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 This research aimed to investigate a post occupancy evaluation and 
patterns of uses in the under highway project.  The study area was located at 
Pleon-Chit District, a central business district with a variety of physical 
environment, society, culture and commercial activities. 
  
 Research methods in this study included observation, mapping, 
functional diagram and relationships of the under highway project.  These 
methods revealed effects, suitable uses, and appropriate design guidelines for 
other under highway projects in Thai context.  
 
 Results of the independent study indicated that design of the under 
highway area might require modification of low-usage activities, improvement 
of physical environment for aesthetic needs and attractions.  Additionally, 
more publicity of the project, available service for both the public and the 
locals, and creative activities for the local communities affected users’ 
satisfaction of the under highway project. These issues led to success of the 
under highway project. 
 
 Suitable development of the under highway projects, lost space, in 
Thai context was determined into 7 factors.  There were activity patterns, 
functional design, area requirement, quality of activity space, visibility and 
visual sequence of the under highway projects and their activities, continuity 
between the activities in the projects and the surrounding and lastly hawker 
management.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในปัจจุบนัพื้นท่ีในเมืองใหญ่ ยิง่นบัวนัก็จะมีค่ามากข้ึน และมีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน 

เน่ืองจากการท่ีอตัราประชากรเพิ่มข้ึน ท าให้ราคาท่ีดินและความตอ้งการท่ีดินเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย
ความส าคญัของพื้นท่ีในเมืองทุกๆพื้นท่ีจึงมีความส าคญั สมควรให้มีการพฒันาความส าคญั และ
เพิ่มคุณค่าใหมี้การใชป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึนกวา่การเป็นพื้นท่ีไร้ประโยชน์ท่ีไม่มีคนเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีจน
เกิดเป็นท่ีรวมของคนจรจดั คนเร่ร่อน และเป็นท่ีเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 รัฐบาลเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมไดเ้สนอ ในการ
พฒันาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย ์บริเวณพื้นท่ีการทางพิเศษ (กทพ.) โดยการน าพื้นท่ีบริเวณ
ใตท้างด่วนไปพฒันาเพื่อสาธารณะประโยชน์  เช่น จดัท าสวนหยอ่ม สวนสาธารณะ ลานกีฬา เป็น
ตน้ และพื้นท่ีให้ประชาชนเช่าพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง ยากต่อการดูแล และ
ช่วยป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ี 

แนวทางการพฒันาเพื่อเป็นในรูปแบบการผสมผสาน ให้มีการใช้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์
สาธารณะและเชิงพาณิชย์ควบคู่กัน เพื่อน ารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ
โครงการ ทั้งน้ีไดก้  าหนดโครงการน าร่อง (Pilot Project) ในพื้นท่ี 5 บริเวณไดแ้ก่1 

1. ถนนสุขมุวทิ (ทางด่วนเพลินจิต) ดา้นทิศใต ้เน้ือท่ีประมาณ 4.4 ไร่ โดยพฒันาเป็นท่ี
จอดรถ ตลาดสินคา้-อาหาร และลานโล่งสาธารณะ 

2. บริเวณถนนสีลม เน้ือท่ีประมาณ 8.4 ไร่ โดยพฒันาเป็นศูนยบ์ริการขนส่งสาธารณะ 
ตลาดชุมชนเล็ก 

3. บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ซอยศาสนา โดยพฒันาเป็นพื้นท่ีขนส่งรถโดยสาร
ขนาดเล็ก เช่น จดัระเบียบทางเขา้ออก ยกระดบัพื้นท่ี 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นลานจอดรถ ชั้นบนเป็น
พื้นท่ีส าหรับพกัผูโ้ดยสาร 

4. บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ ความยาวประมาณ 12 
กิโลเมตร โดยพฒันาเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน เช่น ศูนยก์ารกีฬา และมีแนวคิดการ

                                           
1กรุงเทพธุรกิจ, การพฒันาพืน้ทีใ่ต้ทางด่วน, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.bangkokbiznews.com/     
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สร้างสะพานลอยขา้มในจุดท่ีใกล้แยก โดยสร้างลกัษณะเฉพาะในแต่ละแยกถนนหลกั เพื่อเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละส่วนใหเ้กิดความน่าสนใจ 

5. บริเวณทางเข้าด่านฯจตุโชติ (ทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ) หรือบริเวณวงแหวนรอบนอกฝ่ังตะวนัออก เน้ือท่ีประมาณ 50 ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีเพื่อ
ขนส่งสินคา้ และรองรับจุดพกัรถขนาดใหญ่และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมด้านเหนือและฝ่ัง
ตะวนัออกของกรุงเทพฯ 
 ในปัจจุบนั โครงการทางด่วนเพลินจิตเปิดบริการในช่ือวา่ “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลิน
จิต” มีพื้นท่ีทั้งหมด 4.4 ไร่  เนน้กิจกรรมสร้างสรรค์ 3 ส่วนหลกั คือ สุขภาพ การเรียนรู้ การสร้าง
อาชีพและรายได้ ภายในอาคารกิจกรรมมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มีส่ือด้านสุขภาพ การเรียนรู้
เสริมสร้างวฒันธรรมการอ่านให้แก่เยาวชน โครงการรู้เท่าทนัส่ือไอทีและอิเล็กทรอนิกส์  ห้องให้
ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพจิต ห้องฝึกพฒันาการ ทกัษะ   ฝึกอาชีพให้มีรายได ้มุมศิลปะประดิษฐ์ และ
การสอนการท าครัว นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมเสริม เช่น โครงการจิตอาสา หน่วยรักษาพยาบาล
เคล่ือนท่ี เด็กและเยาวชนสามารถเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กวนั  
 ดงันั้นเพื่อไม่ให้โครงการเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า จึงควรท าศึกษาและส ารวจการใช้
งานและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพื้นท่ีใต้ทางด่วนศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพสังคม วฒันธรรม และกายภาพในยา่นเพลินจิต และสามารถน าผลการศึกษาไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโครงการพื้นท่ีใตท้างด่วนของรัฐบาลต่อไป 

 
2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจัิย  

2.1. เพื่อศึกษาหาความตอ้งการในการใชพ้ื้นท่ีใตท้างด่วน 
2.2. เพื่อประเมินการใชง้านพื้นท่ีใตท้างด่วนศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต ใหเ้ป็น

ตามวตัถุประสงคข์อง ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดงัน้ี 
1. เป็นพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน 
2. เกิดกิจกรรม เรียนรู้ดา้นศิลปะ และดา้นเทคโนโลย ีส าหรับเด็ก สตรี และ

ครอบครัว 
3. เป็นแหล่งศึกษาและใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพอนามยั 
4. ฝึกทกัษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได ้
5. เป็นพื้นท่ีกิจกรรมออกก าลงักายของชุมชน 

2.3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีใตท้างด่วน 
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3. ค าถามของการวจัิย  

3.1. ภูมิทศัน์ใตท้างด่วนเพลินจิตมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
แลว้หรือไม่ 

3.2. ความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีของคนบริเวณยา่นเพลินจิต ต่อโครงการใตท้างด่วนเพลินจิต
คืออะไร 
 
4. ขอบเขตของงานวจัิย  
 4.1  ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 
   บริเวณใตท้างด่วนเพลินจิต ถนนสุขมุวทิ  กรุงเทพมหานครมีขนาดของพื้นท่ี 4.4 ไร่ 

 

รูปภาพท่ี 1  ต าแหน่งพื้นท่ีโครงการ "ศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์เพลินจิต"2 
  ทิศเหนือ ติดพื้นท่ีลงทางด่วน  
  ทิศใต ้  ติดชุมชนและหมู่บา้น 
  ทิศตะวนัออก ติดทางรถไฟ และถนนสุขมุวทิ (ทางไปอโศก)  
  ทิศตะวนัตก  ติดคอนโด รถไฟฟ้าเพลินจิต และถนนเพลินจิต (ทางไปสยาม) 

 4.2  ขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะท าการศึกษา 
4.2.1. ท าการส ารวจและเก็บขอ้มูลการใชง้านในพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนย์

ชุมชนสร้างสรรคเ์พลินจิตในปัจจุบนั  
4.2.2. ปัญหาดา้นการใช้งานและปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม ของพื้นท่ีโครงการ

ศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต 
                                           

2
 ทีม่าของภาพ จากโปรแกรม google earth, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1ธนัวาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.google.com/     
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4.2.3. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการไม่ใชง้านของพื้นท่ี   
4.2.4. ส ารวจความตอ้งการการใชพ้ื้นท่ีและลกัษณะของพื้นท่ีท่ีผูค้นในบริเวณใต้

ทางด่วนเพลินจิต มีความตอ้งการ 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดมี้การนิยามค าศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 

พืน้ทีสู่ญเปล่า หมายถึง พื้นท่ีซ่ึงเวน้วา่งไวโ้ดยรอบฐานอาคารสูง ลานระดบัท่ีเขา้ไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่ได้ ลานจอดรถท่ีว่าง พื้นท่ีข้างๆและใต้ทางด่วน พื้นท่ีริมน ้ าซ่ึงเข้าถึงได้ยาก 
สวนสาธารณะท่ีถูกทอดทิ้ง พื้นท่ีท่ีตอ้งร้ือสร้างใหม่เพราะไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีสาธารณะใน
เขตชุมชนเมืองซ่ึงมีสภาพไม่พึงปรารถนา (กล่าวโดย Roger Trancik ค.ศ. 1986) 

พืน้ที่สูญเปล่าจากทางด่วน หมายถึง พื้นท่ีขา้งและใตท้างด่วนซ่ึงเดิมเป็นพื้นท่ีท่ีมีราคา
แพง หลงัสร้างทางด่วนเสร็จไม่ไดใ้ชง้าน หรือถูกปล่อยละเลย ท าให้เกิดสภาพไม่น่าดู ซ่ึงพบอยูใ่น
เมือง (กล่าวโดย Roger Trancik ค.ศ. 1986) 

พืน้ทีใ่ต้ทางด่วน หมายถึง พื้นท่ีในระดบัพื้นดินซ่ึงดา้นบนถูกปกคลุมดว้ยทางด่วนท่ีอยู่
ในระดบัสูงเหนือพื้นดินตั้งแต่ระดบั 2 เมตรข้ึนไป และอยู่ในแนวตอม่อของทางด่วน หรืออยู่ใน
แนวเขตของทางด่วน ในท่ีน้ีจะรวมเฉพาะท่ีดินใตท้างด่วนเท่านั้น (กล่าวโดย Roger Trancik ค.ศ. 
1986) 

ถนนเส้นทางลัดใต้ทางด่วน หมายถึง การสร้างถนนเพิ่มข้ึน บริเวณพื้นท่ีใตท้างด่วนมา
สร้าง เส้นทางน้ีมกัจะใชเ้ป็นทางลดัไปยงัจุดอ่ืนๆในเมืองเน่ืองจากทางด่วนดา้นบนสร้างผา่นชุมชน 
ยา่นต่างๆในเมือง  

ทางพเิศษ หมายถึง ทางหรือถนนซ่ึงจดัสร้างข้ึน  หรือไดรั้บโอนหรือไดรั้บมอบไม่วา่จะ
จดัสร้างข้ึนในระดบัพื้นดินเหนือหรือใตพ้ื้นดินดินหรือพื้นน ้ าเพื่ออ านวยความสะดวกในการจราจร
เป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพานอุโมงค์ เรือส าหรับขนส่งรถขา้มฝากท่าเรือส าหรับข้ึน
ลงรถ ท่ีจอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เข่ือนกั้นน ้า ท่อหรือทางระบายน ้า ก าแพงกนัดิน ร้ัวเขต หลกัระยะ
สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร อาคาร หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีจดัไวใ้นเขตทางเพื่ออ านวยความสะดวก 
หรือเพื่อความปลอดภยัเก่ียวกบังานทางพิเศษ (กล่าวโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(EXAT) 
พ.ศ. 2556) 

6.  ขั้นตอนการศึกษา 
6.1. ศึกษาประวติัความเป็นมาและความส าคญัของพื้นท่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

6.2. ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง  
6.3. ส ารวจพื้นท่ีโดยรอบของโครงการและองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ของพื้นท่ีใตท้าง

ด่วน  
6.4. ศึกษาการออกแบบพื้นท่ีและภูมิทศัน์ใตท้างด่วน เพลินจิต  
6.5. เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีการใช้งาน สภาพสังคม วฒันธรรม และ

ปัจจยัทางกายภาพ โดย การเก็บขอ้มูลและท าสัญลกัษณ์บนแผนท่ี (Mapping) 
6.6. ท าการส ารวจความต้องการการใช้งานพื้นท่ีและลกัษณะของพื้นท่ีจะต้องการ

พฒันา  โดยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม  
6.7. รวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบแลว้ท าการวเิคราะห์และประเมินผล  
6.8. สรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอเป็นฐานขอ้มูลประกอบการพิจารณาและการพฒันา

พื้นท่ีใตท้างด่วนเพลินจิต 

7.  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 
7.1. กลอ้งถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์ 
7.2. แบบส ารวจและแบบสอบถาม 
7.3. แบบสัมภาษณ์ 
7.4. แผนท่ีถ่ายทางอากาศ  
7.5. แผนท่ีโดยกรมทหาร 

8.  แหล่งข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการรวบรวมทาง 
และ เอกสารของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษาและ
ประเด็นศึกษา โดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี ศึกษาและประเด็นศึกษา ไดแ้ก่ 

8.1. กองผงัเมือง กรุงเทพมหานคร เช่น การก าหนดพื้นท่ีสูญเปล่า 
8.2. กองทะเบียนและปกครอง กรุงเทพมหานคร เช่น จ านวนประชากรในบริเวณพื้นท่ี

สูญเปล่า 
8.3. ส านักงานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เช่น แนวทางการจดัการพื้นท่ีใน

อนาคต 
8.4. ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม 
8.5. ห้องสมุดสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลยั

ศิลปากร เช่น วทิยานิพนธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.9  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 บทท่ี1 บทน า 
ความเป็นมาและ
ความส าคญัของ
ปัญหา 

                         

วตัถุประสงค์
โครงการ 

                         

ค าถามใน
การศึกษา 

                         

ขอบเขต
การศึกษา 

                         

ค าจ ากดัความ                          
ขั้นตอน
การศึกษา 

                         

อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การศึกษา 

                         

 บทท่ี2 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและการศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ศึกษาทฤษฏี                          
ศึกษางานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

                         

ศึกษากฎหมาย                          
กรณีศึกษา                          
 บทท่ี3 กระบวนการวิจยัและการด าเนินงาน 
ศึกษาพื้นท่ีใต้
ทางด่วน 

                         

เกณฑก์ารตดัสิน                          
ก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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รายงานความคืบหนา้คร้ังท่ี 1  ศุกร์ท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ.2555 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนั
ธ์ 

มีนาคม เมษายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
สัมภาษณ์                          
รวบรวมขอ้มูล                          
 บทท่ี4 ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ีวจิยั 
ประวติั                          
การพฒันาพื้นท่ี                          
ประเภทอาคาร                          
วเิคราะห์                          
รายงานความคืบหนา้คร้ังท่ี 2  ศุกร์ท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2556 
 บทท่ี5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลจากการศึกษา                          
รวบรวมขอ้มูล                          
 บทท่ี6 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
วิเคราะห์การใช้
งาน 

                         

รายงานความคืบหนา้คร้ังท่ี 2  ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556 
ปรับปรุงเอกสาร                          
 สรุปและจดัรูปแบบผลการวจิยั 
ส รุ ป ผ ล
การศึกษา 

                         

จดัรูปแบบ                          
รายงานความคืบหนา้คร้ังท่ี 4  ศุกร์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2556 
ความคืบหนา้                          
ขออนุมติัโครงการวทิยานิพนธ์  ศุกร์ท่ี  2  เมษายน พ.ศ.2553 

 



บทที่2 
แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิยและการศึกษางานทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 การคน้หาหลกัการท่ีจะน ามาประเมินพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์
เพลินจิต  เพื่อตรวจสอบการใชพ้ื้นท่ีใตท้างด่วน โดยมีความส าคญัในการน าทฤษฏีมาเป็นกรอบการ
ก าหนดตวัช้ีวดัการออกแบบเบ้ืองตน้ และการวเิคราะห์การใชง้านท่ีเกิดขั้น วา่มีความพึงประสงคต่์อ
ผูใ้ชง้านและหลกัการออกแบบมากนอ้งเพียงใด 
 ลกัษณะการเลือกทฤษฎี คือหลกัการใช้งานของสภาพพื้นท่ีโครงการพื้นท่ีใตท้างด่วน 
หลกัการประเมินพื้นท่ีโครงการ ลกัษณะของพื้นท่ีเมือง ลกัษณะของผูค้นในพื้นท่ี และหลกัการใช้
งานพื้นท่ีสาธารณะของบริบทไทยกบับริบทชาวตะวนัตก 
 
2.1 ทฤษฎฟ้ืีนฟูพืน้ทีสู่ญเปล่า (Finding Lost Space) โดย Roger Trancik3 
 จากหนงัสือ Finding lost space กล่าวโดย Roger Trancik (ค.ศ. 1986) พบวา่การพฒันา
เมืองในปัจจุบนั ไดมี้ความพยายามท่ีจะออกแบบการปรับปรุงพื้นท่ี และสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
เป็นพื้นท่ี ภายนอกอาคาร เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาเมืองในอนาคต   
 เน่ืองจาก Roger Trancik ไดมี้แนวคิดวา่ "พื้นท่ีสาธารณะของเมืองไม่ไดถู้กน าไปใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ค่า  จึงไดเ้สนอ ทฤษฎีฟ้ืนฟูพื้นที่สูญเปล่า (Finding Lost Space)" เพื่อเป็น
ขั้นตอนในการออกแบบชุมชนเมืองในปัจจุบนั โดย Roger Trancik ไดว้ิเคราะห์เมืองมาจาก ยุค 
MODERN CITY ในศตวรรษท่ี19 ซ่ึงมีลกัษณะการสร้างอาคารท่ีมีลกัษณะโดดเด่น เน่ืองจากอาคาร
มีลกัษณะท่ีแตกแยกออกจากบริเวณรอบๆ (Context) พื้นท่ี (Site) และ ภูมิทศัน์ (Landscape) ท าให้
เมืองไม่มีการค านึงถึง รูปแบบ (Pattern) ระหวา่งตวัอาคารดว้นกนั (Building) ท่ีวา่ง (Space) และไม่
เขา้ใจการใช้งานของมนุษย์ ท าให้เกิดการขดัแยง้กนัของพื้นท่ีในเมืองและตวัอาคารท่ีมีความ
แตกต่างกนั โดยไม่ค  านึงถึงท่ีวา่งภายนอกอาคาร 
 พื้นท่ีสาธารณะในเขตชุมชนเมืองซ่ึงมีสภาพไม่พึงปรารถนา เป็นสาเหตุให้ Roger 
Trancik เกิดแนวคิดการออกแบบพื้นท่ีว่างสูญเปล่า โดยตอ้งมีความเขา้ใจด้านประวติัศาสตร์ของ

                                           
3 Roger Trancik, Finding lost space : theories of urban design, (Newyork :van Nostrand 
Reinhold,1986) 
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พื้นท่ีสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงสถาปัตยกรรมไม่ควรมีความโดดเด่นเกินเมือง และควรออกแบบพื้นท่ีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 2.1.1 ทฤษฏี Three Theories of Urban Spatial Design 4 
  โดย Roger Trancik ไดเ้สนอแนวทางความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีสูญเปล่ากบัพื้นท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งอาคาร 

 
รูปภาพท่ี 2  การใช ้ทฤษฏี Three Theories of Urban Spatial Design 

  2.1.1.1. ทฤษฎีภาพกบัพื้น (Figure - Ground Theory) 
    ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พื้นท่ีตวัอาคารกบัพื้นท่ีเปิดโล่งซ่ึง
น ามาใช ้ในการหาอตัลกัษณ์ของรูปแบบโครงสร้างเมือง 
  2.1.1.2. ทฤษฎีความเช่ือมโยง (Linkage Theory) 
    ศึกษาเร่ืองทิศทางการเดิน (Circulation) ท่ีท าให้เกิดรูปทรงของ
เมือง การเน้นความสัมพนัธ์การเช่ือมต่อ และการเคล่ือนไหวมีความหมาย ในทางสนบัสนุนเมือง 
โดยแบ่งประเภทของเมืองออกเป็นดงัน้ี 

1. เมืองท่ีมีรูปทรงแบบองค์ประกอบ (Composition form) คือ
รูปแบบเมืองซ่ึงไม่ ค  านึงถึงความเช่ือมโยงของพื้นท่ีวา่งของเมือง 

                                           
4 ก าธร กลุชล, หนังสือการออกแบบชุมชนเมอืงคอือะไร- การตดิตามหาค าตอบในรอบ 40 ปี, พิมพ์
คร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ; โรงพิมพห์มาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ ,2545), 299 – 307. 
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2. เมืองมีรูปทรงแบบอภิมหาสถาปัตยกรรม  (Megaform) คือ
รูปแบบเมืองซ่ึงขาดความเช่ือมโยงภายนอกอาคาร 

3. เมืองท่ีมีรูปทรงแบบเกาะกลุ่ม (Group form) คือรูปแบบเมืองท่ี
ค่อยๆเติบโตอยา่งเหมาะสม โดนเกาะไปตามแนวเปิดโล่งธรรมชาติ ตั้งแต่ย่านใจกลางเมืองไปยงั
ยา่นชานเมือง ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ ของภูมิประเทศกบัมนุษย ์

 
 2.1.2. ทฤษฎกีารสร้างสรรค์สถานที่ (Place Theory) 
  การเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นท่ี เ ปิดโล่งของเมือง โดยให้ความส าคัญทางด้าน
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สังคมของเมือง และการสร้างความต่อเน่ืองใหก้บัพื้นท่ี 
  หลกัการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการออกแบบพื้นท่ีสูญเปล่าในเมืองตอ้งค านึงถึงปัจจยั 
5ประการ 

1. การเช่ือมอยา่งต่อเน่ืองทางดา้นกายภาพ (Linking sequential movement) 
2. การปิดลอ้มดา้นขา้ง และมีความต่อเน่ือง (Lateral Enclosure & Edge 

Continuity) 
3. การเช่ือมต่อท่ีผสมผสาน (Integrated Bridging) 
4. แนวแกน และทศันียภาพ (Axis &Perspective) 
5. การเป็นหน่ึงเดียวกนัของพื้นท่ีภายในและภายนอกอาคาร (Indoor & 

Outdoor Fusion) 
 
 2.1.3 สรุปทฤษฎฟ้ืีนฟูพืน้ทีสู่ญเปล่า 

1. สรุปเน้ือหา 
  ทฤษฎีฟ้ืนฟูพื้นท่ีสูญเปล่า (Finding Lost Space) โดย Roger Trancik เป็นหลกัการ
ท่ีค้นหาพื้นท่ีสูญเปล่า ซ่ึงสามารถน าหลักการมาพัฒนาพื้นท่ีให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประวติัศาสตร์  วฒันธรรม และสังคม กับเมืองโดยค านึงถึงลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Environment) และบริเวณโดยรอบ (Context) ของพื้นท่ีสูญเปล่า  
  2. ประเด็นส าคญั 
  แมว้า่ทฤษฎีฟ้ืนฟูพื้นท่ีสูญเปล่า (Finding Lost Space) จะพบวา่พื้นท่ีใตท้างด่วน
เป็นพื้นท่ีสูญเปล่าตามหลกัการและเป็นพื้นท่ีท่ีสมควรน ามาพฒันา แต่การพฒันาควรค านึงถึงบริบท
ของใตท้างด่วนเพลินจิต เช่น พื้นท่ีว่างระหว่างอาคารหรือพื้นท่ีว่างระหว่างอาคารกับทางด่วน 
ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมของยา่นเพลิน และการใชง้านพื้นท่ีสาธารณะตามวิถีชีวิตในบริบท

   ส
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ไทย เน่ืองจากคนไทยมีลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีสาธารณะแตกต่างกบัชาวตะวนัตก เช่น คนไทยไม่
ชอบการเดินเทา้ ดงันั้นควรมีปรับใชท้ฤษฎีใหเ้หมาะสมกบับริบทไทย 

2.2  ทฤษฎี ปัจจัยที่มีผลต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลง ในการออกแบบพืน้ที่เปิดโล่ง (Social and  
Psychological Factor in Open Space Design)5 

 หนงัสือ People Place โดย Clare Cooper Marcus and Carolyn Francis (ค.ศ. 1998) 
เสนอการสังเกตการใชง้านของมนุษย ์เช่นการใชง้านและการเขา้ถึงของคน เพื่อน ามาออกแบบการ
ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการเก็บมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์หรือเป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบการออกแบบพื้นท่ี ตามประเภทท่ีสามารถไดแ้บ่งออกไดเ้ป็น ขนาดและลกัษณะการใช้
งานและตวัแปรท่ีส่งผลการใช้งานของแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั การให้ความส าคญัของ
พื้นท่ีว่างก็ต่างกนัไป จากขอ้ก าหนดท าให้พื้นท่ีใตท้างด่วนเพลินจิต อยูใ่นประเภท สวนขนาดเล็ก 
(Miniparks and Vest-Pocket Parks)  
 2.2.1. ทฤษฎสีวนขนาดเลก็ 
  หลักทฤษฎีสวนขนาดเล็กมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีใต้ทางด่วน และตามหลัก
ทฤษฎีท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัการใช้งานพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์
ซ่ึงความสัมพนัธ์กบัเมืองในลกัษณะสวนกลางเมือง ชุมชนสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ระยะทางการ
เขา้ถึงพื้นท่ี 1-4 ช่วงถนน (500เมตร) มีความปลอดภยัในพื้นท่ี และการใชง้าน มีกิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนสามารถเขา้มาใชง้านไดทุ้กกิจกรรมและทุกพื้นท่ี และยงัเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นใหก้บัคนทัว่ไป  
 การเก็บขอ้มูลจากหลกัการของหนงัสือ People Place จ าแนกออกเป็น ทางเขา้ออก 
ขอบเขตการใช้งาน พื้นท่ีเกิดกิจกรรม ทางสัญจร พื้นท่ีเล่น ต าแหน่งต้นไม้ และต าแหน่ง
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยในการส ารวจหรือใชใ้นการส ารวจตรวจสอบการใชง้านพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็น 
สวนขนาดเล็กในเมือง 
 2.2.2. สรุปทฤษฎ ีปัจจัยทีม่ีผลต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลง ในการออกแบบพืน้ที่เปิด
โล่ง 
  1. สรุปเน้ือหา 
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อสังคม และการเปล่ียนแปลงในการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่ง (Social 
and Psychological Factor in Open Space Design) เป็นเคร่ืองมือในการช่วยตรวจสอบพื้นท่ีใตท้าง

                                           
5 Clare Cooper Marcus and Carolyn Francis, PEOPLE PLACE: design guideline for urban 
openspace , (Newyork :van Nostrand Reinhold,1998), 119 - 142. 
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ด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต และเป็นแนวทางในการเก็บขอ้มูลเพื่อการออกแบบ
หรือแกไ้ขปรับปรุงพื้นท่ี ใหเ้กิดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการจริงของผูใ้ชง้านพื้นท่ี  
  2. ประเด็นส าคญั 
  ลกัษณะการใช้งานของพื้นท่ีซ่ึงเกิดข้ึนตามวตัถุประสงค์ของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมท่ีเอ้ือให้เยาวชนสามารถใช้งานเป็นหลกั
ใหญ่ และเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นให้กบัทุกเพศทุกวยั โดยมีพื้นท่ีนัง่เล่น พื้นท่ีฝึกความรู้และวิชาชีพ ซ่ึง
เป็นวตัถุประสงค์เดียวกับ พื้นท่ีสวนขนาดเล็ก ดังนั้ นการตรวจสอบพื้นท่ีจึงสามารถสรุปเป็น
รายการตรวจสอบ (Check list) กบัลกัษณะของพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต และ
จากผลจะสามารถช้ีใหเ้ห็นวา่กิจกรรมใดเหมาะสม หรือตอ้งเพิ่มลดกิจกรรมใด 
 หมายเหตุ ขอ้มูลไปตรวจสอบ (Check list) สามารถดูไดใ้นตารางดชันี ก. 
 

2.3. พืน้ทีว่่างสาธารณะขนาดเลก็-พืน้ทีท่างสังคมของชุมชนไทย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี 
ภักดิ์สุขเจริญ6 
 หนงัสือพื้นท่ีวา่งสาธารณะขนาดเล็ก - พื้นท่ีทางสังคมของชุมชนไทย กล่าวโดย ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดร.ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ (พ.ศ. 2552) เสนอการใช้งานพื้นท่ีวา่งสาธารณะของชุมชน
เมือง ควรมีการใช้งานพื้นท่ีสาธารณะแบบอเนกประสงค์ (Multi Uses) และส่งเสริมให้พื้นท่ีว่าง
สาธารณะเป็น “พื้นท่ีทางสังคม” (Social Space) อยา่งแทจ้ริงของชุมชนและเมือง สามารถสร้างให้
เกิดได้โดยลักษณะรูปทรงและการจัดวางตัวของพื้นท่ี ซ่ึงแต่ละมุมของพื้นท่ีจะสร้างให้เกิด
ทศันียภาพในการมองเห็นของคนแตกต่างกนัออกไป เรียกพื้นท่ีในการถูกมองเห็นทั้งหมดจากจุดใด
จุดหน่ึงวา่ “สนามทศัน์” (Isovist Field)  
 
 2.3.1. ทฤษฎสีนามทศัน์ 
  พื้นท่ี “สนามทศัน์” คือพื้นท่ีท่ีถูกมองเห็นจากจุดใดจุดหน่ึง ไปยงัอีกจุดหน่ึง มีตน้
ก าเนิดคือการมองเห็นของคน 

                                           
6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ, ซอยลดัประหยดัพลงังาน: พืน้ทีว่่างสาธารณะ 

ขนาดเลก็-พืน้ทีท่างสังคมของชุมชนไทย  ( ภาควชิาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ) พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ; โรงพิมพห์มาวทิยาลยัจุฬาลงกร, 2552),  
1 - 10 
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รูปภาพท่ี 3 มุมมองของมุมต่างๆ และช่องเปิด แสดงการมองเห็นพื้นท่ี 

 จากรูปภาพท่ี  3 พื้นท่ีสนามทศัน์คือพื้นท่ีสีเทา คือพื้นท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากการยืนใน
ต าแหน่งจุดสีเหลือง และสีด าคือมุมมองท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้ 

ศกัยภาพของพื้นท่ีในการมองเห็น หรือพื้นท่ีท่ีมีสนามทศัน์ท่ีกวา้งไกล และมีความชดัเจน
ของสนามทศัน์มากกวา่ จะเอ้ือให้เกิดการเขา้ใช้งานพื้นท่ีท่ีหลากหลายวตัถุประสงค ์ หลากหลาย
ช่วงเวลา และกลุ่มคนหลากหลายประเภท ซ่ึงท าใหเ้กิด “ความเป็นอเนกประโยชน์”  
 พื้นท่ีอเนกประโยชน์ เกิดจากพฤติกรรมทางสังคมของคน เน่ืองจากการชอบมองและ
สังเกตผูอ่ื้น และในทางกลับกนัชอบท่ีจะถูกมองและสังเกตเช่นเดียวกนั ดงันั้นถ้าเกิดความ
หลากหลายจะท าให้พื้นท่ีมีการใชง้านท่ีดี และถา้มีระดบัสนามทศัน์มาก พื้นท่ีจะมีความแตกต่าง
และหลากหลาย สร้างใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี (Space Use Pattern) กบัการ
ออกแบบลกัษณะรูปทรง  
 ดังนั้ นการจัดวางของพื้นท่ีว่างสาธารณะให้มีคุณภาพและการใช้งานอเนกประโยชน์ 
จะตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีสนามทศัน์ด้วย ดงันั้นจะเห็นได้ว่าสนามทศัน์เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถดึง
ผูใ้ชง้านใหเ้ลือกท่ีจะเขา้หรือไม่เขา้ใชง้านในพื้นท่ีโครงการ 

 2.3.2. ทฤษฎกีารรับรู้พืน้ทีปิ่ดล้อม 
       ส่ิงปิดล้อมในพื้นท่ีชุมชนหรือเมือง และการจัดวางตัวของพื้นท่ี ท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีอ่ืนๆ ส่งผลท าให้เกิดการรับรู้ของสนามทศัน์ในแต่ละต าแหน่งเปล่ียนแปลง
ไป ซ่ึงจะมีผลโดยตรงท าต่อประสบการณ์และพฤติกรรมของคนภายในพื้นท่ี เช่น การเลือกเส้นทาง
การเขา้ถึง เดินผา่น หยุดพบปะพูดคุย ยืน นัง่ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร สินคา้ บริการ หรือมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะต่างๆ แตกต่างกนัออกไป  
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 รูปภาพท่ี 4 พื้นท่ีสนามทศัน์เปล่ียนแปลงไปตามส่ิงปิดลอ้ม 
 
 การใช้ประโยชน์พื้นท่ีว่างสาธารณะของคนไทย มีความแตกต่างกับชาวตะวนัตก 
เน่ืองจากคนไทยเดินทางโดยยานพาหนะ มากกวา่การเดินทางเทา้เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน แต่
การใช้พื้นท่ีว่างสาธารณะจะเป็นการเช่ือมต่อกบัทางเทา้เป็นหลกั และแนวคิดในการใช้พื้นท่ีว่าง
สาธารณะส่วนใหญ่เป็นของชาวตะวนัตกท่ีมีอากาศหนาว ส่งผลใหพ้ื้นท่ีวา่งสาธารณะของไทยส่วน
ใหญ่จึงโดนทิ้งร้างไม่มีการใชง้าน เพราะน าเอาแนวความคิดของชาวตะวนัตกมาใชม้ากเกินไป เช่น 
ออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งหมดจึงไม่น่าใชง้าน และการเขา้ถึงยากห่างจากท่ีจอดรถ 

 
รูปภาพท่ี  5 พื้นท่ีวา่งสาธารณะในเมืองไทย 

 ลานคนเมือง ไม่สามารถใช้งานกิจกรรมได้ตลอดทั้ งว ัน เน่ืองจากการน าเอา
แนวความคิดพื้นท่ีเปิดโล่งของชาวตะวนัตกมาใชม้ากเกินไป 
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 3.3. สรุปทฤษฎพีืน้ทีว่่างสาธารณะขนาดเลก็ 

1. สรุปเน้ือหา 
 พื้นท่ีวา่งสาธารณะในบริบทไทยเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถมองเห็นได ้เอ้ือให้เกิดประโยชน์ท่ี
คนสามารถมองเห็นและเขา้มาใช้งานตามพื้นท่ี การมองเห็นจึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดกิจกรรมของ
มนุษย ์พื้นท่ีเปิดโล่งของชุมชนไทย จึงมีวิถีชีวิตดา้นการคา้ขาย เขา้มาเป็นองคป์ระกอบใหญ่ในการ
ใชพ้ื้นท่ีในบริบทไทย 

2. ประเด็นส าคญั 
 หลกัการพื้นท่ีว่างสาธารณะส าหรับคนไทยเน้นการสร้างมุมมอง เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ทางสังคม แต่ในบริเวณพื้นท่ีใตท้างด่วนถูกบดบงัจากดา้นบนและ มีโครงสร้างทางวิศวกรรมของ
ทางด่วน ซ่ึงลกัษณะพื้นท่ีว่างใตท้างด่วนส่งผลโดยตรงกบัคนท่ีจะเขา้มาใช้งาน และการออกแบบ
พื้นท่ีโครงการ 
 
2.4 The Social Life of Small Urban Space โดย William Whyte7 
 หนงัสือ The Social Life of Small Urban Space โดย William Whyte (ค.ศ.1980) เสนอ
การสังเกตพฤติกรรมของคน ท่ีท าเกิดกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีลานขนาดเล็กหลายๆแห่งในเมืองใหญ่ 
โดยการแบ่งเป็นกิจกรรมต่างท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 
 2.4.1 การใชพ้ื้นท่ีทางสังคม 
  การใชพ้ื้นท่ีทางสังคมส่วนใหญ่มกัเกิดข้ึนกบัวยัท างาน เพราะคนวยัหนุ่มสาวชอบ
จบักลุ่มและจะอยู่รอบๆสถานท่ีท างาน ทั้งน้ีเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนในการเลือกสถานท่ี
มากกว่าเพราะตอ้งการความปลอดภยัและมีความสะอาด แต่เพศผูช้ายมกัเลือกสถานท่ีท่ีเปิดโล่ง
มากกวา่ เพราะตอ้งการจบักลุ่มเพื่อสังเกตพฤติกรรมของเพศตรงขา้ม 
 2.4.2 พื้นท่ีนัง่ 
  การเลือกใชง้านพื้นท่ีนัง่มีความสัมพนัธ์กบัแสงแดด การมีท่ีนัง่อยา่งเพียงพอ และ
มีความสัมพนัธ์กบัแสงจะท าให้ถูกเลือกใชง้าน เช่นเกา้อ้ีนัง่ ขอบ หรือแมแ้ต่บนัได จะสร้างให้เกิด
คุณภาพของภูมิทศัน์ และสร้างความมีชีวิตชีวาให้พื้นท่ีและจะท าให้คนเขา้มาใชง้านพื้นท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน 
  

                                           
7 William H. Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces , (PROJECT FOR 
PUBLIC SPACES Ingram, New York 1980) ,1-100 
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 2.4.3 แสงแดด ลม ตน้ไม ้และน ้า 
  ตน้ไมมี้ความสัมพนัธ์กบัแสงแดดเพราะท าให้เกิดร่มเงา และร่มไมท้  าให้คนเลือก
เดินตาม เม่ือมีตน้ไมต้ามทางเทา้ จะดึงดูดคนใหเ้ดินตามเขา้มาในพื้นท่ี และเกิดการใชง้าน 
  การใชน้ ้าในพื้นท่ี ควรใหน้ ้าและคนมีความสัมพนัธ์กนั เช่นควรให้เกิดละอองของ
น ้าเม่ือลมพดัสามารถโดยคนไดบ้า้งเล็กนอ้ย หรือการฟังเสียงของน ้ า ก็ท  าให้คนรู้สึกผอ่นคลายและ
ลดเสียงจากมลภาวะภายนอกไดอี้กดว้ย 

2.4.4 ร้านอาหารรถเขน็ 
  ร้านคา้รถเข็นเป็นตวัดึงดูดให้คนเขา้มายงัพื้นท่ี เพราะพนักงานหรือคนท่ีเขา้มา
พกัผอ่น จะออกมาหาอาหารเพื่อรับประทานช่วงเวลาพกักลางวนั ซ่ึงร้านคา้รถเข็นมีราคาอาหารถูก
กวา่ร้านอาหาร จึงส่งผลใหค้นนิยมออกมานัง่รับประทานอาหารขา้งนอกมากข้ึน  
 2.4.5 ถนน 
  พื้นท่ีวา่งควรมีการเช่ือมต่อกบัถนนและทางเทา้ เพื่อการเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้ายและเปิด
โอกาสใหค้นสามารถเขา้มาแวะใชง้านไดส้ะดวกข้ึน เช่นพื้นท่ีบริเวณหวัมุมจะเกิดการใชง้านท่ีเปิด
กวา้งมากท่ีสุด เพราะสามารถมองเห็นไดง่้ายการเขา้ถึงสะดวก  
 2.4.6 กลุ่มคนท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการ 
  กลุ่มคนเร่รอน ตามพื้นท่ีสาธารณะ จะท าให้ความรู้สึกไม่ปลอดภยัต่อผูท่ี้จะเขา้มา
ใชง้าน ดงันั้นสถานท่ีควรมีร้ัวและมีการกั้นพื้นท่ีอยา่งชดัเจน เพื่อไม่ให้คนเร่ร่อนมายึดครองพื้นท่ี
สาธารณะประจ า 
 2.4.7. สรุปทฤษฎี The Social Life of Small Urban Space 
  1. สรุปเน้ือหา 
  การใช้งานพื้นท่ีสาธารณะเกิดจากการเช่ือมต่อกันของสถานท่ี เน่ืองจากการ
มองเห็นการใชง้านกบัผูค้นท่ีผา่นไปมาสร้างให้เกิดความรู้ท่ีปลอดภยั และคนตอ้งการมองเห็นการ
และถูกสังเกตการ ดงันั้นปัจจยัทางกายภาพก็เป็นองคป์ระกอบของสภาวะท่ีน่าสบาย ซ่ึงมีปัจจยัของ
แดด ทิศทาง เสียง อากาศ ความร่มร่ืนของตน้ไม ้ซ่ึงช่วยสร้างบรรยากาศและความสบาย ท าให้คน
นัง่หรือพกัคอยไดน้าน  
  2. ประเด็นส าคญั 
  หลกัการของ William Whyte เนน้ความส าคญัของปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีส่งผลให้
เกิดการใช้งานพื้นท่ี แต่หลกัการดงักล่าวเป็นหลกัการท่ีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงควรน ามา
ปรับใช้ให้เขา้กบัภูมิอากาศร้อนช่ืนในประเทศไทย เช่น เร่ืองของแสงแดดประเทศไทยแรงและ
ภูมิอากาศร้อน การใช้น ้ าในประเทศร้อนช่ืน ถา้ความช่ืนในอากาศมากเกินไปสร้างความอึดอดัได ้
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และ ร้านคา้รถเข็นอาหารก็ตั้งอยู่ในท่ีท่ีมีทางเทา้และมีคน ดงันั้น ร้านคา้รถเข็นจึงเป็นตวัส่งเสริม
การใชง้านและท าใหค้นท่ีเดินรู้สึกปลอดภยัเพิ่มข้ึน 

สรุปข้อมูลทางด้านทฤษฎ ี
 จากการศึกษาทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้งานพื้นท่ีใตท้างด่วนไดแ้ก่ ทฤษฏี Finding 
lost space, ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design, ทฤษฏีThe Social Life 
of Small Urban Space, ทฤษฏีพื้นท่ีวา่งสาธารณะขนาดเล็ก สามารถจ าแนกทฤษฎีเหล่าน้ี ออกเป็น 3 
รูปแบบดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางดา้นกายภาพ(Physical Factor) เช่น สภาพพื้นท่ีโครงการ และ บริเวณ
โดยรอบของพื้นท่ี (Context) 

2. ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social Factor) เช่น วฒันธรรม ประเพณี ชนชั้น และลกัษณะ
การด าเนินชีวติ  

3. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factor) เช่น การคา้ขาย อาชีพ และการใช้
ประโยชนท่ี์ดิน 

ตารางท่ี  1  ตารางสรุปหวัขอ้ แนวความคิดและทฤษฎี ในลกัษณะทางกายภาย สังคม วฒันธรรม 
และ เศรษฐกิจ 

ทฤษฎี ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคม-วฒันธรรม ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีฟ้ืนฟู
พื้นท่ีสูญ
เปล่า 
(Finding 
Lost Space) 
(ค.ศ. 1986) 

- การเขา้ถึงและการ
เช่ือมต่อ ของพื้นท่ีกบั
เมือง 
 - พื้นท่ีเปิดโล่งของพื้นท่ี 
คนสามารถเขา้ถึงได ้
 - เส้นทางการเขา้ถึง
พื้นท่ี 

 - การค านึงถึงประวติัศาสตร์
ของพื้นท่ี และความส าคญั
ของพื้นท่ีท่ีสร้างให้เกิดความ
น่าสนใจหรือระลึกถึงพื้นท่ี 
 - วฒันธรรมของคนในพื้นท่ี 

 - ลกัษณะของผงั
เมือง โดยผงัการใช้
ท่ีดินของเมือง  

 Social and  
Psychologica
l Factor in 
Open Space 
Design (ค.ศ. 
1998) 

 - ลกัษณะกายภาพของ
พื้นท่ี มีผลต่อผูใ้ชง้าน 
 - พื้นท่ีใชง้านโดยรอบ
ของพื้นท่ี 
 - การเขา้ถึงพื้นท่ี 

 - การดูพฤติกรรมของคนใน
สังคมเขา้มาใชง้านในพื้นท่ี  
 - เวลาการใชชี้วติในแต่ละวนั
ของคนในสังคมไทย  
 - กลุ่มอาชีพและสถานะทาง
สังคม 

 - การคา้ขายจะ
เกิดข้ึนไดเ้ม่ือมี
กิจกรรมของคน 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปหวัขอ้ แนวความคิดและทฤษฎี ในลกัษณะทางกายภาย สังคม วฒันธรรม และ 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
ทฤษฎี ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคม-วฒันธรรม ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

  - บริบททางสังคมและคน
รอบพื้นท่ี 

 

พื้นท่ีวา่ง
สาธารณะ 
(พ.ศ. 2552) 

 - มุมมองของคนมีผลต่อ
พื้นท่ี 
 - พื้นท่ีเปิดโล่งมีผลต่อ
การดึงใหค้นเขา้มาใช้
งานในพื้นท่ี โดยการ
มองเห็นกิจกรรม 

 - การมองเห็นคนเป็นการ
ขบัเคล่ือนของสังคม 
 - วธีิชีวติของไทย มีการใช้
พื้นท่ีเปิดโล่ง เป็นหลกั 
 - คนเป็นผูส้ร้างกิจกรรม 
แปรเปล่ียนไปตามสังคมและ
วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี 

 - พื้นท่ีโล่งเป็นพื้นท่ี
ท่ีสามารถใชท้  า
กิจกรรมท่ี
หลากหลายได ้ท าให้
คนไทยชอบใชพ้ื้นท่ี
เปิดโล่ง 
 - มุมอบัท าใหพ้ื้นท่ี
น่ากลวั 

The Social 
Life of  
Small Urban 
Space (ค.ศ. 
1980) 

 - ลกัษณะภูมิอากาศและ
สภาพแวดลอ้มมีผลต่อ
การเลือกเขา้มาใชง้าน
พื้นท่ี 
 - มุมมองท่ีคนทัว่ไป
สามารถมองเห็นได ้ถา้มี
คนผา่น หรือมีการ
มองเห็นพื้นท่ี ท าใหเ้กิด
ความปลอดภยั 
 - การดึงดูดเขา้พื้นท่ีคน
สามารถท าไดโ้ดยการใช้
สภาวะน่าสบาย 

 - กลุ่มคนมอง เป็นตวั
ขบัเคล่ือนสังคม 
 - คนไทยมีความเป็นสังคม
นิยม 

 - เม่ือคนมองเห็น
ร้านคา้ ท าใหมี้คนใช้
งานพื้นท่ีมากข้ึน 
 - เทคโนโลยเีพิ่ม
ความสะดวกสบาย
ของพื้นท่ีท าใหค้น
มาใชง้านมากข้ึน 
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ค าถามทีม่ีความสัมพนัธ์เกีย่วข้องกบัทฤษฎแีละพืน้ทีใ่ต้ทางด่วน  
 หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัทางกายภาย 
ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม และปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจากการศึกษาปัจจยัทั้ง 3 ด้านเป็น
ขอ้ก าหนดค าถามในการตรวจสอบแบบสอบถาม และประเมินการใชง้านพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการ
ศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  
 1. ค าถามเพือ่การประเมินปัจจัยทางด้านกายภาพ (Physical Factor) 
  1.1 ทฤษฏีFinding Lost Space 

1.1.1. ต าแหน่งของพื้นท่ีมีความต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายนอกหรือไม่ 
1.1.2. มีการเขา้ถึงพื้นท่ีมีการปิดลอ้มมิดชิดเขา้ไดง่้ายหรือไม่  
1.1.3. มีทางเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะหรือไม่ 
1.1.4. ทศันียภาพโดยรวมมีการดึงดูดใหเ้ขา้ไปใชพ้ื้นท่ีหรือไม่ 
1.1.5. การเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพื้นท่ีโดยรอบหรือไม่ 

1.2. ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design 
1.2.1. พื้นท่ีมีชุมชนพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณ 500 เมตรหรือไม่ 
1.2.2. คนท่ีเขา้มาใช้งานในพื้นท่ีตอ้งขา้มถนนใหญ่เพื่อเขา้มาใช้ในพื้นท่ี

หรือไม่ 
1.2.3. มีเส้นทางเดินหลกัใหค้นเขา้มาใชง้านในพื้นท่ีหรือไม่ 
1.2.4. มีถนนล้อมรอบพื้นท่ีเพื่อการปิดลอ้มและความปลอดภยัของพื้นท่ี

หรือไม่ 
1.2.5. มีการเน้นทางเขา้ออกท่ีชดัเจนหรือไม่ เช่นมีป้าย, มีตน้ไมห้ลกั, รูป

ป้ัน เป็นตน้ 
1.2.6. มีการแยกพื้นท่ีจอดรถกบัพื้นท่ีใชง้านอยา่งชดัเจนหรือไม่ 
1.2.7. มีระยะถอยร่น จากขอบเขตของชุมชนเพื่อความเป็นส่วนตวัหรือไม่ 
1.2.8. มีการแบ่งพื้นท่ีตามการใชง้านหรือไม่ 
1.2.9. มีถนนลาดยางมะตอยในพื้นท่ีหรือไม่ 
1.2.10. มีการแบ่งเส้นทางของเด็ก กบัเส้นทางสัญจรรถภายในหรือไม่ 
1.2.11. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกบักิจกรรมแบบกลุ่มของเด็กหรือไม่ เช่น

พื้นท่ีเล่นซ่อนแอบของเด็ก 
1.2.12. มีอุปกรณ์ท่ีกระตุ้นการเล่นกิจกรรมของเด็กหรือไม่ เช่นชิงช้า ม้า

กระดก มา้หมุน 
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1.2.13. มีเคร่ืองเล่นท่ีเสริมสร้างการพฒันาทางร่างกายหรือไม่ 
1.2.14. มีอุปกรณ์ท่ีช่วยสร้างใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ 
1.2.15. มีอุปกรณ์ในบริเวณไหนของพื้นท่ีและอุปกรณ์นั้นเป็นเคร่ืองเล่น

เหมาะสมกบัวยัหรือไม่ 
1.2.16. ถ้ามีเคร่ืองเล่นต่างวยั เด็กเล็กจะอยู่หน้าพื้นท่ีเพื่อความปลอดภัย

หรือไม่ 
1.2.17. ถา้มีบ่อทราย บ่อทรายมีความปลอดภยัหรือไม่ เช่น  

1. มีหินหรือไม่  
2. มีน ้าขงัหรือไม่    
3. มีก๊อกน ้าช าระร่างกายหรือไม่  
4. บ่อทรายโดนแดดหรือไม่ 

1.2.18. มีมา้นัง่หรือไม่ 
1.2.19. มีโตะ๊อเนกประสงคห์รือไม่ 
1.2.20. มีถงัน ้าด่ืมหรือไม่ 
1.2.21. มีทีจอดจกัรยานหรือไม่  
1.2.22. มีหอ้งน ้าหรือไม่  
1.2.23. มีไฟฟ้าส่องสวา่งหรือไม่ 
1.2.24. มีปลัก๊เสียบจ่ายไฟหรือไม่ 
1.2.25. มีป้ายเตือนต่างๆหรือไม่ 

1.3. ทฤษฏีพืน้ทีว่่างสาธารณะขนาดเลก็ 
1.3.1. มีลานพื้นท่ีเปิดโล่งหรือไม่ 
1.3.2. พื้นท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากการเดินผา่นจากภายนอกหรือไม่ 
1.3.3. พื้นทีสามารถใหเ้ห็นกิจกรรมภายในไดห้รือไม่ 

1.4. ทฤษฏีThe Social Life of Small Urban Space  
1.4.1. มีการเขา้ถึงของแดด ลม ฝน หรือไม่ 
1.4.2. มีท่ีนัง่เพื่อใหค้นนัง่มองคนเดินผา่นไปมาไดห้รือไม่ 
1.4.3. มีพื้นท่ีตั้งร้านคา้รถเขญ็หรือไม่ 
1.4.4. มีทางเขา้ออกท่ีชดัเจนหรือไม่ 
1.4.5. มีคนจรจดัหรือไม่ 
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2. ค าถามเพือ่การประเมินปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factor) 
2.1. ทฤษฏีFinding Lost Space 

2.1.1. พื้นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์หรือไม่ 
   2.1.2.  พื้นท่ีมีวฒันธรรมของพื้นท่ีหรือไม่ 

2.2. ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design 
2.2.1. พื้นท่ีการส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีหรือไม่ 
2.2.2. พื้นท่ีเปิดโอกาสให้คนในพื้นท่ีมีโอกาสในการเสนอแนะการใชง้านพื้นท่ี

หรือไม่ 
2.2.3. มีการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัคนในพื้นท่ีก่อนการออกแบบหรือไม่ 
2.2.4.  มีการออกแบบเพื่อคนพิการหรือไม่ 
2.2.5. มีการรองรับอาชีพของคนในพื้นท่ีหรือไม่ 
2.2.6. มีระยะห่างจากชุมชน พื้นท่ีสามารถจดัท ากิจกรรมเสียงดงัไดห้รือไม่ เช่น

วาดผนงั 
2.2.7. มีการสอนเด็กใหเ้รียนรู้การเป็นคนดีและเป็นผูน้ าทางสังคมหรือไม่ 
2.2.8. มา้นัง่มีจ  านวนเพียงพอต่อความตอ้งการของคน ในแต่ละส่วนของพื้นท่ี

หรือไม่ 
2.2.9. มีกระดานหมากรุกหรือไม่ 
2.2.10. มีพื้นท่ีรวมตวัเพื่อรับประทานอาหารหรือไม่ 

2.3. ทฤษฏีพืน้ทีว่่างสาธารณะขนาดเลก็ 
2.3.1. มีต าแหน่งท่ีใชใ้นการนัง่มองคนหรือไม่ 
2.3.2. มีการเขา้มาจบักลุ่มทางสังคมในพื้นท่ีหรือไม่ 
2.3.3. มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัพื้นท่ีท่ีถูกออกแบบแลว้หรือไม่ 

2.4. ทฤษฏี The Social Life of Small Urban Space 
2.4.1. สถานท่ีจบักลุ่มของคนมีความสะอาดหรือไม่ 
2.4.2. สถานท่ีจบักลุ่มของคนมีความสะดวกสบายหรือไม่ 
2.4.3. สถานท่ีจบักลุ่มของคนมีความปลอดภยัหรือไม่ 
2.4.4. สถานจบักลุ่มของคนมีคนจรจดัหรือไม่ 

3. ค าถามเพือ่การประเมินปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ (Economic Factor) 
3.1 ทฤษฏีFinding Lost Space 

3.1.1. การพฒันาเมืองตามเศรษฐกิจ มีผลท าใหเ้กิดความคึกคกัของพื้นท่ีหรือไม่ 
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3.1.2. การเขา้มาท างานในพื้นท่ี ของประชากรท าใหพ้ื้นท่ีน่าใชง้านข้ึนหรือไม่ 
3.1.3. เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกมีผลต่อการเข้ามาใช้งานในพื้นท่ีมากข้ึน

หรือไม่(รถไฟฟ้า) 
3.2. ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design 

3.2.1. มีพื้นท่ีส่งเสริมใหเ้กิดอาชีพแก่คนในชุมชนหรือไม่ 
3.2.2. มีเทคโนโลยใีหค้นในพื้นท่ีไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่ 

3.3. ทฤษฏีThe Social Life of Small Urban Space  
มีร้านคา้รถเขญ็ส่งผลใหก้ารใชง้านในพื้นท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
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บทที่3 
กระบวนการวจัิยและการด าเนินงาน 

 
 

 การวจิยัเร่ือง "การประเมินการใชง้านพื้นท่ีใตท้างด่วน โครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์
เพลินจิต กรุงเทพมหานคร" เป็นโครงการพฒันาพื้นท่ีใตท้างด่วน ของส านกังานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซ่ึงวธีิวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
 3.1. การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี 
 3.2. การตรวจสอบสภาพ โครงการ (Check list) และบริเวณยา่นเพลินจิต 
 3.3. การส ารวจขอ้มูลสภาพโครงการ (Mapping) 
 3.4. ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจากผูใ้ชง้านโครงการโดยแบบสอบถาม  
 3.5. วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
 3.6. สรุปผลการศึกษา 
 
 ทั้งน้ีในการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต ในการส ารวจสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหา โดยใชรู้ปแบบการวจิยั ในการเก็บขอ้มูล มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาหาความตอ้งการในการใชพ้ื้นท่ีใตท้างด่วน 
  2. เพื่อประเมินการใชง้านพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลิน
จิต ใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคข์อง ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดงัน้ี 

2.1. เป็นพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน 
2.2. เกิดกิจกรรม เรียนรู้ด้านศิลปะ และด้านเทคโนโลยี ส าหรับเด็ก 

สตรี และครอบครัว 
2.3. เป็นแหล่งศึกษาและใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพอนามยั 
2.4. ฝึกทกัษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได ้
2.5. เป็นพื้นท่ีกิจกรรมออกก าลงักายของชุมชน 

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีใตท้างด่วน 
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 โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินการใช้งานพื้นท่ีใตท้างด่วน โครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรค์ เพลินจิต ทั้งหมด 25 สัปดาห์ โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น ตามช่วงเวลาดงั
รูปภาพท่ี 6 ระยะเวลาการประเมินการใชง้านพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลิน
จิตตามตารางดงัน้ี 
  
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี  6  ระยะเวลาการประเมินการใช้งานพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์
เพลินจิต 

 

การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี  
ระยะเวลา 7 สปัดาห์ 

การตรวจสอบพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณยา่นเพลินจิต 
ระยะเวลา 1 สปัดาห์ 

การส ารวจพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณยา่นเพลินจิต  
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

การเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม  
ระยะเวลา 6 สปัดาห์ 

การวเิคราะห์แบบสอบถาม  
ระยะเวลา 3 สปัดาห์ 

การวเิคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะผลการศึกษา 
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

รวมขั้นตอนการศึกษา 
ระยะเวลา 25 สปัดาห์ 
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3.1. ขั้นตอนการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎ ี
 ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้หลกัการในการเลือกแนวความคิดและทฤษฎี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบพื้นท่ี และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัในการเลือกใชพ้ื้นท่ี 
   3.1.1.คน้ควา้หลกัการจากสภาพพื้นท่ีโครงการ หลกัการประเมินพื้นท่ีโครงการ 
ลกัษณะของพื้นท่ีเมือง ลกัษณะของผูค้นในพื้นท่ี และหลกัการใช้งานพื้นท่ีสาธารณะของบริบท
ไทยและบริบทตะวนัตก จากหลกัการดงักล่าวสามารถจ าแนกการเลือก แนวความคิดและทฤษฎี ได้
ออกเป็น 3 ปัจจยั  

  1. ปัจจยัทางดา้นกายภาพ (Physical)  
  2. ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social)  
  3. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic)  

   3.1.2. ระยะเวลาการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี ซ่ึงท าการศึกษาก่อนการ
ส ารวจและเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 
   1. ขอ้มูลและประวติัการเป็นมาของโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลิน
จิต เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการเกิดข้ึนของโครงการ 
   2. วตัถุประสงคข์องโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  เพื่อศึกษา
นโยบายและวตัถุประสงค์ เพื่อน าไปวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ด้านความเหมาะสมกับกลุ่ม
ประชากรใดและรูปแบบโครงการเป็นลกัษณะอยา่งไร 
   3. คน้หาแบบก่อสร้างโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต เพื่อศึกษา
แนวความคิดของผูอ้อกแบบพื้นท่ี กิจกรรมของโครงการ และขนาดของการใชง้าน 
   4. คน้หาทฤษฎีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพื้นท่ีใตท้างด่วน เพื่อทราบถึงลกัษณะการ
ใชง้านพื้นท่ี โดยอา้งถึงหลกัการและทฤษฎีของนกัวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเน้ือหาใน
การค้นคว้าดังน้ี ปัจจัยในการใช้งาน พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีภายนอกอาคาร และการใช้พื้นท่ี
สาธารณะของคนไทย  
  
3.2. การตรวจสอบสภาพ โครงการ (Check list ) บริเวณย่านเพลนิจิต  
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อการตรวจสอบสภาพโครงการ  เพื่อ
ตรวจสอบพื้นท่ี กิจกรรม และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนในโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์ ซ่ึงจะช่วยให้
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ผูว้จิยัสามารถเช่ือมโยงพื้นท่ีกบัแนวความคิดและทฤษฎีได ้และน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือ และการ
ส ารวจขอ้มูลสภาพโครงการ (Mapping )ต่อไป  
  3.2.1. แบบการตรวจสอบสภาพโครงการ (Check list) มีขั้นตน้การพฒันาดงัน้ี 
   1. ศึกษาและพฒันาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสร้างแบบการตรวจสอบสภาพ
โครงการ (Check list)โดยการตั้งค  าถามจากเน้ือหาทฤษฎี 
   2. ส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งดา้น
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการใชง้านพื้นท่ี    

 3.2.2. ระยะเวลาในการส ารวจพื้นท่ีโครงการและบริเวณย่านเพลินจิต เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการส ารวจพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 
   1. สังเกตลกัษณะทางกายภาพทางของพื้นท่ี ทั้งดา้นสถาปัตยกรรม ภูมิ
สถาปัตยกรรม และการใช้งานพื้นท่ี เพื่อท าความเขา้ใจพื้นท่ีกบัทฤษฎีโดยการเขา้ใช้งานในพื้นท่ี
โครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต ก่อนท าการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีโครงการ 
   2. การตั้งค  าถามจากหลกัทฤษฎี เพื่อเป็นหลกัการในการตรวจสอบและ
ประเมินพื้นท่ีโครงการ 
    3. ตรวจสอบสภาพโครงการ โดยใช้แบบการตรวจสอบสภาพโครงการ 
(Check list) เพื่อสร้างความเขา้ใจให้ผูว้ิจยั เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีสาธารณะ มี
ข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพของพื้นท่ี ดังนั้ นการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีตามทฤษฎีจึงเป็นการ
ตรวจสอบ ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถึงกิจกรรมและการใชง้านของพื้นท่ีโครงการ 
 
3.3. การส ารวจข้อมูลสภาพโครงการ (Mapping ) 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือแบบส ารวจขอ้มูลการใชง้านโครงการ (Mapping ) โดยการ
แปลงขอ้มูลการส ารวจพื้นท่ีและการใชง้านโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์เป็นขอ้มูลทางกราฟิก 
(Graphic) ในรูปแบบแผนท่ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถ
เขา้ใจ พฤติกรรมการใชง้านของคนในพื้นท่ีโครงการง่ายยิง่ข้ึน 
 3.3.1. แบบรายการส ารวจขอ้มูลสภาพโครงการ (Mapping) มีขั้นตน้การสร้างดงัน้ี 
  3.3.1.1. จากการส ารวจพื้นท่ี โดยแบบการตรวจสอบสภาพโครงการ (Check list) 
  3.3.1.2. แผนท่ีโครงการ จาก สสส. 
  3.3.1.3. หลงัเกณฑก์ารสังเกต โดยแยกไดด้งัน้ี 
   1.  เพศและวยั 
   2.  ลกัษณะอาชีพบริเวณโครงการ 
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   3.  ต  าแหน่งการใชง้าน 
   4.  เส้นทางการสัญจร 
   5.  ขนาดของพื้นท่ีใชง้าน 

3.3.2. ระยะเวลาในการส ารวจพื้นท่ีโครงการและบริเวณยา่นเพลินจิต เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
ใชใ้นการส ารวจพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

3.3.2.1. เก็บส ารวจขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ทั้งดา้นสถาปัตยกรรม ภูมิ
สถาปัตยกรรม และการใชง้านพื้นท่ี เพื่อท าความเขา้ใจสภาพพื้นท่ีโครงการ เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการ
ไดมี้การเปิดใหบ้ริการแลว้เป็นระยะเวลา  1 ปี ดงันั้นการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลทางกายภาพท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปจาก แบบก่อสร้าง 

3.3.2.2. สังเกตและเก็บขอ้มูลการใชง้านพื้นท่ี โดยเลือกช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 
  1.  ช่วงเวลาวนัท างาน คือ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 10:00 – 14:00 นาฬิกา  

     เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ี พนกังานและผูป้ระกอบกิจการบริเวณ
ใกลเ้คียงเขา้มาพกัผอ่น เช่นผูป้ระกอยการร้านคา้รถเขน็ จกัรยานยนตรั์บจา้ง เป็นตน้ 

2. ช่วงเวลาวนัท างาน คือ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 18:00 – 20:00 นาฬิกา 
    เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีมีผูใ้ช้บริการเป็นจ านวนมาก และมี
ความหลายหลายเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงทางโครงการมีให้บริการลานแอร์โรบิก ช่วงเวลา 18:00 – 19:00 
นาฬิกาดว้ย 

3. ช่วงเวลาวนัหยดุ คือ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เวลา 10:00 – 14:00 นาฬิกา 
     เน่ืองจากเป็นวนัหยุดของนักเรียนและผูป้กครอง ช่วงเวลาน้ีจึง

เกิดกิจกรรมของทั้งเด็กและผูใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงทางโครงการมีให้กิจกรรมแข่งขนั     ฟุตซอลระหวา่งเขต
ข้ึน ในช่วงเวลา 13:00 นาฬิกา ท าใหพ้ื้นท่ีมีความคึกคกั เน่ืองจากมีผูใ้ชง้านจ านวนมาก 

4. ช่วงเวลาวนัท างาน คือ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เวลา 17:00 – 18:00นาฬิกา 
     เน่ืองจากเป็นวนัหยุดของนักเรียนและผูป้กครอง ช่วงเวลาน้ีจึง

เกิดกิจกรรมของทั้งเด็กและผูใ้หญ่เช่นกนั  
5. ช่วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรมพิเศษ ตลอดกิจกรรม 

    เน่ืองจากเป็นวนัหยุดและทางโครงการไดมี้การจดักิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมข้ึน ช่วงเวลาน้ีจึงมีผูใ้ช้งานจ านวนมาก และประเภทของผูใ้ช้งานก็ข้ึนอยู่กับ
กิจกรรมท่ีจดั เช่นวนัเด็กก็จะมีเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมมาก 
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3.4. ประเมินความพงึพอใจต่อโครงการจากผู้ใช้งานโครงการโดยแบบสอบถาม  
 ผูว้ิจยัได้พฒันาเคร่ืองมือแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูใ้ช้พื้นท่ีใตท้างด่วน เพื่อ
ทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ชง้านพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต และสามารถน า
ผลจาการเก็บแบบสอบถามมาวเิคราะห์ผลของผูต้อบแบบสอบถามได ้ 
 3.4.1. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูใ้ชพ้ื้นท่ีใตท้างด่วน มีการพฒันาจากขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง กบัพื้นท่ีใตท้างด่วน พื้นท่ีสาธารณะ และ
การใชง้านพื้นท่ีของคน 

2. ศึกษาวตัถุประสงคข์องโครงการ ซ่ึงไดจ้าก สสส. เป็นผูก้  าหนดความตอ้งการ
ของพื้นท่ีใตท้างด่วน 

3. สัมภาษณ์ผูใ้ชใ้นพื้นท่ีจริง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม 
4. ศึกษาวธีิเขียนจาก แบบสอบถามอ่ืนๆ และแบบการประเมินอาคาร 
5. ศึกษาหลกัการและขอบข่ายเน้ือหา 
6. สร้างแบบสอบถามพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์ 
7. น าแบบสอบถามเสนอต่อกรรมการท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โครงสร้างประโยค และความถูกตอ้ง 
ของภาษา 

8. น าผลของแบบทดสอบไปใชใ้นการอภิปราย และเสนอแนะปรับปรุงพื้นท่ีใต้
ทางด่วนศูนยชุ์มชนสร้างสรรคแ์ละพื้นท่ีใตท้างด่วนบริเวณอ่ืนในกรุงเทพหา
นคร 

 3.4.2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร  
   ประชากรในวจิยัคร้ังน้ี มีทั้งหมด 2 กลุ่มไดแ้ก่ 
   1. ผูใ้ชง้านโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต 
   2. ผูท่ี้ใชง้านบริเวณโดยรอบโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต 
  กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชง้านโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์
เพลินจิต และผูใ้ชง้านบริเวณรอบโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต จ านวน 75 คน ซ่ึงไดจ้าก
การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยมีหลกัการเลือกดงัน้ี 
   1. ผูท่ี้ท  ากิจกรรมอยูภ่ายในพื้นท่ีโครงการจ านวน 30 คน 
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   2. ผูท่ี้ท  ากิจกรรมอยูร่อบๆพื้นท่ีโครงการจ านวน 30 คน 
   3. พนกังานและผูดู้แลโครงการจ านวน 5 คน 
  ประชากรกลุ่มเปรียบเทยีบ 
   ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาเปรียบเทียบ เพื่อ แยกความพึงของใจของ
ประชากร 2 กลุ่ม ซ่ึงการจ าแนกกลุ่มประชากรกลุ่มแรกจะเลือกตามลกัษณะการอยูอ่าศยัจริง และ
การเขา้ถึงพื้นท่ี ท่ีส่งผลต่อความถ่ีในการใชง้าน จึงสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
  1. ผูใ้ชง้านท่ีเป็นคนในชุมชน โดยคดัเลือกจาก คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.1 ผูท่ี้มีภูมิล าเนายา่นเพลินจิต  
   1.2. ผูท่ี้สัญจรโดยทางเทา้  
   1.3. ผูท่ี้เขา้ใชง้านในโครงการ 2 - 3 คร้ัง/สัปดาห์ 
  2. ผูใ้ช้งานท่ีเป็นคนทัว่ไป หมายถึงคนไทยทัว่ไปท่ีเดินเขา้มาในพื้นท่ี ซ่ึงเป็น
พนกังานบริเวณโครงการ ผูใ้ชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต 
 
 3.4.2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

   1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชง้าน โครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต 
   2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  2.1. ความพึงพอใจต่อการใช้งานดา้นกายภาพ ของโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรค ์

  2.2. ความพึงพอใจต่อการใชง้านดา้นสังคม-วฒันธรรม ของโครงการศูนย์
ชุมชนสร้างสรรค ์

  2.3. ความพึงพอใจต่อการใชง้านดา้นเศรษฐกิจ ของโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรค ์

  
 3.4.3. แบบรายการสอบถามวดัความพึงพอใจของผูใ้ชพ้ื้นท่ีใตท้างด่วน ในโครงการศูนย ์
ชุมชนสร้างสรรคเ์พลินจิต จ านวน 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการใช้งานพื้นท่ีใตท้างด่วน
โครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิตจ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นกายภาพ ดา้น
สังคม-วฒันธรรม และดา้นเศรษฐกิจ โดยวดัความพึงพอใจเป็น แบบ  Likert Scale 
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  1. การแปลความหมายของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคะแนน 
ดงัน้ี 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 

เห็นดว้ย 4 

เห็นดว้ยปานกลาง 3 

เห็นดว้ยนอ้ย 2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
 

  2. เกณฑก์ารแปลความค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชง้านทางสถิติ แบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี  

ค่าเฉลีย่       ระดับความคิดเห็น 

5:00 - 4.50 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4.49 - 3.50 เห็นดว้ย 

3.49 - 2.50 เห็นดว้ยปานกลาง 

2.49 - 1.50 เห็นดว้ยนอ้ย 

1.49 - 0:00 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

  3. หลกัการวเิคราะห์เปรียบเทียบคนทัว่ไปกบัคนในชุมชน โดยการคิด
อตัราความแตกต่างกนัของค่าคะแนน ดงัน้ี 
    1. ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนทัว่ไป 
มากกวา่  3.90 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 ของทั้งหมด โดยคิดจาก 
 

     

           
 

   A = คะแนนความพึงพอใจของคนทัว่ไป 
   B = คะแนนความพึงพอใจของคนในชุมชน 

   (A + B)   ≥  3.90 คะแนน 
     2 



31 
 
    2. ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนทัว่ไป นอ้ย
กวา่ 3.45 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70 ของทั้งหมด โดยคิดจาก 
 

 

               
   3. ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนทัว่ไป ท่ี

แตกต่างกนัมากกวา่0.30 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของทั้งหมด เป็นร้อยละท่ีมีความแตกต่างของความ
พึงพอใจท่ีมากพอท่ีจะวเิคราะห์ชุดขอ้มูลโดยคิดจาก   

    
 
 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวดัความตอ้งการต่อการใชง้านพื้นท่ีใตท้างด่วนใน
อนาคต เพื่อเป็นแนวทางเสนอแนะกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
    

      3.4.3 ระยะเวลาเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยเก็บขอ้มูล
แบบสอบถามตามช่วงเวลา ดงัต่อไปน้ี 

1.  วนัจนัทร์  9:00  นาฬิกาถึง  10:00 นาฬิกา   
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาการปิดท าการพื้นท่ีโครงการ 

2.  วนัองัคาร  14:00  นาฬิกาถึง  15:00 นาฬิกา 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาช่วงก่อนนกัเรียนช่วงชั้นประถมเลิกชั้นเรียน 

3.  วนัพุธ   17:00  นาฬิกาถึง  18:00 นาฬิกา 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาหลงัเลิกท างานของพนกังานบริเวณโครงการ 

4.  วนัพฤหสับดี  12:00  นาฬิกาถึง  13:00 นาฬิกา 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาพกักลางวนัของพนกังานบริเวณใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีโครงการ 

5.  วนัศุกร์  19:00  นาฬิกาถึง 20:00 นาฬิกา 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีมีคนเขา้ใช้งานเป็นจ านวนมากและเป็นวนัสุดทา้ยของการท างานตลอด
อาทิตย ์

6. วนัเสาร์   10:00  นาฬิกาถึง  11:00 นาฬิกา 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ท่ีเยาวชนสามารถเขา้ใชง้านได ้ 

    (A + B)  ≤  3.45 คะแนน 
      2 

    A - B  ≥  0.30 คะแนน 
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7.  วนัอาทิตย ์ 14:00  นาฬิกาถึง  15:00 นาฬิกา 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ และมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากตลอดทั้งวนั 

8.  วนัอาทิตย ์ 17:00 นาฬิกาถึง  18:00 นาฬิกา 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ และมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากตลอดทั้งวนั 
 
 3.5. วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของข้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาประมวลผลและท าการ
เสนอแนะในขั้นตอนต่อไป 

 3.5.1. ขั้นตอนการวิจยัและเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
    1. น าแบบสอบถามให้นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมและสาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม ทดสอบแบบสอบถามเพื่อตรวจดูความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และความถูกตอ้ง
ของภาษา 

  2.  เก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถาม 
   3.  น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการบนัทึกขอ้มูล และเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป 
  3.5.2.  ระยะเวลาวิเคราะห์แบบสอบถาม ระยะเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์ โดยการใช้
ระยะเวลา วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ดงัน้ี 

  1. รวบรวมขอ้มูลเพื่อแปลงขอ้มูลแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลตวัเลข 
   2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้  โปรแกรม 
Microsoft Office Excel และ SPSS 
 

3.6. สรุปผลการศึกษา 
        การวจิยัคร้ังน้ีใช ้ 

   3.6.1. การรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติเพื่อน ามาหาขอ้มูลทางตวัเลข เพื่อหาค่าความพึงพอใจ
ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. ใช ้ความถ่ี และร้อยละ ของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ใชฐ้านนิยม ของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
3. ใชค้่าเฉล่ีย ของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
4. ใชค้่าเฉล่ียเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ กลุ่มตวัอยา่งคือ คนทัว่ไป

และคนในชุมชน 

   ส
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  3.6.2. ระยะเวลาในการวิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะผลการศึกษา เป็นระยะเวลา  4 
สัปดาห์ 

3.6.3. รวบรวมผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อการสังเคราะห์ขอ้มูล 
3.6.4. สังเคราะห์ขอ้มูลตวัเลขทางสถิติ เน่ืองจากชุดค่าคะแนนท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้ 

จึงสามารถน ามาเขียนบทสังเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยัซ่ึงเป็นการ
ประเมินการใชง้านพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต 

   ส
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สมุดกลาง



บทที่ 4 
ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีว่จัิย 

 

 

4.1. ประวติัความเป็นมาของพื้นท่ี 
 1.1. ประวติัถนนเพลินจิต 
 1.2. ประวติัความเป็นมาของถนนสุขมุวทิ 
 1.3. ประวติัการเกิดทางด่วนยา่นเพลินจิต 
 1.4. .ลกัษณะของตวัสะพาน 
4.2. การส ารวจสภาพปัจจุบนัและปัญหาของพื้นท่ีใตท้างด่วน 
 2.1.สภาพทัว่ไปของการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีใตท้างด่วน 
 2.2.สภาพปัจจุบนั พื้นท่ีใตท้างด่วนเพลินจิตท่ีถูกปรับปรุง โดย ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
4.1. ประวตัิความเป็นมาของพืน้ที่ 

 4.1.1. ถนนเพลนิจิต8 (Thanon Phloen Chit)  
 ถนนเพลินจิตเป็นถนนในทอ้งท่ีแขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มีระยะทาง

ตั้งแต่ถนนราชด าริ (ส่ีแยกราชประสงค์) ตดักบัถนนชิดลม (ส่ีแยกชิดลม) และถนนวิทยุ (ส่ีแยก
เพลินจิต) ไปจนถึงทางรถไฟเก่าสายช่องนนทรี ซ่ึงนบัจากทางรถไฟสายไป คือถนนสุขมุวทิ 
 

                                           
8
 วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี, ถนนเพลินจิต, เขา้ถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/ถนนเพลินจิต/ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/ถนนเพลินจิต
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 รูปภาพท่ี 7  เส้นทางถนนเพลินจิต-ถนนสุขมุวทิ 
 จากรูปภาพท่ี  7 อธิบายพื้นท่ีโครงการ โดยพื้นท่ีสีแดง แทนพื้นท่ีโครงการชุมชน
สร้างสรรคเ์พลินจิต เส้นสีฟ้าแทนถนนสุขมุวทิ ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ สุขมุวทิซอย1  เส้นสีชมพู แทนถนน
เพลินจิตเร่ิมจากบริเวณทางเขา้ทางด่วน 
 

 4.1.2. ประวตัิความเป็นมาของถนนสุขุมวทิ9 
ถนนสุขมุวทิเดิมช่ือ “ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ” เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 

พ.ศ. 2479 เน่ืองจากถนนสุขุมวิทไปส้ินสุดท่ีเมืองสมุทรปราการและในต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
“ถนนสุขุมวิท” โดยเปล่ียนตามพระราชทินนามของพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) บุตรของ
เจา้พระยายมราช (ป้ัน สุขุม) และท่านผูห้ญิงตลบั พระพิศาลสุขุมวิทเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
ทางหลวงคนท่ี5 ทรงทุ่มเทในการก่อสร้างและขยายทางหลวงสายส าคญัๆของประเทศไทย คณะ
รัฐบาลสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม  จึงมีมติให้เปล่ียนช่ือเป็น ถนนสุขุมวิทเพื่อเป็นเกียรติแก่ พระ
พิศาลสุขมุวทิ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2493 ถนนสุขมุวทิ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ถนนสุขุมวิทเป็นย่านธุรกิจท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ตามซอยต่างๆของ
ถนนสุขมุวทิ เร่ิมแรกคือยา่นถนนเพลินจิตสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2463 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ 

                                           
9
 ไทยกู๊ดววิ, ช่ือบ้าน นามเมอืง, เขา้ถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaigoodview.com/node/78240/ 

http://www.thaigoodview.com/node/78240
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มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว โดยกรมสุขาภิบาล กรมกระทรวงนครบาล ไดต้ดัถนน2สายข้ึน สายหน่ึงไป
ทางทิศตะวนัออกถึงถนนขวางวิทยุโทรเลข ซึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระราชทานนามว่า ”ถนนเพลินจิต” ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2464 ส่วนสายท่ีสองตดัเช่ือมจากถนน
เพลินจิตกบัถนนพระรามท่ี4 ทรงพระราชทานนามวา่ “ถนนวทิย”ุ 

ยา่นถดัมาตั้งแต่ถนนนานาไปจนถึงถนนอโศก เน่ืองจากเป็นยา่นท่ีให้ชาวต่างชาติมาพกั
มาก และมีชาวตะวนัออกกลางมาอาศยัอยู ่ซอยนานามาจากสกุลนานา ท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินตั้งแต่ทาง
รถไฟจนถึงซอยนานา และถนนอโศกมนตรี เดิมมีช่ือ “ซอยสุขมุวทิ21(ซอบอโศก)” และเปล่ียนเป็น 
ถนนอโศกมนตรี เม่ือวนัท่ี1 มีนาคม พ.ศ.2547 ตามขอ้เสนอของมหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ เพื่อ
เป็นเกียรติประวติัแก่พระอโศกมนตรี (เรียม เศรตเศรณี) ซ่ึงเป็นขา้ราชการในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั และไดอุ้ทิศท่ีดินร่วมกบัเจา้ของท่ีดินรายอ่ืนๆและซ้ือท่ีดินท่ีเป็นตลาดเดิมมอบ
ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ สร้างถนนสายน้ี และในปัจจุบนั ในแถวๆอโศกจะมีอาคารอโศกทาวน์
เวอร์ (Korea Town) ท่ีเป็นโคเรียนทาวน์ขนาดเล็ก เพราะมีร้านคา้ของคนเกาหลีอยู่มาก และย่าน
พร้อมพงษ ์นามมาจากพระนามของเจา้ของวงัซ่ึงทรงเคยมีวงัอยูใ่นซอยสุขุมวิทซอย39 พระองคเ์จา้
พร้อมพงษอ์ธิราช เป็นพระองคเ์จา้ดั้งเดิมเป็นหม่อมเจา้จากราชสกุลสนิทวงศ ์ 

ในปัจจุบนัถนนสุขมุวิทยงัเป็นยา่นท่ีพกัอาศยัของชาวต่างชาติจ านวนมาก เน่ืองจากเดิม
เป็นย่านท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ พระราชทานให้เป็นยา่นของชาวตะวนัออกกลาง ท าให้
ปัจจุบนัก็ยงัเป็นยา่นท่ีมีชาวต่างชาติและยงัเป็นแหล่งบนัเทิงในยา่นใจกลางเมืองอีกดว้ย ท าให้ยา่นท่ี
เกิดข้ึนตามถนนสุขมุวทิก็เป็นยา่นของคนท่ีมีเช้ือสายของเจา้พระยา ท าให้ในปัจจุบนักลายเป็นถนน
ท่ีแสดงถึงชนชั้นท่ีมีความหรูหราอยู่ จนถึงปัจจุบนัไดเ้กิดรถไฟฟ้าข้ึน “ช่ือสายสุขุมวิท” เน่ืองจาก
เป็นย่านท่ีอยู่ใจกลางเมืองและเป็นถนนท่ีเช่ือมกบัสมุทรปากร ท าให้มีการใช้งานของย่านน้ีเป็น
จ านวนมาก และสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่บริเวณพื้นท่ี อนัก่อให้เกิดความตอ้งการของผูใ้ช้สอย
พื้นท่ีมากข้ึนตาม 
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 4.1.3. ประวตัิการเกดิทางด่วนย่านเพลนิจิต10 
 ทางด่วนย่านเพลินจิต มีช่ือว่า ทางด่วนทางพิเศษเฉลิมมหานคร11 (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1 

หรือ "ทางด่วน 1") เป็นเส้นทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นทางพิเศษสายแรกของ
ประเทศไทยระยะ27.1 กิโลเมตร ประกอบดว้ย 
 สายดินแดง-ท่าเรือ ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิมจากปลายถนนวิภาวดี
รังสิต (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 31) มุ่งไปทางทิศตะวนัออก ถึงทางแยกต่างระดบัท่าเรือ เปิด
ใหบ้ริการ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง ประกอบดว้ยด่านเก็บค่า
ผา่นทางจ านวน 6 ด่านคือ ด่านดินแดง  ด่านเพชรบุรี  ด่านสุขุมวิท ด่านพระรามส่ี 1  ด่านเลียบ
แม่น ้า และ ด่านท่าเรือ 1 

สายบางนา-ท่าเรือ ระยะทาง 7.9 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิมจากปลายถนนบางนา-บางปะ
กง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) มุ่งไปทางทิศตะวนัตก ถึงทางแยกต่างระดับท่าเรือ เปิด
ให้บริการ 17 มกราคม พ.ศ. 2526 เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง ประกอบดว้ยด่านเก็บ
ค่าผา่นทางจ านวน 4 ด่านคือ ด่านท่าเรือ 2  ด่านอาจณรงค ์ด่านสุขมุวทิ 62 และ ด่านบางนา 

สายดาวคะนอง-ท่าเรือ รวม สะพานพระราม 9 ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิม
จากทางแยกต่างระดบัท่าเรือ ขา้มแม่น ้ าเจา้พระยา ส้ินสุดท่ีถนนพระรามท่ี 2 (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 35) เปิดใหบ้ริการ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 เป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจรตั้งแต่ท่าเรือ
ถึงสะพานพระราม 9 และเป็นทางยกระดบัขนาด 4 ช่องจราจร จากสะพานพระราม 9 ถึงถนน
พระรามท่ี 2 ประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทางจ านวน 5 ด่านคือ ด่านสาธุประดิษฐ์ 1 ด่านสาธุ
ประดิษฐ ์2 ด่านพระราม 3 ด่านสุขสวสัด์ิ และ ด่านดาวคะนอง 

เม่ือเปิดใชท้างพิเศษเฉลิมมหานครแลว้ ไดมี้การปรับจุดข้ึน-ลง และด่านเก็บเงินเพิ่มเติมใน
ภายหลงัดงัน้ี 
15 สิงหาคม พ.ศ.2538 ยกเลิกด่านพระราม 3 เน่ืองจากมีการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช ช่วงพญาไท-
บางโคล่ ภายหลงัเม่ือทางพิเศษศรีรัชช่วงน้ีเปิดใหบ้ริการแลว้ ด่านพระราม 3 ไดเ้ปิดบริการตามปกติ 

                                           
10

 วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ทางด่วนเฉลมิมหานคร,เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/wiki/ทางดว่นเฉลมิมหานคร 
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 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ทางด่วนเฉลมิมหานคร,เข้าถึงเมือ่ 21 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
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แต่ปรับเส้นทางข้ึน จากเดิมข้ึนแล้วไปบางนา-ดินแดงได้ เปล่ียนเป็นข้ึนแล้วไปแจง้วฒันะ ด่าน
พระราม 3 จึงข้ึนกบัทางพิเศษศรีรัชตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 เพิ่มทางข้ึน-ลงถนนพระราม 4 ให้สามารถข้ึนจากจุดน้ีไปลงท่ีดินแดงได ้
โดยมีด่านเก็บเงินท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ ด่านพระรามส่ี 2 
6 ตุลาคม พ.ศ.2539 เพิ่มด่านอาจณรงค ์1 ส าหรับรับรถท่ีมาจากทางพิเศษฉลองรัช ท่ีจะเขา้ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร เพื่อไปบางนา-ดาวคะนอง-ดินแดง 
29 มิถุนายน พ.ศ.2542 เพิ่มทางเช่ือมต่อระหวา่งทางยกระดบัอุตราภิมุข (โทลล์เวย)์ กบัทางพิเศษศรี
รัชบริเวณดินแดง - มกักะสัน โดยมีด่านเก็บเงินท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ ด่านดินแดง 1 
15 มิถุนายน พ.ศ.2548 เพิ่มทางเช่ือมระหวา่งทางด่วนขั้นท่ี 3 สายใต ้กบัทางด่วนเฉลิมมหานคร โดย
มีด่านเก็บเงินท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ ด่านบางจาก 
 
 4.1.4. ลกัษณะของตัวสะพาน12 
   เน่ืองจากสายทางด่วนเฉลิมมหานคร สายดาวคะนอง - ท่าเรือ ตวัสะพานยาว 782 เมตร มี
ช่วงกลาง (Main Span)ยาว 450 เมตร โครงสร้างของสะพาน โครงสร้างของสะพานแบ่งเป็น 2 ส่วน  
  1. โครงสร้างตวัสะพาน (Superstructure) ประกอบดว้ย ตวัสะพาน สายเคเบิ้ล เป็น
เหล็กทั้งส้ิน ตวัสะพานมีความสูง 6 เมตร เพื่อสะดวกในการเดินส ารวจสภาพและซ่อมบ ารุงภายใน
สะพาน 
  2. โครงสร้างฐานรากสะพาน (Substructure)  ประกอบดว้ย  เสาตอม่อ  แท่นหัว
เขม็  เสาเขม็  ซ่ึงลว้นแต่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
 

                                           
12 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ลกัษณะของตวัสะพาน,เขา้ถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
www.exat.co.th/ 
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4.2. การส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของพืน้ทีใ่ต้ทางด่วน โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลิน
จิต 
 การส ารวจพื้นท่ีใช้สอยของพื้นท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์ เพลินจิต 
ส ารวจและเก็บขอ้มูลเพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลการใช้งานต าแหน่งการใช้สอย ใครเป็นผูใ้ช้สอยพื้นท่ี
นั้น จ านวนคนท่ีใชง้านในพื้นท่ีนั้นๆ ช่วงเวลาต่างๆในการเขา้ใชง้าน กิจกรรมท่ีเขา้ใชง้าน ต าแหน่ง
ใดในพื้นท่ีโครงการ เป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาวเิคราะห์การใชพ้ื้นท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม และ
ยงัเป็นการส ารวจพื้นท่ีเพื่อมองเห็นมิติการใช้งานหรือลักษณะการพื้นท่ีต่างๆท่ีอาจจะเกิดจาก 
ลกัษณะของคนในชุมชนเอง หรืออาจจะเพราะลกัษณะทางสังคมท่ีขบัเคล่ือนตามกาลเวลาในสภาพ
ปัจจุบัน เห็นสภาพของพื้นท่ีและสภาพของพื้นท่ีเพื่อประเมินและท าความเข้าใจต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
 4.2.1.  สภาพทั่วไปของการใช้ประโยชน์พื้นที่ ใต้ทางด่วน โครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลนิจิต 

 4.2.1.1. ผงัต าแหน่งโครงการและพื้นท่ีโดยรอบโครงการ (Location Site) 
 4.2.1.2. ผงัสภาพพื้นท่ีโครงการ (Image Site) 

4.2.2. สภาพปัจจุบัน พื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตที่ถูกปรับปรุง โดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 การส ารวจด้านกายภาย 
 4.2.2.1. ผงัโครงการ (Base Plan) 
 4.2.2.2. ผงัโครงการแสดงต าแหน่งการจดักิจกรรมวนัเปิดโครงการ 
 4.2.2.3. ผงัการใชง้านพื้นท่ี (Zoning Diagram) 
 4.2.2.4. ผงัขนาดพื้นท่ีของกิจกรรม (Area Requirement) 
 4.2.2.5. ผงัพื้นท่ีแสงและเงา (Shade-shadow Area) 
 4.2.2.6. ผงัทางสัญจรพื้นท่ี (Circulation Diagram) 

 การส ารวจด้านกจิกรรม 
4.2.2.7. ผงัการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 - 14:0 (Monday -

Friday 10 am - 2 pm Mapping Diagram) 
4.2.2.8. ผงัการใช้งานพื้นท่ีช่วงเวลา วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19:00 - 20:00 น. 

(Monday -Friday 7 pm - 8 pm Mapping Diagram) 
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4.2.2.9. ผงัการใช้งานพื้นท่ีช่วงเวลาวนัหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 10:00 - 14:00 น. 
(Weekend 10 am - 2 pm  Mapping Diagram) 

4.2.2.10. ผงัการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลาวนัหยดุสุดสัปดาห์ เวลา 17:00 - 19:00 น.    
(Weekend 5 pm - 7 pm Mapping Diagram) 

4.2.2.11. ผงัการใช้งานพื้นท่ีช่วงเวลา วนักิจกรรมพิเศษ เวลา 8:00 - 14:00 น. 
(Festive event 8 am - 2 pm Mapping Diagram) 

4.2.2.12. รูปตดัพื้นท่ีโครงการ 
4.2.2.13. ตารางช่วงเวลาใชง้านโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์เพลินจิต 
4.2.2.14. ตารางกิจกรรมของพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์เพลินจิต 

 

 รายละเอียดของขอ้มูลการส ารวจพื้นท่ี ด้านกายภาพ ด้านสังคม-วฒันธรรม และด้าน
เศรษฐกิจ จะบรรยายตามล าดบัต่อไป 
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4.2.1. สภาพทัว่ไปของการใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่ต้ทางด่วน 

4.2.1.1 . ผงัต าแหน่งโครงการและพื้นท่ีโดยรอบ
โครงการ (Location site) 
 ผังต าแหน่งโครงการและพื้ น ท่ีโดยรอบ
โครงการ (Location site) แสดงลกัษณะพื้นท่ีใช้สอย
รอบๆบริเวณพื้นท่ีโครงการ (รูปภาพท่ี 8 ผงัต าแหน่ง
โครงการและพื้นท่ีโดยรอบโครงการ (Location site)) 
1 เป็นหมู่บา้นจดัสรรท่ีมีร้ัวรอบพื้นท่ี บา้นลกัษณะ2ชั้น  
2 ทางข้ึนBTS ซ่ึงทางข้ึนลงไดห้นัมาทางดา้นโครงการ  
3 คอนโด Q-HOUSE เป็นคอนโดขนาดสูง ตั้งอยู่ทิศ
ตะวนัตกของพื้นท่ี ท าให้ตอนเย็นไม่มีแสงเข้ามาใน
โครงการ 
4 เป็นต่อม่อสะพาน และรางรถไฟซ่ึงปัจจุบนัยงัมีการ
ใชง้านอยู ่
5 PLEONECHIT CENTER เป็นออฟฟิตอาคารสูง ท่ีมี
พนกังานจ านวนมาก 
 6 LEGECY EXPRESS เป็นอาคารโรงแรม สูง 5 ชั้น 
7 ถนนสุขมุวทิ1 ตั้งแต่ทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ
เป็นถนนสุขุมวิท และทางทิศตะวนัตกเป็นถนนเพลิน
จิต และเป็นยา่นพกัอาศยั 
8 ทางด่วนของทางด่วนเฉลิมมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปภาพท่ี 8 ผงัต าแหน่งโครงการและพื้นท่ีโดยรอบโครงการ (Location site) 
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 4.2.1.2. ผงัแสดงสภาพพื้นท่ีโครงการ (Image 
site) 
 ต าแหน่งการใชง้านในพื้นท่ีโครงการโดยแสดง
โดย การใช้งานในโครงการ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
1 พื้นท่ีลานอเนกประสงค์มี ลานอเนกประสงค์ พื้นท่ี
ทางเขา้ และพื้นท่ีจอดรถดา้นหนา้ 
2 พื้นท่ีส านกังานมี ห้องครัว ห้องสมุด ส่วนส านกังาน 
หอ้งคอมพิวเตอร์ และหอ้งประชุม 
3 พื้นท่ีกิจกรรม มี พื้นท่ีเล่นปิงปอง พื้นท่ีสนามเด็กเล่น 
พื้นท่ีเปตอง พื้นท่ีเล่นตะกร้อ พื้นท่ีฟุตซอล และพื้นท่ี
นัง่เล่นพกัผอ่น 
 การใชง้านพื้นท่ีจะ เรียงตามล าดบัการเขา้ถึงได ้
พื้นท่ีลานกิจกรรม พื้นท่ีส านักงาน พื้นท่ีลานเปตอง 
พื้นท่ีสนามเด็กเล่น พื้นท่ีสนามฟุตซอล พื้นท่ีจอดรถ  
ซ่ึงการใช้งานกิจกรรมหลกัจะอยู่บริเวณลานกีฬากลาง
ของพื้นท่ีโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 9 ผงัแสดงสภาพพื้นท่ีโครงการ (Image site) 

ทางเขา้
โครงการ 

พ้ืนท่ีลาน
กิจกรรม 

พ้ืนท่ี
ส านกังาน 

พ้ืนท่ี
กิจกรรม 
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4.2.3. สภาพปัจจุบัน พืน้ที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตที่ปรับปรุง โดย 
ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ทางเข้า - ออกพืน้ทีโ่ครงการ 

 
รูปภาพท่ี 10  สภาพทางเขา้และท่ีจอดรถโครงกา ร 

 
รูปภาพท่ี 11  สภาพทางออกโครงการ 

 ล าดบัแรกทางเขา้โครงการอยู่บริเวณมุมของพื้นท่ีโครงการ สามารถเขา้ได้จากถนน
สุขมุวทิ เม่ือเขา้สู่พื้นท่ีโครงการจะมีพื้นท่ีจอดรถ และรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงพื้นท่ีโครงการมีทางสัญจร
เขา้ออกและมีขอบเขตของโครงการท่ีชดัเจน แต่เส้นทางเทา้ไม่ชดัเจนปะปนกบัเส้นทางรถยนต ์ท า
ตอ้งระวงัในการเดิน อีกทั้งบริเวณทางเขา้มีการประดบัพื้นท่ีดว้ยตม้ไมข้นาดเล็กและไมก้ระถาง  
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พืน้ทีล่านกจิกรรม 

 
รูปภาพท่ี 12  สภาพพื้นท่ีลานภายในโครงการ 

 
รูปภาพท่ี 13  สภาพพื้นท่ีลานอเนกประสงคภ์ายในโครงการ 

 ล าดบัท่ี  2 ลานอเนกประสงค์มีขนาด 825.25 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีท ากิจกรรมของ
เยาวชน เช่นซ้อมกิจกรรมของทางโรงเรียน และพื้นท่ีวิ่งเล่น เป็นตน้ เม่ือถึงช่วงเวลา 18:00 น. เป็น
ลานแอร์โรบิก ซ่ึงลานอเนกประสงคจ์ะท าหนา้ท่ีเป็นเวทีเม่ือมีกิจกรรมประจ าปี เช่นงานวนัเด็ก งาน
ปีใหม่ เป็นตน้ และลานอเนกประสงค์เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถสังเกตเห็นไดง่้ายจากภายนอก เน่ืองจาก
ติดกบัถนนสุขมุวทิ แลว้ยงัเป็นเส้นทางสัญจรระหวา่งอาคารส านกังานกบัรถไฟฟ้าสายสุขมุวทิ 
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อาคารห้องสมุด 

 
รูปภาพท่ี 14 สภาพอาคารในโครงการ 

 
รูปภาพท่ี 15 สภาพหอ้งสมุดภายในโครงการ 

 ล าดบัท่ี 3 อาคารส านกังานมีขนาดพื้นท่ีใชส้อยของทั้งสองอาคาร 286.00 ตารางเมตร 
อาคารท่ี1 ประกอบดว้ย หอ้งสมุด พื้นท่ีอ่านหนงัสือ หอ้งคอมพิวเตอร์และพื้นท่ีส านกังาน  
อาคารท่ี 2 ประกอบดว้ย ห้องครัว ห้องประชุมหรือห้องท ากิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นหลงัอาคารเป็น
ห้องน ้ า และห้องเก็บของ รูปแบบอาคารเป็นหลังคาจัว่ โครงสร้างเหล็ก ผนังกระจกกรอบด้วย

อาคาร 1 อาคาร 2 
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อลูมิเนียม พื้นท่ีภายในอาคารทุกห้อง ถูกจดัแต่งพื้นท่ีโดยเฟอร์นิเจอร์อยู่กลาง และผูใ้ช้งานอยู่
บริเวณรอบๆผนงักระจก  
 
สนามกฬีา ประเภทปิงปองและเปตอง 

 
รูปภาพท่ี 16  สภาพสนามเปตองและสนามปิงปอง 

 
รูปภาพท่ี 17 สภาพสนามปิงปองและพื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว 
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 ล าดบัท่ี 4 พื้นท่ีสนามปิงปองมีขนาดพื้นท่ี 138.55 ตารางเมตร พื้นท่ีมีลกัษณะเป็น
วงกลม มีโตะ๊ปิงปองจ านวน 3 ตวั และมีสนามเปตอง 1 สนามอยูท่างดา้นซ้าย (รูปภาพท่ี 16  แสดง
สภาพสนามเปตองและสนามปิงปอง) มีขนาด 60.25 ตารางเมตร ระหว่างสนามเปตองกบัพื้นท่ี
สนามปิงปอง มีเกา้อ้ีนัง่จ  านวน 4 ชุด และทางขวาของพื้นท่ีสนามปิงปอง (รูปภาพท่ี 17  แสดง
สภาพสนามปิงปองและพื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว) ก็เป็นพื้นท่ีทิศตะวนัตก พื้นท่ีสามารถรับแสงแดด
ได ้จึงเกิดโรงเพาะพืชผกัสวนครัว โดยมีเจา้หนา้ท่ีโครงการเป็นผูดู้แล และเก็บผลผลิตเพื่อน ามาเป็น
วตัถุดิบในการเรียนท าอาหาร ในโครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่คนในชุมชน 
 
สนามเด็กเล่นและพืน้ทีอ่อกก าลงักาย 

 
รูปภาพท่ี 18  สภาพสนามเด็กเล่นและท่ีออกก าลงักาย 

 
รูปภาพท่ี 19  สภาพสนามเด็กเล่น 
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 ล าดบัท่ี 5 พื้นท่ีสนามเด็กเล่นมีขนาด 330.00 ตารางเมตร อยูร่ะหวา่งพื้นท่ีโต๊ะปิงปองกบั
สนามฟุตซอล และเคร่ืองเล่นเด็กขนาดใหญ่ก็ตั้งอยูต่รงกลาง (จากรูปภาพท่ี 19  สภาพสนามเด็ก
เล่น) โดยมีเคร่ืองออกก าลงักาย 12 ช้ินลอ้มรอบอยู ่ (จากรูปภาพท่ี 18  สภาพสนามเด็กเล่นและท่ี
ออกก าลงักาย) เพื่อท าใหผู้ป้กครองและเด็กสามารถท ากิจกรรมอยูใ่นบริเวณเดียวกนัได ้พื้นเป็นยาง
กนักระแทกส าหรับเด็ก และขา้งสนามเด็กเล่นยงัมีกระบะทรายขนาด 4.00 ตารางเมตร ส าหรับเด็ก
เล็ก มีความปลอดภยัและสะอาด ตามขอ้มูลแบบตรวจสอบสภาพพื้นท่ีทางกายภาพจากทฤษฎี 
(ดูไดจ้าก ภาคผนวก ข.) 
 
สนามฟุตซอล 

 
รูปภาพท่ี 20 สภาพสนามเด็กเล่นและสนามฟุตซอล 
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รูปภาพ 21  สภาพสนามฟุตซอล 

 
 ล าดบัท่ี 6 สนามฟุตซอลมีขนาด 366.25 ตารางเมตร สนามฟุตซอลพื้นท่ีท่ีคนเขา้มาใช้
งานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีต้องรวมกลุ่มเพื่อมาเล่นและทางโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค ์เพลินจิตมีกิจกรรมจดัให้แข่งขนัฟุตซอลระหว่างเขตในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสนามฟุต
ซอลมีขนาดมาตรฐาน พื้นเป็นคอนกรีตเรียบ มีตาข่ายกนัตลอดแนวพื้นท่ีสนาม บริเวณดา้นหน้า
ของทางเขา้สนามมีท่ีเกา้อ้ีนัง่จ  านวน 4 ชุด เพื่อพกัรอผูเ้ล่นในสนาม และเป็นพื้นท่ีนัง่สมการแข่งขนั 
ดา้นหลงัจะเป็นท่ีจอดรถยนต ์
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ท่ีจอดรถ 

 
รูปภาพท่ี 22 แสดงสภาพท่ีจอดรถดา้นขา้งโครงการ 

 

 
รูปภาพท่ี 23  แสดงสภาพท่ีจอดรถดา้นหลงัโครงการ 
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รูปภาพท่ี 24  สภาพทางเขา้ท่ีจอดรถ 

 
 ล าดบัสุดทา้ย พื้นท่ีจอดรถดา้นหลงัโครงการมีขนาด 1048.50 ตารางเมตร สามารถจอด
รถไดท้ั้งหมด 52 คนั แต่มีไม่มีผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการ เน่ืองจากทางโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคไ์ม่
สะดวกในการจดัการท่ีจอดรถ จึงไดน้ าเอาท่ีกั้นมาปิดทางเขา้ออกท่ีจอดรถ (รูปภาพท่ี 23 แสดง
สภาพท่ีจอดรถด้านหลงัโครงการ) แมก้ระทั้งงานกิจกรรมประจ าปีก็ไม่มีการใช้บริการท่ีจอดรถ
สามารถจอดได้เพียงดา้นขา้งของพื้นท่ีโครงการเท่านั้น (รูปภาพท่ี 24 สภาพทางเขา้และท่ีจอดรถ
โครงการ) และท าใหเ้กิดปัญหาท่ีจอดรถในวนังานประจ าปีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
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ร้านค้ารถเข็นบริเวณภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 
 

 
รูปภาพท่ี 25 สภาพร้านคา้รถเขน็บริเวณหนา้โครงการ 

 
รูปภาพท่ี 26 สภาพบริเวณให้บริการจกัรยานยนตรั์บจา้ง 

 
 พื้นท่ีบริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นพื้นท่ีค้าขาย เร่ิมตั้ งแต่บริเวณทางข้ึนลง รถไฟฟ้า
ตลอดจนดา้นหนา้พื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์ซ่ึงร้านคา้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านคา้รถเข็นขาย
อาหาร และมีท่ีนัง่พร้อมรับประทาน อีกทั้งจกัรยานยนต์รับจา้ง มีจุดให้บริการอยูบ่ริเวณประตูเขา้
ออก และเขา้มาในบริเวณพื้นท่ีโครงการดว้ย 
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รูปภาพท่ี 27 สภาพร้านคา้รถเขน็ บริเวณขา้งพื้นท่ีโครงการ 

 
 ร้านคา้รถเข็นบริเวณทางรถไฟ ซ่ึงอยูบ่ริเวณถนนดวงพิทกัษ ์มีร้านคา้รถเข็นส่วนใหญ่เป็น
ร้านขายอาหาร และเป็นรูปแบบซ้ือกลบัมารับประทาน แต่สามารถนัง่รับประทานไดบ้า้ง ผูข้ายได้
จดัเตรียมพื้นท่ีโดยน าเองพลาสติกแผน่ใหญ่ผกูติดกบัร่มกนัแดดและผกูติดกบัร้ัวของพื้นท่ีโครงการ 
ก็จะเกิดพื้นท่ีร่มเงาใหค้นเขา้ใชง้านได ้ 
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1.  ผงัแสดงพื้นท่ีโครงการ (Base Plan) 
 ผงัแสดงบริเวณพื้นท่ีโครงการศูนย์
ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต รวมทั้งแบบก่อน
สร้าง และการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณพื้นท่ีใต้
ทางด่วน 
 จากการส ารวจพื้ น ท่ีพบว่า  มีการ
ก่อสร้างท่ีแตกต่างจากผงับริเวณท่ีไดอ้อกแบบ
ไว้เบ้ืองต้น เช่น  พื้นท่ีลานอเนกประสงค์มี
ขนาดการใชง้านเพิ่มข้ึน ต าแหน่งการวางอาคาร
ส านกังานท่ีสลบักนั และขนาดพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยู่
บริเวณรอบพื้นท่ีโครงการมีปริมานลดลง ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบขนาดและผงักิจกรรมได้
กบัผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ี (Zoning Diagram) 
(รูปภาพท่ี 30  ผงัแสดงการใช้งานพื้นท่ี 
(Zoning Diagram) แสดงต าแหน่งการใช้งาน
พื้นท่ีแต่ละส่วน)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  รูปภาพท่ี 28 ผงัโครงการ (Base Plan) 
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2. ผงัโครงการแสดงต าแหน่งการจัด
กิจกรรมวนัเปิดโครงการ 

 ผงัการจัดงานแสดงพื้นท่ีจัดวาง
พื้น ท่ี กิจกรรม (Boots)  บริ เวณทางเข้า
โครงการ ซ่ึงจะสังเกตเห็นว่าผงัมีความ
แตกต่างกบัผงัโครงการ (base plan) (จาก
รูปภาพท่ี 28 ผงัโครงการ (base plan)) 

 ผงัการจัดงานกิจกรรม มีการใช้
งานเพียงดา้นหน้าโครงการ เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีท่ีสังเกตและเชิญช่วนให้คนทัว่ไปเขา้
มาใชง้านในพื้นท่ีโครงการมาข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 รูปภาพท่ี 29 ผงัโครงการแสดงต าแหน่งการจดักิจกรรมวนัเปิดโครงการ 
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3. ผงัแสดงการใช้งานพื้นท่ี (Zoning 
Diagram) 
 ผงัการใชง้านแสดงต าแหน่งการ
ใช้งานเป็นพื้นท่ี และขนาดของพื้นท่ี
สามารถดูได้จากผงัผงัแสดงขนาดพื้นท่ี
ของกิจกรรม (Area Requirement) 
(รูปภาพท่ี 31 ผงัแสดงขนาดพื้นท่ีของ
กิจกรรม (Area Requirement) แสดง
ขนาดของพื้นท่ีกิจกรรม) 

 ซ่ึงกิจกรรมประกอบดดว้ย 

สีฟ้า คือ ท่ีจอดรถ 

สีแดง คือ พื้นท่ีเก็บของ 

สีชมพ ู คือ อาคารส านกังาน 

สีม่วง คือ สนามเด็กเล่น 

สีน ้าตาลคือ สนามฟุตซอล 

สีน ้าตาลอ่อน คือ สนามปิงปอง 

สีส้ม คือ สนามเปตอง 

สีเหลือง คือ สนามตะกร้อ 

สีเขียว คือ พื้นท่ีสีเขียว 

สีเขียวอ่อนคือ ลานอเนกประสงค ์

  
รูปภาพท่ี 30 ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ี (Zoning Diagram) แสดงต าแหน่งการใชง้านพื้นท่ีแต่ละส่วน 
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4. ผงัแสดงขนาดพื้นท่ีของกิจกรรม 
(Area Requirement) 

 ผังแสดงขนาดของพื้ น ท่ี 
พื้นท่ีท่ีมีขนาดมากท่ีสุดคือ 

พื้นท่ีจอดรถ 1048.50ตารางเมตร 

ลานอนกประสงค์ 825.25 ตาราง
เมตร 

ฟุตซอล  366.25 ตารางเมตร 

สนามเด็กเล่น  330.00 ตารางเมตร 

พื้นท่ีส านกังาน  286.00 ตารางเมตร 

สนามปิงปอง 138.55ตารางเมตร 

สนามเปตอง 60.25 ตารางเมตร 

สนามตะกร้อ 68.00 ตารางเมตร 

พื้นท่ีนัง่เล่น 70.03 ตารางเมตร 

 ซ่ึงขนาดพื้นท่ีก็จะส่งผลต่อ
ขนาดของผูเ้ข้าใช่กิจกรรม จากผงั
แสดงขนาดของพื้นท่ี จะท าให้ทราบ
ถึงการใชพ้ื้นท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม 

 

 

 

  รูปภาพท่ี 31 ผงัแสดงขนาดพื้นท่ีของกิจกรรม (Area Requirement) แสดงขนาดของพื้นท่ีกิจกรรม 
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5. ผงัแสดงพื้นท่ีแสงและเงา 
(Shade-Shadow Area) 
 ผงัแสดง พื้นท่ีแสงและเงา
ในพื้นท่ีโครงการ แสดงช่วงเวลา
เท่ียงวนั ซ่ึงเงาท่ีเกิดข้ึน จากทาง
ด่วนดา้นบนโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
รูปภาพท่ี 32 ผงัแสดงพื้นท่ีแสงและเงา (Shade-Shadow Area)  



59 
 

 

 

6. ผังแสดงทางสัญจรพื้ น ท่ี 
(Circulation Diagram) 
 ผงัแสดงเส้นทางการสัญจร
ของโครงการ โดยทางเขา้โครงการมี
ทางเดียว 
 เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ร ถ ย น ต์ มี
ทางเดินชดัเจนและมีท่ีจอดรถขนาด
ใหญ่อยู่ด้านหลังพื้นท่ีโครงการ แต่
ในปัจจุบนัท่ีจอดรถด้านหลงัปิดไม่
ให้บริการ ผู ้ท่ีขับรถเข้ามาจึงต้อง
จอดรถบริเวณลานอเนกประสงค ์ 
 เ ส้นทางรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ จะสามารถจอด
บริเวณข้างถนนท่ีเป็นทางสัญจร
หลัก การจอดรถจักรยานยนต์และ
จกัรยาน ก็มีความเป็นระเบียบและ
การใชง้านท่ีเหมาะสม 
 เส้นทางการเดินใช้เส้นทาง
เดียวกบัทางรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์
ซ่ึงท าให้คนท่ีเดินเข้าออกต้องใช้
ความระมดัระวงั เส้นทาการเดินมี
ค ว า มก ร ะจ า ย ตัว จ า ก เ ข้ า หลัก 
สามารถเดินแยกออกเป็นสองทางคือ
ทางลานอเนกประสงค ์และทางถนน
หลกั 
 
 

 รูปภาพท่ี 33 ผงัแสดงทางสัญจรพื้นท่ี (Circulation Diagram) แสดงเส้นทางสัญจรของแต่ละประเภท และลกัษณะการเขา้ถึงพื้นท่ีโดนรูปแบบต่างๆ 
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7. ผงัการใชง้านพื้นท่ีโครงการใน
วนัจนัทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 10:00
นาฬิกา ถึง 14:00 นาฬิกา (Monday-
Friday10 am - 2 pm Mapping 
Diagram) 
 ผู ้ ใ ช้ ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ คื อ
ผูดู้แลโครงการ มีผูใ้ช้งานเป็นคุณ
แม่กับลูกอ่อนบ้าง และส่วนใหญ่
เป็นแม่คา้บริเวณรอบโครงการเขา้
มาพกัผอ่น 
 พื้น ท่ีภายในโครงการมี
ผู ้ใ ช้ ง านน้อ ย  แ ต่บ ริ เ วณรอบ
โครงก าร มี ร้ านค้า รถ เข็น เ ป็น
จ านวนมาก เน่ืองจากเป็นช่วงเวลา
ท างานของคนทัว่ไป 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 รูปภาพท่ี 34  ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-14:00 (Monday-Friday10 am - 2 pm Mapping Diagram) แสดงจ านวนคนและประเภทผูใ้ชง้านตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ 
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8. ผงัแสดงการใช้งานพื้นท่ีช่วงเวลา วนั
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 19:00-20:00 (Monday-
Friday 7 am - 8 pm Mapping Diagram)
  
 ผั ง แ ส ด ง ก า ร ใ ช้ ง า น พื้ น ท่ี
โครงการในวนัจนัทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 
19:00 นาฬิกา ถึง 20:00 นาฬิกา มีการใช้
งานในพื้นท่ีท่ีหลากหลายกิจกรรมและ
ช่วงอายุ ส่วนมีการใช้งานบริเวณพื้นท่ี
ออกก าลงักาย และกีฬาฟุตซอลมีผูใ้ชง้าน
เยอะท่ีสุดโดยกลุ่มวยัรุ่นเพศชาย ถัดมา
เป็นกีฬาปิงปอง และทั้งสองกิจกรรมมีการ
ใชง้านทั้งเพศหญิงท่ีมานัง่พกัรอ และกลุ่ม
คนหลากหลายวยัเข้ามาพกัผ่อนบริเวณ
ขา้งสนามปิงปอง  
 ช่วงเวลาตอนเย็นจะมีมีกิจกรรม
แอร์โรบิก บริเวณลานอเนกประสงค์และ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 

การใช้งานนอกพื้นท่ีโครงการ 
ยงัคงมีท่ารถจกัรยานยนต์รับจอดอยู่ และ
ร้านคา้รถเขน็ก็ยงัคงมีอยูบ่า้งแต่เล็กนอ้ย  

 
 
 
 
 
 

 รูปภาพท่ี 35 ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19:00-20:00 (Monday-Friday 7 am - 8 pm Mapping Diagram) แสดงจ านวนคนและประเภทผูใ้ชง้านตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ 
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9.  ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ี
ช่วงเวลา วนัหยดุสุดสัปดาห์ เวลา 
10:00-14:00 (Weekend 10 am - 2 
pm mapping diagram) 

ผงัแสดงการใช้งานพื้นท่ี
โครงการในวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์
ช่วงเวลา 10:00 นาฬิกา ถึง 14:00 
นาฬิกา  

ผู ้ใช้ง านโครงการส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายวยัรุ่นเน่ืองจากมี
กิจกรรมแข่งขนัฟุตซอล ท าเกิดการ
ใช้งานมากบริเวรสนามฟุตซอล 
และบริเวณพื้นท่ีสนามเด็กเล่นและ
พื้นท่ีพกัผอ่น 

เด็กและเยาวชนเขา้ใช้งาน
พื้น ท่ีบ ริ เวณห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์ มีการใช้งานตลอดทั้ง
วนั โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล 

กลุ่มเพศหญิงมีการจบักลุ่ม
กนันัง่เล่นบริเวณสนามปิงปอง 

ร้านค้ารถเข็นก็ยงัมีในวนั
เสาร์-อาทิตย์ แต่จะมีจ านวนน้อย
กว่าวนัท างาน ในบริเวณด้านข้าง
โครงการ 

 

 รูปภาพท่ี 36 ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา วนัหยดุสุดสัปดาห์ เวลา 10:00-14:00 (Weekend 10 am - 2 pm mapping diagram) แสดงจ านวนคนและประเภทผูใ้ชง้านตาม 
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10. ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา 
วนัหยดุสุดสัปดาห์ เวลา 17:00-18:00 
(weekend 5 pm - 7 pm mapping 
diagram) 
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีหลากหลาย
วยั เพราะการมาใช้งานส่วนใหญ่จะมา
เป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ บริเวณสนามเด็ก
เล่นจะเป็นเด็กมากับผู ้ปกครอง และ
บริเวณสนามปิงปองจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น
ชายเล่นปิงปอง และกลุ่มวยัรุ่นหญิง
นัง่เล่นหรือเดินเล่นอยูบ่ริเวณโครงการ 
 การเขา้ใชง้านในช่วงเวลาน้ีมี
การใชง้านท่ีหลากหลาย และมีกลุ่มคน
หลากหลายเขา้มาใชบ้ริการ 
 บริเวณร้านคา้รถเข็นด้านนอก
โครงการ มีการค้าขายปกติ เพียงแต่
จ านวนร้านคา้จะน้อยลงบา้ง เน่ืองจาก
เป็นวนัหยดุของพนกังานออฟฟิต 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปภาพท่ี 37 ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา วนัหยดุสุดสัปดาห์ เวลา 17:00-18:00 (weekend 5 pm - 7 pm mapping diagram) แสดงจ านวนคนและประเภทผูใ้ชง้านตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ 
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11. ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา 
วนักิจกรรมพิเศษ เวลา 8:00-14:00  
(festive event 8 am - 2 pm mapping 
diagram) 

วัน ง าน กิ จ ก ร รมพิ เ ศ ษ มี
ผูใ้ช้งานหลากหลายเพศ วยั และกลุ่ม
คน แต่ยงัสามารถแยกประเภทกลุ่ม
การใชง้านไดจ้ากโทนสี 

ลานอเนกประสงค์ ผูฝ้ช้งาน
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกบัเยาวชน 

บริเวณสนามกีฬาเป็นกลุ่ม
วยัรุ่นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมี
การจบักลุ่มเล่นฟุตซอล 

ช่วงเวลากิจกรรมจะมีการ
แสดงของคนในชุมชน และมีเวที
กิ จ ก ร ร ม  ดั ง นั้ น บ ริ เ ว ณ ล า น
อเนกประสงค์ก็จะเปล่ียนเป็นท่ีจัด
งาน และมีการแข่งกีฬา เช่น ฟุตซอล 
และมีพิธีจากรางวลัใหก้บัทีมท่ีชนะ 

ร้านค้ารถเข็นบริเวณรอบๆ
โครงการก็ยงัสามารถขายไดดี้ เพราะ
คนทั่วไปก็ซ้ือเข้ามารับประทานใน
โครงการได ้

 
 
 
 
 

 รูปภาพท่ี 38  ผงัแสดงการใชง้านพื้นท่ีช่วงเวลา วนักิจกรรมพิเศษ เวลา 8:00-14:00  (festive event 8 am - 2 pm mapping diagram) แสดงจ านวนคนและประเภทผูใ้ชง้านตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ 



65 
 

 

 
 

12. รูปตดัแสดงพื้นท่ีโครงการ 

 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ เป็น

ส่วนท่ีมีโครงสร้างทางด่วนปิดลอ้มดา้นบน ท า

ใหท้ศันียภาพของโครงการมีขอ้จ ากดั  

 การเกิดกิกรรมการใชง้านเกิดข้ึนดงัน้ี 

สีฟ้า คือ ท่ีจอดรถ 
สีแดง คือ พื้นท่ีเก็บของ 
สีชมพ ู คือ อาคารส านกังาน 
สีม่วง คือ สนามเด็กเล่น 
สีน ้าตาลคือ สนามฟุตซอล 
สีน ้าตาลอ่อน คือ สนามปิงปอง 
สีส้ม คือ สนามเปตอง 
สีเหลือง คือ สนามตะกร้อ 
สีเขียว คือ พื้นท่ีสีเขียว 
สีเขียวอ่อนคือ ลานอเนกประสงค ์
 การเกิดของขนาดพื้นท่ีถูกแบ่งออกตาม

ช่วงของเสาโครงสร้างทางด่วน เน่ืองจากเสามี

ขนาดใหญ่ท าให้การจัดสรรพื้นท่ีมีข้อจ ากัด

เช่นกนั 

 

 

 

 รูปภาพท่ี 39  รูปตดัแสดงพื้นท่ีโครงการ  
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รูปภาพท่ี 40 ตารางแสดงช่วงเวลาใชง้านโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์
 

 รูปภาพตารางแสดงช่วงเวลาการใชง้านใน 1 อาทิตยข์องโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์ 
จะสังเกตไดว้า่การใชง้านในช่วงระยะเวลาท างาน มีผูใ้ชง้านนอ้ย ผูใ้ชง้านใชง้านเป็นผูม้ารับบริการ 
ตามกิจกรรม ประจ าสัปดาห์ (รูปภาพท่ี 37 ตารางกิจกรรมของพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค)์ 
และจ านวนจะเพิ่มข้ึนหลงัเลิกงานมีการใชง้านเยอะในช่วงเวลา 18:00 - 19.30 น.  
 จ านวนการใชง้านจะเพิ่มข้ึนเม่ือเป็นวนัหยุดเสาร์ - อาทิตย ์และช่วงเวลาการใช้งานจะ
กระจายตวัตลอดทั้งวนั แต่จะมีช่วงเวลาคนเยอะท่ีสุดต่างจากวนั จนัทร์ - ศุกร์ เป็นช่วงเวลา 16:00 -
17:00 น. 
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รูปภาพท่ี 41 ตารางกิจกรรมของพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์

 

  รูปภาพตารางแสดงกิจกรรม ใน 1 วนัของโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค ์ ในช่วงเวลา 
10:00-12:00 น. มีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ และช่วงตอนเยน็ก็จะมีกิจกรรมเพิ่มทกัษะอาชีพ 
เช่นสอนงานประดิษฐ์ ภาษาองักฤษ ข้ึนอยูก่บักิจกรรมในแต่ละโอกาสท่ีศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์จะ
ประกาศ  

ยกตวัอยา่งตารางกิจกรรมในช่วงท่ีลงเก็บส ารวจ 
วนัองัคาร ช่วงเวลา 10:00 - 11:00  มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  
วนัพุธ  ช่วงเวลา 10:00 - 11:00  มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
วนัพฤหสับดี ช่วงเวลา 17:00 - 19:00  มีกิจกรรมส่งเสริมภาษาองักฤษ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ช่วงเวลา 18:00 - 19:00  มีกิจกรรมแอร์โรบิก 
วนัเสาร์-อาทิตย ์  ช่วงเวลา 12:00 - 15:00  มีกิจกรรมแข่งฟุตซอล 
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4.2.3. สรุปสภาพพืน้ทีแ่ละกจิกรรมของโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ 
 ขนาดพืน้ที่ก่อสร้าง เพื่อทราบถึงขนาดของกิจกรรมท่ี เกิดข้ึนในปัจจุบนั บางกิจกรรม
หรือบางพื้นท่ีไดถู้กปรับเปล่ียนไปตามสภาพ 
พืน้ทีก่่อสร้าง 
อาคารทางด่วนใจดี 1    ขนาดพื้นท่ี 143:00 ตารางเมตร 
อาคารทางด่วนใจดี 2    ขนาดพื้นท่ี  143:00 ตารางเมตร 
พื้นท่ีสนามเด็กเล่นและออกก าลงักาย ขนาดพื้นท่ี  330:00 ตารางเมตร 
พื้นท่ีสนามปิงปอง   ขนาดพื้นท่ี  138.55 ตารางเมตร 
สนามฟุตซอล    ขนาดพื้นท่ี  366.25 ตารางเมตร 
พืน้ทีด่ินอดั 
ลานกิจกรรม    ขนาดพื้นท่ี  825.25 ตารางเมตร 
พื้นท่ีจอดรถ    ขนาดพื้นท่ี  1354.83 ตารางเมตร 
พื้นท่ีสนามกีฬาเปตอง   ขนาดพื้นท่ี  60.25 ตารางเมตร 
ลานตะกร้อ    ขนาดพื้นท่ี  48.40 ตารางเมตร 
พื้นท่ีพกัผอ่น    ขนาดพื้นท่ี  79.03 ตารางเมตร 

 
 ขนาดของพื้นท่ีกิจกรรม ท่ีใหญ่ท่ีสุดคือท่ีจอดรถ ล าดบัท่ีสองคือพื้นท่ีลานกิจกรรม และ
พื้นท่ีสนามฟุตซอล 
 รวมขนาดของท่ีจอดรถ   1354.83  ตารางเมตร 
 รวมขนาดพื้นท่ีพื้นท่ีลานกิจกรรม   825.25  ตารางเมตร 
 รวมขนาดพื้นท่ีสนามฟุตซอล  366.25  ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 2 สรุปปัญหาจากการส ารวจ 
ขอ้ดีจากการส ารวจ 

ปัจจยักายภาพ ปัจจยัสังคม-วฒันธรรม ปัจจยัเศรษฐกิจ 
 - ต าแหน่งของโครงการ
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เน่ืองจากการเดินทางท่ีสะดวก 
และโครงการอยูใ่นยา่นใจ
กลางเมือง 

 - โครงการมีจดักิจกรรมให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วม  
เช่นแอโรบิก หรือ กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ 

 - มีร้านคา้รถเขน็อยูบ่ริเวณรอบ
โครงการเป็นจ านวนมาก  
แสดงวา่บริเวณโครงการมีความ
ตอ้งสูง 

 - โครงการจดัผงัการใชง้าน
(Zoning) เป็นระเบียบ  
คือแบ่งตามวยัของผูใ้ชง้าน 
เด็กอยูด่า้นหนา้โครงการ และ
ใกลก้บัพื้นท่ีกิจกรรมของ
ผูป้กครอง ท าใหผู้ใ้หญ่
สามารถดูแลเด็กได ้

 - โครงการสามารถให้
เยาวชนเขา้มาใชง้านไดต้ลอด 
ทั้งวนั เน่ืองจากมีกิจกรรม
ส่งเสริม และสถานท่ีรองรับ  

 - ยา่นเพลินจิต เป็นแหล่งธุรกิจ
ท่ีส าคญัของกรุงเทพ  
ท าใหมี้สถานท่ีท างานเยอะ 

 - โครงการมีขนาดใหญ่ท่ีจะ
รองรับการจดังานของชุมชน
ได ้

 - จากการสังเกตจะพบวา่
ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่จะเป็น
วยัรุ่น 
เขา้มาจบักลุ่มเล่นกีฬาและ
พกัผอ่น  

 - เป็นแหล่งท่ีพกัของ
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียว 
เน่ืองจากใกลใ้จกลางเมือง 

 - โครงการมีความปลอดภยัใน
พื้นท๋ีโครงการ โดยมีร้ัวรอบ
โครงการ มีผูรั้กษาความ
ปลอดภยัตลอด  
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ขอ้เสียจากการส ารวจ 
ปัจจยักายภาพ ปัจจยัสังคม-วฒันธรรม ปัจจยัเศรษฐกิจ 

 - พื้นท่ีใตท้างด่วนจะมีมลภาวะ 
จากรถยนตท่ี์แล่นอยูบ่นทางด่วน 

 - พื้นท่ีเป็นยา่นของคนมี
ฐานะซ่ึงจากประวติัศาสตร์
จะพบวา่ พื้นท่ีเป็นของผูดี้
เก่า ท่ียกท่ีดินใหต้ดัถนน ท า
ใหผู้ค้นทัว่ไปความรู้สึก กบั
คนยา่นถนนเพลินจิตเป็น
ยา่นชนชั้นสูง 

 - ยา่นของโครงการปัจจุบนั 
มี 
ราคาท่ีดินสูงมากท าให ้ผูค้น
ท่ีใชง้านบริเวณน้ีสามารถ
เลือก สถานท่ีหรือกิจกรรมท่ี
มีความหรูหราได ้

 - ขนาดของพื้นท่ีบางส่วนมีขนาด 
ใหญ่เกิดความจ าเป็นเช่นท่ีจอดรถ 

 - จากการสังเกต ไม่พบผูสู้ง 
อายเุขา้ใชบ้ริการ 

 - การส่งเสริมกิจกรรมการคา้
ใหแ้ก่คนในชุมชน 

 - ลกัษณะของพื้นท่ีท่ีมีหนา้ท่ีติด
กบัถนนแคบ และลึก ท าให้
มุมมองจากภายนอก ไม่เชิญชวน
เท่าท่ีควร 

 - การประชาสัมพนัธ์ เป็น
ส่ือใหชุ้มชนมีการ
ประชาสัมพนัธ์นอ้ย 

  

 - ขนาดของเสาทางด่วน มีขนาด
ใหญ่ท าให ้บดบงัมุมมอง และท า
ใหเ้กิดมุมอบัในบางบริเวณ 

 - การเขา้ใชง้านยงัมีจ านวน
นอ้ย 
ในช่วงกลางวนั 

  

 - กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะ
เป็นการออกก าลงักาย ซ่ึงจากผงั
แลว้จะสังเกตไดว้า่ พื้นท่ีออก
ก าลงักายอยูด่า้นในของพื้นท่ี ท า
ใหค้นทัว่ไปไม่สามารถเห็นการ
ท ากิจกรรมของคนภายใน
โครงการได ้

    

 - วสัดุท่ีโครงการน ามาเลือกใช ้ 
มีความทนัสมยั 

    

 



บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูท่ี้
ใชโ้ครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชง้านของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชง้านของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใชง้านและเปรียบเทียบกบั การส ารวจของมูลการ

ใชง้านของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บจ านวน 78 ฉบบันั้นปรากฏว่าเป็น
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์  75 ฉบบั คิดเป็นแบบสอบถามท่ีใชไ้ดร้้อยละ 96.16  

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ อาชีพ อตัราการเขา้

ใชบ้ริการ อตัราการมาใชง้าน ลกัษณะการเดินทางมาใชง้าน แสดงดงัตารางท่ี 3 – 11 

ตารางท่ี 3   จ านวนและร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิตจ าแนกตาม
เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 41 54.70 
2. หญิง 34 45.30 

รวม 75 100.00 
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ภาพท่ี 42  แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์
เพลินจิต จ าแนกตามเพศ 

จากตารางท่ี 3  และภาพท่ี 42 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรค์เพลินจิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน41 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 และเป็นเพศหญิง
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 

ตารางท่ี 4   จ  านวนและร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต จ าแนก
ตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1. 12 - 17 ปี 17 22.70 
2. 18 - 24 ปี 21 28.00 
3. 25 - 60 ปี                                   37 49.30 
4. มากกวา่ 60 ปี 0 0.00 
รวม 75 100.00 

                      

ภาพท่ี 43 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนของผูท่ี้ใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต 
จ าแนกตามอาย ุ
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จากตารางท่ี 4  และภาพท่ี 43 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิตส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ    25 - 60 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมา 
คือช่วงอายุ     18 - 24 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และ ช่วงอายุท่ี12 - 17  มี จ  านวนนอ้ย
ท่ีสุด  17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 

ตารางท่ี 5    จ  านวนและร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  จ าแนก
ตามอาชีพ 

 อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1. พนกังาน 28 37.30 
2. ขา้ราชการ 3 4.00 
3. นกัเรียน/นกัศึกษา 34 45.30 
4. คา้ขาย 4 5.30 
5. อ่ืนๆ 6 8.00 
รวม 75 100.00 

 

     
ภาพท่ี 44 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผูท่ี้ใช้บริการโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต  

จ าแนกตามอาชีพ 

จากตารางท่ี 5  และภาพท่ี 44 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิตส่วนใหญ่ คือ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมา
คือพนกังาน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 และ อาชีพคา้ขายมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด  4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.30 
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ตารางท่ี 6    จ านวนและร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  จ าแนก
ตามการเขา้ใชบ้ริการ 

 การเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1. เคยเขา้ใชบ้ริการ 63 84.00 
2. ไม่เคยเขา้ใชบ้ริการ 12 16.00 

รวม 75 100.00 

         

 

ภาพท่ี  45  แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  
จ าแนกตามการเขา้ใชบ้ริการ 

จากตารางท่ี 6  และภาพท่ี 45 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรค์เพลินจิตส่วนใหญ่ เคยเขา้ใช้บริการในโครงการจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00  
และ ไม่เคยเขา้ใชบ้ริการมีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ตารางท่ี 7    จ านวนและร้อยละของผูท่ี้ใช้บริการในโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต  
จ าแนกตามประเภทการเขา้ใชบ้ริการ 

 การเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1. หอ้งสมุด 16 19.05 
2. หอ้งรักษาพยาบาล 1 1.19 
3. ศูนยค์อมพิวเตอร์ 7 8.34 
4. หอ้งกิจกรรมอาชีพ 5 5.95 
5. สนามกีฬา 32 38.09 
6. สนามเด็กเล่น 12 14.28 
7. พื้นท่ีนัง่เล่น/พกัผอ่น 11 12.94 
8. ท่ีจอดรถ 9 10.7 
9. อ่ืนๆ 1 0.10 

 

ภาพท่ี 46   แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนผูท่ี้ใช้บริการในโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต  
จ าแนกตามประเภทการเขา้ใชบ้ริการ 

จากตารางท่ี 7  และภาพท่ี 46 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิต  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการสนามกีฬามากท่ีสุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09 
รองลงมาคือใชบ้ริการห้องสมุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และใชบ้ริการอ่ืนๆคือบริการ
หอ้งรักษาพยาบาลมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดเพียง  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 
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ตารางท่ี  8    จ านวนและร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  จ าแนก
ตามอตัราการเขา้ใช ้

 อตัราการเข้าใช้ จ านวน ร้อยละ 
1. 2-3 คร้ัง /สัปดาห์ 28 41.79 
2. 1 คร้ัง /สัปดาห์ 7 10.45 
3. 1 คร้ัง /เดือน 14 20.90 
4. เคย 1คร้ัง 8 11.94 
5. อ่ืนๆ 10 14.93 
รวม 67 100.00 
ไม่ตอบ 8  

 

        

             
ภาพท่ี 47   แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผูท่ี้ใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต  

จ าแนกตามอตัราการเขา้ใช ้

จากตารางท่ี 8  และภาพท่ี 47 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิต  ส่วนใหญ่มีอตัราการเขา้ใช ้  2-3คร้ัง /สัปดาห์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.79 รองลงมาคือ 1 คร้ัง /เดือน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 และ เคย 1คร้ัง มีจ  านวนนอ้ย
ท่ีสุด  8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 และมีผูไ้ม่ตอบจ านวน 8 คน 
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ตารางท่ี 9   จ านวนและร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  จ าแนก
ตามลกัษณะการสัญจร 

 ลกัษณะการสัญจร จ านวน ร้อยละ 
1. ทางเทา้ 23 30.70 
2. รถโดยสารประจ าทาง 10 13.30 
3. รถไฟฟ้า 18 24.00 
4. รถส่วนบุคคล 22 29.30 
6. อ่ืนๆ 2 2.70 
รวม 75 100.00 

  

              

  ภาพท่ี 48  แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  จ  าแนก
ตามลกัษณะการสัญจร 

 จากตารางท่ี 9  และภาพท่ี 48 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรค์เพลินจิต  ส่วนใหญ่มาใช้บริการโดยการสัญจรทางเทา้ จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.70 รองลงมา คือ รถส่วนบุคคล จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 และ สัญจรโดยรถโดยสาร
ประจ าทาง จ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 10 คน    คิดเป็นร้อยละ 13.30 
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ตารางท่ี  10  จ านวนและร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  จ าแนก
ตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
1. ชุมชนยา่นเพลินจิต 13 17.30 
2. กรุงเทพ 48 64.00 
3. ปริมณฑล 7 9.30 
4. ต่างจงัหวดั 6 6.70 
5. อ่ืนๆ 7 9.30 

รวม 75 100.00 
  
 

 
ภาพท่ี 49  แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผูท่ี้ใช้บริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต  

จ าแนกตามภูมิล าเนา 

จากตารางท่ี 10 และภาพท่ี 49 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา 
กรุงเทพ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมา คืออยูใ่นชุมชนยา่นเพลินจิต จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.30 และ อยูใ่นเขตปริมณฑล จ านวนนอ้ยท่ีสุดจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
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ตารางท่ี 11  จ านวนผูท่ี้ใชบ้ริการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต  จ าแนกตามอตัราการเขา้
ใชง้าน ลกัษณะทางสัญจร และลกัษณะภูมิล าเนา 

ข้อมูลทัว่ไป ลกัษณะ จ านวน 
อตัราการเขา้ใช ้ 2-3 คร้ัง /สัปดาห์ 28 
ลกัษณะการสัญจร ทางเทา้ 23 
ภูมิล าเนา ชุมชนยา่นเพลินจิต 13 

รวมผู้ใช้งานในชุมชน  35 

บุคคลทัว่ไป  40 

     

                    
  

ภาพท่ี 50 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทการใชง้าน 

จากตารางท่ี  11 และภาพท่ี 50 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ าแนกเป็นคนทัว่ไป 
และคนในชุมชน โดยคนในชุมชนพิจารณาจาก ภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนย่านเพลินจิต ลกัษณะการ
สัญจรทางเทา้ และอตัราการเขา้ใช้งาน  2-3 คร้ัง/สัปดาห์ เป็นกลุ่มท่ีมีการเขา้ใช้งานและมี
ความคุน้เคยกบัพื้นท่ีโครงการและเรียกกลุ่มน้ีใหม่วา่คนในชุมชนมีจ านวน 35 คน และบุคคลทัว่ไป 
จ านวน 40 คน 
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ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้งานของผูต้อบ
แบบสอบถามในด้านกายภาพ  สังคม-วฒันธรรม สาธารณูปการ-สุขอนามยั และด้านเศรษฐกิจ 
แสดงดงัตารางท่ี 12 – 19 

ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจในการใช้งานดา้น
กายภาพ 

ความพงึพอใจในการใช้งาน 
ด้านกายภาพ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.1 การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการมีความ
เหมาะสม 

19 
(25.30) 

38 
(50.70) 

18 
(24.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

4.01 

2.2 ระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้าน
โครงการมีความเหมาะสม 

17 
(22.70) 

37 
(49.30) 

17 
(22.70) 

1 
(1.30) 

3 
(4.00) 

3.85 

2.3 มีความเหมาะสมในการแบ่ง
พ้ืนท่ีตามลกัษณะการใชง้าน 

12 
(16.00) 

41 
(54.70) 

16 
(21.30) 

5 
(6.70) 

- 
(0.00) 

3.76 

2.4 มีกิจกรรมท่ี เหมาะสมกบัคน
ทุกวยั 

19 
(25.30) 

31 
(41.30) 

22 
(29.30) 

3 
(4.00) 

- 
(0.00) 

3.88 

2.5 มีกิจกรรมท่ี ส่งเสริมทางด้าน
ศิลปะ 

15 
(20.00) 

27 
(36.00) 

29 
(38.70) 

3 
(4.00) 

1 
(1.30) 

3.69 

2.6 พ้ืนท่ีโครงการมีความปลอดภยั 14 
(18.67) 

39 
(52.00) 

17 
(22.67) 

5 
(6.67) 

- 
(0.00) 

3.83 

2.7 พ้ืนท่ีโครงการมีทัศนียภาพท่ี
สวยงามและน่าใชง้าน 

13 
(17.57) 

17 
(22.97) 

31 
(41.89) 

12 
(16.22) 

1 
(1.35) 

3.35 

2.8 มีลานเปิดโล่งให้คนในชุมชน
สามารถเขา้มาท ากิจกรรมได ้

17 
(22.97) 

33 
(44.59) 

22 
(29.73) 

2 
(2.70) 

- 
(0.00) 

3.83 

2.9 มีเสน้ทางรถไฟฟ้าท าใหค้นอยาก
เขา้มาใชง้านโครงการมากข้ึน 

22 
(29.73) 

26 
(35.14) 

20 
(27.03) 

6 
(8.11) 

- 
(0.00) 

3.81 
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ภาพท่ี 51  แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจใน

การใชง้านดา้นกายภาพ 

 จากตาราง 12 และภาพท่ี 51 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชง้านดา้น
กายภาพ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้การมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้นศิลปะ 
พื้นท่ีโครงการมีทศันียภาพท่ีสวยงามและมีความน่าใชง้านมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจ พบวา่การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และพื้นท่ีโครงการมีทศันียภาพท่ีสวยงามและมีความน่าใช้งานมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 
ตารางท่ี 13  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจด้านสังคม - 

วฒันธรรม 
ความพงึพอใจ                                     
ด้านสังคม-วฒันธรรม 

เห็น ด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.10  พ้ืนท่ีโครงการมีความเก่ียวขอ้ง
กบัประวติัศาสตร์-วฒันธรรม 

10 
(13.33) 

23 
(30.67) 

36 
(48.00) 

5 
(6.67) 

1 
(1.33) 

3.48 

2.11 พ้ืนท่ีมีโครงการมีการส่งเสริมใน
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 

18 
(24.66) 

32 
(43.84) 

20 
(27.40) 

3 
(4.11) 

- 
(0.00) 

3.79 

2.12 พ้ืนท่ีมีโครงการมีกิจกรรมส่ง 
เสริมใหเ้ด็กในสงัคมเติบโตเป็นคนดี 

21 
(28.38) 

30 
(40.54) 

17 
(22.97) 

5 
(6.76) 

1 
(1.35) 

3.83 

2.13 พ้ืนท่ีมีโครงการเปิดโอกาสให้
คนนอกชุมชนสามารถเขา้มาใชง้าน 

20 
(26.67) 

33 
(44.00) 

18 
(24.00) 

4 
(5.33) 

- 
(0.00) 

3.80 
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ภาพท่ี 52  แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจ 

ดา้นสังคม- วฒันธรรม  

 จากตารางท่ี 13  และภาพท่ี 52  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นสังคม- 
วฒันธรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ พื้นท่ีโครงการมีความเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์-วฒันธรรมมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจ พบวา่พื้นท่ีมีโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กใน
สังคมเติบโตเป็นคนดีของสังคมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และพื้นท่ี
โครงการมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์-วฒันธรรมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  

ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจดา้นสาธารณูปการ-
สุขอนามยั 

ความพงึพอใจ                                             
ด้านสาธารณูปการ-สุขอนามยั 

เห็น ด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
ยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

 2.14 พ้ืนท่ี มีโครงการมีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทางดา้นสุขภาพและอนามยั 

21 
(28.00) 

29 
(38.67) 

21 
(28.00) 

4 
(5.33) 

- 
(0.00) 

3.89 

2.15 พ้ืนท่ีมีโครงการมีความเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ 

14 
(18.66) 

29 
(38.67) 

29 
(38.67) 

14 
(4.00) 

- 
(0.00) 

3.72 

2.16 พ้ืนท่ีมีโครงการมีความสะอาด 
และสะดวกสบาย น่าใชง้าน 

16 
(21.33) 

29 
(38.67) 

28 
(37.33) 

2 
(2.67) 

- 
(0.00) 

3.79 
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ภาพท่ี 53  แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจ

ดา้นสาธารณูปการ-สุขอนามยั  

 จากตารางท่ี 14  และภาพท่ี 53  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นสาธารณูปการ-
สุขอนามยัมีความพึงพอใจมากเกือบทุกขอ้ 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจพบวา่ พื้นท่ีมีโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้น
สุขภาพและอนามยัมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และพื้นท่ีมีโครงการมีความ
เพียงพอต่อความตอ้งการ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 

ตารางท่ี 15  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจดา้นเศรษฐกิจ 

ความพงึพอใจ                                             

ด้านเศรษฐกจิ 

เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

2.17 การเขา้มาใชง้านของคนท่ีมาท างาน
ส่งผลให้โครงการมีกิจกรรมทางด้าน
การคา้เพ่ิมข้ึน 

20 
(26.67) 

26 
(34.67) 

25 
(33.33) 

2 
(2.67) 

2 
(2.67) 

3.80 

2.18 โครงการมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เ รี ยน รู้ แล ะอ า น วยคว ามสะดวก ท่ี
เหมาะสม 

17 
(22.97) 

35 
(47.30) 

19 
(25.68) 

2 
(2.70) 

1 
(1.35) 

3.79 

2.19  พ้ืนท่ีส่งเสริมให้เกิดอาชีพของคน
ในชุมชน 

14 
(18.67) 

26 
(34.67) 

26 
(34.67) 

8 
(10.67) 

1 
(1.33) 

3.59 

2.20 การมีร้านคา้รถเข็น ส่งผลให้คนเขา้
มาใชง้านมากข้ึน 

14 
(18.92) 

22 
(29.73) 

25 
(33.78) 

11 
(14.86) 

2 
(2.70) 

3.43 
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ภาพท่ี 54     แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจ

ดา้นดา้นเศรษฐกิจ 

 จากตารางท่ี  15  และภาพท่ี 54 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นเศรษฐกิจ มี
ความพึงพอใจมากในขอ้การเขา้มาใชง้านของคนท่ีมาท างานส่งผลให้โครงการมีกิจกรรมทางดา้น
การคา้เพิ่มข้ึน และโครงการมีการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเรียนรู้และอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ส่วน
พื้นท่ีส่งเสริมให้เกิดอาชีพของคนในชุมชนเห็นดว้ยในระดบัมากและปานกลางเท่ากนั ส่วนการมี
ร้านคา้รถเขน็ ส่งผลใหค้นเขา้มาใชง้านมากข้ึนเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจพบวา่ การเขา้มาใชง้านของคนท่ีมาท างานส่งผลให้
โครงการมีกิจกรรมทางดา้นการคา้เพิ่มข้ึนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และ
การมีร้านคา้รถเขญ็ ส่งผลใหค้นเขา้มาใชง้านมากข้ึนมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.43 

ตารางท่ี  16  จ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียในดา้นความพึงพอใจในการใช้
งานดา้นกายภาพจ าแนกตามประเภทผูใ้ชง้าน 

ความพงึพอใจในการใช้งาน 
ด้านกายภาพ 

ประเภท
ผู้ใช้ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย  จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

2.1 การ เข้า ถึ ง พ้ืน ท่ี
โครงการมีความเหมาะสม 

คนทัว่ไป 9 
(22.50) 

17 
(42.50) 

14 
(35.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

3.65 

คนใน
ชุมชน 

10 
(28.60) 

21 
(60.00) 

4 
(11.40) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

4.43 
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ตารางท่ี 16  จ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียในดา้นความพึงพอใจในการใช้
งานดา้นกายภาพจ าแนกตามประเภทผูใ้ชง้าน (ต่อ) 

ความพงึพอใจในการใช้งาน 
ด้านกายภาพ 

ประเภท
ผู้ใช้ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย  จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

2.2 ระยะเวลาในการเปิด-ปิด
ใช้ ง านโครงก าร มีค ว าม
เหมาะสม 

คน
ทัว่ไป 

9 
(22.70) 

15 
(37.50) 

13 
(32.50) 

1 
(2.50) 

2 
(5.00) 

3.70 

คนใน
ชุมชน 

8 
(22.90) 

22 
(62.90) 

4 
(11.40) 

1 
(2.90) 

- 
(0.00) 

4.06 

2.3 มีความเหมาะสมในการ
แบ่งพ้ืนท่ีตามลกัษณะการใช้
งาน 

คน
ทัว่ไป 

6 
(15.00) 

22 
(55.00) 

8 
(20.00) 

3 
(7.50) 

- 
(0.00) 

3.70 

คนใน
ชุมชน 

6 
(17.10) 

19 
(54.30) 

8 
(22.90) 

2 
(5.70) 

- 
(0.00) 

3.83 

2.4 มีกิจกรรมท่ี เหมาะสม
กบัคนทุกวยั 

คน
ทัว่ไป 

11 
(27.50) 

17 
(42.50) 

10 
(25.00) 

2 
(5.00) 

- 
(0.00) 

3.93 

คนใน
ชุมชน 

8 
(22.90) 

14 
(40.00) 

12 
(34.30) 

1 
(2.90) 

- 
(0.00) 

3.83 

2.5 มีกิจกรรมท่ี ส่งเสริม
ทางดา้นศิลปะ 

คน
ทัว่ไป 

10 
(25.00) 

13 
(32.50) 

15 
(37.50) 

1 
(2.50) 

1 
(2.50) 

3.75 

คนใน
ชุมชน 

5 
(14.30) 

14 
(40.00) 

14 
(40.00) 

2 
(5.70) 

- 
(0.00) 

3.63 

2.6 พ้ืนท่ีโครงการมีความ
ปลอดภยั 

คน
ทัว่ไป 

10 
(25.00) 

18 
(45.00) 

9 
(22.50) 

3 
(7.50) 

- 
(0.00) 

3.88 

คนใน
ชุมชน 

4 
(11.40) 

21 
(60.00) 

8 
(22.90) 

2 
(5.70) 

- 
(0.00) 

3.77 

2.7 พ้ืน ท่ี โครงการ มี
ทศันียภาพท่ีสวยงามและน่า
ใชง้าน 

คน
ทัว่ไป 

7 
(17.50) 

6 
(15.00) 

17 
 (42.50) 

9 
(22.50) 

1 
(2.50) 

3.23 

คนใน
ชุมชน 

6 
(17.10) 

11 
(31.40) 

14 
(40.00) 

3 
(8.60) 

- 
(0.00) 

3.49 

2.8 มีลานเปิดโล่งให้คนใน
ชุมชนสามารถ เข้าม าท า
กิจกรรมได ้

คน
ทัว่ไป 

8 
(20.00) 

19 
(47.50) 

12 
(30.00) 

1 
(2.50) 

- 
(0.00) 

3.85 

คนใน
ชุมชน 

9 
(26.50) 

14 
(41.20) 

10 
(29.40) 

2 
(2.70) 

- 
(0.00) 

3.80 
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 ตารางท่ี 16  จ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียในดา้นความพึงพอใจในการใช้
งานดา้นกายภาพจ าแนกตามประเภทผูใ้ชง้าน (ต่อ)  

ความพงึพอใจในการใช้งาน 
ด้านกายภาพ 

ประเภท
ผู้ใช้ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย  จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

2.9 มีเส้นทางรถไฟฟ้าท า
ให้คนอยากเข้ามาใช้งาน
โครงการมาก 
ข้ึน 

คนทัว่ไป 11 
(27.50) 

11 
(27.50) 

13 
(32.50) 

5 
(12.50) 

- 
(0.00) 

3.70 

                     

 
ภาพท่ี 55   แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจใน

การใชง้านดา้นกายภาพระหวา่งคนทัว่ไปและคนในชุมชน 

 จากตารางท่ี  16  และภาพท่ี 55 ความพึงพอใจในการใช้งานดา้นกายภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ไปเกือบทุกขอ้  ยกเวน้การมี
กิจกรรมท่ี เหมาะสมกบัคนทุกวยั  การมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้นศิลปะ พื้นท่ีโครงการมีความ
ปลอดภยั  และมีลานเปิดโล่งใหค้นในชุมชนสามารถเขา้มาท ากิจกรรมได ้คนทัว่ไปมีความพึงพอใจ
มากกวา่คนในชุมชน นอกจากน้ียงัพบวา่พื้นท่ีโครงการมีทศันียภาพท่ีสวยงามและมีความน่าใชง้าน
ทั้งคนในชุมชนและคนทัว่ไปมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ดา้นกายภาพในขอ้อ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 17 จ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียในดา้นความพึงพอใจในการใชง้าน
ดา้นสังคม-วฒันธรรมจ าแนกตามประเภทผูใ้ชง้าน 

ความพงึพอใจในการใช้งาน 
ด้านกายภาพ 

ประเภท
ผู้ใช้ 

เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย  จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.10  พ้ืนท่ีโครงการมีความ
เก่ียวขอ้งกับประวติัศาสตร์-
วฒันธรรม 

คน
ทัว่ไป 

6 
(15.00) 

12 
(30.00) 

16 
(40.00) 

5 
(12.50) 

1 
(2.50) 

3.43 

ค น ใ น
ชุมชน 

3 
(11.40) 

11 
(31.40) 

20 
(57.10) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

3.40 

2.11 พ้ืนท่ีมีโครงการมีการ
ส่ง เสริมในคนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแล 

คน
ทัว่ไป 

6 
(15.00) 

12 
(47.50) 

12 
(30.00) 

3 
(7.50) 

- 
(0.00) 

3.70 

ค น ใ น
ชุมชน 

12 
(34.30) 

13 
(37.10) 

8 
(22.90) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

3.89 

2.12 พ้ืนท่ีมีโครงการมี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กใน
สังคมเติบโตเป็นคนดีของ
สงัคม 

คน
ทัว่ไป 

10 
(25.00) 

14 
(35.00) 

11 
(27.50) 

4 
(17.10) 

1 
(2.90) 

3.70 

ค น ใ น
ชุมชน 

11 
(31.40) 

16 
(45.70) 

6 
(17.10) 

1 
(2.90) 

- 
(0.00) 

3.97 

2.13 พ้ืนท่ีมีโครงการเปิด
โอกาสให้คนนอกชุมชน
สามารถเขา้มาใชง้าน 

คน
ทัว่ไป 

11 
(27.50) 

15 
(37.50) 

11 
(27.50) 

3 
(7.50) 

- 
(0.00) 

3.85 

คนใน
ชุมชน 

9 
(25.70) 

18 
(51.40) 

7 
(20.00) 

1 
(2.90) 

- 
(0.00) 

4.00 

  



88 
 

 

 

  
ภาพท่ี 56   แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจ

ดา้นสังคม-วฒันธรรมระหวา่งคนทัว่ไปและคนในชุมชน 

 จากตาราง 17  และภาพท่ี 56 ความพึงพอใจในการใช้งานดา้นสังคม-วฒันธรรมของ
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทั่วไปเกือบทุกข้อ 
โดยเฉพาะดา้นโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กในสังคมเติบโตเป็นคนดี ยกเวน้พื้นท่ีโครงการมี
ความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์-วฒันธรรม และพื้นท่ีมีโครงการเปิดโอกาสให้คนนอกชุมชน
สามารถเข้ามาใช้งานคนทัว่ไปมีความพึงพอใจมากกว่าคนในชุมชน นอกจากน้ียงัพบว่า พื้นท่ี
โครงการมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์-วฒันธรรม ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง และพื้นท่ีมีโครงการเปิดโอกาสใหค้นนอกชุมชนสามารถเขา้มาใชง้านคนในชุมชนมีความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี  18 จ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียในดา้นความพึงพอใจในการใช้
งานดา้นสาธารณูปการ-สุขอนามยัจ าแนกตามประเภทผูใ้ชง้าน 

ความพงึพอใจในการใช้งาน 
ด้านสาธารณูปการ-
สุขอนามยั 

ประเภท
ผู้ใช้ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย  จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

 2.14 พ้ืนท่ีมีโครงการมี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้น
สุขภาพและอนามยั 
 

คนทัว่ไป 12 
(30.00) 

13 
(32.50) 

13 
(32.50) 

2 
(5.00) 

- 
(0.00) 

3.88 

คนใน
ชุมชน 

9 
(25.70) 

16 
(45.70) 

8 
(22.90) 

2 
(5.70) 

- 
(0.00) 

3.91 

2.15 พ้ืนท่ีมีโครงการมี
ความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

คนทัว่ไป 10 
(25.00) 

14 
(35.00) 

15 
(37.50) 

1 
(2.50) 

- 
(0.00) 

3.83 

คนใน
ชุมชน 

4 
(5.70) 

15 
(42.90) 

14 
(40.00) 

2 
(5.70) 

- 
(0.00) 

3.60 

2.16 พ้ืนท่ีมีโครงการมี
ความสะอาด และ
สะดวกสบาย น่าใชง้าน 
 

คนทัว่ไป 9 
(22.50) 

17 
(42.50) 

12 
(30.00) 

2 
(5.00) 

- 
(0.00) 

3.83 

คนใน
ชุมชน 

7 
(20.00) 

12 
(34.30) 

16 
(45.70) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

3.74 

 

                     
ภาพท่ี 57  แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจ

ดา้นสาธารณูปการ-สุขอนามยัระหวา่งคนทัว่ไปและคนในชุมชน 
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 จากตาราง 18  และภาพท่ี 57 ความพึงพอใจในการใชง้านดา้นสาธารณูปการ-สุขอนามยั
ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คนทัว่ไปมีความพึงพอใจมากกว่าคนในชุมชนในขอ้พื้นท่ีมี
โครงการมีความเพียงพอต่อความตอ้งการและพื้นท่ีมีโครงการมีความสะอาด และสะดวกสบาย น่า
ใช้งาน แต่การมีพื้นท่ีมีโครงการมีความเพียงพอต่อความต้องการคนในชุมชนมีความพึงพอใจ
มากกวา่คนทัว่ไป 

ตารางท่ี 19  จ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียในดา้นความพึงพอใจในการใช้
งานดา้นเศรษฐกิจ จ าแนกตามประเภทผูใ้ชง้าน 

ความพงึพอใจในการใช้งาน 
ด้านเศรษฐกจิ 

ประเภท
ผู้ใช้ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

หน่วย  จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

2.17 การเขา้มาใชง้านของคน
ท่ีมาท างานส่งผลใหโ้ครงการ
มีกิจกรรมทางด้านการค้า
เพ่ิมข้ึน 
 

คน
ทัว่ไป 

11 
(27.50) 

13 
(32.50) 

14 
(35.00) 

1 
(2.50) 

1 
(2.50) 

3.80 

คนใน
ชุมชน 

9 
(25.70) 

13 
(37.10) 

11 
(31.40) 

1 
(2.90) 

1 
(2.90) 

3.80 

2.18 โครงการมีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเ รียนรู้และ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท่ี
เหมาะสม 

คน
ทัว่ไป 

7 
(17.50) 

17 
(42.50) 

13 
(32.50) 

2 
(5.00) 

- 
(0.00) 

3.65 

คนใน
ชุมชน 

10 
(28.60) 

18 
(51.40) 

6 
(17.10) 

1 
(2.90) 

- 
(0.00) 

4.06 

2.19  พ้ืนท่ีส่งเสริมให้เกิด
อาชีพของคนในชุมชน 

คน
ทัว่ไป 

6 
(15.00) 

13 
(32.50) 

13 
(32.50) 

7 
(17.50) 

1 
(2.90) 

3.40 

คนใน
ชุมชน 

8 
(22.90) 

13 
(37.10) 

13 
(37.10) 

1 
(2.90) 

- 
(0.00) 

3.80 

2.20 การมีร้านค้ารถเข็น
ส่งผลใหค้นเขา้มาใชง้านมาก
ข้ึน 

คน
ทัว่ไป 

10 
(25.00) 

11 
(27.50) 

11 
(27.50) 

6 
(15.00) 

1 
(2.50) 

3.50 

คนใน
ชุมชน 

4 
(11.40) 

11 
(31.40) 

14 
(40.00) 

5 
(14.30) 

1 
(2.90) 

3.34 
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ภาพท่ี 58 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจดา้น
เศรษฐกิจระหวา่งคนทัว่ไปและคนในชุมชน 

 จากตาราง 19  และภาพท่ี 58 ความพึงพอใจในการใช้งานดา้นเศรษฐกิจของผูต้อบ
แบบสอบถาม คนทัว่ไปและคนในชุมชนมีความคิดเห็นไม่ต่างกนัในขอ้การเขา้มาใช้งานของคน
ท่ีมาท างานส่งผลใหโ้ครงการมีกิจกรรมทางดา้นการคา้เพิ่มข้ึน และการมีร้านคา้รถเข็น ส่งผลให้คน
เขา้มาใชง้านมากข้ึน คนในชุมชนมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่คนทัว่ไป ขอ้อ่ืนๆคนในชุมชนมีความพึง
พอใจมากกวา่คนทัว่ไป นอกจากน้ียงัพบวา่คนทัว่ไปมีความพึงพอใจในพื้นท่ีส่งเสริมให้เกิดอาชีพ
ของคนในชุมชนนอ้ยท่ีสุด และการมีร้านคา้ รถเข็นส่งผลให้คนเขา้มาใชง้านเพิ่มข้ึนคนในชุมชนมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 

ตอนที ่3  การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้งานของผูต้อบ
แบบสอบถามในประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเขา้ใชง้านในพื้นท่ี แสดงในตารางท่ี 20 –  23 

ตารางท่ี 20   จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัประโยชน์และความรู้ท่ีไดรั้บจาก
โครงการ  

ประโยชน์และความรู้ทีไ่ด้รับจากโครงการ จ านวน ร้อยละ 
1. ดา้นศิลปะ 12 16.00 
2. ดา้นเทคโนโลย ี 8 10.67 
3. ดา้นสุขภาพ 46 61.33 
4. ดา้นอาชีพ 14 18.67 
5. ดา้นความรู้รอบตวั 23 30.67 
6. อ่ืนๆ 2 2.67 
ขอ้5. อ่ืนๆ ไดแ้ก่   1. ดา้นกีฬา ; มีผูฝึ้กสอนอยา่งถูกตอ้ง 
      2. ดา้นการจดัสวน 

                      

 

ภาพท่ี 59  แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนผูต้อบแบบในดา้นประโยชน์และความรู้ท่ีไดรั้บจากโครงการ 

 จากตาราง 20 และภาพท่ี 59 ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ประโยชน์และความรู้ท่ีไดรั้บจาก
โครงการมากท่ีสุดคือดา้นสุขภาพจ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 61.33 รองลงมาคือด้านความรู้
รอบตวัจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 ดา้นอ่ืนๆนอ้ยท่ีสุดจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67  
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ตารางท่ี 21  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นการใช้งานโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิตท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคต 

การใช้งานทีอ่ยากให้เกดิขึน้ในอนาคต จ านวน ร้อยละ 
1. พื้นท่ีแสดงออกของเยาวชน 33 44.00 
2. สวนพกัผอ่นสีเขียว 50 66.67 
3. เส้นทางการออกก าลงักาย 45 60.00 
4. พื้นท่ีคา้ขาย 14 18.67 
5. อ่ืนๆ 8 10.67 
ขอ้5. อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1. เคร่ืองออกก าลงักาย   
  2.พื้นท่ีพกัผอ่นแบบนอนเล่นได ้
  3. หอ้งซอ้มดนตรี และพื้นท่ีแสดงออก    
  4. OTOP 
  5. ศูนยร์าชการ เพราะพื้นท่ีอยูย่า่นใจกลางเมืองและนกัท่องเท่ียวมีมากบริเวรน้ี 

6. ศูนยร์าชการ หรือร้องเรียน เพื่อประชาชน 
 
 

 

ภาพท่ี 60 แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ด้านการใช้งานโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิตท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคต 
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 จากตาราง 21 และภาพท่ี 60  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอยากให้การใช้งานโครงการ
ศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิตเกิดข้ึนในอนาคตมากท่ีสุดไดแ้ก่  สวนพกัผอ่นสีเขียว จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือเส้นทางการออกก าลงักาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
และพื้นท่ีการแสดงออกของเยาวชนจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  

ตารางท่ี 22  จ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นประโยชน์และความรู้ท่ีไดรั้บจาก
โครงการ จ าแนกตามผูใ้ช ้

ประ โยช น์และความ รู้ที่
ได้รับจากโครงการ 

คนทัว่ไป คนในชุมชน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ดา้นศิลปะ 8 20.00 4 11.43 12 16.00 

2. ดา้นเทคโนโลย ี 3 7.50 5 14.29 8 10.67 
3. ดา้นสุขภาพ 23 57.50 23 65.71 46 61.33 
4. ดา้นอาชีพ 6 15.00 8 22.86 14 18.67 
5. ดา้นความรู้รอบตวั 14 35.00 9 25.71 23 30.67 
6. อ่ืนๆ 1 2.50 1 2.86 2 2.67 

  

 
ภาพท่ี 61   แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามดา้นประโยชน์และความรู้ท่ีไดรั้บจาก

โครงการ ระหวา่งคนทัว่ไปและคนในชุมชน 
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 จากตาราง 22  และภาพท่ี  61 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งคนทัว่ไปจ านวน 40 คน และคน
ในชุมชนจ านวน 35 คน มีความคิดเห็นท่ีคลา้ยกนัในดา้นประโยชน์และความรู้ท่ีไดรั้บจากโครงการ 
โดยดา้นสุขภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความรู้รอบตวั คนในชุมชนไดรั้บประโยชน์ดา้นสุขภาพ
คิดเป็นร้อยละ 65.71 ดา้นความรู้รอบตวัคิดเป็นร้อยละ 25.71 คนทัว่ไปไดรั้บประโยชน์ดา้นสุขภาพ
คิดเป็นร้อยละ 57.50 ดา้นความรู้รอบตวัคิดเป็นร้อยละ 35.00 

ตารางท่ี 23  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นการใช้งานโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิต ท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคต 

การใช้งานที่อยากให้เกิดขึ้น
ในอนาคต 

คนทัว่ไป คนในชุมชน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. พื้นท่ีแสดงออกของ
เยาวชน 

20 50.00 13 37.14 33 22.00 

2. สวนพกัผอ่นสีเขียว 30 75.00 20 57.14 50 33.33 
3. เส้นทางการออกก าลงักาย 24 60.00 21 60.00 45 30.00 
4. พื้นท่ีคา้ขาย 7 17.50 7 20.00 14 9.34 
5. อ่ืนๆ 4 10.00 4 11.43 8 5.33 

                

 

ภาพท่ี 62   แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นการใชง้านโครงการศูนยชุ์มชน
สร้างสรรคเ์พลินจิตท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคตระหวา่งคนทัว่ไปและคนในชุมชน 
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 จากตาราง 23 และภาพท่ี  62   ผูต้อบแบบสอบถามทั้งคนทัว่ไปจ านวน 40 คน และคน
ในชุมชนจ านวน 35 คน ดา้นการใชง้านโตรงการโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิตท่ีอยากให้
เกิดในอนาคต คนในชุมชนต้องการเส้นทางการออกก าลังกายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.00 
รองลงมาคือสวนพกัผอ่นสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนคนทัว่ไปตอ้งการสวนพกัผอ่นสีเขียวมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือเส้นทางการออกก าลงักายคิดเป็นร้อยละ 60.00

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 6 
สรุปผลการวจัิย  การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

ในการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูท่ี้ใชง้านในพื้นท่ีโครงการชุมชนสร้างสรรค ์
เพลินจิต ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้ใชง้านในพื้นท่ีโครงการ โดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่
ใช้ความน่าจะเป็น จากโครงการชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต จ านวน 75 คนระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถาม ในช่วงเดือนมกราคม 2556 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม ในการวิจยัคร้ัง
น้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อ 

6.1. เพื่อศึกษาหาความตอ้งการในการใชพ้ื้นท่ีใตท้างด่วน 
6.2. เพื่อประเมินการใช้งานพื้นท่ีใตท้างด่วนเพลินจิต ให้เป็นตามวตัถุประสงค์ของ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดงัน้ี 
1.  เป็นพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน 
2.  เกิดกิจกรรม เรียนรู้ดา้นศิลปะ และด้านเทคโนโลยี ส าหรับเด็ก สตรี และ 

ครอบครัว 
3.  เป็นแหล่งศึกษาและใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพอนามยั 
4.  ฝึกทกัษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได ้
5.  เป็นพื้นท่ีกิจกรรมออกก าลงักายของชุมชน 

6.3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีใตท้างด่วน 
 

6.1 สรุปผลการประเมินการใช้งานโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต (Post occupancy 
evaluation of under highway, Phloen chit Bangkok) 

6.1.1 การประเมินผลการใช้งานโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์ตามวตัถุประสงค์ของ
ส านกังานส่งเสริมสุขภาพ ในคร้ังน้ีพบวา่  

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ต่อโครงการ
ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน แต่เม่ือ
เปรียบเทียบคนทัว่ไปกบัคนในชุมชนพบวา่คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกวา่ 

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ต่อการเรียนรู้
ด้านศิลปะและเทคโนโลยี เน่ืองจากโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ทางศิลปะ และ
เทคโนโลย ีส าหรับเด็ก สตรี และครอบครัว 
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3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ต่อการใช้พื้นท่ีโครงการ 
เน่ืองจากโครงการเป็นแหล่งศึกษาและให้ค  าปรึกษาด้านสุขภาพอนามยั แต่เม่ือเปรียบเทียบคน
ทัว่ไปกบัคนในชุมชนจะเห็นไดว้า่คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกวา่ 

4.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ต่อ
โครงการในด้านการเป็นแหล่งฝึกทกัษะอาชีพ และสร้างรายได้ เน่ืองจากโครงการมีการจัด
กิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน แต่เม่ือเปรียบเทียบคนทัว่ไปกบัคนในชุมชน จะเห็น
ไดว้า่คนในชุมชนไปมีความพึงพอใจมากกวา่มาก และดา้นสร้างรายได ้จะเห็นไดว้า่คนในชุมชนมี
ความพึงพอใจนอ้ยกวา่ 

5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ต่อโครงการมี
พื้นท่ีกิจกรรมออกก าลงักายของชุมชน เน่ืองจากพื้นท่ีให้บริการของโครงการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมทางดา้นออกก าลงักาย แต่เม่ือเปรียบเทียบคนทัว่ไปกบัคนในชุมชนจะเห็นได้ว่าคนใน
ชุมชนมีความพึงพอใจมากกวา่ 
 

6.1.2 สรุปผลของการประเมินความพึงพอใจโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคต่์อการใชง้าน
โดยการเก็บแบบสอบถาม สามารถแยกออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 สรุปข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย มีช่วงอายุ 25 - 60 ปี เป็นนกัเรียน
นกัศึกษา เคยเขา้ใชบ้ริการสนามกีฬา โดยมีความถ่ีการเขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ลกัษณะ
การเขา้ถึงโครงการโดยทางเทา้ และมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ 

ส่วนที ่2.1 สรุปข้อมูลเกีย่วกบัการใช้งานพืน้ทีข่องผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อการใชง้านของโครงการในประเด็น
ดงัน้ี 

1.  ความเหมาะสมต่อการเขา้ถึงโครงการท่ีมีความเหมาะสม 
2.  ความเหมาะสมต่อระยะเวลาเปิดปิดใชง้านของโครงการ  
3.  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีตามลกัษณะการใชง้าน 
4.  ความเหมาะสมต่อกิจกรรมท่ี เหมาะสมกบัคนทุกวยั 
5.  ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการมีความปลอดภยั 
6.  ความเหมาะสมต่อการมีลานเปิดโล่งใหค้นในชุมชนสามารถเขา้มาท ากิจกรรม 
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7. ความเหมาะสมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าผา่นท่ีท าให้คนอยากเขา้มาใชง้านโครงการ
มากข้ึน 

8. ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการท่ีมีการส่งเสริมในคนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแล 

9. ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กในสังคมเติบโต
เป็นคนดีของสังคม 

10.  ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการเปิดโอกาสให้คนนอกชุมชนสามารถเขา้มา
ใชง้าน 

11. ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้นสุขภาพและ
อนามยั 

12.  ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการมีความสะอาด และสะดวกสบาย น่าใชง้าน 
13.  ความเหมาะสมต่อการเขา้มาใช้งานของคนท่ีมาท างานส่งผลให้โครงการมี

กิจกรรมทางดา้นการคา้เพิ่มข้ึน 
14. ความเหมาะสมต่อโครงการมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และอ านวยความ

สะดวกท่ีเหมาะสม 
 

 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากและปานกลางต่อการใช้งานของ
โครงการในประเด็นดงัน้ี 

1. ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีโครงการมีการส่งเสริมใหเ้กิดอาชีพของคนในชุมชน 
2. ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการมีความเพียงพอต่อความตอ้งการ 
 

 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลางต่อการใช้งานของโครงการใน
ประเด็นดงัน้ี 

1) ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการท่ีส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นศิลปะ 
2) ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการมีทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าใชง้าน 
3) ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีมีโครงการความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์-

วฒันธรรม 
4) ความเหมาะสมต่อการมีร้านคา้รถเขน็ ส่งผลใหค้นเขา้มาใชง้านมากข้ึน 
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จากการวเิคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจมากกับค่าเฉลี่ยจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดความพึงพอใจมากดว้ยค่าเฉล่ียท่ีมากว่า 3.90 (คิดเป็นร้อยละ 80 
ของทั้งหมด) ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การเข้าถึงพืน้ทีโ่ครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.01คะแนน) 
2. มีกจิกรรมที ่เหมาะสมกบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.88 คะแนน) 
3. พืน้ที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านสุขภาพและอนามัย (ค่าเฉล่ียคิด

เป็น 3.89 คะแนน) 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจน้อยกับค่าเฉลี่ยจาก

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดความพึงพอใจน้อยดว้ยค่าเฉล่ียน้อยกว่า3.45 (คิดเป็นร้อยละ 70 
ของทั้งหมด) ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. พืน้ที่มีโครงการมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าใช้งาน (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.35
คะแนน) 

2. พืน้ที่มีโครงการมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม (ค่าเฉล่ียคิด
เป็น 3.48คะแนน) 

3. การมีร้านค้ารถเข็น ส่งผลให้คนเข้ามาใช้งานมาก  (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.43
คะแนน) 
ส่วนที ่2.2 เปรียบเทยีบความพงึพอใจของคนทัว่ไปและคนในชุมชน 
 จากการวเิคราะห์ทางสถิติพบว่ามีแตกต่างกนัระหว่างความพงึพอใจกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
โดยก าหนดความพึงพอใจ ของค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมากกวา่ 0.30 (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทั้งหมด) 
ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การเข้าถึงพืน้ทีโ่ครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.78 คะแนน) 
2. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดใช้งานโครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.36 

คะแนน) 
3. พื้นที่มีโครงการมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าใช้งาน  (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.26 

คะแนน) 
4. พื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กในชุมชนเติบโตเป็นคนดีของสังคม 

(ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.27 คะแนน) 
5. โครงการมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 

(ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.41คะแนน) 
6. พืน้ทีส่่งเสริมให้เกดิอาชีพของคนในชุมชน (ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.40 คะแนน) 
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ส่วนที ่3การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัการใช้งานพืน้ทีโ่ครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์และความรู้จากการใชบ้ริการโครงการดา้น
สุขภาพมากท่ีสุด และตอ้งการใหโ้ครงการเกิดพื้นท่ีพกัผอ่นสีเขียวเพิ่มข้ึน 

6.2. อภิปรายการศึกษา 
 6.2.1พฤติกรรมของผู้ ใช้งานพืน้ที่ส่วนใหญ่ที่มีความพึงพอใจต่อการใช้งานมากพืน้ที่ ใน
ด้านกายภาพ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านสาธารณูปโภคและสุขอนามัย และด้านเศรษฐกิจ 
เปรียบเทยีบกบัทฤษฎ ี

 1. ความพงึพอใจด้านกายภาพ 
  1.1. ดา้นการออกแบบ 
  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการท่ีมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากต าแหน่งของพื้นท่ีตั้งเป็นยา่นใจกลางเมือง และมีการเขา้ถึงพื้นท่ีจากระบบ
ขนส่งสาธารณะ มีความสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986 ) 
อีกทั้ งพื้นท่ีโครงการติดกับถนนสุขุมวิทซ่ึงเป็นย่านธุรกิจของเมืองจึงมีผูค้นผ่านมากมายและ
สามารถมองเห็นการใชง้านพื้นท่ีได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 
1980) และคนในพื้นท่ียา่นเพลินจิตสามารถเดินทางมาใชง้านไดง่้ายจากท่ีพกัอาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) 

 
  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อกิจกรรมมีความเหมาะสม

กบัทุกเพศทุกวยั เพราะวา่พื้นท่ีโครงการมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามหลกัการออกแบบพื้นท่ีออกก าลงั
กายของเมือง ขนาดของพื้นท่ีกิจกรรมเพียงพอต่อความต้องการ และมีการจัดพื้นท่ีกิจกรรมท่ี
สามารถเช่ือมต่อกนัได ้เช่น ผูป้กครองสามารถออกก าลงักายและยงัสามารถเฝ้าดูเด็กท่ีเล่นบ่อทราย
พร้อมกนัได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี 
ค.ศ. 1998)  
 

  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยต่อพื้นท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงาม
น่าใชง้าน เพราะวา่พื้นท่ีใตท้างด่วนเป็นพื้นท่ีสูญเปล่า ซ่ึงขาดการดูแล และมีมลภาวะ ท าให้คนรู้สึก
ไม่ดีกบัพื้นท่ี จึงไดผ้ลส ารวจออกมากมีความพึงพอใจนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Finding Lost 
Space (ปี ค.ศ. 1986) ภายในโครงการมีโครงสร้างทางด่วนบดบงั ท าให้ส่งผลกระทบต่อมุมมอง จึง
รู้สึกวา่เป็นพื้นท่ีลบัตา สอดคลอ้งตามทฤษฎี พื้นท่ีวา่งสาธารณะขนาดเล็ก นอกจากน้ียา่นเพลินจิต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 
 

 

เป็นย่านของคนมีฐานะทางการเงิน จึงสามารถเลือกสถานท่ีในการพกัผ่อนหรือออกก าลงักายได ้
ตลอดจนความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้รถเข็นภายนอกโครงการ ส่งผลต่อคุณภาพทางทศันียภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980) 

 
  1.2. ดา้นสาธารณูปโภคและสุขอนามยั  
  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อโครงการมีกิจกรรมส่งเสริม

ดา้นสุขภาพและอนามยั เพราะมีการจดักิจกรรมตรวจสุขภาพและรักษาฟันฟรี และมีพื้นท่ีใช้สอย
ประมาณร้อยละ 50  เป็นพื้นท่ีออกก าลงักาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social and Psychological 
Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) อีกทั้งโครงการมีการดูแลความสะอาดตลอดเวลา ท า
ให้พื้นท่ีสะอาดและมีอนามยัท่ีดี คนก็จึงเลือกใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social Life of Small 
Urban Space (ปี ค.ศ. 1980)  

 
 2. ความพงึพอใจด้านสังคม-ประวตัิศาสตร์  
  ผู ้ท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อย ต่อความเก่ียวข้องกับ

ประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีโครงการ เพราะวา่คนทัว่ไปไม่สามารถรับรู้ ถึงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของ
พื้นท่ี เน่ืองจากขาดความรู้ และขาดการส่ือความหมายภายในพื้นท่ีโครงการ ส่งผลให้คนทัว่ไปไม่
เขา้ใจความเป็นมาของพื้นท่ี มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 
1980) และการค านึงถึงประวติัศาสตร์ในพื้นท่ีเพื่อการออกแบบ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎี 
Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986 ) 
 

 3. ความพงึพอใจด้านเศรษฐกจิ 
  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยต่อการมีร้านคา้รถเข็นท าให้

คนเขา้มาใชง้านในพื้นท่ีมากข้ึน เพราะวา่ร้านคา้รถเข็นบริเวณโครงการเป็นร้านอาหาร จึงไม่เหมาะ
กบัพื้นท่ีท่ีมีมลภาวะอย่างพื้นท่ีใตท้างด่วน และพื้นท่ีหน้าโครงการแคบ ท าให้ ร้านค้าตั้ งอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีไม่น่าน่าสนใจ จึงท าให้ร้านคา้รถเข็นไม่สามารถดึงดูดให้คนเขา้มาใช้งานพื้นท่ีมากข้ึน 
ผลการประเมินน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980) ท่ีวา่คนและ
ร้านคา้รถเขน็จะดึงดูดซ่ึงกนัและกนั ท าใหมี้การเขา้มาใชง้านพื้นท่ีสาธารณะมากข้ึน 
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6.2.2. ความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันมากของกลุ่มตัวอย่าง (คนในชุมชนกับคนใน
ชุมชน) ต่อการใช้งานพื้นที่ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านสาธารณูปโภคและ
สุขอนามัย ด้านเศรษฐกจิ 

 1. ความพงึพอใจด้านกายภาพ  
คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ไปต่อความเหมาะสมในการ

เข้าถึงโครงการ เน่ืองจากคนในชุมชนสามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้ง่ายกว่า และใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางสั้นกวา่ สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986) และโครงการมีกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัคนในชุมชนมากกวา่ เช่นการออกก าลงักาย พบว่าทนทัว่ไปไม่นิยมออกก าลงักายท่ี
โครงการเพราะอาจท าให้บุคลิกภาพไม่ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social and Psychological Factor 
in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) และทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980) 
ท่ีคนตอ้งการเป็นท่ีสังเกตและชอบสังเกตผูอ่ื้นเช่นกนั ดงันั้นหากมีบุคลิกท่ีไม่ดี จะท าให้ขาดความ
มัน่ใจ 

คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ไปต่อความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเปิด-ปิด เน่ืองจากคนในชุมชนไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง และสามารถใชง้านจนเวลา
ปิดโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี 
ค.ศ. 1998) วา่คนไม่ชอบการเดินทางไกลเพื่อไปใชง้านสวนหรือพื้นท่ีสาธารณะ 

คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทั่วไปต่อการมีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม น่าใช้งาน เน่ืองจากคนในชุมชนมีความคุน้เคยกบัพื้นท่ีมากกว่า สามารถยอมรับกบัส่ิงท่ี
เห็นจนชินตาไดม้ากกวา่ ในขณะท่ีคนทัว่ไปมีความรู้สึกวา่เป็นพื้นท่ีทิ้งร้าง ไม่น่าใชง้านแต่ควรถูก
พฒันา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986) ท่ีวา่คนจะรู้สึกถึงสภาพ
เดิมของพื้นท่ี ก่อนการปรับปรุงและรู้สึกไม่สะดวกใจในการเขา้ใชง้านพื้นท่ี ทิ้งร้างหรือพื้นท่ีท่ีเคย
ขาดการดูแล 
 

 2. ความพงึพอใจด้านสังคมและประวตัิศาสตร์    
คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ไปต่อการมีกิจกรรมส่งเสริม

ให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม เน่ืองจากคนในชุมชนและเยาวชนในพื้นท่ีได้มีท่ีออกก าลังกาย 
ห้องสมุด และกิจกรรมท าให้เยาวชนมีพื้นท่ีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งมีเทคโนโลยี
ให้บริการทางดา้นการศึกษาเป็นการสร้างพื้นท่ีเรียนรู้ให้กบัเยาวชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social 
and Psychological Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) ท่ีวา่การมีกิจกรรมส าหรับเยาวชนท่ี
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ดีและพื้นท่ีโครงการมีความปลอดภยั เป็นการเช่ือเชิญให้เด็กเขา้มาใชง้านและเสริมสร้างพฒันาการ
ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

 
 3. ความพงึพอใจด้านเศรษฐกจิ  
 คนในชุมชนมีความพงึพอใจมากกว่าคนทัว่ไป    

คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ไปต่อการมีเทคโนโลยีเพื่อ
เรียนรู้และอ านวยความสะดวก เน่ืองจากคนในชุมชนสามารถเขา้รับการบริการมากกว่าคนทัว่ไป 
ซ่ึงพื้นท่ีโครงการมีการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการศึกษา มีไฟฟ้าในการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) โครงการมีบริการ
เคร่ืองอ านวยความสะดวกให ้ซ่ึงคนไม่นิยมใชบ้ริการท่ีจดัไว ้และคนทัว่ไปสามารถเลือกสถานท่ีใน
นัง่ท างานหรือคุยงานไดดี้กวา่พื้นท่ีใตท้างด่วน มีคลอ้งกบัทฤษฎี Social Life of Small Urban Space 
(ปี ค.ศ. 1980) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986) ท่ีวา่คนทัว่ไปไม่เขา้มา
รับบริการ เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อพื้นท่ีใตท้างด่วน  

  คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ไปต่อการมีพื้นท่ีส่งเสริม
อาชีพของคนในชุมชมจากผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากคนในชุมชนสามารถไดรั้บผลประโยชน์
ไดม้ากกวา่ และคนทัว่ไปไม่ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมท่ีโครงจดั เพราะกิจกรรมถูกใจอยูใ่นห้อง
ประชุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพื้นท่ีวา่งสาธารณะขนาดเล็ก-พื้นท่ีทางสังคมของชุมชนไทย ท่ีว่า
การมองเห็นกิจกรรมเป็นการเชิญเชิญและสร้างความน่าสนใจให้กบัพื้นท่ีโครงการ แลว้ยงัขดัแยง้
กบัทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980) ท่ีวา่การเกิดคา้รถเข็นของบริบทไทยจะ
เกิดข้ึนจากการเกาะกลุ่มของประชาการ เม่ือพื้นท่ีมีคนมาใชง้านหรือพกัค่อยร้านคา้รถเข็นจะเกิดข้ึน
ตาม ต่างจากบริบททางตะวนัตกซ่ึงร้านคา้รถเขน็จะเกิดจากความตอ้งการของคน 

 

6.3. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการท าวจัิย 
 จากผลการส ารวจการใชง้านในพื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต (บทท่ี 4) 

และผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใชง้าน (บทท่ี 5) พบประเด็นส าคญัทั้งกายภาพ 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นเศรษฐกิจ ท่ีมีความน่าสนใจและน าไปสู่การอภิปรายในแง่ทฤษฎี
แลว้ (บทท่ี 6.2)  ผูว้ิจยัเห็นวา่ขอ้มูลดา้นกายภาพท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลมา พบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการ
ใชง้านท่ีจอดรถ ปัญหามุมมอง  (รูปภาพท่ี 11 สภาพทางออกโครงการ) ขอ้มูลดงักล่าวมีประโยชน์
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ในการเสนอแนะแนวทางการพฒันาพื้นท่ีใตท้างด่วนเชิงการออกแบบพื้นท่ีใตท้างด่วนไดอี้กดว้ย 
เช่น 

1. ท่ีจอดรถยนต์ของโครงการ ควรออกแบบให้สามารถปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท า
กิจกรรมอ่ืนๆ 

  จากการส ารวจพื้นท่ี เห็นวา่พื้นท่ีจอดรถของโครงการไม่มีการใชง้านและ
ทางโครงการ ศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต (รูปภาพท่ี 23 สภาพท่ีจอดรถดา้นหลงัโครงการ) ห้าม
จอดรถเน่ืองจากมีปัญหาดา้นการจดัการ เน่ืองจากไม่สามารถควบคุมคนออกได ้  ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่
โครงการควรปรับเปล่ียนพื้นท่ีจอดรถให้สามารถใช้ประโยชน์ได ้เช่น ปรับพื้นท่ีจอดรถเป็นลาน
กิจกรรมยอ่ย เม่ือไม่มีการจอดรถยนต ์หรือเปล่ียนวสัดุพื้นผิวจากดินอดัเป็นพื้นยาง เพื่อให้สามารถ
เล่นกีฬาบางประเภทได ้

 
2. ควรออกแบบให้เกิด มุมมองดา้นหน้า เพื่อเช้ือเชิญคนทัว่ไปให้เขา้มาพกัหรือแวะ

ท ากิจกรรมได ้
  จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า การใชง้านของพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่

จะเป็นคนในชุมชนมากกวา่  เน่ืองจากมุมมองบริเวณทางเขา้ (รูปภาพท่ี 11 สภาพทางออกโครงการ) 
ไม่เช้ือเชิญ ป้ายเล็ก ประตูเห็นไม่ชดั  และคนทัว่ไปไม่สามารถเห็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอาคาร
ส านกังานบดบงั (รูปภาพท่ี 30 ผงัการใช้งานพื้นท่ี (Zoning Diagram) แสดงต าแหน่งการใช้งาน
พื้นท่ีแต่ละส่วน) ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าโครงการควรมีแนวทางปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยปรับปรุงให้มี
มุมมองท่ีเปิดกวา้งข้ึนหรือจดัให้มีพื้นท่ีกิจกรรมอยูด่า้นเน่ืองจากคนสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย เพื่อ
สร้างความน่าสนใจและเช้ือเชิญใหค้นมาใชพ้ื้นท่ี 

 
3. ควรออกแบบพื้นท่ีโครงการและอาคารใหมี้ความน่าสนใจ เพื่อเช้ือเชิญให้คนมาใช้

พื้นท่ี    
จากการเก็บแบบสอบถามพบวา่ความพึงพอใจดา้นทศันียภาพน้อย เน่ืองจากลกัษณะทาง

กายภาพของโครงการขาดความสวยงามและไม่ทนัสมยั อาคารส านกังานรูปทรงจัว่ ผนงักระจกและ
วงกบอลูมิเนียม (รูปภาพท่ี 14 สภาพอาคารในโครงการ) ไม่มีความน่าสนใจ 

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่โครงการควรปรับปรุงพื้นท่ีโดย ออกแบบอาคารให้มีความเป็นระเบียบ 
สวยงาม สะอาด และเลือกวสัดุตกแต่งอาคารใหมี้ความสวยงาม โดยอาจจะเปล่ียนเป็นอาคารเป็นไม้
ทรงขนมปังขิง เพื่อให้เขา้กบัประวติัศาสตร์พื้นท่ีท่ีเป็นย่านผูมี้ฐานะเก่า และพื้นท่ีภายในอาคาร 
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(รูปภาพท่ี 15 สภาพหอ้งสมุดภายในโครงการ) ควรออกแบบใหมี้สีสันเพิ่มความน่าสนใจให้เยาวชน
เขา้มาใชง้าน 

 
4. ควรมีการปลูกตน้ไมแ้ละจดัพื้นท่ีสวน ในต าแหน่งท่ีสามารถโดนแสงแดดได ้

  จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ความต้องการในอนาคตของผูต้อบ
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 68 ตอ้งการให้พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนหย่อมขนาดเล็ก เพื่อ
สร้างจุดพกัสายตาภายในโครงการ (ตารางท่ี 21 จ  านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นการใช้
งานโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต ท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคต)  ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่า
โครงการควรมีพื้นท่ีสีเขียวในโครงการโดยการสร้างสวนหย่อมหรือปลูกต้นไม้ในบริเวณท่ีมี
แสงแดดให้ไดม้ากท่ีสุด เช่นปลูกตน้ไมบ้ริเวณแนวช่องแสงของทางด่วน (รูปภาพท่ี 32 ผงัแสดง
พื้นท่ีแสงและเงา (Shade-Shadow Area)) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศของพื้นท่ีใตท้างด่วน และยงั
เป็นการปรับปรุงดา้นทศันียภาพของโครงการดว้ย 

 
5. ควรส่งเสริมใหพ้ื้นท่ีใหมี้ความเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีโครงการ 

  จากการเก็บแบบสอบถามพบวา่ เยาวชนในพื้นท่ีหรือคนทัว่ไปไม่สามารถ
รับรู้ไดถึ้งคุณค่าของพื้นท่ีโครงการ เน่ืองจากขาดการประชาสัมพนัธ์และการบอกเล่าของผูสู้งวยัใน
พื้นท่ี ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่อาจใช้ลวดลาย (Pattern) ของอาคารเดิมในยา่นเพลินจิตใชใ้นงานภูมิทศัน์ 
รวมทั้งป้ายอธิบายความเป็นมาของพื้นท่ี ประวติัทางด่วน และการเกิดพื้นท่ีใตท้างด่วนเพลินจิต  

 
6. ควรมีพื้นท่ีป้ายประกาศงานหรือกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อติดประกาศให้คนทัว่ไป

รับทราบถึงกิจกรรมท่ีจะจดั ทั้งดา้นสุขภาพ ดา้นการส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมประจ าปี  
  จากแบบสอบถามพบว่าคนทัว่ไปไม่ทราบถึงกิจกรรมท่ีเกิดในโครงการ

ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ท าให้ไม่เข้าใช้งาน ดังนั้นผูว้ิจยัเห็นว่าโครงการควรจดัพื้นท่ีด้านหน้า
โครงการให้มีพื้นท่ีแปะประกาศ และมีตวัอยา่งรูปกิจกรรมท่ีเคยมีเพื่อสร้างให้เกิดความเขา้ใจและ
อยากท ากิจกรรมในพื้นท่ี 

   
7. เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนสามารถใหพ้ื้นท่ีในการคา้ขายหรือสร้างกิจกรรมให้เกิด

อาชีพเพิ่มข้ึน  
 จากแบบสอบถามพบว่า คนในชุมชนมีความตอ้งการพื้นท่ีคา้ขาย แต่คนทัว่ไปมี

ความเห็นต่างกนั เพราะจากทฤษฎีอา้งถึง การเกิดร้านคา้รถเข็นจะสามารถเช้ือเชิญคนให้เขา้ใชง้าน
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พื้นท่ีโครงการ และปัจจุบนับริเวณรอบโครงการมีร้านคา้รถเข็นอยูร่อบพื้นท่ีโครงการ ดงันั้นผูว้ิจยั
เห็นวา่โครงการควรจดัสรรพื้นท่ีให้คนทัว่ไปสามารถน าอาหารเขา้มารับประทานในพื้นท่ีโครงการ
ได ้โดยออกแบบพื้นท่ีนัง่พกัคอยใกลเ้คียงทางเขา้หรือใกลร้้านคา้รถเข็นเพื่อให้คนทัว่ไปสังเกตเห็น
ไดง่้าย 
 
6.4. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 6.4.1. ข้อเสนอแนะด้านการวจัิย 
  1. อาจท าการเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่นกลุ่มวยัรุ่นกบักลุ่มวยัท างาน หรือ
เพศชายกบัเพศหญิง เพื่อคน้หาความตอ้งการของแต่ละกลุ่มประเภท ซ่ึงจะน าไปเสนอแนะในกลุ่ม
ผูใ้ชง้านไดใ้นโครงการคร้ังต่อไป 
  2. ศึกษาทฤษฎีดา้นอ่ืนประกอบการศึกษา เพื่อเพิ่มขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีโครงการใต้
ทางด่วน และการเขา้ใจลกัษณะการใชง้านของคนในสังคมหรือในบริบทไทย เพิ่มเติม 
  3. ศึกษาหลกัการแกปั้ญหาพื้นท่ีใตท้างด่วนให้มีทศันคติใหม่ เช่นการน าพื้นท่ีใต้
ทางด่วน สร้างเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ อ่ืนๆ 
 6.4.2. ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ต้ทางด่วนอืน่ๆ 
  1. ควรศึกษาความตอ้งการทั้งดา้นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนและขนาดของพื้นท่ีใช้สอย
ภายในโครงการใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านจริง 
  2. ควรออกแบบพื้นท่ีดา้นหนา้ทางเขา้โครงการให้มีความน่าสนใจ และน่าเขา้มา
ใชง้าน   
  3. ควรศึกษาประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีโครงการ เพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งคนวยั
ท างานกบัเยาวชนใหมี้ความเขา้ใจในพื้นท่ีโครงการ และเป็นการเสริมสร้างทศันคติใหม่ให้กบัพื้นท่ี
ใตท้างด่วนอ่ืนๆในอนาคต 
  4. ควรสร้างพื้นท่ีคา้ขายหรือสร้างกิจกรรมเพื่อการคา้ขายใหแ้ก่คนในพื้นท่ี เพื่อให้
เกิดความภูมิใจและรักษาพื้นท่ีท่ีสร้างใหเ้กิดอาชีพ  
  5. ควรปรับใหค้นในชุมชนสามารถก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้ว้ย
ตนเอง 
  6. ควรสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่คนทัว่ไป ไดป้ระจกัษถึ์งพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ท่ี
ทุกเพศทุกวยัและทุกชนชั้นสามารถเขา้ถึงได้
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แบบสอบถาม พฤตกิรรมการใช้งาน โครงการชุมชนสร้างสรรค์ ใต้ทางด่วนเพลนิจติ 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน   หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
1.  เพศ     ชาย              หญิง 
2.  อาย ุ           ต ่ากวา่ 12 ปี   12 – 18   ปี          18 – 25  ปี          

 25 – 60   ปี       60    ปีข้ึนไป      
3.  อาชีพ         พนกังาน    ขา้ราชการ    นกัเรียน/นกัศึกษา  

  คา้ขาย    อ่ืนๆ............................................................ 
4.  ท่านเคยเขา้ใชบ้ริการ ศูนยส์ร้างสรรค ์หรือไม    เคย    ไม่เคย 
4.1ท่านใชบ้ริการประเภทใด                 หอ้งสมุด    หอ้งรักษาพยาบาล 
    ศูนยค์อมพิวเตอร์       หอ้งกิจกรรมอาชีพ   หอ้งสนามกีฬา 
   สนามเด็กเล่น              พ้ืนท่ีนัง่เล่น/กินขา้ว   ท่ีจอดรถ  อ่ืนๆ……. 
4.2ท่านมาใชบ้ริการบ่อยเพียงใด                2-3 คร้ัง ต่อสปัดาห์  1คร้ัง ต่อ สปัดาห์   
   1คร้ัง ต่อ เดือน            เคย 1 คร้ัง        อ่ืนๆ………………….. 
5. ท่านมาใชพ้ื้นท่ีโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต โดยทางไดบ่้อยท่ีสุด 
    เดินเทา้   รถประจ าทาง           รถไฟฟ้า        
    รถยนตส่์วนบุคคล       อ่ืนๆ……………….. 
6. ภูมิล าเนา   ชุมชนยา่นเพลินจิต      กรุงเทพ                   ปริมณฑล       
   ต่างจงัหวดั                      
ส่วนที ่2 การประเมินความพึงพอใจการใชง้านพ้ืนท่ีใตท้างด่วนโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิต 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   

การใช้งานโครงการ โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลนิจิต 
เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ทางดา้นกายภาพ 
1. การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการมีความเหมาะสม      
2. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านโครงการมีความเหมาะสม      
3. มีความเหมาะสมในการแบ่งพ้ืนท่ีตามลกัษณะการใชง้าน      
4. มีกิจกรรมท่ี เหมาะสมกบัคนทุกวยั      
5. มีกิจกรรมท่ี ส่งเสริมทางดา้นศิลปะ      

การใช้งานโครงการ โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลนิจิต 
เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

6. พ้ืนท่ีมีโครงการมีความปลอดภยั      
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7. พ้ืนท่ีมีโครงการมีทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าใชง้าน      
8. มีลานเปิดโล่งใหค้นในชุมชนสามารถเขา้มาท ากิจกรรมได ้      
9. มีเสน้ทางรถไฟฟ้าท าใหค้นอยากเขา้มาใชง้านโครงการมากข้ึน      
ทางดา้นสงัคม-วฒันธรรม 
10. พ้ืนท่ีมีโครงการความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์-วฒันธรรม      
11. พ้ืนท่ีมีโครงการมีการส่งเสริมในคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ดูแล 
     

12. พ้ืนท่ีมีโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กในสังคมเติบโตเป็น
คนดีของสงัคม 

     

13. พ้ืนท่ีมีโครงการเปิดโอกาสให้คนนอกชุมชนสามารถเขา้มาใช้
งาน 

     

ทางดา้นสาธารณูปการ-สุขอนามยั      
14. พ้ืนท่ีมีโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้นสุขภาพและอนามยั      
15. พ้ืนท่ีมีโครงการมีความเพียงพอต่อความตอ้งการ      
16. พ้ืนท่ีมีโครงการมีความสะอาด และสะดวกสบาย น่าใชง้าน      
ทางดา้นเศรษฐกิจ 
17. การเขา้มาใชง้านของคนท่ีมาท างานส่งผลให้โครงการมีกิจกรรม

ทางดา้นการคา้เพ่ิมข้ึน 
     

18. โครงการมีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และอ านวยความสะดวก
ท่ีเหมาะสม 

     

19. พ้ืนท่ีส่งเสริมใหเ้กิดอาชีพของคนในชุมชน      
20. การมีร้านคา้รถเขน็ ส่งผลใหค้นเขา้มาใชง้านมากข้ึน      

ส่วนที3่ ผลท่ีไดรั้บจากโครงการศูนยส์ร้างสรรค ์
1.  ท่านไดรั้บประโยชน์และความรู้จากโครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรคเ์พลินจิตดา้นใดบา้ง (สามารถเลือกได้
มากกวา่1) 
   ดา้นศิลปะ                       ดา้นเทคโนโลย ี              ดา้นสุขภาพ  
     ทกัษะอาชีพ                      ความรู้รอบตวั    อ่ืนๆ… 
2.  การใชง้านโครงการศูนยส์ร้างสรรค ์ท่ีท่านอยากให้เกิดข้ึนในอนาคต (เรียง ตามความตอ้งการมากท่ีสุด 3
ล าดบั) 
  พ้ืนท่ีแสดงออกของเยาวชน    สวนสีเขียวพกัผอ่น   เส้นทางออกก าลงักาย(Joking) 
  พ้ืนท่ีคา้ขาย                  อ่ืนๆ………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบตรวจสอบสภาพพืน้ทีท่างกายภาพจากทฤษฎี
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ตรวจสอบสภาพพืน้ทีท่างกายภาพจากทฤษฎี 
ด้านความสะดวกสบาย 
Finding Lost space 
 ต าแหน่งของพื้นท่ีมีความต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายนอกหรือไม่? 
 มีการเขา้ถึงพื้นท่ีมีการปิดลอ้มมิดชิดเขา้ไดง่้ายหรือไม่ ? 
Social and Psychological factor in open space Design 
 พื้นท่ีมีชุมชนพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณ 500เมตรหรือไม่? 
 มีถนนลาดยางมะตอยในพื้นท่ีหรือไม่ 
 มีอุปกรณ์ท่ีกระตุน้การเล่นกิจกรรมของเด็กหรือไม่ เช่น ชิงช้า(Swinging) กระดานล่ืน
(Sliding)  เคร่ืองเล่นปีนป่าย(Climbing) ไมก้ระดก(Balancing) ตาข่ายกระโดด(Jumping)  
 มีเคร่ืองเล่นท่ีเสริมร้างการพฒันาทางร่างกายหรือไม่ 
 มีมา้นัง่หรือไม่? 
 มีโตะ๊อเนกประสงคห์รือไม่? 
 มีถงัน ้าด่ืมหรือไม่? 
 มีทีจอดจกัรยานหรือไม่ ? 
 มีหอ้งน ้าหรือไม่ ? 
 มีไฟฟ้าส่องสวา่งหรือไม่? 
 มีปลัก๊เสียบจ่ายไฟหรือไม่? 
 มีลานพื้นท่ีเปิดโล่งหรือไม่? 
ทฤษฏีพื้นท่ีวา่งสาธารณะขนาดเล็ก 
 มีการเขา้ถึงของแดด ลม ฝน หรือไม่? 
 มีพื้นท่ีตั้งร้านคา้รถเขญ็หรือไม่? 
 มีการออกแบบเพื่อคนพิการหรือไม่ 
 มีกระดานหมากรุกหรือไม่ 
 มีพื้นท่ีรวมตวัเพื่อท ากิจกรรมชุมชนหรือไม่ 
 มีร้านคา้รถเขญ็หรือไม่ 
 
ด้านความปลอดภัย 
 มีการเขา้ถึงพื้นท่ีมีการปิดลอ้มมิดชิดเขา้ไดง่้ายหรือไม่ ? 
 มีถนนลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อการปิดลอ้มและความปลอดภยัของพื้นท่ีหรือไม่? 
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 มีการแยกพื้นท่ีจอดรถกบัพื้นท่ีใชง้านอยา่งชดัเจนหรือไม่? 
 มีระยะถอยร่น จากขอบเขตของชุมชนเพื่อความเป็นส่วนตวัหรือไม่? 
 มีการแบ่งพื้นท่ีตามการใชง้านหรือไม่ 
 ถา้มีอุปกรณ์ ให้สังเกตว่าอยู่ในบริเวณไหนของพื้นท่ี และเป็นเคร่ืองเล่นเหมาะสมกบัวยั
หรือไม่ 
 ถา้มีเคร่ืองเล่นต่างวยั เด็กเล็กจะอยูห่นา้พื้นท่ีเพื่อความปลอดภยัหรือไม่? 
 ถา้มีบ่อทราย บ่อทรายมีความปลอดภยัหรือไม เช่น -มีหินหรือไม -มีน ้ าขงัหรือไม -มีก๊อก
น ้าช าระร่างกายหรือไม - บ่อทรายโดนแดดหรือไม่? 
 มีป้ายเตือนต่างๆหรือไม่? 
 พื้นท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากการเดินผา่นจากภายนอกหรือไม่? 
  
ด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย 
 มีการเขา้ถึงพื้นท่ีมีการปิดลอ้มมิดชิดเขา้ไดง่้ายหรือไม่ ? 
 มีเส้นทางเดินหลกัใหค้นเขา้มาใชง้านในพื้นท่ีหรือไม่? 
 มีการแบ่งเส้นทางของเด็ก กบัเส้นทางสัญจรรถภายในหรือไม่? 
 มีไฟฟ้าส่องสวา่งหรือไม่? 
 มีการออกแบบเพื่อคนพิการหรือไม่? 
 มีทางเขา้-ออก ชดัเจนหรือไม? 
 มีคนจรจดัหรือไม่? 
 
ด้านความงาม 
 มีการเนน้ทางเขา้ออกท่ีชดัเจนหรือไม่? เช่นมีป้าย,มีตน้ไมห้ลกั,รูปป้ัน เป็นตน้ 
 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะกบักิจกรรมแบบกลุ่มของเด็กหรือไม่ เช่นพื้นท่ีแอบซ้อน พื้นท่ี
เปิดเผย 
 พื้นทีสามารถเห็นกิจกรรมภายในจาก คนภายนอกไดห้รือไม่? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

แบบงานสถาปัตยกรรม 
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แบบงานสถาปัตยกรรม 
1. ผงัแสดงพื้นท่ีใชส้อยอาคาร บา้นทางด่วนดีจงั 1 
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2. ผงัแสดงพื้นท่ีใชส้อยอาคาร บา้นทางด่วนดีจงั 2 
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3. รูปดา้นแสดงอาคาร ดา้น 1-2 
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4. รูปดา้นแสดงอาคาร ดา้น 3-4 
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