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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 1) แนวคิดการจดักิจกรรมถนนคนเดิน 2) แนวคิดการ
ประเมินผลโครงการ 3) แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 4) ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ 
ไดแ้ก่ แบบจ าลอง Ordered Probit และแบบจ าลอง Ordered Logit 

 
2.1 แนวคิดทางทฤษฎี 
 

2.2.1 แนวคิดการจัดกจิกรรมถนนคนเดิน 
(1) แนวคิดคืนถนนแก่คนเดินเท้า  

ถนนคนเดินเป็นแนวคิดท่ีว่าถนนเป็นพื้นท่ีสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองท่ีทุกคน
เขา้ถึงและใช้ท ากิจกรรมสาธารณะได้ มีความส าคญัในฐานะเป็นพื้นท่ีทางสังคม วฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีมิควรถูกใช้ส าหรับเป็นทางรถยนต์ แรงผลักดันให้เกิดถนนคนเดินในโลกเกิดจากการ
เรียกร้องสิทธิและความต้องการใช้พื้นท่ีสาธารณะเพื่อกิจกรรมของคนทั้งทางกายภาพ สังคม
การเมือง นนัทนาการ เป็นการต่อตา้นบทบาท ปัญหา และผลกระทบของรถยนตท่ี์มีต่อการอยูอ่าศยั 
ไดแ้ก่ มลภาวะ (เสียง ควนั ฝุ่ นละออง ภาวะโลกร้อน ) การจราจรแออดั และติดขดั อุบติัเหตุทาง
การจราจร การส้ินเปลืองทรัพยากรน ้ ามนั นอกจากน้ีเกิดจากความตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
เมืองโดยมองวา่ภาพลกัษณ์ของเมืองอยูท่ี่ภาพลกัษณ์ของพื้นท่ีคนเดิน (Image of the city is the 
image of space where people walk) และการสร้างระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
รณรงคใ์หเ้ดินทางดว้ยการเดินเทา้ จะเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าใหค้นหนัมาใชข้นส่งมวลชนแทนรถยนต์
มากข้ึน  

การปิดถนนเพื่อคืนถนนให้คนเดินเทา้เกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศอุตสาหกรรมและ
แนวคิดน้ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนก าลงัเป็นแนวโนม้ของการพฒันาเมือง โดยเฉพาะเมือง
ประวติัศาสตร์ในยโุรปในกลุ่มตลาดร่วมยุโรปก าลงัคิดถึงการมีเมืองท่ีปลอดรถยนตมี์แต่คนเดินเทา้
และจกัรยานเท่านั้น ขา้หลวงใหญ่ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มของอีซีไดเ้สนอผลการศึกษาว่า การใช้ชีวิตใน
เมืองท่ีปลอดรถยนตจ์ะท าใหค้่าครองชีพถูกลง 2 ถึง 5 เท่า ในประเทศญ่ีปุ่นมีการปิดถนนชินจูกุ ซ่ึง
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เป็นย่านธุรกิจในนครโตเกียวในช่วงวนัอาทิตยม์านานกว่า 20 ปี และหลวงพระบางก็ก าลงัจะปิด
ถนนอนุรักษอ์ยา่งถาวร หา้มมิให้ยวดยานใด ๆ ยกเวน้จกัรยานเขา้ไป สาเหตุท่ีท าให้เกิดแนวคิดการ
ปิดถนนให้คนเดิน คือปัญหาท่ีสั่งสมมาจากการจราจรติดขดับนถนนสายนั้นเป็นปัจจยัผลกัดนัให้
เกิดกระแสการปฏิเสธรถยนต์ การจราจรท่ีแออดัพลุกพล่านไดท้  าลายสังคม เศรษฐกิจของยา่นนั้น 
และบ่อนท าลายสุขภาพและความปลอดภยัของคนเดินถนนจนท าให้เขาเหล่านั้นปราศจากความสุข 
ในแง่สังคม การจราจรท่ีพลุกพล่านตดัขาดการติดต่อของคนสองฟากฝ่ังถนนจากในอดีตท่ีเคยขา้ม
ไปมาหาสู่กัน เม่ือการจราจรท าให้คนสองฟากถนนติดต่อกันยากและไม่ปลอดภัย ท าลายจิต
วญิญาณของชุมชน (community spirit) และท าใหชุ้มชนอ่อนแอ ในแง่เศรษฐกิจ การคา้ขายของห้าง
ร้านต่าง ๆ ถดถอยลงเน่ืองจากลูกคา้หาท่ีจอดรถไม่ได ้สินคา้ท่ีตั้งโชวส์กปรกไปดว้ยเขม่าควนัจาก
การจราจร ยากท่ีจะขายไดก้ าไร ในแง่สุขภาพ คนเดินเทา้ตอ้งผจญ ฝุ่ นละเอียด ก๊าซพิษ และควนัจาก
ท่อไอเสียรถยนตจ์ านวนมาก ปอดและระบบทางเดินหายใจถูกท าร้ายจากฝุ่ น หูเฝ่ือนจากเสียงดงัเกิน
ระดบัของการจราจรท าใหเ้จบ็ป่วย สุขภาพถูกบัน่ทอน และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการถูกรถเฉ่ียว
ชน การปิดถนนเพื่อให้คนเดินเท้าเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดของการพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืนท่ี
ตอ้งการใหค้นในเมืองเดินทางแบบไร้เคร่ืองยนต ์เพื่อประหยดัพลงังาน ลดมลภาวะทางอากาศ และ
ประชาชนมีโอกาสออกก าลงัโดยไม่ไดต้ั้งใจ มีทางเลือกในการสัญจร และมีโอกาสพบปะพูดคุยกบั
คนอ่ืน ๆ สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัคนอ่ืน ๆ และเป็นการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณของชุมชนท าให้
ชุมชนเขม้แขง็โครงการปิดถนนให้คนเดินในทุกเมือง เร่ิมแรกมกัไดรั้บการคดัคา้นหรือต่อตา้นจาก
หา้งร้านท่ีเรียงรายริมถนน เพราะเกรงจะกระทบธุรกิจของตน หรือจากผูใ้ชถ้นนท่ีไม่คุน้ชินกบัการ
เปล่ียนแปลงเส้นทาง หรือรับความไม่สะดวกจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แต่เม่ือด าเนินไปได้
ระยะหน่ึงผูป้ระกอบการกลับพบว่าถนนคนเดินท าให้เศรษฐกิจของพวกเขาดีข้ึน ประชาชนมี
ความสุขกบัการเดินซ้ือของในบรรยากาศท่ีดี และปลอดภยัและเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจแห่งใหม่
ของเมืองเพราะชาวเมืองสามารถมาร้องร าท า เพลงบนถนนอย่างสนุกสนาน หรือแสดง
ความสามารถดา้นศิลปะแขนงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (ระววิรรณ โอฬารรัตน์มณี, 2546) 

(2) ลกัษณะกจิกรรมถนนคนเดิน  
โครงการถนนคนเดินเป็นลักษณะของ “กิจกรรมรณรงค์” เพื่อการอนุรักษ์ และ

ประหยดัพลงังานท่ีเนน้ความสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนในพื้นท่ีด าเนินการ การส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลอดจนการกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การด าเนินงานตามโครงการสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์ลายประการในเวลาเดียวกนั ดงัน้ี (จุดประกายปริทศัน์, 2545) 

1. การรณรงคใ์ห้ประชาชนเขา้ใจและตระหนกัในเร่ืองการประหยดัพลงังานโดยผา่น
กิจกรรมในแต่ละคร้ังโดยจดัเตรียมวิธีการประหยดัพลงังานเป็นเกมส์ หรือส่ือต่าง ๆ ตลอดจน
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นิทรรศการ การประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเร่ิมประหยดัพลงังาน โดยเร่ิมจากตนเอง 
หรือเร่ิมท่ีบา้น 

2. การปิดการจราจรนอกจากเป็นกุศโลบายในการเชิญชวนให้ผูม้าเท่ียวงานหนัมาใช้
รถสาธารณะเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองท่ีจอดรถแลว้ ยงัเห็นผลเชิงประจกัษ์เม่ือถนนคนเดินท่ีด าเนินการ
กิจกรรมไม่มีรถยนต์วิ่งจึงเป็นการลดมลพิษไปในตวั และเม่ือมีการปิดการจราจรบนถนนเพื่อ
ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอในทุกสัปดาห์ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีด าเนินการตลอดจนประชาชน
ท่ีมาร่วมกิจกรรมบนถนนจะรู้สึกไดถึ้งอากาศท่ีดีข้ึนเม่ือไม่มีรถยนตม์าวิง่บนถนนนั้น 

3. รูปแบบกิจกรรมท่ีจดัข้ึนบนถนนคนเดิน เป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ โดยเนน้ให้
เกิดความสอดคลอ้งกบัชุมชน หรือพื้นท่ีด าเนินการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนอกจากเป็นการสร้างความเป็น
เจา้ของและการมีส่วนร่วมของประชาชนแลว้ยงัเป็นการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมในพื้นท่ีไป
ดว้ย อนัน ามาซ่ึงความน่าสนใจของกิจกรรมท่ีไดมี้การจดัแสดงสาธิต ทั้งงานแสดงทางวฒันธรรม 
ดนตรี งานศิลปะ งานฝีมือ หัตถกรรม หตัถศิลป์ และอีกมากมายท่ีเกิดข้ึนบนถนนคนเดินในแต่ละ
แห่งซ่ึงเสน่ห์เหล่าน้ีคือแม่เหล็กในการดึงดูดให้ประชาชนเกิดความสนใจในตัวเน้ืองานและ
กิจกรรมตลอดจนวฒันธรรมการแสดงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนถนนคนเดินในรูปธรรมน้ีจึงไดผ้ลในเชิง
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในตวั 

4. การกระจายรายได ้จากการท่ีมีประชาชนมาร่วมงานนบัแสนคนท าให้เกิดเม็ดเงิน
จากการซ้ือของ และจบัจ่ายสินคา้ทอ้งถ่ิน เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชน 

5. การรณรงค์ประหยดัพลังงาน มุ่งเน้นในการปลูกฝัง สร้างความเข้าใจกระตุ้น
จิตส านึกให้ประชาชนเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่ิมต้นประหยดัพลังงาน หากแต่การประหยดั
พลงังานจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือทุก ๆ คนพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม และลงมือปฏิบติั  

กล่าวโดยสรุปโครงการถนนคนเดิน คือกิจกรรมรณรงค์รูปแบบหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีน า
ขอ้มูลเร่ืองการรณรงค์ประหยดัพลงังาน ไปสู่ประชาชนในรูปแบบของการใช้ถนนเป็นส่ือกลาง 
โดยผ่านนิทรรศการในรูปแบบบนัเทิงต่าง ๆ การแสดงด้านวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกบัประเพณี
ทอ้งถ่ินอนัเป็นตวัเช่ือมประสานระหว่างประชาชนในแต่ละพื้นท่ีและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวงาน 
ทั้งน้ียงัเป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ในวิธีด าเนินการ คือไม่มีรูปแบบเฉพาะนอกจากปรัชญาของ
โครงการท่ียืนหยดัในเป้าหมายท่ีจะรณรงค์ให้ประชาชนเขา้ใจวา่การประหยดัพลงังานตั้งแต่วนัน้ี
คือความจ าเป็นเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายตนเอง และสงวนเงินตราต่างประเทศไวใ้นประเทศของเราใน
ภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงัฟ้ืนตวั 

นอกจากน้ี ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี (2546) ยงัไดอ้ธิบายถึงการเกิดถนนคนเดินควร
มีปัจจยัเก้ือหนุนท่ีส าคญัหลายประการ ดงัน้ี 
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1. ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งสร้างวิธีการให้
คนเขา้ออกเมืองและเดินทางภายในเมืองไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้ถส่วนตวั หรือรถรับจา้งส่วนบุคคล โดย
ตอ้งมีระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีครอบคลุมพื้นท่ี เพียงพอกบัความตอ้งการ มีความ
เช่ือมโยงกบัพื้นท่ีจอดรถและจุดออกนอกเมือง มีคุณภาพ ไม่มีผลกระทบทางมลพิษดา้นต่าง ๆ เช่น 
ควนั เสียง และมีฐานราคาค่าโดยสารท่ีเหมาะสม 

2. ระบบท่ีจอดรถในเมือง ผูอ้ยู่อาศยั และร้านคา้ในเมืองยงัคงมีความตอ้งการใช้รถ
ส่วนตวับา้งเพื่อการเดินทางระยะไกล ขนส่งสินคา้ หรือรองรับความสะดวกสบาย ดงันั้นปริมาณรถ
ส่วนตวัในเขตเมืองยอ่มตอ้งมีอยู ่และการจดัการพื้นท่ีจอดรถท่ีดี ตลอดจนการจ ากดัการจอดรถตาม
ขา้งทาง ท าใหถ้นนมีความเป็นระเบียบและเอ้ือต่อการเดินเทา้ 

3. นโยบาย Traffic Calming ของเมือง เช่น การจ ากดัความเร็ว การเก็บค่าธรรมเนียม
ก่อนเขา้เขตเมือง การก าหนดผูมี้สิทธิเขา้เมือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ การให้ส่วนลดภาษี
แก่ผูไ้ม่มีรถส่วนตวัท่ีอาศยัในเมือง การเก็บภาษีน ้ ามนัเบนซิน และดีเซลสูงจนไม่คุม้ต่อการเดินทาง
ส่วนตวั เหล่าน้ีมีส่วนช่วยให้คนลดการใช้รถส่วนตวั และหนัมาใช้ขนส่งมวลชน และการเดินเทา้
มากข้ึน 

4. การออกแบบระบบการเดินเทา้ เช่น ความกวา้งของทางเทา้ท่ีเหมาะสม การลด
อุปสรรค และส่ิงกีดขวางต่าง ๆ การจดัระบบพื้นท่ีสีเขียวขนานทางเทา้ และการจดัวางองคป์ระกอบ
ของส่วนตกแต่งถนนให้เก้ือหนุนต่อการเดิน การออกแบบจุดตดัระหว่างทางรถกบัทางเทา้ให้มี
ความเหมาะสม และปลอดภยั เป็นตน้ 

5. การสร้างแรงจูงใจในการเดิน เช่น การสร้างรูปลกัษณ์ของอาคารท่ีสวยงาม และ
ทศันียภาพท่ีร่ืนรมย ์มีร้านคา้ และแหล่งจบัจ่ายเป็นระยะท าให้เกิดความตอ้งการเดินชมสินคา้ การ
จดัจุดน ้าด่ืมสาธารณะ จุดนัง่พกัผอ่น พดูคุย ทานอาหาร และเคร่ืองด่ืมระหวา่งทาง เพื่อให้คนเลือกท่ี
จะเดินมากกวา่นัง่รถ 

6. การสนบัสนุนใหใ้ชจ้กัรยานเป็นวิธีการท่ีมกัใชค้วบคู่กบัการลดการใชร้ถยนต ์ซ่ึงมี
หลายวิธี เช่น การจดัจกัรยานสาธารณะมีท่ีจอดอยู่ทัว่ไปโดยการมีผูส้นับสนุนเอกชนทีอาศัย
จกัรยานเป็นส่ือในการโฆษณาสินคา้ การจดัหาท่ีจอดจกัรยานสาธารณะท่ีหาง่าย และปลอดภยั หรือ
การจดัท่ีจอดจกัรยานส่วนตวัใกลก้บัจุดข้ึนลงสถานีขนส่งมวลชน 

7. การใช้กลยุทธ์จิตวิทยาและประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างส านึกและความร่วมมือจาก
ประชาชน 
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(3) ถนนคนเดินในต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 1962 ถนน Stroget ในโคเปนเฮเกน เป็นถนนสายแรกท่ีถูกเปล่ียนเป็นถนนคน

เดิน โดยไดมี้การพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจากความส าเร็จของถนนสายแรกสู่สายต่อ ๆ มาท่ีได้
ถูกปรับเป็นพื้นท่ีสาธารณะของเมือง ปัจจุบนัถนนคนเดินในเดนมาร์กมีความยาวประมาณ 3.2 
กิโลเมตร เพิ่มข้ึนจากในปี 1962 ถึง 6 เท่าตวั เป็นโครงข่ายถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก
ส่วนในประเทศฝร่ังเศสจะมีถนนคนเดินท่ีเมืองบอร์กโดส์ ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนใต ้ในอดีตเคยเป็น
เมืองท่า แต่ต่อมาท่าเรือไดย้า้ยออกไป เมืองบอร์กโดส์มีเน้ือท่ีประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร เป็น
เมืองท่ีมีถนนแบบยคุกลาง มีอาคารอนุรักษท่ี์ไดรั้บการรักษาสภาพไวอ้ยา่งดีท่ีสุดเมืองหน่ึง ซ่ึงถนน
คนเดินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองบอร์กโดส์ คือ St. Catharine นอกจากน้ี ถนน 16 (16 th Street) ของ
เมืองเดนเวอร์ ก็เป็นตวัอยา่งของการพฒันาถนนคนเดินแบบเมืองสมยัใหม่ในอเมริกา ท่ีมีถนนแบบ
ตารางบริเวณเดิมของถนน 16 เป็นพื้นท่ีคา้ขายในเมือง และในปี ค.ศ. 1982 ไดรั้บการปรับปรุงเป็น
ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ โรงภาพยนตร์ โรงแรมอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั และปิดถนนเป็นถนนคน
เดินและมีรถโดยสาร (shuttle) วิ่งวนไปกลบัรับส่งคนโดยไม่เก็บเงิน ซ่ึงจากความส าเร็จของถนน
คนเดินในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เกิดข้ึนเน่ืองจาก การมีระบบขนส่งมวลชนท่ีดี รวมถึงการส่งเสริม
การข่ีจกัรยาน รวมถึงมีการรักษาสภาพอาคาร ถนน ทางเท้าและภูมิทศัน์ไวอ้ย่างดี มีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มให้สวยงามน่าเดิน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันารูปแบบถนนเพื่อส่งเสริมการ
เดิน (ระววิรรณ โอฬารรัตน์มณี, 2546) 

(4) โครงการถนนคนเดินกาดกองต้า 
บทสรุปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554) อธิบายโครงการถนนคนเดินว่าเป็น

กิจกรรมท่ีมีการด าเนินการในจงัหวดัล าปางบริเวณชุมชนตลาดจีน หรือกาดกองตา้ ซ่ึงเป็นถนนสาย
เศรษฐกิจท่ีมีความเป็นมาท่ีเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะในจุดท่ีเคยเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ขายท่ีส าคญัของเมืองล าปางยุคหน่ึงท่ีมีประวติัและความเป็นมายาวนาน มีชุมชนท่ี
จะสามารถกระตุน้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได ้โดยมีการปิดถนนตั้งแต่เชิงสะพานรัษฎาถึงแยก
สวนดอก ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นบัเป็นการปลุกวฒันธรรมของพื้นท่ีให้มีชีวิตชีวาข้ึนมา
อีกคร้ัง และมีการน าขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณีท่ีงดงามของลา้นนามาเป็นหัวใจในการ
น าเสนอในรูปแบบของกิจกรรมถนนคนเดิน เร่ิมแรกเกิดข้ึนจากความตอ้งการของชาวบา้นใน
ชุมชนท่ีตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมในชุมชนของตนเองข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมการจดักิจกรรม
ร่วมกนัของคนในชุมชน อีกทั้งตอ้งการท่ีจะสร้างความสามคัคีให้แก่คนในชุมชน ทั้งน้ียงัเป็นการ
เพิ่มรายไดแ้ละเป็นแหล่งกระจายสินคา้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมพื้นบา้นให้แก่ผูท่ี้เขา้มา
เดินถนนคนเดิน ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษายน 2547 แต่ก็มีการจดัเฉพาะช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น 
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ต่อมาจึงเสนอโครงการไปยงัเทศบาลนครล าปาง และทางเทศบาลนครล าปางจึงไดส้นบัสนุนและ
จดัใหเ้กิดโครงการถนนคนเดินดงักล่าวข้ึนมาอีกคร้ัง ภายใตกิ้จกรรม “กาดกองตา้ กองฮิมวงั อาหาร
ฮิมน ้ า ยอ้นยุควิถีชีวิตวฒัธรรมคนเมือง” เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 
22.00 น. และไดจ้ดักิจรรมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

โครงการถนนคนเดินกาดกองต้า ท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบนัเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนตาม
แนวทางวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อให้จงัหวดัล าปางมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนคนเมืองท่ีได้รับการพฒันาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ อย่างมี
ชีวติชีวาอยา่งย ัง่ยนื 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัล าปาง
ใหดี้ข้ึน 

3. เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะในชุมชนกาดกองตา้ไดมี้จิตส านึกร าลึกคุณค่า
ของทุนทางสังคมตามวฒันธรรมวิถีชีวิตคนเมืองของตนเองท่ีเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตและมีส่วน
ร่วมในการพฒันาปรับปรุงและอนุรักษใ์หย้ ัง่ยนืต่อไป 

โครงการดงักล่าว เป็นการก่อประโยชน์ให้กบัชุมชนทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิต เพราะการเปิดถนนจะท าให้สามารถน าพื้นท่ีมาสร้างเป็นลานกิจกรรมทางสังคม 
กลายเป็นท่ีสาธารณะกลางเมืองให้ชุมชนพร้อมทั้งให้โอกาสถนนและฟ้ืนตวัจากมลพิษ เป็นการ
พฒันาทั้งทางดา้นรูปธรรมและนามธรรม คือ ไดมี้โอกาสปรับปรุงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของเมือง และคุณภาพจิตใจของประชาชน 
 

2.2.2 แนวคิดการประเมินผลโครงการ (สมพิศ สุขแสน, 2545) 
(1) ความของการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/
แผนงาน/โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยมี
มาตรฐานและเคร่ืองมือในการวดัท่ีแม่นตรงและเช่ือถือได ้ 

(2) จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
1. เพื่อสนบัสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจวา่ควรจะ

ยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยงัไม่ได้
จดัท าในรูปของโครงการทดลอง (Experimental) ซ่ึงมีโอกาสจะผิดพลาดหรือลม้เหลวไดง่้าย ความ
ล้มเหลวของโครงการจึงไม่ใช่ความล้มเหลวของผูบ้ริหารเสมอไป ดงันั้นถ้าเราประเมินผลแล้ว
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โครงการนั้นส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายไวก้็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้า
ประเมินผลแลว้โครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวา่เราก็ควรยกเลิกไป 

2. เพื่อทราบถึงความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามโครงการ วา่เป็นไปตามท่ีก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด 

3. เพื่อปรับปรุงงาน ถา้เราน าโครงการไปปฏิบติัแลว้ พบวา่โครงการไม่ไดเ้สียทั้งหมด 
แต่ก็ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวทุ้กขอ้ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน 
โดยพิจารณาวา่โครงการนั้นบกพร่องในเร่ืองใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขดัต่อค่านิยม
ของประชาชน ขาดการประชาสัมพนัธ์ หรือสมรรถนะขององคก์ารท่ีรับผิดชอบต ่า เม่ือเราทราบผล
ของการประเมินผลเราก็จะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหต้รงประเด็น 

4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้ น 
ผูบ้ริหารโครงการจะพยายามหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดงันั้นการ
ประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือกก่อนท่ีจะตดัสินใจทางเลือกใดปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อลดความ
เส่ียงใหน้อ้ยลง 

5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบติั ถา้เราไม่มีการติดตามและประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง เราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่เราประเมินผลโครงการเป็นระยะ 
สม ่าเสมอ ปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผล
โครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผลนั้นไม่ไดห้มายความวา่จะขยายไปไดทุ้กพื้นท่ี การขยายผลตอ้ง
ค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานท่ี สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกพืชเมืองหนาวจะ
ประสบความส าเร็จดีในพื้นท่ีภาคเหนือ แต่ถา้ขยายผลไปยงัภูมิภาคอ่ืนอาจจะไม่ไดผ้ลดีเสมอไป 
เพราะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เช้ือชาติ ค่านิยม ฯลฯ ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งค านึงคือ ส่ิง
ท่ีน าไปในพื้นท่ีหน่ึงอาจไดผ้ลดี แต่น าไปขยายผลในพื้นท่ีหน่ึงอาจไม่ไดผ้ล หรือส่ิงท่ีเคยท าไดผ้ลดี
ในช่วงเวลาหน่ึง อาจจะไม่ไดผ้ลดีในอีกช่วงเวลาหน่ึง 

(3) เกณฑ์และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
การประเมินผลโครงการนั้นตอ้งมีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั (Indicator) ระดบัความส าเร็จของ

โครงการให้ทราบ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการ (วรเดช จนัทรศร และ
ไพโรจน์ ภทัรนรากุล, 2541: 44) มีดงัน้ี 

1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตวัช้ีวดั เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใชจ่้าย 
ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก าลงัคน ระยะเวลาในการใหบ้ริการผูป่้วย 

2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตวัช้ีวดั เช่น ระดบัการบรรลุเป้าหมาย ระดบั
การบรรลุตามเกณฑม์าตรฐาน ระดบัการมีส่วนร่วม ระดบัความเส่ียงของโครงการ 
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3. เกณฑค์วามพอเพียง (Aqequacy) มีตวัช้ีวดั เช่น ระดบัความพอเพียงของทรัพยากร 
4. เกณฑค์วามพึงพอใจ (Satisfaction) มีตวัช้ีวดั เช่น ระดบัความพึงพอใจ 
5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตวัช้ีวดั เช่น การให้โอกาสกบัผูด้อ้ยโอกาส ความ

เป็นธรรมระหวา่งเพศ หรือระหวา่งกลุ่มอาชีพ 
6. เกณฑค์วามกา้วหนา้ (Progress) มีตวัช้ีวดั เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรวม 

กิจกรรมท่ีท าเสร็จแลว้ ทรัพยากร และเวลาท่ีใชไ้ป 
7. เกณฑ์ความย ัง่ยืน (Sustainability) มีตวัช้ีวดั เช่น ความอยู่รอดของโครงการดา้น

เศรษฐกิจ สมรรถนะดา้นสถาบนั ความเป็นไปไดใ้นดา้นการขยายผลของโครงการ 
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตวัช้ีวดั เช่น ผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม เป็นตน้ 
ส าหรับตวัช้ีวดั (Indicator) ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ขอ้ความท่ีแสดง

หรือระบุประเด็นท่ีตอ้งการจะวดัหรือประเมิน หรือตวัแปรท่ีตอ้งการจะศึกษา โดยจะมีการระบุ
ลกัษณะท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนท่ีมีลกัษณะเชิงปริมาณ และส่วนท่ีแสดงลกัษณะเชิงคุณภาพ 

(4) หลกัการสร้างตัวช้ีวดัทีด่ี 
ในการสร้างตวัช้ีวดัท่ีดี จ  าเป็นจะตอ้งมีหลกัการท่ีใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ 

ดงัน้ี 
1. เลือกใช/้สร้างตวัช้ีวดัท่ีดีเป็นตวัแทนท่ีส าคญัเท่านั้น 
2. ค าอธิบาย หรือการก าหนดตวัช้ีวดัควรเป็นวลีท่ีมีความชดัเจน 
3. ตวัช้ีวดัอาจจะก าหนดไดท้ั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
4. ควรน าจุดประสงคข์องโครงการ หรือประเด็นการประเมินมาเป็นตวัช้ีวดั 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัตวัช้ีวดัควรรวบรวมขอ้มูลทั้งจากปฐมภูมิและ    

ทุติยภูมิ 
เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัดงักล่าวน้ี สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการไดดี้ 

ซ่ึงจะครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร และด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัสามารถวดัถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการพฒันา
ต่าง ๆ ของรัฐได ้ซ่ึงในทางปฏิบติันกัประเมินผลจะตอ้งน าเกณฑ์และตวัช้ีวดัดงักล่าวมาปรับใชใ้ห้
เหมาะกบัลกัษณะและบริบทของโครงการ 
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2.2.3 แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
ค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นค าท่ีค่อนข้างใหม่ และมีลักษณะของความเป็น

นามธรรมมากกว่าความเป็นรูปธรรม ในความเขา้ใจของคนทัว่ไปโดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกท่ี
มกัจะพดูถึงเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์ใชต้น้ทุนทางวฒันธรรมเป็นหลกั ท าให้เกิดความสับสนระหวา่ง
ค าวา่ “เศรษฐกิจวฒันธรรม (Cultural Economy)” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy)” 
อยู่ไม่น้อย ซ่ึงความสับสนและความไม่เขา้ใจดงักล่าวท าให้การแบ่งประเภทและขอบเขตของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนัยงัมีความไม่ชัดเจนและเป็นสากล (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552) 

(1) ความหมายของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
โดยภาพรวมความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ ยงัอยูใ่นขั้นตอนของการพฒันา

แนวคิดอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรคจึ์งมีความหลากหลาย และยงัไม่มี
ค  าจ  ากดัความท่ีสร้างความเขา้ใจและยอมรับอยา่งเป็นหน่ึงเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม มีความหมายอยา่ง
ง่ายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากความคิดของมนุษย”์ โดย John 
Howkins ทั้งน้ี มีค  าจ  ากดัความท่ีมกัใชอ้า้งอิงอยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี 

1.1) ความหมายทีก่ าหนดโดยประเทศทีเ่ป็นผู้น าการพฒันา 
สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีให้ความส าคญัต่อแนวคิดการพฒันา

เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและเป็นประเทศตน้แบบท่ีมีความส าเร็จในหารพฒันา
ไดรั้บการยอมรับให้เป็น “ศูนยก์ลางความสร้างสรรค์ของโลก (World Creative Hub)” ไดใ้ห้
ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดงัน้ี “เศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยอุตสาหกรรมท่ีมีรากฐานมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ทกัษะความช านาญ และความสามารถพิเศษ ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างความมัง่คัง่และสร้างงานให้เกิดข้ึนได ้โดยท่ีสามารถสั่งสมและส่งผ่านจาก
รุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา” 

1.2) ความหมายทีก่ าหนดโดยองค์การระหว่างประเทศเพือ่สร้างมาตรฐานอ้างองิ 
องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ไดใ้ห้ความหมาย

ของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ ในบริบทของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไวว้า่ “เป็นแนวความคิดในการ
พัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ท่ีเกิดจากการใช้ความคิด
สร้างสรรค”์ 

องการทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเน้นบริบทของทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property 
Right) ว่า “ประกอบไปดว้ยอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมและ
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ศิลปะทั้งหมดทั้งในรูปสินคา้และบริการท่ีตอ้งอาศยัความพยายามในการสร้างงาน ไม่วา่จะเป็นการ
ท าข้ึนมาโดยทนัทีทนัในขณะนั้นหรือผา่นกระบวนการผลิตเสียก่อน” 

องค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดย้ึดค านิยามท่ีน าเสนอโดยกระทรวงวฒันธรรม 
ส่ือและการกีฬาของสหราชอาจกัร (UK DCMS) วา่ คือ “อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์
ความช านาญ และความสามารถท่ีมีศกัยภาพในการสร้างงานและความมัง่คัง่โดยการผลิตและใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์น”  

โดยสรุป จะเห็นไดว้า่ความหมาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ มีองคป์ระกอบร่วมของ
แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา 
(Education) การสร้างสรรคง์าน (Creativity) และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property) 
ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลย/ีนวตักรรมใหม่ 

(2) ขอบเขตของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
องคป์ระกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรคค์รอบคลุมถึงอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ

การจดักลุ่ม และแยกประเภทบนพื้นฐานของแนวคิดหลกั 2 แนวคิดกวา้ง ๆ คือ กลุ่มท่ีแยกประเภท
ตามชนิดสินคา้/บริการ และกลุ่มท่ีแยกประเภทตามกิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่การผลิต โดยมี
ตวัอยา่งรูปแบบการแบ่งประเภทท่ีเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัทั้งหมด 6 รูปแบบ ดงัน้ี 

2.1) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจักร (UK DCMS 
Model) โดยเป็นผูริ้เร่ิมการแบ่งอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคเ์ป็นคร้ังแรกในปี 2541 ซ่ึงแยง่ออกเป็น 
13 กลุ่ม แยกตามสินคา้และบริการ คือ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานศิลปะและวตัถุโบราณ งานฝีมือ 
แฟชัน่ งานออกแบบ ภาพยนตร์และวดีีโอ ดนตรี ศิลปะการเสแดง ส่ือส่ิงพิมพ ์ซอฟตแ์วร์ โทรทศัน์
และวทิย ุและ วดีีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ 

2.2) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก (Symbolic Texts 
Model) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ไดแ้ก่ โฆษณา ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ดนตรี ส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์
และวดีีโอ ศิลปะสร้างสรรค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แฟชัน่ ซอฟตแ์วร์และ กีฬา 

2.3) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลัก (Concentric Circle 
Model) แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ไดแ้ก่ วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ ภาพยนตร์ 
พิพิธภณัฑ์และห้องสมุด การดูแลศิลปวตัถุ/โบราณสถาน ส่ือส่ิงพิมพ ์การบนัทึกเสียง วีดีโอและ
คอมพิวเตอร์เกมส์ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานออกแบบ แฟชัน่ 

2.4) การจัดประเภทเศรษฐกจิสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Model) ใชป้ระเด็นดา้นลิขสิทธ์ิเป็นตวัก าหนด แบ่งออกเป็น 20 กลุ่ม ไดแ้ก่ โฆษณา งาน
สะสม ภาพยนตร์และวีดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง ส่ือส่ิงพิมพ ์ซอฟตแ์วร์ โทรทศัน์และวิทยุ งาน
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ศิลปะและกราฟฟิค ส่ือส าหรับบนัทึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองดนตรี กระดาษ เคร่ืองถ่ายเอกสารและ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ งานออกแบบ แฟชัน่ สินคา้ตกแต่งบา้น 
และของเล่น 

2.5) การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNCTAD ได้แบ่งประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural 
Heritage) ศิลปะ (Arts) ส่ือ (Media) งานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน (Functional Creation) 

2.6) การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNESCO ได้แบ่งประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์เนน้เฉพาะดา้นวฒันธรรมออกเป็น 5 กลุ่มหลกั (Core Cultural Domains) 
ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Cultural and Natural Heritage) การแสดง 
(Performance and Celebration) ทศันศิลป์ งานฝีมือ และการออกแบบ (Visual arts, Crafts and 
Design) หนงัสือและส่ิงพิมพ ์(Books and Press) และโสตทศัน์และส่ือดิจิทลั (Audio Visual and 
Digital Media) นอกจากนั้นยงัไดเ้พิ่มกลุ่มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Related Domains) เพื่อเป็นทางเลือกใน
การจดัประเภทใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะวฒันธรรมของแต่ละประเภท 

(3) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (NBSDB) 

จากการทบทวนกรอบแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคพ์บวา่องคป์ระกอบของ 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” จะมีพื้นฐานแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยท่ีเน้นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรคง์าน (Creativity) 
และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property) ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การ
สั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรมใหม่ แต่อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีพื้นฐานแนวคิดท่ี
คลา้ยคลึงกนัแต่ก็มีความแตกต่างของการจดัประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งน้ี ในระดบั
องค์การระหว่างประเทศซ่ึงก าหนดขอบเขตเพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงนั้น มีจุดเน้นและการให้
น ้าหนกัความส าคญัท่ีแตกต่างกนั ส าหรับในระดบัประเทศนั้นเป็นผลมาจากอตัลกัษณ์ ตลอดจนการ
เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานของความได้เปรียบ ทั้ งความได้เปรียบเชิงสัมบูรณ์และเชิง
เปรียบเทียบ (Absolute and Comparative Advantages) 

การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดย สศช. จะใช้การจดัประเภทโดยยึด
รูปแบบของ UNCTAD เป็นกรอบ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกั และ 15 กลุ่มยอ่ย ทั้งน้ี การจดัประเภท
น้ี เป็นเพียงข้อเสนอเบ้ืองต้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการวดัขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์เพื่อช้ีถึงความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป ดงัแสดงไดใ้นตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 การเปรียบเทียบการจดัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 DCMS Symbolic 
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c Circles 
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UNESC

O/UIS 
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1. การโฆษณา 
2. สถาปัตยกรรม 
3. การออกแบบ 
4. แฟชัน่ 
5. ฟิลม์ และวดีีโอ 
6. ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) 
7. บริการท่องเท่ียว 
8. วรรณกรรม 
9. ดนตรี 
10. พิพิธภณัฑ ์หอ้ง

แสดง หอ้งสมุด 
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ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552 
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(4) เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
แมแ้นวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ะเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย และยงัไม่มี

การก าหนดนิยามและขอบเขตของกิจกรรมท่ีชดัเจน แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจะพบวา่ประเทศ
ไทยมีการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผสมผสานระหว่างวฒันธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา เพื่อใช ้ประโยชน์ในวงจ ากดัและเพื่อการพาณิชยม์าโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ระยะหลังได้มีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
เช่ือมโยงระหวา่งภาคการผลิตและบริการต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบและบูรณาการมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น  
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนท์ อุตสาหกรรมออกแบบ และเครือข่าย
วสิาหกิจสินคา้หตักรรมพื้นบา้นเพื่อการส่งออก เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม กลไกและนโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์หล่าน้ียงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ความชดัเจนของนโยบาย การบูรณาการของแผน
และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น ยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาและผลกัดนั
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในภาวะท่ีหลายประเทศยงัคงอยู่
ในระยะเร่ิมตน้เช่นเดียวกบัไทย 

ประเทศไทยเร่ิมต่ืนตวัและก าลงัท าความเขา้ใจกบั เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) กนัมากข้ึน หลังจากรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ประกาศเดินหน้าและพร้อม
ผลกัดนัให้เร่ืองน้ีเป็น “วาระแห่งชาติ” เพราะเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มีความส าคญัมากต่อการพฒันา
ประเทศ ทั้งยงัเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปขา้งหน้าอยา่งมัน่คงอีก
ดว้ย ซ่ึงประเทศไทยนั้นอยูใ่นล าดบัท่ี 17 ใน 20 ประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑ์สร้างสรรคม์ากท่ีสุดใน
โลก โดยมีมูลค่าในการส่งออก 4,323 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Creative Economy Report 
2008 โดย UNCTAD) และจากขอ้มูลของส านกับญัชีประชาชาติปี 2549 ระบุวา่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.4 ของรายได้
ประชาชาติ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 848,000 ลา้นบาท และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2549 ประมาณ 
289,000 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีวตัถุดิบท่ีสามารถพฒันาข้ึนเป็นสินทรัพย์สร้างสรรค ์
(Creative Asset) อยู่อีกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ พระบรมมหาราชวงั พระแก้วมรกต พระพุทธรูป
งดงาม พระราชวงัและวดัต่าง ๆ อาหารไทย ร าไทย มวยไทย นวดไทย ขา้วไทย ผลไมไ้ทย ผา้ไหม
ไทย สุนัขพนัธ์ุไทยหลังอาน แมวไทย และรอยยิ้มท่ีแจ่มใสของคนไทย ฯลฯ และจากแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีมากมาย ลว้นดึงดูดให้ชาวต่างชาติอยากไปเยี่ยมชม เช่น พทัยา เชียงใหม่ ภูเก็ต พงังา 
กระบ่ี อยุธยา สุโขทยั เยาวราช ส าเพ็ง พาหุรัด เมืองโบราณ ตลาดน ้ า ฟาร์มจระเข ้ฯลฯ วตัถุดิบ



21 

เหล่าน้ีก าลงัรอคอยการพฒันาข้ึนเป็นสินทรัพยส์ร้างสรรค ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทยอยา่ง
แทจ้ริง 

การพฒันาท่ีผา่นมานั้นประเทศไทยเร่งพฒันาประเทศจนเศรษฐกิจเติบโตในอตัราท่ีสูง 
โดยการพึ่งพิงปัจจยัการผลิตทั้งทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานท่ีมีราคาถูกและใช้ทรัพยากรอยา่ง
ส้ินเปลือง จนทรัพยากรหลายอยา่งหมดส้ินไป และภายใตก้ระแสการพฒันาท่ีตอ้งการความมัน่คง
อยา่งย ัง่ยืนในอนาคต จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเศรษฐกิจไทยตอ้งมีการปรับโครงสร้างให้ปรับสู่เศรษฐกิจท่ี
สูงข้ึน คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวตักรรม นั่นคือ การให้
ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจแบบสร้างสรรคอ์ยา่งจริงจงั เพราะเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการลงทุนและการผลิตเป็นจ านวนมาก แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีมีพื้นฐานส าคญัอยูท่ี่การ
ใชอ้งคค์วามรู้ การศึกษา การสร้างสรรคง์าน และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐาน
ทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลย ีนวตักรรมสมยัใหม่  

ดงันั้นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษา คือ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ชุมชน และการประสานอยา่งลงตวั
กับองค์ความรู้ และนวตักรรมใหม่ท่ีมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ ซ่ึงในแผนงานกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะท่ี 2 (2553-2555) ของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ งานสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ไดรั้บเงินจดัสรรรวม 17,585 ลา้นบาท โดยจดัสรรให้แก่การส่งเสริมและพฒันามรดก
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา การส่งเสริมเอกลกัษณ์ดา้นศิลปะและวฒันธรรม การส่งเสริมพฒันา
อุตสาหกรรมช่างฝีมือไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงและซอฟต์แวร์ การส่งเสริม
อุตสาหกรรมรวมออกแบบและสินค้าเชิงสร้างสรรค์ และการขบัเคล่ือนสนับสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

 
2.2.4 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้น าแนวคิดทางเศรษฐมิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
ประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง วา่แต่ละตวัช้ีวดันั้นมี
ผลให้ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินว่าอยู่ในระดบัใด 
โดยการน าเอาแบบจ าลองท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเรียงล าดับ (Ordered Model) มาประยุกต์ใช้ ซ่ึง
แบบจ าลองน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 1) แบบจ าลอง Ordered Probit และ 2) แบบจ าลอง 
Ordered Logit โดยทั้งสองแบบจ าลองน้ีจะใชก้บัขอ้มูลท่ีมีการเรียงล าดบั (Ordered Data) เพื่อท า
การวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป (Walker 2006; Peter Schmidt และทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2530)  
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0 
1 i f  Y* > 0 นั่นคือ -  <  x 

(1) แบบจ าลอง Oredered Probit  
แบบจ าลอง Oredered Probit ไดพ้ฒันามาจากแบบจ าลอง Probit ซ่ึงแบบจ าลองแบบ 

Probit เป็นแบบจ าลองแบบสองทางเลือก (Binary Choice Models) ซ่ึงแบบจ าลองน้ีใช้ในการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ในแบบจ าลองน้ีจะพิจารณาจากค่าจากทางเลือก
สองทาง คือ 0 และ 1 แต่จะอธิบายตวัแปรเพียงตวัแปรเดียว เช่น เกษตรกรผูท้  าสวนล าไยจะขาย
สินคา้ผ่านคนกลางหรือไม่ โดยก าหนดให้เกษตรกรผูท้  าสวนล าไยมีจ านวน n ราย และอธิบายตวั
แปรเพียงตวัแปรเดียวคือ รายรับ (X) ทางเลือกของเกษตรกรผูท้  าสวนล าไยจะเป็นดงัต่อไปน้ี (อารี 
วบิูลพงศ,์ 2549) 
 Y t = 1 ถา้เกษตรกรผูท้  าสวนล าไยขายสินคา้ผา่นคนกลาง 
 Y t  = 0 ถา้เกษตรกรผูท้  าสวนล าไยไม่ขายสินคา้ผา่นคนกลาง 

รูปแบบของแบบจ าลอง Probit จะใชห้ลกัการของความน่าจะเป็นเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
สามารถอธิบายไดจ้ากเง่ือนไข ดงัน้ี  
 Pr(Y=1X) =  (x) ; X = x       (2.1) 
 
เม่ือ  Pr = ความน่าจะเป็น 
   = การแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ของการ
   แจกแจงปกติ 
  = ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณจาก Maximum Likelihood 
 
 แบบจ าลอง Probit 

 Y* = x+  เม่ือ   N(0,1)       (2.2) 
 
โดย Y จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรแฝงท่ีมีค่าเป็นบวก (Positive) คือค่า 0 และ 1 
 
  Y = 1Y* >0 =  
 

ซ่ึงค่าตวัแปรแฝงทั้งสองค่าจะใชอ้ธิบายทางเลือกในการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในสมการ
(Albert 1993; อารี วบิูลยพ์งศ ์2549) 
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1 

0 

 

ภาพที ่2.1 การแจกแจงแบบ Probit 

ทีม่า : Albert 1993; อารี วบูิลยพ์งศ,์ 2549 

 

ในส่วนของแบบจ าลอง Ordered Probit จะมีลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจาก
แบบจ าลอง Probit คือ ในแบบจ าลอง Ordered Probit นั้นจะมีทางเลือกท่ีมากกวา่ 2 ทางข้ึนไป โดย
ท่ี Y จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรแฝงท่ีมีค่าเป็นบวก (Positive) คือ ค่า 0, 1, ……. , n (Tobia, 2009) 
  Y* = x +          (2.3) 
                                                        
   
  
          Y = 
 
 
 
 
โดยท่ี Y = 0 ถา้ y* ≤ 0 ; Pr(Y=0X) =  (-x)    
 Y = 1 ถา้ 0 < y* ≤ µ1 ; Pr(Y=1X)  =  (µ1- x) -  (-x) 
 Y = 2 ถา้ µ1 < y* ≤ µ2 ; Pr(Y=2X) =  (µ2- x) –  (µ1- x) 
    . 
      . 

 Y = n ถา้ y* > µn-1 ; Pr(Y=nX) = 1 -  (µn-1- x) 
 

0 
1 
2 
. 
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n 



24 

เม่ือ y* คือ ตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรของ Y ในแบบจ าลอง 
 µ คือ ตวัแปรสุ่มท่ีสังเกตไม่ได ้
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 การแจกแจงแบบ Ordered Probit 
ทีม่า: Greene, 2002 

 
(2) แบบจ าลอง Ordered Logit 

แบบจ าลอง Ordered Logit เป็นแบบจ าลองท่ีพฒันามาจากแบบจ าลอง Logit โดย
แบบจ าลอง logit เป็นหน่ึงในแบบจ าลองแบบสองทางเลือก (Binary Choice Model) ซ่ึงจะมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัแบบจ าลอง Probit คือ เป็นหน่ึงในแบบจ าลองท่ีใชห้าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรตน้กบัตวัแปรตามซ่ึงมีค่าเพียงสองค่าคือ 0 และ 1 นอกจากน้ีในแบบจ าลอง Logit ไดมี้การใช้
หลกัการของความน่าจะเป็นเขา้มาวิเคราะห์เช่นเดียวกบัแบบจ าลอง Probit แต่เง่ือนไขบางส่วนของ
แบบจ าลองจะแตกต่างกนั ในแบบจ าลอง Logit นั้นจะพิจารณากลุ่มขอ้มูลท่ีมีการกระจายของขอ้มูล
ท่ีเท่ากนั แต่ในแบบจ าลอง Probit นั้นจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตวัแปรแฝงท่ีมีการแจกแจง
แบบปกติ (Normal distribution) (Zoonekynd, 2007) 

 Pr (Y=1X) = 
Xe1

1        (2.4) 

หรือ Pr (Y=1X) = 
x'1

1
 e

   เม่ือ X= x     (2.5) 

 
 

() 



0 
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0.4 
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โดยท่ี Pr = ความน่าจะเป็น 
  =  พารามิเตอร์ท่ีประมาณจาก Maximum Likelihood 
 
 แบบจ าลอง Logit  
           
           (2.6) 
                                                                                                       
เม่ือ Y


 เป็นค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ 

โดยท่ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.3 การแจกแจงของแบบจ าลอง Logit เปรียบเทียบกบั การแจกแจงของแบบจ าลอง Probit 
ทีม่า: Zoonekynd, 2007 
 

ในส่วนของแบบจ าลอง Ordered Logit นั้นจะมีลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจาก
แบบจ าลอง Logit คือ ในแบบจ าลอง Ordered Logit นั้น จะมีทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือกข้ึนไป 
และในแต่ละล าดบัทางเลือกนั้นจะมีการแสดงความหมายในแต่ละทางเลือกท่ีแน่นอน โดยจะแสดง
ความน่าจะเป็นในแต่ละผลลพัธ์หักออกจากความน่าจะเป็นสะสม ใน Ordered Logit นั้น Y จะ
ข้ึนอยูก่บัตวัแปรแฝงท่ีมีค่าเป็นบวก (Positive) คือ ค่า 0, 1, ..., n (Torres-Reyna, 2011) 
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 Y* = x +           (2.7) 
 
  
 
 
 Y = 

 

 

 
โดยท่ี Y = 0 ถา้ y* ≤ 0 ; Pr(Y=0X) =  (-x)    
 Y = 1 ถา้ 0 < y* ≤ µ1 ; Pr(Y=1X)  =  (µ1- x) -  (-x) 
 Y = 2 ถา้ µ1 < y* ≤ µ2 ; Pr(Y=2X) =  (µ2- x) –  (µ1- x) 
    . 
    . 

 Y = n ถา้ y* > µn-1 ; Pr(Y=nX) = 1 -  (µn-1- x) 
  
เม่ือ y* คือ ตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรของ Y ในแบบจ าลอง 
 µ คือ ตวัแปรสุ่มท่ีสังเกตไม่ได ้  
 

จากแบบจ าลองของ Ordered Probit และ Ordered Logit ท่ีไดก้ล่าวมานั้น จะเห็นได้

ว่าทั้ งสองแบบจ าลองนั้นมีกระบวนการการวิเคราะห์ท่ีคล้ายกนั ดังนั้นในส่วนของการอธิบาย

ความหมายของตวัแปรทางเลือกท่ีได้จากแบบจ าลองจึงใช้วิธีเดียวกนั คือ วิธีผลกระทบส่วนเพิ่ม 

(Marginal Effect) ในการอธิบายความหมายอนัดบัของทางเลือกแต่ละทาง (Leeahtam, 2011) 

(3) การตีความหมาย 
ในการตีความหมายของค่าท่ีได้จากแบบจ าลอง Ordered Probitและ แบบจ าลอง 

Ordered Logitนั้น ไดอ้าศยัหลกัของความน่าจะเป็นเขา้มาในการตีความหมาย เน่ืองจาก ค่าทางเลือก
ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองก็เป็นค่าของความน่าจะเป็น ซ่ึงการตีความหมายของแบบจ าลองนั้นจะอาศยั
หลกัของ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) มาใช้ในการตีความหมายของค่าทางเลือก 
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กล่าวคือ ผลกระทบส่วนเพิ่มของ x ท่ีมีต่อค่าความน่าจะเป็นท่ีทางเลือก Y = 0,1,2,…,n ถา้มีค่าเป็น
บวก หมายถึงค่าความน่าจะเป็นท่ี Y = 0,1,2,…,n จะสูงข้ึนตามค่าของ x ท่ีเปล่ียนไป โดยผลกระทบ
ของ x จะเท่ากบั (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) 

 Marginal Effect (Y=0) =  
x

Y



 )0Pr(      (2.8)             

 Marginal Effect (Y=1) =  
x

Y



 )1Pr(      (2.9) 

 Marginal Effect (Y=2) =  
x

Y



 )2Pr(                 (2.10)  

 Marginal Effect (Y=n) = 
x

nY



 )Pr(      (2.11)  

   
ดงันั้น ในการตีความหมายไดมี้การน าค่าผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีไดจ้ากในทุกตวัแปร 

X มาดูความสัมพนัธ์กบัค่าทางเลือกในแบบจ าลอง และพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและ
ค่าทางเลือกในแบบจ าลอง (Tobia 2009; Leeahtam, 2011) 

(4) การเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสม 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบบจ าลอง Ordered Probit และ Ordered Logit ใน

การเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลสามารถพิจารณาไดจ้ากแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 
แบบจ าลอง คือ 

1. Akaike Information Criterion (AIC) (Akaike, 1974) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเลือกแบบจ าลองการประมาณค่าทางสถิติท่ีเหมาะสม 

โดยแบบจ าลองท่ีเหมาะสมจะใหค้่า AIC ต ่าท่ีสุด ซ่ึง AIC สามารถพิจารณาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 
(อคัรพงศ ์อั้นทอง, 2546) 
   )ln(22 LkAIC                 (2.12) 
โดยท่ี   k    คือ จ านวนพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง 
    L    คือ ค่าของฟังก์ชันความเป็นไปได้สูงสุด (Maximized Value of 

     Likelihood Function) 
2. Schwarz Information Criterion (BIC) (Schwarz, 1978) 

BIC เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเลือกแบบจ าลองการประมาณค่าทางสถิติท่ี
เหมาะสมท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัAIC อย่างไรก็ตาม BIC เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 
เน่ืองจากสามารถใช้ในการเลือกระดบัของแบบจ าลองพาราเมทริกซ์ท่ีมีจ  านวนพารามิเตอร์แตกต่าง
กนัได ้BIC โดยแบบจ าลองท่ีเหมาะสมจะใหค้่า BIC ต ่าท่ีสุดสามารถเขียนไดด้งัน้ี  
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   )ln(ln2)(ln2 nkLBICkxp   

            )ln(ln nk
n

RSS
n 








            (2.13) 

โดยท่ี    x   คือ จ านวนขอ้มูลท่ีพบ 

  n   คือ  จ านวนขนาดตวัอยา่ง 

  k   คือ  จ านวนพารามิเตอร์อิสระท่ีถูกประมาณค่า และในกรณีท่ีเป็น 
      แบบจ าลองถดถอยเชิงเส้น k  คือ จ านวนการถอยและค่าคงท่ี 

  )( kxp  คือ  ความน่าจะเป็น (Probability) ของข้อมูลท่ีสังเกตได้เม่ือทราบ
      จ านวนพารามิเตอร์ หรือความเป็นไปได ้(Likelihood) ของ 
      พารามิเตอร์เม่ือทราบชุดของขอ้มูล 
    L    คือ ค่าของฟังกช์นัความเป็นไปไดสู้งสุด (Maximized Value of  
        Likelihood Function) 

3. Hannan-Quinn Information Criterion (HQC) (Hannan& Quinn, 1979) 

HQC ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเลือกแบบจ าลองการประมาณค่าทางสถิติท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเป็นทางเลือกนอกเหนือจากAIC และ BIC เช่นเดียวกบัสถิติทดสอบ AIC และ BIC 
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมจะใหค้่า HQC ต ่าท่ีสุดสถิติทดสอบ HQC สามารถเขียนไดด้งัน้ี  

 )ln(ln2ln nk
n

RSS
nHQC 








                (2.14) 

โดยท่ี   k  คือ  จ านวนพารามิเตอร์ 
   n  คือ  จ านวนขนาดตวัอยา่ง 
   RSS  คือ  ผลรวมของส่วนท่ีเหลือก าลังสองจากการถดถอยเชิงเส้นหรือ 
                                              แบบจ าลองทางสถิติอ่ืน ๆ 

 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

เป่ียมรัก ฉัตรธนาเสนีย์ (2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน
การจดักิจกรรมถนนคนเดิน ถนนท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการจดักิจกรรมถนนคนเดิน ถนนท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จ านวน 200 ตวัอยา่ง โดยใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และใช้แบบจ าลอง Logit ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นความพึง
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พอใจในสถานท่ีจดังาน ความพึงพอใจในระดบัราคาสินคาภายในงาน และความพึงพอใจในวนัท่ีใช้
ในการจดังาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการจดักิจกรรมถนนคนเดิน ถนนท่าแพ 
จงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวคือ หากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นสถานท่ีจดักิจกรรมมาก ดา้น
ความพึงพอใจในระดบัราคาสินคา้ภายในงานมาก  และดา้นความพึงพอใจในวนัท่ีใชใ้นการจดังาน
มาก ก็จะมีโอกาสท่ีจะมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมถนนคนเดินเพิ่มข้ึน ส่วนปัจจยัดา้นความ
พึงพอใจช่วงเวลาในการจดังาน ดา้นความพึงพอใจในอธัยาศยัไมตรีของพ่อคา้แม่คา้ เพศ จ านวนปี
การศึกษาของผูบ้ริโภค และรายไดข้องผูบ้ริโภคนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน
การจดักิจกรรมถนนคนเดิน ถนนท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ (2547) ศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการถนนคนเดิน จงัหวดั
เชียงใหม่  วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการถนนคนเดิน ศึกษาระดบัรายไดข้องผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์ และศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของผูด้  าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามจากผูข้ายสินคา้และบริการ
เฉพาะกิจในงานถนนคนเดิน จ านวน 50 ตวัอยา่ง และผูข้ายสินคา้และบริการท่ีตั้งร้านถาวรในงาน
ถนนคนเดิน จ านวน 50 ตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และผูท่ี้มาเท่ียวชมงานถนนคน
เดิน จ านวน 100 ตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้มาเท่ียวชมงานถนนคนเดิน ผูข้ายสินคา้และบริการท่ีมาตั้งร้าน
เฉพาะกิจในงาน และผูข้ายสินคา้และบริการท่ีตั้งร้านถาวรในบริเวณงาน มีความพึงพอใจในปัจจยั
ดา้นการเดินทางและจราจร ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมและสถานท่ี ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ ปัจจยัดา้นการจดัการทัว่ไป ปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ 
และพบวา่ ผูข้ายสินคา้และบริการท่ีมาตั้งร้านเฉพาะกิจในงาน มีรายไดเ้ฉล่ียและก าไรสุทธิจากการ
ขายสินคา้และบริการในงานถนนคนเดินเพิ่มข้ึน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีควรไดรั้บการ
แกไ้ข คือ ความมีจิตวญิญาณของผูใ้หบ้ริการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ ระบบขนส่งมวลชน
ท่ีให้บริการแก่เจา้หน้าท่ีและประชาชนมีไม่เพียงพอ ขาดพื้นท่ีส าหรับจอดรถและระบบการดูแล
พาหนะของนกัท่องเท่ียว  และถงัขยะรองรับขยะจากนกัท่องเท่ียวและผูข้ายสินคา้และบริการมีไม่
เพียงพอ  
 ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และรุจิยา มุสิกะลักษณ์  (2547) ศึกษาเร่ืองถนนคนเดินในเขต
เมืองเชียงใหม่ในแง่ของเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างฐานความรู้
เก่ียวกบัการพฒันาถนนคนเดิน เสนอแนวทางการจดัท าโครงข่ายเส้นทางกิจกรรมบนถนนคนเดิน
เมืองเชียงใหม่อย่างย ัง่ยืน และศึกษาถึงการเพิ่มศกัยภาพประสิทธิภาพถนนคนเดินเมืองเชียงใหม่ 
ขอบเขตพื้นท่ีใชพ้ื้นท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม การ
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ทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 
ถนนคนเดินเมืองเชียงใหม่เป็นถนนคนเดินของคนท้องถ่ินมากกว่านักท่องเท่ียว มีตัวช้ีว ัด
             ดา้น                              คนเดินมีแนวโน้มคงท่ี กิจกรรมสังคมเป็น
แบบสร้างสรรค์และเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน และมีปริมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนสูงประมาณ      
9-10 ลา้นบาทต่อวนั แต่มีจุดดอ้ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากถนนคนเดินเชียงใหม่มีคนมาเดินเล่นชม
กิจกรรมและสินคา้มากกว่าจบัจ่ายซ้ือสินค้าและบริการ ด้านการสร้างโครงข่ายถนนคนเดินใน
อนาคต พบวา่  คนส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีถนนคนเดินท่ีอ่ืนอีก คือ ถนนท่าแพ ถนนชา้งคลาน ถนน
ลอยเคราะห์ ถนนราชด าเนิน ถนนพระปกเกล้า นอกจากน้ีถนนคนเดินเมืองเชียงใหม่มีความ
ตอ้งการพฒันาใน 2 ระดบั คือ การพฒันาคุณภาพถนนคนเดินในปัจจุบนั และการพฒันาระยะยาว
เพื่อรองรับการไปสู่ถนนคนเดินท่ีถาวรและย ัง่ยืน และยงัเสนอแนะวา่ถนนดา้นในคูเมืองมีศกัยภาพ
ท่ีน่าจะไดรั้บการพฒันาพื้นท่ีเน้นคนเดิน ซ่ึงหากท าไดถ้นนคนเดินเมืองเชียงใหม่จะมีศกัยภาพใน
การพฒันาเป็นถนนคนเดินถาวรแห่งแรกของไทย  
 ทวีศักดิ์ คล่องวัฒนกิจ (2548) ศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชมการแสดง
ดนตรีของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือบตัรเขา้ชมการแสดงดนตรีของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามถามผูบ้ริโภคท่ีเคยชมดนตรีในคอนเวนชัน่ฮอลล์ อายุตั้งแต่ 15-24 
ปี ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 200 ตวัอย่าง ตามสะดวกและเจาะจง โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือบตัร
เขา้ชมการแสดงดนตรี คือ ช่ืนชอบในตวัศิลปิน/วงดนตรี รองลงมาคือ ชอบเพลง/แนวเพลงนั้น ๆ 
ในส่วนของปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใช้ในการประเมินเพื่อซ้ือบตัรชมการแสดงดนตรี คือ 
ศิลปิน/วงดนตรี ปัจจยัดา้นราคาคือ ราคาบตัรไม่สูงเกินไป ปัจจยัดา้นบุคคลคือ ความสามารถของ 
ประสบการณ์ของศิลปิน/วงดนตรี ปัจจยัดา้นสถานท่ีคือ ความสะดวกในการเดินทางมาท่ีสถานท่ี
จดัการแสดงดนตรี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
 ปทุมพร แก้วค า (2548) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการ
ภตัตาคารและร้านอาหาร: กรณีศึกษา ภตัตาคารและร้านอาหาร อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการให้บริการของพนกังานใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
โดยใชแ้บบสอบถามถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 380 ตวัอยา่ง โดย
ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่



31 

ในระดบัมากท่ีสุดต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมากต่อ
ปัจจยัดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการผลิตอาหาร และดา้นสภาวะแวดลอ้ม ตามล าดบั และ
มีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นการบริการ 
 กัลยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์และความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อสถานบริการบา้นพกัเยาวชนในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบสถาน
บริการบา้นพกัเยาวชนในประเทศไทย ศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศในการใชบ้ริการบา้นพกัเยาวชน เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีต่อบ้านพักเยาวชน และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
ผูป้ระกอบการในการให้บริการบา้นพกัส าหรับเยาวชน โดยใช้แบบสอบถามถามผูป้ระกอบการ
สถานบริการบา้นพกัเยาวชน จ านวน 14 แห่ง และนกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้พกัชาวไทยจ านวน 100 ตวัอยา่ง 
จากการสุ่มแบบบงัเอิญ โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) การวิเคราะห์ความส าคญัและ
การด าเนินงาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านท าเลท่ีตั้งและ
ปัจจยัดา้นบุคลากรและองคก์รมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจยัดา้น
ราคาและคุณค่า ปัจจัยด้านบุคลากรและองค์กรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เม่ือท าการวิเคราะห์โดยรวมแลว้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
โดยรวมแลว้พบว่า ปัจจยัดา้นราคาและคุณค่า ปัจจยัดา้นบุคลากรและองค์กร เป็นปัจจยัส าคญัใน
การก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม 
 พูลศิริ กลายสุข (2549) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินค้ากลุ่มของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้กลุ่มของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชด าเนิน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคคนไทยท่ีมาเดิน
ชมถนนคนเดิน จ านวน 200 ตวัอย่าง เป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 100 ตวัอย่าง และ
นกัท่องเท่ียว 100 ตวัอยา่ง โดยสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก และวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มของท่ีระลึก พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยั
ยอ่ยดา้นสินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะมีความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นรูปแบบของสินคา้มี
สีสันสวยงาม และดา้นสินคา้ใหเ้ลือกหลายประเภท ตามล าดบั ปัจจยัปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถต่อรองราคาไดมี้ความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และดา้นราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ตามล าดบั ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีปัจจยัย่อยดา้นอธัยาศยัไมตรีของพ่อคา้และแม่คา้ใน
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งานเป็นกนัเองมีความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ และดา้น
ร้านตกแต่งสวยงาม ตามล าดบั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดคามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ปัจจยัยอ่ยดา้นการลดราคาในบางโอกาสมีความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการออกแบบ
บรรจุภณัฑใ์นโอกาสพิเศษ และดา้นมีส่วนลดพิเศษใหแ้ก่ลูกคา้เป็นประจ า 
 วัชรีวรรณ ศศิผลิน (2549) ศึกษาเร่ืองการจดักิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา 
กิจกรรมถนนคนเดินในจงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ เพื่อศึกษาวิวฒันาการของ
การจดัถนนคนเดินในจงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาบทบาทและลกัษณะการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มคนท่ี
เขา้ร่วมในถนนคนเดิน และศึกษาผลของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน พื้นท่ีท่ีศึกษา ไดแ้ก่ พื้นท่ีจดั
กิจกรรมถนนคนเดินวนัอาทิตย ์บริเวณถนนราชด าเนินและถนนพระปกเกลา้ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การส ารวจ การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีจดั
กิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนท่ีเข้ามาท ากิจกรรมจะประกอบไปด้วย กลุ่มค้าขาย กลุ่ม
สันทนาการ กลุ่มผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีถนนคนเดิน กลุ่มนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัญหาท่ีพบ
ของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน คือ ไม่มีท่ีทิ้งขยะ ห้องสุขา และสถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ พื้นท่ี
นัง่พกัผอ่น และการจดัการแสดงบนเวทีมีน้อย ไม่มีกฎเกณฑ์ในการคดัเลือกคณะกรรมการ มีการ
ลอกเลียนแบบสินคา้ มีการจ าหน่ายสินคา้โรงงาน มีการจ าหน่ายของมึนเมา พื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้คบั
แคบ เสียงดงั จากกิจกรรมการแสดง และเสียงประกาศตามสาย และผลของการจดักิจกรรมถนนคน
เดินไดก่้อให้เกิดผลดีในดา้นต่าง ๆ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สร้างรายไดใ้ห้แก่คนทอ้งถ่ิน และเกิดการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ ดา้นสังคม ไดแ้ก่ เกิดพื้นท่ีท่องเท่ียวใหม่ เกิดพื้นท่ีนนัทนาการ เกิดการใช้พื้นท่ี
โล่งในเมืองให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสัมพนัธ์ในสังคม ดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ ช่วยในการ
อนุรักษ์วฒันธรรม เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางวฒันธรรม ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ สร้างพื้นท่ี
ปลอดมลพิษ อยา่งไรก็ตามก็มีผลเสียจากการจดักิจกรรมถนนคนเดิน ไดแ้ก่ สร้างความล าบากใน
การเขา้ออก และปัญหาเสียงดงัใหก้บัผูอ้าศยัในพื้นท่ีจดักิจกรรม ท าใหเ้กิดมลภาวะในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
และเป็นการเพิ่มปริมาณการใชพ้ลงังาน 
 สุกจิ วงค์ปันง้าว (2549) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูข้ายใน
กิจกรรมถนนคนเดิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
และความพึงพอใจของผูข้ายสินคา้ในกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนราชด าเนิน จงัหวดัเชียงใหม่ รวม
ไปถึงความเต็มใจจ่ายค่าเช่าสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ หลงัจากมีการปรับปรุงสถานท่ีแลว้ ส าหรับการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างผูข้าย โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามจากผูข้ายสินคา้ใน
กิจกรรมถนนคนเดิน จ านวน 200 ตวัอยา่ง ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา



33 

ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย วิธี Rating Scale และ วิธี Bidding Games Question ผลการศึกษาดา้น
ความพึงพอใจในกิจกรรมถนนคนเดินในด้านต่าง ๆ พบว่า ผูข้ายมีความพึงพอใจในดา้นวนัและ
เวลาในการจดักิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในดา้นการจดักิจกรรมในช่วงเทศกาล 
ความพึงพอใจในด้านการจดักิจกรรมช่วงเทศกาล ความพึงพอใจในด้านการได้รับโอกาสแสดง
ความคิดเห็นของผูข้าย ความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ความพึงพอใจในด้านส่ิงแวดล้อม  
ความพึงพอใจในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก ตามล าดบั  
 เอกลักษณ์ อริยวัจน์ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเท่ียวสวน
สัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของนักท่องเท่ียวไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวและทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสวนสัตวเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี และศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกเท่ียวชมสวนสัตวเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออก
แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 
ตวัอยา่ง และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ดว้ย
แบบจ าลองโลจิต ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเท่ียวสวนสัตว์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมากข้ึน ถ้านักท่องเท่ียวมีรายได้สูงข้ึน มีการศึกษาสูงข้ึน มีระยะเวลาการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ยาวนานข้ึน ส่วนนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกเท่ียวชมสวนสัตว์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีน้อยลงหากมีอายุมากข้ึน และเพศของนักท่องเท่ียวไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเท่ียวสวนสัตวเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  
 นรินทิพย์ ศรีชัย (2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการ
ท่องเท่ียวโฮมสเตย์ ในอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวในจังหวดัสมุทรสงคราม และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการ
ใหบ้ริการท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม รวมถึงศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการโฮมสเตยใ์นอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยใช ้แบบส ารวจส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว แบบส ารวจทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว แบบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
โฮมสเตยใ์นอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 10 ตวัอยา่ง และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์จ  านวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า 
F-test และวิธีของ  LSD (Leastest Significant Difference’s Method) ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบ
โดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าโฮมสเตยส่์วนใหญ่ในอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงโฮมสเตย์นัน่มีท่ีพกัให้นักท่องเท่ียวไดเ้ลือกหลายระดบั ตั้งแต่ระบบ
โฮมสเตยแ์บบดั้งเดิมจนถึงแบบโฮมสเตยก่ึ์งรีสอร์ท ลกัษณะจุดเด่นของโฮมสเตยจ์ะเน้นในเร่ือง
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บา้นพกัท่ีอยูริ่มน ้า ส าหรับกิจกรรมท่ีเป็นจุดเด่นส าหรับนกัท่องเท่ียวคือ การเท่ียวชมห่ิงห้อยในเวลา
กลางคืน และผูป้ระกอบการต้องการพฒันาโฮมสเตย์ในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกและ
กิจกรรม และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์โดยรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก 
 ทวลีาภ รัตนราช (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ต่อการท่องเท่ียวเชิงสัมผสัวฒันธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อาเภอพะโต๊ะ 
จงัหวดัชุมพร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงสัมผสัวฒันธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ์ชุมชนบา้นคลองเรือ อ าเภอพะ
โต๊ะ จงัหวดัชุมพร โดยใช้แบบสอบถามถามนักท่องเท่ียวชาวไทยจานวน 315 ตวัอย่าง และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ค่า t-test ค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance: One – way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s 
least significance difference: L.S.D) ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีท่องเท่ียวเชิงสัมผสั
วฒันธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อ า เภอพะโต๊ะ มีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงสัมผสัวฒันธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ์ชุมชนบา้นคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดั
ชุมพร โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพศและระดับการศึกษาไม่มีผลความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงสัมผสัวฒันธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ์ชุมชนบา้นคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะจงัหวดัชุมพร 
แต่อายุและระดบัรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงสัมผสัวฒันธรรมใน
รูปแบบโฮมสเตย ์ชุมชนบา้นคลองเรือ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร 
 สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจกลบัมาเท่ียว
ประเทศไทยซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีวตัถุประสงคป์ระสงค ์เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะและ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวประเทศไทยระหวา่งกลุ่ม
ท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยเป็นคร้ังแรกและกลุ่มท่ีเดินทางมาเท่ียวซ ้ า เปรียบเทียบลกัษณะและ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซ ้ า ระหว่างกลุ่มท่ีมาเท่ียว 1 คร้ัง และกลุ่มท่ีมา
เท่ียวมากกว่า 1 คร้ังในรอบหน่ึงปี และปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า โดยการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวประเทศไทย จากโครงการการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการท่ี
ย ัง่ยืนในลุ่มแม่น ้ าโขง ปีท่ี 4 จ  านวน 4,268 ตวัอย่าง โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียและ
สัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มด้วยวิธีการทางสถิติ และใช้แบบจ าลอง Ordered Logit ผล
การศึกษาพบวา่  ลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่มท่ีมาเท่ียว 1 คร้ัง และกลุ่มท่ีมา
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เท่ียวมากกวา่ 1 คร้ัง ส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมาเท่ียวคร้ังแรก และกลุ่มท่ีมาเท่ียว
ซ ้ า ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสในการกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า พบว่า ตวัแปร
ด้านอายุ รายได้ ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ความคุ้มค่ากบัเวลาท่ีใช้ไป ความยินดีท่ีจะจ่ายเพื่อ
กลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง และการไดรั้บความพึงพอใจมากกว่าท่ีคาดไว ้จะท าให้โอกาสในการกลบัมา
เท่ียวประเทศไทยมีมากข้ึน ในขณะท่ีตวัแปรการมีภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย การศึกษาตั้งแต่
ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป และการประกอบอาชีพอิสระ ท าให้โอกาสในการกลบัมาเท่ียวประเทศไทย
ลดลง และมีเพียงตวัแปรเพศท่ีไม่มีอิทธิพลต่อโอกาสในการกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า 

 
2.3 สรุปเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จงัหวดั
ล าปาง อาจจะแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางแรก เป็นการศึกษาประเภทและลกัษณะของ
กิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง เช่น งานวิจยัของ ธัญ กาญจน์วฒันานนท์ (2547) 
งานวิจยัของ ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และรุจิยา มุสิกะลกัษณ์ (2547) และงานวิจยัของวชัรีวรรณ 
ศศิผลิน (2549) ส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาการประเมินตวัช้ีวดัและระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง เช่น งานวิจยัของพูลศิริ กลายสุข (2549) และส่วนท่ี
สาม เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง เช่น งานวิจยัของเป่ียมรัก ฉตัรธนาเสนีย ์(2546) งานวิจยัของทวีศกัด์ิ คล่องวฒันกิจ 
(2548) งานวจิยัของพลูศิริ กลายสุข (2549) และงานวจิยัของเอกลกัษณ์ อริยวจัน์ (2549) 

 การวิเคราะห์ในส่วนแรก การศึกษาประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ จงัหวดัล าปาง ไดมี้การรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอา้งอิงมาในขา้งตน้ มี
วธีิการ คือ การวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
 การวเิคราะห์ในส่วนท่ีสอง การศึกษาการประเมินตวัช้ีวดัและระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง ไดมี้การรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีอา้งอิงมาในขา้งตน้ โดยสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี ดา้นสินคา้ ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร และดา้น
สาธารณูปโภค โดยตวัช้ีวดัเหล่าน้ีไดจ้ะกล่าวต่อไปในบทท่ี 3 และมีวิธีการ คือ การวิเคราะห์เชิง
พรรณนาโดยอาศยัสถิติเชิงพรรณนาประกอบ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 การวเิคราะห์ในส่วนท่ีสาม การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง มีวิธีการ คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยอาศยัสถิติเชิง
พรรณนาประกอบ สามารถแบ่งออกเป็น 3 วธีิการดว้ยกนัคือ วธีิแรก เป็นการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor 
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Analysis) วิธีท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Logit และวิธีท่ีสาม เป็นการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Ordered Logit ซ่ึงในแต่ละวธีิมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วิธีการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เป็นเทคนิคการจดักลุ่ม หรือรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัไวใ้นปัจจยัเดียวกนั ตวัแปรท่ีอยู่ในปัจจยัเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัมาก โดย
ความสัมพนัธ์นั้นอาจเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงขา้มกนัก็ได ้ซ่ึงในการวิเคราะห์น้ีสามารถ
ท าให้ทราบว่าองค์ประกอบแต่องค์ประกอบประกอบด้วยตวัแปรอะไรบา้ง และตวัแปรแต่ละตวั
แปรควรมีน ้าหนกัหรือมีอตัราความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบมากนอ้ยเพียงใด แต่วิธีการน้ีมีขอ้จ ากดั
คือ ควรใชข้นาดตวัอยา่งให้สอดคลอ้งกบัหลกัการคิดขนาดตวัอยา่งตามหลกัสถิติ และขอ้มูลตอ้งมี
ระดบัการวดัประเภทมาตราอนัตรภาค และมาตราส่วน ส่วนตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัแบบกลุ่ม ตอ้ง
ท าใหเ้ป็นตวัแปรหุ่นก่อน นอกจากน้ีลกัษณะขอ้มูลตอ้งมีการกระจายเป็นโคง้ปกติ 
 วธีิการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Logit เป็นแบบจ าลองท่ีพฒันามาจากแบบจ าลอง 
Logit โดยแบบจ าลอง logit เป็นหน่ึงในแบบจ าลองแบบสองทางเลือก (Binary Choice Model) ซ่ึง
จะมีลักษณะใกล้เคียงกับแบบจ าลอง Probit คือ เป็นหน่ึงในแบบจ าลองท่ีใช้หาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามซ่ึงมีค่าเพียงสองค่าคือ 0 และ 1 นอกจากน้ีในแบบจ าลอง Logit 
ไดมี้การใชห้ลกัการของความน่าจะเป็นเขา้มาวิเคราะห์เช่นเดียวกบัแบบจ าลอง Probit แต่เง่ือนไข
บางส่วนของแบบจ าลองจะแตกต่างกนั ในแบบจ าลอง Logit นั้นจะพิจารณากลุ่มขอ้มูลท่ีมีการ
กระจายของขอ้มูลท่ีเท่ากนั แต่ในแบบจ าลอง Probit นั้นจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตวัแปรแฝง
ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
 ในส่วนของแบบจ าลอง Ordered Logit นั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไปจากแบบจ าลอง 
Logit คือ ในแบบจ าลอง Ordered Logit จะมีทางเลือกมากกวา่ 2 ทางเลือกข้ึนไป และในแต่ละล าดบั
ทางเลือกนั้นจะมีการแสดงความหมายในแต่ละทางเลือกท่ีแน่นอน โดยจะแสดงความน่าจะเป็นใน
แต่ละผลลพัธ์หกัออกจากความน่าจะเป็นสะสม ใน Ordered Logit นั้น Y จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรแฝงท่ี
มีค่าเป็นบวก (Positive) คือ ค่า 0, 1, …, n 
 เน่ืองจากการศึกษาการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า 
จงัหวดัล าปาง นั้น ความส าเร็จของการจดักิจกรรมมีการประเมินออกเป็นล าดบั คือ 0 ถึง 4 ดงันั้น 
วิธีท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงควรเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ แบบจ าลอง Ordered 
Logit แต่เพื่อความสมบรูณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยจึงได้เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
แบบจ าลอง Ordered Probit จากนั้นท าการเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสม (Selection Model) โดย
พิจารณาจากค่า AIC และ BIC และน าผลท่ีไดม้าตีความหมายโดยใชก้ารวิเคราะห์ผลกระทบส่วน
เพิ่ม (Marginal Effect) ซ่ึงการวเิคราะห์น้ีจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 3  


