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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเร่ือง	 “แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ในกรุงเทพมหานคร”	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

(In-depth	Interview)	ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย	คือ	ผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชน	รวม

ทั้งหมดจ�านวน	 34	 คน	 โดยผลการวิจัยพบว่า	 ร้านอาหารริมทางเป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งมี

กระจายตวัอยูท่ัว่กรงุเทพมหานคร	นอกจากน้ีควรมกีารบริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน

และประชาชนในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อสร้างสมดุลและความเหมาะสมต่อการบริหารจัดการร้านอาหาร

ริมทางในกรุงเทพมหานคร	 และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับ

การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร	 ควรพัฒนาในประเด็นดังต่อไปน้ี	 1)	 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารริมทาง

ควรพัฒนาด้านความปลอดภัยของอาหารและระบบสุขาภิบาลเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว	 2)	 ด้านราคา

ควรควบคุมราคาสินค้าของร้านอาหารริมทางไม่ให้มีราคาสูงเกินความเป็นจริงและมีป้ายที่แสดงราคา

อาหารอย่างชัดเจน	3)	ด้านที่ตั้งของร้านอาหารริมทาง	ควรจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้จ�าหน่ายร้านอาหารริมทาง

อย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น	 และก�าหนดเวลาในการขายที่ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว	 และ

4)	ด้านการส่งเสริมการขายและการบริการของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	ควรส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการร้านอาหารรมิทางใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยทัง้ในด้านการเพิม่ช่องทางช�าระเงิน	หรอืการ

ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารริมทางผ่านสื่อออนไลน์	

ค�าส�าคัญ : ขีดความสามารถ, ร้านอาหารริมทาง, การท่องเที่ยว 
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Abstract

 The research entitled “Approach for Increasing Capability of Street Food 

Stalls to Support Tourism in Bangkok” is a qualitative study. The research instrument 

used to collect data is the in-depth interviews with 34 main informants who are 

the representatives of the government sector, private organization sector and local 

communities.

 The study results have showed that the street food stalls on Bangkok roadsides 

are popular among tourists. They should be jointly managed by government sector, 

private sector and related local people to create balance and suitability. The guidelines 

for increasing the capability of the street food stalls to support Bangkok tourism 

are the improvement of the following issues : 1) the product - the street foods for 

the tourists - must be under the safety and hygiene regulations, 2) the prices - must 

be reasonable and price labels are required, 3) the place - roadsides must be 

well - organized and the selling time must be set for the tourists, 4) the promotion - use

the online information system to promote street foods, attract potential customers 

and improve the payment methods.

Keywords : Capability, Street Food, Tourism
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บทน�ำ

	 กรุงเทพมหานครได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว

เชิงอาหาร	 ในปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการร้านอาหารริมทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวบนถนน

หลายสาย	โดยมุง่เน้นเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงอาหารในกลุม่ร้านอาหารรมิทาง	รฐับาลจงึมนีโยบาย

ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงอาหารโดยก�าหนดเป็นส่วนหนึง่ในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาครวัไทย

สู่ครัวโลก	 (2559-2564)	 โดยมุ่งเน้นนโยบายให้อาหารไทยเป็นที่ยอมรับระดับสากลและได้รับการ

รบัรองมาตรฐานระดับนานาชาติ	แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาติ	ฉบบัที	่2	(2560-2564)	มนีโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหาร	 โดยก�าหนดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยว	สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	ซึ่งมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว

เกดิประสบการณ์ทีดี่จากเอกลกัษณ์ท้องถ่ินและอาหารไทยคือหนึง่ในเอกลกัษณ์ทีส่�าคัญ	(คณะกรรมการ

นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ,	 2559)	 นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รณรงค์

และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว	 โดยการใช้ร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครเป็น

เครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยว	 โดยในปี	2559	ที่ผ่านมา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ

ภาคเอกชน	จัดงานไทยแลนด์	สไตลิส	สตรีทฟู๊ด	เมคโอเวอร์	แอน	เฟสติวัล	2016	ถือเป็นโอกาสแรก

ที่ได้มีการยกระดับภาพลักษณ์อาหารริมทางเพื่อต่อยอดในธุรกิจอาหารเพื่อการท่องเที่ยว	 ซ่ึงจะน�า

รายได้มาสู่พื้นที่และก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ	 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนประกวด

ออกแบบร้านอาหารรถเข็มริมทางเชิงสร้างสรรค์	 เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมน�ามาปรับใช้เบ้ืองต้น	

โดยเป้าหมายหลักคือการก�าหนดภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการรับประทานอาหาร

ริมทางของนักท่องเที่ยว	ที่มีความโดดเด่นที่สุดในโลก	(ออลไทยอีเวนท์,	2559,	ออนไลน์)	ล่าสุดนี้

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน	 UNWTO	World	 Forum	 on	 Gastronomy	 Tourism

ครั้งที่	 4	 ในปี	 2016	 จึงย่ิงตอกย�้าถึงโอกาสส�าคัญที่จะพัฒนาร้านอาหารริมทางให้มีช่ือเสียงระดับ

โลก	และโอกาสส�าคัญของกรุงเทพมหานครที่ได้รับจากสภาอาหารริมทางโลก	(World	Street	Food	

Congress)	คือการได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองของร้านอาหารริมทางที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในโลก	2	ปี

ซ้อน	ในปี	2016-2017	(ไทยรัฐออนไลน์,	2560,	ออนไลน์)	

	 จากการส�ารวจข้อมูลล่าสุดของกรมการท่องเที่ยว	 (2560,	 ออนไลน์)	 พบว่าการท่องเที่ยว

เชิงอาหารกลุ่มร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 สร้างรายได้โดยเฉลี่ยปีละ	 750	 ล้านบาทและ

มีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น	 ขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมรับประทานอาหารจากร้านอาหารริมทาง	

“สตรีทฟู้ด”	 มากที่สุด	 5	 อันดับแรก	 ประกอบด้วย	 จีน	 รัสเซีย	 สหราชอาณาจักร	 มาเลเซียและ

สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเกิดการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและ

มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้	ทั้งนี้จากการที่นักท่องเที่ยวในประเทศไทยมีปริมาณ
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เพิ่มสูงขึ้น	 ผนวกกับความนิยมร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 จึงต้องมี

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการร้านอาหารริมทาง	

เนื่องจากการให้บริการร้านอาหารริมทางยังมีประเด็นที่จะต้องให้ความส�าคัญหลายประเด็น	 เช่น

การเตรียมความพร้อมของการสัญจรในพื้นที่จ�าหน่ายร้านอาหารริมทาง	 การอ�านวยความสะดวก

ด้านคมนาคม	 ผลกระทบของชุมชนเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น	 การจัดการระบบสุขาภิบาลและ

การจ�ากัดของเสียเมื่อมีการจ�าหน่ายอาหารเพิ่มสูงขึ้น	 การควบคุมราคาสินค้าและรักษาการให้บริการ	

เป็นต้น	เพือ่สร้างความเช่ือมัน่และอ�านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเทีย่วและผู้ประกอบการท่องเทีย่ว	

ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว	ยังลดผลกระทบเชิงลบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย	

ปัจจัยต่าง	ๆ	เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว	ดังนั้น	จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาหาร

ไทยเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วในการน�าเสนอความหลากหลายทางด้านอาหารสูก่ารเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงอาหาร	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยการน�าเสนออาหารไทยจะสร้างประโยชน์ให้แก่

ประเทศไทยในด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาหารไทยในการยกระดับให้เป็นสินค้าทาง

การท่องเที่ยวที่สามารถก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในใจนักท่องเที่ยว	 ท�าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะ

เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	(เณรัญชรา	กิจวิกรานต์,	2557,	หน้า	14-150)	อีกทั้งผู้ประกอบ

การยังคงต้องได้รับการส่งเสริมความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	 เกี่ยวกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีโอกาส

จะได้รับ	 จากการให้บริการอาหารริมทางกับนักท่องเที่ยว	 โดยให้ความตระหนักถึงการให้บริการที่เกิด

ความประทบัใจ	การสร้างเอกลกัษณ์ของอาหารให้น่าจดจ�าและการสร้างความไว้วางใจให้กบันกัท่องเทีย่ว

ต่อคุณภาพของอาหาร	

	 ในเรื่องมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย	ถึงแม้จะมีข้อก�าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร	ดังที่

บัญญัติไว้ในส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณะสุข	 แต่ในความเป็นจริง	

ต้องมีกระบวนการในการควบคุมและรักษามาตรฐานของคุณภาพและความสะอาด	 รวมทั้งต้องจัด

ท�าเป็นภาพลกัษณ์ทีชั่ดเจน	เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วเกดิความวางใจและมัน่ใจในการใช้บรกิารอาหารรมิทาง

เนือ่งจากมกีารให้บรกิารร้านอาหารในลกัษณะทีม่กีารเคลือ่นย้าย	พืน้ท่ีต้ังรมิถนน	จึงต้องก�าหนดแนวทาง

อย่างชัดเจนว่าจะท�าให้เกิดความสะอาดและความปลอดภัยได้อย่างไร	อีกทั้งข้อกฎหมายที่ถูกก�าหนด

โดยหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม	 จะต้องเปิดโอกาสให้สามารถบริการอาหารริม

ทางสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านร้านอาหารริมทางของรัฐบาล	 การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายหรือข้อก�าหนดเหล่าน้ันต้อง

ไม่มีความขัดแย้งกับนโยบายที่จะบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

อาหารริมทางมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น	 จะช่วยลดอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน

ให้ร้านอาหารริมทางเป็นท่ียอมรับระดับโลกตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 และเป้าหมาย

ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการยกระดับคุณภาพร้านอาหารริมทางผ่านการท่องเที่ยวได้
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	 จากทีก่ล่าวมาแล้วนัน้	ผู้วิจัยพบว่ามคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องศึกษาแนวทางการเพิม่ขดีความ

สามารถของร้านอาหารรมิทางเพือ่รองรบัการท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานครเพือ่เป็นช่องทางในการพฒันา

เศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว	 ซ่ึงบูรณาการทางความคิดร่วมกับภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชนใน

พื้นที่	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปปรับใช้กับนโยบายการพัฒนาตามวัตถุประสงค์และพันธกิจ

ของแต่ละองค์กร

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาพื้นที่ให้บริการร้านอาหารริมทางและการบริหารจัดการร้านอาหารริมทางใน

กรุงเทพมหานคร

	 2.	เพือ่ศึกษาแนวทางการเพิม่ขดีความสามารถของร้านอาหารรมิทางเพือ่รองรบัการท่องเท่ียว

ในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้ำนพื้นที่

	 	 ผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลของการวิจัยในเขตที่มีแหล่งให้บริการร้านอาหาร

ริมทางกรุงเทพมหานคร

	 2.	ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ	ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	รวมจ�านวน	

34	 คน	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่แท้จริง	 จึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จากตัวแทนของ

ทุกภาคส่วนทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่นั้น	 ๆ	 ซ่ึงประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก	 คือ	

หน่วยงานและภาคส่วนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัร้านอาหารรมิทางเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว	โดยผู้วิจัยจะใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง	รวม	34	คน	ได้แก่

	 1.	ภาครัฐ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการพัฒนาร้านอาหารริมทาง

จ�านวน	 9	 คน	 ได้แก่	 กรมการท่องเที่ยว	 ส�านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กรมอนามัย	ส�านักเทศกิจ	กรุงเทพมหานคร	นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว	นักวิชาการด้านการตลาด	

	 2.	ภาคเอกชน	ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับการท่องเทีย่วของร้านอาหารรมิทาง	จ�านวน	15	คน	ได้แก่	

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว	ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง	ผู้ประกอบการที่พัก	และสื่อมวลชนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	

	 3.	ผู้แทนชุมชนที่อยู่ในแหล่งให้บริการร้านอาหารริมทาง	จ�านวน	10	คน	
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับ

การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร”	 ใช้วิธีการวิจัย	 เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซ่ึงมีผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	โดยมีเครื่องมือและกระบวนการด�าเนินการวิจัยดังนี้	

 เครื่องมือในกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-Structures	 Interview)	 ซ่ึงมีข้อค�าถาม

เกีย่วข้องกบั	1)	นโยบายพฒันาและการบรหิารจัดการร้านอาหารรมิทางเพือ่การท่องเทีย่ว	2)	เอกลกัษณ์

ของร้านอาหารรมิทางในประเทศไทย	3)	พืน้ทีโ่ดดเด่นของร้านอาหารรมิทางในประเทศไทย	4)	แนวโน้ม

ของร้านอาหารรมิทางในอนาคต	5)	เป้าหมายและแนวทางทางการเพิม่ขดีความสามารถของร้านอาหาร

ริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ที่ผสมผสานระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูม	ิ

(Secondary	Data)	ทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถึงจากแหล่งข้อมลูของพืน้ทีแ่ละ

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 ที่ได้จากการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อให้ได้

มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการศึกษา

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้	ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย	โดยระบุคุณลักษณะเฉพาะของข้อความหรือสาระอย่างมีระบบ	โดยมีวิธี

การ	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	ลดทอนข้อมูล	 (Data	Reduction)	ด้วยการเลือกจุดที่น่าสนใจ	ท�าให้เข้าใจง่าย	สรุปย่อ	

ปรับข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมได้	มาลงรหัส	ทดสอบแนวคิด	รวมเป็นกลุ่ม	แบ่งเป็นหมวดหมู่หรือเป็น

ส่วน	ๆ	เขียนข้อสรุปชั่วคราว	ท�าให้เกิดความชัดเจน	หาจุดที่น่าสนใจและปรับลดเพิ่ม	 เพื่อหาข้อมูล

ใหม่	จนกระทั่งได้ผลสรุปและพิสูจน์บทสรุปที่น่าพอใจ

	 2.	แสดงข้อมูล	(Data	Display)	เป็นขั้นตอนของการจัดการเลือกเฟ้น	สรรหาตัวอย่างข้อมูล

หรือสารสนเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นการสรุปจากรายงาน	 การสังเกตค�าพูดจากการสัมภาษณ์หรือการกระท�า

ของผู้ให้ข้อมูล	น�ามาเป็นหลักฐานของข้อสรุปชั่วคราว	 เสนอไว้เพื่อแสดงให้เห็นและก่อให้เกิดความ

เข้าใจว่า	อะไรเกิดขึ้น	ท�าไม	อย่างไร	อันจะน�าไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป
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	 3.	สร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป	 (Conclusion	 and	 Verification)	 เป็นการสังเคราะห์

ข้อสรุปย่อย	 ๆ	 ในช่วงแรก	 ๆ	 เข้าด้วยกันเป็นบทสรุปและตรวจสอบยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัย

ในช่วงสุดท้าย	 เพื่อให้บทสรุปมีความน่าเช่ือถือ	 ผู้วิจัยตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงในขณะที่เขียนรายงาน

กับข้อมูลภาคสนามเพื่อยืนยันผลสรุปวิจัย

	 กำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล

	 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 โดยตรวจสอบข้อมูล	 จากแหล่งที่มา

ของข้อมูล	 ในด้านเวลา	 สถานที่	 และบุคคล	 ที่แตกต่างกันในพื้นที่วิจัยเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

(สุภางค์	จันทวานิช,	2558,	หน้า	128-130)

ผลกำรวิจัย

 ผู้วจิยัสรปุผลการวิจัย	เรือ่ง	แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถของร้านอาหารรมิทางเพือ่รองรบั

การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร	จ�าแนกตามวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	พ้ืนที่ให ้บริกำรร ้ำนอำหำรริมทำงและกำรบริหำรจัดกำรร ้ำนอำหำรริมทำงใน

กรุงเทพมหำนคร

	 	 1.1	พื้นที่ให้บริกำรร้ำนอำหำรริมทำงในกรุงเทพมหำนคร

	 	 	 ปัจจุบันร้านอาหารริมทางได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและ

กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร	 โดยมีการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน

และประชาชนในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง	 จากการให้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและจากการศึกษาเอกสารท่ี

เกีย่วข้องผูว้จิัยพบว่ารา้นอาหารริมทางในปัจจบุันนีก้ระจายตวัอยูท่ัว่กรุงเทพมหานคร	จากสถติจิ�านวน

หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครจ�าแนกตามเขต	พ.ศ.	2558	–	2559	พบว่ามีมากกว่าครึ่งหนึ่งจาก	

50	 เขต	ที่อนุญาตให้จ�าหน่ายสินค้าและอาหาร	 โดยก�าหนดเป็นจุดผ่อนผันที่ได้อนุมัติแล้ว	634	จุด	

และเพิ่มอีก	241	จุดในปี	2558	และ	2559	ตามล�าดับ	ในปี	พ.ศ.	2558	–	2559	มีจ�านวนผู้ค้า

ลดลงเนื่องจากภาครัฐมีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน	

	 	 	 ส�าหรับการให้บริการอาหารริมทางเป็นลักษณะอาหารจานด่วนคล้ายกับฟาสต์ฟู้ด

แต่นิยมจ�าหน่ายตามริมถนนหรือพื้นที่สาธารณะมีลักษณะเป็นศูนย์อาหารรถเข็นหรือแม้แต่หาบเร่

แผงลอยซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย	 นักท่องเที่ยวไม่จ�าเป็นจะต้องไปเดินหาร้านค้าให้

มีความยุ่งยากแต่ร้านอาหารริมทางมีกระจายตัวอยู่ทุกพื้นท่ีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน

อย่างหลากหลายรวมถึงตอบสนองความต้องการในการรับประทานอาหารได้ตลอดเวลาด้วย	 อาหาร



44

◆ วิลาสินี เขมะปัญญา เสรี วงษ์มณฑา ชุษณะ เตชคณา ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ◆

หลากหลายชนิดและราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับร้านอาหารทั่วไปหรือการรับประทานอาหารในโรงแรม	

จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีร้่านอาหารรมิทางได้รบัความนิยมอย่างก้าวกระโดดและได้รบัการจัดอันดับให้เป็น

แหล่งอาหารที่มีเอกลักษณ์ระดับโลก	นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจ�าหน่าย

อาหารพืน้ถิน่ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ของอาหารด้ังเดิมของชนชาติไทย	ใช้เครือ่งเทศในเขตเมอืงร้อนช้ืน

หรือสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารความหลากหลายและความไม่น่าเบื่อ

จ�าเจของอาหารรสชาติที่มีความแตกต่างจากอาหารทั่วไปเมื่อเทียบกับอาหารประจ�าชาติอื่น	ๆ	คือมีทั้ง	

เปรี้ยว	หวาน	 เค็ม	 เผ็ด	จึงท�าให้	Street	Food	หรืออาหารริมทางเป็นโอกาสส�าคัญที่จะสร้างรายได้

ทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เยาวราช	 ซ่ึงเป็นชุมชนจีนที่มีความเก่าแก่	 พื้นที่

ดังกล่าวนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารริมทางทั้งคาวและหวานและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งที่มีบริบทใกล้เคียงกัน	 เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเช่น	

ถนนข้าวสารที่เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์และ

รับประทานอาหารร้านอาหารริมทางในเวลาค�่าคืนบริเวณพื้นที่ถนนข้าวสาร	ส่งผลให้พื้นที่หลักทั้งสอง

พื้นที่นี้มีนักท่องเที่ยวคับค่ังตลอดปีและสามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น

อย่างมาก	

	 	 	 ผู้วจิยัสรปุในภาพรวมได้ว่าร้านอาหารรมิทางหรอืสตรทีฟดูน้ันมกีารกระจายตัวอยูต่าม

พื้นที่เขตที่มีความส�าคัญด้านเศรษฐกิจ	 และมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมรากเหง้าของคนไทย

ทีม่มีาอย่างยาวนานพร้อมทัง้แสดงให้เหน็ถงึความอุดมสมบรูณ์ของประเทศชาติทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืง

อย่างเป็นรูปธรรม	 นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสว่าอาหารไทยในพื้นที่จ�าหน่ายอาหารริมทางน้ันเป็น

สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในฐานะครัวโลกหรือในฐานะอู่ข้าวอู่น�้าของประเทศชาติ	

	 	 1.2	กำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำรริมทำงเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนคร

	 	 	 ผู้วิจัยสรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเรื่องการบริหารจัดการร้านอาหาร

ริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร	ได้ดังนี้

	 	 	 ภำครัฐ	 ผู้วิจัยพบว่าภาครัฐมีบทบาทส�าคัญในการจัดการร้านอาหาริมทางท้ังด้าน

นโยบายและการปฏิบติั	ประกอบด้วย	การก�าหนดเวลาเพือ่ให้บรกิารร้านอาหารรมิทาง	การก�าหนดพืน้ท่ี

ให้บรกิารเพือ่ความปลอดภัย	และการรกัษามาตรการสขุาภิบาล	ซ่ึงภาครฐัได้พยายามส่งเสรมิศักยภาพ

ของร้านอาหารรมิทางด้วยการยกระดับมาตรฐานควบคู่กบัการจัดระเบยีบต่าง	ๆ 	ให้เกดิความเหมาะสม	

เนือ่งจากการให้บรกิารร้านอาหารรมิทางมคีวามเกีย่วข้องกบักฎหมายหลายประเภทด้วยกนัและใช้พืน้ที่

ทีค่าบเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์อ่ืนด้วย	การจัดการร้านอาหารรมิทางจึงเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคัญอย่างย่ิงและ

มีความยากต่อการบริหารจัดการ	 แต่ภาครัฐก็ยังคงมีนโยบายในการส่งเสริมการจ�าหน่ายร้านอาหาร
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รมิทางให้มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะการจัดระเบยีบการค้าขายบนพืน้ทีท่างเท้า

ที่ใช้สัญจรไปมาของประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมากเพราะกระทบ

ต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ทางเท้าในการสัญจร	

	 	 	 ภำคเอกชน	 ผู้วิจัยพบว่าผู้ประกอบการบางส่วนมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับ

ภาครัฐเนื่องจากการจัดระเบียบร้านค้าริมทางนั้นส่งผลให้จ�านวนพื้นที่ในการให้บริการและจ�าหน่าย

อาหารรมิทางมพีืน้ทีล่ดลงไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีต้ั่งร้านทีม่ขีดีความสามารถอย่างจ�ากดัและจ�านวนโต๊ะเก้าอ้ี

ไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิารของนกัท่องเทีย่ว	ขณะเดียวกนักม็คีวามเข้าใจต่อหน่วยงานภาครฐัทีเ่ข้ามา

บรหิารจดัการเพือ่สร้างความสมดุลของการจัดสรรพืน้ทีใ่นการอ�านวยความสะดวกให้กบัทกุฝ่าย	การจดั

ระเบียบร้านอาหารริมทางจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีดีในมุมมองของผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐส�ารวจ

ความคิดเหน็และสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการก่อนการวางแผนหรอืนโยบายในการบรหิาร

จัดการ	 เพื่อให้ภาครัฐเข้าใจในสถานการณ์ร้านอาหารริมทางและการด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการ

อย่างแท้จริง	

	 	 	 ภำคประชำชนที่อยู่ในพื้นท่ีแหล่งจ�าหน่ายร้านอาหารริมทาง	 ผู้วิจัยพบว่า	 เห็นด้วย

ต่อการจัดการร้านอาหารริมทางในปัจจุบัน	 และต้องการให้ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการจัดระเบียบ

ร้านอาหารริมทางเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งในปัจจุบันนี้การจ�าหน่ายร้านอาหารริมทาง	ส่งผลกระทบกับชุมชนใน

ภาพรวมในระดับหนึ่ง	 แต่ชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น	 ชุมชนบางส่วนผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง	 ขณะเดียวกันประชาชนอีก

ส่วนหนึง่ทีไ่ม่ได้มส่ีวนได้เสยีในการจ�าหน่ายร้านอาหารรมิทางได้ให้ข้อคิดเหน็ว่าการจ�าหน่ายร้านอาหาร

ริมทางนั้นสร้างการจราจรที่คับค่ังเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งทางสัญจรไม่สะดวกและการบริหารจัดการที่ยังคง

ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาล

	 2.	แนวทำงกำรเ พ่ิมขีดควำมสำมำรถเ พ่ือกำรแข ่งขันร ้ ำนอำหำรริมทำงของ

กรุงเทพมหำนคร

	 	 2.1	กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนผลิตภัณฑ์	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของภาครัฐ	

ภาคเอกชนและประชาชนพบว่าการจ�าหน่ายอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 มีผลิตภัณฑ์ที่มีความ

โดดเด่นและมีความชัดเจนเนื่องจากมีอาหารที่หลากหลายและจ�านวนร้านค้าที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้	เพราะนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมให้ความส�าคัญกับร้านค้าที่จ�าหน่าย

อาหารรมิทางในด้านของราคาและรสชาติของอาหารทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์	ขณะเดียวกันนักท่องเท่ียว

ยังมีความกังวลเก่ียวกับสุขลักษณะของอาหารริมทางพร้อมท้ังระบบสาธารณูปโภคที่อ�านวยความ

สะดวกต่อการให้บริการร้านอาหารริมทาง	 ดังน้ันภาครัฐควรเข้ามาจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อให้บริการ

นักท่องเที่ยว	
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◆ วิลาสินี เขมะปัญญา เสรี วงษ์มณฑา ชุษณะ เตชคณา ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ◆

	 	 2.2	กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนรำคำ	 ในการจ�าหน่ายอาหารริมทางในเขต

กรุงเทพมหานคร	 พบว่าต้นทุนในการจ�าหน่ายร้านอาหารริมทางมีต้นทุนต�่ากว่าผู้ประกอบการร้าน

จ�าหน่ายอาหารทั่วไป	 ผู้ประกอบการร้านจ�าหน่ายอาหารริมทางจึงสามารถจ�าหน่ายอาหารได้ในราคาท่ี

ประหยัด	 นักท่องเที่ยวจึงสามารถรับประทานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นขณะท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายมากจน

เกินไป	 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ผู้วิจัยพบปัญหาทางด้านจริยธรรมของผู้ประกอบการ

ร้านอาหารริมทาง	 เพราะบางรายมีการจ�าหน่ายอาหารในราคาเกินกว่าความเป็นจริง	 บางครั้งจ�าหน่าย

อาหารให้กบันกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติในราคาทีแ่ตกต่างกนัจึงส่งผลให้เกดิข้อร้องเรยีนและ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

ภาครัฐจึงต้องท�าหน้าที่ส�าคัญในการเข้ามาควบคุมดูแลการจ�าหน่ายของร้านอาหารริมทาง	 เช่น

การติดป้ายราคาให้มคีวามชัดเจนมากยิง่ขึน้	การก�าหนดรายการอาหารและการควบคุมราคาสนิค้าของ

ร้านอาหารริมทางไม่ให้มีราคาสูงเกินความเป็นจริง	 เพื่อให้ร้านอาหารริมทางสามารถที่จะตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกระดับได้

	 	 2.3	กำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถด้ำนทีต้ั่งของร้ำนอำหำรรมิทำง	ผู้วจัิยพบว่าพืน้ท่ีให้บรกิาร

ร้านอาหารริมทางกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร	 ดังน้ันพื้นที่ร้านอาหาร

ริมทางจึงครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ	และสามารถสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายอาหาร

ซ่ึงเกดิขึน้จากการใช้บรกิารของนกัท่องเทีย่วจ�านวนมากในแต่ละวัน	แต่ผู้ประกอบการร้านอาหารรมิทาง

พบปัญหาในเรื่องของการค้าขายบนพื้นที่สาธารณะจึงท�าให้การให้บริการร้านอาหารริมทางมีข้อจ�ากัด

ในเรื่องของระยะเวลา	 เนื่องจากช่วงเวลาความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่

ภาครัฐก�าหนดให้ขายบนพื้นที่สาธารณะได้	 ดังน้ันภาครัฐจึงต้องศึกษาบริบทของพื้นที่สาธารณะ

เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้จ�าหน่ายร้านอาหารริมทางอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้นแล้วการพัฒนา

หรือเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของที่ต้ังร้านอาหารริมทางน้ันเป็นจุดเปลี่ยนและตัวแปรส�าคัญที่จะ

ท�าให้ร้านอาหารริมทางสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง

เป็นระบบและเกิดความสะดวกมากที่สุด	

	 	 2.4	กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรบริกำร	 เพ่ือเอื้อให้

ร้ำนอำหำรริมทำงเป็นทีรู้่จกัและยอมรับจำกนกัท่องเทีย่วมำกขึน้	จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลู

หลัก	 ผู้วิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการร้านอาหารริมทางได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

โซเชียลมีเดีย	เฟชบุ๊ก	บล๊อกเกอร์นักชิม	รีวิวจากนักท่องเที่ยว	หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์	โปรโมชั่น

จากบริษัททัวร์ชิมอาหาร	 หรือเป็นการท�าโปรโมช่ันร่วม	 เช่น	 ทัวร์วัดส�าคัญในกรุงเทพพ่วงการชิม

อาหารในตอนกลางคืน	 หรือเจ้าของร้านที่ท�าโฆษณาโปรโมช่ันเอง	 ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญมาก

ในการเรียกลูกค้าและเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ใช้โซเชียลมิเดีย	 ผู้ประกอบการบางรายใช้ช่องทางน้ี
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◆ แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ◆

ในการท�าโปรโมช่ันซ่ึงเป็นการลงทุนที่ถือว่าคุ้มค่า	 เช่น	 ไลน์	 เฟชบุ๊ก	 โดยมีเง่ือนไขให้เป็นเพื่อนกับ

ร้านค้า	แล้วแถมอาหารจานใดให้จานหนึ่ง	เป็นต้น	หรือมีช่องทางพิเศษในการที่จะเพิ่มยอดขายให้กับ

ทางร้านค้าเอง	 โดยจัดโปรโมช่ันร่วมกับระบบขนส่งเอกชน	 เพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเผชิญกับ

ปัญหาการจราจร	เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นในการบริโภค	ท�าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการเพิ่ม

ยอดขายมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางที่ไม่ได้สนใจเก่ียวกับโซเชียล

มีเดีย	 หรือยังไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริมการขายและบริการ	

ซึ่งก็เป็นอีกด้านที่หน่วยงานภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้ด้านนี้

อภิปรำยผล

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	 “แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับ

การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร”	มีประเด็นน�ามาอภิปรายผลดังนี้	

	 1.	พ้ืนที่ให ้บริกำรร ้ำนอำหำรริมทำงและกำรบริหำรจัดกำรร ้ำนอำหำรริมทำงใน

กรุงเทพมหำนคร

	 	 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ว่าร้านอาหารริมทางมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

น�ามาซ่ึงความเป็นเอกลักษณ์ของร้านอาหารริมทางในประเทศไทย	 โดยผลิตภัณฑ์ของร้านริมทาง

ที่ขายนั้นมีลักษณะเป็นอาหารจานด่วนคล้ายกับฟาสต์ฟู้ด	 จ�าหน่ายตามริมถนนหรือพื้นที่สาธารณะ

รวมถึงหาบเร่แผงลอยซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย	 ซ่ึงการจ�าหน่ายอาหารริมทางในพื้นที่

กรงุเทพฯ	นัน้ถือว่ายังได้รบัการตอบรบัและนยิมจากนกัท่องเท่ียวอย่างต่อเนือ่งสร้างรายได้ในภาพรวม

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติกระจายรายได้ในภาคเกษตร	 อุตสาหกรรมส่งผลให้ประเทศไทยมี

ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในจุดนี้จึงเป็นจุดส�าคัญที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทางอ้อม

ของประชาชนในพื้นที่ที่มีร้านอาหารริมทางจ�าหน่ายอยู่	และเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้ง

ประเทศ	ส่วนด้านการบรหิารจดัการร้านอาหารรมิทางในกรงุเทพมหานครผู้วจัิยพบว่าควรมรีปูแบบการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทั้ง	3	ภาคส่วนประกอบไปด้วยภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนใน

พื้นที่	 และควรได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจนส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยและ

ระบบสุขาภิบาลซ่ึงภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยส่งเสริมและจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวมีห้องน�้าหลังจาก

ที่ใช้บริการร้านอาหารริมทางได้อย่างเหมาะสม
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◆ วิลาสินี เขมะปัญญา เสรี วงษ์มณฑา ชุษณะ เตชคณา ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ◆

	 2.	แนวทำงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของร้ำนอำหำรริมทำงเพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวใน

กรุงเทพมหำนคร	ผู้วิจัยสรุปและอภิปรำยผลได้ดังนี้	

	 	 1)	ด้านผลิตภัณฑ์ของร้านอาหารริมทางมีความโดดเด่นเน่ืองจากมีอาหารที่หลากหลาย	

รสชาติอร่อยและมีจ�านวนร้านค้าให้เลือกเป็นจ�านวนมาก	 และต้องการให้ภาครัฐควรเข้ามาอ�านวย

ความสะดวกในเรื่องการจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อให้บริการนักท่องเท่ียว	 2)	 ด้านราคาของร้านอาหาร

ริมทางมีราคาไม่แพงแต่ก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางบางรายที่จ�าหน่ายอาหารในราคาเกินกว่า

ความเป็นจริง	ท�าให้เกิดผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย	ดังนั้นภาครัฐ

จึงควรเข้ามาดูแลการจ�าหน่ายของร้านอาหารริมทาง	ทั้งในด้าน	การติดป้ายราคาให้มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น	 การก�าหนดรายการอาหารและการควบคุมราคาสินค้าของร้านอาหารริมทางไม่ให้มีราคาสูง

เกินความเป็นจริง	 3)	 ด้านที่ต้ังของร้านอาหารริมทางมีการกระจายตัวตามพื้นที่สาธารณะทั่วไป

ในกรงุเทพมหานคร	ครอบคลมุพืน้ทีท่่องเทีย่วในเขตเมอืงหลวง	นักท่องเทีย่วสามารถเข้าถงึผลติภัณฑ์

ของร้านอาหารรมิทางได้ง่าย	แต่ควรเพิม่แนวทางการจดัการเรือ่งระบบของเวลาการขายของร้านอาหาร

ริมทาง	เนื่องจากระยะเวลาที่ก�าหนดไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว	4)	ด้านการส่งเสริม

การขายและการบริการของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	 พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

มีการหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเป็นหลัก	 ซ่ึงผู้ประกอบการบางรายใช้ช่องทางนี้ในการท�าโปรโมช่ัน

ซ่ึงเป็นการลงทุนที่ถือว่าคุ้มค่า	 รวมถึงการเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค้าเอง	 โดยจัดโปรโมช่ันร่วมกับ	

ระบบขนส่งเอกชน	 เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร	 และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น	

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการร้านค้าข้างทางที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย	 หรือยังไม่มีความ

พร้อมในการเข้าถึง	ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนควรเข้ามาให้ค�าแนะน�า

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

	 1.	แนวการบริหารจัดการร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนซ่ึงประกอบด้วย	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชน	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การแสดงถึงความต้องการในการพัฒนาร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 และการเสนอแนะ

นโยบายเพื่อน�าผลไปวางแผนและบริหารจัดการร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่าง

ยั่งยืนในอนาคต	

	 2.	จากส่งเสรมิการท่องเทีย่วจากนโยบายไทยแลนด์	4.0	ส่งผลให้เทคโนโลยีเข้ามามบีทบาท

ส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการส่งเสริมการขายและการบริการของอาหารริมทางเพิ่ม

มากขึน้	ดังนัน้จึงควรส่งเสรมิเทคโนโลยีการช�าระสนิค้าและบรกิารผ่านทางธนาคารหรอืระบบ	QR	Code	

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการช�าระเงินที่มีช่องทางที่หลากหลาย
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◆ แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ◆
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