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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและผูค้า้บริเวณถนน
คนเดินข่วงเมืองน่าน ท่ีเป็นปัจจยัต่อแนวทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยจดัท าแบบสอบถามแบ่งออกเป็น กลุ่มผูซ้ื้อ
จ านวน 337 คนและกลุ่มผูค้า้จ านวน 91 ร้านคา้ ผลการวิจยักลุ่มผูซ้ื้อพบวา่ เหตุผลในการเดินทางมาท่องเท่ียวถนนคนเดิน
มากท่ีสุดคือ นกัท่องเท่ียวทดลองนัง่รับประทานอาหารท่ีขนัโตก ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม คือ ท้ิงขยะให้ถูกตอ้งตามภาชนะ รองลงมาคือ เลือกใชร้้านคา้ท่ีใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
ทศันคติในการท่องเท่ียวถนนคนเดิน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การจดัการส่งเสริมการท้ิงขยะให้ถูกตอ้งตามภาชนะท่ี
รองรับ ผลการสอบถามกลุ่มผูค้า้ ดา้นพฤติกรรมในการขายสินคา้ของร้านคา้ในพ้ืนท่ีถนนคนเดินพบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ เป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใ้หก้บัครอบครัว รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น การใช้
บรรจุภณัฑท่ี์อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดา้นทศันคติดา้นการจดัการการท่องเท่ียวของถนนคนเดิน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การจดัการ
ส่งเสริมการท้ิงขยะใหถู้กตอ้งตามภาชนะท่ีรองรับ ทั้งน้ี กลุ่มนกัท่องเท่ียวปรากฏระดบัคะแนนเฉล่ียค่อนขา้งสูงในกลุ่มขอ้ค าถาม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรมเฉพาะพ้ืนท่ีและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ขอ้เสนอแนะ คือ การประชาสัมพนัธ์ดว้ยป้าย
และเสียงตามสาย ใหน้กัท่องเท่ียวทราบถึงการคดัแยกและท้ิงขยะบริเวณจุดท่ีก าหนด โดยเทศบาลเมืองน่านควรผูกรวมการ
รักษาวฒันธรรมกบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งการจดัการขยะและน ้ าเสียและเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ดว้ยขอ้มูลเชิง
ประจกัษอ์ยา่งต่อเน่ือง 

ค ำส ำคัญ: ถนนคนเดิน, แรงจูงใจ, ความพึงพอใจ, พฤติกรรม 
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ABSTRACT 
The objectives of this study was to investigate motivation, behaviour and Complacency of tourists and sellers at 

Nan walking street and identify the impact factors to frame guideline for environmental impact reduction at Nan walking 
street in Nan province by using questionnaires. Sampling group were divided into tourist group with the number of 337 
people and 91 merchants. The results found that the reasons for traveling to walking street were to sit and eat at Khantoke 
local lifestyle, followed by to visit Phumin Temple. The behavior that represents being a tourist who is environmentally 
friendly was found that the highest average value is to separate garbage correctly according to the bin provided followed 
by choosing a shop that uses environmentally friendly packaging. When focusing on an attitude of tourists it was found 
that the highest average value is management to promote the proper disposal of garbage separation followed by the 
management of pedestrian roads, promoting awareness of responsibility for environmental conservation tourism such as 
public relations, signage and sound documents, etc. The majority of merchants group about an attitude toward tourism 
management of Nan walking Street was found that the highest average value was the promotion of waste separation. The 
tourist groups appear to have a relatively high average score in the questions related to specific areas of society, culture 
and environmental impacts. Suggestions were to publicized the sign and sound along the walking route in order to let the 
tourists know the sorting and discarding of garbage at the designated point, to propose activities to promote awareness 
and be responsible for the waste management of tourists, to promote ecotourism in other areas of Nan. Nan Municipality 
should expand the operation to reduce the environmental impact for all activities by integrating cultural preservation and 
reducing environmental impacts in both waste and water management. 
Keywords: Walking street, Motivation, Complacency, Behaviour 

 
บทน ำ 

กิจกรรมของมนุษยล์ว้นก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไม่มากก็นอ้ย ในอดีตผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอาจ
ไม่เด่นชดันกั เน่ืองจากธรรมชาติยงัมีศกัยภาพพอท่ีจะฟ้ืนฟตูวัเอง จนถึงปัจจุบนั การเพ่ิมจ านวนข้ึนอยา่งมากของประชากร
โลกประกอบกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่ มเฟือย ส่งผลให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม
ดว้ยอตัราเร่งจนไม่สามารถฟ้ืนฟูตวัเองไดท้นั การลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของมนุษย ์จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
พิจารณาด าเนินการอยา่งเหมาะสมและเร่งด่วน เพ่ือการใชชี้วติของมนุษยท่ี์ตอ้งพ่ึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสมดุล
อยา่งย ัง่ยนื 

ถนนคนเดิน เป็นช่ือเรียกกิจกรรมการปิดถนนและจดัรูปแบบตลาดตามแผนพฒันาเมืองน่าอยู ่ตั้งแต่ปี 2545 โดย
มีเป้าหมายท่ีมีความเช่ือมโยงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 ประการ คือ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ประหยดัพลงังาน และลดมลพิษ ซ่ึงถนน
คนเดินเป็นกิจกรรมท่ีมีในหลายประเทศทัว่โลก ส าหรับประเทศไทยมีเอกลกัษณ์ต่างจากประเทศอ่ืนคือมีรูปแบบของความ
เป็นตลาดนัดซ้อนทับอยู่อย่างชัดเจน สินค้าส่วนใหญ่จึงประกอบด้วย อาหารพ้ืนเมืองท่ีเป็นท่ีนิยม สินค้าท่ีส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของพ้ืนท่ี เช่น สินคา้ OTOP สินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ของท ามือ ของสะสม เป็นตน้ การบริหารจดัการถนนคนเดิน
เก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วน โดยส่วนใหญ่จะมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นแกนหลกั โดยกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ถนนคนเดินมกัประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชุมชนเจา้ของพ้ืนท่ี นกัท่องเท่ียว ผูค้า้ และผูบ้ริหารจดัการ ซ่ึงมีความตอ้งการ
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แตกต่างกนั ดงันั้น การท าความเขา้ใจและยอมรับวธีิการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของทุกฝ่าย ทั้งดา้นการจดัการสินคา้และ
บริการ การจดัการรายไดร้ายจ่าย รวมถึงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรมีส่วนร่วมใน
การพฒันาระบบการบริการจดัการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนักท่องเท่ียว และผูค้า้ ซ่ึงเป็นสองกลุ่มคนหลกัท่ีขบัเคล่ือนให้เกิด
กิจกรรมบนถนนคนเดิน 

 ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน เป็นถนนคนเดินแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว โดยมีเทศบาลเมืองน่าน
เป็นแกนหลกัในการบริหารจดัการ ซ่ึงมีนโยบายการพฒันาเมืองควบคู่กบัการรักษาอตัลกัษณ์ และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จนไดรั้บการสนบัสนุนและต่อยอดจากภาครัฐและองคก์รระหว่างประเทศภายใต ้โครงการส่งเสริมเมืองในอนาคตอย่าง
ย ัง่ยนืของประเทศไทย อยา่งไรก็ดี การบริหารจดัการถนนคนเดินข่วงเมืองน่านตามเป้าหมาย 3 ประการขา้งตน้ พบวา่ การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะมลพิษจากขยะ รวมถึงการอ านวยความสะดวกของพ้ืนท่ีโดยรอบ ยงัไม่สมบูรณ์ในหลาย
ประการ งานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และทศันคติของนกัท่องเท่ียวและผูค้า้บริเวณถนนคน
เดินข่วงเมืองน่าน ท่ีเป็นปัจจยัต่อแนวทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาแนวทางการลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จงัหวดัน่าน 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 เพื่อศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและผูค้า้บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ท่ี
เป็นปัจจยัต่อแนวทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 

 กลุ่มนกัท่องเท่ียว ประมาณ 1,000 คนต่อวนั (ระหวา่งฤดูหนาว นกัท่องเท่ียวประมาณ 2,000 - 3,000 คนต่อวนั) 
และ กลุ่มผูค้า้ประมาณ 200 ร้านคา้ ในถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ช่วงเวลาเปิด วนัศุกร์-เสาร์-
อาทิตย ์ระหวา่งเวลา 16.00 – 22.00 น. โดยมีระยะเวลาในการศึกษา เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รวม 3 เดือน 

 
วธีิกำรวจัิย 

1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบั การสร้างและพฒันาแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การน าแบบสอบถามไปใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบั การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการถนนคนเดิน และการ
พฒันาเมืองย ัง่ยนื รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเทศบาลเมืองน่าน 

3. ประชากรในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูซ้ื้อและกลุ่มผูค้า้ท่ีไม่ทราบจ านวน จึงค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่ทราบค่าประชากรตามสูตรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือน
ไดร้้อยละ 5 โดยมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณไดคื้อ 384 ตวัอยา่ง 

4. สร้างและพฒันาเคร่ืองมือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ส าหรับ กลุ่มนกัท่องเท่ียว และกลุ่มผูค้า้ โดยชุด
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐาน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบประยกุตแ์บบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีระดบัการให้คะแนนจากนอ้ยไปหามาก 1-2-3-4-5 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ประยกุตแ์บบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีระดบัการใหค้ะแนนจากนอ้ยไปหามาก 1-2-3-4-5 ตามล าดบั และตอน
ท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Question) 

5. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดว้ยการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของขอ้ค าถามในแบบสอบถามโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ขอ้ค าถามท่ีมี
ค่า IOC มากกวา่ 0.5 จึงจะถูกน ามาใชใ้นแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  

6. การทดสอบแบบสอบถาม (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จ านวน 30 ชุด เพ่ือ
ทดสอบความชัดเจนของข้อค าถาม และความเข้าใจวตัถุประสงค์ของข้อค าถาม พร้อมทั้ งค  านวณค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) จากค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ปรากฏค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัเท่ากบั 0.944  

7. น าแบบสอบถามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรส่วนใหญ่และยนิดีใหข้อ้มูล  

8. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมดใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ือหาค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสรุปและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปแนวทางการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ต่อไป 

 
ผลกำรวจัิยและอภิปรำยผล 

1. กลุ่มนักท่องเทีย่ว ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัท่องเท่ียวโดยใชแ้บบสอบถามมีผลการศึกษาประกอบดว้ย ขอ้มูล
พ้ืนฐาน แรงจูงใจ ทศันคติและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลพื้นฐำน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ปรากฏผลดงัน้ี  
ตำรำง 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของนกัท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

ลกัษณะพืน้ฐำนของนักท่องเทีย่ว จ ำนวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำง 
เพศหญิง 68.8 
อาย ุ30-40 ปี 35.6 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 57.0 
รับราชการ หรือ รัฐวสิาหกิจ 32.0 
รายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน 29.7 
ภูมิล าเนาในจงัหวดัน่าน 59.6 
จะกลบัมาท่องเท่ียวอีก 100 

จากตาราง 1 เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประชากรท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 68.8 ประชากรอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 ประชากรมี
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การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.0 ประชากรประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 32.0 
ประชากรมีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.7 และภูมิล าเนาของประชากรเป็นคนจงัหวดัน่าน คิดเป็นร้อยละ 
59.6 เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจงัหวดัน่านท่ีมาท่องเท่ียว พกัผอ่น บริเวณถนนคนเดิน ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นของ
คนในพ้ืนท่ี  ประชากรจะกลบัมาเท่ียวถนนคนเดินอีกคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงวา่ตลาดมีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจในการดึงดูด
ใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมายงัถนนคนเดินอีก 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมในกำรท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบประยกุตแ์บบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแยกเป็นกลุ่มขอ้ค าถามได ้3 กลุ่ม คือ แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีท าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน และประสบการณ์ท่ีไดรั้บและ
ประทบัใจจากการท่องเท่ียว ปรากฏผลดงัน้ี 
ตำรำง 2 แรงจูงใจในการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย(Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) 

ล าดบัท่ี 

ถ่ายภาพถนนคนเดิน 3.59 1.05 5 
รับประทานอาหารบนขนัโตก 4.05 0.87 1 
ชมวดัภูมินทร์ 4.00 0.96 2 
แต่งกายแบบพ้ืนเมือง 3.21 1.15 6 
ฟังดนตรีพ้ืนเมือง 3.60 1.01 4 
ซ้ือของใชพ้ื้นเมือง 3.74 0.93 3 

เฉลีย่ 3.69   
จากตาราง 2 แรงจูงใจในการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบว่าแรงจุงใจในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม จะเห็นไดว้า่ ขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การไดน้ัง่รับประทานอาหารบนขนัโตก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การไดแ้ต่งกายแบบพ้ืนเมือง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.21 ซ่ึงก็ยงัอยูใ่นระดบัคะแนนปานกลาง 
ตำรำง 3 พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีท าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย(Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) 

ล าดบัท่ี 

คดัแยกและท้ิงขยะตามจุดท่ีก าหนด 4.43 0.74 1 
รับประทานอาหารหมดไม่เหลือท้ิง 3.99 0.86 3 
ประหยดัการใชน้ ้ า 3.93 0.91 4 
ซ้ือสินคา้บรรจุภณัฑเ์ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 4.15 0.78 2 

เฉลีย่ 4.12   
จากตาราง 3 พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีท าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบวา่

พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีท าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.12 เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม จะเห็นไดว้า่ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คดัแยกและท้ิงขยะตามจุดท่ีก าหนด คิดเป็น
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ประหยดัการใชน้ ้ า คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ซ่ึงก็ยงัอยูใ่น
ระดบัคะแนนค่อนขา้งสูง 
ตำรำง 4 ประสบการณ์ท่ีไดรั้บและประทบัใจจากการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บและประทบัใจ ค่าเฉล่ีย(Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) 

ล าดบัท่ี 

เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 4.21 0.81 3 
ความสวยงามบริเวณวดัภูมินทร์ 4.36 0.67 1 
พกัผอ่นในบรรยากาศท่ีสงบ 4.09 0.92 4 
พบปะผูค้นใหม่ๆ ท่ีมาท่องเท่ียว 4.03 0.86 5 
รับประทานอาหารพ้ืนเมือง 4.21 0.82 2 

เฉลีย่ 4.18   
จากตาราง 4 ประสบการณ์ท่ีไดรั้บและประทับใจจากการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบว่า

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บและประทบัใจจากการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม จะเห็นไดว้า่ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การไดช้มความสวยงามบริเวณวดัภูมินทร์ คิด
เป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมาคือการรับประทานอาหารพ้ืนเมือง คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การไดพ้บปะคนน่านและคนเท่ียวน่าน คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03  ซ่ึงก็ยงัอยูใ่นระดบัคะแนนค่อนขา้งสูง 

 
ตอนที ่3 แบบสอบถำมเกีย่วกบัควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอกำรท่องเทีย่วบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ประยกุตแ์บบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มีระดบัการให้คะแนนจากนอ้ยไปหามาก 1-2-3-4-5 ตามล าดบั ปรากฎผล
ดงัน้ี 
ตำรำง 5 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

ควำมพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว ค่ำเฉลีย่(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

(Standard Deviation: SD) 
ล ำดบัที ่

ท่ีจอดรถเหมาะสมและเพียงพอ 3.00 1.00 9 
สถานท่ีตั้งถนนคนเดินมีความเหมาะสม 3.77 0.82 3 
สุขาสะอาดและเพียงพอ 3.15 0.87 8 
ขนัโตกและพ้ืนท่ีบริการเพียงพอ 3.55 0.82 7 
บริเวณถนนคนเดินมีความสวา่งเพียงพอ 3.69 0.83 4 
เจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัเหมาะสม 3.67 0.85 5 
การจดัการจุดท้ิงขยะเหมาะสม 3.97 0.83 1 
การเรียนรู้จากการท่องเท่ียวถนนคนเดิน 3.62 0.89 6 
การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 3.85 0.81 2 

เฉลีย่ 3.58   
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จากตาราง 5 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบวา่ทศันคติ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ค าถาม จะเห็นไดว้า่ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการจุดท้ิงขยะเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ส่วน
ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถเหมาะสมและเพียงพอ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ซ่ึงอยู่ในระดบัคะแนน
ปานกลาง 

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถำมเกีย่วกบัข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Question) นั้น สามารถสรุปประเด็นจากขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ได ้2 
ประเด็น คือ การประชาสัมพนัธ์ดว้ยป้าย และเสียงตามสาย ให้นักท่องเท่ียวทราบถึงการคดัแยกและท้ิงขยะบริเวณจุดท่ี
ก าหนด และเสนอให้มีกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการขยะของนักท่องเท่ียว เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นบริเวณอ่ืนของจงัหวดัน่านอีกทางหน่ึง 

3.1 กลุ่มผู้ค้ำ ไดท้ าแบบสอบถามจ านวน 91 ชุด จากจ านวนผูค้า้ประมาณ 200 ร้านคา้ โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ตวัแทนของประชากรส่วนใหญ่และยนิดีใหข้อ้มูล 
ตอนที ่1 ข้อมูลพื้นฐำน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ปรากฎผลดงัน้ี  
ตำรำง 6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของผูค้า้บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 
ลกัษณะพืน้ฐำนของผู้ค้ำ จ ำนวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำง 
เพศหญิง 72.5 
อาย ุ มีทุกช่วงวยั 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 52.7 
คา้ขาย หรือ ธุรกิจส่วนตวั 68.1 
รายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน 46.2 
ภูมิล าเนาในจงัหวดัน่าน 100 
ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 100 
เห็นดว้ยกบักิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 100 

จากตาราง 6 เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของผูค้า้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.5 ประชากรมีทุกช่วงวยั ประชากรมีการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.7 ประชากรประกอบอาชีพคา้ขาย หรือ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 68.1 ประชากรมี
รายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.2 ภูมิล าเนาของประชากรเป็นคนจงัหวดัน่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ไดรั้บ
ประโยชน์จากกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านคิดเป็นร้อยละ 100 และเห็นดว้ยกบักิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านคิด
เป็นร้อยละ 100 
ตอนที่ 2 แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ค้ำบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถามเป็นแบบประยกุต์แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) มีระดบัการใหค้ะแนนจากนอ้ยไปหามาก 1-2-3-4-5 ตามล าดบั โดยแยกเป็นกลุ่มขอ้ค าถามได ้2 
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กลุ่ม คือ แรงจูงใจในการคา้ขายบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน และพฤติกรรมพึงประสงคข์องผูค้า้บริเวณถนนคนเดิน
ข่วงเมืองน่าน ปรากฎผลดงัน้ี 
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ตำรำง 7 แรงจูงใจในการคา้ขายบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

แรงจูงใจในกำรค้ำขำย ค่ำเฉลีย่(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

(Standard Deviation: SD) 
ล ำดบัที ่

เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได ้ 4.70 0.56 1 
ส่งเสริมสินคา้และวถีิพ้ืนเมือง 4.03 1.00 8 
การรวมกลุ่มผูค้า้ 4.23 0.88 5 
เรียนรู้และไดป้ระสบการณ์ 4.21 0.78 6 
สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดห้ลากหลาย 4.12 0.86 7 
ระเบียบ ความสะอาด และคุณภาพสินคา้ 4.42 0.73 3 
ค่าบริหารจดัการพ้ืนท่ีคา้เป็นธรรม 4.41 0.68 4 
มีส่วนร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 4.43 0.71 2 

เฉลีย่ 4.32   
จากตาราง 7 แรงจูงใจในการคา้ขายบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบวา่แรงจูงใจในการคา้ขายบริเวณถนน

คนเดินข่วงเมืองน่าน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม จะเห็นไดว้า่ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ เป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การมี
ส่วนร่วมเป็นผูค้า้ท่ีส่งเสริมสินคา้และวถีิพ้ืนเมือง คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ซ่ึงก็ยงัอยูใ่นระดบัคะแนนค่อนขา้งสูง 
ตำรำง 8 พฤติกรรมของผูค้า้บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

พฤตกิรรมของผู้ค้ำ ค่ำเฉลีย่(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

(Standard Deviation: SD) 
ล ำดบัที ่

แต่งกายเหมาะสมและสะอาด 4.38 0.67 3 
มีอธัยาศยัสุภาพเรียบร้อย 4.40 0.71 2 
ใหค้  าแนะน าสินคา้แก่นกัท่องเท่ียว 4.35 0.68 4 
ขายสินคา้คุณภาพดว้ยราคาเป็นธรรม 4.41 0.71 1 

เฉลีย่ 4.38   
จากตาราง 8 พฤติกรรมพึงประสงคข์องผูค้า้บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบวา่พฤติกรรมพึงประสงคข์อง

ผูค้า้บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีกลุ่มผูค้า้ถือปฏิบติัโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.38 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ค าถาม จะเห็นไดว้่า ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขายสินคา้คุณภาพดว้ยราคาเป็นธรรม คิดเป็นค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.41 ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ใหค้  าแนะน าสินคา้แก่นกัท่องเท่ียว คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ซ่ึงก็
ยงัอยูใ่นระดบัคะแนนค่อนขา้งสูง 
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ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถามเป็นแบบประยกุตแ์บบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มีระดบัการใหค้ะแนนจากนอ้ยไปหามาก 1-2-3-4-5 ตามล าดบั ปรากฏผลดงัน้ี 
ตำรำง 9 ความพึงพอใจของผูค้า้ท่ีมีต่อการบริหารจดัการบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

ควำมพงึพอใจของผู้ค้ำ ค่ำเฉลีย่(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

(Standard Deviation: SD) 
ล ำดบัที ่

ท่ีจอดรถเหมาะสมและเพียงพอ 3.25 1.07 9 
สถานท่ีตั้งถนนคนเดินมีความเหมาะสม 3.98 0.99 2 
สุขาสะอาดและเพียงพอ 3.46 0.88 8 
ขนัโตกและพ้ืนท่ีบริการเพียงพอ 3.49 0.95 7 
บริเวณถนนคนเดินมีความสวา่งเพียงพอ 3.61 0.90 5 
เจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัเหมาะสม 3.76 0.88 3 
การจดัการจุดท้ิงขยะเหมาะสม 4.00 0.90 1 
การเรียนรู้จากการท่องเท่ียวถนนคนเดิน 3.65 0.83 4 
การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 3.53 1.02 6 

เฉลีย่ 3.64   
จากตาราง 9 ความพึงพอใจของผูค้า้ท่ีมีต่อการบริหารจดัการบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบวา่ทศันคติของ

ผูค้า้ท่ีมีต่อการบริหารจดัการบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม จะ
เห็นไดว้า่ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการจุดท้ิงขยะเหมาะสมคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถเหมาะสมและเพียงพอ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ซ่ึงอยูใ่นระดบัคะแนนปานกลาง 

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) นั้น สามารถสรุปประเด็นจากขอ้เสนอแนะของผูค้า้บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ได ้2 ประเด็น คือ การ
จดัการขยะ และสถานท่ีตั้งของกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน โดยผูค้า้ยนิดีสนบัสนุนและมีความพึงพอใจในการจดัการ
ขยะและท่ีตั้งของถนนคนเดิน 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวและผูค้า้
บริเวณถนนคนเดินขว่งเมืองน่าน ท่ีเป็นปัจจยัต่อแนวทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของสองกลุ่มคนหลกัท่ีขบัเคล่ือนให้
เกิดกิจกรรมบนถนนคนเดิน ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว และผูค้า้ จากกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัถนนคนเดินมกัประกอบดว้ย 4 
กลุ่ม ไดแ้ก่ ชุมชนเจา้ของพ้ืนท่ี นกัท่องเท่ียว ผูค้า้ และผูบ้ริหารจดัการ ซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนันั้น เม่ือน าผลการวิจยั
มาเปรียบเทียบระดบัคะแนนในแต่ละขอ้ค าถามโดยแบ่งเป็นส่วนของ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจ จากทั้ ง
นกัท่องเท่ียวและผูค้า้บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ในภาพรวมสามารถสรุปไดจ้ากระดบั
คะแนนในทุกขอ้ค าถามท่ีปรากฏคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ 3.00 วา่ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวและคา้ขายบริเวณ
ถนนคนเดินข่วงเมืองน่านในระดบัปานกลางข้ึนไป 
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 เม่ือวิเคราะห์และจดักลุ่มขอ้ค าถามท่ีมีระดบัคะแนนค่อนขา้งสูงจากกลุ่มขอ้ค าถามทั้งหมด สามารถจดักลุ่มได้
เป็น 4 กลุ่มขอ้ค าถาม ไดแ้ก่  

  ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
  ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมเฉพาะพ้ืนท่ี 
  ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
  ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ านวยความสะดวก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระดบัคะแนนในแต่ละขอ้ค  าถามโดยแบ่งเป็นส่วนของ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจ ของ

นกัท่องเท่ียว 

 
ภำพ2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระดบัคะแนนในแต่ละขอ้ค  าถามโดยแบ่งเป็นส่วนของ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจ ของผูค้า้ 

 

 โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวปรากฏระดับคะแนนเฉล่ียค่อนข้างสูงในกลุ่มข้อค าถามท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและ
วฒันธรรมเฉพาะพ้ืนท่ี () และกลุ่มขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม () ซ่ึงสรุปไดว้า่กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ใหค้วามส าคญัในสองประเด็นดงักล่าว ส าหรับกลุ่มผูค้า้ปรากฏระดบัคะแนนเฉล่ียค่อนขา้งสูงในกลุ่มขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเศรษฐกิจ () อยา่งชดัเจน ซ่ึงสรุปไดว้า่กลุ่มผูค้า้ให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี แต่ก็ให้ความส าคญักบักลุ่มขอ้ค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมเฉพาะพ้ืนท่ี () และกลุ่มขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม () แมว้า่จะ
มีจ านวนขอ้ค าถามน้อยแต่ก็ปรากฏคะแนนเฉล่ียค่อนขา้งสูง นอกจากนั้น คะแนนเฉล่ียท่ีทั้งนักท่องเท่ียวและผูค้า้ให้ใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ กลุ่มขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวก () โดยเฉพาะในประเด็นของ ความเหมาะสมและ
เพียงพอของท่ีจอดรถ และความสะอาดและเพียงพอของสุขาบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 

 สรุปไดแ้นวทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ในระยะต่อไป ไดแ้ก่ 

ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
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 1) การรักษาเอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมของพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกบัการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการให้
นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมจัดการขยะและลดการใช้น ้ า จะท าให้กิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านคงความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งยาวนานและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย  

 2) สร้างความร่วมมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินการจดัการขยะและน ้ าท่ีกลุ่มผูค้า้เป็นส าคญัเพ่ือการลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากขยะและน ้ าตั้งแต่ตน้ทาง  

 3) บริหารจัดการการเดินทางมายงับริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านด้วยรถบริการให้มากข้ึน เพ่ือลดความ
ตอ้งการพ้ืนท่ีอดรถ จดัการความสะอาดของสุขา และพิจารณาเพ่ิมรถสุขาบริการในช่วงฤดูหนาวท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวน
มาก 

 โดยมีขอ้เสนอแนะให้เทศบาลเมืองน่านขยายการด าเนินการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไปในการจดักิจกรรมทุก
กิจกรรมในพ้ืนท่ี โดยผูกรวมการรักษาวฒันธรรมกบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งการจดัการขยะและน ้ า และเพ่ิมการ
ประชาสมัพนัธ์ดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งต่อเน่ือง 
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