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 การรับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ ท่องเที่ยว ทำให้  
 เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น  
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 การรับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ ท่องเที่ยว ทำให้  
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 รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น 

139 

4.36 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของเมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้  
 ในการประกอบอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ ท่องเที่ยว ทำให้ 
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4.37 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของเมื่อได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้
ในการประกอบอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ ท่องเที่ยว ทำให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
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142 

4.39 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของเมื่อได้พบเห็นรูปแบบการปรุง  
 อาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เชื่อว่า รูปแบบ 
 ของการปรุงอาหารแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

143 

4.40 ทดสอบความแตกต่างเกี ่ยวกับการรับรู ้ของเมื ่อได้พบเห็นรูปแบบการ  
 รับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ ท่องเที ่ยว โดย 
 ไม่เชื่อว่ารูปแบบของการรับประทานอาหารสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
 ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

144 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
4.41 ทดสอบความแตกต่างเกี ่ยวกับการรับรู ้ของเมื ่อได้พบเห็นรูปแบบการ 

 รับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ ท่องเที ่ยว โดย 
 ไม่เชื ่อว่ารูปแบบของการรับประทานอาหารแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 อย่างแท้จริง 

145 

4.42 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ของเมื่อได้รับประทานอาหารของ  
 ร้านหาบเร่แผงลอย ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เชื่อว่า รสชาติของอาหาร 
 แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

146 

4.43 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของกับความคุ้มค่าเงินของ 
 การรับประทานอาหาร ร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 

147 

4.44 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความเชื่อว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้เห็น 
 รูปแบบของการปรุงอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 

147 

4.45 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความเชื่อว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้เห็น 
 รูปแบบของการรับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร 
 กลางคืน 

148 

4.46 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความเชื่อว่าคุ้มค่าเงินจากรสชาติของอาหาร  
 เมื่อได้รับประทานอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 

149 

4.47 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความเชื่อว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้ทราบถึง  
 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารของร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหาร  
 กลางคืน 

149 

4.48 ทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่าเงิน เมื่อได้ซื้อ  
 อาหารร้านหาบเร่แผงลอย ณ ตลาดอาหารกลางคืน 

150 

4.49 สรุปผลการทดสอบสำหรับกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (400 ตัวอย่าง) 151 
4.50 เปรียบเทียบผลการทดสอบจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม 153 
4.51 ความพึงพอใจของผู ้ใช้ที ่มีต่อการใช้งานพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการ  

 ฐานข้อมูลร้านค้า ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคู เมืองเก่า จังหวัด 
 เชียงใหม่ 

164 

4.52  แสดงรูปแบบการแบ่งประเภทรถเข็นแผงลอย 167 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
2.2 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
4.1 แสดงภาพสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 ตลาดช้างเผือก แผนที่ตลาดช้างเผือก 
4.3 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 

 ตลาดช้างเผือก 
4.4 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 

 ตลาดช้างเผือก 
4.5 ตลาดประตูเชียงใหม่ แผนที่ตลาดประตูเชียงใหม่ 
4.6 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 

 ตลาดประตูเชียงใหม่ 
4.7 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 
     ตลาดประตูเชียงใหม่ 
4.8 ตลาดสมเพชร แผนที่ตลาดสมเพชร 
4.9 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 

           ตลาดสมเพชร ประตูท่าแพ 
4.10 การลงพ้ืนที่ และบรรยากาศช่วงการตั้งร้านค้าตลาดอาหารกลางคืน 

             ตลาดสมเพชร ประตูท่าแพ 
4.11 ชื่อภาพแสดงจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก 

             เดือนพฤศจิกายน 2563 
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4.12  แสดงการการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย รายไตรมาส  
ปี 2562-2563 

90 

4.13 การประชุม และเสวนาการยกระดับตลาดอาหารกลางคืน ร่วมกับเทศบาล   
 นครเชียงใหม่ และผู้ประกอบการในตลาดอาหารในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด  
 เชียงใหม ่เดือนมิถุนายน 2563 

103 

  



ฐ 
 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่ หน้า 
4.14 กรอบแนวคิดของการวิจัยและกำหนดขอบเขตการวิจัย เพื ่อการทดสอบ 

เชิงคุณภาพ 
108 

4.15 ชื ่อภาพบรรยากาศการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที ่ยวและสัมภาษณ์  
 ผู้ประกอบการ 

159 

4.16 ภาพบรรยากาศการนำเสนองานวิจัยต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทน
ภาครัฐ ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนนักท่องเที่ยวในรูปแบบการประชุม
กลุ ่มย่อย (focus group discussion) เพื ่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
ตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 

159 

4.17 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 162 
4.18 หน้าแอปพลิเคชันผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 163 
4.19 หน้าเว็บไซต์แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 163 
4.20 หน้าเว็บไซต์ แสดงผล หน้าจอให้คะแนนความพึงพอใจ 163 
4.21 หน้าเว็บไซต์แสดงผลหน้าจอจัดการแบนเนอร์ 164 
4.22 รูปแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยตลาดช้างเผือก 168 
4.23 รูปแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่ 169 
4.24 รูปแบบผลิตภัณฑ์รถเข็นแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่ 170 
4.25 ร่างต้นแบบการจัดวางร้านค้า จำนวน 3 ร้าน 175 
4.26 ต้นแบบการจัดวางร้านค้า จำนวน 3 ร้าน 175 
4.27 แบบร่างภาพการออกแบบปรับปรุง ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทาน 

 อาหารในร้านรถเข็น แผงลอย ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า  
 จังหวัดเชียงใหม่ 

177 

4.28 ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารแบบที่ 1, 2 ที่พัฒนาแล้ว 179 
4.29 ชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งรับประทานอาหารแบบที่ 3, 4 ที่พัฒนาแล้ว 179 
4.30 Mood broad ตลาดช้างเผือก ตลาดประตูเชียงใหม่ และตลาดสมเพชร 181 
4.31 ตัวอย่างชุดเสื้อผ้าของผู้ประกอบการแผงลอย ตลาดช้างเผือก ตลาดประตู   
       เชียงใหม่ และตลาดสมเพชร   

182 

4.32 ชุดเสื้อผ้าของผู้ประกอบการแผงลอย ตลาดช้างเผือก  
 ตลาดประตูเชียงใหม่ และตลาดสมเพชร 

184 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่ หน้า 
4.33 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 186 
4.34 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 187 
4.35 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 188 
4.36 สรุปการดำเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน 188 
4.37 แสดงแผนผังตลาดอาหารกลางคืนที่ผู้ประกอบการร่วมกันทำขึ้น 190 
4.38 แสดงการติดตั้งถังดักไขมันและคู่มือการติดตั้งถังดักไขมัน 190 
4.39 แสดงระบบแยกขยะมูลฝอยที่ร้านและสถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยจาก

ผู้ประกอบการ 
191 

4.40 แสดงระบบรวบรวมน้ำเสียโดยจากผู้ประกอบการตลาดอาหารกลางคืน 191 
 




