
Photo 1” 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

เลขที่ค ำขอ                         .  หมำยเลขผู้สมัคร 
วัน เดือน ปี                        . 

แบบยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

     /   

C B -     -      รหัสองค์กรรับรอง 

เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ                                           . 
ต ำแหน่ง                                                       . 

ส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ข้ำรำชกำร      พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    
 พนักงำนเอกชน     ผู้ประกอบกิจกำรส่วนตัว    
 นักศึกษำ     อ่ืนๆ                                   . 

1. ข้อมูลผู้ย่ืนค าขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร)      หมายเหตุ (*) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ                 บริกำรกำรศึกษำ วิจัย และภำษำ                             .       
สาขา              วิจัยและพัฒนำ                                   อาชีพ                    นักวิจัย                                         ชั้น       8         .   

ประวัติผู้สมัคร 

0 1 - 0 3 - 2 5 1 1   นาย     นาง      นางสาว          วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อายุ      55       ปี    
(*)ชื่อ  นำงสำวชุติกำญจน์                          นามสกุล       ศรีวิบูลย์                                       ศาสนา        พุทธ            สัญชาติ ไทย             
. 
(*)ชือ่-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่ำงชื่อกับนำมสกุล) 
 M I S S C H U T I K A R N  S R I V I B O O N               

 

3 - 2 2 0 2 - 0 0 0 2 9 - 6 9 - 2 (*)เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

 (*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ที่อยู่    696/362                 หมู่ที่   -       ตรอก/ซอย       -            ถนน     จรัญสนิทวงศ์                         .  
1 0 7 0 0 ต ำบล/แขวง        บำงยี่ขัน          อ ำเภอ/เขต          บำงพลัด              จังหวัด    กรุงเทพฯ          รหัสไปรษณีย์ 

0 6 2 4 4 2 6 4 1 7 (*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

(*) อีเมล์         Chutikarn.sr@ssru.ac.th                                                                                                                   
 

 ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบัน 

ที่อยู่         129/536                 หมู่ที่    3      ตรอก/ซอย           -           ถนน                              .  
1 1 0 0 0 ต ำบล/แขวง      บำงรักน้อย              อ ำเภอ/เขต    เมืองนนทบุรี      จังหวัด     นนทบุรี        รหัสไปรษณีย์ 

0 6 2 4 4 2 6 4 1 7 เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ท างาน (ชื่อตามนิติบุคคล)    มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ                                                                                                          
หน่วยงำน                                                                             ที่อยู่     เลขที่ 1                                . 
                                                                หมู่ที่      -          ตรอก/ซอย        -           ถนน อู่ทองนอ ำ          .  

1 0 3 0 0 ต ำบล/แขวง   วชิระ         อ ำเภอ/เขต  ดุสิต            จังหวัด  กรงุเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ 
0 2 1 6 0 1 2 1 9 -  เบอร์โทรศัพท์           -  โทรสำร 

เว็บไซต์                                                                                                                                        . 
 



(*) ท่ีอยู่ท่ีจัดส่งเอกสาร และสามารถติดต่อได ้

 ท่ีอยู่ปัจจุบัน              ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน       ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  

2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 บธ.บ. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ 

2 บธ.ม. 
กำรตลำด มหำวิทยำลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสำนมิตร 

3 ปร.ด. กำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

3. ประวัติการท างาน (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 2564 ปัจจุบัน 
อธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

2 2561 2563 รองอธิกำรบดฝี่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

3 2556 2561 
รองอธิกำรบดฝี่ำยทรัพย์สินและ

รำยได ้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 
1 อบรมจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์  (วันที่ 3 มีนำคม 2563) 

2 โครงกำรอบรมหลกัจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ สำขำสงัคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์ (วันที่ 16 สิงหำคม 2564) 

3 อบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนกำรพัฒนำมหำนคร (มหำนคร รุ่น 9) (วันที่ 10 มิถุนำยน 2565) 

4 อบรมหลักสูตรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 (วันที่ 27 ธันวำคม 2565) 

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณ์อื่นๆ 

ล าดับ การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานที ่
1 อบรมจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์  (วันที่ 3 มีนำคม 2563) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

(วช.) 
2 โครงกำรอบรมหลกัจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ สำขำสงัคมศำสตร์และ

พฤติกรรมศำสตร์ (วันที่ 16 สิงหำคม 2564) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
3 อบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนกำรพัฒนำมหำนคร (มหำนคร รุ่น 9) 

(วันที่ 10 มิถุนำยน 2565) 
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

4 อบรมหลักสูตรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 
(วันที่ 27 ธันวำคม 2565) 

สถำบันพฒันำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 



3 

 

 
6. เอกสารประกอบการย่ืนค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว  จ ำนวน  2  รูป  
   ประวัติกำรท ำงำนปัจจุบัน (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (รับรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 
   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      
   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
   หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 2 ชุด       
  ตัวอย่ำงผลงำน กิจกรรม หรือรำงวัลที่เก่ียวข้องกับกำรรับรองบุคลำกรตำมขอบข่ำยที่ก ำหนด (ถ้ำมี) 

7. การช าระค่าธรรมเนียมในการย่ืนค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip                               
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 
1. ช ำระเงินผ่ำนเคำเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 
2. ช ำระเงินผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร 
3. ช ำระเงินผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 

หมายเหตุ 
- ค่ำธรรมเนียมเป็นค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่ค่ำธรรมเนียม ที่สถำบันฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มียอดช ำระรวมเกิน 50,000 บำท ต่อรำยกำร ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 ช ำระเงินแล้ว  
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 

 บันทึกเข้ำระบบฐำนข้อมูลแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตำมที่ผู้สมัคร
กรอกทุกประกำร 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ท่านสนใจรับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม่ 
 

   ท่ำนสนใจรับ    ข้อมูลข่ำวสำร   ข้อเสนอพิเศษ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจ็บ ระหว่ำงกำรประเมิน ผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แล้วว่ำ ไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้ำหน้ำที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สำมำรถเปลี่ยนแปลงขั้นตอน หรือวิธีกำรประเมินให้มี

ควำมสอดคล้อง และเหมำะสมกับมำตรฐำนอำชีพ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถแสดงสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
1.3. หำกมีข้อสงสัยในขั้นตอนกำรประเมิน หรือ หลักฐำนในกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันมีสิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลกำร

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพนั้นได ้
1.4. หำกมีข้อสงสัยในหลักฐำนของกำรประเมิน สถำบัน หรือ ผู้ที่สถำบันมอบหมำย หรือ องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หัวหน้ำคณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สำมำรถให้ผู้ขอเข้ำรับกำรประเมิน แสดงผลเพ่ิมเติม หรือ ถูกประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
1.5. ค ำตัดสินของ หัวหน้ำคณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1. สถำบันจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพ่ือใช้ในกำรติดต่อให้บริกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง ส ำรวจ

ควำมคดิเห็นของผู้เข้ำรับกำรประเมินในกิจกำร หรือกิจกรรมของ สถำบันฯ เท่ำนั้น 
2.2. สถำบันขอรับรองว่ำจะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สถำบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับ

อนญุำตจำกผู้เข้ำรับกำรประเมินเท่ำนั้น 
2.3. ในกรณีที่สถำบันได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือให้ด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำรับกำรประเมิน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิง

สถิติในกิจกำรหรือกิจกรรมของ สถำบันเป็นต้น จะก ำหนดให้หน่วยงำนที่ได้ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ำรับกำรประเมินและก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของสถำบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  

- ข้อมูลตำมที่ระบุไว้ในค ำขอ รวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่แนบประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดน้ันเป็นควำมจริงทุกประกำร 
- ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ ข้อสงวนสิทธิ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ นโยบำยรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้  

สถำบันใช้ข้อมูลตำมที่สถำบันเห็นสมควร 

- ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำธรรมเนียมซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอน้ีภำยในระยะเวลำที่สถำบันก ำหนด 
 
      ยอมรับข้อตกลงและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
   

 
                                                                                ลงชื่อ                                                        ผู้ย่ืนค าขอ 

                                                                                        (      รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์         ) 
                                                                                           วันที่         /        /            .         

หำกมีข้อสงสัย หรือ ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติม ติดต่อ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผ่ำน เว็บไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 
 

ข้อก าหนดของผู้เข้ารับการประเมิน 
1. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องแสดงตนก่อนเวลำนัดหมำยเพื่อขอรับกำร

ประเมิน อย่ำงน้อย 30 นำที  
2. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องปิดเคร่ืองมือสื่อสำรทุกชนิด 
3. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นตำมแต่

กรณี ตำมท่ีองค์กรท่ีมีหน้ำท่ีรับรองได้แจ้งต่อผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
4. กรณี ท่ีผู้เข้ำรับกำรประเมิน ไม่ได้เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ ครบถ้วน 

ผู้เข้ำรับกำรประเมิน ยินดีด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน 
5. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมิน ด้วยตนเอง

ผ่ำนเว็บไซต์  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 
 

 

C B -     -  

บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ชื่อ              ชุติกำญจน์                                         
                           นำมสกุล        ศรีวิบูลย์                                   
                           คุณวุฒิ           ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต                     
                                    สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์          .                                               
วันท่ี   31     เดือน       มกรำคม       พ.ศ.     2566   . เวลำ 12.00 น.                        
ณ              มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน                                   . 

 
 

                                           . 
(ลงลำยมือชื่อผู้เข้ำรับกำรทดสอบ) 
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ใช้ส ำหรับประกอบกำรย่ืนค ำขอเข้ำรับกำรทดสอบ 

สมรรถนะอำชีพบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเท่ำนั้น 

รับรองว่ำเป็นส ำเนำถูกต้อง 



 

 

 

 

 

ใช้ส ำหรับประกอบกำรย่ืนค ำขอเข้ำรับกำรทดสอบ 

สมรรถนะอำชีพบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเท่ำนั้น 

รับรองว่ำเป็นส ำเนำถูกต้อง 
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สมรรถนะอำชีพบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเท่ำนั้น 

รับรองว่ำเป็นส ำเนำถูกต้อง 
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ประวัตินักวิจัย 

ชื่อ – นามสกุล  : นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
ตำแหน่ง ทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
เกิดวันที่   : 1 มีนาคม พ.ศ. 2511 
เบอร์โทรศัพท ์  : 062-4426417 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อ      : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั ้น 5  

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 โทรศัพท์ 02 –160-1552 , 02-160-1358 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 129/536 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
E-Mail : chutikarn.sr@ssru.ac.th , champoo_2005@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 

 
ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545 
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 
2548 

ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตร 

1. หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่น 7
พ.ศ. 2559  

2. หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื ่อการพัฒนามหาวิทยาลัย : ความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้บริหารและ 
คณาจารย์พ.ศ. 2559 

3. หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก รุ่น 59 พ.ศ. 2557 
4. หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๙ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5. หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ประวัติการทำงาน 
พ.ศ.  2563 – ปัจจุบัน   ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ.  2561- 2562 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พ.ศ.  2556 – 2561 ดำรงตำแหน ่งรองอธ ิการบด ีฝ ่ ายทร ัพย ์ส ินและรายได ้  มหาว ิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

mailto:chutikarn.sr@ssru.ac.th
mailto:champoo_2005@hotmail.com
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พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทุนมนุษย์และองค์การวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2558 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

พ.ศ. 2556 ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2552 – 2556 ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2554 – 2556 คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 – 2559 ที่ปรึกษา Coupeville Coffee & Bistro (USA) 
พ.ศ. 2552 – 2558 ที่ปรึกษา บริษัท เอชอาร์ดี ดีไซเนอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2551 – 2552 ประธานศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. 2551-2552 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2550 – 2551 อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2543 – 2550 เจ้าของกิจการสมายเอ็นเตอร์เทนเม้น สาขาบางใหญ่ 
พ.ศ. 2537-2543 กรรมการ บริษัทเอแอนด์ดี มอเตอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2534 –  กรรมการ บริษัท ดรีมทีมคาร์เร้นแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 
พ.ศ. 2530 – 2533 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ฟายโฮมอินเตอร์คอร์ปปอเรชั่น จำกัด 

 
 
ผลงานวิจัย 

1. โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างตราสินค้าของลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม .” 
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1 ปี  

2. โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างตราสินค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม.” ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการ 1 ปี 
 3. โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. ”ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1 ปี 
 4. โครงการวิจ ัยเร ื ่อง “วิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธ ุรกิจ  
ในยุคโลกาภิวัตน์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน”ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1 ปี 

5. โครงการวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1 ปี  

6. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตมังคุด.” ระยะเวลาที่ใช้
ในการดำเนินโครงการ 1 ปี 

7. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ”ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1 ปี 
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8.โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในการผลิตเครื่องจักสานของชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง”ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 1 ปี 

9. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในงานประชุม
วิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 และประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 2” 

10. โครงการวิจัย การเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงานใต้พื้นดินของกองทัพบกไทยในอนาคต , 
2557 

11. โครงการวิจัยแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการนำสู่การปฏิบัติ 
12. โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ , 2559 
๑๓. โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์มังคุดของเกษตรกรภาค

ตะวันออก 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

๑. Chutikarn Sriviboon. (2017). Product Development Strategy of Mangosteen Products 

for Agriculturists in Eastern Region, Thailand. IJCTA International Science Press. 10(03). 305-310. 

๒ .  Chutikarn Sriviboon, Kittisak Jermsittiparsert.  ( 2019) .  Influence of Human Resource 

Practices on Thai Pharmaceutical firm Performance with Moderating Role of Job Involvement.  

Systematic Reviews in Pharmacy. 10(2). 234-243. (ฐานข้อมูล SCOPUS ,  SJR Q2) 

๓ .  Chutikarn Sriviboon.  ( 2020) .  Impact of Selected Factors on Job Performance of 

Employees in It Sector :  A Case Study of Indonesia.  Journal of Security and Sustainability Issues. 

9(1). 28-41. (ฐานข้อมูล SCOPUS , SJR Q2) 

๔.  Chutikarn Sriviboon. (2020). The employee motivation and employee performance in 

the Indonesian universities : Do the work environment and the training matter?. Journal of 

Security and Sustainability Issues.  9(1). 42 ISSN 2029-7017/ISSN 2029-7025 (ฐานข ้อม ูล SCOPUS , SJR 

Q2) (ผู้วิจัยร่วม) 

๕ .   Chutikarn Sriviboon. (2020). Guerrilla Marketing and Purchase Intention: A Study on 

Undergraduate Generation Y Consumers in Malaysia. Journal of Security and Sustainability 

Issues.10(1) 45  ISSN 2029-7017/ISSN 2029-7025 (ฐานข้อมูล SCOPUS , SJR Q2) (ผู้วิจัยร่วม) 

๖. Chutikarn Sriviboon. (2020). The impact of the corporate entrepreneurship, knowledge 

management on the job performance of employee of IT sector firms in Indonesia : The 

mediating role of organizational commitment. Journal of Security and Sustainability Issues.  ISSN 

2029-7017/ISSN 2029-7025 (ฐานข้อมูล SCOPUS , SJR Q2) 

 ๗ . Chutikarn  Sriviboon. (2020). The impact of the entrepreneurial orientation and 

business strategy on the firm performance of Indonesian SMEs: The mediating role of the 
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Solidarity. Journal of Security and Sustainability Issues.  ISSN 2029-7017/ISSN 2029-7025 (ฐ านข ้ อมู ล 

SCOPUS , SJR Q2) 

ผลงานวิจัยเผยแพร่จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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35. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานภายหลังจากการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเภทตำแหน่งระบบแท่ง 

36. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการจัดทำแผน 
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ราชการอื่น อีกทั้งการบริหารงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ 
อปท. และเตรียมพร้อมสู่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 (ระยะใหม่) 

39. หลักสูตร แนวทางการใช้จ่ายเงินกรณีการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน เมื่อ
เปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง อีกทั้งขอบกพร่องการเขียนโครงการฝึกอบรม การจัดงานแข่งขันกีฬา และ
กรณีศึกษาการเรียกเงินคืนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

40. หลักสูตร ธุรการยุคใหม่การกับการเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบหนังสือราชการที่น่าค้นหาตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

41. หลักสูตร บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น  การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและการอนุมัติหรือเห็นชอบการใช้เงินสะสม 

42. หลักสูตร การบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับระบบตำแหน่ง “ระบบแท่ง” 
43. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางละเมิด คดีปกครอง วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ สำหรับ

บุคลากร และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีการเงินการคลังและการประชุมสภาท้องถิ่น 
44. หลักสูตร ภูมิสังคมที่ยั่งยืนกับแนวพระราชดำริ 
45. หลักสูตร การบริหารงบประมาณภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบจำแนกงบประมาณใหม่และ

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์e-GP ระยะ 3 (ระยะใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
46. หลักสูตร ปัญหาการจัดซื ้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ประกอบการจัดซื ้อจ ัดจ้างด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะ 3 (ระยะใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
47. หลักสูตร เจาะลึก ถกปัญหา การประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย 
48. หลักสูตร ประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีคดีความ 
49. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุกระทรวงมหาดไทย และทิศทางพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
50. หลักสูตร ศูนย์เด็กเล็กต้องก้าวหน้ากับการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน

การศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
อย่างมืออาชีพ 

51. หลักสูตร สารพันปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่
ระบบแท่งแล้ว และแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย ละเมิด กรณี สตง./ปปช. ชี้มูลหรือกรณีถูกฟ้องคดีอาญา 

52. หลักสูตร การบริหารจัดการเงินเดือนครูผู ้ด ูแลเด็ก เงินค่าตอบแทนผู ้ด ูแลเด็ก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 และขั้นตอนวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน 
การจัดทำเอกสารประกอบฎีกา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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53. หลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัด
การเงินทั้งระบบและการเปิดเผยจุดเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

54. หลักสูตร ยุคใหม่ของธุรการกับการเพ่ิมทักษะเสนอหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
55. หลักสูตร เพิ่มทักษะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– พ.ศ. 

2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
56. หลักสูตร ขั้นตอนต่อไปหลังจากจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงสู่ประเภทตำแหน่งระบบ

แท่งแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร 
57. หลักสูตร รวมกรณีศึกษาข้อทักท้วงการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณการบริหารงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง 
58. หลักสูตร การเขียนแผนท้องถิ่นอย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– พ.ศ. 2562) 
59. หลักสูตร คลายความวิตก ถกปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์ 
60. เหตุแห่งปัญหา ก่อให้เกิดปัญญา ลดข้อผิดพลาด กรณีการถูกตรวจสอบการเงิน การคลัง 

การงบประมาณ การพัสดุ และกรณีการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมค่าเช่าบ้าน 
61. หลักสูตร สารพันปัญหาการประชุมสภาและกรณีศึกษาคดีของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
62. หลักสูตร เรียนรู้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์แนวทางใหม่ และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

63. หลักสูตร เรียนรู้อย่างชัดเจนในคดีปกครอง และการบริหารงบประมาณกับประเด็นการเงิน การ
คลัง การงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

64. โครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณืประกอบสำหรับนำมาใช้ในการฝึกอบรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1–10 

65. หลักสูตร ตัวอย่างคดีตามคำพิพากษา เพื่อลดข้อผิดพลาด ตัดปัญหาการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 การใช้จ่ายเงินหรือเงินสะสม 
รวมถึงสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

66. หลักสูตร ยกระดับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน และเงินรายหัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

67. หลักสูตร เจาะประเด็นละเมิดเปิดประเด็นวินัย สำหรับบุคลากรและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
68. หลักสูตร ธุรการยุคใหม่ที่น่าค้นหากับการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการเสนอหนังสือ

ราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
69. หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ 

(ใหม่) ภายใต้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 
70. หลักสูตร สภาท้องถิ่นยุคใหม่กับบทบาทอำนาจหน้าที่การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและเหตุแห่ง

คดีตามคำพิพากษาศาลปกครอง 
71. หลักสูตร เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน 

เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
72. หลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. 2560 และแนวทางการใช้เงินสะสมฉบับใหม่ สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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73. หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– พ.ศ. 2562) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

74. หลักสูตร ไขปัญหาก่อนจัดซื้อ เจาะลึกหลังจัดจ้างพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
75. หลักสูตร วิธีการตอบข้อเสนอแนะของ สตง. วิธีการปฏิบัติตนเมื่อตกเป็นผู้ชี้มูลความผิด วิธีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมูลกรณีที่ถูกชี้มูล วิธีการออกคำสั่งลงโทษกรณี สตง. หรือ ปปช. ชี้มูล
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

76. หลักสูตร เปิดประเด็นตรวจสอบ ไขปัญหาวินัย สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
77. หลักสูตร การประมาณการรายได้ และการประมาณการรายจ่ายภายใต้แนวทางการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 
78. หลักสูตร เหตุแห่งการฟ้องร้องเพิ่มบทบาท ลดข้อผิดพลาดในการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 
79. หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้บริบทอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้อง 
80. หลักสูตร การตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ประกอบแนวทางการใช้เงินสะสม

ฉบับใหม่และการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

81. หลักสูตร เปิดประเด็นตรวจสอบเจาะประเด็นละเมิด สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
82. หลักสูตร ข้อบกพร่องการตั้งงบประมาณและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 

อย่างไรให้ถูกต้อง 
83. หลักสูตร การพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพธุรการยุคใหม่ในการสอนหนังสือราชการตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 
84. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) ฉบับใหม่ล่าสุด 

85. หลักสูตร การเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อตกเป็นผู้ชี้มูลความผิด วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมูลกรณีที่ถูกชี้มูล วิธีการออกคำสั่งลงโทษกรณี สตง. หรือ ปปช. ชี้มูลความผิดอย่างร้ายแรงและ
วิธีตอบข้อเสนอแนะของ สตง. อย่างไรให้ถูกต้อง 

86. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรณีศึกษา การตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบ 

87. หลักสูตร การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพภายหลังสิ้นสุดมาตรการระงับ
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

88. หลักสูตร เงื ่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่งในช่วง
ระยะเวลาเข้าสู่ระบบแท่งสมบูรณ์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อไม่ให้บุคลากรเสียสิทธิ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

89. หลักสูตร สมรรถนะสายงานครูกับแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายครูในระบบแท่ง 
รูปแบบใหม่ล่าสุด (ใช้กับโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และการสร้างระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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90. หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและสถานศึกษา 
(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพ่ือการนำไปใช้ได้จริง 

91. หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น : บริบทการประชุมสภาท้องถิ่นในการจัดทำ
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติและการพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 

92. หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การเขียนโครงการ 
และคดีปกครองเกี่ยวกับการเงินการคลัง การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน 

93. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุและหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะ 3 (ระยะใหม่) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทิศทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

94. หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ใหม่) 

95. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ
อย่างไรจึงจะเข้าถึงผู้เสียภาษีเพ่ิมการจัดเก็บรายได้ 

96. หลักสูตร การพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่นยุคใหม่ในการพิจารณา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

97. หลักสูตร การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำฎีกา การใช้เงินสะสม การจัดงานการแข่งขันกีฬา 
การจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการบริหารงบประมาณประกอบการอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

98. หลักสูตร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นกับบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 

99. หลักสูตร การเพ่ิมทักษะที่น่าค้นหากับการเสนอหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณภายใต้
บริบทธุรการยุคใหม ่

100. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

101. หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้บริบทระเบียบเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) หนังสือการประมาณค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอยวัสดุและ
สาธารณูปโภค (ฉบับใหม่) หนังสือจำแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ (ฉบับใหม่) หนังสือซักซ้อมการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 และการตรวจสอบข้อบกพร่องการจัดทำงบประมาณ 

102. หลักสูตร การบริหารงบประมาณภายใต้ระเบียบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับใหม่) หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
(ฉบับใหม่) การจำแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ (ฉบับใหม่) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2560 และการตรวจสอบข้อบกพร่องการบริหารงบประมาณ 

103. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางละเมิดและแนวทางปฏิบัติตามข้อทักท้วง
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เรียกคืนจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

104. หลักสูตร การเดินทางไปราชการ (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559) ค่าเช่าบ้าน (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559) 
และเขียนโครงการภายใต้การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 
หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

105. หลักสูตร การเสนอหนังสือราชการต้องห้าม (พลาด) ตามระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการ
เขียนโครงการในบทบาทธุรการแบบมืออาชีพ 
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106. หลักสูตร การปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการตรวจสอบข้อบกพร่องการ
บริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

107. หลักสูตร บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู ้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงบประมาณ การ
เห็นชอบให้ใช้เงินสะสม การอนุมัติให้โอนงบประมาณและการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2560 ในการประชุมสภาท้องถิ่น 

108. หลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อนุโลมตามระเบียบรายได้ของสถานศึกษาและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตั้งปี 2552–2559 

109. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (โรงเรียนศูนย์/
พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

110. หลักสูตร ขั้นตอนและวิธีการภาคปฏิบัติจริงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับสมบูรณ์
และหลักเกณฑ์วิธีการที่ต้องเรียนรู้เพ่ือนำไปสู่เส้นทางลัดแห่งความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในระบบ
แท่ง 

111. หลักสูตร เทคนิคการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และ
ข้อบกพร่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง 

112. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

113. หลักสูตร ไขความกระจ่างวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่) และการ
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อเพ่ิมการจัดเก็บรายได้อย่างไรให้เข้าถึงผู้เสียภาษ ี

114. หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 

115. หลักสูตร การเบิกจ่ายเงินในการจัดงานและแข่งขันกีฬาตามแนวทางใหม่ การใช้เงินสะสม การ
อุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น และการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

116. หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแล
เด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย ครู ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
รอบท่ี 4 

117. หลักสูตร เจาะลึกการประชุมสภาท้องถิ่นในบริบท : บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุม
สภาท้องถิ่นอย่างไรให้เข้าถึงการพัฒนาองค์กรและประชาชน 

118. หลักสูตร มืออาชีพเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระบบแท่งและฝึกปฏิบัติกำหนดตัวชี้ว ัดผลสัมฤทธิ ์ของงาน น้ำหนัก เป้าหมาย สมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นรูปแบบใหม่ 

119. หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ตามระเบียบรายได้สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน 4 แผน) ภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถ
จัดทำแผนของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

120. หลักสูตร พัฒนาเด็กเล็ก (2-5 ขวบ) ด้วยศิลปะและสื่อสร้างสรรค์ตามหน่วยการเรียนรู้ของ
แผนการจัดประสบการณ์และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (ข้ันพัฒนา) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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121. หลักสูตร ขั้นตอน กระบวนการ และตัวอย่างแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้
สามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของสถานศึกษาของตนเอง 

122. หลักสูตร เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามระเบียบรายได้สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน 4 
แผน) 

123. หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2559 ตามกฎหมาย ประกอบการปรับปรุงบญัชี
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการบริหารงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง 

124. หลักส ูตร การจ ัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องการบริหารงบประมาณ 

125. หลักสูตร ระเบียบใหม่ : การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 การเขียนโครงการอย่างไรให้ถูกต้องและการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

126. หลักสูตร ธุรการยุคดิจิทัลกับการพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพในการเสนอหนังสือราชการ
ตามระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนโครงการ 

127. เจาะลึกการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและเหตุแห่งการฟ้องร้องอย่างไร
กับสมาชิกสภาท้องถิ่น 

128. หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการ
บันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

129. หลักสูตร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงบประมาณ การเห็นชอบใหใ้ช้
เงินสะสม การอนุมัติให้โอนงบประมาณและการประชุมสภาท้องถิ่น 

130. หลักสูตร การตรวจสอบการเงินและปิดบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

131. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

132. หลักสูตร เจาะลึกวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่) และการจัดเก็บภาษี
บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อเพ่ิมการจัดเก็บรายได้ 

133. หลักสูตร บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาและการพิจารณางบประมาณหรือเงิน
สะสมอีก ทิศทางของสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลหรือมีการควบรวม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร 

134. หลักสูตร สรุปสาระสำคัญและเส้นทางความก้าวหน้าของการบริหารงานบุคคลในระบบแท่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นร้อนแรงของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ล่าสุด) 

135. หลักสูตร วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา   

136. หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนเด็กเล็กยุคประเทศไทย 4.0 (ระดับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลศึกษา) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยรองรับการ
ประเมินคุณภาพนอกจาก สมศ. รอบท่ี 4 
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137. หลักสูตร ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ ่น (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) และ
การศึกษาบทสรุปของการบริหารงานบุคคลในระบบแท่งสมบูรณ์ 

138. หลักสูตร มือใหม่หัดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 และแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

139. หลักสูตร การตรวจสอบด้านงบประมาณ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การลงบัญชี ในระบบ
คอมพิวเตอร์ e-LAAS และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้
ถูกต้อง 

140. หลักสูตร การตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

141. หลักสูตร การเริ ่มต้นร่างหนังสือ และเขียนหนังสือราชการการเขียนโครงการ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

142. หลักสูตร เหตุแห่งคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
การประชุมสภาท้องถิ่น 

143. หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 และแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

144. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างกับการถูกฟ้องคดี การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP และ
การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

145. หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี การตรวจสอบการเงินและการบันทึกบัญชีตาม
ระเบียบรายได้สถานศึกษาให้ถูกต้องและปลอดภัยจากหน่วยตรวจสอบ 

146. หลักสูตร เทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรืออาคาร หรือเครี่องเล่น ตาม
กฎหมายใหม่และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปรับปรุง
ใหม่เดือนกันยายน 2559) 

147. หลักสูตร ยกระดับการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มการ
จัดเก็บรายได้และมุ่งสู่องค์กรคุณภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่)  

148. หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงจุด ตรงประเด็น และตรงข้อเท็จจริง 

149. หลักสูตร ปรับชุดความคิดของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุ่งสู่
องค์กรคุณภาพตามมาตรฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ี 4 

150. ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโครงการฝึกอบรมการปิดบัญชีประจำปีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-14 

151. ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโครงการฝึกอบรมการปิดบัญชีประจำปีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 15-24 

152. หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินประจำปี ๒๕๕๙ ตามกฎหมาย ประกอบการปรับปรุงบัญชี 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง 

153. หลักสูตร การจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ และการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องการบริหารงบประมาณ 
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154. หลักสูตร ระเบียบใหม่ : การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ การเขียนโครงการอย่างไรให้ถูกต้องและการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

155. หลักสูตร ธรุการยุคดิจิทัลกับการพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพในการเสนอหนังสือราชการตาม
ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนโครงการ 

156. หลักสูตร เจาะลึกการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและเหตุแห่งการ
ฟ้องร้องอย่างไรกับสมาชิกสภาท้องถิ่น 

157. หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการ
บันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

158. หลักสูตร สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงบประมาณ การเห็นชอบให้ใช้
เงินสะสม การอนุมัติให้โอนงบประมาณและการประชุมสภาท้องถิ่น 

159. หลักสูตร การตรวจสอบเงินและปิดบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

160. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

161. หลักสูตร เจาะลึกวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่) และการจัดเก็บภาษี
บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพ่ือเพ่ิมการจัดเก็บรายได้ 

162. หลักสูตร การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
163. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 

1. งานวิทยากรบรรยาย เรื ่อง แนวทางการหารายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 8 ให้แก่ คณบดี รอง
คณบดี และประธานสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่19 สิงหาคม 2556 

2. งานวิทยากรบรรยาย หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารฝ่ายการเมืองทุกตำแหน่ง ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร 
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

3. งานวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 

4. งานวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ ณ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 

5. งานวิทยากรบรรยายให้กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการ (Service Mind) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 

6. งานว ิทยากรบรรยายให้ก ับบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเร ียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  
เรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 

7. งานวิทยากรบรรยายให้กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 
มารยาทไทย : การพัฒนาบุคลิกภาพให้งามตามแบบวังสุนันทา ในวันที่ 21 มกราคม 2558 

8. งานวิทยากรบรรยายให้กับงานฝึกอบรมและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 9 กันยายน 2558 

9. งานวิทยากรบรรยายให้กับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทำงานได้เป็นอย่างดี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 
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การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญา

และนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร มีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือจัดทำ
หลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน
กรุงเทพมหานคร    ผู้วิจัยได้เลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยมีประชากร ผู้ ให้ ข้ อมู ลสำคัญ  คือ  ผู้ ป ระกอบการจำหน่ าย
ผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูด ผู้บริโภค ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์จากเอกสาร (documentary study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-
depth interview) การทำเวทีชุมชน (community forum) และแบบสอบถาม (questionnaire) 

จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารสตรีทฟูดใน 3 เส้นทาง
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการบริโภค คุณภาพของ
อาหารกับปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภคใน 3 เส้นทางด้วยการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตามเพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มในรูปแบบของ
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบขั้นตอน (Stepwise) มีตัวแปรจากสมการ
ความสัมพันธ์ โดยตัวแปรที่เข้าสู่สมการมี 3 ตัวแปรคือ ความสะอาด ความถี่ในการบริโภค และอร่อย  
ดังนั้นทั้งสามตัวแปรนี้เป็นปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภคในเขต
คลองสานและเขตธนบุรี จึงอธิบายได้ว่าแนวโน้มของการตัดสินใจซื้ออาหารสตรีทฟูดของเขตคลอง
สานและเขตธนบุรีขึ้นอยู่กับความสะอาด ความถี่ในการบริโภค และอร่อย   การวิ เคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน (Base line) ของเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารในเขตคลองสานและเขตธนบุรีมี
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของเส้นทางทั้ง 3 เส้นทางจากการใช้ชีวิตของผู้คนและการที่
ร้านอาหารริมทาง มีความสะดวกในการซื้อ ราคาย่อมเยา มีความหลากหลายในชนิดของอาหาร 
ร่วมกับวัฒนธรรมอาหาร สภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของธรรมชาติของพ้ืนที่ในแต่ละท้องถิ่น 
ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ วัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น ทำให้สามารถสรุปได้
ดังนี้ การสำรวจร้านอาหารในเขตคลองสานและธนบุรี และเลือกมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีเกณฑ์ในการ
เลือกร้านอาหาร คือ เป็นร้านอาหารรถเข็นที่ขายอยู่ริมบาทวิถีมาเป็นเวลานาน และเป็นร้านที่มีคน



 ค 

นิยมในการบริโภค เส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหาร จัดทำตามเกณฑ์ในการเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
เป็นเส้นทางที่เข้าถึงชุมชนเก่าแก่ที่นอกจากเดินทางไปบริโภคอาหารสตรีทฟูดแล้วยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมในแต่ละเส้นทาง การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค จากการ
สอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคในเส้นทางสายอาหารทั้งสามเส้นทางส่วน
ใหญ่จะนิยมบริโภคอาหารในร้านที่เลือกว่ามีความอร่อย สะอาดและราคาถูก เป็นสำคัญการวิเคราะห์
ปัจจัยในการตัดสินในซื้อ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเลือกซื้ออาหารในร้าน อาหารที่ขาย
บริเวณริมบาทวิถีส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อจะเป็นอาหารจานเดียวที่มีการปรุงไม่นาน อร่อย สะอาด ราคา
ถูก เข้าถึงง่ายและ ซื้อได้บ่อยครั้ง หลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟูด หลักสูตรที่ 1  : หลักสูตร
เทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูดในยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 : 
หลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟูด 
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Abstract 
 

Project Name: Street Food Digital Marketing Strategies to Promote Food Tourism 
Researcher's Name: Assoc Prof Dr. Chutikarn Sriviboom 

 
Research on " Human Capital Development of Street Food Entrepreneurs 

Driving Wisdom and Innovation in Bangkok The objective is to create human capital 
development of street food entrepreneurs that drive wisdom and innovation in 
Bangkok, and to create human capital development courses for street food 
entrepreneurs that drive wisdom and innovation in Bangkok.   The researchers 
selected qualitative and quantitative research methods, with a population of key 
contributors, namely, street food restaurant operators. consumer Community, 
experts and academics Collect data by analyzing documentary studies, in-depth 
interviews, community forums, and questionnaires. 

According to the study, trends in street food consumers' purchasing decisions 
in 3  routes using the analysis of the correlation coefficient between general data, 
consumption habits, food quality and factors affecting consumers' street food 
choices in 3  paths by finding the relationship between multiple independent 
variables and dependent variables to analyze trends in the form of multiple 
regression equations stepwise.  Therefore, these three variables are the factors that 
influence the decisions of consumers in the street food consumption of consumers 
in Khlong San and Thonburi districts. It explains that the trend of street food 
purchasing decisions in Khlong San and Thonburi districts depends on cleanliness. 
Frequency of consumption and delicious   Base line analysis of food tourism routes 
in Khlong San and Thonburi districts involves the process of analyzing the basic data 
of the three routes from people's lifestyles and curbside restaurants. It is convenient 
to buy, affordable. There is a wide variety of types of food in combination with food 
culture. The environment is a mix of the nature of the local area. History of the area 
Local Culture The identity of local cuisine can be summarized as follows: A survey of 
restaurants in Khlong San and Thonburi districts and selected for this research study 
has criteria for choosing a restaurant, namely, a trolley restaurant that has been 
selling on the side of the baht for a long time and is a popular restaurant to 
consume. Food Routes It's a route that reaches out to older communities who, in 
addition to traveling to consume street food, learn about the traditional community's 



 จ 

lifestyle and culture on each route. Collection of consumption behavior data from 
inquiries and interviews It was found that the consumption habits in the three food 
routes are mainly preferred to consume food in the selected stores as delicious. 
Clean and cheap is an important analytical factor in judging in the purchase. It was 
found that factors affecting the decision to buy food in the store. Most of the food 
sold on the sidelines of the country is a short-lived one-dish dish. Delicious, clean, 
cheap, easy to access and frequently purchased street food cooking course. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ที่มาและความสำคัญ  
ประเทศไทยเป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความสําคัญของโลก เนื่องจากที่ตั้งของ

ประเทศไทยซึ่งอยู่ในคาบสมุทรเหนือเส้นศูนย์สูตร มีอากาศแบบร้อนชื้น ประกอบกับสภาพภูมิประเทศทั้ง
เทือกเขา แม่นํ้า แหล่งนํ้าตามธรรมชาติและธรรมชาติแบบปุาฝนเขตร้อนที่อุดมด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการคิดค้น สร้างสรรค์และดัดแปลงอาหารให้
เกิดเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่มีรสชาติหลากหลาย นอกเหนือจากความกลมกล่อมรสชาติของอาหาร
ไทยแล้ว เครื่องปรุง และส่วนผสมที่ได้รับการคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี ทั้งยังมีความหลากหลายของ
ประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดปี (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540) นอกจากนี้อาหารไทย ยังถูกพัฒนาให้เป็นช่องทางการสื่อสารและ
นําเสนอด้านการตลาดที่สําคัญในการเผยแพร่สัญลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่อง “วิถีไทย” ที่โดดเด่น
ส่งผลต่อเนื่อง ทําให้ภาพรวมของวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับสากล เกิดกระแสการนิยมไทยในระยะยาว
และยังจะเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อีกทางหน่ึง 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทย
ในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขั น 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอ
ภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม เพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)) 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและนวัตกรรมในกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นต้องระบุโอกาสที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในส่วนของความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง ทั้งนี้จะต้องเป็นโอกาสที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของ
ธุรกิจที่ทำอยู่ อีกทั้งยังต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่ภายใต้วิถี
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง คือนักท่องเที่ยวจัดการวางแผนด้วยตัวเองแบบอิสระ อินเตอร์เน็ตจึงนำมาซึ่ง
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้จนทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ  (Robins and Coulter, 2019, 
p. 344-345) ตลาดออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาททำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย การสรรหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
การกระจายและการสร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากโลกออนไลน์ที่เป็นการ
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เปิดกว้างทางความคิด การมีส่วนร่วม และยังเป็นการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย ในการ
เริ่มต้นดำเนินธุรกิจสมัยใหม่จึงควรเริ่มต้นจากการนำข้อมูลจากระบบหลังบ้าน หรือที่หลายคนเรียก Back-
office ของระบบตลาดออนไลน์ซึ่งนักท่องเที่ยวมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนการค้นหา ข้อมูล 
ซื้อ ขาย สินค้าและบริการที่ไร้พรมแดน ด้วยการเชื่อมโยงการตลาดแบบออนไลน์(Online) และการ
บริหารช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า (Omni Channel) มาจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่ใช้ในการตัดสินใจในด้านความเป็นไปได้การผลิต การปฏิบัติการ ด้าน
การตลาด ด้านการเงิน และการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความมีคุณภาพและการส่งมอบสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคในรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ในเรื่องการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์  

คณะผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรม ในการศึกษา
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจด้านการผลิต แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการจัดการ 
และการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมตามหลักการ
จัดการสมัยใหม่ 

 
 
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย   

1. เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญา
และนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  

ขอบเขตพื้นที่  
 พื้นที่ที่ทำการวิจัย คือ กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งได้กำหนดขอบเขต ไว้ดังนี้  

การวิจัยนี้เริ่มต้นด้วย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาค้นหาแนวคิด กลั่นกรอง ประเมิน
แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสังเคราะห์ประเด็นแบบพรรณนาวิเคราะห์ พร้อม
สื่อสารด้วยภาพประกอบ จากนั้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนวิธีการดำเนินงานวิจัยตามข้อ
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
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1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.1 ขอบเขตดา้นพ้ืนที่ พื้นที่ที่ทำการวิจัย คือ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 

ผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูดส ์ จำนวน 40 คน  
      2. การวิจัยเชิงปริมาณ การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ดที่ขับเคลือ่นภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรมในกลุ่มรัตนโกสินทร ์
         ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่มาท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
จำนวนทั้งหมด 400 คน 

 2.3  วิธีการสุม่ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักทอ่งเที่ยวและผู้บริโภคที่มาท่องเที่ยว ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2.2 จนครบ
จำนวน 

3. ทดลองฝึกอบรมบุคลากรและผู้ประกอบการชุมชน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ตามหลักสูตรสมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อม และปรับปรุงหลักสูตร 

4. การบูรณาการข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลขอ้มูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณอย่างสมบูรณ์และจดัทำหลักสูตรสมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวขนาดย่อม 

 
คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย 

1. การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและจุดมุ่งหมาย ในการลิ้มรสชาติ
ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็สามารถเพลิดเพลิน ไปกับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ไปด้วย การท่องเที่ยวเชิง อาหารจึงเป็นการผสมผสานของอาหารและเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ หรือ
เฉพาะถิ่น 

2. อาหารสตรีทฟู๊ด หมายถึง อาหารที่พร้อมรับประทานขายในลักษณะของหาบเร่แผงลอยบน
ถนนหรือพื้นที่สาธารณะ เช่น ในตลาดหรืองานขายสินค้า ส่วนมากขายในรูปแบบของรถเข็น รถบรรทุก
อาหารขนาดเล็ก (food truck)   

3. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่รับประทานอาหารที่พร้อมรับประทานขายในลักษณะของหาบเร่แผง
ลอยบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะ เช่น ในตลาดหรืองานขายสินค้า ส่วนมากขายในรูปแบบของรถเข็น 
รถบรรทุกอาหารขนาดเล็ก (food truck)   
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4. การพัฒนาทุนมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน 
ผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู๊ดผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีคุณค่าในการสร้างศักยภาพให้แก่ ร้านอาหาร
สตรีทฟู๊ดในกรุงเทพมหานคร (Bateman&Snell, 2009) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจ 
 1.1 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนำไปพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อให้เกิดการซื้อและบริโภคอาหารสตรีทฟู๊ด
ในกรุงเทพมหานคร กระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูดสนใจปรุงอาหารที่สดใหม่ ส่งผลให้เพิ่ม
รายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภาครัฐ และเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 1.2 เมื่อผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู๊ด และเอกชนมีรายได้จึงเกิดการจ้างงานตลอดจนเกิด
การกระจายรายได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 1.3 มีการใช้จ่ายเงินในพื้นที่ของผู้บริโภคจึงเกิดการหมุนเวียนในด้านเงินตรา เกิดสภาพคล่อง
ทางการเงินมากขึ้น  
 1.4 เมื่อแรงงานบริเวณกรุงเทพมหานครเกิดกรายได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ้างงานอย่าง
ต่อเนื่องมากขึ้น   
        2. ผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อม   
 2.1 ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศใน
ขณะนี ้   
       3. ภาครัฐบาล 
 3 .1 ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ อดิจิทัล  และกลยุทธ์การใช้สื่ อดิจิทั ลใน
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้สามารถวางแผนตลาดโดยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1. การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการขนาดย่อม (Development Approaches of Small 
business Entrepreneurial Capability)  

การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการขนาดย่อม (Development Approaches of Small 
business Entrepreneurial Capability) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

การประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง การระบุ การประเมิน และการใช้ประโยชน์
จากโอกาส ดังนั้น  ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับการประกอบการ คือ
บุคคลที่สามารถระบุประเมิน และใช้ประโยชน์จากโอกาสได้ ซึ่ง ผู้ประกอบการมักนิยมใช้กับ บุคคลที่เริ่ม
การประกอบการธุรกิจ ดังนั้น ขั้นตอนการประกอบจึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ (Certo & Certo, 
2019 p.59) 

 (1) การระบุโอกาส (Opportunity identification) ซึ่งมีปัจจัยที่กำหนดโอกาสจากการ
ประกอบการ ดังนี้ 1) ความกระตือรือร้นของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial alertness) 2) ความไม่
เท่าเทียมกันของข้อมูล (Information asymmetry) 3) เครือข่ายทางสังคม (Social networks) 4) การมี
ประสบการณ์จากวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-cultural experience) 5) สามารถระบุถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการที่ใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Identification of means-ends relationships) (Certo & 
Certo, 2019 p.59) 

(2) การประเมินโอกาส (Opportunity evaluation) โดยทั่วไปเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ (Feasibility analysis) ดังนี้ 1) ความเป็นไปได้ด้านการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and 
operations analysis) 2) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing feasibility analysis) 
3) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial feasibility analysis) 4) การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางการบริหารจัดการ (Management feasibility analysis) ทั้ง 4 ประการนี้ นำไปสู่การสร้าง 
แผนต่าง ๆ ดังนี้ 1) แผนการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and operations plan) 2) แผนทาง
การตลาด (Marketing plan) 3) แผนทางการเงิน  (Financial plan) 4) แผนการบริหารจัดการ 
(Management plan) (Certo & Certo, 2019 p.60) 
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(3) การใช้ประโยชน์จากโอกาส (Opportunity exploitation) หมายถึง กิจกรรมและการ
ลงทุน ซึ่งได้รับผลตอบแทนในรูปกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่อันเกิดจากโอกาสนั้น ทั้งนี้มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์จากโอกาส 3 ประการ คือ 1) การับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของลูกค้า (Customer value of product or services) 2) การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder support) 3) ทีมบริหารที่มีความสามารถ (Capable management team) (Certo 
& Certo, 2019 p.61) 

2. การสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Creating valued added)  

การสามารถสร้างมู ลค่ า เพิ่ ม  (Creating valued added) เป็ นความพยายามที่ จะ เพิ่ ม
ผลประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหรือบริการ ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Kotler & Other, 2018 p.145) ดังต่อไปนี ้

1. คุณค่าสุทธิส่งมอบให้กับลูกค้า (Customer delivered value) เกิดจากผลต่างระหว่างคุณค่า
รวมสำหรับลูกค้า (Total customer value) ลบด้วยต้นทุนรวมสำหรับลูกค้า (Total customer cost) 
อ้างดังรูป 

คุณค่ารวมสำหรับลูกค้า (Total customer value) ประกอบด้วย คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ 
(Product value) คุณค่าสำหรับบริการ (Services value) คุณค่าสำหรับพนักงาน (Personnel value) 
และคุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image value) 

ต้นทุนรวมสำหรับลูกค้า (Total customer cost) ประกอบด้วย ต้นทุนด้านการเงิน (Monetary 
cost) ต้นทุนด้านเวลา (Time cost) ต้นทุนด้านพลังงาน (Energy cost) ต้นทุนด้านจิตวิทยา (Psychic 
cost) 
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รูปแสดงปัจจัยที่กำหนดคุณค่าสุทธทิี่ส่งมอบให้กับลูกค้า (Determinants of Customer-Delivered 
Value) 

(Kotler & Other, 2018 p.145) 

         การสร้างคุณค่าตรา (Branding Equity) เป็นการสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์และ
บริการ             เป็นผลกระทบที่ เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้าได้รู้จักชื่อตรา นำไปสู่การตอบสนองต่อ
ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาด (Kotler Armstrong, 2018 p.667) 

พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสร้างคุณค่าตราสำหรับการท่องเที่ยว มีดังนี้ 

1. ลักษณะผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวทางกายภาพ 2. ผลประโยชน์ด้านเหตุผลจากการท่องเที่ยว 
(Rational benefits) 3. ผลประโยชน์ด้านอารมณ์ (Emotional benefits) 4. ความต้องการให้เป็นไป
ตามคำมั่นสัญญา (Promises)         5. ภารกิจของนักท่องเที่ยว (Mission) 6. สิ่ งสำคัญสำหรับ
นักท่องเที่ยว (Important) 7. วิสัยทัศน์ของนักท่องเที่ยว (Vision) (Kotler and Keller. 2009 p.281) 

Hanaysha, Abdullah & Abdghani (2013) การประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าตรา
จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต พบว่าในปัจจุบันนี้นักวิจัยได้มุ่งที่การค้นหาปัจจัยตัวแปรต้น ตัวแปลตาม ที่มี
ผลต่อคุณค่าตรา ซึ่งจากแนวความคิดนี้ก็นำไปสู่การพัฒนาสร้างคุณค่าตราโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

Hanaysha & Abdullah (2015) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างคุณค่า
ตรา      ให้เกิดความยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ในตลาดที่มีการแข่งขันนั้น คุณค่าตราถือว่าเป็นปัจจัยที่
สำคัญสำหรับองค์การ ซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลกระทบเชิงบวกต่อคุณค่าตราโดยรวม โดยการพัฒนา
คุณค่าตราให้เกิดความชื่นชอบ เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

Yildi & Kocan (2018) ผลกระทบต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ภักดีต่อตรา ผลการวิจัยพบว่า ทั้งนวัตกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราหรือการรู้จักตรา และความภักดีต่อตรา นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่าการรู้จัก ตราและ
ภาพลักษณ์ตรานั้นมีผลกระทบเชิงบวกต่อการภักดีต่อตราด้วย ดังนั้น นวัตกรรมจึงมีความสำคัญต่อ
คุณภาพของการมุ่งที่ความภักดีลูกค้า นอกจากนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีในจิตใจของ
ลูกค้า ทั้งนี้ต้องเพ่ิมภาพลักษณ์ตราในทัศนของลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความภักดีต่อตรา 
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          งานวิจัยได้สำรวจความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่ค้นพบระหว่างนวัตกรรมและการรู้จักตราซึ่งกำหนดว่า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อการรู้จักตรา นอกจากนี้ยังพบว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือของจีนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ตรา และยังพบว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ด้วย 

  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

          บรรจุภัณฑ์ คือ สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุผลิตภัณฑ์รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
ผู้ผลิตไปยังแหล่งบริโภคหรือแหล่งใช้ประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกันและรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ  ตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกัน เมื่อแรกผลิตให้มากที่สุดนอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า 
หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิตและหีบห่อ อาจสร้างขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด วัตถุประสงค์ทางด้านการเก็บรักษา เป็นต้น 

          บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มหรือป้องกันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในไม่ให้เกิดความเสียหาย 
และมีสภาพที่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง หรือความ
เสียหายที่เกิดจากการหมดอายุผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น การหยิบจับ
หรือหอบหิ้วในการขนส่งผลิตภัณฑ์ ช่วยสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้ดึงดูดและ
มีความน่าสนใจ หรือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ ์

1.1 การพัฒนาช่ือตราและป้ายฉลาก (Branding and label development) 

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ของสินค้าทุกชนิดจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยสินค้าในชิ้นหนึ่งนั้น
ต้องประกอบด้วยตราสินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ คำขวัญ ป้ายฉลาก เป็นต้น 

1.2 ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) คำ (word) เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์  
(Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวรวมกัน ผู้ผลิตหรือธุรกิจสร้างขึ้นมา
ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
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1.3 ป้ายฉลาก (Label) หมายถึง ส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อความที่แสดง 
ข้อมูล ข่าวสารรายละเอียดต่าง  ๆ       

                   1.3.1 ป้ายฉลากแสดงตราสินค้า (Brand Label)      

                   1.3.2 ป้ายฉลากแสดงคุณภาพของสินค้า (Grade Label)     

                   1.3.3 ป้ายฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้า (Descriptive Label)     

3 . น วั ต ก ร ร ม ก า ร ต ล า ด  (Marketing Innovation) แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาด (Marketing Communication) 

          นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) เป็นการใช้หลักนวัตกรรมร่วมกับการกำหนดกล
ยุทธ์การตลาดผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการตลาดมีผลกระทบต่อการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของบริษัท ซึ่งเรียกว่า กลยุทธ์การตลาดนวัตกรรม (Innovative marketing strategies) เป็นกลยุทธ์ที่นำ
หลักนวัตกรรมเข้ามาใช้ด้านการตลาด เข้ามาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการสร้างสรรค์กล
ยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ  (1. การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing)) หลายเครื่องมือ
ร่วมกัน (2. การมุ่งที่ลูกค้า (Customer concentration)) โดยมุ่งที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ (3. การมุ่งที่ตลาดเป้าหมาย(Market concentration)) (4. สถานการณ์ที่ เป็น
เอกลักษณ์  (Unique situation)) สามารถดึงดูดความต้องการของลูกค้าได้ (5. การเปลี่ยนแปลง 
(Change)) เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง(6. การตลาดที่หลากหลายแบบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังรูป (Varied Marketing)) (Lancaster, 2007) 
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รูปที่ แสดงองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดนวัตกรรม (In novative marketing strategies) 

กลยุทธ์แบบบู รณ าการของนวัตกรรมการตลาด ( Integrated strategy of innovative 
marketing) เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่ ใช้หลักนวัตกรรมเข้ามาช่วย ประกอบด้วย
องค์ประกอบดังนี ้

1. ความเข้าใจเชิงลึกด้านการตลาดและการพาณิชย์ (Insight of marketing and commercial) 
: จำเป็นต้องรู้กฎของเกม ในกรณีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจ SME มีความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้ง
ราคา สถานที่ตั้ง สถานการณ์ของคู่แข่ง และพฤติกรรมของตลาดเพ่ือความอยู่รอดและนวัตกรรม 

2. การวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand positioning) : เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับองค์กรที่จะต้องทำ
ความเข้าใจที่ดีถึงลักษณะเด่นของแบรนด์ในใจของลูกค้า 

3. การตลาดแบบปฏิบัติการ (Operational marketing) : เป็นการบริหารถึงเครือข่ายการเสนอ
ขาย (supply chain) เพื่อให้บรรลุตำแหน่งที่แตกต่างกันในตลาด ดังนั้นบริษัทจึงมีลักษณะปฏิบัติการที่
เข้มแข็ง ขึ้นกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ของตัวแทน    คนกลาง 

4. การบริหารและกระบวนการ (Management and process) : การศึกษาและทำความเข้าใจ
ถึงธุรกิจความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและการควบคุมการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ประสบ
ความสำเร็จเพื่อทำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน ดังรูป 
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รูปที่ แสดงองค์ประกอบของกลยุทธ์แบบบูรณาการของนวัตกรรมการตลาด (Integrated strategy of 
innovative marketing) 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) หมายถึง เป็น
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ธุรกิจต้องใช้เพื่อแจ้งข่าวสารทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตราที่
จำหน่ายอยู่ ทุกเครื่องมือนั้นต้องใช้บูรณา การโดยต้องใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ใช้ข้อมูลข่าวสารแนว
เดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ประกอบด้วยสื่อดั้ งเดิมที่ ใช้  ได้แก่   การโฆษณา 
(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations and 
Publicity) การจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองและการสร้างประสบการณ์ (Events and Experiences) 
การตลาดทางตรงและการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ (Direct and Interactive Marketing) การตลาดโดย
การบอกต่อทั้งบอกต่อด้วยปากโดยตรงและผ่านสื่อออนไลน์ (Word-of-Mouth Marketing) การขายโดย
ใช้พนักงาน (Personal Selling) (Kotler & Keller, 2018 p596-598) 

นอกจากนี้ยังใช้สื่อต่าง ๆ ได้แก่ 

1. การโฆษณาโดยใช้สื่อ (Media advertising) ทางโทรทัศน์ (TV) วิทยุ (Radio) หนังสือพิมพ์ 
(Newspaper) นิตยสาร (Magazines) 

2. การโฆษณาโดยให้เกิดการตอบสนองจากลูกค้าโดยตรง (Direct response advertising) 
ได้แก่ จดหมายทางไปรษณีย์ (Mail) โทรศัพท์ (Telephone) สื่อกระจายเสียง (Broadcast media) สื่อ
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สิ่ งพิมพ์  (Print media) สื่อที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer-related) สื่ออื่น  ๆ (Media-
related) 

3. การโฆษณาในแหล่งที่มีคนสัญจรไปมา (Place advertising) ได้แก่ ป้ายโฆษณาและภาพ
โปสเตอร์ (Billboards and posters) ภาพยนตร์ (Movies) สายการบิน (airlines) การใช้ตัวผลิตภัณฑ์
โฆษณา (Product placement) การโฆษณา ณ จุดซื้อ (Point of purchase) 

4. การโฆษณา ณ จุดซื้อ (Point-of-purchase advertising) เช่น แจกแผ่นพับ ป้ายขนาดเล็ก 
แคตตาล็อก  ใบปลิว เป็นต้น 

5. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotions) เช่น การให้ส่วนลดต่อคนกลาง 
(Trade deals and buying allowances) 

6. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer promotions) เช่น การแจกของตัวอย่าง 
(Samples) ของแถม (Premiums) คูปอง (Coupons) การประกันให้เงินคืน การประกวด เป็นต้น 

7. สื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้าโดยตรง (Interactive) เช่น เว็บไซต์ อีเมล บล็อก เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ 
ยูทูป  

8. การตลาดโดยใช้การจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองและการเป็นผู้อุปถัมภ์รายการ (Event 
marketing and sponsorship) 

9. การใช้โทรศัพท์มือถือ (Mobile) เช่น ข่าวสาร SMS EMS การโฆษณาโดยถือเกณฑ์ลูกค้า 

10. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) 

11. การบอกต่อ (Word-of-mouth) 

12. การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) 

4. การให้บริการ 

1. ความหมายการให้บริการ 

การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจ
ให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนำไปสู่ความ
พึงพอใจได้ หรือความพึงพอใจที่จัดทำเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นรวมกับการขายสินค้า 
หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลอื่น เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทำนั้น ซึ่งการบริการที่ดีจะ
เป็นการกระทำที่สามารถสนองตอบความต้องการให้ได้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้า หรือ ผู้บริโภคคาดหวังไว้ พร้อม
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ทั้งทำให้ลูกค้า หรือ ผู้บริโภคดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อสิ่ งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน (ชัย
สมพล ชาวประเสริฐ์, 2556 หน้า 18, ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556 หน้า 10) 

การตลาดบริการ หมายถึง กระบวนการในการวางแผน และการบริหารแนวความคิด การตั้ง
ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ใช้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556 หน้า 
10) 

2. ความสำคัญของการให้บริการ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นคือ 

1. ความสำคัญต่อผู้รับบริการ ช่วยตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล และช่วยเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต  

2. ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
2.1 ความสำคัญต่อผู้ประกอบการหรือผู้บริหารการ ช่วยเพิ่มผลกำไร  ระยะยาวให้กับธุรกิจ ช่วย

สร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ ช่วยลดการเปลี่ยนใจของลูกค้าไปจากธุรกิจ ช่วยรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงาน
กับธุรกิจ  

2. ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการ ช่วยให้มีอาชีพและรายได้ ช่วยสร้างโอกาสในการเสนอขาย  

ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการ  

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบริการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการหรือลูกค้าด้วยจิตสำนึกของการให้บริการ (Service Mind)  

1) ทำให้เกิดการรับรู้เป้าหมายของการให้บริการที่ถูกต้อง มุ่งเน้นที่ตัวลูกค้าเป็นศูนย์กลางของ
การบริการ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นสำคัญ 

2) ทำความเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งมีความหลากหลาย ช่วยให้เกิดการวางแผน
และปฏิบัติงาน สามารถบริการและสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

3) ให้ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรม ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของการบริการ ต้องคำนึงถึง
บุคลิกภาพและแสดงออกด้วยไมตรีจิต 

4) รู้จักวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 
รวมทั้งฝึกปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อมิให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในบริการที่ได้รับ 
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ความสำคัญต่อผู้ประกอบการหรือผู้บริหารการบริการ  

การใช้จิตวิทยาการบริการจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินการบริการ
ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ดังนี ้

1) ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นอันดับแรก สำรวจความต้องการหรือความคาดหวัง
ของลูกค้าเพื่อนำมาวางแผนและปรับปรุงการให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

2) ทำให้เห็นความสำคัญของบุคลากร  ด้วยการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพในการบริการ 

3) ทำให้เข้าใจกลยุทธ์การบริการต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย  ฯลฯ 

4) ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องและนำมาวางแผนปรับปรุงการให้บริการใหม่ 

ความสำคัญต่อผู้รับบริการ แม้ว่าธุรกิจบริการจะให้ความสำคัญอย่างมากกับลูกค้าหรือผู้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แต่บางครั้งการบริการก็มีขีดจำกัดและขอบเขต ดังนั้น จึง
ต้องทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในข้อจำกัดของสถานการณ์ที่เป็นจริง 

1) ทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจลักษณะของงานบริการว่า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องคาดหวังการ
ให้บริการในระดับที่มีความเป็นไปได้ตามลักษณะของงานบริการต่าง ๆ 

2) ทำให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้บริการ รวมถึงมารยาทที่ดี และคำพูดที่
ชัดเจนเข้าใจง่ายในการระบุความต้องการของตัวลูกค้าเอง เพื่อที่จะได้รับบริการตรงความต้องการที่
คาดหวัง 

3. องค์ประกอบการให้บริการ 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บริการ มีองค์ประกอบคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนซึ่งสามารถแยก
องค์ประกอบได้ดังนี ้

1) บริการหลัก เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการหลักของผู้บริโภคที่ใช้บริการและบริการที่
เป็นรายได้หลักของกิจการ ธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญแก่บริการหลัก เพื่อให้บริการหลักตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค  

2) บริการเสริม เป็นบริการที่สนับสนุนบริการหลัก ช่วยให้บริการหลักขายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเสริม
ความสะดวกแก่ผู้บริโภค และเป็นองค์ประกอบช่วยให้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อบริการหลัก  

3) บริการที่คาดหวัง คือสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการตัดสินใจซื้อบริการนั้น ซึ่งผู้ขาย
บริการต้องประเมินความคาดหวังของผู้บริโภคและพยายามตอบสนองความคาดหวังนั้น เช่นผู้บริโภคซื้อ
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การเดินทางสายการบินต้นทุนต่ำ ด้วยราคาตั๋วเดินทางที่ถูกกว่าสายการบินไทย เข้าจึงไม่คาดหวังการ
บริการที่ดีเลิศหรือการบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง ในการกลับกันหากผู้บริโภคซื้อตั๋ว
เครื่องบินธุรกิจ เขาย่อยคาดหวังจะได้รับการบริการที่ดี และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

ดังนั้น การให้บริการ หมายถึงกิจกรรม ประโยชน์หรือความพึงพอใจที่จัดทำเพื่อเสนอขายให้
ผู้รับบริการ ลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ การบริการไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ การ
บริการไม่สามารถแบ่งแยกผู้ให้บริการและผู้รับบริการออกจากกัน การบริการมีความไม่คงที่ การสร้าง
มาตรฐานของการบริการทำได้ยาก และการบริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ล่วงหน้าได้ 

5. คุณค่าที่รับรู้ 

1. ความหมายของคุณค่าที่รับรู้ 

 คุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) หมายถึง คุณค่าที่นำเสนอโดยบริษัทซึ่งเป็นการให้คำมั่น
สัญญากับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ (Kotler & Keller, 2012, p. G6) ซึ่งการตลาดโดยมุ่งสร้าง
คุณค่านั้นจะต้องให้ข้อเสนอทั้ งด้านหน้าที่  (Functional) อารมณ์  (Emotional) และจิตวิญญาณ 
(Spiritual) (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2010, p. 6)  

Dumitrescu และ Nganje (2013) ได้ศึกษาเรื่อง ความคุ้มค่าของคุณค่าที่รับรู้ของพาสต้าในกรีซ 
และโรมาเนีย  (Perceived value of pasta in Greece and Romania) จากงานวิจัยพบว่ า การ
ประยุกต์ใช้ที่สำคัญสำหรับนักการตลาดที่ช่วยทำความเข้าใจถึงพาสต้าที่รับรู้ คุณค่าพาสต้าที่รับรู้ และ
ข้อเสนอซึ่งผลิตภัณฑ์มีผลกระทบในตลาดกรีซและโรมาเนีย จะสร้างคุณค่าที่กำหนดการสร้างงานของ
ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยระบุถึงผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อในบริบทต่างๆ โดยมุ่งที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ความซับซ้อนต่ำ เช่น พาสต้า เนื่องจากความชอบของแต่ละคนส่งผลต่อความตั้งใจซื้อด้วย   

(1) คุณค่าด้านการเงิน (Monetary Value) เป็นต้นทุนด้านการเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายไปในการซื้อ 
การค้นหาสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์ การเดินทางมาซื้อ (Lovelock & Wirtz, 2011, p. 164)  

(2) คุณค่าด้านสังคม (Social Value) Kotler, Kartajaya, และ Setiawan (2010. pp. 121-
122) กล่าวว่า ในตลาดเติบโตเต็มที่อย่างในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรนั้น มีผู้บริโภคจำนวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือมีกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม มีการ
สำรวจไว้ดังนี้ (1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ Cone ว่า ตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภค
ชาวอเมริกันร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทที่ช่วยเหลือสังคม แม้ในยามที่เศรษฐกิจไม่อำนวยกว่า
ครึ่งหนึ่งก็ยังคาดหวังว่าบริษัทเหล่านั้นจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ (2) ในปี 2009 แม้ในช่วงเศรษฐกิจ
ถดถอย ร้อยละ 38 ของชาวอเมริกันยังช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม (3) ผลสำรวจของ Ipsos Mori 
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[บริษัทวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงในสหราชอาณาจักร (ร้อยละ 93)] ต้องการให้บริษัทพัฒนาภัณฑ์และ
บริการที่ช่วยพัฒนาสังคม 

 สิทธิ์ ธีสรณ์ (2551, หน้า 5) กล่าวว่า คุณค่าที่รับรู้ คือ ผลต่างของคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการ
เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป คุณค่าที่ผุ้บริโภครับรู้เป็นการชดเชยระหว่าง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะซื้อกับการยอมเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นั้นมาซึ่งสิ่งที่ยอม
เสียอาจเป็น เงินทอง เวลา กำลังกาย และกำลังความคิด ส่วนประโยชน์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์อาจเป็นการ
บริการ (เช่น การรับประกัน) บุคลากร (เช่น พนักงานที่มาใช้บริการ) และภาพลักษณ์ (เช่น ตุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับรู้) ลูกค้ามีความคาดหวังในเรื่องคุณค่าของข้อเสนอทางการตลาดจึงซื้อสินค้านั้น 
ความคาดหวังนี้เกิดจากประสบการณ์ในอดีต ความเห็นของผู้อื่นและข้อมูลที่ได้จากผู้ทำการตลาดและ
คู่แข่งขัน 

  Schiffman and Kanuk (2000, pp. 149-150) กล่าวว่า คุณค่าการรับรู้ของสินค้า เป็นการแลก
กันระหว่างการรับรู้รู้ด้านประโยชน์ หรือการรรับรู้คุณภาพ (Perceived quality) และการที่ต้องเสียสละ
ทั้งเงินและไม่ใช่เงิน เป็นการพิจารณาการรับรู้ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพ 

2. ความสำคัญของคุณค่าที่รับรู้ 

คุณค่าที่รับรู้เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการรับรู้คุณภาพ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับราคาและการรับรู้การสูญเสีย ที่เกิดจากการชำระเงินค่าสินค้า สามารถเขียนสูตรของคุณค่าที่
รับรู้ได้ดังนี ้

 

คุณค่าที่รับรู ้ =  
ผลประโยชน์ที่รับรู้

ความสูญเสียที่รับรู้
 

จะเห็นได้ว่าราคาสินค้าเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคนำมาเปรียบเทียบคุณค่าของการรับรู้ หาก
ผู้บริโภครับรู้ว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มค่าและเหมาะสมกับราคาหรือมากกว่าราคาที่ต้องจ่าย 
นำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ในทางกลับกันหากผู้บริโภครับรู้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่าที่ต้องจ่าย 
ทำให้เขาตัดสินใจไม่ซื้อสินค้า ตามการจำลองในภาพที่ 2.6 
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ราคาปัจจุบัน

คุณภาพที่รับรู้

ราคาท่ีสูญเสียท่ีรับรู้

คุณค่าท่ีรับรู้ ความเต มใจ ื้อในอนาคต

ภาพที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคา คุณค่าที่รับรู ้และความเต็มใจซื้อในอนาคต ที่มา (Monroe, 
1990 หน้า 46) 

การรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่ง มีอิทธิพลจากชื่อเสียงของร้านค้า ชื่อตรา ราคา
ปัจจุบัน และราคาที่สูญเสียที่รับรู้ นำไปสู่การเกิดคุณค่าที่รับรู้และความเต็มใจซื้อในอนาคต จึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่ร้านค้าต้องพยายามรักษาชื่อเสียงในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
รวมทั้งการพยายามสร้างชื่อตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง โดยทั่วไป
ผู้บริโภคยอมรับสินค้าทีม่ีตรามากกว่าสินค้าไม่มีตรา และยอมรับสินค้าที่โฆษณามากกว่าสินค้าที่ไม่โฆษณา 
การโฆษณาสินค้าจึงต้องพยายามสร้างคุณค่าการรับรู้เพื่อนำไปสู่การตั้งใจซื้อในอนาคต 

3. องค์ประกอบของคุณค่าที่รับรู้ 

  Solomon (2009, p. 79) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้เกิดจากผู้บรโภค ได้รับสิ่งกระตุ้น ได้แก่ 
ภาพ เสียง กลิ่น รสชาติ และพื้นผิว ผ่านการรับรู้ทางอวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง 
เมื่อผู้บริโภครับรู้ และเกิดความสนใจ จากกนั้นนำไปสู่การแปลความหมาย  

  ชูชัย สมิทธิไกร (2556, หน้า 120) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือก จัด
ระเบียบและแปลความหมายของสิ่งเร้า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสอดคล้องกัน หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ กระบวนการมองโลกรอบตัวของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกักัน 
แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างต่างกันใน
ด้านต่างๆ เช่น ความต้องการ ค่านิยม หรือประสบการณ์เดิม โดยทั่วไปแล้วกระบวนการรับรู้ของแต่ละ
บุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากการการรู้สึก ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆรวม 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกรับรู้ การ
จัดระเบียบการรับรู้ ดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7 กระบวนการรับรู ้

ชูชัย สมิทธิไกร (2556, หน้า 120) 

 1. การรับรู้จากการมองเห น  

 Hoyer & Macinnis (2010, p.80) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้ด้านการมองเห็น อย่างไรก็ดี
การกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการรับรู้หรือการให้ความสนใจที่แตกตา่งกัน 

 1.1 ขนาด ความเข้ม และรูปทรง เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มขีนาดใหญ่ ผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้ว่ามี
ปริมาณสินค้ามากเป็นต้น 

 1.2 ตัวอักษร ตัวอักษรที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้ เช่น 
การใช้อักษรที่เป็นลักษณะลายมือ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความอ่อนโยนและมีศิลปะ เป็นต้น 

 1.3 สี ผู้บริโภคมีความรู้สึกและเกิดการรับรู้ต่อสีที่แตกต่างกัน เช่น สีขาว ผู้บริโภคจะ
รับรู้ถึงความสะอาด การรับรู้ของผู้บริโภคต่อสีสำหรับงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการ
ตลาดผลิตภัณฑ์มังคุดของเกษตรกรภาคตะวันออก ได้เลือกสีพื้น ได้แก่ สีม่วง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้สึก
และเกิดการรับรู้ต่อสีม่วง ซึ่งเป็นตัวแทนของมังคุด   

 2. การรับรู้จากการลิ้มรส 

 วุฒิ สุขเจรญิ (2555, หน้า 138) กล่าวว่า การรับรู้จากการลิ้มรส ในธุรกิจอาหารนักการตลาดได้
พยายามสร้างจุดเด่นในด้านรสชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพ ทำให้เป็นสิ่งที่ทา้ทาย
สำหรับนักการตลาด เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจในสุขภาพและเลือกที่จะรับประทาน
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อาหารมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ปราศจากน้ำตาลหรือไขมัน เนื่องจากอาหารที่ปราศจากน้ำตาล
หรือไขมัน จะทำให้รสชาติแปลี่ยนไป ซึ่งผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงรสชาติที่ไม่ดี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งท้าทายสำหรับ
นักการตลาดที่จะทำให้อาหารหรือเครื่องด่ืมมีรสชาติคงเดิมในขณะที่มีการตัดส่วนผสมบางชนิดออก เช่น
เครื่องดื่ม Pepsi Max ที่ปราศจากน้ำตาล ทำอย่างไรรสชาติจึงจะไม่แตกต่างจาก Pepsi ปกต ิ

 3. การรับรู้จากการดมกลิ่น  

 วุฒิ สุขเจรญิ (2555, หน้า 138) กล่าวว่า กลิ่นนับได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ 
หากเราสังเกตพฤติกรรมผู้บรโิภคในการเลือกสินค้าที่เป็นอาหารสด เราจะพบว่าผู้บริโภคมักจะดมกลิ่น
เพื่อพิสูจน์ถึงความสด หรือการเลือกซื้อสินค้าประเภท สบู่ แชมพูสระผม เราจะสังเกตได้ว่า ผู้บริโภคจะใช้
กลิ่นเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสิใจซื้อสินค้า  

  4. การรับรู้จากการสัมผัส 

 วุฒิ สุขเจริญ (2555, หน้า 139) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะใช้การสัมผัสเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ
เลือกสินค้าบางประเภท เช่น เสื้อผ้า พรม เป็นต้น ในสินค้าบางประเภท การสัมผัสนับเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างประสบการณ์และการรบัรู้ต่อผู้บริโภค เช่น รถยนต์ การออกแบบภายใน เช่น เบาะนั่ง พวงมาลัย 
สามารถทำใหผู้้บริโภคเกิดความประทับใจได้เมื่อมีโอกาสได้ทดลองนั่ง ประสบการณ์เหล่ารี้จะส่งผลต่อการ
รับรู้ถึงคุณภาพถึงคุณภ่พของสินค้า และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด 

4. แหล่งอิทธิพลต่อการเกิดการรับรู้ 

 ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ (2550, หน้า 176) กล่าวว่า การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีอยูห่นึ่งอย่าง 
หรือมากกว่านั้น จะมีผลโดยตรงต่อการตลาด นักการตลาดยิ่งได้รู้เกี่ยวกับการรับรู้ทั้งหลายเหล่านี้มา
เท่าใด กย็ิ่งทำให้นักการตลาดมีโอกาสที่ดีกว่าในการสร้างสิ่งดึงดูดใจให้กับตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะความสำคัญของการรับรู้ดังนี ้

 1. การรับรู้เกี่ยวกับร้านค้า ความพอใจ ความประทับใจในภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ หรือร้านค้า 
ผู้บริโภคอาจมีความเห็นว่า ร้านค้านั้นดี หรือผู้บริโภคอาจมีการรับรู้ที่แตกต่างกันในลักษณะที่ไม่แตกต่าง
กัน  

 2. การรับรู้เกี่ยวกับสินค้า การที่ผู้บริโภคทำการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้า หรือตราใดตราหนึ่ง
โดยเฉพาะ คำนึงถึงปัจจัยในเรื่องคุณภาพราคา การให้บริการและการรับประกันของสินค้าโดยทั่วไปตรา
ของผู้บริโภคจะถูกมองว่ามีคุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราหรือของผู้จำหน่ายนอกจากนี้ การจ
จำหน่ายโดยร้านค้าประเภทขายของถูก มักจะมองว่า มีคุณภาพต่ำกว่าสินค้าที่ขายตามห้างสรรพสินค้า 
รวมทั้งสินค้ายังมีภาพพจน์ในเรื่องราคาที่แตกต่างกันด้วย 
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 3. การรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด ความประทับใจที่ผู้บริโภคมีตาอการส่งเสริมการตลาด
ในแง่ของเทนนิคและลักษณะทางด้านจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องมือทางการส่งเสริมการตลาดที่ใช้ การรับรู้
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดมีความสำคัญมาก เนื่องจากความพยายามของการส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจจะมีผลกระทบต่อทั้งร้านค้าและภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปลูกค้าของกิจการจะ
สนใจเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 

 4. การรับรู้ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ การรับรู้ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้บริโภค เป็นผลมาจากการได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรับรู้
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณเป็นประเด็นที่สำคัญ ผู้บริหารของธุรกิจจำเป็นต้องค้นหาถึงสิ่งที่
ผู้บริโภคคาดหวังว่า จะได้รับในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็พยายามดำเนินธุรกิจตามนั้น ปกติผู้บริโภค
มักจะมองธุรกิจในแง่ของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในแง่ที่ไม่ค่อยดีนัก   

 Assael (2004, p.148) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคประกอบด้วยปัจจัย 2 
ประการคือ 

 1) ลักษณะของสิ่งเร้า (Stimulus characteristics) ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าอาจเป็นสี เสียง กลิ่น 
รสชาติ และพื้นผิวที่มากระทบกับประสาทการรับรู้ ได้แก ่ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง  สิ่งเร้าที่ดึงดูดความ
สนใจและเกิดการรับรู้ได้ดีมีลักษณะ ดังน้ี 

   1.1 ขนาดของสิ่งเร้า (Size) ถ้าสิ่งเร้ามีขนาดใหญ่ย่อมดึงดูดความสนใจทำให้สังเกตเห็น
ได้ง่าย รับรู้ได้รวดเร็วกว่าสิ่งเร้าขนาดเล็ก เช่นป้ายฆษณาขนาดใหญม่องเห็นได้ชัดเจน การโฆษณาบ้าน
จัดสรรจึงซื้อพืน้ที่หนังสือพิมพ์เต็มหน้า เพื่อกระตุ้นความสนใจ 

   1.2 ตำแหน่งของสิ่งเร้ามีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Position) เช่น ถ้าโฆษณาในหน้าแรกของ
นิตยสารหรือโฆษณาครึ่งบนของหน้ากระดาษ หรือการวางสินค้าบนชั้นที่อยู่ในระดับสายตา จะได้รับความ
สนใจจากผู้บรโิภคมากกว่า ช่วยกระตุ้นความสนใจ และส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ได้ดีกว่า 

   1.3 การตัดกนัหรือขัดแย้งกับสิ่งเร้า (Contrast) อาจเป็นภาพโฆษณาแตกต่างไปจาก
ปกติ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แต่รูปภาพเล็กนิดเดียวหรือเขียนข้อความบนป้ายโฆษณาว่า ฆ่าสัตว์ไม่
บาป ต่อมาจึงเฉลยว่าเป็นการขจัดแบคทีเรยีหรือเช้ือโรคต่างๆหรือให้สีพืน้กับภาพตัดกัน 

   1.4 ความแปลกใหม่ของสิ่งเร้า (Novelty) สิ่งเร้าที่สร้างความแปลกใหม่จะได้รับความ
สนใจจากผู้บรโิภค  

   1.5 การเคลื่อนไหวของสิ่งเร้า (Movement) สิ่งเร้าที่เคลื่อนไหวได้จะรับรู้ได้เร็วกว่าสิ่ง
เร้าที่อยู่นิ่ง การใช้ไฟกระพริบหรือไฟสลับหมุนเวียน การเคลื่อนไหวตัวอักษรหรือการสลับภาพ ย่อมสร้าง
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ความน่าสนใจได้ดี เช่น การโฆษณาบะหมี่สำเร็จรูปในถ้วยพร้อมตะเกียบและนำถ้วยไปติดต้ังบนหลังคาตึก
ใช้ไฟแดงให้เห็นรูปถ้วยขณะที่น้ำในถ้วยบะหมี่ร้อนจนมีควันขึ้นตลอดเวลา โฆษณารูปแบบนี้มีคนสนใจ
มาก 

   1.6 ความเข้มของสิ่งเร้า (Intensity) สิ่งเรา้ที่มีความเข้มมากจะรับรู้ได้ง่ายกว่า เช่น สี
เข้ม แสงจ้า เสียงดัง มีการนำความเข้มของสิ่งเร้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย อาทิ สีเสื้อกันฝนของ
ตำรวจหรือสีเสื้อของพนักงานกวาดถนน ทำใหผู้คนสังเกตได้ง่าย 

  2) ลักษณะของผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภคมีลักษณะต่างกัน แม้จะสัมผัสกบัสิ่งเร้าสิ่งเดียวกันแต่การ
รับรู้ย่อมต่างกัน ผู้บริโภคจะรับรู้สิ่งเร้าได้เพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

   2.1 ความสามารถของผู้บริโภคที่จะรับรู้ความแตกต่างของสิ่งเร้าความสามารถการรบัรู้
ของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับระดับการรับรู้และระดับการปรับตัว ดังนี้ 

    2.1.1 ระดับการรับรู้ (Threshold level) เป็นการรับสิ่งเร้าเข้ามาโดยประสาท
การรับรู้แลว้จงึการแปลความหมาย ผู้บริโภคแต่ละคนมรีะดับการรับรู้ต่างกัน เช่น บางคนสามารถอ่าน
ป้ายโฆษณาที่อยู่ไกลๆได้แตบ่างคนไม่สามารถอ่านได้ หรือบางคนถูกเพื่อนเรียกเบาๆก็ได้ยินแต่บางคนต้อง
ตะโกนเสียงดัง เป็นต้น ระดับการรับรู้แบ่งได้ดังนี้ 1) ระดับการรับรู้ต่ำสุดที่สามารถรบัได้ 2) ระดับการ
รับรู้สูงสุด 3) ระดับการรับรู้ความแตกต่าง และ 4) การรับรูใ้นระดับต่ำกว่าขั้นที่จะรับได ้

    2.1.2 ระดับการปรับตัว เป็นความถี่ของสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นหลายครั้ง จนผูบ้ริโภคมี
การปรับตัวคุ้นเคยกับสิ่งเร้านั้น เช่น เมือ่เดินเข้าไปในงานเลี้ยงที่มีเสียงดัง หรือเดินเข้าไปในห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศเปิดอยู่ ครั้งแรกที่เข้าไปอาจรู้สึกว่าเสียงดังมากหรืออากาศเย็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ผู้บริโภคจะปรับตัวคุ้นเคยจนไม่เห็นความแตกต่าง 

   2.2 ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสิ่งเร้า ผู้บริโภคย่อมมีความคาดหวังก่อนสัมผัสกับสิ่ง
เร้า เช่น ผู้ป่วยคาดหวังว่าจะพบกับแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญสามารถวิเคราะห์โรคและให้การรักษาได้ จึง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าว และถ้าเป็นไปตามที่คาดหวังผู้ป่วยจะเกิดการรับรู้ทางบวกและรับ
คำแนะนำอย่างต้ังใจ แพทย์จึงเป็นสิ่งเร้าที่ผู้ป่วยต้องสัมผัสพูดคุย และซักถามข้อมูลต่างๆ 

   2.3 ประสบการณ์ของผู้บริโภค ทำใหผู้้บริโภครับรู้สิ่งเร้าในแง่มุมต่างกันและมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ 

  Schiffman & Kanuk (2007, p.155) กล่าวว่า การรับรู้ มหีลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังภาพที่ 2.8   
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ภาพที่ 2.8 แสดงพลวัตรการรับรู ้

(Schiffman & Kanuk : 2007, p.155) 

   1. การเลือกการรับรู้  (Perceptual selection) เป็นการเลือกที่จะรับรู้สิ่งเร้าที่จะ
ปฏิสัมพันธ์กับความคาดหวังและแรงจูงใจของตน คือ การเลือกที่จะเปิดรับ การเลือกที่จะตั้งใจรับ การ
ป้องกันการรับรู้ การปิดกั้นการรับรู ้

   2. การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual organization) ผู้บริโภคพยายามรวบรวมจัด
ระเบียบสิ่งเร้าที่ผ่านประสาทการรับรู้ทั้งห้า เพื่อให้จดจำและเข้าใจง่ายโดยการใช้หลักการรับรู้ของ
เกสตัลท์ โดยมีแนวคิดว่ามนุษย์มีการรับรู้ในลักษณะส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย  

 3. การแปลความหมาย (Perceptual interpretation) การแปลความหมายเป็นการให้
ความหมายแก่สิ่งเร้าที่มาสัมผัสหรือข้อมูลที่ได้รับ หลังจากที่สิ่งเร้ามากระทบกับประสาทการรับรู้ทั้ง 5 
แล้ว สมองจะเลือกและจัดระเบียบสิ่งเร้า และให้ความหมายแก่สิ่งเร้านั้น เช่น ร้านค้าที่ใช้โทนสีเข้ม
จำหน่ายเสื้อสูททั้งหญิงและชาย ลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นจะแปลความหมายว่าเป็นร้านของคนวัยทำงาน หรือ
ช่วงเวลากลางวันร้านอาหารแทบทุกร้านเต็มไปด้วยลูกค้า แม้ว่าจะไม่ดูนาฬกาก็ทราบว่าเป็นเวลาพักรับ
ประทาทนอาหารกลางวัน หรือผู้สูงอายุซื้อสุนัขไปเลี้ยงอาจแปลความหมายได้ว่า อยู่คนเดียวจึงต้องการ
เพื่อนหรือเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านในบางครั้งสิ่งเร้ามีความกำกวมจนไม่แน่ใจว่าจะแปลความหมายได้ถูกต้อง 
และบุคคลมักจะแปลความหมายสิ่งเร้าตามอัตวิสัยของตนเอง จึงทำให้เกิดการบิดบือนขึ้น การบิดเบือน
การรับรู้เกิดขึ้นได้จาก รูปลักษณ์ภายนอก การยึดถือลักษณะเหมารวมของบุคคล ความประทับใจครั้งแรก 
การรับด่วนสรุปความ และผลกระทบจากการอนุมาน 

ดังนั้น คุณค่าที่รับรู้จึงเป็นคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จำนวนเงินที่ต้องจ่าย หากผู้บริโภคเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าคุณค่าที่รับมากกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทำให้
เกิดความพึงพอใจ และเต็มใจซื้อสินค้าในอนาคตนั้น  

6. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
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ญาดา ชอบทำดี (2562: บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก  การท่องเที่ยวกับอาหารเป็นสิ่งที่แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ เนื่องด้วยพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวส่วน ใหญ่เมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องการที่จะลิ้มลองรสชาติของอาหารในท้องถิ่นนั้น 
อาหารจึงถือเป็นหนึ่งใน กิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้ นถิ่นเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัส
รสชาติอาหารพื้นถิ่น เรียนรู้ถึงประวัติ ความเป็นมา วัฒนธรรม และเคล็ดลับการท าอาหารของสถานที่
นั้นๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและ เครื่องดื่มของแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้อธิบายสิ่งต่างๆ และอาจจะมีคู่มือ
กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติร่วมด้วย การ สังเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม อาหารการกนิ กิจกรรม และ เทคโนโลยีสังคม และองค์ประกอบร่วม 4  องค์ประกอบ 
ได้แก่ ศักยภาพของพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 

เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และคณะ (2562: บทคัดย่อ) ศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของตลาดใตเ้ค่ียม อาเภอละแม จังหวัดชมุพร  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอาหารของตลาดใต้เคี่ยม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาตลาดใต้เคี่ยม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว การสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 33 คน 
และแบบสอบถามนักท่องเที่ยว จานวน 300 ชุด วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาและโปรแกรม
สำเร็จรูป และบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า ตลาดใต้เคี่ยมมีศักยภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางต่อการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 2.20) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มคนนอกพนที่ (ร้อยละ 54.1) เป็นเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 53.7 และ 
46.3) อาชีพนักศึกษา (ร้อยละ 50.8) มีความพึงพอใจต่อขนาดพื้นที ่และการตกแต่งที ่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) พึงพอใจต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และทางเดินชมภายในตลาดระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13 และ 4.04) 
แนวทางพัฒนามุ่งเน้นระบบสื่อความหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว  พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในพื้นที่ คำนึงถึงการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างจริงจัง และจัดการสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับฤดกูาล 

สริตา พันธ์เทียน (2561: บทคัดย่อ) ศึกษา  การท่องเที่ยวเชิงอาหารไทย : แนวทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาการจัดการท่องเที่ยวในเขต จังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลางโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารไทย
ใน เขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง เก็บข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง 
จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) กลุ่มผู้รู้ 
จำนวน 15 คน 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ จำนวน 18 คน และ 3) กลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 3) แบบ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม 4) แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 5) แบบบันทึกการสนทนา กลุ่ม 6) แบบบันทึกการ



24 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นจริงและ 
น่าเช่ือถือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวที่ควรได้รับการแก้ไขของการท่องเที่ยว
ที่ใช้อาหารเป็นจุดดึงดูด คือ ท้องถิ่นต่าง ๆ ควรมีการพัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารของฝากให้มี
ความทันสมัย ด้านการตลาดควรให้การอบรมการ ประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดแก่ชุมชน เพื่ อ
เผยแพร่ข่าวสารได้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ อีกทั้งการบริการในแหล่งท่อง เที่ยวควรมีการปรับปรุงด้าน
ความสะอาดของห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ เช่น ที่พักหรือร้านอาหารต้อง มีความ
สะอาด การคมนาคมขนส่งควรปรับปรุงให้มีความสะดวกและเข้าถึงง่ายเนื่องจากสภาพพื้นฐานทางการ
ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้สามารถทำ ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย อีกทั้งได้รับความสะดวก
และมีความปลอดภัยทำ ให้นักท่องเที่ยว ต้องการมาท่องเที่ยวได้มากขึ้น 2) แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว สามารถทำ ได้โดยการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิง อาหารไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สามารถใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวเดิม ให้เกิดรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบใหม่ เช่น การเยี่ยมชมการเพาะปลูกและการปศุสัตว์ในแหล่งทรัพยากรด้านอาหารใน
ท้องถิ่นและ ทดลองทำอาหาร การใช้วัฒนธรรมการปรุงอาหารในการนำ เสนอการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการ ประกอบอาหาร กิจกรรมเหล่านี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนและสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศต่อไป 

หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ และ รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์  (2558: บทคัดย่อ) ศึกษา ศักยภาพอาหาร
พื้นเมืองและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหาร พื้นเมืองจังหวัดน่าน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของอาหารพื้นเมืองน่าน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออาหารพื้นเมืองน่าน และเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน 
อาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ มี ความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่ง เสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารพื้นเมืองใน
จังหวัดน่าน และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้เทคนิค SWOT Analysis ผลจากการศึกษาอาหารพื้นเมืองน่าน
ส่วนใหญ่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง นักท่องเที่ยวพึงพอใจในด้านอัตลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองมากที่สุด 
งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองของจังหวัด น่าน 6 ด้าน คือ 
ด้านอัตลักษณ์ของอาหารพื้นเมือง ด้านคุณภาพของอาหารพื้นเมือง ด้านราคา ด้านการบริการ ด้าน
ลกัษณะของร้านอาหารพ้ืนเมือง และด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

 

7. กรอบการวจิัย   
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ของผ ู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมในกรุงเทพมหานครเพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ทางผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏี และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดและการ
ดำเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในการศึกษาและ
สนับสนุนสิ่งที่ค้นพบที่ได้จากการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลและตอบคำถามการวิจัย ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถนำมาตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1 พื้นที่ในการศึกษา  

พื้นที่ในการศึกษา ร้านขายอาหารสตรีทฟู๊ด ได้แก่ เขตดุสิต เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขต
บางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เกาะรัตนโกสินทร์ ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ย่านวังหลัง 
ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารสตรีทฟูดส์และจำนวนสถิตินักท่องเที่ยวเข้ามามาก
ที่สุด (กองเศรษฐกิจการท่องเทีย่วและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคที่มารับประทานอาหารสตรี
ทฟู๊ดในกรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคที่มารับประทานอาหาร
สตรีทฟู๊ดในกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคำนวณของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ดังนี้  

  n   =   N 

          1+ Ne2 
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  โดย n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

   N = จำนวนประชากรทั้งหมด 

   e = สัดส่วนความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับนัยสำคัญ 

     ทางสถิติ .05 ดังนั้น e = .05 

   n =        2,666,113 

     1+(2,666,113) (.05)2 

      

    = 399.15 คน 

    =     399 คน 

  ดังนั้น ได้ขนาดตัวอย่าง 399 คน จึงได้เพ่ิมขนาดตัวอย่างอีก 1 คน รวมเป็น 400 คน 

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยได้วางแผนการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นและ
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

 ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการเลือก
ร้านอาหารสตรีทฟูส์ตามเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภมูิ  
เขต ร้าน กลุ่มเขตทีสุ่่มได ้

ร้านอาหารสตรีทฟูดส ์ 1. 1. เขตดุสิต  ร้านขายอาหารสตรีทฟู๊ด 
ได้แก่ 1. เขตดุสิต 2. เขต
ธนบุรี 3. เกาะรัตนโกสินทร์ 4. 
ย่านวังหลัง  

1. 2. เขตธนบุรี  

1. 3. เขตคลองสาน  

1. 4. เขตบางเขน  

1. 5. เขตหลักสี่  
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1. 6. เขตดอนเมือง  

7. เกาะรัตนโกสินทร์  

8.ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรี
มหาสมุทร  

9. ย่านวังหลัง  

10. ย่านวังเดิม  

11. ย่านกะดีจนี 

 

 ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการกำหนดตัวอย่างวัดที่
สุ่มได้ในขั้นที่ 1 ร้าน ละเท่า ๆ กัน ดังนี้  
 1. เขตดุสิต    100 ตัวอย่าง 

 2. เขตธนบุร ี    100 ตัวอย่าง 

 3. เกาะรัตนโกสินทร ์   100 ตัวอย่าง 

 4. ย่านวังหลัง    100 ตัวอย่าง 
        รวม      800 ตัวอย่าง 

 

         ขัน้ที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยจะเก็บแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมอืและเต็มใจตอบแบบสอบถามในแต่ละร้านที่สุ่มตัวอย่างได้ในขั้นที่ 1 และขั้น
ที่ 2 จนครบ 400 ตัวอย่าง  

3.3 เครื่องมือท่ีสำหรับการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อทดสอบการออกแบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู๊ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิดมีตัวเลือกให้ตอบโดยมีคำตอบ 2 
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ตัวเลือก (Dichotomous Questions) จำนวน 1 ข้อ และมีหลายตัวเลือกให้ตอบ จำนวน 3 ข้อ เป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสำรวจทัศนคติต่อการฝึกอบรมได้แก่ (1) ข้อได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (2) ความเข้ากันได้กับความต้องการของลูกค้า (3) ความสามารถทดลองใช้ (4) 
ความสามารถสังเกตุได้ จำนวน 20 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็นแบบ Rating scale มี 7 ระดับ ใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยกำหนดระดับคะแนนและการแปลความหมายจาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

ระดับความคิดเห น 
คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับความคิดเห น 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.85 ไม่ดีอย่างมาก 

2 ไม่เห็นด้วย 1.86 – 2.71 ไม่ด ี

3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2.72 – 3.57 ค่อนข้างไม่ด ี

4 ไม่แน่ใจ 3.58 – 4.43 ปานกลาง 

5 ค่อนข้างเห็นด้วย 4.44 – 5.29 ค่อนข้างดี 

6 เห็นด้วย 5.30 – 6.15 ดี 

7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.16 – 7.00 ดีมาก 

 ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม จำนวน 5 ข้อ ลักษณะคำถามเป็น
แบบ Rating scale มี 7 ระดับ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval scale) โดยกำหนด
ระดับคะแนนและการแปลความหมายจากระดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

ระดับ
คะแนน 

ระดับความคิดเห น 
คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับความคิดเห น 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.00 – 1.85 ไม่ดีอย่างมาก 

2 ไม่เห็นด้วย 1.86 – 2.71 ไม่ด ี

3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2.72 – 3.57 ค่อนข้างไม่ด ี
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4 ไม่แน่ใจ 3.58 – 4.43 ปานกลาง 

5 ค่อนข้างเห็นด้วย 4.44 – 5.29 ค่อนข้างดี 

6 เห็นด้วย 5.30 – 6.15 ดี 

7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.16 – 7.00 ดีมาก 

 

3.3.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

  1. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม ประกอบด้วย การหาความเที่ยงตรงและการหาความ
เชื่อมั่น ดังนี ้

  1) การวัดความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ได้แก่ 
ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกต้องของภาษาที่ใช ้

  2) ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามทั้งหมดไปทดสอบกับนักท่องเที่ยวที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนแล้วคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
coefficient method) ของครอนบาค ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ ดังนี ้

    = 






 

t
2

i
2

S

S
-1

1-n

n   

  เมื่อ  คือ ค่าความเชื่อมั่น 

   n คือ จำนวนข้อ 

   S2
i
 คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

   S2
t คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ 

2.  ขั้นตอนในการสรา้งเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือ ตามลำดับดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยชิ้นนี้ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานที่ เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม 
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2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยชิ้นนี้ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

3) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการใส่ผ้า
ไทยอีสาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

4. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) 
เพื่อปรับปรุงใหม่ให้มีความถูกต้องก่อนการนำไปใช ้

5. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 4 ชุด เพื่อนำผลไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach หรือ Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2538 : 125-126) ผลลัพธ์ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่า
ระหว่าง 0     1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว ้

 

3.4 การเก บรวบรวมข้อมูล  

 แหล่งข้อมูล (Source of data) แบ่งข้อมูลที่ศึกษาออกเป็น 2 แหล่ง คือ 
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary   Data)  ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์และวารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary   Data)   ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง และดำเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตาม
สถานที่ต่างๆ  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  เมื่อคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามแล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดมา
คัดเลือกจัดระบบ จัดกลุ่มข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค   
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 ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามสำรวจทีศนคติต่อการฝึกอบรม ได้แก่ (1) ข้อได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (2) ความเข้ากันได้กับความต้องการของลูกค้า (3) ความสามารถทดลองใช้ (4) 
ความสามารถสังเกตุได ้

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 

  แบบสอบถามทั้ง 3 ส่วนนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 1. การวิเคราะห์
โดยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

  1. การหาค่าร้อยละ  (Percentage) ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 

    P  =  f  x 100 

          n 

 เมื่อ  P = ค่าร้อยละ 

   f = ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

   n = จำนวนความถี่ทั้งหมด 

  

  2.  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  

 

   X =  X 

        n 

 เมื่อ  X = คะแนนค่าเฉลีย่ 

    X = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 

)1(

)( 22

−

−

nn

xxn
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   SD = 

 

 เมื่อ  SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่ม 

   ( X2) = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

    X2 = ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพแบบสอบถาม 

  2.1 การหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของต
รอนบัค (Alpha Cronbach Coefficient) 

 

    =   

 

 เมื่อ   = ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

   k = จำนวนคำถาม 

    = ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคำถามต่าง ๆ 

    = ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคำถาม 

  ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 น้อย
กว่า หรือ เท่ากับอัลฟ่า 1 คา่ที่ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 

 3. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Analysis) 

  3.1 Independent Sample t – test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่ม 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร Independent t – test ณ ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95 ดังนี้  

ianceariancek

ianceariancek

var/cov)1(1

var/cov

−+

ariancecov

iancevar
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   t = 
)/1/1( 21

2

21

nnS p +

−  

    

   df = 221 −+ nn  

  เมื่อ t = ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t-distribution 

   1  = ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่ 1 

   2  = ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่ 2 

   2

1S  = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   2

2S  = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   2

pS  = ]2[/])1()1[( 21

2

22

2

11 −+−+− nnSnSn  

   21, nn  = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

  3.2 ค่า F – Test หรือ ANOVA (One Way Analysis of Variance) ใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้น
ไป โดยใช้สูตร    F – Test 

   F = MS b 

     MS w 

เมื่อ  F =   ค่าแจกแจงทีใ่ช้พิจารณาใน  F – distribution 

 MSb = ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw = ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

   3.2 การวิเคราะห์ความถดถอยg=b’:hvo (Multiple Regression Analysis) 
คือ  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (y) 1 ตัวแปร กับ ตัวแปรอิสระ 

(x) 1 ตัวแปร  โดยที่ในช่วงแรกจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Y กับ X ในรูปเชิงเส้น  
ดังนั้น  สมการเส้นถดถอย  คือ  Yi  =  0 + 1 xi + i 
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เมื่อ 0 =  ค่าคงที่ หรือ จุดตัดแกนตั้ง 
 1 =  ค่าความชัน 
   =  ส่วนคาดเคลื่อน 
3.6 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าข้อมูล และวางแผนการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ใช้เวลาในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมถึงทดสอบ
ความเที่ยยงตรงของเครื่องมือและปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นจึงลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และนำ
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปและสังเคราะห์ผลการวิจัย สุดท้ายนำงานวิจัยเข้าเสนอต่อ
อาจารย์และปรับแก้ตามคำแนะนำ แล้วเสร็จถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญา
และนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร” คณะผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  
2 ส่วน ดังนี้ (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารจากกลุ่มผู้ลงทุน/ เจ้าของกิจการร้านค้า และ (2) 
ผลการวิเคราะหก์ารจัดทำหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหาร 
 1. บริบทร้านอาหาร 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารสตรีทฟูด 

ข้อมูล 
จำนวน  
(คน) 

ร้อยละ 

1. ความถี่ในการบริโภคอาหารสตรีทฟูด (ต่อเดือน) 
    น้อยกว่า 3 ครั้ง 
     3 – 5 ครั้ง 
     6 – 9 ครั้ง 
     10 – 12 ครั้ง 
     มากกว่า 12 ครั้ง 

รวม 

 
43 
63 
57 
42 
95 
300 

 
14.3 
21.0 
19.0 
14.0 
31.7 
100.0 

2. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริโภคอาหารสตรีทฟู้ด (ต่อครั้ง) 
    น้อยกว่า 100 บาท 
    100 – 300 บาท 
    301 – 500 บาท 
    501 – 700 บาท 
    มากกว่า 700 บาท 

รวม 

 
38 
154 
80 
10 
18 
300 

 
12.7 
51.3 
26.7 
3.3 
6.0 

100.0 
3. ช่วงเวลาของการรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดบ่อยที่สุด 
    ช่วงเช้า 
    ช่วงกลางวัน 
    ช่วงเย็น 
    ช่วงค่ำ 

รวม 

 
7 
77 
154 
62 
300 

 
2.3 
25.7 
51.3 
20.7 
100.0 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารสตรีทฟูด ดังนี้ 
1. ความถี่ในการบริโภคอาหารสตรีทฟูด (ต่อเดือน) 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี ่ในการบริโภคอาหารสตรีทฟูด มากกว่า 12 ครั้ง 

(ต่อเดือน) จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมา 3 – 5 ครั้ง จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.0 และ 6 – 9 ครั้ง จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 น้อยกว่า 3 ครั้ง จำนวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 และ 10 – 12 ครั้ง มีจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามลำดับ 

2. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริโภคอาหารสตรีทฟูด (ต่อครั้ง) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริโภคอาหารสตรีทฟูด 100 – 300 บาท

(ต่อครั้ง) จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมา 301 – 500 บาท จำนวน 80  คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 น้อยกว่า 100 บาท จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 มากกว่า 700 บาท จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ 501 – 700 บาท จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลำดับ 

3. ช่วงเวลาของการรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดบ่อยท่ีสุด 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาของการรับประทานอาหารสตรีทฟูดบ่อยที ่สุด 

ช่วงเย็น จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาช่วงกลางวัน จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.7 ช่วงค่ำ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และช่วงเช้า จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
     
4.2 ผลการวิเคราะห์จำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางท่ี 1 ถนนลาดหญ้า 
ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน 
  
ตารางที่ 4.2   แสดงจำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 1 ถนนลาดหญ้า 
ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน  

ร้านที่ ชื่อร้านอาหาร 
เคย

รับประทาน 
 

ไม่เคย
รับประทาน 

 

จัดลำดับ 
ความนิยม 

1 ตี๋หมูสะเต๊ะ 66 34 2 
2 โอวกี่หมูสะเต๊ะ 56 44 7 
3 ข้าวขาหมู IMF 57 43 6 
4 ข้าวหมูแดงสมใจ 55 45 8 
5 ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด 55 45 9 
6 ข้าวต้มไทยสมบูรณ์ 54 46 10 
7 ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสหกรณ์ 53 47 11 
8 นกยูงเกาเหลาเลือดหมู 58 42 4 
9 หอยแครงลวกเจ้ภา 70 30 1 
10 โจ๊กฮ่องกง ลาดหญ้า 52 48 13 
11 ป้าแต๋วหมูจุ่มลาดหญ้า 58 42 5 
12 ป้าตุ๋ยหมูจุ่มลาดหญ้า 52 48 14 
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ร้านที่ ชื่อร้านอาหาร 
เคย

รับประทาน 
 

ไม่เคย
รับประทาน 

 

จัดลำดับ 
ความนิยม 

13 ป้าศรีหมูจุ่มลาดหญ้า 53 47 12 
14 ข้าวหมูแดงปากซอยท่าดินแดง14 50 50 15 
15 ปอเปี้ยะเฮียใช้ 64 36 3 

   
จากตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 1 ผู้ตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 100 คน ในเส้นทางที ่ 1 ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดง และถนนสมเด็จ
เจ้าพระยา ในเขตคลองสาน พบว่า ร้านหอยแครงลวกเจ้ภา มีจำนวน 70 คน รองลงมาร้านตี๋หมู
สะเต๊ะ จำนวน 66 คน ปอเปี้ยะเฮียใช้ จำนวน 64 คน นกยูงเกาเหลาเลือดหมู จำนวน 58 คน ป้าแต๋ว
หมูจุ ่มลาดหญ้า จำนวน 58 คน ข้าวขาหมู IMF จำนวน 57 คน โอวกี่หมูสะเต๊ะ จำนวน 56 คน  
ข้าวหมูแดงสมใจ จำนวน  55 คน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด จำนวน 55 คน ข้าวต้มไทยสมบูรณ์ จำนวน 
54 คน ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสหกรณ์ จำนวน 53 คน ป้าศรีหมูจุ่มลาดหญ้า จำนวน 53 คน โจ๊กฮ่องกง 
ลาดหญ้า จำนวน 52 คน ป้าตุ๋ยหมูจุ่มลาดหญ้า จำนวน 52 คน และข้าวหมูแดงปากซอยท่าดินแดง 
14 จำนวน 50 คนตามลำดับ 

ดังนั้นร้านอาหารสตรีทฟูดที่แนะนำในเส้นทางที่ 1 จำนวน 10 ร้าน ได้แก่ ร้านหอยแครง
ลวกเจ้ภา ร้านตี๋หมูสะเต๊ะ ปอเปี้ยะเฮียใช้ นกยูงเกาเหลาเลือดหมู ป้าแต๋วหมูจุ่มลาดหญ้า ข้าวขาหมู 
IMF โอวกี่หมูสะเต๊ะ ข้าวหมูแดงสมใจ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด และข้าวต้มไทยสมบูรณ์ ตามลำดับ 

  
4.3 ผลการวิเคราะห์จำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญรัถ  
ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน 
 
ตารางที ่ 4.3 แสดงจำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที ่ 2 ถนนเจริญรัถ  
ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน 

ร้านที่ ชื่อร้านอาหาร 
เคย

รับประทาน 
 

ไม่เคย
รับประทาน 

 

จัดลำดับ 
ความนิยม 

1 หมูจุ่มวัดเศวต สะพานเจริญนคร 4 54 46 7 
2 โจ๊กหน้าวัดสุวรรณ เจริญนคร 12 60 40 4 
3 ร้านไก่ทอดหมูทอดปากซอยเจริญ

นคร 18 
51 49 13 

4 ร้านเมี่ยงปลาเผา เฮียตือ เจริญนคร 
24/1 

54 46 8 

5 ร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า เจริญ
นคร 29 

54 46 9 
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ร้านที่ ชื่อร้านอาหาร 
เคย

รับประทาน 
 

ไม่เคย
รับประทาน 

 

จัดลำดับ 
ความนิยม 

6 ร้านเจ๊ปัทโภชนา จุ่มแซ่บยโส   
เจริญนคร 32/1 

52 48 12 

7 ร้านขนมจีนยายเดือน เจริญนคร 
40 

57 43 5 

8 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปากซอย
โรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญนคร 48 

56 44 6 

9 ร้านสเต็ก ซุปเปอร์ เจริญนคร 55 51 49 14 
10 ร้านอาหารอีสานตามสั่ง ป้ารัตน์ -

ลุงเตี้ย เจริญนคร 55 
53 47 11 

11 ร้านลาบ ญ.เล็ก เจริญนคร 57 54 46 10 
12 ขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถ 69 31 2 
13 สมศักดิ์ปูอบ เจริญรัถ 1 80 20 1 
14 ร้านหอยทอด ผัดไทย เจริญรัถ 28 66 34 3 

 
จากตารางที่ 4.3   แสดงจำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 2 ผู้ตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 100 คน ในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน พบว่า 
สมศักดิ์ปูอบ เจริญรัถ 1 มีจำนวน 80 คน รองลงมา ขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถ จำนวน 69 คน ร้านหอย
ทอด ผัดไทย เจริญรัถ 28 จำนวน 66 คน โจ๊กหน้าวัดสุวรรณ เจริญนคร 12 จำนวน 60 คน ร้าน
ขนมจีนยายเดือน เจริญนคร 40 จำนวน 57 คน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปากซอยโรงเรียนเกื้อวิทยา 
เจริญนคร 48 จำนวน 56 คน หมูจุ่มวัดเศวต สะพานเจริญนคร 4 จำนวน 54 คน ร้านเมี่ยงปลาเผา 
เฮียตือ เจริญนคร 24/10 จำนวน 54 คน ร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า เจริญนคร 29 จำนวน 54 คน 
ร้านลาบ ญ.เล็ก เจริญนคร 57 จำนวน 54 คน ร้านอาหารอีสานตามสั่ง ป้ารัตน์ -ลุงเตี้ย เจริญนคร 55 
จำนวน 53 คน ร้านเจ๊ปัทโภชนา จุ่มแซ่บยโส เจริญนคร 32/1 จำนวน 52 คน ร้านไก่ทอดหมูทอด
ปากซอยเจริญนคร 18 จำนวน 51 คน และร้านสเต็ก ซุปเปอร์ เจริญนคร 55 จำนวน 51 คน 
ตามลำดับ 

ดังนั้นร้านอาหารสตรีทฟูดที่แนะนำในเส้นทางที่ 2 จำนวน 10 ร้าน ได้แก่ สมศักดิ์ปูอบ  
เจริญรัถ ขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถ ร้านหอยทอด ผัดไทย เจริญรัถ 28 โจ๊กหน้าวัดสุวรรณ เจริญนคร 12  
ร้านขนมจีนยายเดือน เจริญนคร 40 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปากซอยโรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญนคร 48  
หมูจุ่มวัดเศวต สะพานเจริญนคร 4 ร้านเมี่ยงปลาเผา เฮียตือ เจริญนคร 24/10 ร้านข้าวต้มปลาอากง
อาม่า เจริญนคร 29 และร้านลาบ ญ.เล็ก เจริญนคร 57 ตามลำดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์จำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 3 ถนนประชา 
ธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 
 
ตารางที่ 4.4   แสดงจำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 3 ถนนประชาธิปก 
ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 
 

ร้านที่ ชื่อร้านอาหาร 
เคย

รับประทาน 
 

ไม่เคย
รับประทาน 

 

จัดลำดับ 
ความนิยม 

1 ร ้ า น ก ร ะ เ พ า ะ ป ล า ข ั น โ ค้ ก  
ตลาดพลู 

57 43 11 

2 ผัดไทยลูกชายบางสะแก 58 42 9 
3 เจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ตลาดพลู 75 35 2 
4 บะหม ี ่ ต ง เ ล ้ ง  ร ิ มทา ง ร ถ ไฟ 

ตลาดพลู 
67 33 6 

5 กระเพาะปลาเจ๊เอ็ง 63 37 7 
6 ร้านบะหมี่นายก้า ตลาดพลู 68 32 5 
7 เจ๊เล็กเปาะเปี๊ยะสดหน้าปู 57 43 12 
8 ส ิ ทธ ิ ช ั ย ก ๋ ว ย เต ี ๋ ย ว ไก ่ ม ะ ร ะ  

ตลาดพลู 
72 28 3 

9 ก ๋ วย เต ี ๋ ย วล ู กช ิ ้ นปลาพรชั ย  
ตลาดพลู 

70 30 4 

10 สุณีข้าวหมูแดง ตลาดพลู 80 20 1 
11 ร ้านผ ัดไทยตำร ับน ิวซ ีแลนด์   

ถนนเทอดไท 
58 42 10 

12 ซ้งก ๋วยเต ี ๋ยวหลอดทรงเคร ื ่อง  
ซอยอินทรพิทักษ์ 1 

60 40 8 

13 เจ ๊ เหม ียวต ้มเล ือดหม ู  อ ินทร 
พิทักษซ์อย 7 

57 43 13 

 
จากตารางที่ 4.4   แสดงจำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 3 ผู้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 100 คน ในเส้นทางที่ 3 ถนนประชาธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์   
ในเขตธนบุรี พบว่า สุณีข้าวหมูแดง ตลาดพลู มีจำนวน 80 คน รองลงมาเจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ตลาดพลู 
จำนวน 75 คน สิทธิชัยก๋วยเตี ๋ยวไก่มะระ ตลาดพลู จำนวน 72 คน ก๋วยเตี ๋ยวลูกชิ ้นปลาพรชัย  
ตลาดพลู จำนวน 70 คน ร้านบะหมี่นายก้า ตลาดพลู จำนวน 68 คน บะหมี่ตงเล้ง ริมทางรถไฟ 
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ตลาดพลู จำนวน 67 คน กระเพาะปลาเจ๊เอ็ง จำนวน 63 คน ซ้งก๋วยเตี ๋ยวหลอดทรงเครื ่อง  
ซอยอินทรพิทักษ์ 1 จำนวน 60 คน ผัดไทยลูกชายบางสะแก จำนวน 58 คน ร้านผัดไทยตำรับ
นิวซีแลนด์ ถนนเทอดไท จำนวน 58 คน ร้านกระเพาะปลาขันโค้ก ตลาดพลู จำนวน 57 คน เจ๊เล็ก
เปาะเปี๊ยะสดหน้าปู จำนวน 57 คน และเจ๊เหมียวต้มเลือดหมู อินทรพิทักษ์ซอย 7 จำนวน 57 คน
ตามลำดับ 

ดังนั้น ร้านอาหารสตรีทฟูดที่แนะนำในเส้นทางที่ 3 จำนวน 10 ร้าน ได้แก่ สุณีข้าวหมูแดง 
ตลาดพลู เจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ตลาดพลู สิทธิชัยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ตลาดพลู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาพรชัย 
ตลาดพลู ร้านบะหมี่นายก้า ตลาดพลู บะหมี่ตงเล้ง ริมทางรถไฟตลาดพลู กระเพาะปลาเจ๊เอ็ง  
ซ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ซอยอินทรพิทักษ์ 1 ผัดไทยลูกชายบางสะแก และร้านผัดไทยตำรับ
นิวซีแลนด์ ถนนเทอดไท ตามลำดับ 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 1 ถนนลาดหญ้า 
ถนนท่าดินแดง และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน  
 
ตารางที่ 4.5   แสดงจำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 1 ถนนลาดหญ้า
ถนนท่าดินแดง และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน  

ร้าน
ที ่

ชื่อร้านอาหาร 
สะอาด 

 
 

อร่อย 
 

ราคา
ถูก 
 

ได้รับ
รางวัล 

 

มีการ
Review 

 

นำเสนอ
ผ่านสื่อ 

 
1 ร้านหอยแครงลวกเจ้ภา 23 49 17 3 13 6 
2 ร้านตี๋หมูสะเต๊ะ 18 54 15 4 7 2 
3 ร้านเปาะเปี๊ยะเฮียใช้ 16 48 16 3 3 1 
4 ร้านนกยูงเกาเหลาเลือดหมู 21 36 19 1 7 3 
5 ร้านป้าแต๋วหมูจุ่ม 14 43 17 2 5 4 
6 ร้านข้าวขาหมู IMF 14 33 15 - 3 1 
7 ร้านโอวกี่หมูสะเต๊ะ 13 37 19 1 3 1 
8 ร้านข้าวหมูแดงสมใจ 12 40 18 1 4 2 
9 ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด 16 46 21 3 2 2 
10 ร้านข้าวต้มไทยสมบูรณ์ 11 31 15 1 6 1 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 1 ถนนลาด

หญ้า ถนนท่าดินแดง และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
100 คน ได้ให้ความเห็นในเรื่องของคุณภาพอาหารในแต่ละร้านของเส้นทางที่ 1 ดังนี้  

ร้านหอยแครงลวกเจ้ภาส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 49 คน รองลงมาสะอาด 23 คน ราคาถูก  
17 คน มีการReview จำนวน 13 คน นำเสนอผ่านสื ่อ 6 คน และได้ร ับรางวัล จำนวน 3 คน 
ตามลำดับ 
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ร้านตี๋หมูสะเต๊ะส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 54 คน รองลงมาสะอาด 18 คน ราคาถูก 15 คน  
มีการReview จำนวน 7 คน ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน และนำเสนอผ่านสื่อ 2 คน ตามลำดับ 
 ร้านเปาะเปี๊ยะเฮียใช้ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 48 คน รองลงมาสะอาด 16 คน ราคาถูก 16 
คน มีการReview จำนวน 3 คน ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน และนำเสนอผ่านสื่อ 1 คน ตามลำดับ 
 ร้านนกยูงเกาเหลาเลือดหมูส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 36 คน รองลงมาสะอาด 21 คน ราคาถูก 
19 คน มีการReview จำนวน 7 คน นำเสนอผ่านสื่อ 3 คน และได้รับรางวัล จำนวน 1 คน ตามลำดับ 

ร้านป้าแต๋วหมูจุ่มส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 37 คน รองลงมาราคาถูก 19 คน สะอาด 13 คน  
มีการReview จำนวน 5 คน นำเสนอผ่านสื่อ 4 คน และได้รับรางวัล จำนวน 0 คน ตามลำดับ 

ร้านข้าวขาหมู IMF ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 33 คน รองลงมาราคาถูก 15 คน สะอาด 14 คน 
มีการReview จำนวน 3 คน นำเสนอผ่านสื่อ 1 คน และได้รับรางวัล จำนวน 2 คน ตามลำดับ 

ร้านโอวกี่หมูสะเต๊ะส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 33 คน รองลงมาราคาถูก 15 คน สะอาด 14 คน 
มีการReview จำนวน 3 คน นำเสนอผ่านสื่อ 1 คน และได้รับรางวัล จำนวน 1 คน ตามลำดับ 

ร้านข้าวหมูแดงสมใจส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 40 คน รองลงมาราคาถูก 18 คน สะอาด  
12 คน มีการReview จำนวน 4 คน นำเสนอผ่านสื่อ 2 คน และได้รับรางวัลจำนวน 1 คน ตามลำดับ 

ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ดส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 46 คน รองลงมาราคาถูก 21 คน สะอาด 
16 คน ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน มีการReview จำนวน 2 คน และนำเสนอผ่านสื่อ 2 คน ตามลำดับ 

ร้านข้าวต้มไทยสมบูรณ์ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 31 คน รองลงมาราคาถูก 15 คน สะอาด 11 
คน มีการReview จำนวน 6 คน ได้รับรางวัล จำนวน 1 คน และนำเสนอผ่านสื่อ 1 คน ตามลำดับ 
 
4.6 ผลการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญรัถ  
ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญรัถ  
ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน 

ร้าน
ที ่

ชื่อร้านอาหาร 
สะอาด 

 
 

อร่อย 
 

ราคาถูก 
 

ได้รับ
รางวัล 

 

มีการ
Review 

 

นำเสนอ
ผ่านสื่อ 

 
1 ร้านสมศักดิ์ปูอบ เจริญรัถ 1 19 49 16 7 19 12 
2 ร้านขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถ 15 42 16 5 18 7 
3 ร้านหอยทอด ผัดไทย เจริญรัถ 

28 
15 44 18 4 11 6 

4 ร้านโจ๊กหน้าวัดสุวรรณ เจริญ
นคร 12 

17 44 23 1 13 4 

5 ร้านขนมจีนยายเดือน เจริญ
นคร 40 

13 32 23 1 13 1 
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ร้าน
ที ่

ชื่อร้านอาหาร 
สะอาด 

 
 

อร่อย 
 

ราคาถูก 
 

ได้รับ
รางวัล 

 

มีการ
Review 

 

นำเสนอ
ผ่านสื่อ 

 
6 ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปาก

ซอยโรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญ
นคร 48 

15 32 21 1 10 7 

7 ร้านหมูจ ุ ่มว ัดเศวต สะพาน
เจริญนคร 4 

12 36 11 2 9 7 

8 ร ้านเม ี ่ยงปลาเผา เฮ ียตือ 
เจริญนคร 24/1 

12 32 20 1 9 5 

9 ร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า 
เจริญนคร 29 

14 32 13 1 12 7 

10 ร้านลาบ ญ.เล็ก เจริญนคร 57 10 28 15 - 9 3 
 

จากตารางที ่ 4.6 แสดงจำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที ่ 2  
ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน ได้ให้
ความเห็นในเรื่องของคุณภาพอาหารในแต่ละร้านของเส้นทางที่ 2 ดังนี้  

ร้านสมศักดิ์ปูอบ เจริญรัถ 1 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 49 คน รองลงมาสะอาด 19 คน มีการ
Review จำนวน 19 คน ราคาถูก 16 คน นำเสนอผ่านสื ่อ 12 คน และได้รับรางวัลจำนวน 7 คน 
ตามลำดับ 

ร้านขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 42 คน รองลงมาราคาถูก 16 คน สะอาด 
15 คน มีการReview จำนวน 18 คน นำเสนอผ่านสื ่อ 7 คน และได้ร ับรางวัล จำนวน 5 คน 
ตามลำดับ 

ร้านหอยทอด ผัดไทย เจริญรัถ 28 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 44 คน รองลงมาราคาถูก 18 คน 
สะอาด 15 คน มีการReview จำนวน 11 คน นำเสนอผ่านสื่อ 6  คน และได้รับรางวัล จำนวน 4 คน 
ตามลำดับ 

ร้านโจ๊กหน้าวัดสุวรรณ เจริญนคร 12 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 44 คน รองลงมาสะอาด  
23 คน ราคาถูก 17 คน มีการReview จำนวน 13 คน นำเสนอผ่านสื่อ 4 คน และได้รับรางวัล จำนวน 
1 คน ตามลำดับ 

ร้านขนมจีนยายเดือน เจริญนคร 40 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 32 คน รองลงมาราคาถูก  
23 คน สะอาด 13 คน มีการReview จำนวน 13 คน นำเสนอผ่านสื ่อ 1 คน และได้ร ับรางวัล  
จำนวน 1 คน ตามลำดับ 

ร้านก๋วยเตี ๋ยวลูกชิ ้นปลา ปากซอยโรงเรียนเกื ้อวิทยา เจริญนคร 48 ส่วนใหญ่อร่อย 
จำนวน 32 คน รองลงมาราคาถูก 21 คน สะอาด 15 คน มีการReview จำนวน 10 คน นำเสนอผ่าน
สื่อ 7 คน และได้รับรางวัล จำนวน 1 คน ตามลำดับ 
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ร้านหมูจุ่มวัดเศวต สะพานเจริญนคร 4 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 36 คน รองลงมาสะอาด  
12 คน ราคาถูก 11 คน มีการReview จำนวน 9 คน นำเสนอผ่านสื ่อ 7 คน และได้ร ับรางวัล 
จำนวน 2 คน ตามลำดับ 

ร้านเมี่ยงปลาเผา เฮียตือ เจริญนคร 24/1 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 32 คน รองลงมาราคาถูก 
20 คน สะอาด 12 คน มีการReview จำนวน 9 คน นำเสนอผ่านสื่อ 5 คน และได้รับรางวัล จำนวน 
1 คน ตามลำดับ 

ร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า เจริญนคร 29 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 32 คน รองลงมาสะอาด 
14 คน ราคาถูก 13 คน มีการReview จำนวน 12 คน นำเสนอผ่านสื ่อ 7 คน และได้รับรางวัล 
จำนวน 1 คน ตามลำดับ 

ร้านลาบ ญ.เล็ก เจริญนคร 57 ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 28 คน รองลงมาราคาถูก 15 คน 
สะอาด 10 คน มีการReview จำนวน 9 คน นำเสนอผ่านสื่อ 3 คน และได้รับรางวัล จำนวน 0 คน 
ตามลำดับ 

 
4.7 ผลการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 3 ถนนประชา 
ธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 
 
ตารางที่ 4.7   แสดงจำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 3 ถนนประชาธิปก 
ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 
 

ร้าน
ที ่

ชื่อร้านอาหาร 
สะอาด 

 
 

อร่อย 
 

ราคาถูก 
 

ได้รับ
รางวัล 

 

มีการ
Review 

 

นำเสนอ
ผ่านสื่อ 

 
1 ร้านสุณีข้าวหมูแดง ตลาดพลู 20 55 29 8 13 11 
2 ร้านเจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ตลาด

พลู 
15 56 21 - 7 6 

3 ร้านสิทธิชัยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ 
ตลาดพลู 

14 51 26 3 7 12 

4 ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาพรชัย 
ตลาดพลู 

14 51 18 4 7 7 

5 ร้านบะหมี่นายก้า ตลาดพลู 15 43 15 - 9 14 
6 ร้านบะหมี่ตงเล้ง ริมทางรถไฟ

ตลาดพลู 
14 42 16 - 4 7 

7 ร้านกระเพาะปลาเจ๊เอ็ง 9 45 13 - 7 9 
8 ร ้ า นซ ้ ง ก ๋ ว ย เต ี ๋ ย วหลอด

ทรงเครื่อง ซอยอินทรพิทักษ์ 
1 

13 40 15 - 4 7 
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ร้าน
ที ่

ชื่อร้านอาหาร 
สะอาด 

 
 

อร่อย 
 

ราคาถูก 
 

ได้รับ
รางวัล 

 

มีการ
Review 

 

นำเสนอ
ผ่านสื่อ 

 
9 ร้านผัดไทยลูกชายบางสะแก 14 40 20 - 6 3 
10 ร้านผัดไทยตำรับนิวซีแลนด์ 

ถนนเทอดไท 
9 34 17 - 5 9 

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟูดในเส้นทางที่ 3 ถนน

ประชาธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน
ได้ให้ความเห็นในเรื่องของคุณภาพอาหารในแต่ละร้านของเส้นทางที่ 3 ดังนี้  

ร้านสุณีข้าวหมูแดง ตลาดพลูส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 55 คน รองลงมาราคาถูก 29 คน 
สะอาด 20 คน มีการReview จำนวน 13 คน นำเสนอผ่านสื่อ 11 คน และได้รับรางวัล จำนวน 8 คน 
ตามลำดับ 

ร้านเจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ตลาดพลูส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 56 คน รองลงมาราคาถูก 21 คน 
สะอาด 15 คน มีการ Review จำนวน 13 คน นำเสนอผ่านสื่อ 11 คน และได้รับรางวัลจำนวน 0  คน 
ตามลำดับ 

ร้านสิทธิชัยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ตลาดพลูอร่อย จำนวน 43 คน รองลงมาราคาถูก 15 คน 
สะอาด 15 คน นำเสนอผ่านสื่อ 14 คน มีการ Review จำนวน 9 คน และได้รับรางวัล จำนวน 3 คน 
ตามลำดับ 

ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาพรชัย ตลาดพลูส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 51 คน รองลงมาราคาถูก 18 
คน สะอาด 14 คน ม ีการReview จำนวน 7 คน นำเสนอผ ่านส ื ่อ  7 คน และได ้ร ับรางวัล 
จำนวน 4  คน ตามลำดับ 

ร้านบะหมี่นายก้า ตลาดพลูส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 51 คน รองลงมาราคาถูก 18 คน สะอาด 
14 คน มีการReview จำนวน 7 คน นำเสนอผ่านสื่อ 7 คน และได้รับรางวัล จำนวน 0  คน ตามลำดับ 

ร้านบะหมี่ตงเล้ง ริมทางรถไฟตลาดพลูส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 42 คน รองลงมาราคาถูก 16 
คน สะอาด 14 คน มีการReview จำนวน 7 คน นำเสนอผ่านสื่อ 4 คน และได้รับรางวัล จำนวน 0  
คน ตามลำดับ 

ร ้านกระเพาะปลาเจ ๊เอ ็งส ่วนใหญ่อร ่อย  จำนวน 45 คน รองลงมาราคาถูก 13 คน  
สะอาด 9 คน นำเสนอผ่านสื่อ 9 คน มีการReview จำนวน 7 คน และได้รับรางวัล จำนวน 0  คน 
ตามลำดับ 

ร้านซ้งก๋วยเตี ๋ยวหลอดทรงเครื ่อง ซอยอินทรพิทักษ์ 1  ส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 40 คน
รองลงมาราคาถูก 15 คน สะอาด 13 คน นำเสนอผ่านสื่อ 7 คน มีการReview จำนวน 4  คน และ
ได้รับรางวัล จำนวน 0  คน ตามลำดับ 

ร้านผัดไทยลูกชายบางสะแกส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 40 คน รองลงมาราคาถูก 20 คน 
สะอาด 14 คน มีการReview จำนวน 6 คน นำเสนอผ่านสื่อ 4 คน และได้รับรางวัลจำนวน 0 คน 
ตามลำดับ 
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ร้านผัดไทยตำรับนิวซีแลนด์ ถนนเทอดไทส่วนใหญ่อร่อย จำนวน 34 คน รองลงมาราคาถูก 
17 คน สะอาด 9 คน มีการReview จำนวน 9 คน นำเสนอผ่านสื่อ 5 คน และได้รับรางวัล จำนวน 0  
คน ตามลำดับ 
 
4.8 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของปัจจัยที ่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟู ดของ
ผู้บริโภคใน 3 เส้นทางที่ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดง และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลอง
สาน ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดง และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน ถนนเจริญรัถ 
ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน และถนนประชาธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขต
ธนบุรี 
 
ตารางที่ 4.8   แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภค 
ใน 3 เส้นทางด้านการรับรู้ปัญหา 
 

ด้านการรับรู้ปัญหา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

มาก 
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

น้อย 
(ร้อย
ละ) 

น้อย
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

1 ท่านค ิดว ่าอาหารสตร ีทฟูดม ีราคา
เหมาะสม 

111 
(37.0) 

135 
(45.0) 

54 
(18.0) 

- - 

2 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีรูปลักษณ์
น่ารับประทาน 

82 
(27.3) 

148 
(49.3) 

69 
(23.0) 

1 
(0.3) 

 

3 ท่านคิดว ่าอาหารสตร ีทฟูดม ีความ
สะอาด 

71 
(23.7) 

104 
(34.7) 

100 
(33.3) 

17 
(5.7) 

8 
(2.7) 

4 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีชื่อเสียง 95 
(31.7) 

135 
(45.0) 

64 
(21.3) 

6 
(2.0) 

- 

 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูด 
ของผู้บริโภคใน 3 เส้นทาง ด้านการรับรู้ปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังนี้ 

ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีราคาเหมาะสมส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
มีจำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามากที่สุด จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0  
ระดับปานกลาง จำนวน 54  คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีรูปลักษณ์น่ารับประทานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีจำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมามากที่สุด จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.3 ระดับปานกลาง จำนวน 69  คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และน้อยจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.3 ตามลำดับ 
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ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีความสะอาดส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
มีจำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาระดับปานกลาง จำนวน 100  คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 มากที่สุด จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 น้อย จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  และ
น้อยที่สุด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามากที่สุด จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ระดับปานกลาง
จำนวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 21.3 และน้อย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภค 
ใน 3 เส้นทาง ด้านการค้นหาข้อมูล 

 

ด้านการค้นหาข้อมูล 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

มาก 
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

1 ท่านคิดว ่าข ้อมูลการค้นหาอาหาร 
สตรีทฟูดหาได้ง่ายจากสื่ออินเทอร์เน็ต 

112 
(37.3) 

138 
(46.0) 

40 
(13.3) 

8 
(2.7) 

2 
(0.7) 

2 ท่านคิดว่าคนรอบข้างชอบรับประทาน
อาหารสตรีทฟูด 

89 
(29.7) 

128 
(42.7) 

77 
(25.7) 

6 
(2.0) 

- 

3 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดทำให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ 

80 
(26.7) 

136 
(45.3) 

76 
(25.3) 

8 
(2.7) 

- 

4 ท่านคิดว่าจะแนะนำอาหารสตรีทฟูด
ให้กับผู้อื่น 

110 
(36.7) 

134 
(44.7) 

50 
(16.7) 

6 
(2.0) 

- 

จากตารางที่ 4.9 แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูด 
ของผู้บริโภคใน 3 เส้นทางด้านการค้นหาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังนี้ 

ท่านคิดว่าข้อมูลการค้นหาอาหารสตรีทฟูดหาได้ง่ายจากสื่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามากที่สุด จำนวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ระดับปานกลาง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 น้อย จำนวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.7 และน้อยที่สุด จำนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าคนรอบข้างชอบรับประทานอาหารสตรีทฟูดส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีจำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมามากที่สุด จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.7 ระดับปานกลาง จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และน้อย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.0 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีจำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมามากที่สุด จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
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26.7 ระดับปานกลาง จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และน้อย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.7 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าจะแนะนำอาหารสตรีทฟูดให้กับผู้อ่ืนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีจำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมามากที่สุด จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 
ระดับปานกลางจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และน้อย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภค 
ใน 3 เส้นทาง ด้านการประเมินทางเลือก 

 

ด้านการประเมินทางเลือก 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

มาก 
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

1 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดราคาถูก
กว่าอาหารประเภทอ่ืน 

75 
(25.0) 

126 
(42.0) 

97 
(32.3) 

2 
(0.7) 

- 

2 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดหาซื ้อได้
ง่ายกว่าอาหารประเภทอ่ืน 

123 
(41.0) 

128 
(42.7) 

48 
(16.0) 

1 
(0.3) 

- 

3 ท่านคิดว ่าอาหารสตร ีทฟูดมีความ
อร่อยกว่าอาหารประเภทอ่ืน 

66 
(22.0) 

115 
(38.3) 

112 
(37.3) 

5 
(1.7) 

2 
(0.7) 

4 ท่านคิดว ่าอาหารสตร ีทฟูดมีความ
รวดเร็วในการปรุงมากกว ่าอาหาร
ประเภทอ่ืน 

88 
(29.3) 

138 
(46.0) 

72 
(24.0) 

2 
(0.7) 

- 

 
จากตารางที่ 4.10 แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูด

ของผู้บริโภคใน 3 เส้นทาง ด้านการประเมินทางเลือกผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังนี้ 
ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดราคาถูกกว่าอาหารประเภทอ่ืนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก มีจำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาระดับปานกลาง จำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.3 มากที่สุด จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และน้อยจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.7 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดหาซื้อได้ง่ายกว่าอาหารประเภทอื่นส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 128  คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมามากที่สุด จำนวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.0 ระดับปานกลาง จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และน้อยจำนวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.3 ตามลำดับ 
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ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีความอร่อยกว่าอาหารประเภทอื่นส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาระดับปานกลาง จำนวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.3 มากที่สุด จำนวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 น้อย จำนวน 5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.7 และน้อยที่สุด จำนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีความรวดเร็วในการปรุงมากกว่าอาหารประเภทอื่นส่วนใหญ่  
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 138  คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามากที่สุด
จำนวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ระดับปานกลางจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และน้อย
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภค 
ใน 3 เส้นทาง ด้านการตัดสินใจซื้อ 

 

ด้านการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

มาก 
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อย
ละ) 

น้อย
ที่สุด 
(ร้อย
ละ) 

1 ท่านคิดว ่าอาหารสตร ีทฟูดมีความ
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

118 
(39.3) 

136 
(45.3) 

44 
(14.7) 

2 
(0.7) 

- 

2 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดเป็นอาหาร
ที่รับประทานเป็นประจำ 

93 
(31.0) 

131 
(43.7) 

66 
(22.0) 

10 
(3.3) 

- 

3 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีสื่อต่าง ๆ 
แนะนำ 

74 
(24.7) 

147 
(49.0) 

72 
(24.0) 

6 
(2.0) 

1 
(0.3) 

4 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดเป็นอาหาร
ที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

85 
(28.3) 

140 
(46.7) 

65 
(21.7) 

9 
(3.0) 

1 
(0.3) 

 
จากตารางที่ 4.11  แสดงร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูด

ของผู้บริโภคใน 3 เส้นทาง ด้านการตัดสินใจซื้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังนี้ 
ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ส่วนใหญ่มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 136  คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมามากที่สุด จำนวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 ระดับปานกลาง จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และน้อยจำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลำดับ 

ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดเป็นอาหารที่รับประทานเป็นประจำส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมามากที่สุด จำนวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.0 ระดับปานกลาง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และน้อย จำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 ตามลำดับ 
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ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดมีสื่อต่าง ๆ แนะนำส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
มีจำนวน 147  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมามากที่สุด จำนวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ 24.7  
ระดับปานกลาง จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 น้อย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และน้อย
ที่สุด จำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลำดับ 

 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟูดเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมามากที่สุด จำนวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 ระดับปานกลาง จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 น้อย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.0 และน้อยที่สุด จำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลำดับ 
 
4.9 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน 3 เส้นทางที่ถนนลาดหญ้า  
ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน  ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดง  
และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน  
และถนนประชาธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 
 การวิเคราะห์แนวโน้มของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารสตรีทฟูดใน 3 เส้นทางโดยใช้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการบริโภค คุณภาพของอาหาร
กับปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู ้บริโภคใน 3 เส้นทางด้วยการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตามเพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มในรูปแบบของ
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบขั ้นตอน (Stepwise) มีตัวแปรจากสมการ
ความสัมพันธ์โดยที่ 
   Y  =   ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภค 
  X1           =   เพศ    X2 =   อายุ 
  X3 =   สถานภาพ   X4 =   ระดับการศึกษา 

  X5 =   อาชีพ   X6 =   รายได้ต่อเดือน 

  X7 =   ความถี่ในการบริโภค  X8 =   ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 

  X9 =   ช่วงเวลา   X10 =   ความสะอาด 

X11 =   อร่อย   X12 =   ราคาถูก 

  X-13 =   ได้รับรางวัล   X14 =   มีการReview 

X15 =   นำเสนอผ่านสื่อ 
 

ตารางท่ี 4.12  แสดงการวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคกับปัจจัยที่มี
ผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภคใน 3 เส้นทาง 
 Unstandardized 

Coefficients 
t sig 

B Std.Error 
ค่าคงที ่ 57.126 1.242 45.998 .000 
ความสะอาด .701 .181 3.873 .000 
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ความถี่ในการบริโภค 1.373 .300 4.576 .000 
อร่อย .442 .138 3.189 .002 

R = 0.378, R Square = 0.143 
 จากการวิเคราะห์สมการที่ได้คือ การตัดสินใจซื้อ(Y ) = 57.126 + b(ความสะอาด) + b 
(ความถ่ีในการบริโภค) + b(อร่อย) 
  ดังนั้นจากตารางที่สามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นหาค่าความสัมพันธ์ได้คือ ตัวแปรที่เข้าสู่
สมการมี 3 ตัวแปรคือ ความสะอาด ความถี่ในการบริโภคและอร่อย ดังนั้นทั้งสามตัวแปรนี้เป็นปัจจัย
ที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟูดของผู้บริโภคในเขตคลองสานและเขตธนบุรี จึงอธิบาย
ได้ว่าแนวโน้มของการตัดสินใจซื้ออาหารสตรีทฟูดของเขตคลองสานและเขตธนบุรีขึ้นอยู่กับความ
สะอาด ความถี่ในการบริโภค และอร่อย   
 
4.10 ผลการสัมภาษณ์ร้านอาหารในเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารเส้นที่ 1 ถนนลาดหญ้า ถนน
ท่าดินแดง และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน 

1. ร้านตี๋หมูสะเต๊ะ 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  สิริยากร ช่างทอง (น้ำ) 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  พนักงานร้าน 13 ปี 
ที่ตั้งของร้าน   ตลาดท่าดินแดง ริมถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0816288740 หยุดทุกวันจันทร์ เปิดเวลา  
09.00 น. – 20.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านตั้งมาทั้งหมด 24 ปี เฮียตี๋เป็นเจ้าของร้าน เป็นร้านรถเข็น แม่ยายเป็นคนคิดสูตร แต่เฮียตี๋
นำสูตรมาปรับให้เป็นสูตรตัวเองเฉพาะ ซึ่งแต่ก่อนก็ขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนที่จะเป็นหมูสะเต๊ะ 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 หมูสะเต๊ะติดมัน 

ความโดดเด่นของร้าน 
 น้ำจิ้มมีความเข้มข้น ร้านตั้งอยู่บริเวณริมถนนสามารถมองเห็นได้ง่าย มีที่ให้นั่งรับประทาน
อาหารสะดวกสบาย มีเตาย่างยาวตั้งแต่ 2 เมตร – 4 เมตร มีคนย่างประกบสองฝั่งเรียงรายตั้งแต่เช้า
ยังค่ำ  

เคล็ดลับความอร่อย 
 เลือกใช้เนื้อหมูคัดสรรอย่างดีในการหมัก หมูนุ่ม ชุ่มฉ่ำ ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป หันชิ้นสวย
พอดีไม้ มีสูตรลับในการหมัก ไม่หวงเครื่องวัตถุดิบมีคุณภาพเลือกใช้ของดี  

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
. ราคาไม่แพง น้ำจิ้มรสเด็ด แตงกวาสดใหม่ หมูสะเต๊ะไม้ใหญ่ และมีชื่อเสียงเคยออกทีวีหลาย
ช่อง  
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ข้อเสนอแนะ   
 ลองมาทานดูนะคะ ร้านเรามีทั้งหมูสะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เย็นตาโฟมีหลากหลายอย่างลอง
มารับประทานดูกันนะคะ ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูก็ทำเองค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

ภาพร้านตี๋หมูสะเต๊ะ 
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2. ร้านข้าวต้มไทยสมบูรณ์                                                 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณรัตนา แซ่ลื้อ 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ร ิมถนนท่าด ินแดง หน้าตลาดท่าด ินแดง เบอร ์โทรศัพท์ 
0981022824 เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เที่ยง - 1 ทุ่ม  
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

. ร้านเปิดมาแล้วประมาณ 30 ปี ซึ่งร้านเราแต่ก่อนมีร้านเดียวคือข้าง ๆ ปากซอยท่าดินแดง 
16 แต่เนื่องด้วยขายดีขั้น จึงเปิดร้านตรงข้ามและร้านเราก็ขายอาหารตามสั่งมาก่อนจนคิดข้าวต้มทำ
และขายดีมาเรื่อย ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้เราต้องหยุดขายข้าวต้มและมาขายอาหาร
ทั่วไป 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 ห่อหมกไข่ ยำปลาสลิด ต้มยำกุ้ง ข้าวต้มปลา 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านตั ้งอยู ่ริมถนนท่าดินแดง เป็นร้านแผงลอยรถเข็นไม่ใหญ่ มีรายการอาหารให้เลือก
มากมาย 

เคล็ดลับความอร่อย 
  ใช้วัตถุดิบในการทำอาหารอย่างดี ใส่ใจการปรุงทุกเมนู  

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
ลูกค้าชื่นชอบเพราะขายมาเป็นเวลานาน มีลูกค้าประจำจำนวนมาก ราคาถูกทุกเมนู สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ   

 ร้านข้าวต้มไทยสมบูรณ์ประสบกับปัญหาโควิด-19 จึงขายแค่กับข้าวอย่างเดียว แต่ถ้า
สถานการณ์ดีข้ึนก็จะกลับมาขายข้าวต้มเช่นเคย 

 
ร้านข้าวต้มไทยสมบูรณ์ 
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3. ร้านข้าวขาหมู IMF 
 ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณเอกลักษณ์ 

ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ร ิมถนนท ่าด ินแดง ใกล้  ๆ แยกท ่าด ินแดง อย ู ่ ใกล ้กั บ
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าดินแดง ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เบอร์โทรศัพท์ 086-0499662 เปิดทุกวัน
ยกเว้นวันจันทร์ เวลาเที่ยง – 2 ทุ่ม 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านข้าวขาหมู IMF เปิดมาประมาน 20 ปี ซึ่งสูตรเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเอง ศึกษาปรับเปลี่ยน
ปรับปรุงสูตรมาเรื่อย ๆ จึงได้มาเป็นสูตรที่ลูกค้าชื่นชอบและอร่อยจนถึงปัจจุบัน  

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 คากิ 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านมีป้ายชื่อชัดเจน หน้าร้านของเราก็มีการปรับเปลี่ยนป้ายชื่อเพื่อให้มีความน่าสนใจ  
มากขึ้น ดึงดูดลูกค้า ขาหมูมีกลิ่นหอม ราคาชัดเจน 

เคล็ดลับความอร่อย 
 ใช้ระยะเวลาในการตุ๋นที ่ต้องคอยดูและใช้เวลานาน เรามีการชั่งตวงวัตถุดิบเครื่องปรุง 
เพ่ือไม่ให้รสชาติของเราผิดเพ้ียนไปจากเดิม ทำให้มีความกลมกล่อมน่าดึงดูดใจที่คงที ลูกค้ามาทานจะ
ได้รับความอร่อยเหมือนเดิมทุกวัน 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 ร้านมีคนรู้จักจำนวนมาก และตั้ง ๆ ใกล้ ๆ ธนาคารสามารถเข้ามาซื้อได้ง่าย ที่สำคัญราคาถูก 
รสชาติอร่อยถูกใจคนซื้ออย่างแน่นอน 
 ข้อเสนอแนะ   
 อยากให้ลองมาชิมราคาไม่แพง ราดข้าวเพียง 40 บาท พิเศษ 50 บาทเท่านั้น 
 

ร้านข้าวขาหมู IMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

4. ร้านสมใจข้าวหมูแดง 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณสมใจ 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   เลี้ยวเข้าไปตรงถนนท่าดินแดง อยู่บริเวณหน้าตลาดท่าดินแดง
ร้านอยู่ขวามือ    ตรงข้ามเซเว่นถนนท่าดินแดง กรุงเทพมหานคร เบอร์
โทร 0812682541     เวลา 15.00 น. – 20.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 เปิดมาประมาณ 20 กว่าปี เป็นร้านรถเข็น ปรับปรุงรสชาติมาเป็นเวลานานจนได้รสชาติที่ลง
ตัวในปัจจุบันนี้ 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 ข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูแดง 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านสะอาดรักษาอนามัย มีป้ายร้านชัดเจน ลูกค้าไม่หลงอย่างแน่นอน 

เคล็ดลับความอร่อย 
เรามีน้ำราดที่มีรสชาติกลมกล่อม ย่างหมูแดงจนแห้งสนิท หมูกรอบก็จะทอดจนกรอบ 

ไม่มีค้างคืนเพราะกลัวมีกลิ่น ร้านเราเลยทำวันต่อวัน ไข่ของเราจะต้องเป็นยางมะตูมให้มีความชุ่มชื่น
สีสันน่ารับประทาน 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 ราคาไม่แพงรสชาติอร่อย มีชื่อเสียง คนบอกต่อ 
 ข้อเสนอแนะ  
 ไม่มี 
 
ร้านสมใจข้าวหมูแดง 
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5. ร้านเปาะเปี๊ยะสดเฮียไช้ท่าดินแดง 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  นายศักดิ์ดา วาจาสุวิมล 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   อยู ่บริเวณถนนท่าดินแดง ตรงข้ามเซเว่นและตรงข้ามร้านตี๋  
หมูสะเต๊ะ เบอร์โทรศัพท์ 0825814184 08.00 น. – 12.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 เปิดมาแล้วเป็นเวลา 70 ปี ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ที่รับช่วงต่อ ขายอยู่ที่นี่เป็นประจำ รถเข็นเล็ก  ๆ
ข้าง ๆ ริมฟุตบาท 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 เปาะเปี๊ยะสด 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านมีขนาดเล็ก เป็นร้านรถเข็น มีป ้ายชื ่อ บอกราคา เปาะเปี ๊ยะว างขายหน้าร ้าน 
อย่างสวยงาม 

เคล็ดลับความอร่อย 
 รสชาติอาหาร ราคาไม่แพง ให้ชิ้นใหญ่ ไม่ใส่ผงชูรส 100 เปอร์เซนต์ น้ำจิ้มอร่อยเหนียวข้น 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 มีชื่อเสียงคนรู้จัก เปิดขายมาเป็นเวลานาน ราคาถูก 
 ข้อเสนอแนะ   
 ไม่มี 
 
ภาพร้านเปาะเปี๊ยะสดเฮียไช้ท่าดินแดง 
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6. ร้านหอยแครงลวกเจ้ภา 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณพรพรรณ สกุลลิ้มไพบูลย์ 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ปากซอยลาดหญ้า 1 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0902819338 เปิดเวลา 15.00 น. – 21.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 เปิดมาแล้วเป็นเวลา 41 ปี ขายหอยแครงมาโดยตลอด เริ่มแรกขายอยู่ที่ปั้มน้ำมัน และก็ย้าย
มาอยู่ในที่ปากซอยลาดหญ้า 1 จนถึงปัจจุบันนี้ การขายหอยแครงของเรา เราจะนำหอยแครงมาจาก
เจ้าประจำที่มหาชัยและที่เพชรบุรี ซึ่งคัดเฉพาะที่สดและดีจริง ๆ จนมีลูกค้าติดมาจนถึงปัจจุบัน 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
  หอยแครงลวก 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านตั้งอยู่ริมถนน ได้บรรยากาศ หอยแครงสดใหม่ ใหญ่สด  

เคล็ดลับความอร่อย 
 น้ำจิ้มมีหลายรส และรสเด็ดอย่างมาก เราคัดสรรหอยที่มีขนาดใหญ่ สดกรอบมาส่งวันต่อวัน
ลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอน 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 มีชื่อเสียงลูกค้าบอกต่อ คนรู้จักมากจนมีลูกค้าประจำยิ่งช่วงไม่มีโควิด-19 คนต่อแถวยาว 
เพ่ือรอกิน ราคาก็สามารถจับต้องได้ไม่แพงเกินไป 
 ข้อเสนอแนะ   
 ไม่มี 
 

ภาพร้านเปาะเปี๊ยะสดเฮียไช้ท่าดินแดง 
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7. ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณมงคล ชมชื่น 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ริมฟุตบาตลาดหญ้า ปากทางเข้าองค์การโทรศัพท์ธนบุรี   
ถนนลาดหญ้า กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0891102213 และ 0852801953 ปิดทุกวัน
อาทิตย์ เปิด 10.00 น. – 21.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 เปิดมาแล้ว 30 ปี ตั้งแต่รุ่นเตี่ยขายอยู่ที่บริเวณถนนลาดหญ้ามาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเป็น  
รุ่นที่สอง ในช่วงกินเจจะขายดีเป็นพิเศษ เพราะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจอีกด้วย 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 เกาเหลาเป็ดตุ๋น กับ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านอยู่ปากทางเข้าองค์การโทรศัพท์ธนบุรี สามารถมองเป็นได้ง่าย มีป้ายชื่อร้าน มีบอกเมนู 
เลือดไม่มีกลิ่น เป็ดไม่เหม็นสาบ  

เคล็ดลับความอร่อย 
 น้ำซุปเข้มข้น ไม่หวงเครื่องใส่เครื่องเยอะ เป็ดเราทำเองไม่ให้มีกลิ่นสาป 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 รสชาติอร่อยถูกปาก ราคาถูก ให้ปริมาณเยอะ คุ้มค่ามาก ๆ 
 ข้อเสนอแนะ   
 ขอเชิญทุกคนมาลองทานเพราะมีหลายเมนู ยิ่งในช่วงกินเจ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจจะอร่อยมาก  
มาลองทางกันนะครับ 
 
ภาพร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด 
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8. ร้านป้าแต๋วหมูจุ่มลาดหญ้า 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณอลิตา เจริญสุข 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้านรุ่นที่ 2 
ที่ตั้งของร้าน   ถนนลาดหญ้า 5 ตรงข้ามธนาคารไทยพานิชย์ สาขาลาดหญ้า 
หน้าปั้มน้ำมัน เบอร์โทรศัพท์ 0830055600 เวลาเปิดปิด 17.00 น. – 23.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านของเราตั้งมาแล้ว 34 ปี รุ่นแรกคือคุณแม่ (แม่แต๋ว) เป็นคนที่สร้างร้านมา และคิดทำเมนู
ต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน เรารุ่นลูกและเป็นเจ้าของร้านต่อจากคุณแม่ ขายที่นี่ตลาด ๆ ยังไม่คิดย้ายไปไหน 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 คอหมูย่าง ส้มตำ หมูจุ่มอาหารอีสาน 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ราคาไม่แพง ขนาดกลาง 

เคล็ดลับความอร่อย 
 ใส่ใจในการหมัก เลือกคักสรรวัตถุดิบ  

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 มีอาหารหลากหลาย เป็นอาหารอีสานแท้จริงไม่มีปรุงแต่ง เป็นที่รู้จักของหลายคน 
 ข้อเสนอแนะ   
 ไม่มี 
 
ภาพร้านป้าแต๋วหมูจุ่มลาดหญ้า 
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9. ร้าน นกยูง เกาเหลาเลือดหมู 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณนุชนาฏ  สิริวันทวานาถ 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ถนนท่าดินแดง คลองสาน กรุงเทพมหานคร (ปากซอยท่าดิน
แดง 18 ตรงข้ามศาลเจ้าซำไนเก็ง) เบอร์โทรศัพท์ 0943591941 เปิด 06.00 น.-15.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 เปิดมานานกว่า 20 ปี เกือบ ๆ 30 ปีได้ ร้านของเราย้ายมาประมาน 2 -3 ที่แล้ว ซึ่งได้สูตร 
มาจากคนในครอบครัวและคิดเอง ปรับมาเรื่อย ๆ จนเป็นสูตรในปัจจุบัน  

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 เกาเหลาเลือด ต้มเลือดหมู ก๋วยจั๊บน้ำใส 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านเรามีป้ายร้าน ชื่อร้านชัดเจน เราไม่ใช้ของค้าง ใช้ของสดใหม่อยู่เสมอ 

เคล็ดลับความอร่อย 
 น้ำซุปอร่อย เราหมักวัตถุดิบอย่างดี เปิดเผยสูตรไม่ได้ เลือดที่ใช้เลือดดี 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 ร้านของเราราคาไม่แพง เป็นที่รู้จักของหลายคน ลูกค้าติดใจและบอกต่อ 
 ข้อเสนอแนะ   
 ไม่มี 
ภาพร้าน นกยูง เกาเหลาเลือดหมู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เส้นทางท่ี 1 ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดง ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
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10. ร้านโอวกี่หมูสะเต๊ะ 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณจิตตินันท์ ลักขณาภิรมย์สุข 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 
ที่ตั้งของร้าน    ปากซอยท่าดินแดง 11 ถนนท่าดินแดง กรุงเทพมหานคร  
เบอร์โทรศัพท์ 0949894244 เปิด 09.00 - 20.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 เปิดมาแล้วกว่า 60 ปี อยู่ตรงนี้มาโดยตลอด ซึ่งเป็นร้านแรกๆในถนนท่าดินแดง เพราะ
สมัยก่อนไม่ค่อยมีร้านอาหารมากเท่าไหร่ ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยว หมูสะเต๊ะ และปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 ที่รับ
ช่วงต่อจากครอบครัว 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 มูสะเต๊ะไม่ติดมัน ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ 

ความโดดเด่นของร้าน 
 มีป้ายคิดหน้าร้านชัดเจน ดึงดูดสายตา มีชื่อเสียง ซอสของเราอร่อยเข้มข้น 

เคล็ดลับความอร่อย 
 น้ำจิ้มหอมมัน ซอสที่หมักหมูอร่อยกลมกล่อม ชุบกะทิจึงทำให้หมูมันนุ่ม 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 การบริการของเราดูแลเอาใจใส่ทุกคน เราจดจำลูกค้าได้ว่าชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไร  
มีชื่อเสียงคนรู้จัก รสชาติ อาหารดี 
 ข้อเสนอแนะ   
 ไม่มี 
พร้านโอวกี่ หมูสะเต๊ะ 
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4.11 ผลการสัมภาษณ์ร้านอาหารในเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารเส้นที่ 2 ถนนเจริญรัถ  
ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน 

1.ร้านสมศักดิ์ปูอบ เจริญรัถ 1            
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์          คุณลลิตพรรณ ศรีแก้วอิสริยา          
ความเกี่ยวข้องกับร้าน           ลูกสาวเจ้าร้าน              
ที่ตั้งของร้าน                  ปากซอยเจร ิญร ัถ 1 (ถนนเจร ิญร ัถ) แขวงคลองต ้นไทร  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0894941000 เปิด 16.00 น. – 22.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
 ร้านเปิดมาแล้วเป็นเวลา 30 ปี เป็นร้านที่ได้รางวัล มิชลิน 3 ปีซ้อน แต่ก่อนขาย
เพียงแค่ หอยแครงลวก และหอยแมลงภู่อบ เพียงแค่ปากซอยเจริญรัถ 1 จนมีลูกค้าติดใจใน
รสชาติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันขยายสาขามีทั้งหมด 3 สาขา คือ 1. สาขา
เจริญรัถ 1 (ถนนเจริญรัถ) 2. สาขาลาดหญ้า (ถนนลาดหญ้า) 3. สาขาเพชรเกษม (ถนนเพชร
เกษม) 
รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 ปูอบวุ้นเส้น / ปูไข่อบวุ้นเส้น / กุ้งอบวุ้นเส้น 
ความโดดเด่นของร้าน 
 เป็นร้านที ่ตั ้งอยู ่บริเวณริมข้างทางสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเดินทางมาสะดวก 
คนขายเป็นกันเอง ทั้งอาหารยังมีความสดใหม่ของอาหาร ปู / กุ้ง และอาหารชนิดอื่น  ๆ มี
ความสดใหม่ นำเข้าวันต่อวัน น้ำจิ้มปรับปรุงใหม่ให้มีความอร่อยอยู่เสมอ 
เคล็ดลับความอร่อย 
 ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอาหาร ใส่ใจในการปรุงอาหารทุก ๆ จาน ซึ่งส่วนใหญ่ 
ทางร้านอบจานต่อจานโดยเฮียเกียงเป็นผู้อบด้วยตนเอง 
ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 คุณภาพของอาหาร รสชาติและความมีชื่อเสียงของร้านที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ออกรายการ และยังได้รับรางวัลมิชลิน 

 ข้อเสนอแนะ   
  หากใครที่ต้องการทานปูอบวุ้นเส้นสมศักดิ์ปูก็สามารถเข้ามาทานได้ที่หน้าปากซอย
ถนนเจริญรัถ 1 ได้ค่ะ 
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ภาพร้านสมศักดิ์ปูอบ เจริญรัถ 1 
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2. ร้านขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถ       
 ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์      นางสาวมนีรัตน์  โตศรีพลับ  
 ความเกี่ยวข้องกับร้าน  หลานเจ้าของร้าน     
 ที่ตั้งของร้าน        ถนนเจริญรัถ (วงเวียนใหญ่) แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
 กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0804500647 เปิด 16.00 น. – 22.00 น 

ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน 
 ร้านขาหมูฮ่องเต้ เปิดร้านมาตั้งแต่รุ่นของอาม่า เปิดขายมานานเป็นเวลากว่า 42 ปี ตั้งขาย
เป็นรถเข็นเล็ก ๆ ตั้งแต่แรก และขยับขยายขึ้นเป็นรถเข็นขนาดใหญ่มาถึงปัจจุบัน 
 รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 ข้าวขาหมูติดมัน 
 ความโดดเด่นของร้าน 
 เป็นร้านเล็ก ๆ ริมทางท่ีมีป้ายหน้าร้านอ่านง่าย แม่ค้าเป็นกันเอง ร่วมถึงราคาก็เป็นกันเอง 
 เคล็ดลับความอร่อย 

 การทำข้าวขาหมูของที่นี่ใช้วัตถุดิบสดไหม ระยะเวลาในการตุ๋นใช้เวลานาน ไม่ห่วงเครื่องเทศ
และใช้เครื่องเทศที่ดีมีคุณภาพ กลิ่นของอาหารหอมละมุน  
 ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 

 ลูกค้าท่ีมาชิมแล้วติดใจอาหารของเราก็ไปบอกต่อ 
 ข้อเสนอแนะ   
 ร้านเราเป็นร้านริมถนนเปิดมานานแล้ว อยากให้ทุกคนเขามารับประทานทานรับรองว่าจะติด
ใจและหลงใหลอาหารของเราอย่างแน่นอน 
 
ภาพร้าน ขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถ 
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3. ร้านหอยทอด เจริญรัถ 28 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์   คุณประดิษฐ์ ทองรัตนาทอง 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน   เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ปากซอยถนนเจริญรัถ 28 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0982760964 หยุดทุกวันจันทร์ เปิด 11.30 น. – 
21.30 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านผัดไทยหอยทอดเปิดมามากกว่า 9 – 10 ปี ขายอยู่สองคนหน้าปากซอยเจริญรัถ 28 ซึ่งมี
การลองผิดลองถูกของสูตรอาหารมาเรื่อย ๆ จนเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ซึ่งมีโรงแรมหลายแห่งติดต่อให้ไปขายแต่ทางเรายืดหยัดที่จะขายกับรถเข็นไปเรื่อย ๆ 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 ผัดไทยกุ้งสด หอยทอด ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสด 

ความโดดเด่นของร้าน 
 เปิดขายข้างถนนสามารถดูได้ชัดเจนเพราะมีป้ายร้านสีสันสดใส  

เคล็ดลับความอร่อย 
 ความสดใหม่ของวัตถุดิบ กุ้งเราคัดสรรอย่างดี สดใหม่ น้ำซอสทำวันต่อวัน 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
เพราะความเป็นกันเอง แม่ค้าพูดเก่ง ร้านค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย ดูแลและเอาใจใส่อาหาร
ทุกจาน 

 ข้อเสนอแนะ   
 อยากให้ลูกค้ามาลองรับประทานร้านผัดไทยของเราและนำไปบอกต่อได้หากถูกปากทุกคน 
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ภาพร้านหอยทอด เจริญรัถ 28 
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4. ร้านโจ๊กหน้าวัดสุวรรณ 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  ศริชา อาจภักดี 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   บริเวณหน้าวัดสุวรรณ เจริญนคร 12 ใกล้  ๆ ไอคอนสยาม  
เบอร์โทรศัพท์ 0991077699 เปิด 05.00 น. – 22.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านโจ๊กหน้าวัดสุวรรณเปิดขายมาแล้วมากกว่า 5 ปีแต่เปิดขายกาแฟ นมสด แล้วจึง
ปรับเปลี่ยนมาเป็นขายโจ๊ก ขายต้มเลือดหมู มีก๋วยเตี๋ยวด้วย และมีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารมา 
เรื่อย ๆ จนมาเป็นที่นิยมของลูกค้าหลายรายในปัจจุบัน 
 รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 โจ๊กหมูใส่ไข่และต้มเลือดหมู 

ความโดดเด่นของร้าน 
ร้านมีสันสันเตะตาลูกค้า มีป้ายบอกชื่อร้านบอกราคาเมนูอาหารชัดเจน รสชาติอาหารถูก
ปากสมกับราคาอาหารที่ไม่แพง คุ้มค่าคุ้มราคา 
เคล็ดลับความอร่อย 
ข้าวโจ๊กกวนด้วยมืออย่างเดียว ใช้ข้าวอย่างดีที่สุด หมูหมักเองใช้เวลานานให้นุ่ม มีกลิ่นหอม
เย้ายวนใจ 
ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 

 ราคาถูกใส่ใจลูกค้า ตามใจลูกค้ารับประทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัย มีกลิ่นหอม พ่อค้าแม่ค้าใจดี 
อยากใส่อะไรเพิ่มขอให้บอก ราคาเริ่มต้นที่ธรรมดา 30 ใส่ไข่ 35 และเมนูต่าง ๆ อีกมากมาย 
 ข้อเสนอแนะ   
 นอกจากภายในร้านจะมีโจ๊กและต้มเลือดหมูแล้ว ยังมีอีกหลายเมนูที่รสชาติอร่อยไม่แพ้กัน 
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ภาพร้านโจ๊กหน้าวัดสุวรรณ 
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5. ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปากซอยโรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญนคร 48 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์   คุณอนันต์ จารุเลิศประดิษฐ์ 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน   เป็นเจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน    ปากซอยเจริญนคร 48 ทางเข้าโรงเรียนเกื้อวิทยา แขวงสำเหร่ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0822427842 เปิด 12.00 น. จนกว่าของจะหมด 

 ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน    
 ร้านเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2523 โดยคุณอนันต์ ที่ได้สูตรมาจากบรรพบุรุษและคิดค้นสูตรขึ้นมา
เอง แต่ก่อนทางร้านขายแค่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำและก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ตอนหลังลูกค้าเรียกร้องและมีการเพ่ิม
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟขึ้นมา และลูกชิ้นปลาทางร้านก็คิดสูตรขึ้นมาเอง แต่ด้วยอายุเยอะจึงให้สูตร
โรงงานผลิตมาให้ และปัจจุบันลูกค้าบางรายเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวปากซอยเกื้อวิทยา 
 รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 บะหมี่ต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 
 ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านเป็นร้านที่เปิดมาเป็นระยะเวลายาวนาน คนบอกต่อ ร้านเราตั้งอยู่ในที่ที่คนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
 เคล็ดลับความอร่อย 
 เคร็ดลับความอร่อยของร้านเราอยู่ที่น้ำซุป เราใส่ใจในการผลิต หอม ไม่ห่วงเครื่อง โดยเฉพาะ
ลูกชิ้นปลาที่ทำเอง  
 ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 ราคาทางร้านเราไม่แพงมาก ลูกค้าม่ันใจในความอร่อย 
 ข้อเสนอแนะ   
 อยากให้ลูกค้าเข้ามาลองรับประทานก๋วยเตี๋ยวของเรา เพราะมีหลากหลายเมนูให้ทุกคนเลือก 
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ภาพร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปากซอยโรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญนคร 48 
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 6. ร้านหมูจุ๋มวัดเศวต 
 ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณบุหงา ดูจินดา 
 ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
 ที่ตั้งของร้าน    อยู่ตรงบริเวณหน้าวัดเศวต สะพานเจริญนคร 4 ถนน
เจริญนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0845448227 และ 0869926205 เปิด 15.00 น. – 
00.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านเปิดมาแล้ว 25 ปี เปิดขายอาหารอีสานเพียงอย่างเดียวมาตลอดและขายมาจนถึงปัจจุบัน 
รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 

 ชุดเซ็ตหมูจุ่ม คอหมูย่าง 
ความโดดเด่นของร้าน 

 การให้บริการของพนักงานให้บริการดี ร้านตั้งบนฟุตบาทสามารถเดินเข้ามาทานได้ง่าย และ
ได้บรรยากาศ 

เคล็ดลับความอร่อย 
น้ำจิ่มรสเด็ด ใช้วัตถุดิบดี ของสดใหม่ใช้วันต่อวัน 
ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
ด้วยความที่ร้านเราเปิดมานานหลายปี และราคาอาหารรวมถึงรสชาติอาหารเป็นที่ถูกใจของ
ลูกค้า 
ข้อเสนอแนะ   

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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ภาพร้านหมูจุ๋มวัดเศวต 
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7. ข้าวต้มปลาอากงอาม่า 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณสุรีย์ พงษ์ภิรยาชัย 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน   หลานเจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน      ตั ้งอยู ่บริเวณปากซอยเจริญนคร 29 ถนนเจริญนคร แขวง
บางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0879074356 หยุดทุกวันพุธ เปิด 
17.30 น. – 21.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านเปิดมาแล้วประมาณ 30 ปีโดยอากงเป็นคนเปิดร้าน ซึ่งแต่ก่อนขายแค่ข้าวต้มปลาและ
ข้าวต้มหมูเท่านั้น และคิดสูตรมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีหลายเมนูละเป็นรสชาติถูกปากของลูกค้า 
มายาวนาน 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 ข้าวต้มปลา และข้าวต้มรวมมิตร 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านจะรักษาความสะอาดถึงแม้จะขายริมทาง น้ำซุปอร่อยถูกใจลูกค้า 

เคล็ดลับความอร่อย 
 วัตถุดิบสดใหม่ ทำวันต่อวัน เราเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี  

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 น้ำซุปอร่อยราคาถูกสะอาด เปิดมายาวนาน มีชื่อเสียงในละแวกนั้นระดับหนึ่ง 
 ข้อเสนอแนะ   
 ร้านเรามีอาหารมากมายมาให้ลูกค้าได้ลองรับประทาน ขอเชิญชวนนะคะ 
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ภาพร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า 
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8. ร้านเมี่ยงปลาเผาเฮียตือ 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  ธีระพันธ์ สิริงามภัก 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ใกล้ปากซอยเจริญนคร 24/1 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0928769517, 0991211155 เวลาเปิด 16.00 น. 
– 01.00 น 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านเปิดมาแล้วทั้งหมด 7 ปี ซึ่งย้ายมาแล้วทั้งหมด 3 ที เคยอยู่หน้าโตโยต้ามาก่อน แล้วค่อย
ย้ายมาเจริญนคร 24 ประมาน 2 ปี อนาคตอาจจะมีการโยกย้ายที่อีกครั้งเพราะมีการทำเส้นทาง แต่
อาจจะย้ายไปไม่ไกลที่เดิมมาก 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 เมี่ยงปลาเผา ส้มต้มไทย 

ความโดดเด่นของร้าน 
 อาหารมีความรสจัดจ้าน เข้มข้น มีความสดใหม่ มีเมนูอาหารหลอกหลายเมนูให้เลือกสรร 

เคล็ดลับความอร่อย 
 แน่นอนว่าอาหารเรารสจัด เราใช้ของที่มีคุณภาพ ปลานำมาสด ๆ ไม่ได้น๊อดน้ำแข็ง ตัวใหญ่ 
นำมาขายวันต่อวัน ไม่ค้าง 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำเพราะรสชาติเราปรุงอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าเก่าติดใจ และลูกค้า
ใหม่จะเข้ามาเพราะป้ายร้านเราดึงดูดลูกค้า 
 ข้อเสนอแนะ   
 อยากเชิญชวนคนที่สนใจมารับประทานปลาเผาตัวใหญ่ ๆ ที่นี่ร้านเฮียตือ เจริญนคร 21/1 
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ภาพร้านเมี่ยงปลาเผาเฮียตือ 
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9. ร้านขนมจีนยายเดือนเจริญนคร 40 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  ยายทองเดือน อันพาพรม 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ในซอยเจริญนคร 40 เดินเข้าไปนิดหน่อยจะเจอแยก ร้านตั้ง
บริเวณแยกนั้น แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0868334622 
เปิด 11.00 น – 15.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 ร้านเปิดขายมาเป็นเวลานานแล้วประมาณ 40 ปี แต่มีเปิดปิดบางช่วง เพราะร่างกายไม่ไหว 
สมัยก่อนใช้เป็นจานสังกะสี ขายจานละ 10 บาท 15 บาท จนมาถึง 20 บาทในปัจจุบัน ขายทุกวัน
เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมาก  

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 ขนมจีนน้ำยาป่า 

ความโดดเด่นของร้าน 
 เป็นร้านบ้าน ๆ ตั้งอยู่ริมถนนในซอย แม่ค้าเป็นกันเองพูดจาสนุก มีพริกค่ัวหอมอร่อย 

เคล็ดลับความอร่อย 
 ใช้วัตถุดิบดีไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลา มีขนาดใหญ่ น้ำยาขนมจีนอร่อย มีเห็ด มีผักเป็นเครื่อง
เคียงท่ีหลากหลาย 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
 รสชาติอร่อย ราคาถูกมาก สามารถเลือกผัดหรือต้องการอะไรขอให้บอก 
 ข้อเสนอแนะ   
 ไม่มี 
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ภาพร้านขนมจีนยายเดือนเจริญนคร 40 
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10. ร้านลาบ ญ.เล็ก 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณสุวิดา อินนา 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ปากซอยเจริญนคร 57 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เบอรโ์ทรศัพท์ 0957039361 เปิด 11.00 น. – 20.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

 แต่เดิมร้านตั้งอยู่บริเวณในปั้มใกล้ ๆ กัน และย้ายมาอยู่ปากซอยเจริญนคร 57 ได้เป็นเวลา
ประมาณ 8-9 ปีแล้ว ซึ่งขายอาหารอีสานเพียงอย่างเดียวมาจนถึงปัจจุบัน 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
 เสือร้องไห้ 

ความโดดเด่นของร้าน 
 ร้านสามารถมองเห็นได้ง่าย เพราะตั้งปากซอย ทำจานต่อจาน ทำร้อน ๆ ให้ทุกจานรับรอง
ลูกคา้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน  

เคล็ดลับความอร่อย 
 การใช้ระดับไฟในการย่าง ไม่ย่างทิ้งไว้ เพราะจะทำให้เสียรสชาติ สามารถเลือกระดับความ
สุกของเนื้อได ้

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
ราคาถูก รสชาติถูกปาก เราขายอาหารอีสานแท้ วัตถุดิบมีคุณภาพที่ดี 
ข้อเสนอแนะ   

 อยากให้มารับประทานถ้าชอบรสอาหารอีสานอุบลแท้ ๆ มาร้านเราได้ค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

ภาพร้านลาบ ญ.เล็ก 
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4.12 ผลการสัมภาษณ์ร้านอาหารในเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารเส้นที่ 3 ถนนประชาธิปก 
ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 

1. ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาพรชัย 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณศิษฐเกษม หาญธนัชเดชภัทร (ชื่อเดิม คุณสมบัติ)  
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้านรุ่นที่ 2 
ที่ตั้งของร้าน  ซอยเทอดไท 23 (ปากซอยว ัดก ันตทาราราม หล ั งตึก

ธนาคารกรุงไทยเก่า)  
 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 หมายเลขโทรศัพท์ 08-1420-8275  
 เปิดเวลา 11.00-21.00 น. ไม่มีวันหยุด  

ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
เนื ่องจากอุตสาหกรรมของครอบครัวคือการผลิตลูกชิ ้นปลา จึงเป็นจุดเริ่ มต้นของร้าน

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เป็นตำนานกว่า 40 ปี ในสมัยยุคแรกของคุณพรชัย (ยุคที่1) ตั้งร้านอยู่หน้า
ธนาคารกรุงไทย ในยุคแรกจะเริ่มขายได้ในช่วงเย็นเพราะต้องรอธนาคารปิดทำการจึงสามารถตั้งร้าน
ได้และขายจนถึงตีหนึ่ง จนมาถึงในยุคที่ 2 ซึ่งเป็นน้องชายของคุณพรชัย 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เย็นตาโฟยำแห้งและน้ำ  ขาหมูสูตรสุพรรณ และอาหารตามสั่ง 
ความโดดเด่นของร้าน 
ปัจจุบัน หลังจากที่ย้ายมาจากหน้าธนาคารกรุงไทย มีการจัดวางร้านได้อย่างกว้างขวาง มีที่

นั่งจำนวนมาก มีความสะอาด เป็นสัดส่วน มีการรักษาระยะห่าง จุดเด่นที่เป็นอันซีนของทางร้านใน
ปัจจุบันคือ เมื่อก่อนบริเวณนี้จะเป็นจุดเติมน้ำมันของรถไฟ จะยังคงมีถังน้ำมันโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่
บริเวณข้างร้านริมทางรถไฟ  เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่สามารถชมวิวรถไฟได้ไปในตัว นอกจากนี้ ในยุคที่ 2 
ของคุณเกษม ได้เพิ ่มความหลากหลายในเรื ่องของเมนูอาหารต่าง ๆ มากขึ ้น โดยมีขาหมูสูตร
สุพรรณบุรีและอาหารตามสั่งให้บริการ 

เคล็ดลับความอร่อย 
ความสะอาด ความอร่อย การคงคุณค่าว ัตถุด ิบตั ้งแต่ด ั ้งเด ิม โดยลูกชิ ้นปลามาจาก

อุตสาหกรรมในครอบครัว ในนามของลูกชิ้นปลาลือชา และปรับสูตรน้ำซุปให้เข้มข้นขึ้นกว่าในยุคแรก 
 
ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
ความอร่อย ความสดสะอาด เมนูอาหารที่หลากหลาย และราคา 40 – 60 บาท 
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ภาพร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาพรชัย 
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2. ร้านซ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ซอยอินทรพิทักษ์ 7 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์   เฮียซ้งกับซ้อเอ๋ 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ปากซอยอินทรพิทักษ์ 7 ร้านตั้งอยู่ด้านขวามือ แขวงหิรัญรูจี 
เขตธนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 08-4706-7262 เปิดขายเวลา 13.30-16.00 น. หยุดวันพุธและวัน
อาทิตย ์
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
เนื่องจากคุณพ่อของเฮียซ้ง เป็นชาวจีนที่ชอบทำอาหาร เมื่อ 10 กว่าปีก่อนพี่น้องของเฮีย  

ซ้งจึงเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง ต่อมาในรุ่นของเฮียซ้งได้พัฒนาสูตรก๋วยเตี ๋ยวหลอดให้มีความ
หลากหลายและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น โดยใส่หมูทอด และหมูสามชั้นแล่บางทอดสำหรับคนชอบ
หมูแบบติดมัน ระยะเวลาเกือบ 20 ปี จึงเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรเฮียซ้งที่มีความอร่อยลงตัวและเป็นที่
ยอมรับของนักชิมทั้งหลาย จนแม่ช้อยนางรำ หรือคุณสันติ เศวตวิมล พาครอบครัวมารับประทาน  
ได้ยอมรับในความอร่อย และได้นำป้าย เปิบพิสดาร มาติดให้ด้วยตัวเอง  

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นใหญ่ทรงเครื่องใส่ไข่ ใส่หมูทอดและกุนเชียง ก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นหมี่

ทรงเครื่อง ใส่เครื่องทุกอย่าง 
ความโดดเด่นของร้าน 
ป้ายเปิดพิสดาร จากแม่ช้อยนางรำ ที ่ได้มาจากฝีมือความอร่อย รสชาติอาหารที ่ลงตัว 

ปริมาณมากเกินราคา ลูกค้าหลายท่านเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดบัตรคิว เพราะมีลูกค้าจำนวนมาก ทำให้
ต้องแจกบัตรคิว เมื่อถึงคิวที่เรียก ก็จะเดินไปแจ้งออเดอร์แล้วรอรับประทานที่ร้าน หรือจะสั่งกลับบ้าน
ได้ตามสะดวก 

เคล็ดลับความอร่อย 
การใส่ใจในการปรุงอาหารด้วยใจ การคัดสรรวัตถุดิบและเครื่องปรุงอย่างดี มาผสมผสานกัน

ได้อย่างลงตัว ตั้งแต่ ซีอิ๊วดำที่ทำด้วยสูตรของเฮียซ้งเอง การใช้กุนเชียงเกรดดีนำมาต้มก่อนแล้วจึงมา
ทอดให้เกิดความกรอบ น่ารับประทาน การใช้หมูสันในเกรดดีมาทอด การใช้หมูสามชั้นแล่บางมาทอด 
จนลูกค้านึกว่าเป็นหมูกรอบ กระเทียมเจียวใช้กระเทียมไทยมาเจียวกับน้ำมันหมูเพิ่มความหอม กาก
หมูเจียวเองทุกขั้นตอน การเคี่ยวน้ำพะโล้ที่ใช้เวลาในการเคี่ยวเป็นเวลานาน จนทำให้รสชาติน้ำพะโล้ 
ไข่และเต้าหู้มีความเข้มข้นมากขึ้น 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
รสชาติความอร่อย ราคาไม่แพง  ความเป็นตำนานของซ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ซอย

อินทรพิทักษ์ ตำนานของอร่อยย่านบางยี่เรือ 
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  ภาพร้านซ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ซอยอินทรพิทักษ์ 7 
 

  

 
 

 



73 
 

3. ร้านเจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ใต้สะพานตลาดพลู 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  เจ๊บิ จิตรเอนกทรัพย์ คุณพงศ์ จิตรอเนกทรัพย์ (ลูกชาย)  
    คุณธนวัฒน์ จิตรเอนกทรัพย์ (ลูกชาย)   
ความเกี่ยวข้องกับร้าน   เจ้าของร้าน  
ที่ตั้งของร้าน    ใต้สะพานตลาดพลูบริเวณป้ายรถเมล์ ปากซอยเทอดไท 18  
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 08-7919-0605 เปิดเวลา 10.00-18.00 น. หยุดทุก
วันจันทร์  
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
เป็นร้านเปาะเปี๊ยะสดที่มีตำนานกว่า 60 ปี จากรุ่นอากง ขายอยู่แถวกระทรวงมหาดไทย 

สนามหลวง ต่อมาได้ย้ายไปอยู่แถววัดภาษีเจริญ และมาขายอยู่ที่ตลาดพลู 
รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 

       เปาะเปี๊ยะสด 
ความโดดเด่นของร้าน 
เป็นร้านสตรีทฟูดที่มีตำนานมากว่า 60 ปี ร้านเป็นแบบรถเข็นสังเกตง่าย จอดอยู่บริเวณป้าย

รถประจำทาง ใต้สะพานตลาดพลู เป็นร้านเปาะเปี๊ยะสดที่มีรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องและคุ้มราคา ใส่ใจ
ในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ คุณภาพเกินราคาสามารถใส่จานหรือสั่งกลับบ้านได้และมีช่องทางสั่ง
ออนไลน์ในการสั่งอาหารผ่านแอพ Robinhood, GET, Grab, Lineman ทางร้านรับสิทธิ์คนละครึ่ง  

เคล็ดลับความอร่อย 
การคัดเลือกวัตถุดิบที ่มีคุณภาพ น้ำราดเปาะเปี ๊ยะ ใช้บ๊วยแท้จากเมืองจีนเคี ่ยวพร้อม

เครื่องปรุงเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำราดมีความข้นเหนียว หอมและเข้มข้น กุนเชียงเป็นสูตรที่
ทางเจ๊บิทำเอง รสชาติจะหวานกรอบและหอม หมูตั้ง หรือ ตือเถาจั่ง ทางร้านทำเองโดยใช้เอ็นหมูมา
อัดเป็นก้อน เต้าหู้สูตรเฉพาะของที่ร้านจะเป็นเต้าหู้ต้มพะโล้หอมเครื่องปรุง มัสตาร์ดสำหรับคนที่ชอบ
รับประทานรสจัด ทางร้านก็ผสมสูตรเอง เนื่องจากอากงในรุ่นที่ 1 เคยเป็นพ่อครัวในโรงแรมมาก่อน 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
คุณภาพของวัตถุดิบที่คัดเลือกมาอย่างดี รสชาติความเข้มข้นหอมอร่อย และราคาที่ไม่แพง 

เปาะเปี๊ยะ 2 เส้น ราคา 40 บาท เปาะเปี๊ยะ 3 เส้น ราคา 50 บาท เปาะเปี๊ยะพิเศษ ราคา 60 บาท 
ถึงแม้ร้านจะเปิดขายในช่วงเวลา 10.00-18.00 น. แต่ส่วนใหญ่ประมาณ 15.00-16.00 น. วัตถุดิบ
หมดก็จะเก็บร้าน 

ข้อเสนอแนะ   
ทางร้านยังคงใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะในการใส่อาหารกลับบ้าน ถ้าเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษ

รีไซเคิล ที่มีสกรีนชื่อร้านหรือโลโก้ร้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ น่าจะเป็นจุดสนใจในการสร้างแบ
รนด์ให้ลูกค้าจดจำได้มากขึ้น เนื่องจากร้านที่ขายเปาะเปี๊ยะสดไม่ได้มีร้านเดียวในตลาดพลู 
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75 
 

4. ร้านกระเพาะปลาเจ๊เอ็ง ตลาดพลู 
  ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  นางสาวศิริวรรณ เมธาชูโชค (เจ๊เอ็ง) และน้องโฟม ลูก
สาวเจ้เอ็ง 

ความเกี่ยวข้องกับร้าน  บุตรสาวเจ้าของร้าน (ทายาทรุ่นที่ 2)  
ที่ตั้งของร้าน   ปากซอยเทอดไท 27 ตลาดพลู หมายเลขโทรศัพท์ 08-1926-
7040 เปิดขายเวลา 11.30 - 00.30 น.  
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
ตำนานกระเพาะปลา 50 ปี ต้นตำรับสมัยคุณพ่อมาจากเมืองจีนอยู่ที่ซอยโรงเจ ขายกุยช่าย

มาก่อน เริ่มขายกระเพาะปลา ตลาดโต้รุ่งตรงสะพานตลาดพลู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มา 20 ปี และย้าย
มาขายที่ปากซอยเทอดไท 27 อีก 30 ปี ได้มีการปรับปรุงพัฒนาสูตรมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเจ๊เอ็ง
อายุ 70 ปี ไม่ค่อยได้ออกมาดูแลร้าน ให้ลูกสาวเป็นผู้ดูแลร้านในรุ่นที่ 2  

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
กระเพาะปลาน้ำแดง กุยช่าย ขนมจีบหมู ขนมจีบกุ้ง 
ความโดดเด่นของร้าน 
เป็นร้านกระเพาะปลาที่ตั้งติดอยู่ริมถนนปากซอยเทอดไท 27 มีป้ายร้านเจ๊เอ็งมองเห็นไดช้ัด 

ทำเลของร้านอยู่ในจุดที่รวมของอร่อยขึ้นชื่อของตลาดพลู  
เคล็ดลับความอร่อย 
การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ คัดเกรด การใส่ใจในรายละเอียดของขั้นตอนการปรุงกระเพาะปลา 

ร้านเจ๊เอ็งใช้กระเพาะปลาแท้เกรด A ชิ้นใหญ่ ไร้มัน ผ่านกระบวนการทำความสะอาดหลายขั้นตอน 
ก่อนนำมาทอดด้วยน้ำมันใหม่ ทอดเพียงครั้งเดียวเพื่อให้สีออกมาสวยงาม ให้ตัวกระเพาะปลามีสี
เหลืองเหมือนสีดอกเก็กฮวย แล้วจึงนำมาเคี่ยวกับน้ำซุปที่ผ่านการเคี่ยวถึง 7 ชั่วโมง ใช้เลือดเป็ดทำ
ความสะอาดหลายขั้นตอนและนำมาต้มหั่นพอดีคำไม่มีกลิ่นคาว เลือดเป็ดและหน่อไม้ ต้มสดใหม่วัน
ต่อวัน หน่อไม้ใช้หน่อไม้ไผ่ตง มีรสชาติหวานในตัว เนื้อเนียนไม่มีเสี้ยน นำไปต้มกับเกลือแล้วนำไปแช่
น้ำ ก่อนที่จะมาต้มกับน้ำซุปกระเพาะปลา ที่ร้านเลือกใช้น่องไก่ชิ้นใหญ่ ไข่นกกระทาต้มเองแกะเอง 
พริกไทยใช้พริกไทยเกรดดีกิโลกรัมละ 500 บาท  

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
ความอร่อย สะอาด รสชาติแบบกระเพาะปลาโบราณที่มีความเข้มข้น มีเนื้อกระเพาะปลาชิ้น

ใหญ่ ที่สำคัญคือแยกเลือดและหน่อไม้คนละหม้อ ราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท กระเพาะปลาใส่เลือดใส่ไข่ 
เพ่ิมน่องไก่ ไข่ เครื่องในราคา 80 บาท  

ข้อเสนอแนะ   
ในช่วงโควิด-19 ระบาด ควรมีการรักษาระยะห่างของลูกค้าในแต่ละราย รวมถึงการมีฉาก

พลาสติกก้ันระหว่างลูกค้าและตัวร้าน 
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  ภาพร้านกระเพาะปลาเจ๊เอ็ง ตลาดพลู 
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5. ร้านบะหม่ีตงเล้งริมทางรถไฟตลาดพลู 
  ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ ์  คุณเชษฐ์ 

ความเกี่ยวข้องกับร้าน     เจ้าของร้าน (มี 3 สาขา เป็นพี่น้องกันทั้งหมด) 
ที่ตั้งของร้าน   ริมทางรถไฟตลาดพลู ซอยเทอดไท 25 เขตธนบุรี  
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1489-3484, 08-3073-1982 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
เป็นบะหมี่สูตรดั้งเดิม 60 ปีจากซัวเถา ตั้งแต่รุ่นอากงมาจากเมืองจีน มาขายบะหมี่อยู่ที่ตลาด

พลู ชื่อตงเล้งคือชื่อของลูกชายอากงในยุคที่ 2 ปัจจุบันเป็นยุคที่ 3 ดำเนินการโดยลูกชายและพี่น้อง 
โดยผลิตวัตถุดิบและทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เส้นบะหมี่ ลูกชิ้นฮือก้วย ลูกชิ้นปลา หมูแดง ยังใช้การย่าง
ด้วยเตาถ่านแบบดั้งเดิม วัตถุดิบทุกอย่างผลิตเองขายเองไม่แบ่งขายให้ใครนอกจากสาขาที่เป็นพี่น้อง
กัน ซึ่งมี 3 สาขา จึงเป็นที่มาของประโยค “ตงเล้ง 60 ปี ตำนานบะหมี่แห่งย่านตลาดพลู” 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง  บะหมี่เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ โดยเฉพาะเมนูที่ทำจากเส้นบะหมี่ ราคา 40 

- 60 บาท 
ความโดดเด่นของร้าน 
บะหมี่ตงเล้งสาขาริมทางรถไฟตลาดพลู มีความโดดเด่นเพราะอยู่ในจุดที่รวมร้านดังที่เป็น

ตำนานของความอร่อยระดับ 60 ปีขึ้นไปของตลาดพลู การจัดวางโชว์บะหมี่เส้นสดและวัตถุดิบที่ผลิต
เองแบบชัดเจนดึงดูดความน่ารับประทานแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างมาก 

เคล็ดลับความอร่อย 
เส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของไข่เป็ดและแป้งสาลีที่ทำเองตามสูตรโบราณจากอากง ทำให้เส้นมี

ความพิเศษเหนียว นุ่ม เด้ง ไม่แฉะ และมีความอร่อยแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ นอกจากนี้ วัตถุดิบต่าง ๆ 
ทั้งหมูแดงย่างเตาถ่านสูตรโบราณ ลูกชิ้นปลาฮือก้วย หมูกรอบ ลูกชิ้นกุ้ง เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
และผลิตมาเพื่ออุตสาหกรรมในครอบครัวเท่านั้น ไม่ขายวัตถุดิบเหล่านี้ให้กับร้านอื่น จึงสามารถ
ควบคุมความอร่อยได้มาตรฐานมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
ความอร่อย ความสดสะอาดของวัตถุดิบ และราคาที่ไม่สูง รวมถึงความเป็นตำนานแห่งบะหมี่ 

60 ปี แห่งย่านตลาดพลู 
ข้อเสนอแนะ   
ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางร้านควรมีฉากกั้นพลาสติก สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ปรุง รวมถึงการ

กั้นเขตในการสั่งอาหาร ไม่ให้ลูกค้าอยู่ใกล้จนเกินไป เพ่ือเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้
ห่างไกลจากโควิด-19 และควรใส่ถุงมือเพื่อหยิบจับวัตถุดิบต่างๆ ในการปรุงอาหารและรับเงินจาก
ลูกค้า 
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  ภาพร้านบะหม่ีตงเล้งริมทางรถไฟตลาดพลู 
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6. ร้านผัดไทลูกชายบางสะแก 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  อาดำหรือ ลุงดำ (ลูกชาย) ทายาทรุ่นที่ 2 
ความเกี่ยวข้องกับร้าน   เจ้าของร้านผัดไทลูกชายบางสะแก รุ่นที่ 2 
ที่ตั้งของร้าน    ใต้สะพานตลาดพลู ปากซอยเทอดไท 18 แขวงตลาดพลู  
    เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 09-2256-7766 
    เปิดขายเวลา 09.00-19.30 น. หยุดทุกวันอังคาร 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน 
เป็นร้านผัดไทเตาถ่านที่มีประวัติยาวนานมาถึงกว่า 60 ปี ตั้งแต่สมัยรุ่นก๋ง จนถึงรุ่นแม่ ได้

ย้ายมาอยู่ทีบ่างสะแก และในปัจจุบันรุ่นลุงดำ ได้ย้ายมาขายที่ใต้สะพานตลาดพลู  
รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
ผัดไทยรวมพล  เป็นผัดไทยห่อด้วยไข่เป็ด ใส่เนื้อปู กุ้งเป็นตัว และเบค่อน ผัดไทย LA ผัดไทย

ใส่เบคอน ผัดไทยไข่คู่ ราคา 40 – 115 บาท  
ความโดดเด่นของร้าน 
เป็นร้านที่มีความเป็นตำนานกว่า 60 ปีจากรุ่นสู่รุ่น  มีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด ถ้า

วัตถุดิบไม่ได้ตามที่แม่ของลุงดำระบุไว้ ทางคุณแม่จะไม่ยอมให้ใช้ชื่อร้านผัดไทลูกชายบางสะแก การ
เดินทางสะดวก สามารถจอดรถใต้สะพานตลาดพลูแล้วเดินมาถึงร้านได้เลย สังเกตง่ายดูจากป้ายสีแดง
ขนาดใหญ่ พร้อมชื่อร้าน ผัดไทลูกชายบางสะแก สามารถสั่งกลับบ้านหรือนั่งรับประทานที่ร้านได้ 

เคล็ดลับความอร่อย 
การเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้คุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การใช้ เส้นบุก เส้นจันท์ นำมาผสม

กันเป็นเส้นวัตถุดิบ น้ำซอสสำหรับใช้ผัดส่วนผสมหลักใช้น้ำตาลมะพร้าวจากแม่กลอง น้ำมันหมูเจียว
เอง พริกคั่วเอง ผัดไทยร้านนี้ใช้ไข่เป็ดแทนไข่ไก่ เนื่องจากเนื้อไข่เป็ดจะมีความหนานุ่ม ไม่เหลวเหมือน
ไข่ไก่ รวมถึงการผัดบนเตาถ่านตั้งแต่สมัยรุ่นก๋งจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผัด
ไทย ให้เกิดทางเลือกหลากหลายด้วยการเพ่ิมเมนูใหม่ๆ ที่ลงตัวด้วยการใส่เบค่อน ปูก้อน กุ้ง ไข่คู่ เป็น
การสร้างความไม่จำเจให้แก่ผู้บริโภค  

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
รสชาติของอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบ ความหลากหลายของเมนูอาหาร ราคาผัดไทย 

ธรรมดา ราคา 60 บาท ผัดไทยเพ่ิมเส้น ราคา 45 บาท ผัดไทย LA (เบคอน) ราคา 45 บาท ผัดไทยไข่
คู่เบค่อนราคา 55 บาท ผัดไทยปลาหมึก ราคา 80 บาท ผัดไทยกุ้งสด ราคา 80 บาท ผัดไทยปู ราคา 
90บาท ผัดไทยซุปเปอร์กุ้ง (กุ้งและเบค่อน) ราคา 85 บาท  ผัดไทยซุปเปอร์ปู (ปูและเบค่อน) ราคา 
95 บาท ผัดไทย รวมพล (กุ้ง ปู และเบค่อน) ราคา 115 บาท เพิ่มกุ้งตัวละ 25 บาท ขนมผักกาด 
(กอก๊วย) ราคา 50 บาท 

ข้อเสนอแนะ   
สำหรับคนที่ไม่รับประทานเผ็ด ควรบอกทางร้านตั้งแต่แรกว่าไม่ใส่พริก เพราะผัดไทร้านลุงดำ 

จะใส่พริกในกระทะทุกจาน ที่นั่งยังมีจำนวนน้อยไป มีโต๊ะขนาดสี่ที่นั่งอยู่ 3 โต๊ะ อาจจะไม่เพียงพอ  
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งรับประทานที่ร้าน 
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  หมายเหตุ  
  เนื่องจากคุณแม่ของลุงดำได้เสียชีวิตไปประมาณ 3 ปีที่แล้ว และในปัจจุบันลุงดำป่วยเป็น
โรคมะเร็งและได้รักษาตัวอยู่   ทำให้ลุงดำไม่ค่อยได้ออกมาที่ร้าน ในปัจจุบันหน้าที่การผัดจะเป็น
ลูกน้องที่มีประสบการณ์จากลุงดำมาเป็นผู้ผัดหน้าเตาแทน 
 
ภาพร้านผัดไทลูกชายบางสะแก 
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7. ร้านสุณี ข้าวหมูแดง 
       ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์       นางสุณี ลิมป์เฉลิม (เสียชีวิต)  
     คุณวณิช ลิมป์เฉลิม (ลูกชาย)  เป็นผู้บริหารแทน  

ความเกี่ยวข้องกับร้าน   เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน       ซอยเทอดไท 25 ตลาดริมทางรถไฟตลาดพลู  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2466-3173 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  

  เป็นร้านข้าวหมูแดงสูตรโบราณ (สูตรเหมยโจว) เจ้าแรกในตลาดพลู เปิดบริการมา 63 ปี โดย
ผู้คิดค้นและพัฒนาสูตรตั้งแต่ปี 2501  คือคุณพ่อและคุณแม่ (คุณสุณี) ของคุณวณิช ลิมป์เฉลิม 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง หมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง เป็นชุดพร้อมน้ำราด  
ความโดดเด่นของร้าน 
เป็นร้านข้าวหมูแดงที่มีสไตล์โบราณ และมีประวัติที่ยาวนานถึง 63 ปี มีสูตรน้ำราดที่เข้มข้น 

เนื้อหมูแดงนุ่มหอม หมูกรอบไม่เลี่ยน ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท จึงเป็นความอร่อยที่คุ้มค่ากับราคา
เป็นอย่างมาก ในช่วงที่ไม่มีวิกฤติโควิด-19 ร้านเปิด 06.00-00.30 น. เป็นร้านประจำของคนกลางคืน 
แต่ในภาวะปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามมาตรการ เป็นเวลา 06.00-20.30 น. ที่ตั้งร้านหา
ง่ายสังเกตเห็นได้ชัด สามารถจอดรถที่ใต้สะพานตลาดพลูแล้วเดินข้ามถนนมาท่ีร้าน 

เคล็ดลับความอร่อย 
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เนื้อหมูสันนอกหมักกับเครื่องปรุงตามสูตรของร้านและย่าง

บนเตาถ่าน ทำให้เนื้อหมูมีความนุ่มและหอม หมูกรอบจะเลือกหมูสามชั้นขนาดพอดีไม่เกิน 5 กิโลกรัม 
หนังบาง เวลารับประทานจะกรอบแต่ไม่เลี่ยน กุนเชียงคัดเกรดจากร้านประจำ ไม่มันมาก น้ำราดหมู
แดงใช้เล้ง หรือกระดูกติดเนื้อส่วนสันหลังมาเคี่ยวเป็นน้ำซุป ผสมเครื่องปรุงและเครื่องเทศต่าง  ๆ 
เคี่ยวจนได้ท่ี และใส่งาขาวเพื่อเพ่ิมความหอม 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง ธรรมดา 35 บาท ใส่ไข่ 43 บาท 

ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง พิเศษ 40 บาท ใส่ไข่ 48 บาท หมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง ขีดละ 40 
บาท 

ข้อเสนอแนะ   
  ควรเพิ่มจำนวนที่นั่งรับประทานอาหารในร้าน เนื่องจากร้านเป็นลักษณะของเพิง ที่ขายของ
ร่วมกับร้านอื่น ๆ ทำให้มีที่นั่งไม่เพียงพอ 
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ภาพร้านสุณี ข้าวหมูแดง 
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8.  ร้านสิทธิชัย ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ริมทางรถไฟตลาดพลู 
  ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์   แม่เพ็ญ(ป้าติ๋ม) ลุงนี นางสาวจิราพร ชิณวงศ์ (ลูกสาว)  

ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน   ริมทางรถไฟตลาดพลู ในซอยเทอดไท 21 (เป็นร้านรถเข็นข้าม
ทางรถไฟมาอยู ่ทางซ้ายมือ) ซอยโรงเจ เปิดขายเวลา 11.00-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์  
09-4842-9496 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
คุณพ่อคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตั้งแต่อายุ 17-18 ปี ขายอยู่แถวบางพลีน้อย และแถว

บ้านระกาศ จังหวัดสมุทรปราการ และย้ายมาที่ตลาดพลู ใช้ชื่อร้านสิทธิชัย เป็นชื่อของพี่ชาย ด้วย
ความเห็นของครอบครัวคิดว่าชื่อนี้มีความลงตัวมากสำหรับในการตั้งชื่อร้าน จึงใช้ชื่อ สิทธิชัยก๋วยเตี๋ยว
ไก่มะระมาตลอด ขายที่ตลาดพลูมานาน 12 ปี 

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
บะหมี่แห้ง บะหมี่น้ำ รวมมิตร ปีก ข้อ เนื้อไก่ พร้อมน้ำซุป  
ความโดดเด่นของร้าน 
เป็นร้านสตรีทฟูดแบบรถเข็นดั้งเดิม หรือที่รู้จักในชื่อก๋วยเตี๋ยวป๊อก ๆ รถเข็น ที่มีตำนานกว่า 

20 ปี ราคาถูก สามารถนั่งรับประทานที่ร้านชมวิวรถไฟได้อย่างชัดเจน จอดรถได้ที่วัดราชพฤกษ์ แล้ว
เดินเข้าซอยหรือสามารถจอดรถเลียบถนนริมทางรถไฟได้  

เคล็ดลับความอร่อย 
. สูตรน้ำซุปที่เคี่ยวนานกว่า 2 ชั่วโมง ใช้เนื้อไก่ส่วนอกฉีกเป็นฝอย เน้นการเลือกใช้วัตถุดิบ 
ที่สะอาด มีคุณภาพ 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
ความอร่อย ปริมาณมาก และราคาถูก ธรรมดาราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท ให้ปริมาณมากทั้งเส้น 
เนื้อไก่ฉีก และข้อไก่ พร้อมน้ำซุปมะระ (น้ำซุปฟรี) สูตรทางร้านที่อร่อยลงตัว 
ข้อเสนอแนะ 
ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางร้านควรมีฉากกั้นพลาสติก และใส่ถุงมือสำหรับหยิบวัตถุดิบที่ใช้

ปรุง รวมถึงการกั้นเขตในการสั่งอาหาร ไม่ให้ลูกค้าอยู่ใกล้จนเกินไป เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ห่างไกลจากโควิด-19 
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  ภาพร้านสิทธิชัย ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ริมทางรถไฟตลาดพลู 
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9. ร้านบะหม่ีนายก้าตลาดพลู (เปิบพิสดาร แม่ช้อยนางรำ) 
  ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  คุณบังอร เมธาลิขิต (เจ๊อร รุ่นที่ 3)  
      คุณธนวรรณ เมธาลิขิต (บุตรสาว รุ่นที่ 4)  

ความเกี่ยวข้องกับร้าน  เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน      ซอยเทิดไท 27 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  
    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2465-3584  
    เปิดขายเวลา 14.30-20.00 น. 
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
เป็นร้านบะหมี่ที่มีประวัติยาวนานจากรุ่นอากงมาจนถึงรุ่นปัจจุบันคือคุณบังอร มีความอร่อย

จนได้ป้ายเปิบพิสดาร จากแม่ช้อยนางรำ 
รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
บะหมี่เกี๊ยวแห้งราดน้ำหมูแดงสูตรพิเศษ บะหมี่เกี๊ยวเย็นตาโฟ มะระตุ๋น ไก่ตุ๋นเห็ดหอม เล้ง

แซ่บ ราคา 40 – 60 บาท 
ความโดดเด่นของร้าน 
ป้ายเปิดพิสดารจากแม่ช้อย นางรำ และการจัดวางวัตถุดิบที่ดูสะอาดและน่ารับประทาน 
เคล็ดลับความอร่อย 
สูตรเส้นบะหมี่ไข่ทำเองจากรุ่นสู่รุ่น เน้นความสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูด เส้นบะหมี่ทำวันต่อวัน 

ใช้เส้นถึง 30 กิโลกรัมต่อวัน หมูแดงที่ร้านจะชุ่มฉ่ำ ใช้ส่วนของสันคอหมูจะมีความนุ่มติดมันนิดๆ มา
หมักด้วยเครื่องปรุงตามสูตรของร้าน ย่างด้วยถ่าน น้ำที่ได้จากการย่างหมูแดงคือเคล็ดลับความอร่อย
ที่ใช้ราดในเมนูประเภทแห้ง ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่แห้งหรือเกี๊ยวแห้ง แป้งเก๊ียวใช้สูตรเดียวกับการทำแป้ง
บะหมี่ 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
รสชาติความอร่อยอย่างลงตัวของเส้นบะหมี่สดและหมูแดง การันตีจากเปิบพิสดาร แม่

ช้อยนางรำ  
ข้อเสนอแนะ   

          ร้านมีที่นั่งจำนวนจำกัด อยู่ในซอยเล็กๆ (เทอดไท 27) ถ้ามีการขยายร้านออกมาเป็นสาขา 
น่าจะช่วยลดความแออัดในการรอและรับประทานที่ร้านได้ ร้านไม่มีสื่อออนไลน์ ไม่มีเว็บไซต์ที่ช่วยให้
ลูกค้าในพ้ืนที่อ่ืนได้เข้าถึง 
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ภาพร้านบะหม่ีนายก้าตลาดพลู (เปิบพิสดาร แม่ช้อยนางรำ) 
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10. ร้านผัดไทตำรับนิวซีแลนด์ 
ชื่อ – สกุลผู้ให้สัมภาษณ์  เชฟภาคภูมิ ศราภัยวิฑิต   
ความเกี่ยวข้องกับร้าน   เจ้าของร้าน 
ที่ตั้งของร้าน     7/28 ซอยเทอดไท 33 (ตรงเข้าซอย 150 เมตร ร้านอยู่ทางด้าน
ซ้ายมือ) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 09-0895-1080 เปิดขายเวลา 12.00 - 
21.00 น. หยุดทุกวันอังคาร  
ประวัติ / ความเป็นมาของร้าน  
ร้านผัดไทยตำรับนิวซีแลนด์เริ่มมาจากเชฟภาคภูมิที ่มีประสบการณ์จากการเป็นเชฟจาก

โรงแรมระดับ 5 ดาว (โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ) ได้มีโอกาสไปหาประสบการณ์เกี ่ยวกับ 
การทำอาหารที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อกลับมายังประเทศไทย จึงได้นำความรู้และประสบการณ์  
ในการทำอาหารมาผสมผสานกับอาหารไทยอย่างลงตัว เช่น ผัดไทยนำมาผสมผสานเป็นผัดไทย
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชีสพ่นไฟ ผัดไทยถังแตกเซี่ยงไฮ้ ผัดหมี่โคราชกะเพราสปาเกตตี้ เบค่อนหมาล่า
สปาเกตตี ้

รายการอาหารยอดนิยมของร้าน 
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์พ่นไฟ  ผัดหมี่โคราช สปาเก็ตตี้เบค่อนหมาล่า 

     ความโดดเด่นของร้าน 
เป็นร้านสตรีทฟูดที่ผสมผสานประสบการณ์ในการทำอาหารในต่างประเทศกับอาหารไทย ๆ 

พื้นบ้านได้อย่างลงตัว วัตถุดิบที่เลือกใช้มีความสด สะอาด และมีคุณภาพ หน้าร้านมีป้ายเมนูขนาด
ใหญ่พร้อมภาพอาหารและราคาติดไว้อย่างชัดเจน ราคาอาหารต่อจาน 40 – 80 บาท 

เคล็ดลับความอร่อย 
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความสด สะอาด และใช้ประสบการณ์ในการทำอาหารในโรงแรม

ระดับ 5 ดาวและจากประเทศนิวซีแลนด์ สร้างสรรค์เมนูแปลกใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทุกเมนูจะทำ
จานต่อจาน 

ปัจจัยท่ีลูกค้ามาเลือกซื้ออาหาร 
รสชาติความอร่อย ความสดสะอาดของวัตถุดิบที่เลือกใช้ ภาชนะที่ใช่ใส่อาหารกลับบ้าน

เลือกใช้กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิดมิดชิด สะดวกในการซื้อกลับบ้านในช่วงที่มีมาตรการห้ามนั่ง
รับประทานที่ร้าน สามารถสั่งออนไลน์ได้ 

ข้อเสนอแนะ   
ควรขยายร้านออกไปในทำเลที่ลูกค้าสามารถจอดรถและเดินทางได้สะดวก และควรมีการจัด

ร้านให้มีที่นั่งเพียงพอสำหรับลูกค้า 
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  ภาพร้านผัดไทตำรับนิวซีแลนด์ 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



89 
 

4.13 การวิเคราะห์ Base Line ของเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารในเขตคลองสาน และเขต
ธนบุรี 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Base line) ของเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารในเขตคลอง
สานและเขตธนบุรี มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเส้นทางทั้ง 3 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในย่านฝั่งธนบุรีเป็นพื้นที่ที ่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนามีความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรม ผสมผสานกลมกลืนด้านวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ซึ่งเดิมจะเดินทางไปมาหาสู่กันทางน้ำ โดยมีแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือ แต่ใน
ปัจจุบันได้ใช้การเดินทางโดยรถ มีถนนเพิ่มขึ้นหลากหลายเส้นทางมาแทนเรือ จากการปรับเปลี่ยน
ของการคมนาคมทางรถสะดวกมากขึ้น การใช้ชีวิตของผู้คนก็ปรับเปลี่ยน จึงเกิดร้านค้าขายสินค้า  
ร้านอาหารตามเส้นทางต่าง ๆ รวมถึงบนบาทวิถี ร้านอาหารริมทาง สะดวกซื้อ ราคาย่อมเยา มีความ
หลากหลายในแต่ละเส้นทาง อาหารที่มีความนิยมของคนดั้งเดิมในพ้ืนที่และการโยกย้ายเข้ามาอยู่ใหม่  
วัฒนธรรมอาหารที่บอกเล่าความเป็นมาของคนที่อาศัยในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี สภาพแวดล้อมที่เป็นการ
ผสมผสานของธรรมชาติของพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ ชาติพันธุ์วรรณา 
ที่อาศัยดั้งเดิมในพื้นที่ วัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น วิธีการทำอาหารและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ดังนี้ 

1. การสำรวจร้านอาหารในเขตคลองสานและธนบุรี 
     ร้านอาหารที่สำรวจและเลือกมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีเกณฑ์ในการเลือกร้านอาหารคือเป็น

ร้านอาหารรถเข็นที่ขายอยู่ริมบาทวิถีมาเป็นเวลานาน และเป็นร้านที่มีคนนิยมในการบริโภค 
2. เส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหาร 

ในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสายอาหาร ได้มีเกณฑ์ในการเลือกเส้นทางที่เข้าถึงได้อย่าง
สะดวกและเป็นเส้นทางที่มีรถประจำทางผ่าน ประกอบกับเป็นเส้นทางท่ีเข้าถึงชุมชนเก่าแก่ที่นอกจาก
การเดินทางไปบริโภคอาหารสตรีทฟูดแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมในแต่ละ
เส้นทาง  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค 
     ในการเก็บข้อมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์พบว่า พฤติกรรมการบริโภคใน

เส้นทางสายอาหารทั้ง 3 เส้นทาง ส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคอาหารในร้านที่เลือกว่ามีความอร่อย สะอาด 
และราคาถูก เป็นสำคัญ 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินในซื้อ 
     ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารในร้านที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการสัมภาษณ์และการสอบถามพบว่า อาหารที่ขายบริเวณริมบาทวิถีส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อจะเป็น
อาหารจานเดียวที่ใช้เวลาในการปรุงอาหารไม่นาน อร่อย สะอาด ราคาถูก เข้าถึงง่าย และซื้อได้
บ่อยครั้ง 

โดยสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Base line) ของเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารใน
เขต คลองสานและเขตธนบุรี คือ 1. ร้านอาหารที่มีทำเลอยู่ใกล้ตลาด 2. ร้านอาหารที่ได้รับความนิยม 
3. ร้านอาหารที่มีความสะอาด และ 4. ร้านอาหารที่มีความอร่อย 
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ชื่อร้าน ต้มเลือดหมู ตี๋ ก.ส.บ 
1. ประวัติร้านค้า 
ขายมาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว เริ่มแรกเป็นร้านต้มเลือดหมูของคุณพ่อชื่อ ตี๋ ขายอยู่บริเวณใต้

สะพานลอย ใกล้วัดดอนเมือง บริเวณกรมการสื่อสารทหารบกเก่า จึงเป็นที่มาของชื่อร้าน ตี๋ ก.ส.บ 
หลังจากนั้นมีการเวนคืนที่ดินจึงได้ย้านไปขายบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง ตอนนี้เป็นช่วงรุ่นที่ 2 มาสืบ
ทอดต่อ เมื่อปีที่แล้วจึงได้ขยายมาเปิดที่ถนนสรงประภาด้วย โดยได้ปรับสูตรต้มเลือดหมูให้รสชาติดี
ขึ้น โดยใช้หางหมูและเล้งมาเป็นส่วนผสมเพิ่มด้วย และเปลี่ยนผักที่ใช้จากผักตำลึงมาเป็นผักโขม 
เนื่องจากตำลึงหาได้ยากมีแค่บางช่วงฤดูกาลทำให้ และตำลึงที่หาได้มักจะผสมใบแก่มาทำให้ควบคุม
คุณภาพยาก จึงได้เลือกใช้ผักโขมมาแทนเพื่อให้ยังคงรสชาติน้ำซุปของต้มเลือดหมูจนได้สูตรใน
ปัจจุบัน และตอนนี้ทางร้านเปิดเฟรนไชน์เพื่อเป็นโอกาสให้คนไปสร้างรายได้ แต่จะต้องมาเรียนรู้ที่
ร้านเอง ซึ่งไม่ได้ขายให้ทุกคน โดยจะเลือกคนที่มีความอดทนและจะฝึกให้จนทำได้ 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ ต้มเลือดหมูใส่หาง มีการใส่หางหมูในเกาเหลาต้มเลือดหมูซึ่งหาได้ยาก ไม่มีร้าน
ต้มเลือดหมูท่ีไหนทำ เพราะกระบวนการปรุงยุ่งยาก ต้องตัดส่วนที่กินไม่ได้ออกก่อน แล้วขูดขน ต้มใน
น้ำซุปนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้รสชาติของน้ำซุปเข้าหางหมู นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างคือ น้ำจิ้มที่ร้านที่
ปรุงไว้ให้ลูกค้าแล้ว สำหรับปรุงและเป็นน้ำจิ้ม 
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 

เวลา ปิด เปิด 15.00 – 03.00 น. ขายออนไลน์ผ่าน Food Panda, Grab และ Line Man 
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อยากให้กระทรวงสาธารณสุขมารับรองคุณภาพในเรื่องความสะอาดของร้าน เนื่องจากสาขา
แรกเปิดในตลาดใหม่ดอนเมืองทำให้สถานที่ไม่เอ้ืออำนวย แต่ในสาขาที่สองสถานที่เป็นร้านซึ่งมีความ
พร้อมแล้ว 
 
5. แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ลูกค้าบางคนอย่างให้มีส่วนผสมอ่ืน ๆ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เต้าหู้ไข่ สาหร่าย หมูเด้ง 
เพ่ิมเข้ามาในเมนู  
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

ช่วงโควิดยอดขายตกประมาณ 80 % มีปัญหาที่จอดรถที่ต้องจอดริมถนน และร้านอยู่
ห่างไกลจากร้านอื่น อยากให้จัดเป็นโซนอาหารให้อยู่ใกล้กัน และขอให้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์
หรือจัดโปรโมชั่นให้  
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ชื่อร้าน เจ๊อิมก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณ 
1. ประวัติร้านค้า 

เดิมเป็นโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดสมัยคุณยาย (อาม่า) ตั้งแต่ 40 ปีที่แล้ว ตอนนี้เป็นรุ่นที่ 3 
รุ่นหลาน ได้ทำการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยเพื่อเป็นการต่อยอดให้กิจการภายในครอบครัว 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ ก๋วยเตี ๋ยวหลอดโบราณ เป็นสูตรของคุณยาย (อาม่า) ที ่ทำรับประทานใน
ครอบครัวตั้งแต่ 40 ปีที่แล้ว มีการใช้เครื่องปรุงที่ทำน้ำราดก๋วยเตี๋ยวหลอดโดยใช้เครื่องเทศที่นำเข้า
จากจีน และใช้ปลาหมึกแห้งที่คัดสรรมาอย่างดีจากจังหวัดปัตตานี 
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 

เวลา ปิด เปิด 7.00 – 19.00 น. ขายออนไลน์ผ่าน Food Panda, Lineman 
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ร้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว 
 
5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ลูกค้าอยากให้ร้านติดแอร์เนื่องจากสภาพอากาศร้อนมาก การตอบรับจากลูกค้าได้รับว่า
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา 
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

มีปัญหาที่จอดรถ ต้องจอดริมทางหน้าร้านที่เป็นที่สาธารณะ ซึ่งมีผู้มาจอดรถมากอยู่แล้ว 
 
ชื่อร้าน ไลน์เส้น 
1. ประวัติร้านค้า 

ร้านเปิดมาได้ 6 ปี ได้ ก่อนหน้านี้ทำงานประจำ แต่เนื่องจากมีความต้องการทำกิจการส่วนตัว
และมีเวลาให้ครอบครัว จึงได้ขอถ่ายทอดสูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากญาติที่จังหวัดจันทบุรี 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ ต้มยำ...สูตรโบราณ (ใส่กุ ้งแห้ง) เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ใส่กุ ้งแห้ง โดยเลือก
วัตถุดิบอย่างดี ได้แก่ กุ้งแห้ง จะนำมาคัดให้ดีก่อนนำไปตากแดด ถั่วลิสงคั่วเอง น้ำซุปใช้วิธีเคี ่ยว
กระดูกหมู ไม่ใช้ผงปรุงรส เน้นเรื่องความสะอาด เช่น ผักจะล้างจนสะอาดที่สุดก่อนนำมาขาย สูตรต้ม
ยำจะใช้มะนาวแท้เพ่ือให้มีความหอม 
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3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 
เวลา ปิด เปิด 7.30 – 16.00 น. ขายออนไลน์ผ่าน Food Panda, Grab, Line Man และ 

Robinhood 
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขอให้ช่วยเหลือในด้านราคาต้นทุนของวัตถุดิบ ของสด เพราะมีการขึ้นราคาเรื่อย ๆ และ
อยากให้ช่วยเหลือเรื่องการหักเปอร์เซ็นของ Delivery Application ที่มีการหักค่าบริการสูงมาก 
 
5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 

ลูกค้าต้องการให้มีวัตถุดิบอื่นๆ เพิ่ม เช่น ลูกชิ้นเอ็นหมู เป็นต้น ส่วนเรื่องปริมาณและราคา
เหมาะสมด ี
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู ้จักเพื่อเพิ่มปริมาณลูกค้า และปัญหาที่จอดรถ  
ที่ไม่เพียงพอ มีแค่ริมฟุตบาทเท่านั้น 
 
ชื่อร้าน เส็ง เย็นตาโฟ ข้าวต้มปลา 
1. ประวัติร้านค้า 

เคยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ คือเฮียเส็งและเจ้ทอง
ล้วน ที่หน้าวัดใหม่อมตรส สี่แยกบางขุนพรหม แล้วย้านไปขายแถวดินแดง จนปี พ.ศ. 2525 ได้ย้าย
มาที่สรงประภา เริ่มจากขายบนรถเข็น เน้นรสชาติที่ให้ถูกปากลูกค้า เมื่อกิจการดีขึ้นจึงได้มาขายใน
ตึก จนเป็นร้านในปัจจุบันโดยยังคงเป็นกิจการภายในครอบครัว มีลูกคอยช่วยงาน 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่างๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ เย็นตาโฟ วัตถุดิบเด่น คือ ลูกชิ้นปลาอร่อย นุ่ม และไม่มีกลิ่นคาว น้ำซุปมีการ
ปรุงรสที่กลมกล่อม 
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 

เวลา ปิด เปิด 9.00 - 21.00 น. Food Panda, Grab และ Line Man 
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ช่วยประชาสัมพันธ์ ถ้าผ่านโควิดไปแล้วก็อยากให้ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร 
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5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
ลูกค้าให้การตอบรับดี มีลูกค้าประจำมาก โดยอยากให้คงปริมาณอาหาร และราคาเดิมไว้ 

แนวโน้มตอนนี้ลูกค้ามักจะซื้อใส่ถุงกลับบ้าน 
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

ปัญหาจากโควิดทำให้ลูกค้าน้อยลงและปัญหาเรื่องไม่มีที่จอดรถ 
 
ชื่อร้าน ข้าวขาหมู แป๊ะตี๋โภชนา 
1. ประวัติร้านค้า 

เปิดร้านมาแล้วนานกว่า 10 ปี เริ่มจากเป็นร้านอาหารจีนตามสั่ง โดยมีประสบการณ์เป็นกุ๊ก
ในร้านอาหารจีนมาก่อนแต่ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น จึงได้เลือกขายเมนูน้อยลงเป็นจำพวกข้าวขาหมู 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 
 

เมนูเด่น คือ ข้าวขาหมู เป็นขาหมูไร้มัน เพราะคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้า โดยจะตัดมันทิ้ง  
ให้หมด  
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 
 

เวลา ปิด เปิด 6.00 -14.30 น.  
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อยากให้รัฐเข้ามาช่วยดูแลการคิดค่าเข้าร่วมการขายออนไลน์ของพาทเนอร์ให้ไม่มาก
จนเกินไป หรือคล้าย ๆ โครงการคนละครึ่งก็ได้ ซึ่งทางร้านได้เข้าร่วมอยู่เพื่อช่วยลูกค้าอีกทาง 
 
5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ลูกค้าอยากให้เข้าร่วมขายออนไลน์ผ่านแอพต่าง ๆ แต่ทางร้านไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากมีการคิด
ค่าเข้าร่วมถึง 30% ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ทางร้านไม่สามารถคิดราคาอาหารเพิ่มในแอพได้
เนื่องจากเข้าร่วมโครงการหนูณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ตรึงราคาอาหารไว้ไม่สามารถเปลี่ยนได้  
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

ที่จอดรถหายากต้องอาศัยจอดริมฟุตบาท ช่วงกลางคืนไฟส่องทางไม่สว่างเพียงพอ ทำให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อย 
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ชื่อร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นต่อ 
1. ประวัติร้านค้า 

เดิมเป็นคนมีฝีมือทำอาหารอยู่แล้ว ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นี้ขายมา 2 ปี เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่คิดค้น
สูตรขึ้นเอง โดยการลองผิดลองถูก และปรับสูตรใช้เครื่องเทศ เครื่องตุ๋นยาจีน ปรับเรื่อยมาจนได้สตูร
ที่รสชาติดีจนเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นต่อ โดยที่มาของชื่อร้านได้จากชื่อเจ้าของร้านคือของสามีที่ชื่อว่า ต่อ 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ ก๋วยเตี๋ยวไก่ ให้ปริมาณอาหารมาก รสชาติอร่อย น้ำซุปเข้มข้น เน้นวัตถุดิบ
สะอาด สด ใหม่ทุกวัน  
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 

เวลา ปิด เปิด  9.00 – 14.00 น. หยุดวันศุกร์ ขายออนไลน์ผ่าน Grab และ Lineman 
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่ในการขายอาหาร เนื่องจากปัจจุบันเป็นการเช่าพ้ืนที่ร้านอีกที 
 
5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ลูกค้าให้การตอบรับดี ประมาณบ่ายสองก็ขายหมด ความต้องการของลูกค้าคือให้คงปริมาณ
และราคาเดิมไว้ 
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

ที่จอดรถไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องอาศัยจอดรถใกล้ ๆ ในที่จอดรถของ 7-11  
 
ชื่อร้าน แอบแซ่บ 
1. ประวัติร้านค้า 

เริ่มจากก่อนจะเกษียณอายุ 2 ปี ได้คิดว่าจะเปิดร้านส้มตำ เนื่องจากพื้นเพเป็นคนจังหวัด
อุดรธานี และชอบรับประทานอาหารจำพวก ส้มตำ ยำ จึงลองเปิดในบ้าน แต่มีปัญหาพ้ืนที่จอดรถ จึง
ได้ย้ายมาเช่าห้องทำร้านอาหาร แล้วเมื่อเกษียณแล้วจึงย้ายมาเปิดที่ตึกนี้ หลังจากนั้นก็ได้คิดเมนู 
ใหม ่ๆ โดยการลองทำรับประทานภายในครอบครัวก่อนออกนำมาขายจริง 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ ตำ 3 เหม็น ซึ่งมีส่วนประกอบได้แก่ ชะอม เม็ดกระถิ่น ปลาร้า และมะละกอ
ฝานเป็นเส้นบาง ๆ โดยได้นำเมนูนี้ไปประกวดในรายการ The dish เมนูทอง และได้ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการในรายการ 
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3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online)  
เวลา ปิด เปิด 11.00 – 20.30 ขายออนไลน์ผ่าน Food Panda และ Grab 

 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อยากให้ประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้ทางร้าน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้คนรู้จักมากขึ้น 
 
5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ลูกค้าต้องการเมนูใหม่ๆ ล่าสุดทางร้านได้ทำเมนู ไก่อบโอ่ง จำหน่ายและต้องการที่จอดรถ
โดยทางร้านกำลังคิดหาที่จอดรถฟรีให้บริการ 
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

ปัญหาที่จอดรถ ซึ่งต้องจอดริมถนน หรือต้องไปจอดที่ แฮปปี้อเวนิว สรงประภา ซึ่งจะถูกคิด
ค่าบริการ 
 
ชื่อร้าน Mabuba Halal Food 
1. ประวัติร้านค้า 

เปิดกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2545 (19 ปี) โดยตั้งชื่อร้านตามชื่อคุณแม่ ซึ่งเป็นชายไทย-ปากีสถาน 
เดิมเริ่มขายโรตีข้าวแกงถาด ข้าวหมกไก่ และซุปเนื้อ แล้วปรับเพิ่มเมนูจนเป็นเมนูในปัจจุบัน 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 
 

เมนูเด่น คือ ข้าวหมกไก่ ใช้พริกเขียว ปรุงน้ำจิ้มรสเปรี้ยว หวาน เน้นใช้วัตถุดิบดี สะอาด 
เครื่องเคียง น้ำพริกแกงจะทำเองทุกอย่าง เจียวหอมเอง ส่วนเมนูอื่น ๆ ที่รับประทานคู่กับโรตี ทาง
ร้านจะทอดโรตีด้วยน้ำมันน้อย แต่ยังคงความกรอบของแป้ง โดยแป้งจะมีลักษณะบางกรอบคล้ายครัว
ซอง ทำให้จะใช้เวลานาน 
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online)  

เวลา ปิด เปิด 10.00 – 17.00 หยุดวันอาทิตย์ ขายออนไลน์ผ่าน LaLaMove, Grab, Line 
Man, GoJek และ Robinhood 
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อยากให้ช่วยโดยเฉพาะช่วงโควิดตอนนี้ ขายได้ลดลงมากทำให้รายได้ท่ีได้รับไม่พอกับรายจ่าย  
 
5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ลูกค้าอยากได้เมนูทะเล 
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6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

ที่จอดรถไม่เพียงพอ อยากให้มีการจัดระเบียบจะได้จอดได้เพิ่มขึ้น อยากให้ทุกร้านต้องไดร้ับ
การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองเรื่องความสะอาด การกำจัดน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน หรือให้ ก.ท.ม. 
ออกระเบียบให้ผ่านข้อกำหนดก่อนอนุญาตให้เปิดร้าน 
 
ชื่อร้าน แม่สมหมาย ข้าวมันไก่ ผัดไทย หอยทอด 
1. ประวัติร้านค้า 

เดิมขายเฉพาะผัดไทย หอยทอด เปิดร้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (18 ปี) ขายด้วยรถเข็นหน้ากรม
ทหาร ชื่อร้านผัดไทยในตำนาน (จ่าหน่อง) ตามชื่อของสามี จากนั้นได้ย้ายมาขายในตึกแถวนี้ เน้นขาย
ในราคาถูก รสชาติอร่อย ให้ปริมาณมาก 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่าง ๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ หอยทอด ที่มีลักษณะแป้งบางกรอบ กรอบนาน วางซ้อนกัน จนลูกค้าบางคน
เรียนหอยทอดคอนโด หอยแมลงภู่ใช้ตัวใหญ่และสด สะอาด นอกจากหอยทอดยังมีผัดไทย รสชาติ
เข้มข้น ซึ่งน้ำผัดไทยเป็นสูตรนำผัดไทยโบราณที่ใช้น้ำมะขามเปียก และยังมีข้าวมันไก่ ที่ใช้ข้าวหอมมะ
ลีอย่างด ีหุงด้วยน้ำมันไก่อย่างเดียว ให้หอม นุ่ม  
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 

เวลา ปิด เปิด 9.00 – 15.00 น. หยุดวันศุกร์ ขายออนไลน์ผ่าน Robinhood 
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แอพขายของออนไลน์ที่ไม่คิดค่าบริการ 
 
5.แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 

ต้องการอาหารอร่อย สะอาด ปริมาณเยอะ ราคาเหมาะสม 
 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของ 
ก.ท.ม. 

ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 
 
 
 



97 
 

ชื่อร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา (เจ้าเก่า รสเด็ด) 
1. ประวัติร้านค้า 

ขายมานานราว 30 กว่าปี เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยา มีรสชาติน้ำตกที่เข้มข้น สูตรดั้งเดิม
เป็นของคนในครอบครัวอยู่แล้ว ปัจจุบันถ่ายทอดต่อให้ลูกเป็นรุ่นต่อไป 
 
2. อาหารที่เป็นจุดเด่น/สูตรต่างๆ (ถ้าบอกได้) 

เมนูเด่น คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยา (น้ำตก) เป็นน้ำข้น เน้นวัตถุดิบอย่างดี และรสชาติ
เข้มข้น มีทั้งหมูและเนื้อ ให้ปริมาณมาก ราถาถูก และยังมีขนมถ้วยซึ่งทำเอง เน้นรสชาติหอมหวาน
จากใบเตย 
 
3. การให้บริการ (เวลา ปิด เปิด, online) 

เวลา ปิด เปิด 8.00 – 17.00 น. ขายออนไลน์ผ่าน Food Panda และLine Man  
 
4. ความต้องการสนับสนุนจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านและอาหาร และการเดินทางที่สะดวกสบาย 
 
5. แนวโน้มผู้บริโภค และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ต้องการความหลากหลายของเมนู เช่น อยากให้มีเมนูหม้อไฟ 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาร้าน ให้เป็นถนนสายอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ 
ก.ท.ม. 

มีปัญหาเรื่องท่ีจอดรถ 
 

1. ย่านเมืองเก่า   
 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟูด ย่านเมืองเก่า   
 การนำเสนอในส่วนนี ้มุ ่งนำเสนอแนวทาง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที ่ยวสายอาหาร      
สตรีทฟูด ย่านเมืองเก่ากรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ได้แก่ ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 สามารถที่จะกำหนดเส้นทางสตรีทฟูดย่านกรุงเก่า ได้ดังนี้  
 เส้นทางสตรีทฟูด “ย่านกะดีจีน” กำหนดจุดเริ ่มต้น ได้แก่ (1) วัดประยุรวงศาวาส เป็น
จุดเริ่มต้น เส้นทางสตรีทฟูด สามารถกำหนดเริ่มต้น ได้คือ (1) ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส (2) ชุมชนกุฏี
จีน (3) ชุมชนวัดกัลยาณ์ (4) ชุมชนกุฏีขาว (5) ชุมชนโรงราม และ (6) ชุมชนบุปผาราม  
 เส้นทางสตรีทฟูด “ย่านวังเดิม” สามารถกำหนดได้ คือ (1) ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม (2) 
ชุมชนปรกอรุณ (วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร) (3) ชุมชนวัดเครือวัลย์ (4) ชุมชนวัดนาคกลาง 
(5) ชุมชนวัดหงส์ (6) ชุมชนต้นสน  
 เส้นทางสตรีทฟูด “ย่านวังหลัง” สามารถกำหนดได้เริ่มต้นได้ คือ  (1) ชุมชนวัดสุวรรณาราม 
(2) ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส (3) ชุมชนวัดระฆัง (4) ชุมชนตรอกวังหลัง (5) ชุมชนสันติสุข  
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 รายละเอียดจะนำเสนอตามลำดับในการเข้าถึงพ้ืนที่ มีดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 สถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะสายหลัก 
 

 จากภาพที่ 4.1 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งเป็นขนส่งสาธารณสายหลัก 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ด ินสถานีอิสรภาพ เพื ่อเข้าถึงพื ้นที ่ เส ้นทางสตรีทฟูดย่านเมืองเก่า ด้วย
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ หรือรถแท็กซ่ี เพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่เส้นทางสตรีทฟูดย่านกะดีจีน  

 

 
 

ภาพที่ 4.2 วัดกัลยาณมิตรจุดเริ่มต้นเส้นทางสตรีทฟูด ย่านกระดีจีน 
 
 จากภาพที่ 4.2 นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนตร์ส่วนบุคคล มาจอดที่สถานที่จอดรถวัด
กัลยาณ์เพื่อเข้าถึงพื้นที่เส้นทางสตรีทฟูดย่านกะดีจีน ซึ่งการนำรถยนตร์ส่วนบุคคลเข้าจอดที่สถานที่
จอดรถของวัดกัลยาณ์นั้นมีค่าบริการ 20 บาท  
 
 จุดเริ่มต้นเส้นทางสตรีทฟูดย่านกะดีจีนจีนโดยเริ่มที่  
 (1) ชุมชนวัดกัลยาณ์ สามารถที่จะทำกิจกรรมสำคัญ คือ ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อ
โต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเป็นจำนวนมาก เมนูอาหารที่เป็น
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ที่รู้จักมีชื่อเสียง คือ “ขนมจีบเฮียเสก” นักท่องเที่ยวสามารถสั่งรับประทานขณะเดินสัมผัสวิถีชีวิต 
ริมสายน้ำได้เลย 
 (2) ชุมชนกุฏีจีน เป็นชุมชนที่มีชื ่อเสียง มีโปสซางตาครู๊ตที่สวยงาม ภายในโบสถ์มีศิลป
สถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม เมนูอาหารที่แนะนำคือ “ขนมจีนแกงไก่ขั้ว” นักท่องเที่ยวสามารถนั่ง
รับประทานที่ร้าน สัมผัสแรงลมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เย็นสบาย ลิ้มรสชาติขนมจีนแกงไก่ข้ัว เมนูอาหาร
ท้องถิน่ของชาวโปรตุเกต เป็นอาหารท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรสชาติอร่อย  
 (3) ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส  สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางย่านกะดีด้วยเช่นกัน 
โดยนำรถยนตร์ส่วนบุคคลจอดท่ีสถานที่จอดรถของทางวัด 
 เริ ่มทำกิจกรรมที่ว ัดประยุรวงศาวาส ด้วยการเคารพสักการะสิ ่งศักดิ ์ พระประธานใน  
พระอุโบสถ มีพระพุทธรูปปางค์มารวิชัย ซึ่งเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
เป็นจำนวนมาก  มีพระบรมมหาธาตุเจดีย์ ซึ ่งเป็นเจดีย์ขาวที ่ได้ขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มี
พระพุทธรูปที่ประเมินค่ามิได้มากมายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่พระบรมมหาธาตุเจดีย์  
 _____   
 
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเดินทางไปบริโภคของผู้บริโภค ทั้ง 3 เส้นทาง 
 การนำเสนอในส่วนนี้มุ ่งนำเสนอ แนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเดินทางไป
บริโภคของผู้บริโภค ทั้ง 3 เส้นทาง ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  
ข้อมูลพื้นฐานเส้นทางสายอาหารสตรีทฟูดย่านกรุงเก่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 การนำเสนอ Storyboard ในส่วนนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน Baseline data ของเส้นทาง
สายอาหารสตรีทฟูด ย่านวังหลัง ย่านวังเดิม และย่านกะดีจีน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว   
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 4.13.1 เส้นทางสายอาหารสตรีทฟูด ย่านกะดีจีน 
 

ประเภทคาว 

 
ประเภทหวาน 

 
  
 
 

1 • ร้านสองย ามะม่วงซิ่ง สาขากุฎีจีน  "ย าปูม้า"

2 • ร้าน Sawaddee ป้าแจ๊ว  "ขนมจีนแกงไก่ค่ัว"

3 • ร้านข้าวหมูแดงป้าแมว  "ข้าวหมูแดง" 

4 • ครัวยิ้มแย้ม "ปลากะพงทอดน้ าปลา"

5 • ร้านเขียง  "ข้าวกะเพราโคตรเจ้าสมุทร"

6 • ร้านโนรียะห์ "ซุปเปอร์ตีนไก"่

7 • ร้าวข้าวแกงบุพเฟ่ 20 บาท "น้ าพริกกะปิ" 

8 • ร้านส้มต าไก่ย่าง  "ปากซอย สน.บุบผาราม"  "ต้มแซบ"

9 • ร้านขนมจีบต้มเฮียเสก "ขนมจีบหมูดั้งเดิม"

10 • ร้านบ้านสกุลทอง "สตูว์ไก"่

1• ร้านขนมฝรั่งกุฎีจีน "ขนมฝรั่งกุฏีจีน"

2• ร้านไข่มุกบาทเดียว "ชาไข่มุก"

3• ร้านธนูสิงห์ (Thanusingha) "ชาไทย"

4• ร้านกาแฟ (ซอยโรงพักบุปผาราม) "กาแฟเย็น

5• ร้านขนมใส่ไส้–ข้าวต้มมัด (ชุมชนบุปผาราม) "ขนมใส่ไส้" 

6• ร้านเฮโลนมสด (ชุมชนกุฏีจีน) "ซาโมซ่าไส้กล้วย"

7• ร้าน WINDOW "สละลอยแก้ว" 

8• ร้านป้าอัมพรรณ "ขนมก๋วยตั๊สฟายสับปะรด"

9• พิพิธภัณฑ์กุฏีจีน "ขนมปังสัพแหยก"

10• ร้านบัวลอยญวน "บัวลอยญวน"
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 4.13.2 เส้นทางสายอาหารสตรีทฟูด ย่านวังเดิม  
 
ประเภทคาว 

 
ประเภทหวาน 

 

1 • ร้าน 342 Bar (อรุณราม 18) "ปีกไก่ BBQ"

2 • ร้านมุ่ยหลี ข้าวมันไก่ไหหล า (กองทัพเรือ) "ข้าวมันไก่"

3 • Green Leaf (กรีน ลีฟ) "ต้มย าปลา"

4 • สุภัทรา ริเวอร์เฮ้า "ข้าวผัดสับปะรด"

5 • สราญจิต (SARAN CHIT RESTAURANT) "แกงคั่วหอยขม"

6 • เปิ้ลก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย (หลังวัดอรุณ) "ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย"

7 • ระฆังโภชนาซีฟู้ดส์ (RakangPochana Seafood) "อาหารทะเล"

8 • ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา “ลุง” (ตรงข้ามวัดเครือวัลย์) "เส้นเล็กแห้ง"

9 • ใสสะอาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ าใส (ใกล้วัดอรุณ) "เส้นเล็กน้ าใส"

10 • ฮาวา (HAWA) (หลังวัดอรุณ)  "ข้าวผัดโบราณ"

1• A Day in Summer (อะเดย์ อิน ซัมเมอร์) "วาฟเฟิล"

2• สาลี่ทิพย์ "ข้าวเหนียวมะม่วง"

3• KINNAM KINNOM (กินน้ า กินหนม)(วัดอรุณ) "โทสต์สตรอเบอรี่"

4• เปิ้ลก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย หลังวัดอรุณฯ (สลิ่ม)

5• เจ๊ลี้ทับทิมกรอบ วัดอรุณ (ทับทิมกรอบ)

6• ร้านขนมเบื้อง วัดอรุณ วัดอรุณ (สน.บางกอกใหญ่) "ขนมเบื้อง"

7• ร้านกาแฟร่ ารวยวังหลัง (Rumruay Cafe) (ใกล้วัดระฆัง) "กาแฟ" 

8• ร้านออน ติมไข่แข็ง ""ไอศครีมไข่แข็ง"

9• ร้าน Caim Back Home  "ชีสเค้กหน้าไหม้"

10• ร้าน Annaball Cafe "บราวนี" 
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 4.13.3 เส้นทางสายอาหารสตรีทฟูด ย่านวังหลัง  
 

ประเภทคาว 

 
ประเภทหวาน 

  

1 • Peanocchio "ข้าวหน้าสเต็กหมู

2 • Say Hi ท่าเรือวังหลัง "ซาชิม"ิ

3 • ครัวสุวรรณาอาหารไทย  อาหารเวียดนาม "ข้าวหมูกรอบ"

4 • คุณแดงก๋วยจั๊บญวณ "ก๋วยจั๊บญวณ"

5 • โจ๊กเจ้าเก่า เฮียเกรียง ท่าน้ าศิริราช "โจ๊กหมูสับ"

6 • ปอเปี๊ยะสดเฮียใบ้ ศิริราช  "ปอเปี๊ยะสด"

7 • ย าวุ้นเส้นโบราณ วังหลัง "ย าวุ้นเส้นโบราณ"

8 • ส้มต ายุพิน "ส้มต า"

9 • หมูทอดชาววัง ศิริราช "หมูทอด"

10 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายแก่ "ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ าตก"

1• BOBAR "ชานมไข่มุก"

2• Quickly  Coffee Tea "โกโก้เย็น"

3• ขนมครกนายภา ศิริราช วังหวัง "ขนมครกไส้เผือก"

4• ขนมครกสิงคโปร์ OK วังหลัง "ขนมครกใบเตย"

5• แม่พิมพ์ใจ "ขนมตะโก้กะทิสด"

6• ร้านขนมถั่วแปบ  "ขนมถ่ัวแปบ"

7• ร้านขนมถังแตกป้าติ๋ม ท่าน้ าศิริราช "ขนมถังแตกไส้ข้าวโพด"

8• วังหลังเบเกอรี่ "ขนมปังไส้แฮม"

9• ร้าน Maru Waffle "วาฟเฟิลฮ่องกงไอศครีม"

10• ทับทิมกรอบวังหลัง "ทับทิมกรอบ" 
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2. เส้นทางอาหารสายลาดปลาเค้า  
 

 
 
3. เส้นทางอาหารสายสายไหม 
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4. เส้นทางอาหารสายสรงประภา 
 

 
 

2. บทวิจารณ์ อาหาร 
ผัดไทย 
ผัดไทยไฟทะลุ 
(Michelin Star 2019) 

สั่งผัดไทยไฟทะลุออริจินัล รสชาติแบบผัดไทยสไตล์จีน ไม่โดดเด่น 
ไก่ย่าง อบ นุ่มจนเปื่อย เทคนิค Confit ในน้ำมัน 

ผัดไทยนาวา ไม่อร่อย 
ผัดไทยร้านข้างทาง ไม่อร่อย 
วรรณผัดไทย รสชาติดี กลมกล่อม ผัดไทยโบราณ หอมกลิ่นน้ำมันหมู กลิ่นถั่วลิสงคั่ว

และรสมะขามเปียก เส้นมีความเหนียวนุ่มพร้อมผักเคียงครบเครื่อง ผัด
ไทยรสชาติดีสามรส รสเหมือนผัดไทยโบราณ หอมน้ำมันหมู ถั่วลิสงคั่ว 
ครบเครื่อง ร้านนี้เปิดประมาณ 17.00 น. วันเปิด-ปิดไม่ได้สอบถาม 
ลูกค้ามาต่อคิวตั้งแต่ร้าน 

ผัดไทย-หอยทอด ซอย
วงศ์ภักดี เทเวศร์ 

รสชาติไม่ดั้งเดิม 

ผัดไทยนิวซีแลนด์ ไม่อร่อย เส้นแห้ง  
จวง ผัดไทย (ไม่ใส่ผงชู
รส) รถเข็น 

รสชาติอ่อน 

ทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี ผัดไทยรสชาติเค็ม หวาน จัด ไม่มีเสน่ห์ของผัดไทย บรรยากาศร้านดี
ตรงตามมาตรฐานร้านอาหารทุกอย่าง  

ผัดไทยเจ้าเก่าลุงภา รสชาติพอใช้ได้ เส้นแห้ง 
ผัดไทย รถเข็น ริมถนน
อิสรภาพ 

ไม่อร่อย เส้นผัดกับสีซอสเย็นตาโฟ  
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ผัดไทย PAD THAI 
STUDIO 

ผัดไทยรสชาติดี เส้นนุ่ม ไม่แห้ง ร้านบรรยากาศดี 

ผัดไทย อนามัย (รถเข็น) ไม่อร่อย เปรี้ยวโดด 
บ้านผัดไทย  เส้นนุ่ม รสชาติออกเปรี้ยวไปเล็กน้อย โดยรวมพอใช้ 
ผัดไทย-หอยทอดแม่
สมนึก  

ผัดไทยเส้นสีซอสเย็นตาโฟ รสชาติใช้ได้ 

ร้านผัดไทยโบราณ ไม่อร่อย รสเปรี้ยวโดด 
ร้านกวยเตี๋ยว-ผัดไทย 
ยอดพิมานใกล้ท่าเรือ
ข้ามไปวัดกัลยา 

ผัดไทยรสชาติใช้ได้ เส้นเหนียว  

ร้านอาหารตามสั่ง ผัด
ไทย 

เส้นแข็ง น้ำปรุงยังไม่เข้าเนื้อ รสชาติหวาน-เปรี้ยว ยังไม่กลมกล่อม 

ผัดไทยคิคุย่า ไม่อร่อย เส้นแห้ง 
ผัดไทยเยาวราช  
สูตรดั้งเดิม ร้านรถเข็น 

เป็นผัดไทยแบบโบราณ รสชาติพอใช้ได้ 

 
หอยทอด 
แดงราชาหอยทอด สั่งหอยทอด ออส่วน รสชาติดีกลมกล่อม แป้งกรอบพอใช้ได้ หอยมีรส

หวาน  
ผัดไทย-หอยทอดแม่
สมนึก  

แป้งหอยทอดยังไม่ค่อยกรอบ รสชาติใช้ได้ 

ผัดไทย-หอยทอด 
ซอยวงศ์ภักดี เทเวศร์   

หอยทอดแป้งยังไม่กรอบและอมน้ำมัน รสหอยจืด 

นายหมง หอยทอด หอยทอดรสชาติดีแต่น่าจะชูรสเยอะน้ำมันนองก้นจานเล็กน้อยแป้งกรอบดี
ซอสพรืกไม่อร่อย อีกจานออส่วนไม่อร่อยเลยเหมือนกอยนางรมผัดไข่ สรุป
แล้ววัตถุดิบไม่สดหอยทั้งสองอย่าง 

 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 
แดงราชาหอยทอด รสชาติกลมกล่อม เส้นใหญ่ไม่เป็นก้อน ทานกับซอสพริกศรีราชาเข้ากัน

ดี 
คั่วไก่ป้าเพียร อร่อยพอใช้ได้ ห่อกลับมาทานแช่ตู้ เอามาอุ่นแล้วรสชาติเปลี่ยน มีแต่รส

ขม 
คั่วไก่ เย็นตาโฟ เสา
ชิงช้า  

รสชาติธรรมดาไม่โดดเด่น  

คั่วไก่-ผัดหมี่ซั่ว-ผัด
โซบะ ลุงอ้วนเจ้าเก่าวัด

คั่วไก่รสชาติธรรมดา เส้นหอมกลิ่นกระทะ  
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มังกร ศูนย์อาหารตลาด
พลู 

 
ข้าวมันไก่ 
ข้าวมันไก่ตอน ตรงข้าม
อู่รถเมลล์สาย 53  

เนื้อไก่นุ่มมากแม้เป็นส่วนของอกไก่ รสชาคิดี ข้าวหอมนุ่ม น้ำซุปมีเลือด
ไก่เหมือนเยลลี่  
 น้ำจิ้มสไตล์จีน 

Ai ching ข้าวมันไก่ 
(อ้ายฉิง) 

รสชาติดีไก่นุ่มมาก สูตรไหหลำ บรรยากาศร้านด ีตกแต่งสวยงาม 

ข้าวมันไก่ไหหลำ 
เจ๊หยง ศาลเจ้าพ่อเสือ 
(เจ้าเก่า 2513) 

ข้าวไม่นุ่ม ไก่มีรสหวาน น้ำจิ้มหวาน 

ข้าวมันไก่เจ๊เย็น ไม่อร่อย  
ข้าวมันไก่ตลาดพลู ไม่อร่อยข้าวแข็ง 
ข้าวมันไก่ตอน ร้าน
รถเข็น 

ข้าวและไก่พอใช้ได้ น้ำจิ้มรสหวานไป 

 
ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ-ข้าวขาหมู 
ศิริพรโภชนา  น้ำราดไม่อร่อย 
ข้าวหมูแดง นายชุนเยื้องศาลาว่า
การ กทม 

หมูนุ่มหวาน น้ำราดอร่อย 

ข้าวหมูแดง แปลงนาม ซื้อหมูแดงกับน้ำราดมาจัดเอง อร่อยหมูแดงเครื่องหมักซึม
เข้าเนื้อหอม นุ่มฉ่ำ น้ำราดอร่อยกินกับซีอ๊ิวพริกดองเข้ากันดี
ไม่เลี่ยน 

ข้าวหมูแดงหมูกรอบลูกสาวนายอ้า 
ศูนย์อาหารตลาดพลู 

ไม่โดดเด่น  

ข้าวหมูแดงสีมรกต ซอยสุกร 1 ธรรมดา  
ร้านบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้ง –หมูแดง
อบน้ำผึ้ง  

ไม่อร่อย น้ำราดรสชาติเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้น 

ป้าแสงข้าวหมูแดงตลาดพลู ข้าวหมูแดงน้ำราดออกหวาน หมูแดงรสจืดไม่หวาน 
หมูกรอบรสชาติดี กรอบ 

ร้านก๋วยจั๊บนายเอ็ก 
กินข้าวหมูแดง-หมูกรอบ 

ข้าวหมูกรอบ หมูแดง รสชาติธรรมดา  

ลืมถ่ายรูปป้ายร้านขายข้าวหมูแดง  
หมูกรอบ เยาวราช 

หมูแดงหมูกรอบยังไม่อร่อยแต่น้ำราดรสชาติใช้ได้ 
ขาหมูพะโล้พอใช้ได้ไม่โดดเด่นอะไร 

ขาหมูแม่เล็ก ร้านรถเข็น ขาหมูเค็มมาก  
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ก๋วยจั๊บโรงหนัง (อ้วนโภชนา) ข้าวหมูกรอบ หมูกรอบรสชาติดี ไม่มีน้ำราด  
 
 
ผัดซีอ้ิว-ราดหน้า 
ร้านสีฟ้า สยามสแควร์ รสชาติพอใช้ได้ 
เจ้อ้วน ราดหน้ายอดผัก แยก
เฉลิมบุรี 

เส้นไม่หอม น้ำราดหน้าหวานโดด ไม่อร่อย 

มณฑนาโภชน์ ราดหน้าหมู เส้นใหญ่เหนียวบางหอมกลิ่นกระทะ น้ำราดหน้า
หอม รสชาติดี หมูนุ่ม 
ราดหน้าทะเล เส้นหมี่กรอบไม่เหม็นหืน กรอบ น้ำราดหน้า
รสชาติดี อร่อย 
ผัดซีอิ๊วหมู เส้นใหญ่บางเหนียวหอมซอสผัดกับกระทะ ผักกรอบ 
หมูนุ่ม รสชาติดี 

ราดหน้าท่งฮ๋ว เจ้าเก่าพลับ
พลาไชย 

เส้นเปื่อย น้ำราดหน้ารสหวาน-เค็มจัด หมูยังไม่นุ่ม 

ราดหน้ายอดผักสูตร 40ปี  ราหน้าหมูนุ่ม เส้นนุ่ม ส่วนผัดซีอ้ิวเส้นหมี่รสชาติธรรมดา ผักสด
กรอบ 

 
ก๊วยเตี๋ยว-เย็นตาโฟ-กวยจั๊บ 
ร้านอายต ี เส้นเล็กต้มยำมะนาวสด ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี รสชาติดี เส้น

นุ่ม 
ข้าว + แกงเขียวหวาน รสชาติพอใช้ได้ บรรยากาศร้านดี 

เจ้กุง บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 
ชุมชนเจริญไชย 

เส้นบะหมี่อร่อย เหนียวนุ่ม รสชาติดี น้ำซุปหอม 

ร้านเตี๋ยว ยอดพิมานใกล้ท่าเรือ
ข้ามไปวัดกัลยา 

กวยเตี๊ยวต้มยำรสชาติไม่โดดเด่น หอยไม่สดรสเค็ม 

ตี๋เย็นตาโฟรสเด็ด สี่แยกรพ.ศิริ
ราช 

ไม่อร่อย 

ลุงวรรณเย็นตาโฟ  เป็นแบบโบราณ ร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี น้ำซุปรสชาติดี
ไม่ต้องปรุงเพ่ิม  
หมูแดงอร่อยนุ่มหวาน 

ก๋วยจั๊บโรงหนัง (อ้วนโภชนา) น้ำซุปมีรสเผ็ดพริกไทย เครื่องในรสชาติดีไม่คาว  
ก๋วยเตี๋ยวปู 2491  
ปากซอยผลิตผล สำเพ็ง 

บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงปู รสชาติธรรมดา 

โภชนาสยาม (ก๋วยเตี๋ยวปลาด๊อก
เตอร์) ปอเปี๊ยะสด 

ไม่อร่อย น้ำซุปเค็มมาก 
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หมูสะเต๊ะ 
หมูสะเต๊ะแปลงนาม หมูสะเต๊ะแปลงนามอร่อยแต่น้ำจิ้มออกหวานเล็กน้อยรสชาติกลิ่นยังเป็น

แบบดั้งเดิมหมูนุ่มหอมกะทิปัญหาคือกว่าจะได้กินยากมาก ขายเฉพาะ
ศุกร์,เสาร์หลัง17.30วันอาทิตย์เปิดช่วงเช้าตอนบ่ายไม่ถึง5โมงก็หมดแล้ว 
ทุกครั้งคิวยาวถ้าจะนั่งทานต้องเป็นช่วง1ทุ่มไปแล้วถึงจะหมดคิว วันที่ไป
ซื้อโทรจองล่วงหน้าแล้วยังต้องนั่งรออีกเกือบ1ชั่วโมง(คิวที่5) 

ราดหน้ายอดผักสูตร 
40ปี  

หมูสะเต๊ะรสชาติพอดี ส่วนน้ำจิ้มกลิ่นเครื่องแกงมัสมั่นแรง รสหวานไม่
มาก 

หมูสะเต๊ะ ชองก่ี หมูสะเต๊ะหวาน น้ำจิ้มหวาน อาจาดเจือจาง 
ร้านเจ๊เอ็ง หมูสะเต๊ะ
ห่อใบตอง 

หมูสะเต๊ะนุ่มหอมกะทิ รสพอดี น้ำสะเต๊ะหอมเครื่องแกงมัสมั่นรสชาติ
หวานกำลังดีมีขมปลายๆ จากเครื่องเทศ ครบเครื่อง 

หมูสะเต๊ะรสเด็ด 
เทเวศร์ ใก้ลตลาดรวม
ยาง 

หมูแห้ง ไม่นุ่ม น้ำจิ้มสะเต๊ะธรรมดา ไม่อร่อย 

 
ปอเปี๊ยะสด-ปอเปี๊ยะทอด 
ปอเปี๊ยะสด รถเข็นคุณป้า อร่อย น้ำราดมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยจากมะขามเปียก 

ทานแล้วไม่เลี่ยน เครื่องเคียงครบ 
ร้านสีฟ้า สยามสแควร์ ไม่อร่อย 
เจ๊เล็ก ปอเปี๊ยสดหน้าปู น้ำราดธรรมดา 
ป่อเปี๊ยะทอด รถเข็นหน้าร้านก๋วยเตี๊ยวเรือ 
เพาะช่าง 

ไม่อร่อย 

หลีเฮง น้ำราดไม่อร่อย 
ร้านสวีท  ตรงข้ามรร.เพาะช่าง พาหุรัด แผ่นแป้งแข็ง เครื่องห่อแข็ง ไม่อร่อย 
ร้านรถเข็น ปากซอยสุกร 1 ไม่อร่อย 
ร้านรถเข็นคุณลุง เยาวราช รสชาติแบบโบราณ น้ำราดป่อเปี๊ยะอร่อย เครื่อง

เคียงครบ 
โภชนาสยาม (ก๋วยเตี๋ยวปลาด๊อกเตอร์)  
ปอเปี๊ยะสด บางลำพู 

ไม่อร่อย  

ปอเปี๊ยะสดขาหมู วงเวียนเล็ก รถเข็น น้ำราดป่อเปี๊ยะรสชาติดี แบบดั้งเดิม ขาหมูพะโล้
รสชาติดี 
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ข้าวเหนียวมะม่วง 
ร้านสีฟ้า สยามสแควร์ ข้าวเหนียวหวานเกินไปและไม่หอมกะทิ 
เจ๊แป๊ว มะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมูนหวานเกินไปเม็ดข้าวยังไม่นุ่มถึงข้างใน 
ข้าวเหนียวมะม่วงป้าเล็ก-ป้าใหญ่ วง
เวียน 22 

ข้าวเหนียวค่อนข้างเละและหวานมาก  

ข้าวเหนียวมะม่วง ข้างศาลเจ้าพ่อเสือ ข้าวเหนียวรสหวานพอดี หอมมะพร้าว  ข้าวนุ่มพอดี 
ร้านก.พานิช เม็ดข้าวเหนียวสุกสวย แต่ไม่หอมกะทิ 
แม่เช็ง อร่อยพอใช้ได้ แต่รสหวานไป 
ร้านสุภาพข้าวเหนียวอร่อย ตลาด
พรานนก 

ข้าวเหนียวนุ่มแต่รสหวานเกินไป 

ข้าวเหนียวมะม่วง สาลี่ทิพย์  ข้าวเหนียวเม็ดสวย นุ่ม รสชาติหวานพอดี อร่อย 
ข้าวเหนียวแม่ธันยมัย ตลาดวงเวียน
ใหญ่  

ข้าวเหนียวยังไม่นุ่มและหวานมาก 

ข้าวเหนียวแม่ทองย้อย  ข้าวเหนียวทุเรียนและข้าวเหนียวหน้าสังขยาพอใช้ได้ 
ส่วนหน้าปลาแห้งรสชาติเค็มและหวานมากไปหน่อย 

ร้านข้าวเหนียวมะม่วงลุงเปี๊ยก ข้าวนิ่มมากค่อนไปทางเละและรสชาติหวานมาก 
 
ขนมไทย-ขนมหวาน 
บัวลอยเกตุแก้ว แป้งบัวลอยเปื่อยนิ่ม รสชาติพอใช้ 
ร้านก.พานิช สั่งขนมชั้น ตะโก้ ขนมถ้วยตะไล เป็นกล่อง ใช้ภาชนะบรรจุดี 

รสชาติยังไม่อร่อย 
ขนมเบื้องไทย ไม่อร่อยแป้งเหนียว 
บัวลอยกะทิสด ไม่อร่อยแป้งไม่สุกถึงข้างในมีรสขมเล็กน้อย 
ร้านขนมไทย คิคุย่า ขนมตะโก้กระทง รสชาติดี ส่วนใหญ่รับมาขาย ขนมอ่ืนๆ รสชาติ

ธรรมดา 
ร้านขนมไทย ปากคลอง ตะโก้รสชาติพอใช้ได้ ส่วนขนมอ่ืนๆ ธรรมดา 
สุขนิยม ขนมครกสิงคโปร์   ขนมครกสิงคโปร์และขนมตาลก้นกรอบหอมลูกตาล หวานพอดี 

นุ่มอร่อย  
สรินทร์ทิพย์ ขนมเบื้องไทย
ตลาดพลู 

แป้งกรอบ รสชาติธรรมดา  

ร้านขนมหวานตลาดพลู ไม่มี
สาขา 
ขนมหวานไทย 

อร่อยทุกอย่าง ซื้อขนมชั้น บ้าบิ่น ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง ตะโก้ กลับ
บ้าน 

บัวลอยยายหลิม 
อยู่ข้างร้านวรรณผัดไทย 

น้ำกะทิหอมมัน ใช้กะทิค้ันเอง จากการสอบถาม แป้งบัวลอยนุ่ม
พอดี 
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แม่ฉลวย ขนมเบื้องไทย
โบราณ บางลำพู 

แป้งกรอบ ไส้กุ้งรสชาติดี 

ขนมไข่ราชวงศ์ รสชาติดีไม่แห้ง เทียบเคียงกับ ขนมไข่ โบราณเตาถ่านได้ 
ขนมเบื้อง เยาวราช 
ลืมถ่ายร้าน 

แป้งกรอบแต่ไส้ไม่อร่อย 

ขนมไข่ โบราณเตาถ่าน ตรอก
สำเพ็ง ข้างคิคุย่า 

รสชาติดี ไม่แห้ง เก็บไว้ในตู้เย็นได้ รสชาติและเนื้อสัมผัสยังคงเดิม 

ขนมไทย หาบเร่ ตรอกวานิช 
1 สำเพ็ง 

รสชาติพอใช้ได้  มีขนมที่หาทานยากขาย ได้แก่ ขนมขี้หนูและ
ขนมเกสรลำเจียก  

 
ปลาหมึกย่าง 
ร้านปลาหมึกย่าง รถเข็น  
ย่านคิคุย่า สำเพ็ง 

ราคาไม้ละ 80 บาท น้ำจิ้มซีฟูดจัดจ้าน แต่ราคาแพงไป 

น้องชมจับหมึกย่าง ในศูนย์อาหาร
ตลาดพลู 

ปลาหมึกไม่สด น้ำจิ้มรสธรรมดา 

ร้านปลาหมึกย่าง ข้างผัดไทย
เยาวราช  
สูตรดั้งเดิม ร้านรถเข็น ซอยแปลง
นาม 

ปลาหมึกสด น้ำจิ้มเด็ด ใช้ได้  

ร้านส้มตำ-ไก่ย่าง 
ร้านลาบอรณี 2531 สั่งตำไทยปู ตำไทย ลาบปลาดุกและลาบหมู แบบห่อกลับบ้าน รสชาติดีทุก

อย่าง ทิ้งไว้นานไม่เซ็ง รสดั้งเดิม เปิดมาหลายปี ร้านติดริมถนนใหญ่ 
ร้านส้มตำ รถเข็น   สั่งข้าวเหนียวไก่ย่าง ตำปูปลาร้า ห่อกลับบ้าน รสชาติเปลี่ยน ไม่อร่อย ทิ้ง

ไว้แล้วส้มตำเซ็ง 
ร้านเจ๊เอ็ง หมูสะเต๊ะ
ห่อใบตอง 

สั่งส้มตำไทยไข่เค็ม ห่อกลับบ้าน รสชาติยังคงอร่อย  

ร้านลาบอุบล  ส้มตำไทยปู รสชาติธรรมดาไม่โดดเด่น ไก่ย่างเนื้อแห้ง น้ำจิ้มธรรมดา 
ร้านส้มตำไก่ย่างริม
คลอง ตรงข้ามอู่รถ
เมลล์สาย 53 

ส้มตำไทยไข่เค็มรสชาติจืด และไก่ย่างแห้ง รสชาติธรรมดา 
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4.14 การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 
 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัย 
 ตอนที่ 2 ระยะปฏิบัติการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ข้อมูลบางส่วนนำมาวิเคราะห์ในมหาวิทยาลัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลในชุมชน 
 
ตอนที่ 1 ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัย 
ตารางท่ี 4.13 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วน
บุคคล 

พื้นที ่
1. เขต
บางเขน 

2. เขตสาย
ไหม 

3.เขต
ธนบุรี 

4.ย่านวัง
หลัง 

5. เขตพระ
นคร 

6. เขตดุสิต 

1. เพศ       
- ชาย 10  

(20.00%) 
9  

(18.00%) 
11  

(22.00%) 
15  

(30.00%) 
12  

(24.00%) 
11  

(22.00%) 
- หญิง 40  

(80.00%) 
41  

(82.00%) 
39  

(78.00%) 
35  

(70.00%) 
38  

(76.00%) 
39  

(78.00%) 
รวม 50  

(100%) 
50  

(100%) 
50  

(100%) 
50  

(100%) 
50  

(100%) 
50  

(100%) 
2. อาย ุ       
- ไม่เกิน 30 ปี 2 

(4.00%) 
4  

(8.00%) 
3 

(6.00%) 
5 

(10.00%) 
2 

(4.00%) 
4 

(8.00%) 
- 31 – 40 ปี 10 

(20.00%) 
11  

(22.00%) 
12 

(24.00%) 
5 

(10.00%) 
10 

(20.00%) 
5 

(10.00%) 
- 41 – 50 ปี 10 

(20.00%) 
14  

(28.00%) 
12 

(24.00%) 
10 

(20.00%) 
11 

(22.00%) 
16 

(32.00%) 
- 51 - 60 ปี 11 

(22.00%) 
12  

(24.00%) 
11 

(22.00%) 
28 

(56.00%) 
14 

(28.00%) 
14 

(28.00%) 
- 61 ปีขึ้นไป 17 

(34.00%) 
- 12 

(24.00%) 
2 

(4.00%) 
13 

(26.00%) 
11 

(22.00%) 
รวม 50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
3. ร ะ ดั บ
การศึกษา 

      

-  ต ่ ำ ก ว่ า
ปริญญาตรี 

44 
(88.00%) 

46 
(92.00%) 

46 
(92.00%) 

45 
(90.00%) 

47 
(94.00%) 

47 
(94.00%) 

- ปริญญาตรี 6 4 4 5 (10.00%) 3 3 
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(12.00%) (8.00%) (8.00%) (6.00%) (6.00%) 
รวม 50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
50  

(100.00%) 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า  ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัยตามแนวทางการวิจัยแบบ CBR 
(Community Based Research) โดยมีผู้ประกอบร้านอาหารร่วมพัฒนาโจทย์และหลักสูตรสำหรับ
ฝึกอบรม จำนวน 300 คน โดยเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร จาก 6 พื้นที่ พื้นที่ ละ 50 คน ได้แก่ 
เขตบางเขน เขตสายไหม เขตธนบุรี ย่านวังหลัง เขตพระนคร และเขตดุสิต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง 
มีอายุ 51-60 ปี การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  
 
ตอนที่ 2 ระยะปฏิบัติการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิเคราะห์ข้อมูลแบบแบบมีส่วน
ร่วมในชุมชน ข้อมูลบางส่วนนำมาวิเคราะห์ในมหาวิทยาลัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลในชุมชน ในการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 
หลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟูด 

หลักสูตรที่ 1  : หลักสูตรเทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีท
ฟูดในยุคดิจิทัล 

1. หลักการของหลักสูตร 
การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูดในยุคดิจิทัลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่น

ตลอดเวลา เป็นเรื่องยากมากที่จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าสำเร็จ มันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ 
เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน ผู้ประกอบการต้องเข้าใจแนวคิดของการเริ่มต้นธุรกิจ 
วิธีการเติบโต ค้นหาแนวคิด และเปลี่ยนความคิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และวิธีการเติบโต เรียนรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล ความคิดในการเติบโต และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
ที่ยอดเยี่ยม (ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ) นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ
ลูกค้า Gen Alpha ที่เติบโตในโลกอิสระและสังคม การสร้างสินค้าและบริการผ่านระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีในการทำธุรกิจจึงต้องเข้าถึงได้ง่าย เน้นความหลากหลายและสร้างสรรค์ ราคาต้อง
เหมาะสมกับคุณภาพ 

2. จุดมุ่งหมาย  
1. รู้และเข้าใจหลักการการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูด 
2. เข้าใจความสำคัญของการเป็นร้านอาหารสตรีทฟูดในยุคดิจิทัลและพัฒนาทักษะที่ดี 
3. สามารถพัฒนาแผนธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 
4. ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอาหารออนไลน์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  1. กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูด  

2. กลุ่มสตารท์อัพ 
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4. ระยะเวลา  
ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น  

1. ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และการขายออนไลน์ 
2. ภาพรวมของการตลาด E-commerce (Street Food APP) และการพัฒนา Content 

Marketing 
3. เคล็ดลับในการใช้เครื่องมือ Online Marketing   
4. การจัดการช่องทางการขายออนไลน์ และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Facebook Insight ให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการตลาด

ออนไลน์ 
6. เคล็ดลับการทำโฆษณา Facebook 
7. เทคนิคการใช้งาน LINE OA ในการทำธุรกิจออนไลน์และรักษาฐานลูกค้าเก่า 
8. วิธีการบริหารการเงินและต้นทุนการทำธุรกิจออนไลน์ 
9. วิธีการทำ Content ให้น่าดึงดูดใจ 
10. เทคนิคปิดการขายให้ลูกค้าซื้อซ้ำ 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร / ใบความรู้  
2. ศึกษาจากวิทยากร 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร  
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ  
 

7. เงื่อนไขการจบหลักสูตร 
1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ 

 
หลักสูตรที่ 2 : หลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟูด 
 

 1. หลักการของหลักสูตร 
 1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาร
สาระภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติจริง 
ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะไปปฏิบัติจริง ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกอาชีพ การทำอาหารตรีทฟูด 
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2. จุดมุ่งหมาย  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะดังนี้  
 1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่ม่ันคง มั่งคั่ง  
 2. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ  
 3. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ  
 1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ  
 2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ 

 
ระยะเวลา  
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น  

1. การทำขนมจีน      จำนวน 5 ชั่วโมง  
2. การทำผัดกะเพรา      จำนวน 5 ชั่วโมง  
3.. การทำผัดไท      จำนวน 5 ชั่วโมง  
4. การทำหอยทอด     จำนวน 5 ชั่วโมง  
5. การทำข้าวผัด      จำนวน 5 ชั่วโมง  
6. การทำข้าวขาหมู      จำนวน 5 ชั่วโมง  

รวม     30 ชั่วโมง 
 
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
ที ่ เรื่อง 

 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

เนื้อหา 
 

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

จำนวนชั่วโมง 
 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 

1.  ก า ร ท ำ
ขนมจีน 

เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน
สามารถ  
1.จัดเตรียมและ
ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
เครื ่องใช ้ในการ
ท ำ ข น ม จ ี น ไ ด้
ถูกต้อง  
2.บอกประ เภท
เครื่องปรุงการทำ
ขนมจีนได้  

1.การจัดเตรียม
และใช้เครื่องมือ
เครื ่องใช้ในการ
ทำขนมจ ี น ได้
ถูกต้อง  
2.เครื ่องปรุงใน
การทำขนมจีน 
3.การเล ือกซื้ อ
เครื่องปรุง  
4.การทำขนมจีน 

-ว ิทยากรอธ ิบายให้
ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีใช้
ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก รณ ์ แ ล ะ
ส่วนผสมต่างๆที ่ต ้อง
ใช้ในการทำขนมจีน 
-ว ิ ท ย า ก ร อ ธ ิ บ า ย
วิธีการทำขนมจีน 
-วิทยากรสาธิตการทำ
ขนมจีน 

1 4 
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3.เ ล ื อ ก ซื้ อ
เครื่องปรุงในการ
ทำขนมจีนได้  
4.ป ร ะ ก อ บ
อาหารประเภท
ขนมจีนได้  
5.บอกคุณค่าของ
อาหารที่ทำได้  
6.คานวณปริมาณ
และราคาอาหาร
ได้  

5.การประเมิน
ค ุ ณ ค ่ า ข อ ง
ข น ม จ ี น ท ี ่ ท า
เสร็จแล้ว  
6.ก า ร ค ำ น ว ณ
อาหารที่ทำเสร็จ
แล้ว  
- ปริมาณ  
- ราคาต้นทุน  

-ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ
การทำขนมจีน 

2. การทำผัด
กะเพรา  

เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน
สามารถ  
1.จัดเตรียมและ
ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
เครื ่องใช ้ในการ
ทำผัดกะเพรา ได้
ถูกต้อง  
2.บอกประ เภท
เคร ื ่ อ งปร ุ ง ผั ด
กะเพราได้  
3.เ ล ื อ ก ซื้ อ
เครื่องปรุงในการ
ทำผัดกะเพรา ได้  
4.ป ร ะ ก อ บ
อาหารประเภท
ผัดกะเพราได้  
5.บอกคุณค่าของ
อาหารที่ทำได้  
6.คานวณปริมาณ
และราคาอาหาร
ได้  

1.การจัดเตรียม
และใช้เครื่องมือ
เครื ่องใช้ในการ
ทำผัดกะเพราได้
ถูกต้อง  
2.เครื ่องปรุงใน
ก า ร ท ำ ผั ด
กะเพรา  
3.การเล ือกซื้ อ
เครื่องปรุง  
4.ก า ร ท ำ ผั ด
กะเพรา 
5.การประเมิน
ค ุณค ่ าของผั ด
ก ะ เ พ ร า ท ี ่ ท า
เสร็จแล้ว  
6.ก า ร ค ำ น ว ณ
อาหารที่ทำเสร็จ
แล้ว  
- ปริมาณ  
- ราคาต้นทุน  

-ว ิทยากรอธ ิบายให้
ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีใช้
ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก รณ ์ แ ล ะ
ส่วนผสมต่างๆที ่ต ้อง
ใ ช ้ ใ น ก า ร ท ำ ผั ด
กะเพรา 
-วิทยากรอธิบายการ
ทำผัดกะเพรา  
-วิทยากรสาธิตการทำ
ผัดกะเพรา 
-ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น ไ ด ้ ฝึ ก
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ท ำ ผั ด
กะเพรา 

1 4 

3. การทำผัด
ไท  

เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน
สามารถ  
1.จัดเตรียมและ
ใ ช ้ เ ค รื่ อ ง มื อ

1.การจัดเตรียม
และใช้เครื่องมือ
เครื ่องใช้ในการ

-ว ิทยากรอธ ิบายให้
ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีใช้
ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก รณ ์ แ ล ะ

1 4 
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เครื ่องใช ้ในการ
ท ำ ผ ั ด ไ ท ไ ด้
ถูกต้อง  
2.บอกประ เภท
เครื ่องปรุงผัดไท
ได้  
3.เ ล ื อ ก ซื้ อ
เครื่องปรุงในการ
ทำผัดไทได้  
4.ป ร ะ ก อ บ
อาหารประเภท
ผัดไทได้  
5.บอกคุณค่าของ
อาหารที่ทำได้  
6.คานวณปริมาณ
และราคาอาหาร
ได้  

ท ำ ผ ั ด ไ ท ไ ด้
ถูกต้อง  
2.เครื ่องปรุงใน
การทำผัดไท 
3.การเล ือกซื้ อ
เครื่องปรุง  
4.การทำผัดไท 
5.การประเมิน
คุณค่าของผัดไท
ที่ทาเสร็จแล้ว  
6.ก า ร ค า น ว ณ
อาหารที่ทำเสร็จ
แล้ว  
- ปริมาณ  
- ราคาต้นทุน  

ส่วนผสมต่างๆที ่ต ้อง
ใช้ในการทำผัดไท 
-ว ิ ท ย า ก ร อ ธ ิ บ า ย
วิธีการทำผัดไท 
-วิทยากรสาธิตการทำ
ผัดไท 
-ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ
การทำผัดไท 

4. ก า ร ท ำ
หอยทอด 

เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน
สามารถ  
1.จัดเตรียมและ
ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
เครื ่องใช ้ในการ
ทำหอยทอดได้
ถูกต้อง  
2.บอกประ เภท
เครื่องปรุงการทำ
หอยทอดได้  
3.เ ล ื อ ก ซื้ อ
เครื่องปรุงในการ
ทำหอยทอดได้  
4.ป ร ะ ก อ บ
อาหารประเภท
หอยทอดได้  
5.บอกคุณค่าของ
อาหารที่ทำได้  

1.การจัดเตรียม
และใช้เครื่องมือ
เครื ่องใช้ในการ
ทำหอยทอดได้
ถูกต้อง  
2.เครื ่องปรุงใน
การทำหอยทอด 
3.การเล ือกซื้ อ
เครื่องปรุง  
4.ก า ร ท ำ ห อ ย
ทอด 
5.การประเมิน
คุณค่าของการ
ทำหอยทอดที่ทา
เสร็จแล้ว  
6.ก า ร ค า น ว ณ
อาหารที่ทำเสร็จ
แล้ว  
- ปริมาณ  

-ว ิทยากรอธ ิบายให้
ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีใช้
ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก รณ ์ แ ล ะ
ส่วนผสมต่างๆที ่ต ้อง
ใช้ในการทำหอยทอด 
-วิทยากรอธิบายการ
ทำหอยทอดวิทยากร
สาธิตการทำหอยทอด 
-ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ
การทำหอยทอด 

1 4 



117 
 

6.คานวณปริมาณ
และราคาอาหาร
ได้  

- ราคาต้นทุน  

5. ก า ร ท ำ
ข้าวผัด 

เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน
สามารถ  
1.จัดเตรียมและ
ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
เครื ่องใช ้ในการ
ท ำ ข ้ า ว ผ ั ด ไ ด้
ถูกต้อง  
2.บอกประ เภท
เครื่องปรุงการทำ
ข้าวผัดได้  
3.เ ล ื อ ก ซื้ อ
เครื่องปรุงในการ
ทำข้าวผัดได้  
4.ป ร ะ ก อ บ
อาหารประเภท
การทำข้าวผัดได้  
5.บอกคุณค่าของ
อาหารที่ทาได้  
6.คานวณปริมาณ
และราคาอาหาร
ได้  

1.การจัดเตรียม
และใช้เครื่องมือ
เครื ่องใช้ในการ
ทำข ้ า ว ผ ั ด ไ ด้
ถูกต้อง  
2.เครื ่องปรุงใน
การทำข้าวผัด3.
ก า ร เ ล ื อ ก ซื้ อ
เครื่องปรุง  
4.การทำข้าวผัด 
5.การประเมิน
คุณค่าของข้าว
ผัดที่ทาเสร็จแล้ว  
6.ก า ร ค า น ว ณ
อาหารที่ทำเสร็จ
แล้ว  
- ปริมาณ  
- ราคาต้นทุน  

-ว ิทยากรอธ ิบายให้
ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีใช้
ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก รณ ์ แ ล ะ
ส่วนผสมต่างๆที ่ต ้อง
ใช้ในการทำข้าวผัด 
-ว ิ ท ย า ก ร อ ธิ บ า ย
วิธีการทำข้าวผัด 
-วิทยากรสาธิตการทำ
ข้าวผัด 
-ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น ไ ด ้ ฝึ ก
ปฏิบัติการทำข้าวผัด 

1 4 

6.  ก า ร ท ำ
ข ้ า ว ข า
หมู 

เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ เ ร ี ยน
สามารถ  
1.จัดเตรียมและ
ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
เครื ่องใช ้ในการ
ทำข้าวขาหมู ได้
ถูกต้อง  
2.บอกประ เภท
เครื่องปรุงการทำ
ข้าวขาหมูได้  

1.การจัดเตรียม
และใช้เครื่องมือ
เครื ่องใช้ในการ
ทำข้าวขาหมูได้
ถูกต้อง  
2.เครื ่องปรุงใน
การทำข้าวขาหมู 
3.การเล ือกซื้ อ
เครื่องปรุง  
4.การทำข้าวขา
หมู 

-ว ิทยากรอธ ิบายให้
ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีใช้
ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก รณ ์ แ ล ะ
ส่วนผสมต่างๆที ่ต ้อง
ใช้ในการทำข้าวขาหมู 
-ว ิ ท ย า ก ร อ ธ ิ บ า ย
วิธีการทำข้าวขาหม ู
-วิทยากรสาธิตการทำ
ข้าวขาหม ู
-ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ
การทำข้าวขาหม ู

1 4 
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3.เ ล ื อ ก ซื้ อ
เครื่องปรุงในการ
ทำข้าวขาหมูได้  
4.ป ร ะ ก อ บ
อาหารประเภท
การทำข้าวขาหมู
ได้  
5.บอกคุณค่าของ
อาหารที่ทำได้  
6.คำนวณปริมาณ
และราคาอาหาร
ได้  

5.การประเมิน
คุณค่าของแซนวิ
ชสดท ี ่ทำเสร็จ
แล้ว  
6.ก า ร ค า น ว ณ
อาหารที่ทำเสร็จ
แล้ว  
- ปริมาณ  
- ราคาต้นทุน  

 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร / ใบความรู้  
2. ศึกษาจากวิทยากร 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร  
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ  
 

เงื่อนไขการจบหลักสูตร 
1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื ่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและ

นวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีท

ฟูดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

ผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูดที ่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร   ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติทางคอมพิวเตอร์ สรุปผลการศึกษาเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. สรุปผลการศึกษา 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

3. ข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 
1. การสำรวจร้านอาหารในเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู้ด เขตคลองสานและเขตธนบุรี 

    ในการสำรวจร้านอาหารรถเข็นในแหล่งชุมชนของเขตคลองสานและเขตธนบุรีมีร้านอาหารคาว     

ที่ขายในเขตคลองสานและเขตธนบุรี  โดยคัดเลือกร้านอาหารที่ได้รับความนิยมและมีการนำเสนอในเว็บไซต์

ต่างๆ ซึ่งร้านอาหารรถเข็นมีดังนี ้

 1.1 ร้านอาหารในเขตคลองสานที่ทำการสำรวจ ได้แก่ ร้านตี๋หมูสะเต๊ะ  ร้านโอวกีห่มูสะเต๊ะ 3 

ข้าวต้มไทยสมบูรณ์  ข้าวขาหมู IMF  สมใจ ข้าวหมูแดงหมูกรอบท่าดินแดง ตลาดท่าดินแดง  ข้าวหมูแดงปาก

ซอยท่าดินแดง 14  ปอเปี้ยะสดเฮียใช้  ตลาดท่าดินแดง  นกยูงเกาเหลาเลือดหมู ตลาดท่าดินแดง  หอยแครง

ลวกเจ้ภา  ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด  ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสหกรณ์ ถนนลาดหญ้า  ป้าแต๋วหมูจุ่ม ลาดหญ้า  ป้าตุ๋ย

หมูจุ่มลาดหญ้า ถนนลาดหญ้า  ป้าศรีหมูจุ่มลาดหญ้า ถนนลาดหญ้า  โจ๊กฮ่องกง ลาดหญ้า  ร้านหมูจุ่มวัดเศวต  

ร้านเมี่ยงปลาเผา เฮียตือ  ร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า  ร้านขนมจีนยายเดือน  ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปากซอย

โรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญนคร 48  ร้านสเต๊ก ซุปเปอร์  ร้านอาหารอีสานตามสั่ง ป้ารัตน์ -ลุงเตี้ย  ขาหมูฮ่องเต้   
สมศักดิ์ปูอบ และร้านหอยทอด ผัดไทย ถนนเจริญรัถ 



 1.2 ร้านอาหารในเขตธนบุรีที่ทำการสำรวจ ได้แก่  สุณี ข้าวหมูแดงตลาดพลู  เจ๊บิ เปาะเปี๊ยะ

สดตลาดพลู  กระเพาะปลาขันโค้ก  ลูกชิ้นปลาลือชา  ตลาดพลู  กระเพาะปลานายบ้วย  ร้านผัดไทยตำรับ

นิวซีแลนด์  ซ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง เขตธนบุรี  เจ๊เหมียวต้มเลือดหมู  ร้านเด็กเส้น  และตุ้ย หมูกระทะ 

 

2. การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารสตรีทฟู้ดในเขตคลองสานและเขตธนบุรี 

 จากการสำรวจร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเขตคลองสานและเขตธนบุรีพบว่ามีชุมชนเก่าแก่ คือตลาดท่าดิน

แดง ตลาดเจริญรัถ และตลาดพลูที่เป็นศูนย์รวมของร้านอาหารสตรีทฟู้ด  ในงานวิจัยนี้จึงแบ่งการศึกษา

ออกเป็น 3 เส้นทางคือ เส้นทางท่ี 1 ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน

เส้นทางท่ี 2 ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน และเส้นทางท่ี 3 และถนนประชาธิปก ถนนเทอดไท 

ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 

 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใน 3 เส้นทางที่ ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จ

เจ้าพระยา ในเขตคลองสาน ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสานและถนนประชาธิปก ถนน   

เทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยทำการสอบถามจำนวน 100 ตน สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน  209 คนคิดเป็นร้อยละ 96.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 -30 ปี       

มีจำนวน 122  คนคิดเป็นร้อยละ 40.7 มีสถานภาพ โสดจำนวน 196 คนคิดเป็นร้อยละ 66.0 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีจำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐจำนวน 110 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.7 และมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 25,000 บาทจำนวน 146 คนคิดเป็นร้อยละ 48.7 ตามลำดับ 

 

4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดใน 3 เส้นทางท่ี ได้ดังนี้ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 ตน สรุปผลการวิเคราะห์

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดมากกว่า 12 ครั้ง (ต่อเดือน) จำนวน 

95 คนคิดเป็นร้อยละ 31.7 มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริโภคอาหารสตรีทฟู้ด100 – 300 บาท (ต่อครั้ง) จำนวน 

154 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3 มีช่วงเวลาของการรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดบ่อยที่สุดช่วงเย็นจำนวน 154 คน

คิดเป็นร้อยละ 51.3 

     



5. ผลการวิเคราะห์จำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 1 ถนนลาดหญ้า 

ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน  

  ความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คนในเส้นทางที่ 1 ถนนลาด

หญ้า ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน จากร้านในการสำรวจจำนวน 15 ร้าน พบว่า 

ร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยม จำนวน 10 ร้านได้แก่ ร้านหอยแครงลวกเจ้ภา ร้านตี๋หมูสะเต๊ะ ปอเปี้ยะ

เฮียใช้ นกยูงเกาเหลาเลือดหมู ป้าแต๋วหมูจุ ่มลาดหญ้า ข้าวขาหมู IMF โอวกี่หมูสะเต๊ะ ข้าวหมูแดงสมใจ 

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ด และข้าวต้มไทยสมบูรณ์ ตามลำดับ 

 

 6. ผลการวิเคราะห์จำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญรัถ 

ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน 

ความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คนในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญ

รัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน จากร้านในการสำรวจจำนวน 14 ร้าน พบว่า ร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่ได้รับ

ความนิยม จำนวน 10 ร้านได้แก่ สมศักดิ์ปูอบ เจริญรัถ  ขาหมูฮ่องเต้ เจริญรัถ  ร้านหอยทอด ผัดไทย เจริญรัถ 

28  โจ๊กหน้าวัดสุวรรณ เจริญนคร 12  ร้านขนมจีนยายเดือน เจริญนคร 40  ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปากซอย

โรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญนคร 48  หมูจุ่มวัดเศวต สะพานเจริญนคร 4  ร้านเมี่ยงปลาเผา เฮียตือ เจริญนคร 

24/10  ร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า เจริญนคร 29  และร้านลาบ ญ.เล็ก เจริญนคร 57 ตามลำดับ 

 

7. ผลการวิเคราะห์จำนวนของความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 3 ถนนประชาธปิก 

ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 

ความนิยมของร้านอาหารสตรีทฟู้ดจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คนในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญ

รัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน จากร้านในการสำรวจจำนวน 14 ร้าน พบว่า ร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่ได้รับ

ความนิยม จำนวน 10 ร้านได้แก่ สุณีข้าวหมูแดง ตลาดพลู    เจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ตลาดพลู  สิทธิชัยก๋วยเตี๋ยวไก่

มะระ ตลาดพลู  ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาพรชัย ตลาดพลู  ร้านบะหมี่นายก้า ตลาดพลู  บะหมี่ตงเล้ง ริมทางรถไฟ

ตลาดพลู  กระเพาะปลาเจ๊เอ็ง  ซ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ซอยอินทรพิทักษ์ 1  ผัดไทยลูกชายบางสะแก  

และร้านผัดไทยตำรับนิวซีแลนด์ ถนนเทอดไท ตามลำดับ 

 



8. ผลการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 1 ถนนลาดหญ้า 

ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน  

   สรุปการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 1 ถนนลาดหญ้า ถนน

ท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คนได้ให้

ความเห็นในเรื่องของคุณภาพอาหารในแต่ละร้านของเส้นทางที่ 1 ดังนี้  

   8.1 ร้านอาหารที่ส่วนใหญ่อร่อย รองลงมาสะอาด และราคาถูก ได้แก่ ร้านหอยแครงลวกเจ้ภา ร้านตี๋

หมูสะเต๊ะส่วนใหญ่  ร้านปอเปี๊ยะเฮียใช้  ร้านนกยูงเกาเหลาเลือดหมู ตามลำดับ 

   8.2 ร้านอาหารที่ส่วนใหญ่อร่อย รองลงมาราคาถูก และสะอาด ได้แก่ ร้านป้าแต๋วหมูจุ่มส่วนใหญ่  

ร้านข้าวขาหมู IMF  ร้านโอวกี่หมูสะเต๊ะส่วนใหญ่  ร้านข้าวหมูแดงสมใจ  ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสเด็ดส่วนใหญ่  
ร้านข้าวต้มไทยสมบูรณ์ ตามลำดับ 

 

9. ผลการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญรัถ 

ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน 

สรุปการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 2 ถนนเจริญรัถ ถนน

เจริญนคร ในเขตคลองสาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คนได้ให้ความเห็นในเรื่องของคุณภาพ

อาหารในแต่ละร้านของเส้นทางที่ 2 ดังนี้  

 9.1 ร้านอาหารที่ส่วนใหญ่อร่อย รองลงมาสะอาด และมีการ Review ได้แก่ ร้านสมศักดิ์ปูอบ 

เจริญรัถ 1 

 9.2 ร้านอาหารที่ส่วนใหญ่อร่อย รองลงมาราคาถูก และสะอาด ได้แก่ ร้านขาหมูฮ่องเต้ เจริญ

รัถ  ร้านหอยทอด ผัดไทย เจริญรัถ 28  ร้านขนมจีนยายเดือน เจริญนคร 40  ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ปาก

ซอยโรงเรียนเกื้อวิทยา เจริญนคร 48  ร้านเมี่ยงปลาเผา เฮียตือ เจริญนคร 24/1  ร้านลาบ ญ.เล็ก เจริญนคร 

57 ตามลำดับ 

 9.3 ร้านอาหารที่ส่วนใหญ่อร่อย รองลงมาสะอาด และราคาถูก ได้แก่ ร้านโจ๊กหน้าวัดสุวรรณ 

เจริญนคร 12  ร้านหมูจุ่มวัดเศวต สะพานเจริญนคร 4  ร้านข้าวต้มปลาอากงอาม่า ตามลำดับ 

 
10. ผลการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 3 ถนนประชาธิ

ปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 



สรุปการวิเคราะห์จำนวนคุณภาพอาหารของร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเส้นทางที่ 3 ถนนประชาธิปก ถนน

เทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คนได้ให้ความเห็นในเรื่องของ

คุณภาพอาหารในแต่ละร้านของเส้นทางที่ 3 ส่วนใหญ่อร่อย รองลงมาราคาถูก และสะอาด ได้แก่ ร้านสุณีข้าว

หมูแดง ตลาดพลู  ร้านเจ๊บิ เปาะเปี๊ยะสด ตลาดพลู  ร้านสิทธิชัยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ตลาดพลู  ร้านก๋วยเตี๋ยว

ลูกชิ้นปลาพรชัย  ร้านบะหมี่นายก้า  ร้านบะหมี่ตงเล้ง ริมทางรถไฟตลาดพลูส่วนใหญ่  ร้านกระเพาะปลาเจ๊เอ็ง  

ร้านซ้งก๋วยเตี ๋ยวหลอดทรงเครื ่อง ซอยอินทรพิทักษ์ 1   ร้านผัดไทยลูกชายบางสะแก  ร้านผัดไทยตำรับ

นิวซีแลนด์ ถนนเทอดไท ตามลำดับ  
 

11. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดของผู้บริโภค

ใน 3 เส้นทางที่ ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน ถนนลาดหญ้า 

ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสาน

และถนนประชาธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 

 สรุปผลการวิเคราะห์ร้อยละของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดของผู้บริโภคใน 

3 เส้นทาง โดยมีปัจจัยที่เก่ียวกับปัจจัยที่ผลการตัดสินใจด้านต่างๆ ดังนี้ 

11.1 ด้านการรับรู้ปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดมี

ราคาเหมาะสมส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 45.0 ท่านคิดว่า

อาหารสตรีทฟู้ดมีรูปลักษณ์น่ารับประทานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 148 คนคิด

เป็นร้อยละ 49.3 ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดมีความสะอาดส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี

จำนวน 104 คนคิดเป็นร้อยละ 34.7  และท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดมีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากมีจำนวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 45.0 ตามลำดับ 

  11.2 ด้านการค้นหาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ท่านคิดว่า

ข้อมูลการค้นหาอาหารสตรีทฟู้ดหาได้ง่ายจากสื่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี

จำนวน 138 คนคิดเป็นร้อยละ 46.0  ท่านคิดว่าคนรอบข้างชอบรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดส่วนใหญ่มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 42.7  ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดทำให้เกิด

ประสบการณ์ใหม่ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 45.3  และ

ท่านคิดว่าจะแนะนำอาหารสตรีทฟู้ดให้กับผู้อ่ืนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 134  คน

คิดเป็นร้อยละ 44.7 ตามลำดับ 



  11.3 ด้านการประเมินทางเลือก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ด

ราคาถูกกว่าอาหารประเภทอื่นส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 126  คนคิดเป็นร้อยละ 

42.0  ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดหาซื้อได้ง่ายกว่าอาหารประเภทอื่นส่วนใหญ่มีระดับความคิด เห็นอยู่ในระดับ

มากมีจำนวน 128  คนคิดเป็นร้อยละ 42.7  ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดมีความอร่อยกว่าอาหารประเภทอ่ืนส่วน

ใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 115  คนคิดเป็นร้อยละ 38.3  และท่านคิดว่าอาหารสตรี

ทฟู้ดมีความรวดเร็วในการปรุงมากกว่าอาหารประเภทอ่ืนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 

138  คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 ตามลำดับ 

  11.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น  ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดมี

ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 136  คนคิดเป็น

ร้อยละ 45.3  ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดเป็นอาหารที่รับประทานเป็นประจำส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากมีจำนวน 131  คนคิดเป็นร้อยละ 43.7  ท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดมีสื่อต่างๆ แนะนำส่วนใหญ่มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 147  คนคิดเป็นร้อยละ 49.0  และท่านคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดเป็น

อาหารที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจำนวน 140  คนคิดเป็นร้อยละ 

46.7 ตามลำดับ 

 

12. ผลการวิเคราะห์แนวโน้มของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน 3 เส้นทางท่ี ถนนลาดหญ้า ถนน

ท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน ถนนลาดหญ้า ถนนท่าดินแดงและถนนสมเด็จ

เจ้าพระยา ในเขตคลองสาน  ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสานและถนนประชาธิปก ถนน

เทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี 

 การวิเคราะห์แนวโน้มของการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคอาหารสตรีทฟู้ดใน 3 เส้นทางโดยใช้การ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการบริโภค คุณภาพของอาหารกับปัจจัยที่มี

ผลการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดของผู้บริโภคใน 3 เส้นทางด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตามเพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) แบบขั้นตอน (Stepwise) มีตัวแปรจากสมการความสัมพันธ์ โดยตัวแปรที่เข้าสู่สมการมี 3 ตัวแปร

คือ ความสะอาด ความถี่ในการบริโภค และอร่อย  ดังนั้นทั้งสามตัวแปรนี้เป็นปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือก

บริโภคอาหารสตรีทฟู้ดของผู้บริโภคในเขตคลองสานและเขตธนบุรี จึงอธิบายได้ว่าแนวโน้มของการตัดสินใจซื้อ

อาหารสตรีทฟู้ดของเขตคลองสานและเขตธนบุรีขึ้นอยู่กับความสะอาด ความถี่ในการบริโภค และอร่อย   



 

13. การวิเคราะห์ Base Line ของเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารในเขตคลองสานและเขตธนบุรี 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Base line) ของเส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารในเขตคลองสานและเขต

ธนบุรีมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเส้นทางทั้ง 3 เส้นทางจากการใช้ชีวิตของผู้คนและการที่

ร้านอาหารริมทาง มีความสะดวกในการซื้อ ราคาย่อมเยา มีความหลากหลายในชนิดของอาหาร ร่วมกับ

วัฒนธรรมอาหาร สภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของธรรมชาติของพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น ประวัติความ

เป็นมาของพ้ืนที่ วัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น ทำให้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

13.1 การสำรวจร้านอาหารในเขตคลองสานและธนบุรี และเลือกมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี

เกณฑ์ในการเลือกร้านอาหาร คือ เป็นร้านอาหารรถเข็นที่ขายอยู่ริมบาทวิถีมาเป็นเวลานาน และเป็นร้านที่มีคน

นิยมในการบริโภค 

13.2 เส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหาร จัดทำตามเกณฑ์ในการเข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็น

เส้นทางท่ีเข้าถึงชุมชนเก่าแก่ท่ีนอกจากเดินทางไปบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดแล้วยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของ

ชุมชนดั้งเดิมในแต่ละเส้นทาง  

13.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค จากการสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า 

พฤติกรรมการบริโภคในเส้นทางสายอาหารทั้งสามเส้นทางส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคอาหารในร้านที่เลือกว่ามี

ความอร่อย สะอาดและราคาถูก เป็นสำคัญ 

13.4 การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินในซื้อ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเลือกซื้อ

อาหารในร้าน อาหารที่ขายบริเวณริมบาทวิถีส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อจะเป็นอาหารจานเดียวที่มีการปรุงไม่นาน 

อร่อย สะอาด ราคาถูก เข้าถึงง่ายและ ซื้อได้บ่อยครั้ง 

 

หลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟูด 
หลักสูตรที่ 1  : หลักสูตรเทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟูดในยุค

ดิจิทัล 
หลักสูตรที่ 2 : หลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟูด 

 

 



2. อภิปรายผลการศึกษา 
การวิจัย เรื ่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูดที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาและ

นวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร” ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ โดย

อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดใน 3 เส้นทางที่ ถนนลาดหญ้า ถนน

ท่าดินแดงและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน ถนนเจริญรัถ ถนนเจริญนคร ในเขตคลองสานและถนน

ประชาธิปก ถนนเทอดไท ถนนอินทรพิทักษ์ ในเขตธนบุรี  พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคอาหาร       

สตรีทฟู้ดมากกว่า 12 ครั้ง (ต่อเดือน) จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7  มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริโภคอาหาร

สตรีทฟู้ด 100 – 300 บาท (ต่อครั้ง) จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และช่วงเวลาของการรับประทาน

อาหารสตรีทฟู้ดบ่อยที่สุดในช่วงเย็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน์ เจียรวโรภาส (2557) ได้ทำการวิจัย

เรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทางในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เหตุผลที่

เลือกบริโภคอาหารแผงลอยเพราะรสชาติอร่อย บริโภคอาหารแผงลอยมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะ

อาหารเย็น เลือกบริโภคตามใจตนเอง ค่าใช้จ่าย ต่อครั้ง 100-200 บาท ซึ่งถ้าคำนวณการบริโภคต่อเดือนน่าจะ

มากกว่า 12 ครั้งเช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่บริโภคในช่วงเย็น ทำให้มีแนวคิดของการบริโภคอาหารสตรีทฟู้ดใน

บริเวณเมืองต่างๆ ที่มีการขายอาหารจะมีความพึงพอใจกับการบริโภค เนื่องจากอาหารมีรสชาติอร่อย และจาก

งานวิจัยพบว่า ร้านอาหารในเส้นทางทั้ง 3 เส้น เป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภคที่มีรสชาติอรอ่ย  

ราคาถูก และสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญญาภา อยู่โพธิ์ทอง (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม

และความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยวนานาชาติเกี ่ยวกับอาหารไทยริมบาทวิถี กรุงเทพมหานคร  พบว่า 

นักท่องเที่ยวนานาชาติมีความพึงพอใจ ด้านอาหารและรสชาติมากที่สุด  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ      

ศิริกัญญา  อินทร์ขําวงค์ (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจของผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการส่งอาหารแบบ

เดลิเวอรี่ในเขตพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดที่ส่งผลมากท่ีสุดในแต่ละด้าน คือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ จุดที่มีผลมากที่สุด คือ ความสะดวกสบายในการ

ใช้บริการ  2. ด้านราคา จุดที่มีผลมากที่สุด คือ มีให้เลือกหลากหลาย  3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จุดที่มี

ผลมากที่สุด คือ ช่องทางการจัดจำหน่ายมีความโดดเด่น  และ 4. ด้านส่งเสริมการตลาด จุดที่มีผลที่สุด คือ มี

ส่วนลดพิเศษสำหรับวันต่างๆ เช่น วันเกิด  ดังนั้น การออกแบบเส้นทางสายอาหารสตรีทฟู้ดของเขตคลองสาน

และธนบุรี จึงออกแบบเส้นทางที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในด้านรสชาติความอร่อย ราคาถูก และสะอาด ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกบริโภคและเลือกซื้อเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจซื้อที่ได้จากผลการวิจัย 



 

3. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
3.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ทำระหว่างช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตของคนใน

ชุมชน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้เกิด

ปรากฏการณ์ที่สำคัญคือการที่ระบบเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างยากลำบาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อร้านค้าต่างๆ 

โดยเฉพาะร้านขนาดกลางและขนาดเล็ก ร้านอาหารสตรีทฟู้ดส่วนใหญ่จึงได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการสำรวจร้านสตรีทฟู้ดที่ดำเนินการอยู่ในการวิจัยครั้งนี้ จึงจะพบเฉพาะร้านสตรีทฟู้ด     

ที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยในครั้งต่อไปที่ดำเนินการต่อยอดจากการวิจัยในช่วงเวลานี้ 

เนื่องจากจะได้ส่งเสริมร้านอาหารสตรีทฟู้ดอื่นๆ ที่กลับมาเปิดดำเนินการหลังจากผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 และ  ทำให้ร้านต่างๆ ที่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดได้กลับมารู้จักกันอย่างกว้างขวางและเพ่ิมมากข้ึน 

3.2 การวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มการสำรวจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

เนื่องจากงานวิจัยอื่นๆ ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับอาหารสตรีทฟู้ดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้เห็น

เส้นทางการท่องเที่ยวสายอาหารที่ตอบรับนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม และนำไปสู่การท่องเที่ยวสายอาหารในระดับ

สากลต่อไป 

3.3 ควรต่อยอดงานวิจัยในด้านการสื่อสารแบรนด์ของร้านอาหารสตรีทฟู้ดใน 3 เส้นทาง ให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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