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บทคัดย่อ  

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาถนนคนเดินเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนใน
จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต โดยออกแบบการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยกัน และน า
ผลการวิจัยมาบูรณาการเพ่ือพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาถนนคนเดินเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนใน
จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต รายละเอียดของโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการมีดังต่อไปนี้  

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินใน
เมืองกวางโจว และหางโจว ประเทศจีน ด้วยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จของโมเดลต้นแบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม การวางแผนการจัดโซนรูปแบบของสาย
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารนวัตกรรม และ
ความพัฒนาอย่างยั่งยืนของถนนคนเดินในทุกมิติ 

โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 เป็นศึกษาการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน
ถนนคนเดินเมืองกวางโจว และหางโจว ประเทศจีน และถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต ด้วยการ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่ถนนคนเดินดังกล่าวทั้ง 4 แห่ง ผลการวิจัย
โดยรวมพบว่า สิ่งกระตุ้นทางการตลาดด้านอาหาร ประสบการณ์ด้านความรู้ ประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึก คุณค่าที่รับรู้ด้านการเงินและด้านหน้าที่ การรู้จักถนนคนเดิน ภาพลักษณ์ของถนนคนเดิน 
และความพึงพอใจ ส่งผลต่อความภักดขีองนักท่องเที่ยวต่อถนนคนเดิน 
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โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 เป็นการศึกษานวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจถนน
คนเดิน เพื่อการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก และการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่านวัตกรรม
ทางการตลาด และขีดความสามารถ/ศักยภาพของถนนคนเดิน ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรม ความ
พึงพอใจ และพฤติกรรมโดยรวมของนักท่องเที่ยว 

  
โครงการย่อยที่ 4 เป็นการศึกษากลยุทธ์สร้างสรรค์ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์อาหาร 

สายผลิตภัณฑ์ ช้อปปิ้ง และสายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ 
และภูเก็ต ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าการสร้างสรรค์สายผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม การสร้างสรรค์
สายผลิตภัณฑ์ช้อปปิ้ง การสร้างสรรค์สายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อการยอมรับ
นวัตกรรม ความพึงพอใจและพฤติกรรมโดยรวมของนักท่องเที่ยว ส่วนกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจ
และพฤตกิรรมโดยรวมของนักท่องเที่ยว 

ยื่งไปกว่านั้น งานวิจัยนี้ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินของจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต  จ านวน 30 คน
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จของถนนคนเดิน ประกอบด้วย (1) สินค้าหัตถกรรมและอาหาร
ท้องถิ่น (2) ความพร้อมของคนในท้องถิ่น (3) ความโดดเด่น และความหลากหลายของสินค้าและ
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (4) ราคาสินค้าและอัธยาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่น ส่วนการบริหารจัดการถนน
คนเดินต้องมุ่งเน้น (1) ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (2) ความดั้งเดิมวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรม (3) การเลือกท าเลที่ตั้ง (4) การแบ่งโซนพ้ืนที่ (5) การจัดกิจกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรม (6) การก าหนดกฎระเบียบส าหรับผู้ค้า (7) การบริหารจัดการถนนคนเดินด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิจัยจาก 4 โครงการวิจัยย่อยดังกล่าวจะถูกบูรณาการเพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ถนนคนเดินเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย 9 แนวทางดังนี้  
(1) การก าหนดนโยบายการพัฒนาถนนคนเดินของจังหวัด (2) การเลือกถนนที่จะพัฒนาเป็นถนนคน
เดิน (3) การสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์คุณค่าด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ (4) การบริหารจัดการ
ถนนคนเดิน (5) การพัฒนาลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของถนนคนเดิน (6) การสร้างอัต
ลักษณ์ ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของถนนคนเดินเชียงใหม่/ท่าแพ และการสร้างสรรค์สิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดในถนนคนเดินจังหวัดภูเก็ต/ถนนถลาง (7) กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การตลาดของสายผลิตภัณฑ์ (8) กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน (9) นโยบายการประเมิน
ถนนคนเดิน 
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Abstract 
 

The objective of this research project was to develop guidelines in developing 
sustainable creative walking streets in Chiangmai and Phuket Province. Four research 
sub-projects were included in this project and the integration of research findings of 
these sub-projects was conducted to form guidelines in developing sustainable 
creative walking streets in Chiangmai and Phuket Province. The details of these 4 
research sub-projects were shown as follows:  

Research sub-project 1: The first sub-project was aimed to study key 
success factors of walking street model in Guangzhou and Hangzhou, China by using 
questionnaires and interviews to collect data.  The findings showed that key success 
factors of walking street model included the cultural and historical components, 
physical and environmental components, product zoning plan, the administration of 
the public sector and stakeholders, innovation management and all dimensions of 
sustainable development of walking streets. 

Research sub-project 2: The second sub-project was designed to study 
stimuli response and tourist behavior towards walking streets in Guangzhou, 
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Hangzhou in China and Chiangmai and Phuket by employing questionnaires in 
collecting data with tourists of these four walking streets. The research findings 
revealed that food product line of marketing stimuli, tourism sensory and intellectual 
experience, monetary and functional value, destination awareness, destination image 
and satisfaction were found to influence tourists’ loyalty towards the walking streets. 

Research sub-project 3: The third sub-project was designed to study 
marketing innovation of walking street entrepreneurs for gaining acceptance of 
foreign and Thai tourists through questionnaires, depth interview and focus group. 
The findings showed that marketing innovation and competency/potential of walking 
streets influenced innovation adoption and tourists’ overall satisfaction and 
behaviors.  

Research sub-project 4: The fourth sub-project was conducted to study 
sustainable creative strategies of food, shopping and cultural tourism product lines in 
walking streets of Chiangmai and Phuket. The quantitative findings indicated that the 
creations of food/drink product line, shopping product line and cultural tourism 
product line were found to influence innovation adoption and tourists’ overall 
satisfaction and behavior. Moreover, the creations of food/drink product line, 
shopping product line and cultural tourism product line were related with innovation 
adoption and tourists’ overall satisfaction and behavior.  

Moreover, the depth interviews were conducted with 30 entrepreneurs, 
officials of public sector and tourists of the walking streets in Chiangmai and Phuket. 
The findings revealed that key success factors included (1) local handicrafts and 
foods (2) readiness of local communities (3) the distinction and varieties of cultural 
products and activities (4) product price and courtesy of local communities. In 
addition, the management of walking streets should focus (1) the cooperation and 
support from all sectors (2) the cultural and architectural authenticity (3) the location 
(4) the zoning (5) traditional and cultural activities (6) the regulation specification for 
entrepreneurs (7) the environmental management of walking streets. 

The research findings of these 4 sub-projects were integrated to form 9 
guidelines in developing sustainable creative walking streets in Chiangmai and Phuket 
provinces as follows: (1) establishing provincial policy for developing walking street; 
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(2) choosing suitable location for walking street development; (3) creating 
conservative cultural and historical values for the walking street; (4) setting up 
administration and management of walking street; (5) developing physical and 
environmental features of walking street; (6) building identities, product positioning 
and images for Chiangmai/Thapae walking street, and creating marketing stimulators 
for the Phuket/Thalang Road walking street; (7) creating innovative marketing 
strategies for each product lines; (8) determining sustainable creative marketing 
strategies; (9) determining suitable assessment policies for walking street. 


