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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การผสมผสานสู ตรอาหารใหม่ ทูน่าต้มยาแซนวิส เกิ ดจากนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นมา
โดยคิดค้นอาหารที่ มีการผสมผสานระหว่างวัตถุ ดิบและสไตล์อาหารตั้งแต่ 2 สัญชาติ ข้ ึนไปที่
เรี ยกว่า “อาหารฟิ วชัน” (Fusion Food) ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลของ รายการอาหารที่ได้รับความ
นิ ยมของลู กค้า ที่ จะสามารถนามาผสมผสานกับอาหารไทยให้เกิ ดรายการอาหารใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ยอดขายให้กบั ทางร้านได้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบริ โภคนิสัยและการบริ โภคอาหาร
2.2 บทความเรื่ อง ‘อาหารฟิ วชัน’ (Fusion Food)
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เรื่ อง การเปิ ดร้านอาหารฟิ วส์ชนั่
2.4 บทความเรื่ อง ร้าน โอปองแปง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับบริโภคนิสัยและการบริโภคอาหาร
มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ (2536) กล่าวไว้วา่ ตราบใดที่มนุ ษย์ตอ้ งรับประทานร่ วมกับผูอ้ ื่นหรื อ
กลุ่มคนที่ตอ้ งอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ต่อกัน มนุษย์จาเป็ นจะต้องดาเนิ นชีวิตและพฤติกรรม
การบริ โภคที่เป็ นไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมซึ่ งกาหนดวงจรของอาหารนับตั้งแต่การทาให้
เกิดมีอาหาร จนถึงสภาพอาหารหมดสิ้ นไปด้วยการบริ โภคหรื อแจกจ่ายซื้ อขาย
- บริ โภคนิสัย (Food habits) ลักษณะและการกระทาซ้ าซากซึ่ งบุคคลใดบุคคลหนึ่ งทาด้วย
ความตั้งใจสื บต่ อเนื่ องกันมาเป็ นเวลานานเพื่อให้การรั บประทานอาหารของบุ คคลนั้นบรรลุ ถึ ง
ความประสงค์ทางอารมณ์และสังคม
- พฤติกรรมบริ โภคอาหาร การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ที่เคยชิ นในการรั บประทานอาหารได้แก่
ชนิ ดของอาหาร การกาหนดว่าจะรับประทานอาหารหรื อไม่รับประทานอาหารอะไร จานวนมื้อที่
รับประทานอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้รวมทั้งสุ ขนิสัยในการรับประทานอาหารด้วย
พฤติกรรมการกินใดๆ ล้วนถูกกาหนดโดยความเอื้ออานวยของทรัพยากรอาหารในท้องถิ่น
(Behavior setting) พฤติ ก รรมการกิ นของชุ ม ชนหนึ่ ง ย่อมแตกต่ า งไปจากอี ก ชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ มี
สิ่ งแวดล้อมหรื อรากเหง้าที่ต่างกันเช่น คนไทยกินข้าว คนฝรั่งกินขนมปั ง คนเหนื อกินถัว่ เน่า คนใต้
กิ นสะตอ พฤติ กรรมที่ เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมที่ คล้ายกันมิ ได้หมายความว่าจะมีพฤติ กรรมการกิ นที่
เหมือนกันเพราะพฤติกรรมการกิ นเหล่านั้นต้องผ่านระดับ “เกลา” หรื อผ่านการปรับแต่งจากปฏิ
สัณฐานทางสังคม (Social interaction) ของชุ มชนนั้นจนกลายเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นประเพณี
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วัฒนธรรมท้องถิ่ นนั้นซึ่ งอาจแตกต่างกัน หรื อคล้ายกับท้องถิ่ นอื่นๆ ที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายกันเช่ น
ลาบเหนือ กับ ลาบอีสาน น้ าพริ กหนุ่ม (ภาคเหนือ) กับน้ าพริ กเผา (ภาคกลาง) ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ
- ปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ
- ปั จจัยแวดล้อมทางสังคม ลักษณะของสังคมชนบทและสังคมเมือง เศรษฐกิ จและสังคม
ของครอบครัว รายได้ของครอบครัว อาชี พของพ่อแม่ ระดับการศึกษาของพ่อแม่ ขนาดของ
ครอบครัว การประกอบอาหารในครอบครัว
- ปัจจัยแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Factor) สภาพทางภูมิศาสตร์ ของชุ มชนได้แก่ ดิน
น้ าภูมิอากาศ จะเป็ นตัวกาหนดชนิ ดของอาหารทั้งพืชและสัตว์ที่สามารถผลิต หรื อหาได้ในชุ มชน
นั้นๆเช่ น ชุ มชนที่อยูใ่ กล้แม่น้ า หรื อทะเล จะหาอาหารได้จากการประมง เป็ นต้นโดยชนิ ดของพืช
และสัตว์ในแต่ละท้องถิ่ นจะเป็ นเครื่ องกาหนดแบบแผนของลักษณะอาหารที่ บริ โภค ปั จจัยทาง
กายภาพมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการกินอาหารของคนในชุ มชน ดังนั้น ความแตกต่างของลักษณะทาง
กายภาพย่อมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริ โภคของคนในท้องถิ่นนั้นๆ
- ปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Factor) หมายถึง ชนิดและปริ มาณของสารอาหาร
ที่ร่างกายต้องการตามสภาวะของร่ างกาย เช่น สภาวะการตั้งครรภ์ อายุ เพศ วัย ความเจ็บป่ วย ชนิ ด
ของยาที่กิน การทางานของอวัยวะในร่ างกาย เช่น การย่อย การดูดซึ มอาหาร เป็ นต้น อายุและเพศ ที่
แตกต่างกันทาให้ความต้องการของสารอาหารแตกต่างกัน ผูช้ ายจะมีความต้องการพลังงานจาก
อาหารและสารอาหารต่างๆสู งกว่าผูห้ ญิงในอายุรุ่นราวคราวเดี ยวกัน ความต้องการอาหารของคน
ขึ้นอยูก่ บั ความเปลี่ยนแปลงของร่ างกายตั้งแต่เกิดเป็ นทารกจนถึงวัยชรา ระยะที่ร่างกายเปลี่ยนแปลง
เป็ นสาเหตุที่คนเรามีความต้องการอาหารที่ต่างกัน ดังนั้น ปั จจัยแวดล้อมทางชี วภาพจึงมีอิทธิ พล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการบริ โภคของแต่ละบุคคลในแต่ละวัย
- ปัจจัยทางสั งคม (Social Factor) ลักษณะของสังคมชนบทและสังคมเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมของครอบครัว รายได้ของครอบครัว อาชี พของพ่อแม่ ระดับการศึกษาของพ่อแม่ ขนาดของ
ครอบครัว การประกอบอาหารในครอบครัว
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเฟลค (Fleck, 1981)ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลการบริ โภคไว้ดงั นี้ 1. กลุ่มเพื่อน บุคคลสาคัญ บุคคลสาธารณะ เช่น เมื่อมีนกั กีฬา
หรื อดารานิ ยมชมชอบอาหารประเภทนั้นๆ ก็จะเกิ ดพยายามเลี ยนแบบอย่างร่ วมกับกลุ่มเพื่อน 2.
สื่ อมวลชน มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ ออาหารมาบริ โภคโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่ นจะนิ ยมซื้ ออาหารที่มี
การโฆษณาทางโทรทัศน์ 3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็ นสิ่ งสาคัญและมีอิทธิ พลต่อการ
บริ โภคโดยเฉพาะอาหารที่ผลิ ตในท้องถิ่นที่มีราคาถูกกว่าอาหารที่นามาจากทางไกลแต่อาหารบาง
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ชนิ ดผูผ้ ลิตอาจนาไปขายที่อื่น เพราะได้ราคาแพงกว่าอาจทาให้คนในท้องถิ่นไม่ได้รับประทานใน
ราคาที่ถูกความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร
2.2 “อาหารฟิ วชั่ น” (Fusion Food)
ปั ทมาภรณ์ ทองศักดิ์ สิทธิ์ ( 2557) กล่าวไว้วา่ “ฟิ วชัน่ ” (Fusion) มาจากรากศัพท์ของคา
กิริยาว่า “ฟิ วส์” ( Fuse) หมายถึงการรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน ในทางดนตรี ฟิ วชัน่ จึงหมายถึงการรวมของ
แนวดนตรี 2 แนวขึ้นไป และยิง่ ไปกว่าการฟิ วชัน่ ทางดนตรี มา พ.ศ.นี้ยงั เกิดการฟิ วชัน่ ในทางอาหาร
ขึ้นซึ่ งแน่นอนว่าน่าจะสร้างความสับสนไม่รู้จบ‘อาหารฟิ่ วชัน’ (Fusion Food) เป็ นการปะทะกัน
ทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติ โดยใช้ความสร้ างสรรค์ของมนุ ษย์เพื่อเรี ยงร้ อยวัฒนธรรม
ความอร่ อยจากต่างที่ต่างถิ่ นให้เชื่ อมเข้าหากัน ในความหมายคือ การนาวัตถุ ดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะ
ด้านรสชาติ ถิ่ นกาเนิ ด หรื อประเภทอาหารคาว-หวาน มาผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดิบดี มีท้ งั
อาหารตะวันตกที่ นามาปรุ งกับเครื่ องเทศหรื อวัตถุ ดิบจากโลกตะวันออก เช่ น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบ
มะกรู ด และการนาอาหารตะวันออกรสจัดจ้านมาผสมผสานกันอาหารนานาชาติ โดยมี ชีส อะริ กา
โน่ โรสแมรี่ หรซอสครี มขาว เป็ นสื่ อกลาง ซึ่ งถือเป็ นการสะท้อนถึงรสชาติของอาหารตามแบบคน
เอเชีย รวมทั้งความงามของสี สันอาหาร ในขณะเดียวกันก็ได้แสดงทักษะการประดิษฐ์ตกแต่งอาหาร
อย่างสวยงามแบบเลิศๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่แตกต่างกัน และหลากหลายในด้านวัฒนธรรมการ
ทานอาหาร พร้ อมทั้งการปรุ งอาหาร ร้ า นอาหารแนวฟิ วชั่นฟูดเป็ นเทรนด์ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นในอเมริ ก า
ยุโรป และแพร่ หลายเข้ามาในเอเชียด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ ว ถือเป็ นร้านอาหารที่ไม่ใช่แค่การมานัง่
รั บ ประทานอาหาร แต่ เ ป็ นที่ พ บปะสั ง สรรค์ รี แ ลกซ์ โดยจะใช้ รู ป แบบของการดี ไ ซน์ แ ละ
บรรยากาศในร้านมาเป็ นตัวดึงดูด ถือเป็ นแนวคิดใหม่ในการทาร้านอาหารที่ตอ้ งการสร้างแรงดึงดูด
จากอาหารที่ เกิ ดจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรม การมารั บประทานอาการที่ ร้านอาหารแนวนี้
ไม่ได้เพียงมาชิ มรสชาติ ของอาหารเท่านั้น แต่อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นมาชิ ลกับบรรยากาศป็ อปๆ ตาม
ประสาพวกที่เรี ยกตัวเองว่า คนมี รสนิ ยม การเกิ ดขึ้นของร้ านในรู ปแบบนี้ มาจากพฤติกรรมของ
คนทางานทัว่ โลก โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่เวลาทางานจะทาอย่างหนักเพื่อหาเงิ นและเมื่ อถึ งเวลาผ่อน
คลายหรื อพักผ่อนก็จะพักผ่อนแบบเต็มที่ เป็ นการเน้นเรื่ องไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคที่จะดี ไซน์ร้าน
ให้เข้ากับไลฟ์ สไตล์ของคนในพื้นที่เป็ นหลัก
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง เรื่อง การเปิ ดร้ านอาหารฟิ วชั่น
นางสาวปั ท มาภรณ์ ทองศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ( 2557) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการเปิ ดร้ า นอาหารฟิ วชั่น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารฟิ วชัน่
ประชากรในการศึกษาคือผูบ้ ริ โภคอาหารฟิ วชัน่ เลื อกตัวอย่างจานวน 50 คนโดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาและนาข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลใช้ค่าสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ยจาก
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การพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 74 สถานะภาพโสดคิดเป็ นร้อย
ละ 66 อายุ 26 - 32 ปี และกลุ่มอายุ 33-39 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 40 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 54 รายได้ประจาต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 38 ทางานอยู่
บริ เวณอื่นๆคิดเป็ นร้อยละ 58 พักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณอื่นๆคิดเป็ นร้อยละ 94 และมีอายุงานระหว่าง 13 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารฟิ วชัน่ ส่ วนใหญ่เป็ นผู ้
ชอบเข้าสังคมชอบการนัดหมายตามร้านอาหารต่างๆในลักษณะเดียวกับร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยเลือก
รั บ ประทานเป็ นประเภทอาหารจานเดี ย วและเครื่ องดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพไปรั บ ประทานกับ เพื่ อนใน
โอกาสวาระพิเศษวันหยุดสุ ดสัปดาห์เลือกใช้บริ การร้านที่ใดก็ได้เดินทางโดยรถส่ วนตัวปั จจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารฟิ วชัน่ ด้านผลิตภัณฑ์เลือกร้านอาหารที่มีรายการอาหารหลากหลาย
เครื่ องดื่ มที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายรสชาติดีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพเปิ ดดาเนิ นการในทาเลที่ต้ งั ที่
สะดวกต่อการเดิ นทางตกแต่งร้านมีความเป็ นสัดส่ วนข้อเสนอแนะจากการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สนใจ
เปิ ดร้ านอาหารฟิ วชั่นควรให้ความสาคัญกับการจัดเมนู ที่มีรายการอาหารหลากหลายโดยเฉพาะ
ประเภทอาหารจานเดี ยวคัดเลื อกวัตถุ ดิบที่ มีคุณภาพสดใหม่เพื่อการประกอบอาหารที่มีรสชาติ ดี
ตกแต่งอาหารและนาเสนออาหารที่มีสีสันใช้ภาชนะที่ดูทนั สมัยเรี ยกความสนใจจากผูบ้ ริ โภคการตั้ง
ราคาอาหารควรเปรี ยบเที ยบกับคู่ แข่ งและให้เหมาะสมกับ คุ ณภาพเลื อกท าเลที่ ต้ งั ร้ า นอาหารที่
สะดวกต่อการใช้บริ การมีการให้ขอ้ มูลสถานที่ต้ งั ในรู ปแบบของแผนที่บนเวปไซด์ของร้านอาหาร
ฟิ วชัน่ ตลอดจนภาพบรรยากาศต่างๆเพื่อเรี ยกความสนใจจากผูบ้ ริ โภคข้อมูลทางเวปไซด์ให้ทดลอง
มาใช้บริ การตกแต่งสถานที่ให้มีความเป็ นส่ วนตัวอบรมพนักงานที่ให้บริ การให้มีความรู้ในการ
แนะนาอาหารเรี ยกความสนใจจากลูกค้าที่มาใช้บริ การ
2.4 บทความเรื่อง ร้ าน โอปองแปง
Au Bon Pain ถือกาเนิ ดขึ้นที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมร. หลุยส์ เคน ในปี
ค.ศ. 1978 ซึ่ ง ได้แนวคิ ดในการอบขนมใหม่ สดแบบฝรั่ ง เศสและลัก ษณะของคาเฟ่ เทอเรส ที่
นาเสนอความหลากหลายของสิ นค้าต่างๆ โดยให้ความสาคัญในเรื่ องของความใหม่ สด ทุ กวัน
พิถีพิถนั ในด้านคุณภาพที่ลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะพึงได้รับ ด้วยเสน่ห์ของกลิ่นหอมของขนมปั งที่อบใหม่ๆ
กับความประทับใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มร. หลุยส์ เคน จึงได้พฒั นาร้านที่มีแนวคิดเดียวกันใน
บอสตันเป็ นครั้งแรกภายใต้ชื่อ "Au Bon Pain the bakery café” คาจากัดความของ Bakery Café คือ
สถานที่ที่นาเสนอความหลากหลายของอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพ
ความสดใหม่ของอาหารและบริ การ (Au Bon Pain Thailand, 2560)

