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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษารวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร  2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึกประชาชน จํานวน 15 คน 
สอบถามความคิดเห็นของนักทองเท่ียว จํานวน 396 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในรูปคาความถ่ี คารอยละ 
สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัย พบวา   
1. การรวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา อาหารทองถ่ิน

ของตําบลไตรตรึงษ มี 8 ชนิด ไดแก แกงเขียวหวาน แกงสมมะรุม หมูเค็ม ลาบปลาดุก หมูฝอย นํ้าพริกปลารา นํ้าพริก
มะพราว และนํ้าพริกกําแพงพัง 

2. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเ ที่ยวตออาหารทองถิ่นของตําบลไตรตรึงษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเขามาซื้ออาหารทองถ่ินเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน  
ชวงเวลาเลือกซื้ออาหารทองถ่ิน คือ ชวงเย็น  มีคาใชจายเฉลี่ยตอมื้อ 100 – 149 บาท  มีความตองการท่ีจะเลือกซื้อ 
แกงเขียวหวานไกมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อคือ รสชาติ  เดินทางมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวนอาหาร
ท่ีซื้อในแตละครั้ง คือ 3 อยาง รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารทองถ่ินจากเพ่ือน โดยมีความคาดหวังในการซื้อ 
แตละครั้งคือ ความคุมคา ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อแตละครัง้ คือ คนรัก และตองการใหรานจําหนายอาหาร 
มีจุดขายดานรสชาติมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: อาหารทองถ่ิน / การทองเท่ียว / พฤติกรรมการบริโภค / ตําบลไตรตรึงษ 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to compile local food of Tri-Trung Sub-district, 
Kamphaegphet province, 2) to study the consumption behaviours of the tourists to wards local 
food of Tri-Trung Sub-district, Kamphaengphet province. Data were collected by the means 
of in-depth interview of 15 people and questioning the opinions of 396 tourists. The data were 
analyzed using frequency, percenttage, standard deviation, and content analysis. 

The findings were as follows: 
1) Local food collected from Tri-Trung Sub-district, Muang District, Kamphaengphet 

province consists of 8 kinds: Green curry, Moringa sour curry, Salted pork, Spicy minced catfish 
salad, Shredded pork, Fermented fish spicy dip, Coconut spicy dip, and Very spicy chili dip (Nampik 
Kamphaengpang). 

2) Consumption behaviours of the tourists towards local food of Tri-Trung Sub-district, 
Muang District, Kamphaengphet province revealed that most of the tourists bought local food for 
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their daily meals in the evening, each of whom spent 100-149 bath per meal. Chicken green curry 
was bought the most due to its taste. The tourists came to buy local food twice a week, and 
bought three kinds of meals each time. They got local food information from friends, and they 
expected to have valuable food every time they bought. Those who joined making a decision on 
buying food were their lovers. The unique selling point of the shop needed the most was a taste. 
Keyword: Local food / Tourism / Consumption behavior / Tri-Trung Sub district 
 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหน่ึงของการคาบริการรวมของประเทศแลวยังเปนอุตสาหกรรมท่ี
กอใหเกิดธุรกิจเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก และ
การคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการลงทุนการจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถ่ิน โดยในแตละป
สามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางประเทศปละหลายแสนลานบาท รวมท้ังสรางกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนับแสนลานบาทเชนเดียวกัน ขณะเดียวกัน ธุรกิจการทองเท่ียว
กอใหเกิดการจางงานกวา 2 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 6-7 ของแรงงานท้ังระบบ รวมท้ังยังชวยกระจายรายไดและ
การจางงานไปสูชนบท ตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ (แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ังศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม ประเพณี 
ปฏิมากรรม ภาษาไทย งานประดิษฐ จิตรกรรม อาหาร สถาปตยกรรม เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิต
ของมนุษยตั้งแตในสมัยอดีตจนถึงปจจบัุน กอใหเกิดวิถีชีวิต ขนบธรมเนียม ประเพณี ความเช่ือตางๆ ของกลุมชนท่ี
ไดรวมตัวกันเปนกลุมกอนและสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน สะทอนให
เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสรางข้ึนซึ่งในกลุมชนหรือทองถ่ินน้ันๆ จะมีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเปนของตนเอง
แตกตางกันไป ความแตกตางเหลาน้ีจะเปนตัวกําหนดวัฒนธรรมของแตละกลุมชน อาทิ อาหาร ประเพณี 
ศิลปหัตถกรรม เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับ การสรางโบราณสถานวัตถุตางๆ เปนตน โดยเฉพาะวัฒนธรรม
อาหารท่ีมีในแตละทองถ่ิน จังหวัดก็แตกตางกันดวย 

“อาหาร” เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ และเก่ียวของผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษยมาตั้งแตอดีต เรื่อยมาจนกระท่ัง
ปจจุบัน และในอนาคต เพราะ “อาหารเปนสิ่งท่ีขาดไมได” ท้ังในแงของความตองการพ้ืนฐานทางรางกาย การสราง
การเจริญเติบโต และใหพลังงาน อาหารน้ันถูกมองวาเปนองคประกอบของการทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว ตาม
รานอาหาร โรงแรม รีสอรทเทาน้ัน ในป ค.ศ. 1990 แตในปจจุบันอาหารถูกมองวามีความสําคัญตอการเปนตัวแทนท่ี
จะนําเสนอสังคม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมน้ัน (Hall & Sharples, 2003) ซึ่งสะทอนวัฒนธรรม
ทองถ่ินท้ังอดีต และปจจุบัน Boniface (2003) ไดกลาววาการทองเท่ียวทางอาหารน้ันเปนประสบการณท่ีสามารถ
สัมผัสได การทองเท่ียวทางอาหารไมใชสิ่งใหมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว
ตางๆ ไดหยิบยกเรื่องอาหาร มาเพ่ือเปนหัวขอหลักในการเนนศึกษา เน่ืองจากเห็นถึงความสําคัญมากยิ่งข้ึน  
การทองเท่ียวทางอาหารมีอิทธิพลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ โดยไดรับความสนใจ 
เน่ืองจาก 1) ปจจุบันสังคมโลกไดใหความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 2) มีการเกิดของแหลงสถานท่ี
รับประทานอาหารท่ีแปลกใหมและหลากหลาย 3) การสงเสริมการตลาดท่ีใชเรื่องอาหารเปนสิ่งดึงดูดเปนแนวทาง
ใหมท่ีสามารถสรางความนิยมใหแกนักทองเท่ียวได 4) การสรางประสบการณมากกวาการรับประทานอาหารในบาน 
เปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบหน่ึงของนักทองเท่ียว และ 5) อาหารทําใหนักทองเท่ียวรูสึกและสัมผัสแหลง
ทองเท่ียวน้ันอยางเชิงลึก หรือเรียกไดวา Sense of place (Hall & Sharples, 2003) เปนเอกลักษณของแหลง
ทองเท่ียวน้ันๆ แมวาในสมัยปจจุบันน้ีอาหารในแหลงตางๆ ไดรับอิทธิพลจากท่ีอ่ืนๆ มากมายจนทําใหยากท่ีจะแยก
ลักษณะของอาหารไปตามเกณฑภูมิศาสตร ลักษณะอากาศ หรือประวัติศาสตร แตถือเปนวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา และปจจัยภายนอก รูปแบบของการทองเท่ียวในโลกยุคปจจุบันท่ีกําลังไดรับความนิยมอยางสูง คือ 
การทองเท่ียวเชิงอาหาร ซึ่งหมายถึงการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีเกิดจากแรงจูงใจท่ีจะไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีมี
เอกลักษณดานอาหาร หรือเก่ียวของกับการผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร รานอาหาร หรือแหลงทองเท่ียวเฉพาะเรื่อง
อาหาร (Hall & Mitchell, 2005) 
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จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองเกาและมีประวัติศาสตรท่ีกลาวถึงกันมาชานาน โดยกลาวถึงกําแพงเพชรวา
เปนเมืองหนาดานของสุโขทัย ซึ่งมีฐานะเปนเมืองลูกหลวง เดิมเรียกวา “เมืองชากังราว” และมีเมืองโบราณบริเวณ
ลุมแมนํ้าปงซึ่งมีการคนพบและยังพอมีหลักฐานยืนยันไดวาเปนเมืองเกาแกมาอยางชานาน คือ เมืองแปบ เมืองเทพนคร 
เมืองพาน เมืองคณฑี เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองพังคา เมืองโกสัมพี เมืองรอ เมืองแสนตอ เมืองพงซังซา 
บานคลองเมือง เมืองไตรตรึงษ ซึ่งลวนแลวแตตั้งอยูในอาณาเขตจังหวัดกําแพงเพชรทั้งสิ้น ตําบลไตรตรึงษเปน
ชุมชนโบราณแหงหน่ึงในพ้ืนท่ีลุมแมนํ้าปงตอนลางในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไดมีการเลือกทําเลท่ีอยูอาศัยบรเิวณ
ริมแมนํ้า หลักฐานตางๆ ท่ีคนพบท้ังโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทําใหทราบวาพ้ืนท่ีน้ีมีผูคนอยูอาศัยมาแลวตั้งแต
สมัยทวารวดีและมีพัฒนาการตอมาจนถึงสมัยอยธุยา โดยมีบทบาทในการเปนชุมชนท่ีตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมสมยั
โบราณ ในอดีตน้ันเปนจุดเช่ือมตอระหวางหัวเมืองทางภาคเหนือซึ่งก็คือดินแดนลานนาและแควนสุโขทัยกับ
บานเมืองโบราณในท่ีราบลุมแมนํ้าเจาพระยา ดินแดนตอนในทางภาคเหนือเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันสําคัญ 
ซึ่งสวนใหญเปนผลผลิตท่ีไดจากปา นอกจากน้ีบานเมืองในเขตแควนสุโขทัยยังเปนท่ีตั้งของแหลงผลิตเครื่องสังคโลก
ซึ่งเปนสินคาสําคัญของอาณาจักรอยุธยา ทรัพยากรเหลาน้ีเปนท่ีตองการของผูคนในดินแดนโพนทะเล ดวยเหตุน้ีจึง
ทําใหแมนํ้าไดถูกใชเปนเสนทางลําเลียงขนถายสินคาจากหัวเมืองภาคเหนือลงมาสูเมืองทาในลุมนํ้าเจาพระยา 
หลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวาเมืองไตรตรึงษเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในเสนทางคมนาคมสมัยโบราณ มีการติดตอ
แลกเปลี่ยนกับชุมชนหรือบานเมืองอ่ืนๆ คือการคนพบวัตถุท่ีเปนของตางถ่ินท่ีมิไดมีแหลงผลิตข้ึนภายในชุมชน อาทิ 
ลูกปดหิน ลูกปดแกว ตะเกียงดินเผา อันเปนเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีพบอยูท่ัวไป
ในภาคกลาง เครื่องปนดินเผาท่ีผลิตจากแหลงเตาลานนา รวมท้ังเครื่องปนดินเผาท่ีผลิตในประเทศจีน เปนตน 
(พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร, 2560) 

อน่ึงนอกจากน้ี ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เปนตําบลหน่ึงท่ีมีอาหารทองถ่ินท่ี 
โดดเดนและมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย และกระบวนการประกอบอาหารท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวสืบทอดกันมาจาก
รุนสูรุน อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ มีความนาสนใจท่ีหลากหลาย เชน แกงบวน ลาบปลา แกงสมมะรุม 
นํ้าพริกมะพราว นํ้าพริกกําแพงพัง เปนตน จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอาหารทองถ่ิน
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีมีความนาสนใจ เพ่ือใหทราบถึง
องคประกอบสําคัญของอาหารทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว และพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตอ
อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน ผูประกอบการเพ่ือสงเสริมจัดทําการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของ ตําบลไตรตรึงษ 
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
1. มุงรวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประเภทอาหารคาว   
2. มุงศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร 
ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
1. ประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 15 คนกําหนดผูใหขอมูล

แบบเจาะจง  
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2. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในป 2558  
จํานวน 36,000 คน (องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ, 2558) กําหนดขนาดผูใหขอมูลโดยใชสูตรของ
ทารา ยามาเน ไดจํานวนผูใหขอมูล 396 คน 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีท่ีใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แหลงขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยแหลงขอมูลดังน้ี 
1. ประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 15 คน กําหนดขนาดของ

ผูใหขอมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง ซึ่งเปนผูท่ีมีถ่ินฐานอาศัยอยูในตําบลไตรตรึงษ 
ไมนอยกวา 3 ป ซึ่งเปนผูใหขอมูลเก่ียวกับอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

2. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในป 2558 
จํานวน 36,000 คน (องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ, 2558) กําหนดขนาดผูใหขอมูลโดยใชสูตรของทารา 
ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางรอยละ 5 ไดขนาดผูให
ขอมูลจํานวน 396 คน (Yamane, 1973, p. 725 อางถึงใน เพชรา บุดสีทา, 2549, หนา 153) และใชการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ (เพชรา บุดสีทา, 2549, หนา 145) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณเชิงลึก ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาหารทองถิ่นของตําบลไตรตรึงษ 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร   
2. แบบสอบถาม ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหาร

ทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว เปนแบบกําหนดใหเลือกตอบ (Check-List) จํานวน 5 ขอ 

โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร เปนแบบกําหนดใหเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ 
การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
คณะผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือตามลําดับ ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวเก่ียวกับอาหารทองถ่ิน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักทองเท่ียว 
2. ศึกษาหลักการสรางประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม 
3. สรางประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม 
4. สงประเด็นการสัมภาษณเชิงล ึก และแบบสอบถามใหผู เ ชี ่ยวชาญดานการวิจ ัยและการ

ทองเท่ียว จํานวน 3 ทานตรวจพิจารณาความเท่ียงตรง (Validity) และความเปนปรนัย (Objective) ไดแก 
1) ดร.วาสนา ศรีจํารูญโชติ ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2) อาจารยการันต เจริญสุวรรณ ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3) อาจารยเยาวนาถ บางศรี ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยคัดเลือกคัดเลือกขอท่ีมี
คา IOC ≥  0.5 ข้ึนไป พรอมท้ังปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ สําหรับขอท่ีใชไดมีคา 
IOC ระหวาง 0.8 - 1.0 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับตําบลไตรตรึงษ คือ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน นําขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามมาคํานวณคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ไดแก คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ซึ่ง
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ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.85 และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพ่ือใชในการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทองถ่ินของนักทองเท่ียว 

การเก็บรวบรวมขอมูล   
คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
1. นักวิจัยลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือสํารวจขอมูลเบ้ืองตน 
2. ประสานงานกับประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือขอสัมภาษณ

เก่ียวกับอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ พรอมนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี 
3. ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกประชาชน จํานวน 15 คน โดยใชผูชวยในการบันทึกขอมูล จํานวน 2 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ธันวาคม 2559 
4. สอบถามนักทองเท่ียวจํานวน 396 คน เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทองถ่ินตําบลไตรตรึงษ 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชผูชวยนักวิจัยจํานวน 10 คนในการเก็บรวบรวมขอมูล ชวงเดือน 
ธันวาคม 2559  –  กุมภาพันธ 2560 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมได คณะผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนนําไปวิเคราะห หลังจากน้ันจะทํา

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปของคาความถี่ (Frequency) 
คารอยละ (Percent) และใชการบรรยายประกอบคําอธิบายผลของขอมูลจากตาราง สวนขอมูลเชิงคุณภาพจะทํา
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การรวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา อาหารทองถ่ิน
ของตําบลไตรตรึงษ มี 8 ชนิด ไดแก แกงเขียวหวาน แกงสมมะรุม หมูเค็ม ลาบปลาดุก หมูฝอย นํ้าพริกปลารา นํ้าพริก
มะพราว และนํ้าพริกกําแพงพัง 

2. การศึกษาศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

1) ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 
31-40 ป รองลงมามีชวงอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญ คือ มัธยมศึกษา รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี 
อาชีพสวนใหญของนักทองเท่ียว คือ นักเรียน/นักศึกษา รองลง คือ อาชีพเกษตรกร ตามลําดับ 

2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเขามาซื้ออาหารทองถ่ินเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน  
ชวงเวลาเลือกซื้ออาหารทองถ่ิน คือ ชวงเย็น  มีคาใชจายเฉลี่ยตอมื้อ 100 – 149 บาท   มีความตองการท่ีจะเลือก
ซื้อแกงเขียวหวานไกมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อคือ รสชาติ  เดินทางมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน
อาหารท่ีซื้อในแตละครั้ง คือ 3 อยาง รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารทองถ่ินจากเพ่ือน โดยมีความคาดหวังในการ
ซื้อแตละครั้งคือ ความคุมคา ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อแตละครั้ง คือ คนรัก และตองการใหรานจําหนาย
อาหารมีจุดขายดานรสชาติมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาอาหารทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงค 2 ขอ ไดแก 1) เพื่อศึกษารวบรวมอาหารทองถิ่นของตําบลไตรตรึงษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบล
ไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีการรวบรวมขอมูลปฐมภมูิจาก 1. ประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรงึษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 15 คน กําหนดผูใหขอมูลแบบเจาะจง 2. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในป 2558  จํานวน 36,000 คน (องคการบริหารสวน
ตําบลไตรตรึงษ, 2558) กําหนดขนาดผูใหขอมูลโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดจํานวนผูใหขอมูล 396 คน มี
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคในประเด็นท่ีสําคัญ 2 ขอ ไดดังตอไปน้ี 
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วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษารวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
จากการศึกษาพบวา อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ มี 8 ชนิด ไดแก แกงเขียวหวาน แกงสมมะรุม หมูเค็ม 
ลาบปลาดุก  หมูฝอย  นํ้าพริกปลารา  นํ้าพริกมะพราว  และนํ้าพริกกําแพงพัง  

ขอคนพบดังกลาว คณะผูวิจัยมีความเห็นวา หากพิจารณาจากลักษณะของพ้ืนท่ีในทองถ่ินตําบลอ่ืนๆ ในจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดขางเคียงในแถบภาคเหนือตอนลางน้ัน จะพบวามีความคลายคลึงกันในปจจัยตางๆ ท้ังสภาพ
ภูมิประเทศ แหลงทรัพยากรและกลุมคนท่ีอยูอาศัย ทําใหมีวิธีการใชประโยชนเชิงอาหารจากทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ิน
คลายคลึงกัน การใชประโยชนจากวัตถุดิบท่ีนํามาประกอบอาหารชนิดเดียวกัน อาจจะแตกตางกันในรายละเอียด 
เชน การเตรียมวัตถุดิบหรือเครื่องปรุง  จึงอาจจะกลาวอนุมานไดวา ในพ้ืนท่ีตําบลไตรตรึงษ และตําบลอ่ืนๆ ใน
จังหวัดกําแพงเพชร อีกท้ังจังหวัดใกลเคียงแถบภาคเหนือตอนลางน้ันมีรูปแบบวัฒนธรรมอาหารชุดเดียวกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอบเชย วงศทอง (2542) ท่ีกลาววา ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลใหการบริโภคอาหาร
ในทองถ่ินตางกัน ไดแก สภาพทางภูมิศาสตร บริเวณท่ีคนอาศัยอยูจะเปนสิ่งท่ีกําหนดอาหารหลักท่ีจะบริโภค 
นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ฤดูกาล เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ศาสนาและเทคโนโลยี ลวน
เก่ียวของกับการบริโภคอาหารทองถ่ินดวยเสมอ และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของอังคณา มหายศนันท 
(2542) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางพืชอาหารและการใชประโยชนของชาวลัวะในจังหวัดนาน ท่ีพบวา 
พืชอาหารท่ีพบในหมูบานเตยกลาง มีแหลงท่ีมาจากพืชในปา พืชปลูกในไรหมุนเวียน และพืชในสวนครัว แหลงพืช
อาหารหมูบานมีความหลากหลายเชนน้ีทําใหชาวลัวะมีอาหารอยางพอเพียง และพ่ึงพาอาหารจากภายนอกหมูบาน
นอยมาก 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรงึษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเขามาซื้ออาหารทองถ่ินเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน  
ชวงเวลาเลือกซื้ออาหารทองถ่ิน คือ ชวงเย็น  มีคาใชจายเฉลี่ยตอมื้อ 100 – 149 บาท  มีความตองการท่ีจะเลือกซื้อแกง
เขียวหวานไกมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อคือ รสชาติ  เดินทางมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวนอาหารท่ีซื้อ
ในแตละครั้ง คือ 3 อยาง รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารทองถ่ินจากเพ่ือน โดยมีความคาดหวังในการซื้อแตละ
ครั้งคือ ความคุมคา ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อแตละครั้ง คือ คนรัก และตองการใหรานจําหนายอาหารมีจุด
ขายดานรสชาติมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ ความหมายของผลิตภัณฑ (Product) ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ซึ่งกลาว
ไววา ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ มีสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ดังน้ี 1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ 
(Product Differentiation) คือ มีความสามารถออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดมากท่ีสุด 2) ความแตกตางดานการบริการ (Service Differentiation) เปนการสรางความแตกตางกัน
ดานการบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 3) ความแตกตางกันดานบุคลากร (Personnel Differentiation) จาก
ผลการวิจัยทําใหเห็นวา อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรสามารถสรางความ
แตกตางในดานผลิตภัณฑในดานรสชาติอาหาร ดานราคา (Price) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ราคาอาหาร
พื้นบานของตําบลไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร มีกลยุทธในการตั้งราคาขายที่ดีและเหมาะสม ซึ่งสอดคลอง
กับกลยุทธดานราคาท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) กลาววาตองคํานึงถึง 1)การยอมรับของลูกคาในมูลคา
ของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน 2) ตนทุนสินคา และคาใชจายท่ีเก่ียวของ วามีความเหมาะสมในการ
กําหนดราคา 3) การแขงขัน วาคูแขงมีการกําหนดราคาเปนเชนไร 4) ปจจัยอ่ืนๆ เชน คานิยม แฟช่ัน เปนตน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของธนวัฒน คงทอง (2555) ไดศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อนํ้าพริกพรอมบริโภค พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกในแตละปจจัยหลกั
ปรากฏผลดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ รสชาตินํ้าพริกอรอย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานการ
สงเสริมทางการตลาด  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัดกําแพงเพชร  องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร และองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ เปนตน 
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ควรนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการวางแผนสงเสริมและสนับสนุนอาหารทองถ่ินตําบลไตรตรึงษในการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวตอไป 

2. ประชาชนทองถ่ินในตําบลไตรตรึงษ  ควรนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาอาหารทองถ่ิน เพ่ือทําให
อาหารทองถ่ินเปนท่ีตองการของนักทองเท่ียวมากข้ึน สงผลดีตอการสรางงานและรายไดของประชาชนตอไป 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาวิจัยอาหารทองถ่ิน ตําบล อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีเอกลักษณของอาหาร

และมีการใชประโยชนจากอาหารอยูในปจจุบัน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  
2. ควรศึกษาภูมิปญญาอาหารทองถ่ินท่ีมุงการใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ เชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ เพ่ือเปนสื่อกลางท่ีเช่ือมโยงตอการพัฒนาประเทศสูอาเซียน เปนตน 
3. ควรศึกษาอาหารทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร และพ้ืนท่ีใกลเคียงในมิติตางๆ ท่ีหลากหลายและ

เช่ือมโยงกับการบวนการจัดการของภาครัฐ เชน ดานผลิตภัณฑมาตรฐานชุมชน เปนตน 
4. ควรศึกษาวิธีการเก็บรักษาและสรางบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินของจังหวัด

กําแพงเพชร 
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