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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบนเครื่ อ งบิ น ของ
สายการบินไทยชัน้ ประหยัด บนเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 2) เพือ่ นำ�เสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่
ใช้บริการในเส้นทางดังกล่าว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ 1 เก็บรวมรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญใน
ขั้นตอนแรกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญชาวไทย จำ�นวน 13 คน และผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
ชาวต่างชาติ จำ�นวน 16 คน ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญชาวไทย จำ�นวน 4 คน และ
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญชาวต่างชาติ จำ�นวน 4 คน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์ที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญชาวไทยได้ให้ขอ้ มูลสำ�คัญด้านความต้องการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ ด้านอาหารไทย ต้องการใช้เนื้อสัตว์ประเภทเนื้อขาว เช่น หมู ไก่ หรือปลา
มาประกอบอาหาร โดยเน้นใช้แหล่งพลังงานหลักจากข้าว ด้านอาหารตะวันตก ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญต้องการให้ใช้
เนือ้ หมู เป็นวัตถุดบิ ส่วนผสมหลัก และใช้แหล่งพลังงานหลักจากเส้นพาสต้า หรือมันฝรัง่ ด้านขนมไทย ต้องการเป็น
ขนมประเภทแห้ง ผ่านกรรมวิธกี ารปรุงโดยการนึง่ โดยใช้สว่ นผสมหลักจากแป้งเป็นวัตถุดบิ หลัก และในประเด็น
วัตถุประสงค์ที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญได้เลือกรายการอาหารไทย ได้แก่ ไก่ผดั ขมิน้ กับข้าวหอมมะลิ รายการขนมไทย
ได้แก่ ขนมบุหลันดัน้ เมฆ และขนมกล้วยนึง่ โรยมะพร้าว และรายการอาหารตะวันตก ได้แก่ เนือ้ หมูหนั่ บาง ปรุงแบบ
อิตาเลี่ยน ซอส เนยมาซาล่า และเนื้อสันในย่าง ซอสเพสโต้ซัลซ่า หน่อไม้ฝรั่ง กับมันฝรั่งอบ และรายการขนม
ตะวันตก ได้แก่ เค้กเนย ซอสราสเบอรี่
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารบนเครื่องบิน สายการบินไทย เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชั้นประหยัด
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ABSTRACT
The objectives of this paper were to study of an on-board culinary in the Economy
class on Thai Airways International Flight on People’s Republic of China routes and to propose
the final menu concept of an In-flight meal on the mentioned routes. The method of this
research was qualitative study, using in-depth interviews and focus group methodology. The
key informant was laid out into 2 groups which were 13 of Thai nationalities and 16 of NonThai nationalities, using conventional content analysis to explore and investigate. The result
of the in-depth interviews had been consequently interpreted into menu design and been
explored in further focus group discussion which incorporated in 4 of Thai nationalities and 4
of Non-Thai nationalities.
The study revealed that the case of the first objective, Thai informants had chosen
white meat i.e. pork, poultry or fish in term of Thai dish. They also preferred rice. In term of
western dish, they had chosen pork as the main protein and pasta or potatoes as main
carbohydrate. In favor to Thai dessert, they preferred that the dessert should be dried and
steamed. The main ingredient should consist of flavor. The study of the second objective
highlighted the selections of key informant as follows. The Thai main dish selection was Stir-fried
Cumin Chicken with Rice. Thai Dessert was Steamed Eggs with Jello Thai traditional style
dessert and Steamed Banana on top with Dried Coconut in Thai style. The Western dish selection
was Pork Escalope Saltimbocca in Masala Butter Sauce as well as Grilled Beef Tenderloin with
Pesto Brown sauce, Tomato Salsa, Asparagus, Roasted Potatoes. Western dessert was Butter
Cake served with Raspberry Sauce.
KEYWORDS: Product Development, In-flight Meal, Thai Airways International Flight,
Republic of China routes, Economy Class
บทนำ�

รัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2503 ได้จัดตั้งบริษัท
การบินไทย จำ�กัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบิน
แห่งชาติที่ให้บริการในระดับสากล โดยการร่วมทุน
ระหว่างบริษัท เดินอากาศไทย จำ�กัด กับสายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม มีวตั ถุประสงค์แรกเริม่
เพื่อดำ�เนินการธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดย
บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านการบริหาร และ
ด้านเทคนิค ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ
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มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชำ�ระ
แล้ว 21,827,719,170 บาท มีกระทรวงการคลัง
และธนาคารออมสินถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.16
ที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไป
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพนักงานบริษัทฯ
(บริ ษั ท การบิ น ไทย จำ � กั ด (มหาชน), 2558)
การบินไทยมุ่งมั่นจะเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้
เป็ น อั น ดั บ แรกด้ ว ยการสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
ให้ เ หนื อ ความคาดหมาย โดยสร้ า งประสบการณ์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเดินทางทีร่ าบรืน่ และประทับใจด้วยบริการทีด่ เี ลิศ
และสม่ำ�เสมอ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “The First Choice
Carrier With Touches of Thai” เป็นสายการบิน
ที่ ลู ก ค้ า เลื อ กเป็ น อั น ดั บ แรก ให้ ก ารบริ ก ารดี เ ลิ ศ
ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย ทั้งนี้เป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ที่อุตสาหกรรมการบินของไทยต้องบริหารจัดการ
ภายใต้สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง และสภาพแวดล้อม
ที่ ไ ม่ เ อื้ อ อำ � นวยต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในหลายปี
ที่ผ่านมาสายการบินไทยได้เผชิญกับหลายปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตด้านการเมือง เศรษฐกิจโลก
ที่ มี แ นวโน้ ม ยั ง ไม่ ฟื้ น ตั ว รวมถึ ง การแข่ ง ขั น อย่ า ง
รุนแรงของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องด้วยการเปิด
เสรีทางการบิน การเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำ�
หลายสาย และการขยายตัวของหลายสายการบิน
จากตะวันออกกลาง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทำ � กำ � ไรของสายการบิ น ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงสายการบินไทย
จากผลการสำ�รวจ Best Economy Class
Airlines Catering Award ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2017
ซึ่ ง ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ โดย บริ ษั ท สกายแทรกซ์
(Skytrax, 2017) พบว่า สายการบินไทยได้รับการ
จัดอันดับที่ไม่แน่นอน เมื่อมองภาพรวมในระยะเวลา
ช่วง 8 ปียอ้ นหลัง แสดงให้เห็นถึงความไม่คงเส้นคงวา
ของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ แม้ว่าในปีปัจจุบัน
(ค.ศ. 2017) สายการบินไทยจะได้รับการจัดลำ�ดับ
เป็นที่ 1 ก็ตาม ทั้งนี้ อาจตีความหมายรวมถึงกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินคู่แข่งอื่นๆ
เช่น Turkish Airlines ซึ่งใช้กลยุทธ์ในการจับคู่ธุรกิจ
เข้าร่วมกิจการกับ บริษัท DO & CO แคเทอริ่ง ทำ�ให้
สามารถบริหารจัดการสายการผลิตด้านบริการอาหาร
บนเครื่องบินให้มีคุณภาพที่ดีสม่ำ�เสมอ และมีความ
น่าสนใจสูง ทั้งนี้ หากลูกค้าของสายการบินไทยได้รับ
คุณภาพของการให้บริการที่ไม่เท่ากันและสม่ำ�เสมอ

ในแต่ละเที่ยวบิน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำ�
ความภักดีต่อตราสินค้า และเปลี่ยนไปใช้การบริการ
ของสายการบินคูแ่ ข่ง ส่งผลให้สายการบินไทยสูญเสีย
โอกาสในการดำ�เนินการทางธุรกิจ และลดการครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาด
ทั้งนี้ การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
นับว่าเป็นอันดับแรกทีล่ กู ค้าให้ความสำ�คัญ สายการบิน
ใดที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจ เสิ ร์ ฟ อาหารมากกว่ า
และรสชาติของอาหารถูกปากผู้โดยสารทุกชั้นที่นั่ง
จะถูกเลือกใช้บริการในอันดับต้นๆ ส่งผลให้สายการบิน
หลายแห่ ง ถึ ง กั บ มี ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นบริ ก ารอาหารเป็ น
จุดขายสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเพื่อการแข่งขัน
เพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ของตลาดเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มาใช้ บ ริ ก าร
สายการบิ น ของตน และเกิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
ในปั จ จุ บั น สายการบิ น ไทยในเส้ น ทางสายเอเชี ย
ภู มิ ภ า ค เ ผ ชิ ญ กั บ ก า ร แข่ ง ขั น ที่ สู ง ม า ก แ ล ะ
ความท้ า ทายในการปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารอาหาร
บนเครื่ อ งบิ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ที่หลากหลายของลูกค้า สายการบินไชน่าอีสเทิร์น
(China Eastern Airlines) สายการบิ น ไชน่ า
เซาเทิรน์ (China Southern AIrlines) และแอร์เอเชีย
มี ก ารเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ในเส้ น ทางนี้ และมี
ส่ ว นแบ่ ง การตลาดอยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 11-13
(Center for Aviation, 2013) สายการบินไทย
ครองส่วนแบ่งการตลาดของเส้นทางนี้ถึงร้อยละ 21
มีการเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 3 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ในขณะที่ ส ภาพตลาดโดยรวมมี อั ต ราการเติ บ โต
กว่ า ร้ อ ยละ 60 ซึ่ ง งานวิ จั ย ฯ นี้ จ ะทำ � การศึ ก ษา
ในเส้ น ทางสายเหนื อ โดยเจาะจงที่ เ ส้ น ทางบิ น
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จำ�นวน 6 จุดบิน
ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา คุนหมิง เฉินตู และ
เซี่ยเหมิน ซึ่งในปัจจุบันสายการบินไทยทำ�การบิน
รวมมากกว่า 60 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และนับว่า
เป็ น เส้ น ทางที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ฯ อี ก ทั้ ง มี
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของฐานลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

47

เนื่อง (บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน), 2558)
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การบิ น ไทยได้ รั บ รางวั ล สายการบิ น
ที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบที่สุดประจำ�ปี 2560 ซึ่ง
ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2
จากรายงานของกรมการท่องเทีย่ ว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
พบว่า จำ�นวนผู้โดยสารจากประเทศจีนที่เดินทางมา
ประเทศไทยมีจำ�นวนเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 74
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำ�นวนผู้โดยสารที่เดินทาง
เข้า-ออกจากประเทศจีนผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ
นั้น เติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 81 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว หากสายการบินไทยสามารถรักษาฐานลูกค้า
เดิมไว้ อีกทั้งแสวงหาโอกาสในการทำ�ธุรกิจกับลูกค้า
กลุ่มใหม่ๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆ เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ก็เป็น
ที่น่าเชื่อได้ว่าจะสามารถนำ�พาให้บริษัทฯ สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง (Sustainable Growth) ท่ามกลางสภาวะ
ตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรงและมีการแข่งขันสูงจาก
กลุม่ ธุรกิจสายการบินทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
การบริการบนเครือ่ งบินของสายการบินไทย
นั้น แบ่งได้ 4 ชั้นบริการ ได้แก่ชั้นหนึ่ง (Royal First
Class) ชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) ชั้นประหยัด
พรีเมี่ยม (Premium Economy) และชั้นประหยัด
(Economy Class) ทั้งนี้ ในแต่ละชั้นบริการจะมี
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงลักษณะการบริการที่แตกต่างกัน
ออกไป ผลิตภัณฑ์และการบริการในชั้นประหยัด
ลูกค้าจะได้รับ อาทิเช่น น้ำ�หนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการเลือกทีน่ งั่ การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง และการบริการอาหาร
พิเศษ เช่น อาหารมังสวิรตั ิ อาหารประจำ�ศาสนา หรือ
อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้ทำ�การศึกษาในส่วน
การบริการในชั้นประหยัดเท่านั้น
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วัตถุประสงค์
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบนเครื่ อ งบิ น สายการบิ น ไทย
ชั้นประหยัด บนเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่ อ นำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบน
เครือ่ งบินของสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด บนเส้นทาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นำ � ผลการวิ จั ย เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารบนเครื่องบินสาย
การบินไทยให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า
2. เกิดนวัตกรรมของสินค้าและการบริการ
ด้านอาหารรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในปัจจุบัน
3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กบั
องค์กรเพื่อให้มียอดขายและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
4. เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งในการวิ จั ย ในการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบนสายการบิ น สำ � หรั บ
นักวิจัยและผู้ที่สนใจทั่วไป
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: การสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารบนเครือ่ งบินของสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
ในขั้นตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ลูกค้าของสายการบินไทย สัญชาติไทย และ
กลุ่มที่ 2 ลูกค้าของสายการบินไทย สัญชาติเอเชีย
(Asian) เพศชาย หรือหญิง มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
เคยใช้บริการสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
ตัดสินใจ เลือกผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญกลุ่มนี้ เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญข้างต้น เป็นตัวแทนช่วงอายุผู้ใช้การ
บริการของสายการบินไทย บนเส้นทางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนี้
เครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นงานวิ จั ย ได้ แ ก่ ปากกา
กล้ อ งถ่ า ยภาพ สมุ ด บั น ทึ ก อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก เสี ย ง
โทรศัพท์ รายการอาหาร และแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างซึ่งประเด็นเนื้อหาคำ�ถามแบ่งเป็น 5 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ ส่วนที่
2 ข้อมูลของอาหารไทย ชนิด อาหารจานหลัก ส่วนที่
3 ข้อมูลของหวานชนิด ขนมไทย ส่วนที่ 4 ข้อมูลของ
อาหารตะวันตกชนิด อาหารจานหลัก และส่วนที่ 5
ข้อมูลของหวานชนิด ของหวานจากต่างประเทศ
โดยมีประเด็นการถามถึงความต้องการของแหล่ง
พลังงานหลัก วัตถุดบิ ชนิดของผัก วิธกี ารปรุงสุก และ
ลักษณะภายนอกเมื่อใช้วิธีการประเมินจากประสาท
สัมผัส เช่น ด้านรสชาติ ด้านการมองเห็น ด้านการได้
กลิ่น และด้านการสัมผัส
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก โดยใช้ คำ � ถาม
สัมภาษณ์แบบโครงสร้าง ซึง่ เป็นลักษณะเป็นทางการ
โดยกำ�หนดคำ�ถามออกเป็นประเด็นให้สอดคล้องกับ
เรือ่ งทีท่ �ำ วิจยั มีการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ และ
ใช้คำ�ถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความ
เชือ่ มัน่ ไว้วางใจ ในการให้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการและจะหยุด
สัมภาษณ์เมื่อข้อมูลอิ่มตัว (Fusch & Ness, 2015)
และตรวจสอบข้อมูลสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญหลังจากทีท่ �ำ การสัมภาษณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555) เพื่อนำ�
ข้อมูลทีไ่ ด้มาสร้างรายการอาหาร และประเด็นคำ�ถาม
เพื่อใช้ประกอบการสนทนากลุ่มต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนือ้ หา (Conventional Content Analysis)
ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการวิ เ คราะห์ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง
ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การจั ด กลุ่ ม ความหมายของข้ อ มู ล ซึ่ ง
ถูกจัดเรียงเป็นประเด็นต่างๆ จัดหมวดหมู่ แสดงข้อมูล
จากนั้นจึงตีความ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่ อ นำ � มาซึ่ ง ข้ อ สรุ ป แนวคิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
(เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555)
ขั้นตอนที่ 2: การสนทนากลุ่ม
เพื่ อ นำ � เสนอแนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
บนเครื่องบิน
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าของ
สายการบินไทย สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง มี
อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป เคยใช้บริการสายการบินไทย
ชั้นประหยัด บนเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปีทผี่ า่ นมา เป็น
จำ�นวน 4 คน และ 2) กลุ่มลูกค้าของสายการบินไทย
สัญชาติเอเชีย (Asian) เพศชายหรือหญิง มีอายุตั้งแต่
22 ปีขนึ้ ไป เคยใช้บริการสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด
บนเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างน้อย 1 ครัง้
ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จำ�นวน 4 คน รวม
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ จำ�นวน 8 คน (อรุณี อ่อนสวัสดิ์,
2551) จากการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญกลุม่ นี้ เนือ่ งจาก
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญข้างต้น เป็นตัวแทนช่วงอายุผใู้ ช้
การบริการของสายการบินไทยที่เดินทางในเส้นทาง
สาธารณรัฐประชาชนจีนนี้
เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ซึ่ ง ได้ นำ � ข้ อ สรุ ป ประเด็ น จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก มาสร้างบทสัมภาษณ์ โดย
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ (Key Informants) จำ�นวน 8 คน
ทำ�การสนทนาโต้ตอบในกลุ่มภายใต้ประเด็นที่ผู้วิจัย
กำ�หนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อให้ได้
รับข้อมูลที่เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
บนเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้วิจัยได้กำ�หนดประเด็น
ในการสนทนากลุ่ม เช่น ในประเด็นของอาหารไทย
จานหลัก ได้แก่ ความชอบ และความต้องการใน
การเลื อ กรั บ ประทาน และความต้ อ งการใน
การปรับปรุงเพิม่ เติม อีกทัง้ หากรายการอาหารชนิดนี้
ถูกนำ�มาบริการบนชั้นประหยัดของสายการบินไทย
ในเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ
จะเลือกรับประทานหรือไม่ โดยมีเครื่องมือที่นำ�มาใช้
ได้แก่ โทรศัพท์ ปากกา กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บนั ทึก
เสียง สมุดบันทึก และรายการอาหาร
การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนือ้ หา (Conventional Content Analysis)
ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการวิ เ คราะห์ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง
ผู้วิจัยได้ทำ�การจัดกลุ่มความหมายของข้อมูลซึ่งถูก
จัดเรียงเป็นประเด็นต่างๆ จัดหมวดหมู่ แสดงข้อมูล
จากนั้นจึงตีความ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่ อ นำ � มาซึ่ ง ข้ อ สรุ ป แนวคิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
(เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการ
วิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารบนเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด บน
เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน
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1. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
สำ�คัญชาวไทย จำ�นวน 13 คน ต้องการให้มกี ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารบนเครื่องบินของสายการบินไทย
ชั้นประหยัด เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
ด้านอาหารไทย ต้องการใช้เนื้อสัตว์ประเภท
เนื้อขาว เช่น หมู ไก่ หรือปลา มาประกอบอาหาร
โดยเน้นใช้แหล่งพลังงานหลักจากข้าว ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานที่คนไทยส่วนมากนึกถึง และใช้ผักใบเขียว
มาประกอบอาหาร วิธกี ารปรุงใช้วธิ กี ารผัด ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สำ�คัญต้องการให้พัฒนาในเรื่องของรสชาติอาหาร
ซึ่งต้องเป็นรสชาติกลางๆ ที่ไม่โดด หรือจัดจ้านจน
เกินไป อีกทั้งเนื้อสัตว์ที่นำ�มาประกอบอาหารต้องมี
ลักษณะนุ่ม ไม่เหนียว หรือแข็ง เมื่อประเมินประสาท
สัมผัสด้านการมองเห็น ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญต้องการให้
พัฒนาในเรื่องของการจัดวางอาหาร ที่มีลักษณะแบ่ง
เป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจะไม่ทำ�ให้น้ำ�จาก
เครื่องแกงมาปะปนกับข้าวสวย ซึ่งจะทำ�ให้ข้างแฉะ
ไม่น่ารับประทาน และเมื่อประเมินประสาทสัมผัส
ด้านการได้กลิ่น ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญต้องการได้กลิ่น
ความหอมจากเครื่องปรุงรส เป็นอันดับแรก
ด้ า นอาหารตะวั น ตก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ
ต้องการให้ใช้ เนื้อหมู เป็นวัตถุดิบส่วนผสมหลัก และ
ใช้แหล่งพลังงานหลักจากเส้นพาสต้า หรือมันฝรั่ง
ใช้ผักบรอกโคลี มาประกอบอาหาร โดยใช้วิธีการย่าง
เมื่ อ ถามถึ ง การประเมิ น ประสาทด้ า นการสั ม ผั ส
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญต้องการให้เนื้อสัตว์ที่นำ�มาปรุงมี
ความนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง และมีรสชาติเป็นกลางๆ
ไม่จัดเกินไป และต้องการกลิ่นที่มาจากเครื่องปรุงรส
เมือ่ ถามถึงความต้องการด้านการมองเห็น ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สำ�คัญต้องการให้จดั วางอาหารเป็นระเบียบ แยกแยะ
เนื้อสัตว์ ผัก และเส้นพาสต้า

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 1 สรุปความต้องการของผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญชาวไทย ด้านอาหารไทย และอาหารตะวันตก จานหลัก
ชนิดของ
อาหาร

วัตถุดิบ
ส่วนผสม
หลัก

อาหารไทย เนื้อขาว เช่น
เนื้อไก่ หมู
หรือปลา

อาหาร
ตะวันตก
จานหลัก

เนื้อหมู

ประเภท
ของ
แหล่ง
พลังงาน

ประเภท
ของผัก

วิธีการ
ปรุงสุก

ข้าว

ผักใบเขียว

วิธีการผัด มีลักษณะนุ่ม
ไม่เหนียว

รสชาติ
กลางๆ

มีการ มีกลิ่นหอม
จัดวางเป็น จากเครื่อง
ระเบียบ
ปรุงรส
มีสัดส่วน
ไม่ปนกัน

เส้นพาสต้า ผักบรอกโคลี วิธีการย่าง มีลักษณะนุ่ม
หรือมันฝรั่ง
ไม่แข็ง
กระด้าง

รสชาติ
กลางๆ
ไม่จัด
เกินไป

มีการ มีกลิ่นหอม
จัดวางเป็น จากเครื่อง
ระเบียบ
ปรุงรส
มีสัดส่วน
ไม่ปนกัน

ด้านขนมไทย ต้องการเป็นขนมประเภทแห้ง
ผ่านกรรมวิธีการปรุงโดยการนึ่ง โดยใช้ส่วนผสมหลัก
จากแป้งเป็นวัตถุดิบหลัก ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ ต้องการ
ขนมไทยทีม่ คี วามนุม่ เป็นอันดับแรก และเมือ่ ประเมิน
ด้านการสัมผัสรสหวาน เป็นรสชาติที่ต้องการ ด้าน
การประเมินการมองเห็น พบว่า ต้องการขนมไทยที่
มีคุณภาพดี มีการจัดวางที่เหมาะสม และมีกลิ่นหอม
จากการอบควันเทียน

การประเมิน การ
โดยใช้
ประเมิน
ประสาท
โดยใช้
สัมผัส
รสชาติ

การ
การ
ประเมิน ประเมิน
โดยใช้
โดยใช้
การ การได้กลิ่น
มองเห็น

ด้านขนมหวานจากต่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูล
สำ�คัญต้องการเป็นขนมอบ โดยใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ
ส่วนผสมหลัก เมื่อถามถึงประสาทสัมผัสด้านรสชาติ
ต้องการให้มีรสหวาน มีลักษณะนุ่ม และมีกลิ่นหอม
จากวัตถุดิบหลัก โดยต้องการการจัดวางในภาชนะ
ที่ เ หมาะสม และจั ด วางเป็ น ระเบี ย บ ดู ส ะอาด
น่ารับประทาน
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ตารางที่ 2 สรุปความต้องการของผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญชาวไทย ด้านขนมไทย และขนมหวานจากต่างประเทศ
ชนิดของ
ขนมหวาน

ประเภท

วัตถุดิบ
ส่วนผสม
หลัก

วิธีการ
ปรุงสุก

การประเมิน การประเมิน
โดยใช้
โดยใช้รสชาติ
ประสาท
สัมผัส

ขนมไทย

แห้ง

แป้ง

วิธีการนึ่ง

ความนุ่ม

ขนมหวานจาก
ต่างประเทศ

แห้ง

แป้ง

วิธีการอบ

ความนุ่ม

2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญกลุม่ ที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ
ชาวต่างชาติตอ้ งการให้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
บนเครื่องบินของสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้น
ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
ด้านอาหารไทย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
ต้ อ งการเนื้อ ไก่ เป็นวัตถุดิบส่วนผสมหลัก แหล่ ง
พลังงานหลักจากข้าว หรือประเภทเส้น โดยใช้ผัก
ใบเขียวมาประกอบอาหาร เมื่อถามถึงวิธีการปรุงสุก
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญต้องการให้ใช้วิธีการผัด ซึ่งอาหาร
ควรมีรสชาติเข้มข้น หรือรสจัด เมื่อประเมินด้าน
การสัมผัส ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ ต้องการในเรื่องความนุ่ม
ของเนือ้ สัตว์ทนี่ �ำ มาประกอบอาหาร อีกทัง้ ต้องการได้
กลิ่นจากเครื่องเทศในอาหารจานนี้ และเมื่อถามถึง
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การประเมิน
โดยใช้
การมองเห็น

การประเมิน
โดยใช้
การได้กลิ่น

รสชาติหวาน

มีคุณภาพดี

มีกลิ่นหอมจาก
วัตถุดิบหลัก

รสชาติหวาน

มีการจัดวาง
เป็นระเบียบ
ในภาชนะ
ที่เหมาะสม
ดูสะอาด
น่ารับประทาน

มีกลิ่นหอมจาก
วัตถุดิบหลัก

ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
ต้องการการจัดวางอาหารที่เป็นสัดส่วน แยกข้าว ผัก
และเนื้อสัตว์
ด้านอาหารตะวันตก ต้องการใช้เนื้อวัว เป็น
วัตถุดิบหลัก และใช้แหล่งพลังงานจากข้าว เมื่อถูก
ถามถึ ง ผั ก ที่ ใช้ ป ระกอบอาหาร ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ
ต้องการใช้ผักใบเขียวชนิดใดก็ได้ และใช้กรรมวิธี
การปรุงสุกด้วยการผัด รสชาติที่ต้องการ คือ รสชาติ
กลางๆ ไม่จัดจนเกินไป และต้องการได้กลิ่นจาก
วัตถุดบิ ส่วนผสมหลัก เมือ่ ถามประเมินด้านการสัมผัส
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ต้ อ งการให้ เ นื้ อ สั ต ว์ มี ค วามนุ่ ม
ไม่แข็งกระด้าง อีกทั้งต้องการอาหารที่มองเห็นแล้ว
เป็นระเบียบ สบายตา มีการจัดวางที่เป็นสัดเป็นส่วน
แยกระหว่างข้าว เนื้อสัตว์ และผัก เป็นต้น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 3 สรุปความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญชาวต่างประเทศ ด้านอาหารไทย และอาหารตะวันตก จานหลัก
ชนิดของ วัตถุดิบ ประเภท ประเภท
อาหาร ส่วนผสม ของ
ของผัก
หลัก
แหล่ง
พลังงาน

วิธีการ
ปรุงสุก

การประเมิน
การ
โดยใช้
ประเมิน
ประสาท
โดยใช้
สัมผัส
รสชาติ

อาหารไทย

เนื้อไก่

ข้าว
หรือ
เส้น

ผักใบเขียว วิธีการผัด มีลักษณะนุ่ม

รสชาติ
เข้มข้น
รสจัด

อาหาร
ตะวันตก
จานหลัก

เนื้อวัว

ข้าว

ผักใบเขียว วิธีการไผัด มีลักษณะนุ่ม
ไม่แข็ง
กระด้าง

รสชาติ
กลางๆ
ไม่จัด
เกินไป

ด้ า นขนมไทย ต้องการขนมประเภทแห้ ง
โดยใช้สว่ นผสมจากผลไม้ และผ่านกรรมวิธกี ารนึง่ ด้าน
รสชาติ ต้องการรสหวาน เมื่อถามถึงด้านการสัมผัส
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญต้องการความนุ่ม และกลิ่นหอม
ที่มาจากวัตถุดิบหลัก

การประเมินโดย การประเมิน
ใช้
โดยใช้
การมองเห็น การได้กลิ่น
มีการจัดวาง
มีกลิ่นหอม
เป็นสัดส่วน
จาก
แยกข้าว เนื้อสัตว์ เครื่องเทศ
และผัก
มีการ
จัดวาง
เป็นระเบียบ
มีสัดส่วน
ไม่ปนกัน

มีกลิ่นหอม
จาก
วัตถุดิบหลัก

ด้านขนมหวานจากต่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูล
สำ�คัญต้องการประเภทขนมอบ ใช้วัตถุดิบหลักจาก
แป้งและไข่ โดยต้องการความนุม่ และมีกลิน่ หอมจาก
วัตถุดิบหลัก เมื่อถามถึงการประเมินประสาทสัมผัส
ด้านรสชาติ ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญต้องการ รสชาติหวาน
อีกทั้งขนมต้องมีการจัดวางที่เป็นสัดส่วน มีระเบียบ
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และมูลค่าเพิ่ม
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ตารางที่ 4 สรุปความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญชาวต่างประเทศ ด้านขนมไทย และขนมหวานจากต่างประเทศ
ชนิดของ
ขนมหวาน

ประเภท

วัตถุดิบ
ส่วนผสม
หลัก

วิธีการ
ปรุงสุก

การประเมิน การประเมิน
โดยใช้
โดยใช้
ประสาท
รสชาติ
สัมผัส

ขนมไทย

แห้ง

ผลไม้

วิธีการนึ่ง

ความนุ่ม

ขนมหวาน
จาก
ต่างประเทศ

แห้ง

แป้งและไข่

วิธีการอบ

ความนุ่ม

จากนั้ น ทำ � การนำ � ข้ อ มู ล สรุ ป ที่ ไ ด้ รั บ จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก ไปสร้างเป็นรายการอาหาร
ประเภทต่ า งๆ ดั ง นี้ รายการอาหารไทยชนิ ด
จานหลัก 3 รายการ ได้แก่ 1) ไก่ผัดขมิ้นใบมะกรูด
พริกชี้ฟ้า กับข้าวหอมมะลิ 2) ไก่ผัดเส้นบุกต้มยำ�แห้ง
ผักกาดขาวและมะเขือเทศ 3) ผัดปลากะพงหัน่ เต๋ากับ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แครอท ข้าวโพด และถั่วลันเตา
กับข้าวญี่ปุ่น รายการขนมไทย 3 รายการ ได้แก่
1) ขนมมะพร้าวแก้ว 2) ขนมบุหลันดั้นเมฆ และ
3) ขนมกล้วยนึง่ โรยมะพร้าว รายการอาหารตะวันตก
ชนิดจานหลัก 3 รายการ ได้แก่ 1) ลูกชิ้นเนื้อบดข้าว
อาบอริโอ ผักชีฝรัง่ ซอสครีมมะนาว 2) เนือ้ หมูหนั่ บาง
ปรุงแบบอิตาเลี่ยน ซอส เนย มาซาล่า และ 3) เนื้อ
สันในย่าง ซอสเพสโต้ซลั ซ่า หน่อไม้ฝรัง่ กับมันฝรัง่ อบ
รายการขนมหวานตะวั น ตก 3 รายการ ได้ แ ก่
1) ทารต์ไข่ 2) เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม ซอสวานิลลา
และ 3) เค้กเนย ซอสราสเบอร์รี่

54

การประเมิน
โดยใช้
การมองเห็น

การประเมิน
โดยใช้
การได้กลิ่น

รสชาติหวาน

จัดวางเป็น
สัดส่วน

มีกลิ่นหอมจาก
วัตถุดิบหลัก

รสชาติหวาน

มีการจัดวาง
เป็นระเบียบ
เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจ
และมูลค่าเพิ่ม

มีกลิ่นหอมจาก
วัตถุดิบหลัก

ส่วนที่ 2 นำ�เสนอผลิตภัณฑ์อาหารจากการ
สนทนากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ จำ�นวน 8 คน ประกอบ
ไปด้วยชาวไทย จำ�นวน 4 คน และชาวต่างชาติ จำ�นวน
4 คน พบว่า ด้านอาหารไทยจานหลัก ผู้ให้ข้อมูล
สำ � คั ญ ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กไก่ ผั ด ขมิ้ น กั บ ข้ า วหอมมะลิ
เพื่อบริการในเส้นทางดังกล่าว และเสนอแนะทาง
เลื อ ก โดยการใช้ ข้ า วกล้ อ ง แทนข้ า วหอมมะลิ
เพือ่ เน้นเรือ่ งของการใส่ใจสุขภาพมากยิง่ ขึน้ หรืออาจ
เปลีย่ นเป็นเส้นบะหมี่ ด้านขนมไทย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ
ส่วนใหญ่เลือกขนมบุหลันดั้นเมฆ และขนมกล้วยนึ่ง
โรยมะพร้าว ขึน้ บริการ และเสนอแนะ ขนมน�้ำ ดอกไม้
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นตัวเลือก อีกทั้งยัง
สามารถดัดแปลงจากขนมกล้วยนึ่ง เป็นข้าวเหนียว
มะม่วง ข้าวเหนียวตัดมะม่วง หรือขนมเค้กมะม่วง
ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ด้านอาหารตะวันตกจานหลักจากต่างประเทศ
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญส่วนใหญ่เลือกเนื้อหมูห่ันบาง ปรุง
แบบอิตาเลี่ยนซอสเนย มาซาล่า และเนื้อสันในย่าง
ซอสเพสโต้ซลั ซ่าหน่อไม้ฝรัง่ กับมันฝรัง่ อบ นำ�ขึน้ บริการ
และเสนอแนะทางเลือกโดยเสิร์ฟขนมปังกับรายการ
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เนื้อหมูปรุงแบบอิตาเลี่ยน และเปลี่ยนจากเนื้อสันใน
เป็นเนื้อหมูคุโรบูตะ เพื่อเพิ่มความหลากหลายแก่
รายการอาหาร ด้านขนมหวานจากต่างประเทศผู้ให้
ข้อมูลสำ�คัญส่วนใหญ่เลือกเค้กเนย ซอสราสเบอรี่
ขึน้ บริการ และเสนอแนะให้แยกซอสราสเบอร์รี่ ใส่ถงุ
แยกออกมาต่างหาก จัดวางไว้ขา้ งภาชนะของขนมเค้ก
อภิปรายผล
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญชาวไทย ต้องการอาหาร
ไทยจานหลัก ประเภทข้าวที่มีวัตถุดิบส่วนผสมจาก
เนื้อสัตว์สีขาว เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา
เป็นต้น โดยต้องการอาหารไทยทีม่ รี สชาติเป็นกลางๆ
อีกทัง้ ต้องการให้มกี ารจัดวางอาหารอย่างเป็นระเบียบ
สวยงาม ดูน่ารับประทาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ให้
ข้อมูลสำ�คัญชาวไทยคุ้นเคยกับการรับประทานข้าว
อีกทั้งการรับประทานสัตว์เนื้อขาว เช่น เนื้อไก่ หรือ
เนื้ อ ปลา สามารถย่ อ ยง่ า ย ประกอบกั บ ชาวไทย
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ค่ อ ยนิ ย มรั บ ประทานเนื้ อ วั ว และ
การจัดวางอาหารอย่างเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน
นอกจากจะทำ�ให้อาหารดูสวยงามน่ารับประทานแล้ว
(Presentation) ยังช่วยรักษาคุณภาพของข้าวไม่ให้
แฉะจนเกินไป ทั้งยังไม่ทำ�ให้เมล็ดข้าวลงไปปะปน
ในน้ำ�แกง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สม่ำ�เสมอในการให้
การบริการ อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญชาวต่างชาติ
มีความต้องการให้อาหารไทยมีรสชาติเข้มข้น จัดจ้าน
ในขณะที่ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ชาวจี น เห็ น ว่ า ผลไม้
สามารถใช้แทนขนมหวานได้เป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้อง
กับ Namukasa (2013) ทีว่ า่ สายการบินควรพิจารณา
พัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น
คุ ณ ภาพของอาหาร ความสะดวกสบาย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของเพศ
อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ของผู้โดยสาร
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการศึกษาต่อในขั้นตอนที่ 2
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ นำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบน
เครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น ไทยชั้ น ประหยั ด บน
เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเด็นการ

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ และการร่วมประเมิน
โดยลูกค้า (Concept Development & Concept
Testing) โดยผู้วิจัยได้ทำ�การสำ�รวจความต้องการ
ของผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ ชาวไทย และชาวต่างประเทศ
รวม จำ�นวน 8 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญได้เสนอแนะ ประเด็น
ของอาหารไทยจานหลักให้เปลี่ยนจากข้าวหอมมะลิ
เป็นข้าวกล้อง และจากเส้นบะหมี่ เป็นเส้นบะหมี่
เพือ่ สุขภาพ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบนั กระแส
การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก และผู้บริโภคใส่ใจดูแลตนเอง อีกทั้งเลือก
รับประทานอาหารทีต่ รงกับความต้องการ และวิธกี าร
ใช้ชีวิต (Lifestyle) เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ เวทย์
นุชเจริญ (2559) ทีก่ ล่าวว่า อาหารสุขภาพในปัจจุบนั
เป็น Mega-Trend ที่กำ�ลังได้รับความสนใจมาก และ
ส่งผลทำ�ให้พฤติกรรมการเลือกของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป
ในประเด็นของขนมหวานจากต่างประเทศ
ที่ต้องการให้จัดซอสราสเบอร์รี่ แยกใส่ถุงต่างหาก
แทนการราดลงไปบนขนมเค้ ก เลย ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ให้ น้ำ� หนั ก เรื่ อ งของรู ป
แบบการนำ�เสนอ (Presentation) ความสวยงาม
น่ารับประทานของขนมหวาน การราดซอสไว้ก่อน
อาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ และคุณภาพของขนมเค้ก
ได้ ดั ง นั้ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ จึ ง แนะนำ � ให้ นำ � ซอส
บรรจุห่อวางแยกไว้ข้างๆ ภาชนะที่บรรจุขนมเค้ก
ซึ่ ง สายการบิ น ไทยยั ง ไม่ เ คยนำ � เสนอการบริ ก าร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รู ป แบบนี้ ม าก่ อ น สอดคล้ อ งกั บ
ศิ ว พงษ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2557) ที่ ว่ า การสร้ า ง
คุณค่าร่วมกัน (Value Co-Creation) ของลูกค้า
กับองค์กร เป็นกระบวนทัศน์การตลาดที่ตระหนัก
ถึ ง พลั ง ของลู ก ค้ า และมี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย
ความสำ�เร็จของธุรกิจ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมิใช่เป็น
เพี ย งแค่ ค วามจำ � เป็ น ที่ ต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
พั ฒ นา แต่ ถื อ เป็ น โอกาสขององค์ ก รในการสร้ า ง
กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจ
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า ลูกค้าที่เดินทาง
ในชั้นประหยัด เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความต้ องการที่ห ลากหลาย ดังนั้น ควรนำ� เสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของ
ผู้บริโภค นับเป็นโอกาสดีของสายการบินที่จะปรับ
กลยุ ท ธ์ ใ นเชิ ง รุ ก และกลยุ ท ธ์ ก ารหารายได้ เ สริ ม
(Ancillary Revenue) ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้ง
เปลี่ ย นมุ ม มองเพื่ อ ตระหนั ก ถึ ง ความต้ อ งการที่
หลากหลายของผูบ้ ริโภค (Kollau, 2016; Sorensen,
2013) ทั้งนี้ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำ�การศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาหารบนสายการบินไทย
ชั้นธุรกิจ เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน และควร
ทำ � การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบน
เส้ น ทางเดี ย วกั น กั บ สายการบิ น คู่ แ ข่ ง เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด
ในเส้ น ทางสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น นี้ และควรมี
การศึกษากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารบนเครื่องบินของ
สายการบินชัน้ นำ�อืน่ ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์
ที่ใช้ เพื่อนำ�ผลที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดกับองค์กร
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