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53060205 : สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 

คําสําคัญ :  การรับรู / จินตภาพ / นักทองเท่ียวชาวไทย / ถนนทาแพ  

 นันทนัช พิศุทธกุล: การรับรูองคประกอบทางจินตภาพของนักทองเที่ยวชาวไทยบริเวณ 

ยานถนนทาแพ จังหวัดเชียงใหม. อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ: รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล.93 หนา. 

 การคนควาอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาการรับรูองคประกอบหลักทาง

จินตภาพของนักทองเที่ยวชาวไทยเพ่ือเสนอแนะรูปแบบทางกายภาพท่ีเหมาะสมในการปรับปรุง

สภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอการรับรูทางจินตภาพบริเวณยานถนนทาแพ จังหวัดเชียงใหม การ

วิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาในสองระดับคือ ระดับขอมูลเบื้องตนจากการศึกษาทบทวนเอกสารที่มีการ

ตีพิมพ และการสํารวจภาคสนามโดยใชแผนที่บันทึกขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน ความสูงและ

ความหนาแนนของอาคาร และความสําคัญของสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของในพ้ืนที่กรณีศึกษา 

ประกอบกับแบบสอบถามแผนที่จินตภาพของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1 อาชีพ การศึกษา และรายไดไมมีนัยสําคัญตอผลการประเมินจากแบบสอบถามแต

สัมพันธกับวัตถุประสงคของการทองเที่ยว และตําแหนงของการแจกแบบสอบถาม  

 2  ความแตกตางของอายุ และเพศ มีผลตอความแตกตางในการรับรูคือฝายหญิงให 

ความสําคัญจากการเร่ิมจดจําสถานที่ที่ตัวเองมีสวนรวมหรือเปนแหลงนัดพบในขณะท่ีฝายชายให

ความสําคัญกับการเร่ิมจดจําเสนทางในการเดินทางเปนหลัก 

 3 ภาพจินตภาพที่เดนชัดของบริเวณถนนทาแพตามลําดับ 10 อันดับแรกคือ แมน้ําปง 

ยานตลาดวโรรส สะพานนวรัฐ ประตูทาแพ ถนนทาแพ ยานไนทบาซาร ถนนชางคลาน จวนผูวา

ราชการ โรงแรม IMM และSTARBUCK ตามลําดับ 

 4 อุปสรรคตอการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยไดมีประเด็นท่ีสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกันคือ การขาดสัญญาณช้ีแนะ การละเลยคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม และบรรยากาศของ

บริเวณพ้ืนที่ศึกษายังไมสงเสริมการเดินเทา 
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 NUNTANUT PISUTTAKOON : PERCEPTION OF THAI TOURISTS THROUGH 

PHYSICAL ELEMENTS: CASE STUDY THAPAE ROAD, CHIANG MAI. INDEPENDENT 

STUDY ADVISOR : ASST. PROF.CHAIYASIT DANKITTIKUL, D.E.D. 93 pp. 

 The purpose of this research was to study the recognitions of the physical elements in 

concept image city of Thai tourists. For the offering ways to improve the physical elements that 

obstruct the recognitions of Thapae road, Chiang Mai. The research studied in two levels: the 

literature reviews that gather data arranged in database and by fieldwork survey using the 

observation form that noted the Land use, Height of building and the valued data and significance 

of building in Thapae road. 

 The results of the study were:  

 1 Jobs occupation, educations and incomes come to nothing in this study but related to the 

purpose of Tourism and the location of questionnaire. 

 2 The different of ages and genders related to the cognition. Female see landmark, districts 

that participate in as important while Male see paths, how to get this location as important. 

 3 The Physical elements that stand out in 10 arrange are Ping river, Nawarat bridge, Thapae 

gate, Thapae road, Night bazaar district, Chang Klan road, The governor’s house, IMM hotel and 

Starbuck. 

 4 The obstruction of recognitions of Thai tourists point in the same way that no cue, abandon 

of the cultural heritage, non-identity of building, bad sidewalk corridors. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเร่ือง การรับรูองคประกอบทางจินตภาพของนักทองเท่ียวชาวไทย 

บริเวณยานถนนทาแพ จังหวัดเชียงใหมฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจาก                                

รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวมทั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ประธานกรรมการ และ 

อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองอัน

เปนประโยชนแกการคนควา ผูศึกษามีความซาบซ้ึงในความกรุณาของทานเปนอยางย่ิง และขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้    

 ขอกราบพระคุณคุณพอ คุณแม ผูสนับสนุน และคอยใหกําลังใจเสมอมา ขอบคุณ

คณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาในดาน

ตางๆ ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆที่ชวยแจกแบบสอบถาม ชวยรวบรวมขอมูล ความหวงใย รวมจนถึง

การแนะนํา และกําลังใจจากบุคคลมากมาย ทําใหการศึกษาในคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี   
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