
 

 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 
การดำเนินการศึกษาตามแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

ย ่านตลาดอาหารกลางค ืนในเขตค ูเม ืองเก ่าจ ังหว ัดเช ียงใหม่  เพื ่อยกระดับการท่องเท ี ่ยว 
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งอธิบายและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น  
องค์ความรู ้ด ้านการท่องเที ่ยว ด้านมาตรฐานสุขาภิ บาลอาหาร ด้านการออกแบบแผงลอย  
รูปแบบตลาดโดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้านสื่อออนไลน์และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากการศึกษา
ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
4.1 ข้อมูลด้านบริบทของการท่องเที่ยวตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

4.1.1 การวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจของของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
   แนวโน้มนักท่องเที่ยวในปี 2563 นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเที่ยวไทยยังคง

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภาพรวมช่วงแรกของต้นปี แม้ว่าได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์
โลก เศรษฐกิจของหลายประเทศที่ เติบโตต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ ่งจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที ่ยว 
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 10.3 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที ่ยว 102,300 ล้านบาท  
แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กำลังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดของประเทศ
ไทยรวมทั้งเชียงใหม่ และมลพิษจาก PM2.5 ในช่วงหน้าร้อน จนทำให้ที ่นี ่กลายเป็นเมืองที ่มี  
ค่า PM2.5 สูงที่สุดในโลกสร้างความตึงเครียดทางการค้า และการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็น
ปัจจัยบั่นทอนบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยว แต่จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ผลักดันการเติบโตทางการท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งโดยการ 
ออกมาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง การทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ทดแทนตลาดที่ชะลอตัว  
การแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้ในภาพรวมปีนี้ 
กระทรวงการท่องเที ่ยวและการกีฬา (2563) คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที ่ยวเข้าไทยประมาณ  
39.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 1.96 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 4 

ภาคท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีตลาดอาหารกลางคืน รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลาย มีร้านอาหาร ที่มีชื ่อเสียงจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาว ต่างประเทศ จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก  ในด้านสินค้าและ 
การบริการนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งในด้านสินค้าและการบริการเชิงท่องเที่ยว หลายรูปแบบ 
ที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว   
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ในหลายรูปแบบ อาทิ (1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บน
พื้นฐานวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็น เอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน (2) การท่องเที่ยวแบบ
พำนักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพักผ่อนหย่อนใจ  เนื่องจาก
เชียงใหม่เป็นสถานที ่การพักผ่อนที ่ครบรูปแบบทั ้งในรูปแบบธรรมชาติ และในรูปแบบเมือง   
(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้  
วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งจากการท่องเที ่ยว เพื ่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือ  
การบำบัดรักษาฟื ้นฟูสุขภาพ เป็นต้น  (4) การท่องเที ่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) 
หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเป็นการท่องเที ่ยวที่ เน้นให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษายังสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ (5) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและ
สัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพ และความพร้อมในการเป็น MICE City 

4.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยว 
  จำนวนนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ จำนวน 

10,820,564 คน แยกเป็นชาวไทย  7,447,702 คน (-2.06%) ชาวต่างประเทศ 3,372,862 คน 
(3.51%) ลดลงจากปี 2561 จำนวน 42,586 คน (-0.39%) โดยมีค่าเฉลี ่ยการเติบโตของจำนวน
นักท่องเที่ยวรวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ (4.58%)   

 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยว และการกีฬา (2563) 
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4.1.3 บริบททางด้านพื้นที่การท่องเที่ยวตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่ 

    วัฒนธรรมสมัยก่อนของตลาดอาหารกลางคืนของชาวเชียงใหม่ตลาดแต่ละมุมเมืองจะ
มีกลิ่นอาย มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันกันไป การขายอาหารมากมาย น่าตาน่ากิน ไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นบา้น 
อาหารเหนือ ผลไม้สด ของกินเล่น ปัจจุบันการขายของตลาดอาหารกลางคืนของชาวเชียงใหม่เป็น  
2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้ามืดจนถึงตอนเย็น มีทั้งผักสดของฝากอาหารคาวหวานมากมาย ตอนเช้าจนถึง
สาย ๆ หน้าตลาดจะคลาคล่ำไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่วางกระบุง ตะกร้า กระจาดขายสินค้าที่ขนกันมา
จากบ้านจนเต็มหน้าตลาด ส่วนในช่วงกลางคืน มีอาหารขายอย่างคับคั่งเรียกได้ว่าเป็นตลาดโต้รุ่งของ
คนยามค่ำคืน ปัจจุบันเป็นตลาดโต้รุ่งที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินกันขวักไขว่มากมาย มีอาหาร
ขายหลายอย่าง เช่น ขนม อาหารเหนือ ผลไม้สด อาหารตามสั่ง ของกินเล่น น้ำปั่น ของฝาก ฯลฯ 

1) บริบทตลาดช้างเผือก ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสมเพชร 
เขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 5 ประตู 4 แจ่งเมืองเชียงใหม่ หนึ ่งในเอกลักษณ์ 

เมืองเชียงใหม่ที ่ไม่เหมือนใครคือ การมีคูเมืองล้อมรอบ และกำแพงเมือง ซึ ่งอดีตเป็นคูเมือง 
ที่ใช้ป้องกันข้าศึก และยังเป็นแหล่งประมงและแหล่งน้ำสำหรับเมืองเชียงใหม่ แม้ว่าในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาจะมีการบูรณะซ่อมแซมมาบ้างแล้วก็ตาม แนวกำแพงและประตูเมืองที่เห็นในปัจจุบันยังคงมี
เค้าโครงของแนวกำแพงสมัยโบราณอยู ่ ซ ึ ่งได้ร ับการขึ ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ  
ในปีพ.ศ. 2478 กำแพงเมืองและประตูเมืองเชียงใหม่มีความสำคัญ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่พิเศษ  
ในอดีตเมื่อพระมหากษัตริย์จะเสด็จเข้าเมืองจะต้องเข้าเมืองที่ประตูทางทิศเหนือซึ่งถือเป็นเดชเมือง 
ในการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ ้นแต่เดิมนั้น พงศาวดารโยนกกล่าวไว้ว่า เมื่อพญามังรายได้  
สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นแล้ว ได้ทรงขุดคูเมืองทั้งสี่ด้านนำเอาดินขึ้นมาถมเป็นแนวกำแพง โดยเริ่ม  
ขุดที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือคือแจ่งศรีภูมิอันเป็นทิศมงคลก่อน แล้วก่ออิฐขนาบสองข้างกัน 
ดินพังทลาย ข้างบนกำแพงปูอิฐตลอดแนวทำเสมาไว้บนกำแพงทั้งสี่ด้าน และประตูเมืองอีกทั้งสี่แห่ง 
คือ ประตูหัวเวียง(ช้างเผือก) ประตูท้ายเวียง(เชียงใหม่) ประตูท่าแพและประตูสวนดอก 

(1) ตลาดช้างเผือก 
 ประตชู้างเผือก เดิมมีชื่อว่า ประตูหัวเวียง เป็นประตูชั้นในด้านทิศเหนือ สมัยก่อน

เป็นประตูเอกของเมือง ในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก กษัตริย์จะเสด็จเข้าเมืองยังประตูนี้ ประตูนี้
เปลี่ยนชื่อในรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 1 เนื่องจากได้โปรดให้สร้าง
อนุสาวรีย์รูปช้างเผือกขึ้น ปัจจุบันมีตลาดอาหารกลางคืนใกล้เคียง ได้แก่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์, วัด
หัวข่วง, วัดโลกโมฬี, หอประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา, วัดอินทขิล (เชียงใหม่นิวส์: พ.ศ.2560)  

กำแพงเมืองเชียงใหม่มีสองชั้น คือ กำแพงชั้นในรูปสี่เหลี่ยมและกำแพงชั้นนอก
หรือกำแพงดิน กำแพงทั้งสองชั้นสร้างขึ ้นไม่พร้อมกันและมีความสำคัญไม่เท่ากัน กำแพงชั้นใน
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สันนิษฐานว่าสร้างขึ ้นในสมัยพระยามังราย เมื ่อครั ้งสถาปนาเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ.1839  
ส่วนกำแพงชั ้นนอก สันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 บริเวณกำแพงเมืองชั้นใน 
ประกอบด้วยประตูเมือง 5 ประตู ได้แก่ ประตูหัวเวียง หรือ ประตูช้างเผือก อยู่ทางทิศเหนือของเมือง
ถือว่าเป็นประตูมงคล ในพิธีราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่  
จะเสด็จเข้ามาที่ประตูนี้ ประตูหัวเวียงเปลี่ยนชื่อมาเป็น ประตูช้างเผือกเมื่อประมาณพุทธศตวรรษ 
ที่ 23 เมื่อพญาแสนเมืองมาได้สร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือก 2 เชือกเป็นอนุสรณ์แก่มหาดเล็ก 2 คน  
ที่ช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจากภัยสงคราม แต่เดิมรูปปั ้นช้างเผือกทั ้ง 2 เชือกอยู ่ริมถนนโชตนา  
ด้านละเชือก สำหรับรูปปั้นช้างเผือกที่ตั้งในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิละ (เชียงใหม่นิวส์:
พ.ศ.2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 ตลาดช้างเผือก แผนที่ตลาดช้างเผือก 

 

ภาพที่ 4.3 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืนตลาดช้างเผือก 
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ภาพที่ 4.4 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืนตลาดช้างเผือก 
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(2) ตลาดประตูเชียงใหม่ 
  ตลาดประตูเชียงใหม่ หรือกาดประตูเช ียงใหม่ สร้างขึ ้น ในปี พ.ศ.2510  

โดยตระกูลกิติบุตรรุ่นที่ 3 คือ คุณจรัล กิติบุตร ซึ่งเป็นคหบดีที่มีกรรมสิทธิ์ฯ บนที่ดินส่วนใหญ่  
ของบริเวณนี ้ ถือเป็นตลาดที ่น่าหลงใหลอีกแห่งของเมืองเชียงใหม่ และมีความแตกต่างจาก 
ตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของราคาสินค้าจะย่อมเยากว่าตลาดใหญ่ ๆ ในตัวเมือง ประตูเชียงใหม่ 
ต้ังอยู่ทางด้านใต้ ในอดีตเป็นเส้นทางสำคัญระหว่างเชียงใหม่ไปเวียงกุมกามและลำพูน ในสมัย
ราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1804 – 2101) ทั้งเชียงใหม่ กุมกามและลำพูนตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำปิง
เช่นเดียวกัน การเดินทางจึงไม่ต้องข้ามแม่น้ำปิง ปัจจุบันเป็นจุดส่วนรวมนักท่องเที่ย ว และเป็น 
ศูนย์รวมขายอาหารตอนกลางคืน และมีตลาดอาหารกลางคืนใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดประตูเชียงใหม่ , 
วัดเจดีย์หลวง, วัดเจ็ดลิน, วัดช่างแต้ม, ถนนคนเดินวัวลาย(ทุกวันเสาร์) 

ภาพที่ 4.5 ตลาดประตูเชียงใหม่ แผนที่ตลาดประตูเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ 4.6 : การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 

ตลาดประตูเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 4.7 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 
ตลาดประตูเชียงใหม่ 
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(3) ตลาดสมเพชร 
  ตลาดสมเพชร หรือ กาดสมเพชร หรือ กาดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ฝั ่งคูเมืองด้านใน  

ก่อนถึงแจ่งศรีภูมิ เลยจากประตูท่าแพมาไม่ไกล ตลาดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตลาดแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นตลาด
โถงไม้เก่าแห่งเดียว ที ่ยังหลงเหลืออยู ่ในเชียงใหม่ โดยอายุ รวมของกลุ ่มอาคารอยู ่ที ่ 60-70 ปี  
ทำให้ตลาดแห่งนี้มีความงดงาม ทางด้านสิ่งปลูกสร้างที่มีความงดงามของ สถาปัตยกรรมของเชียงใหม่
ในอดีต และอีกความน่าสนใจคือ วิถีชีวิตชาวบ้านร้านตลาดในสมเพชร-ล่ามช้าง-เชียงมั่น ตลอดจน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาจับจ่ายเลือกซื้อวัตถุดิบสด ๆ ทั้งพืชผัก และผลไม้สด ในยามเช้า
เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ ตลาดมีที่พัก เกสต์เฮ้าส์ โรงแรมอยู่โดยรอบ หากมายามเช้า ๆ เดินจับจ่าย
โดยรอบตลาด ก็จะพบกับสินค้ามากมาย ทั้งพืชผักผลไม้สด ข้าวสารอาหารแห้ง วางเรียงรายให้ได้
จับจ่าย ทั้งชาวไทย ชาวจีน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ออกมาเลือกหาอาหารไปรับประทานกัน
อย่างคึกคัก ด้วยความเก่าแก่และเป็นย่านการค้าที่สำคัญ อีกทั้งยังคงความงดงามของโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม ทำให้ตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที ่มีความสวยงามของอาคาร ตึกราม บ้านช่อง  
น่ามาเดินเล่นศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมการกินของชาวเชียงใหม่ อีกทั้งชุมชนโดยรอบ
ตลาดได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงมีการจัด กาดหมั้ว ในทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื ่อให้ชาวชุมชน  
ได้นำสินค้ามาจำหน่าย โดยใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการแต่งกายชุดพื้นบ้าน  
มีกิจกรรมเล่าเรื่องราวของตลาดและชุมชน ให้ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การอนุรักษ์วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของชาวตลาดให้เป็นมรดกท่ียังมีชีวิตที่คนเชียงใหม่จะได้ภาคภูมิใจ  

ตลาดสมเพชรตั้งอยู่ใกล้กับประตูท่าแพ ประตูท่าแพอยู่ด้านทิศตะวันออกของ
เมืองบริเวณหน้าวัดแสนฝาง ที ่ชื่ อท่าแพ เพราะเป็นทางออกสู ่ท ่าน้ำแม่ปิ ง ในสมัยพระเจ้า 
อินทวิชยานนท์ เรียกชื่อประตูนี้ว่า ประตูท่าแพชั้นนอก เพราะความเจริญเติบโตของเมืองชื่อของ
ประตูท่าแพชั้นนอกจึงค่อย ๆ หายไป ประตูท่าแพจึงเหลือเพียงประตูเดียว ประตูหล่ายแคง หรือ
ประตูระแกง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พบหลักฐานในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึง ประตูนี้
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2313 เมื่อกองทัพธนบุรียกมาล้อมเมืองเชียงใหม่ ที่ชื่อหล่ายแคง เพราะบริเวณ  
ริมคูเมืองมีลักษณะลาดเท ในสมัยต่อมาจึงเรียกเพ้ียนมาเป็น ประตูระแกง ประตูขัวก่อม อยู่ทางทิศใต้ 
ปรากฏในหลักฐานโคลงมังทรารบเชียงใหม่ว่า สร้างขึ้นอย่างน้อยในปี พ.ศ.2158ประตูไหยา หรือ  
หายยา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงประตูไหยาเป็นครั้งแรกว่า 
พ.ศ.2270 เมื่อเทพสิงห์ยึดเมืองเชียงใหม่จากพม่าได้บุกเข้ามาทางประตูไหยา แต่ด้วยที่ตั้งของประตู
ไหยาอยู่ในทิศเดียวกับประตูแสนปุง เป็นตำแหน่งกาลกิณีเมือง จึงใช้เป็นทางเคลื่อนศพมาฌาปนกิจที่
สุสานหายยามาตั้งแต่โบราณ 
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อยู ่ใกล้กับบริเวณแจ่งหัวลิน เป็นแจ่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ที ่มาของชื่อ
เนื่องจากเป็นจุดรับน้ำจากห้วยแก้ว(ดอยสุเทพ) ผ่านราง(ลิน) ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของระบบน้ำประปา
แบบโบราณ เชื่อมต่อถนนสุเทพ ออกไปยังดอยสุเทพ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่ 
(สุรัสวดี อ๋องสกุล.2543) 

   

ภาพที่ 4.8 ตลาดสมเพชร แผนที่ตลาดสมเพชร 

 
ภาพที่ 4.9 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 

ตลาดสมเพชร ประตูท่าแพ 
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ภาพที่ 4.10 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 
ตลาดสมเพชร ประตูท่าแพ 

 4.1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมือง
เก่าจังหวัดเชียงใหม่  

  1) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
เดือนพฤศจิกายน 2563 มีนักท่องเที ่ยว ชาวไทยเดินทางท่องเที ่ยวในประเทศ 

จำนวน 13.10 ล้านคน-ครั้ง หดตัวร้อยละ 24.24 สร้างรายได้ 5.75 หมื่นล้านบาท หดตัวร้อยละ 
39.77 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยฟื้นตัว
ชัดเจนมากข้ึน แต่ยังคงขยายตัวต่ำกว่าช่วงเวลา เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ 
ภาพรวมภายในประเทศที่ยังไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่ แหล่งท่องเที่ยวในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัย และการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก จึงก่อให้เกิด
อุปสรรคในการท่องเที่ยว ในส่วนของจำนวนและรายได้สะสมของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยตั้งแต่
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
สะสมจำนวน 78.32 ล้านคน-ครั้ง หดตัวร้อยละ 49.17 มีรายได้สะสมจากการท่องเที่ยว 0.43 ล้าน
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 56.33 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

 จากการที ่ภาครัฐได้อนุญาตให้มีการผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นในเชิงจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
(ก.ย.- พ.ย.) หดตัวน้อยลงอยู่ ในช่วง ร้อยละ 20 – 35 ขณะที ่ ในเชิงรายได้หดตัวน้อยลงอยู่ 
ในช่วงร ้อยละ 40-50 แสดงให้เห็นว ่า การท่องเที ่ยวภายในประเทศฟ้ืนตัว ช ัดเจนมากขึ้น  
โดยนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย มีการเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ  

สำหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2563 จากข้อมูลสำนักข่าวไทยรัฐ 
(2563) คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นต่อเนื่อง โดยมีวันหยุดราชการพิเศษต่อเนื่อง 4 วัน ประกอบกับ 
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว (โครงการเราเที่ยวด้วยกัน/กำลังใจ) ซึ่งยังเหลือสิทธิอี กจำนวนมาก 
และขยายระยะเวลาไปจนถึง 31 มกราคม 2564 ขณะเดียวกันมาตรการบรรเทาค่าใช ้จ ่าย  
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(โครงการ คนละครึ่ง) ปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่ ง 8.5 แสนร้าน ผู้ใช้สิทธิ์ 9.49 ล้านคน 
กระตุ ้น ให้เกิดการใช้จ่าย 2.8 หมื ่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายสูงสุด มาจากกรุงเทพมหานคร สงขลา 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 4.11 ชื่อภาพแสดงจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก 
เดือนพฤศจิกายน 2563 

ที่มา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) 

 2) สถานการณ์โรค COVID-19 และทิศทาง การท่องเที่ยวโลก และเศรษฐกิจโลก  
 ในระหว ่างปี 2563 การระบาดของ โรค COVID-19 ย ังพบผู ้ต ิดเช ื ้อเพิ ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยตลาดหลักที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ ยว 10 ประเทศ ประกอบไปด้วย
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา รัสเซีย อิตาลี 
และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก  
ในปี 2561 นอกจากนั้นพบว่ากว่า 6 ใน 10 ของประเทศเหล่านี้มีจำนวนผู้ติดโรค COVID-19 มากกว่า 
1 ล้านคน ในแต่ละประเทศและกำลังประสบปัญหาความไม่แน่นอนของมาตรการควบคุมกิจกรรม  
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จากการระบาดของโรคดังกล่าว  

 อย่างไรก็ตาม องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้รายงาน
สถานการณ์ภาพรวมของมาตรการปิดพรมแดนในเดือนพฤศจิกายน โดยมีอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
สามารถดำเนินได้คล่องตัวมากขึ้น โดยยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีจุดหมายปลายทางที่ผ่อนคลายข้อจำกัด  
ในการเดินทางมากที่สุด ร้อยละ 91 เนื่องจากการผ่อนคลายข้อจำกัดระหว่างประเทศ สมาชิกเขต 
เชงเก้น (Schengen Area) ในขณะที ่เอเชีย – แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที ่มีการผ่อนคลายข้อจำกัด 
ในการเดินทางน้อยที่สุด ร้อยละ 33 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ในระดับโลก พบว่า จุดหมายปลายทางทั่วโลก



89 

 

มีการผ่อนคลายข้อจำกัด ในการเดินทาง ร้อยละ 73 (UNWTO/COVID – 19 RELATED TRAVEL 
RESTRICTIONS A GLOBAL REVIEW FOR TOURISM .2563) สอดคล้องกับ IMF ปรับประมาณ 
การเศรษฐกิจโลกในรอบเดือนตุลาคม หดตัวร้อยละ 4.40 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากที่ประมาณการ  
ในรอบเดือนมถิุนายน หดตัวร้อยละ 4.90 และในปี 2564 ประมาณการว่าจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 
5.20 ขณะเดียวกัน ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจในรอบเดือนตุลาคม
ที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย หดตัวร้อยละ 5.8 จากเดิมท่ีประมาณการว่าจะหดตัวร้อยละ 8.0 ในรอบเดือน
มิถุนายน และคาดว่าในปี 2564 จะกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.9 

3) ทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอาเซียน 
ที ่ผ ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจในกลุ ่มประเทศอาเซียนมาจาก 3 ส่วนที ่สำคัญ 

ประกอบด้วย การท่องเที ่ยว การส่งออก และ การย้ายถิ ่นของแรงงานในกลุ ่มประเทศอาเซียน  
ซึ ่งกำลังได้ร ับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะ 
ภาคการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศไทย มาเลเซียสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม  

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้อย จากมาตรการ 
การผ่อนปรนให้มีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศบางส่วน แต่เป็นไปในเชิงกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจ หรือการเมืองระหว่างประเทศเป็นหลัก ขณะที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเริ่มดำเนินการ
อย่างมีเงื่อนไข โดยมีมาตรการและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศปลายทาง ทั้งนี้ IMF ปรับ
ประมาณการเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมอาเซียน 
อยู่ด้วย โดยในภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียนปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้อย หดตัวร้อยละ 2.00 จากการ
ประมาณการในเดือนมิถุนายน หดตัวร้อยละ 3.40 และในปี 2564 ประมาณการว่าจะกลับมาขยายตัว
ที่ร้อยละ 6.20 เป็นไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อ่ืน ๆ ยกเว้นประเทศจีน
ที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

4) ทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
จากรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า เศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาส 3 ปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ -6.4 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2563 ที่หดตัว
ร้อยละ -12.1 (YoY) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และกำลังฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากทางการไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่า 
งมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาคธุรกิจบริการ สถานประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ สามารถกลับมา
ให้บริการได้ตามปกติภายใต้มาตรฐานการป้องกันทางสาธารณสุข รวมถึงมาตรการที่ทางภาครัฐได้
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ออกมาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2563 สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 6  

และคาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตประมาณร้อยละ 3.5-4.5 จากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก ที่เริ่มเห็นสัญญาณบวกของการบริโภคจากภาคเอกชน การเบิกจ่ายและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และขณะที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวจากตลาดนักท่องเที่ย วในประเทศ 
สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
อย ่างใกล ้ช ิด และผลจากประส ิทธ ิภาพการใช ้ว ัคซ ีนก ับประชาชนในบางประเทศ เ ช่น  
สหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ ่งหากผลของวัคซีน มีประสิทธิภาพ น่าจะส่งผลดีต่อทิศทางตลาด
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปี 2564  

 

ภาพที่ 4.12 แสดงการการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย รายไตรมาส ปี 2562-2563 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) 

5) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง 
ป ัญหาทางการเม ืองในป ี  2560 ย ังคงคล ้ายคล ึงก ับหลาย ๆ ปี  ท ี ่ผ ่ านมามี  

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตลอดจนการปฏิรูปประเทศยังคงไม่มั่นคง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ความยากจน ปัญหาการพัฒนาภาคธุรกิจ และการผลักดันให้เศรษฐกิจ
ของประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติยังคงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะปัญหาสำคัญยังอยู่ที่ความไม่เชื่อมั่น และ
ไม่ยอมรับจากนานาประเทศที่ประเทศไทยยังไม่กลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รัฐบาล 
ยังจัดตั้งคณะกรรมการที่มีชื ่อเป็นทางการว่า “คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ  
การปฏ ิรูปประเทศย ุทธศาสตร ์ชาต ิและการสร ้างความสาม ัคค ีปรองดอง หร ือ “ป.ย.ป”  
โดยมีกรรมการย่อย 4 ชุด คือ 1. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 2. คณะกรรมการ
เตร ียมการปฏิร ูปประเทศ 3. คณะกรรมการเตร ียมการสร ้างความสามัคคีปรองดอง และ  
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4. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมายที่จะดำเนินนโยบายให้เป็นไป
ตามกรอบยุทธศาสตร์ และสร้างการปรองดองแห่งชาติให้เสร็จภายใน 1 ปี การเสนอยุทธศาสตร์ 
การปรองดองของฝ่ายรัฐบาลทหารในครั้งนี้ จึงไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะประสบความสำเร็จยิ่งไป
กว่าครั้งที่ผ่านมา 

6) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 
ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า เป็นถนนที่มีผู้ค้าอาหารกระจายตัวอยู่ในพื้นที่

เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะตั้งขายรวมกันในบริเวณวัด อาหารที่ขายมีหลากหลายชนิดทั้งอาหาร
พื้นเมือง เช่น ข้าวซอย ขนมจีนน้าเงี้ยว ของว่างหรือของรับประทานเล่น รวมไปถึงอาหารนานาชาติ  
แต่พบว่า อาหารท้องถิ่นมีขายอยู่เป็นจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น  ๆ อย่างไรก็ตาม 
อาหารที่ขายบนถนนคนเดินส่วนใหญ่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที ่ยว ทำให้ขายดีและมีลูกค้า 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่จะไม่ใช่อาหารท้องถิ่น แต่อาหารบางชนิด เช่น หอยครก 
น้าพริก ลูกชิ้นลวกจิ้ม หรือหมี่ยาก็ขายดีและเป็นที่นิยม เนื่องจากมีการควบคุมไม่ให้มีการขายสินค้า
ช้า ๆ กันหลายร้านจนเกินไป อีกทั้งผู้ค้ายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงสูตรอาหารให้มีรสชาติ 
ถูกปากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ค้าบางรายยังมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบสินค้า 
บรรจุภัณฑ์ และมีการจัดทำป้ายให้ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ และจีน เพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจและสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยวอีกด้วย 

7) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ในด้านการท่องเที่ยวตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาทำให้การท่องเที่ยวทันต่อความต้องการ  
และมีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถลดปริมาณแรงงานคนที่ต้องใช้ได้ เช่น อุปกรณ์ในการ
จัดการช่วยในการจัดระเบียบที่จอดรถ ระบบการควบคุมตลาดแผงลอย ด้านการตลาดนั้นก็ยังมี
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการทำการตลาดในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นการใช้สื่อออนไลน์ที่มีความหลากหลาย
และแทรกซึมอยู่ทั ่วทุกหนทุกแห่งมากขึ้น ในปัจจุบันมีการใช้สื ่อออนไลน์ทั้งสื ่อที่เป็นของตนเอง 
(Owned Media) สื่อที่ต้องจ่ายเงิน (Paid Media) และท่ีสำคัญที่สุดก็คือสื่อที่ได้มา (Earned Media) 
ที ่ได้จากการผลิตสื ่อของผู ้บริโภคกันเองซึ ่งได้ร ับความเชื ่อถือจากผู ้บริโภคปัจจุบันมากที่สุด  
ด้วยสื ่อเหล่านี้จะทำให้การสื่อสารของตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  
สามารถทำได้อย่างทั่วถึงและว่องไวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สื่อเหล่านี้ยังถือเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ  
ตลาดอาหารกลางคืน ที ่ซ ึ ่งสามารถนำไปใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship Management) ได้อีกด้วย ถือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการประกอบ
กิจการ 
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8) แนวโน้มตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2563 

(1) ด้านการบริโภค 
    สำหรับตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันยังคง

เหมือนในอดีตที่ผ่านมากล่าวคือผู้บริโภคในตลาดยังคงนิยมซื้ออาหารที่มีความราคาถูก และรสชาติดี 
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีแนวโน้มที่จะซื้อ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมากกว่าเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายกว่า
และประหยัดเวลาจากสถานะการณ์โรงระบาดทำให้พัฒนาการขายแผนช่องทางออนไลน์ 

 นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกด้านความนิยมจากสื่อช่องทางออนไลน์ประกอบด้วย  
ซึ ่งแฝงด้วยคุณค่าหลากหลายด้านอันส่งผลต่อการประกอบกิจการเติบโต แต่ด้วยท่ามกลาง  
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของสภาพสังคมเชียงใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ทำให้ตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ มีความไม่แน่นนอนในการประกอบ
กิจการ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพจึงขาดหายไป ขาดความตั้งใจจากหน่วยงาน และบุคคลใน
การพัฒนาผู ้ประกอบการแผงลอยในตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  
เป็นผลให้การดำเนินกิจการ ไม่สามารถขยับขยายได้ ต้องอาศัยระยะเวลา อนึ่ง ด้วยการท่องเที่ยว 
เริ ่มตั้งแต่ปี 2558 ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักท่องเที ่ยวให้ความสนใจ ไม่ว่าจะมา
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม หรือท่องเที่ยวเพื่อมาทำธุรกิจ  
ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน โดยปี 2562 ประเมินการเติบโต
ของมูลค่าการส่งออกที่สูงมากกว่า ร้อยละ 5.40 ด้วยมูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า 1,996 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  นักท่องเที ่ยวชาวจีนมีมูลค่าซื ้อสูงสุดเกิน 27,029 ล้านบาท ดังนั ้นแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวในอนาคต จึงยังเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ โดยอาหารท้องถิ่นยังคงเป็นที่นิยม 
เนื่องจากอาหารสามารถสื่อความเป็นศิลปวัฒธรรมได้อย่างดี 

(2) ด้านต้นทุน 
 สำหรับตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนั้นจะต้อง

เผชิญกับความท้าทายในด้านต้นทุนที ่ได้รับผลกระทบ จากทั้งนโยบายรัฐบาลที่ทำการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ รวมไปถึงต้นทุนในด้านค่าเช่าพื้นที่ในการขายสินค้า  หรือค่าเช่า
พื ้นที ่แผงลอย ที ่ม ีการปรับเปลี ่ยนและคิดระบบร้อยละจากยอดขายมากยิ่ งขึ ้น โดยเฉพาะ 
ในห้างสรรพสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional enclosed shopping mall) และศูนย์การค้าชุมชน 
(Community Mall) ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการตลาดอาหารกลางคืน ในเขต  
คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ นั้นสูงขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านช่องทางการจำหน่ายอาหารของตลาดอาหาร
กลางคืนในปัจจุบัน และอนาคตอาจถือได้ว่าโอกาสของตลาดอาหารกลางคืน ที่จะเจาะตลาดนั้น 



93 

 

มีมากข้ึน เนื่องจากการมีเครื่องมือในการสื่อสารที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในระบบ
สารสนเทศซึ่งสิ ่งที่สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายทำให้ตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่า
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสื่อสารและจัดการส่งเสริมการขายต่าง ๆได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงด้านพื้นที่หรือ
ตัวช่องทางการจัดจำหน่ายเอง จากการเพิ่มขึ้นของห้างสรรพสินค้าและศูนย์ชุมชนใหม่ ๆ ทำให้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสที่จะเจาะตลาดในพื้นที่ที่ตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่ ยังไม่ได้เข้าไปมากขึ้น 

9) แนวทางความเป็นไปได้ และการพัฒนาส่งเสริมตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมือง
เก่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นตลาดอาหารกลางคืนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน
ขอนแก่น พบว่า นโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการกำหนดให้อาหารเป็นปัจจัย
สำคัญ ซึ่งอยู่ในมูลค่าของเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นส่วนประกอบของ
เส้นทางการท่องเที ่ยวหลักที ่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ถือว่าอาหารเป็นจุดขายหลักของ  
แหล่งท่องเที่ยวที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน
เชียงใหม่ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบัน ททท. มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศ
และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ แต่ไม่ได้เน้นที่ถนนคนเดินเพียงอย่างเดียว หรือให้ความสำคัญกับ 
ถนนคนเดิน ณ ตลาดอาหารกลางคืนเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการท่องเที ่ยว 
ที่เกี่ยวกับอาหาร ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นโรงเรียนสอนทำอาหาร หรือร้านอาหารขันโตก อย่างไรก็ตาม 
ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ยังมีความเห็นว่า การพัฒนาพื้นที่ 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาหารมีความเป็นไปได้ การเพิ่มตลาดอาหารกลางคืน 
ในเขตคูเมืองเก่า ให้มีกิจกรรมการขายอาหารที่หลากหลาย แต่การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารให้แก่นักท่องเที่ยวยังมีข้อจำกัด เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านหาบเร่แผงลอย หรือติดตั้ง
ชั่วคราว (แม้จะไม่ใช่ร้านค้าหาบเร่จริง ๆ ก็ตาม) มีการเตรียมวัตถุดิบมาจากบ้านหรือที่พักอาศัยหรือ
ปรุงอาหารมาสำเร็จพร้อมขาย อีกทั้งยังจัดร้านไม่เป็นสัดส่วน จึงไม่เหมาะสมกับการให้นักท่องเที่ยว
เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าอาหารยังไม่ค่อยเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวตลาดอาหารกลางคืน
ในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม หากมีการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารเพ่ือ 
การท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้น ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 
เห็นว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน่าจะพร้อมในการช่วยประชาสัมพันธ์ เพราะถือเป็นสินค้าใหม่ 
ซึ่งจะทำให้ถนนคนเดินมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือ 
นโยบายการกำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ ยว
น ั ้น  ๆ เป ็นตลาดอาหารกลางค ืน (Tourism destination) ม ีความสำค ัญต ่อการผล ักดัน  
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การประสานงานและร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ ่งจะทำให้การท่องเที ่ยวในรูปแบบนั้น ๆ  
ประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งผลการวิจัยนี้ พบว่า การที่หน่วยงานกำกับดูแลและหรือ
สนับสนุน อาทิ เทศบาล จังหวัด และการท่องเที่ยวจังหวัด ไม่ได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
อาหารหรือการท่องเที ่ยวเพื ่อการเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาหารเป็นสินค้าหรือบริการหลักเพื ่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว ทำให้ไม่เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนผลักดันอย่างจริงจัง และ
เป็นรูปธรรม เช่น ไม่ได้มีการค้นหาหรือพัฒนาเรื ่องราว (Tourism story) เกี ่ยวกับอาหาร หรือ 
การค้นคว้าและค้นหาอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาเป็นจุดขายหลักของ
พื ้นที ่แหล่งท่องเที ่ยว และไม่มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื ่อพัฒนาความรู ้ ความสาม ารถ 
ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวเกี ่ยวกับอาหาร  หรือ 
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่มีการจัดการพื้นที่
ให้มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เก ี ่ยวกับอาหาร เช ่น ไม่ม ีการจัดขนาดและรูปแบบพื ้นที ่ให้เป็นสัดส่วนและมีขนาดใหญ่ พอ 
ในการจัดเตรียมและสาธิตแสดงการปรุงอาหาร การแสดงอัตลักษณ์ของรถเข็น ชุดพื ้นเมือง  
สำหรับผู้ค้าผู้ประกอบการ โต๊ะเก้าอี้ที่ไม่ชัดเจน หรือรูปแบบการจัดการพื้นที่ ไม่มีสุขลักษณะเพียงพอ 
ทำให้การท่องเที ่ยวเกี ่ยวกับอาหารกลายเป็นสินค้าหรือบริการประกอบกับการท่องเที ่ย วของ 
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดนโยบายการผลักดันอาหาร
ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นนโยบายกลางครอบคลุมทุกพื้นที่ หรือพื้นที่ส่วนใหญ่ 
อย่างที่นิยมทำกันในปัจจุบัน เนื่องจากแต่ละท้องถิ่น หรือแต่ละพื้นที่ต่างมีวิถีการดำเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมที ่แตกต่างกัน บางพื ้นที ่ว ิถ ีช ีว ิตและวัฒนธรรมด้านอาหารอาจไม่มีความโดดเด่น  
เป็นเอกลักษณ์เพียงพอ หรือบางพื ้นที ่แม้จะมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกี ่ยวกับอาหารที ่มีความ 
เป็นเอกลักษณ์ แต่ลักษณะพื้นที ่และทำเลที ่ตั ้งไม่เหมาะสมเป็นตลาดอาหารกลางคืนเป้าหมาย 
(Destination) แต่ควรจัดเป็นตลาดอาหารกลางคืนประกอบ เช่น ทำเลที่ตั้งเป็นทางผ่านมากกว่าจะ
เป็นแหล่งพักหรือตลาดอาหารกลางคืนเป้าหมาย ทั้งนี้  อาจเป็นด้วยระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ 
ในการเดินทางไปสถานที่นั้น ๆ หรืออาจเป็นผลจากจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ มีไม่มากนัก 
ทั้งนี้ อาจจัดให้การท่องเที ่ยวเกี่ยวกับอาหาร หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับอาหาร  
ณ ตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบของการท่องเที่ยว ณ ตลาดอาหารกลางคืนใกล้เคียง
อ่ืน ๆ มากกว่า ดังนั้น ควรมีการศึกษาค้นคว้าจุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่ในด้านวัฒนธรรม และการเรียนรู้
วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวกับอาหาร และกำหนดนโยบายผลักดันสนับสนุนเฉพาะพ้ืนที่
นั้น ๆ ให้การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเป็นจุดดึงดูด
หลักเฉพาะพื้นที่ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจากตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า มีความเห็นว่า  
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การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตลาดอาหารกลางคืน รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่  ๆ  
เพ่ือให้แก่นักท่องเที่ยวเกิดภาพจำใหม่ ๆ มีความเป็นไปได้มาก โดยควรแจ้งให้ผู้ค้าอาหารหาบเร่ 
แผงลอยรับทราบล่วงหน้าหากมีการจัดกิจกรรม เนื ่องจากผู ้ค้าอาหารหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่  
ปรุงอาหารที ่ตลาดอาหารกลางคืนอยู ่แล้ว มีน้อยรายที่จะทำมาจากบ้าน ดังนั ้น นักท่องเที ่ยว  
จึงสามารถเรียนรู ้ โดยการชมรูปแบบการรับรู ้ทางด้านอาหาร และบริการของแต่ละร้านได้ ทั้ 
งนี้ ขึ้นกับความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละราย ซึ่งสามารถดำเนินการได้แตกต่างกันตามศักยภาพ
ของแต่ละร้าน  

สำหรับความเห็นของนักวิชาการ อาทิ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า แม้อาหารจากตลาดอาหารกลางคืนจะยังขาดอัตลักษณ์ (Identity)  
อยู่บ้าง แต่การพัฒนาให้อาหาร และรูปแบบของตลาดอาหารกลางคืนเป็นตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น สามารถทำได้โดยเน้นแนวคิด “คูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่” หรือ 
ประตูเมืองเชียงใหม่ ซึ ่งเป็นแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เชียงใหม่ ซึ ่งผู ้ให้สัมภาษณ์จาก 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า มีการวางแผนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ที่เกี่ยวกับอาหารในปี พ.ศ. 2558 เป็นโครงการถนนอาหาร โดยมีการนำอาหารที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่
มาจัดแสดง จัดทำเป็นโซนอาหารพื้นเมืองและโซนอาหารนานาชาติ โดยจะทำในพื้นที่บริเวณต่าง ๆ 
ในเขตคูเมืองเก่า เช่น พื้นที่สามกษัตริย์ นอกจากนี้ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม่ ยังชี ้ให้เห็นว่า การกำหนดและคัดเลือกกลุ ่มนักท่องเที่ยว เป้าหมายที่มีศักยภาพและ
เหมาะสมเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่อาจทำให้การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารหรือการท่องเที ่ยว 
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประสบผลสำเร็จ กล่าวคือ แนวโน้มของนักท่องเที่ยวเป้าหมายควรเป็น
กลุ่ม Rich markets หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานะปานกลางหรือค่อนข้างดี รวมทั้งมีระดับการศึกษา
สูงพอสมควร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้ ส่วนหนึ่งให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการผจญภัย
แบบไม่เข้มข้นนัก (Eco & Soft Adventure) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายนี้จะให้ความสนใจกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของตลาดอาหารกลางคืนด้วย  

จากการประชุมร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ มีรับแนวคิดว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือ 
การเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาหารในบริเวณตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  
มีความเป็นไปได้สูงมาก เนื่องจากอาหารที่ขายอยู่ในปัจจุบันมีอาหารพ้ืนเมืองอยู่หลายร้าน แต่ละร้าน
มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง เป็นอาหารและขนมที่มีเฉพาะพื้นที่ หารับประทานที่อื่นไม่ได้ มีความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ และตัวผู้ค้าเองก็มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมนี้ เพราะเห็น
ประโยชน์จากการที่จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ควรเริ่มจากการกำหนด
เป็นนโยบาย  
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพื้นที ่ตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่ ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมเพื ่อการเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาหารให้แก่นักท่อง เที่ยวมี 
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีกฎข้อบังคับของพื้นที่ในเรื่องการตั้งร้านค้าและพื้นที่สำหรับนั่งรับประทาน
อาหาร ทำให้มีการใช้พื ้นที่ได้ค่อนข้างจำกัด ในขณะที่จำนวนร้านค้าและนักท่องเที่ยวมีมากจน 
แน่นพื้นที่ ทำให้ไม่มีพื้นที่พอที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรม อาจทำได้เพียงการถามตอบและ
ถ่ายภาพ อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับอาหารคือ การที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อม  
วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ  หรือชุมชนแห่งการค้าขายที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือน
ของชาวบ้านทั้งเก่าและใหม่ รอง ๆ เขตคูเมืองเก่า และการจราจรที่คับคั่งจอแจ ทำให้เกิดเสน่ห์และ
จุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที ่ยว ดังนั ้น แม้นักท่องเที ่ยวไม่สามารถเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาหารจาก  
การแสดง หรือการสาธิตการปรุงอาหารของผู้ค้า แต่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู ้ได้จากรูปแบบ 
การปรุงอาหารสุกสำเร็จรูป รูปแบบการรับประทาน รสชาติ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิตของพื้นที่และเชื่อมโยงถึงอาหารและการบริโภคอาหาร ซึ่งจากข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวแทน
จากบริษัทตัวแทนจัดการท่องเที่ยว (Tourism agency) พบว่า ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถทำได้ 
เช่น บริษัทตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอาจจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทขับขี่จักรยาน อาทิ  
การขับขี ่จ ักรยานท่องเที ่ยวตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก ่าจ ังหว ัดเช ียงใหม่ และ  
แวะรับประทานอาหาร ตลาดอาหารกลางคืนช้างเผือก ตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร และ 
ตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ โดยคัดเลือกร้านอาหารและอาหารที่สะท้อนวัฒนธรรม  และ 
วิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งมีเรื ่องราวเกี ่ยวกับอาคารและสถาปัตยกรรมเก่าที ่ย ังคงอยู ่ เพื ่อให้
นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินตามแนวสมัยนิยม คือ ขับขี่จักรยาน ขณะเดียวกันก็สามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารด้วย 

ดังนั้น การเพิ่มจุดให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือมีป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ เพื ่อให้ข้อมูลที ่ตั ้งร้านค้ารวมถึงห้องน้ ำ และอาจจะทำสัญลักษณ์เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป และเช็คอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
แก่นักท่องเที่ยว ควรให้ผู้ค้าทาเมนูหรือรายการอาหารเป็นภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาหลัก 
เช่น ไทย อังกฤษ และจีน โดยจัดทำรูปแบบรายการอาหารให้มีรูปภาพประกอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
มาสามารถชี้รูปอาหารได้ ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้ค้าอาหารหาบเร่แผงลอยสามารถให้บริการสินค้าที ่ตรง 
ตามความต้องการ ลดปัญหาความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน รวมทั้งทำให้การเข้าถึงสินค้า
อาหารของนักท่องเที ่ยวทำได้ง่ายขึ ้น จากการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ แผนที่บอกเส้นทาง สื่อออนไลน์ หรือเมนูอาหาร มีเนื้อหาเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยว
เข้าใจ  
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กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลการสัมภาษณ์ภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ และหน่วยงานกำกับดูแลและสนับสนุนต่าง ๆ พบว่า ภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังกล่าวมีความคิดเห็นและความเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารของตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า หรือพื้นที่ที่มีการจัดการ ณ ตลาดอาหาร
กลางคืนในรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นกับความศักยภาพ ความพร้อม และความโดดเด่นของอาหาร 
ในเชิงอัตลักษณ์และ/หรือความเชื่อมโยงถึงเรื ่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้ง 
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายกำกับดูแล ผู้ค้า และส่วนสนับสนุนต่างๆ  

10) ผลการสัมภาษณ์ผู ้ค้าในพื ้นที ่ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่ 

วัฒนธรรมสมัยก่อนของตลาดอาหารกลางคืนของชาวเชียงใหม่จะมี กลิ ่นอาย  
มีเสน่ห ์ที ่แตกต่างกันกันไป การขายอาหารมากมาย น่าตาน่ากิน ไม่ว ่าจะเป็นขนมพื ้นบ้าน  
อาหารเหนือ ผลไม้สด ของกินเล่น ปัจจุบันการขายของตลาดอาหารกลางคืนของชาวเชียงใหม่ เป็น  
2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้ามืดจนถึงตอนเย็น มีทั้งผักสดของฝากอาหารคาวหวานมากมาย ตอนเข้าจนถึง
สาย ๆ หน้าตลาดจะคลาคล่ำไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่วางกระบุง ตะกร้า กระจาดขายสินค้าที่ขนกันมา
จากบ้านจนเต็มหน้าตลาดส่วนในช่วงกลางคืน มีอาหารขายอย่างคับคั่งเรียกได้ว่าเป็นตลาดโต้รุ่ง 
ของคนยามค่ำคืน ปัจจุบันเป็นตลาดโต้รุ ่งที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินกันขวักไขว่มากมาย  
มีอาหารขายหลายอย่างเช่น ขนม อาหารเหนือ ผลไม้สด อาหารตามสั่ง ของกินเล่น น้ำปั่น ของฝาก 
ฯลฯ 

(1) ตลาดอาหารกลางคืนประตูเช้าเผือก 
 ตลาดอาหารกลางคืนประตูช้างเผือก เป็นตลาดที่มีผู้ค้าอาหารที่อยู่ทางทิศเหนือ

ของคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่จะตั้งขายรวมกันในบริเวณหน้าตลาดสดเช้าประตู
ช้างเผือก อาหารที่ขายมีหลากหลายชนิดทั้งอาหารพ้ืนเมือง และอาหารขึ้นชื่อเช่นข้าวขาหมูช้างเผือก 
หรือขาหมูคาวบอย หอยทอดช้างเผือก ของว่างหรือของรับประทานเล่น รวมไปถึงอาหารนานาชาติ 
แต่พบว่า อาหารท้องถิ่นมีขายอยู่เป็นจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม 
อาหารที่ขายส่วนใหญ่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทำให้ขายดีและมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่า
อาหารที่ขายส่วนใหญ่จะไม่ใช่อาหารท้องถิ่น แต่อาหารบางชนิด เช่น ส้มตำ น้าพริก ลูกชิ้นลวกจิ้ม 
หรือของหวานก็ขายดีและเป็นที่นิยม อีกทั้งผู ้ค้ายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงสูตรอาหาร  
ให้มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ค้าบางรายยังมีแนวคิดที่จะพัฒนา
รูปแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ และมีการจัดทำป้ายให้ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ และ
จีน เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย  
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  สำหรับภูมิลำเนาของผู ้ค้าอาหารหาบเร่แผงลอยในตลาดอาหารกลางคืน 
ช้างเผือกจากการสัมภาษณ์พบว่า มีทั้งผู้ค้าที่มาขายตั้งแต่เริ่มเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี และกลุ่ม
ที่มาขายได้ประมาณ 10 – 15 ปี โดยภูมิลำเนาของผู้ค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง โดยมาจากตัว
เมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับการบริหารจัดการหากเป็นผู้ค้าที่ขายอาหารในพื้นที่ ทาง
เทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการตั้งคณะกรรมการเทศกิจดูแลผู้ค้าแยกต่างหากจากคณะกรรมการของ  
โซนต่าง ๆ ที่เทศบาลกำหนดขึ้น ส่วนผู้ค้าท่ีขายอาหารจะอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล 

แรงจูงใจที่ทำให้มาขายอาหารที ่ตลาดอาหารกลางคืนประตูช้างเผือก ผู้ค้า  
มีความเห็นว่าการประกอบอาชีพขายอาหารหาบเร่แผงลอย เป็นอาชีพอิสระและมีรายได้ดี โดยเฉลี่ย
ผู้ค้าแต่ละรายจะมีรายได้ราว ๆ 4,000-10,000 บาทต่อวัน โดยในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว
หลักของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ค้าบางรายมีรายได้สูงถึง 15,000 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมาก 
เมื่อเทียบกับการขายอาหารที่บริเวณอื่น จึงทำให้ผู ้ค้าบางรายสามารถปลดหนี้และมีสภาพชีวิต  
ความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ ้นจากการประกอบอาชีพขายอาหาร นอกจากนี้ผู ้ค้ายังมีความเห็นว่า การมา 
ขายอาหารตลาดอาหารกลางคืนประตูช้างเผือกยังเป็นกิจการในครอบครัว เพราะทุกคนจะต้องมา
ช่วยกันขาย ทำให้ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและพูดคุยกันมากขึ้นเหมือนเป็นวันครอบครัว โดยผู้ค้าส่วนใหญ่
มีความตั้งใจที่จะขายอาหารที่ตลาดอาหารกลางคืนประตูเช้าเผือกต่อไปจนกว่าจะขายไม่ไหว หรือ
จนกว่าจะไม่มีตลาดอาหารกลางคืนประตูเช้าเผือก 

  สำหรับประเด็นเรื ่องสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวพบว่า  
ผู้ค้าส่วนใหญ่ยินดีให้ข้อมูล และแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารที่ขาย แต่เนื่องจากร้านขายอาหาร
ส่วนใหญ่มีลูกค้าจำนวนมากแทบจะตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ผู ้ประกอบการต้องการเน้นการ  
ทำยอดขายให้ได้จำนวนมากทันต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และไม่อยากให้นักท่องเที่ยวต้อง  
รอซื ้อสินค้าเป็นเวลานาน นอกจากนี้ บางร้านมีโครงการที ่จะจัดทำป้ายสื ่อความหมายหรือให้
รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขาย และทำเมนูเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน
อีกด้วย  

(2) ตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ 
 ตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ เป็นตลาดที่มีผู้ค้าอาหารที่อยู่ทางทิศใต้ของ

คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ตลาดประตูเชียงใหม่  หรือกาดประตูเชียงใหม่ สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2510 
โดยตระกูลกิติบุตรรุ่นที่ 3 คือ คุณจรัล กิติบุตร ซึ่งเป็นคหบดีที่มีกรรมสิทธิ์ฯ บนที่ดินส่วนใหญ่  
ของบริเวณนี้ ถือเป็นตลาดอาหารกลางคืนที่น่าหลงใหลอีกแห่งของเมืองเชียงใหม่ และมีความแตกต่าง
จากตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของราคาสินค้าจะย่อมเยากว่าตลาดอ่ืนในตัวเมือง 

 สำหรับเสน่ห์ที ่เห็นจนกลายเป็นกลิ ่นอายของตลาดแห่งนี ้  ได้แก่  ว ิถีช ีวิต 
ที่ค่อนข้างเป็นสังคมดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ เนื่องจากบริเวณตลาดประตูเซียงใหม่นั้นเป็นที่จอดรถ 
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คิวสำหรับออกไปอำเภออื ่น ๆ เป็นตลาดที่อยู ่บริเวณประตูเมืองทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  
พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จึงเป็นคนจากต่างอำเภอที่ขนสินค้ามากันรถรับจ้างประจำทาง แล้วมานั่งขาย  
ที่ตลาด และเมื่อขายหมดก็จะทยอยเก็บของขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน และหากมาตอนกลางวัน 
ก็จะมีสามล้อถีบแรงคนให้บริการ และเป็นเสน่ห์ที่กำลังจะหายไปจากเมืองเชียงใหม่โดยส่วนใหญ่  
จะตั้งขายรวมกันในบริเวณหน้าตลาดสดเช้าประตูเชียงใหม่ อาหารที่ขายมีหลากหลายชนิดทั้งอาหาร
ทั่วไปและพื้นเมือง และมีอาหารขึ้นชื่ออยู่หลากหลาย เช่น น้ำปั่นผลไม้สด ชายสี่หมี่เกี๊ยว ของหวาน 
หรือของรับประทานเล่น รวมไปถึงอาหารนานาชาติ แต่พบว่า โดยตลาดอาหารกลางคืนประตู
เชียงใหม่ จะมีอาหารท้องถิ่นมีขายอยู่เป็นจำนวนมากกว่าตลาดประตูช้างเผือก เมื่อเทียบกับอาหาร
ประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อาหารที่ขายส่วนใหญ่ได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
เพราะร้านแผงลอยจำนวนไม่น้อย เน้นตักขายใส่กลับบ้านอยู่หลายร้านทำให้ขายดี และมีลูกค้า  
อย่างต่อเนื่อง และมีอาหารขายดีอีกเป็นจำนวนมากหลายชนิด เช่น อาหารญี่ปุ ่น ส้มตำ น้ ำพริก 
ลูกชิ้นลวกจิ้ม หรือของหวานก็ขายดีและเป็นที่นิยม อีกทั้งผู้ค้ายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุง
สูตรอาหารให้มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ค้าบางรายยังมีแนวคิดที่จะ
พัฒนารูปแบบสินค้า บรรจุภ ัณฑ์ และมีการจัดทำป้ายให้ข ้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ และจีน เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับตลาด
อาหารกลางคืนช้างเผือก 

 สำหร ับภ ูม ิลำเนาของผ ู ้ค ้าอาหารหาบเร ่แผงลอยในตลาดอาหารกลางคืน  
ประตูเชียงใหม่จากการสัมภาษณ์พบว่า มีทั้งผู้ค้าที่มาขายตั้งแต่เริ่ม เป็นระยะเวลานานกว่า 20-30 ปี 
และกลุ่มที่มาขายได้ประมาณ 10 – 15 ปี โดยภูมิลำเนาของผู้ค้าส่วนใหญ่มาจากตัวเมืองเชียงใหม่ 
และพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับการบริหารจัดการหากเป็นผู้ค้าที่ขายอาหารในพื้นที่ทางเทศบาลนคร
เชียงใหม่จะมีการตั้งคณะกรรมการเทศกิจดูแลผู้ค้าแยกต่างหากจากคณะกรรมการของโซนต่าง  ๆ  
ที่เทศบาลกำหนดขึ้น ส่วนผู้ค้าท่ีขายอาหารจะอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล 

 แรงจูงใจที ่ทำให้มาขายอาหารที ่ตลาดอาหารกลางคืนประตูเช ียงใหม่ ผู ้ค้า 
มีความเห็นว่าการประกอบอาชีพขายอาหารหาบเร่แผงลอย เป็นอาชีพอิสระและมีรายได้ดี โดยเฉลี่ย
ผู้ค้าแต่ละรายจะมีรายได้ราว ๆ 3,000-10,000 บาทต่อวัน โดยในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว
หลักของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ค้าบางรายมีรายได้สูงถึง 15,000 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมาก 
เมื่อเทียบกับการขายอาหารที่บริเวณอื่น จึงทำให้ผู ้ค้าบางรายสามารถปลดหนี้และมีสภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพขายอาหาร โดยผู้ค้าส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะขายอาหาร 
ที่ตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ ต่อไปจนกว่าจะขายไม่ไหว หรือจนกว่าจะไม่มีตลาดอาหาร
กลางคืนประตูเชียงใหม่ 
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 สำหรับประเด็นเรื่องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวพบว่า ผู้ค้า  
ส่วนใหญ่ยินดีให้ข้อมูล และแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารที่ขาย แต่เนื่องจากร้านขายอาหาร
ส่วนใหญ่มีลูกค้าจำนวนมากแทบจะตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ผู้ประประกอบการต้องการเน้นการ  
ทำยอดขายให้ได้จำนวนมากทันต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และไม่อยากให้นักท่องเที่ยวต้อง  
รอซื ้อสินค้าเป็นเวลานาน นอกจากนี ้ บางร้านมีโครงการที ่จะจัดทำป้ายสื ่อความหมายหรือ  
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขายและทำเมนูเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และ
จีนอีกด้วย  

(3) ตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร (ประตูท่าแพ) 
  ตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร (เยื้องประตูท่าแพ) เป็นตลาดที่มีผู้ค้าอาหารที่อยู่

ทางทิศตะวันออกของคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ กาดมิ่งเมือง ตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร หรือ 
กาดสดสมเพชร มีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60-70ปี ตั้งอยู่ฝั ่งคูเมืองด้านใน ก่อนถึงแจ่งศรีภูมิ เลยจาก 
ประตูท่าแพมาไม่ไกล ตลาดจะอยู่ฝั ่งซ้ายมือตลาดแห่งนี ้ ถือได้ว่าเป็นตลาดโถงไม้เก่าแห่งเดียว  
ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเชียงใหม่ ทำให้ตลาดแห่งนี้มีความงดงาม ทางด้านสิ่งปลูกสร้างที่มีความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมของเชียงใหม่ในอดีต และอีกความน่าสนใจคือ วิถีชีวิตชาวบ้านร้านตลาดใน  
สมเพชร-ล่ามช้าง-เชียงมั่น ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาจับจ่ายเลือกซื้อวัตถุดิบสด ๆ  
ทั้งพืชผัก และผลไม้ จุดเด่นยังคงความงดงามของโครงสร้างสถาปัตยกรรม ทำให้ตลาดแห่งนี้ถือไดว้่า
เป็นพื้นที่มีความสวยงามของอาคาร ตึกราม บ้านช่อง ของชุมชน มีเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมการกินของชาวเชียงใหม่ อีกทั้งชุมชนโดยรอบตลาดได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงมีการ  
จัด กาดหมั้ว ในทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื่อให้ชาวชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่าย โดยใช้ภาชนะบรรจุที่  
เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม มีการแต่งกายชุดพื ้นบ้าน มีกิจกรรมเล่าเรื ่องราวของตลาดและชุมชน  
แต่ตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนจากต่างพื้นที่  แล้วมาตั้งแผงลอย
ตอนกลางคืนที่ตลาด และเมื่อขายหมดก็จะทยอยเก็บของขึ้นรถกลับบ้าน และหากอาหารที่ขาย  
ไม่ได้มีหลากหลายชนิดเหมือนตลาดประตูช้างเผือก และตลาดประตูเชียงใหม่  ลักษณะอาหารเป็น
อาหารทั ่วไปและพื ้นเม ือง เช ่น อาหารอีสาน บะหมี ่หม ูแดง และมีการขายเป็นล ักษณะ  
รถ food truck ของรับประทานเล่น รวมไปถึงอาหารนานาชาติอย่างไรก็ตาม อาหารที่ขายส่วนใหญ่
ได้รับความนิยมจากคนในพ้ืนที่พอประมาณ เพราะร้านแผงลอยจำนวนน้อย เน้นนั่งกิน และใส่ถุงกลับ
บ้านอยู่หลายร้าน และมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งคืน ผู้ค้ายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงสูตรอาหาร
ให้มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ค้าบางรายยังมีแนวคิดที่จะพัฒนา
รูปแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ และมีการจัดทำป้ายให้ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ และ
จีน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับตลาดอาหารกลางคืน  
ในเขตคูเมืองเก่า 
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 สำหรับภูมิลาเนาของผู้ค้าอาหารหาบเร่แผงลอยในตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร 
จากการสัมภาษณ์พบว่า มีทั้งผู้ค้าที่มาขายตั้งแต่เริ่ม เป็นระยะเวลานานกว่า 15 - 20 ปี และกลุ่มที่ 
มาขายได้ประมาณ 10 – 15 ปี โดยภูมิลำเนาของผู้ค้าส่วนใหญ่มาจากตัวเมืองเชียงใหม่และพื้นที่
ใกล้เคียง สำหรับการบริหารจัดการ หากเป็นผู้ค้าที่ขายอาหารในพ้ืนที่ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะมี
การตั้งคณะกรรมการเทศกิจ ดูแลผู้ค้าแยกต่างหากจากคณะกรรมการของโซนต่าง ๆ ที่เทศบาล
กำหนดขึ้น ส่วนผู้ค้าท่ีขายอาหารจะอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล 

 แรงจูงใจที่ทำให้มาขายอาหารที่ตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร ผู้ค้ามีความเห็นว่า
การประกอบอาชีพขายอาหารหาบเร่แผงลอย เป็นอาชีพอิสระและมีรายได้ดี โดยเฉลี่ยผู้ค้าแต่ละราย
จะมีรายได้ราว ๆ 3,000-9,000 บาทต่อวัน โดยในช่วงฤดูหนาว ซึ ่งเป็นฤดูท่องเที ่ยวหลักของ  
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ค้าบางรายมีรายได้สูงถึง 15,000 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สูง จึงทำให้  
ผู้ค้าบางรายสามารถปลดหนี้ และมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพขายอาหาร 
โดยผู้ค้าส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะขายอาหารที่ตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ ต่อไปจนกว่า  
จะขายไม่ไหว หรือจนกว่าจะไม่มีตลาดอาหารกลางคืนประตูสมเพชร 

 สำหรับประเด็นเรื่องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวพบว่า ผู้ ค้า 
ส่วนใหญ่ยินดีให้ข้อมูล และแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารที่ขาย แต่เนื่องจากร้านขายอาหาร
ส่วนใหญ่มีลูกค้าจำนวนมากแทบจะตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ผู ้ประกอบการต้องการเน้นการ 
ทำยอดขายให้ได้จำนวนมากทันต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และไม่อยากให้นักท่องเที่ยวต้อง  
รอซื ้อสินค้าเป็นเวลานาน นอกจากนี้ บางร้านมีโครงการที ่จะจัดทำป้ายสื ่อความหมายหรือให้
รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขายและทำเมนูเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน
อีกด้วย  

4.1.5 ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วม A-I-C (Appreciation – Influence - Control) 
และเสวนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย 
และคณะผู้วิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดประชุม แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ร่วมกับผู้ค้าอาหารหาบเร่แผงลอยและคณะผู้วิจัยในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ
ได้ดังนี้  

1) หน่วยงานกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดอาหารกลางคืน  
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ควรกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ การอนุรักษ์วัฒนธรรม
โดยใช้สร้างเอกลักษณ์อาหาร และพ้ืนที่ รวมถึงร้านค้าเป็นตัวสื่อสารและเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว  
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2) ควรมีการพูดคุยคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า
จังหวัดเชียงใหม่ หรือพื ้นที ่ที ่ม ีการจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อยกระดับตล าดอาหารกลางคืน  
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น 1-2 ครั้งต่อเดือน  

3) ควรมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื ้นที ่ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า  
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถนนคนเดินกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4) ควรจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประเภทอาหาร หรือการแต่งกาย 
สุขาภิบาลอาหารปลอดภัย แอปพลิเคชัน แสดงที ่ตั ้งร้านแผงลอยอาหารสำหรับอาหารท้องถิ่น  
ชนิดต่าง ๆ  

5) มีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงแนวทางจัดผังตลาดที่เหมาะสมกับ 
อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  

6) ควรจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นในการนานักท่องเที่ยวแวะชมและ 
ชิมอาหารที่เข้าร่วมโครงการหรือมีคุณสมบัติของอาหารสำหรับการท่องเที่ยว 

7) ส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ ่นของแต่ละตลาดอาหารกลางคืน 
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  

8) ควรสนับสนุนให้มีการใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบ  
ในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
ผ่านวัตถุดิบที่ใช้ในการทำภาชนะ และเพื่อทดแทนการใช้โฟม อาทิ ภาชนะจากใบตอง ภาชนะจาก
ชานออ้ย  

9) ส ่งเสร ิมการการแสดงอ ัตล ักษณ์รถเข ็นแผงลอย การจ ัดร ้านค ้า รวมถึง 
โซนนั่งรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับพื ้นที ่ เพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเกิดภาพจำ และ 
การรับรู้ใหม่ ๆ 
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ภาพที่ 4.13 การประชุม และเสวนาการยกระดับตลาดอาหารกลางคืน ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ 
และผู้ประกอบการในตลาดอาหารในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

เดือนมิถุนายน 2563 
ที่มา นภมินทร์ ศักดิส์ง่า (2563) 

สรุป ผลจากการจัดการประชุม และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ที ่เกี ่ยวข้องดังกล่าว สามารถนามาพิจารณาเพื่อประยุกต์จั ดทำเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นาผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นนี้จัดทำเป็นแนวทางสำหรับโครงการนำร่อง หรือ
โครงการต้นแบบ เพ่ือให้ได้ทำการประเมินและสรุปผลการประเมินไว้สำหรับหัวข้อต่อไป 

 4.1.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินโดยรวมในเรื่องจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของกิจการ โดยการวิเคราะห์จะถูก
แบ่งเป็นการวิเคราะห์ภายในและภายนอก ดังนี้ 
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1) จุดแข็ง 
การท่องเที่ยวย่านตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็น

สัญลักษณ์ของของจังหวัด 
(1) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ ที่มีมาแต่ยาวนาน มีความเป็นตัวตน

ของพื้นที่คูเมืองเก่า ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักท่องเที่ยว เลือกท่องเที่ยวของประดับที่ตลาดอาหาร
กลางคืน เป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหารกลางคืน มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมสมัยก่อนของตลาดอาหาร
กลางคืนของชาวเชียงใหม่จะมี มีเสน่ห์ที ่แตกต่างกันกันไป  การขายอาหารมากมาย หน้าตา 
น่ารับประทาน ได้แก่ จะเป็นขนมพื ้นบ้าน อาหารเหนือ ผลไม้สด ของกินเล่น มีการขายที ่มี 
ความน่าสนใจทั้งด้านการขายของ ช่วงเช้ามืดจนถึงตอนเย็น มีทั้งผักสด ของฝาก อาหารคาวหวาน
มากมาย ตอนเข้าจนถึงสาย ๆ หน้าตลาดจะคลาคล่ำไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่วางกระบุง ตะกร้า กระจาด
ขายสินค้าที่ขนกันมาจากบ้านจนเต็มหน้าตลาด ส่วนจุดเด่นที่สุดคืนในช่วงกลางคืน มีอาหารขาย 
อย่างคับคั่ง เรียกได้ว่าเป็นตลาดโต้รุ่งของคนยามค่ำคืน ปัจจุบันเป็นตลาดโต้รุ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทย และชาวต่างชาติเดินกันขวักไขว่มากมายมีอาหารขายหลายอย่างเช่น ขนม อาหารเหนือ 
ผลไม้สด อาหารตามสั่ง ของกินเล่น น้ำปั่น ของฝาก ฯลฯ  

(2) ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่ำ 
  ต้นทุนทางวัตถุดิบ จะใช้การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องสูงมาก เพราะเป็นตลาดที่

มีชื่อเสียงในพื้นท่ี ไม่ว่าจะคนในเขตพ้ืนที่เมืองและคนในจังหวัดล้วนรู้จักเป็นอย่างดี 
2) จุดอ่อน 

ยังขาดการนำการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การสร้างอัตลักษณ์ และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าประยุกต์ใช้การสื่อสารและการจัดจำหน่าย ปัจจุบันผู้ประกอบการแผงลอย
จำนวนมากยังไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เข้าไปช่วย ได้แก่ 

(1) ขาดการกำกับดูแลและสนับสนุน 
 หน่วยงานกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดอาหารกลางคืน  

ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ควรกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ การอนุรักษ์วัฒนธรรม
โดยใช้สร้างเอกลักษณ์อาหารและพ้ืนที่ รวมถึงร้านค้าเป็นตัวสื่อสารและเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว 

(2) ขาดเทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้าไม่ได้รับความสนใจ 
 ควรมีการพูดคุยคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดอาหารกลางคืนในเขต 

คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ หรือพื้นที่ที่มีการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับตลาดอาหารกลางคืน 
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น 1-2 ครั้งต่อเดือน 
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(3) ขาดการพัฒนาในการปรับภูมิทัศน์ 
 ควรมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถนนคนเดินกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
(4) ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  

 ควรจัดตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมต่ าง ๆ เช ่น ประเภทอาหาร หรือ 
การแต่งกาย สุขาภิบาลอาหารปลอดภัย แอปพลิเคชัน แสดงที่ตั้งร้านแผงลอยอาหารสำหรับอาหาร
ท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ 

(5) ขาดการใช้การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงแนวทางจัดผังตลาด 
 การเพ่ิมจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงแนวทางจัดผังตลาดที่เหมาะสม

กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ขาดการสนับสนุน 
ให้มีการใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่ น หรือภูมิปัญญาไทย  
เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านวัตถุดิบที่ใช้ในการท ำภาชนะ 
และเพ่ือทดแทนการใช้โฟม อาทิ ภาชนะจากใบตอง ภาชนะจากชานอ้อย  

(6) ขาดการส่งเสริมการอัตลักษณ์ของตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ควรจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นในการนำนักท่องเที่ยวแวะชมและชิม
อาหารที ่เข้าร่วมโครงการหรือมีคุณสมบัติของอาหารสำหรับการท่องเที ่ยว  ขาดการส่งเสริม 
การแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
และขาดการแสดงอัตลักษณ์รถเข็นแผงลอย การจัดร้านค้า รวมถึงโซนนั่งรับประทานอาหาร 
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเกิดภาพจำ และการรับรู้ใหม่ๆ 

3) โอกาส 
(1) มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการนำเสนอ 

 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที ่เข้ามาช่วยให้มีปริมาณคนเยี ่ยมชมและเกิด 
ความหลากหลายที่มากขึ้น 

(2) อำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อ ค่อนข้างต่ำ 
 จะเห็นว่าด้วยความที่อาหารมีราคาถูก ที่ถือว่ามีสัดส่วนราคากับรายได้ต่อผู้ซื้อต่ำ 

และเป็นอาหารที่ผู้ซื้อไม่สามารถได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากแม้จะสามารถหาทำเองได้ แต่ยังต้องอาศัย
ความสะดวกสบายในซื้ออาหารด้วย ทำให้ผู้ซื้อมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างต่ำ 

(3) คู่แข่งตลาดอาหารกลางคืนยังขาดการให้ความสำคัญ และไม่เป็นกลุ่ม 
 ไม่มีตลาดอาหาร และพื้นที่ตลาดอาหารกลางคืนในพื้นที่อื ่น ๆ ของตัวเมือง

เชียงใหม่ที่มีร้านค้าจำนวนมากเท่าตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า  
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(4) ตลาดยังขาดการสร้างกับรับรู้ในผลิตภัณฑ์และแบรนด์ 
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างยอดขาย แต่ยังขาดการสร้าง  

การรับรู้ในผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของตนเอง ทำให้ผู้บริโภคในตลาดไม่สามารถรับรู้หรือจดจำร้านค้า
และอาหารจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ 

(5) การพัฒนาของเทคโนโลยีด ้านการสื ่อสารและประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเว็ปไซต์ในการรับสารของผู้บริโภค 

ดังที่กล่าวไว้จากการวิจัยผู้บริโภคในตลาดพบว่า ผู้บริโภคในตลาดมักรับข่าวสารกัน 
จากสื่อสังคมออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่แม่นยำขึ้นส่งผลให้เกิดโอกาสที่จะพัฒนาการสื่อสาร
ทางการตลาดที่จะเข้าไปตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภค 

4) อุปสรรค 
(1) ปัจจุบันการรับรู้ของผู้คนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่เกี ่ยวกับ  

การท่องเที่ยวตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า ยังต้องทำการสร้างความรู้และทำให้เกิดการรับรู้
ในความเป็นมา และความมีเอกลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับความเป็นไทยเหนืออีกมาก 

(2) ภัยคุกคามจากตลาดอาหารกลางคืนทดแทน 
จะเห็นว่าตลาดอาหารกลางคืน เป็นตลาดทดแทนสำคัญที่สามารถทดแทนตลาด 

ได้อย่างง่ายได้ ทำให้มีภัยคุกคามจากตลาดแห่งอื่นทดแทนอยู่ในระดับสูง 
5) ประเด็นปัญหา 

จากการวิเคราะห์ถึงสภาพของกิจการในปัจจุบันทำให้พบประเด็นปัญหาที่จะต้อง
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) การกำกับดูแลและสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหาร
จัดการตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ควรกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับ การอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยใช้สร้างเอกลักษณ์อาหาร และพื้นที่ รวมถึงร้านค้าเป็นตัวสื่ อสาร
และเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
หรือพ้ืนที่ที่มีการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับตลาดอาหารกลางคืน 

(2) ขาดการพัฒนาในการปรับภูมิทัศน์ และจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม  
  ควรมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถนนคนเดินกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีระบบการใช้การ
จัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงแนวทางจัดผังตลาดที่ยังไม่ดีพอ 
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(3) ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  
  ควรจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมต่าง ๆ เช ่น ประเภทอาหาร หรือ 

การแต่งกาย สุขาภิบาลอาหารปลอดภัย แอปพลิเคชัน แสดงที่ตั้งร้านแผงลอยอาหารสำหรับอาหาร
ท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ ควรปรับการส่งเสริมการอัตลักษณ์ของตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า 
จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงอัตลักษณ์รถเข็นแผงลอย การจัดร้านค้า รวมถึงโซนนั่งรับประทานอาหาร 
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเกิดภาพจำและการรับรู้ใหม่ ๆ 

กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์ SWOT จะพบผู้ประกอบแผงลอย ในตลาดอาหารกลางคืน
ถือว่ายังมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบตรงที ่ตลาดอาหารกลางคืนยังเป็นที ่รู ้จักและขึ ้นชื ่อของทาง
ภาคเหนือที่มีมาแต่ยาวนาน อันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวเลือกซื้ออาหารและ
มาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ราคาอาหารยังมีต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่ำอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันผู้ประกอบการแผงลอย ยังคงมีจุดอ่อนเนื่องจากขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถ 
เข้าประยุกต์ใช้ในการจัดการ การสื่อสารและการจัดจำหน่าย แต่ทั้งนี้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับ
ผู้ประกอบการเนื่องจากทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและมูลค่าการซื้ออาหารที่เชียงใหม่ยังคงเติบโตอยู่  
รวมไปถึงโอกาสจากการที่คู ่แข่งยังไม่ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ในตลาดอาหารกลางคืน  
แต่ผู้ประกอบการแผงลอย ก็ยังคงต้องขจัดอุปสรรคในการรับรู้ถึงความมีเอกลักษณ์และความสำคัญ
ของตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

สำหรับการวิจัยนี้มีเป้าหมายสำคัญในการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว
และข้อมูลภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารและการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยผู้ค้ากลุ่มหาบเร่
แผงลอยในมุมมองของนักท่องเที่ยว และพัฒนาสมการแบบจำลอง (Model) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเลือกตลาดอาหารกลางคืนของนักท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายของการวิจัยดังกล่าว การวิจัยนี้ได้
พัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยและกำหนดขอบเขตการวิจัย เพื่อการทดสอบเชิงคุณภาพ โดยมี
กรอบแนวคิดตามภาพที่ 4.14 ดังนี้  
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ภาพที่ 4.14 กรอบแนวคิดของการวิจัยและกำหนดขอบเขตการวิจัย เพื่อการทดสอบเชิงคุณภาพ 

1. ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที ่ยวต่อการบริโภคอาหารริมทาง ย่านตลาดโต้รุ่ง  
ในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 

2. การพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่ 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลร ้านค้า ย่านตลาดอาหารกลางคืน  
ในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 

4. การส่งเสริมอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นเพื ่อการท่องเที ่ยวของย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต 
คูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 

5. การพัฒนารถเข็น แผงลอย เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า
จังหวัดเชียงใหม่ 
 6. การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าใน ร้านขายอาหาร ร้านรถเข็น 
แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
 7. การออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร ในร้านรถเข็น 
แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
 8. การออกแบบเครื ่องแต่งกายสำหรับผู ้ประกอบการอาหารเพื ่อแสดงอัตลักษณ์ของ 
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
 9. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมย่านตลาดอาหาร
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับการท่องเที่ยว

ย่านตลาดอาหารกลางคืน
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด

เชียงใหม่

การส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเที่ยวและการดแูลสุขภาพ
เชื่อมโยงตลาด และท้องถิ่น

• - ด้านการท่องเที่ยว

• - ด้านมาตรฐานสขุาภิบาลอาหาร

• - ด้านระบบสารสนเทศจดัการฐานข้อมูล
ร้านค้า

การเสริมสร้างภาพลักษณ์
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

• - ด้านการสร้างอตัลกัษณ์พืน้ที่

• - ด้านการออกแบบผลติภัณฑ์
เสริมสร้างภาพลกัษณ์

การส่งเสริมและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม

• - ด้านการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม
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สำหรับผลการวิจัยในหัวข้อ 4.2 นี้ จะได้นำเสนอผลการวิจัยซึ่งประกอบข้อมูลเชิงพรรณนา
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย และผลการทดสอบ รวมทั้งการสรุปผลของการวิจัย เพื่อสร้าง
แนวทางไปจนถึง บทสรุปไปใช้ในการอภิปราย และสรุปผลการศึกษาวิจัยตามโครงการทั้งหมด และ
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อไป 

4.2.1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับกลุ ่มตัวอย่างของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้ จำนวน

ตัวอย่างทั้งหมดในการวิจัยเท่ากับ 400 ตัวอย่าง เป็นคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
ตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ จำนวน 20 คน ตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร 
ตำบลศรีภูมิ 20 คน ตลาดอาหารโต้รุ่งช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ 20 คน กลุ่มผู้นำชุมชน หรือผู้ดูแลตลาด
ย่านตลาดอาหารกลางคืน ประกอบด้วยชุมชนย่านตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ ตำบล  
พระสิงห์ จำนวน 20 คน ชุมชนย่านตลาดอาหารกลางคืนสมเพชร ตำบลศรีภูมิ 20 คน ชุมชน 
ย่านตลาดอาหารโต้รุ่งช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ 20 คน กลุ่มนักท่องเที่ยวย่านตลาดอาหารกลางคืน 
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวย่านตลาดอาหารกลางคืนจำนวน 
300 คน ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้ดูแลย่านตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่ รวม 20 คน 

อย่างไรก็ตาม ข ้อส ังเกตคือ จำนวนนักท่องเที ่ยวย ่านตลาดอาหารกลางคืน  
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เก็บข้อมูลได้จากพื้นที่ตลาดอาหาร
กลางคืนช้างเผือก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ส่วนใหญ่เก็บข้อมูลได้จากพื้นที่ตลาดอาหารกลางคืน
ประตูเชียงใหม่ และตลาดอาหารกลางคืนประตูสมเพชร และมีการกระจายตัวบ้างเล็กน้อยในพื้นที่
ใกล้เคียงรอบ ๆ คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
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ตารางท่ี 4.1 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประชากร จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอย  60 15.00 
กลุ่มตัวแทนย่านตลาดอาหาร

กลางคืน  
60 15.00 

กลุ่มนักท่องเที่ยว 260 65.00 
กลุ่มตัวแทนองการบริหารส่วน

ท้องถิ่น 
20 5 

รวม 400 100 

สำหรับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักท่อง ส่วนใหญ่เก็บข้อมูลได้จากพื้นที่ และข้อสังเกต
สำคัญอีกประการหนึ่งเกี ่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม มาจาก 
แหล่งที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่ทำการเก็บข้อมูลในภูมิภาคนั้น ๆ เช่น กลุ่มตัวอย่าง มักเก็บ
ข้อมูลได้จากทั้ง 3 ตลาดอาหารกลางคืน กล่าวโดยสรุปคือ ยังมีกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด 
ที่ทำการเก็บข้อมูลไม่มากนัก ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักท่องเที่ยวมักท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งที่พักอาศัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมือง
เก่า ในจังหวัดมักมีนักท่องเที ่ยวในจังหวัดนั ้น  ๆ หรือจังหวัดใกล้เคียงมาเที ่ยวเป็นส่วนใหญ่  
และมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่น ๆ ที่ห่างไกลมาเที่ยวบ้างเป็นส่วนน้อย 

4.2.2 ความสำคัญของอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืนต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 
เพื ่อประเมินลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ว่ามีคุณลักษณะ

อย่างไร เมื ่อพิจารณาถึงการให้ความสำคัญกับอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน ผลการศึกษา  
โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน 
ในประเด็นที่ว่า อยากรับประทานอาหารพื้นถิ่น จำนวน 211 ตัวอย่างจาก จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 
400 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 52.75 อาหารท้องถิ่นทำให้เพลิดเพลิน จำนวน 128 ตัวอย่างหรือร้อยละ 
32.00 อาหารทำให้อยากทาความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นจำนวน 31 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 7.75 
และเห็นว่าอาหารมีความสำคัญที่ทำให้เกิดความอยากแลกเปลี่ยนความรู้เกี ่ยวกับอาหารท้องถิ่น
จำนวน 30 ตัวอย่างหรือร้อยละ 7.50 รวมทั้งเห็นว่า (ตารางที่ 4.2)  

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มที่นักท่องเที่ยว และตัวแทนผู้ประกอบการ
จะให้ความสำคัญกับอาหารในเชิงของการเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นค่อนข้างน้อยในเชิงเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยว ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่ว่า 
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การพัฒนาและผลักดันให้เกิดการท่องเที ่ยวตลาดอาหารกลางคืนเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับอาหาร
จำเป็นต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว 

หากผู ้กำหนดนโยบายการท่องเที ่ยวเช ิงอาหารต้องการดึงดูดกลุ ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยว ณ สภาพปัจจุบัน จำเป็นที่ต้องใช้จุดเด่นคือ รสชาติและหรือความเป็นของแปลกหรือ 
มีเอกลักษณ์ที่ทำให้อยากทดลองรับประทาน การดึงดูดด้วยจุดเด่น เรื่องการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
จากอาหาร หรือการทำให้อาหารท้องถิ่นสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที ่ยว หรือมิฉะนั้น  
หากต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดอาหารกลางคืนกับนักท่องเที่ยว จำเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนความสนใจของนักท่องเที่ยว จากความสนใจเรื่องรสชาติ หรือความแปลกน่าทดลอง
รับประทานไปสู่การให้ความสำคัญกับอาหารท้องถิ่นในเชิงวัฒนธรรมมากข้ึน  

ตารางท่ี 4.2 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

อาหาร
ท้องถิ่นทำให้

เพลิน 

อยากทำ
ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ
อาหาร
ท้องถิ่น 

อยากลอง
รับประทาน

อาหาร
ท้องถิ่น 

อยาก
แลกเปลี่ยน

ความรู้
เกี่ยวกับ
อาหาร
ท้องถิ่น 

รวม 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 

128 
(32.00) 

31 
(7.75) 

211 
(52.75) 

30 
(7.50) 

400 

 
4.2.3 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะทำเกี่ยวกับอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

พิจารณาถึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะทำ ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี่ยวกับอาหาร 
ด้านแนวโน้มการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร พบว่า แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยแนวโน้มการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร ณ ตลาดอาหาร
กลางคืนถึง 3.67  (พิจารณาค่าเฉลี่ย ตารางที่ 4.2) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวภูมิภาคของแหล่งที่พัก
อาศัยแตกต่างกันมีแนวโน้มการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่มีแนวโน้มของการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืนค่อนข้างสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 
ที่ 3.67 ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจากภูมิภาคอ่ืน ๆ มีแนวโน้มการใช้จ่ายไม่สูงนัก ทั้งนี้ การทดสอบ
ความแตกต่างของแนวโน้มการใช้จ่ายนี้ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.74  
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สำหรับกิจกรรมที ่นักท่องเที ่ยวจะทำ ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี ่ยวกับอาหาร 
ด้านแนวโน้มการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร พบว่า สำหรับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยภาพรวม 
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารค่อนข้างต่ำ โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ต่างพื้นที่ จากมีแนวโน้มการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่านักท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารเท่ากับ 3.53  

ตารางที่ 4.3 ทดสอบความแตกต่างด้านกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี่ยวกับ
อาหาร ด้านแนวโน้มการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ำ 
ต่ำ
มาก 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
25 250 100 17 8 400 3.67 0.74 ดี 

กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยในประเด็นที่ว่า แนวโน้มของนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมต่ำ ทำให้ประเมินได้ว่า 
การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้เกี ่ยวกับอาหารของนักท่องเที่ยว  ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้เป็นกิจกรรม  
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการมากนัก อนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในหัวข้อ 4.2.1 เรื่องการ  
ให้ความสำคัญกับอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน ซึ ่งนักท่องเที ่ยวโดยรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้  
ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น และการอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาหารท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.4 ทดสอบความแตกต่างด้านกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทา ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี่ยวกับ
อาหาร ด้านแนวโน้มการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ำ 
ต่ำ
มาก 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
80 105 175 25 15 400 3.53 1.00 ดี 
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กรณีของกิจกรรมที่นักท่องเที ่ยวจะทำ ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี ่ย วกับอาหาร 
ด้านความสนใจแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารกับท้องถิ่น พบว่า แนวโน้มความสนใจ
ของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว อยู่ที ่ 4.29 ที่ค่าตามลำดับ (ตาราง 4.6) กล่าวโดยสรุปคือ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจแลกเปลี่ยนและเ รียนรู้วัฒนธรรม
เกี่ยวกับอาหาร ดังนั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  
ที่มีความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของไทย  

ตารางที่ 4.5 ทดสอบความแตกต่างด้านกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทา ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี่ ยวกับ
อาหาร ด้านความสนใจแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารกับท้องถิ่น 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ำ 
ต่ำ
มาก 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
120 276 4 0 0 400 4.29 0.48 ดี 

กลุ่มตัวอย่าง มีแนวโน้มให้ความสนใจแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหาร  
กับท้องถิ่นในเชิงเปรียบเทียบสูง และเมื่อพิจารณาแนวโน้มการให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมด้านอาหารกับท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจที่ค่าเฉลี่ย 4.29 ดังนั้น อาจสรุปได้
ว่า ยังให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารสูง ซึ่งความสนใจแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารกับท้องถิ่นสูง แต่มีค่าเฉลี่ยแนวโน้มการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาหาร 
(ตารางที่ 4.5) ทั้งนี้ อาจสรุปผลการศึกษาได้ว่า แม้นักท่องเที่ยวมีความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารกับท้องถิ ่น แต่มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ตลาดอาหารกลางคืน  
จัดเกี่ยวกับอาหารไม่สูงนัก 

หากพิจารณาด้านความกังวลของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอันตรายหรือความเจ็บป่วยจาก
การรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี่ยวกับอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
มีแนวโน้มความกังวลเกี ่ยวกับอันตรายหรือความเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารท้องถิ่น  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในตารางที่ 4.6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความกังวลเกี่ยวกับอันตรายและความ
เจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน เช่นกัน โดยมีความกังวลอยู่ที่ 
2.11 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 ซึ ่งมีความเป็นไปได้ว ่า การวิจัยนี ้ดำเนินการเก็บข้อมูล  
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ณ ตลาดอาหารกลางคืน ซึ่งแม้จะเป็นอาหารท้องถิ่น แต่ในภาพรวมคือ อาหารไทยที่นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยคุ้นเคย จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกังวลดังกล่าวค่อนข้างต่ำ 

กล่าวโดยสรุป นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความกังวลเกี่ยวกับอันตรายหรือ
ความเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารท้องถิ่นไม่สูงนัก 

ตารางที่ 4.6 ทดสอบความแตกต่างด้านกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทา ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี่ยวกับ
อาหาร ด้านความกังวลเกี่ยวกับอันตรายหรือความเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ำ 
ต่ำ
มาก 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
8 11 85 207 89 400 2.11 0.84 น้อย 

สำหรับกิจกรรมที ่นักท่องเที ่ยวจะทำ ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี ่ยวกับอาหาร  
ด้านการชอบทดลองรับประทานอาหารที่แปลกหรือแตกต่างจากอาหารที่เคยรับประทาน  พบว่า  
เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างพบว่า นักท่องเที่ยวมีคค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 อาจสรุปได้ว่า นักท่ องเที ่ยว 
มีความสนใจชอบลองอาหารแปลก หรือแตกต่างจากที่เคยรับประทานมากกว่า อย่างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาถึงนัยสำคัญทางสถิติพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที ่ยวทุกกลุ ่มในด้านความสนใจ  
อยากทดลองรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน ซึ่งแปลกและแตกต่างจากอาหาร  
ที่เคยรับประทานมาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แต่หากพิจารณาที่
ระดับนัยสำคัญที่ 0.10 ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ตารางที่ 4.7 ทดสอบความแตกต่างด้านกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทำ ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี่ยวกับ
อาหาร ด้านความกังวลเกี่ยวกับอันตรายหรือความเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ำ 
ต่ำ
มาก 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
120 185 63 32 0 400 3.98 0.88 ดี 
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4.2.4 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านความสะอาดถูกสุขอนามัยของ
อาหาร 

การวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านความสะอาด  
ถูกสุขอนามัยของอาหารซึ่งปรุงและขายโดยกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งสามารถสรุปการรับรู้ใน 
แต่ละด้านได้ดังนี้  

การรับรู ้ภาพลักษณ์ของอาหารหาบเร่แผงลอยท้องถิ ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
ด้านความสะอาดสดใหม่ของส่วนประกอบจากผลผลิตของท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ต่างชาติส่วนใหญ่เห็นว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า ความสะอาดสดใหม่ของส่วนประกอบจาก
ผลผลิตของท้องถิ่นสำหรับอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนนั้นสูง และหากพิจารณา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 ซึ่งความแตกต่าง  
ด้านการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความสะอาดสดใหม่ของส่วนประกอบของอาหาร
จากผลผลิตของท้องถิ่นนี้เป็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

ทั ้งนี ้ ผ ู ้ว ิจ ัยเห็นว่า ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ 2 แนวทางสำคัญ  ๆ กล่าวคือ  
กลุ่มตัวอย่างโดยรวม มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารไทยที่ปรุงและขาย 
โดยผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมากกว่านักท่องเที่ยว ซึ่งหากสรุปในแนวทางนี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า อาหาร
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน มีความสะอาดสดใหม่ของส่วนประกอบจากผลผลิต 
ท้องถิ่นต่ำ และต้องการการพัฒนาคุณภาพความสะอาดสดใหม่  

สำหรับการสรุปอีกแนวทางหนึ่งคือ กลุ่มตัวอย่างอาจทราบหรือรับรู้ว่า อาหารหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนดังกล ่าว ไม่ได้ม ีการใช ้ส ่วนประกอบจากผลผลิตท้องถิ่น  
เป็นองค์ประกอบหลัก จึงให้ความเห็นในทิศทางว่าเห็นด้วยไม่สูงนัก 

อย่างไรก็ตาม การสรุปที่เป็นไปได้ตามแนวทางทั้ง 2 นี้ สามารถสร้างข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นหลัก ๆ ได้คือ ควรมีการใช้และประชาสัมพันธ์ว่ามีการใช้ส่วนประกอบจากผลผลิต 
ของท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อทำให้สามารถสร้างเรื่องราวหรือจุดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ในการสะท้อน  
วิถีช ีว ิตและวัฒนธรรมของท้องถิ ่นได้ดีขึ ้น และควรมีการพัฒนาคุณภาพความสะอาดสดใหม่ 
ของอาหารและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหารดังกล่าวให้สูงขึ ้น รวมทั้งควรทำให้นักท่องเที ่ยว 
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ถึงคุณภาพความสะอาดสดใหม่ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและทดลองรับประทานมากขึ้น  
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ตารางท่ี 4.8 ทดสอบความแตกต่างด้านการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอาหาร 
หาบเร่แผงลอยท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืนว่ามีส่วนประกอบจากผลผลิตท้องถิ่นสะอาดสดใหม่  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
120 185 63 32 0 400 3.98 0.88 ดี 

กรณี การให้ความสำคัญกับความสะอาดถูกสุขอนามัยของอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับความคิดเห็น
ดังกล่าว กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความสะอาดถูกสุขอนามั ยของอาหาร 
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอารหารกลางคืนสูง พิจารณาค่าเฉลี่ยการให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว
ได้ดังนี้ (ตาราง 4.9) 

ตารางที่ 4.9 ทดสอบความแตกต่างด้านการให้ความสำคัญของนักท่องเที่ยวกับความสะอาดถูก
สุขอนามัยของอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
342 42 16 0 0 400 4.82 0.48 ดีมาก 

สำหรับกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวม ผลการศึกษาชี้ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ  
 ให้ความสำคัญอยู่ในเกณฑ์สูงกับความสะอาดถูกสุขอนามัยของอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน 
กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
สรุปว่า กลุ่มตัวอย่างก็ให้ความสำคัญกับความสะอาดถูกสุขอนามัยของอาหาร ดังนั้น ผู้ป ระกอบการ
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ร้านหาบเร่แผงลอยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหาบเร่แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ต้องให้ความสำคัญความสะอาดถูกสุขอนามัยของอาหารและภาพลักษณ์
ดังกล่าวในมุมมองของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะให้บริการนักท่องเที่ยวชาติใดก็ตาม 

หากพิจารณาถึง ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารท้องถิ่น  
ณ ตลาดอาหารกลางคืนแล้วรู ้สึกว่าได้ผลดีต่อสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวโดยรวม
ทั้งหมดมีความรู้สึกว่าการรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืนให้ผลดีต่อสุขภาพ  
ไม่สูงนัก โดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยที่ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 (ตารางที่ 4.10) 
กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้สึกว่า การรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน 
มีผลดีต่อสุขภาพไม่สูงนัก ทั ้งนี ้ความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที ่ยวในประเด็นนี้  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  

กล่าวโดยสรุปคือ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ความรู ้สึกที ่ว่าการรับประทานอาหารท้องถิ ่นโดยกลุ ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
มีผลดีต่อสุขภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการและสนใจในการรับประทานอาหารหาบเร่  
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยนี้ กระบวนการหรือวิธีการ
และความเข้มข้นในการดำเนินการพัฒนาการรับรู้ดังกล่าว อาจจะแตกต่างกันไปตามระดับการรับรู้
ของนักท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.10 ทดสอบความแตกต่างดา้นความรู้สึกของนักท่องเที่ยวว่าจะได้ผลดีต่อสุขภาพหากได้รับ
ประทานอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
82 102 185 31 0 400 3.59 0.90 ดี 

ความเชื่อของนักท่องเที่ยวว่าอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน มีความสะอาดถูก
สุขอนามัย เมื่อเห็นวิธีการปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนดังกล่าว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่าง ในประเด็น
ดังกล่าว (ตารางที่ 4.11) กล่าวโดยสรุป คือ หากพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
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โดยรวม พบว่า นักท่องเที ่ยวมีความเชื ่อว่าอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน มีความสะอาด  
ถูกสุขอนามัยไม่สูงนัก เมื ่อเห็นวิธีการปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มตัวอย่าง ยังเชื่อว่าเมื่อเห็นวิธีการปรุงอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน อาหารมีความสะอาด  
ถูกสุขอนามัยในระดับหนึ่ง แม้ความเชื่อดังกล่าวจะไม่สูงก็ตาม  

ขณะที่ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.03 กล่าวโดยสรุป คือ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว 
มีความเชื่อค่อนข้างต่ำ ความสะอาดถูกสุขอนามัยของอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน เมื่อพบเห็น
วิธีการปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ดังนั ้น ควรที ่จะให้
ความสำคัญกับการพัฒนาวิธีการปรุงอาหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการปรุงอาหาร เพื่อให้
นักท่องเที่ยวมีความเชื ่อถือและเชื ่อมั ่นถึงความสะอาดถูกสุขอนามัยของอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน เมื่อได้พบเห็นวิธีการปรุงอาหาร  

ตารางที่ 4.11 ทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อของนักท่องเที่ยวว่าอาหารมีความสะอาดถูก
สุขอนามัยเมื่อเห็นวิธีการปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
96 124 112 68 0 400 3.62 1.03 ดี 

เมื่อพิจารณา ความเชื่อของนักท่องเที่ยวว่าอาหารร้านหาบเร่แผงลอย มีความสะอาด
และถูกสุขอนามัยเมื ่อเห็นวิธีรับประทานอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืนพบว่า ความเชื ่อของ
นักท่องเที่ยวในประเด็นนี้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง มีความเชื ่อไม่สูงนักว่าอาหารหาบเร่แผงลอย 
มีความสะอาดและถูกสุขอนามัยเมื่อเห็นวิธีรับประทานอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเชื่อในประเด็นดังกล่าวค่อนข้างต่ำในเชิงเปรียบเทียบ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.54 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อไม่สูงนักเกี่ยวกับความสะอาด
ถูกสุขอนามัยของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน เมื่อเห็นวิธีรับประทานอาหาร 
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ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการรับประทานที่ทำให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในความสะอาดถูกสุขอนามัยของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืน ขณะเดียวกัน วิธีการรับประทานอาหารดังกล่าวยังสามารถสะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย  

ตารางที่ 4.12 ทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อของนักท่องเที่ยวว่าอาหารมีความสะอาดถูก
สุขอนามัยเมื่อเห็นวิธีการรับประทานอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
58 132 176 34 0 400 3.54 0.84 ดี 

พิจารณา ความเชื ่อของนักท่องเที ่ยวว่าอาหารท้องถิ ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ พบว่า ความเชื่อของนักท่องเที่ยวในประเด็นนี้ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความเชื ่อว่า
อาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการสูงกว่าและเท่ากับค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่ 3.67 กล่าวโดยสรุปในเชิงเปรียบเทียบพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเชื่อว่าอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืนมีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการสูง 

สรุป กลุ ่มตัวอย่างกลุ ่มหลังนี ้ มีความเชื ่อเรื ่องคุณประโยชน์ของอาหารท้องถิ่น  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ตามหลักโภชนาการค่อนข้างตี  ดังนั ้น หากจะพัฒนาให้การท่องเที ่ยว 
เชิงอาหารเป็นที่สนใจของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มกลุ่มหลังนี้ ควรมีการพัฒนาโภชนาการของ
อาหารท้องถิ่น หรืออาหารที่ปรุงและขายโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน เพื่อให้  
มีความเชื่อว่า จะได้รับประโยชน์ทางด้านโภชนาการจากการรับประทานอาหาร  ณ ตลาดอาหาร
กลางคืนด้วย  
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ตารางที่ 4.13 ทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อของว่าอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
102 143 76 79 0 400 3.67 1.06 ดี 

สำหรับกรณี ความคิดเห็นของว่า ควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนออกใบรับรอง
เกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัยให้กับร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว สรุปได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความคิดเห็นคล้ายกันคือ ควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนออกใบรับรอง
เกี ่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัยให้กับร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 
(ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) ซึ่งคาดว่า น่าจะมาจากการที่ต้องการให้มีความมั่นใจ  
ได้ว่า อาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนมีความสะอาดและสุขอนามัยเพียงพอต่อ  
ยิ่งไปกว่านั้น ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมในประเด็นนี้  
มีค่าค่อนข้างสูงในเชิงเปรียบเทียบ ซึ ่งชี ้ให้เห็นว่า ไม่ว่าชาติใดค่อนข้างให้ความสำคัญกับการ  
มีหน่วยงานออกใบรับรองให้กับร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนเกี ่ยวกับ 
ความสะอาดถูกสุขอนามัย  

ตารางที่ 4.14 ทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อของว่าอาหารท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
256 120 24 0 0 400 4.58 0.60 ดีมาก 
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 4.2.5 การรับรู ้ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารโดยกลุ ่มหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

การวิจัยนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลและศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของด้านความปลอดภัย
ของอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ในประเด็นต่าง  ๆ และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของการรับรู้ดังกล่าวระหว่างแต่ละชาติว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งหัวข้อนี้จะได้
นำเสนอรายละเอียดผลของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

เมื่อพิจารณาว่า ให้ความสำคัญอย่างไรต่อความปลอดภัยของอาหารโดยกลุ่มหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความสำคัญสูงกับความปลอดภัย
ของอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ ากับ 4.54 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ทั้งนี้ แม้กลุ่มตัวอย่างโดยรวมจะให้ความสำคัญสูงกับความปลอดภัยของ
อาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

อย่างไรก็ตาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหลังนี้ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย 
ของอาหารดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยว 
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ควรให้ความสำคัญ  
กับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารสูงด้วย เพื ่อดึงดูดให้เลือกตัดสินใจไปท่องเที ่ยว  
ณ สถานที่นั้น ๆ 

ตารางที ่ 4.15 ทดสอบความแตกต่างด้านการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารโดย 
กลุ่มหาบเร่ แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนของชาติต่าง ๆ  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
231 154 15 0 0 400 4.54 0.57 ดีมาก 

หากพิจารณากรณี ความเชื ่อของว่าอาหารมีความปลอดภัยเมื ่อเห็นว ิธ ีการ 
ปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนดังกล่าว พบว่า ความเชื่อของ  
กลุ่มตัวอย่างแต่ละชาติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และหากพิจารณาภาพรวมของความคิดเห็นดังกล่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมทั้งหมดมีความเชื่อไม่
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สูงนักว่าอาหารมีปลอดภัยเมื่อเห็นวิธีการปรุงอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน กล่าวคือ  ค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ดังนั้น การท่องเที่ยว
เชิงอาหารหรือการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ควรให้ความสำคัญ
ในการพัฒนารูปแบบวิธีการปรุงอาหาร เพ่ือให้มีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารมากข้ึน เช่น 
การใช้ถุงมือพลาสติกในการหยิบจับวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการปรุงอาหาร หรือควรถอดถุงมือ 
เมื่อรับเงินหรือทอนเงิน รวมไปถึงควรให้ความสำคัญกับภาชนะ วัตถุดิบ  และวิธีการปรุงอาหาร 
ให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ตารางที่ 4.16 ทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อของว่าอาหารมีความปลอดภัยเมื่อเห็นวิธีการ  
ปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
112 186 76 26 0 400 3.96 0.85 ดี 

เมื่อพิจารณา ความเชื่อของว่าอาหารร้านหาบเร่แผงลอย มีความปลอดภัยเมื่อเห็น  
วิธีรับประทานอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า ความเชื ่อของกลุ ่มตัวอย่างในประเด็นนี้ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง
ชาวอเมริกัน ยุโรปชาติอื่น ๆ อังกฤษ นิวซีแลนด์ เอเชีย และชาวไทยภาคตะวันออก รวมทั้ง ชาวจีน
และออสเตรเลีย มีความเชื่อว่าอาหารร้านหาบเร่แผงลอยมีความปลอดภัย เมื่อเห็นวิธีการรับประทาน
อาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน ในเชิงเปรียบเทียบสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวม กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ ย
ความเชื่ออยู่ที่ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 

ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารโดยกลุ ่มหาบเร่แผงลอยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการรับประทานอาหาร  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน กับกลุ่มซึ่งมีความเชื่อเรื่องความปลอดภัยดังกล่าวค่อนข้างต่ำ เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยให้กับในการให้ความสนใจและรับประทานอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืนมากขึ้น   
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ตารางที่ 4.17 ทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อของว่าอาหารมีความปลอดภัยเมื่อเห็นวิธีการ
รับประทานอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
123 156 78 43 0 400 3.90 0.96 ดี 

กรณี การทดสอบความเชื่อของเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน เมื่อได้มีการลองรับประทานอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนเมื่อได้มีการลองรับประทาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 กล่าวคือ ความเชื ่อของ 
กลุ่มตัวอย่างโดยรวม ด้วย3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 

เมื่อพิจารณาภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความเชื่อมั่นกับ
ความปลอดภัยของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนไม่สูงนักเมื่อได้ลองรับประทาน
อาหาร ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควรให้
ความสำคัญกับการสร้างความเชื ่อมั ่นของเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร ในด้านการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร ซึ ่งอาจจัดทำได้ในประเด็นเกี ่ยวกับรสชาติ วัตถุดิบ ภาชนะที ่ใช้  
การจัดวางรูปแบบของอาหาร ฯลฯ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในความปลอดภัยมากขึ้น  
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ตารางที่ 4.18 ทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อของว่าอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืนมีความปลอดภัยเมื่อได้ลองรับประทาน 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
96 123 112 69 0 400 3.62 1.03 ดี 

สำหรับกรณี ความคิดเห็นของว่า ควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนออกใบรับรอง
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารให้กับร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที ่ยว พบว่า  
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชาติและ/หรือแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 และมีแนวโน้มความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  
ความเห็นที่ว ่า ควรมีหน่วยภาครัฐหรือเอกชนออกใบรับรองเกี่ยวกับความสะอาดถูกสุขอนามัย 
ให้กับร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สรุปอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มตัวอย่างโดยรวม  
มีความคิดเห็นว่า ควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนออกใบรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ค่าเฉลี่ย 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ควรให้ความสำคัญการออกใบรับรองโดยอาจเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนเกี ่ยวกับ 
ความปลอดภัยของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน เพื่อสร้างความเชื่ อมั่นให้กับ 
ในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ มากข้ึน  
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ตารางที่ 4.19 ทดสอบความแตกต่างด้านความคิดเห็นว่า ควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนออก
ใบรับรองเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารให้กับร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
286 106 8 0 0 400 4.70 0.50 ดีมาก 

4.2.6 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารโดยกลุ่มหาบเร่
แผงลอย  

การวิจัยนี ้ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เกี ่ยวกับการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างเกี ่ยวกับ
ภาพลักษณ์ด ้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมิต ิต ่าง  ๆ ของร ้านอาหารหาบเร ่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

เมื่อพิจารณาถึงการให้ความสำคัญของต่อการมีพื้นที่จัดเก็บรักษาอาหารและ/หรือ
วัตถุดิบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ ่มตัวอย่างโดยรวม  
ให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่จัดเก็บรักษาอาหารและ/หรือวัตถุดิบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืนสูง นอกจากนี้ ยังพบว่า การให้ความสำคัญดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละชาติและ/หรือแต่ละกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 กล่าวคือ มีแนวโน้มว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความสำคัญกับการมีพ้ืนที่จัดเก็บรักษาอาหารฯ 
ดังกล่าว โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60  

ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ควรให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่จัดเก็บรักษาอาหารและ/หรือวัตถุดิบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืน เนื่องจาก ให้ความสำคัญค่อนข้างสูง  
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ตารางที่ 4.20 ทดสอบความแตกต่างของการให้ความสำคัญของกับการมีพื้นที่จัดเก็บรักษาอาหาร
และ/หรือวัตถุดิบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
86 253 61 0 0 400 4.06 0.60 ดี 

กรณีของการให้ความสำคัญของกับการมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์การประกอบอาหารของ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการให้ความสำคัญ
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างโดยรวม แม้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวจะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหลังนี้ ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่การจัดเก็บอุปกรณ์การประกอบ
อาหารส ู งด ้ ว ย เช ่ นก ั น  ด ั งน ั ้ น  การท ่ อง เท ี ่ ย ว เ ช ิ ง อาหารและ/หร ื อกา รท ่ อ ง เท ี ่ ย ว  
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบ
อาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทั้งนี้ อาจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหาร  
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนมีความสะอาดและปลอดภัย  

ตารางที ่ 4.21 ทดสอบความแตกต่างของการให้ความสำคัญของกับการมีพ้ืนที ่จัดเก็บอุปกรณ์ 
การประกอบอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
123 162 115 0 0 400 4.02 0.77 ดี 
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หากพิจารณา การให้ความสำคัญของเกี่ยวกับการมีพื้นที่สำหรับการรับประทาน
อาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ ่มตัวอย่างโดยรวม  
ให้ความสำคัญค่อนข้างสูงกับมีพื ้นที ่สำหรับรับประทานอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นว่า การจัดพื้นที่สำหรับรับประทานเป็น 
สิ่งที่มีความสำคัญ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.72และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 

กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่รับประทาน
อาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนค่อนข้างสูง ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือ
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนจึงควรให้
ความสำคัญกับการจัดพื้นที่รับประทาน 

ตารางที ่ 4.22 ทดสอบความแตกต่างของการให้ความสำคัญของกับการมีพื ้นที ่จัดเก็บอุปกรณ์ 
การประกอบอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
292 102 6 0 0 400 4.72 0.48 ดีมาก 

สำหรับกรณี การรับรู้ของเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการสร้างความเพลิดเพลินระหว่าง  
การรับประทานอาหารเมื่อมีการจัดร้านตั้งอยู่กลางแจ้งของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในประเด็นดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัดตั้งร้านอาหารหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนไว้กลางแจ้งช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับในการรับประทาน  
 ได้สูงและมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.53 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) 

อย่างไรก็ตาม พบว่า การรับรู ้ในประเด็นดังกล่าว กลุ ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นว่า  
การจัดตั้งร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ไว้กลางแจ้งช่วยสร้างความเพลิดเพลิน
ให้กับในการรับประทานได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที ่ยว 
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญกับการจัดตั้งและตกแต่งร้านอาหารหาบเร่แผงลอย 
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ณ ตลาดอาหารกลางคืน ให้มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมของสังคมและวิถีชีวิต
ของท้องถิ ่นนั ้น ๆ ซึ ่งอาจทำให้ได้รู ้สึกเพลิดเพลินกับสภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน และเป็นการดึงดูดใจให้เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ  

ตารางที ่  4.23 ทดสอบความแตกต ่างของการร ับร ู ้ของเก ี ่ยวก ับภาพล ักษณ์ในการสร ้าง 
ความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร เมื่อมีการจัดร้านตั้งอยู่กลางแจ้งของร้านอาหารหาบเร่ 
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
250 112 38 0 0 400 4.53 0.66 ดีมาก 

หากพิจารณาถึงความแตกต่างในการให้ความสำคัญของเกี่ยวกับการมีป้ายแสดง
รายการอาหารและราคาที่ชัดเจนของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า  
การให้ความสำคัญของกลุ ่มต ัวอย ่างแต่ละชาติและ/หร ือแต่ละกล ุ ่มก ับประเด ็นด ังกล ่าว  
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ขณะเดียวกัน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความสำคัญอย่างมากกับการมีป้ายแสดงรายการอาหารและราคาที่ชัดเจนของ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน (ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 )  
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ตารางที่ 4.24 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของเกี่ยวกับการมีป้ายแสดงรายการ
อาหารและราคาที่ชัดเจนของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
321 79 0 0 0 400 4.80 0.40 ดีมาก 

กลุ่มตัวอย่างนี้ให้ความสำคัญกับการมีป้ายแสดงรายการอาหารและราคาที่ชัดเจนของ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สูงเช่นกัน ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/
หรือการท่องเที ่ยวเพื ่อการเร ียนรู ้ เก ี ่ยวกับอาหารหาบแร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
ควรให้ความสำคัญการจัดทำป้ายบอกแสดงรายการอาหารและราคาที ่ชัดเจน ซึ ่งอาจรวมไปถึง 
การจัดทำป้ายดังกล่าวในภาษาต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายของตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ และอาจใช้
รูปภาพในการแสดงรายการอาหารและราคา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกับต่างชาติได้ง่ายขึ้น  

กรณีของความแตกต่างเรื่องการให้ความสำคัญของเกี่ยวกับการมีระบบการสั่งอาหา 
รที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวค่อนข้างสูง กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างแม้จะให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวนี้ค่อนข้างสูง
เช่นกัน แต่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการให้ความสำคัญของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม ดังนั้น การท่องเที่ยว
เชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญในการจัดการ
ระบบการส ั ่งอาหารให้สะดวกและไม่ย ุ ่งยากกับ ซ ึ ่งอาจมีร ูปแบบของระบบที ่แตกต่างกัน 
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน  
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ตารางที่ 4.25 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของเรื่องการมีระบบการสั่งอาหารที่
เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
286 104 10 0 0 400 4.69 0.51 ดีมาก 

4.2.7 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสังคมของร้านอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย  
หากพิจารณาถึงการรับรู้ของเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านสังคมของร้านอาหารหาบเร่  

แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน การวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ดังกล่าวใน  
4 ด้านสำคัญ ๆ ดังนี้  

การรับรู ้ภาพลักษณ์ด้านสังคม กรณีการรับประทานอาหารร้านหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับคนท้องถิ ่น  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และกลุ่มตัวอย่างโดยรวมรับรู้
ภาพลักษณ์ว่ามีโอกาสสัมผัสกับคนท้องถิ่นค่อนข้างสูงเมื่อรับประทานอาหารร้านหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน (ค่าเฉลี่ยที่ 4.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) 

สำหรับกลุ่มตัวอย่างรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านสังคมดังกล่าวนี้สูงเช่นกันและไม่แตกต่าง
จากกลุ่มแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างกลุ ่มหลังนี้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 
กลุ่มตัวอย่างโดยรวม ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับ
อาหารควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่และการตกแต่งรูปแบบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ให้มีลักษณะที่สามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมหรือ 
คนท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นการดึงดูดให้สนใจเลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  
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ตารางท่ี 4.26 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีการรับประทานอาหารร้านหาบเร่แผง
ลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับคนท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
239 150 11 0 0 400 4.57 0.55 ดีมาก 

กรณี การรับรู้ของเก่ียวกับภาพลักษณ์ด้านสังคมว่าการออกแบบของร้านอาหารหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ว่าการออกแบบของร้านอาหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และชาวอาฟริกันเห็นด้วยกับการรับรู้ดังกล่าวสูงที่สุด
ในเชิงเปรียบเทียบด้วยค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 สรุปคือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ 
เห็นด้วยอย่างมากว่าการออกแบบร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนสะท้อน  
ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ตารางที่ 4.27 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีการออกแบบของร้านหาบเร่แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
225 150 25 0 0 400 4.50 0.61 ดี 
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ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน เพื่อดึงดูดใจ
โดยการออกแบบให้สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ ได้ดี และ
ให้เหมาะสมกับแต่ละชาติและ/หรือแต่ละกลุ่ม  

หากพิจารณาถึงการรับรู้ของว่าการออกแบบของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืน แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ ่น พบว่า กลุ ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นด้วยอย่างมากว่า  
การออกแบบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
(ค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66)  

ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดย ให้
สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดให้สนใจ
และเลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  

ตารางท่ี 4.28 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีการออกแบบของร้านหาบเร่ แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืน แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
276 86 38 0 0 400 4.60 0.66 ดีมาก 

สำหร ับกรณ ีการร ับร ู ้ของเก ี ่ ยวก ับการออกแบบของร ้าน หาบเร ่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืนสะท้อนถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มของความคิดเห็น
ของกลุ ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นด้วยค่อนข้างสูงว่า การออกแบบของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้ (ค่าเฉลี่ยที่ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80) 
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กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การออกแบบร้านสะท้อนถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
แม้จะมีความแตกต่างในความเห็นของกลุ ่มตัวอย่างแต่ละชาติและ/หรือแต่ละกลุ่มก็ตาม ดังนั้น  
การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญ  
การออกแบบร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน เพื ่อให้สามารถสะท้อนถึงวิถีช ีวิต  
ของท้องถิ่นเพ่ือดึงดูดให้เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  

ตารางที่ 4.29 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีการออกแบบของร้านหาบเร่แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
126 145 129 0 0 400 3.99 0.80 ดี 

หากพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีการออกแบบของร้านหาบเร่  
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนความเป็นมาของท้องถิ่น  พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวม
ค่อนข้างเห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยค่อนข้างสูงว่าการออกแบบร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนความเป็นมา
ของท้องถิ่น โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างแต่ละชาติและ/หรือแต่ละกลุ่ม 
ดังนั ้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที ่ยวเพื ่อการเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาหารควรให้
ความสำคัญกับการออกแบบร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยทำให้สามารถ
สะท้อนความเป็นมาของท้องถิ่นได้ เพ่ือดึงดูดให้เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  
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ตารางท่ี 4.30 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีการออกแบบของร้านหาบเร่ แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนความเป็นมาของท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
115 153 132 0 0 400 3.96 0.78 ดี 

4.2.8 การรับรู้ของเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์และความสำคัญเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
การรับประทานอาหารของท้องถิ่น ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

การวิจัยนี ้ได้เก็บข้อมูลเกี ่ยวกับการรับรู ้ของในเร ื ่องความเป็นเอกลักษณ์แ ละ
ความสำคัญเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมของการรับประทานอาหารของท้องถิ่น  ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
ในประเด็นสำคัญ ๆ 7 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

กรณีการรับรู ้ของเมื ่อพบเห็นรูปแบบการปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น พบว่า  
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ดังกล่าว
ไม่สูงนัก กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77  

ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาหาร
ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการรูปแบบการปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืนให้สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นให้  
มากขึ้น เนื่องจาก การรับรู้ของในประเด็นนี้ยังค่อนข้างน้อย ขณะเดียวกัน แต่ละชาติและ/หรือแต่ละ
กลุ ่มมีการรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั ้น ควรมีการจัดการให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ  
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ตารางท่ี 4.31 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีเมื่อพบเห็นรูปแบบการปรุงอาหารของ
ร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
123 162 115 0 0 400 4.02 0.77 ดี 

หากพิจารณาถึงประเด็นการรับรู้ของเมื่อเห็นรูปแบบการปรุงอาหารของร้านหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
แต่ละชาติและ/หรือแต่ละกลุ่มมีการรับรู้เกี ่ยวกับประเด็น ดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.33) โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ไม่สูงนักกล่าวคือ ค่าเฉลี่ย
ที่ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 สรุปคือ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่ค่อยเห็นด้วยว่า การได้เห็น
รูปแบบการปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนจะทำให้เข้าใจ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

สรุปคือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มมีการรับรู้ว่ารูปแบบการปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืนอาจทำให้เข้าใจเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ แม้จะมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ไม่สูงมาก  
ก็ตาม ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควรให้
ความสำคัญกับการพัฒนาและจัดการให้มีรูปแบบของการปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ที่ทำให้สามารถเข้าใจเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ดี ซึ่งอาจเป็นจุดดึงดูดได้  
มากขึ้น แต่ผลของการจัดการรูปแบบของการปรุงอาหารดังกล่าวต่อการรับรู้ของอาจมีแตกต่างกัน 
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม  
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ตารางท่ี 4.32 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีเมื่อพบเห็นรูปแบบการปรุงอาหารของ
ร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
250 112 38 0 0 400 4.53 0.66 ดีมาก 

หากพิจารณาการรับรู้ของเมื่อพบเห็นรูปแบบการรับประทานอาหารของร้านหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกัน กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ในเชิงเห็นด้วยกับประเด็น
ดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (ค่าเฉลี่ยที่ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80)  
ซึ่งอาจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างหลังนี้มีแนวโน้มที่จะเห็นว่ารูปแบบการรับประทานอาหารของร้าน  
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนทำให้เกิดความความเข้าใจได้ไม่สูงนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของท้องถิ่น อนึ่ง ประกอบกับค่าเฉลี่ยการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมที่ไม่สูงนัก ทำให้ 
สรุปภาพรวมได้ว ่า กลุ ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที ่จะมีการรับรู ้ว ่ารูปแบบการรับประทานอาหาร  
ของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนทำให้เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น
ได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงอาหารและ /หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารอาจให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการรับประทานอาหารให้สามารถสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น เพ่ือดึงดูดกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น  
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ตารางที่ 4.33 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีเมื่อพบเห็นรูปแบบการรับประทาน
อาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉล่ีย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
126 145 129 0 0 400 3.99 0.80 ดี 

สำหรับกรณีการรับรู้ของเมื่อพบเห็นรูปแบบการรับประทานอาหารของร้านหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และทำนอง
เดียวกันกับการรับรู ้เกี ่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์และความสำคัญเชิงวัฒนธรรมดั ้งเดิมของ  
การรับประทานอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนด้านอื่น ๆ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สูง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 สรุปคือ เนื่องจาก 
ไม่มีความแตกต่างของการรับรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นว่า 
รูปแบบการรับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนสามารถทำให้  
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้สูง จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการรับประทานอาห าร 
ตามสภาพปัจจุบันสามารถทำให้เกิดความเข้าใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
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ตารางที่ 4.34 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของกรณีเมื่อพบเห็นรูปแบบการรับประทาน
อาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ ท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
239 150 11 0 0 400 4.57 0.55 ดีมาก 

หากพิจารณาความคิดเห็นของกรณีเมื่อได้ชิมรสชาติของอาหารร้ านหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น  
 การวิจัยนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับประเด็น
ดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวม (4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51)  
ซึ่งอาจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีความเชื่อค่อนข้างสูงในเชิงเปรียบเทียบว่า การได้ชิมรสชาติของ
อาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เข้าใจถึงรสชาติของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น  

อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี ่ยความคิดเห็นของโดยส่วนใหญ่อยู ่ในเกณฑ์สูงพอสมควร  
อาจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการได้ชิมรสชาติของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืนทำให้เข้าใจรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นได้ ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยว  
เชิงอาหารและ/หรือการท่องเที ่ยวเพื ่อการเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญกับรสชาติ 
ของอาหาร ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยเน้นให้เป็นเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารของท้องถิ่น  
ซึ่งอาจสื่อถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้  
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ตารางท่ี 4.35 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของเมื่อได้ชิมรสชาติของอาหารร้านหาบเร่ 
แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
286 104 10 0 0 400 4.69 0.51 ดีมาก 

กรณีความคิดเห็นของเมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารของร้านหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยว่า เมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ
อาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้น ๆ พิจารณาได้จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมที่ 3.94  
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.71 อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี ่ยความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างกลุ่มหลัง 
ยังค่อนข้างสูง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ยังมีความเชื่อว่าการทราบถึงวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารทำให้เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นได้ ดังนั ้น การพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงอาหาร  
และ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญกับการเลือกสรรและจัดการ
กับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้ดี   
ซึ่งอาจดึงดูดให้เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ ได้  
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ตารางที่ 4.36 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของเมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
89 198 113 0 0 400 3.94 0.71 ดี 

หากพิจารณาประเด็นเรื่องความคิดเห็นของเมื่อทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ
อาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีแนวโน้มความคิดเห็นโดยเชื่อว่า การได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น แม้ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมดังกล่าวจะไม่สูงนัก  ด้วยค่าเฉลี่ย 
3.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น สรุปได้ว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ทำให้เกิดความเข้าใจได้ พอสมควรเกี ่ยวกับ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามความคิดเห็นของ ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือ  
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารอาจให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารของ  
ร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้   
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ตารางที่ 4.37 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของเมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
92 126 182 0 0 400 3.78 0.80 ดี 

4.2.9 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการจัดสร้างขึ้น (Touristy) ของอาหารโดยกลุ่มหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน (ภาพลักษณ์ของอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอยที่ไม่ใช่ของแท้
ดั้งเดิม) 

เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอาหารร้านหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ในประเด็นที่ว่า ภาพลักษณ์ของอาหารนั้น ๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อน
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของท้องถิ่นดั้งเดิม ณ ตลาดอาหารกลางคืนนั้นจริง แต่เป็นภาพลักษณ์ที่มี  
การจัดสร้างขึ้น (Touristy) ซึ่งการวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

การรับรู ้ของ เมื ่อได้พบเห็นรูปแบบของการปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย  
ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยไม่เชื่อว่ารูปแบบของการปรุงอาหารดังกล่าวสะท้อนวัฒนธรรม และ 
วิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งการวิจัยนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมยังค่อนข้างมีความเชื่อว่า 
รูปแบบของการปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนวัฒนธรรม  
และวิถีชีวิตของท้องถิ่นจริง ด้วยค่าเฉลี่ย 1.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี ่ยวกับอาหารโดยร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ควรให้ความสำคัญกับรูปแบบ  
การปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ที่ทำให้เชื่อว่ารูปแบบการปรุงอาหาร
ดังกล่าวสามารถสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ  
ที่มีความไม่เชื่อในประเด็นดังกล่าว  
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ตารางที่ 4.38 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของเมื่อได้พบเห็นรูปแบบการปรุงอาหารของ
ร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เชื่อว่า รูปแบบของการปรุงอาหารสะท้อนวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
0 0 129 126 145 400 1.96 0.83 น้อย 

หากพิจารณาถึงการรับรู้ของ เมื่อได้พบเห็นรูปแบบของการปรุงอาหารของร้านอาหาร
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยไม่เช ื ่อว ่าร ูปแบบของการปรุงอาหารดังกล่าว 
แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ ่นอย่างแท้จริง พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความเชื ่อสูงที ่ส ุดว่ารูปแบบ 
การปรุงอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
จริงๆ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ดังกล่าวโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 1.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51)  

ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เก ี ่ยวกับอาหารหาบเร ่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนควรจะให้ความสำคัญกับร ูปแบบ  
การปรุงอาหารที่สามารถทำให้เชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มท่ีไม่เชื่อว่ารูปแบบการปรุงอาหารดังกล่าว
สามารถแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
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ตารางที่ 4.39 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของเมื่อได้พบเห็นรูปแบบการปรุงอาหารของ
ร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เชื่อว่า รูปแบบของการปรุงอาหารแสดงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
0 0 10 104 286 400 1.31 0.51 

น้อย
ที่สุด 

กรณีการรับรู้ของ เมื่อได้พบเห็นรูปแบบของการรับประทานอาหารของร้านอาหาร
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยไม่เชื่อว่ารูปแบบของการรับประทานอาหารดังกล่าว
สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ ่นอย่างแท้จริง พบว่า กลุ ่มตัวอย่างโดยรวมค่อนข้าง  
มีความเชื่อว่ารูปแบบการรับประทานอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน
สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นจริง ๆ (ค่าเฉลี ่ย 1.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55)  
ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับอาหาร  
โดยกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ควรให้ความสำคัญกับรูปแบบการรับประทาน 
ที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นจริง ๆ เพ่ือให้มีความเชื่อในประเด็นดังกล่าวและสนใจ
เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  
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ตารางที่ 4.40 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของเมื่อได้พบเห็นรูปแบบการรับประทาน
อาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เชื่อว่า รูปแบบของการรับประทานอาหาร
สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
0 0 11 150 239 400 1.43 0.55 

น้อย
ที่สุด 

การรับรู้ของ เมื่อได้พบเห็นรูปแบบของการรับประทานอาหารของร้านอาหารหาบเร่
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยไม่เชื ่อว่ารูปแบบของการรับประทานอาหารดังกล ่าว 
แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
มีการรับรู้โดยเชื่อว่ารูปแบบการรับประทานอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืนแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริงๆ ด้วยค่าเฉลี่ย 2.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหลังนี้ ไม่เชื่อว่ารูปแบบการรับประทานอาหาร  
ของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริง ดังนั้น  
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่ม 
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ควรให้ความสำคัญกับรูปแบบการรับประทานอาหารที่ทำให้
เกิดการรับรู้ว่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริง ๆ ซึ่งอาจจะดึงดูดให้เลือกตลาดอาหารกลางคืน 
นั้น ๆ มากข้ึน   
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ตารางที่ 4.41 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของเมื่อได้พบเห็นรูปแบบการรับประทาน
อาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เชื่อว่า รูปแบบของการรับประทานอาหาร
แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
0 0 132 153 115 400 2.04 0.78 น้อย 

หากพิจารณา การรับรู้ของ เมื่อได้รับประทานอาหารของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย 
 ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยไม่เชื่อว่ารสชาติของอาหารแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความเชื ่อว่า รสชาติของอาหารเมื ่อได้รับประทานของร้านหาบเร่  
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นจริง ๆ ด้วยค่าเฉลี่ย 1.98 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77อย่างไรก็ตาม  

ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญกับการปรุงอาหารให้มีรสชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริง  ๆ 
เพ่ือทำให้รับรู้ได้ว่าอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริง ๆ แทนที่จะรับรู้ว่าเป็นสิ่งที่จัดทำหรือจำลองขึ้นมา เพื่อให้สนใจและ
เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  
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ตารางที่ 4.42 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของเมื่อได้รับประทานอาหารของร้านหาบเร่
แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เชื ่อว่า รสชาติของอาหารแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
0 0 115 162 123 400 1.98 0.77 น้อย 

4.2.10 ภาพลักษณ์เรื่องความคุ้มค่าของอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย  
 การวิจัยนี้ ได้เก็บรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์

ด้านความคุ้มค่าของอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 การให้ความสำคัญของกับความคุ้มค่าเงินของการรับประทานอาหาร ร้านหาบเร่  

แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเงินของ 
การรับประทานอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี ่ยวกับอาหารควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้อาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืนมีความคุ้มค่าเงินของ และทำให้มีการรับรู้ภาพลักษณ์ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะเป็นจุดดึงดูด
อีกประการหนึ่งให้เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน 
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ตารางที ่ 4.43 ทดสอบความแตกต่างเกี ่ยวกับการให้ความสำคัญของกับความคุ ้มค่าเงินของ  
การรับประทานอาหาร ร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
156 234 10 0 0 400 4.37 0.53 ดี 

พิจารณา กรณีความเชื ่อของว่าคุ ้มค่าเงินที ่ใช้ไป เมื ่อได้พบเห็นรูปแบบข อง 
การปรุงอาหาร ร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นว่า 
คุ้มค่าเงินที ่ใช้ไปเมื ่อได้เห็นรูปแบบการปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ด้วยค่าเฉลี ่ย 4.08 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ ยว 
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืนควรให้ความสำคัญกับ  
การพัฒนารูปแบบการปรุงอาหารให้รับรู้หรือมีภาพพจน์ของการปรุงอาหารนั้น ๆ ว่าคุ้มค่าเงินที่ใช้ไป 
ซึ่งอาจเป็นการดึงดูดให้เลือกตลาดอาหารกลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  

ตารางที่ 4.44 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความเชื่อว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้เห็นรูปแบบของ  
การปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
124 183 93 0 0 400 4.08 0.73 ดี 
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สำหรับกรณีความคิดเห็นของว่าคุ ้มค่าเงินที ่ใช้ไป เมื ่อได้พบเห็นรูปแบบของ 
การรับประทานอาหาร ร ้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ ่มตัวอย ่าง 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและหากพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมเห็นด้วยค่อนข้างต่ำว่าคุ้มค่าเงินที่ใช้ไปเมื่อได้เห็นรูปแบบของการรับประทานอาหาร ร้าน  
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ด้วยค่าเฉลี่ ย 3.88 ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.82  
ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ/หรือการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควรให้
ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการรับประทานอาหาร ร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 
เพ่ือให้รับรู้ภาพลักษณ์ของความคุ้มค่าเงินท่ีใช้ไปเมื่อได้เห็นรูปแบบการรับประทานอาหารดังกล่าว   

ตารางที่ 4.45 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความเชื่อว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้เห็นรูปแบบของ 
การรับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการ  
ตัวแทนตลาด

เทศบาลฯ 
115 123 162 0 0 400 3.88 0.82 ดี 

หากพิจารณาถึงความเชื ่อของว่าคุ ้มค่าเงินที ่ใช้ไปจากรสชาติของอาหาร เมื ่อได้
รับประทานอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
คุ ้มค่าเงินจากรสชาติของอาหาร เมื ่อได้รับประทานอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร
กลางคืน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคุ้มค่าสูงที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80  
สรุปคือ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่ค่อยเชื่อว่าคุ้มค่า ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการพัฒนารสชาติ  
ของอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน ให้มีภาพลักษณ์ว่า รสชาติของอาหารคุ้มค่า
กับเงินท่ีใช้ไปมากขึ้น  
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ตารางที่ 4.46 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความเชื่อว่าคุ้มค่าเงินจากรสชาติของอาหาร เมื่อได้
รับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ประชากร 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

182 126 92 0 0 400 4.23 0.80 ดี 

ความเชื่อของว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า มีแนวโน้มที่กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสำคัญ 
กับวัตถุดิบที ่ใช้ในการประกอบอาหาร เนื ่องจาก ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นว่า  
มีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยความเชื่อ
ดังกล่าวของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่สูงนักในเชิงเปรียบเทียบ (ค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.83) ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพ่ือให้มีภาพลักษณ์
ของความคุ้มค่าเงินเมื่อทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งอาจดึ งดูดความสนใจของในการเลือกตลาดอาหาร
กลางคืนนั้น ๆ มากข้ึน  

ตารางท่ี 4.47 ทดสอบความแตกต่างเก่ียวกับความเชื่อว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้
ในการประกอบอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ประชากร 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

129 126 145 0 0 400 3.96 0.83 ดี 
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เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของเกี่ยวกับความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้ซื้ออาหารของร้าน  
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างแต่ละชาติมีความคิดเห็นถึงความคุ้มค่า
เงิน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างสูงว่าคุ้มค่าเงิน ซึ่งค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
(ค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77)  

ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ความคุ้มค่าเงินของอาหารร้านหาบเร่แผงลอย 
ณ ตลาดอาหารกลางคืน เพ่ือดึงดูดให้สนใจตลาดอาหารกลางคืนนั้นๆ มากขึ้น  

ตารางที่ 4.48 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้ซื้ออาหารร้าน
หาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  

ประชากร 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

จำนวน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

123 162 115 0 0 400 4.02 0.77 ดี 

จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ ความคุ้นเคยกับพื้นที่ตลาดอาหารกลางคืนของตนเอง 
และเข้าใจถึงว ิถ ีการดำเนินชีว ิตของท้องถิ ่นน ั ้น  ๆ ดังนั ้น การท่องเที ่ยวของกลุ ่มตัวอย ่าง  
ณ ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวักเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำการเก็บข้อมูล  จึงไม่ค่อย
สร้างความน่าสนใจ ตื่นเต้น หรือให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางสังคมดังกล่าวมากนัก อย่างไร  
ก็ตาม อาจมีความจำเป็นต้องศึกษาต่อไปว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญ 
กับเรื ่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือไม่  
หากได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น ๆ เนื่องจาก ถึงแม้ว่าการที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางสังคมสำหรับผลการวิจัยครั้งนี้ อาจไม่ได้เป็นผลมาจาก
การที่กลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ท่องเที่ยวก็ได้ แต่อาจเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ  
กลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น มีความจำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารต้องศึกษาวิจัยต่อไป ถึงลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องมีการศึกษาแยกแยะกลุ่มเป้าหมายนั กท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการแผงลอย เป็นกลุ่มย่อย ๆ เนื่องจาก อาจมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ก็เป็นได้  
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ตารางท่ี 4.49 สรุปผลการทดสอบสำหรับกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (400 ตัวอย่าง)  
สรุปรายละเอียด ผลการสอบถาม สรุป 

1. ภาพลักษณ์ด้านความสะอาด
ของอาหารของตลาดอาหาร
กลางคืน มีความสัมพนัธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว  

- สนับสนนุอย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติคา่ Mean ที่ระดบั 
3.91 ค่า Standard 
deviation ที่ระดับ 0.82 
อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับความ
สะอาดของอาหารหาบเร่แผงลอยใน
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบ
เร่แผงลอยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

2. ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย
ของอาหารหาบเร่แผงลอยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว  

- สนับสนนุอย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติคา่ Mean ที่ระดบั 
4.14 ค่า Standard 
deviation ที่ระดับ 0.78 
อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับความ
ปลอดภัยของอาหารหาบเร่แผงลอยใน
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบ
เร่แผงลอยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. ภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดลอ้ม
ของร้านอาหารหาบเร่แผงลอยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว  

- สนับสนนุอย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติคา่ Mean ที่ระดบั 
4.47 ค่า Standard 
deviation ที่ระดับ 0.57 
อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอยในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่
แผงลอยอย่างมนีัยสำคัญทางสถติิ 

4. ภาพลักษณ์ด้านสังคมของ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว  

- สนับสนนุอย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติคา่ Mean ที่ระดบั 
4.32 ค่า Standard 
deviation ที่ระดับ 0.68 
อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมของ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอยในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่
แผงลอย อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

5. ภาพลักษณ์ด้านความเปน็
เอกลักษณ์และความสำคัญเชิง
วัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหารและ/
หรือร้านอาหารหาบเร่แผงลอยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว  

- สนับสนนุอย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติคา่ Mean ที่ระดบั 
4.22 ค่า Standard 
deviation ที่ระดับ 0.69 
อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับความ
เป็นเอกลักษณ์และการมีความสำคัญ
เชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหารและ/
หรือร้านอาหารหาบเร่แผงลอยในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่
แผงลอยอย่างมนีัยสำคัญทางสถติิ 
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ตารางท่ี 4.49 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสำหรับกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (400 ตัวอย่าง) 
สรุปรายละเอียด ผลการสอบถาม สรุป 

6. ภาพลักษณ์ด้านการจัดสร้างขึ้น
เป็นการเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว 
(Touristy) ของอาหารและ/หรือ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว  

- สนับสนนุอย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติคา่ Mean ที่ระดบั 
1.74 ค่า Standard 
deviation ที่ระดับ 0.69 
อยู่ในเกณฑ์ที่ น้อย 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับอาหาร
และ/หรือร้านอาหารที่มีลักษณะของ
การจัดสร้างขึ้นเทียม ในการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เก่ียวกับอาหาร โดยกลุ่มหาบเร่แผง
ลอย กล่าวคือ ไม่ว่าอาหารและ/หรือ
ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่
ท่องเที่ยว ถูกทาเทียมขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือไม่
ก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวไทยจะให้
ประเด็นดังกลา่วในการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 

7. ภาพลักษณ์ความคุ้มค่าเงนิของ
อาหารหาบเร่แผงลอยมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว  

- สนับสนนุอย่างมนีัยสำคัญ
ทางสถิติคา่ Mean ที่ระดบั 
4.09 ค่า Standard 
deviation ที่ระดับ 0.75 
อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับความคุ้ม
ค่าเงินของอาหารหาบเร่แผงลอยในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่
แผงลอยอย่างมนีัยสำคัญทางสถติิ 
กล่าวคือ อาหารหรือการบริโภคอาหาร 
ณ ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ 
สถานทีท่่องเที่ยว จะคุ้มค่าเงนิหรือไม่ มี
ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 4.50 เปรียบเทียบผลการทดสอบจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม 
ประชากร จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอย  60 15.00 
กลุ่มตัวแทนย่านตลาดอาหาร

กลางคืน  
60 15.00 

กลุ่มนักท่องเที่ยว 260 65.00 
กลุ่มตัวแทนองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น 
20 5 

รวม 400 100 

สรุปภาพรวมของผลการทดสอบการวิจัย  เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบจาก
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอย (จำนวน 60 ตัวอย่าง) กลุ่มตัวแทน
ย่านตลาดอาหารกลางคืน (จำนวน 60 ตัวอย่าง)  กลุ่มนักท่องเที่ยว (จำนวน 260 ตัวอย่าง) และ  
กลุ่มตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (จำนวน 20 ตัวอย่าง) ซึ่งจากผลทดสอบในเชิงเปรียบเทียบ 
พบว่า มีผลการทดสอบในทิศทางเดียวกันของทุกกลุ ่มตัวอย่าง กล่าวคือ กลุ ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม  
ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ด้านความสะอาดของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน  
ในการตัดสินใจเลือกสถานที ่ท่องเที ่ยวนั ้น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวอีกนัยหนึ ่งคือ  
หากนักท่องเที่ยวรับรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดมีอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน สะอาด
ถูกสุขอนามัย มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะเลือกไปเที่ยว ณ สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 

ขณะที่ผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความสำคัญกับ
ความปลอดภัยของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับผลการทดสอบดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่าง อาจสรุปได้ว่า ผลของ 
การทดสอบดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่าง หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอยต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวดังกล่าว ควรให้ความสำคัญกับ
ความปลอดภัยของอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที ่ท่องเที ่ยว และการสร้างการรับรู ้ให้กับ
นักท่องเที่ยวว่า อาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 

ผลการทดสอบ ย ังพบว ่า กล ุ ่มต ัวอย ่าง ท ี ่ ให ้ความสำค ัญก ับภาพล ักษณ์  
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ว่าร้านอาหารหาบเร่ 
แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน มีการจัดพื้นที่สำหรับจัดเก็บรักษาอาหาร วัตถุดิบ และอุปกรณ์  
การประกอบอาหาร การจัดพื้นที่รับประทานอาหาร มีป้ายแสดงรายการอาหารและราคาที่ชัดเจน 
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รวมทั้งมีระบบการสั่งอาหารที่เข้าใจง่ายไม่ยุ ่งยาก ย่อมมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่
ท ่องเที ่ยวนั ้น ๆ ในการท่องเที ่ยว กลุ ่มตัวอย่างยังให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ด้านสังคม 
ของร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ กลุ ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการที ่ร ้านอาหารหาบเร่แผงลอย  
ณ สถานที ่ท่องเที ่ยว มีการจัดพื ้นที ่เปิดในที ่โล ่งแจ้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที ่ยวได้สัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรอบ ได้พบเห็นความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของท้องถิ่น 
ซึ่งจะส่งผลให้มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยว สินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ กลุ่มตัวอย่าง
ที่การวิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไม่ว่าจะกลุ่มใดต่างก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่อาหาร  
หาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยวจะสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นหรือไม่ มีความเป็น
เอกลักษณ์และความสำคัญเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือไม่ ต่างก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว  

หากกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นตัวแทนจริง 
การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว 
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญหรือความสนใจกับความเป็นเอกลักษณ์และ
ความสำคัญเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหาร อย่างไรก็ตาม อาจวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยนี้ได้
อีกมิติหนึ่งคือ หากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่การวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
ไม่ได้เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายของการยกระดับท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพ่ือคัดเลือกนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการในการท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นความเป็นอยู่และ
ความเป็นเอกลักษณ์ผ่านอาหารและ/หรือร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที ่ยว หรือ  
การทดสอบความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างภาพล ักษณ์ด ้านการจั ดสร ้างข ึ ้นเท ียมเป ็นการเฉพาะ 
เพื่อการท่องเที่ยวของอาหารหรือร้านอาหารหาบเร่แผงลอยกับการตัดสินใจเลือกเที่ยวตลาดอาหาร
กลางคืน พบว่า ผลการทดสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ว่า
อาหารหรือร้านอาหารหาบเร่แผงลอยเป็นสิ่งที่ถูกจัดสร้างขึ้นเทียมเป็นการเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว 
ไม่ได้เป็นของจริงดั้งเดิม ย่อมมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะไม่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว  
ณ สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ  รวมถึงการไม่มีนักท่องเที ่ยวกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใดเลยให้ความสำคัญ  
กับความคุ ้มค่าเงินของอาหารหาบเร่แผงลอยกับการตัดสินใจเลือกเที ่ยวตลาดอาหารกลางคืน  
กล่าวอีกน ัยหนึ ่งค ือ ไม ่ว ่าร ูปแบบการปร ุงอาหาร ร ูปแบบการจ ัดวางอาหาร และร ูปแบบ  
การรับประทานอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน จะเป็นอย่างไร คุ้มค่าเงินที่ใช้ไป
หรือไม่ นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ ด ังน ั ้น การพัฒนาการท่องเที ่ยวเพื ่อการเร ียนร ู ้ เก ี ่ยวกับอาหารหาบเร ่แผงลอย  
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ณ สถานที่ท่องเที่ยว ควรที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเนื้อหา เรื่องราว และความสามารถของ
อาหารและ/หรือร้านอาหารในการสะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่น สังคมความเป็นอยู่และวัฒนธรรม มากกว่า
ที ่จะให้ความสำคัญกับราคา และการรับรู ้ของนักท่องเที ่ยวว่าคุ ้มหรือไม่คุ ้มเงินที ่ใช้ไป จึงยังมี  
ความเป็นไปได้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเงิน แต่หากมีการพัฒนา
องค์ประกอบต่าง ๆ ของอาหารและ/หรือร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่ง ด ้านว ิถ ีช ีว ิต ส ังคมความเป็นอยู ่  และว ัฒนธรรม รวมทั ้งความสะอาด  
ความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และอาจมีผลต่อ  
การตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่ง อาจต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเงินที่ใช้ไป ณ สถานการณ์นั้น  

ผู้วิจัยได้นำแนวคิด และผลการศึกษาทั้งในส่วนของเชิงคุณภาพ ไปจัดสร้างแผนงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ ยว ด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
ด้านการออกแบบแผงลอยและรูปแบบตลาดโดยใช้อัตลักษณ์พื ้นถิ ่น ด้านสื ่อออนไลน์และ  
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ และ
เสนอแนะ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ เกี ่ยวกับผลการวิจัยสู ่ผู ้ใช้ประโยชน์กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ผู้ค้าแผงลอย และชุมชนในพื้นที่ย่านตลาดอาหารกลางคืน
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับแต่ละภาคส่วนต่อไป 
4.3 ผลการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงตลาด และ
ท้องถิน่ 

การศึกษาโครงการวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาศักยภาพเพื ่อยกระดับการท่องเที ่ยวย่าน 
ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  ” เพื ่อศึกษาการพัฒนาและยกระดับ 
องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต
คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

4.3.1 ผลการวการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการบริโภคอาหารริม
ทาง ย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่  

   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการบริโภค
อาหารริมทาง ย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 7 รายการ ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เลือกบริโภคอาหารริมทาง 
    ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เลือกบริโภคอาหารริมทาง ย่านตลาดโต้รุ่งในเขต 

คูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วง 21 – 30 ปี ส่วนใหญ่ 
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มีสถานภาพยังไม่ได้สมรส/โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประกอบอาชีพพนักงาน
หน่วยงานภาคเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท  

2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทางของนักท่องเที่ยว 
   พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวที่เลือกบริโภคอาหารริมทาง 

ย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความถ่ีในการบริโภคอาหารริมทาง 5 ครั้งต่อเดือน
หรือมากกว่า โดยเลือกรับประทานอาหารประเภท เส้น (เช่น ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ ขนมจีน) มากที่สุด 
มีค ่าใช ้จ ่ายในการบริโภคอาหารริมทางต่อครั ้งอยู ่ระหว่าง 101 – 300 บาท นักท่องเที ่ยว 
มีประสบการณ์ที่ในการเลือกบริโภคอาหารริมทางย่านตลาดโต้รุ่ง ในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 
มากที่สุดคือ ตลาดประตูเชียงใหม่ 

3) ทัศนคติของนักท่องเที ่ยวที ่เลือกบริโภคอาหารริมทาง ย่านตลาดโต้รุ ่งในเขต 
คูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาจากส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้านคือ ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการนำเสนอทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ พบว่านักท่องเที่ยวที่เลือกบริโภคอาหารริมทางย่านตลาดโต้รุ่งในเขต
คูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยมาก ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อทัศนคติ  
ในการเลือกบริโภค และเมื่อวิเคราะห์ทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทางของนักท่องเที่ยว 
จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

ก) ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทางของ
นักท่องเที่ยวจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทางมากกว่า
ประเด็นอ่ืนคือ “อาหารริมทางมีให้เลือกหลากหลายชนิด” 
ข) ด ้านราคา พบว ่า ระดับทัศนคติในการเลือกบร ิโภคอาหารร ิมทางของ
นักท่องเที่ยวจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทาง
มากกว่าประเด็นอ่ืนคือ “อาหารริมทางมีราคาถูก” 
ค) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริม
ทางของนักท่องเที่ยวจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติในการเลือก
บริโภคอาหารริมทางมากกว่าประเด็นอื่นคือ “ร้านค้าอาหารริมทางตั้งอยู่ในทำเล
ที่ตั้งท่ีง่ายต่อการใช้บริการ” 
ง) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริม
ทาง ของนักท่องเที ่ยวจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเส ริม
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การตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติในการ
เลือกบริโภคอาหารริมทางมากกว่าประเด็นอื่นคือ “ชื่อเสียงของร้านอาหารริม
ทาง”  
จ) ด้านบุคคล พบว่า ระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทางของ
นักท่องเที่ยวจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทาง
มากกว่าประเด็นอ่ืนคือ “ผู้ขายมีอัธยาศัยดี”  
ฉ)  ด้านการนำเสนอทางกายภาพ พบว่า ระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหาร
ริมทางของนักท่องเที ่ยวจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติในการเลือกบริโภค
อาหารริมทางมากกว่าประเด็นอื่นคือ “ร้านค้าอาหารริมทางมีการแสดงป้ายภาพ
อาหารและชื่อร้านที่เด่นชัด”  
ช)  ด้านกระบวนการ พบว่า ระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทางของ
นักท่องเที่ยวจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทาง
มากกว่าประเด็นอื่นคือ “ร้านค้าอาหารริมทางมีการจัดลำดับในการให้บริการได้
อย่างถูกต้อง”  

4) ความพึงพอใจลักษณะและรูปแบบการบริการของร้านค้าอาหารริมทางของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกบริโภคอาหารริมทางในย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า พบว่า ระดับความ
พึงพอใจลักษณะและรูปแบบการบริการของร้านค้าอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวที่เลือกบริโภค
อาหารริมทางในย่านตลาดโต้รุ ่ง ในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่าประเด็นอื่นคือ “ความหลากหลายของ
อาหาร” ส่วนประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นคือ “สถานที่นั่งรับประทานมีการ
จัดเตรียมไว้เพียงพอ”  

5) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านประเภทนักท่องเที ่ยวและด้านเพศ  กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างของประเภทนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทางพบว่า พฤติกรรมการบริโภคขึ้นอยู่กับ
ความถี่ในการบริโภค สื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ในการบริโภคอาหารริมทาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเห็นว่าการบอกเล่าปากต่อปากเป็นสื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ในการ
บริโภคอาหารริมทางและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าการรีวิวบนสื่อโซเซียล เช่น YouTube 
Facebook Instragram นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทางขึ้นอยู่กับประเภทอาหาร 
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ริมทาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมบริโภคอาหารประเภทเส้น 
เช่น ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ ขนมจีน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมบริโภคอาหารตามสั่ง เช่น ข้าว
ผัดกะเพรา ราดหน้า ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารริมทางพบว่า พฤติกรรมการบริโภคข้ึนอยู่กับลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศนั้น มีเพียงหนึ่ง
ประเด็น คือ ประเภทอาหารริมทางที ่นิยมรับประทาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
โดยนักท่องเที่ยวเพศชาย นิยมบริโภคอาหารริมทางประเภทอาหารตามสั่ง เช่น ข้าวผัดกะเพรา 
ราดหน้า ส่วนนักท่องเที่ยวเพศหญิง นิยมบริโภคอาหารริมทางประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ 
ขนมจีน ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทางในประเด็นอื่นไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ด้านเพศ 

6) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านประเภทนักท่องเที่ยวและด้านเพศกับปัจจัย  
ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน เมื ่อพิจารณาความแตกต่างของประเภทนักท่องเที ่ยว  
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
สำหรับรายข้อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ 
ด้านราคา “อาหารริมทางมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา” โดยระดับทัศนคติในการเลือกบริโภค
อาหารริมทางของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ เห็นด้วยมากกว่านักท่องเที ่ยวชาวไทย และปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดเรื ่อง “อาหารริมทางมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม  
การขาย เช ่น ลด แลก แจก แถม” โดยระด ับท ัศนคต ิในการเล ือกบร ิโภคอาหารร ิมทาง 
ของนักท่องเที่ยวไทยมีมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศกับระดับทัศนคติในการเลือก
บริโภคอาหารริมทาง พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายข้อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์เรื่อง “อาหารริมทางมีรูปลักษณ์ดีน่ารับประทาน” 
โดยระดับทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารริมทางของเพศหญิงเห็นด้วยมากกว่าเพศชาย และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาเรื่อง “อาหารริมทางมีราคาถูก” โดยระดับทัศนคติในการเลือก
บริโภคอาหารริมทางเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง 

7) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านประเภทนักท่องเที่ยวและด้านเพศกับลักษณะ
และรูปแบบการบริการของร้านค้าอาหารริมทาง 

เมื่อพิจารณาความแตกต่างของประเภทนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกับ
ร ูปแบบการบร ิการของร ้านค้าอาหารร ิมทาง พบว ่าความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อลักษณะและรูปแบบ 
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การบริการของร้านค้าอาหารริมทางมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ความพึงพอใจต่อลักษณะและรูปแบบการบริการของร้านค้าอาหารริมทาง มีความแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เรื่อง “อาหารริมทางมีความหลากหลาย” 
โดยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย 
ส่วนเรื่อง “รสชาติอาหาร” “บริการสะดวกรวดเร็ว” “ความเป็นมิตรของผู้ขาย” และ “สถานที่นั่ง
รับประทานอาหารมีการเตรียมไว้เพียงพอ” ซึ ่งระดับความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยวชาวไทย  
มีความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ  ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์  
ด้านเพศกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อลักษณะและรูปแบบการบริการของร้านค้าอาหารริมทาง  
พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   
 

   

ภาพที่ 4.15 ชื่อภาพบรรยากาศการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
ที่มา: มณวิภา ยาเจรญิ (2563) 

 

     
ภาพที่ 4.16 ภาพบรรยากาศการนำเสนองานวิจัยต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ 
ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนนักท่องเที่ยวในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย (focus group 
discussion) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: มณวิภา ยาเจรญิ (2563) 
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4.3.2 ผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของตลาดอาหารกลางคืน  
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีต่อความ
ปลอดภัยในการบริโภคร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ของตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมือง
เก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบร ิโภคอาหารของผ ู ้บร ิโภคทั ่วไปและนักท่องเท ี ่ยว 
ที่มีต่อความปลอดภัยในการบริโภคร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ของตลาดอาหารกลางคืน 
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารร้านริมบาทวิถี และปฏิบัติเป็นประจำ สอดคล้องกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (2561) ได้ให้คำแนะนำในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีให้ปลอดภัย คือ เลือกบริโภคอาหาร 
ปรุงสุกใหม่ เลือกน้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภคที่สะอาด เลือกร้าน แผงลอยที่สะอาดได้มาตรฐาน อาหารถุง
อุ่นให้ร้อนก่อนบริโภค ถ้าเหลือให้เก็บในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งก่อนบริโภคอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ 
ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นประจำในการเลือกซื้อ
อาหารร้านอาหารริมบาทวิถีให้ปลอดภัย ในหัวข้อเลือกซื้ออาหารโดยพิจารณาจากร้านที่ปกปิดอาหาร
จากแมลงวัน เลือกซื้ออาหารโดยพิจารณาอาหารที่ปรุงร้อนๆ ปรุงใหม่ เลือกซื้ออาหารโดยพิจารณาร้าน 
ที่ภาชนะบรรจุอาหารมีความสะอาด เลือกซื้ออาหารโดยพิจารณาร้านที่มีสถานที่ในส่วนที่ใช้ประกอบ
อาหารสะอาด สะอาดถูกสุขลักษณะ เลือกซื้ออาหารโดยพิจารณาที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบ เลือกซ้ือ
อาหารโดยพิจารณาร้านที่ปกปิดภาชนะ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก นอกจากนี้
ผู้บริโภคยังเลือกซื้ออาหารโดยพิจารณาที่รสชาติอาหารอร่อยเป็นประจำ ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึง
ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้ ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหาร
ร ิมบาทว ิถ ีโดยพิจารณาจากรสชาติ และมักมีการแนะนำแบบปากต่อปาก (Word of mouth)  
หากร้านอาหารร้านนั้นมีรสชาติดีผู้บริโภคจะบอกกล่าวไปยังบุคคลใกล้เคียง (โอปอล์ สุวรรณเมฆ และ
อภิวรรตน์ กรมเมือง, 2562) 

2) ผลการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ (model) การจัดบริการร้านอาหารริมบาทวิถี 
(street food) ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จากการสำรวจตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
ของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ของตลาดในเขตคูเมืองเก่าจ ังหวัดเช ียงใหม่  ได้แก่  
ตลาดอาหารกลางคืนประตูเชียงใหม่ จำนวน 13 ร้าน และตลาดอาหารโต้รุ่งช้างเผือก จำนวน 24 ร้าน 
รวมทั้งหมด 37 ร้าน ด้วยวิธี (1) การวัดความรู้ในด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร
หรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ของตลาดอาหารกลางคืน 
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ (2) การตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบและอาหารจากร้านอาหาร
ริมบาทวิถี (street food) ทำการศึกษาการตรวจสอบสารปนเปื ้อนในวัตถุดิบและอาหาร ได้แก่  
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บอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) กรดซาลิซิลิค (สารกันรา) และปริมาณ
สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ (3) การตรวจประเมินโดยสุ่มตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัส
อาหารเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

พบว่า ผ ู ้ประกอบการทำผิดข ้อกำหนดทั ้งหมด 7 ข้อ โดยมีรายละเอียดใน 
แต่ละข้อ ดังนี้ 

ก) อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค  จากการสำรวจ
พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ปิดฝาอาหารที่ปรุงสุกแล้ว มีจำนวนทั้งหมด  
12 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 32.43) เครื่องดื่มต้องใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด 
และมีที ่ตักที ่มีด้ามยาว หรือมีก๊อกหรือ ทางเทรินน้ำ จากการสำรวจพบว่า 
มีผู้ประกอบการบางร้านวางแก้วน้ำใกล้ที่ล้างจาน ซึ่งอาจทำให้น้ำยาล้างจาน
กระเด็นโดนแก้วน้ำสำหรับผู้บริโภคได้ และควรมีฝาปิด โดยมีจำนวนทั้งหมด 
 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 5.41 

ฃ) ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างน้ำไหล 
ผ่าน และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร จากการ
สำรวจพบว่าผู้ประกอบการมีจำนวนทั้งหมด 1 ร้านที่อุปกรณ์การล้างวางต่ำจาก
พ้ืนน้อยกว่า 60 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.70 

ค) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบ
ในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
จากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการเก็บช้อน ส้อม ตะเกียบ ต่ำจากพื้นน้อยกว่า  
60 เซนติเมตร เอาด้ามของช้อนส้อมลง และไม่มีการวางในภาชนะที ่ปกปิด  
โดยมีจำนวนทั้งหมด 10 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 27.03 

ง) มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพื ่อไปกำจัด  จากการสำรวจพบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ถังขยะแบบไม่มีฝาปิด และนำขยะใส่ในถุงดำเพียงอย่าง
เดียว โดยมีจำนวนทั้งหมด 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 18.92 

จ) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน และ 
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม จากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการจำนวน 26 ร้าน  
ไม่สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม คิดเป็นร้อยละ 70.27 

ฉ) ใช ้อ ุปกรณ์ในการหย ิบจ ับอาหารปร ุงสำเร ็จแล ้ว  จากการสำรวจพบว่า
ผู้ประกอบการมีจำนวนทั้งหมด 4 ร้านที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร 
ปรุงสำเร็จแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.81 
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ภาพที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 

ที่มา: ธัญนันท์ ฤทธ์ิมณี (2563) 
4.3.3 ผลการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลร้านค้า ย่านตลาดอาหาร

กลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 
    ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลร้านค้า ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า 

จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นส่วนของลูกค้า สามารถค้นหาข้อมูล
ร้านอาหารริมบาทวิถี ได้ 2 แบบ คือ แบบแรก ค้นหาจากคำสำคัญ เช่น ชื่อร้านอาหาร ช่วงราคา
อาหาร เมนูอาหาร วัตถุดิบ ประเภทอาหาร วันเวลาเปิด/ปิดทำการ ย่านร้านอาหาร และแบบที่ 2 
ค้นหาจากพิกัดตำแหน่งใกล้เคียงกับพิกัดตำแหน่งปัจจุบัน ซึ ่งสามารถแสดงพิกัดและนำทาง  
ไปยังร้านอาหารได้สะดวก โดยใช้ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลกหรือระบบจีพีเอส  และยังสามารถ 
บุ๊คมาร์ค (Bookmark) เพื่อเก็บข้อมูลร้านอาหาร ตลอดจนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้คะแนน 
ความพึงพอใจของร้านอาหารและเมนูอาหารแต่ละร้านอาหารได้ ส่วนที่สอง เป็นส่วนของร้านค้า 
สามารถจัดการข้อมูลรายละเอียดร้านอาหาร แจ้งความคิดเห็นไม่เหมาะสมของแต่ละร้านอาหารได้ 
และส่วนที่ 3 เป็นส่วนของผู้ด ูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลรายละเอียดร้านอาหาร อนุมัติ  
การสมัครร้านอาหารใหม่ และอนุมัติลบความคิดเห็นไม่เหมาะสมของแต่ละร้านอาหารได้ 
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ภาพที่ 4.18 หน้าแอปพลิเคชันผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 

ที่มา: ธัญนันท์ ฤทธ์ิมณี (2563) 
 

 
ภาพที่ 4.19 หน้าเว็บไซต์แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 

ที่มา: ภัทราพร พรหมคำตัน (2563) 

 
ภาพที่ 4.20 หน้าเว็บไซต์แสดงผลหน้าจอให้คะแนนความพึงพอใจ 

ที่มา: ภัทราพร พรหมคำตัน (2563) 
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ภาพที่ 4.21 หน้าเว็บไซต์แสดงผลหน้าจอจัดการแบนเนอร์ 

ที่มา: ภัทราพร พรหมคำตัน (2563) 

ผลการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลร้านค้า ย่านตลาดอาหาร
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้วิจัย เก็บแบบสอบถาม  
กับบุคคลทั่วไป จำนวน 25 คน ทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูล
ร้านค้า ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 
และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ผลประเมิน ดังปรากฏในตารางที่ 4.51 

ตารางที่ 4.51 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูล
ร้านค้า ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา    
 1.1 สามารถเข้าใจและใช้งานแอปพลิเคชั่นได้อย่างงา่ย 4.12 0.97 มาก 

 1.2 รายละเอียดข้อมูลร้านอาหาริมบาทวิถีบริเวณคูเมือง
จังหวัดเชียงใหม่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน 

4.08 1.04 มาก 

 1.3 สามารถแนะนำร้านอาหารริมบาทวิถีบริเวณคูเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ให้รู้จักมากข้ึน 

4.20 0.82 มาก 

 1.4 การค้นหาเส้นทางและคำนวณระยะทางจากผู้ใช้ไป
ยังร้านอาหารริมบาทวิถีบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

4.28 1.06 มาก 

2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้       
 2.1 การจัดรูปแบบเมนูต่าง ๆ 4.12 0.83 มาก 
 2.2 การจัดวางองค์ประกอบแตล่ะส่วนในหนา้ 4.04 0.98 มาก 
 2.3 สีสันการออกแบบแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 4.00 1.29 มาก 

 2.4 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร 4.32 0.85 มาก 
 2.5 การออกแบบหน้าจอมีความน่าสนใจ 4.36 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 4.51 (ต่อ) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูล
ร้านค้า ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
3. ความพึงพอใจในโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น      
 3.1 โปรแกรมประยุกต์สามารถนำไปใช้งานได้จริง 4.24 0.83 มาก 

 3.2 โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.68 0.63 มากที่สุด 
 3.3 โปรแกรมประยุกต์สามารถนำไปพฒันาต่อยอดได้ 4.32 0.75 มาก 

 3.4 โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมีความรวดเร็วในการ
ทำงานและประมวลผล 

4.04 1.14 มาก 

 3.5 โปรแกรมประยุกต์ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ค้นหาร้านอาหารริมบาทวิถีบริเวณคูเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.04 1.14 มาก 

 3.6 โปรแกรมประยุกต์ที ่พัฒนาขึ้นสามารถกระตุ ้นให้
สนใจร้านอาหารริมบาทวิถี บริเวณคูเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

4.44 0.87 มาก 

รวม 4.21 0.56 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์  มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 
ทั้งหมดอยู ่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี ่ย 4.21 คะแนน และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  
โดยประเด็นที่ผู ้เรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โปรแกรม
ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
4.68 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  และประเด็นที่ผู้ใช้มีความพึงพอใจลำดับรองลงมา
คือ โปรแกรมประยุกต์ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถกระตุ้นให้สนใจร้านอาหารริมบาทวิถี บริเวณคูเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.87 ผู ้ใช้งานสามารถใช้ระบบจีพีเอส (Global Positioning System : GPS) มาช่วยในการหา
ร้านอาหาร อีกทั้งยังสามารถบุ๊คมาร์ค (Bookmark) เพื่อเก็บข้อมูลร้านอาหารที่สนใจ ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งให้คะแนนความพึงพอใจของร้านอาหารและเมนูอาหารแต่ละร้านอาหารได้  
ส่วนของร้านค้า สามารถจัดการข้อมูลรายละเอียดร้านอาหาร แจ้งความคิดเห็นไม่เหมาะสมของ  
แต่ละร้านอาหารได้ และส่วนที่เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถ อนุมัติการสมัครร้านอาหารใหม่ 
และอนุมัติลบความคิดเห็นไม่เหมาะสมของแต่ละร้านอาหารได้  
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4.4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 การศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวย่านตลาด

อาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ” เพ่ือศึกษา ด้านการออกแบบแผงลอยและรูปแบบ
ตลาดโดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่น สำหรับย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.4.1 การพัฒนารถเข็น แผงลอย เพื่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต 
คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

1) การศึกษาประสิทธ ิภาพและพัฒนารถเข ็นแผงลอย เพื ่อแสดงอัตล ักษณ์ย่าน 
ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนารถเข ็นแผงลอย เพื ่อแสดงอัตลักษณ์ย ่าน  
ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอย และผู้บริโภค
ตลาดอาหารกลางคืนที่มีต่อรถเข็นแผงลอย เพื่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต  
คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  

ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอย ที่สามารถรองรับร้านอาหารแผงลอยได้
หลายหลายประเภทได้แก่ ร้านแผงลอยผัด – ทอด ต้ม – ลวก ปิ้ง – ย่าง และผลไม้ - ของหวาน  
โดยเน้นการแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และเกิดการรับรู้ที่ดี
เกี่ยวกับย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เบื้องต้นสำหรับการออกแบบผู้วิจัยจึงมีการเก็บข้อมูลที่เกี ่ยวข้องคือ การสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพื่อให้ทราบชนิดของอาหารในชุมชน และอัตลักษณ์ของตลาดที่ใช้เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ชุมช น 
ในครั้งนี้พบว่า การศึกษาอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอัตลักษณ์ทั้ง 3 อัตลักษณ์ที่มีความเหมาะสม และสามารถนำมา 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต 
คูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ (1) กลุ่มอัตลักษณ์ตลาดประตูช้างเผือก ได้แรงบันดาลใจจากการนำอัตลักษณ์
คุ้มประตูช้างเผือกที่ด้านทิศเหนือของประตูเมืองเชียงใหม่ (2) กลุ่มอัตลักษณ์ตลาดประตูเชียงใหม่  
ได้แรงบันดาลใจจากการนำอัตลักษณ์พื้นที่ และสถาปัตยกรรมของตลาดเก่าประตูเชียงใหม่มาเป็น 
แรงบันดาลใจในการออกแบบกลุ่มอัตลักษณ์ และ (3) ตลาดสมเพชร ได้แรงบันดาลใจจากการนำ  
อัตล ักษณ์ของประตูท่าแพ ด ้านตะว ันออกของประตูเม ือง เช ียงใหม่ มาเป ็นแรงบันดาลใจ 
ในการออกแบบ ผู ้ว ิจัยนำอัตลักษณ์ของทั ้ง 3 ตลาด มาวิเคราะห์หาลักษณะเด่นด้านรูปธรรม 
หรือลักษณะทางกายภาพ ที่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ ลักษณะเด่นทางด้านนามธรรม หรือ
แนวคิด ที่มา และวิเคราะห์หาองค์ประกอบสร้างสรรค์ทางการออกแบบ เพ่ือใช้กำหนดแนวทางในการ
ออกแบบโดยใช้ลักษณะเด่นด้านต่าง ๆ ของอัตลักษณ์เป็นสิ่งกำหนด โดยใช้แนวทางในการดึงเอา
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ลักษณะเด่นด้านรูปธรรม และนามธรรมของตลาด โดยแนวทางนี้จะเป็นสิ่งกำหนดในแต่ละกลุ ่มอั  
ตลักษณ์เพื่อสร้างรูปแบบให้มีความหลากหลาย ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน อันได้แก่ ร้ านแผงลอย 
ผัด – ทอด ต้ม – ลวก ปิ้ง – ย่าง และผลไม้ - ของหวาน แบ่งออกได้เป็น 3 ตลาดอาหารกลางคืน 
ได้แก่ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดประตูช้างเผือก และตลาดสมเพชร จากตัวอย่างตารางที่ 4.52 

ตารางท่ี 4.52  แสดงรูปแบบการแบ่งประเภทรถเข็นแผงลอย 

การคัดเลือกและประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนารถเข็นแผงลอย  
เพื่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 6 ท่านครอบคลุม 3 ด้านที่เกี่ยวข้องคือ รถเข็นแผงลอย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเอกลักษณ์  
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่  สรุปผลรูปแบบรถเข็นแผงลอยที่มี 
ความเหมาะสมในแต่ละอัตลักษณ์ คือ  

(ก) กลุ่มอัตลักษณ์วิถีชีวิต ตลาดประตูช้างเผือก ได้ไอเดียการออกแบบมาจากการ
นำอัตลักษณ์คุ้มประตูช้างเผือก มาจากช้างเผือก โลโก้ที่เป็นรูปช้างมีงาที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์
ของตลาดช้างเผือกได้มากที่สุด เป็นจุดเด่นอยู่ที่ประช้างเผือกเป็นช้าง เผือกสีขาวที่ติดอยู่กับกำแพง
เป็นจุดเด่นเห็นได้ง่าย นำครึ่งวงกลมของโค้งรูปปั้นช้างเผือกมาประยุกต์เป็นหลังคาของรถเข็น  
แผงลอย เพื่อถ่ายทอดออกมาให้เรียบง่ายคุ้นเคยเป็นอย่างดี ใช้ลักษณะของเด่นการดำเนินชีวิต  
ในพื้นที่ตลาดช้างเผือกเป็นหลักในการออกแบบโครงสร้างของรถเข็นเป็นหลัก โดยการออกแบบคู่สี 
เน้นการใช้สีแดงและสีน้ำตาลเป็นหลัก และการจัดวางกราฟิกแบบเรียบง่ายให้สามารถสื่อสารกับ
ผู้บริโภคอย่างตรงไปตรงมา 
  

01 
รถเข็นแผงลอย
ตลาด ช้างเผือก 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ผัด/ทอด 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ต้ม/ลวก 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ปิ้ง/ย่าง 

รถเข็นแผงลอย
ประเภท ผลไม้
และของหวาน 

02 
รถเข็นแผงลอย
ตลาด ประตู
เชียงใหม่ 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ผัด/ทอด 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ต้ม/ลวก 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ปิ้ง/ย่าง 

รถเข็นแผงลอย
ประเภท ผลไม้
และของหวาน 

03 
รถเข็นแผงลอย
ตลาด สมเพชร 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ผัด/ทอด 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ต้ม/ลวก 

 
รถเข็นแผงลอย

ประเภท ปิ้ง/ย่าง 

รถเข็นแผงลอย
ประเภท ผลไม้
และของหวาน 
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ตลาดประตูช้างเผือก 

 

ภาพที่ 4.22 รูปแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยตลาดช้างเผือก 

(ข) กลุ่มอัตลักษณ์วิถีชีวิต ตลาดประตูเชียงใหม่ จากการนำอัตลักษณ์พื้นที่ประตู
เชียงใหม่มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงสร้างจากการนำลักษณะเด่นด้านรูปธรรมและ
นามธรรม คือ อัตลักษณ์ของซุ้มหลังคากาแลที่อยู่บนหัวจั่วของประตูเชียงใหม่มีลักษณะคือ การไขว้
ก ันของกาแล จึงได้นำมาออกแบบเป็นโครงสร ้างของรถเข็นแผงลอยตลาดประตูเช ียงใหม่  
การออกแบบโดยการนำอัตลักษณ์พื้นที่ประตูเชียงใหม่ลักษณะการดำเนินชีวิตแบบวิถีล้านนามาใช้  
ในการออกแบบเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนในย่านตลาดประตูเชียงใหม่ของประเภทรูปแบบ
อาหาร และโทนสีใช้เป็นสีน้ำตาลและสีขาวมีรายกราฟฟิกแบบเรียบง่ายที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา 
และประเภทอาหารแต่ละประเภทให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างตรงไปตรงมา 
  

กลุ่มอัตลักษณ์ตลาดประตูช้างเผือก ได้ไอเดียการออกแบบมา
จากการนำอัตลักษณ์คุ้มประตูช้างเผือก มาจากช้างเผือก โลโก้ที่
เป็นรูปช้างมีงาที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดช้างเผือก
ได้มากที่สุด เป็นจุดเด่นอยู่ที่ประช้างเผือกเป็นช้างเผือกสีขาวที่
ติดอยู่กับกำแพงเป็นจุดเด่นเห็นได้ง่าย นำครึ่งวงกลมของโค้งรูป
ปั้นช้างเผือกมาประยุกต์เป็นหลังคาของรถเข็นแผงลอย เพื่อ
ถ่ายทอดออกมาให้เรียบง่ายคุ้นเคยเป็นอย่างดี ใช้ลักษณะของ
เด่นการดำเนินชีวิตในพื ้นที ่ตลาดช้างเผือกเป็นหลักในการ
ออกแบบโครงสร้างของรถเข็นเป็นหลัก โดยการออกแบบคู่สี 
เน้นการใช้สีแดงและสีน้ำตาลเป็นหลักและการจัดวางกราฟิก
แบบเรียบง่ายให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคอย่าตรงไปตรงมา 
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ตลาดประตูเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 4.23 รูปแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่ 

(ค) กลุ่มอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดสมเพชร จากการนำอัตลักษณ์ของประตู  
ท่าแพมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการออกแบบโครงสร้างจากการนำลักษณะเด่นด้านรูปธรรมและ
นามธรรม คือ ลักษณะการดำเนินชีวิตแบบวิถีล้านนาและชุมชนบริเวณตลาดสมเพชรและประตูท่าแพ 
การออกแบบโครงสร้างของรถเข็นแผงลอยตลาดสมเพชรได้แรงบันดาลใจมาจาก การนำอัตลักษณ์
ของประตูท่าแพมาเป็นหลังคาของรถเข็นแผงลอยมาใช้ในการออกแบบและถ่ายทอดให้ออกมาแบบ
เรียบง่าย และบ่งบอกต่อสถานที ่นั ้น โดยเน้นการใช้สีน้ำตาลและสีขาวเป็นหลัก และการใส่  
ภาพกราฟฟิคที ่เป ็นประเภทของอาหารเพื ่อสามารถสื ่อสารกับผู ้บร ิโภคได้อย่างตรงไปตรง  
มาการถ่ายทอดออกมาให้เรียบง่ายของชุมชนโดยออกแบบให้เข้ากับตลาดสมเพชรมากท่ีสุด 
  

กลุ ่มอัตลักษณ์ตลาดประตูเชียงใหม่ จากการนำ 
อัตลักษณ์พื้นที่ประตูเชียงใหม่มาเป็นแรงบันดาลใจในการออก
แบบโครงสร้างจากการนำล ักษณะเด่นด ้านรูปธรรมและ
นามธรรมคืออัตลักษณ์ของซุ้มหลังคากาแลที่อยู่บนหัวจั่วของ
ประตูเชียงใหม่มีลักษณะคือการไขว้กันของกาแลจึงได้นำมา
ออกแบบเป็นโครงสร้างของรถเข็นแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่  
การออกแบบโดย การนำอัตลักษณ์พื้นที่ประตูเชียงใหม่ลักษณะ
การดำเนินชีวิตแบบวิถีล้านนามาใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของชุมชนในย่านตลาดประตูเชียงใหม ่ของ
ประเภทรูปแบบอาหารและโทนสีใช้เป็นสีน้ำตาลและสีขาวมีราย
กราฟฟิกแบบเรียบง่ายที ่บ ่งบอกถึงความเป็นล้านนา และ
ประเภทอาหารแต่ละประเภทให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภค
อย่างตรงไปตรงมา 
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ตลาดสมเพชร 

ภาพที่ 4.24 รูปแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่ 

การนำรูปแบบผลิตภ ัณฑ์สำหรับการพัฒนารถเข็นแผงลอย เพื ่อแสดงอัตล ักษณ์  
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 รูปแบบ ไปสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจของผู ้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ย่านบริเวณตลาดอาหารกลางคืน 
จำนวน 10 ร้านค้าพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นและพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดง 
อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดอาหารกลางคืน  

ผลการออกแบบประตูช้างเผือกได้ไอเดียการออกแบบมาจากการนำอัตลักษณ์คุ้มประตู
ช้างเผือกมาจากช้างเผือก โลโก้ที่เป็นรูปช้างมีงาที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดช้างเผือก
ได้มากที่สุด เป็นจุดเด่นอยู่ที่ประช้างเผือกเป็นช้างเผือกสีขาวที่ติดอยู่กับกำแพงเป็นจุดเด่นเห็นได้งา่ย 
นำครึ่งวงกลมของโค้งรูปปั้นช้างเผือกมาประยุกต์เป็นหลังคาของรถเข็นแผงลอย เพ่ือถ่ายทอดออกมา
ให้เรียบง่ายคุ้นเคยเป็นอย่างดี  ใช้ลักษณะของเด่นการดำเนินชีวิตในพื้นที่ตลาดช้างเผือกเป็นหลัก 

กลุ่มอัตลักษณ์ ตลาดสมเพชร จากการนำอัตลักษณ์
ของประตูท่าแพมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงสร้าง
จากการนำลักษณะเด่นด้านรูปธรรมและนามธรรมคือ ลักษณะ
การดำเนินชีวิตแบบวิถีล้านนาและชุมชนบริเวณตลาดสมเพชร
และประตูท่าแพ การออกแบบโครงสร้างของรถเข็นแผงลอย
ตลาดสมเพชรได้แรงบันดาลใจมาจาก การนำอัตลักษณ์ของ
ประตูท่าแพมาเป็นหลังคาของรถเข็นแผงลอยมาใช้ในการ
ออกแบบและถ่ายทอดให้ออกมาแบบเรียบง่าย และบ่งบอกต่อ
สถานที่นั้น โดยเน้นการใช้สีน้ำตาลและสีขาวเป็นหลัก และการ
ใส่ภาพกราฟฟิคที่เป็นประเภทของอาหารเพื่อสามารถสื่อสารกับ
ผู้บริโภคได้อย่างตรงไปตรงมาการถ่ายทอดออกมาให้เรียบง่าย
ของชุมชนโดยออกแบบให้เข้ากับตลาดสมเพชรมากที่สุด 
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ในการออกแบบโครงสร้างของรถเข็นเป็นหลัก โดยการออกแบบคู่สี เน้นการใช้สีแดงและสีน้ำตาลเป็น
หลัก และการจัดวางกราฟิกแบบเรียบง่ายให้สามารถสื ่อสารกับผู ้บริโภคอย่า งตรงไปตรงมา  
โดยออกแบบให้เข้ากับรถเข็นแผงลอยมากท่ีสุด 

การออกแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่จากการนำอัตลักษณ์พื ้นที่
ประตูเชียงใหม่มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงสร้างจากการนำลักษณะเด่นด้านรูปธรรม
และนามธรรม คือ อัตลักษณ์ของซุ้มหลังคากาแลที่อยู่บนหัวจั่วของประตูเชียงใหม่มีลักษณะ  คือ  
การไขว้กันของกาแลจึงได้นำมาออกแบบเป็นโครงสร้างของรถเข็นแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่  
การออกแบบโดย การนำอัตลักษณ์พ้ืนที่ประตูเชียงใหม่ลักษณะการดำเนินชีวิตแบบวิถีล้านนามาใช้ใน
การออกแบบเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนในย่านตลาดประตูเชียงใหม่ของประเภทรูปแบบ
อาหารและโทนสีใช้เป็นสีน้ำตาลและสีขาว มีลายกราฟฟิกแบบเรียบง่ายที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา 
และประเภทอาหารแต่ละประเภทให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างตรงไปตรงมา 

การออกแบบผล ิตภ ัณฑ ์รถเข ็นแผงลอยตลาดสมเพชรจากการนำอ ัตล ั กษณ์  
ของประตูท่าแพมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงสร้างจากการนำลักษณะเด่นด้านรูปธรรม
และนามธรรม คือ ลักษณะการดำเนินชีวิตแบบวิถีล้านนาและชุมชนบริเวณตลาดสมเพชร และประตู
ท่าแพ การออกแบบโครงสร้างของรถเข็นแผงลอยตลาดสมเพชรได้แรงบันดาลใจมาจาก การนำ 
อัตลักษณ์ของประตูท่าแพมาเป็นหลังคาของรถเข็นแผงลอยมาใช้ในการออกแบบ และถ่ายทอดให้
ออกมาแบบเรียบง่าย และบ่งบอกต่อสถานที่นั้น โดยเน้นการใช้สีน้ำตาลและสีขาวเป็นหลัก และ  
การใส่ภาพกราฟฟิคที่เป็นประเภทของอาหาร เพื่อสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงไปตรงมา
การถ่ายทอดออกมาให้เรียบง่ายของชุมชนโดยออกแบบให้เข้ากับตลาดสมเพชรมากที่สุด 

2) ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอย และผู้บริโภค
ตลาดอาหารกลางคืนที่มีต่อรถเข็นแผงลอย เพื่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต  
คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนารถเข็นแผงลอย เพื่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหาร
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ ดังนั้น ในการดำเนินการวิจัยจึงมีการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการภายหลังจากที่มีการคัดเลือกและประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยนำรูปแบบ
รถเข็นแผงลอยสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือแสดงเอกลักษณ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 
รูปแบบ ไปสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ สรุปผลได้ดังนี้ 
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รูปแบบรถเข็นที่แสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัด
เชียงใหม่ ผู ้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณพื้นที ่ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต  
คูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ร้านค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ตำแหน่งเจ้าของร้าน 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศหญิงจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเพศชาย
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 คน มีอายุ 51 ปีขึ ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อายุ  
41-50 ปี มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และอายุ 31-40 ปี และอายุ 21-30 ปี จำนวนอย่างละ  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

ตลาดช้างเผือกจากการตอบแบบสอบถามเกี ่ยวกับความพึงพอใจที ่มีต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื ่อแสดงอัตลักษณ์ตลาดช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ารูปแบบรถเข็นแผงลอยอยู่ใน 
ระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อแยกศึกษาแต่ละประเด็นพบว่า การสื่อสาร การแสดง เอกลักษณ์
อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ การใช้งานรถเข็นแผงลอย อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 และภาพรวมรถเข็นแผงลอย อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 3.78 ผู้วิจัยรวบรวมข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นปลายเปิดของผู้ประเมิน พบว่าโดยรวมรูปแบบผลิตภัณฑ์เหมาะกับความเป็นหมู่บ้าน
เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ได้จริง เรียบง่าย เหมาะกับการนำมาขายในชุมชน อีกทั้งยังสื่อความเป็น
ชุมชนออกมาอย่างเรียบง่าย 

ตลาดประต ู เช ียงใหม ่จากการตอบแบบสอบถามเก ี ่ยวก ับความพึงพอใจที่ มี 
ต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื ่อแสดงอัตลักษณ์รถเข็นแผงลอยเพื ่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหาร
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์อยู ่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.86  
เมื ่อแยกศึกษาแต่ละประเด็นพบว่า การสื ่อสาร การแสดง เอกลักษณ์อยู ่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ 3.89 รองลงมาคือภาพรวมรถเข็นแผงลอยอยู ่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.86 และ 
การใช้งานรถเข็นแผงลอย อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.37 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นปลายเปิดของผู้ประเมิน พบว่าโดยรวมรูปแบบผลิตภัณฑ์
สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ผู้บริโภคสามารถรู้แหล่งผลิต
ของรถเข็นแผงลอยและตัวสินค้าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับแม่ค้ามากข้ึน 

ตลาดสมเพชร จากการตอบแบบสอบถามเกี ่ยวกับความพึงพอใจที ่มีต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอย เพื่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัด
เชียงใหม่ วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อแยกศึกษาแต่ละประเด็นพบว่า 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์อยู ่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ การสื ่อสาร การแสดง 
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อัตลักษณ์อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 4.05 และ การใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.38 ผู้วิจัยรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นปลายเปิด
ของผู้ประเมิน พบว่าโดยรวมรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง สวยงาม ลวดลายสามารถสื่อความ  
เป็นธรรมชาติของชุมชนได้เป็นอย่างดี การใช้งานสะดวกสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้ดี 

สรุปผลได้ว ่า รถเข็นแผงลอย เพื ่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืน 
ในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบอัตลักษณ์ของย่านตลาดอาหารกลางคืนรอบคูเมือง
เชียงใหม่ สามารถทำให้ผู้ประกอบการพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบภาพรวมผลิตภัณฑ์รถเข็น
แผงลอยอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่วนรูปแบบการสื่อสารแสดงอัตลักษณ์ และการใช้งานผลิตภัณฑ์รถเข็น
แผงลอย อยู่ในระดับที่ดีตามลำดับ และสามารถแสดงอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอย
ได้ เป็นการเล่าเรื่องผ่านอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมที่มีจุดเด่นสะดุดตา
ของแต่ละตลาดรอบคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สามารถสื่อสาร และเกิดการจดจำได้ง่ายกว่า
รูปแบบอื่น ๆ การใช้กราฟิกเพื ่อแสดงถึงการแบ่งประเภทของอาหารให้เห็นอย่างเด่นชัด และ  
ความเข้าใจของรูปแบบอาหารอย่างชัดเจน การใช้โทนสีที่แสดงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์รถเข็น
แผงลอย ทำให้รถเข็นของแต่ละตลาดมีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอย โครงสร้างของ
ผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยเป็นลักษณะในการแสดงจุดเด่นของอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ตลาดรอบ  
คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่จดจำได้ง่าย และบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดมากท่ีสุด 

4.4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การปรับปรุงประสิทธิภาพ ตำแหน่งการจัดวางสินค้าในร้าน
ขายอาหาร ร้านรถเข็นแผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 

1) การศึกษาการจัดวางสินค้าในร้านขายอาหาร ร้านรถเข็น แผงลอย ย่านตลาดอาหาร
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

ร้านค้ามีการจัดวางที่ไม่เป็นระเบียบ เปลี่ยนแปลงที่เก็บของได้ตามใจแม่ค้าพ่อค้าเอง 
ร้านค้ามีการกำหนดขนาดของการจัดวางสินค้าเอง ขนาดส่วนใหญ่จะเป็นขนาดที่มาตรฐานจาก
โรงงาน เช่น อุปกรณ์ในการทำอาหาร คือ หม้อ กระทะ เตา ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ร้านอาหารจะมีการ
แบ่งส่วนการขายดังนี้ ร้านสุกี้ ร้านข้าวขาหมู ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง ร้านขนมหวาน ร้านน้ำ
ผลไม้ เป็นต้น ดังนี้ 

(ก) ร้านอาหารตามสั่ง ตลาดช้างเผือกกลางคืน โดยมีส่วนของการผัด ทอด ต้ม  
เป็นอาหารที่ทำตามที่ลูกค้าสั่ง มีเมนูซ้ำ ๆ มักเป็นอาหารที่ใช้เวลาทำไม่นาน ร้านอาหารตามสั่ง 
มีทำเลตั้งอยู่ทั่วไป เมนูอาหารตามสั่งที่เป็นที่นิยมได้แก่ ผัดกะเพรา ไข่ดาว  ข้าวผัด ข้าวไข่เจียว  
ข้าวหมูกระเทียม ข้าวราดผัดผัก ถั่วฝักยาวผัดพริกแกงราดข้าว ผัดพริกสดราดข้าว สุกี้ ราดหน้า  
ผัดซีอิ๊ว ผัดพริกแกง เป็นต้น 
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ข)  ร้านก๋วยเตี๋ยว โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์และการสังเกต 
พบว่า การจัดวางของร้านมีการจัดวางที่เรียบง่ายมีตู้กระจกเพื่อการใส่วัตถุดิบ  เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว 
ลูกชิ้น เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ผัก ส่วนเครื่องปรุงไม่มีที่วางให้เป็นสัดส่วน ทำให้ลูกค้าที่มาซื้อมักจะมองว่า
เกะกะ ในการซื้อ-ขาย ทางร้านมีท้ังก๋วยเตี๋ยวและผัดกะเพรา 

ค) ร้านน้ำผลไม้ปั ่นมีลักษณะขนาดเล็กมาก เนื ่องจากป้าคนขายขายคนเดียว  
จึงต้องการขนาดเล็กและมีตู ้สำหรับโชว์สินค้าอันเดียวส่วนอุปกรณ์ต่าง  ๆ ในการขายน้ำผลไม้ 
เช่น เขียง มีด และเครื่องปั่นเท่านั้น จึงสะดวกในการใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เลือกการพัฒนารูปแบบในรูปแบบที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 44.00 รูปแบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ
รูปแบบที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 25.00 ตามลำดับ ผลการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบพบว่า
วัสดุสแตนเลสที่ใช้ในการสร้างมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉลี่ย 5.00 ค่า S.D 0.00 ระดับ
ความคดิเห็น มากที่สุด มีความสวยงามสะดุดตา และโครงสร้างมีความแข็งแรงค่าเฉลี่ย 4.83  ค่า S.D 
0.41 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ง) ร้านอาหารตามสั่ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกการพัฒนารูปแบบ 
ในรูปแบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 36.00 รูปแบบที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 33.00 และรูปแบบที่ 2 คิดเป็น  
ร้อยละ 31.00 ตามลำดับ ผลการสอบถามผู ้เช ี ่ยวชาญ ด้านการออกแบบ พบว่า โครงสร้าง 
มีความแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่า S.D 0.31 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด วัสดุสแตนเลสที่ใช้ในการ
สร้างมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี ่ย 4.83 ค่า S.D 0.41 ระดับความคิดเห็นมากที ่สุด  
มีความสวยงามสะดุดตา ค่าเฉลี่ย 4.67 ค่า S.D 0.52 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

จ) ร้านอาหารตามสั่ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกการพัฒนารูปแบบ 
ในรูปแบบที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 41.00 รูปแบบที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 30.00 และรูปแบบที่ 1 คิดเป็น 
ร้อยละ 29.00 ตามลำดับ ผลการสอบถามผู ้เช ี ่ยวชาญ ด้านการออกแบบ พบว่า โครงสร้างมี  
ความแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 4.83 ค่า S.D 0.41 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีความสวยงามสะดุดตา  
ค่าเฉลี่ย 4.67 ค่า S.D 0.52 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด และวัสดุสแตนเลสที่ใช้ในการสร้างมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่า S.D 0.55 ระดับความคิดเห็นมากที่สุดเมื่อได้รูปแบบแล้ว 
จึงได้ทำการพัฒนารูปแบบจนได้แบบที ่ต ้องการแล้วนำไปให้ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการออกแบบ 
เช่น อาจารย์จำนวน 3 ท่าน นักออกแบบอิสระ 3 ท่าน โดยการสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง จำนวน  
6 ท่าน เมื่อได้รูปแบบที่พัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญและนำมาพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงามทันสมัยและ
สามารถขายในตลาดกลางคืนได้โดยทฤษฎีต่าง ๆ จากหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์จนสร้างต้นแบบ
จำนวน 3 ร้านด้วยกัน 
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ภาพที่ 4.25 ร่างต้นแบบการจัดวางร้านค้า จำนวน 3 ร้าน 
ที่มา: เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ (2563) 

 

   

 
ภาพที่ 4.26 ต้นแบบการจัดวางร้านค้า จำนวน 3 ร้าน 

ที่มา: เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ (2563) 
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2) ประเมินประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในร้านขายอาหาร ร้านรถเข็นแผงลอย 
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ จากนั ้นได้นำรูปแบบการออกแบบ 
การจัดวางตำแหน่งการจัดวางสินค้าในร้านอาหารไปประเมินประสิทธิภาพ กับผู้บริโภคจำน วน  
100 คน พบว่า ร้านก๋วยเตี๋ยว ด้านประโยชน์ใช้สอย มีรูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน  
มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ 4.75 ด้านความงาม รูปแบบสามารถสื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้ดี มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด 
คือ 4.61 ด้านความแข็งแรง มีขนาดที ่เหมาะสมกับการผลิต และวัสดุที ่ผลิตมีความเหมาะสม 
ที่ค่าเท่ากันคือ ค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ 4.49 ร้านอาหารตามสั่ง ด้านประโยชน์ใช้สอย รูปแบบมีความ
สะดวกสบายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ 4.84 ด้านความงาม ความสวยงามด้านวัสดุที่ใช้ 
มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ 4.60 ด้านความแข็งแรง มีขนาดที่เหมาะสมกับการผลิตงาน มีค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด คือ 4.61 ร้านน้ำผลไม้ปั่น ด้านประโยชน์ใช้สอย รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด คือ 4.68 ด้านความงาม รูปแบบสามารถสื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้ดี มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ 4.69  
ด้านความแข็งแรง โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน และ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 4.86 

4.4.3 การออกแบบปรับปรุงชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารในร้านรถเข็น 
แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

    การศึกษาภาคข้อมูลเอกสารผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับ  
นั่งรับประทานอาหารในร้านรถเข็น แผงลอย ได้ใช้วิธีการลงพื้นที่วิจัยจำนวน 4 ครั้ง โดยสอบถาม 
และสัมภาษณ์แบบปากเปล่า และใช้การจดจากสมุดบันทึก และใช้เครื ่องมือในการอัดเส ียง 
เมื่อสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้านค้ามีการใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะเก้าอี้ที ่สามารถหาซื้อง่าย 
ตามตลาด มักใช้ว ัสดุที ่ที ่มาจากเหล็ก สังกะสี และพลาสติกตามสภาพของร้านค้านั ้น  ๆ เช่น 
ร้านก๋วยเตี๋ยวมีการใช้เก้าอี้ที่ทำมาจากไม้ บางร้านใช้เก้าอ้ีที่ทำมาจากเหล็กและสังกะสีที่หาซื้อได้ง่าย
เนื่องจากมีน้ำหนักเบาเวลาเก็บ ง่ายต่อการเก็บ สภาพการใช้งานส่วนใหญ่มีความผุพังตามการใช้งาน
และการเก็บ จากแบบสอบถามผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการที่ให้เฟอร์นิเจอร์มีความแข็งแรง
มากกว่านี ้ เนื ่องจากเวลาไปรับประทานอาหารบางร้านมีสนิม บางร้านมีโต๊ะที ่เอียง เก้าอี ้แตก 
เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ตะปูหลุดออกมาทำอันตรายและเสียหายต่อเสื้อผ้าได้  รูปแบบส่วนใหญ่ 
เป็นสี่เหลี่ยม มีโต๊ะ 1 ตัวและเก้าอี้ 4 ตัว ส่วนด้านวัสดุที่ควรนำมาสร้างเป็นต้นแบบควรเป็นวัสดุ  
ที่มีความทนทาน คือ สแตนเลส และเหล็กที่มีความแข็งแรง 
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4.4.4 การออกแบบปรับปรุงชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารในร้านรถเข็น  
แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

 โดยมีกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบดังนี้ 
1) ด้านประโยชน์ใช้สอย ใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ (สาคร คันธโชติ, 

2528:34) หน้าที่ใช้สอย ใช้งานได้ดี ใช้ง่าย สะดวกสบายในการใช้งาน 
2) ด้านการใช้งานใช้แนวคิดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดีใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

ของ (สาคร คันธโชติ, 2528:36) ได้แก่ ใช้งานได้ดี ใช้ง่าย สะดวกสบายในการใช้งาน ปลอดภัยใน  
การใช้ มีความแขง็แรง 

3) ด้านความงามใช้แนวคิดการออกแบบที ่มีคุณค่าทางความงาม (นิร ัช สุดสังข์ , 
2548:12) เพื่อให้ออกแบบตระหนักถึงความงามที่เด่นชัดร่วมสมัย และมีแนวความคิดสร้างสรรค์  
แฝงอยู่ในการออกแบบแต่ละชิ้น และความประณีตบรรจงในการออกแบบ หรือในผลิตภัณฑ์ยังเป็น
คุณค่าส่วนหนึ่งของความงาม แนวทางในการออกแบบภาพร่างจำนวน 12 แบบ และคัดเลือกจาก
แบบที่คาดว่าจะสามารถสร้างเป็นต้นแบบได้จริงดังนี้ 

         
  แบบท่ี 1    แบบท่ี 2 

          
   แบบท่ี 3    แบบท่ี 4 

ภาพที่ 4.27 แบบร่างภาพการออกแบบปรับปรุง ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร 
ในร้านรถเข็น แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: ไชยเชิด ไชยนันท์ (2563) 
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  แบบท่ี 5    แบบท่ี 6 

           
  แบบท่ี 7    แบบท่ี 8 

           
  แบบท่ี 9    แบบท่ี 10 

        
  แบบท่ี 11   แบบท่ี 12 

ภาพที่ 4.27 (ต่อ) แบบร่างภาพการออกแบบปรับปรุง ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร 
ในร้านรถเข็น แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: ไชยเชิด ไชยนันท์ (2563) 
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รูปแบบจากการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
แล้วนั้น ทางผู้วิจัยจึงได้นำรูปแบบพัฒนา (DEVELOPMENT) จำนวน 6 รูปแบบ แล้วนำไปสร้าง 
ขึ้นรูปชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารในร้านรถเข็น แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืน
ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 6 ชิ้นงานต่อไปดังรูปที่ 4.28 

   
ภาพที่ 4.28 ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารแบบที่ 1, 2 ที่พัฒนาแล้ว 

ที่มา: ไชยเชิด ไชยนันท์ (2563) 

 

   
ภาพที่ 4.29 ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารแบบที่ 3, 4 ที่พัฒนาแล้ว 

ที่มา: ไชยเชิด ไชยนันท์ (2563) 
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4)  ศึกษาความพึงพอใจใน ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารในร้านรถเข็น 
แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกแบบใหม่ พบว่า โดยรวม  
มีค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจในการออกแบบในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 โดยแบ่งเป็น 
ด้านความงามทางศิลปะ ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม สร้างคุณค่า ในจิตใจ มีค่าระดับมากที่สุด 
เท่ากับ 4.87 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตใน อุตสาหกรรมได้ มีค่าระดับมาก
ที่สุด เท่ากับ 4.71 และ ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ เดิม มีค่าระดับมากที่สุด เท่ากับ 
4.51 ด้านขนาดส่วน ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนของผู ้ใช้ มีค่าระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.70 
รองลงมาคือ ขนาดของเฟอร์นิเจอร์และการนั่งมีความสบาย มีค่าระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.62 ลำดับ
ต่อไปคือมีความปลอดภัยขณะใช้งาน ผู้ใช้ มีค่าระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.59 ด้านประโยชน์ใช้สอย 
เฟอร์นิเจอร์มีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายตั้งไว้ มีค่าระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.86 รองลงมาคือ
การเก็บรักษา มีค่าระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.60 และ มีความสะดวกสบายในการใช้งาน มีค่าระดับ
มากที่สุด เท่ากับ 4.59 ตามลำดับ 

4.4.5 การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ประกอบการอาหารเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของ 
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  

   เครื่องแต่งกายผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี (ตลาดโต้รุ่งกลางคืน) ที่ตั้งอยู่ในเขต  
คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดช้างเผือก ตลาดประตูเชียงใหม่ และ 
ตลาดสมเพชร ได ้ถ ูกออกแบบจากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผ ู ้ประกอบการ 
ในแต่ละตลาด ที่พบว่าผู้ประกอบการมีทั้งการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นชุดผ้ากันเปื้อน และมีทั้งที่  
ยังสวมใส่ชุดแต่งกายธรรมในชีวิตประจำวันในช่วงเวลาทำและจำหน่ายอาหาร ส่งผลให้ขาดความ  
เป็นระเบียบวินัย ความสะอาด และการถูกสุขลักษณะของการประกอบอาหาร อีกทั้งผู้ประกอบการ
ยังมีความต้องและสนใจที ่จะเปลี ่ยนแปลงหรือพัฒนาชุดประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร  
โดยมีความชอบที่จะให้เสื้อผ้าหรือผ้ากันเปื้อนที่ใส่นั้นสวมใส่ง่ายและไม่ยุ่งยาก ผนวกกับความต้องการ
ด้านสิ่งทออื่น ๆ ที่จะส่งเสริมการประกอบอาหารในร้านต้นเอง ได้แก่ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดอุปกรณ์ เช่น 
ช้อน-ส้อม หรือ จาน-ชาม เป็นต้น ถุงมือทำครัว และหมวกหรือตาข่ายคลุมผม 
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ภาพที่ 4.30 Mood broad ตลาดช้างเผือก ตลาดประตูเชียงใหม่ และตลาดสมเพชร 
ที่มา: จิราพร ชุมชิต (2563) 

การออกแบบได ้ออกแบบเคร ื ่องแต ่งกายของผ ู ้ประกอบการอาหารจากป ัญหา 
และความต้องการของกลุ ่มเป้าหมายตามการกล่าวมาในข้างต้น ผนวกกับการศึกษาอัตลักษณ์  
ในบริบทของเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อนำมาแสดงอัตลักษณ์ลงในเครื ่องแต่งกาย  
ของผู้ประกอบการ โดยได้ทำการศึกษาจากตำรา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพบรรยายกาศรอบเขตคูเมือง 
วิถีชีวิตที่จะนำลักษณะเด่นของแต่ละสถานที่ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของตลาด รวมทั้งอัตลักษณ์
ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นรอบ ๆ เขตคูเมืองเก่า มาประยุกใช้ในการสร้างโลโก้ประจำตลาด 
ได้แก่ 1) โลโก้ตลาดช้างเผือกซึ่งมีรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง เพื่อเป็นศูนย์และเป็นอัตลักษณ์ที่แสดง
ความสำคัญของประตูช้างเผือก มีตุงล้านนา 2 อัน วางอยู่บนยอดประตูแต่ละยอดและโคมยี่เป็ง 4 อัน 
เพื่อเป็นการนำสายตาไปสู่ตำแหน่งช้างเผือกตรงกลาง สื่อให้เห็นถึงการมีประเพณีและวัฒนธรรม  
ที่มีการประดับตุงล้านนาและโคมยี่เป็งในรอบคูเมืองและบริเวณประตูช้างเผือก รวมทั้งมีชื่อตลาด  
ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ องค์ประกอบทั้งหมด
อยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่เป็นแสงสีทองสื่อถึงความสว่างไสว การค้าขาย และร่ำรวย 2) ตลาดประตูเชียงใหม่
มีหลังคาทรงกาแล ที่จะสื่อถึงอัตลักษณ์ของตลาด มีการนำส่วนบนของกำแพงมาไว้ด้านล่างของโลโก้ 
และมีตุงล้านนาที ่ส ื ่ออัตลักษณ์ในความหมายเดียวกันกับโลโก้ประตูช้างเผือก และ 3) โลโก้ 
ตลาดสมเพชร จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างจากตลาดช้างเผือกและประตูเชียงใหม่ โดยมีส่วนประกอบ
เป็นตะกร้าหาบเร่ผักและผลไม้ ซึ่งสื่อถึงอัตลักษณ์ของตลาดที่เป็นตลาดค้าขายผักผลไม้และวัตถุดิบ  
ในการประกอบอาหาร ถือว่าเป็นเน้นการสื่อถึงวัฒนธรรมการค้าขายแบบเชียงใหม่ และเชื่อมความ
เกี่ยวข้องกับตลาดอ่ืนด้วยตุงล้านนา  

เครื่องแต่งกายถูกออกแบบให้ได้ 1 เซ็ต ต่อ 1 ร้านค้า ของแต่ละตลาด ประกอบด้วย  
ผ้ากันเปื ้อนจำนวน 4 ผืน หมวกทำอาหารจำนวน 4 ใบ และผ้าเช็ดทำความสาดเอนกประสงค์  
จำนวน 2 ผืน ที ่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู ้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื ้อผ้า  
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และเครื่องแต่งกาย พร้อมทั้งมีการแก้ไขเมื่อได้รับคำประเมิน ทั้ งนี้ ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บถูกคัดเลือก
จากการนำไปทดสอบคุณสมบัติด้านการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก ลักษณะของผ้าหลังการซัก 
และการคืนตัวหลังการซัก ผนวกกับการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญด้านสิ่งทอร่วมกับนักวิจัย ซึ่งได้  
เล ือกผ้า TC ผ้าผสมระหว่าง 60% Cotton และ 40% Polyester เป็นว ัสดุหลักในการตัดเย็บ 
ผ้าก ันเป ื ้อน หมวก และส่วนประกอบของผ้าเช ็ดทำความสะอาดเอนกประสงค์ เน ื ่องจาก 
มีทั้งคุณสมบัติทางโครงสร้างที่เหมาะสมและเหมาะแก่การนำไปออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  
ในร ูปแบบพื ้นเม ือง กล ่าวค ือม ีค ุณสมบัต ิทางโครงสร ้างท ี ่ด ีจากเส้ นใย Polyester และมี 
พื้นผิว (Texture) ที่เหมาะต่อการตัดเย็บจากเส้นใย Cotton สำหรับ ผ้าไมโครไฟเบอร์ที ่ได ้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นผ้าที่ใช้ตัดเย็บผ้าเช็ดทำความสะอาดเอนกประสงค์ คือ  ผ้าที่มีส่วนผสมระหว่าง 
80% Polyester และ 20% Polyamide ที่มีโครงสร้างการทอที่หนาแน่นกว่าผ้าชิ้นอื่น รวมทั้งมี 
ความยาวของขนน้อยกว่าด้วย ส่งผลให้ผ้ามีความบางที่สุดเมื่อเทียบกับผ้าชนิดอื่น คุณสมบัติเช่นนี้  
จะทำให้การตัดเย็บของผู้เย็บมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
ในการเช็ดทำความสะอาดได้ดีเยี ่ยม ซึ่งผู ้วิจัยได้คำนึงถึงจุดนี ้ด้วย ทั้งนี้การแสดงอัตลักษณ์ของ 
เครื่องแต่งกายได้ส่งผ่านโลโก้ของแต่ละตลาด โดยการพิมพ์โลโก้ลงบนเครื่องแต่งกาย ได้เลือกเป็น  
การพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Heat Transfer) ที่สามารถพิมพ์ได้หลายหลายสีในโลโก้เดียวกัน และ 
มีความเหมาะสมกับผ้าทอที่ใช้ตัดเย็บ รวมทั้งได้ลวดลายพิมพ์ที่มีความแข็งแรง คงทน ทั้งต่อการซัก
และการขัดถูก เนื่องจากเป็นเครื่องแต่งกายที่ต้องผ่านการใช้งานซ้ำหลายครั้งและซักหลายครั้ง  
ตลอดอายุการใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 4.31 ตัวอย่างชุดเสื้อผ้าของผู้ประกอบการแผงลอย ตลาดช้างเผือก  

ตลาดประตูเชียงใหม่ และตลาดสมเพชร 
ที่มา: จิราพร ชุมชิต (2563) 
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เมื่อนำเครื่องแต่งกายไปมอบให้กับผู้ประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย และทำการ
ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ประกอบการอาหารของทั้ง 3 ตลาด จำนวน 
48 คน ได้ประเมินเมื่อสวมใส่เครื่องแต่งกายในการทำงาน ซึ่งคะแนนความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ในแต่ละประเด็นคำถามก็มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกข้อ
เช่นกัน โดยพึงพอใจว่าโลโก้แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดที่อยู่ใกล้คูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 
และเครื่องแต่งกายสามารถดูแลรักษาและการซักทำความสะอาดง่าย ไม่ยุ่งยาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.81 รองลงมาคือ ในด้านความสวยงามของโลโก้ที่อยู่บนผ้ากันเปื้อน ความเหมาะสมและ  
การแสดงอัตลักษณ์ของสีผ้ากันเปื้อน ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเครื่องแต่งกาย ความสะดวกสบาย
ต่อการใช้งานของเซ็ตเครื่องแต่งกาย รูปแบบ รูปทรง และขนาดของหมวก คุณภาพของเนื้อผ้าและ
วัสดุ (ตาข่าย), จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดในเครื่องแต่งกาย 1 เซ็ต ที่ได้รับ และคุณภาพของเนื้อผ้าและ
วัสดุที่นำมาตัดเย็บผ้ากันเปื้อน ชุดผ้ากันเปื้อนทั้งหมดที่ได้รับนี้ตรงกับความต้องการ และรูปแบบ 
รูปทรง และขนาดของผ้ากันเปื้อน ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีความชอบผ้ากันเปื้อนที่มีการตกแต่งบน 
และล่าง และมีความต้องการอยากได้ผ้ากันเปื้อนเพิ่มเติมอีก และมีทั้งเห็นว่าเซ็ตที่ได้รับมีเพียงพอ  
ต่อความต้องการแล้ว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของกระเป๋าด้านหน้า ต้องการให้มีซิป  และ 
มีความลึกมากกว่านี ้ เนื ่องจากจะได้สะดวกในการใส่เง ินและของมีค่า จะได้ไม่เสี ่ยงต่อการ 
หลุดหล่นหายขณะทอนเงินให้ลูกค้า รวมไปถึง ต้องการสายรัดบริเวณเอวเนื ่องจากขนาดตัว  
ของผู้ประกอบการแต่ละคนมีความไม่เท่ากัน จึงทำให้สวมใส่ไม่พอดีสำหรับบางคน 

ส่วนด้านค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.52 โดยทุกข้อประเด็นความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะในประเด็นความสะอาดและถูกสุขลักษณะของเครื่องแต่งกายทั้งเซ็ต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.67 รองลงมาประเด็นที่ว่า โลโก้ท่ีใช้แสดงถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ความเป็นตลาดที่อยู่ในเขตคูเมือง 
จังหวัดเช ียงใหม่ รูปแบบ รูปทรง และขนาดมีความเหมาะสมกับสถานที ่และลักษณะอาชีพ  
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อเครื่องแต่งกาย สีของผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บแสดงถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ ความเป็นตลาดที่อยู่ในเขตคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ความเป็นระเบียบที่แสดงถึงความเป็น
ทีมเดียวกัน และคิดว่าหมวกทำอาหารมีจำเป็นต่อการใช้งานของผู้ประกอบการฯ ตามลำดับ ส่วนใหญ่ 
มีความชื่นชอบผ้ากันเปื้อนที่มีการตกแต่งที่บริเวณด้านบนและล่างของตัวเสื้อ และได้เสนอแนะเพ่ิมว่า 
ผ้ากันเปื้อนมีการออกแบบที่สวยงาม และมีความแปลกใหม่กับบริบทของตลาด รวมทั้งยังต้องการ 
ให้แยกสีผ้ากันเปื้อนตามประเภทของอาหารที่จำหน่ายอีกด้วย  
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ภาพที่ 4.32 ชุดเสื้อผ้าของผู้ประกอบการแผงลอย ตลาดช้างเผือก  

ตลาดประตูเชียงใหม่ และตลาดสมเพชร 
ที่มา: จิราพร ชุมชิต (2563) 

ในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการอาหาร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.67 ทั้งในทุกประเด็น  
ความพึงพอใจก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่าวิทยากรเล่าเรื่องราว
ได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 รองลงมาคือ การพูดคุย หรือถ่ายทอด
เรื่องราวของวิทยากรมีความชัดเจน ฟังง่าย และสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำสิ่งที่ได้
หรือความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพ รวมทั้งมีความสนใจในกิจกรรมลักษณะ
เช่นนี้ต่อไปในปีถัดไปถ้ามีโอกาส สถานที่มีความเหมาะสมต่อกิจกรรม และพึงพอใจโดยรวมหลัง 
เสร็จสิ้นกิจกรรม ความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม วิทยากรมีความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหาได้แม่นยำและชัดเจน วิทยากรมีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี และระยะเวลา  
ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เป็นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการอาหารกลางคืนเป็นอย่างมาก ต้องการให้ขยายไปดำเนินงานใน 
ตลาดอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และต้องการใช้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก เพื่อมีส่วนในการกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการพัฒนาเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการอาหาร
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มผู้ประกอบการ 
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4.4.6 แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของย่าน  
ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 

   ย่านกาดช้างเผือกเป็นย่านตลาดอาหารกลางคืนที่มีความสำคัญต่อสังคมเมืองเชียงใหม่ 
เป็นย่านตลาดที่มีความร่วมสมัย ตอบสนองและปรับตัวเข้ากับสังคมเมืองเชียงใหม่ตามบทบาท  
ที่เปลี ่ยนแปลงไปอยู ่ตลอด แม้ในตัวจังหวัดเชียงใหม่จะมีย่านตลาดอาหารกลางคืนหลายแห่ง  
แต่ย่านกาดช้างเผือกถือว่าเป็นย่านตลาดที่แสดงศักยภาพความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมือง 
ที่สำคัญย่านหนึ่ง ด้วยมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่อย่างเห็นได้ชัด ทั้งด้าน
วิวัฒนาการของพื้นที่ รูปแบบพื้นที่ กิจกรรมการค้าภายในพื้นที่ ความสัมพันธ์ทางสั งคมในพ้ืนที่ 
ล้วนแล้วแต่สะท้อนอัตลักษณ์ของย่านตลาดอาหารกลางคืนที่เป็นพื้นที่ในวิถีชีวิตของเมืองร่วมสมัย 
พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในย่านกาดช้างเผือกจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ  
อัตลักษณ์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่านให้เด่นชัดยิ่งขึ ้นสามารถสนับสนุนให้ย่านกาดช้างเผือก 
มีความโดดเด่น สามารถพัฒนาต่อเพื่อให้ย่านกาดช้างเผือกมีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ควบคู่เมืองเก่า
มากยิ ่งขึ ้น อันเป็นแนวทางในการรักษาให้ความเป็นย่านกาดช้างเผือกให้สามารถดำรงภายใต้  
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน  

1) การค้นหาอัตลักษณ์พื ้นถิ่นของย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า 
อัตลักษณ์ของกาดช้างเผือก คือความมีชีวิตชีวาของพ้ืนที่ตลาดอาหารกลางคืนที่ผสมผสานวิถีชีวิตแบบ
เม ื อ ง ร ่ ว มสม ั ย  โ ดยม ี อ งค ์ ป ระกอบสำค ัญ  4 อ งค ์ ป ระกอบท ี ่ ส ร ้ า งอ ั ตล ั กษณ ์ ย ่ า น 
กาดช้างเผือกดังนี้ 

(ก) วิวัฒนาการกายภาพพ้ืนที่ การที่ลานกาดช้างเผือกตั้งอยู่บนการที่เส้นทาง
คมนาคมหลักที่จะเข้าถึงตัวเมืองจากทางทิศเหนือ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อจากภายในเขตคูเมืองสู่พื ้นที่  
รอบนอก ทำให้พื้นที่ย่านมีบทบาททางเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่จุดร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมจึงทำให้  
ย่านช้างเผือกมีวัฒนาการควบคู่กับวิวัฒนาการของเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

(ข) รูปแบบพื้นที่ถนนเชื่อมลาน การใช้พื้นที่ลักษณะถนนร่วมลานที่มีการใช้งาน
ตลอดทั้งวัน พ้ืนที่ในเมืองที่มีความยืดหยุ่นและมีการใช้งานที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ ส่งผลให้พ้ืนที่
นั้น ๆ มีความหลากมิติ 

(ค) กิจกรรมการค้าภายในพื้นที่ ย่านกาดช้างเผือกเป็นย่านการค้าอาหารกลางคืน 
ที่เป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมการค้าที่คึกคักในทุกวัน จนกลายเป็นภาพจำ
ของย่านทั้งเชิงกายภาพและกิจกรรม เกิดการใช้พื้นที่เมืองรองรับกิจกรรมการค้า เป็นตลาดนัดอาหาร
กลางคืน 
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(ง) ความสัมพันธ์ทางสังคมในพ้ืนที่ การรวมกลุ่มของกิจกรรมการค้าสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับกลุ่มเครือญาติ ก่อให้เกิดกลุ่มทางสังคมที่เหนียวแน่น เกิดเป็นย่านค้าอาหารกลางคืน  
ที่หลากหลาย และเป็นปัจจัยให้คนในย่านยังคงความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น 

 
ภาพที่ 4.33 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 

ที่มา: กอบชัย รักพันธุ์ (2563) 

2) การสร้างแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขต 
คูเมืองเก่า 

แนวทางการพัฒนาพื ้นท ี ่กาดช ้างเผ ือกให ้ เป ็นพ ื ้นท ี ่ ในว ิถ ีช ีว ิตและเป็น  
แหล่งท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเมืองร่วมสมัยและคงไว้ซึ่งการรักษาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นจะทำให้นักท่องเที่ยว 
รับรู้อัตลักษณ์พื้นที่เมือง เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและสะท้อนกลับไปให้คนในพื้นที่รู้สึกภาคภูมิใ จและ
หวงแหนพื้นที่เมือง จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นแรงผลักสำคัญในการร่วมกันดูแลและสร้างแนวทางที่ดี
ต่อไป โดยจากกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมสามารถสรุปแนวทางแนวการส่งเสริมอัตลักษณ์พื ้นที่  
กาดช้างเผือกทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิงกายภาพ และเชิงสังคม ออกเป็นประเด็นดังนี้ 

(ก) ด้านวิวัฒนาการกายภาพพื้นที่ ควรเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของย่านและพื้นที่ลานกาดช้างเผือกให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้คนในและคนนอกเห็นถึงคุณค่า
ของพ้ืนที่ว่ามีความสำคัญควบคู่กับวิวัฒนาการในระดับย่านและเมือง 

(ข) ด้านรูปแบบพื้นที่ถนนเชื่อมลาน ควรศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อส่งเสริม
รูปแบบถนนเชื่อมลาน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางกายภาพที่เป็นภาพจำของพ้ืนที่กาดช้างเผือกให้เป็นพ้ืนที่
สาธารณะที่มีการใช้งานที่มีคุณภาพ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความสวยงาม บ่งบอกอัตลักษณ์
เมืองเก่า เป็นพื้นที่สีเขียวที่รื่นรมย์ของเมือง และควรมีแนวทางการจัดการด้านกายภาพที่ดีร่วมกัน 
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(ค) ด้านกิจกรรมการค้าภายในพื้นที่ ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนที่ เช่น 
กิจกรรมการค้า กิจกรรมทางประเพณีและสังคม กิจกรรมของเมือง ให้เป็นพื้นที่สันทนาการและลาน
ของคนในเมืองอย่างแท้จริง  

(ง) ความสัมพันธ์ทางสังคมในพ้ืนที่ ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ กลุ่มทางสังคม 
ซ่ึงถือเป็นลักษณะเด่นหนึ่งของกาดช้างเผือก เพื่อให้เกิดการพูดคุยกันเกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ค้า 
เกิดการเกื้อกูลกัน พร้อมแก้ปัญหาและจัดการร่วมกัน  

 

 
ภาพที่ 4.34 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 

ที่มา: กอบชัย รักพันธุ์ (2563) 

3) การสร้างงานออกแบบตัวอย่าง การนำอัตลักษณ์มาใช้ในการออกแบบปรับปรุง
พ้ืนที่รวมทั้งภูมิทัศน์ย่านตลาดอาหารกลางคืน 

ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อนำมาสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สะท้อน 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการและแนวทางแบบมีส่วนร่วมเพ่ือใช้เป็นแบบจำลองให้แก่
พื้นที่อื่นที่มีปัจจัยใกล้เคียงกัน โดยสามารถสรุปแนวทางแนวการนำอัตลักษณ์มาใช้ในการออกแบบ
เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์พ้ืนที่กาดช้างเผือก ได้ดังนี้ 

(ก) การวางแผนการทำงานร่วมกับชาวกาด เป็นการลงพื ้นที ่เพื ่อพูดคุย ศึกษา
ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการร่วมกัน เพื ่อสร้างแนวทางการออกแบบปรับปรุงพื ้นที ่กาด
ช้างเผือกที่สอดคล้องกับความต้องการของชาวกาดและนโยบายภาครัฐ 

(ข) การรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เชื่อมโยงเข้ากับศักยภาพพ้ืนที่ในกาด ขั้นตอนนี้ 
เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ เชื ่อมโยงเข้ากับ
วิวัฒนาการเชิงพ้ืนที่ เห็นความสำคัญควบคู่กับวิวัฒนาการในระดับย่านและเมือง 
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(ค) การตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์และศักยภาพพื้นที่ในกาด เป็นการนำเสนอข้อมูล 
การรวมไปถึงรูปแบบนิทรรศการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง 

(ง) การเสนอแนวทางออกแบบปรับปรุงพื้นที่ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่  
เป็นขั้นตอนการออกแบบแบบมีส่วนร่วมจากชาวกาดโดยเน้นการพึ่งตนเองของชาวกาดเป็นหลัก  
เน้นให้ชาวกาดได้เป็นผู ้วางแผน ออกแบบ และดำเนินการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเอง  
เพื ่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความภูมิใจ โดยมีสถาปนิกชุมชนผู ้เช ียวชาญด้านการออกแบบ 
พ้ืนทีชุ่มชนโดยการมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาและคณะทำงานร่วมกระบวนการ 

(จ) การประเมินและสรุปผลโครงการ เพื่อพูดคุยพร้อมสำรวจความพึงพอใจ และ 
สรุปภาพรวมเป็นนโยบายร่วมกัน 

 

 

ภาพที่ 4.35 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 
ที่มา: กอบชัย รักพันธุ์ (2563) 

 
ภาพที่ 4.36 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 

ที่มา: กอบชัย รักพันธุ์ (2563) 
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ผลสรุปแนวทางจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่กาดช้างเผือก
เพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) เพ่ิมพ้ืนที่นันทนาการ
2) เพิ ่มทางเชื่อมต่อระหว่างร้าน 3) กำหนดจุดต่อเชื ่อมสาธารณูปโภค 4) ปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ิม 
พ้ืนที่สีเขียว 5) ส่งเสริมการใช้วัสดุพื้นถิ่น  
4.5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.5.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ ่งแวดล้อมย่าน  
ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 

    การสร้างรูปแบบได้ต้นแบบของตลาดอาหารกลางคืนที ่มีมาตรฐานและมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแหล่งกำเนิดมลพิษจากทางร้านอาหารจากขยะ
มูลฝอยส่วนมากจะเป็นขยะประเภท ทั่วไป ได้แก่ แก้วน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ตะเกียบใช้แล้ว และ
ขยะเปียก ได้แก่ เศษผัก และมลพิษจากน้ำเสียส่วนมากจะเป็นปริมาณ น้ำชะล้างอุปกรณ์ เช่น จาน 
ชาม น้ำทิ้งจากเศษอาหาร โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ที่ 1-5 กิโลกรัม/ร้าน/วัน และมีปริมาณน้ำเสีย 
อยู่ที่ 5-25 ลิตร/วัน/ร้าน ในส่วนของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม  
ทั้งทางด้าน น้ำเสีย ด้านขยะมูลฝอย ด้านอากาศ ผู้ประกอบการตลาดอาหารกลางคืน มีความรู้  
ความเข้าใจอยู ่ในระดับมาก ในส่วนของการมีส ่วนร่วมทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด ้านการวางแผน 
ด้านการปฏิบัติการภาพรวม ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ในส่วนของรูปแบบ/ทางเลือก 
ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่ตลาดอาหารกลางคืน ที่เหมาะสมประกอบด้วย การให้  
ความรู ้ความเข้าใจกับผู ้ประกอบการที ่มีต่อปัญหาสิ ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยี 
ที่ไม่ซับซ้อน การใช้ระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัดให้ได้มาตรฐานและ การแยกขยะมูลฝอย  
และขยะเปียกเพ่ือนำใช้ประโยชน์ และกำจัดให้ถูกวิธี 

1) การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาการที่เกิดจากการจัดการองค์ความรู้ 
  จากการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ในการการจัดการ

ปัญหาสิ ่งแวดล้อมในพื ้นที ่ตลาดอาหารกลางคืน ได้ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงเชิงพัฒนาการที ่มี  
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ทางด้านองค์ความรู้ จัดตั้งเป็นตลาดอาหารกลางต้นแบบในชุมชนเพื่อให้ผู้สนใจ 
มาศึกษาและขยายผลไปยังผู้ที่สนใจ รวมทั้งตลาดอาหารกลางคืนในชุมชนอ่ืนต่อไป 

   

ภาพที่ 4.37 แสดงแผนผังตลาดอาหารกลางคืนท่ีผู้ประกอบการร่วมกันทำขึ้น 
ที่มา: สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี (2563) 

(ข) ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการดำเนินกิจกรรมทำให้ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ตลาดอาหาร
กลางคืน ทำให้เกิดรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษของผู้ประกอบการตลาดอาหารกลางคืน  

   
ภาพที่ 4.38 แสดงการติดตั้งถังดักไขมันและคู่มือการติดตั้งถังดักไขมัน 

ที่มา: สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี (2563) 
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(ค)  ทางด้านสิ ่งแวดล้อมจากการลดมลพิษจากตลาดอาหารกลางคืน จากการทำ
กิจกรรมของโครงการทำให้เกิดผลความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทางด้านการใช้น้ำและการบำบัด
น้ำเสีย รวมทั้งการจัดการมลพิษด้านขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเหมาะสม   

   
ภาพที่ 4.39 แสดงระบบแยกขยะมูลฝอยที่ร้านและสถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากผู้ประกอบการ 

ที่มา: สรุศักดิ์ นุ่มมีศรี (2563) 

 

   

ภาพที่ 4.40 แสดงระบบรวบรวมน้ำเสียโดยจากผู้ประกอบการตลาดอาหารกลางคืน 
ที่มา: สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี (2563) 




