
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาการวิเคราะห์การประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา ดงัน้ี เพื่อศึกษาประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนน
คนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง เพื่อประเมินตวัช้ีวดัและระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีได้
จากการเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียว จ านวน 200 คน และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
จ านวน 200 คน รวมทั้งส้ิน 400 คน โดยท่ีผลการศึกษาท่ีได้ในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ผลศึกษาประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
2) ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
3) ผลการศึกษาการประเมินตวัช้ีวดัและระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด

กองตา้ จงัหวดัล าปาง 
4) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด กองตา้ 

จงัหวดัล าปาง 
 
4.1 ผลการศึกษาประเภทและลกัษณะของกจิกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวดัล าปาง 
 

 ผลการศึกษาประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง จะท าการ
วเิคราะห์ขอ้ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดด้งัน้ี 

รูปแบบและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกิจกรรมถนนคนเดินท่ีจดัข้ึนบนถนนคนเดินกาด
กองตา้ เป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ โดยเนน้ให้เกิดความสอดคลอ้งกบัชุมชน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แลว้ยงัเป็นการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้นไปดว้ย 
โดยกิจกรรมท่ีไดมี้การจดัแสดงสาธิตนั้นไม่ว่าจะงานแสดงทางวฒันธรรม ดนตรี งานศิลปะ งาน
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ฝีมือ หตัถกรรม ฯลฯ ลว้นไดส้ร้างความน่าสนใจและดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวสนใจในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ท่ีมีการจดัแสดงในถนนคนเดิน โดยลกัษณะและรูปแบบของกิจกรรมในถนนคนเดิน มีดงัน้ี 
 

4.1.1. กจิกรรมทีส่่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรม 
(1) เวทกีารแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น  

ในถนนคนเดินจะมีเวทีการแสดง เพื่อแสดงให้นักท่องเท่ียวดู และแสดงถึง
เอกลกัษณ์ของชุมชนและทอ้งถ่ินนั้น ๆ โดยเวทีท่ีใช้จดัแสดงในถนนคนเดินนั้นมี 2 เวที ซ่ึงแต่ละ
เวทีจะมีการแสดงในแต่ละวนั โดยกิจกรรมท่ีเขา้มาแสดงในถนนคนเดินนั้นได้รับการติดต่อขอ
มาร่วมแสดงในถนนคนเดิน ประกอบดว้ย การเล่นดนตรีพื้นเมือง และการแสดงฟ้อนร า แสดงโดย
กลุ่มเด็ก ๆ และเยาวชน (จากการสัมภาษณ์) 

(2) หอศิลป์ล าปาง มูลนิธินิยม ปัทมะเสว ี 
ประวติัของเรือนไทยในกาดกองตา้หลงัน้ี เร่ิมจากเม่ือคร้ังท่ีนายจีนบุญ (บุญ บุญ

เจริญ) ไดม้าเดินทางเขา้มาสร้างหลกัปักฐานท่ีกาดกองตา้ในยุคธุรกิจท าไมเ้ฟ่ืองฟู ต่อมาไดส้ะสม
เงินทองจนมีความมัง่คัง่ และไดส้ร้างอาคารพาณิชยข้ึ์นมา ซ่ึงมีลวดลายท่ีความสวยงาม และอยูติ่ด
กบัอาคารฟองหลี ในปี พ.ศ. 2456 โดยเปิดเป็นร้านขายของใช้หลายอย่าง ทั้งสินคา้ของไทยและ
สินคา้จากจีน พม่า และทางยโุรป โดยเฉพาะจากองักฤษ 

นายจีนบุญแต่งงานกบันางหมู หญิงชาวล าปาง มีลูกทั้งหมด 7 คน หน่ึงในทายาท
ของท่านได้สมรสกบัขุนอุทานคดี ส่วนทายาทคนสุดทอ้ง คือ ทนายน้อม สุวสิน ตน้สกุลสุวสิน 
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองล าปาง ต่อมาคุณบุญมา ซ่ึงมีศกัด์ิเป็นหลาน ไดร้ื้อถอนอาคารดงักล่าวลง
ในปี พ.ศ. 2520 เพราะอาคารเร่ิมช ารุดตามกาลเวลา แต่ก็ไดน้ าส่วนประดบัของอาคารไมเ้ก่าทั้งหมด
มาก่อสร้างใหม่เป็นเรือนไทยทรงลา้นนาประยกุตอ์ยา่งสวยงาม 

ในปัจจุบนั เรือนไทยหลงัน้ีมีอายุเกือบ 100 ปี ไดรั้บการอนุรักษเ์ชิงสงวนรักษาใหม่
อีกคร้ังหน่ึง โดยมูลนิธินิยม ปัทมะเสว ีซ่ึงยงัคงรักษาความเก่าแก่และเอกลกัษณ์ไวอ้ยา่งครบถว้นใน
ฐานะท่ีเคยไดรั้บรางวลัสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2550 ประเภทอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ลา้นนา โดยกรรมาธิการสถาปนิกสยามลา้นนา เพื่อเปิดเป็นหอศิลป์ล าปาง มูลนิธินิยม ปัทมะเสว ี
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553  

หอศิลป์ล าปางเปิดกวา้งส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูส้นใจงานศิลปะทุก 
สาขา โดยไม่จ  ากดัวยั ไม่จ  ากดัเพศ ไม่จ  ากดัคุณวุฒิใด ๆ เป็นสถานท่ีแสดงออกทางความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในเชิงศิลป์ส าหรับศิลปิน นกัเรียน และนกัศึกษา ไดมี้พื้นท่ีแสดงผลงานท่ีตอ้งการจะ
ถ่ายทอดความรู้ความช านาญไปยงัเยาวชน หรือผูส้นใจ น าไปต่อยอดให้กวา้งขวางเป็นประโยชน์
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ต่อไป ท่ีส าคญัยงัเป็นศูนยร์วมงานศิลปะของลา้นนาท่ีหาโอกาสชมไดไ้ม่ง่ายนกั โดยหอศิลป์ล าปาง 
มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี เปิดให้เข้าชมโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งส้ิน ในวนัศุกร์ เปิดเวลา 
13.00-18.00 นาฬิกา และวนัเสาร์-อาทิตย ์เปิดเวลา 13.00-21.00 นาฬิกา (กิติศกัด์ิ เฮงษฎีกุล, 2552) 

(3) สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีน  
ชุมชนตลาดจีนมีอาคารอยู ่4 รูปแบบ ไดแ้ก่ เรือนปันหยา เรือนมะนิลา เรือนขนมปัง

ขิง และตึกฝร่ัง โดยลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนน้ี แตกต่างอยา่งส้ินเชิงจาก
เรือนพื้นถ่ินของคนล าปางทัว่ไป ซ่ึงนิยมปลูกสร้างดว้ยไมส้ัก เพราะหาไดง่้ายในสมยัท่ีไมส้ักทาง
ภาคเหนือยงัอุดมสมบูรณ์ บา้นจึงเป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูง มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองดินเผา มีชานเล่น
ระหว่างเรือน อาณาบริเวณกวา้งขวาง ร่มร่ืนดว้ยพรรณไมห้ลายชนิด ส่วนอาคารร้านคา้ยา่นตลาด
จีนไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น ทุกอาคารแทบจะสร้างชิดกนั หนัหนา้เขา้หาถนน เปิดหนา้ร้านเพื่อคา้ขาย และ
ยงัมีการน าอิฐและปูนมาใชใ้นการก่อสร้างดว้ย ท าใหมี้ความแข็งแรงทนทาน อาคารหลายหลงัจึงยงั
อยู่มาถึงทุกวนัน้ี และไดต้กทอดมาถึงทายาทรุ่นปัจจุบนั บางหลงัก็เปล่ียนกรรมสิทธ์ิไปจนไม่อาจ
สืบคน้ท่ีมาได้ อย่างไรก็ตามรูปแบบของอาคารทั้ง 4 รูปแบบ ได้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและ
ประวติัศาสตร์ รวมทั้งบรรยากาศของผูค้น และสินคา้ท่ีจ  าหน่ายหลากหลายชนิดให้ทั้งคนล าปาง
และนกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินในการชม โดยอาคารท่ีมีความส าคญัในชุมชนตลาดจีน มีดงัน้ี (กิติ
ศกัด์ิ เฮงษฎีกุล, 2552) 

1. บา้นสินานนท์ (สร้างในปี พ.ศ. 2462) ไดรั้บรางวลัอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม
ดีเด่น ปี 2548 ประเภทเคหสถานและบ้านเรือนเอกชน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

2. บา้นคมสัน (สร้างในปี พ.ศ. 2460)  
3. บา้นเลขท่ี 155 (สร้างราวปี พ.ศ. 2450)  
4. หอศิลป์ล าปาง (สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2471)  
5. บา้นแม่แดง (สร้างราวปี พ.ศ. 2461)  
6. บา้นเลขท่ี 210 (สร้างราวปี พ.ศ. 2455)  
7. บา้นทนายความ (สร้างราวปี พ.ศ. 2471)  
8. อาคารกาญจวงศ ์(สร้างราวปี พ.ศ. 2451)  
9. อาคารฟองหลี (สร้างในช่วงปี พ.ศ. 2434-2444) ได้รับรางวลัอนุรักษ์ศิลปะ

สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2551 ประเภทอาคารพาณิชย์ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
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10. อาคารหม่องโง่ยซ่ิน (สร้างราวปี พ.ศ. 2451) ได้รับรางวลัอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2550 ประเภทอาคารอนุรักษส์ถาปัตยกรรมลา้นนา จากกรรมาธิการลา้นนา 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์

11. อาคารเยยีนซีไทลี้กี (สร้างในปี พ.ศ. 2456)  
12. บา้นอนุรักษ ์(สร้างราวปี พ.ศ. 2456)  
13. ตึกแดง (สร้างในช่วง พ.ศ. 2461-2470) 

(4) สะพานรัษฎาภิเศก (กิติศกัด์ิ เฮงษฎีกุล, 2552) 
สะพานรัษฎาภิเศก ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง และ

อยู่ในส่วนของพื้นท่ีถนนคนเดินกาดกองตา้ สะพานน้ีได้แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นแรกเป็น
สะพานไมส้ร้างในสมยัเจา้บุญวาทยว์งษ์มานิต ซ่ึงเป็นเจา้ของนครล าปางองค ์โดยสร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2436 ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) รุ่นท่ีสองเป็น
สะพานไมเ้สริมเหล็ก ไม่มีหลกัฐานยืนยนัว่าสร้างเสร็จเม่ือใด และรุ่นท่ีสามสร้างเสร็จในปี พ.ศ.
2460 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาว และได้รับการซ่อมแซมบูรณะอย่างต่อเน่ืองมาถึง
ปัจจุบนั ท าให้รูปแบบสถาปัตยกรรมของสะพานไดต้ามรูปแบบเดิม เป็นส่ิงก่อสร้างของทอ้งถ่ินท่ี
อยู่สองฝ่ังแม่น ้ าวงัมาเป็นเวลา ถึง 95 ปี ดงันั้นสะพานรัษฎาภิเศกจึงเป็นสะพานท่ีมีคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภาพเหนือ และยงัแข็งแรงพอท่ีจะเปิดให้ทั้งคนและรถไดใ้ชส้ัญจรไปมาดว้ย
ความยาว 120 เมตร ในสมยัรัชกาลท่ี 5 สะพานรัษฎาภิเศกนบัเป็นสะพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ท า
ใหนึ้กถึงความยิ่งใหญ่ของแม่น ้ าวงัเม่ือในอดีต ซ่ึงกินพื้นท่ีไปถึงคอสะพาน และในปัจจุบนัน้ีความ
กวา้งของแม่น ้ าลดลงเหลือแค่สองโคง้ตรงกลางเท่านั้น แต่ด้วยรูปแบบของสะพานท่ีมีความงาม
เฉพาะตวั รวมถึงประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ และบรรยากาศท่ีสวยงาม จึงท าให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจ
ของทั้งคนล าปางและนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวชม 

 
4.1.2 กจิกรรมทีส่่งเสริมรายได้ให้กบัชุมชน 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชุมชน ไดแ้ก่ การเปิดให้คนในชุมชนสามารถจ าหน่าย
สินคา้ท่ีหน้าบา้นของตนได ้โดยท่ีไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และจากการท่ีสินคา้ท่ีน ามาวางขาย
ลว้นแต่มีความหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการจ าแนกลกัษณะสินคา้เพื่อง่ายแก่การท าความเขา้ใจใน
ภาพรวมของสินคา้ในถนนคนเดิน ดงัต่อไปน้ี (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 

สินค้าประเภทท่ี 1 สินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ของเล่น เคร่ืองดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ 
สินค้าประเภทน้ีจะได้รับความนิยม ความสนใจ จากการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เพราะสินค้า
ประเภทน้ีจะมีการสาธิตการท าไปดว้ย 
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สินคา้ประเภทท่ี 2 สินคา้จากผา้และผลิตภณัฑ์จากผา้ สินคา้ประเภทน้ีมีความสวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นบา้น โดยผา้นั้นจะเป็นผา้ฝ้าย ทั้งฝ้ายดิบและฝ้ายฟอก มีการตกแต่งลวดลาย
เพื่อความสวยงาม สินคา้ประเภทน้ีก็ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวอีกเช่นเดียวกนั 

สินคา้ประเภทท่ี 3 สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั เช่น ต่างหู ก าไล เข็มกลดั สร้อย ป่ินปัก
ผม ฯลฯ สินคา้ประเภทน้ีมีทั้งแบบท่ีท ามาจากธรรมชาติ คือ กะลามะพร้าว สัตวปี์กแข็ง เคร่ืองสาน 
เป็นตน้ 

สินคา้ประเภทท่ี 4 สินคา้ประเภทไมแ้กะสลกั สินคา้ประเภทน้ีจะไดรั้บความนิยม ความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็นอยา่งมาก ยิง่ผูค้า้รายใดมานัง่แกะสลกัให้ดูจะยิ่งมีผูส้นใจไปรุมดู
จ านวนมาก 

สินคา้ประเภทท่ี 5 สินคา้ประเภทศิลปะ ไดแ้ก่ ภาพวาดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชิวิตของ
ชาวลา้นนา ภาพเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมของชาวลา้นนา และอีกประเภทคือ ปูนป้ัน ดิน
ป้ันเป็นรูปต่าง ๆ 

สินคา้ประเภทท่ี 6 สินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา เช่น กระดาษห่อของขวญั 
โคมไปกระดาษสา การ์ดต่าง ๆ 

สินคา้ประเภทท่ี 7 สินคา้ประเภทเคร่ืองเงิน 
สินคา้ประเภทท่ี 8 สินค้าประเภทหัตถกรรม แบ่งออกเป็นจากไม ้เช่น เคร่ืองดนตรี

พื้นเมือง และจากเชือกถกั ซ่ึงน ามาท าเป็นกระเป๋า หมวก เส้ือ รองเทา้ ฯลฯ 
สินคา้ประเภทท่ี 9 สินค้าประเภทของตกแต่งบา้น เช่น โคมไฟ เทียนหอม เตาปรับ

อากาศ เป็นตน้ สินคา้ประเภทน้ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของตลาด 
สินคา้ประเภทท่ี 10 สินคา้ประเภทแฟชัน่สมยันิยม 
สินคา้ประเภทท่ี 11 สินคา้ประเภทของใชท้ัว่ไป สินคา้ราคาถูก 
สินคา้ประเภทท่ี 12 อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
4.2 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และความบ่อยในการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง
ความถ่ีและร้อยละ ไดด้งัน้ี  

เพศ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ สามารถจ าแนกตามเพศ พบวา่ จากนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศ
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หญิง โดยเป็นเพศชาย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 และเป็นเพศหญิง จ านวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.50 รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ทั้งหมด ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และเป็น
เพศชาย จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเพศ  

เพศ 
กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

ชาย 
117 

(58.50) 
72 

(36.00) 
189 

(47.25) 

หญิง 
83 

(41.50) 
128 

(64.00) 
211 

(52.75) 

รวม 
200 

(100.00) 
200 

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 
 

อายุ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ สามารถจ าแนกตามอาย ุพบวา่ จากนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.50 อายุระหวา่ง 31 - 40 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี จ  านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และอายุ 51 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั รวม
ทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ทั้งหมดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง         
31 - 40 ปี จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 21 - 30 ปี จ  านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.00 อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 อายุ 51 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และต ่ากว่า 20 ปี ข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
ตามล าดบั รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอาย ุ

ช่วงอายุ (ปี) 
กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
143 

(71.50) 
6 

(3.00) 
149 

(37.25) 

21 - 30 ปี 
37 

(18.50) 
46 

(23.00) 
83 

(20.75) 

31 - 40 ปี 
13 

(6.50) 
81 

(40.50) 
94 

(23.50) 

41 - 50 ปี 
6 

(3.00) 
39 

(19.50) 
45 

(11.25) 

51 ปี ข้ึนไป 
1 

(0.50) 
28 

(14.00) 
29 

(7.25) 

รวม 
200 

(100.00) 
200 

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรม

ถนนคนเดินกาดกองตา้ สามารถจ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ จากนกัท่องเท่ียวทั้งหมดส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 มีสถานภาพอยา่ร้าง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และมีสถานภาพ
หมา้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนผูป้ระกอบการ
ท่ีจ าหน่ายสินค้าทั้ งหมดส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 
รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีสถานภาพหมา้ย จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และมีสถานภาพอยา่ร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั รวม
ทั้งหมด จ านวน 200 คนดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสถานภาพ 

สถานภาพสมรส 
กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

โสด 
178  

(89.00) 
60  

(30.00) 
238 

 (59.50) 

สมรส 
17  

(8.50) 
112  

(56.00) 
129 

(32.25) 

หมา้ย 
2  

(1.00) 
15  

(7.50) 
17 

(4.25) 

อยา่ร้าง 
3  

(1.50) 
13  

(6.50) 
16 

(4.00) 

รวม 
200  

(100.00) 
200  

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
ภูมิล าเนา กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรมถนน

คนเดินกาดกองต้า สามารถจ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า จากนักท่องเท่ียวทั้ งหมดส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัล าปาง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ มีภูมิล าเนาอยูใ่น
จงัหวดัใกล้เคียง (เชียงใหม่ ล าพูน) จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 มีภูมิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้
ทั้งหมดส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัล าปาง จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมาคือ 
มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัใกลเ้คียง (เชียงใหม่ ล าพนู) จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีภูมิล าเนา
อยู่ในจงัหวดัอ่ืน ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบัรวม ทั้งหมด จ านวน 200 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามภูมิล าเนา 

ภูมลิ าเนา 
กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

จงัหวดัล าปาง 
175  

(87.50) 
153  

(76.50) 
328 

(82.00) 
จงัหวดัใกลเ้คียง (เชียงใหม่ 

ล าพนู) 
12  

(6.00) 
29  

(14.50) 
41 

(10.25) 

กรุงเทพมหานคร 
7  

(3.50) 
8  

(4.00) 
15 

(3.75) 

อ่ืน ๆ 
6  

(3.00) 
10  

(5.00) 
16 

(4.00) 

รวม 
200  

(100.00) 
200  

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 
 

ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรมถนน
คนเดินกาดกองตา้ สามารถจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ จากนกัท่องเท่ียวทั้งหมดส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ 
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.00 ระดบัอนุปริญญา/ปวส.จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
ตามล าดบั รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ทั้งหมดส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ระดบัประถมศึกษา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.50 ตามล าดบั ทั้งหมด จ านวน 200 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา 
กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

ประถมศึกษา 
7  

(3.50) 
33  

(16.50) 
40 

(10.00) 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
28  

(14.00) 
40  

(20.00) 
68 

(17.00) 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
84  

(42.00) 
32  

(16.00) 
116 

(29.00) 

อนุปริญญา/ปวส. 
13  

(6.50) 
49  

(24.50) 
62 

(15.50) 

ปริญญาตรี 
63 

 (31.50) 
43  

(21.50) 
106 

(26.50) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
5  

(2.50) 
3  

(1.50) 
8 

(2.00) 

รวม 
200  

(100.00) 
200  

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 
 

อาชีพ กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรมถนนคน
เดินกาดกองต้า สามารถจ าแนกตามอาชีพ พบว่า จากนักท่องเท่ียวทั้ งหมด ส่วนใหญ่มีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชน 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 รับจา้งทัว่ไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
และแม่บา้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วน
ผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ทั้งหมดส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.50 รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 รับจา้งทัว่ไป 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และแม่บา้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 ตามล าดบั ทั้งหมด จ านวน 200 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอาชีพ 

อาชีพ 
กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
159  

(79.50) 
13  

(6.50) 
172 

(43.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
16  

(8.00) 
24  

(12.00) 
40 

(10.00) 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
5  

(2.50) 
10  

(5.00) 
15 

(3.75) 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
8  

(4.00) 
135  

(67.50) 
143 

(35.75) 

รับจา้งทัว่ไป 
9  

(4.50) 
14  

(7.00) 
23 

(5.75) 

แม่บา้น 
3  

(1.50) 
4  

(2.00) 
7 

(1.75) 

รวม 
200  

(100.00) 
200  

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
รายได้ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรมถนนคน

เดินกาดกองตา้ สามารถจ าแนกตามรายได ้พบวา่ จากนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 
8,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ มีรายได้ไม่แน่นอน จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีรายไดร้ะหวา่ง 8,001 – 16,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 มี
รายได้ระหว่าง 16,001 – 24,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 มีรายได้ระหว่าง          
24,001 – 32,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และมีรายได ้32,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้
ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากว่า 8,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ 
8,001 – 16,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 มีรายไดร้ะหวา่ง 16,001 – 24,000 บาท 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีรายได ้32,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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มีรายไดร้ะหวา่ง 24,001 – 32,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และมีรายไดไ้ม่แน่นอน 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั ทั้งหมด จ านวน 200 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามรายได ้

รายได้ต่อเดอืน (บาท) 
กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

ต ่ากวา่  8,000 บาท 
114  

(57.00) 
96  

(48.00) 
210 

(52.50) 

8,001 – 16,000 บาท 
26  

(13.00) 
46  

(23.00) 
72 

(18.00) 

16,001 – 24,000 บาท 
4  

(2.00) 
25  

(12.50) 
29 

(7.25) 

24,001 – 32,000 บาท 
2  

(1.00) 
11  

(5.50) 
13 

(3.25) 

32,001 บาท ข้ึนไป 
1  

(0.50) 
12  

(6.00) 
13 

(3.25) 

ไม่แน่นอน 
53  

(26.50) 
10 

 (5.00) 
63 

(15.75) 

รวม 
200  

(100.00) 
200  

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 
 

ความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรม  กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่าย
สินคา้ ในกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ สามารถจ าแนกตามความบ่อยในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
พบว่า จากนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม 4 คร้ัง ข้ึนไป จ านวน 155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.50 รองลงมาคือ เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นคร้ังแรก จ านวน 22 คิดเป็นร้อยละ 11.00 เขา้ร่วม
กิจกรรมเป็นคร้ังท่ี 2 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นคร้ังท่ี 3 จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั รวมทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้
ทั้งหมด ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม 4 คร้ัง ข้ึนไป จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 รองลงมาคือ 
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เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นคร้ังท่ี 2 จ  านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 1.00 และเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นคร้ังแรก จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ทั้งหมด จ านวน 200 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างแยกตามความบ่อยในการเขา้ร่วม 
กิจกรรม 

ความบ่อยในการเข้าร่วม
กจิกรรม 

กลุ่มตวัอย่าง 

นักท่องเทีย่ว 
ผู้ประกอบการที ่
จ าหน่ายสินค้า 

รวม 

คร้ังแรก 
22 

(11.00) 
1 

(0.50) 
23 

(5.75) 

2 คร้ัง 
16 

(8.00) 
2 

(1.00) 
18 

(4.50) 

3 คร้ัง 
7 

(3.50) 
- 

7 
(1.75) 

4 คร้ัง ข้ึนไป 
155 

(77.50) 
197 

(98.50) 
352 

(88.00) 

รวม 
200  

(100.00) 
200  

(100.00) 
400 

(100.00) 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
4.3 ผลการศึกษาการประเมินตัวช้ีวัดและระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองต้า จังหวดัล าปาง 
 

ผลการศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับ
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้อุปโภค ดา้นสินคา้
บริโภค ด้านสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก ด้านเวทีการแสดง
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร และดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึงตวัช้ีวดัความส าเร็จเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อ
ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง ดงันั้นไดแ้บ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ศึกษาตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดั
ล าปาง และศึกษาระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง ผล
การศึกษามีดงัน้ี 



65 

4.3.1 ผลการศึกษาการประเมินตัวช้ีวดัความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า 
จังหวดัล าปาง 

ตัวช้ีว ัดความส าเ ร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า  จังหวัดล าปาง 
ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้อุปโภค ดา้นสินคา้บริโภค ดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและ
สะพานรัษฎาภิเศก ดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร และดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึง
ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ 0 หมายถึง ระดบัแยม่าก 1 หมายถึง ระดบัแย ่2 หมายถึง ระดบัปานกลาง 3 หมายถึง ระดบัดี 
และ 4 หมายถึง ระดบัดีมาก โดยน าเสนอในรูปแบบตารางความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จด้านสินค้าอุปโภค การประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ถนนคนเดินกาดกองตา้ ดา้นสินคา้อุปโภค พบวา่ แสดงผลการศึกษาตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสินคา้
อุปโภคของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี ระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นสินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมา คือ ระดบั
ดี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 ระดบัปานกลาง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และ
ระดบัแย่ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้น
สินคา้มีคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 206 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.50 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และระดบัปานกลาง 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นสินคา้มีให้
เลือกหลากหลายประเภท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยู่ในระดบัดี จ  านวน 194 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ระดบัปาน
กลาง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และระดบัแย ่จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดบัดี จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 
รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระดบัปานกลาง จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.25 และระดบัแย ่จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั และระดบัความส าเร็จ
ของการจดักิจกรรมดา้นสินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดบัดีและดีมาก จ านวน 172 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 43.00 
รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ระดบัแย ่จ  านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 และระดบัแยม่าก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั  
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ส่วนผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นของตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสินคา้อุปโภค 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี ดา้นสินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ดา้น
สินคา้มีคุณภาพ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ดา้นสินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.33 ดา้นราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.31 
และดา้นสินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.24 โดย
คะแนนเฉล่ียตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสินคา้อุปโภคโดยรวมเท่ากบั 3.32 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ดา้นสินคา้อุปโภค  

ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสินค้าอุปโภค 
ระดบัความส าเร็จ คะแนน

เฉลีย่ 0 1 2 3 4 รวม 

สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

- 
5 

(1.25) 
33 

(8.25) 
151 

(37.75) 
211 

(52.75) 
400 
(100) 

3.42 

สินคา้มีคุณภาพ 
 

- - 
34 

(8.50) 
206 

(51.50) 
160 

(40.00) 
400 
(100) 

3.32 

สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 
 

- 
3 

(0.75) 
32 

(8.00) 
194 

(48.50) 
171 

(42.75) 
400 
(100) 

3.33 

ราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบั
คุณภาพและปริมาณ 

- 
2 

(0.50) 
33 

(8.25) 
205 

(51.25) 
160 

(40.00) 
400 
(100) 

3.31 

สินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืนใน
กรณีท่ีสินคา้มีปัญหา 

2 
(0.50) 

16 
(4.00) 

38 
(9.50) 

172 
(43.00) 

172 
(43.00) 

400 
(100) 

3.24 

คะแนนเฉลีย่ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสินค้าอุปโภค 3.32 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านสินค้าบริโภค การประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดั

กิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ ดา้นสินคา้บริโภค พบวา่ ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีให้เลือกหลากหลายประเภท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยูใ่น
ระดบัดีมาก จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมา คือ ระดบัดี จ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.75 ระดบัปานกลาง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และระดบัแย ่จ  านวน 3 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 0.75 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
สะอาดปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 226 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.50 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดบัปานกลาง จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และระดบัแย ่จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นอุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี จ  านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ระดบัปานกลาง จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.00 และระดบัแย ่จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของ
การจดักิจกรรมดา้นราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมา 
คือ ระดบัดีมาก จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ระดบัปานกลาง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.50 และระดบัแย่ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรมดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.75 และระดบัปานกลาง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั 

ส่วนผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นของตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสินคา้บริโภค 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมมีให้เลือกหลากหลายประเภท มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.44 ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ด้านอุปกรณ์/
เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ดา้นราคาของ
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.29 โดยคะแนนเฉล่ียตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้น
สินคา้บริโภคโดยรวมเท่ากบั 3.32 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ดา้นสินคา้บริโภค  

ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสินค้าบริโภค 
ระดบัความส าเร็จ คะแนน

เฉลีย่ 0 1 2 3 4 รวม 

อาหารและเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือก
หลากหลายประเภท 

- 
3 

(0.75) 
24 

(6.00) 
167 

(41.75) 
206 

(51.50) 
400 
(100) 

3.44 

อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาด
ปลอดภยั 

- 
2 

(0.50) 
34 

(8.50) 
226 

(56.50) 
138 

(34.50) 
400 
(100) 

3.25 

อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั 

- 
2 

(0.50) 
48 

(12.00) 
192 

(48.00) 
158 

(39.50) 
400 
(100) 

3.27 

ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 

- 
1 

(0.25) 
38 

(9.50) 
189 

(47.25) 
172 

(43.00) 
400 
(100) 

3.33 

อาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี 
- - 

39 
(9.75) 

206 
(51.50) 

155 
(38.75) 

400 
(100) 

3.29 

คะแนนเฉลีย่ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสินค้าบริโภค 3.32 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎา

ภิเศก การประเมินตัวช้ีวดัความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า ด้าน
สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก พบวา่ ระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรมดา้นสถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ใน
ระดบัดีมาก จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมา คือ ระดบัดี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.25 ระดบัปานกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และระดบัแย ่จ  านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นสถานท่ีมีความเหมาะสมในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 190 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.50 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ระดบัปานกลาง 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และระดบัแย ่จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมด้านประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมมีความ
ดึงดูดใจ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดบัดี จ  านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.75 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ระดบัปานกลาง จ านวน 31 
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คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 และระดบัแย่ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นสภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ให้ความคิดเห็นวา่อยู่ในระดบัดี จ  านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 ระดบัปานกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และระดบั
แย ่จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั  

ส่วนผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นของตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสถาปัตยกรรม
ของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก  สามารถสรุปได้ดังน้ี ด้านสถาปัตยกรรมมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ด้านสถานท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ดา้นประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมมี
ความดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.31 และด้านสภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.36 โดยคะแนนเฉล่ียตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคาร
ตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศกโดยรวมเท่ากบั 3.40 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสถาปัตยกรรม

ของกลุ่มอาคารตลาดจนี 
และสะพานรัษฎาภิเศก 

ระดบัความส าเร็จ คะแนน
เฉลีย่ 0 1 2 3 4 รวม 

สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั - 1 
(0.25) 

27 
(6.75) 

117 
(29.25) 

255 
(63.75) 

400 
(100) 

3.57 

สถานท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

- 2 
(0.50) 

32 
(8.00) 

190 
(47.50) 

176 
(44.00) 

400 
(100) 

3.35 

ประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของ
สถาปัตยกรรมมีความดึงดูดใจ 

- 1 
(0.25) 

31 
(7.75) 

211 
(52.75) 

157 
(39.25) 

400 
(100) 

3.31 

สภาพพ้ืนท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของ
ชุมชน 

- 4 
(1.00) 

27 
(6.75) 

191 
(47.75) 

178 
(44.50) 

400 
(100) 

3.36 

คะแนนเฉลีย่ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจนีและสะพานรัษฎาภิเศก 3.40 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บคือร้อยละ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านเวทีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น  การประเมินตัวช้ีวดั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ ดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พบวา่ 
ระดับความส าเร็จของการจดักิจกรรมด้านศิลปิน/นักแสดงมีความสามารถในการแสดง กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 
รองลงมา คือ ระดบัดี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 ระดบัปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.75 และระดบัแย ่จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการ
จดักิจกรรมดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นว่าอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมา คือ ระดบัดี จ านวน 157 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ระดบัปานกลาง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และระดบัแย ่จ  านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั และระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมสภาพแวดลอ้มมี
ส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ใน
ระดบัดีและดีมาก จ านวน 176 คน เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และระดบัแย ่จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

ส่วนผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นของตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นเวทีการแสดง
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน สามารถสรุปไดด้งัน้ี ดา้นศิลปิน/นกัแสดงมีความสามารถในการแสดง มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.34 ดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.34 
และสภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 
โดยคะแนนเฉล่ียตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยรวมเท่ากบั 3.33
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้าน 
เวทกีารแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น 

ระดบัความส าเร็จ คะแนน
เฉลีย่ 0 1 2 3 4 รวม 

ศิลปิน/นกัแสดงมีความสามารถในการ
แสดง 

- 
12 

(3.00) 
43 

(10.75) 
142 

(35.50) 
203 

(50.75) 
400 
(100) 

3.34 

ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความ
ดึงดูดใจ 

- 
10 

(2.50) 
39 

(9.75) 
157 

(39.75) 
194 

(48.50) 
400 
(100) 

3.34 

สภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้าง
บรรยากาศในการชมการแสดง 

- 
6 

(1.50) 
42 

(10.50) 
176 

(44.00) 
176 

(44.00) 
400 
(100) 

3.33 

คะแนนเฉลีย่ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านเวทกีารแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น 3.33 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านบุคลากร การประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรม

ถนนคนเดินกาดกองตา้ ดา้นบุคลากร พบว่า ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นพ่อคา้และ
แม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวัสินคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดบัดีมาก 
จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมา คือ ระดบัดี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 
ระดบัปานกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และระดบัแย ่จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นพ่อคา้และแม่คามีอธัยาศยัไมตรีดี กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมา คือ ระดบั
ดีมาก จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ระดบัปานกลาง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
และระดบัแย ่จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ดา้นพอ่คา้และแม่คา้มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยู่
ในระดบัดี จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.00 ระดบัปานกลาง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และระดบัแย ่จ  านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นเจา้หน้าท่ีมีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดบัดี จ  านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.25 รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ระดบัปานกลาง จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ระดบัแย ่จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และระดบัแยม่าก จ านวน 3 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นเจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 
รองลงมา คือ ระดบัดีมาก จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ระดบัปานกลาง จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.00 ระดบัแย ่จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และระดบัแยม่าก จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 

ส่วนผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียในแต่ละด้านของตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านบุคลากร 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี ดา้นพอ่คา้และแม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวัสินคา้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.40 
ดา้นพอ่คา้และแม่คามีอธัยาศยัไมตรีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ดา้นพ่อคา้และแม่คา้มีความพร้อม
และเตม็ใจใหบ้ริการ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ดา้นเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.20 และดา้นเจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.31 โดยคะแนนเฉล่ีย
ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นบุคลากรโดยรวมเท่ากบั 3.33 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ดา้นบุคลากร  
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านบุคลากร 
 

ระดบัความส าเร็จ คะแนน
เฉลีย่ 0 1 2 3 4 รวม 

พอ่คา้และแม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญใน
ตวัสินคา้ 

- 1 
(0.25) 

27 
(6.75) 

185 
(46.25) 

187 
(46.75) 

400 
(100) 

3.40 

พอ่คา้และแม่คามีอธัยาศยัไมตรีดี - 1 
(0.25) 

28 
(7.00) 

187 
(46.75) 

184 
(46.00) 

400 
(100) 

3.39 

พอ่คา้และแม่คา้มีความพร้อมและเตม็
ใจใหบ้ริการ 

- 1 
(0.25) 

35 
(8.75) 

196 
(49.00) 

168 
(42.00) 

400 
(100) 

3.33 

เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3 
(0.75) 

5 
(1.25) 

46 
(11.50) 

201 
(50.25) 

145 
(36.25) 

400 
(100) 

3.20 

เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี 2 
(0.50) 

3 
(0.75) 

36 
(9.00) 

188 
(47.00) 

171 
(42.75) 

400 
(100) 

3.31 

คะแนนเฉลีย่ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านบุคลากร 3.33 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านสาธารณูปโภค การประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ ดา้นสาธารณูปโภค พบว่า ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ดา้นความเพียงพอของแสงสว่างของไฟฟ้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยู่ในระดบัดี
มาก จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา คือ ระดบัดี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.50 ระดบัปานกลาง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และระดบัแย ่จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.25 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมา 
คือ ระดบัดีมาก จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ระดบัปานกลาง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.25 ระดบัแย ่จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และระดบัแยม่าก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.75 ตามล าดบั ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมดา้นความเพียงพอของท่ีจอดรถยนต์ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา 
คือ ระดบัดีมาก จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ระดบัปานกลาง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.75 ระดบัแย ่จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 และระดบัแยม่าก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.75 ตามล าดบั 

ส่วนผลการศึกษาคะแนนเฉ ล่ียในแต่ละด้านของตัว ช้ีว ัดความส า เ ร็จด้าน
สาธารณูปโภค สามารถสรุปได้ดงัน้ี ด้านความเพียงพอของแสงสว่างของไฟฟ้า มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.44 ด้านความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.76 และด้านความ
เพียงพอของท่ีจอดรถยนต์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.65 โดยคะแนนเฉล่ียตวัช้ีวดัความส าเร็จด้าน
สาธารณูปโภคโดยรวมเท่ากบั 2.95 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ดา้นสาธารณูปโภค 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสาธารณูปโภค 
ระดบัความส าเร็จ คะแนน

เฉลีย่ 0 1 2 3 4 รวม 

ความเพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า 
- 

5 
(1.25) 

33 
(8.25) 

142 
(35.50) 

220 
(55.00) 

400 
(100) 

3.44 

ความเพียงพอของหอ้งน ้ าสาธารณะ 11 
(2.75) 

53 
(13.25) 

81 
(20.25) 

131 
(32.75) 

124 
(31.00) 

400 
(100) 

2.76 

ความเพียงพอของท่ีจอดรถยนต ์ 7 
(1.75) 

73 
(18.25) 

79 
(19.75) 

137 
(34.25) 

104 
(26.00) 

400 
(100) 

2.65 

คะแนนเฉลีย่ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านสาธารณูปโภค 2.95 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 

 
4.3.2 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จของการจัดกจิกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวดัล าปาง 

ระดับความส าเ ร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดล าปาง 
ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้อุปโภค ดา้นสินคา้บริโภค ดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและ
สะพานรัษฎาภิเศก ดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร และดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึง
ในส่วนน้ีจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัคะแนนเฉล่ียของตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดิน
ทั้ง 6 ดา้น ท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ รวมถึงคะแนนเฉล่ียระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนน
คนเดินโดยรวม พบวา่ ตวัช้ีวดัดา้นสินคา้อุปโภคอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตวัช้ีวดั
ดา้นสินคา้บริโภคอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตวัช้ีวดัดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่ม
อาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศกอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ตวัช้ีวดัดา้นเวทีการ
แสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ตวัช้ีวดัดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัดี 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และตวัช้ีวดัดา้นสาธารณูปโภคอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.95 
โดยระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.27  ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.15  
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ตารางที ่4.15 ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักจิกรรม คะแนนเฉลีย่ ระดบัความส าเร็จ 

ดา้นสินคา้อุปโภค 3.32 ดี 
ดา้นสินคา้บริโภค 3.32 ดี 
ดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก 3.40 ดี 
ดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3.33 ดี 
ดา้นบุคลากร  3.33 ดี 
ดา้นสาธารณูปโภค 2.95 ดี 

คะแนนเฉลีย่ระดบัความส าเร็จของการจดักจิกรรมโดยรวม 3.27 ดี 
ทีม่า: จากการค านวณ 
 
4.4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า 
จังหวดัล าปาง  
 

ผลการศึกษาในส่วนน้ีได้วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม
ถนนคนเดินกาดกองต้า จงัหวดัล าปาง โดยการใช้แบบจ าลอง Ordered Logit และแบบจ าลอง 
Ordered Probit เพื่อท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการ
จดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จากนั้นท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย Model Selection 
รวมถึงการวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 

โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัด้านขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
ความบ่อยในการเขา้ร่วมกิจกรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จอีก 6 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นสินคา้อุปโภค ประกอบด้วย สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  สินคา้มี
คุณภาพ สินคา้มีให้เลือกหลากหลายประเภท ราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณ และสินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา 

ปัจจยัด้านสินค้าบริโภค ประกอบด้วย อาหารและเคร่ืองด่ืมมีให้เลือกหลากหลายประเภท 
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาด
ปลอดภยั ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ และอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี 

ปัจจัยด้านสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก ประกอบด้วย 
สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สถานท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับนกัท่องเท่ียว ประวติั
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ความเป็นมา/ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมมีความดึงดูดใจ และสภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของ
ชุมชน 

ปัจจยัดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ศิลปิน/นกัแสดงมีความสามารถใน
การแสดง ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ และสภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้าง
บรรยากาศในการชมการแสดง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย พอ่คา้และแม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวัสินคา้ พ่อคา้และแม่
คามีอธัยาศยัไมตรีดี พ่อคา้และแม่คา้มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ และเจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี 

ปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย ความเพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า ความเพียงพอ
ของหอ้งน ้าสาธารณะ และความเพียงพอของท่ีจอดรถ 

 เม่ือน ามาค านวณดว้ยแบบจ าลอง Ordered Logit และแบบจ าลอง Ordered Probit แลว้ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 
 

4.4.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองต้า จังหวดัล าปาง โดยการใช้แบบจ าลอง Ordered Logit  

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง โดยการใช้แบบจ าลอง Ordered Logit พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของ
การจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า ประกอบด้วย ปัจจยัด้านสินค้าอุปโภค ได้แก่ สินค้ามี
รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สินคา้มีให้เลือกหลากหลายประเภท และสินคา้มีการรับประกนั/
เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา ปัจจยัดา้นสินคา้บริโภค ไดแ้ก่ อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั และอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี ปัจจยัดา้นสถาปัตยกรรมของ
กลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก ไดแ้ก่ สภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน ปัจจยั
ดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ และ
สภาพแวดล้อมมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ 
เจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี และปัจจยัด้านสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ความเพียงพอของแสงสว่างของ
ไฟฟ้า ความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ และความเพียงพอของท่ีจอดรถ ถา้ปัจจยัเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน 
จะมีผลต่อระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้าเพิ่มข้ึนตาม ท่ีระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95  

นอกจากน้ีหากพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) จะพบวา่ ปัจจยัดา้นสินคา้อุปโภค 
ไดแ้ก่ สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สินคา้มีให้เลือกหลากหลายประเภท และสินคา้มี
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การรับประกัน/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินค้ามีปัญหา ปัจจัยด้านสินค้าบริโภค ได้แก่ อุปกรณ์/
เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั  และอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี ปัจจยั
ดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก ไดแ้ก่ สภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพ
เดิมของชุมชน ปัจจยัดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมี
ความดึงดูดใจ และสภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง ปัจจยัดา้น
บุคลากร ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี และปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ความเพียงพอของ
แสงสว่างของไฟฟ้า ความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ และความเพียงพอของท่ีจอดรถ ดว้ย
เคร่ืองหมายบวกหนา้ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) สามารถตีความหมายไดว้า่ เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีมีค่า
เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ระดับความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้าเพิ่มข้ึนไปใน
ทิศทางเดียวกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 
  
ตารางที ่4.16 ผลการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Logit  

ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความส าเร็จของ 
การจดักจิกรรมถนนคนเดนิกาดกองต้า 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

Std. Err. z P>|z| 

ปัจจยัด้านข้อมูลทัว่ไป 
เพศ -0.1122681    1.476704     -0.08    0.939     
อาย ุ -0.0400883       0.1483301     -0.27 0.787     
สถานภาพโสด 2.37629    4.396081      0.54    0.589     
สถานภาพสมรส 4.05275    3.560352      1.14    0.255      
สถานภาพหมา้ย -15.43735    9.221553     -1.67    0.094     
ภูมิล าเนาจงัหวดัล าปาง -6.516831    5.357873     -1.22    0.224     
ภูมิล าเนาจงัหวดัใกลเ้คียง -3.021612      4.868463     -0.62 0.535     
ภูมิล าเนากรุงเทพมหานคร -6.869896  5.969874       -1.15    0.250     
ระดบัการศึกษา 0.6451893    0.7338809      0.88    0.379     
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 4.456171    8.733465      0.51    0.610     
อาชีพพนกังานเอกชน -1.781279    8.521765     -0.21    0.834     
อาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 2.441856    8.114093      0.30    0.763     
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย -1.313555     8.13633     -0.16    0.872     
อาชีพรับจา้งทัว่ไป 3.674501    7.942445      0.46    0.644     

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: โดยท่ี * มีระดบันยัส าคญั ท่ี   = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Logit 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความส าเร็จของ 
การจดักจิกรรมถนนคนเดนิกาดกองต้า 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

Std. Err. z P>|z| 

ปัจจยัด้านข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 
รายได ้ -0.0000151     0.0001166     -0.13 0.897     
ความบ่อยในการเขา้ร่วมกิจกรรม 1.89065    1.433402      1.32    0.187     
ปัจจยัด้านสินค้าอุปโภค     
สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 6.524808     2.76117      2.36    0.018*      
สินคา้มีคุณภาพ 3.449577    1.899486      1.82    0.069     
สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 5.729432    2.425941      2.36    0.018*      
ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณ 

2.798038    1.630379      1.72    0.086     

สินคา้มีการรับประกัน/เปล่ียนคืน ในกรณีท่ีสินคา้มี
ปัญหา 

5.458796      2.6057      2.09    0.036*      

ปัจจยัด้านสินค้าบริโภค 
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 3.655128     1.99246      1.83    0.067     
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั 2.079177    1.699022      1.22    0.221     
อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
สะอาดปลอดภยั 

5.66862    2.446058      2.32    0.020*      

ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณ 

2.798852    2.035547      1.37    0.169     

อาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี 8.755056    2.968482      2.95    0.003*      
ปัจจยัด้านสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจนีและสะพานรัษฎาภิเศก 
สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 6.542344    3.407777      1.92    0.055     
สถานท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับนกัท่องเท่ียว 3.964441    2.095291      1.89    0.058     
ประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมมี
ความดึงดูดใจ 

3.868112     2.25102      1.72    0.086     

สภาพพ้ืนท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน 9.274014    3.517105      2.64    0.008*      
ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: โดยท่ี * มีระดบันยัส าคญั ท่ี   = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Logit 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความส าเร็จของ 
การจดักจิกรรมถนนคนเดนิกาดกองต้า 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

Std. Err. z P>|z| 

ปัจจยัด้านเวทกีารแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น 
ศิลปิน/นกัแสดงมีความสามารถในการแสดง 3.116485    2.442556      1.28    0.202     
ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ 7.541685    3.114602      2.42    0.015*      
สภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการ
ชมการแสดง 

8.00541     3.44604      2.32    0.020*      

ปัจจยัด้านบุคลากร  
พอ่คา้และแม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวัสินคา้ 5.62652    2.880176      1.95    0.051      
พอ่คา้และแม่คามีอธัยาศยัไมตรีดี 1.81461    2.295299      0.79    0.429     
พอ่คา้และแม่คา้มีความพร้อมและเตม็ใจใหบ้ริการ 3.853477    2.831468      1.36    0.174     
เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.567118    2.179013      1.64    0.102     
เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี 4.87601    2.078353      2.35    0.019*      
ปัจจยัด้านสาธารณูปโภค 
ความเพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า 8.707118    3.010704      2.89    0.004*     
ความเพียงพอของหอ้งน ้ าสาธารณะ 5.177274    1.999079      2.59    0.010*      
ความเพียงพอของท่ีจอดรถ 9.059297    3.197411      2.83    0.005* 

Number of obs 400 
LR chi2(41)   668.81 
Prob > chi2 0.0000 

Log pseudolikelihood -20.099453                  
Pseudo R2 0.9433 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: โดยท่ี * มีระดบันยัส าคญั ท่ี    = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95 

 
4.4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาด

กองต้า จังหวดัล าปาง โดยการใช้แบบจ าลอง Ordered Probit  
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 

จงัหวดัล าปาง โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Probit พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของ
การจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า ประกอบด้วย ปัจจยัด้านสินค้าอุปโภค ได้แก่ สินค้ามี
รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สินคา้มีคุณภาพ สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท และสินคา้มี
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การรับประกัน/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินค้ามีปัญหา ปัจจยัด้านสินคา้บริโภค ได้แก่ อาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีให้เลือกหลากหลายประเภท อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาด
ปลอดภยั และอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี ปัจจยัดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและ
สะพานรัษฎาภิเศก ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และสภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิม
ของชุมชน ปัจจยัด้านเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นักแสดงมี
ความดึงดูดใจ และสภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง ปัจจยัดา้น
บุคลากร ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี และปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ความเพียงพอของ
แสงสวา่งของไฟฟ้า ความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ และความเพียงพอของท่ีจอดรถ ถา้ปัจจยั
เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน จะมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้เพิ่มข้ึนตาม 
ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95 

นอกจากน้ีหากพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) จะพบวา่ ปัจจยัดา้นสินคา้อุปโภค 
ไดแ้ก่ สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สินคา้มีคุณภาพ สินคา้มีให้เลือกหลากหลาย
ประเภท และสินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา ปัจจยัดา้นสินคา้บริโภค 
ไดแ้ก่ อาหารและเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมี
ความสะอาดปลอดภยั และอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี ปัจจยัดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคาร
ตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และสภาพพื้นท่ียงัคงไว้
สภาพเดิมของชุมชน ปัจจยัด้านเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/
นกัแสดงมีความดึงดูดใจ และสภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี และปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ความ
เพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า ความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ และความเพียงพอของท่ีจอด
รถ ด้วยเคร่ืองหมายบวกหน้าค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) สามารถตีความหมายได้ว่า เม่ือปัจจยั
เหล่าน้ีมีค่าเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้เพิ่มข้ึน
ไปในทิศทางเดียวกนั ดงัแสดงในดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Probit 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความส าเร็จของ 
การจดักจิกรรมถนนคนเดนิกาดกองต้า 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

Std. Err. z P>|z| 

ปัจจยัด้านข้อมูลทัว่ไป 
เพศ -0.1128206    0.6931702     -0.16    0.871     
อาย ุ -0.0186596    0.0649476     -0.29    0.774     
สถานภาพโสด 1.201887    2.030868      0.59    0.554     
สถานภาพสมรส 1.83032    1.606909      1.14    0.255     
สถานภาพหมา้ย -6.024805      3.822171     -1.58 0.115     
ภูมิล าเนาจงัหวดัล าปาง -2.397128    2.203045     -1.09    0.277     
ภูมิล าเนาจงัหวดัใกลเ้คียง -1.064545    2.060632     -0.52    0.605      
ภูมิล าเนากรุงเทพมหานคร -2.224728     2.595143     -0.86   0.391     
ระดบัการศึกษา 0.2173209    0.3095439      0.70    0.483      
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 1.68689    3.886059      0.43    0.664     
อาชีพพนกังานเอกชน -0.7927262       3.877311     -0.20 0.838     
อาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 1.059304    3.763603      0.28    0.778     
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย -0.630109      3.65508     -0.17   0.863     
อาชีพรับจา้งทัว่ไป 0.8999642    3.505271      0.26    0.797      
รายได ้ -0.0000197      0.0000455     -0.43 0.664     
ความบ่อยในการเขา้ร่วมกิจกรรม 0.7419949    0.6406478      1.16    0.247     
ปัจจยัด้านสินค้าอุปโภค 
สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.779845    1.112789      2.50    0.012*      
สินคา้มีคุณภาพ 1.655389    0.8103354      2.04    0.041*     
สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 2.32149    0.9376664      2.48    0.013*      
ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณ 

0.9742891    0.6288133      1.55    0.121     

สินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืน ในกรณีท่ีสินคา้มี
ปัญหา 

2.404231    1.105622      2.17    0.030*      

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: โดยท่ี * มีระดบันยัส าคญั ท่ี   = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Probit 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความส าเร็จของ 
การจดักจิกรรมถนนคนเดนิกาดกองต้า 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

Std. Err. z P>|z| 

ปัจจยัด้านสินค้าบริโภค 
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 1.697092    0.8328975      2.04    0.042*      
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั 0.6888869    0.7457661      0.92    0.356     
อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
สะอาดปลอดภยั 

2.328783    0.9114825      2.55    0.011*      

ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณ 

0.9725406      0.84877      1.15    0.252      

อาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี 4.116932     1.26567      3.25    0.001*      
ปัจจยัด้านสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจนีและสะพานรัษฎาภิเศก 
สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.270225    1.385358      2.36    0.018*       
สถานท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับนกัท่องเท่ียว 1.695802    0.8956716      1.89    0.058     
ประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมมี
ความดึงดูดใจ 

1.58155     0.916639      1.73    0.084      

สภาพพ้ืนท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน 3.778815    1.242931      3.04    0.002*      
ปัจจยัด้านเวทกีารแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น 
ศิลปิน/นกัแสดงมีความสามารถในการแสดง 1.556112    1.104013      1.41    0.159     
ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ 2.897814    1.148641      2.52    0.012*      
สภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการ
ชมการแสดง 

3.156573    1.358887      2.32    0.020*      

ปัจจยัด้านบุคลากร      
พอ่คา้และแม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวัสินคา้ 2.629338    1.352872      1.94    0.052     
พอ่คา้และแม่คามีอธัยาศยัไมตรีดี 0.8928405    0.9935277      0.90    0.369     
พอ่คา้และแม่คา้มีความพร้อมและเตม็ใจใหบ้ริการ 1.306885    1.174455      1.11    0.266     
เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 1.650154    0.8969304      1.84    0.066     
เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี 2.600343    1.000493      2.60    0.009*      

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: โดยท่ี * มีระดบันยัส าคญั ท่ี   = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจ าลอง Ordered Probit 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความส าเร็จของ 
การจดักจิกรรมถนนคนเดนิกาดกองต้า 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

Std. Err. z P>|z| 

ปัจจยัด้านสาธารณูปโภค 
ความเพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า 4.096671    1.257337      3.26    0.001*      
ความเพียงพอของหอ้งน ้ าสาธารณะ 2.248601    0.8038807      2.80    0.005*      
ความเพียงพอของท่ีจอดรถ 3.840729    1.160389      3.31    0.001*       

Number of obs 400 
LR chi2(41)   664.90 
Prob > chi2 0.0000 

Log pseudolikelihood -22.056173                       
Pseudo R2 0.9378 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: โดยท่ี * มีระดบันยัส าคญั ท่ี   = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 95 

 
4.4.3 การวเิคราะห์การเปรียบเทยีบด้วย Model Selection 

ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลอง Ordered Logit และแบบจ าลอง 
Ordered Probit ดว้ย Model Selection นั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะทราบถึงความเหมาะสมในการ
น ามาตีความหมายระหว่างทั้งสองแบบจ าลองขา้งตน้น้ี พบว่า ค่า AIC ของแบบจ าลอง Ordered 
Logit เท่ากบั 128.1989 ส่วนค่า AIC ของแบบจ าลอง Ordered Probit เท่ากบั 132.1123 ในส่วนของ
ค่า BIC ของ Ordered Logit เท่ากบั 303.8233 ส่วนค่า BIC ของแบบจ าลอง Ordered Probit เท่ากบั 
307.7368 จะเห็นได้ว่า Model Selection ของแบบจ าลอง Ordered Logit มีค่าน้อยกว่า Model 
Selection ของแบบจ าลอง Ordered Probit ทั้งน้ีจึงกล่าวไดว้า่แบบจ าลอง Ordered Logit ดีกวา่และมี
ความเหมาะสมมากกว่าแบบจ าลอง Ordered Probit จึงน าขอ้มูลผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการใช้
แบบจ าลอง Ordered Logit ในการประมาณค่ามาตีความหมายในขั้นตอนต่อไป โดยใชก้ารวิเคราะห์
ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหวา่งแบบจ าลอง Ordered Logit และแบบจ าลอง 
Ordered Probit ดว้ย Model Selection 

Model Selection 
of Ordered Logit 

Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC 

 400 -354.5052 -20.09945     44   128.1989    303.8233 
Model Selection 

of Ordered Probit 
Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC 

 400 -354.5052       -22.05617      44   132.1123     307.7368 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 
4.4.4 การวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จากการประมาณค่าของ Ordered 

Logit Model ของผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
กาดกองต้า จังหวดัล าปาง 

ในการตีความหมายไดมี้การน าค่าผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีไดจ้ากในทุกตวัแปร Xij มาดู
ความสัมพนัธ์กบัค่าทางเลือกในแบบจ าลอง และพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและค่า
ทางเลือกในแบบจ าลอง พบว่า ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ี Yi = 3 ดงันั้น ถา้จะพฒันาปรับปรุงกิจกรรมถนนคนเดิน
กาดกองตา้ให้ดีข้ึน ดงันั้นจึงอธิบายตีความหมายของตวัแปรต่าง ๆ นั้น ท่ี Yi = 4 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี
มาก เพื่อดูวา่มีตวัแปรหรือปัจจยัตวัไหนบา้งท่ีท าใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้อยูใ่นระดบัดีมาก สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Yi = 4 คือ ความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนน
คนเดินอยูใ่นระดบัดีมาก สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัดา้นสินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (X11) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
ส่งผลใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.11 

2. เม่ือปัจจยัดา้นสินคา้มีให้เลือกหลากหลายประเภท (X13) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.91 

3. เม่ือปัจจยัด้านสินค้ามีการรับประกนั/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา (X15) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.90 

4. เม่ือปัจจยัดา้นอุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั (X23) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.40 
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5. เม่ือปัจจยัด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี (X25) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.61 

6. เม่ือปัจจยัดา้นสภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน (X34) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผล
ใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.15 

7. เม่ือปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ (X42) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
ส่งผลใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.60 

8. เม่ือปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง (X43) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.87 

9. เม่ือปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี (X55) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลใหค้วามส าเร็จ
ของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.13 

10. เม่ือปัจจยัดา้นความเพียงพอของแสงสวา่งของไฟฟ้า (X61) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผล
ใหค้วามส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.54 

11. เม่ือปัจจยัดา้นความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ (X62) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.96 

12. เม่ือปัจจยัด้านความเพียงพอของท่ีจอดรถ (X63) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.78 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จากการประมาณค่าของ Ordered 
Logit Model ของผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ จงัหวดัล าปาง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่มของตวัแปร (Marginal Effects) 
ตวัแปร 

(Variable) ij

i

x

Y



 )0Pr(
 

ij

i

x

Y



 )1Pr(
 

ij

i

x

Y



 )2Pr(
 

ij

i

x

Y



 )3Pr(
 

ij

i

x

Y



 )4Pr(
 

X11 - N/A 
-6.46e-08      
(0.609)     

-0.0117979* 
(0.072)   

0.011798* 
(0.072)   

X13 
- N/A 

-4.97e-08      
(0.615)    

-0.0090807*  
(0.099)   

0.0090808*  
(0.099)   

X15 
- N/A 

-4.95e-08      
(0.609)      

-0.0090381*  
(0.082)    

0.0090382*  
(0.082)    

X23 
- N/A 

-7.71e-08      
(0.611)           

-0.0140889*     
(0.074)     

0.0140889*     
(0.074)     

X25 
- N/A 

-8.81e-08      
(0.608)     

-0.016099*  
(0.059)        

0.016099*  
(0.059)        

X34 
- N/A 

-1.18e-07      
(0.611)     

-0.021533*   
(0.059)        

0.0215331*   
(0.059)        

X42 
- N/A 

-8.79e-08      
(0.607)      

-0.0160469*    
  (0.055)    

0.0160469*    
  (0.055)    

X43 
- N/A 

-4.74e-08      
(0.608)       

-0.008655*    
(0.091)    

0.008655*    
(0.091)    

X55 
- N/A 

-6.17e-08      
(0.610)       

-0.0112759* 
(0.072)       

0.011276* 
(0.072)       

X61 
- N/A 

-8.42e-08      
(0.610)    

-0.01538*  
(0.063)        

0.0153801*  
(0.063)        

X62 
- N/A 

-5.28e-08      
(0.614)       

-0.0096421*  
(0.077)        

0.0096422*  
(0.077)        

X63 
- N/A 

-9.74e-08      
(0.610)     

-0.0177893*  
(0.055)       

0.0177894*  
(0.055)       

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ตารางแสดงค่า dy/dx และในวงเลบ็แสดงค่า P value 

โดยท่ี
ij

i

x

Y



 )0Pr(
ไม่พบขอ้มูลท่ี Y=0  

โดยท่ี N/A หมายถึง ไม่สามารถค านวณหาขอ้มูลได ้ 
โดยท่ี * มีระดบันยัส าคญั ท่ี   = 0.10 หรือระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีร้อยละ 90  


