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บทคัดยอ 
รหัสโครงการ RDG5550096  
ชื่อโครงการ  ยุทธศาสตรการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร 
ชื่อนักวิจัย      นริศา คําแกน, กนกกานต วีระกุล, เบญจพร ดามาพงศ และคณะ 

แผนงานวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตรการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร” ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย (1) 
การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร และ (2) แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับ
อาหาร มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาเสนทางการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร สําหรับพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต และกรุงเทพมหานคร (2) จัดทําคูมือการทองเท่ียว
เพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร สําหรับพ้ืนท่ีดังกลาว (3) พัฒนาระบบฐานขอมูลการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร 
โดยสามารถเรียกดูผานทางโทรศัพทมือถือ และ (4) จัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร ในการ
วิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บขอมูล ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามกับนักทองเท่ียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึกกับ3 1ผูมีสวนไดเสีย 3 1ทางการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ ผลการวิจัย พบวา แหลงทองเท่ียวยอดนิยม คือแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร การวิจัยภาคสนามแบงตามรายภูมิภาค ภาคกลาง ไดแก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี 
ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรีและระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมาและหนองคาย 
ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม และภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และภูเก็ต คณะผูวิจัย ไดนําเสนอ
เสนทางทองเท่ียว 7 เสนทาง โดยนําขอมูลจากการศึกษาขางตนและขอแนะนําของสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
ในแตละจังหวัด เพ่ือใหนักทองเท่ียว ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ใชเปนแนวทางในการ
จัดโปรแกรมทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับ
อาหาร ประกอบดวยเว็บไซตท่ีใหขอมูลกับนักทองเท่ียวเก่ียวกับเสนทางการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร ท่ีอยูใน
รูปแบบของขอความ รูปภาพและรายการวีดิทัศน “เท่ียวชิมลิ้มลอง” ท่ีเผยแพรในเครือขายสังคมออนไลน และสามารถเรียกดู
ผานทางโทรศัพทมือถือได ซึ่งขอมูลท้ังหมดแสดงผลอยูในรูปแบบเวลาจริง ท่ีสามารถเช่ือมตอกับระบบแผนท่ีและภาพถายทาง
ดาวเทียมได การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีไดจากการประเมินและกําหนดคาคะแนนสภาวะแวดลอมการทองเท่ียวเพ่ือเรียนรู
เก่ียวกับอาหาร มีคาคะแนนถวงนํ้าหนักสูงสุดอยูระหวางจุดแข็งกับโอกาส ดังน้ันสถานการณการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู
เก่ียวกับอาหารตกอยูในสถานะ “ดาวรุง” ซึ่งหมายถึง มีโอกาสเจริญเติบโตบนจุดแข็งท่ีมีอยู คณะผูวิจัย ไดนําเสนอแผน
ยุทธศาสตรการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร  มีวิสัยทัศน คือ ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางดานการทองเท่ียวเพ่ือ
การเรียนรูเก่ียวกับอาหารของอาเซียน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางทางดานการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทองถ่ินใหมี
ความรูเก่ียวกับการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ 
เอกชนและชุมชนเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับอาหาร ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ 
และการตลาดทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู เก่ียวกับอาหาร สุดทาย ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ นํามา
สังเคราะหเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการสงเสริมนักทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหารสูประเทศไทย คือ นโยบายท่ี 
1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการทองเท่ียว นโยบายท่ี 2 การสนับสนุนและ
สงเสริมตลาดนักทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร 
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 This research program titled “Strategic of Gastronomic Tourism” consisted of two sub-projects: (1) 
Route of Gastronomic Tourism, and (2) Strategy of Gastronomic Tourism. The aims of the research 



program were to (1) study the main and important scenic routes and local communities in order to study 
about food and cultures in the northern, northeastern, central, eastern, western, and southern parts of 
Thailand as well as in Bangkok (2) produce the tourist guides for these seven main scenic routes in 
collaboration with local government agencies (3) develop the database system of gastronomic tourism 
through social net work and mobile application, and (4) develop the strategic plan of gastronomic tourism 
in Thailand. Various kinds of quantitative and qualitative research were applied included questionnaire, 
group discussions among tourism practitioners, tourism instructors and tourism stakeholders. The research 
indicated that the most popular tourist attractions are the natural, historical and archaeological sites. The 
field researches were conducted in seven regions of Thailand: the capital city (Bangkok), the central 
provinces (Phra Nakhon Si Ayutthaya and Suphanburi), the west provinces (Prachuap Khiri Khan and 
Phetchaburi), the east provinces (Chanthaburi and Rayong), the northeast provinces (Nakhon Ratchasima 
and Nong khai), the north provinces (Chiang Mai and Chiang Rai), and the south provinces (Surat Thani and 
Phuket). The researchers have proposed the routes of food and culture tourism in seven main parts of 
Thailand with interesting outcomes. In addition, Social network including web site and mobile application 
were developed for providing information in term of text, graphics and VDO “Tiew Chim Lim Long series”. 
Those information display in real time and connected with GPS and satellite to show the route of 
gastronomic tourism in many provinces. The result of SWOT and BCG Matrix analysis was in “Star” 
position that means the situation of gastronomic tourism in Thailand is growing up and expanding. The 
vision in the strategic plan is “Hub of gastronomic tourism in ASEAN”. There were 4 strategic issues in the 
proposed gastronomic tourism strategic plan. Issue 1: Developing Thailand becomes hub of gastronomic 
tourism of ASEAN. Issue 2: Developing human capital in the local community to gain knowledge about 
gastronomic tourism. Issue 3: Developing network between government, private and community sectors 
for developing gastronomic tourism. Issue 4: Promoting and marketing in gastronomic tourism. Finally, the 
quantitative and qualitative data were analyzed and synthesized to the government policy in order to 
promote the gastronomic tourists to Thailand. Policy issue 1: Development and improvement of 
infrastructure and facilities. Policy issue 2: Supporting and promoting the gastronomic tourism  
Key words Gastronomic Tourism, Attraction route, Strategic plan, Tiew Chim Lim Long  
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