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บทคัดย่อ

  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อภาษาเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจอาหาร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด  ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ได้แก่ย่านวัง
หลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศึกษาแนวโน้มการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในการเดินทางไปบริโภคของผู้บริโภค ทั้ง 3 เส้นทาง  ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม  และย่านกะดีจีน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและค้นหาข้อมูลพ้ืนฐาน  Baseline data  ของเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด
ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  พบว่า การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวอาหารสตรีทฟูด ย่านเมืองเก่า  ได้ดำเนินการดังนี้  คือ ขั้นที่  1  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานย่านเมืองเก่า ทั้ง  3  ย่าน คือ  ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน  ขั้นที่  2 
วิเคราะห์สังเคราะห์ร้านอาหาร คาว หวาน เพื่อ กำหนดเป็นเส้นทางสตรีทฟู๊ด โดยได้วิเคราะห์ จุดเด่น
เมนูอาหารคาวหวาน ที่จะเป็นเมนูแนะนำ เกี่ยวกับรสชาด อาหาร คาว หว  าน ชื่อเสียง ซึ่งเป็นเมนู
เด่นของแต่ละร้าน  ขั้นที่  3  ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือยืนยัน
เมนูอาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ พิกัดที่ตั้ง เวลา
ทำงาน ความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว  ขั้นที่  4  ออกแบบเส้นทางสตรีทฟู๊ดในรูปแบบโปสเตอร์
อินโฟกราฟฟิคเส้นทางสตรีทฟูดทั้ง  3  ย่าน  ขั้นที่  5  ดำเนินการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาเส้นทางอาหารเกี่ยวกับสภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด
และความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร  แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร  เส้นทางสตรีทฟู๊ด  ย่านกะดีจีน ดังนี้  (1)  ความ
น่าสนใจและภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ  ด้านการตัดสินใจซื้ออาหาร
คาว  หวาน  ภาพรวมร้อยละ  67.0  (2)  ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็น
ตัวทำนายสำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ  69.0  (3)  ภาพลักษณ์
ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ภาพรวมร้อยละ  76.4  แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร  เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม  ดังนี้
(1)  ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญ  ด้านการตัดสินใจ
ซื้ออาหารคาว  หวาน  ภาพรวมร้อยละ  62.8  (2)  ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาว
หวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ  ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร  ภาพรวมร้อยละ  61.0  (3)  ความ
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น่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ภาพรวมร้อยละ 59.7  แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร เส้นทางสตรีทฟู๊ด เส้นทางสตรีฟู๊ด 
ย่านวังหลัง คือ (1) ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญ 
ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 30.5 (2) ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาว
หวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 30.5  (3) 
ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด เป็นตัวทำนายสำคัญ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภาพรวมร้อยละ 33.0    
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Abstract 
 

 Marketing communication strategies through language media for food 
business communication The objective is to develop street food tourism routes. The 
old towns of Krung Buri Si Ocean include Wang Lang, Wang Mai, and Kadi China to 
promote tourism. Study the trends in consumers' purchasing decisions on consumer 
travel. To promote tourism and find the baseline data of street food routes, Wang 
Lang district, Wang Mai district, and Kadi Chinese district to promote tourism, the 
development of street food tourism routes has been found to be the development 
of street food tourism routes. The old town has been conducted as follows: Step 1 
Secondary data study on the basic information of the old town in all 3 districts, 
namely Wang Lang, Old Wang District, and Kadi Chinese District. Highlights of the 
sweet and savory dishes that will be recommended dishes about the flavor of chad. 
Savory, sweet, famous dishes, which are the signature dishes of each restaurant. Step 
3: Fieldwork to collect empirical data to confirm savory, sweet dishes along street 
food routes. Entrepreneurial operations Location coordinates, working hours, 
readiness to welcome tourists. Step 4 Design street food routes in the form of 
infographic posters on the street food routes in all 3 neighborhoods Step 5 conduct 
quantitative studies to analyze the development of sweet and savory food routes 
along the street food route and the appeal of sweet savory food products along the 
street food routes to promote food tourism behavior. Approaches to the 
development of food routes Street Food Route in Kadee District of China as follows: 
(1) Attractiveness and image of sweet savory food is a key predictor of decisions to 
buy sweet and savory food overall 67.0% (2) Attractiveness and image of sweet 
savory food are important predictors of food route intentions Overall 69.0% (3) The 
image of sweet and savory food is a key predictor of food tourism behavior Overall 
76.4% Approach to food route development. Street Food Route, Old Palace District 

business communication
 Researchers  :  Rodchana Jantharasa
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As follows: (1) The image of sweet and savory food is an important predictor of the 
decision to buy sweet and savory food overall 62.8% (2) Attractiveness and image of 
sweet savory food are important predictors of food route intentions, overall 61.0% 
(3) Attractiveness and image of sweet savory food are important predictors. Food 
Tourism Behavior 59.7% Overall, Food Route Development Guidelines Street Food 
Trail Women's Food Route in Wang Lang district is (1) The image of sweet and savory 
food is the key predictor of the decision to buy sweet and savory food overall 30.5% 
(2) The image of sweet savory food is an important predictor of the intention to use 
the food route Overall 30.5% (3) The image of sweet savory food according to the 
street food route is the key predictor. Food Tourism Behavior: 33.0% overall  
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เกียรติคุณประกาศ 
 
 รายงานการวิจัยนี้  สำเร็จได้ด้วยอาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ที่ช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้วิจัยสามารถทำรายงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี ในการนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้   

ขอบคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คำแนะนำ ในการจัดทำรายงานการวิจัย  
ขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสอบถาม  

ขอบคุณ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการ้านอาหาร ที่กรุณาเสียสละเวลาร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

ขอบคุณ กลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ขอบคุณ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ 
ขอบคุณ เพ่ือน ๆ ที่ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือทำให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

อาหารเป็นองค์ประกอบหนึ่ งที่ ช่วยสนับสนุนความต้องการของนักท่องเที่ยว โดย
เปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทิศทางการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าด้วยกัน เพราะนักท่องเที่ยวไม่ได้มองหาอาหารท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่
ต้องการที่จะเรียนรู้ถึงต้นกำเนิดขั้นตอน และกระบวนการผลิตซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience 
Tourism) การท่องเที่ยวท้องถิ่น (Local Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ได้อีก
ด้วย (ชญานิน วังซ้าย , 2560 : 63) Quan and Wang (2004 : 297-305) ได้กล่าวว่า จำนวน
นักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ใน 3 ใช้จ่ายเงินไปกับอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร”
(Gastronomic Tourism) อาหารแต่ละชนิดล้วนแต่มีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อาหารประเภทต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวจึงกลายเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญที่สุดของ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงอาหารได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่รองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
วางแผนให้การท่องเที่ยวบางส่วนหรือทั้งหมดของตน มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชิมอาหารท้องถิ่น
หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (United Nations World Tourism World 
Tourism Organization, 2012 : 6-7) องค์กรต่างประเทศเช่น World Food Travel Association 
(WFTA) ได้พัฒนาและใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Psycho Culinary research เพ่ือวิจัยพฤติกรรมและ
ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหารประเภทต่าง ๆ โดย WFTA พบว่า ประเภทของอาหารที่
นักท่องเที่ยวมีความนิยมสูงสุด คือ อาหารที่เป็นของแท้ต้นตำรับดั้งเดิม (Authentic) (โตมร ศุขปรีชา, 
2560 : 46; World Food Travel Association,2018 : online) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอาหารต้นตำรับดั้งเดิม และมีอาหารที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก 
(โอชัญญา บัวธรรม, 2563) 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้รับความ
สนใจ และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางต่างประเทศมีการใช้จ่ายในหมวด
อาหารและเครื่องดื่มค่อนข้างสูง คิดเป็น 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด นักท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน มักจะค้นหาอาหารท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวโดยถือว่าอาหาร
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เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งอาหารมีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (กิ่งกนก เสาวภาวงศ์, 2561 น.342)  
 ความสำคัญของการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร  Hall (2003) ได้กล่าวถึง
ความสำคัญของการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร ประกอบด้วย (1) ทำให้นักท่องเที่ยว
ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากอาหารเป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อน
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงทำให้การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ซึ่งสามารถส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว (2) เป็น
องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดทางด้านการท่องเที่ยว อาหารถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งของท้องถิ่น ดังนั้นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร จึงเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว (3) เป็นองค์ประกอบในการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารนั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย 
(4) เป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่ง เนื่องจากอาหารในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์
เป็นของตน ดังนั้นหากมองในเชิงการตลาดการใช้อาหารเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างของท้องถิ่นซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งด้านการท่องเที่ยว (5) 
เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความเจริญทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การท่องเที่ยวเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารสามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองของพ้ืนที่นั้น ๆ จึงเป็น
ตัวชี้วัดความเจริญที่สำคัญท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ตลอดจนถึงระดับโลก (6) เป็นสินค้าและ
บริการที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยว อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
ดังนั้นจึงเป็นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไม่ใช่สิ่งใหม่ใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้หยิบยกเรื่อง “อาหาร” มาเพ่ือเป็นหัวข้อหลักใน
การเน้นศึกษาเนื่องจากเห็นถึงความสำคัญมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวอาหารมีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวอาหารได้รับความสนใจจากกระแสนิยมที่
เกิดข้ึนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) สังคมโลกได้ให้ความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2) 
มีการเกิดของแหล่งสถานที่รับประทานอาหารที่แปลกใหม่ และหลากหลาย (3) การส่งเสริมการตลาด
ที่ใช้เรื่องอาหารเป็นสิ่งดึงดูดเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถสร้างความนิยมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ (4) 
อาหารเป็นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการการรับประทานอาหารในบ้านถือเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมแบบหนึ่งของนักท่องเที่ยว (5) อาหารทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ในเชิงลึกหรือเรียกได้ว่า Sense of Place เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Hall, 2003) 
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 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มักค้นหาอาหารอร่อยและแปลกใหม่จากสถานที่ที่ได้
เดินทางไปท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงมีการผสมผสานกับการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Wangsai, 2018) 
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นหนึ่งใน 7 กิจกรรม
การท่องเที่ยวหลักของปี 2561 ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหารในหลายรูปแบบ เช่น องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่นทางอาหาร เช่น สุโขทัย น่าน ตราด (Designated 
Areas for Sustainable Tourism, 2018) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง (Tourism 
Authority of Thailand, 2018) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ ยวชุมชน (Department of Community Development, Ministry of Interior, 
2018)  (สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย และกรรณิกา สงวนสินธุกุล,2563)  
 ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุ่งท่ีจะพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านเมืองเก่า
กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ได้แก่ ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว อีก
ทั้งมุ่งศึกษาแนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเดินทางไปบริโภคของผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และกำหนดเป็นต้นแบบเส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นสำคัญ  
 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด  ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรี
มหาสมุทร ได้แก่ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเดินทางไปบริโภคของผู้บริโภค ทั้ง 
3 เส้นทาง ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 3. เพ่ือศึกษาค้นหาข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data ของเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านวัง
หลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
 ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่  กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท คาว หวาน ในพื้นที่ 
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 
 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรี
ศรีมหาสมุทร เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกำหนดพื้นท่ีสำหรับในการศึกษานี้มีดังนี้  

ความน่าสนใจต่อเส้นทางสตรีทฟู๊ด ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหาร คาว หวาน  ทัศนะ
ความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด  การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน ความตั้งใจใช้บริการ 
เส้นทางอาหาร  และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ใน 3 เส้นทาง คือ ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม 
และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ได้แก่   
 ย่านวังหลัง ได้แก่ (1) ชุมชนวัดสุวรรณาราม (2) ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส (3) 
ชุมชนวัดระฆัง (4) ชุมชนตรอกวังหลัง (5) ชุมชนสันติสุข ซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
 ย่านวังเดิม ได้แก่ (1) ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม (2) ชุมชนปรกอรุณ (วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร) (3) ชุมชนวัดเครือวัลย์ (4) ชุมชนวัดนาคกลาง (5) ชุมชนวัดหงส์ (6) ชุมชนต้นสน ซึ่ง
เป็นชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
 ย่านกะดีจีน  ได้แก่ (1) ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส (2) ชุมชนวัดกัลยาณ์ (3) ชุมชนกุฏีจีน (4) 
ชุมชนบุปผาราม (5) ชุมชนโรงคราม (6) ชุมชนกุฏีขาว ซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานเขตธนบุรี 

 
1.4 นิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย   

เส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด หมายถึง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอาหารในพ้ืนที่
ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน ซึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมายังพ้ืนที่เพ่ือทำ
กิจกรรมการไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์ตามศาสนาสนา และความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีลักษณะเฉพาะในพ้ืนที่ เป็นต้น  

กรุงเก่ากรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร  หมายถึง พ้ืนที่สำหรับกำหนดในการศึกษานี้ ได้แก่ พ้ืนที่
เขตธนบุรี พ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ และพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย โดยได้กำหนดเป็นย่านคือย่านวังหลัง 
ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน    
 ย่านวังหลัง หมายถึง พ้ืนที่ชุมชนประกอบด้วย  ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนวัดวิเศษการ -
วัดฉิมทายกาวาส ชุมชนวัดระฆัง ชุมชนตรอกวังหลัง ชุมชนสันติสุข ซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกน้อย 
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 ย่านวังเดิม พ้ืนที่ชุมชนประกอบด้วย  ได้แก่ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม ชุมชนปรกอรุณ (วัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร) ชุมชนวัดเครือวัลย์ ชุมชนวัดนาคกลาง ชุมชนวัดหงส์ ชุมชนต้นสน 
ซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
 ย่านกะดีจีน พ้ืนที่ชุมชนประกอบด้วย  ได้แก่ ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส ชุมชนวัดกัลยาณ์ 
ชุมชนกุฏีจีน  ชุมชนบุปผาราม ชุมชนโรงคราม ชุมชนกุฏีขาว ซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานเขตธนบุรี 

ความน่าสนใจต่อเส้นทางสตรีทฟู๊ด หมายถึง  ความเป็นไปได้ในการกำหนดเส้นทางสตรีทฟู๊ด 
เกี่ยวกับภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด รวมถึงความน่าสนใจต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด และทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด  

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง ลักษณะของการตัดสินใจหรือความตั้งใจใช้
บริการ รวมถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด อีกท้ังได้มีการตัดสินใจซื้อ
ประเภทอาหารคาว หวาน มีความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร  

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้เส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านนเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร 
จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านวังหลัง เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่าน ย่านวังเดิม และเส้นทาง
สตรีทฟู๊ดย่านย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเดินทางไปใช้บริการร้านอาหารตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ดของผู้บริโภค ทั้ง 3 เส้นทาง ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว  
 3. ได้ข้อมูลพื้นฐาน Baseline data ของเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม 
และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว   
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บทท่ี 2 
การประมวลเอกสาร 

 

2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร  (Food/Gastronomy Tourism)ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง

อาหาร ก่อนปี ค.ศ. 1990 “อาหารเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยว ตาม
ร้านอาหาร โรงแรมหรือรีสอร์ทเท่านั้น แต่ในปัจจุบันอาหารมีความสาคัญต่อการ “เป็นตัวแทนที่จะนา
เสนอสังคม และรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น” (Kaspar, 1986; Hall, 2003) ซึ่งสะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งอดีตและปัจจุบัน (Boniface, 2003) มีการกล่าวว่า การท่องเที่ยวอาหารเป็น
ประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้ (Long, 2004)  การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร คือ การ
ผสมผสานของธรรมชาติของท้องถิ่น วัฒนธรรม การบริการ สิ่งอานวยความสะดวก การเข้าถึง การ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี และเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ซึ่งรวมเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ โดยเฉพาะ
การสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น การลิ้มลองอาหาร การเรียนรู้กระบวนการประกอบอาหาร เป็น
ต้น เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางด้านประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหาร จึงหมายรวมถึง ประสบการณ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวอาหาร มิใช่เพียงเกิดจากร้านอาหารภัตตาคารที่มีราคาแพง เนื่องจากราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดสา
หรับคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอาหาร หรือเรียกได้ว่าเป็น 
‘Food tourist’ มีความประทับใจกับร้านอาหารราคาไม่แพงตามริมทาง หรือร้านที่อาจไม่เป็นที่รู้จัก
ทั่วไป หากสถานที่แห่งนั้นสามารถให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ (Rand and 
Heath, 2006) (กิ่งกนก เสาวภาวงศ์, 2561 น.344) ความหมายของนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องอาหาร 
(Gastronomy Tourists/Food Tourists)  Urry (2002) ได้ให้คำจำกัดความ “นักท่องเที่ยวเชิง
อาหาร” คือ “นักท่องเที่ยวที่แสวงหาประสบการณ์ด้านอาหารที่แท้จริง สะท้อนความมีเอกลักษณ์ 
เรียบง่าย มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น” ดังนั้น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสามารถสื่อสารได้ โดย
ผ่านความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร ในขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือ
แสวงหาความแปลกใหม่ แต่ยังคงเคยชินกับวัฒนธรรมเดิมของตน (Cohen, 2004) MacCannell 
(1999) ได้ยกตัวอย่างความแปลกใหม่ เช่น การที่ร้านอาหารบางร้านนาเอาครัวที่เคยอยู่หลังร้านมา
เปิดเผยขั้นตอนการปรุงให้ลูกค้าเห็น ซึ่งทำให้เกิดความน่าสนใจมากกว่าเป็นแค่ร้านอาหารทั่วไป ซึ่ง
เป็นแนวทางเดียวกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) 

อาหารเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวตามร้านอาหารโรงแรมหรือ   
รีสอร์ทเท่านั้นแต่ในปัจจุบันอาหารมีความสำคัญต่อการ  เป็นตัวแทนที่จะนำเสนอสังคม และรูปแบบ
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การดำเนินชีวิตของคนในสังคม  (Kaspar, 1986; Hall, 2003) ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งอดีต
และปัจจุบัน (Boniface, 2003) มีการกล่าวว่า การท่องเที่ยวอาหารเป็นประสบการณ์ที่สามารถสัมผัส
ได้ (Long, 2004) การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร คือ การผสมผสานของธรรมชาติของ
ท้องถิ่น วัฒนธรรม การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าถึง การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเอกลักษณ์
เฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งรวมเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ โดยเฉพาะการสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส 
เช่น การลิ้มลองอาหาร การเรียนรู้กระบวนการประกอบอาหาร เป็นต้น เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางด้าน
ประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร จึงหมายรวมถึง 
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวอาหาร มิใช่เพียงเกิด
จากร้านอาหารภัตตาคารที่มีราคาแพง เนื่องจากราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดสำหรับคุณภาพ จากการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวที่เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอาหาร หรือเรียกได้ว่าเป็น ‘food tourist’ มีความ
ประทับใจกับร้านอาหารราคาไม่แพงตามริมทางหรือร้านที่อาจไม่เป็นที่รู้จักท่ัวไป หากสถานที่แห่งนั้น
สามารถให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ (Rand and Heath, 2006) (กิ่งกนก เสาว
ภาวงศ,์  จิราดร ถิ่นอ่วน, ณัฐนรี สมิตร, 2561)  

 
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
Urry (2002) ได้ให้คำจำกัดความ นักท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือ นักท่องเที่ยวที่แสวงหา

ประสบการณ์ด้านอาหารที่แท้จริง สะท้อนความมีเอกลักษณ์ เรียบง่าย มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท้องถิ่น ดังนั้นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสามารถสื่อสารได้ โดยผ่านความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร ใน
ขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือแสวงหาความแปลกใหม่ แต่ยังคงเคยชิน
กับวัฒนธรรมเดิมของตน (Cohen, 2004) (กิ่งกนก เสาวภาวงศ์, จิราดร ถิ่นอ่วน, ณัฐนรี สมิตร, 
2561)  

MacCannell (1999) ได้ยกตัวอย่าง ความแปลกใหม่ เช่น การที่ร้านอาหารบางร้านนำเอา
ครัวที่เคยอยู่หลังร้านมาเปิดเผยขั้นตอนการปรุงให้ลูกค้าเห็น ซึ่งทำให้เกิด ความน่าสนใจมากกว่าเป็น
แค่ร้านอาหารทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) (กิ่งกนก เสาวภา
วงศ,์ จิราดร ถิ่นอ่วน, ณัฐนรี สมิตร, 2561)  

อาหารถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมายังจุดหมายปลายทางได้ เนื่องจากอาหารสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของท้องถิ่นได้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็น “ความสนใจ
พิเศษ” ที่จะมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยการท่องเที่ยวผ่านการชิมอาหาร
ท้องถิ่นและรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป กลิ่น เสียง และสัมผัส (ภัทรพร พันธุรี, 2558) การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้นจากเดิมที่เป็นเพียงการท่องเที่ยวทางเลือกแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่
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สำคัญในการสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมากกระแส
ความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ให้ความสำคัญมากขึ้นในด้านอาหารและสุขภาพ (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) นักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการบริโภค
อาหารในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่บริโภคอาหารเพ่ือให้ อ่ิมท้อง แต่เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม 
และวิถีชีวิตของคนในแหล่งท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริโภคในสังคมและการเพ่ิม
คุณค่าของการบริโภคอาหารในสังคมจึงนับเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Sormaz et al., 2016)  

 
 
ความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร  
การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร มีความสำคัญดังนี้  (1) ทำให้นักท่องเที่ยว

ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากอาหารเป็นเครื่องมือ ที่สามารถสะท้อน
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงทำให้การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ซึ่งสามารถส่งเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว  (2) เป็น
องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดทางด้านการท่องเที่ยว อาหารถือเป็นผลิตภัณฑ์ทาง การ
ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งของท้องถิ่น ดังนั้น การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร จึงเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว (3) เป็นองค์ประกอบในการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารนั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ด้านการเกษตรกรรม และ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีบทบาทสาคัญในการช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย  
(4) เป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่ง เนื่องจากอาหารในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์
เป็นของตน ดังนั้น หากมองในเชิงการตลาดการใช้อาหารเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
แตกต่างของท้องถิ่นซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งด้านการท่องเที่ยว (5) 
เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความเจริญทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การท่องเที่ยวเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารสามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองของพ้ืนที่นั้น ๆ จึงเป็น
ตัวชี้วัดความเจริญที่สำคัญท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ตลอดจนถึงระดับโลก (6) เป็นสินค้าและ
บริการที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยว อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน ในการดำรงชีวิต 
ดังนั้นจึงเป็นสินค้า และบริการที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไม่ใช่สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้หยิบยกเรื่อง อาหาร มาเพ่ือเป็นหัวข้อหลักในการ
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เน้นศึกษา เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวอาหารมีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวอาหารได้รับความสนใจจากกระแสนิยมที่
เกิดข้ึนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) สังคมโลกได้ให้ความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2) 
มีการเกิดของแหล่งสถานที่รับประทานอาหารที่แปลกใหม่และหลากหลาย (3) การส่งเสริมการตลาด
ที่ใช้เรื่องอาหารเป็นสิ่งดึงดูดเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถสร้างความนิยมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ (4) 
อาหารเป็นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการการรับประทานอาหารในบ้านถือเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมแบบหนึ่งของนักท่องเที่ยว (5) อาหารทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ในเชิงลึก หรือเรียกได้ว่า Sense of Place เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Hall, 2003) (กิ่ง
กนก เสาวภาวงศ์, จิราดร ถิ่นอ่วน, ณัฐนรี สมิตร, 2561)  

 
ลักษณะท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
Hall and Mitchell (2001) (Tsai & Wang, 2017) ได้อธิบายลักษณะของการท่องเที่ยวเชิง

อาหาร คือการที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนผู้ผลิตอาหารขั้นต้นนั่นคือฟาร์มแหล่งผลิตและผู้ผลิต
อาหารขั้นสูดท้าย อันได้แก่ ร้านอาหารหรือผู้ให้บริการด้านอาหาร การเข้าร่วมเทศกาลอาหาร การชิม
หรือการสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารกับผู้ผลิตอาหารที่เฉพาะเจาะจงในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยหลักในการจูงใจให้เกิดการเดินทาง การสังเกขั้นตอนการผลิตและการชิมอาหารท้องถิ่น ซึ่ง
ทำจากวัตถุดิบที่มีอยุ่เฉพาะภูมิภาคนั้นเท่านั้น ได้กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ ยวที่ จะเดินทางไปเยือน (Sormaz et al, 2016) นอกจากนี้การที่ จะ
รับประทานอาหารตามร้านอาหารและโรงแรมที่จัดเตรียมอาหารไว้รอให้ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิ ง
อ าห าร  (Akgol, 2012 อ้ า งถึ ง ใน  Sormaz et al., 2016) น อกจ ากนี้  Ellis, Park, Kim, and 
Yeoman,2018) ได้สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างอาหารและการท่องเที่ยวไว้ว่า
การท่องเที่ยวด้านอาหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับมานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมโดยเป้นการทำความเข้า ใจ
ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวกบสถานที่ผ่านสื่อกลางคืออาหาร อาหารเป็นประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมและแสดงถึงความสำคัญของควเป็นดั้งเดิม ซึ่งไม่สามารถแยกความเป็นดั้งเดิมนี้ออกจาก
ความเป็นท้องถิ่นได้ เช่น มรดกที่สืบทอดกันมา ซึ่งแสดงออกผ่านวัฒนธรรม เรื่องราว และสัญลักษณ์ 
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์และสานถที่นั้น ๆ  

Hall and Sharples (2003) ได้กำหนดระดับความสนใจในเรื่องอาหารที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวไว้ 4 ระดับ คือ (1) ระดับความสนใจเรื่องอาหารสูง เช่น การท่องเที่ยวชิมอาหาร
หรูหราชั้นสูง (Gourmet tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomic tourism) 
การท่องเที่ยวด้านอาหารที่เฉพาะเจาะจง (Cuisine tourism) ซึ่งการท่องเที่ยวเหล่านี้จะมีการชิม
อาหารที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีกิจกรรมหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นแรงจูงใจหลักใน
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การเดินทาง (2) ความสนใจเรื่องอาหารในระดับปานกลาง เช่น การท่องเที่ยวเพ่ือประสบการณ์ด้าน
อาหาร (Culinary tourism) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับมุมมองประสบการณ์จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารเพ่ือความเข้าใจถึงชีวิตท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่เดินทางไป เช่น การเยี่ยมชมตลาด
ท้องถิ่น เข้าร่วมเทศกาลอาหาร การใช้บริการร้านอาหารเมื่อเดินทางไปถึงยังจุดหมายปลายทาง (3)  
ความสนใจเรื่องอาหารในระดับต่ำ เช่น การท่องเที่ยวในชนบทหรือตัวเมืองโดยที่นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านอาหารเนื่องจากต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างกัน (4) ความสนใจเรื่องอาหารใน
ระดับต่ำหรือไม่มีความสนใจเลย นักท่องเที่ยวพิจารณาเรื่องอาหาร และการรับประทานอาหารเป็น
เพียงสิ่งที่ทำให้พึงพอใจตามความต้องการหรือการกินเพราะต้องการกิน  

การระบุว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้นครอบคลุมระดับความสนใจในอาหารทั้งระดับสูง 
กลาง และต่ำ ในการจัดประเภทนักท่องเที่ยวว่าเป็นการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น ผู้เดินทาง
จะต้องมีความสนใจผ่านเกณฑ์อย่างน้อยในระดับต่ำตามคำจำกัดความข้างต้นของ Hall and 
Shar;les (2005) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้น ๆ เพราะ
มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป ซึ่งรวมถึงทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และนักท่องเที่ยวที่คิดว่ากิจกรรมเกี่ยวกับอาหารคือแผนหลัก
หรือวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของพบวกเขา ไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารเพราะความหิว 
 การให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นดั้งเดิมไว้นั้นเป็นสิ่งจำเป้นสำหรับการเพ่ิม
ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารด้วยการบูรณาการมูนา
อาหารแบบดั้งเดิมในการให้บริการด้านอาหารหรือการจัดเทศกาลอาหารขึ้นโดยยึดการทำอาหารตาม
ประเพณีดั้งเดิมของพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปเยี่ยมชม นับว่าเป็นองค์ประกอบที่เน้นความ
เฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นและทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านการท่องเที่ยวในตลาดระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ (Baltescu, 2016) การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงสามารถเพ่ิมเอกลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตการผลิตในท้องถิ่น การเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม และมรดก
ทางวัฒนธรรม (Everett & Aitchison, 2008) นักท่องเที่ยวมักจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์จริงผ่าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหารและประสบการณ์ด้านอาหารจะกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมของผู้คนใน
การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมาก (Sims, 2009 อ้างถึงใน Tsai & Wang, 2017)  
 ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงอาหารกำลังได้รับความสำคัญ อาหารจึงกลายเป็นองค์ประกอบ
หลักในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของประเทศจุดหมายปลายทาง (du Rand & Heath, 2006) 
โดยมีหลายประเทศได้ให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมา เช่น ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง ที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดีในด้านการเป้นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหาร (เณรัญชรา กิจวิกรานต์, 2557) การท่องเที่ยวเชิง
อาหารจึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากท่ีสุดประเภทหนึ่งของ
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Kim, Kim} & Goh, 2011) นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงอาหารยังสร้าง
รายได้ในด้านอ่ืน ๆ ให้แก่ประเทศ เช่น รายได้จากการเรียนทำอาหาร การเยี่ยมชมฟาร์มเกษตร การ
จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)  
 ในปี พ.ศ. 2555 องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ตีพิมพ์รายงานเรื่อง Global Report 
on Food Tourism (ชญานิน วังซ้าย, 2560) ได้มีการให้ข้อเสนอแนะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่
ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดังนี้ (1) สินค้าหรือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารที่นำเสนอ
ต่อนักท่องเที่ยวควรเน้นถึงคุณภาพ ความหลากหลาย และเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถิ่น (2) อาหาร
ท้องถิ่นสามารถนำมาให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดได้ เช่น ใช้อาหารในการสร้างการรับรู้หรือ
ยกระดับภาพลักษณ์ของท้องถิ่น โดยแหล่งท่องเที่ยวอาจนำเชฟหรือผู้ประกอบการร้านอาหารมาช่วย
ให้คำแนะนำในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร (3) ควรมีเวทีหรือกลไกใน
การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเที่ ยวผู้มีหน้ าที่ ส่ งเสริมการท่องเที่ ยว 
ผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งผู้ผลิต เจ้าของร้านอาหาร ร้านค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวมีความสนใจในระดับปานกลางหรือ มีวัตถุประสงค์หรือมีการวางแผนในการรับประทาน
อาหารไทย หรือ ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย ประกอบด้วย (1) การใช้บริการด้านอาหาร ณ 
สถานที่จำหน่ายอาหารไทย อันได้แก่ ร้านาอาหารระดับกลาง ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารที่
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และร้านอาหารแบบเคลื่นย้ายได้หรือแผงลอยจำหน่ายอาหารไทยริมบาทวิถี 
(สตรีทฟู๊ด) ในประเทศไทย (2) การเยี่ยมชมฟาร์มผุ้ผลิตอาหารและชิมอาหารในแหล่งผลิต (3) การ
เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นที่จำหน่ายวัตถุดิบหรืออาหารไทย (4) การเดินทางไปยังร้านอาหารที่เจาะจง
ตามที่ได้วางแผนมาก่อน (5) การเข้าร่วมเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับอาหารในทุกระดับ และ (6) การทำ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จริงที่แตกต่างและ
เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์  
 
 
 

2.2 แนวคิดการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว  
วีรสิทธิ์ ปีติเจริญพร และคณะ (2562: 151) ศึกษาการเชื่อมโยงของโครงข่ายแต่ละจุด

ท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้สูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม นำมาสร้างเป็นนวัตกรรมรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ (Thumachai et al., 2017) โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
และชุมชน สามารถมีส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้และเพ่ิมทักษะโดยนำจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวมาพัฒนา
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ร่วมกับองค์ประกอบของบริบทต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน เช่น ผู้ประกอบการ ชุมชน กิจกรรม
หรือสินค้าและการสื่อสาร ช่วยให้การขับรถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่ายและไม่ยากลำบาก (Ong & 
Du Cros, 2012) เป็นการสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวที่ขับรถเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิงใช้เส้นทางนั้น ๆ เป็นครั้งแรก และกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวและมีการพักค้างคืน 
(Denstadli, Jacobsen, & Lohmann, 2011) การพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในลุ่ม
แม่น้ำบางปะกง จะช่วยลดปัญหาการการขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยว และเพ่ิม
ระยะเวลาการแวะพักในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราให้นานขึ้น อีกทั้งการกำหนดเส้นทาง
การท่องเที่ยวให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้วยรูปแบบโครงข่าย        
โลจิสติกส์การท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
การกำหนดจุดแวะพัก การรับประทานอาหาร การพักแรม การซื้อสินค้า ของที่ระลึก ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมจะช่วยสร้างแรงดึงดูดความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว ลดความเบื่อหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
ช่วยสร้างสีสัน ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และยกระดับความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นจน
เกิดเป็นความยั่งยืนที่แท้จริง 
 

2.3 แนวคิดมาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ม.ม.ป.: 3) ให้ความหมายของ

มาตรฐานการบริการอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว หมายถึง การกำหนดแนวทางในการให้บริการทางด้าน
อาหารอันประกอบไปด้วยเรื่องของสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหาร และจัดบริการ
อาหาร โดยคำนึงถึงเรื่องสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (2556) กล่าวไว้ว่า การให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว เป็นการบริการด้านหนึ่งที่มี
ความสำคัญอย่างสูงเนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องบริโภคอาหาร ถ้าอาหารที่จัดไว้
บริการไม่ปลอดภัยจนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและเครื่อ งดื่มเป็นสื่อแล้วก็จะมี
ผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยว จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานการบริการอาหาร
เพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ประกอบการด้านอาหารเพ่ือให้สามารถ
บริการอาหารได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงและเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหาร ซึ่งจะส่ งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย มาตรฐานการบริการอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ (1) ระดับพ้ืนฐาน (Minimum Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ผู้ประกอบการด้าน
อาหารต้องมีและต้องปฏิบัติเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร
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พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเทศกิจ พระราชบัญญัติกรมเจ้าท่า เป็นต้น ถ้าไม่มีหรือไม่ปฏิบัติถือว่าไม่
ผ่านการพิจารณาในมาตรฐานนี้จะไม่ได้รับการจัดระดับและไม่ได้การรับรองมาตรฐาน (2) ระดับเพ่ือ
การท่องเที่ยว (Tourism Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวใน
ระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ ดังนั้นจึงได้สร้างดัชนีชี้วัดมาตรฐานบริการ
อาหารเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์ และ 77 ตัวชี้วัด เพ่ือกำหนด
แนวทางการให้บริการด้านอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพและอยู่ในระดับ
มาตรฐาน โดยต้องการให้เป็นอันดับหนึ่งเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในขณะที่ กรมการ
ท่องเที่ยว (2553) กล่าวว่า เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ร้านอาหารจึงต้องจัดการปรับปรุง ดูแล
ร้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีกรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานบริการอาหารเพ่ือ
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์ และ 77 ตัวชี้วัด  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สถานที่ 1) สถานที่เตรียมปรุงอาหาร (1.1) สะอาด เป็นระเบียบ ถูก
สุขลักษณะ (1.2) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบร้อย สภาพดีไม่มีรอยแตกร้าว (1.3) ผนัง เพดาน
ควรทาสีอ่อน เพ่ือให้ร้านสว่าง สามารถมองเห็นสิ่งสกปรกได้ง่าย (1.4) มีแสงสว่างเพียงพอ (1.5) มี
ระบบการระบายอากาศที่ดี มีพัดลมดูดอากาศหรือปล่องระบายควัน (1.6) โต๊ะเตรียมปรุงอาหารควร
ทำด้วยวัสดุผิวเรียบ (1.7) ผนังบริเวณเตาไฟต้องทำด้วยวัสดุทนความร้อน (1.8) พ้ืนโต๊ะที่ใช้เตรียม
ปรุงอาหารต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 2) สถานที่รับประทานอาหาร ประกอบด้วย (2.1) 
สะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ (2.2) โต๊ะ เก้าอ้ี แข็งแรง (2.3) มีแสงสว่างเพียงพอ (2.4) มีการ
ระบายอากาศที่ดี ในกรณีห้องรับประทานอาหารที่เครื่องปรับอากาศต้องมีพัดลมดูดอากาศ (2.5) ติด
เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ไว้ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ 3) ห้องสุขา (3.1) มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ (3.2) แยกการใช้ ชาย - หญิง (ห้องน้ำพนักงานและลูกค้า) (3.3) มีส่วนบริการแก่ผู้พิการ 
(3.4) สุขาตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่ท่ีเหมาะสม(3.5) มีอ่างล้างมือที่ใช้ได้ดี 

องค์ประกอบที่ 2 อาหาร 1) เนื้อสัตว์ (1.1) สด สะอาด ถูกสุขอนามัย (1.2) ล้างให้สะอาด 
ก่อนจัดเก็บโดยจำแนกประเภทต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน (1.3) เนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า 
5 องศาเซลเซียส 2) ผัก ผลไม้ (2.1) สด สะอาด ถูกสุขอนามัย (2.2) ล้างให้สะอาดก่อนจัดเก็บโดย
จำแนกประเภทต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน (2.3) จัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม 3) น้าดื่ม เครื่องดื่ม (3.1) 
สะอาด ถูกสุขอนามัย (3.2) ต้องจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด (3.3) ภาชนะจัดเก็บน้ำดื่ม 
เครื่องดื่มต้องมีก๊อกหรือทางเทรินน้ำ (3.4) ภาชนะที่ใช้ตักต้องมีด้ามยาว (3.5) วางสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร 4) น้ำแข็ง  (4.1) สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเครื่องหมายรับรองทางราชการโรงงาน
ได้รับการรับรองเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice – GMP) 
(4.2) เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด (4.3) จัดตั้งวางอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร (4.4) 
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ภาชนะที่ใช้ตักต้องมีด้ามยาว (4.5) ไม่นำอาหาร ผัก ผลไม้ หรือสิ่งอ่ืนใด มาแช่ปนกับน้ำแข็งที่ใช้ใน
การบริโภค 5) สารปรุงแต่ง (5.1) มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ (5.2) เก็บใน
ภาชนะท่ีไม่สร้างพิษ มีภาชนะปกปิดสะอาด 

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ 1) การเตรียม ปรุงอาหาร (1.1) ไม่เตรียม ปรุงอาหารหน้า
ห้องน้ำหรือห้องส้วม(1.2) ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร (1.3) ทำให้อาหาร
สุกโดยการใช้ความร้อนหรืออุณหภูมิสูงที่พอเหมาะ 2) การจัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จ (2.1) ไม่ตั้งวาง
อาหารที่ปรุงแล้วไว้ที่อุณหภูมิปกติในห้องนานกว่า 2 ชั่วโมง (ในกรณีที่ตั้งอาหารนานกว่า 2 ชั่วโมง 
ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร เช่น อาหาร บริโภคร้อน อุณหภูมิ 63 องศา
เซลเซียส อาหารบริโภคเย็น อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส) (2.2) ด้านหน้าของตู้อาหารปรุงเสร็จต้องเป็น
กระจก พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนใดที่เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 4 บุคลากร ประกอบด้วย ผู้สัมผัสอาหาร  (1) สุขนิสัยที่ดีในการแต่งกายของ
ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุง ประกอบ และจาหน่ายอาหาร) (2) มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรค
ผิวหนัง (3) ต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพประจำปี ให้ตรวจสอบได้ (4) มีสุขนิสัยที่ดี ในระหว่างการ
เตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร (5) ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาล อาหารมีวุฒิบัตร
หรือหลักฐานแสดงว่าได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 

องค์ประกอบที่ 5 ภาชนะ อุปกรณ์ 1) วัสดุที่ใช้งาน (1.1) ภาชนะและอุปกรณ์ใช้ในงานทุก
ขั้นตอนต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย (1.2) ประเภทวัสดุของภาชนะ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม
กับการใช้งาน (1.3) รูปลักษณ์และขนาดเหมาะแก่การใช้งาน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย 2) การ
ทำความสะอาด (2.1) ใช้เครื่องมือล้างภาชนะท่ีมีประสิทธิภาพ หรือล้างอุปกรณ์ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะ ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล 
ขั้นตอนที่ 3 ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ในกรณีเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารควรมี การฆ่าเชื้อโรคด้วย
น้ำร้อน หรือผงปูนคลอรีน 60% (2.2) อุปกรณ์การล้างทำความสะอาด ต้องอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 เซนติเมตร (2.3) ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน้ำที่ใช้การได้ดีและต่อเข้าสู่บ่อดักไขมัน 
3) การเก็บรักษา ได้แก่ (3.1) การเก็บรักษา ต้องอยู่ในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ (3.2) เก็บในภาชนะที่
สะอาดมีการปกปิดที่ดี วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร (3.3) จัดเก็บในอุณหภูมิที่พอเหมาะ
กับชนิดของภาชนะ อุปกรณ์ 

องค์ประกอบที่ 6 ความปลอดภัย 1) สถานที่  (1.1) ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณะสุข รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบอ่ืน ๆ (1.2) มีความปลอดภัยในการใช้
บริการ ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลภาวะ (1.3) มีระบบป้องกันสัตว์และแมลงต่าง ๆ (1.4) มี
การควบคุมปัจจัยการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคี แก๊ส ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น (1.5) มีการเตรียมความ
พร้อมต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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องค์ประกอบที่ 7 การให้บริการนักท่องเที่ยว 1) ผู้ให้บริการ (1.1) ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม (1.2) มีรายการอาหาร พร้อมระบุ เวลาที่ เป็นธรรม  (1.3) สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างชาติกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้  (1.4) ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
เรียบร้อย (1.5) สามารถบริการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้เคียงได้ (1.6) พนักงาน
ต้อนรับมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้อนรับจนกระทั่งส่งลูกค้า (1.7) มีการบริการจัดการ
ปัญหาด้านการบริการ 2) สถานที่ให้บริการ (2.1) มีความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ (2.2) ไม่มีสิ่ง
ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ (2.3) มีการแสดงการรับรองมาตรฐานอาหารจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (2.4) การจัดระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

องค์ประกอบที่ 8 การตระหนัก รักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 1) นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (1.1) มีธรรมาภิบาล
องค์กร (Organizational Governor) ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เช่น การชำระภาษี การไม่ละเมิดต่อสิทธิทางทรัพย์สินและปัญญา เป็นต้น (1.2) สิทธิมนุษย์
ชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน (Human Rights and Fair Labor Practice) ได้แก่  การจัดสรร
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เรื่องของความเท่าเทียมกันในการทำงานระบบค่าชดเชย ค่าตอบแทนต่าง 
ๆ เป็นต้น (1.3) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ในการรับรู้ข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพที่
ถูกต้องและเพียงพอ) (1.4) มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนใกล้เคียง (1.5) ไม่มีสิ่งทำลาย
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 2) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (2.1) สร้างความตระหนักเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (2.2) มีระบบการกำจัดขยะที่ดีมีประสิทธิภาพ (2.3) มีระบบการบำบัดน้ำทิ้งที่มี
ประสิทธิภาพ (2.4) มีการส่งเสริมให้ใช้วัสดุที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (2.5) ส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและน้ำ 3) การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน (3.1) มีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนในการรักษาสิ่งที่ดีงาม วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ อย่างสม่ ำเสมอ (3.2) เป็นสมาชิกสมาคม 
ชมรมต่าง ๆ และมองหาช่องทางความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (3.3) สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น 

การวัดคุณภาพมาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว จะใช้เป็นเครื่องมือในการวัด
มาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจนและเป็น
สิ่งจำเป็นกับนักท่องเที่ยวที่จะบริโภคอาหาร โดยจะทำการประเมินคุณภาพมาตรฐานอาหารตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด  จากแนวคิดที่ได้กล่าวมานี้ สามารถสรุปได้ว่า การให้บริการด้านอาหารแก่
นักท่องเที่ยวมี ความสำคัญอย่างมาก เพราะการบริโภคอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่นักท่องเที่ยว หาก
อาหารที่จัดไว้ บริการนักท่องเที่ยวไม่มีความปลอดภัยส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก
อาหาร และเครื่องดื่มเป็นสื่ออาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว (วิมลรัตน ์ บุญศรีรัตน์, 2561)  
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2559: 6) Gastronomy 
Tourism ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่การท่องเที่ยวทางเลือกซ่ึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มัก 
แสวงหาความสุนทรี (Authenticity) จากการท่องเที่ยวเกิดกระแสโหยหาความหลัง (Nostalgia) และ 
ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) อาหารการกินกับการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ เพราะ
เวลาไปเที่ยวที่ไหน นักท่องเที่ยวก็มักอยากจะลิ้มรสอาหารของพ้ืนที่นั้น ๆ การกินอาหารจึงถือเป็น
หนึ่งในกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวทั้งหลาย โดยนักท่องเที่ยวมีเวลาและเงินมากที่สุด 1 ใน 3 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทาง มีความต้องการประสบการณ์จากการทานอาหารในร้านอาหารที่
แปลกใหม่และมองหาอาหารการกินดี ๆ ในระหว่างการท่องเที่ยว อาหารทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกและ
สัมผัสถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างลึกซึ้ ง (Sense of place) แรงจูงใจหรือความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาหาร สามารถแบ่งได้ดังนี้ (1) การแสดงออกถึงตัวตน (Self-expression) ต้องการ
แสดงความแตกต่าง ความโดดเด่นและความเป็นตัวตนในการท่องเที่ยว  (2) ความสงสัยและใฝ่รู้ 
(Curiosity) ต้องการที่จะหาความรู้และค้นพบอะไรใหม่ ๆ เพ่ือบ่งบอกถึงการศึกษาและความรู้ที่มีอยู่
(3) การสืบค้นจากรากฐาน (Grounded) ต้องการที่จะดื่มด่ำกับรากเหง้าของอาหารในชนบทซึ่ง
สามารถศึกษาวิธีการในการผลิตอาหาร (4) ความรื่นรมย์ (Pleasurable Experience) ต้องการที่จะ
เติมเต็มความสุขทางความรู้สึกและสัมผัส และประสบการณ์ในการกินอาหาร (5) ความกังวลใจ 
(Anxiety) ต้องการที่จะพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการกินอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการท่องเที่ยว
และหลีกหนีชีวิตประจำวันด้วยการกินอาหารพ้ืนเมืองและอาหารที่คุ้นเคยในอดีตแต่ไม่ได้กินเป็น
ประจำและองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2559: 13) มีการ
รวมตัวของกลุ่มคน เครือข่าย และองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการทาน
อาหารที่ดีมีคุณภาพขึ้น และรวมถึงการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นที่อาจเลือนหายไป 3 กลุ่ม ดังนี้  (1) 
Slow Food เป็นกลุ่มในการส่งเสริมวัฒนธรรมในการทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ปกป้องความ
หลากหลายในชีวภาพในอาหาร และกระบวนการในการผลิตอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใส่ใจ
ในสุขอนามัย และสนับสนุนความรื่นรมย์ในการรับประทานอาหารอย่างไม่เร่งรีบ การเคลื่อนไหวของ
กลุ่ม Slow Food ทำให้นักท่องเที่ยวมากมายเกิดแรงบันดาลใจที่จะท่องเที่ยวเ พ่ือมองหาความ
แตกต่าง ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงมองหาอาหารท้องถิ่นที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหาร
จานด่วน (2) Cittaslow เป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเมืองขนาด
เล็กให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคน
ท้องถิ่น โดยการใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  (3) European 
Region of Gastronomy เป็นองค์กรที่เชิดชูแนวคิดในการสร้าง คุณภาพชีวิต 3 ประการ ได้แก่ (1) 
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วัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่น (2) สุขภาพที่ดีขึ้นของมนุษย์และความยั่งยืน (3) นวัตกรรมและศิลปะใน
อาหาร โดยแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดนี้นำหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอาหารมาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
การเกษตรและการท่องเที่ยว เข้าด้วยกัน (วิมลรัตน ์ บุญศรีรัตน์, 2561) 
 

2.5 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน  
แนวคิดต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากการประมวลเอกสารพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้ นวพร รัตนนาคะ (2559 ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคพบปัจจัยทางด้านรสชาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยทางด้านการตลาดอ่ืน ๆ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง 
ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ (2559) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ เพ่ิมสูงขึ้นคือด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และรสชาด อีกท้ัง พจน์บดินทร์ ประยูรพรหม (2556) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกร้านเบเกอ
รี่ในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านเบเกอรี่ คือ 
1) ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 2) ด้านราคาผลิตภัณฑ์ 3) ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  ส่วน วิวิศน์ ใจตาบ (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคคือปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง การตลาด และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่มากตามลำดับ (วิมลรัตน ์ บุญศรีรัตน์, 2561)  
  
 
ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางสตรีทฟู๊ด  

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

 

2.6 ข้อมูลพื้นฐานบริบทของพื้นที่ 
พ้ืนที่เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยา จวบจนในการตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี มี
ผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐาน และชาวบ้านดั้งเดิม มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมทั้ง
วัฒนธรรมด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารมุสลิม อาหารฝรั่ง หรือแม้กระทั่งอาหารจีน นับ
ได้ว่าเป็นเสน่ห์ในการท่องเที่ยว ที่จะได้เข้าถึงอาหารถิ่นที่แปลกแตกต่างในแต่ละชุมชน การเดินทางที่
สะดวกทั้งบนบก และทางน้ำ ทำให้การเดินทางเพ่ือสัมผัสวัฒนธรรมการกิน ซึ่งอาจจะกลายเป็น
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เส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่ชอบเปิดประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่แปลก แตกต่าง ได้ลิ้มรสกับความอร่อยของอาหาร ได้ซึมซับกับการทำอาหาร และซาบซึ้ง
กับมรดกด้านวัฒนธรรมอาหารของชุมชนแต่ละท้องถิ่นที่ได้ไปสัมผัส ซึ่งการท่องเที่ยวด้านอาหารโดย
ผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารของแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นยังเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน ๆ 
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น (นพวรรณ น้ำทับทิม, ชวลีย์ ณ ถลาง, 2562) 

 
ชุมชนย่านวังหลัง เขตบางกอกน้อย ได้แก่ (1) ชุมชนวัดสุวรรณาราม (2) ชุมชนวัดวิเศษการ-

วัดฉิมทายกาวาส (3) ชุมชนวัดระฆัง (4) ชุมชนตรอกวังหลัง (5) ชุมชนสันติสุข  
 

 
ภาพที่ แสดงพ้ืนที่ย่านวังหลัง  

 
ชุมชนย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ได้แก่ (1) ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม (2) ชุมชนปรกอรุณ 

(วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร) (3) ชุมชนวัดเครือวัลย์ (4) ชุมชนวัดนาคกลาง (5) ชุมชนวัด
หงส์ (6) ชุมชนต้นสน 
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ภาพที่ แสดงพ้ืนที่ย่านวังเดิม 

 
ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี ได้แก่ (1) ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส (2) ชุมชนวัดกัลยาณ์ (3) 

ชุมชนกุฏีจีน (4) ชุมชนบุปผาราม (5) ชุมชนโรงคราม (6) ชุมชนกุฏีขาว  
 

 
 

ภาพที่ แสดงพ้ืนที่ย่านกะดีจีน 
 
 
 
 
 
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กฤติเดช อนันต์ และ เกศรา สุกเพชร (2562) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางในการ

สร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์โดยเก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมี
ความสนใจในอาหารไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อการ
เดินทาง  พบว่า คุณค่าเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภคมีอิทธิพลทางบวกสูงสุด จึงได้แนวทาง
ในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ 
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โดยมุ่งสร้างปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด มีข้อเสนอแนะ
คือ (1) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ควรออกมาตรการ
ด้านการควบคุมราคาอาหารไทยที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์เชิงบวกของอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่ามีความคุ้มค่าเงิน และควรจัด
ระเบียบร้านอาหารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ควรมุ่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของอาหารไทยว่าอาหารไทยมีความสร้างสรรค์ และ
รู้สึกว่าการกินอาหารไทยเป็นสิ่งที่น่าจดจำ (3) ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร ควร
พัฒนาด้านความสะอาดรวมถึงความเรียบร้อยของร้านอาหารและพนักงาน เพ่ือสร้างภาพจำที่ดีต่อ
นักท่องเที่ยว และ (4) ภาคการศึกษาของไทยสามารถนาแนวทางการสร้างคุณค่าเชิงประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาในอนาคต เพ่ือหาแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร โดยหาวิธีในการมุ่งสร้างทุกปัจจัยของคุณค่าเชิงประสบการณ์ให้เกิดขึ้น เพ่ือสร้างความ
จงรักภักดีให้เกิดข้ึนมากที่สุด โดยเฉพาะปัจจัยด้านผลตอบแทนย้อนกลับของผู้บริโภค 

 
โอชัญญา บัวธรรม (2563) ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหาร 

กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม พบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหาร ภายในจังหวัดมหาสารคามของนักท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยผลักดัน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดฅคือ แรงจูงใจด้านความต้องการทานอาหารกับเพ่ือน คนรู้ จัก หรือครอบครัว 
(Social) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความต้องการอาหารที่มีราคาถูก ประหยัด (Budget) และปัจจัยด้าน
ความต้องการทานอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร (Eclectic) ในส่วนของ
แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารภายในจังหวัดมหาสารคามนั้น โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รสชาติของอาหาร 
ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของร้านอาหารที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การบริการของร้านอาหาร 
และปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับความน่าดึงดูดใจของอาหาร ด้านรูปลักษณ์ของอาหารและการตกแต่งจาน 

นนลณีย์ วรจรัสวิทย์, ภัทราวดี มากมี, พูลพงศ ์สุขสว่าง (2562) ศึกษาการออกแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง พบว่า ศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะ
กงมีผลการประเมินอยูJในระดับปานกลาง โดยพ้ืนที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรามีศักยภาพสูงที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอบางคล้า และพ้ืนที่อำเภอบางปะกง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
ที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่เมืองแปดริ้ว รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวตลาดน้ำบาง
คล้า และการเที่ยวชมศาสนสถานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมในเขต
พ้ืนที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและศาสนสถานในพ้ืนที่อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา ด้วยการท่องเที่ยวทางแม่น้ำ กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมการ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่วนการออกแบบกิจกรรมการทJองเที่ยวใหม่ในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง 3 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางปะกง กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 
เรียนรู้วิถีชาวประมงบ้านปากคลองตำหรุ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปากแม่น้ำบางปะกง และแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง ร่วมกับเทศกาลงาน
ประเพณีท้องถิ่น ที่สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งป ี

เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) ภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้คุณภาพอาหารไทย และ
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  การศึกษานี้มุ่งศึกษา
ภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้ถึงคุณภาพอาหารไทย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต ปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต ภาพลักษณ์อาหารไทยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต และการรับรู้ถึงคุณภาพอาหารไทยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมีระดับภาพลักษณ์อาหารไทยโดยรวมในระดับมากทั้งในด้านคุณภาพของอาหารไทย ด้าน
บรรยากาศของร้านอาหารไทย ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้านความแปลกใหม่ และด้านสิ่งติ ดตรึงและ
ส่วนประกอบ และจากการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพอาหารไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีการรับรู้คุณภาพอาหารไทย ด้านความแตกต่าง ด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านความเป็นแก่นแท้อยู่ใน
ระดับมาก อีกทั้งพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศ วัตถุประสงค์การเดินทาง จ้านวนครั้งการ
เดินทางแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี อายุ เชื้อชาติ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ภาพลักษณ์อาหาร
ไทยมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต และการรับรู้ถึงคุณภาพอาหารไทยมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

นพวรรณ น้ำทับทิม, ชวลีย์ ณ ถลาง (2562) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ผ่านวัฒนธรรมด้านอาหาร ในเขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตคลองสาน การวิจัยครั้งนี้มุ่ง
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผ่านทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมด้านอาหาร และหาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมด้านอาหาร  พบว่า พฤติกรรมในการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมด้านอาหาร 
แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพการ
สมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ที่แตกต่างกัน  ส่วนแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารควรเน้น
การพัฒนาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (6As) โดยส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
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ส่งเสริม

การ

ท่องเที่ยว 

ออกแบบ

เส้นทาง 

พัฒนา
เส้นทาง
สตรีทฟู๊ด 

ประเมิน

การ

บริโภค 

วัฒนธรรมด้านอาหาร มีการจัดเส้นทางการเข้าถึงได้ง่าย มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจ้างงานให้แก่คนในชุมชน มีการสร้างระบบการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว และมีการจัดกิจกรรมด้านอาหารให้มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และ
สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านอาหารได้ตลอดทั้งปี 
 
 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจ 

และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางต่างประเทศมีการใช้จ่ายในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มค่อนข้างสูง คิดเป็น 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายที่แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมักค้นหา
อาหารท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวโดยถือว่าอาหารเป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาหารมีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (กิ่งกนก เสาวภาวงศ์, 2561 น.342)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบเส้นทางสายอาหารย่านเมืองเก่า 
(กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร) 
      ย่านวังหลัง  
      ย่านยังเดิม  
      ย่านกะดีจีน 

เส้นทางท่องเที่ยวสายอาหาร 
สตรีทฟู๊ดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านกรุงเก่า  
    (ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม ย่านกะดีจีน) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อภาษาเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจอาหาร
กำหนดวิธีดำเนินการศึกษาดังนี้  

 
3.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพกำหนดวิธีการศึกษาเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับบริบทข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
นำไปสู่การกำหนดเป็นเส้นทางอาหารสตรีฟูดส์ โดกำหนดเป็นดังนี้  
 
 3.1.1 ขั้นตอนการศึกษาบริบทศักยภาพเชิงพ้ืนที่  
 โดยกำหนดขอบเขตในการศึกษา  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ เป็นหน่วยในการศึกษาหรือเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ได้แก่  ผู้ประกอบการ จำนวน 30 คน /ร้าน หรือ 30 เมน ูโดยใช้เทคนิค Snowball Sampling 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 แนวโน้มความเป็นไปได้ความน่าสนใจของเมนูอาหารคาว จำนวน 30 เมนู และเมนูอาหาร
หวาน จำนวน 30 เมน ู

ความน่าสนใจของเส้นทางอาหาร  
 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเส้นทางอาหาร  

พฤติกรรมการใช้บริการเส้นทางอาหาร  
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

  
ขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษา ได้แก่ 

ตารางที่ 3.1 แสดงพื้นท่ี และจำนวนเมนู อาหารคาว อาหารหวาน  

เส้นทาง/พ้ืนที่ที่ศึกษา 
ผู้ประกอบการ 

เมนูอาหารคาว เมนูอาหารหวาน 
เส้นทางพ้ืนที ่ย่านกะดีจีน 10 10 
เส้นทางพ้ืนที ่ย่านวังเดิม 10 10 
เส้นทางพ้ืนที ่ย่านวังหลัง 10 10 
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รวม 30 30 
 * กรณ ี1 ร้านมีหลายหลายเมนูให้เลือก 1 เมนู  
   
 

ขั้นที่ 2 ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิง อาหารสตรีทฟูดส์ อาหารหลัก  
 ผลลัพธ์ คือ เส้นทางสายอาหารสตรีทฟูดส์ รวม 3 เส้นทาง ในพ้ืนที่ 3 ย่าน คือ ย่านวังหลัง 
ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน  
 

เครื่องมือวิจัยที่ใช้ 
  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสรWาง (Semi-Structure) 
  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
  เครื่องมือชุดอุปกรณ์โสตเพ่ือบันทึกภาพ เก็บข้อมูลเสียง  

โดยที่มีคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมทางภาษาของ
ข้อความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน   คน มีคา่ดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ   และ  ตามลำดับ ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  การสัมภาษณ์  
  การสังเกตข้อมูลเชิงประจักษ์ ในพ้ืนที่ภาคสนาม 
  การสนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) บริบทสภาพเชิงพ้ืนที่ ศัยกภาพ
เชิงพ้ืนที่ โอกาสความเป็นไปได้ของเมนูอาหารคาว หวาน เพื่อกำหนดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว  
 
3.2 การศึกษาเชิงปริมาณ 
 การศึกษานี้เป็นการประเมิน โอกาส ความเป็นไปได้เพ่ือกำหนดเป็นเส้นทางสตรีทฟู๊ด และ
ความน่าสนใจต่อเมนูอาหารคาว หวาน ที่มีโอกาสสนับสนุนการท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการยืนยัน
เส้นทางสตรีทฟู๊ดด้วยข้อมูลทางสถิตถิึงความเป็นไปได้ 
 
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
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 ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่หรือมีประสบการณ์การเดินทางในพ้ืนที่ และ
มีประสบการณ์การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องบางอย่างในพ้ืนที่  โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทำการวิจัย
เชิงปริมาณ ผู้บริโภค ไม่ต่ำ 80 คน/เส้นทาง มีการทดสอบทางสถิติไม่ต่ำกว่า Multiple Regression  
 อีกท้ังดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน จำนวน 15 คน 
 
 
 
 
 
  3.2.2 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ และคุณภาพการวัด  

  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
  ค่าคุณภาพเครื่องมือ 

ตารางที่ 3. แสดงคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยนี้  
ประเด็นคำถามรายด้าน จำนวนข้อ ค่าความเชื่อมั่น 

ตอนที่ 2 ความน่าสนใจต่อเส้นทางสตรีทฟู๊ด   
ภาพลักษณ์อาหารคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 16 𝛼= .943 
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 9 𝛼=.901 
ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด  10 𝛼=.924 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร    
การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน 5 𝛼 =.911 
ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร 7 𝛼 =.896 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 9 𝛼 =.952 

 
  3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ลงพื้นที ่ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 การเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย กับ
เกณฑ์การแปลผลจากงานวิจัยในอดีต การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ กำหนดเกณฑ์ในการแปลผลตาม
แนวคิดของเบสทื (Best, 1981 p, 174) โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยดังนี้  
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  1.00 – 1.49 ความเหมาะสม   ระดับ น้อยที่สุด 
  1.50 – 2.49 ความเหมาะสม   ระดับ น้อย 
  2.50 – 3.49  ความเหมาะสม  ระดับ ปานกลาง 
  3.50 – 4.49 ความเหมาะสม   ระดับ มาก  
  4.50 – 5.00  ความเหมาะสม   ระดับ มากที่สุด  
 
  สถิติที่ใช้ 
  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธี ดังนี้  
  1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือยืนยันข้อมูลเส้นทางสตรีทฟู๊ด 
 2) วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถิติ
พรรณา ประกอบด้วย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่ศึกษา 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือยืนยันเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 3 เส้นทาง โดยใช้สถิติ คือ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นทั้งแบบรวม 
(Enter) และแบบเป็นขั้น (Stepwise) เพ่ือศึกษาสมการตัวทำนายสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุง
เก่า 

(3) การวิ เคราะห์ประกอบ (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ื อสกัดตั วบ่ งชี้ และ
องค์ประกอบเชิงยืนยืน ของแนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้บริโภค ทั้ง 3 เส้นทาง ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน  
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

4.1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจอาหาร 

 การนำเสนอในส่วนนี้มุ่งนำเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหาร      
สตรีทฟู๊ด ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ได้แก่ ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถที่จะกำหนดเส้นทางสตรีฟู๊ดย่านกรุงเก่า ได้ดังนี้  
 การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอาหารสตรีทฟูด ย่าอนเมืองเก่า โดย
ได้ดำเนินการดังนี้   ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานย่านเมืองเก่า ทั้ง 3 ย่าน 
คือ ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน ขั้นที่ 2 วิเคราะห์สังเคราะห์ร้านอาหาร คาว หวาน เพ่ือ 
กำหนดเป็นเส้นทางสตรีทฟู๊ด โดยได้วิเคราะห์ จุดเด่นเมนูอาหารคาวหวาน ที่จะเป็นเมนูแนะนำ 
เกี่ยวกับรสชาด อาหาร คาว หวาน ชื่อเสียง ซึ่งเป็นเมนูเด่นของแต่ละร้าน  ขั้นที่ 3 ลงพื้นที่ภาคสนาม
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือยืนยันเมนูอาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด การดำเนิน
กิจการของผู้ประกอบการ พิกัดที่ตั้ง เวลาทำงาน ความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว  ขั้นที่ 4 
ออกแบบเส้นทางสตรีทฟู๊ดในรูปแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิคเส้นทางสตรีทฟูดทั้ง  3 ย่าน  ขั้นที่ 5 
ดำเนินการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหารเกี่ยวกับสภาพลักษณ์
อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด และความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาวหวานตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ดเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร รายละเอียดจะนำเสนอตามลำดับ 
 
 ข้อมูลทั่วไป 
 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาเส้นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสาย
อาหาร สตรีทฟู๊ด ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ได้แก่ ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดี
จีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถที่จะกำหนดเส้นทางสตรีฟู๊ดย่านกรุงเก่า มีดังนี้  
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
 ชาย 115 47.92 

หญิง 125 52.08 
รวม 240 100.00 



26 
 

2.กลุ่มอายุ   
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 31 ปี 141 58.75 

มากกว่าหรือเท่ากับ  32 ปีขึ้นไป 99 41.25 
รวม 240 100.00 

3. อาชีพ   
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 5.83 

พนักงานบริษัท 79 32.92 
รับจ้าง ค้าขาย 32 13.33 
ธุรกิจส่วนตัว 41 17.08 
อ่ืนๆ 74 30.83 

รวม 240 100.00 
4.ประสบการณ์ท่องเที่ยว   
 ย่านวังหลัง 80 33.3 

ย่านวังเดิม 80 33.3 
ย่านกะดีจีน 80 33.3 

รวม 240 100.0 
5. สถานภาพที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่   
 ประธานชุมชน /คณะกรรมการชุมชน 2 .83 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 10 4.17 
ประชาชนทั่วไป 210 87.50 
นักท่องเที่ยว 14 5.83 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 4 1.67 

 รวม 240 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปมีดังนี้ 1) เพศ แบ่งเป็น ชาย จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ

47.92 หญิง จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 52.08 2) กลุ่มอายุ แบ่งเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 31 ปี
จำนวน 141 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.75 มากกว่าหรือเท่ากับ  32 ปีขึ้นไป จำนวน 99 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 41.25 3) อาชีพ แบ่งเป็น รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 
5.83 พนักงานบริษัท จำนวน 79 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.92 รับจ้าง ค้าขาย จำนวน 32 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.08 อ่ืนๆ จำนวน 74 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 30.83 4) ประสบการณ์ท่องเที่ยว แบ่งเป็น ย่านวังหลัง จำนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3 ย่าน
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วังเดิม จำนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3 ย่านกะดีจีน จำนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3 5) 
สถานภาพที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ แบ่งเป็น ประธานชุมชน /คณะกรรมการชุมชน จำนวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ .83 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.17 ประชาชนทั่วไป จำนวน 210 คน  
คิดเป็นร้อยละ 87.50 นักท่องเที่ยว จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 

สรุปข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.08)  มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 31 ปี
(ร้อยละ 58.75) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท (ร้อยละ 32.92) มีประสบการณ์ท่องเที่ยว ย่านวังหลัง 
ย่านวังเดิม ย่านกะดีจีน (ร้อยละ 33.3) มีสถานภาพที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่คือเป็นประชาชนทั่วไป (ร้อย
ละ 87.50) 

 
 4.1.1 เส้นทางสตรีทฟู๊ด “ย่านกะดีจีน”  
 ประกอบด้วยพ้ืนที่ 6 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส (2) ชุมชนกุฏีจีน (3) ชุมชน
วัดกัลยาณ์ (4) ชุมชนกุฏีขาว (5) ชุมชนโรงราม และ (6) ชุมชนบุปผาราม รายละเอียดดังภาพ  
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ภาพที่ 4.2 เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านกะดีจีน 
 
 จากภาพที่ 4.2 แบ่งเป็น ประเภทอาหารคาว ได้แก่ 1) ร้านบะหมี่ไก่กรอบลาดหญ้า ที่ตั้ง 
408/8 ถ เทศบาลสาย เมนูก๋วยเตียวซุปเปอร์พรีเมี่ยมเครื่องให้เยอะ น้ำซุปมีรสชาติหวาน ไม่เผ็ดรสไม่
จัด 2) ร้านเฮโล ที่ตั้ง 14 ถ เทศบาลสาย 1 ซอยกุฏีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  เบอร์โทร
ติดต่อ 024-725-231 เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-18.00 น. เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-18:00 
น. (หยุดวันอังคาร) เมนูแกงไก่คั่วอร่อยไม่ต้องปรุงเพ่ิมเลย 3) ข้าวหมูแดงป้าแมว ที่ตั้งซอยโรงพักบุ
ปผาราม (ปากซอยชุมชนโรงคราม) เบอร์โทรติดต่อ 085-964-1303 เปิดทุกวัน เวลา 05.00-13.00 
น. เมนูแนะนำ ข้าวหมูแดง มีรสชาดอร่อยกลมกล่อมพร้อม น้ำซุป และน้ำเปล่าที่มีกลิ่นใบเตย เป็น
ร้านข้าวหมูแดงเล็ก ๆ เหมาะสำหรับผู้คนสัญจรไปมา และอร่อยที่สุดในย่านกะดีจีน  4) ร้านป้าออ 
อาหารตามสั่ง ที่ตั้ง อยู่ตรงข้ามวัดปุผาราม เมนูแนะนำ ก๋วยจับและผัดซีอ้ิวก๋วยจั๊บน้ำซุปอร่อยไม่ต้อง
ปรุงเพ่ิม ผัดซีอ้ิวก็ให้เยอะร้าน40 บาท กินอ่ิมมาก รสออกหวานหน่อย 5) ร้านเขียง ที่ตั้ง 166,168 
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 (ข้างบิ๊กซีอิสรภาพ)  เบอร์โทร
ติดต่อ 097-062-3388 เปิดทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. แนะนำ ข้าวกะเพราโคตรเจ้าสมุทร 6) 
ร้านฮาลีฟ ที่ตั้ง 35/3 ซอย อรุณอมรินทร์ 4 แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรติดต่อ 086 600 7261เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ 06.00-18.00 น. เปิดวันเสาร์ เวลา 07.00-
14:00 น. (หยุดวันอาทิตย์) เมนูคั่วไก่น้ำมันเยอะมาก รสชาติจืด 7) ร้านข้าวแกงบุพเฟ่ 20 บาท ที่ตั้ง 
อยู่ในซอยอิสรภาพ 24 ซอยข้างหลังราชภัฏธนบุรี) เบอร์โทรติดต่อ – เปิดทุกวัน 10.00-18.00 น. 
เมนูแนะนำ น้ำพริกกะปิ 8) ร้านแหม่มเตี๋ยวเนื้อ ที่ตั้ง 129 ซอย กุฎีจีน แขวง วัดกัลยา เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 น้ำซุปอร่อย เนื้อไม่เหนียวนุ่มมาก ๆ ไม่ต้องปรุงเลย 9) ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้า
น้อย ที่ตั้ง 194 ถนน เทศบาลสาย 2 แขวง วัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์โทร
ติดต่อ 083 023 3897เปิดวันอาทิยตย์-วันเสาร์ เวลา 08.00-20:00 น. (หยุดวันจันทร์) เมนูก๋วยเตียว
เป็ดเป็ดเนื้อนุ่ม น้ำซุปตอนไม่ปรุงอร่อยมาก ตับเป็ดดี มีทุกเส้น บรรยากาศสบายๆ 10) ร้ า น ส วั ส ดี  
ที่ตั้ง ซอยอรุณอมรินทร์ 4 ถนนเทศบาลสาย 1 กรุงเทพมหานคร (ถึงก่อนโรงเรียนซางตาครู้สคอน
แวนท์)  เบอร์โทรติดต่อ 024657810เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00-18.00 น.เมนูข้าวหมูกรอบ 
ข้าวหมูแดง ข้าวหมูจิ้มแจ๋วหมูแดง น้ำราดออกรสหวาน น้ำซุปกลมกล่อม 
 ประเภทอาหารหวานา ได้แก่  1) ร้าน Chatang ชาตัง ที่ตั้ง ณ ข้างวัดประยุรวงศาวาส ชา
ไทยหวานมาก  ถ้าไม่ชอบหวานต้องบอก 2) ร้านกล้วยทอด ที่ตั้ง ซ.อรุณอมริน 4 หน้า 7-11 เปิดทุก
วันกล้วยทอดแป้งกรอบกล้วยหวานพอดีไม่สุกจนเกินไป 3) ธนูสิงห์ (Thanusingha) ที่ตั้ง 237 7 ซอย
กุฎีจีน แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์โทรติดต่อ 024-655-882 เปิดทุกวัน 
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เวลา 10.00-17.00 น. ขนมฝรั่งกุฎีจีน  เป็นขนมโบราณกว่า 200 ปีมาแล้ว โดยได้ต้นตำรับมาจาก
ชาวโปรตุเกสที่มาตั้งถ่ินฐานอยู่ในชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือบ้านที่ยังทำขนมฝรั่งกุฎีจีนนี้ 
อยู่เพียง 2-3 เจ้าเท่านั้น ขนมฝรั่งกุฎีจีนที่ร้านนี้จะมีอยู่ 2 แบบ  คือ มีขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบดั้งเดิม (ชิ้น
เล็ก) คือไม่มีหน้า และ  แบบมีหน้าชิ้นใหญ่ คือโรยหน้าด้วยลูกเกด ลูกพลับ ชิ้นฟัก และน้ำตาลทราย 
(แต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กจะไม่ใส่ลูกพลับ) 4) ร้านกาแฟโบราณ ที่ตั้ง ร้านตั้งอยู่ต่อจากร้านเขียงไปทางบิ๊กซี
แนะนำ กาแฟเย็น และมีน้ำหวานหลากหลายเมนู ราคาถูกเป็นร้านเล็ก ๆ สำหรับคนสัญจรไปมา 
ราคาถูก รสชาดดี 5) ร้านขนมใส่ไส้ – ข้าวต้มมัด ที่ตั้งซอยโรงพักบุปผาราม ข้าง เซเว่น เบอร์โทร
ติดต่อ - เปิดวันจันทร์-วันพฤหัส เวลา 10.00-15. 00 น. แนะนำขนมใส่ไส้ แลขนมอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ข้าวต้มมัดที่รสชาติหวานกำลังดี เป็นร้านเล็ก ๆ สำหรับผู้คนที่สัญจรไปมา ขายขนมที่สามารถหาซื้อได้
ยาก 6) ร้านครัววาววับ ที่ตั้ง 275 ซอย วัดกัลยาณ์ แขวง วัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600เบอร์โทร 085-356-4929เปิด วันอังคาร –วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. บัวลอยญวน
หวานกำลังพอดี แต่ไม่ได้มีทุกวัน ต้องติดตามที่แฟนเฟจ 7) ร้าน WINDOW กาแฟ ที่ตั้ง 234 (273) 
ซอยกุฎีจีน 3 (อรุณอัมรินทร์ ซ.4) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  เบอร์โทร
ติดต่อ 089-655-4658, 084-659-9515 เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30-17.00 น. แนะนำ สละ
ลอยแก้ว และเมนู อ่ืน ๆ ได้แก่ กาแฟ/ชาของหวา เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้/ไอติมอร่อยมาก เป็น 
homemade /มีให้เลือกหลายรส และกะหรี่ปั๊บที่ทำเอง รสชาดนั้นถือว่าดีมาก ให้สัดส่วนกาแฟและ
น้ำส้มเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีไอศครีม home made และกะหรี่ปั๊บที่ทำเอง 8) ร้านป้าอำพรรณ 123 
ซอยวัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์โทรติดต่อ 085-158-
3969,083-054-5342 เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น. แนะนำขนมก๋วยตั๊สพายสับปะรด 9) พิพิธภัณฑ์
กุฏีจีน 271 ซอยวัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์โทรติดต่อ 
081-772-5184 เปิดวันวันจันทร์-วันพุธ เวลา 09.30-18.00 น. เปิดวันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30-
18.00 น.  แนะนำ ขนมฟังสัพแหยก 10) ร้านวันดี บายก้อย ที่ตั้ง 26 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง วัด
กัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  เบอร์โทรติดต่อ  087-708-1351เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา 06.30-19.00 น. วันเสาร์ เวลา 6.30-16.00 น. ปังเย็นนมสด รสนมจืดแต่พอกินกับท็อปปิ้งที่โร่ย
หน้ามาจะหวานกำลังพอดี ขนมเค้กหนิ่ม ตัวขนมนิ่มหวานตัดกับหน้านิ่มที่ออกข่มหน่อยกำลังพอดี 
  
 แนวทางการพัฒนาเส้นทางเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ย่านกะดีจีน   
 ในส่วนนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวทางพัฒนาเส้นทางอาหารเกี่ยวกับ คววามน่าสนใจต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคาวหวาน และภาพลักษณ์ของอาหารคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟ๊ีด มีดังนี้  
 
 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน Y1 
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ตารางที่ 4.2 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน Y1 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .112 .282  .395 .694 
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาวหวานตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 

.517 .118 .450 4.399 .000 

สภาพลักษณ์ประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรี
ทฟู๊ด X1 

.459 .110 .426 4.156 .000 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 67.0  
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน

กะดีจีน คือ ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 และภาพลักษณ์
อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร ด้านการตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน Y1 โดยมีน้ำหนักทำนาย (  ) .450, .426, 
ตามลำดับ ค่าร้อยละการทำนายเป็น 67.0 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร คือ ความน่าสนใจ
และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 67.0  
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร Y2 
ตารางที่ 4.3 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร Y2 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที ่(Constant) .235 .256  .920 .361 
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 

.575 .106 .532 5.406 .000 
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ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.364 .100 .358 3.640 .000 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 69.6 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน
กะดีจีน คือ ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 และภาพลักษณ์
อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร  Y2 โดยมีน้ำหนักทำนาย (  ) .532, .358, 
ตามลำดับ ค่าร้อยละการทำนายเป็น 69.6 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร คือ ความน่าสนใจ 
และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 69.0  

 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3  

ตารางที่ 4.4 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที ่(Constant) -.073 .231  -.316 .753 
ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.534 .090 .512 5.908 .000 

ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 

.467 .096 .420 4.849 .000 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 76.4 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน

กะดีจีน คือ และภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 และ ความน่าสนใจ
ต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3 โดยมีน้ำหนักทำนาย (  ) .512, .420, ตามลำดับ ค่าร้อยละการทำนายเป็น 
76.4 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร คือ ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน และความ
น่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภาพรวมร้อยละ 76.4  
 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน ดังนี้  (1) ความ
น่าสนใจและภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านการตัดสินใจซื้ออาหาร
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คาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 67.0 (2) ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็น
ตัวทำนายสำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 69.0  (3) ภาพลักษณ์
ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ภาพรวมร้อยละ 76.4  

 
 4.1.2 เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม  
 ประกอบด้วย 6 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม (2) ชุมชนปรกอรุณ (วัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร) (3) ชุมชนวัดเครือวัลย์ (4) ชุมชนวัดนาคกลาง (5) ชุมชนวัดหงส์ (6) 
ชุมชนต้นสน รายละเอียดดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 4.3 เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านวังเดิม 

 
 จากภาพที่ 4.3 เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านวังเดิม แบ่งเป็น ประเภทอาหารคาว ได้แก่ 1) ร้าน
มาราธอน ข้าวขาหมู  หมูทอด ก๋วยจั๊บ อรุณ อัมรินทร์  37 ที่ตั้ ง 11/1 ถนน อรุณอมรินทร์ 
กรุงเทพมหานคร (ร้านอยู่ปากซอยอรุณอัมรินทร์ 37) เบอร์ติดต่อ 081 -6119164 เปิดทุกวัน เวลา 
08.00-16.30น. น้ำขาหมูยังไม่เข้มข้นออกใส่ๆ รสยังไม่จัดจ้าน เนื้อขาหมูเปื่อยนุ่มใช้ได้เลย 2) ร้าน
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ข้าวมันไก่บ้านกรู by เจ๊ยี ที่ ตั้ ง  ถ น น  อ รุณ อ ม ริ น ท ร์  แ ข ว ง  วั ด อ รุณ  เข ต บ า งก อ ก ให ญ่  
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์ติดต่อ 061-4149266 เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ เวลา 
07.00-15.00น. ไก่นุ่มไม่เหนียว  น้ำซุปกลางๆๆ น้ำจิ้มจะออกรสเปรี้ยว 3) ข้าวหมูทอดอร่อยมาก
ที่ตั้ง 155 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์ติดต่อ 
086-521-0688 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-19.00 น. 
หมูอร่อยสมชื่อร้าน น้ำจิ้มเด็ดมาก ๆ 4) ร้านขนมจีนน้ำกะทิ ที่ตั้ง 603/1 ซอยอิสรภาพ 27 แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 (ติดกับโพธิ์สามต้น) เบอร์โทรติดต่อ 062-919-6351 
เปิดทุกวัน 07.30.18.00 น. อร่อย กะทิเข้มข้น 5) ร้าน Somboon Thai Restaurant (ร้านป้า
สมบูรณ์ ข้างวัดอรุณ) ที่ตั้ง วังเดิม กรุงเทพมหานคร (ร้านข้างวัดอรุณ) เบอร์ติดต่อ 089 -535-7844 
เปิดวันอาทิตย์-วันเสาร์ เวลา 07.00-16.30น. อาหารตามสั่งอร่อยมาก ๆ  อาหารได้เร็ว เจ้าของร้าน
น่ารักใจดี อาหารดีมีคุณภาพเกินราคา 6) ร้านผัดไทยจ่าเผือก ที่ ตั้ ง  1 3 5  ถ น น  อ รุ ณ อ ม ริ น ท ร์  
กรุงเทพมหานคร (ปาดซอยอรุณอมรินทร์10) เบอร์ติดต่อ090-091-7877 ผัดไทยไม่ต้องปรุงก็อร่อย 
กุ้งตัวใหญ่ได้2ตัว 7) ร้านสเต็กลุงหนวด ที่ตั้ง 47 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์ติดต่อ 098-930-9984 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-22.00น. สเต็กชิ้นใหญ่ 
อร่อย ราคาถูก 8) ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา “ลุง” (ในGoogle Map ชื่อร้านลุงข้าวต้ม) 655/1, ซอย
อรุณอมรินทร์ 13 กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามวัดเครือวัลย์ ทางเข้าโรงเรียนทวีธาภิเษก) เบอร์โทร
ติดต่อ 081-924-7247 หรือ 02-465-1125 เปิดทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น. เมนูที่ต้องสั่งทุกครั้งก็
คือปลาสลิดทอด /ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกรสชาติน้ำซุปดี  ลูกชิ้นปิ้ง/ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูอยุธยาอร่อยไม่
ต้องปรุง หมูหมูสะเต๊ะ/ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านในย่านอรุณอัมรินทร์การบริการ ความสะอาด
และ บรรยากาศธรรมดาราคาเหมาะสม รสชาติอาหารที่ได้ทานใช้ได้ 9) ร้านใสสะอาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
น้ำใส ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ (ปากซอยอรุณอมรินทร์ 11 ใกล้ ๆ วัดอรุณ) เบอร์โทรติดต่อ 
02-891-1049 เปิดทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น. ลูกชิ้นไม่มีแป้ง ร้านนี้  น้ำซุปกลมกล่อม ซดคล่องคอ 
ลูกชิ้นหมูอร่อย ไม่มีแป้ง มีให้เลือกทั้งเนื้อและหมู 10) ร้านฮาวา (HAWA) หัวมุมริมถนนหลังวัง (หลัง
วัดอรุณ) เมนูแนะนำ ข้าวผัดโบราณ และเมนูอ่ืน ได้แก่ แกงป่าไก่และมีให้เลือกสั่งอีกมากมาย ทั้ง ต้ม
ยำกุ้ง แกงส้ม ต้มข่า ข้าวผัดข้าวกะเพา /แกงป่ารสอร่อย เสิร์ฟมาร้อน ๆ ในถ้วยเล็กพอดีกิน กินคู่
กับข้าวสวยร้อน ๆ ทั้งอร่อย ทั้งเผ็ด ร้อน 
 ประเภทอาหารหวาน ได้แก่  1) ร้าน Cat Milk ที่ตั้ง 422 อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์ติดต่อ 062-475-9053 เปิดวันอาทิตย์-วันศุกร์ เวลา 
09.00-18.00 บิงซูกอร่อยไม่หวานมากให้เครื่องเยอะ 2) ร้านสาลี่ทิพย์ 603/1 ซอยอิสรภาพ 27 แขวง
วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 (ติดกับโพธิ์สามต้น) เบอร์โทรติดต่อ 062-919-
6351 เปิดทุกวัน 07.30.18.00 น. ข้าวเหนียวมะม่วง 3) ร้านทัศสุวรรณ ขนมไทย น้ำสมุนไพร ที่ตั้ง 
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181 ถนนวังเดิม กรุงเทพมหานคร (ร้านอยู่ริมถนน ติดกับร้านแก๊ส) เปิดทุกวัน เวลา12.00-21.00 น. 
น้ำสมุนไพรไม่หวานมากกินเย็นทำให้สดชื้นมาก ๆ 4) ร้าน Green Leaf (กรีน ลิฟ) ที่ตั้ง 345/18 
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์โทรติดต่อ 02-
472-3766เปิดทุกวัน เวลา 10.30-19.00 น.เค้กมะพร้าว เนื้อเค้กสากไม่นิ้มฟู ครีมที่ปาดหน้าเลี่ยน
มาก 5) ร้านเขียวหวาน ขนมปังปิ้ง ที่ตั้ง 135/1 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ร้านสีเขียวมะนาว อยู่ใกล้แยกวังเดิม) เปิดทุกวัน 
เวลา 08.30-22.30น.กินตอนทำเสร็จใหม่ๆๆอร่อยมาเครื่องเยอะ ชีทยืดมาก 6) ร้านขนมเบื้อง วัด
อรุณ (สน.บางกอกใหญ่) 101,133 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600 เบอร์โทรติดต่อ 099-112-9755 เปิดทุกวัน 10.00-19.00 น. แนะนำ ขนมเบื้อง 7) ร้านพี่นุ่น 
ชาไข่มุก ที่ตั้ง ซอยทวีธาภิเศกเลย โรงเรียนทวีธาภิเศก ไปนิดหน่อย ราคาถูก ไข่มุกนุ่มมาก แต่ชา
หวานไปหน่อย  8) ร้านออน ติมไข่แข็ง 17,4 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์โทรติดต่อ 064-936-1616 เปิดวันจันทร์-วันพุธ เวลา 11.00-23.00 น. 
เปิดวันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น. แนะนำ ไอศครีมไข่แข็ง 9) ร้าน Cain Back Home 
235 ซอยอิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600  เบอร์โทรติดต่อ – 
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น.  ชีสเค้กหน้าใหม่ 10) ร้านชิวชิว ที่ตั้ง อยู่ข้าง ๆ ร้าน  Cat Mil 
กล้วยทอดซอสชอคกินตอนร้อนกรอบ แต่พอทิ้งให้เย็นจะไม่ค่อยกรอบ 
 
 แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหารเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ย่านวังเดิม  
 ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน Y1 
ตารางที่ 4.5 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน Y1 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) -.550 .359  -1.533 .129 
ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.595 .128 .461 4.644 .000 

ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 

.551 .136 .402 4.049 .000 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 62.8 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน
วังเดิม คือ และภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 และ ความน่าสนใจต่อ
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ผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน Y1   โดยมีน้ำหนักทำนาย (  ) .461, 
.402, ตามลำดับ ค่าร้อยละการทำนายเป็น 62.8 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร ย่านวังเดิม 
คือ ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 62.8  
 
 
 
 
 

ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร Y2 

ตารางที่ 4.6 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร Y2 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .231 .306  .755 .453 
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 

.533 .116 .470 4.592 .000 

ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.401 .109 .376 3.668 .000 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 61.0 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน

วังเดิม คือ ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 และ ภาพลักษณ์
อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร  Y2 โดยมีน้ำหนักทำนาย (  ) .470, .376, 
ตามลำดับ ค่าร้อยละการทำนายเป็น 61.0 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร ย่านวังเดิม คือ 
ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 61.0   
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3 
ตารางที่ 4.7 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3  
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ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) -.473 .364  -1.299 .198 
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 

.731 .138 .548 5.307 .000 

ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.362 .130 .288 2.790 .007 

 เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 59.7 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน
วังเดิม คือ ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 และ ภาพลักษณ์
อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร Y3 โดยมีน้ำหนักทำนาย ( ) .548, .288, ตามลำดับ ค่าร้อยละการทำนายเป็น 59.7  สรุป
แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร ย่านวังเดิม คือ ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาว
หวาน เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภาพรวมร้อยละ 59.7   
 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม ดังนี้ (1) ภาพลักษณ์
ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว 
หวาน ภาพรวมร้อยละ 62.8 (2) ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัว
ทำนายสำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 61.0 (3) ความน่าสนใจ และ
ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ภาพรวมร้อยละ 59.7   
 
 4.1.3 เส้นทางสตรีฟู๊ด ย่านวังหลัง  
 ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนวัดสุวรรณาราม (2) ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกา
วาส (3) ชุมชนวัดระฆัง (4) ชุมชนตรอกวังหลัง (5) ชุมชนสันติสุข  
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ภาพที่ 4.4 เส้นทางสตรีฟู๊ด ย่านวังหลัง 
 
 จากภาพที่ 4.4 เส้นทางสตรีฟู๊ด ย่านวังหลัง แบ่งเป็น ประเภทอาหารคาว ได้แก่ 1) ร้าน 
Peanocchio ที่ ตั้ ง  ชั้ น  2 ท่ า เรื อวั งห ลั ง  ถนนพรานนก  แขวงศิ ริ ราช  เขตบางกอกน้ อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 092-809-9415 เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-
20.00 น. แนะนำ ข้าวหน้าสเต็กหมู อาหารจานเดียวมีหลากหลายเมนู 2) ร้าน Say Hi ท่าเรือวังหลัง
ที่ตั้ง 42 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 
065-058-9597 เปิดทุวันวัน 10.30-20.00 น. แนะนำ ซาชิมิ อาหารญี่ปุ่น บรรยากาศภายในร้านวิวดี 
มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา วัตถุดิบดี สดใหม่ อร่อย  3) ร้านครัวสุวรรณา อาหารไทย –อาหาร
เวียดนาม ที่ตั้ง 333 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอร์โทรติดต่อ 081-629-193 เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.30-19.30 น. แนะนำ ข้าวหมูกรอบ 
มีหลากหลายเมนูให้ เลือกทั้งอาหารไทยและอาหารเวียดนาม รสชาติอร่อย  4) ร้านคุณแดง 
ก๋วยจั๊บญวณ ที่ตั้งซอยวังหลัง 1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
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10700  เบอร์โทรติดต่อ 089-770-1066 เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 11.00-19.30 น. แ น ะ น ำ 
ก๋วยจั๊บญวณ เส้นก๋วยจั๊บ เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปกลมกล่อม 5) ร้านโจ๊กเจ้าเก่า เฮียเกรียง ท่าน้ำศิริราช
ที่ตั้ง ซอยวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 089-451-
8458 เวลา เปิด-ปิด  เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.30-11.30 น. / 17.30-20.30 น. แนะนำ โจ๊ก
หมูสับ กลมกล่อม มีให้เลือกทั้งหมู ไก่ ไข่ 6) ร้านปอเปี๊ยะสดเฮียใบ้ ศิริราช ที่ตั้ง 5/4 ถนนอรุณ
อมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 (ร้านอยู่หน้าปากซอยวังหลัง 3 ติด
กับวังหลัง Food Center)  เบอร์โทรติดต่อ  093-169-3645  เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30-
15.30 น. แนะนำปอเปี๊ยะสด เป็นร้านที่มีชื่อเสียง เลยตามมาลองชิม ปอเปี๊ยะแป้งนุ่ม ไส้ไม่น้อย
เกินไป น้ำจิ้มหวานกำลังดี 7) ร้านยำวุ้นเส้นโบราณข้าวคลุกกะปิวังหลัง ที่ตั้ง ถนนวังหลัง แขวงบ้าน
ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ  085-542-3874 เปิดวันจันทร์-
วันศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น. แนะนำ ยำวุ้นเส้นโบราณ  ยำเป็น
สูตรโบราณรสชาดจัดจ้าน ส่วนข้าวคลุกกะปิเครื่องเยอะ รับรองว่าอร่อย ถูกปากแน่นอน 8) ร้านส้มตำ
ยุพิน ที่ตั้ง 100/4 ซอยอรุณอมรินทร์ 22 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 081-648-0382 , 087-818-8313 เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ 
เวลา 09.00-18.00 น. ส้มตำ อาหารอีสาน สะอาด รสชาดอร่อย น้ำปลาร้าเข้มข้น 9) ร้านหมูทอด
ชาววัง ศิริราช ที่ตั้ง 77/14 ซอยวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอร์โทรติดต่อ 089-790-9695 เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หมูทอด หมูหมักทอด 
สันนอกนุ่ม ทานคู่กับข้าเหนียวร้อนๆอร่อยมาก 10) ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายแก่ ที่ตั้ง อยู่ตรงข้าม
ศาลาต้นจันทร์ฝั่งธนบุรี  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพ เบอร์โทรติดต่อ 
02-412-1508 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-16:00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ก๋ ว ย เตี๋ ย ว เส้ น เล็ ก
น้ำตก ราคาก๋วยเตี๋ยวชุดใหญ่ที่นี่ราคา (35 บาท)  ทางร้านยังมีลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มสูตรเข้มข้น ไม้ละ (10 
บาท) 
 ประเภทอาหารหวาน ได้แก่ 1) ร้าน BOBAR ที่ตั้ง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 087-355-1651 เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 
07.30-18.00 น. เปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. แนะนำชานมไข่มุก  ชานมไข่มุกของ
ทางร้านรสชาติ หอมหวาน กลมกล่อมกำลังดี รวมไปถึงไข่มุกมีความนุ่ม 2) ร้าน Quickly  Coffee 
Tea ที่ตั้ง ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 
092-548-0002  เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-18.00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00-17.00 
น. โกโก้เย็น หอม หวาน สดชื่น และยังมีชาผลไม้ด้วย และเมนูร้อนเย็น 3) ร้านขนมครกนายภา ศิริ
ราช วังหวัง ที่ตั้ง หน้าธนาคารกสิกรไทย ตรงข้ามศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรติดต่อ 081-684-1343  เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-18.00 น. แนะนำขนมครกไส้
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เผือก ขนมครกมีทั้งไส้ข้าวโพด เผือก ต้นหอม สดใหม่ทุกวัน หอมกะทิ หวานพอดี  4) ร้านขนมครก
สิงคโปร์ OK วังหลัง ที่ตั้ง หน้าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือ ข้างธนาคารออมสิน ถนนวังหลัง เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรติดต่อ 087-545-3695 เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.30-14.30 
น. ขนมครกใบเตย แป้งนุ่ม อร่อย หอมใบเตย 5) ) ร้านแม่พิมพ์ใจ ขนมตะโก้กะทิส ที่ตั้ง ซอยวังหลัง 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 090-975-3318 เปิดวัน
จันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. ขนมตะโก้กะทิสด เป็นร้านมีชื่อเสียงเรื่องลือในขนมตะโก้ 
แถววังหลังเลยได้ตามมาชิม 6) ร้านขนมถั่วแปบ ที่ตั้ง ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 081-934-885 เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 
น. ขนมไทย แป้งนุ่ม คลุกถั่วเยอะ เป็นขนมไทยที่อร่อย 7) ร้านขนมถังแตกป้าติ๋ม ท่าน้ำศิริราช ที่ตั้ง 
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 085-937-
1193 เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-18.00 น. ขนมถังแตกไส้ข้าวโพด แป้งนุ่มไม่เปรี้ยว ไส้
เยอะ 8) ร้านวังหลังเบเกอรี่ ที่ตั้ง วังหลัง ห้อง 13 (ถ้าเข้าซอยอรุณอมรินทร์ 22 จากริมถนนเดินเข้า
ไปสุดซอย เลี้ยวซ้ายเดินไปจนเกือบถึงท่าน้ำร้านอยู่ตรงข้ามอรทัยชูชิ) เบอร์โทรติดต่อ 02-866-1649 
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ขนมปังไส้แฮม  ขนมปังนุ่มไส้เยอะ อบสดใหม่ทุกวัน 
ที่สำคัญไม่มีสารกันบูด 9) ร้าน Maru Waffle วาฟเฟิลฮ่องกง ที่ตั้ง พรานนก 38 เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทรติดต่อ 063-269-0262   เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น 
แนะนำ วาฟเฟิลฮ่องกงไอศครีม สามารถเลือกแป้งเองได้ มีทั้งแป้ง วนิลลา แป้งชาร์โคล แป้งซ็อคโก
แลต แป้งสตอเบอรี่ และมีไส้เลือกเยอะ อบสดใหม่ทุกวัน มีไอศครีมใส่ให้ด้วยยิ่งเข้ากัน  10) ร้าน
ทับทิมกรอบวังหลัง ที่ตั้ง Sweetmeat Ice cream (ขนมหวาน ไอศครีม) 226/8 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรติดต่อ 099-463-9645 เปิดทุกวัน 
เวลา 08.00-19.00 น. แนะนำ ทับทิมกรอบ ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท เป็นทับทิมกรอบแป้งบาง พร้อม
กะทิสดลอยน้ำดอกมะลิหอมๆ และยังมีมะพร้าวกะทิ พร้อมความหวานมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
 แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ย่านวังหลัง  
 ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน Y1 
ตารางที่ 4.8 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน Y1 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .800 .620  1.291 .201 
ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.434 .121 .405 3.595 .001 

ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 

.385 .185 .234 2.080 .041 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 30.5 
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน

วังหลัง คือ ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 และ ความน่าสนใจต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X2 เป็นตัวทำนายสำคัญของ ด้านการตัดสินใจซื้อ
อาหารคาว หวาน Y1 โดยมีน้ำหนักทำนาย (  ) .405, .234, ตามลำดับ ค่าร้อยละการทำนายเป็น 
30.5 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร ย่านวังหลัง คือ ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน 
และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหาร ด้านการ
ตัดสินใจซื้ออาหารคาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 30.5   
  
 ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร Y2 
ตารางที่ 4.9 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร Y2 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 ค่าคงที่ (Constant) 2.198 .320  6.872 .000 
ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.458 .079 .547 5.778 .000 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 28.3 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน
วังหลัง คือ ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 เป็นตัวทำนายสำคัญของ 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร Y2   โดยมีน้ำหนักทำนาย 
( ) .547 ค่าร้อยละการทำนายเป็น 28.3 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร ย่านวังหลัง คือ 
ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 30.5   
 
 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3 
ตารางที่ 4.10 ตัวทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3 

ตัวแปรทำนายที่สำคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) 2.114 .308  6.872 .000 
ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด X1 

.473 .076 .574 6.195 .000 

เปอร์เซนต์การทำนาย R2 = 33.0   
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่าน
วังหลัง คือ ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด X1 เป็นตัวทำนายสำคัญของ 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Y3   โดยมีน้ำหนักทำนาย (  ) .574 ค่าร้อยละการทำนายเป็น 
33.0 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร ย่านวังหลัง คือ ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน 
ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภาพรวมร้อยละ 
33.0   
 สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร เส้นทางสตรีทฟู๊ด เส้นทางสตรีฟู๊ด ย่านวังหลัง คือ (1) 
ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านการตัดสินใจซื้อ
อาหารคาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 30.5 (2) ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนาย
สำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 30.5 (3) ภาพลักษณ์ประเภทอาหาร
คาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด เป็นตัวทำนายสำคัญ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภาพรวม
ร้อยละ 33.0    
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4.2 แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งสามเส้นทาง 
 การนำเสนอในส่วนนี้มุ่งนำเสนอ แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเดินทางไป
บริโภคของผู้บริโภค ทั้ง 3 เส้นทาง ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ในส่วนนี้เป็นการประเมินความเป็นไปได้เพ่ือกำหนดเส้นทางสตรีทฟู๊ดในพ้ืนที่กรุงทณบุรีศรี
มหาสมุทร โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลผลตามแนวคิดของเบสทื (Best, 1981 p, 174) โดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ยดังนี้  
  1.00 – 1.49 ความเหมาะสม   ระดับ น้อยที่สุด 
  1.50 – 2.49 ความเหมาะสม   ระดับ น้อย 
  2.50 – 3.49  ความเหมาะสม  ระดับ ปานกลาง 
  3.50 – 4.49 ความเหมาะสม   ระดับ มาก  
  4.50 – 5.00  ความเหมาะสม   ระดับ มากที่สุด  
 

4.2.1 ความเป็นไปได้ในการกำหนดเส้นทางสตรีทฟู๊ด 
 
ตารางที่ 4.11 ความน่าสนใจต่อเส้นทางสตรีทฟู๊ด ความเป็นไปได้ 

ความเป็นไปได้ในการกำหนด 
เส้นทางสตรีทฟู๊ด 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน 3.91 .763 มาก 
 เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม 3.85 .765 มาก 
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 เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง 4.06 .785 มาก 
ภาพรวม 3.94 .686 มาก 

 
จากตารางที่ 4.11 ความน่าสนใจต่อเส้นทางสตรีทฟู๊ด ความเป็นไป พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.94) พิจารณาจำแนกตามเส้นทางจากมากไปหาน้อยพบดังนี้ เส้นทางสตรี
ทฟู๊ด ย่านวังหลัง (ค่าเฉลี่ย=4.06) เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.91) 
เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม (ค่าเฉลี่ย=3.85) ตามลำดับ  

สรุปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ ในการกำหนดเป็น
เส้นทางสตรีทฟู๊ดมากที่สุด คือ เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านวังหลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด (X1) 
ตารางที่  4.12 ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 

ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน 
ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1.  ด้านภาพลักษณ์    
    คุณภาพของอาหาร 3.96 .636 มาก 
    บรรยากาศของร้านอาหาร 3.91 .571 มาก 
    ความคุ้มค่าเงิน 3.85 .618 มาก 
    ความแปลกใหม่ 3.75 .577 มาก 
2. ด้านคุณภาพ    
    อาหารมีความสะอาด 3.85 .692 มาก 
    อาหารมีสารอาหารพอเพียง 3.76 .600 มาก 
    อาหารมีรสอร่อย 3.85 .666 มาก 
3. ด้านบรรยากาศของร้านอาหาร    
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    มีบรรกาศของร้านที่สะอาด 3.85 .618 มาก 
    มีบรรยากาศอบอุ่น 3.72 .556 มาก 
    มีบรรยายกาศผ่อนคลาย 3.74 .601 มาก 
4. ด้านความคุ้มค่าเงิน    
    ราคามีความเหมาะสม 3.80 .661 มาก 
    ราคามีคุณค่าที่จะซื้อ 3.77 .673 มาก 
    ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารท้องถิ่นอ่ืน ๆ 3.68 .607 มาก 
5. ด้านความแปลกใหม่    
    มีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 3.76 .564 มาก 
    มีรสชาดที่เป็นเอกลักษณ์ 3.82 .581 มาก 
    มีความแตกต่างจากอาหารของชาติอ่ืน 3.74 .587 มาก 

สรุปภาพรวม 3.80 .451 มาก 
 
จากตารางที่ 4.12 ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด  พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.80) พิจาณาเป็นรายด้านพบดังนี้ 1) ด้านภาพลักษณ์ แบ่งเป็น 
คุณภาพของอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.96) บรรยากาศของร้านอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ความคุ้มค่าเงิน 

(ค่าเฉลี่ย = 3.85) ความแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) 2) ด้านคุณภาพ แบ่งเป็น อาหารมีความสะอาด 

(ค่าเฉลี่ย = 3.85) อาหารมีรสอร่อย (ค่าเฉลี่ย = 3.85) อาหารมีสารอาหารพอเพียง (ค่าเฉลี่ย = 3.76) 
3) ด้านบรรยากาศของร้านอาหาร แบ่งเป็น  มีบรรกาศของร้านที่สะอาด (ค่าเฉลี่ย = 3.85) มีบรรยาย
กาศผ่อนคลาย  (ค่าเฉลี่ย = 3.74) มีบรรยากาศอบอุ่น  (ค่าเฉลี่ย = 3.72) 4) ด้านความคุ้มค่าเงิน 

แบ่งเป็น  ราคามีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.80) ราคามีคุณค่าที่จะซื้อ(ค่าเฉลี่ย = 3.77) ราคาไม่
แพงเมื่อเทียบกับอาหารท้องถิ่นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.68) 5) ด้านความแปลกใหม่ แบ่งเป็น  มีรสชาดที่
เป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.82) มีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.76) มีความแตกต่างจาก
อาหารของชาติอื่น (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ตามลำดับ  
 

4.2.3 ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด (X2) 
ตารางที่  4.13 ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด  

ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์ อาหารคาว หวาน 
ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ความน่าดึงดูดใจของอาหาร    
   รูปลักษณ์ของอาหาร 3.75 .555 มาก 



45 
 

   การตกแต่งจาน 3.72 .528 มาก 
   สีสัน สวยงามน่ารับประทาน 3.77 .513 มาก 
2. สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร    
   การบริการของร้านอาหาร 3.74 .601 มาก 
   การตกแต่งร้าน 3.75 .531 มาก 
   ความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร 3.79 .557 มาก 
3. คุณภาพของอาหาร    
   คุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของวัตถุดิบ 3.76 .571 มาก 
   ปริมาณอาหารที่ได้รับ 3.80 .556 มาก 
   รสชาดของอาหาร 3.81 .583 มาก 

สรุปภาพรวม 3.76 .415 มาก 
 

จากตารางที่  4.13 ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด  
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76) พิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี้ 1) ความน่าดึงดูดใจ
ของอาหาร แบ่งเป็น สีสัน สวยงามน่ารับประทาน(ค่าเฉลี่ย = 3.77)รูปลักษณ์ของอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 
3.75) การตกแต่งจาน (ค่าเฉลี่ย = 3.72) 2) สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร แบ่งเป็น ความมีชื่อเสียง
ของร้านอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.79) การตกแต่งร้าน (ค่าเฉลี่ย = 3.75) การบริการของร้านอาหาร 
(ค่าเฉลี่ย = 3.74) 3) คุณภาพของอาหาร แบ่งเป็น รสชาดของอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.81)  ปริมาณ
อาหารที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย = 3.80) คุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของวัตถุดิบ (ค่าเฉลี่ย = 3.76) 
ตามลำดับ   
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด (X3) 
ตารางที่  4.14 ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด  

ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 
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1. อาหารที่มีราคาถูกประหยัด 3.80 .633 มาก 
2. อาหารมีสไตล์การตกแต่งจานที่สวยงาม 3.80 .525 มาก 
3. เป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไป 3.78 .576 มาก 
4. อาหารที่แปลกใหม่ไปจากชีวิตประจำวัน 3.69 .555 มาก 
5. อาหารที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น 3.65 .550 มาก 
6. อาหารที่เป็นของท้องถิ่นมีต้นกำเนิด ณ ที่แห่งนั้น 3.64 .583 มาก 
7. อาหารแปลกหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่หาทานได้ยาก 3.65 .559 มาก 
8. อาหารที่ใช้นวัตกรรมแปลกใหม่ 3.66 .541 มาก 
9. อาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบ 3.62 .609 มาก 
10. ให้ความสำคัญกับสถานที่ สถานที่สวยงาม 3.76 .547 มาก 

สรุปภาพรวม 3.71 .439 มาก 
 
จากตารางที่  4.14 ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบดังนี้ 1. อาหารที่มีราคาถูกประหยัด (ค่าเฉลี่ย = 
3.80) 2. อาหารมีสไตล์การตกแต่งจานที่สวยงาม (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 3. เป็นอาหารพ้ืนบ้านทั่วไป 
(ค่าเฉลี่ย = 3.78) 10. ให้ความสำคัญกับสถานที่ สถานที่สวยงาม (ค่าเฉลี่ย = 3.76) 4. อาหารที่
แปลกใหม่ไปจากชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย = 3.69)8. อาหารที่ใช้นวัตกรรมแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 
3.66) 5. อาหารที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น (ค่าเฉลี่ย = 3.65) 7. อาหารแปลกหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่หา
ทานได้ยาก(ค่าเฉลี่ย = 3.65) 6. อาหารที่เป็นของท้องถิ่นมีต้นกำเนิด ณ ที่แห่งนั้น (ค่าเฉลี่ย = 3.64 
9. อาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบ (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ตามลำดับ  

สรุปแนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งสามเส้นทาง (1) ความเป็นไปได้ในการกำหนด
เส้นทางสตรีทฟู๊ด คือ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ ในการ
กำหนดเป็นเส้นทางสตรีทฟู๊ดมากที่สุด คือ เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านวังหลัง (2) ภาพลักษณ์อาหาร
ประเภทคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.80) (3) 
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.76) (4) ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.71)  
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4.3 ข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
 การนำเสนอในส่วนนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง 
ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร รายละเอียดดังภาพที่  
 ข้อมูลพื้นฐาน  

 
 

ภาพที่ 4.5 ข้อมูลพื้นฐานเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านกรุงเก่า 
 
 จากภาพที่ จำแนกข้อมุลพ้ืนฐานเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดในพ้ืนที่กรุง
เก่าทณบุรีศรีมหาสมุทร  แบ่งเป็นดังนี้  1) เส้นทางสตรีทฟู๊ด “ย่านกะดีจีน” ประกอบด้วย 6 ชุมชน 
ได้แก่ (1) วัดประยุรวงศาวาส เป็นจุดเริ่มต้น เส้นทางสตรีทฟู๊ด สามารถกำหนดเริ่มต้น ได้คือ (1) 
ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส (2) ชุมชนกุฏีจีน (3) ชุมชนวัดกัลยาณ์ (4) ชุมชนกุฏีขาว (5) ชุมชนโรงราม 
และ (6) ชุมชนบุปผาราม  2) เส้นทางสตรีทฟู๊ด “ย่านวังเดิม” ประกอบด้วย 6 ชุมชน ได้แก่ (1) 
ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม (2) ชุมชนปรกอรุณ (วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร) (3) ชุมชนวัดเครือ
วัลย์ (4) ชุมชนวัดนาคกลาง (5) ชุมชนวัดหงส์ และ (6) ชุมชนต้นสน  3) เส้นทางสตรีฟู๊ด “ย่านวัง
หลัง” ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ คือ (1) ชุมชนวัดสุวรรณาราม (2) ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทาย
กาวาส (3) ชุมชนวัดระฆัง (4) ชุมชนตรอกวังหลัง และ (5) ชุมชนสันติสุข  
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 4.3.1 เส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน 

ประเภทคาว 

 
ประเภทหวาน 

 

1 • ร้านบะหมี่ไก่กรอบลาดหญ้า  "ก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร"์

2 • ร้านเฮโล "แกงไก่ค่ัว"

3 • ร้านข้าวหมูแดงป้าแมว  "ข้าวหมูแดง" 

4 • ร้านป้าออ อาหารตามสั่ง "ผัดซีอ้ิว"

5 • ร้านเขียง  "ข้าวกะเพราโคตรเจ้าสมุทร"

6 • ร้านฮาลีฟ "คั่วไก่"

7 • ร้าวข้าวแกงบุพเฟ่ 20 บาท "น้้าพริกกะป"ิ 

8 • ร้านแหม่มเตี๋ยวเนื้อ "ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ"

9 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ป้าน้อย "ก๋วยเตี๋ยวเป็ด"

10 • ร้านสวัสดี "ข้าหมูกรอบ"

1• ร้าน Chatang ซาตัง "ชาไทย"

2• ร้านกลัวยทอด "กล้วยทอด"

3• ร้านธนูสิงห์ (Thanusingha) "ขนมฝรั่งกุฎีจีน"

4• ร้านกาแฟโบราณ "กาแฟโบราณ"

5• ร้านขนมใส่ไส้–ข้าวต้มมัด "ขนมใส่ไส้" 

6• ร้านครัววาววับ "บัวลอยญวน"

7• ร้าน WINDOW "น้้าสละปั่น" 

8• ร้านป้าอ้าพรรณ "ขนมก๋วยตั๊สพายสับปะรด"

9• พิพิธภัณฑ์กุฏีจีน "ขนมปังสัพแหยกไส้สัพแหยกผัดหมูสับ"

10• ร้านวันดี บายก้อย "ปังเย็นนมสด"



49 
 

ภาพที่ 4.6 ข้อมูลพื้นฐานเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านกะดีจีนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

จาพภาพที่ ข้อมูลพื้นฐานเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านกะดีจีนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ประกอบด้วย ประเภทอาหารคาว จำนวน 10 ร้าน และประเภทอาหารหวาน จำนวน 10 ร้าน  
 
 4.3.2 เส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม  
 ประเภทคาว 

 
ประเภทหวาน 

1 • ร้านมาราธอน ข้าวขาหมู หมูทอด ก๋วยจั๊บ อรุณอัมรินทร์37 "ข้าวขาหม"ู

2 • ร้านข้าวมันไก่บ้านกรู By เจ๊ยี "ข้าวมันไก่"

3 • ร้านข้าวหมูทอดอร่อยมาก "ข้าวหมูทอด"

4 • ร้านขนมจีนน้้ากะทิ "ขนมจีนน้้ายากะท"ิ

5 • ร้าน Somboon Thai Restaurant ป้าสมบูรณ์ ข้างวัดอรุณ "ผัดปลากระพง"

6 • ร้านผัดไทยจ่าเผือก "ผัดไทย"

7 • ร้านสเต็กลุงหนวด "สต็กหมู"

8 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา “ลุง” "ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูสับน้้าตก"

9 • ร้านใสสะอาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้้าใส (ใกล้วัดอรุณ) "ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้้าใส"

10 • ร้านฮาวา HAWA (หลังวัดอรุณ)  "ข้าวผัดโบราณ"
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ภาพที่ 4.7 ข้อมูลพื้นฐานเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านวังเดิมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
จาพภาพที่ ข้อมูลพ้ืนฐานเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านวังเดิมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ประกอบด้วย ประเภทอาหารคาว จำนวน 10 ร้าน และประเภทอาหารหวาน จำนวน 10 ร้าน  
 
 
 4.3.3 เส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง  

ประเภทคาว 

1• ร้าน Cat Milk "บิงซ"ู

2• ร้านสาลี่ทิพย์ "ข้าวเหนียวมะม่วง"

3• ร้านทัศสุวรรณ ขนมไทย น้้าสมุนไพร "น้้าสมุนไพร"

4• ร้าน Green Leaf (กรีน ลิฟ) "เค้กมะพร้าว"

5• ร้านเขียวหวาน ขนมปังปิ้ง "ขนมปังพิซซ่า"

6• ร้านขนมเบื้อง วัดอรุณ วัดอรุณ (สน.บางกอกใหญ)่ "ขนมเบื้อง"

7• ร้านพี่นุ่น ชานมไข่มุก "ชานมไข่มุก" 

8• ร้านออน ติมไข่แข็ง ""ไอติมกะทิบัวลอยไข่แข็ง"

9• ร้าน Cain Back Home  "ชีสเค้กหน้าไหม้"

10• ร้านชิวชิว "กล้วยทอดซอสช็อกโกแลต" 
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ประเภทหวาน 

  
 

ภาพที่ ข้อมูลพื้นฐานเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านวังหลังเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

1 • ร้าน Peanocchio "ข้าวหน้าซี่โครงหมู

2 • ร้าน Say Hi ท่าเรือวังหลัง "สลัดแซลมอน"

3 • ร้านครัวสุวรรณาอาหารไทย-อาหารเวียดนาม "ข้าวหมูกรอบ"

4 • ร้านคุณแดงก๋วยจั๊บญวณ "ก๋วยจั๊บญวณ"

5 • ร้านโจ๊กเจ้าเก่า เฮียเกรียง ท่าน้้าศิริราช "โจ๊กหมูสับ"

6 • ร้านปอเปี๊ยะสดเฮียใบ้ ศิริราช  "ปอเปี๊ยะสด"

7 • ร้านย้าวุ้นเส้นโบราณ วังหลัง "ย้าวุ้นเส้นโบราณ"

8 • ร้านส้มต้ายุพิน "ส้มต้าปูปลาร้า"

9 • ร้านหมูทอดชาววัง ศิริราช "หมูทอด"

10 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายแก่ "ก๋วยเตี๋ยวเส้นวุ้นเส้นน้้าตก"

1• ร้าน BOBAR "ชานมไข่มุก"

2• ร้าน Quickly  Coffee Tea "โกโก้เย็น"

3• ร้านขนมครกนายภา ศิริราช วังหวัง "ขนมครกไส้ข้าวโพด"

4• ร้านขนมครกสิงคโปร์ OK วังหลัง "ขนมครกใบเตย"

5• ร้านแม่พิมพ์ใจ "ขนมตะโก้กะทิสด"

6• ร้านขนมถั่วแปบ  "ขนมถ่ัวแปบ"

7• ร้านขนมถังแตกป้าติ๋ม ท่าน้้าศิริราช "ขนมถังแตกไส้ข้าวโพด"

8• ร้านวังหลังเบเกอรี่ "ขนมปังไส้แฮมหมูหย็อง"

9• ร้าน Maru Waffle "วาฟเฟิล"

10• ร้านทับทิมกรอบวังหลัง "ทับทิมกรอบ" 
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จาพภาพที่ ข้อมูลพ้ืนฐานเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ดย่านวังหลังเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ประกอบด้วย ประเภทอาหารคาว จำนวน 10 ร้าน และประเภทอาหารหวาน จำนวน 10 ร้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3.4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

ในส่วนนี้กำหนดนำเสนอเกี่ยวกับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  ได้แก่ 1) การตัดสินใจ
ซื้อประเภทอาหารคาว หวาน 2) ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร 3) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร มีดังนี้  

 
การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน (Y1) 

ตารางที ่4.15 การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน 

การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. มีรสชาดที่ด ีสามารถรับประทานได้ 3.89 .586 มาก 
2. มีรสชาดให้เลือกหลากหลาย 3.76 .660 มาก 
3. ส่วนประกอบที่ใช้ในการทำเป็นสิ่งที่สะอาด 3.74 .593 มาก 
4. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 3.82 .613 มาก 
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5. คุณภาพและรสชาดของสินค้าคงที่ 4.00 .603 มาก 
สรุปภาพรวม 3.81 .528 มาก 

 
จากตารางที่ 4.15 การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบดังนี้ 5. คุณภาพและรสชาดของสินค้าคงที่  
(ค่าเฉลี่ย = 4.00) 1. มีรสชาดที่ดี สามารถรับประทานได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.89) 4. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.82) 2. มีรสชาดให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย = 3.76) 3. ส่วนประกอบที่ใช้ในการทำ
เป็นสิ่งที่สะอาด (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ตามลำดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร (Y2) 
ตารางที ่4.16 ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร  

ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. รูปภาพบรรจุภัณฑ์สามารถดึงดูดความสนใจ 3.93 .580 มาก 
2. ตราสินค้าบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทำให้ตัดสินใจเลือกซ้ือได้ง่าย
ขึ้น 

3.90 .589 มาก 
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3. ส่วนประกอบอาหารทำให้เลือกสินค้าได้ตรงตามความ
ต้องการ 

3.85 .515 มาก 

4. การแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ทราบปริมาณ
สารอาหารที่ร่างกายได้รับ 

3.95 .607 มาก 

5. ราคาบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทำให้เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อน
การเลือกซื้อได้ 

3.80 .585 มาก 

6 เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของอาหารทำให้มีความ
น่าเชื่อถือ 

3.86 .561 มาก 

7.บอกวิธีการปรุงที่ชัดเจนทำให้ประหยัดเวลาง่ายต่อการ
รับประทาน 

3.71 .568 มาก 

สรุปภาพรวม 3.81 .528 มาก 
 
จากตารางที่ 4.16 ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบดังนี้ 4. การแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ทราบ
ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายได้รับ (ค่าเฉลี่ย = 3.95) 1. รูปภาพบรรจุภัณฑ์สามารถดึงดูดความสนใจ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.93)  2. ตราสินค้าบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 
3.90) 6 เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของอาหารทำให้มีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.86) 3.
ส่วนประกอบอาหารทำให้เลือกสินค้าได้ตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย = 3.85) 5. ราคาบนฉลาก
บรรจุภัณฑ์ทำให้เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนการเลือกซื้อได้  (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 7.บอกวิธีการปรุงที่
ชัดเจนทำให้ประหยัดเวลาง่ายต่อการรับประทาน (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ตามลำดับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Y3)  
ตารางที ่4.17 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. เมื่อคิดถึงอาหารสตรีทฟู๊ดมักคิดถึงความเป็นเลิศ 3.72 .613 มาก 
2. ผู้ให้บริการอาหารตามเส้นทางสตรีทฟู๊ดมีความเป็นมิตร
และเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 

3.75 .612 มาก 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน อาหารสตรีทฟู๊ดมี
ลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว 

3.71 .619 มาก 

4. ผู้ให้บริการอาหารสตรีทฟู๊ดมีทักษะทำอาหารแบบมืออาชีพ 3.71 .604 มาก 
5. ให้บริการอาหารสตรีทฟู๊ดมีความสะอาด 3.76 .600 มาก 
6 เมื่อเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางสตรีทฟู๊ดจะเป็นตัวเลือกแรก
สำหรับมื้ออาหาร 

3.69 .618 มาก 

7. ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับเส้นทางสตรีทฟู๊ด 3.68 .587 มาก 
8. ยินดีจะแนะนำเส้นทางสตรีทฟู๊ดแก่คนอ่ืน ๆ 3.69 .576 มาก 
9. ยินดีที่จะเดินทางตามเส้นทางสตรีทฟู๊ดอีกครั้งเพ่ือ
รับประทานอาหารในพ้ืนที่แบบดั้งเดิม 

3.72 .588 มาก 

สรุปภาพรวม 3.71 .511 มาก 
 
จากตารางที่ 4.17 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบดังนี้ 5. ให้บริการอาหารสตรีทฟู๊ดมีความสะอาด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.76) 2. ผู้ให้บริการอาหารตามเส้นทางสตรีทฟู๊ดมีความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.75) 1. เมื่อคิดถึงอาหารสตรีทฟู๊ดมักคิดถึงความเป็นเลิศ (ค่าเฉลี่ย = 3.72) 9. ยินดีที่จะ
เดินทางตามเส้นทางสตรีทฟู๊ดอีกครั้งเพ่ือรับประทานอาหารในพ้ืนที่แบบดั้งเดิม (ค่าเฉลี่ย = 3.72) 3. 
เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน อาหารสตรีทฟู๊ดมีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย = 
3.71) 4. ผู้ให้บริการอาหารสตรีทฟู๊ดมีทักษะทำอาหารแบบมืออาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 3.71) 6 เมื่อ
เดินทางท่องเที่ยวเส้นทางสตรีทฟู๊ดจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับมื้ออาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.69) 8. ยินดีจะ
แนะนำเส้นทางสตรีทฟู๊ดแก่คนอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.69) 7. ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเก่ียวกับเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด (ค่าเฉลี่ย = 3.68) ตามลำดับ  

สรุปพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการตัดสินใจซื้อประเภท
อาหารคาว หวาน (Y1)  (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร (Y2) (ค่าเฉลี่ย = 
3.81) และด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Y3) (ค่าเฉลี่ย = 3.71)   
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การนำเสนอในส่วนนี้กำหนดหัวข้อในการนำเสนอประกอบด้วย การสรุป การอภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ รายละเอียดจะนำเสนอตามลำดับดังนี้  
 

5.1 การสรุป 
สรุปข้อมูลทั่วไป 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.08)  มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 31 ปี(ร้อยละ 58.75) มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษัท (ร้อยละ 32.92) มีประสบการณ์ท่องเที่ยว ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม ย่านกะดี
จีน (ร้อยละ 33.3) มีสถานภาพที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่คือเป็นประชาชนทั่วไป (ร้อยละ 87.50) 

 
5.1.1 สรุปการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านเมืองเก่า  
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอาหารสตรีทฟูด ย่านเมืองเก่า ได้ดำเนินการดังนี้  คือ ขั้นที่ 

1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานย่านเมืองเก่า ทั้ง 3 ย่าน คือ ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม 
และย่านกะดีจีน ขั้นที่ 2 วิเคราะห์สังเคราะห์ร้านอาหาร คาว หวาน เพ่ือ กำหนดเป็นเส้นทางสตรี
ทฟู๊ด โดยได้วิเคราะห์ จุดเด่นเมนูอาหารคาวหวาน ที่จะเป็นเมนูแนะนำ เกี่ยวกับรสชาด อาหาร คาว 
หวาน ชื่อเสียง ซึ่งเป็นเมนูเด่นของแต่ละร้าน  ขั้นที่ 3 ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์เพ่ือยืนยันเมนูอาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ 
พิกัดที่ตั้ง เวลาทำงาน ความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว  ขั้นที่ 4 ออกแบบเส้นทางสตรีทฟู๊ดใน
รูปแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิคเส้นทางสตรีทฟูดทั้ง 3 ย่าน  ขั้นที่ 5 ดำเนินการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหารเกี่ยวกับสภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวานตาม
เส้นทางสตรีทฟู๊ด และความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ดเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
 

 (1) สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน ดังนี้ (1) ความ
น่าสนใจและภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านการตัดสินใจซื้ออาหาร
คาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 67.0 (2) ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็น
ตัวทำนายสำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 69.0 (3) ภาพลักษณ์
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ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญของ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ภาพรวมร้อยละ 76.4  
 (2) สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม ดังนี้  (1) 
ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านการตัดสินใจซื้อ
อาหารคาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 62.8 (2) ความน่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน 
เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร  ภาพรวมร้อยละ 61.0 (3) ความ
น่าสนใจ และภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนายสำคัญ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ภาพรวมร้อยละ 59.7   
 (3) สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาหาร เส้นทางสตรีทฟู๊ด เส้นทางสตรีฟู๊ด ย่านวังหลัง คือ 
(1) ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน และความน่าสนใจ เป็นตัวทำนายสำคัญ ด้านการตัดสินใจ
ซื้ออาหารคาว หวาน ภาพรวมร้อยละ 30.5 (2) ภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เป็นตัวทำนาย
สำคัญ ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร ภาพรวมร้อยละ 30.5  (3) ภาพลักษณ์ประเภทอาหาร
คาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด เป็นตัวทำนายสำคัญ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภาพรวม
ร้อยละ 33.0    
 

5.1.2 แนวโน้มการตัดสินใจซื้อ การเดินทางไปเพ่ือบริโภค 
สรุปแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ การเดินทางไปเพ่ือบริโภคของผู้บริโภคทั้ง 3 เส้นทาง ย่านวัง

หลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว มีดังนี้คือ (1) ความเป็นไปได้ในการ
กำหนดเส้นทางสตรีทฟู๊ด คือ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ ใน
การกำหนดเป็นเส้นทางสตรีทฟู๊ดมากที่สุด คือ เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านวังหลัง (2) ภาพลักษณ์อาหาร
ประเภทคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.80) (3) 
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.76) (4) ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.71)  

 
5.1.3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภาพรวมมีแนวโน้มความน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก 

แบ่งเป็น ด้านการตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน  (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ด้านความตั้งใจใช้บริการ
เส้นทางอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.81) และด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.71)   
 

5.2 การอภิปรายผล 
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อภิปรายผลประการที่ 1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางสตรีทฟู๊ดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ได้แก่ (1) เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน คือ การพัฒนาภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน 
ให้มีความน่าสนใจ เพ่ือส่งเสริมการตัดสินใจซื้ออาหารคาวหวาน (2) เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม คือ 
การพัฒนาภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวานให้มีความน่าสนใจ เพ่ือส่งเสริมการตัดสินใจซื้ออาหาร
คาวหวาน (3) เส้นทางสตรีฟู๊ด ย่านวังหลัง คือ การพัฒนาภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เพ่ือ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ย่านกรุง
เก่านั้น มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม อารยสถาปัตย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ที่มีชื่อเสียง เช่น พระปรางค์วัดอรุณ หลวงพ่อโตพระประธานใน
พระอุโบสถวัดกัลยาณมิตร พระบรมมหาธาตุเจดีย์ (เจดีย์ขาว) วัดประยุรวงศาวาสที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นต้น และนอกจากนี้ ในพื้นที่ย่านกรุงเก่ายังมีความหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธุ์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพ้ืนพ้ืนฐานความเชื่อของ  3 ศาสนา 4 ความเชื่อ คือ พุทธ คริสต์ 
อิสลาม และอีก 1 ความเชื่อ คือ ความเชื่อของชาวไทยพุทธแบบจีนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้า เป็น
ต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ใหม่ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่  สอดคล้องกับแนวคิด (Sormaz et al., 2016) คือ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันจะให้
ความสำคัญกับการบริโภคอาหารในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่บริโภคอาหารเพ่ือให้อ่ิมท้อง 
แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ทั้งด้าน
วัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของคนในแหล่งท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริโภคใน
สังคม และการเพ่ิมคุณค่าของการบริโภคอาหารในสังคมจึงนับเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของกิจกรรม
การท่องเที่ยว  เป็นต้น  
 

อภิปรายผลประการที่ 2 แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในการเดินทางไปบริโภคของ
ผู้บริโภค ได้แก่ เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง โดยพบมีโอกาสความเป็นไปได้ในการกำหนดเส้นทาง
สตรีทฟู๊ด เพราะเป็นเส้นทางที่มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ ควรที่จะกำหนดเป็นเส้นทางสตรี
ทฟู๊ดมากที่สุด ทั้งนี้ แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาว
หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด ได้แก่ (1) ด้านภาพลักษณ์ เช่น คุณภาพของอาหาร (2) ด้านคุณภาพ 
เช่น อาหารมีรสอร่อย (3) ด้านบรรยากาศของร้านอาหาร เช่น มีบรรกาศของร้านที่สะอาด (4) ด้าน
ความคุ้มค่าเงิน เช่น ราคามีความเหมาะสม (5) ด้านความแปลกใหม่ เช่น มีรสชาดที่เป็นเอกลักษณ์ 
อีกทั้ง แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน 
ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด ได้แก่ (1) ความน่าดึงดูดใจของอาหาร เช่น สีสัน สวยงามน่ารับประทาน (2) 
สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร เช่น ความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร (3) คุณภาพของอาหาร เช่น 
รสชาดของอาหาร และนอกจากนี้ แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ทัศนะความน่าสนใจ
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ของเส้นทางสตรีดฟู๊ด เช่น อาหารที่มีราคาถูกประหยัด และ อาหารมีสไตล์การตกแต่งจานที่สวยงาม
เป็นต้น  ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาจมองว่า มูลค่าการ
ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคต่อครั้งมีความคุ้มค่า  สอดคล้องกับแนวคิดของ MacCannell (1999) อธิบาย
ว่า ความแปลกใหม่ เช่น การที่ร้านอาหารบางร้านนำเอาครัวที่เคยอยู่หลังร้านมาเปิดเผยขั้นตอนการ
ปรุงให้ลูกค้าเห็น ซึ่งทำให้เกิด ความน่าสนใจมากกว่าเป็นแค่ร้านอาหารทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) (กิ่งกนก เสาวภาวงศ์, จิราดร ถิ่นอ่วน, ณัฐนรี สมิตร, 2561) 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่ย่านกรุงเก่า จึงควรมีการปรับปรุงร้านให้
มีความแปลกใหม่ การนำขั้นตอนการปรุงมาสาธิตเพ่ือการเรียนรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้
หากนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ก็จะสามารถสร้าง “ความสนใจพิเศษ” ซึ่งจะเป็นการ
มอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยการท่องเที่ยวผ่านการชิมอาหารท้องถิ่นและ
รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป กลิ่น เสียง และสัมผัส (ภัทรพร พันธุรี, 2558) เป็นต้น   
 

อภิปรายผลประการที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของกลุ่มผู้บริโภค โดยมีแนวโน้ม
ของพฤติกรรม คือ (1) ด้านการตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาวหวาน เช่น คุณภาพและรสชาดของ
สินค้าคงที่ (2) ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร เช่น การแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้
ทราบปริมาณสารอาหารที่ร่างกายได้รับ  (3) ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เช่น มีการ
ให้บริการอาหารสตรีทฟู๊ดมีความสะอาด ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า ซึ่งเป็นหลักการข้อมูลที่เป็นไปตาม
หลักการของสาธารณสุขมูลฐานด้านการบริโภคอาหารเป็นต้น  ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร มี
อิทธิพลเกี่ยวเนื่องกับ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้รับ
ความสนใจจากกระแสนิยมที่เกิดขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) สังคมโลกได้ให้ความสนใจกับอาหาร
ในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2) มีการเกิดของแหล่งสถานที่รับประทานอาหารที่แปลกใหม่และ
หลากหลาย (3) การส่งเสริมการตลาดที่ใช้เรื่องอาหารเป็นสิ่งดึงดูดเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถสร้าง
ความนิยมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ (4) อาหารเป็นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการการรับประทาน
อาหารในบ้านถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบหนึ่งของนักท่องเที่ยว (5) อาหารทำให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นในเชิงลึก หรือเรียกได้ว่า Sense of Place เป็น
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Hall, 2003) (กิ่งกนก เสาวภาวงศ์, จิราดร ถิ่นอ่วน, ณัฐนรี สมิตร, 
2561)  

  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยนี้ 
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ประการที่ 1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางสตรีทฟู๊ดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร มีดังนี้ 
(1) เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน คือ ควรการพัฒนาภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน ให้มีความ
น่าสนใจ เพ่ือส่งเสริมการตัดสินใจซื้ออาหารคาวหวาน (2) เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม คือ การ
พัฒนาภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวานให้มีความน่าสนใจ เพ่ือส่งเสริมการตัดสินใจซื้ออาหารคาว
หวาน (3) เส้นทางสตรีฟู๊ด ย่านวังหลัง คือ ควรพัฒนาภาพลักษณ์ประเภทอาหารคาวหวาน เพ่ือ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

ประการที่ 2 แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในการเดินทางไปบริโภคของผู้บริโภค คือ
เส้นทางสตรีทฟู๊ดย่านวังหลัง โดยพบมีโอกาสความเป็นไปได้ในการกำหนดเส้นทางสตรีทฟู๊ด เพราะ
เป็นเส้นทางท่ีมีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ ควรที่จะกำหนดเป็นเส้นทางสตรีทฟู๊ดมากท่ีสุด  

ประการที่ 3 ควรให้ควรสำคัญกับการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้านการ
ตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาวหวาน ด้านความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร และด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ตามลำดับ  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
ประการที่ 1 ควรมีการศึกษาประเมินความสำเร็จหรือ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เชิงยืนยัน 

การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ในพ้ืนที่กรุงเก่า ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และ
ย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ประการที่ 2 ควรมีการศึกษา การยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ใน
พ้ืนที่กรุงเก่า ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเกี่ยวกับระบบและกลไกการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างช่องทางการตลาด
ดิจิทัลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น  
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แบบคัดกรองร้านอาหารคาวหวาน 
เข้าร่วมโครงการ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจอาหาร 

--------------------- 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป/ผู้ให้ข้อมูล 
1. เพศ   1.ชาย  2.หญิง 
2. สถานนะ 

1.ประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน   2. คณะกรรมการชุมชน 
3. ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท คาว หวาน 4. นักท่องเที่ยว  
5.อ่ืน ๆ................................................................................................  

3. ชื่อร้าน            
    ชื่ออาหารประเภท คาว           
    ที่ตั้ง              
    เบอร์โทรติดต่อ            
    เวลา เปิด-ปิด            
4. ชื่อร้าน            
    ชื่ออาหารประเภท หวาน           
    ที่ตั้ง            
    เบอร์โทรติดต่อ           
    เวลา เปิด-ปิด            
 
ตอนที่ 2 แนวโน้มความต้องการ /สิ่งที่ทำให้เกิดการตัดสินใจบริโภคอาหารประเภทคาว หวาน 

1. สิ่งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจของอาหารประเภท คาว     
            
             

2. สิ่งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจของอาหารประเภท หวาน      
            
            
 3. จุดเด่น/รสชาด/          
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ขอบคุณท่ีกรุณาเข้าร่วมโครงการ 

และให้ข้อมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจอาหาร 

คำชี้แจง  
โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลจะไม่มีการวิเคราะห์ที่บ่งชี้ถึงตัวบุคลล ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ลักษณะการตอบเป็นการเขียนตอบลงในช่องว่าง  และทำเครื่องหมายถูก (✓) เพ่ือระบุคำตอบ 
เป็นต้น   
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1. เพศ  1.ชาย  2.หญิง 
2. อายุ (โปรดระบุอายุจริง).........................ปี 
3. อาชีพหลัก 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  3. รับจ้าง ค้าขาย  

2. พนักงานบริษัท    4. ธุรกิจส่วนตัว 
4. ประสบการณ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

1. ย่านวังหลัง  2. ย่านหวังเดิม 3. ย่างกะดีจีน 
5. สถานภาพที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
  1. ประธานชุมชน /คณะกรรมการชุมชน 4. นักท่องเที่ยว 
  2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ   5. ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
  3. ประชาชนทั่วไป  
 
ตอนที่ 2 ความน่าสนใจต่อเส้นทางสตรีทฟู๊ด  

ในส่วนนี้เป็นการประเมินความเป็นไปได้เพ่ือกำหนดเส้นทางสตรีทฟู๊ดในพ้ืนที่กรุงทณบุรีศรี
มหาสมุทร  

ความเป็นไปได้ในการกำหนดเส้นทางสตรีทฟู๊ด 
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ภาพลักษณ์อาหารประเภทคาวหวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 

ภาพลักษณ์อาหารคาวหวานตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 
ความน่าสนใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านภาพลักษณ์      
   1.คุณภาพของอาหาร      
   2.บรรยากาศของร้านอาหาร      
   3.ความคุม้ค่าเงิน      
   4. ความแปลกใหม่      
ด้านคุณภาพ      
   5. อาหารมีความสะอาด      
   6. อาหารมีสารอาหารพอเพียง      
   7. อาหารมีรสอร่อย      
ด้านบรรยากาศของร้านอาหาร      
   8. มีบรรกาศของร้านที่สะอาด      
   9. มีบรรยากาศอบอุ่น      
   10. มีบรรยายกาศผ่อนคลาย      
ด้านความคุ้มค่าเงิน      
   11. ราคามีความเหมาะสม      
   12. ราคามีคุณค่าท่ีจะซื้อ      
   13. ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารท้องถิ่นอ่ืน ๆ       
ด้านความแปลกใหม่      

ย่านกะดีจีน

• เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านกะดีจีน

• สนใจมาก  5  4  3  2  1 สนใจน้อย

ย่านวังเดิม

• เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังเดิม

• สนใจมาก  5  4  3  2  1 สนใจน้อย

ย่านวังหลงัง

• เส้นทางสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง 

• สนใจมาก  5  4  3  2  1 สนใจน้อย
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   14. มีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์      
   15. มีรสชาดที่เป็นเอกลักษณ์      
   16. มีความแตกต่างจากอาหารของชาติอ่ืน      

หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่น (𝛼) = .943  
 

ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารคาว หวาน ตามเส้นทางสตรีทฟู๊ด 

ความน่าสนใจอาหารคาว อาหารหวาน 
ความน่าสนใจ 

5 4 3 2 1 
ความน่าดึงดูดใจของอาหาร      
    1. รูปลักษณ์ของอาหาร      
    2. การตกแต่งจาน      
    3. สสีัน สวยงามน่ารับประทาน      
สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร      
    4. การบริการของร้านอาหาร      
    5. การตกแต่งร้าน      
    6. ความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร      
คุณภาพของอาหาร      
     7. คุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของวัตถุดิบ      
     8. ปริมาณอาหารที่ได้รับ      
     9. รสชาดของอาหาร      

หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่น (𝛼) =.901 
 

ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางสตรีดฟู๊ด  

ทัศนะความน่าสนใจของเส้นทางอาหาร 
ความน่าสนใจของเส้นทางอาหาร 
5 4 3 2 1 

1. อาหารที่มีราคาถูกประหยัด        
2. อาหารมีสไตล์การตกแต่งจานที่สวยงาม      
3. เป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไป       
4. อาหารที่แปลกใหม่ไปจากชีวิตประจำวัน       
5. อาหารที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น       
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6. อาหารที่เป็นของท้องถิ่นมีต้นกำเนิด ณ ที่แห่งนั้น       
7. อาหารแปลกหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่หาทานได้ยาก      
8. อาหารที่ใช้นวัตกรรมแปลกใหม่       
9. อาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบ       
10. ให้ความสำคัญกับสถานที่ สถานที่สวยงาม       

หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่น (𝛼) =.924 
 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน 

การตัดสินใจซื้อประเภทอาหารคาว หวาน 
การตัดสินใจซื้อ  

5 4 3 2 1 
1. มีรสชาดที่ดี สามารถรับประทานได้      
2. มีรสชาดให้เลือกหลากหลาย      
3. ส่วนประกอบที่ใช้ในการทำเป็นสิ่งที่สะอาด      
4. รูปแบบบรรจุภัณฑ์       
5. คุณภาพและรสชาดของสินค้าคงที่       

หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่น (𝛼) =.911 
 
 

ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร  

ความตั้งใจใช้บริการเส้นทางอาหาร 
ความตั้งใจใช้บริการ 

5 4 3 2 1 
1. รูปภาพบรรจุภัณฑ์สามารถดึงดูดความสนใจ      
2. ตราสินค้าบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทำให้ตัดสินใจเลือกซ้ือได้
ง่ายขึน้ 

     

3.ส่วนประกอบอาหารทำให้เลือกสินค้าได้ตรงตามความ
ต้องการ 

     

4. การแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ทราบปริมาณ
สารอาหารที่ร่างกายได้รับ 

     

5. ราคาบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทำให้เปรียบเทียบราคาสินค้า      
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ก่อนการเลือกซื้อได ้
6 เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของอาหารทำให้มี
ความน่าเชื่อถือ 

     

7.บอกวิธีการปรุงที่ชัดเจนทำให้ประหยัดเวลาง่ายต่อการ
รับประทาน 

     

หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่น (𝛼) =.896 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
5 4 3 2 1 

1. เมื่อคิดถึงอาหารสตรีทฟู๊ดมักคิดถึงความเป็นเลิศ      
2. ผู้ให้บริการอาหารตามเส้นทางสตรีทฟู๊ดมีความเป็นมิตร
และเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 

     

3. เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของชาติอ่ืน อาหารสตรีทฟู๊ด
มีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัว 

     

4. ผู้ให้บริการอาหารสตรีทฟู๊ดมีทักษะทำอาหารแบบมือ
อาชีพ 

     

5. ให้บริการอาหารสตรีทฟู๊ดมีความสะอาด      
6 เมื่อเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางสตรีทฟู๊ดจะเป็นตัวเลือก
แรกสำหรับมือ้อาหาร 

     

7. ยินดีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับเส้นทางสตรีทฟู๊ด      
8. ยินดีจะแนะนำเส้นทางสตรีทฟู๊ดแก่คนอ่ืน ๆ      
9. ยินดีที่จะเดินทางตามเส้นทางสตรีทฟู๊ดอีกครั้งเพ่ือ
รับประทานอาหารในพื้นที่แบบดั้งเดิม 

     

หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่น (𝛼) =.952 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอสำหรับการออกแบบเส้นทางสตรีทฟู๊ด 
 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรี
มหาสมุทร ได้แก่ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวควรคำนึงถึง 
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 แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเดินทางไปบริโภคของผู้บริโภค ทั้ง 3 เส้นทาง 
ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
           
           
            
 ข้อมูลพื้นฐาน Baseline data ของเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู๊ด ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และ
ย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่ืน ๆ เช่น  
           
           
             
 
 

ขอบคุณทุกท่าน 
ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจอาหาร 

 
 ร้านอาหารคาว ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหาร
สตรีทฟู๊ดในพ้ืนที่กรุงเก่าธนบุรีศรีมหาสมุทร ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
ย่านกะดีจีน 

ประเภทอาหารคาว 

 
 
มีรายละเอียดดังนี้  

 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
1 ร้านบะหมี่ไก่

กรอบลาดหญ้า 
ที่ตั้ง 408/8 ถ เทศบาลสาย เมนกู๋วยเตียวซุปเปอร์พรีเมี่ยมเครื่อง

ให้เยอะ น้ำซุปมีรสชาติหวาน ไม่เผ็ด
รสไม่จัด 

2 ร้านเฮโล ที่ตั้ง 14 ถ เทศบาลสาย 1 ซอยกุฏี

จีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เมนูแกงไก่คั่วอร่อยไม่ต้องปรุงเพ่ิม
เลย 
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10600  

เบอร์โทรติดต่อ 024-725-231 เปิด

วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-18.00 น. 

เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-

18:00 น. (หยุดวันอังคาร) 

3 ข้าวหมูแดงป้า
แมว  

ที่ตั้ง ซอยโรงพักบุปผาราม (ปาก
ซอยชุมชนโรงคราม) 
เบอร์โทรติดต่อ 085-964-1303 
เปิดทุกวัน เวลา 05.00-13.00 น. 

เมนูแนะนำ ข้าวหมูแดง มีรสชาด
อร่อยกลมกล่อมพร้อม น้ำซุป และ
น้ำเปล่าที่มีกลิ่นใบเตย เป็นร้านข้าว
หมูแดงเล็ก ๆ เหมาะสำหรับผู้คน
สัญจรไปมา และอร่อยที่สุดในย่าน
กะดีจีน 

4 ร้านป้าออ 
อาหารตามสั่ง 

ที่ตั้ง อยู่ตรงข้ามวัดปุผาราม 

 

เมนูแนะนำ ก๋วยจับและผัดซีอ้ิว
ก๋วยจั๊บน้ำซุปอร่อยไม่ต้องปรุงเพ่ิม 
ผัดซีอิ้วก็ให้เยอะร้าน40 บาท กินอ่ิม
มาก รสออกหวานหน่อย 

5 ร้านเขียง  ที่ตั้ง 166,168 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 (ข้างบิ๊กซี
อิสรภาพ) 
เบอร์โทรติดต่อ 097-062-3388 
เปิดทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. 

แนะนำ ข้าวกะเพราโคตรเจ้าสมุทร 

6 ร้านฮาลีฟ ที่ตั้ง 35/3 ซอย อรุณอมรินทร์ 4 

แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600เบอร์โทร

ติดต่อ 086 600 7261เปิดวันจันทร์-

วันศุกร์ 06.00-18.00 น. เปิดวัน

เสาร์ เวลา 07.00-14:00 น. (หยุด

วันอาทิตย์) 

เมนูคั่วไก่น้ำมันเยอะมาก รสชาติจืด 
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7 ร้านข้าวแกง
บุพเฟ่ 20 บาท 

ที่ตั้ง อยู่ในซอยอิสรภาพ 24 ซอย
ข้างหลังราชภัฏธนบุรี) 
เบอร์โทรติดต่อ – 
เปิดทุกวัน 10.00-18.00 น. 

แนะนำ น้ำพริกกะปิ 

8 ร้านแหม่ม
เตี๋ยวเนื้อ 

ที่ตั้ง 129 ซอย กุฎีจีน แขวง วัด
กัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600 

น้ำซุป อร่อย  เนื้อไม่เหนียวนุ่ม
มากๆๆ ไม่ต้องปรุงเลย 

9 ร้านก๋วยเตี๋ยว
เป็ดป้าน้อย 

ที่ตั้ง 194 ถนน เทศบาลสาย 2 

แขวง วัดกัลยา เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600 

เบอร์โทรติดต่อ 083 023 3897เปิด
วันอาทิยตย์-วันเสาร์ เวลา 08.00-
20:00 น. (หยุดวันจันทร์) 

เมนูก๋วยเตียวเป็ดเป็ดเนื้อนุ่ม น้ำซุป
ตอนไม่ปรุงอร่อยมาก ตับเป็ดดี มีทุก
เส้น บรรยากาศสบายๆ 

10 ร้านสวัสด ี ที่ตั้ง ซอย อรุณอมรินทร์ 4 ถนน

เทศบาลสาย 1 กรุงเทพมหานคร 

(ถึงก่อนโรงเรียนซางตาครู้สคอน

แวนท์)  

เบอร์โทรติดต่อ 024657810เปิดวัน
จันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00-18.00 
น. 

เมนูข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูแดง ข้าว
หมูจิ้มแจ๋วหมูแดง น้ำราดออกรส
หวาน น้ำซุปกลมกล่อม 
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ประเภทอาหารหวาน 

 
มีรายละเอียดดังนี้  

 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
1 ร้าน Chatang 

ชาตัง 
ที่ตั้ง ณ ข้างวัดประยุรวงศาวาส ชาไทยหวานมาก  ถ้าไม่ชอบหวาน

ต้องบอก 
2 ร้านกล้วยทอด ที่ตั้ง ซ.อรุณอมริน 4 หน้า 7-11 

เปิดทุกวัน 
 

กล้วยทอดแป้งกรอบกล้วยหวาน
พอดีไม่สุกจนเกินไป 
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 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
3 ธนูสิงห์ 

(Thanusingha) 
ที่ตั้ง 237 7 ซอยกุฎีจีน แขวงวัด
กัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600 
เบอร์โทรติดต่อ 024-655-882 
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. 

ขนมฝรั่งกุฎีจีน  เป็นขนมโบราณ
กว่า 200 ปีมาแล้ว โดยได้ต้นตำรับ
มาจากชาวโปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบัน
นี้เหลือบ้านที่ยังทำขนมฝรั่งกุฎีจีนนี้ 
อยู่เพียง 2-3 เจ้าเท่านั้น ขนมฝรั่ง
กุฎีจีนที่ร้านนี้จะมีอยู่ 2 แบบ  คือ มี
ขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบดั้งเดิม (ชิ้นเล็ก) 
คือไม่มีหน้า และ  แบบมีหน้าชิ้น
ใหญ่  คือโรยหน้าด้วยลูกเกด ลูก
พลับ ชิ้นฟัก และน้ำตาลทราย (แต่
ถ้าเป็นชิ้นเล็กจะไม่ใส่ลูกพลับ) 

4 ร้านกาแฟ
โบราณ 

ที่ตั้ง ร้านตั้งอยู่ต่อจากร้านเขียงไป
ทางบิ๊กซี 
 

แนะนำ กาแฟเย็น และมีน้ำหวาน
หลากหลายเมนู ราคาถูกเป็นร้าน
เล็ก ๆ สำหรับคนสัญจรไปมา ราคา
ถูก รสชาดดี 

5 ร้านขนมใส่ไส้ – 
ข้าวต้มมัด 

ที่ตั้ง ซอยโรงพักบุปผาราม ข้าง ๆ 
เซเว่น  
เบอร์โทรติดต่อ - 
เปิ ด วั น จั น ท ร์ -วั น พ ฤหั ส  เวล า 
10.00-15. 00 น. 

แนะนำขนมใส่ ไส้  แลขนมอ่ืน ๆ 
ได้แก่  ข้าวต้มมัดที่ รสชาติหวาน
กำลังดี เป็นร้านเล็ก ๆ สำหรับผู้คน
ที่สัญจรไปมา ขายขนมที่สามารถหา
ซื้อได้ยาก 

6 ร้านครัววาววับ ที่ตั้ง 275 ซอย วัดกัลยาณ์ แขวง วัด
กัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600เบอร์โทร 085-356-4929
เปิด วันอังคาร –วันอาทิตย์ เวลา 
09.00-18.00น. 

บัวลอยญวนหวานกำลังพอดี แต่
ไม่ได้มีทุกวัน ต้องติดตามท่ีแฟนเฟจ 

7 ร้าน WINDOW 
กาแฟ 
 

ที่ตั้ง 234 (273) ซอยกุฎีจีน 3 
(อรุณอัมรินทร์ ซ.4) แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600  

แนะนำ สละลอยแก้ว และเมนูอื่น ๆ 
ได้แก่ กาแฟ/ชาของหวา เครื่องดื่ม/
น้ำผลไม้/ไอติมอร่อยมาก เป็น 
homemade /มีให้เลือกหลายรส 



69 
 

 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
เบอร์โทรติดต่อ 089-655-4658, 
084-659-9515 
เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30-
17.00 น. 

และกะหรี่ปั๊บที่ทำเอง รสชาดนั้นถือ
ว่าดีมาก ให้สัดส่วนกาแฟและน้ำส้ม
เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีไอศครีม 
home made และกะหรี่ปั๊บที่ทำ
เอง 

8 ร้านป้าอำพรรณ 123 ซอยวัดกัลยาณ์ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600 
เบอร์โทรติดต่อ 085-158-
3969,083-054-5342 
เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น. 

แนะนำขนมก๋วยตั๊สพายสับปะรด 

9 พิพิธภัณฑ์กุฏีจีน 271 ซอยวัดกัลยาณ์ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600 
เบอร์โทรติดต่อ 081-772-5184 
เปิดวันวันจันทร์-วันพุธ เวลา 
09.30-18.00 น. เปิดวันศุกร์-วัน
อาทิตย์ เวลา 09.30-18.00 น.   

แนะนำ ขนมฟังสัพแหยก 

10 ร้านวันดี บาย
ก้อย 

ที่ตั้ง 26 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง 

วัดกัลยา เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600  

เบอร์โทรติดต่อ  087-708-1351

เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.30-

19.00 น. วันเสาร์ เวลา 6.30-

16.00 น. 

ปังเย็นนมสด รสนมจืดแต่พอกิน
กับท็อปปิ้งที่โร่ยหน้ามาจะหวาน
กำลังพอดี ขนมเค้กหนิ่ม ตัวขนมนิ่ม
หวานตัดกับหน้านิ่มที่ออกข่มหน่อย
กำลังพอดี 

 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ย่านวังเดิม 

ประเภทอาหารคาว 
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มีรายละเอียดดังนี้  

 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
1 ร้านมาราธอน ข้าว

ขาหมู หมูทอด 
ก๋วยจั๊บ อรุณอัมริ
นทร์37 

ที่ตั้ง 11/1 ถนน อรุณอมรินทร์ 
กรุงเทพมหานคร (ร้านอยู่ปากซอย
อรุณอัมรินทร์ 37) เบอร์ติดต่อ 
081-6119164 เปิดทุกวัน เวลา 
08.00-16.30น. 

น้ำขาหมูยังไม่เข้มข้นออกใส่ๆ รส
ยังไม่จัดจ้าน เนื้อขาหมูเปื่อยนุ่ม
ใช้ได้เลย 

2 ร้านข้าวมันไก่บ้าน
กรู by เจ๊ยี 

ที่ตั้ง ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง วัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์
ติดต่อ 061-4149266 เปิดวัน
อังคาร-วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ 
เวลา 07.00-15.00น. 

ไก่นุ่มไม่เหนียว  น้ำซุปกลางๆๆ 
น้ำจิ้มจะออกรสเปรี้ยว 

3 ข้าวหมูทอดอร่อย
มาก 

ที่ตั้ง 155 ถนน อรุณอมรินทร์ 
แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์
ติดต่อ 086-521-0688 วันจันทร์-
วันศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น. วัน

หมูอร่อยสมชื่อร้าน น้ำจิ้มเด็ด
มากๆ 
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 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
เสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-
19.00น. 

4 ร้านขนมจีน
น้ำกะทิ 

ที่ตั้ง 603/1 ซอยอิสรภาพ 27 
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 (ติดกับ
โพธิ์สามต้น) เบอร์โทรติดต่อ 062-
919-6351 เปิดทุกวัน 
07.30.18.00 น. 

อร่อย กะทิเข้มข้น 

5 ร้าน Somboon 
Thai Restaurant 
(ร้านป้าสมบูรณ์ 
ข้างวัดอรุณ) 

ที่ตั้ง วังเดิม กรุงเทพมหานคร (ร้าน
ข้างวัดอรุณ) เบอร์ติดต่อ 089-
535-7844 เปิดวันอาทิตย์-วันเสาร์ 
เวลา 07.00-16.30น. 

อาหารตามสั่งอร่อยมากๆ  อาหาร
ได้เร็ว เจ้าของร้านน่ารักใจดี 
อาหารดีมีคุณภาพเกินราคา 

6 ร้านผัดไทยจ่า
เผือก 

ที่ตั้ง 135 ถนน อรุณอมรินทร์ 
กรุงเทพมหานคร (ปาดซอยอรุณ
อมรินทร์10) เบอร์ติดต่อ090-091-
7877 

ผัดไทยไม่ต้องปรุงก็อร่อย กุ้งตัว
ใหญ่ได้2ตัว 

7 ร้านสเต็กลุงหนวด ทีต่ั้ง 47 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง 
วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์
ติดต่อ 098-930-9984 เปิดทุกวัน 
เวลา 17.00-22.00น. 

สเต็กชิ้นใหญ่ อร่อย ราคาถูก 

8 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
อยุธยา “ลุง” (ใน
Google Map ชื่อ
ร้านลุงข้าวต้ม) 

655/1, ซอยอรุณอมรินทร์ 13 
กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามวัดเครือ
วัลย์ ทางเข้าโรงเรียนทวีธาภิเษก)  
เบอร์โทรติดต่อ 081-924-7247 
หรือ 02-465-1125 
เปิดทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น. 

เมนูที่ต้องสั่งทุกครั้งก็คือปลาสลิด
ทอด /ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกรสชาติ
น้ำซุปดี  ลูกชิ้นปิ้ง/ ก๋วยเตี๋ยวต้ม
ยำหมูอยุธยาอร่อยไม่ต้องปรุง     
หมูหมูสะเต๊ะ/ร้านนี้เป็นร้าน
ก๋วยเตี๋ยวอีกร้านในย่านอรุณอัมริ
นทร์การบริการ ความสะอาดและ 
บรรยากาศธรรมดาราคาเหมาะสม 
รสชาติอาหารที่ได้ทานใช้ได้    
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 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
9 ร้านใสสะอาด

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำ
ใส 

ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ (ปาก
ซอยอรุณอมรินทร์ 11 ใกล้ ๆ วัด
อรุณ)  
เบอร์โทรติดต่อ 02-891-1049 
เปิดทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น. 

ลูกชิ้นไม่มีแป้ง ร้านนี้  น้ำซุปกลม
กล่อม ซดคล่องคอ ลูกชิ้นหมูอร่อย 
ไม่มีแป้ง มีให้เลือกท้ังเนื้อและหมู 

10 ร้านฮาวา (HAWA) หัวมุมริมถนนหลังวัง (หลังวัดอรุณ) เมนูแนะนำ ข้าวผัดโบราณ และ
เมนูอ่ืน ได้แก่ แกงป่าไก่และมีให้
เลือกสั่งอีกมากมาย ทั้ง ต้มยำกุ้ง 
แกงส้ม ต้มข่า ข้าวผัดข้าวกะเพา /
แกงป่ารสอร่อย เสิร์ฟมาร้อน ๆ ใน
ถ้วยเล็กพอดีกิน กินคู่กับข้าวสวย
ร้อน ๆ ทั้งอร่อย ทั้งเผ็ด ร้อน 
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ประเภทอาหารหวาน 

 
มีรายละเอียดดังนี้  

 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
1 ร้าน Cat Milk ที่ตั้ง 422 อิสรภาพ 42 แขวง วัด

อรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
บิงซูกอร่อยไม่หวานมากให้เครื่อง
เยอะ 
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 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์
ติดต่อ 062-475-9053 เปิดวัน
อาทิตย-์วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 

2 ร้านสาลี่ทิพย์ 603/1 ซอยอิสรภาพ 27 แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 (ติดกับ
โพธิ์สามต้น) 
เบอร์โทรติดต่อ 062-919-6351 
เปิดทุกวัน 07.30.18.00 น. 

ข้าวเหนียวมะม่วง 

3 ร้านทัศสุวรรณ 
ขนมไทย น้ำ
สมุนไพร 

ที่ตั้ง 181 ถนนวังเดิม 
กรุงเทพมหานคร (ร้านอยู่ริมถนน 
ติดกับร้านแก๊ส) เปิดทุกวัน เวลา
12.00-21.00น. 

น้ำสมุนไพรไม่หวานมากกินเย็นทำ
ให้สดชื้นมากๆ  

4 ร้าน Green 
Leaf (กรีน ลิฟ) 

ที่ตั้ง 345/18 ถนนอรุณอัมรินทร์ 
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10600 เบอร์โทร
ติดต่อ 02-472-3766เปิดทุกวัน 
เวลา 10.30-19.00 น. 

เค้กมะพร้าว เนื้อเค้กสากไม่นิ้มฟู 
ครมีที่ปาดหน้าเลี่ยนมาก 

5 ร้านเขียวหวาน 
ขนมปังปิ้ง 

ที่ตั้ง 135/1 ถนน อรุณอมรินทร์ 
แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร (ร้านสีเขียวมะนาว 
อยู่ใกล้แยกวังเดิม) เปิดทุกวัน เวลา 
08.30-22.30น. 

กินตอนทำเสร็จใหม่ๆๆอร่อยมา
เครื่องเยอะ ชีทยืดมาก 

6 ร้านขนมเบื้อง 
วัดอรุณ (สน.
บางกอกใหญ่) 

101,133 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600 
เบอร์โทรติดต่อ 099-112-9755 
เปิดทุกวัน 10.00-19.00 น. 

แนะนำ ขนมเบื้อง 

7 ร้านพี่นุ่น ชา ที่ตั้ง ซอยทวีธาภิเศกเลย โรงเรียน ราคาถูก ไข่มุกนุ่มมาก แต่ชาหวาน
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 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
ไข่มุก ทวีธาภิเศก ไปนิดหน่อย ไปหน่อย 

8 ร้านออน ติมไข่
แข็ง 

17,4 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600 
เบอร์โทรติดต่อ 064-936-1616 
เปิดวันจันทร์-วันพุธ เวลา 11.00-
23.00 น. เปิดวันศุกร์-วันอาทิตย์ 
เวลา 11.00-23.00 น. 

แนะนำ ไอศครีมไข่แข็ง 

9 ร้าน Cain Back 
Home 

235 ซอยอิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600  
เบอร์โทรติดต่อ – 
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.   

ชีสเค้กหน้าใหม่ 

10 ร้านชิวชิว ที่ตั้ง อยู่ข้างๆๆร้าน Cat Milk กล้วยทอดซอสชอคกินตอนร้อน
กรอบ แต่พอทิ้งให้เย็นจะไม่ค่อย
กรอบ 

 
 
 
ย่างวังหลัง 

ประเภทอาหารคาว 
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มีรายละเอียดดังนี้  

 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
1 ร้าน 

Peanocchio 
ที่ตั้ง ชั้น 2 ท่าเรือวังหลัง ถนน
พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
เบอร์โทรติดต่อ 092-809-9415 
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
10.30-20.00 น. 

แนะนำ ข้าวหน้าสเต็กหมู  
อาหารจานเดียวมีหลากหลายเมนู 

2 ร้าน Say Hi 
ท่าเรือวังหลัง 

ที่ตั้ง 42 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่าง
หล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอร์โทรติดต่อ 065-058-9597 
เปิดทุวันวัน 10.30-20.00 น. 

แนะนำ ซาชิมิ อาหารญี่ปุ่น 
บรรยากาศภายในร้านวิวดี มองเห็น
วิวแม่น้ำเจ้าพระยา วัตถุดิบดี สด
ใหม่ อร่อย 

3 ร้านครัวสุวรรณา 
อาหารไทย -
อาหารเวียดนาม 

ที่ตั้ง 333 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700  
เบอร์โทรติดต่อ 081-629-193  

แนะนำ ข้าวหมูกรอบ 
มีหลากหลายเมนูให้เลือกท้ังอาหาร
ไทยและอาหารเวียดนาม รสชาติ
อร่อย 
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เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
07.30-19.30 น. 

4 ร้านคุณแดง 
ก๋วยจั๊บญวณ 

ที่ตั้ง ซอยวังหลัง 1 ถนนอรุณ
อมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
เบอร์โทรติดต่อ 089-770-1066 
เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 11.00-
19.30 น. 

แนะนำ ก๋วยจั๊บญวณ เส้นก๋วยจั๊บ 
เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปกลมกล่อม 

5 ร้านโจ๊กเจ้าเก่า 
เฮียเกรียง ท่าน้ำศิ
ริราช 

ที่ตั้ง ซอยวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700  
เบอร์โทรติดต่อ 089-451-8458  
เวลา เปิด-ปิด  เปิดวันจันทร์-วัน
อาทิตย์ เวลา 06.30-11.30 น. / 
17.30-20.30 น. 

แนะนำ โจ๊กหมูสับ กลมกล่อม  
มีให้เลือกทั้งหมู ไก่ ไข่ 

6 ร้านปอเปี๊ยะสด
เฮียใบ้ ศิริราช 

ที่ตั้ง 5/4 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 (ร้านอยู่
หน้าปากซอยวังหลัง 3 ติดกับวัง
หลัง Food Center)  
เบอร์โทรติดต่อ  093-169-3645  
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
09.30-15.30 น. 

แนะนำปอเปี๊ยะสด เป็นร้านที่มี
ชื่อเสียง เลยตามมาลองชิม 
ปอเปี๊ยะแป้งนุ่ม ไส้ไม่น้อยเกินไป 
น้ำจิ้มหวานกำลังดี 

7 ร้านยำวุ้นเส้น
โบราณข้าวคลุก
กะปิวังหลัง 

ที่ตั้ง ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700 
เบอร์โทรติดต่อ  085-542-3874  
เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 
น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.00-
17.00 น. 

แนะนำ ยำวุ้นเส้นโบราณ  
ยำเป็นสูตรโบราณรสชาดจัดจ้าน 
ส่วนข้าวคลุกกะปิเครื่องเยอะ 
รับรองว่าอร่อย ถูกปากแน่นอน  

8 ร้านส้มตำยุพิน ที่ตั้ง 100/4 ซอยอรุณอมรินทร์ 22 ส้มตำ อาหารอีสาน 
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ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700 
เบอร์โทรติดต่อ 081-648-0382 , 
087-818-8313    
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
09.00-18.00 น. 

สะอาด รสชาดอร่อย น้ำปลาร้า
เข้มข้น 

9 ร้านหมูทอดชาว
วัง ศิริราช 

ที่ตั้ง 77/14 ซอยวังหลัง แขวงศิริ
ราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอร์โทรติดต่อ 089-790-9695  
เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-
18.00 น. 

หมูทอด  
หมูหมักทอด สันนอกนุ่ม ทานคู่กับ
ข้าเหนียวร้อนๆอร่อยมาก 

10 ร้านร้านก๋วยเตี๋ยว
เรือนายแก่ 

ที่ตั้ง อยู่ตรงข้ามศาลาต้นจันทร์ฝั่ง
ธนบุรี  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริ
ราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพ 
เบอร์โทรติดต่อ 02-412-1508 
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-
16:00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) 

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตก 
ราคาก๋วยเตี๋ยวชุดใหญ่ที่นี่ราคา (35 
บาท)  ทางร้านยังมีลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้ม
สูตรเข้มข้น ไม้ละ (10 บาท) 
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ประเภทอาหารหวาน 

 
มีรายละเอียดดังนี้  

 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
1 ร้าน BOBAR ที่ตั้ง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริ

ราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

แนะนำชานมไข่มุก  
ชานมไข่มุกของทางร้านรสชาติ 
หอมหวาน กลมกล่อมกำลังดี รวม
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 ชื่อร้าน พิกัดที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะ 
เบอร์โทรติดต่อ 087-355-1651 
เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-
18.00 น. เปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
เวลา 08.00-18.00 น. 

ไปถึงไข่มุกมีความนุ่ม 

2 ร้าน Quickly  
Coffee Tea 

ที่ตั้ง ถนนพรานนก แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700  
เบอร์โทรติดต่อ 092-548-0002  
เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-
18.00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
08.00-17.00 น. 

โกโก้เย็น หอม หวาน สดชื่น และยัง
มีชาผลไม้ด้วย และเมนูร้อนเย็น 

3 ร้านขนมครกนาย
ภา ศิริราช วัง
หวัง 

ที่ตั้ง หน้าธนาคารกสิกรไทย ตรง
ข้ามศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700  
เบอร์โทรติดต่อ 081-684-1343   
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 
06.00-18.00 น. 

แนะนำขนมครกไส้เผือก 
ขนมครกมีทั้งไส้ข้าวโพด เผือก 
ต้นหอม สดใหม่ทุกวัน หอมกะทิ 
หวานพอดี 

4 ร้านขนมครก
สิงคโปร์ OK วัง
หลัง 

ที่ตั้ง หน้าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือ ข้าง
ธนาคารออมสิน ถนนวังหลัง เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรติดต่อ 087-545-3695 
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
07.30-14.30 น. 

ขนมครกใบเตย 
แป้งนุ่ม อร่อย หอมใบเตย 

5 ร้านแม่พิมพ์ใจ 
ขนมตะโก้กะทิสด 

ที่ตั้ง ซอยวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700  
เบอร์โทรติดต่อ 090-975-3318  
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
09.00-15.00 น. 

ขนมตะโก้กะทิสด 
เป็นร้านมีชื่อเสียงเรื่องลือในขนม
ตะโก้ แถววังหลังเลยได้ตามมาชิม 

6 ร้านขนมถัว่แปบ ที่ตั้ง ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต ขนมไทย แป้งนุ่ม คลุกถ่ัวเยอะ เป็น
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บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700  
เบอร์โทรติดต่อ 081-934-885  
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
08.30-18.00 น. 

ขนมไทยที่อร่อย 

7 ร้านขนมถังแตก
ป้าติ๋ม ท่าน้ำศิริ
ราช 

ที่ตั้ง ถนนพรานนก แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700  
เบอร์โทรติดต่อ 085-937-1193  
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
07.00-18.00 น. 

ขนมถังแตกไส้ข้าวโพด แป้งนุ่มไม่
เปรี้ยว ไส้เยอะ 

8 ร้านวังหลังเบเกอ
รี่ 

ที่ตั้ง วังหลัง ห้อง 13 (ถ้าเข้าซอย
อรุณอมรินทร์ 22 จากริมถนนเดิน
เข้าไปสุดซอย เลี้ยวซ้ายเดินไปจน
เกือบถึงท่าน้ำร้านอยู่ตรงข้ามอรทัย
ชูชิ)  
เบอร์โทรติดต่อ 02-866-1649  
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
09.00-19.00 น. 

ขนมปังไส้แฮม  
ขนมปังนุ่มไส้เยอะ อบสดใหม่ทุกวัน 
ที่สำคัญไม่มีสารกันบูด 

9 ร้าน Maru 
Waffle วาฟเฟิล
ฮ่องกง 

ที่ตั้ง พรานนก 38 เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร     
เบอร์โทรติดต่อ 063-269-0262    
เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 
10.00-19.00 น 

แนะนำ วาฟเฟิลฮ่องกงไอศครีม 
สามารถเลือกแป้งเองได้ มีทั้งแป้ง 
วนิลลา แป้งชาร์โคล แป้งซ็อคโก
แลต แป้งสตอเบอรี่ และมีไส้เลือก
เยอะ อบสดใหม่ทุกวัน มีไอศครีมใส่
ให้ด้วยยิ่งเข้ากัน 

10 ร้านทับทิมกรอบ
วังหลัง 

ที่ตั้ง Sweetmeat Ice cream ( 
ขนมหวาน ไอศครีม )  
226/8 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริ
ราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

แนะนำ ทับทิมกรอบ 
ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท 
เป็นทับทิมกรอบแป้งบาง พร้อม
กะทิสดลอยน้ำดอกมะลิหอมๆ และ
ยังมีมะพร้าวกะทิ 
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เบอร์โทรติดต่อ 099-463-9645 
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. 

พร้อมความหวานมัน 
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