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บทคัดย่อ

 การวจัิยเร่ือง	“แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วร้านอาหารรมิทางส�าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	

ในกรุงเทพมหานคร”	เป็นการวจัิยเชงิปรมิาณ	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลูคอื	แบบสอบถาม	ผู้วจิยัใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	 และ

มีประสบการณ์ในการใช้บริการร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยมีผลการวิจัย

ดังนี้

	 1.	ผลการประเมินศักยภาพร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

มีความเห็นว่าร้านอาหารริมทางมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว	 ค่าเฉลี่ย	 4.39

และมีความเห็นว่าอาหารไทยรสชาติดี	อร่อย	ค่าเฉลี่ย	3.80

	 2.	ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางส�าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร	พบว่า	นักท่องเทีย่วมคีวามคดิเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพร้านอาหารรมิทาง

ในกรุงเทพฯ	 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ดังต่อไปน้ี	 1)	 ควรมีการจัดห้องน�้าสาธารณะส�าหรับนักท่องเที่ยว

ค่าเฉลีย่	4.28	2)	ควรมกีารก�าหนดมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารริมทาง	ค่าเฉลีย่	4.23	3)	ควรมหีน่วยงาน

ใหม่หน่วยงานเดียว	 ที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการร้านอาหารริมทาง	 ค่าเฉลี่ย	 3.94	 4)	 ควรมี

การติดต้ังกล้องวงจรปิดและตดิตัง้อปุกรณ์ให้แสงสว่างตามมมุต่าง	ๆ	ของถนน	ค่าเฉลีย่	3.72	และ	5)	ควรมี

การเพิม่จ�านวนทีน่ั่งในการรับประทานอาหาร	เพือ่ความสะดวกสบาย	ค่าเฉลีย่	3.71	
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	 3.	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน

กรุงเทพฯ	สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง	ๆ	ได้ดังต่อไปนี้	1)	ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	2)	ด้านการ

ส่งเสริมความสะอาด	 3)	 ด้านการก�าหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารริมทาง	 4)	 ด้านการส่งเสริม

ความปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 และ	 5)	 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, ร้านอาหารริมทาง, การท่องเที่ยว 

Abstract

 This research was a quantitative study. The data were collected by questionnaire. 

Accidental sampling was employed to collect data from 400 foreign tourists who communicated 

in English and had experiences in using the services of street food in Bangkok.

 The research results were as follows: 

 1. Most of the foreign tourists thought that Bangkok street food had the potential 

to influence the destination selection (mean 4.39), and agreed that Thai food had very 

good taste (mean 3.80).

 2. The foreign tourists suggested the improvement of the following aspects: (1) the 

management of public toilets for tourists (mean 4.28), (2) the standard of street food

hygiene (mean 4.23), (3) there should be one organization with direct responsibility for 

street food (mean 3.94), (4) there should be CCTV cameras and more street lights for

higher security (mean 3.72), and (5) there should be more available seats for tourist 

convenience (mean 3.71).

 3. Ways of developing street food for foreign tourists in Bangkok can be divided 

into five aspects, namely (1) infrastructure development, (2) the promotion of street food 

hygiene, (3) the establishment of rules for street food stalls, (4) support for and promotion 

of security systems for foreign tourists, and (5) the capacity development to support large 

number of foreign tourists.

Keywords : Development, Street food, Tourism
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 การท่องเท่ียวมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก	 มีส่วนส�าคัญในการสร้างงาน

และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถ่ิน	 ส่งผลให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ซ่ึงสภาการเดินทาง

และการท่องเที่ยวโลก	 (WTCC)	 ได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในระยะ	 10	 ปี	 ช่วง

ค.ศ.	2016–2026	ว่าจะมกีารเติบโตสงูขึน้เฉลีย่ร้อยละ	4	ต่อปี	และจะส่งผลให้เกดิการจ้างงานมากถงึ

370	ล้านต�าแหน่ง	โดยคิดเป็นสัดส่วน	1	ใน	9	ของต�าแหน่งงานทั้งหมดทั่วโลก	ขณะที่ภูมิภาคเอเชีย

จะมจีีดีพกีารท่องเทีย่วเติบโตถงึร้อยละ	7.1	กลุม่ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	เติบโตเฉลีย่ร้อยละ

5.8	สูงกว่ากลุ่มละตินอเมริกา	อเมริกาเหนือ	แคริบเบียนและยุโรป	ที่จีดีพีเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	2.8–4	

ซ่ึงอีก	 10	 ปีข้างหน้าจะส่งผลให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสูงเป็น

อันดับ	2	ของโลก	สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	(ประชาชาติธุรกิจ,	2559)

	 ในปี	2558	จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยว	พบว่า	ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวด้าน

อาหาร	จ�านวน	4.5	แสนล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	20	ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยว

ทั้งหมด	 โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย	 1.7	 แสนล้านบาท	 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	

2.8	 แสนล้านบาท	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการใช้จ่ายในการท่องเท่ียว	 ในรูปแบบของ

รายได้จากอาหารและเครื่องด่ืมระหว่างเดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด	 3	 อันดับแรก	 คือ	 จีน

อังกฤษ	และรัสเซีย	โดยช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	ยังพบว่า	รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เฉลี่ยร้อยละ	5.74	เป็นผลมาจากการใช้จ่ายด้านอาหาร

ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคโอเชียเนีย	 เอเชียตะวันออก	 และเอเชียใต้	 ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ทั้งจากนักท่องเท่ียวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย

อย่างต่อเนื่อง	เช่น	การจัดโครงการ	Amazing	Thai	Taste	และ	การสร้างภาพลักษณ์ผลไม้ไทยเป็น

สินค้าเกรดดี	 พร้อมส่งเสริมการรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้

ทางการท่องเที่ยวจากอาหารและเครื่องด่ืมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 50	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา,	 2559)	 ในขณะท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กล่าวว่า

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 (Food	 Tourism)	 เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มมูลค่าและ

สร้างรายได้	 เช่ือมโยงรายได้สู่ระดับชุมชนและภาคเกษตร	 เพราะอาหารเป็นตัวแทนในการน�าเสนอ

สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 เป็นการแสดงออกว่ามาถึงแหล่งท่องเท่ียวน้ันจริง	 ๆ	 และ

การรับประทานอาหารพื้นถ่ินเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	 และอาหาร

ยังเป็นสื่อในการจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว	(ประชาชาติธุรกิจ,	2559)
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	 กรุงเทพมหานครได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว

เชิงอาหาร	 ในปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการร้านอาหารริมทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวบน

ถนนหลายสาย	โดยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในกลุ่มร้านอาหารริมทาง	รัฐบาล

จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยก�าหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก	(พ.ศ.	2559-2564)	โดยมุ่งเน้นนโยบายให้อาหารไทยเป็นที่ยอมรับ

ระดับสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ	 ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	

ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหาร	 โดยก�าหนดไว้ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว	สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด

ความสมดุลและย่ังยืน	 ซ่ึงมุ ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ที่ดีจากเอกลักษณ์ท้องถิ่น

และอาหารไทยคือหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ส�าคัญ	 (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ,	

2559)	

	 จากการส�ารวจข้อมลูล่าสดุของกรมการท่องเทีย่ว	(2560)	พบว่าการท่องเทีย่วเชิงอาหารกลุม่

ร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 สร้างรายได้โดยเฉลี่ยปีละ	 750	 ล้านบาทและมีทิศทางที่เพิ่ม

สูงขึ้น	 ขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยวนิยมรับประทานอาหารจากร้านอาหารริมทาง	 “สตรีทฟู้ด”

มากที่สุด	 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและมีส่วนช่วยในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศได้	 ทั้งนี้จากการที่นักท่องเที่ยวในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น	 ผนวกกับ

ความนยิมร้านอาหารรมิทางของนกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึน	กรงุเทพมหานครจึงควรมกีารเตรยีม

ความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการร้านอาหารริมทางในหลายประเด็น	

เช่น	การเตรียมความพร้อมของการสัญจรในพื้นที่จ�าหน่ายร้านอาหารริมทาง	การอ�านวยความสะดวก

ด้านคมนาคม	 ผลกระทบของชุมชนเมื่อมีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น	 การจัดการระบบสุขาภิบาล

และการจ�ากดัของเสยีเมือ่มกีารจ�าหน่ายอาหารเพิม่สงูขึน้	การควบคุมราคาสนิค้าและรกัษาการให้บรกิาร

เป็นต้น	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและอ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวและผู้ประกอบการ

ท่องเท่ียว	 ซ่ึงนอกจากจะส่งเสริมปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว	 ยังลดผลกระทบเชิงลบกับชุมชนและ

สิง่แวดล้อมด้วย	ปัจจยัต่าง	ๆ 	เหล่านีล้้วนส่งผลต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว	ดังนัน้	จึงต้องมกีารพฒันา

ศักยภาพของอาหารไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในการน�าเสนอความหลากหลายทางด้านอาหารสู่

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร	การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยการน�าเสนออาหารไทยจะ

สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาหารไทยในการยกระดับให้

เป็นสนิค้าทางการท่องเทีย่วทีส่ามารถก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ในใจนักท่องเทีย่ว	ท�าให้นักท่องเทีย่วมคีวาม

สนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	(เณรัญชรา	กิจวิกรานต์,	2557,	หน้า	140-	150)	อีกทั้ง

ผู้ประกอบการยังคงต้องได้รับการส่งเสริมความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	 เกี่ยวกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
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ทีม่โีอกาสจะได้รบัจากการให้บรกิารอาหารรมิทางแก่นกัท่องเทีย่ว	โดยให้ความตระหนกัถงึการให้บรกิาร

ทีท่�าให้เกดิความประทบัใจ	การสร้างเอกลกัษณ์ของอาหารให้น่าจดจ�าและการสร้างความไว้วางใจให้กบั

นักท่องเที่ยวในเรื่องคุณภาพของอาหาร	

	 จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้น	 ผู้วิจัยพบว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิจัยเรื่อง	 แนวทาง

การพฒันาการท่องเทีย่วร้านอาหารรมิทางส�าหรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติในกรงุเทพมหานคร	เพือ่ให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปปรับใช้กับนโยบายภายในองค์กรของตนเองได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้

บริการร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	

	 2.	เพื่อประเมินศักยภาพร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	

	 3.	เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	

	 4.	เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางส�าหรับนักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติในกรุงเทพมหานคร	

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้านพื้นที่

	 ผู้วิจยัท�าการศึกษาวจัิยและเกบ็ข้อมลูของการวจัิยในเขตทีม่แีหล่งให้บรกิารร้านอาหารรมิทาง

กรุงเทพมหานคร	

	 2.	ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ประชากรคือนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว	 และมีประสบการณ์ในการใช้บริการร้านอาหารริมทางในกรุงเทพ

มหานคร	จ�านวน	400	คน	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางส�าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร”	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ซึ่งมีประชากร
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และกลุ่มตัวอย่างรวมถึงกระบวนการด�าเนินการวิจัยดังนี้	

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 (Accidental	 Sampling)	 โดยเปรียบเทียบ

ตารางทาโร่ยามาเน่	จากนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร	โดยสามารถ

สื่อสารภาษาอังกฤษได้	 และมีประสบการณ์ในการใช้บริการร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 ซ่ึง

ได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน

 เครื่องมือในการวิจัย

	 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเก็บข้อมูลมา

วเิคราะห์และก�าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วร้านอาหารรมิทางส�าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

ในกรุงเทพมหานคร	โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด	5	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ	การท�างาน	

รายได้ทั้งครอบครัวต่อปี	ภูมิล�าเนา	และระดับการศึกษา	ลักษณะค�าตอบเป็นตัวเลือก	(Check	List)	

	 ตอนที่	2	 เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวครั้งนี้	ลักษณะค�าตอบเป็นตัวเลือก	(Check	List)

	 ตอนที่	3	 การประเมินศักยภาพร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงมีลักษณะแบบ

สอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)

	 ตอนที่	4	 แนวทางการพฒันาร้านอาหารรมิทางในกรงุเทพมหานครเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)

	 ตอนที่	5	 เป็นค�าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	

	 ต่อจากนั้นน�าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่	 (Frequency)	 เป็นค่าร้อยละ	

(Percentage)	ในตอนที่	1-2	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ในตอนที่	3-4	และ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหาแจกแจงเป็นรายข้อในตอนที่	5

	 การทดสอบเครื่องมือ

	 การทดสอบเครื่องมือ	 ประเด็นการสร้างแบบสอบถาม	 เพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดสอบเคร่ืองมือโดย	ท�าการทดสอบกับกลุ่มคน

30	คน	เพื่อน�าค�าตอบมาหาความน่าเชื่อถือ	(Reliability)	ของแบบสอบถามพบว่า	มีค่าความเชื่อมั่น
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0.92

	 การเก็บและรวบรวมข้อมูล

	 ผู ้ วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล	 โดยลงพื้นที่ในแหล่งที่ให ้บริการร ้านอาหารริมทางใน

กรุงเทพมหานคร

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามแล้ว	

ผู้วิจยัน�าผลประเมนิระดับความคิดต่อข้อมลูจัดท�าแผนพฒันาจากกลุม่ตัวอย่าง	400	ชุด	มาด�าเนนิการ

วิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 เพื่อหาค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 สถิติพรรณนา	

(Descriptive	 Statistics)	 โดยการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ในขณะเดียวกันได้แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เพื่อบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น	

ผลการวิจัย

 สรุปผลการวิจัย	 เรื่อง	 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร ้านอาหารริมทางส�าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร	จ�าแนกตามวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	ลกัษณะส่วนบคุคลและข้อมลูการเดินทางท่ีมผีลต่อศักยภาพโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเชิง

อาหารริมทางส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร	มีผลการวิจัยดังนี้

	 	 1.1	ด้านลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็น

ร้อยละ	 52.50	 มีอายุอยู่ระหว่าง	 21–30	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 38.00	 ท�างานเป็นลูกจ้างเต็มเวลา	

คิดเป็นร้อยละ	 36.00	 มีรายได้ทั้งครอบครัวต่อปี	 US$	 20,001-30,000	 คิดเป็นร้อยละ	 38.20

ประเทศภมูิล�าเนา/สัญชาต	ิพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชียคดิเป็นร้อยละ	44.85	

และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี	จ�านวน	232	คน	คิดเป็นร้อยละ	58.00	

	 	 1.2	ด้านข้อมลูการเดินทางของนกัท่องเทีย่ว	 นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่	 เดินทางมาท่องเทีย่ว

เมอืงไทยเป็นครัง้แรก	 คิดเป็นร้อยละ	 45.20	 จ�านวนวนัทีนั่กท่องเทีย่วใช้ในการเดินทางครัง้น้ี	 พบว่า	

ส่วนใหญ่ใช้เวลา	 5–6	 วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 27.00	 จ�านวนวันที่มาใช้บริการร้านอาหารริมทางจาก

การท่องเทีย่วในครัง้นี	้ ส่วนใหญ่ใช้เวลา	2–4	วนั	 คิดเป็นร้อยละ	51.80	ส�าหรบัผู้ร่วมเดินทางในการ

ท่องเทีย่วครัง้นี	้พบว่า	เดินทางมากับเพือ่น	คิดเป็นร้อยละ	37.20	ด้านการใช้บรกิารกบับรษิทัทวัร์ทีข่าย

โปรแกรม	“รบัประทานอาหารรมิทาง”	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่	ไม่ได้ใช้บรกิารกับบรษัิท
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ทวัร์ท่ีขายโปรแกรม	“รบัประทานอาหารรมิทาง”	คิดเป็นร้อยละ	66.20	การได้รบัข้อมลูข่าวสาร	ก่อน

และระหว่างเดินทางท่องเทีย่วในครัง้นีส่้วนใหญ่ได้รบัจากนติยสารท่องเทีย่ว/หนงัสอืน�าเท่ียวและโซเชียล

มเีดีย	 คิดเป็นร้อยละ	 33.80	 ส�าหรบัค่าใช้จ่ายต่อคนทีก่ลุม่ตัวอย่างนกัท่องเทีย่วใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร

และเครือ่งด่ืมของการท่องเทีย่วในครัง้นี	้พบว่า	ส่วนใหญ่มค่ีาใช้จ่ายอยูท่ี	่20%	คิดเป็นร้อยละ	26.20	

ด้านค่าอาหารและเครือ่งด่ืมทัง้หมด	ทีใ่ช้บรกิารร้านอาหารรมิทางในการเดินทางครัง้นี	้พบว่า	ส่วนใหญ่

มค่ีาใช้จ่ายอยูท่ี่	10%	ของค่าอาหารและเครือ่งด่ืมทีใ่ช้จ่ายในการเดินทางครัง้นี	้คิดเป็นร้อยละ	28.00	

	 2.	ผลการประเมินศักยภาพร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ภาพรวมมีความคิด

เหน็ต่อศักยภาพของอาหารไทยและร้านอาหารรมิทางในกรงุเทพมหานคร	ในระดับมาก	มค่ีาเฉลีย่	3.87	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านศักยภาพของร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ย	 3.99	 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นเรื่องอาหารริมทางมีอิทธิพลต่อ

การเลอืกจดุหมายปลายทางในการท่องเทีย่ว	ในระดับมากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่	4.39	และด้านศักยภาพของ

อาหารไทย	ในภาพรวมในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.75	โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

เหน็ว่าอาหารไทยรสชาติดี	อร่อย	มค่ีาเฉลีย่	3.80	โดยมคีวามคิดเหน็ในระดับมาก	ปรากฏดังตารางที	่1

ตารางที	่1	การวเิคราะห์ศักยภาพของอาหารไทยและร้านอาหารรมิทาง

	 ศักยภาพของอาหารไทย	
X S.D.

	 ความ	

	 และร้านอาหารริมทาง	 		 	 หมาย

1.	ศักยภาพของร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	

1.1	อาหารริมทางมีอิทธิพล	 4.39	 0.60	มากที่สุด

	 ต่อการเลือกจุดหมาย	 	 	

	 ปลายทางในการท่องเที่ยว	 	 	

1.2	 ร้านอาหารริมทางใน	 4.02	 0.66	 มาก

	 กรุงเทพมหานคร	มีความ	 	 	

	 แตกต่างจากประเทศอื่น	 	 	

1.3	 ได้ประสบการณ์	สัมผัส	 3.77	 0.73	 มาก

	 วัฒนธรรม	วิถีชีวิตของคน	 	 	

	 ไทยพื้นถิ่น	ที่มีความเป็น	 	 	

	 เอกลักษณ์เฉพาะ	 	 	

1.4	ความพึงพอใจในการใช้	 3.77	 0.78	 มาก

	 บริการร้านอาหารริมทาง	 	 	

	 เฉลี่ย	 3.99	 0.44	 มาก

	 ศักยภาพของอาหารไทย	
X S.D.

	 ความ	

	 และร้านอาหารริมทาง	 		 	 หมาย

2.	ศักยภาพของอาหารไทย

2.1	 รสชาติดี	อร่อย	 3.80	 0.81	 มาก

2.2	มีความสะดวกสบายใน	 3.79	 0.76	 มาก

	 การเลือกซื้อ		 	

2.3	มีความหลากหลาย	 3.78	 0.80	 มาก

2.4	 ราคาเหมาะสม	 3.74	 0.84	 มาก

2.5	การตกแต่ง	 	 3.72	 0.76	 มาก

 น่ารับประทาน

2.6	คุณค่าทางโภชนาการ	 3.68	 0.79	 มาก

	 	 เฉลี่ย	 3.75	 0.61	 มาก

	 	 ภาพรวม	 3.87	 0.48	 มาก
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 3.	ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อส ่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารริมทางใน

กรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 ภาพรวมมีความคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนาศักยภาพร้านอาหารริมทางใน

กรงุเทพมหานครเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	ในระดับมาก	มค่ีาเฉลีย่	3.77	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

1)	ด้านการส่งเสรมิความสะอาด	ในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่	3.79	โดยเรือ่งการก�าหนดมาตรฐานความสะอาด

ร้านอาหารรมิทาง	 มคีวามคิดเหน็ในระดับมากทีส่ดุค่าเฉลีย่	 4.23	 2)	 ด้านการส่งเสรมิความปลอดภัย

มีความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมาก	 ค่าเฉลี่ย	 3.67	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเรื่องการตดิตัง้กล้อง

วงจรปิดและติดต้ังอุปกรณ์ให้แสงสว่างตามมมุต่าง	 ๆ	 ของถนน	 ในระดับมาก	 ค่าคะแนนเฉลีย่	 3.72

3)	ด้านระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานพบว่า	มคีวามคิดเหน็ในภาพรวมระดับมาก	ค่าเฉลีย่	3.83	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า	 ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ด้านการจดัห้องน�า้สาธารณะส�าหรบันกัท่องเทีย่ว	 ในระดับมาก

ทีส่ดุ	ค่าเฉลีย่	4.28	4)	ด้านขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่วในภาพรวม	พบว่า	มคีวามคิด

เหน็ในระดับมาก	 ค่าเฉลีย่	 3.67	 โดยส่วนใหญ่มคีวามคิดเหน็ว่า	 ควรมกีารเพิม่จ�านวนทีน่ัง่ในการรบั

ประทานอาหาร	เพือ่ความสะดวกสบาย	ค่าเฉลีย่	3.71	5)	ด้านการการก�าหนดกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกบั

ร้านอาหารรมิทาง	พบว่า	มคีวามคิดเหน็ในภาพรวมระดับมาก	ค่าเฉลีย่	3.79	ส่วนใหญ่มคีวามคิดเหน็

ในเรื่องมีหน่วยงานใหม่หน่วยงานเดียว	 ที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการร้านอาหารริมทาง

ค่าเฉลีย่	3.94	ปรากฏดังตารางที่	2

ตารางที	่2	การวิเคราะห์แนวทางพฒันาศักยภาพร้านอาหารรมิทาง

	 แนวทางพัฒนาศักยภาพ	

X S.D.

	 ความ

	 ร้านอาหารริมทาง	 	 	 หมาย 

1.	การส่งเสริมความสะอาด

1.1	การก�าหนดมาตรฐานความ	 4.23	 0.47	 มาก	

 สะอาดร้านอาหารริมทาง	 	 	 ที่สุด

1.2	 ระบบจัดการขยะ	 3.91	 0.73	 มาก

 และสิ่งปฏิกูล

1.3	 การให้ความรู้ผู้ประกอบ	 3.70	 0.76	 มาก

 การด้านสุขาภิบาลอาหาร

	 และน�้า	 	

1.4	 การก�าหนดเวลาท�าความ	 3.70	 0.73	 มาก

	 สะอาดของพื้นที่จ�าหน่าย

	 อย่างสม�่าเสมอ	 	 	

1.5	 การมอบรางวัลและ	 3.67	 0.77	 มาก

 การส่งเสริมร้านอาหาร

	 ตัวอย่าง	 	 	

	 แนวทางพัฒนาศักยภาพ	 X	 S.D.	 ความ

	 ร้านอาหารริมทาง	 	 	 หมาย

3.3	การจัดสรรสถานที่จอดรถ	 3.66	 0.80	 มาก

3.4	การก�าหนดจุดนัดพบ		 3.66	 0.79	 มาก

	 ส�าหรับนักท่องเที่ยว   

	 เฉลี่ย	 3.83	 0.53	 มาก

4.	ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว

4.1	การเพิ่มจ�านวนที่นั่งใน	 3.71	 0.75	 มาก

	 การรับประทานอาหาร	เพื่อ	 	 	

	 ความสะดวกสบาย	 	 	

4.2	เพิ่มสถานที่จ�าหน่าย	 3.65	 0.76	 มาก

	 ร้านอาหารริมทาง	ในเขต	 	 	

	 พื้นที่อื่นที่มีบริบทคล้ายคลึง		 	 	

	 กันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	 	 	

4.3	ขยายพื้นที่จ�าหน่าย	 3.65	 0.75	 มาก

	 ร้านอาหารริมทาง
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1.6	แบ่งโซนประเภทสินค้า		 3.54	 0.81	 มาก

 เพื่อให้	 ดูสวยงาม	

	 และมีความเป็นระเบียบ	 	 	

	 เรียบร้อย		 	 	

	 	 เฉลี่ย	 3.79	 0.45	 มาก

2.	การส่งเสริมความปลอดภัย	 	 	

2.1	การติดตั้งกล้องวงจรปิด	 3.72	 0.74	 มาก

 และ	แสงสว่างตามมุมต่าง	ๆ	

	 ของถนน	 	 	

2.2	 การก�าหนดจุดรับส่ง	 3.70	 0.78	 มาก

	 ผู้โดยสาร	ในพื้นที่ให้

	 บริการร้านอาหารริมทาง	 	 	

2.3	 การก�าหนดป้ายบอกทางที่	 3.70	 0.71	 มาก

	 ชัดเจน	 	 	

2.4	 เพิ่มพื้นที่ทางเดินเท้าบน	 3.68	 0.78	 มาก

	 ถนน	คนเดิน	เพื่อความ

	 สะดวก	และความปลอดภัย	 	 	

2.5	 การจัดพื้นที่เป็นถนน	 3.67	 0.79	 มาก

 คนเดิน	โดยการปิด

	 การจราจรบางส่วน	 	 	

2.6	 การป้องกันการโจรกรรม	 3.65	 0.76	 มาก

	 และชิงทรัพย์		 	

2.7	 การกวดขันปัญหา	 3.63	 0.78	 มาก

 ยาเสพติด	

	 	 เฉลี่ย	 3.67	 0.57	 มาก

3.	ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

3.1	การจัดห้องน�้าสาธารณะ	 4.28	 0.44	 มาก	

 ส�าหรับนักท่องเที่ยว	 	 	 ที่สุด

3.2	 การเพิ่มตู้กดเงินสด	 3.72	 0.78	 มาก

	 อัตโนมัติ	 	 	

	 ในบริเวณ	ใกล้เคียง	 	 	

	 เฉลี่ย	 3.67	 0.62	 มาก

5.	การก�าหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารริมทาง

5.1	มีหน่วยงานใหม่หน่วย	 3.94	 0.81	 มาก

	 งานเดียวที่รับผิดชอบ	 	 	

	 โดยตรงในการบริหาร	 	 	

	 จัดการร้านอาหารริมทาง	 	 	

5.2	กฎระเบียบข้อบังคับ	 3.90	 0.81	 มาก

	 ฉบับใหม่ต้องเกิดจากความ	 	 	

	 ร่วมมือของหน่วยงานต่าง	ๆ

	 ที่เกี่ยวข้อง	 	 	

5.3	ออกกฎระเบียบข้อบังคับ	 3.82	 0.79	 มาก

	 ฉบับใหม่ที่ใช้ส�าหรับ   

	 ร้านอาหารริมทาง	 	 	

5.4	กฎระเบียบข้อบังคับฉบับ	 3.82	 0.82	 มาก

	 ใหม่จะต้องสามารถปฏิบัติได้	 	 	

	 จริงเหมาะสมกับบริบทของ	 	 	

	 พื้นที่จ�าหน่ายอาหารริมทาง   

	 เฉลี่ย	 3.79	 0.45	 มาก

	 ภาพรวม	 3.77	 0.44	 มาก

   

ตารางที	่2	การวิเคราะห์แนวทางพฒันาศักยภาพร้านอาหารรมิทาง	(ต่อ)

	 แนวทางพัฒนาศักยภาพ	

X S.D.

	 ความ

	 ร้านอาหารริมทาง	 	 	 หมาย 

	 แนวทางพัฒนาศักยภาพ	

X S.D.

	 ความ

	 ร้านอาหารริมทาง	 	 	 หมาย 
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	 นอกจากนีย้งัพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนใหญ่มข้ีอเสนอแนะเพิม่เติม	โดยสรปุเป็นประเด็น

ได้ดังนี	้1)	การพฒันาความสะอาดในบรเิวณพืน้ทีข่ายอาหารรมิทาง	2)	ควรมห้ีองน�า้และทีล้่างมอืให้แก่

นกัท่องเทีย่ว	3)	ความปลอดภัย	4)	การบรกิารทีน่ั่งให้	นักท่องเทีย่ว	และ	5)	การจัดการราคาทีเ่หมาะสม

อภปิรายผล

 จากการศึกษาวจัิยเรือ่ง	“แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วร้านอาหารรมิทางส�าหรบันักท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร”	มีประเด็นน�ามาอภิปรายผลดังนี้	

	 1.	ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบคุคลของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติได้สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ	วีณา	ซุ้มบัณฑิต,	นภสร	ท่าห้อง,	โช	โช	อัง	และอาทิตยา	จารุจินดา	(2560)	ที่ศึกษาเรื่องความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของสถานีต�ารวจย่อยบางซ่ือ	 เขตจตุจักร	

กรุงเทพมหานคร	 พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง	 21–30	 ปี	

เช่นกัน	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพลอยจันทร์	 สุขคง	 (2562)	 ในบทความเรื่องสรุป	 10	 อันดับ

จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติมาเทีย่วประเทศไทย	ปี	2561	กล่าวว่านกัท่องเท่ียวทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่ว

ประเทศไทยส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย	โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมากที่สุด	

	 ด้านข้อมลูการเดินทางของนกัท่องเทีย่ว	นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดินทางมากบัเพือ่น	ซ่ึงเดินทาง

มาท่องเทีย่วเมอืงไทย	เป็นครัง้แรก	และใช้เวลาท่องเทีย่ว	5–6	วนั	โดยใช้เวลา	2–4	วนัในการใช้บรกิาร

ร้านอาหารริมทาง	 และได้รับข้อมูลข่าวสาร	 ก่อนและระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้จากนิตยสาร

ท่องเทีย่ว/หนังสอืน�าเทีย่วและโซเชียลมเีดีย	

	 2.	การประเมินศักยภาพร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า	 ด้านศักยภาพของร้านอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความเห็นเรื่องอาหารริมทางมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก	

ซ่ึงนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าอาหารไทยรสชาติดี	 อร่อย	 สอดคล้องกับ	 กวิน	 วงศ์ลีดี,	 สกุล

จริยาแจ่มสิทธิ์	และโอปอ	พงษ์พาณิช	สุรารักษ์	(2554)	ได้ศึกษา	ความพึงพอใจด้านปัจจัยการตลาด	

ที่ท�าให้นักท่องเท่ียวชาวอเมริกันตัดสินใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง	 ผลของการวิจัยพบว่า

สามอันดับแรกทีน่กัท่องเทีย่ว	ชาวอเมรกินัมคีวามพงึพอใจ	คืออาหารไทย	วฒันธรรมไทย	และชายหาด

ไทย	แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าอาหารไทยเป็นหนึ่งในสามอันดับที่ท�าให้นักท่องเที่ยว

กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก	 อีกทั้งยังต้องการบอกต่อให้เพื่อนและญาติมิตรมาเที่ยวประเทศไทย

ถอืว่าประเทศไทยมโีอกาสทีจ่ะเป็นประเทศจุดหมายปลายทางส�าหรบัการท่องเท่ียวเชิงอาหาร	นอกจาก

นีย้งัสอดคล้องกับ	เณรญัชรา	กิจวิกรานต์	(2557)	ศึกษาภาพลกัษณ์อาหารไทย	การรบัรูคุ้ณภาพอาหาร

ไทยและแนวโน้มพฤติกรรม	การท่องเทีย่วเชิงอาหารของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	พบว่า	นกัท่องเท่ียว



75

◆ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในกรุงเทพมหานคร ◆

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีระดับภาพลักษณ์อาหารไทยโดยรวมในระดับมาก

ทั้งในด้านคุณภาพของอาหารไทย	ด้านบรรยากาศของร้านอาหารไทย	ด้านความคุ้มค่าเงิน	ด้านความ

แปลกใหม่	และด้านสิ่งติดตรึงและส่วนประกอบ

	 3.	การศึกษาแนวทางการพฒันาเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงอาหารรมิทางในกรงุเทพมหานคร	

พบว่านกัท่องเทีย่วให้ความคิดเหน็ในการพฒันาด้านระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานมากทีส่ดุ	 ในประเด็น

เรือ่งการจดัห้องน�า้สาธารณะส�าหรบันกัท่องเทีย่ว	รองลงมาคือ	ด้านการส่งเสรมิความสะอาด	และด้าน

การก�าหนดกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัร้านอาหารรมิทางซ่ึงมผีลค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากนั	 เมือ่พจิารณาใน

รายละเอียดพบว่านกัท่องเทีย่วมคีวามเหน็ว่าควรให้มหีน่วยงานใหม่หน่วยงานเดียว	ทีร่บัผิดชอบโดยตรง

ในการบริหารจัดการร้านอาหารริมทาง	 ล�าดับต่อมาคือ	 ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย	 ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นในเรื่องการติดต้ังกล้องวงจรปิดและแสงสว่างตามมุมต่าง	 ๆ	 ของถนน	 และด้านขีด

ความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่วพบว่าควรมกีารเพิม่จ�านวนทีน่ัง่ในการรบัประทานอาหาร	 เพือ่

ความสะดวกสบายแก่นกัท่องเทีย่ว	ซ่ึงทัง้	2	ด้านมค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากนั	โดยผลการศึกษานัน้สอดคล้อง

กบั	งานวิจัยของ	นฤมล	นิราทร	(2560)	ได้ศึกษา	การบริหารจัดการร้านค้าข้างทาง	(Street	Vending)	

ในประเทศไทย:	สถานการณ์และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น	พบว่า	การเพิ่มจ�านวนของผู้ค้าข้างทาง

และข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะ	เป็นปรากฏการณ์สากล	ในประเทศส่วนใหญ่การจัดการ

การค้าข้างทางเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับท้องถิ่น	ซึ่งนโยบายมีทั้งจ�ากัดและผนวกรวมให้เป็นส่วน

หนึ่งของสังคม	นโยบายประเภทหลังนี้ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ค้า	(และชุมชน)	ในการ

จัดการ	ในบางประเทศมีการบริหารจัดการระยะยาวที่ให้ความส�าคญักับบทบาทของการค้าข้างทางและ

สทิธขิองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอ่ืน	ๆ 	ในการใช้พืน้ทีส่าธารณะและปัจจัยอ่ืน	ๆ 	และในกรณีของประเทศไทย

มีความไม่ลงรอยระหว่างนโยบายของรัฐบาลซ่ึงสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กเพื่อขจัด

ความยากจน	สนบัสนนุการพึง่ตนเองและสร้างผู้ประกอบการ	ในขณะทีน่โยบายท้องถิน่มลีกัษณะจ�ากดั	

แม้จะมีการผ่อนปรน	จุดอ่อนส�าคัญของการค้าข้างทางคือ	การเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร	ความไม่เป็น

ระเบียบ	และสุขาภิบาลอาหาร	ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า	ในปัจจุบันนโยบายการบริหารจัดการร้านอาหารริมทาง

นัน้	ยงัไม่ชัดเจน	และยังไม่นิง่	ความไม่นิง่ของนโยบายท�าให้ผู้ปฏิบติัไม่เกดิความศรทัธา	และไม่เช่ือถอื	

ในการปฏิบัติตาม	 ดังนั้น	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาความนิ่งของนโยบายต่าง	 ๆ

ดังกล่าว	เพือ่ให้ผู้ปฏิบติัเกิดความศรทัธาและยอมรบัมาปฏิบติัด้วยความเต็มใจ	อันจะน�ามาซ่ึงประโยชน์

สูงสุดของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 4.	ผู้วิจัยได้น�าผลการวิจัยมาก�าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทาง

ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครได้ดังต่อไปนี้	
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◆ วิลาสินี เขมะปัญญา เสรี วงษ์มณฑา ชุษณะ เตชคณา ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ◆

	 	 4.1	ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

	 	 	 4.1.1	ควรเพิม่ห้องน�า้สาธารณะ	เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว

	 	 	 4.1.2	การเพิ่มตู้กดเงินสดอัตโนมัติหรือจุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง	 ๆ	 ส�าหรับ

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

	 	 	 4.1.3	การก�าหนดจุดรบัส่งผู้โดยสารในพืน้ทีใ่ห้บรกิารร้านอาหารรมิทาง

	 	 	 4.1.4	ควรมีศูนย์บริการ	 One	 Stop	 Service	 เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

	 	 	 4.1.5	ป้ายสญัลกัษณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ป้ายบอกทาง	 ป้ายอธบิายประวัติความเป็นมาของ

สถานที	่ป้ายแสดงราคาสนิค้า	ควรมภีาษาอังกฤษก�ากบัทีชั่ดเจน

	 	 	 4.1.6	การจัดสรรสถานทีจ่อดรถเพือ่รองรบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทีม่าเป็นหมูค่ณะ

	 	 4.2	ด้านการส่งเสริมความสะอาดมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้

	 	 	 4.2.1	การก�าหนดมาตรฐานความสะอาดของร้านอาหารริมทางในบริเวณท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วส�าคัญ	ๆ

	 	 	 4.2.2	การให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการด้านสขุาภิบาลอาหารและน�า้

	 	 	 4.2.3	การออกกฎระเบยีบการจัดการขยะและสิง่ปฏิกลูในบรเิวณทีข่ายอาหารรมิทาง

	 	 	 4.2.4	การมอบรางวลัและส่งเสรมิร้านอาหารตัวอย่างทีไ่ด้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่ว

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 	 	 4.2.5	แบ่งโซนประเภทสนิค้าเพือ่ให้ดูสวยงามและมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

	 	 4.3	ด้านการก�าหนดกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัร้านอาหารริมทาง

	 	 	 4.3.1	ควรออกกฎระเบยีบข้อบังคับฉบับใหม่ทีใ่ช้ส�าหรบัร้านอาหารรมิทางเพือ่รองรบั

การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

ประชาชน	และนกัท่องเท่ียว	โดยมคีวามเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่

	 	 	 4.3.2	ควรมีหน่วยงานใหม่หน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการ

และการประชาสมัพนัธ์ร้านอาหารรมิทางเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

	 	 4.4	ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยส�าหรับนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ

	 	 	 4.4.1	การส่งเสรมิความรูด้้านภาษาอังกฤษและภาษาหลกัอ่ืน	ๆ	 เช่น	ภาษาจีน	ภาษา

ฝรัง่เศส	ภาษารสัเซีย	ให้แก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจเพือ่สามารถสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ด้านความปลอดภัย

ให้แก่นกัท่องเทีย่วได้
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◆ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในกรุงเทพมหานคร ◆

	 	 	 4.4.2	การติดต้ังและตรวจสอบการท�างานของกล้องวงจรปิดและแสงสว่างตามมมุต่าง	ๆ  

ของถนนอย่างสม�า่เสมอ	โดยค�านงึถึงความปลอดภัยของนกัท่องเทีย่วเป็นหลกั

	 	 4.5	ด้านขดีความสามารถในการรองรับนกัท่องเทีย่ว

	 	 	 4.5.1	การเพิม่สถานทีจ่�าหน่ายร้านอาหารรมิทางในเขตพืน้ทีอ่ื่นทีม่บีรบิทคล้ายคลงึกัน	

เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติท่ีเพิม่จ�านวนมากขึน้

	 	 	 4.5.2	การเพิ่มจ�านวนที่นั่งในการรับประทานอาหารเพื่อความสะดวกสบายส�าหรับ

นกัท่องเทีย่ว

	 	 	 4.5.3	ขยายพื้นที่จ�าหน่ายร้านอาหารริมทางในบริเวณใกล้เคียง	 โดยไม่มีผลกระทบ

ต่อชุมชนและการจราจรในบรเิวณนัน้	ๆ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางส�าหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในกรงุเทพมหานคร	ผู้วิจยัมคีวามเหน็ว่าควรด�าเนนิงานวจัิยเพิม่เติมดังต่อไปนี้

	 1.	ควรมีการศึกษาบริบทของผังเมืองเพื่อก�าหนดพื้นที่ให้บริการร้านอาหารริมทางในเขตพื้นที่

อ่ืนในกรงุเทพมหานคร	หรอืในจังหวดัอ่ืน	ทีม่บีรบิทและศักยภาพใกล้เคียงกนั	เพือ่การพฒันาศักยภาพ

ร้านอาหารริมทางในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

	 2.	ควรมีการวิจัยเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพร้าน

อาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร	ต่อจากนี้

	 3.	ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาร้านอาหารริมทางเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัด

อื่น	ๆ	
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◆ วิลาสินี เขมะปัญญา เสรี วงษ์มณฑา ชุษณะ เตชคณา ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ◆
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