
บทที ่5 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง มี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี เพื่อศึกษาประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง เพื่อประเมินตวัช้ีวดัและระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ จงัหวดัล าปาง ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม
จากนกัท่องเท่ียว จ านวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) และ
ผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ จ านวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) รวมทั้งส้ิน 400 คน โดยผลการศึกษาท่ีได้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ผล
การศึกษาขอ้มูลประเภทและลกัษะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอในรูปแบบตารางความถ่ีและร้อยละ ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาการ
ประเมินตวัช้ีวดัและระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด กองตา้ จงัหวดัล าปาง โดยการใชแ้บบจ าลอง 
Ordered Logit และแบบจ าลอง Ordered Probit เพื่อท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัท่ีมี
ผลต่อระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จากนั้นท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบดว้ย Model Selection รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จาก
ผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลประเภทและลกัษะของกจิกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า 
รูปแบบและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินท่ีจดัข้ึนบนถนนคนเดินกาดกองตา้ เป็น

กิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ โดยเน้นให้เกิดความสอดคลอ้งกบัชุมชน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แลว้ยงัเป็นการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้นไปดว้ย โดยกิจกรรม
ท่ีไดมี้การจดัแสดงสาธิตนั้นไม่วา่จะงานแสดงทางวฒันธรรม ดนตรี งานศิลปะ งานฝีมือ หตัถกรรม 
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ฯลฯ ลว้นไดส้ร้างความน่าสนใจและดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการจดัแสดง
ในถนนคนเดิน โดยลกัษณะและรูปแบบของกิจกรรมในถนนคนเดิน มีดงัน้ี  

กจิกรรมทีส่่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรม ไดแ้ก่ (1) เวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใน
ถนนคนเดินจะมีเวทีการแสดง เพื่อแสดงให้นักท่องเท่ียวดูและเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยเวทีท่ีใชจ้ดัแสดงในถนนคนเดินนั้นมี 2 เวที ซ่ึงแต่ละเวทีก็จะมีการแสดงใน
แต่ละวนั โดยกิจกรรมท่ีเขา้มาแสดงในถนนคนเดินนั้นไดรั้บการติดต่อขอมาร่วมแสดงในถนนคน
เดิน (2) หอศิลป์ล าปาง มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี (3) สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีน และ (4) 
สะพานรัษฎาภิเศก ซ่ึงสถาปัตยกรรมเหล่าน้ี เป็นอาคารโบราณอายุนบัร้อยปีท่ียงัคงตั้งอยู่สองขา้ง
ทางเดินในกาดกองตา้ เพื่อให้ผู ้คนท่ีแวะผ่านมาโดยเฉพาะนักท่องเท่ียว ได้มองเห็นคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมโบราณท่ีถูกอนุรักษ์ไว้จากรุ่นสู่ รุ่น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมความ
เจริญรุ่งเรืองทางการคา้ในสมยัโบราณ ในแบบท่ีหาดูไดย้ากข้ึนทุกที 

กจิกรรมทีส่่งเสริมรายได้ให้กบัชุมชน กิจกรรมท่ีส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชุมชน ไดแ้ก่ การ
เปิดให้คนในชุมชนสามารถจ าหน่ายสินคา้ท่ีหนา้บา้นของตนได ้โดยท่ีไม่มีการเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ 
และจากการท่ีสินคา้ท่ีน ามาวางขายลว้นแต่มีความหลากหลาย ซ่ึงสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในถนนคนคน
เดินมีทั้ง สินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สินคา้จากผา้และผลิตภณัฑ์จากผา้ สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั 
สินคา้ประเภทไมแ้กะสลกั สินคา้ประเภทศิลปะ สินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา สินคา้
ประเภทเคร่ืองเงิน สินคา้ประเภทหตัถกรรม สินคา้ประเภทของตกแต่งบา้น สินคา้ประเภทแฟชัน่
สมยันิยม และสินคา้ประเภทของใช้ทัว่ไป สินคา้ราคาถูก รวมถึงอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีมีให้เลือก
หลากหลายประเภท  
 

5.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว จ านวน 200 คน และ

ผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ จ  านวน 200 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 400 คน ในกิจกรรมถนนคนเดิน
กาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง ซ่ึงมีรายระเอียดดงัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 
เป็นเพศหญิง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีอายุต  ่ากว่า 20 ปีมากท่ีสุด จ านวน 143 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.5 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จงัหวดัล าปางมากท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 มีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มากท่ีสุดจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 8,000 บาท มากท่ีสุด 
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จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 และข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน 4 คร้ัง ข้ึนไป มากท่ีสุด 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5    

ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ พบวา่ เพศชาย จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.0 เป็นเพศหญิง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีอายุอยูใ่นช่วง31-40 ปีมากท่ีสุด 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 
มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัล าปางมากท่ีสุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัอนุปริญญา/ปวส. มากท่ีสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 8,000 บาท 
มากท่ีสุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 และเขา้ร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน 4 คร้ัง ข้ึนไป มาก
ท่ีสุด จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 

 
5.1.3 ผลการศึกษาการประเมินตัวช้ีวัดและระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน

กาดกองต้า จังหวดัล าปาง 
จากการประเมินตวัช้ีวดัและระดับความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด

กองต้า จงัหวดัล าปาง ได้แก่ ตวัช้ีวดัด้านสินค้าอุปโภค ตวัช้ีวดัด้านสินค้าบริโภค ตวัช้ีวดัด้าน
สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก ตวัช้ีวดัดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ตวัช้ีวดัดา้นบุคลากร และตวัช้ีวดัดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึงมีรายระเอียดดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัดา้นสินคา้อุปโภค กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้คะแนนเฉล่ียระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรม อนัดบัหน่ึง คือ สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อนัดบัสอง คือ สินคา้มีให้เลือก
หลากหลายประเภท อนัดบัสาม คือ สินคา้มีคุณภาพ อนัดบัส่ี คือ ราคาของสินคา้มีความเหมาะสม
กบัคุณภาพและปริมาณ และอนัดบัหา้ คือ สินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา  

ตวัช้ีวดัดา้นสินคา้บริโภค กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้คะแนนเฉล่ียระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรม อนัดบัหน่ึง คือ อาหารและเคร่ืองด่ืมมีให้เลือกหลากหลายประเภท อนัดบัสอง คือ ราคา
ของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อนัดับสาม คือ อาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี อนัดบัส่ี คือ อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั 
และอนัดบัหา้ คือ อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั ตามล าดบั 

ตวัช้ีวดัดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก กลุ่มตวัอยา่ง
ไดใ้หค้ะแนนเฉล่ียระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรม อนัดบัหน่ึง คือ สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั อนัดบัสอง คือ สภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน อนัดบัสาม คือ สถานท่ีมีความ
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เหมาะสมในการรองรับนักท่องเท่ียว และอันดับส่ี คือ ประวติัความเป็นมา/ความเก่าแก่ของ
สถาปัตยกรรมมีความดึงดูดใจ  

ตวัช้ีวดัด้านเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอย่างได้ให้คะแนนเฉล่ียระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรม อนัดบัหน่ึง คือ ศิลปิน/นกัแสดงมีความสามารถในการแสดง และ
ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นกัแสดงมีความดึงดูดใจ และรองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มมีส่วนในการ
สร้างบรรยากาศในการชมการแสดง 

ตวัช้ีวดัด้านบุคลากร กลุ่มตวัอย่างได้ให้คะแนนเฉล่ียระดับความส าเร็จของการจัด
กิจกรรม อนัดบัหน่ึง คือ พ่อคา้แม่คา้มีความรู้/เช่ียวชาญในตวัสินคา้ อนัดบัสอง คือ พ่อคา้แม่คา้มี
อธัยาศยัไมตรีดี อนัดับสาม คือ พ่อคา้และแม่คา้มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ อนัดบัส่ี คือ 
เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี และอนัดบัหา้ คือ เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  

ตวัช้ีวดัดา้นสาธารณูปโภค กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้ะแนนเฉล่ียระดบัความส าเร็จของการจดั
กิจกรรม อนัดบัหน่ึง คือ ความเพียงพอของแสงสว่างของไฟฟ้า อนัดบัสอง คือ ความเพียงพอของ
หอ้งน ้าสาธารณะ และอนัดบัสาม คือ ความเพียงพอของท่ีจอดรถยนต ์ 

ส่วนระดบัคะแนนเฉล่ียของตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ แยกตามแต่ละตวัช้ีวดั พบว่า ตวัช้ีวดัดา้นสินคา้อุปโภคอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.32 ตวัช้ีวดัดา้นสินคา้บริโภคอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตวัช้ีวดัดา้นสถาปัตยกรรม
ของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศกอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ตวัช้ีวดั
ดา้นเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ตวัช้ีวดัดา้นบุคลากร
อยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และตวัช้ีวดัดา้นสาธารณูปโภคอยู่ในระดบัดี มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 2.95 โดยระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.27 

 
5.1.4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาด 

กองต้า จังหวดัล าปาง 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด

กองตา้ จงัหวดัล าปาง พบว่า ปัจจยัด้านสินค้าอุปโภค ได้แก่ สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวั สินคา้มีคุณภาพ สินคา้มีให้เลือกหลากหลายประเภท และสินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียน
คืนในกรณีท่ีสินค้ามีปัญหา  ปัจจัยด้านสินค้าบริโภค ได้แก่ อาหารและเคร่ืองด่ืมมีให้เลือก
หลากหลายประเภท อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาดปลอดภยั  และอาหาร
และเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี ปัจจยัดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและสะพานรัษฎาภิเศก 
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ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และสภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิมของชุมชน ปัจจยัดา้น
เวทีการแสดงวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นักแสดงมีความดึงดูดใจ  และ
สภาพแวดล้อมมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ 
เจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี และปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ความเพียงพอของแสงสว่างของ
ไฟฟ้า ความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ และความเพียงพอของท่ีจอดรถ ถา้ปัจจยัเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน 
จะมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้เพิ่มข้ึนตาม โดยเพิ่มข้ึนไป
ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  

ส่วนผลการการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลอง Ordered Logit และ
แบบจ าลอง Ordered Probit ดว้ย Model Selection ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากค่า AIC และ ค่า BIC ซ่ึง
แบบจ าลอง Ordered Logit นั้น มีค่า AIC และ ค่า BIC ดีกว่าและมีความเหมาะสมมากกว่า
แบบจ าลอง Ordered Probit ดงันั้นจึงถูกใชเ้ป็นแบบจ าลองหลกัในการน ามาตีความหมายดว้ยการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

การวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง สามารถอธิบายไดด้งัน้ี ระดบั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ี 
Yi = 3 ดงันั้น ถ้าจะพฒันาปรับปรุงกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ให้ดีข้ึน ดงันั้นจึงอธิบาย
ตีความหมายของตวัแปรต่าง ๆ นั้น ท่ี Yi = 4 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก เพื่อดูวา่มีตวัแปรหรือปัจจยัตวั
ไหนบา้งท่ีท าให้ความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้อยูใ่นระดบัดีมาก สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นสินคา้อุปโภค ไดแ้ก่ สินคา้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สินคา้มี
คุณภาพ สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท และสินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียนคืนในกรณีท่ีสินคา้
มีปัญหา ปัจจยัดา้นสินคา้บริโภค ได้แก่ อุปกรณ์/เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสะอาด
ปลอดภยั และอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรสชาติดี ปัจจยัดา้นสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีนและ
สะพานรัษฎาภิเศก ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และสภาพพื้นท่ียงัคงไวส้ภาพเดิม
ของชุมชน ปัจจยัด้านเวทีการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน/นักแสดงมี
ความดึงดูดใจ และสภาพแวดลอ้มมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง ปัจจยัดา้น
บุคลากร ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี และปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ความเพียงพอของ
แสงสว่างของไฟฟ้า ความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะ และความเพียงพอของท่ีจอดรถ ซ่ึงถา้
ปัจจยัเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน จะมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้เพิ่มข้ึน
ตาม  
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5.2 อภิปรายผล 
 

 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ จงัหวดัล าปาง สามารถน ามาใชอ้ภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 ถนนคนเดินกาดกองตา้ มาจากการยอมรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี จึงท า
ใหเ้กิดถนนคนเดินข้ึนมา โดยกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมานั้นเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม
พื้นบา้น โดยน าเอาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของล้านนามาน าเสนอ และกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชุมชน ซ่ึงถือว่าเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน และยงัเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอีกด้วย นอกจากน้ียงัช่วยสอดแทรกการรณรงค์เร่ืองการประหยดัพลงังานและการลด
มลพิษ ซ่ึงถือวา่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพเมืองให้ดีข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัถนน
คนเดินถนนคนเดินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 จากการด าเนินกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง ท่ีผา่นมา พบวา่ไดรั้บความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรมและกิจกรรมท่ีส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยงั
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ กลุ่มนักแสดง
ดนตรี กลุ่มนกัท่องเท่ียว และกลุ่มคนในทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีถนนคนเดินกาด
กองตา้ในการประกอบการคา้ และจดัแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใช้
พื้นท่ี ส าหรับกลุ่มผูท่ี้อาศยัอยู่ในพื้นท่ีถนนคนเดินจะไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมถนนคนเดินใน
ดา้นของการส่งเสริมการคา้ของผูท่ี้เป็นเจา้ของร้านคา้ในบริเวณนั้น ส่วนกลุ่มนกัท่องเท่ียวและคน
ทอ้งถ่ินจะมีแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการนนัทนาการรูปแบบใหม่ ดงันั้นการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้จึงเป็นการส่งเสริมทั้งทางดา้นการท่องเท่ียว การอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการกระตุน้
เศรษฐกิจของชุมชน จึงท าใหมี้การจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  
 ผลการศึกษานกัท่องเท่ียวในถนนคนเดินกาดกองตา้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุต  ่ากวา่ 20 
ปี สถานภาพโสด มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีจดักิจกรรม นักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีรายไดต้  ่ากวา่ 8,000 บาทต่อ
เดือน และมาท่องเท่ียวในถนนคนเดิน มากกว่า 4 คร้ัง ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงผลการวิจยัของ ธัญ 
กาญจนว์ฒันานนท ์(2547) ท่ีไดก้ล่าววา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีภูมิล าเนาอยู่
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีจดักิจกรรม และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา 
 ในส่วนของผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในถนนคนเดินกาดกองตา้ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 31 ถึง 40 ปี มีสถานภาพสมรส มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีจดักิจกรรม 
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ผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขายเป็นอาชีพหลกั มี
การศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือ ปวส. มีรายไดต้  ่ากวา่ 8,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัผลงานวิจยัของ สุกิจ วงค์ปันง้าว (2549) ท่ีได้กล่าวว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
สถานภาพสมรส มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีจดักิจกรรม และมีรายได้อยู่
ระหวา่ง 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือน 
 การประเมินตวัช้ีวดัการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ 
จงัหวดัล าปาง ถึงแมว้า่จะมีคะแนนเฉล่ียระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
แต่ก็มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า ในดา้นสาธารณูปโภค แสดงวา่ ในดา้นดา้นสาธารณูปโภคยงัเป็น
จุดอ่อนของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ของถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวดัล าปาง ได้
พิจารณาออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี ปัจจยัท่ีส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม ไดแ้ก่ การอนุรักษแ์ละรักษา
พื้นท่ีให้คงสภาพเดิมของชุมชนไวใ้ห้มากท่ีสุด เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่คนรุ่นหลงัไดเ้ห็นถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ การสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปินและนกัแสดง ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ 
ลกัษณะท่าทาง หรือการแต่งกาย จะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในถนนคนเดินกาด
กองตา้ รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในถนนคนเดินมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการชมการแสดง 
เช่น สถานท่ีจดัการแสดงมีความสะอาด  
 ปัจจยัท่ีส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ได้แก่ สินค้าท่ีจ  าหน่ายมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวั แตกต่างจากสินค้าท่ีจ  าหน่ายตามท้องตลาดทัว่ไป หากผูป้ระกอบการสามารถสร้าง
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้กบัสินคา้ได ้จะช่วยดึงความสนใจมาจากนกัท่องเท่ียวไดแ้ละเพิ่มโอกาสใน
การขายอีกดว้ย สินคา้ตอ้งมีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน และของท่ีระลึก เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้สินคา้มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้และบริการหลงั
การขาย เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียวว่าจะไดรั้บสินคา้และบริการท่ีดีจากร้านคา้ และ
อุปกรณ์ในการประกอบอาหารหรือเคร่ืองปรุงอาหารมีความสะอาดปลอดภยั ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
รวมถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมตอ้งมีรสชาติดี ซ่ึงจะท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ และกลบัมา
เท่ียวในถนนคนเดินกาดกองตา้อีกคร้ัง 
 ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ เจ้าหน้า ท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี  มีความเต็มใจในการให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียว จะสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน รวมถึงความเพียงพอของแสง
สวา่งภายงาน ความเพียงพอของห้องน ้ าสาธารณะต่อการใชบ้ริการ และความเพียงพอของสถานท่ี
จอดรถต่อการใช้บริการ ซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่น ้ า
ท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ได ้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดั
ล าปาง ผูศึ้กษาได้มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ทางคณะกรรมการกาดกองตา้ เทศบาล 
หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาถนนคนเดินกาดกองตา้ ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ และเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัล าปาง มี
ดงัต่อไปน้ี  

1. รูปแบบของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ควรเนน้การส่งเสริมดา้นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เพื่อเผยแพร่และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาวจงัหวดัล าปาง ทั้งในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และวถีิชีวติความเป็นอยูใ่นของชาวจงัหวดัล าปาง เช่น การจดัแสดงสาธิตอาชีพและการละเล่น การ
แสดงศิลปะพื้นบา้น การออกร้านขายอาหารพื้นเมือง ผลิตภณัฑ์ OTOP สินคา้ของดีของจงัหวดั
ล าปาง และลานวฒันธรรมชุมชน  

2. ดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ห้องน ้ าสาธารณะ และท่ีจอดรถ ควรปรับปรุง
พฒันาใหเ้พียงพอต่อการใชบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการ
ท่ีจ าหน่ายสินคา้ เน่ืองจากกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ไดจ้ดัข้ึนในช่วงเวลาเยน็ถึงกลางคืน จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มจุดแสงสวา่งให้เพียงพอ และเพิ่มสุขาเคล่ือนท่ีกระจายตามจุดต่าง ๆ อยา่ง
ทัว่ถึง รวมถึงปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวหนัมาใชบ้ริการมากข้ึน และ
เพื่อลดปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพอ โดยการเพิ่มพื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับเป็นบริเวณท่ีจอดรถยนต์ส่วน
บุคคลโดยแยกจากท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

3. สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีน ถึงแมจ้ะมีอายุเก่าแก่มากกวา่ 100 ปี แต่ถา้ไม่มี
การอนุรักษ์ไว ้ก็จะไม่เกิดความย ัง่ยืนข้ึน ดงันั้นควรอนุรักษ์อาคารตลาดจีนเหล่านั้นไว ้โดยการ
อนุรักษ ์ท านุบ ารุงรักษาใหค้งสภาพเดิมมากท่ีสุด เพื่อให้ด ารงอยูคู่่กบัชุมชน และสามารถน ามาเป็น
จุดขายใหก้บัถนนคนเดินกาดกองตา้ได ้

4. ถนนคนเดินกาดกองตา้เป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้า ของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมายให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชม ดงันั้นควรน าเอาทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาแปรรูปเป็นสินคา้มี
มูลค่า มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ินเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัชุมชน ซ่ึงเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนควบคู่กนัไป 

 


