้อง
ทยอยลดภาษีนำเข้าสินค้าของประเทศตนลงจนกลาย
เป็น 0% ทัง้ หมดในปี 2558 "ยกเว้น" สินค้าอ่อนไหว
บางรายการ เพื่อนำไปสู่การค้าไร้พรมแดน ทั้งยังต้องสร้าง
ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการเมื อ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรม
ซึ่งเป็นเสาหลักอีก 2 ด้านเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งภายใน
กลุ่ ม ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การรวมกลุ่ ม
ของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน ทั้งนี้กลุ่มประเทศอาเซียนเก่า
6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย ได้เป็นกลุม่ ทีน่ ำร่องเปิดเสรี
การค้าในภูมภิ าคอาเซียน (อาฟตา) ก่อนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553
ทีผ่ า่ นมา
ด้วยเหตุนี้ การสร้างตราสินค้าให้กับสินค้าจาก
ประเทศไทยจึงกลายเป็นวาระทีเ่ ร่งด่วนมากยิง่ ขึน้ ในงาน
สัมมนาเรื่อง "เอฟทีเอ โอกาสและความท้าทายของ
แบรนด์ ไ ทย" ซึ่ ง จั ดโดยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ตรา
สินค้าไทย หอการค้าไทย เมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2552
คณะกรรมการส่งเสริมตราสินค้าไทย หอการค้าไทย ได้
มีการเสนอว่าการเปิดเสรีทางการค้าภายใน AFTA ในปี
2553 และการเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี
2558 นัน้ ต้องอาศัยการทำงานของภาครัฐและเอกชนที่
ต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจน มี ก ารร่ ว มโดยกลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุม่ ท่องเทีย่ ว และกลุม่ โลจิสติกส์
ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ และจำเป็นสำหรับ
การลดต้นทุนการผลิตและการค้า ต้องโฟกัสดูทศิ ทางว่า
ต้องการให้โลกรูจ้ กั สินค้าไทยอย่างไร (“AFTA โอกาส
และ...,” 2552)
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แนวคิดการสร้างตราสินค้าด้วยประสาทสัมผัส : แนวทาง
การสร้างตราสินค้า ที่อยู่บนจุดแข็งของอาหารไทยและ
ร้านอาหารไทย
สิ่งที่น่าสังเกตคือ การที่อาหารไทยได้รับการ
โหวตเป็นอันดับหนึ่งของอาหารโลกนั้น มาจากความ
ประทับใจใน “การรับรูเ้ รือ่ งรสชาติ” อันเป็นเอกลักษณ์
ดังปรากฏเหตุผลที่มัสมั่นของไทย ได้รับการยกย่องนั้น
เว็บไซต์ซเี อ็นเอ็นระบุวา่ เป็นเพราะมัสมัน่ ของไทยเป็น “ราชา
แกงกะหรี”่ และอาจเป็น “ราชาแห่งอาหารทัง้ ปวง” ทัง้ นี้
ด้วยความเผ็ด มันกะทิ หวานปนเปรีย้ ว ผสมผสานกัน
อย่างลงตัว จึงได้รบั เลือกให้เป็นแชมป์อาหารโลก ส่วน
ต้มยำกุง้ ซึง่ ได้รบั อันดับ 8 นัน้ ได้อธิบายไว้วา่ “ต้มยำ
กุ้งของไทย เลิศรสด้วยกุ้ง เห็ด มะเขือเทศ ตะไคร้
ข่า ใบมะกรูด และปกติจะใส่น้ำกะทิเพิ่มความข้นมัน
เสิร์ฟร้อนๆ รสชาติเปรี้ยว เค็ม เผ็ด ตามด้วยหวาน
ที่สำคัญคือราคาถูก (“World's 50 most delicious...,”
2011)
นอกจากความโดดเด่นต่อการรับรู้เรื่องรสชาติ
แล้ว อาหารไทยยังโดดเด่นต่อการสร้างการรับรู้ทาง
“ประสาทสัมผัส” อืน่ ๆ ทัง้ การได้กลิน่ การมองเห็น
การสัมผัส ดังปรากฏในคำอธิบายถึงอาหารไทยไว้ว่า
“เอกลักษณ์ของอาหารไทย คือ ความหลากหลายทั้ง
รสชาติ และส่วนประกอบ (เครือ่ งปรุง) โดยเน้นว่าเป็น
อาหารทีม่ คี รบทุกรส ทัง้ เปรีย้ ว หวาน มัน เค็ม และ
เผ็ด มีความกลมกล่อมและลงตัว ไม่มรี สใดโดดเด่นมาก
จนเกินไป มีกลิน่ หอมจากสมุนไพร และเครือ่ งเทศเป็น
ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง...ทั้งยังมีสีสัน และความ
ประณีตในการประกอบอาหารและการจัดแต่ง ซึ่งต่าง
จากอาหารประจำชาติอื่นๆ” (ประหยัด สายวิเชียร,
2547) จึ ง กล่ า วได้ ว่ า อาหารไทยเป็ น ตำหรั บ อาหาร
ที่สร้างการรับรู้ทางประสาทสัมผัสได้ครบถ้วน ซึ่งได้
ร่ ว มกั น ก่ อให้ เ กิ ด ประสบการณ์ อั น น่ า จดจำแก่ ผู้ ที่ ไ ด้
สัมผัส
ในขณะที่อาหารไทย หรือร้านอาหารไทยซึ่งมี

จุดเด่นอย่างยิ่งในด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ดังมี
หลักฐานจากผลสำรวจความพอใจของผู้บริโภคทั่วโลก
ต่อเมนูตา่ งๆ ของอาหารไทยทีไ่ ด้เสนอไปช่วงต้น และ
ผลการวิจัยจำนวนมากที่ชี้ว่าประสาทสัมผัสที่ผู้บริโภค
รับรูต้ อ่ อาหารไทย ทัง้ รสชาติ กลิน่ สัมผัส ทำให้เกิด
ความประทับใจ ต่ออาหารไทย และร้านอาหารไทย
(กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน, 2548 ; แก้วอ่อน, 2550 ; สนง.ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ, 2553) กลับไม่มกี ารศึกษาวิจยั การรับรู้
ทางประสาทสั ม ผั ส และความเชื่ อ มโยงสู่ ก ารสร้ า ง
ตราสินค้าเลย
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ า น
ประสาทสัมผัส การสร้างประสบการณ์ และการสร้าง
ตราสินค้า ทำให้เห็นกระแสความสนใจในการเชือ่ มโยง
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อการสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า (Schmitt, 1999) และการสร้างตราสินค้า
(Lindstrom, 2005) และโดยงานวิจัยของ Lindstrom
(2005) ที่ ไ ด้ พิ สู จ น์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้
ทางประสาทสัมผัส และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
จนนำไปสู่ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งตราสิ น ค้ า ด้ ว ย
ประสาทสัมผัสขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ จะใช้แนวทางของ
ทฤษฎีดงั กล่าว ในการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภค
ชาวสิงคโปร์ที่มีต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัสในร้าน
อาหารไทยทีป่ ระเทศสิงคโปร์
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมหิ ลัง
ของผู้บริโภคร้านอาหารไทยชาวสิงคโปร์ กับการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส (Sensory Perception)

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะผู้ บ ริ โ ภค
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ชาวสิงค์โปรที่เคยรับประทานอาหารไทยในร้านอาหาร
ไทยที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง
15 - 64 ปี จำนวนขัน้ ต่ำ 400 แบบสอบถาม เพือ่ วัดการรับรู้
ทางประสาทสัมผัสต่อร้านอาหารไทยและความภั ก ดี
ต่อตราสินค้าร้านอาหารไทย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเรือ่ งการรับรูท้ างประสาทสัมผัส (Sensory
Perception)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์

แนวคิดเรื่องการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (Sensory
Perception)
การรับรูท้ างประสาทสัมผัส (Sensory Perception)
ในการทำความเข้าใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัส
จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ประสาทสัมผัส
(Sense) และกระบวนการทางประสาทสัมผัสของมนุษย์
(The human sensory processes) ดังนี้
ประสาทสัมผัส (Sense) คือ ความสามารถทาง
กายภาพของสิง่ มีชวี ติ ทีน่ ำเข้าปัจจัยทีใ่ ช้สำหรับการรับรู้
(Provide inputs for perception) หรือ ข้อมูลจากสิง่ แวดล้อม
ผ่านทางอวัยวะรับสัมผัส (Sense organs) เช่น ตา (Eye), หู
(Ear), จมูก (Nose) ซึง่ แต่ละอวัยวะเป็นส่วนหนึง่ ของ
ระบบประสาทสัมผัส (sensory system) ซึ่งจะนำเข้า
ข้อมูลด้านประสาทสัมผัส และส่งต่อไปสู่สมอง (Martin,
1985)
เมือ่ ข้อมูลทางประสาทสัมผัส (Sensory inputs)
ทีซ่ บั ซ้อนเหล่านัน้ ได้เข้าสูก่ ระบวนการประสานข้อมูล
การระลึกได้ และการตีความ จึงเรียกว่า เกิดการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส (Sensory Perception) (Pinel, 1993)
ต่อสิง่ แวดล้อม/วัตถุ เช่น โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ดอกไม้ ตึก
ในรูปของประสบการณ์การมองเห็น (Sights experiences)
การได้ยนิ (Sounds experiences) การได้กลิน่ (Smells
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experiences) การรูร้ ส (Taste experiences) และการสัมผัส
(Touch experiences) จึงกล่าวได้ว่าความเข้าใจของมนุษย์
ที่มีต่อโลกทั้งหมด เกิดจากการมีประสบการณ์ผ่านประสาท
สัมผัสทัง้ สิน้ (Martin, 1985)
ทฤษฎีสร้างตราสินค้าด้วยประสาทสัมผัส (Sensory
Branding)
งานวิจัยของ Lindstrom (2005) ในโครงการ
ประสาทสัมผัสแบรนด์ได้พสิ จู น์วา่ ประสาทสัมผัส มีผล
กับประสิทธิผลของตราสินค้า จากการศึกษาพบว่า องค์กร
เจ้าของสินค้าที่ Lindstrom นำมาใช้ในงานวิจยั จะทำการ
สือ่ สารตราสินค้าโดยใช้ประสาทสัมผัสเพียง 2 ด้านคือ
การมองเห็นและการได้ยนิ สูงถึงร้อยละ 99 ในขณะทีผ่ ล
การวิจยั ระดับโลกของเขาชีว้ า่ ประสาทสัมผัสการได้กลิน่
สร้างความผูกพันต่อแบรนด์สงู ถึงร้อยละ 75
เขาเสนอว่าการสร้างแบรนด์จะไปไกลกว่าแค่
ยุคที่ 2 คือการมุง่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
แต่เข้าสู่การสร้างแบรนด์ที่มีลักษณะที่เขาเรียกว่า ข้อเสนอ
ขายแบบองค์รวม (The Holistic Selling Proposition:
HSP) ซึง่ แบรนด์ทสี่ ร้างตามแนวทางนี้ (HSP brands)
จะไม่ยึดติดกับธรรมเนียมดั้งเดิม แต่รับเอาคุณลักษณะ
แบบศาสนา เพือ่ จะมีอทิ ธิพลต่อแนวคิดการสร้างแบรนด์
ทรงพลังด้วยประสาทสัมผัสแบบองค์รวม ในการเผยแพร่
ข่ า วคุ ณ ลั ก ษณะของ HSP brand ที่ แ ท้ จ ริ ง จะไม่ มี
ศูนย์กลางที่โลโก้ แต่พลังของมันจะฝังในทุกส่วนของ
แบรนด์ ทั้งทางสาร (Message) เสียง (Sound) กลิ่น
(Smell) สัมผัส (Touch) ซึง่ ทำให้คณ
ุ รูว้ า่ มันคืออะไร
หลักในการพิจารณาว่า แบรนด์หนึ่งๆ มีศักยภาพ
ในการสร้างการรับรู้ทางสัมผัสทั้ง 5 ด้านอย่างไรให้
ทำการวาดกราฟที่แสดงถึงระดับความรู้สึกของแบรนด์
ตามแบบจำลอง “เซนโซแกรม” (Sensogram) ในทีส่ ดุ
จึงเกิดเป็นโมเดลที่เรียกว่าโมเดลการสร้างตราสินค้าด้วย
ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า (5-D sensory branding model)
แนวคิ ด เรื่ อ งการสร้ า งตราสิ น ค้ า ด้ ว ยประสาทสั ม ผั ส
(Sensory Branding) สนับสนุนให้แบรนด์วาดกราฟที่
แสดงถึงระดับความรู้สึกของแบรนด์ตามแบบจำลอง
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“เซนโซแกรม” (Sensogram) ออกมา ซึ่งแบบจำลอง
เซนโซแกรมนี้ จะเป็นตัวบรรยายถึงความน่าสนใจของ
แบรนด์ในมิติทางประสาทสัมผัส ทั้งในแง่การมองเห็น
การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรู้รส และการสัมผัส
(แล้วแต่วา่ แบรนด์นนั้ จะเลือกสือ่ สารในกีม่ ติ สิ มั ผัส) ซึง่
Lindstrom ชีว้ า่ มิตทิ างประสาทสัมผัส ต่างๆ เหล่านีจ้ ะ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ขึ้น ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาการ
สือ่ สารผ่านมิตทิ างประสาทสัมผัสนัน้ จึงควรพิจารณาว่า
ได้กอ่ ให้เกิดภาพลักษณ์ทมี่ คี วามชัดเจนเพียงใด แตกต่าง
อย่างเด่นชัดเพียงใด น่าจดจำหรือไม่ และสร้างภาพลักษณ์
ทีต่ รงกันระหว่างผูบ้ ริโภคกับแบรนด์หรือไม่
การสร้างตราสินค้าด้วยประสาทสัมผัสของ Lindstrom
(2005) ตาม “ปรัชญาการตีแบรนด์ให้แตกเป็นเสีย่ งๆ”
(The Smash Your Brand philosophy) ทีใ่ ห้เจ้าของแบรนด์
พิจารณาทุกจุดสัมผัสของแบรนด์แล้วสร้างหรือรักษาให้
ทุ ก ประสาทสั ม ผั ส ตา หู จมู ก ปาก (เท่ า ที่ มี ใ น
จุดสัมผัสนั้น) ผสานกันเพื่อมุ่งสร้างหรือรักษาภาพลักษณ์
ของแบรนด์(Image of the brand) โดยแต่ละประสาท
สั ม ผั ส จะต้ อ งแสดงบทบาทราวกั บ ทำหน้ า ที่ เ ป็ น ตรา
สินค้า (Logo) ของแบรนด์นนั้ ทีเดียว และเมือ่ เจ้าของ
หรือผู้บริหารตราสินค้าสามารถรักษาการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสในแต่ละจุดนั้นให้มีความมั่นคง การรับรู้ทางประสาท
สัมผัสทีม่ นั่ คง (Sensory consistency) นัน้ จะก่อให้เกิด
ความภักดีขนึ้
ตามแนวคิดของ Lindstrom (2005) ทีใ่ ห้แต่ละ
ประสาทสัมผัสจะต้องแสดงบทบาทราวกับทำหน้าทีเ่ ป็น
ตราสินค้า (Logo) ของแบรนด์นั้น จึงประเมินได้ว่า
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสในแต่ละจุดสัมผัสนั้นทำหน้าที่
เปรียบได้กบั เป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า (Identity of
the brand) ซึง่ หากเป็นดังนัน้ ก็จะสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bartholme และ Melewar (2009,2011) ทีเ่ สนอ
ให้นำแนวคิดเอกลักษณ์ทางประสาทสัมผัส (The sensory
identity) เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของตัวแปรเอกลักษณ์องค์กร
แบบดัง้ เดิม (The corporate visual identity construct)
ที่มีเพียงประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ทั้งนี้ Bartholme

และ Melewar (2009) พัฒนาแนวคิดเรื่องเอกลักษณ์
ทางประสาทสัมผัส (The sensory identity) มาจาก
แนวคิดของ Pines (2007) ทีอ่ ธิบายถึงประสาทสัมผัส
5 ด้าน ได้แก่การมองเห็น การได้ยนิ การสัมผัส การดมกลิน่
การลิม้ รส โดยเขาเสนอว่าให้ทำการกำหนดตัวแปรเอกลักษณ์
ขององค์กรใหม่ ให้อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการประสาท
สัมผัสของมนุษย์ (Based on the principle of human
senses) 5 ด้านดังกล่าว โดยเอกลักษณ์ขององค์กรใหม่นี้
ยังคงทำหน้าทีส่ อื่ ความหมาย ตามทีอ่ งค์กรต้องการทีจ่ ะให้
เป็นทีร่ จู้ กั โดยเอกลักษณ์เหล่านีก้ อ็ นุญาตให้คนทัง้ หลาย
ได้อธิบาย (Describe) จดจำ (Remember) และสร้างความ
สัมพันธ์ (Relate to it) กับองค์กรได้
ในการศึกษาผู้วิจัยจะทำการศึกษาการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัส ในจุดสัมผัสหลักๆ ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจ
กลับมาใช้บริการหรือความภักดี ได้แก่ อาหาร (Food),
บริการ (Service), สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
environment) (Jang & Namkung, 2009; Ha & Jang,
2010; Pantelidis, 2010; Jeong & Jang, 2011) ก่อน
จะนำมาสรุปเป็นการรับรูท้ างประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้าน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยภูมิหลัง
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546: 204-205)
เสนอแนวคิดว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ
วงจรชีวติ ครอบครัว อาชีพ รายได้ การศึกษา เหล่านี้
เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ปรมะ สตะเวทิน (2546: 105) ได้เสนอว่า คน
ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทาง
จิตวิทยาต่างกันด้วย โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้
1. เพศ เพศชายและหญิ ง มี ค วามต่ า งกั น
ในเรื่ อ งความคิ ด ค่ า นิ ย ม และทั ศ นคติ ทั้ ง นี้ เ พราะ
วัฒนธรรมและสังคมจะกำหนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนสองเพศไว้ตา่ งกัน
2. อายุ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ค นต่ า งกั นในเรื่ อ ง
ความคิ ด และพฤติ ก รรม คนที่ อ ายุ น้ อ ยมั ก จะมี ค วามคิ ด
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เสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี มากกว่า
คนอายุ ม าก ในขณะที่ ค นอายุ ม ากมั ก จะมี ค วามคิ ด ที่
อนุรกั ษ์นยิ ม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกใน
แง่ที่ร้ายกว่าคนที่อายุน้อย เนื่องจากผ่านประสบการณ์
ชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน
3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ทำให้คนมีความคิด
ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการ
ศึกษาสูง จะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี
เพราะเป็นผู้กว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี เป็นคนที่ไม่เชื่อ
อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหี ลักฐานหรือเหตุผล ต่างจากคนทีม่ ี
การศึกษาต่ำ
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึงอาชีพ
รายได้ และสถานภาพทางสังคมของบุคคล มีอิทธิพล
สำคัญต่อปฏิกริ ยิ าของผู้รบั สารต่อผูส้ ง่ สาร เพราะแต่ละ
คนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและ
เป้าหมายทีต่ า่ งกัน
นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ยังมีเรื่องปัจจัยเรื่อง
ศาสนา ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
บริโภคของมนุษย์มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั Lindridge
(2010) ทำวิจัยและพบว่าแม้ในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
เชื้อชาติรองอยู่ภายใต้สังคมใหญ่ แต่เมื่อนับถือศาสนา
ต่างกันก็มผี ลต่อการบริโภคทีต่ า่ งกัน
เมื่อพิจารณาตัวแปรศาสนากับการบริโภคอาหาร
Dugan (1994) เห็นว่าศาสนาและอาหารเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์
สำคัญๆ ของชีวติ เช่น เมือ่ มีเด็กเกิดใหม่ในบ้าน เมือ่ เด็กจะ
เติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เมื่อผู้คนจะแต่งงาน หรือแม้
กระทั่ ง เมื่ อ ถึ ง วาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี้
มักจะถูกบันทึกผ่านกิจกรรมทางศาสนาและการเลี้ยง
อาหารแก่ผู้ร่วมงาน ดังนี้ ศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญ
สำหรับปัจเจกและชุมชนในการเลือกและบริโภคอาหาร
การปฏิบัติทางศาสนาและคำสอนได้เป็นสิ่งสำคัญใน
การสนับสนุนและเป็นข้อห้ามต่ออาหารที่แตกต่างกัน
ซึ่ งในประเทศสิ ง คโปร์ เ องมี ป ระชากรหลายเชื้ อ ชาติ
ทำให้มีผู้นับถือศาสนาต่างๆ คือ ศาสนาพุทธ ศาสนา
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ฮินดู คริสต์ศาสนา และลัทธิเต๋า จึงมีโอกาสอย่างมาก
ที่คนที่นับถือศาสนาต่างกัน อาจมีการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสต่ออาหารไทยต่างกันได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงรวม
ตัวแปรนีเ้ ข้ามาพิจารณาด้วย

ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อ
ร้านอาหารไทย ของผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ และความ
สัมพันธ์กับปัจจัยภูมิหลัง” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
2 ลักษณะ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์กลุม่ (Focus Group)
กับผู้บริโภคชาวสิงค์โปรที่เคยรับประทานอาหารไทย
ในร้านอาหารของผู้ประกอบการไทยที่ประเทศสิงคโปร์
จำนวน 1 กลุม่ 2) การวิจยั เชิงสำรวจ (Survey research)
ซึง่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศในอาเซียน(กำหนดเป็น
ประเทศสิ ง คโปร์ ) ทั้ ง ชาย และหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง
15-64 ปี ที่มีพฤติกรรมการทานอาหารจากร้านอาหาร
ของผูป้ ระกอบการไทยภายใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา จำนวน
423 คน เพื่ อ วั ด การรั บ รู้ ป ระสาทสั ม ผั ส ตราสิ น ค้ า
การเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้ประสาทสัมผัสตราสินค้า
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้า

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ที่ 1
1. ผลการวิ จั ยในส่ ว นการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (Focus
Group)
การรับรูท้ างประสาทสัมผัสต่ออาหารไทย
ผู้วิจัยได้สอบถามว่าความนิยมต่ออาหารไทยใน
ประเทศสิงคโปร์นั้นถือว่าเป็นที่นิยมหรือยัง ผู้ร่วมการ
สัมภาษณ์กลุ่มเห็นตรงกันว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมแล้ว
ในสิงคโปร์ เมื่อถามต่อว่าความนิยมดังกล่าวเป็นเพียง
แฟชัน่ ทีม่ าเพียงชัว่ คราวหรือไม่ ผูร้ ว่ มการสัมภาษณ์กลุม่
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ตอบตรงกันว่าความนิยมของชาวสิงคโปร์ที่มีต่ออาหารไทย
มิใช่เป็นเรื่องของแฟชั่น แต่อาหารไทยได้รับความนิยม
เพราะรสชาติอร่อยจริงๆ และความทีอ่ าหารไทย Spicy
ผลการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ชี้ ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ ท ำให้
ตำหรั บ อาหารไทยมี ค วามโดดเด่ น และแตกต่ า งจาก
ตำหรับอาหารชาติอื่น คือ รสชาติที่อร่อยมากๆ, การมี
4 รสชาติผสมผสานกันในแต่ละเมนู ได้แก่ เปรี้ยว
หวาน เค็ม และเผ็ด, การมีองค์ประกอบของเครื่องเทศ
และสมุนไพรทีแ่ ตกต่างจากตำหรับอาหารชาติอนื่ , การมี
หลายเมนู และมีความหลากหลาย สามารถเลือกใส่เนือ้
ไก่ เนือ้ หมู หรือเนือ้ ใดๆ ลงไปในแมนูใดก็ได้ ทำให้
ยิง่ หลากหลายยิง่ ขึน้ ต่างจากตำหรับอาหารชาติอนื่ ทีไ่ ม่คอ่ ย
หลากหลาย
เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้าน
อืน่ ๆ ได้ผลการวิจยั ดังนี้
- สีของอาหารไทยมีความสวยงาม น่าดึงดูดอย่างยิ่ง
ต่างจากอาหารชาติอนื่ ทีม่ กั มีสสี นั คล้ายกันในแต่ละเมนู
- คนไทยมีความประณีตบรรจงในการตกแต่ง
อาหารอย่างมาก
- ความโดดเด่นของอาหารไทย คือ กลิ่นและ
สัมผัสจากข้าวสวย รวมทัง้ ข้าวเหนียว ผูเ้ ข้าร่วมสัมภาษณ์
บอกว่ า คนสิ ง คโปร์ ช อบข้ า วไทยมาก และผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
สัมภาษณ์เชือ่ ว่าคนสิงคโปร์ 100% ทานข้าวไทย
- อาหารไทยมีรสชาติ และกลิน่ หอมจากเครือ่ งเทศ
ทีใ่ ช้
- อาหารไทยมีองค์ประกอบทางรสชาติที่ซับซ้อน
ทำให้เมือ่ เคีย้ วไป จะค่อยๆ ปลดปล่อยรสชาติทแี่ ตกต่าง
กันออกมา แตกต่างกันจากต้นจนปลาย ทำให้มปี ระสบการณ์
ทางรสชาติทดี่ อี ย่างยิง่
- อาหารไทยมีสมั ผัสทีพ่ เิ ศษ ทัง้ กรอบ นุม่ ละเมียด
- ผู้ร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มคนหนึ่งเอ่ยถึงความ
รู้สึกประทับใจต่อการที่อาหารไทยให้ผักมาก ต่างจาก
อาหารท้องถิ่นความแตกต่างของการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสต่ออาหารไทยทีป่ ระเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
ผูเ้ ข้าร่วมสัมภาษณ์กลุม่ ทุกคนต่างเคยรับประทาน

อาหารไทยที่ประเทศไทยและที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อให้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาหารไทยที่ประเทศ
ไทยและที่ประเทศสิงคโปร์ ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า
อาหารไทยที่สิงคโปร์ต่างจากอาหารไทยในประเทศไทย
คือเจือจางกว่า และบางร้านใส่ส่วนผสมที่ไม่ใช่ส่วน
ประกอบของอาหารไทย เช่ น ใส่ น้ ำ ส้ ม สายชู แ ทน
น้ำมะนาวในต้มยำ มีผเู้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ให้ความเห็น
ว่าผู้ดำเนินการอาหารไทยที่ทำอย่างนั้นอาจไม่ได้ตระหนัก
ว่าประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทยอยู่ใกล้กันมาก จึง
ทำให้คนสิงคโปร์รู้จักรสชาติที่แท้ของอาหารไทยเป็น
อย่างดี หากต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนิน
กิจการร้านอาหารไทยจึงควรซื่อสัตย์กับความแท้ของ
รสชาติและส่วนประกอบของอาหารไทย
ในเรื่องการปรับอาหารไทย ในเรื่องรสชาติเพื่อ
ให้เข้ากับรสนิยมคนสิงคโปร์
ในเรื่องการปรับอาหารไทย ในเรื่องรสชาติเพื่อ
ให้เข้ากับรสนิยมคนสิงคโปร์ ผู้เข้าร่วมกลุ่มสัมภาษณ์
คนหนึ่งกล่าวถึงการที่คนสิงคโปร์มีความตระหนักเรื่อง
สุขภาพมาก (Singaporeans are very health conscious.)
อาหารไทยทีส่ งิ คโปร์จงึ ไม่หวานเท่าทีป่ ระเทศไทย โดย
หากผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม ภาษณ์ ไ ด้ ม าทานอาหารไทยที่
ประเทศไทย ก็จะบอกให้ลดหวาน อย่างไรก็ดีไม่ได้
หมายความว่าคนสิงคโปร์ไม่กินหวานเลย ตัวอย่างเช่น
ผัดไทย ซึ่งเป็นเมนูเด่นของอาหารไทยก็เป็นเมนูที่มี
รสชาติ ห วานนำ แต่ ค นสิ ง คโปร์ ก็ ช อบ เมนู เ ช่ น หมี่
กรอบของไทยซึง่ หวานมาก คนสิงคโปร์กช็ อบ (ในการ
สัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ทานหมีก่ รอบ)
ในเรือ่ งรสชาติเผ็ด ผูร้ ว่ มกลุม่ สัมภาษณ์ยนื ยันว่า
คนสิงคโปร์ที่กินเผ็ด จะกินเผ็ดได้มาก จนกระทั่งอาจ
กล่าวได้ว่าอาหารไทยเผ็ดไม่เพียงพอสำหรับคนกลุ่มนี้
อย่ า งไรก็ ดี ผู้ วิ จั ยได้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในช่ ว งที่ เ ดิ น แจก
แบบสอบถามที่ประเทศสิงคโปร์ จึงได้สัมภาษณ์คน
สิงคโปร์ที่ยินดีตอบคำถามไปด้วย พบว่าคนสิงคโปร์
จำนวนมากพอสมควรที่ไม่ชอบรสชาติเผ็ด และมีความ
เชื่ อ ว่ า อาหารไทยเผ็ ด จึ ง ไม่ เ คยคิ ด ที่ จ ะลองทาน
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อาหารไทย เมือ่ ผูว้ จิ ยั ถามว่าทราบหรือไม่วา่ อาหารไทยมี
เมนูที่มีรสชาติจืดด้วย ซึ่งเขาจะสามารถทานได้ คนที่ให้
สัมภาษณ์ตอบว่าไม่ทราบ
	
2. ผลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ซึ่งเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
จำนวนกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 423 คน เมื่อ
จำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และเป็น
เพศชาย จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 เมื่อ
จำแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีอายุอยูใ่ นช่วง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลง
มาคือ ช่วงอายุ 25-33 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 และช่วง
อายุ 40-63 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามลำดับ
ในด้านอาชีพ กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาคืออาชีพ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีป่ รึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ อาชีพ
ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ คิดเป็นร้อยละ 12.5 เมือ่ จำแนกกลุม่
ตัวอย่างตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ผูท้ มี่ รี ะดับรายได้ ต่ำกว่า 30,000 SGDs คิดเป็นร้อยละ
48.7 รองลงมาคือผูท้ มี่ รี ะดับรายได้อยูร่ ะหว่าง 30,000 39,999 SGDs คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.6 และเป็ น ผู้ ที่
มีระดับรายได้มากกว่า 70,000 SGDs คิดเป็นร้อยละ
14.4
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จำแนกตามระดับ
การศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มากทีส่ ดุ เป็นจำนวนทัง้ สิน้ 215 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือผู้ที่มีการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร มีจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4
และผู้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ วุ ฒิ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ เตรี ย มเข้ า
มหาวิทยาลัย มีจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2
เมื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามศาสนาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มากที่สุด เป็นจำนวน
ทั้งสิ้น 191 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ
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ผูท้ ไี่ ม่นบั ถือศาสนา มีจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ
19.6 และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.2
ผลการวัดค่าการรับรู้ทางประสาทสัมผัสในร้าน
อาหารไทย
ในการศึกษาผู้วิจัยจะทำการศึกษาการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัส ในจุดสัมผัสหลักๆ ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจ
กลับมาใช้บริการหรือความภักดี ได้แก่ อาหาร (Food),
บริการ (Service), สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
environment) ก่อนจะนำมาสรุปเป็นการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การรับรูป้ ระสาทสัมผัส
ด้านรูป (2) การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรส (3) การรับรู้
ประสาทสัมผัสด้านสัมผัส (4) การรับรูป้ ระสาทสัมผัส
ด้านกลิ่น (5) การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านเสียงดังปรากฏ
รายละเอียดดังนี้
1. อาหาร (Food)
		 1.1 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรูป
		 ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ประสาทสัมผัส
ด้านรูปในอาหาร พบว่าการมองเห็นองค์ประกอบของ
เครือ่ งเทศ สมุนไพรมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดคือ 3.91 ลำดับสอง
คือ ภาพอาหารที่มีสีสวยและดึงดูด มีค่าเฉลี่ย 3.79
และ ภาพอาหารไทยที่มีความหลายหลาย มีค่าเฉลี่ย
3.13 ค่าเฉลีย่ รวม 3.61
		 1.2 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรส
		 ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ประสาทสัมผัส
ด้านรสในอาหาร พบว่า รสชาติทหี่ ลากหลายใน 1 จาน
คือ เปรีย้ ว หวาน เค็ม เผ็ด ผสมผสานอย่างลงตัวใน
แต่ ล ะเมนู มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 3.92 ลำดั บ สองคื อ
รสชาติของ เครือ่ งเทศ สมุนไพรมีคา่ เฉลีย่ 3.91 และ
รสชาติและอร่อย มีคา่ เฉลีย่ 3.90 ค่าเฉลีย่ รวม 3.91
		 1.3 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านกลิน่
		 ผลการวิจยั พบว่า การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้าน
กลิน่ ในอาหาร พบว่า กลิน่ เครือ่ งเทศ และสมุนไพรมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.91 ลำดับสองคือกลิ่นที่รื่นรมย์มีค่า
เฉลีย่ 3.87 กลิน่ ข้าวหอมมีคา่ เฉลีย่ 3.21 ค่าเฉลีย่ รวม 3.66
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		 1.4 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านเสียง
		 ผลการวิจยั พบว่าเสียงทีไ่ ด้ยนิ ระหว่างประกอบ
อาหารในร้านมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ 2.95 ลำดับต่อมาคือ
เสียงทีไ่ ด้ยนิ ระหว่างเคีย้ วอาหารมีคา่ เฉลีย่ 2.39 ค่าเฉลีย่
รวม 2.67
		 1.5 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านสัมผัส
		 ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ประสาทสัมผัส
ด้านสัมผัสในอาหาร พบว่า การสัมผัสถึงเครือ่ งเทศ และ
สมุนไพรมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดคือ 3.91 ลำดับสองคือลักษณะ
ผิวสัมผัส เมือ่ ทานอาหารเช่น กรอบ นุม่ ละเมียด มีคา่
เฉลี่ย 3,79 สุดท้ายคือสัมผัสจากข้าวมีค่าเฉลี่ย 3.21
ค่าเฉลีย่ รวม 3.63
2. บริการ (Service)
		 2.1 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรูป
		 ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีความสะอาดและ
เรี ย บร้ อ ยมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 3.86 ลำดั บ ต่ อ มาคื อ
พนักงานมีกริ ยิ าเป็นมิตร 3.80 พนักงานมีการแต่งกายดี
3.69 ค่าเฉลีย่ รวม 3.78
		 2.2 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านเสียง
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีนำ้ เสียงเป็นมิตรมี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ 3.80 พนักงานให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาหาร
ได้อย่างมีความรูม้ คี า่ เฉลีย่ 3.68 ค่าเฉลีย่ รวม 3.74
		 2.3 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านสัมผัส
		 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีน้ำเสียงและกิริยา
เป็นมิตรตามแบบฉบับคนไทย มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดคือ 3.80
ร้านอาหารนี้ ควรว่าจ้างบุคคลากรไทยเพราะพวกเขารู้วิธีที่จะ

นำเสนอบริการทีด่ เี ยีย่ มมีคา่ เฉลีย่ 3.66 ค่าเฉลีย่ รวม 3.73
3. สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
		 3.1 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรูป
ผลการวิจยั พบว่า มีบรรยากาศทีร่ า่ เริงและมีเสน่ห์
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.64 มีภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์
แตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยลำดับต่อมาที่ 3.46
ค่าเฉลีย่ รวม 3.55
		 3.2 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านกลิน่
		 ผลการวิจยั พบว่า กลิน่ ในร้านอาหารนีม้ คี วาม
รื่ น รมย์ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3.38 กลิ่ น มี ค วามเหมาะสม
มีคา่ เฉลีย่ เป็นลำดับถัดมาที่ 3.33 ค่าเฉลีย่ รวม 3.35
		 3.3 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านเสียง
		 ผลการวิจยั พบว่า เสียงดนตรีในร้านอาหารนี้
ไพเราะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.08 ลำดับต่อมาคือดนตรีที่
เปิดมีความเหมาะสม 2.97 เสียงในร้านอาหารนี้มีชีวิต
ชีวาและไม่ดงั เกินไป 2.89 ค่าเฉลีย่ รวม 2.98
		 3.4 การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านสัมผัส
ผลการวิจยั พบว่า ภายในร้านมีความสะอาดมีคา่
เฉลีย่ สูงสุดคือ 3.86 การตกแต่งภายใน มีคา่ เฉลีย่ 3.25
ค่าเฉลีย่ รวม 3.55
สรุปค่าเฉลี่ยการรับรู้ประสาทสัมผัสด้านรูป รส
กลิน่ เสียง สัมผัส รวมกันทัง้ จากอาหาร บริการ บรรยากาศ
ในร้านอาหารไทย ตัวอย่างการคำนวน เช่น ค่าเฉลี่ย
การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรูป (x) = ค่าเฉลีย่ ด้านรูป
ของอาหาร+ค่าเฉลีย่ ด้านรูปของบริการ+ ค่าเฉลีย่ ด้านรูป
ของบรรยากาศ

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้าน ของร้านอาหารไทยโดยรวม
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

การรับรู้
การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรูป
การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรส
การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านกลิน่
การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านเสียง
การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านสัมผัส

ค่าเฉลีย่ (x)
3.64
3.91
3.50
3.13
3.63

แปลค่า
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

1.
2.
3.
4.
5.

!"##,-#./1#23"03,45,3H/"7#.1
!"##,-#./1#23"03,45,3H/"7#3
!"##,-#./1#23"03,45,3H/"7!D<)7
!"##,-#./1#23"03,45,3H/"7'3N:+
!"##,-#./1#23"03,45,3H/"73,45,3

3.64
4"!
3.91
4"!
3.50
4"!
3.13
1"7!D"+
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2556 ...77
3.63
4"!

C57>"E0N) 1 !"#'1#N:-'0N:-!"##,-#./0"+1#23"03,45,3#/"7*"8"#90:;*+5./-#<=>?@"A3<+?=1#B0,/+ 5
H/"7

แผนภาพที่ 1 การเปรียบเทียบการรับรูท้ างประสาทสัมผัสร้านอาหารไทยของผูบ้ ริโภคชาวสิงคโปร์ทงั้ 5 ด้าน
!"##,-#.b1#23"03,45,3
Hb"7#.1a
4a
3a
!"##,-#.b1#23"03,45,3
Hb"73,45,3a

2a
1a

!"##,-#.b1#23"03,45,3
Hb"7#3a
Series1a

0a

!"##,-#.b1#23"03,45,3
Hb"7'3N:+a

!"##,-#.b1#23"03,45,3
Hb"7!D<)7a

'4()*E<G"#J"G"!?)"'VDN):!"##,-#./1#23"03,45,3P7C6)D2H/"7=H:>"E#A4 G2'8O79H/A)"DRH,-0N) 1

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการรับรู้ประสาทสัมผัส 2 กลุม่ โดยใช้สถิตใิ นการทดสอบ F-test แบบทางเดียว
'1Oา7นโดยภาพรวม
!"##,-#./1#23"03,
45,ว3่าลำดั
H/"7#3
):3.+!A)"!"##,
-#./1#23"03,
3H/ย"บการรั
7*()7Xบ#*+D+4"?(
*
ANOVA)
เพื่ อ เปรี4ย5,บเที
รู้ ท าง
ในแต่ละด้
จะเห็นได้
บที่ 1U%)+เป็4Nน?)"'VDN(One-way
-#./1#23"03,
45,3H/ซึ่"งมี7#.ค่า1เฉลี
'1O่ย7สูDRH,
3)A7DRH,ม-ผั0Nส) 3 ระหว่
'1O7!"##,
#23"03,
H/"73,
างกลุ-่ม#.ตั/1วอย่
างที่มีอ4ายุ5,3อาชี
พ 45,3 DRH,-0N)
การรั บ รู!"##,
้ ป ระสาทสั
ม ผั ส ด้ า นรส
ง กว่ า-0N) 2ประสาทสั
'1O7!"##,
#23"03,
45,3H/"อ7!D<
-3KHการศึ
0/":กษาแตกต่
'1O7!"##,างกั-น#./1ผลปรากฏว่
#23"03,4า5,ค่3าเฉลี
H/"ย่ 7'3N
ของ:+
การรับรู4ป้ ระสาทสั
มผั-สด้#.า/1นอื
น่ ๆ รองลงมาคื
การรั)7บCD2DRH,
รู้ รายได้
H,+มC3H+P8/
7P76"#"+0N
1 บรู้ทางประสาทสัมผัสของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ประสาทสั
ผัสด้านรูป'8Oเป็
นลำดับที่ 2 ) 2ส่วCD2C57>"E0N
นลำดับที่ 3 ) การรั
เป็ น การรั บ รู้ ป ระสาทสั ม ผั ส ด้ า นสั ม ผั ส ลำดั บ ที่ 4 อาชีพ รายได้ การศึกษาแตกต่างกันนัน้ ไม่มคี วามต่างกัน
D$&:RP
958,0#M
เป็นการรัJ74*5)@
บรูป้ ระสาทสั
มผัส'(ด้2(!)$
านกลิน่ 2L1และลำดั
บสุด"ท้H' า2ย อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ แต่กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ศี าสนาต่างกัน
เป็นการรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านเสียง ดังแสดงให้เห็นใน จะมีการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ดังนี้ การรับรู้ประสาทสัมผัสด้านรูป พบว่า
ตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1
ศาสนาฮินดู ต่างกับลัทธิเต๋าต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ การรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้านสัมผัส พบว่า ศาสนา
ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2
ฮินดู ต่างกับ 4 ศาสนาคือ พุทธ คริสต์ อิสลาม และผู้
ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่าง ไม่นับถือศาสนา และการรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่น
ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร ในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม พบว่า ศาสนาฮินดู ต่างกับ 4 ศาสนาคือ พุทธ คริสต์ เต๋า
โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ Independent Samples-T Test และผูไ้ ม่นบั ถือศาสนา
เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของการรับรู้ อภิปรายผลการวิจัย
ทางประสาทสั ม ผั ส ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพศชายและ
เพศหญิงไม่ตา่ งกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
อภิ ป รายตามผลวิ จั ย ที่ ต อบวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1
ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่าง ความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ที่มีต่อการรับรู้
ระหว่างค่าเฉลีย่ ของตัวแปร ในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ มี ากกว่า ทางประสาทสัมผัสในร้านอาหารไทยทีป่ ระเทศสิงคโปร์
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ลักษณะปัจจัยภูมหิ ลังของผูบ้ ริโภค
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 423 ราย
ประกอบด้วยเพศหญิงและชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
คือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทีร่ อ้ ยละ 55.3 และชาย 44.7
และมีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.4 และ
อายุระหว่าง 25-33 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งทั้งสอง
กลุม่ จัดอยูใ่ น เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) คือผูท้ ี่
เกิดระหว่าง ค.ศ. 1977-1994 มีอายุระหว่าง 19-36 ปี
จึงอาจเรียกกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย และกลุม่ อายุระหว่าง 25-33 ปี
เป็ น กลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วายตอนต้ น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย
สอดคล้องกับผลวิจยั และเทรนด์ทางการตลาดร้านอาหาร
ที่ชี้ว่า Generation Y ได้กลายมาเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญ
ของอุตสาหกรรมร้านอาหารในทุกตลาด ตัวอย่างผลวิจยั
อุตสาหกรรมร้านอาหารและเทรนด์ของผู้บริโภคในสหรัฐ
อเมริกาเมือ่ ปี ค.ศ. 2010 ของบริษทั ROCKVILLE, Md.
ชี้ ว่ า ลู ก ค้ า ร้ า นอาหารที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18-34 เป็ น
กลุม่ ทีส่ ร้างรายได้ให้กบั อุตสาหกรรมร้านอาหารสูงทีส่ ดุ
จากรูปแบบการใช้บริการที่มีทั้งความถี่และปริมาณเงินที่
ใช้ จ่ า ยต่ อ มื้ อ เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดของกลุ่ ม นี้
พบว่า Generation Y ทีม่ อี ายุระหว่าง 25-34 ปี มีคา่ ใช้จา่ ย
ต่อมือ้ อาหารสูงทีส่ ดุ และมักจัดงานปาร์ตกี้ ลุม่ ใหญ่กว่า
ด้วยรูปแบบการใช้บริการเช่นนี้ เมือ่ เปรียบเทียบรายจ่าย
ต่อมื้อกับทุกกลุ่มอายุ Generation Y ที่มีอายุระหว่าง
25-34 ปี จึงมีคา่ ใช้จา่ ยต่อมือ้ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ถึงร้อยละ
25 นอกจากนี้ ก็ยงั มีกลุม่ รักสุขภาพ (Healthy eaters)
และกลุ่มนักเทคโนโลยีผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการสัง่ ซือ้ (Technology-savvy diners) ก็เป็นกลุม่ ที่
จ่ายต่อมือ้ มากว่าค่าเฉลีย่
ผลการวิจัยชี้ว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย
(อายุระหว่าง 18-24 ปี) จะเป็นนักศึกษา และกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุระหว่าง 25-33 ปี) จะ
ประกอบอาชีพหลักๆ 2 กลุ่มคือ (1) ผู้เชี่ยวชาญ ที่
ปรึกษา ร้อยละ 18.2 (2) ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ ร้อยละ
12.5 ด้วยเหตุดงั กล่าวเมือ่ พิจารณาตัวแปรรายได้จงึ ทำให้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.7) มีรายได้ต่ำกว่า
30,000 SGDs ต่อปี ซึ่งต่ำกว่ารายได้ที่ระดับค่าเฉลี่ย
ของคนสิงคโปร์ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาและกลุ่มคนเพิ่งเริ่มต้นทำงาน ลำดับที่สอง
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ
19.6 และลำดับที่สามเป็นกลุ่มรายได้สูงกว่า 70,000
SGDs ซึ่ ง เป็ น รายได้ ที่ สู ง มากที่ ร้ อ ยละ 14.4 ทั้ ง นี้
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประเทศสิงคโปร์เมื่อปี
พ.ศ.2554 อยูท่ ี่ 49,028 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ในแง่
การศึกษากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 50.8) และกลุม่ อืน่ ๆ ในปริมาณใกล้เคียงกัน
ในที่ นี้ จ ะเรี ย งตามลำดั บ มากกว่ าไปหาน้ อ ยกว่ า คื อ
ประกาศนียบัตร, วุฒเิ พิม่ เติมเพือ่ เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย,
ปริญญาโท/ปริญญาเอก, วุฒเิ ทียบเท่า ม.6 ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ผู้ร่วมกลุ่มสัมภาษณ์ให้ข้อมูล
ว่าชาวสิงคโปร์ทุกกลุ่ม ทุกระดับรายได้ต่างชอบทาน
อาหารไทย ซึ่งร้านอาหารไทยที่สิงคโปร์ก็มีหลายกลุ่ม
รองรับผูบ้ ริโภคได้ทกุ กลุม่
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อร้านอาหารไทย
ของผูบ้ ริโภคชาวสิงคโปร์
จากตารางที่ 2 แสดงว่าผูบ้ ริโภคชาวสิงคโปร์รบั รู้
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้าน โดย การรับรูป้ ระสาทสัมผัส
ด้ า นรสมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ที่ 3.91 ตามมาด้ ว ยการรั บ รู้
ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นรู ป มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.64 การรั บ รู้
ประสาทสัมผัสด้านสัมผัสมีค่าเฉลี่ยที่ 3.63 การรับรู้
ประสาทสัมผัสด้านกลิ่นมีค่าเฉลี่ยที่ 3.50 และสุดท้าย
คือ การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านเสียงมีคา่ เฉลีย่ ที่ 3.13
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย เชิ ง สำรวจสอดคล้ อ งกั บ ผลการ
สัมภาษณ์กลุ่มคือการรับรู้ประสาทสัมผัสด้านรสมีความ
สำคัญสูงสุด ซึ่งคุณลักษณะรสชาติที่ทำให้ตำหรับอาหารไทย
มีความต่างจากตำหรับอาหารชาติอื่นคือ รสชาติที่อร่อย
มากๆ, การมี 4 รสชาติผสมผสานกันในแต่ละเมนู
ได้แก่ เปรีย้ ว หวาน เค็ม และเผ็ด, การมีองค์ประกอบ
ของเครื่ อ งเทศ และสมุ นไพรที่ แ ตกต่ า งจากตำหรั บ
อาหารชาติอนื่ , การมีหลายเมนู และมีความหลากหลาย

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2556

สามารถเลือกใส่เนือ้ ไก่ เนือ้ หมู หรือเนือ้ ใดๆ ลงไปใน
แมนูใดก็ได้ ทำให้ยงิ่ หลากหลายยิง่ ขึน้ ต่างจากตำหรับ
อาหารชาติอนื่ ทีไ่ ม่คอ่ ยหลากหลาย
ประสาทสัมผัสด้านรูป ในแง่อาหารนั้นจุดเด่น
ของอาหารไทยคือการมองเห็นองค์ประกอบของ เครือ่ งเทศ
สมุนไพร สีที่สวยน่าดึงดูด และภาพอาหารไทยที่มี
ความหลากหลาย มีให้เลือกได้เต็มที่
ประสาทสัมผัสด้านสัมผัส สิ่งที่โดดเด่นคือสัมผัส
จากสมุนไพร และผิวสัมผัสทีม่ ที งั้ กรอบ นุม่ ละมุนลิน้
นอกจากนั้นข้าวสวยของไทย รวมทั้งข้าวเหนียวก็ให้
สัมผัสทีป่ ระทับใจ
ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นกลิ่ น ที่ โ ดดเด่ น คื อ กลิ่ น
สมุนไพร และกลิน่ ข้าวสวยหุงร้อนๆ
ส่ ว นประสาทสั ม ผั ส ด้ า นเสี ย ง เป็ น ประสาท
สัมผัสเดียวที่ได้คะแนนระดับปานกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่า
ไม่คอ่ ยโดดเด่นเมือ่ เทียบกับประสาทสัมผัสด้านอืน่ ๆ ใน
อีกแง่หนึง่ จึงเป็นพืน้ ทีท่ เี่ ปิดรอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
มากทีส่ ดุ
อภิปรายตามผลวิจยั ทีต่ อบวัตถุประสงค์ที่ 2					
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ของปั จ จั ย ภู มิ ห ลั ง ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การรั บ รู้ ท าง
ประสาทสั ม ผั ส ผลการวิ จั ย พบว่ าในการทดสอบ
สมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของ
ตัวแปรเพศ (วิเคราะห์สถิติ Independent Samples-T Test)
และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรอายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา โดยใช้
สถิ ติ ใ นการทดสอบ F-test แบบทางเดี ย ว (one-way
ANOVA) พบว่ า ตั ว แปรทั้ ง หมดไม่ มี ค วามต่ า งกั น
อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ จึ ง อภิ ป รายได้ ว่ า การรั บ รู้
ทางประสาทสัมผัสเป็นสิ่งที่มาตามธรรมชาติความเป็น
มนุษย์ของเรา ทำให้ความแตกต่างทางเพศและอายุนั้น
ไม่ แ ตกต่ า งกั น และการรั บ รู้ ท างประสาทสั ม ผั ส นั้ น
ยั ง มี ค วามเป็ น สากลคื อไม่ แ บ่ ง ชั้ น ด้ ว ยรายได้ อาชี พ
การศึกษาของคนเรา
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อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาต่างกัน จะมี
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ดังนี้ การรับรูป้ ระสาทสัมผัสด้านรูป ศาสนาฮินดู
ต่างกับลัทธิเต๋าต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ การรับรู้
ทางประสาทสั ม ผั ส ด้ า นสั ม ผั ส พบว่ า ศาสนาฮิ น ดู
ต่างกับ 4 ศาสนาคือ พุทธ คริสต์ อิสลาม และผูไ้ ม่
นั บ ถื อ ศาสนา การรั บ รู้ ท างประสาทสั ม ผั ส ด้ า นกลิ่น
พบว่า ศาสนาฮินดู ต่างกับ 4 ศาสนาคือ พุทธ คริสต์
เต๋า และผู้ไม่นับถือศาสนา ซึ่งชี้ว่าศาสนาได้กลายมา
เป็นตัวแปรที่สร้างความแตกต่างให้กับการทำตลาดร้าน
อาหารในปัจจุบนั อย่างน้อยก็ปรากฏในงานวิจยั ชิน้ นี้
อภิ ป รายได้ ว่ า ทุ ก ศาสนา หรื อ ลั ท ธิ ล้ ว นมี
กฎเกณฑ์ หรือ บทบัญญัตเิ ฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับอาหาร
แก่ผู้เชื่อ ทั้งนี้กฎหรือบทบัญญัติจะมีความแตกต่างกัน
ตามความเชื่ อ ของแต่ ล ะศาสนาที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
อย่างไรก็ดีศาสนาหลักเกือบทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ลัทธิเต๋า
และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ นั บ ถื อ ศาสนา มี ก ารรั บ รู้ ท างประสาท
สัมผัสต่ออาหารไทยไม่แตกต่างกัน มีเพียงศาสนาฮินดู
ที่มีความต่างจากศาสนา ลัทธิ และผู้ไม่นับถือศาสนา
กล่าวคือ มีการรับรูท้ างประสาทสัมผัสต่ออาหารไทยได้
มากกว่า จึงอภิปรายว่าสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อในศาสนาฮินดู
ต่ า งออกไป น่ า จะมาจาก คำสอนจากภควั ท คี ต า
(กรมการศาสนา, 2556) ซึ่ง มีพื้นฐานอยู่ที่การใช้ใจ
ควบคุมตา หู จมูก ลิน้ ผิวหนัง (ชญาเนนทรีย)์ และ
มือ เท้า ปาก ทวารหนัก ทวารเบา (กรรเมนทรีย)์ ไม่ให้
ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเร้าอารมณ์ภายนอก แล้วปฏิบัติ
กรรมโยค (ทำงาน โดยไม่ยดึ ติดกับผลประโยชน์ทจี่ ะได้
รั บ จากการทำงานนั้ น ) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ห้ า มใน
การปฏิ บั ติ ข องศาสนิ ก ฮิ น ดู ซึ่ ง เรี ย กรวมๆว่ า ยมะ
มีทั้งหมด 10 ข้อ โดยในข้อ 9 เป็นข้อห้ามด้านการ
รับประทานอาหารโดยตรง (กรมการศาสนา, 2554) มี
เนื้ อ หาที่ ส ำคั ญ คื อ การรั บ ประทานอาหารเป็ น เวลา
รับประทานอาหารเมื่อรู้สึกหิว ไม่รับประทานเพราะ
ความอยาก มี ห ลั ก การเบื้ อ งหลั ง เพื่ อ ให้ รู้ ทุ ก สิ่ ง
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ตามความเป็นจริง อันเป็นวิถสี ำหรับการหลุดพ้นไปจาก
การเวียนว่ายตายเกิด ด้วยเหตุแห่งคำสอนทางศาสนา
เช่นนี้ ทำให้ศาสนิกฮินดู จึงมีธรรมชาติในการควบคุม
การรับรูป้ ระสาทสัมผัสทัง้ 5 อยูเ่ สมอ ด้วยเหตุดงั กล่าว
เมื่อสอบถามเจาะจงไปที่การรับรู้ทางประสาทสัมผัส ผู้เชื่อ
ศาสนาฮินดูจึงตระหนักรู้ถึงประสาทสัมผัสด้านต่างๆ
ได้ละเอียดมากกว่าผู้เชื่อในศาสนาอื่น และผู้ไม่นับถือ
ศาสนาซึ่งมีแนวโน้มเปิดรับความรู้สึกต่างๆ ที่มากับประสาท
สัมผัสที่หลากหลายมากกว่า จึงอาจแยกแยะประสาท
สัมผัสอย่างละเอียดได้นอ้ ยกว่าผูเ้ ชือ่ ในศาสนาฮินดู
การนำผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ และการวิจยั ในอนาคต
	
แนวทางการสร้างตราสินค้าด้วยประสาทสัมผัส
ที่ได้ทำการพิสูจน์ทฤษฎี และพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้
มีประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการเพื่อการทำวิจัยในอนาคต
นโยบายแก่รฐั บาลไทย และในเชิงปฏิบตั ขิ องเจ้าของร้าน
อาหารไทยในสิงคโปร์ ดังมีรายละเอียด คือ
ข้อเสนอแนะ ในเชิงวิชาการ
ผลการวิจัย พบว่าการรับรู้ทางประสาทสัมผัส
ร้ า นอาหารไทย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความภั ก ดี ต่ อ
ตราสินค้า ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีการสร้างตราสินค้าด้วย
ประสาทสัมผัส (Sensory Branding) ของ Lindstrom
(2005) ซึ่งได้พิสูจน์อิทธิพลของประสาทสัมผัสในกลุ่ม
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ว่า ความทรงจำของการรับรู้
ทางประสาทสัมผัสที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า จะทำให้
ความตั้งใจที่จะซื้อตราสินค้านั้นสูงขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก
ตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ทางประสาทสัมผัสได้
อย่างชัดเจน หรือโดดเด่น จะได้รับการให้คุณค่าจาก
ผูบ้ ริโภคสูง
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นงานระดับบุกเบิกที่นำ
ทฤษฎีการสร้างตราสินค้าด้วยประสาทสัมผัส (Sensory
Branding) ของ Lindstrom (2005) มาประยุกต์ใช้กบั
ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ร้านอาหารไทยเป็นครัง้ แรก
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง เน้ น การสำรวจภาพในด้ า นกว้ า งว่ า

การนำทฤษฎี ก ารสร้ า งตราสิ น ค้ า ด้ ว ยประสาทสั ม ผั ส
(Sensory Branding) มาใช้อาจจะกระทำได้ด้วยวิธีการ
อย่ า งไรบ้ า ง ในอนาคต งานวิ จั ยในเรื่ อ งนี้ ค วรจะมี
ลักษณะจำเพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ความเข้าใจทีไ่ ด้จากงานวิจยั ครัง้ นี้ นำไปสูข่ อ้ เสนอ
เชิงนโยบาย ในการพัฒนาการดำเนินการร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน คือการให้ความ
ใส่ใจกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน และ
เน้นเฉพาะอย่างยิง่ ด้านรส ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคให้ความ
สำคัญสูงสุด
และเมื่อพิจารณาทำการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัส
ทัง้ 5 ด้าน ตัวแปรปัจจัยภูมหิ ลัง ได้แก่เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ที่เคยเป็นพื้นฐานความ
เข้าใจทางการตลาดแต่เดิมว่าจะก่อให้เกิดความแตกต่าง
ต่อการตอบสนอง ในงานวิจยั ครัง้ นีช้ วี้ า่ ตัวแปรดังกล่าว
ไม่มผี ลสร้างความแตกต่าง จึงทำให้สามารถสร้างสรรค์
การสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสได้โดยไม่ต้องคำนึงถึง
ปัจจัยดังกล่าว
อย่างไรก็ดงี านวิจยั ครัง้ นี้ ชีใ้ ห้เห็นถึงความจำเป็นที่
ต้องให้ความสนใจต่อความแตกต่างทางศาสนาในการ
สือ่ สารผ่านประสาทสัมผัส โดยผูน้ บั ถือศาสนาฮินดูเป็น
ผู้ที่มีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสได้มากกว่า
ศาสนาอื่นๆ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อทำการ
ตลาด ในบริบทการเกิดขึ้นของชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) ในประเทศอืน่ ๆ ต่อไป
และข้อเสนอแนะ ในเชิงปฏิบัติของเจ้าของร้าน
อาหารไทยในสิงคโปร์
เจ้าของร้านอาหารไทยในสิงคโปร์ หรือนักการ
ตลาด นักโฆษณา ตลอดจนบุคคลทีส่ นใจทัว่ ไปสามารถ
นำแนวทางการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวัดการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัสต่อตราสินค้าบริการร้านอาหาร ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการต่างๆ ได้ เนือ่ งจากผ่านการ

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2556

ทดสอบค่าความน่าเชือ่ ถือ และความเทีย่ งตรงมาแล้วใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งการวัดการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อ
ตราสินค้าบริการจะช่วยให้ทราบถึงความจดจำและความ
ประทับใจต่อตราสินค้า และความภักดีของผูบ้ ริโภคทีม่ ี
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ต่อตราสินค้าของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ในการนำ
มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้าง
การบริหาร และการรักษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัส
ต่อตราสินค้าบริการของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
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