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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 

ไดมี้การน าแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ คือ แบบจ าลอง Ordered Probit และแบบจ าลอง Ordered 
Logit มาประยุกต์ใช้ในการหาค่าระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง โดยมีกรอบแนวคิด แผนการด าเนินการ ขอบเขต และวธีิวจิยัดงัต่อไปน้ี  
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาไดด้งัน้ี โดย
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 แสดงถึงลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมถนนคนเดิน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความบ่อยในการเขา้
ร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน  

ส่วนท่ี 2 แสดงถึงการจดักิจกรรมถนนคนเดิน ตามแนวคิดของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน (ระ
วิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, 2546) ไดก้ล่าวถึงรูปลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินวา่เป็นกิจกรรมท่ีมี
ความยืดหยุ่น โดยเน้นให้เกิดความสอดคลอ้งกบัชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน แลว้ยงัเป็น
การส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมในพื้นท่ี โดยกิจกรรมท่ีไดมี้การจดัแสดงสาธิตนั้นมีทั้งงานแสดง
ทางวฒันธรรม ดนตรี งานศิลปะ งานฝีมือ หัตถกรรม หัตถศิลป์ ฯลฯ กิจกรรมเหล่าน้ีไดน้ ามาซ่ึง
การกิจกรรมท่ีส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และกิจกรรมท่ีส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชุมชน ดงันั้นสามารถ
จ าแนกการจดักิจกรรมถนนคนเดินออกไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นสินคา้ (2) ดา้นสถานท่ี (3) ดา้น
บุคลากร และ (4) ดา้นสาธารณูปโภค  

ส่วนท่ี 3 แสดงถึงเกณฑ์และตวัช้ีวดัความส าเร็จ ตามแนวคิดการประเมินผลโครงการ (สมพิศ 
สุขแสน, 2545) ไดก้ล่าววา่การประเมินผลโครงการนั้นจะตอ้งมีเกณฑ์และตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จ
ของโครงการให้ทราบ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้เกณฑ์และตวัช้ีวดั ดงัน้ี (1) เกณฑ์ความ
พอเพียง (Adequacy) (2) เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) (3) เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) (4) 
เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) (5) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ (6) เกณฑ์ความย ัง่ยืน 
Sustainability)  
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การประเมนิความส าเร็จของการจดักจิกรรมถนนคนเดนิ กาดกองต้า จงัหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทัว่ไปของผู้เข้าร่วมในกจิกรรม 
- เพศ    
- อาย ุ    
- ภูมิล าเนา   
- สถานภาพการสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ความบ่อยในการเขา้ร่วมใน

กิจกรรม 

 

การจดักจิกรรมถนนคนเดนิ 
ด้านสินค้า 

- สินคา้อุปโภค 
- สินคา้บริโภค 

ด้านสถานที ่
- เวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีน 
- สะพานรัษฎาภิเศก 

ด้านบุคลากร 
- พอ่คา้และแม่คา้ 
- เจา้หนา้ท่ี 

ด้านสาธารณูปโภค 
- หอ้งน ้ าสาธารณะ 
- แสงสวา่งของไฟฟ้า 
- ท่ีจอดรถ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความส าเร็จของการจดั 
กจิกรรมถนนคนเดนิ 

 4 = ระดบัดีมาก 
 3 = ระดบัดี 
 2 = ระดบัปานกลาง 
 1 = ระดบัแย ่
 0 = ระดบัแยม่าก 

เกณฑ์และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
- เกณฑค์วามพอเพียง (Adequacy) 
- เกณฑค์วามพึงพอใจ (Satisfaction) 
- เกณฑค์วามเป็นธรรม (Equity) 
- เกณฑป์ระสิทธิผล (Effectiveness) 
- เกณฑป์ระสิทธิภาพ (Efficiency) 
- เกณฑค์วามยัง่ยนื (Sustainability) 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ส่วนท่ี 4 แสดงถึงระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน มีลกัษณะเป็นล าดบัท่ีมีค่า       
0, 1, 2, 3, 4 กล่าวคือ 0 หมายถึง ระดบัแยม่าก 1 หมายถึง ระดบัแย ่2 หมายถึง ระดบัปานกลาง 3 
หมายถึง ระดบัดี และ 4 หมายถึง ระดบัดีมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ในการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง ไดมี้การน าเอาเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ท่ีไดร้วบรวมจาก
ทฤษฎีและงานวจิยัต่าง ๆ มาหาค่าเฉล่ีย เพื่อหาค่าระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน
กาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง โดยไดมี้การน าแบบจ าลองทางเศรษฐมิติคือ แบบจ าลอง Ordered Probit 
และแบบจ าลอง Ordered Logit มาประยุกต์ใช้ในการหาค่าระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
 
ตารางที ่3.1 ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เกณฑ์ อ้างองิ 

ด้านสินค้าอุปโภค 
1. สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 
ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

พลูศิริ กลายสุข (2549) 

2. สินคา้มีคุณภาพ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

พลูศิริ กลายสุข (2549) 

3. สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

พลูศิริ กลายสุข (2549) 

4. ราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ
และปริมาณ 

ความเป็นธรรม (Equity) พลูศิริ กลายสุข (2549) 

5. การรับประกนั/รับเปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้
มีปัญหา 

ความเป็นธรรม (Equity) พลูศิริ กลายสุข (2549) 

ด้านสินค้าบริโภค 
6. อาหารและเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือกหลากหลาย

ประเภท 
ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

พลูศิริ กลายสุข (2549) 

7. อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั
ตามมาตรฐาน 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

เอกลกัษณ์ อริยวจัน์ 
(2549) 

8. อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมี
ความสะอาดปลอดภยัตามมาตรฐาน 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ทวลีาภ รัตนราช 
(2553) 

9. ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 

ความเป็นธรรม (Equity) พลูศิริ กลายสุข (2549) 

10. อาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี 
 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ปทุมพร แกว้ค า 
(2548) 

ทีม่า : จากการรวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เกณฑ์ อ้างองิ 

ด้านสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจนี และสะพานรัษฎาภิเศก 
1. สถาปัตยกรรมมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั 
ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ทวลีาภ รัตนราช (2553) 

2. สถานท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ธีรวฒัน์ บุตตะโยธี 
(2551) 

3. ประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของ
สถาปัตยกรรมมีความดึงดูดใจ 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และ 
ความยัง่ยนื 
(Sustainability) 

ทวลีาภ รัตนราช (2553) 

4. สภาพพ้ืนท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน ความยัง่ยนื 
(Sustainability) 

ทวลีาภ รัตนราช (2553) 

ด้านเวทกีารแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น 
5. ศิลปิน/วงดนตรีมีความสามารถในการแสดง ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 
ทวศีกัด์ิ คล่องวฒันกิจ 
(2548) 

6. ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/วงดนตรีมีความ 
ดึงดูดใจ 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ทวศีกัด์ิ คล่องวฒันกิจ 
(2548) 

7. สภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศ
ในการชมการแสดง 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ทวศีกัด์ิ คล่องวฒันกิจ 
(2548) 

ด้านบุคลากร  
8. พอ่คา้และแม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวั

สินคา้ 
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

กลัยารัตน์ คงพิบูลยกิ์จ 
(2549) 

9. พอ่คา้และแม่คา้มีอธัยาศยัไมตรีดี ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

เป่ียมรัก ฉตัรธนาเสนีย ์
(2546) 

10. พอ่คา้และแม่คา้มีความพร้อมและเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

นรินทิพย ์ศรีชยั  
(2551) 

11. เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ความพอเพียง (Adequacy) ธีรวฒัน์ บุตตะโยธี 
(2551) 

12. เจา้หนา้ท่ีมีความมีอธัยาศยัไมตรีดี 
 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ธญั กาญจน์วฒันานนท ์
(2547) 

ทีม่า : จากการรวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เกณฑ์ อ้างองิ 

ด้านสาธารณูปโภค 
1. ความเพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า ความพอเพียง (Adequacy) ธญั กาญจน์วฒันานนท ์

(2547) 
2. ความเพียงพอของหอ้งน ้ าสาธารณะ 

 
ความพอเพียง (Adequacy) สุกิจ วงศปั์นงา้ว (2548) 

3. ความเพียงพอของท่ีจอดรถ ความพอเพียง (Adequacy) กลัยารัตน์ คงพิบูลยกิ์จ 
(2549) 

ทีม่า : จากการรวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน )( ijx  โดยพิจารณาจาก

ตวัช้ีวดัความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ ดงัแบบจ าลองต่อไปน้ี 
      

),...,,,,,,,,,,( 621 xxxOFTENINCOMEJOBEDUMARRHOMEAGESEXfYi 

 

 สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 iiiiiii JOBEDUHOMEMARRAGESEXY 6543210 
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ijijii xOFTENINCOME      (3.1) 

 

โดยท่ี iY   คือ ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินท่ีประเมิน 
    โดยผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i  
 0   คือ ค่าคงท่ี 
 81     คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม 
 iSEX    คือ เพศของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i 
 iAGE    คือ อายขุองผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i (ปี)  
 iMARR  คือ สถานภาพการสมรสของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i  
 iHOME  คือ ภูมิล าเนาของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i (จงัหวดั) 
 iEDU    คือ ระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i 
 iJOB    คือ อาชีพหลกัของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i  
 iINCOME  คือ รายไดข้องผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนเท่ี i (บาทต่อเดือน) 
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 iOFTEN  คือ ความบ่อยในการเขา้ร่วมในกิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i 
 ij    คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
  1x    คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสินคา้อุปโภค 
  2x     คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสินคา้บริโภค 
  3x    คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคาร 
    ตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก 
  4x    คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  5x     คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นบุคลากร  
  6x    คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสาธารณูปโภค 
  
3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาทศันคติและขอ้คิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งในการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
ดงันั้นเพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคจึ์งตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูเ้ขา้ร่วมใน
กิจกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว จ านวน 200 ตวัอย่าง และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ จ  านวน 
200 ตวัอย่าง รวมทั้งส้ิน จ านวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีจดักิจกรรมถนนคนเดินในชุมชน
กองตา้ เร่ิมตั้งแต่เชิงสะพานรัษฎาภิเศก ยาวมาเร่ือย ๆ จนสุดปลายถนนบริเวณของอาคารฟองหลี 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ระหวา่งทางยงัมีตรอกซอยแยกไปอีกประมาณ 4-5 ซอย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอยู่
ในความดูแลของคนในชุมชนหรือคณะบริหารจดัการกาดกองตา้ รวมถึงการสัมภาษณ์ผูด้  าเนินงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ นายเกียรติชยั มานะศิลป์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการกาดกองตา้ 

 3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
ถนนคนเดินกองตา้ ซ่ึงไดม้าจากการคน้ควา้จากบทความ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพรั์ฐบาล เช่น จุล
สารการท่องเท่ียว รายงานประจ าปีของการท่องเท่ียวแหงประเทศไทย วิทยานิพนธ์ ตลอดจน
หนงัสือพิมพฉ์บบัต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและการประเมินโครงการ ทั้งน้ีเพื่อใช้
สนบัสนุนการการด าเนินการวจิยัเชิงส ารวจใหส้มบูรณ์แบบมากข้ึน 
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3.3 วธีิการศึกษา วธีิวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ เทคนิคท่ีใช้ในการวิจยั การก าหนด
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การด าเนินการวิจยั 
สถิติส าหรับงานวจิยั และ การวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสามารถแยกอธิบายไดด้งัน้ี 

3.3.1 เทคนิคทีใ่ช้ในการวจัิย 
เทคนิคท่ีใชใ้นการวิจยั คือการใชว้ิธีการวิจยัเชิงประจกัษ ์โดยการรวบรวมขอ้มูลขั้นตน้

เชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะ

ทัว่ไปของขอ้มูลท่ีท าการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ในถนนคนเดินกาดกองตา้ ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จากตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของการกิจกรรม ในรูปของค่าร้อยละและการแจกแจงความถ่ี รวมถึงขอ้มูลประเภทและ
ลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 

การทดสอบสมมติฐานของการศึกษาคร้ังน้ี ทดสอบโดยการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระดบัความส าเร็จและตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Probit และแบบจ าลอง Ordered Logit เน่ืองจากระดบัความส าเร็จ
เป็นตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพหลายทางเลือก และมีลกัษณะเป็นล าดบัท่ีมีค่า 0, 1, 2, 3, 4 
ซ่ึงสามารถแปรความหมายได ้ดงัน้ี ระดบัความส าเร็จเท่ากบั 0 หมายถึง แยม่าก ระดบัความส าเร็จ
เท่ากบั 1 หมายถึง แย่ ระดบัความส าเร็จเท่ากบั 2 หมายถึง ปานกลาง ระดบัความส าเร็จเท่ากบั 3 
หมายถึง ดี และระดบัความส าเร็จเท่ากบั 4 หมายถึง ดีมาก จากนั้นท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบดว้ย 
Model Selection รวมถึงการวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 

3.3.2 การก าหนดประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมถนนคนเดิน จงัหวดัล าปาง 

ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั จึงมีการใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในงานวจิยัดงัน้ี 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูเ้ข้าร่วมในกิจกรรมถนนคนเดิน จงัหวดัล าปาง 

ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั ดงันั้นการวิจยั
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คร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดจ านวนตวัอย่างจากสูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยอาศยัสูตร 
Cochran (1953) ดงัน้ี 

 

2

2

(1 )p p Z
n

e


        (3.2) 

 
เม่ือ n  แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 
 p  แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าหนด 
 Z  แทน  ระดบัความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนด 
 e  แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมใหเ้กิดข้ึน 
 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดใหส้ัดส่วนของประชากรหรือค่า p ให้มีค่าเท่ากบั 0.50 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือค่า Z  ท่ีร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนหรือค่า e  ไม่เกิน
ร้อยละ 5 (โดยท่ีค่า Z  มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%) ดงันั้นจึงสามารถค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

  แทนค่า  n = 
2

2

05.0

)96.1)(5.01)(5.0(   

     = 385 คน 
 

จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้คือ 385 คนและเพื่อความน่าเช่ือถือในงานวิจยัคร้ังน้ีจึงได้
มีการปรับจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 ตวัอยา่ง 

ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 ตวัอย่าง ได้แบ่ง
ออกเป็น นักท่องเท่ียว จ านวน 200 ตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
sampling) และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ 200 ตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

3.3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมี

ผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัความส าเร็จในดา้น
ต่าง ๆ โดยในการออกแบบสอบถามนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คือ ค าช้ีแจงและรายละเอียดส าหรับการตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความบ่อยในการเขา้ร่วมกิจกรรม  
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ส่วนท่ี 3 คือ ทศันคติและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ถนนคนเดิน จงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร และดา้นสาธารณูปโภค 

3.3.4 การด าเนินการวจัิย 
ในขั้ นตอนของการด าเนินการวิจัย จะท าโดยการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บ

แบบสอบถามจากผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมถนนคนเดิน จงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว จ านวน 200 
ชุด โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
200 ชุด โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูเ้ก็บแบบสอบถามจะมีการ
ลงพื้นท่ีไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลงัจากนั้น
เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะน าขอ้มูลมาท าการประมวลผลและวเิคราะห์ผลการศึกษา 

3.3.5 สถิติส าหรับงานวจัิย 
1. ในการศึกษาขอ้มูลขั้นตน้จะท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่ออธิบายถึงลกัษณะ

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง
ความถ่ีและร้อยละ รวมถึงการอธิบายประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 

2. ในการศึกษาถึงตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จะ
ใชแ้บบวดัเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยน าเสนอในรูปแบบตารางความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงวิธีน้ีวดัโดยการก าหนดความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมเป็น 5 ช่วง 
หรือ 5 ระดบั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 0 หมายถึง ระดบัแยม่าก 1 หมายถึง ระดบัแย ่2 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
3 หมายถึง ระดบัดี และ 4 หมายถึง ระดบัดีมาก  

ในการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดั
ล าปาง จะท าการรวบรวมคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดัมาหาค่าเฉล่ีย และน าค่าเฉล่ียมาแปรผล ดงัน้ี 

 ช่วงคะแนนเฉล่ีย    ระดบัความส าเร็จ 
 3.51 – 4.00     ดีมาก 
 2.51 – 3.50     ดี 
 1.51 – 2.50     ปานกลาง 
 0.51 – 1.50     แย ่
 0.00 – 0.50     แยม่าก 
3. ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด

กองตา้ จงัหวดัล าปาง โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Logit และแบบจ าลอง Ordered Probit เพื่อท า
ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคน
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เดินกาดกองตา้ จากนั้นท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย Model Selection รวมถึงการวิเคราะห์
ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 

3.3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามในกลุ่มตวัอยา่ง จะ

มีขั้นตอนในการวเิคราะห์ทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

และตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคน
เดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง  

2. การวิเคราะห์การประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้
จงัหวดัล าปาง โดยการใช้แบบจ าลอง Ordered Probit และแบบจ าลอง Ordered Logit เพื่อท าให้
ทราบถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปร ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ถนนคนเดิน ดงัต่อไปน้ี ดา้นสินคา้ ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร และดา้นสาธารณูปโภค  

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดั

ล าปาง )( ijx  โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นต่าง ๆ ดงัแบบจ าลองต่อไปน้ี 
,,,,,,,,( OFTENINCOMEJOBEDUHOMEMARRAGESEXfYi   

    ),.....,, 621 iii xxx  
 
สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

iiiiiii JOBEDUHOMEMARRAGESEXY 6543210  
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ijijii xOFTENINCOME     (3.3) 

 
โดยท่ี iY  คือ ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินท่ีประเมินโดยผูเ้ขา้ร่วม
   ในกิจกรรมคนท่ี i  
   iY = 4 หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่มีกิจกรรม 
    เป็นไปตามตวัช้ีวดัความส าเร็จในระดบัดีมาก 
   iY = 3 หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่มีกิจกรรม 
    เป็นไปตามตวัช้ีวดัความส าเร็จในระดบัระดบัดี 
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   iY = 2 หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่มีกิจกรรม 
    เป็นไปตามตวัช้ีวดัความส าเร็จในระดบัปานกลาง 
   iY = 1 หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่มีกิจกรรม 
    เป็นไปตามตวัช้ีวดัความส าเร็จในระดบั ระดบัแย ่
   iY = 0 หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่มีกิจกรรม 
    เป็นไปตามตวัช้ีวดัความส าเร็จในระดบัแย ่
 0  คือ ค่าคงท่ี 
       81    คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัทัว่ไปเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม 
 iSEX  คือ เพศของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i 
   iSEX  = 1 คือ เพศหญิง 
   iSEX  = 0 คือ เพศชาย 
 iAGE  คือ อายขุองผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมท่ี i (ปี) 
          iMARR   คือ  สถานภาพการสมรสของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i 
   M1 = 1 คือ สถานภาพโสด 
    = 0 คือ สถานภาพอ่ืน ๆ 
   M2 = 1 คือ สถานภาพสมรส 
    = 0 คือ สถานภาพอ่ืน ๆ 
   M3 = 1 คือ สถานภาพหมา้ย 
    = 0 คือ สถานภาพอ่ืน ๆ 
   M4 = 1 คือ สถานภาพอยา่ร้าง 
    = 0 คือ สถานภาพอ่ืน ๆ 
         iHOME   คือ ภูมิล าเนาของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i  
   H1 = 1 คือ จงัหวดัล าปาง 
    = 0 คือ จงัหวดัอ่ืน ๆ 
   H2 = 1 คือ จงัหวดัใกลเ้คียง (เชียงใหม่ ล าพนู) 
    = 0 คือ จงัหวดัอ่ืน ๆ 
   H3 = 1 คือ กรุงเทพมหานคร 
    = 0 คือ จงัหวดัอ่ืน ๆ 
   H4 = 1 คือ จงัหวดัอ่ืน ๆ (ระบุ) 
    = 0 คือ จงัหวดัอ่ืน ๆ 
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iEDU   คือ  ระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i 
   iEDU  = 1 คือ ประถมศึกษา 
   iEDU  = 2 คือ มธัยมศึกษาตอนตน้ 
   iEDU  = 3 คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   iEDU  = 4 คือ อนุปริญญา/ปวส. 
   iEDU  = 5 คือ ปริญญาตรี 
   iEDU  = 6 คือ สูงกวา่ปริญญาตรี 
 iJOB  คือ อาชีพหลกัของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i 
   J1 = 1 คือ นกัเรียน/นกัศึกษา 
    = 0 คือ อาชีพอ่ืน ๆ 
   J2 = 1 คือ พนกังานบริษทัเอกชน 
    = 0 คือ อาชีพอ่ืน ๆ 
   J3 = 1 คือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
    = 0 คือ อาชีพอ่ืน ๆ 
   J4 = 1 คือ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
    = 0 คือ อาชีพอ่ืน ๆ 
   J5 = 1 คือ รับร้างทัว่ไป 
    = 0 คือ อาชีพอ่ืน ๆ 
   J6 = 1 คือ แม่บา้น 
    = 0 คือ อาชีพอ่ืน ๆ 
    iINCOME   คือ รายไดข้องผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i (บาทต่อเดือน) 
       iOFTEN    คือ ความบ่อยในการเขา้ร่วมในกิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี i 
   iOFTEN  = 1 คือ เขา้ร่วมในกิจกรรมคร้ังแรก 
   iOFTEN  = 2 คือ ร่วมในกิจกรรม 2 คร้ัง 
   iOFTEN  = 3 คือ เขา้ร่วมในกิจกรรม 3 คร้ัง 
   iOFTEN  = 4 คือ เขา้ร่วมในกิจกรรม 4 คร้ัง ข้ึนไป 
 ij   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 
 



49 
 

 

  4 คือ ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ix  ท่ีมี 
   ตวัช้ีวดั j อยูใ่นระดบัดีมาก 
  3 คือ ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ix  ท่ีมี 
   ตวัช้ีวดั j อยูใ่นระดบัดี 
  2 คือ ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ix  ท่ีมี 
   ตวัช้ีวดั j อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1 คือ ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ix  ท่ีมี 
   ตวัช้ีวดั j อยูใ่นระดบัแย ่
  0 คือ ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคนท่ี i ประเมินวา่ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ix  ท่ีมี 
   ตวัช้ีวดั j อยูใ่นระดบัแยท่ี่สุด 
 
โดยท่ี 1x  คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จการจดักิจกรรมถนนคนเดินดา้นสินคา้อุปโภค ประกอบดว้ย 
  สินคา้ประเภทหตักรรม (ไมแ้กะสลกั เคร่ืองเงิน งานศิลปะ ผลิตภณัฑจ์ากผา้ และ
  ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษสา) สินคา้ประเภทแฟชัน่สมยันิยม สินคา้ประเภทของใช้
  ของตกแต่งบา้น และสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  11x  แสดงถึง สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
  12x  แสดงถึง สินคา้มีคุณภาพ 
  13x  แสดงถึง สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท  
  14x  แสดงถึง ราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 
  15x  แสดงถึง สินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืน ในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา 
 2x  คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินดา้นสินคา้บริโภค ไดแ้ก่  
  อาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  21x  แสดงถึง อาหารและเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 
  22x  แสดงถึง อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั 
  23x  แสดงถึง อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั 
  24x  แสดงถึง ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 
  25x  แสดงถึง อาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี  
 
   

ijx
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 3x  คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่ม
  อาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  31x  แสดงถึง สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
  32x  แสดงถึง สถานท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
  33x  แสดงถึง ประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมมีความดึงดูดใจ 
  34x  แสดงถึง สภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน 
 4x  คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินดา้น เวทีการแสดงวฒันธรรม
  ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  41x  แสดงถึง ศิลปิน/นกัแสดงมีความสามารถในการแสดง 
  42x  แสดงถึง ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ 
  43x  แสดงถึง สภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง 
 5x  คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย
  ปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  51x  แสดงถึง พอ่คา้และแม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวัสินคา้ 
  52x  แสดงถึง พอ่คา้และแม่คามีอธัยาศยัไมตรีดี 
  53x  แสดงถึง พอ่คา้และแม่คา้มีความพร้อมและเตม็ใจใหบ้ริการ 
  54x  แสดงถึง เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
  55x  แสดงถึง เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี 
 6x  คือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินดา้นสาธารณูปโภค  
  ประกอบดว้ย ปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  61x  แสดงถึง ความเพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า 
  62x  แสดงถึง ความเพียงพอของหอ้งน ้าสาธารณะ 
  63x  แสดงถึง ความเพียงพอของท่ีจอดรถ 
   

จากนั้นน าผลท่ีไดม้าตีความหมายโดยใชก้ารวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effect) ในการตีความหมายของค่าระดบัความส าเร็จท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง จะใช้วิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าผลกระทบส่วนเพิ่มของตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ )( ijx  ท่ีมีค่าต่อความน่าจะเป็นท่ีระดับความส าเร็จต่าง ๆ โดยในการพิจารณา
ผลกระทบส่วนเพิ่มจะพิจารณาจาก  
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 Marginal Effect (Y=0) = 
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 )0Pr(                            (3.4) 

 Marginal Effect (Y=1) = 
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 Marginal Effect (Y=4) = 
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