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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษาระดับของคุณ ภาพอาหาร ทัศ นคติและการรับรู้ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ย ว
ต่างชาติทม่ี ตี ่อการรับประทานอาหารริมทางย่านถนนข้าวสาร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติทม่ี อี ทิ ธิพลต่อ
การรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทีม่ ตี ่ ออาหารริมทางในแง่ของความปลอดภัย 3) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ด้านความ
ปลอดภัย ทางอาหารและคุณ ภาพของอาหารริมทางย่ านถนนข้าวสาร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ย ว
ต่างชาติ 195 คน พบว่า นักท่องเทีย่ วต่างชาติ ส่วนมากมาจากภูมภิ าคยุโรป ร้อยละ 63.6 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 36.9 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
2,000 ดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 64.6 เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อผักผ่อน นักท่องเทีย่ วต่างชาติมคี วามคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของอาหาร ทัศนคติ
และการรับรู้ความปลอดภัยทางอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์อ งค์ประกอบ พบว่า ตัว แปรแฝงทุกตัวมีค วามสอดคล้อ ง
กลมกลืนของโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ท่ดี ี และมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก จากการศึกษา ปั จจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติท่มี ี
อิทธิพ ลต่ อการรับรู้ค วามปลอดภัย ทางอาหารในย่ านถนนข้าวสาร พบว่า คุ ณ ภาพของอาหาร มีอิทธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่ อ การรับรู้ค วาม
ปลอดภัยทางอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ คุณภาพของอาหาร ยังมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติต่อความปลอดภัยทาง
อาหาร ในระดับหนึ่ง โดยปั จจัยด้านทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหาร ยังมีอทิ ธิพลต่อการรับรูค้ วามปลอดภัยทางอาหาร ของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติทม่ี าเทีย่ วย่านถนนข้าวสาร
คาสาคัญ : อาหารริมทาง ความปลอดภัยทางอาหาร คุณภาพของอาหาร ถนนข้าวสาร
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ปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติ ทีม่ ีอิทธิ พลต่อการรับรู้ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ …

วันนา ศุภผล และเจริ ญชัย เอกมาไพศาล

Abstract
The objectives of this research are 1) to study the level of food quality, attitudes and perceptions towards food safety of
inbound tourists about street food in Khao San Road, 2) to examine whether effects of food quality and attitudes towards food safety
influence the perceptions about food safety of inbound tourists, and 3) to provide a guideline about how to increase awareness of
safety and implementation strategies of street food in Khao San Road. Sample data were collected from 195 inbound tourists,
through questionnaire surveys. The findings are: 63.6% of inbound tourists were from the European region, 50.3% were male,
36.9% had a monthly income of more than $2,000 USD and 64.6% of inbound tourists visited for leisure/recreation. Inbound tourists
have a significant positive opinion about food quality, attitudes towards food safety, and the perceptions of food safety. The factor
analysis revealed that all latent variables perceptions toward food safety, attitude towards food safety and food quality were
consistent with the models and had construct validity or consistency with the empirical data. The structural equation modelling also
fits well with the empirical data set. This study reveals that food quality has a direct positive influence on the perception of food
safety. On the one hand, food quality powerfully influences attitudes towards food safety. Attitudes towards food safety also have big
influence on the perception of street food safety among foreign tourists, visiting Khao San Road.
Keywords: street food, food safety, food quality, Khao San road
Paper Type: Research

1. บทนา
ปั จจุบนั หลายประเทศได้ทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ทางวัฒ นธรรม โดยน าเสนอ เอกลัก ษณ์ วัฒ นธรรมและความ
หลากหลายทางด้านอาหาร เพื่อ ช่วยส่ งเสริมการท่อ งเที่ย วและ
สร้า งประสบการณ์ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Department of Tourism,
2016) โดยนักท่องเที่ยว มีทศั นคติและการรับรูต้ ่ ออาหารริมทาง
ซึง่ มีจาหน่าย ตามทางเดินเท้า มีทงั ้ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ในเชิง
บวก ด้ า น ความเป็ นเอกลั ก ษ ณ์ วั ฒ นธรรมอาห าร ความ
หลากหลายของอาหาร และความแปลกแตกต่ า งจากท้อ งถิ่น
รสชาติท่หี ลากหลาย ราคาทีไ่ ม่แพง สะดวกในการหารับประทาน
ใช้วตั ถุดบิ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การเตรียม การปรุงที่ไม่ยุ่งยาก
และมีการรับรู้ในเชิงลบ ในด้านความไร้ระเบียบ ทัศนคติท่ยี งั ไม่
เชือ่ มันในอาหารริ
่
มทางในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพ
ของอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรูถ้ ึงความปลอดภัยของอาหาร
ริมทาง การปรุงทีไ่ ม่ถูกสุขอนามัย การตรวจเช็คร่างกายประจาทุก
ปี แ ละปฏิบ ัติต ัว อย่ างถู ก สุ ข ลัก ษณะ การหยิบ จับ ภาชนะบรรจุ
อาหาร บรรยากาศแวดล้อ มที่ไ ม่เหมาะสม สิ่งที่จ ะปนเปื้ อนใน
อาหารทัง้ จากกระบวนการผลิต การเก็บรักษารวมถึงคุณภาพของ
อาหาร ล้ ว นมี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด ความทั ศ นคติ ท่ี ไ ม่ เ ชื่ อ มั น่ จาก
นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะบริโภคอาหารริมทาง Bureau of Epidemiology
(2014) ไ ด้ ร า ย ง า น ผู้ ป่ ว ย จ า ก โ ร ค อ า ห า ร เป็ น พิ ษ ใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็ น 16.7 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน สาเหตุ
จากการบริโภคอาหารหรือน้ าดื่มที่ปนเปื้ อนเชื้อโรค สารพิษหรือ

สารเคมี จึงส ารวจและเฝ้ า ระวัง สถานการณ์ สุ ข าภิบ าลอาหาร
พบว่า แผงลอยจาหน่ ายอาหารจานวน 374 แห่ ง คิดเป็ น ร้อยละ
58.82 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ อาหารปรุงสุกไม่มกี ารปกปิ ด
การป้ อ งกัน สัต ว์แมลงน าโรค ไม่มกี ารรวบรวมมูล ฝอย และเศษ
อาหารเพื่อ น า ไปก าจัด ภาชนะที่ส ัม ผัส อาหารไม่ ผ่ า นเกณฑ์
ร้อยละ 45.58 ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ เขียง และจาน มือผูส้ มั ผัส
อาหารไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 44.04 รวมทัง้ การสารวจรถเร่ทงั ้ หมด
59 คั น ไม่ ผ่ า นเกณ ฑ์ ม าตรฐาน (Bureau of food and water
sanitation, 2012) ดังนัน้ การเฝ้ าระวังความปลอดภัยทางอาหาร
จึงเป็ นประเด็นซึง่ ควรให้ความสาคัญ
ในปั จ จุ บ ัน หน่ ว ยงานด้ า นการท่ อ งเที่ย ว ต้ อ งการ
ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ให้เป็ นกลยุทธ์ของการสร้างแรง
ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ต้องการเรียนรูก้ ารผสมผสานทางวัฒนธรรม
และภูม ิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมเกี่ย วกับ อาหารท้อ งถิ่น โดยในปี
2555 ประเทศไทยได้ร บั การจัด อัน ดับ จาก CNNGO (2012) ให้
เป็ นอาหารริม ทางที่ดีท่ีสุ ด เป็ นอัน ดับ 1 ของโลก รวมทัง้ การ
ท่องเทีย่ วเชิงอาหาร มีรายได้รวม 456,000 ล้านบาท คิดเป็ น 20%
ของรายจ่ายจากการท่องเทีย่ ว และคาดว่าปี พ.ศ. 2559 จะเติบโต
ถึ ง 5 แสนล้ า นบาท (Ministry of Tourism and Sports, 2015)
ข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การท่องเทีย่ วมีความสัมพันธ์กบั การ
บริโภคอาหาร และสร้างรายได้จากการบริโ ภคในมูล ค่ าที่สูงถึง
282,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ ความปลอดภัยทางอาหาร จึงเป็ นประเด็น
ส าคัญ ที่ต้ อ งเร่ ง แก้ไ ขโดยหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งทุ ก ภาคส่ ว น
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ผูจ้ าหน่ ายอาหารริมทาง ต้องมีส่วนส่วนร่วมในการแก้ไข เพื่อสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติกบั การบริโภคอาหารริม
ทางที่มคี ุณภาพและอาหารมีค วามปลอดภัย อย่างจริงจัง เพื่อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร และ
สร้างภาพลักษณ์ของอาหารริมทางที่มคี ุณภาพ ปลอดภัย เพราะ
หากเกิด การเจ็บป่ วยจากการบริโภคอาหารริมทาง ก็อ าจส่ งผล
กระทบถึงเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวและอาจส่งผลถึงพฤติกรรม
การบริ โ ภ คอาห ารริ ม ทางที่ ล ดลง (Damapong, 2016) ทั ้ง นี้
งานวิจยั ชิ้น นี้ จึงมุ่งเน้ น ศึกษาถึงทัศนคติ มุมมองความต้อ งการ
ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี ตี ่ออาหารริมทาง โดยการศึกษาระดับ
คุณ ภาพอาหารริมทาง ทัศ นคติและการรับรู้ความปลอดภัย ของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวต่ า งชาติ ท่ีม ีต่ อ อาหารริม ทาง รวมทัง้ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัย คุณภาพของอาหารริมทางและทัศนคติทม่ี ี
อิทธิพลต่อการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทีม่ ตี ่ออาหารริม
ทางในแง่ข องความปลอดภัย เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ภาพลักษณ์อาหารริมทาง ปรับปรุงแก้ไขประเด็นปั ญหา ด้านความ
ปลอดภัยทางอาหารและคุณภาพของอาหารย่านถนนข้าวสาร ซึ่ง
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยทางด้านสาธารณสุ ข ส านัก เทศกิจ และ
ธุรกิจหรือหน่ วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ศึกษาระดับของคุณภาพอาหาร ทัศนคติและการ
รับ รู้ด้า นความปลอดภัย ของนั ก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติท่ีม ีต่ อ การ
รับประทานอาหารริมทาง ย่านถนนข้าวสาร
2) เพื่อ ศึกษาความสัมพัน ธ์ข องปั จจัย คุณ ภาพอาหาร
และทัศนคติทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ที่
มีต่ออาหารริมทางในแง่ของความปลอดภัย
3) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ด้าน
ความปลอดภัยทางอาหารและคุณภาพของอาหารริมทางย่านถนน
ข้าวสาร

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 อาหารริมทางย่านถนนข้าวสาร
อาหารริมทาง หมายถึง ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่อ ยู่บ ริเวณริม ถนน เส้น ทางสัญ จร บริเวณที่ม ีชุม ชน เป็ น ร้าน
ขนาดเล็กหรือกลาง ลักษณะเป็ นรถเข็น หาบเร่ หรือแผงลอย โดย
เป็ นแหล่งสาหรับซื้ออาหารทีส่ าคัญของคนในชุมชนเมือง เน้นการ
จาหน่ ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีป่ รุงสาเร็จหรือปรุงเสร็จง่าย มีราคา
ทีไ่ ม่สูงมาก เหมาะกับผูม้ รี ายได้ระดับต่าถึงปานกลาง (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2005;

Wanna Suphaphon and Charoenchai Agmapisarn
Sirathanon, 2013) เป็ น อาหารหรือ เครื่องดื่มที่จดั เตรีย มง่ายและ
จาหน่ ายอาหาร ทีป่ รุงสาเร็จ หรืออาหารที่สามารถปรุงได้ภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีทต่ี งั ้ ในบริเวณสาธารณะและขายอาหาร
ในราคาทีไ่ ม่สูงมาก (Yatmo, 2008) อาหารริมทางในประเทศไทย
มีชอ่ื เสียงระดับโลก สร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
มาสัมผัสกับความเป็ นไทยมากมายเป็ นประจาทุกปี และประเทศ
ไทยเป็ นประเทศหนึ่งในแถบเอเชีย ทีม่ เี อกลักษณ์ทางด้านอาหาร
อีกทัง้ ชื่อเสียงของอาหารไทย ทาให้อาหารริมทางเป็ นทีน่ ิยมมาก
ขึ้น โดยอาหารริมทางในแต่ ละพื้น ที่จะสะท้อ นถึงวัฒ นธรรม วิถี
ชีวติ ของผูค้ นในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ (Sirathanon, 2013)
ปั จจุ บ ั น ถนนข้ า วสาร เป็ นศู น ย์ ก ลางของแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว เป็ นแหล่งทีพ่ กั ราคาประหยัดยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ และเป็ นจุดนัดพบนักเดินทางทัวโลกที
่
ม่ าเทีย่ วกรุ งเทพฯ
บนถนนข้าวสาร เรียงรายด้วยเกสเฮ้าส์ ร้านอาหาร ร้านจาหน่ าย
อาหารริม ทาง ร้า นขายของที่ ร ะลึก ร้ า นเสื้อ ผ้ า และบริก าร
ท่ อ งเที่ย วต่ างๆ มากมาย ทัง้ นี้ Ministry of Tourism and Sport
(2016) ได้มกี ารจัดรณรงค์เรือ่ งการท่องเที่ยว เชิงอาหาร และระบุ
ว่ า ถนนข้า วสาร เป็ นพื้ น ที่เป้ าหมายส าคัญ บริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็ น พื้น ที่เชื่อ มโยงการท่อ งเที่ยวภาคค่ า
และได้ ร ับ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึง ให้
ความสาคัญกับการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนความสะอาด
สร้างความเชื่อมันด้
่ านความปลอดภัยด้านอาหาร ของร้านอาหาร
และอาหารริมทางในพื้นทีถ่ นนข้าวสาร เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กบั นักท่องเทีย่ วในระยะยาว
3.2 แนวคิดคุณภาพของอาหาร (Food Quality)
คุณภาพของอาหาร หมายถึง ลักษณะด้านต่างๆ ของ
อาหารที่เป็ น ความต้อ งการของผู้บริโภคและความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภค ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งสอดคล้องกับมาตรฐานทีก่ ฎหมาย
ก า ห น ด ไ ว้ (Wongsangam, 2013; Food Network Solution,
2015) โดยลัก ษณะในด้ า นต่ า งๆ ของอาหารที่ม ีผ ลต่ อ ความ
ต้องการของผูผ้ ลิตหรือผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย คุณค่าทางประสาท
สัมผัส คุณภาพทางโภชนาการ คุณภาพด้านความปลอดภัยทาง
อาหาร ทัง้ นี้ อาหารต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผูบ้ ริโภค ทัง้ ทาง
กายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางจุลนิ ทรี โดย คุณภาพ
ของอาหาร แบ่ ง ออกเป็ น ลัก ษณะกายภาพและคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ ลักษณะกายภาพเป็ นสิง่ ทีส่ มั ผัสด้วยกายและด้วยตา
เช่น สี ความเลื่อมมัน ความขุ่น ความไส ปริมาณอาหาร น้ า หนัก
ขนาด รูปร่าง บรรจุภณ
ั ฑ์ เนื้อสัมผัส กลิน่ รส รับรูไ้ ด้ดว้ ยการมอง
การสัมผัสซึง่ มีอทิ ธิพลต่อความชอบหรือไม่ชอบในอาหารบางอย่าง
คุณภาพอาหารด้านโภชนาการ ทัง้ กลุ่มทีใ่ ห้พลังงานและกลุ่มทีใ่ ห้
สารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อระบบทางานของร่างกาย โดยคุณภาพด้าน
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.8 No.1 (Jan–Mar 2019)

13
ปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติ ทีม่ ีอิทธิ พลต่อการรับรู้ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ …
ความปลอดภัยทางอาหาร เป็ นปั จจัยคุณภาพพืน้ ฐานทีผ่ ใู้ ห้บริการ
จะต้องจัดให้เป็ น ปกติสอดคล้องกับกฎระเบียบผลิตภัณฑ์อาหาร
ทัง้ นี้ ผู้ให้บริการจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคใน
ด้านอัน ตรายทางชีว ภาพ ทางด้า นเคมีแ ละอัน ตรายทางด้า น
กายภาพ (Wongsangam, 2013) และ จากการศึก ษาของ Choi,
Lee, และ Ok (2013) อาหารซึ่งขายโดยพ่ อ ค้าริม ถนนมัก จะ มี
ไขมันสูง ไม่ได้ใช้ส่วนผสมที่มคี ุณภาพ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และ
เกีย่ วข้องกับการรับรูด้ า้ นความปลอดภัยของอาหารทีร่ บั ประทาน
3.3 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยของอาหารริมทาง
ความปลอดภัย ทางอาหาร (Food Safety) หมายถึง
การจัดการให้อาหารหรือสินค้าเกษตรที่นามาเป็ นอาหารเพื่อการ
บริโ ภคของมนุ ษ ย์ ต้ อ งมีค วามปลอดภัย โดยไม่ ม ีล ัก ษณะที่ไ ม่
บริ สุ ท ธิ ต์ ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยอาหาร (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2005; World Health
Organization, 1996) โดย The National Bureau of Agricultural
Commodity and Food Standards (2007) ระบุ ว่ า การผลิต และ
ขันตอนการด
้
าเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขลักษณะทีใ่ ช้กบั ทุก
ขัน้ ตอน ตลอดห่ ว งโซ่ อ าหารจนถึงจุดจาหน่ ายอาหาร ซึ่งคลอบ
คลุมถึงข้อมูลทีจ่ ะให้แก่ผบู้ ริโภค ในการประกอบอาหารให้มคี วาม
ปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภค สรุปได้ว่า ความปลอดภัยทางอาหาร จะต้อง
จัดการให้อาหารและสินค้าเกษตรทีน่ ามาเป็ นอาหารบริโภคมีความ
ปลอดภัย โดยไม่มลี กั ษณะเป็ นอาหารทีไ่ ม่บริสุทธิตามกฎหมายว่
า
์
ด้ว ยอาหารและตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ ผู้บ ริโ ภค
ปลอดภัยจากอันตรายทีม่ าจากอาหาร รวมถึงขัน้ ตอน การเตรียม
กระบวนการปรุงหรือบริโภควัตถุประสงค์ของการใช้อาหารนัน้ ๆ
เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายทีอ่ าจทาให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ (Nicholls, 2000)
Pricboonchan (2008); Samapundo, Climat, Xhaferi,
และ Devlieghere (2015) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยของอาหารที่
บริโภคต้องปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย อันตรายทางชีวภาพ
อาหารเป็ นพิษ หรือ ปนเปื้ อนจากเชื้อ โรคทางเดิน อาหารและ
สารเคมีท่อี าจมาจากวัต ถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ทัง้ โดยตัง้ ใจ
หรือ ไม่ ไ ด้ต ัง้ ใจ ดัง นั ้น ระบบการดู แ ลควบคุ ม และตรวจสอบ
คุณ ภาพของอาหารและความปลอดภัยของอาหารที่ผ ลิต ทุกขัน้
ตอนตลอดห่ ว งโซ่ อ าหาร (Food Chain) จะต้อ งมีมาตรฐานและ
ความเท่าเทียมกันมาตรฐานสากล (Prasertsak, 2012) การอบรม
และตรวจสุขภาพบุคลากรและผูส้ มั ผัสอาหารเป็ นสิง่ จาเป็ นเพื่อลด
การแพร่ ข องเชื้อ โรค รวมทัง้ จ าเป็ นต้ อ งมีค วามรู้ ด้า นความ
ปลอดภั ย ทางอาหารและการปฏิ บ ัติ ต ัว อย่ า งถู ก สุ ข ลัก ษณะ
(Ministry of Public Health, 2016) ความสะอาดของครัว การ
ปฏิบตั ิต ัวอย่างถูกสุขลักษณะของผู้จาหน่ ายผู้สมั ผัสอาหาร การ
เตรียม การปรุงอาหาร รวมทัง้ คุณภาพของอาหาร ความสะอาด

วันนา ศุภผล และเจริ ญชัย เอกมาไพศาล

ข อ งก ารเก็ บ รั ก ษ าถ น อ ม อ าห าร อุ ณ ห ภู มิ ท่ี เห ม าะ ส ม
สภาพแวดล้อมโดยรวมของร้านและบริเวณรอบข้างสะอาด ถู ก
สุข ลักษณะ ไม่อ ยู่ใกล้ห้อ งน้ า ถังขยะ (Lee, Niode, Simonne &
Bruhn, 2012) ซึ่งภาพรวมความสะอาดของร้านและความสะอาด
รอบข้างที่ต ัง้ จาหน่ าย ส่ งผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ หรือ ไม่ซ้ือ จาก
ผู้บ ริโภค ทัง้ นี้ อาหารริม ทาง มีส ภาพแวดล้อ มซึ่งไม่เหมาะสม
ขาดการทาความสะอาดวัตถุดิบและภาชนะ ตลอดจนไม่มคี วาม
สะอาด ทาให้เกิดความเสี่ยงได้รบั อาหารที่มกี ารปนเปื้ อน (Food
and Drug Administration, 2009)
Ekanem (1998) ได้ ศ ึ ก ษ าถึ ง ป ระเด็ น ด้ า น ค ว าม
ปลอดภัยของอาหารและสิง่ แวดล้อมทางสังคม พบว่า อันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนและปั ญหาทางสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ กิดจาก
ธุร กิจอาหารริม ทางในแอฟริก า เป็ นเรื่อ งจาเป็ น ที่ห น่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง จะต้องแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ โดยการให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ของผูบ้ ริโภคอาหารริมทางและผูจ้ าหน่ ายอาหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในเรือ่ งความปลอดภัยทางอาหารขัน้ พื้นฐานและหลักปฏิบตั ติ วั
ให้ถูก สุ ข ลัก ษณะทางอาหาร โดยใช้แนวทาง HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) เพื่อ ให้ผู้บ ริโ ภคมีท ัศ นคติแ ละ
การรับ รู้ข ้อ มูล ด้านอาหารริม ทางอย่ างเพีย งพอ และหลีก เลี่ย ง
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากการบริ โ ภคอาหารที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย
เช่ น เดีย วกับ Rane (2011) ซึ่ง ศึก ษาอาหารริม ทางด้านความ
ปลอดภั ย ของอาหาร พบว่ า การจัด จ าหน่ า ยอาหารริม ทาง
กลายเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สาคัญ เนื่องจาก ผูจ้ าหน่ ายอาหาร
ริม ทางซึ่ ง ขาดความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ปั ญหาด้ า นความ
ปลอดภัยขัน้ พื้นฐานอย่ างเพียงพอ กระบวนการประกอบอาหาร
ด้วยความเร่งรีบ ทาให้อ าหารเกิดการปนเปื้ อนและเพื่อลดความ
เสีย่ ง จึงจาเป็ นจะต้องมีหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลักหรือมีนโยบาย
ในการตรวจสอบสถานที่ หรือ ร้านค้า สุขลักษณะของผู้จาหน่ าย
อาหารและประเมิน ความปลอดภัย ทางอาหาร เพื่อ ให้ม นใจว่
ั่ า
อาหารมีความปลอดภัยไม่เกิดการปนเปื้ อนในอาหาร
3.4 ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยทางอาหาร (Attitude toward Food
Safety)
ทัศ นคติ (Attitude) หมายถึ ง ความรู้ ส ึ ก และความ
คิดเห็น ที่บุค คลมีต่อ สิ่งของ สิน ค้า สถานการณ์ บุค คล สถาบัน
รวมถึงข้อเสนอใดๆ ในทางทีจ่ ะยอมรับหรือไม่ยอมรับ โดยรากฐาน
ทัศ นคติม าจากความเชื่อ ที่จ ะส่ งผลให้บุ ค คลจะแสดงปฏิ กิร ิย า
ตอบสนอง (Munn, 1971; Sereerat, 1995) เป็ นความรูส้ กึ ภายใน
ทีส่ ะท้อนออกมาว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อ
บางสิง่ บางอย่าง
ทั ศ นคติ ด้ า นความปลอดภั ย ทางอาห ารริ ม ทาง
หมายถึง ผูค้ า้ หรือผูจ้ าหน่ าย ผูส้ มั ผัสอาหารควรแต่งกายทีส่ ะอาด
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Food-quality factors and attitudes that influence inbound tourist’s…
สวมเสือ้ มีแขน สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม ผูจ้ าหน่ายอาหารควรใส่
หน้ ากากอนามัย เพื่อความสะอาดของผู้จาหน่ ายและลดการที่จะ
ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนในอาหาร อาหารทีป่ รุงสุกแล้วควรเก็บแยก
จากอาหารที่ดิบเพราะอาหารที่สุ ก แล้ว อาจเกิด การปนเปื้ อนได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ าหน่ายควรตรวจสุขภาพประจาปี ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(Pricboonchan, 2008; Samapundo et al., 2015) ทั ศ นคติ แ ละ
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อความปลอดภัยของอาหารขึน้ อยู่กบั ข้อมูลของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่งผู้บ ริโ ภคเข้าใจได้ จากการ สัม ผัส สื่อ สาร ผ่ า น
ช่องทางต่ างๆ (Rimal, Fletcher, McWatters, Misra & Deodhar,
2001) โดย คุณ ภาพอาหารและทัศนคติด้านความปลอดภัย ทาง
อาหาร สามารถตีค วามได้ ห ลายวิธี และเป็ นสิ่ง ส าคัญ ในการ
ถ่ายทอดข้อมูล ความรูใ้ ห้กบั ผูบ้ ริโภค (Röhr, Lüddecke, Drusch,
Müller, & Alvensleben, 2005) นอกจากนี้ ความรู้ด้ า นอาหาร
ทัศนคติต่อความปลอดภัยของอาหารยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่อาจมี
ผลต่ อ การกระท าความนึ ก คิด และแนวคิด ของการรับ รู้ค วาม
ปลอดภัยของอาหาร รวมทัง้ ช่วยลดความเสีย่ งในการเกิดโรคจาก
การรับประทานอาหารอีกด้วย (Abdullah Sani & Siow, 2014)
3.5 แนวคิดการรับรูค้ วามปลอดภัยของอาหารริมทาง (Perception
toward Food Safety)
การรับ รู้ (Perception) คือ การแสดงออกถึง ความรู้
ความเข้าใจตามความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของตนการรับรูเ้ ป็ นการ
เปิ ดโอกาสสู่การเรียนรู้ ซึ่งบุคคลมีการเลือกสรรแล้วจัดระเบียบสิ่ง
ที่ ร ับ รู้ซ่ึ ง การรับ รู้ข องแต่ ล ะคนจะแตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่ ก ับ การ
ตีความหมายของแต่ละบุคคล (Chaplin อ้างจาก Dobson, 1989)
โดย Huse และ Bowditch (1977) กล่ าวว่า บุค คลเปรีย บเสมือ น
ระบบที่สามารถรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารต่ างๆโดยผ่ านประสาทสัมผัส
การเห็น ได้ยนิ ชิม และดม แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดระบบแปลเป็ น
สิง่ รับรูแ้ ละตอบสนองออกเป็ นการกระทาความนึกคิดและแนวคิด
ส่ ว น Garrison and Magoon (1972) ก ล่ าว ว่ า ก ารรั บ รู้ เ ป็ น
กระบวนการทีส่ มองแปลความหมายทีไ่ ด้จากสิง่ แวดล้อมอันเป็ นสิง่
เร้าโดยผ่านประสาทสัมผัสของร่างกายทาให้เราทราบว่าสิง่ เร้านัน้
เป็ นอะไรมีความหมายและลักษณะอย่างไรโดยอาศัยประสบการณ์
เป็ นเครื่องช่วยในการแปลความหมาย โดย กระบวนการรับรูข้ อง
บุคคล ประกอบด้วยประสาทสัมผัส ต่อสิง่ เร้า โดยมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่ อการรับรู้ ได้แก่ ปั จจัย ด้านสถานการณ์ ปั จจัย ด้านตัว
ผูร้ บั ทัศนคติ และกระบวนการแสดงออกหรือปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
และการรับรูถ้ งึ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในสิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ
การประเมินความรูด้ า้ นความปลอดภัยทางอาหารริมทาง
เป็ นกระบวนการซึ่งผู้บริโภค พิจารณาผูค้ ้าหรือผูจ้ าหน่ ายอาหาร
ว่า ควรใช้ถุ งมือ ในการหยิบ จับ อาหารที่ป รุ งส าเร็จ แล้ว เพราะ
สามารถลดความเสีย่ งของการปนเปื้ อนในอาหารได้ ล้างมือทุกครัง้
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ก่อนเมือ่ ทาอาหารและเมื่อทาอาหารเสร็จ ดูแลความสะอาดของผู้
จาหน่ ายเอง ร้านค้า อุ ปกรณ์ รวมถึงการเตรียมอาหารที่ส ะอาด
และอุณภูมทิ ่เี หมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท ความสะอาดเป็ น
ตั ว แปรส าคั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมการบริโ ภคของทุ ก เพศ ทุ ก วัย
(Samapundo et al., 2015) เช่ น เดี ย วกั บ Rheinländer et al.,
(2008) ได้ ต รวจสอบการรับ รู้ ข องคนท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัยของอาหาร ชีใ้ ห้เห็นว่าคุณภาพของอาหาร เกีย่ วข้องกับ
การประเมิน ความเสี่ย งโดยสังเกตจากความเรีย บร้อ ยสถานที่
จาหน่ า ย สุ ข ลัก ษณะของผู้จ าหน่ าย ก่ อ นตัด สิน ใจบริโ ภค อัน
เนื่ อ งมาจากการรับ รู้ข องผู้บ ริโ ภค ซึ่ง ผู้จาหน่ ายอาหารริม ทาง
จะต้องให้ความสาคัญ
จากงานวิ จ ั ย ของ Röhr et al.,(2005) ซึ่ ง ศึ ก ษ าถึ ง
หลักเกณฑ์ข องคุ ณ ภาพอาหาร การรับรู้ถึงความปลอดภัย ของ
อาหาร และทัศ นคติท่เี กี่ย วกับความปลอดภัย ของอาหาร พบว่า
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคด้านความปลอดภัยของอาหารได้รบั อิทธิพล
จาก ความรูส้ กึ ด้านความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคทีต่ ่อผูผ้ ลิตอาหาร
เช่ น เดี ย วกั บ งาน วิ จ ั ย ข อง Rimal et al.,( (2001) ซึ่ ง ระบุ ว่ า
ทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหาร (attitude about food safety
concern) มีอทิ ธิพลในเชิงลบต่อการรับรูค้ วามปลอดภัยทางอาหาร
และ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จากการศึก ษางานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ งและการทบทวน
วรรณกรรม น ามาก าหนดสมมุ ติฐ านและได้พ ัฒ นาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาปั จจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติทม่ี อี ทิ ธิพล
ต่อการรับรู้ ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทีม่ ตี ่ออาหารริมทางใน
แง่ของความปลอดภัย (ภาพที่ 1) ดังนี้
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 (H1) ปั จจัย คุ ณ ภาพของอาหารมี
อิทธิพลต่อการรับรูอ้ าหารริมทางในแง่ความปลอดภัยทางอาหาร
ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
สมมุ ติ ฐ านที่ 2 (H2) ปั จจัย คุ ณ ภาพของอาหารมี
อิทธิพลต่อทัศนคติความปลอดภัยทางอาหารของนักท่องเทีย่ ว
สมมุติฐ านที่ 3 (H3) ทัศ นคติต่ อ ความปลอดภัย ทาง
อาหารมีอทิ ธิพลต่อการรับรูอ้ าหารริมทางในแง่ความ ปลอดภัย
ทางอาหารของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
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ปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติ ทีม่ ีอิทธิ พลต่อการรับรู้ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ …

4. วิ ธีการศึกษาวิ จยั
ขอบเขตการศึกษาวิจยั ในด้านขอบเขตเชิงเนื้ อ หา คือ
การศึกษาถึงปั จจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติทม่ี อี ิทธิพลต่อการ
รับรู้ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่มี ตี ่ออาหารริมทางในแง่ของ
ความปลอดภัยทางอาหาร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็ นกรอบแนวคิด
จาแนกออกเป็ น 3 ตัวแปรแฝงคือ คุณภาพของอาหาร มีตวั แปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหารมีตวั แปร
สังเกตได้ 2 ตัวแปรและความปลอดภัยทางอาหาร มีตวั แปรสังเกต
ได้ 4 ตัว แปร ขอบเขตเชิงพื้น ที่บริเวณถนนข้าวสารและบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ ตรอกมะยม ย่านบางลาพู ถนนรามมนตรี ถนน
สามเสน ในการศึ ก ษ าวิ จ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative) โดยการวิจยั เชิงส ารวจและใช้การเก็บข้อ มูล ด้ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire)
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น
กลุ่มนักท่องเทีย่ วต่างชาติทส่ี ามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ ที่
เข้า มาท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยและพัก อาศัย ในบริเวณ ถนน
ข้าวสารและบริเวณใกล้เคีย ง ได้ แ ก่ ตรอกมะยม ย่ านบางล าพู
ถนนรามมนตรี ถนนสามเสน สุ่ ม ตัว อย่ างโดยอาศัย หลักความ
น่ าจะเป็ น (Probability sampling) ใช้เทคนิคการสุ่ม ตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) โดยถือว่ากลุ่มตัวอย่างมีโอกาส
ถู ก เลือ กเท่ า กัน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ าง ซึ่งควรมี
มากกว่าจานวนตัว แปรที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบ
จ านวน 200 ราย ถื อ ว่ า พอใช้ ไ ด้ พิ จ ารณาควบคู่ ก ับ จ านวน
องค์ประกอบที่ต้อ งการวิเคราะห์ 3 องค์ป ระกอบ โดยในกรณี ท่ี
จานวนองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบหรือมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มากกว่ า 0.6 ไม่ จ าเป็ นต้ อ งระบุ ข นาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งก็ ไ ด้
(Comrey & Lee, 2013) ดังนัน้ งานวิจยั ชิ้น นี้ เก็บข้อ มูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 195 คน
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
(Structural Relationship) ข อ ง ตั ว แ ป ร ห ล า ย ตั ว โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามปลายปิ ด เกณฑ์การให้คะแนนคาถามตามมาตราวัด
ส่วนแบบลิเคิรท์ สเกล (Likert Scales) โดยมี 5 ระดับ (1=ไม่เห็น
ด้ ว ย อ ย่ างยิ่ ง 5=เห็ น ด้ ว ย อ ย่ างยิ่ ง ) (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2014) แบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เกี่ย วกับ ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นที่ 2
เกี่ย วกับ การใช้บ ริก ารอาหารริม ทาง ส่ ว นที่ 3 เกี่ย วกับ ความ
คิด เห็น ด้านต่ างๆ ของการบริโภคอาหารริมทาง จานวน 3 ข้อ

วันนา ศุภผล และเจริ ญชัย เอกมาไพศาล

คาถามหลัก แต่ละข้อคาถามหลักมี ข้อคาถามประกอบรวมเป็ น 9
ข้อ
4.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
การศึก ษาครัง้ นี้ ต รวจสอบความตรง (Validity) และ
ความเชื่อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพื่อ ให้ค รอบคลุ ม
ตัว อย่ างขอบเขตปั จเจกปั จจัย ของกลุ่ ม ตัว อย่ างและตรวจสอบ
ประเด็น ของเครื่อ งมือ เพื่อ ทดสอบความถู ก ต้อ งก่ อ นน าไปเก็บ
ข้อมูลจริง
โดยงานวิจ ัย ชิ้น นี้ ทดสอบความตรงเชิง โครงสร้า ง
(Construct validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Hair et al.,
2014; Panpakdee, 2016; Zumbo, 2005) พบว่า ปั จจัย คุ ณ ภาพ
ของอาหาร ทัศนคติความปลอดภัยทางอาหาร การรับรูด้ า้ นความ
ปลอดภัย ทางอาหาร มีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ในระดับดีมาก ทดสอบความตรงตามสภาพ (Concurrent
Validity) ทีโ่ ดยการตรวจสอบเนื้อหา ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นจริง
หรือมีคุ ณลักษณะองค์ประกอบที่แท้จริงของปั จจัย คุณภาพของ
อาหาร ทัศ นคติค วามปลอดภัย ทางอาหาร การรับ รู้ด้านความ
ปลอดภัยทางอาหาร สร้างข้อคาถามโดยการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้อง และพัฒนาข้อคาถามในเชิงจิตวิทยาให้เข้ากับบริบทของ
อาหารริมทางในประเทศไทย
การตรวจสอบความเชื่อ มัน่ เพื่อ เป็ น การวัดคุ ณ ภาพ
ของแบบสอบถามเกี่ย วกับ ความสอดคล้ อ งภายใน (internal
consistency) ด้ ว ยการห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ ข์ องความเชื่ อ มั น่
(coefficient of reliability) โดยทัวไปงานวิ
่
จยั ส่ว นมากจะกาหนด
เกณฑ์ ท่ีย อมรับ ได้ค ือ ค่ าสัม ประสิท ธิข์ องความเชื่อ มัน่ จะต้อ ง
มากกว่า 0.7 วิเคราะห์ขอ้ คาถามออกเป็ น 3 องค์ประกอบตัวแปร
แฝง มีค่าครอนบาชอัลฟา 0.777 อยุ่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ (Hair et
al., 2014)
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัว อย่ าง เก็บ ข้อ มูล โดยการแจกแบบสอบถามจานวน 195 ชุ ด
ให้กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติท่พี านักย่านถนนข้าวสารและบริเวณ
ใกล้เคียงในช่วงเวลา 13.00 – 20.00 ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559 โดยท าการเว้น ระยะห่ าง 5 วัน เพื่อ ลดข้อปั ญ หาการตอบ
แบบสอบถามซ้าของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมาแล้ว และ
ผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลทุตภิ มู ิ จากการศึกษาค้นคว้า บทความ
ทางวิชาการ ข้อมูลทางสถิติ รายงาน วารสารทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนามา
เป็ นส่ ว นประกอบของเนื้ อ หาและน าไปใช้ส าหรับ การวิเคราะห์
ข้อมูล
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4.5 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) บ รรย าย ลั ก ษ ณ ะข อ งข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก ก ารต อ บ
แบบสอบถามแล้ว น าข้อ มูล มาหาค่ าทางสถิติ โดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS Version 22 การตรวจสอบข้อมูล ซึง่ ประกอบไป
ด้ว ยข้อ มูล ทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการบริโ ภค
อาหารริมทางทีถ่ นนข้าวสาร ในรูปแบบ ค่าความถี่ ร้อยละ เพือ่ ใช้
เป็ น ตัวแทนของข้อมูลทัง้ หมด ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิจารณาระดับคุณภาพของอาหาร ทัศนคติผู้บริโภคและการรับรู้
ความปลอดภัย ทางอาหาร โดยใช้ค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้วธิ กี ารประมาณค่ า
แบบ Maximum likelihood (ML) หมุนแกนแบบ Varimax เพื่อจัด
กลุ่ ม ตัว แปรสัง เกตได้ (Jolliffe, 1986) รวมทัง้ ยืน ยัน ตัว บ่ ง ชี้
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ด้วยเทคนิคการทดสอบความ
สอดคล้อ งกลมกลืน ระหว่ า งข้อ มูล กับ โมเดล เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น มานัน้ องค์ประกอบใดมีค วามสาคัญ มาก
น้ อ ยกว่ากัน และวิเคราะห์ โมเดลการวัด (Measurement Model)
ซึ่งเป็ น โมเดลที่ใช้ร ะบุค วามสัมพัน ธ์เชิงเส้น ระหว่างตัว แปรแฝง
(Latent variable) และตัวแปรทีส่ งั เกตได้ (Observation variable)
โดยโมเดลการวัด 3 โมเดล ด้านปั จจัยคุณภาพของอาหาร ทัศนคติ
ผูบ้ ริโภคต่อความปลอดภัยทางอาหารและการรับรูค้ วามปลอดภัย
ทางอาหาร โดยมีหลักฐานทางทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวข้องแต่ละ
ตัวแปรแฝง รองรับทัง้ 3 โมเดล
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modelling) โดยใช้โปรมแกรม Mplus version 7.3 เป็ นเทคนิคทาง
สถิตเิ พื่อทดสอบและประมาณค่า หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อ
วิเคราะห์ ข ้อ มูล ความสัม พัน ธ์ เชิง สาเหตุ ของโมเดลที่ส ร้า งขึ้น
ระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และทาการวิเคราะห์
เชิงเส้น หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(Wiratchai, 2005) ต่ อ ก ารรั บ รู้ ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ท างอ าห าร
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ ด้ว ย
ค่าสถิติ ค่าดัชนี Chi-square ต่อองศาเสรีหรือ 2 / df <2, CFI >
0.95, TLI > 0.95, RMSEA < 0.07, SRMR < 0.08 แล ะค่ า Pvalue > 0.05 (Jitvirat, Jinandech, Jaruterasan, & Yamniyom,
2013; Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003)

5. ผลการศึกษาวิ จยั
5.1 ข้อมูลทัวไปทางประชากรศาสตร์
่
และพฤติกรรมการใช้บริการ
อาหารริมทางของกลุ่มตัวอย่าง
ลัก ษณะเกี่ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นใหญ่ ม าจาก
ภูมภิ าคสหภาพยุโรป จานวน 124 คน (ร้อยละ 63.6) เป็ นเพศชาย

Wanna Suphaphon and Charoenchai Agmapisarn
98 คน (ร้อยละ 50.3) มีสถานะโสด 106 คน (ร้อยละ 54.4) มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี จานวน 62 คน (ร้อยละ 31.8) มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 75 คน (ร้อยละ 38.5) มีอาชีพส่วนใหญ่ เป็ น อาชีพ
อิสระ/นักบริหารจานวน 56 คน (ร้อยละ 28.7) มีรายได้ต่อ เดือ น
มากกว่า 2,001 ดอลล่าห์ สรอ. จานวน 72 คน (ร้อยละ 36.9) และ
พบว่าวัตถุ ประสงค์ส่ วนใหญ่ มาย่านถนนข้าวสาร เพื่อ ท่อ งเที่ย ว
พักผ่อนจานวน 126 คน (ร้อยละ 64.6) และส่วนมากมีพฤติกรรม
การใช้บริการอาหารริมทาง จากผลการศึกษา พบว่าเหตุผลในการ
เลือกบริโภคอาหารริมทาง ส่วนมากบริโภคเพราะราคาทีไ่ ม่สงู มาก
จ านวน 65 คน (ร้อ ยละ 33.3) ค่ าใช้จ่ า ยต่ อ ครัง้ ในการบริโ ภค
อาหารริมทางส่วนมากอยู่ท่ี 0-3 ดอลล่าห์ สรอ. 139 คน (ร้อยละ
71.2) และจานวนครัง้ ทีใ่ ช้บริการอาหารริมทางที่ ย่านถนนข้าวสาร
ประมาณ 2-3 ครัง้ หรือ มากกว่า 5 ครัง้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อย
ละ 33
5.2 ผ ล การวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี ่ย ความเบี ่ย งเบน ม าต รฐาน
และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (FactorAnalysis)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ตารางที่ 1) พบว่า 3 องค์ประกอบหลัก
คือ (1) การรับรูค้ วามปลอดภัยทางอาหาร (PFS) (2) ทัศนคติต่อความ
ปลอดภัยทางอาหาร (CAT) และ (3) คุณภาพของอาหาร (FQU)
ในด้านปั จจัยคุณภาพของอาหาร (FQU) โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
ทัง้ 3 ปั จ จัย โดยมีค่ าเฉลี่ย (mean) อยู่ร ะหว่าง 4.01-4.08 และ
ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD) มีค่ าระหว่าง 0.748- 0.834 เมื่อ
พิจ ารณารายละเอีย ดในองค์ ป ระกอบแล้ว พบว่ า ด้า นการให้
ความสาคัญกับวัตถุดบิ ที่นามาปรุงมีค วามสดใหม่และสะอาดก่อน
ตัดสินใจบริโภค มีค่าเฉลีย่ = 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.786 และรองลงมาพบว่าปั จจัยการให้ความสาคัญกับอาหารริม
ทางมีกลิน่ และรสชาติทน่ี ่ าสนใจ ก่อนตัดสินใจบริโภค มีค่าเฉลีย่ =
4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.748 ส่วนทางด้านทัศนคติต่ อ
ความปลอดภัยทางอาหาร (CAT) และด้านการรับรูค้ วามปลอดภัย
ทางอาหาร (PFS) โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของการรับรู้
ความปลอดภั ย ทางอาหาร นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ร ับ รู้ค วาม
ปลอดภัยทางอาหาร อยู่ในระดับดีมาก โดยมีอ งค์ประกอบอยู่ 4
ปั จจัย มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 3.52-3.86 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน มีค่าระหว่าง 0.933-1.042 โดยปั จจัยผูจ้ าหน่ ายอาหาร
ต้องใช้น้าทีส่ ะอาดในการเตรียมอาหารรวมทัง้ การล้างในระดับมาก
สุด มีค่าเฉลี่ย = 3.86, ค่ าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน = 1.039 และ
รองลงมาพบว่าปั จจัย การให้ค วามส าคัญ การปฏิบ ัติต ัว อย่ างถู ก
สุขลักษณะของผูจ้ าหน่ ายอาหาร เช่น ล้างมือทุกครัง้ สวมหน้ากาก
ปิ ดปากและจมูก เน็ตคลุมผม ใช้อุปกรณ์จบั อาหารทีป่ รุงสุกแล้ว มี
ค่าเฉลีย่ = 3.64 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.933
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ปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติ ทีม่ ีอิทธิ พลต่อการรับรู้ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ …
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรแฝงแต่ละ
ตัว มีค่ า ความเที่ย งต่ อ ตัว แปร (CR) มีค่ า 0.569 - 0.602 อยู่ใน
ระดับทีเ่ หมาะสมและมีค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีส่ กัดได้ (AVE) มี
ค่า 0.490 - 0.524 โดยเฉลี่ย ค่ า CR ควรมีค่ ามากกว่ า 0.6 และ
ค่า AVE ควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยรวม นอกจากนี้ ค่า CR ยังมี
ค่ามากกว่า ค่า AVE ในแต่ละตัวแปรแฝง แสดงถึงผ่านการ

วันนา ศุภผล และเจริ ญชัย เอกมาไพศาล

ละตัวได้ดแี ละค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสม
ของตัวแปรแฝงทัง้ สามตัว ดังตารางที่ 1

ทดสอบในความเที่ ย งตรงเชิ ง เหมื อ น (Convergent Validity)
(Fornell & Larker, 1981: Hair et al., 2014) รวมทั ง้ วิ เ คราะห์
ความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรทีส่ งั เกตได้
มีค่าน้ าหนักปั จจัย (Factor loading) ที่ช่วงระหว่ าง 0.531- 0.946
แสดงว่าตัวแปรทีส่ งั เกตได้แต่ละตัวสามารถอธิบายตัวแปรแฝงแต่
ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปัจจัย
PFS: การรับรู้ความปลอดภัยทางอาหาร
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในการเตรียมอาหารและการปรุงมีความ
สะอาด
การปฏิบตั ติ วั อย่างถูกสุขลักษณะของผูข้ ายอาหาร
เลือกร้านอาหารริมทางโดยสังเกตสถานทีแ่ ละบริเวณรอบ
ข้างว่ามีความสะอาดเหมาะสม
ผูจ้ าหน่ายอาหารใช้น้าทีส่ ะอาดในการเตรียมอาหาร

Mean

S.D.

Factor
Loading

3.55

1.026

0.805

3.64

.933

0.786

3.52

1.042

0.672

3.86

1.039

0.614

Cronbach’s
Alpha

CR

AVE

0.804

0.602

0.524

2 / df =1.093, P-value = 0.335, ค่า CFI=0.999, ค่า TLI=0.998, ค่า RMSEA = 0.022, ค่า SRMR = 0.015
CAT: ทัศนคติ ต่อความปลอดภัยทางอาหาร
0.632
0.591
ผูส้ มั ผัสอาหารควรตรวจสุขภาพประจาปี
3.81
0.885
0.863
ผูส้ มั ผัสอาหารต้องได้รบั การอบรบเกีย่ วกับสุขอนามัย และ
4.05
0.827
0.536
ความปลอดภัยทางอาหาร
2 / df = 1.000, P-value = 1.00, ค่า CFI = 1.000, ค่า TLI = 1.022, ค่า RMSEA = 0.000, ค่า SRMR = 0.000
FQU: คุณภาพของอาหาร
0.685
0.569
พิจารณาวัตถุดบิ ทีน่ ามาปรุงมีความสดใหม่ สะอาด ก่อน
4.08
0.786
0.946
ตัดสินใจบริโภค
พิจารณาอาหารริมทางทีม่ กี ลิน่ และรสชาติทน่ี ่าสนใจก่อน
4.08
.748
0.542
ตัดสินใจบริโภค
มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารจากหน่วยงานที่
4.01
.834
0.531
เกีย่ วข้องเป็ นประจา

0.516

0.490

2 / df =0.092, P-value = 0.762 ค่า CFI=1.000, ค่า TLI=1.024, ค่า RMSEA = 0.000, ค่า SRMR = 0.005
หมายเหตุ: Factor Loading = น้าหนักปั จจัยมาตรฐาน, MEAN = ค่าเฉลีย่ , SD = ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, CR = ค่าความเทีย่ งตัวแปร, AVE =
ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีส่ กัดได้, 2 / df = ค่าไคสแคว์ต่อองศาเสรี, CFI = ดัชนีระดับความสอดคล้อง, TLI = ระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis, RMSEA = รากทีส่ องค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นกาลังสองของการประมาณค่า, SRMR = ค่ารากกาลังสอง
เฉลีย่ ของเศษมาตรฐาน
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5.4 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ าน
งานวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาโครงสร้างความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปร คุณภาพของอาหาร ทัศนคติความปลอดภัยทาง
อาหารและการรับรู้ปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งก่อนศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ ผู้วจิ ยั ได้ทาการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการ
วัด วิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ โดยการทดสอบความสอดคล้ อ ง
กลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ และการตรวจสอบปั ญ ห า
ความสัมพันธ์กนั เองสูงของตัวแปรแฝง พบว่าตัวแปรแฝงแต่ละตัว
มีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรแฝงอยู่ มีค่ า ช่ ว ง
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ระหว่ า ง 0.324-0.571 (r < 0.90) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แปรไม่ ม ี
ความสัมพัน ธ์กนั เองสูง ประกอบกับ ค่ ารากที่ส องของค่ าเฉลี่ย
ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (ดูจากเส้น ทแยงมุมของเมทริกซ์ท่ี
เป็ นตัวเอน) มีค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) ในเมทริกซ์
สัมพันธ์ แสดงความตัวแปรแฝงทัง้ สามตัว ผ่านการทดสอบความ
ตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant Validity) (Hair et al., 2014) ดั ง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ตารางเมทริกซ์สมั พันธ์ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง

Mean

Correlation Matrix
2

SD

1
3
1. การรับรูค้ วามปลอดภัยทางอาหาร
4.856
0.823
0.758
2. ทัศนคติความปลอดภัยทางอาหาร
3.930
0.762
0.324**
0.686
3. คุณภาพของอาหาร
4.056
0.405
0.571**
0.173*
0.753
หมายเหตุ: P-Value < 0.05*, P-Value<0.01**, Mean= ค่าเฉลีย่ , SD=ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, Correlation Matrix = เมทริกซ์สมั พันธ์, เส้น
ทแยงมุมของเมทริกซ์สมั พันธ์แสดงถึง รากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีถ่ ูกสกัดได้ (
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพของอาหารมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่ อ การรับ รู้ค วามปลอดภัย ทางอาหารและทัศ นคติ ต่ อ ความ
ปลอดภัย ทางอาหาร ทัง้ ยังอิทธิพ ลปั จจัย ทางทัศ นคติต่ อ ความ
ปลอดภัยทางอาหารทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามปลอดภัย
ทางอาหาร จากแบบโมเดลสมการโครงสร้าง มีความสัมพันธ์กนั
ทางตรงเชิงบวกสอดคล้อ งและสนับ สนุ น กับ สมมุติฐ านที่ต ัง้ ไว้
H1,H2,H3 ภายหลังจากการปรับแต่งโมเดลเพื่อให้โมเดลมีความ
สอดคล้ อ งกลมกลื น ไปกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ท าให้ ไ ด้ ค่ า
แบบจ าลองทางเลือ กมีค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง ค่ า 2 /df =
1.461, ค่า CFI = 0.975, ค่า TLI = 0.966, ค่า RMSEA = 0.049,
ค่ า SRMR = 0.042 และค่ า P-value = 0.060 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
แบบจ าลองทางเลือ กมีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง
ประจัก ษ์ ในเกณฑ์ ดี (Good Fit) ของ Schermelleh-Engel และ
คณะ (2003, p. 52) สอดคล้องสนับสนุนตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้มคี ่า
นัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากมีค่า P-value < 0.05 ดังภาพที่ 2

)

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

หมายเหตุ. *p<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
**p<0.01 มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากการวิเคราะห์เส้นทางความความสัมพันธ์แบบจาลอง
สมการโครงสร้างที่ท าการปรับ แต่ งโมเดลแล้ว และผ่ า นเกณฑ์
พิจารณาความสอดคล้องพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของปั จจัย
ด้านคุณภาพของอาหาร ทัศ นคติต่ออาหารริมทางปลอดภัยและ
การรับรูค้ วามปลอดภัยทางอาหาร มีอทิ ธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม ดังตารางที่ 3
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ปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติ ทีม่ ีอิทธิ พลต่อการรับรู้ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ …
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
การรับรู้ความปลอดภัยทางอาหาร
เส้นทางอิ ทธิ พล
อิ ทธิ พล อิ ทธิ พล อิ ทธิ พล
ทางตรง ทางอ้อม โดยรวม
คุณภาพของอาหาร
0.530*
_
0.530*
่
ทัศนคติ ตอความ
0.232*
_
0.232*
ปลอดภัยทางอาหาร
หมายเหตุ: * P-value < 0.01
การรับ รู้ ค วามปลอดภั ย ทางอาหารได้ ร ับ อิ ท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกจากปั จ จัย คุ ณ ภาพของอาหารซึ่งมีค่ าอิท ธิพ ล
เส้น ทาง = 0.530 เช่ น เดีย วกับ ทัศ นคติต่ อ ความปลอดภัย ทาง
อาหาร ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรูค้ วามปลอดภัยทาง
อาหารซึ่งมีค่าอิทธิพ ลเส้น ทาง = 0.232 ซึ่งเส้น ทางอิทธิพ ลมีค่ า
นัย ส าคัญ ทางสถิติ p < 0.01 และคุ ณ ภาพของอาหารมีอิท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกด้านทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหาร ทีม่ คี ่า
= 0.173 ซึ่ ง เส้ น ทางอิท ธิพ ลมีค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ p < 0.05
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยคุณภาพของอาหารไม่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การรับรูค้ วามปลอดภัยทางอาหารผ่านปั จจัยด้านทัศนคติต่อความ
ปลอดภัยทางอาหาร เนื่องจากไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้อง
กับ ผลการทดสอบอิท ธิพ ลทางอ้อ มด้ว ยค่ า สถิติ Sobel’s test
(Sobel, 1982) โดยทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหาร เป็ นตัว
แปรส่งผ่ าน (Mediator) ซึ่งถือเป็ นตัวแปรส่งผ่ านในลักษณะการ
ส่ ง ผ่ า นบางส่ ว น (Partial Mediator) ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผ่ า นอิ ท ธิ พ ล
ทัง้ หมดของความสัมพันธ์ระหว่า งปั จจัยคุ ณภาพของอาหารและ
การรับ รู้ ค วามปลอดภั ย ทางอาหาร (Frazier, Tix, & Barron,
2004) แสดงให้เห็น ว่า จากผลงานวิจยั มีค วามสัมพัน ธ์ท่สี าคัญ
ระหว่างทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหารและตัวแปรการรับรู้
ความปลอดภัยทางอาหารขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
คุณภาพของอาหารและทัศนคติต่อความปลอดภัย
ทางอาหารเท่านัน้

6. บทสรุป
จากการศึกษาถึง การรับรู้ค วามปลอดภัย ทางอาหาร
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ย่ า น ถ น นข้ า วสาร พ บว่ า
นักท่องเทีย่ วต่างชาติมกี ารรับรูค้ วามปลอดภัยทางอาหาร โดยรวม
อยู่ในระดับ ดีม าก โดยมีค่ าเฉลี่ย โดยรวม = 4.856 ซึ่งแสดงถึง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่ามีความสาคัญต่อกันและผลของเส้นอิทธิพล
ทางตรงของคุณภาพของอาหาร และการรับรูค้ วามปลอดภัยทาง
อาหาร มีอิท ธิพ ล (0.530) ต่ อ กัน ในเชิงบวก โดยสอดคล้อ กับ
งานวิจยั ของ Rimal et al.,( (2001) กล่าวว่า ความกังวลจากการ
รับรู้ความปลอดภัย หรือความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร รวมถึง

วันนา ศุภผล และเจริ ญชัย เอกมาไพศาล

การปนเปื้ อนจากกระบวนการเตรียม การปรุง ความสะอาดของ
อุ ป กรณ์ ผู้บ ริโ ภคจะระมัด ระวัง มากในการเลือ กซื้อ สิน ค้า เพื่อ
บริโ ภค เมื่อ พิจ ารณาถึง ภัย จากการรับ รู้น้ี ชี้ให้เห็น ว่ า การให้
ความรูก้ บั ผู้สมั ผัสอาหารและผู้บริโภค จะช่วยลดความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางอาหาร ส่งผลให้ความกังวลลดลง ซึ่งจะส่งผล
ถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูส้ มั ผัสอาหารและผูบ้ ริโภค
ในส่วนของด้านคุณภาพของอาหาร โดยรวมมีความคิด
เห็นเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลีย่ = 4.056 ค่าเฉลีย่ ของทุก
ตัว ตัว แปรสังเกตได้อ ยู่ในระดับ ดีม าก ซึ่งสะท้อ นถึง ข้อ มูล เชิง
ประจัก ษ์ ที่ แ สดงให้ เห็ น มีค วามส าคัญ ต่ อ กัน และปั จจัย ด้ า น
คุณ ภาพของอาหาร ได้ส่ งอิทธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่อ ทัศ นคติ
ความปลอดภั ย ทางอาหาร (0.173) ซึ่ ง มีค วามสอดคล้ อ งกับ
งานวิ จ ัย ของ Wandel & Bugge (1997) ที่ ไ ด้ ท าการประเมิ น
ผูบ้ ริโภค 3 กลุ่มในประเทศนอร์เวย์ พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
ต่ อ รสชาติ ความสดใหม่ข องอาหาร และคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ความปลอดภัยทางอาหารเป็ นคุณลักษณะ
ของคุณภาพอาหารเป็ นแนวคิดที่เชื่อมโยงกัน ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติ
ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ความปลอดภัย ทางอาหารและคุ ณ ภาพของ
อาห ารเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ แต่ อย่ า งไรก็ ต าม พ วกเขายั ง ค งให้
ความสาคัญต่อคุณภาพของอาหารมากกว่า เมือ่ ซื้อผลิตภัณฑ์ รวม
ไปถึง คุ ณ ภาพของอาหารในใจของผู้ บ ริโ ภค (Van Rijswijk &
Frewer, 2008) ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าคุ ณ ภาพของอาหารมีอิทธิพ ล
ทางบวกต่อทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหาร
ด้ า น ทั ศ น ค ติ ต่ อ ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ท างอ าห าร
นัก ท่ อ งเที่ย วต่ างชาติม ีท ัศ นคติต่ อ ความปลอดภัย ทางอาหาร
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีย่ = 3.930 และค่าเฉลีย่ ของทุก
ตัว ของตัว แปรสังเกตได้ อยู่ในระดับ ดี ซึ่งสะท้อ นถึงข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ว่า มีความสาคัญต่อกันและทัศนคติต่อความปลอดภัยทาง
อาหาร โดยมีอิท ธิพ ลที่ส่ งผลทางตรงเชิงบวกต่ อ การรับ รู้ค วาม
ปลอดภั ย ทางอาหาร (0.232) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ
Samapundo et al.,(2015) ที่ได้อธิบายทัศนคติต่อความปลอดภัย
ทางอาหารไว้ว่า เพื่อเป็ นการลดการปนเปื้ อนในอาหาร ผูจ้ าหน่ าย
อาหาร ผู้ส ัม ผัส อาหาร ควรมีก ารตรวจสุ ข ภาพประจ าปี อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง และควรจะตรวจสุขภาพพนักงานก่อนจ้างงาน และการ
อบรมให้ค วามรู้แก่ ผู้จาหน่ ายอาหารและผู้ส ัม ผัส อาหารเพื่อ ให้
ปฏิบตั ติ วั อย่างถูกสุขลักษณะของการจาหน่ ายอาหาร ซึ่งจะส่งผล
ต่อทัศนคติความปลอดภัยทางอาหารในทางทีด่ แี ละมันใจในความ
่
ปลอดภัยทางอาหาร (Rimal et al., 2001)

7. ข้อเสนอแนะ
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Food-quality factors and attitudes that influence inbound tourist’s…
คณะผู้ว ิจยั จัดทาข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับการศึกษาถึง
ปั จจัย คุ ณ ภาพอาหารและทัศ นคติท่ีม ีอิท ธิพ ลต่ อ การรับ รู้ ของ
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวต่ างชาติ ที่มตี ่ อ อาหารริม ทางในแง่ข องความ
ปลอดภัยทางอาหาร ย่านถนนข้าวสาร โดยการนาเสนอ ข้อจากัด
ในการทาศึกษาวิจยั ข้อเสนอแนะต่ อการทาวิจยั ครัง้ ต่ อไป ทัง้ นี้
งานวิจยั ครัง้ นี้ มีศกึ ษาตัวแปรคุณภาพของอาหารริมทาง ทัศนคติ
และการรับรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารริมทางเท่านัน้ ทาให้
การนาผลการศึกษาไปปรับใช้ได้ไม่มากเท่าที่ควร ทัง้ นี้ งานวิจยั
ครัง้ ถัด ไป ควรศึก ษาปั จจัย มีอิ ท ธิพ ลต่ อความพึ ง พอใจของ
ผู้ บ ริโ ภค ปั จจัย ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจของ
นักท่องเที่ย วเพิม่ เติม เพื่อสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
กลุ่ ม เก่ าและลูก ค้า ใหม่ ที่ย ัง ไม่ ม ีค วามเชื่อ มัน่ เพีย งพอในการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารริมทาง รวมทัง้ ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยกับประเทศอื่นในเอเชียที่ม ี
เอกลักษณ์ทางอาหารทีโ่ ดดเด่น และมีการจัดการอาหารริมทางที่
เป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ ย เพื่อ ให้รู้ถึงจุดเด่น จุดด้อ ยของพื้น ที่ เพื่อ
นามาปรับใช้ ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนทางการตลาด ของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเชื่อ มโยงกับการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในย่ าน
ถนนข้าวสาร ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้ าหมายทีม่ กี าลังซื้อสูง
เข้า มาในพื้ น ที่ ย่ า นถนนข้า วสาร และสร้า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ก าร
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยเพิม่ มากขึน้
เพื่อความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั การ
จัดทาข้อเสนอแนะได้ครอบคลุมถึงการให้ขอ้ เสนอทางนโยบายที่
เกีย่ วกับแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาอาหารริมทางในแง่ของ
ความปลอดภัยทางอาหารในย่านถนนข้าวสาร
แนวทางที่ 1 หน่ วยทางด้านสาธารณสุข ควรจัดการให้
มีการตรวจสุขภาพประจาปี ผจู้ าหน่ายอาหารริมทาง จากการศึกษา
ปั จจัยด้านทัศนคติต่อความปลอดภัยทางอาหาร กลุ่มตัวอย่ างให้
ความสาคัญผูจ้ าหน่ ายหรือผูส้ มั ผัสอาหารควรทาการตรวจสุขภาพ
ประจาปี และต่ อเนื่อง ดังนัน้ ผู้จาหน่ ายอาหารริมทางควรทาการ
ตรวจสุข ภาพก่อนที่จะได้รบั ใบประกอบกิจการและควรระบุเป็ น
ภาษาอังกฤษควบคู่กบั ภาษาไทยเพื่อเป็ น ข้อมูลให้แก่ ผู้บริโภค
ประกอบการตัดสินใจ
แนวทางที่ 2 ส านั ก เทศกิ จ ควรพิ จ ารณาการออก
ใบอนุ ญาต พักใบอนุ ญาตและยกเลิกใบอนุ ญาตให้แก่ผู้จาหน่ าย
อาหารริมทาง ผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ าหน่ ายอาหารริมทางทุกราย
ต้องเข้าร่วมโปรแกรมการฝึ กอบรมด้านสุข าภิบาลอาหาร ความ
ปลอดภัย ทางอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ต้องทดสอบความรูพ้ ้นื ฐานทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยทางอาหารที่
ถูกสุขลักษณะผ่านก่อนได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการจาหน่ าย
อาหารและสามารถยกเลิกหรือพักใบอนุญาต หากตรวจสอบพบว่า
ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยทีก่ าหนด ทัง้ นี้
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ป้ ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ใน
รายละเอีย ด ควรระบุ เป็ น ภาษาอังกฤษควบคู่ภ าษาไทย เนื่ อ ง
ใบรับ รองนี้ มขี ้อ มูล ที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้บ ริโภค เชื่อ มันในเรื
่
่อ ง
ความปลอดภัยทางอาหารส่งผลต่อการประกอบการตัดสินใจ อีก
ทัง้ ย่านถนนข้าวสารมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเป็ นจานวนมาก
แนวทางที่ 3 การท่ อ งเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย ควร
ด าเนิ น การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิง อาหาร ควบคู่ ก ับ การให้
ความสาคัญด้านความปลอดภัยของการรับประทานอาหารริมทาง
ของนักท่องเทีย่ ว โดยร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ขับเคลื่อน
การพัฒ นาสถานประกอบการด้า นอาหารให้ไ ด้ม าตรฐานเพื่อ
สนับสนุ นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับบริบททีเ่ กิดขึ้น
จริง พร้อมทัง้ สร้างความตระหนักในด้านสุขอนามัย เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ย งที่อ าจเกิดขึ้น จากการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ย ว
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ
ไทยในระยะยาว
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