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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ืองการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดั
ล าปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ ประเมิน
ตวัช้ีวดัและระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Logit และ
แบบจ าลอง Ordered Probit เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล
ปฐมภูมิโดยท าการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียว จ านวน 200 คน และผูป้ระกอบการท่ี
จ าหน่ายสินคา้ จ านวน 200 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 400 คน  
 ผลการศึกษา พบวา่ ถนนคนเดินกาดกองตา้ มีรูปแบบและลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การอนุรักษว์ฒันธรรม และกิจกรรมท่ีส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชุมชน และผลการประเมินตวัช้ีวดัและ
ระดบัความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ส่วนปัจจยัท่ีมี
ผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ ได้แก่ การอนุรักษ์และรักษา
พื้นท่ีให้คงสภาพเดิมของชุมชนไวใ้ห้มากท่ีสุด การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของศิลปินและนกัแสดง 
สภาพแวดล้อมภายในถนนคนเดินมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง สินคา้ท่ี
จ  าหน่ายมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่เหมือนกบัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายตามท้องตลาดทัว่ไป 
สินคา้มีให้เลือกหลากหลายประเภท  สินคา้มีการรับประกันหรือเปล่ียนคืนในกรณีท่ีมีปัญหา 



จ 

อุปกรณ์ในการประกอบอาหารหรือเคร่ืองปรุงอาหารมีความสะอาดปลอดภยั อาหารและเคร่ืองด่ืมมี
รสชาติดี เจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี รวมถึงความเพียงพอของแสงสว่างภายในงาน ห้องน ้ า
สาธารณะ และสถานท่ีจอดรถ 
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ABSTRACT 
 
 This study on assessing the success of the organization of Kad Kong Ta walking street 
activities in Lampang Province has the objectives to understand the related activity types and 
features, to assess the indicators and the extent of success, and to identify the factors contributing 
to the success of this endeavor.  It employed the Ordered Logit and Ordered Probit models for 
analysis of the bearing of each factor on the success.  The investigation was based on primary 
data and information compiled by questionnaire survey from 200 samples of tourists and 200 
samples of venders.  
 It was found that the Kad Kong Ta walking street activities were organized in the form to 
promote cultural conservation and in the nature to support income generation for the local 
community.  The assessment of performance indicators and level of success revealed the good 
overall achievement.  Meanwhile, the factors contributing to the success in organizing this 
walking street market and fair were found to include the following features:   the attempt to 
preserve and maintain the original or old community conditions as far as possible, artists and 
entertainment performers having good image, that the environment in the walking street area 
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helped build the atmosphere for enjoying the entertainment performances, offering  for sale of the 
unique products different from those available in ordinary shops and stores, diversity of product 
choices, the sold product items being subject  to guarantee or replacement in case there is any 
problem, that the cooking utensils and food ingredients in food shops were clean and safe, good 
hospitality and friendliness of organizing staff in giving advice to visitors,  and adequacy of 
lightings in the walking street market and fair area including public rest rooms and parking space. 
 


