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การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาโครงสร้างทางจินตภาพของย่านบางล าพู และศึกษา
เปรียบเทียบข้อแตกต่างในการรับรู้และจดจ าสภาพแวดล้อม ระหว่างกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนที่ทางกายภาพ
ที่จะสามารถส่งเสริมโครงสร้างทางจินตภาพของผู้ใช้งานภายในพ้ืนที่ โดยใช้กรอบของทฤษฏีจินตภาพ
ของเมือง (The Image of The City) ของเควิน ลินซ์ (Kevin Lynch) และแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) ของฮาร์รี่ การ์นแฮม (Harry L. Garnham) เป็นหลัก ขั้นตอนในการ
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การวิจัย และจัดท าแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ 3 ส่วน คือ การวาดแผนที่ทางจินตภาพ 
การเขียนชื่อองค์ประกอบ และการประเมินองค์ประกอบตัวแทนสภาพแวดล้อม รวมถึงสอบถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3) ประมวลและวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดยใช้วิธีการสถิติเชิง
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และถนนข้าวสารได้ร่วมกันมากที่สุด โดยองค์ประกอบในระดับรองลงมาจะแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ ส่งผลให้แผนที่โครงสร้างทางจินตภาพของกลุ่มประชาชนชาวไทย มีองค์ประกอบที่
ประสานกันเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้มาเยือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
โครงสร้างทางจินตภาพสาธารณะ จะท าให้ทราบถึงขอบเขตของย่านบางล าพูที่ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างรับรู้
ได้ร่วมกัน ซึ่งพบว่าในบริเวณที่มีการเกิดกิจกรรมมากจะเป็นศูนย์กลางของย่านที่สามารถรับรู้ได้
ชัดเจนที่สุด อีกทั้งยังพบว่าทั้งกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ มีทัศนคติด้านความสวยงามและความ
เป็นเอกลักษณ์ต่อองค์ประกอบสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงยังสัมพันธ์กับลักษณะทาง
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This research aims to study the perception of local people and tourists on 
Bang Lumphu’s image in order to propose a guideline to improve physical elements 
that can enhance Bang Lumphu’s image. The methodology can be described in five 
main steps; 1) studying the site’s information from a secondary resources and field 
survey to identify physical elements that represents Bang Lumphu’s image, 2) 
defining research variables and conducting a questionnaire to determine people’s 
cognitive perception by allowing them to draw mental map, name recognizable 
physical elements and rate the representative elements, 3) analyzing and describing 
data by using descriptive statistics, and 5) reporting the results from the research and 
proposing a recommendation for improving physical elements in Bang Lumphu. 

The result reveals that Phra Sumen Fort and Khoa San Road are the most 
recognizable elements among local people and tourists. Other elements vary 
according to individual experience in the area. The result also shows that these 
recognizable elements identified in mental maps drew by local people tend to group 
together while those of the tourists tend to spread out more.  On the other hand, 
the attitude of both groups toward aesthetics quality and uniqueness of those 
physical elements are quite similar.  The attitude also relates directly to the 
physical element’s characteristics that can be recognized.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยพยายามสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพ้ืนท่ีผาน

การทําความเขาใจสภาพแวดลอม ท้ังนี้จําเปนตองอาศัยปจจัย องคประกอบตางๆ ลําดับเหตุการณ 

อันจะนําไปสูการสรางประสบการณท่ีจารึกเปนความทรงจํา โดยความทรงจําท่ีมีความหมายจะ

เชื่อมโยงกับขอมูลท่ีไดรับ สังเคราะหเปนแผนท่ีทางจินตภาพ เพ่ือใชเปนขอมูลในการทําความเขาใจ

สภาพแวดลอมและเครื่องมือในการนําทาง 

 ในพ้ืนท่ีบริเวณเกาะรัตนโกสินทรนั้นตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนท่ีสําคัญท่ีมี

วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรมาอยางยาวนานและมีรองรอยของสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร

หลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก หนึ่งในพ้ืนท่ีสําคัญ คือ บริเวณยานบางลําพู ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเกาะ

รัตนโกสินทรชั้นนอกท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตรในสมัยแรกเริ่มสรางกรุงรัตนโกสินทร ท้ังนี้ยังเปน

พ้ืนท่ีท่ีสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการขยายตัวของเมือง โดยมีหลักฐานปรากฏเปนปอมพระ

สุเมรุซ่ึงเปนแนวกําแพงปอมในการปองกันพระนครทางทิศเหนือ นอกจากนี้ยังมีการสรางวัดและวังซ่ึง

เปนองคประกอบท่ีสงผลใหเกิดชุมชนกระจายตัวอยูโดยรอบพ้ืนท่ี 

 ปจจุบัน แมหลักฐานทางประวัติศาสตรยังคงท้ิงรองรอยความทรงจําใหเห็นปรากฏเปน

อาคารทางสถาปตยกรรม และสถานท่ีสําคัญตางๆ แตเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรของยาน

บางลําพูซ่ึงตั้งอยูภายในเกาะรัตนโกสินทร มีคลองรอบกรุงทําหนาท่ีเปนขอบเขตก้ันขวางอยู จึงยาก

ตอการขยับขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินจึงเขามา

มีบทบาทมากข้ึน กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวผูมาเยือนไดลบเลือนความทรงจําของพ้ืนท่ี

ลง ทําใหการรับรูเอกลักษณในพ้ืนท่ีขาดความชัดเจน จึงมีความจําเปนตองตระหนักถึงการศึกษาการ

รับรูองคประกอบทางจินตภาพบริเวณยานบางลําพู เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะและแนวทางในการ

ปรับปรุงรูปแบบทางกายภาพท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร วิถีชีวิตของ

ชุมชน และกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติในพ้ืนท่ี  

 การศึกษานี้ เปนการพยายามทําความเขาใจสภาพแวดลอมในบริบทของพ้ืนท่ีทาง

ประวัติศาสตร โดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาพแวดลอมทางกายภาพผาน

ระบบมโนทัศนของกลุมผูใชงานท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เพ่ือศึกษาความแตกตาง ตลอดจน

แสวงหาขอสรุป ซ่ึงจะเปนแนวทางในการออกแบบหรือปรับปรุงพ้ืนท่ีใหมีลักษณะท่ีสงเสริมจินตภาพ

ของผูใชงานตอไป 
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2. ความมุงหมายและวัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับรูและจดจําสภาพแวดลอมในระบบมโนทัศน 

 2.2 เพ่ือศึกษาโครงสรางทางจินตภาพของพ้ืนท่ียานบางลําพู และศึกษาเปรียบเทียบขอ

แตกตางในการรับรูและจดจําสภาพแวดลอม ระหวางกลุมผูใชงานท่ีมีความแตกตางกัน 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพ้ืนท่ีทางกายภาพ ท่ีสงเสริมโครงสรางทางจินตภาพ
ของยานบางลําพูใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
3. คําถามในงานวิจัย 

 3.1 องคประกอบทางจินตภาพท่ีชาวไทยและชาวตางชาติสามารถรับรูไดคืออะไร มีความ

แตกตางในการรับรูและจดจําองคประกอบอยางไร 

 3.2 การรับรูขอบเขตของพ้ืนท่ีสภาพแวดลอมของชาวไทยและชาวตางชาติ มีความ

แตกตางกันหรือไมอยางไร 

 3.3 ชาวไทยและชาวตางชาติใหความหมายหรือมีทัศนคติดานความงามและความเปน

เอกลักษณตอสภาพแวดลอมอยางไร มีความแตกตางกันหรือไม  

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

มุงเนนศึกษาขอมูลผานทางหนังสือ เอกสารทางวิชาการ และกรณีศึกษาอ่ืนๆท่ีมี

ความนาเชื่อถือได โดยมีความเก่ียวของทางเนื้อหาในสวน ตอไปนี้ 

4.1.1 ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีมีความเก่ียวของกับการรับรูของมนุษยตอ

สภาพแวดลอม โดยครอบคลุมถึงนิยาม ความหมาย และปจจัยท่ีเก่ียวของ 

4.1.2 ขอมูลท่ีมีความเก่ียวของกับพ้ืนท่ีศึกษา โดยมีมิติทางเนื้อหาในเชิงกวางของ

พ้ืนท่ีบริบทเกาะรัตนโกสินทร และมิติในเชิงลึกของขอมูลบริเวณพ้ืนท่ียานบางลําพูท้ังในเชิงพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร ขอมูลทางกายภาพและจินตภาพ 

 4.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีศึกษา 

เลือกศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณยานบางลําพู ซ่ึงตั้งอยูเขตในพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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ภาพท่ี 1 แสดงขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา 

ท่ีมา : Google Earth. (2514). บางลําพู. 14 พฤษภาคม. 

 

5. ข้ันตอนการศึกษา 

 5.1 กําหนดหัวขอศึกษาและวางแผนโครงการวิจัย 

เปนข้ันตอนในการต้ังคําถามและเสนอขอสมมติฐาน เพ่ือกําหนดหัวขอในการศึกษา

และดําเนินการวางแผนในการทําวิจัย 

 5.2 การออกแบบการวิจัย 

สรางกรอบการศึกษาจากคําถามในการวิจัย เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดดานทฤษฏี 

วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวของเปนพ้ืนฐานใน

การวางโครงสรางการวิจัย 

 5.3 การเก็บขอมูลเบ้ืองตน 

การเก็บขอมูล สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ดังนี้ 

5.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ  

รวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ งานวิจัย บทความ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ

ออนไลนตางๆท่ีเก่ียวของกับหัวขอการวิจัยและพ้ืนท่ีศึกษา  
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5.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ  

ทําการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังวิธีการสังเกตและถายภาพ เพ่ือเก็บขอมูล

ลักษณะทางกายภาพในปจจุบันของพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนําไปสูการจัดทําแบบสอบถามในการสัมภาษณกลุม

ตัวอยางตอไป  

5.4 การเก็บขอมูลภาคสนาม 

ลงพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ

กลุมตัวอยางถึงการจดจําองคประกอบ โครงสรางทางจินตภาพ และทัศนคติดานสุนทรียภาพความ

งามและความเปนเอกลักษณของสภาพแวดลอมยานบางลําพู 

 5.5 การวิเคราะหขอมูล 

นําเสนอและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางในการลง

พ้ืนท่ีภาคสนาม โดยแสดงเนื้อหาดังตอไปนี้ 

5.5.1 แจกแจงผลจากแบบสอบถาม โดยแยกขอมูลเปน 3 สวน คือ องคประกอบทาง

กายภาพท่ีเปนท่ีจดจํา โครงสรางทางจินตภาพ และทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสภาพแวดลอม

ยานบางลําพู 

5.5.2 เปรียบเทียบผลจากแบบสอบถามของท้ัง 2 กลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางขอมูลท้ัง 3 สวน และนําเสนอประเด็นท่ีพบจากการวิเคราะหขอมูล 

 5.6 การสรุปผลการวิจัยและจัดทําขอเสนอแนะ 

สรุปผลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูล 

3 สวน ดังตอไปนี้ 

5.6.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 

องคประกอบทางกายภาพท่ีเปนท่ีรับรูและจดจํา ขอบเขตของโครงสรางทางจินตภาพ และทัศนคติ

ดานความสุนทรียภาพงามและความเปนเอกลักษณของยานบางลําพู 

5.6.2 สรุปปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี ซ่ึงเปน

เหตุใหโครงสรางทางจินตภาพขาดความชัดเจน 

5.6.3 จัดทําขอเสนอแนะ โดยแยกออกเปน 2 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะในการแกไข

ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพของพ้ืนท่ียานบางลําพู และขอเสนอแนะในการทําวิจัย เพ่ือเปน

แนวทางในการศึกษาดานจินตภาพตอไป 
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ภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนการศึกษา 

ออกแบบการวิจัย 

กําหนดหัวขอศึกษาและวางแผนโครงการวิจัย 

ศึกษาขอมูลเบื้องตนและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ศึกษาสภาพทางกายภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา 

 

กําหนดกลุมเปาหมายและสถานท่ีเก็บขอมูล 

 

สรางแบบสอบถาม 

 

สัมภาษณกลุมตัวอยาง 

 

แจกแจงขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 

วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล 

สรุปผลจากการวิจัยและจัดทําขอเสนอแนะ 
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6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 6.1 เพ่ือทราบถึงโครงสรางทางจินตภาพระหวางกลุมประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ ในพ้ืนท่ียานบางลําพู 

 6.2 เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของยานบางลําพูท่ีตอบสนอง

กับผูใชงานท้ังประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

 

7. แหลงขอมูลในการศึกษา 

 7.1 หนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร และบทความทางวิชาการ 

 7.2 การลงสํารวจพ้ืนท่ีโครงการ 

 7.3 การสัมภาษณ พูดคุย และจัดทําแบบสอบถาม 

 7.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)    ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

ในการทําการศึกษาวิจัย การรับรูองคประกอบทางจินตภาพบริเวณยานบางลําพู เปน
การศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธระหวางองคประกอบทางกายภาพและการรับรูของผูใชงาน 2 กลุม 
ไดแก ประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เพ่ือใหทราบถึงขอแตกตางในการรับรูและ
ปจจัยท่ีกอใหเกิดการจดจําสภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบหรือ
ปรับปรุงองคประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสงเสริมจินตภาพ ดังนั้น ในการทําการศึกษา
ขอมูลเบื้องตนเพ่ือจะคลี่คลายไปสูงานวิจัยครั้งนี้ จึงจําเปนตองอานทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ
เพ่ิมเติม โดยอาจจําแนกเนื้อหาไดเปน 2 สวนหลัก ดังนี้ ในสวนท่ี 1 เปนการศึกษาในสวนของทฤษฎี
เปนหลัก โดยจะมุงเนนไปท่ีการศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมท่ีมีความเก่ียวของกับมนุษย และ
ความสัมพันธของกระบวนการรับรู จดจํา ซ่ึงจะกอใหเกิดโครงสรางของระบบมโนทัศนท่ีสงผลตอการ
รับรูจินตภาพของเมือง (The Image of The City) ตามทฤษฎีของเควิน ลินช (Kevin Lynch, 1960) 

โดยเนนไปท่ีใจความสําคัญของทฤษฎีจินตภาพของเมือง วิธีการศึกษาและวิเคราะหผล ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงสามารถสรุปทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวของกับเนื้อหางานวิจัยไดเปน 4 หัวขอ ไดแก 

1. ความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม 

2. ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท 

3. ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ 

4. ทฤษฎีจินตภาพของเมือง 

ท้ังนี้ สวนท่ี 2 จะศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีตอยอดการศึกษาจากทฤษฎีจินตภาพ
ของเมืองท้ังในประเทศและตางประเทศ เ พ่ือนําไปสูกระบวนการศึกษาและการวัดผล อัน
ประกอบดวย ตัวแปรในการศึกษาจินตภาพ เครื่องมือในการเก็บขอมูลจินตภาพ รวมถึงการศึกษาท่ี
เก่ียวของกับคุณลักษณะทางกายภาพ ขอบเขตทางจิตภาพ และความหมายหรือทัศนคติตอ
สภาพแวดลอม ฯลฯ โดยบทสรุปของการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท้ังหมดจะนําไปสรางกรอบในการ
ศึกษาวิจัยตอไป  

  

1. ทฤษฏีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวของในการศึกษา 

1.1 ความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม 

มนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งตางๆรอบตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอม ท้ังนี้ใน

ความสัมพันธนั้นจะเกิดกระบวนการทางพฤติกรรมระหวางกัน โดยสามารถจําแนกกระบวนการไดเปน 

3 ข้ัน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 7-8) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 แสดงรายละเอียดของกระบวนการทางพฤติกรรม 

ท่ีมา: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพ่ือการ

ออกแบบและวางแผน, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 8. 
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1.1.1 กระบวนการรับรู (Perception) 

กระบวนการท่ีรับขาวสารจากสภาพแวดลอมผานทางระบบประสาทสัมผัส

และความรูสึก (Sensation) โดยตีความออกมาเปนความหมาย ผานประสบการณหรือความรูเดิม ท่ี

แตละบุคคลมีอยูเปนพ้ืนฐาน 

1.1.2 กระบวนการรู (Cognition) 

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางจิตท่ีรวมถึงการเรียนรู การจดจํา 

การคิด โดยเปนกระบวนการท่ีสามารถพัฒนาไดจึงนับเปนกระบวนการทางปญญาอยางหนึ่ง 

นอกจากนี้ในกระบวนการรับรูและกระบวนการรู ยังสามารถเกิดการตอบสนองทางอารมณไดอีกดวย 

1.1.3 กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior) 

กระบวนการท่ีบุคคลมีการตอบสนองทางพฤติกรรม โดยอาจเกิดจากท้ัง

ภายในซ่ึงเปนการตอบสนองทางอารมณ (Affect) และพฤติกรรมภายนอกท่ีเปนการเคลื่อนไหว 

(Motor Response) ท้ังนี้ไมวาจะเกิดการตอบสนองในรูปแบบใด จะเกิดการสะสมเปนขอมูลจินต

ภาพ (Image) ข้ึนในสมองเปนสวนหนึ่งของระบบมโนทัศน (Concept) เม่ือมีขอมูลหรือสิ่งเราจาก

ภายนอกเขามากระตุนก็จะถูกเรียกออกมาเพ่ือใชงานท่ีเหมาะสมกับสถานการณได 

 ท้ังนี้อาจกลาวไดวา พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมนั้นไมไดเกิดข้ึนจาก

ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมท่ีปรากฏอยูจริง แตเกิดจากความสัมพันธกับจินตภาพ รวมท้ัง

องคประกอบในระบบมโนทัศน โดยบุคคลไดสรางความสัมพันธกับสิ่งท่ีปรากฏอยูในสมองท่ีถายทอด

มาจากสภาพแวดลอมจริงในความทรงจํา 

 

 1.2 ทฤษฎจีิตวิทยาเกสตัลท (Gestalt Theory) 

จิตวิทยาเกสตัลทเปนแนวคิดของกลุมนักจิตวิทยาชาวเยอรมันในการพยายามลดทอน

ความซับซอนของปญหา ซ่ึงคําวา เกสตัลท (Gestalt) เปนภาษาเยอรมัน ความหมายเดิมแปลวา แบบ

หรือรูปราง (Form or Pattern) แตในอีกความหมายหนึ่งอาจแปลไดวา สวนรวมหรือโครงสราง

ท้ังหมด (The Wholeness) มีหลักการทางทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวของกับการรับรูวา บุคคลมีแนวโนมท่ี

จะรับรูสิ่งตางๆไดดีข้ึนเม่ือลดทอนความซับซอนของขอมูลลง โดยการจัดกลุมของสิ่งเราตางๆเพ่ือให

เกิดการรับรูจากภาพรวมกอน แลวจึงสามารถวิเคราะหและรับรูสวนยอยแตละสวนตอไป 

นอกจากนี้ ทฤษฎีเกสตัลทยังไดพยายามแสดงถึงแนวโนมในการเห็นความแตกตาง

ระหวางภาพกับพ้ืนหลัง (Figure and Ground) จากการมองรูปภาพเชิงเรขศิลป ซ่ึงโดยท่ัวไปเรามัก

เห็นภาพของวัตถุแยกจากพ้ืนหลัง แตเฉพาะในบางกรณีเทานั้นท่ีเราจะสามารถเห็นกลับกันไดดวย 

กลาวคือ เห็นพ้ืนหลังเปนภาพเดนแทนวัตถุ และดวยหลักการของทฤษฎีเกสตัลทนี้เองท่ีทําใหเรามอง

สภาพแวดลอมเปนดังท่ีปรากฏอยู 
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ภาพท่ี 4 แสดงตัวอยางตามหลักการทฤษฎีเกสตัลท  

ท่ีมา: Mariano Akerman, Gestalt Educational Program, เขาถึงเม่ือ 27 มกราคม. เขาถึงได

จาก http://akermariano.blogspot.com. 

  

ทฤษฎเีกสตัลทใหความสําคัญกับ “ความเปนท้ังหมด” โดยมุงเนนศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสวนประกอบและรูปแบบของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในการรับรูนั้น ไมไดเกิดจากการพิจารณา

สวนประกอบแตละสวนเพ่ือจะศึกษาผลรวม ท้ังนี้จึงอาจกลาวสรุปไดวา จิตวิทยาเกสตัลทมุงเนนท่ีการ

รับรูตอสิ่งเราท้ังหมดท่ีปรากฏข้ึนและใหความสําคัญตอสภาวะแวดลอมท่ีอาจมีอิทธิพลตอการรับรูได 

แตอยางไรก็ตามการรับรูตอสิ่งเรายอมเกิดข้ึนจากกระบวนการภายในจิต ซ่ึงข้ึนอยูกับอิทธิพลสวน

บุคคลของมนุษย ท้ังความรูและประสบการณ ดังนั้นจึงอาจไมสอดคลองกับสภาพตามความเปนจริงท่ี

ปรากฏตามธรรมชาติ 

  

 1.3 ทฤษฎกีารรับรูทางทัศนาการ (Visual Perception Theory) 

ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ คือ ทฤษฎีการรับรูท่ีเก่ียวของกับประสาทสัมผัสในการ

มองเห็น แมวาการรับรูสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวันจะมีความเก่ียวของกับการรับรูประสาทสัมผัส

ในดานอ่ืนๆรวมดวย แตประสาทสัมผัสทางการมองเห็นถือวามีความสําคัญและบทบาทมากท่ีสุดตอ

การเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม เนื่องจากเราสามารถรับรูวัตถุ อาณาเขต สิ่งตางๆท่ีดํารงอยูและ

เคลื่อนไหว ผานทางการมองเห็น โดยรับรูไดถึงการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีความสัมพันธกับเวลาอีกดวย 
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ท้ังนี้อาจสรุปหลักปจจัยเบื้องตนท่ีสงผลตอการรับรูสภาพแวดลอมได 4 ประการ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 

2541: 49-62) ดังตอไปนี้ 

1.3.1 การจัดระเบียบในการรับรู (Organization in Perception)  

การท่ีเราสามารถแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งไดในสภาพแวดลอมท่ีมีความ

หลากหลายได เนื่องจากมีการจัดระเบียบเกิดข้ึนในกระบวนการรับรู โดยเปนหลักการหนึ่งของ

จิตวิทยาเกสตัสท ซ่ึงไดแกประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1.3.1.1 ภาพและพ้ืนหลัง (Figure and Ground)  

เราเห็นภาพเปนรูปเพราะภาพนั้นตัดกับพ้ืนหลัง ทําใหภาพลอยเดน

ออกมา นอกจากนี้ สีและความหยาบละเอียดท่ีแตกตางกันยังมีสวนสําคัญในการกําหนดความชัดเจน

ระหวางภาพและพ้ืนหลัง ในกรณีท่ีภาพเปนสิ่งท่ีเราเขาใจความหมายหรือมีความคุนเคย เรามักจะมี

แนวโนมเห็นภาพนั้นเดนออกมากจากพ้ืนหลัง แตก็มีความเปนไปไดท่ีเราอาจจะเห็นภาพในลักษณะ

สลับกัน คือ เห็นภาพเปนพ้ืนหลัง และเห็นพ้ืนหลังลอยเดนข้ึนมาเปนภาพ โดยการท่ีเราจะรับรูอะไร

ในลักษณะท่ีเปนภาพหรือพ้ืนหลังนั้นยอมข้ึนอยูกับความใสใจ เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของแตละ

บุคคลในขณะรับรู นักจิตวิทยาเกสตัลทไดใหสาเหตุของการรับรูในลักษณะนี้วา เปนหลักของความ

สมบูรณและการรวมกลุม 

1.3.1.2 ความสมบูรณ (Goodness or Pragnanz)  

การรับรูเปนภาพนั้น มีสวนมาจากแนวโนมท่ีบุคคลพยายามมองสิ่ง

ตางๆเปนสิ่งท่ีงายและชัดเจนเปนท่ีเขาใจได ซ่ึงหมายถึงแนวโนมท่ีจะรับรูสิ่งตางๆในลักษณะท่ีมีความ

สมบูรณ จากการทดลองศึกษารูปภาพเชิงเรขศิลป พบวาบุคคลมีแนวโนมท่ีจะเห็นภาพท่ีสมบูรณเปน

รูปปด หรือทําการประสานสวนของภาพใหเกิดความสมบูรณ โดยเปนไปตามอิทธิพลทาง

ประสบการณในอดีตของแตละบุคคล แนวโนมของการรับรูสิ่งตางๆในลักษณะสมบูรณนี้ จะชวย

สงเสริมในการเห็นภาพตางๆแยกออกจากพ้ืน และชวยในการจัดกลุมสิ่งตางๆเขาดวยกัน 

1.3.1.3 การรวมกลุมหรือการจัดกลุมในการรับรู (Perception Grouping 

or Patterning)  

การเห็นภาพท่ีแยกออกจากพ้ืนหลัง มีสวนเกิดจากการท่ีองคประกอบ

ตางๆของโครงรูปเกิดการรวมกลุมกัน อาจเนื่องมาจากการท่ีองคประกอบตางๆมีความคลายคลึง 

ใกลชิด หรือตอเนื่องกันอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางพรอมกัน จนในบางครั้งอาจเกิดความกํากวม

ในการรับรูหรือขัดแยงกันระหวางองคประกอบกันเองได 
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1.3.2 การรับรูความลึก (Depth Perception)  

ในการรับรูสิ่งตางๆ เราสามารถแยกไดวาสิ่งใดอยูในระยะใกลหรือไกล ท้ังท่ี

ตามขอเท็จจริงแลว สิ่งท่ีปรากฏบนจอประสาทตาท่ีมีลักษณะเกือบแบบนั้นไมนาจะทําใหเรารับรูระยะ

ตางๆได แตการท่ีเราเห็นสภาพแวดลอมเปนลักษณะสามมิติและรับรูถึงความลึกได จึงตองมีสัญญาณ

ชี้แนะท่ีเพียงพอ โดยอาจแยกสัญญาณชี้แนะนี้ออกไดเปน 2 ประเภท ดังตอนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงสัญญาณชี้แนะเอกนัยนในการรับรูความลึก ก) การซอนกัน ข) ขนาด ค) ทัศนียภาพ

ของเสน ง) ระนาบทางนอน จ)ความหยาบละเอียด ฉ) แสงและเงา 

ท่ีมา: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพ่ือการ

ออกแบบและวางแผน, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 56. 

1.3.2.1 สัญญาณช้ีแนะทวินัยน (Binocular Cue)  

สัญญาณชี้แนะทวินัยนเปนสัญญาณหนึ่งท่ีทําใหเราสามารถรับรูถึง

ความลึกได เนื่องมาจากการท่ีเราใชตาท้ังสองขางพรอมๆกัน โดยท่ีตาท้ังสองขางของเราแยกออก 

ไมไดอยูในตําแหนงเดียวกัน ดังนั้นภาพท่ีปรากฏบนจอตาจึงมีความแตกตางกันเล็กนอย ความ

แตกตางนี้เองท่ีเปนสัญญาณชี้แนะทวินัยนท่ีมีความสําคัญตอการรับรูความลึก แตในขณะเดียวกันก็ยัง

มีสัญญาณชี้แนะอ่ืนอ่ืนๆท่ีใชประกอบในการรับรูความลึกได แมเราใชการมองดวยดวงตาขางเดียว 
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1.3.2.2 สัญญาณช้ีแนะเอกนัยน (Monocular Cue) 

สัญญาณชี้แนะท่ีชวยประกอบในการรับรูความลึกดวยตาเพียงขาง

เดียวตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน คือ สัญญาณชี้แนะเอกนัยน ไดแก การซอนกัน (สิ่งหนึ่งบังหรือซอน

อีกสิ่งหนึ่ง ทําใหเห็นระยะความใกลไกลของวัตถุสองสิ่ง) ทัศนียภาพ (อันเกิดจากองคประกอบของ

ขนาด เสน ระนาบทางนอน ความหยาบละเอียด ความชัดเจน แสงเงา และการเคลื่อนไหว) 

1.3.3 ความคงท่ีของการรับรู (Perceptual Constancy)  

ในการรับรูวัตถุใดๆนั้น เรามักรับรูโดยความคงท่ีเสมอ กลาวคือไมวาจะมีการ

เปลี่ยนตําแหนง ระยะหาง หรือแสงสวาง เราก็มีแนวโนมท่ีจะเห็นวัตถุนั้นเปนสิ่งเดิม ท้ังนี้อาจเนื่อง

ดวยปจจัยของความคงท่ีของวัตถุและความคงท่ีของตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.3.3.1 ความคงท่ีของวัตถ ุ 

การท่ีเรามีแนวโนมในการรับรูสิ่งตางๆในลักษณะท่ีคงท่ี เพราะเกิด

การรับรูความคงท่ีในประการสําคัญของวัตถุดังตอไปนี้ คือ ความคงท่ีของขนาด (ในการรับรูขนาดของ

สิ่งตางๆเปนขนาดคงท่ีนั้นเปนไปตามสัดสวนทางทัศนียภาพ โดยไมเก่ียวของกับระยะหางทาง

เรขาคณิตระหวางวัตถุนั้นกับตา แตข้ึนอยูกับความคุนเคยของวัตถุ) ความคงท่ีของรูปราง (เราสามารถ

รับรูปรางวัตถุไดคงท่ี แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางท่ีปรากฏบนจอตากับวัตถุจริง เนื่องจาก

ประสบการณท่ีสั่งสมมามีสวนชวยในการรับรู) ความคงท่ีของแสงสวาง (เรามีแนวโนมท่ีจะรับรูความ

คงท่ีของความสวางของสิ่งตางๆโดยพิจารณาความสัมพันธของความสวางระหวางสิ่งตางๆกับ

สิ่งแวดลอมขางเคียง) ความคงท่ีของสี (เรามักจะรับรูไดถึงสีเดิมของวัตถุ ไมวาจะอยูในท่ีท่ีมีความ

สวางมากหรือนอย เนื่องจากประสบการณสวนบุคคลท่ีมีตอสีของสิ่งตางๆ) 

1.3.3.2 ความคงท่ีทางตําแหนง 

เรารับรูสิ่งตางๆในตําแหนงท่ีตั้งท่ีปรากฏอยูกับท่ีท้ังๆท่ีเราเห็นสิ่ง

ตางๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายขณะท่ีเราเคลื่อนท่ีไปมา และท้ังๆท่ีภาพท่ีปรากฏบนจอประสาท

ตาไมคงท่ี ท้ังนี้เนื่องมาจากประสบการณในอดีตมีสวนสําคัญในการรับรูความคงท่ีในตําแหนงของวัตถุ

ตางๆ แตในความคุนเคยนี้เองมักทําใหเรารับรูการเปลี่ยนแปลงโดยไมรูสึกตัว 

1.3.4 มายาทัศนาการ (Visual Illusion)  

การรับรูสิ่ งตางๆในชีวิตประจําวันโดยท่ัวไปมักมีความสอดคลองกับ

ปรากฏการณจริง ทําใหเกิดการรับรูและพฤติกรรมในสภาพแวดลอมไดอยางถูกตองเปนปกติ แตใน

บางครั้งการรับรูอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากสภาพจริงได โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูทางสายตา 

อาจเกิดการรับรูในเชิงภาพลวงตา (Illusion) ข้ึนได ท้ังนี้การเกิดภาพลวงตาในลักษณะตางๆ สามารถ

อธิบายไดดวยหลักการทางทัศนียภาพ (Perspective) ได ดังนี้ 
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1.3.4.1 การเปรียบเทียบขนาด  

ตามหลักทัศนียภาพนั้น สิ่งท่ีอยูในระยะไกลกวาจะมีขนาดเล็กกวา

และสิ่งท่ีอยูใกลกวาจะมีขนาดใหญกวา ดังนั้นสิ่งแวดลอมจึงมีอิทธิพลสําคัญในการลวงตาได โดยการ

เปรียบเทียบวัตถุเขากับบริบทหรือสิ่งอ่ืนๆท่ีอยูใกลเคียงกัน 

1.3.4.2 การเปรียบความลึกหรือระยะทาง  

ในหลักการทางทัศนียภาพ การรับรูระยะวัตถุนี้ สวนท่ีอยูไกลกวา

นาจะมีขนาดท่ีสั้นลงกวาเสนท่ีอยูในระยะใกลตา ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยหลักการทางทัศนียภาพ 

ในสภาพแวดลอมปจจุบันภาพลวงตาอาจะเกิดข้ึนในลักษณะอ่ืนๆอีกมากมาย 

และอาจกลาวไดวาการลวงตาเกิดจากอิทธิพลของสภาวะแวดลอมท่ีอยูใกลเคียง หากสภาวะแวดลอม

เปลี่ยนไปการรับรูก็จะเปลี่ยนแปลงตามดวย 

 

ท้ังนี้จากการศึกษาทฤษฎีในการรับรูตางๆพบวา การรับรูสภาพแวดลอมนั้นข้ึนอยูกับ

ลักษณะเดนเฉพาะของสภาพแวดลอมซ่ึงอาจเปนสิ่งเราใหเกิดการรับรูได เชน ความเขม ขนาด ความ

แตกตางจากสิ่งอ่ืนๆ ฯลฯ ประสบการณในอดีตของบุคคลท่ีรับรู รวมท้ังความใสใจและการใหคุณคา

ของผูรับรูเองอีกดวย นอกจากนี้การรับรูสภาพแวดลอมยังสามารถสั่งสมเปนกระบวนการเรียนรูได 

โดยเกิดจากความเขาใจในความสัมพันธของสิ่งตางๆ และความหมายท่ีเก่ียวของ อาจเปนความเขาใจ

สภาพแวดลอมในลักษณะท่ีเปนเคาโครงจนเกิดการหยั่งเห็นได  เก็บเปนขอมูลภายในจิตสํานึกและ

สามารถเรียกออกมาใชไดในการแกไขปญหาเฉพาะหนา และในการท่ีเราเกิดการเรียนรู ยอม

หมายความวามีการจําเกิดข้ึนดวย ในการจําสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

ยอมมีสวนชวยในการจดจํา ไมวาจะเปนรูปทรง ขนาด สีสัน ฯลฯ ท่ีทําใหเกิดเอกลักษณของ

สภาพแวดลอมท่ีแตกตางจากสภาพแวดลอมขางเคียง ทําใหเกิดอิทธิพลตอการรับรู เรียนรู และการ

จดจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะทางกายภาพ ยอมเปนท่ีจดจํามากกวา

สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะนามธรรม นอกจากนี้หากสิ่งท่ีเรียนรูมีการจัดระเบียบไวอยางดี จะมีผลดี

ตอการเก็บสะสมและรักษาเปนความทรงจํา โดยสิ่งท่ีมนุษยเรียนรูและจดจําไดจากสภาพแวดลอมจะ

มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยางเปนระบบอยูภายในจิต เรียกวา “ระบบมโนทัศน” (Conceptual 

System) โดยมีระบบโครงสรางแบงไดเปน 3 ประการ ดังนี้ 

- จินตภาพ คือ สวนท่ีปรากฏเปนรูปทางจิตของสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีรับรูผาน

ทางทัศนาการ จินตภาพในท่ีนี้เนนความสําคัญของคุณสมบัติทางกายภาพท่ีมีผลตอการเกิดจินตภาพ 

- ระยะทางและขอบเขต คือ สวนท่ีแสดงความสัมพันธของตําแหนงองคประกอบท่ีเกิด

เปนจินตภาพ โดยเนนความสําคัญท่ีระยะทางหรือขอบเขต 
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- ความหมาย คือ สวนท่ีชวยสงเสริมใหเกิดความเขาใจวาสิ่งท่ีปรากฏในจินตภาพนั้นคือ

อะไร มีหนาท่ีใชสอยประการใด กอใหเกิดความรูสึกและทัศนคติแบบใด โดยความหมายในท่ีนี้จึง

รวมท้ังความหมายทางหนาท่ีใชสอยและความหมายทางอารมณ 

โครงสรางของระบบมโนทัศนนี้ เองท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาจินตภาพของ

สภาพแวดลอม โดยจะสามารถอธิบายไดดวย “ทฤษฎีจินตภาพของเมือง” ดังตอไปนี้ 

1.4 ทฤษฎจีินตภาพของเมือง (The Image of The City) 

เควิน ลินช นักผังเมืองชาวอเมริกัน ไดทําการศึกษาจินตภาพของเมืองในหนังสือชื่อ 

“The Image of The City” ซ่ึงตอมาไดมีอิทธิพลอยางมากตอแนวทางการศึกษาสภาพแวดลอม โดย

ลินชไดแบงสวนประกอบท่ีสําคัญในระบบมโนทัศนของเมืองออกเปน 3 ประการดวยกัน ไดแก ความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกลักษณ (Identity) โครงสรางความสัมพันธ (Structure) และการมี

ความหมาย (Meaning) แตในการศึกษาของลินชไดมุงเนนไปท่ีความสําคัญของการจัดระเบียบ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและทําใหเกิดจินตภาพได ท้ังนี้ สิ่งท่ีจะกอใหเกิด

จินตภาพท่ีชัดเจนไดนั้นตองมีคุณสมบัติดานเอกลักษณและโครงสรางเปนสําคัญ เพราะจะทําใหเกิด

การสะสมขอมูลในจิต และเกิดเปนรองรอยในความทรงจํา 

ท้ังนี้ในการทดลองศึกษา เควิน ลินช (Kevin Lynch, 1960: 15) ไดทําการ

เปรียบเทียบจินตภาพสาธารณะของเมือง 3 เมือง คือ บอสตัน, เจอรซีซิตี้ และลอสแองเจลิส เพ่ือ

ตรวจสอบผลท่ีไดวามีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด โดยการเลือกพ้ืนท่ีขนาด 2.5 ก.ม. x 4 ก.ม. 

ใจกลางเมืองท้ัง 3 เพ่ือทําการเก็บวิเคราะหขอมูลดวยวิธีดังตอไปนี้ 

- ใหผูสังเกตการณสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาดวยการเดินเทา แลวทําการวาดแผนท่ีของพ้ืนท่ี

ศึกษา โดยระบุถึงขอมูลทางกายภาพขององคประกอบตางๆ เชน ความสามารถในการมองเห็นได 

ความโดดเดนองคประกอบ ลักษณะความตอเนื่องขององคประกอบ และความสัมพันธระหวาง

องคประกอบดวยกัน เปนตน พรอมท้ังอธิบายรายละเอียดในเชิงคุณภาพการรับรูตอองคประกอบนั้น 

ซ่ึงขอมูลจากการศึกษาท้ังหมดจะอยูบนพ้ืนฐานของการรับรู เม่ือผูสังเกตการณเขาไปมีประสบการณ

โดยตรงภายในพ้ืนท่ีศึกษา 

- ทําการสัมภาษณกลุมประชากรตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือใหทราบถึงจินตภาพท่ี

เกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี โดยทําการสุมเลือกจากกลุมประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปนระยะเวลานานหรือ

ทํางานอยูภายในพ้ืนท่ีศึกษา โดยในการสัมภาษณจะใหกลุมตัวอยางอธิบายถึงคุณลักษณะทาง

กายภาพและตําแหนงท่ีตั้งขององคประกอบทางกายภาพ ประกอบกับการวาดแผนท่ีท่ีสามารถรับรูได

จากการเดินทางในพ้ืนท่ีศึกษา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6 แสดงตัวอยางแผนท่ีทางจินตภาพของเควิน ลินซ 

ท่ีมา: Kevin Lynch, The Image of The City, (Cambridge: The M.I.T. Press & Harvard 

University Press, 1960), 147. 

ในการทําการสํารวจไดใชกลุมประชากรตัวอยางในเมืองบอสตัน (Boston) จํานวน 

30 คน เมืองเจอรซีซิตี้ (Jersey City) และลอสแองเจลิส (Los Angeles) อยางละ 15 คน แลวนํา

ขอมูลองคประกอบทางกายภาพจากเมืองท้ัง 3 มาวิเคราะหเปรียบเทียบกันจากการวิเคราะหผล

การศึกษาดังกลาว ลินชไดเสนอวา รูปทรงทางกายภาพในจินตภาพของเมืองสามารถแบงเปน

องคประกอบตางๆท่ีนํามาใชพิจารณาสภาพแวดลอมได ซ่ึงจะทําใหการอธิบายสถานท่ีหนึ่งๆมีความ

เขาใจตรงกัน องคประกอบเหลานี้สามารถแบงไดเปน 5 ประเภท (แปลเมือง, 2544: 20-27) ไดแก 

1.4.1 เสนทาง (Paths)  

เสนทางท่ีบุคคลสัญจรผานไปมาได เปนท้ังทางท่ีผานประจําหรือนานๆครั้ง 

รวมถึงเสนทางท่ีมีศักยภาพในการนําผูสังเกตเคลื่อนท่ีผานไปได อาจจะเปนถนน ทางเดินเทา เสนทาง

ขามผาน คูคลอง หรือทางรถไฟ เปนตน โดยเสนทางนี้เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญและเดนชัด

ท่ีสุดท่ีผูคนจะสามารถจดจําไดในจินตภาพ เพราะในขณะท่ีเคลื่อนไหวผานเสนทาง บุคคลไดมีโอกาส
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สังเกตเมือง ซ่ึงตลอดทางจะปรากฏองคประกอบอ่ืนๆของสภาพแวดลอมเมืองเรียงเปนลําดับ โดย

แสดงความเก่ียวเนื่องระหวางองคประกอบซ่ึงกันและกัน 

1.4.2 ขอบเขต (Edges)  

ขอบเขตเปนองคประกอบเชิงเสนท่ีเปนไดท้ังลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ มีความ

แตกตางจากเสนทาง เพราะขอบเปนเหมือนการก้ัน ขวาง หรือแยกสภาพแวดลอมท่ีตอเนื่องกันอยูใน

ขาดออกจากกัน เชน กําแพง คูเมือง ชายฝงทะเล ฯลฯ โดยมากขอบเขตมักถูกนํามาใชในการอางอิง

มากกวาท่ีจะถูกพูดถึงเปนแกนหลัก แมวาจะไมโดดเดนเทากับองคประกอบประเภทเสนทาง แตก็ยัง

เปนท่ีจดจําและนํามาใชเปนประโยชนในการจัดการพ้ืนท่ีได โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของการสราง

แนวเขตดวยเสนทางน้ําหรือกําแพง 

1.4.3 ยาน (Districts)  

สวนของเมืองท่ีมีขนาดตั้งแตปานกลางจนถึงขนาดใหญ โดยมีเอกลักษณของ

พ้ืนท่ีท่ีผูสังเกตสามารถรับรูไดเม่ืออยูภายในยาน ลักษณะเชนนี้จะกอใหเกิดความแตกตางระหวาง

ภายในยานและภายนอก ซ่ึงสามารถนํามาเปนขอสังเกตจดจําได สวนมากจึงใชลักษณะโครงสรางของ

ยานประกอบกับเสนทางในการกําหนดจินตภาพของเมือง โดยองคประกอบใดจะมีความโดดเดนเปนท่ี

จดจํากวากันนั้น ข้ึนอยูกับประสบการณซ่ึงแตกตางกันของแตละบุคคล 

1.4.4 ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม (Nodes)  

มักมีลักษณะเปนจุดศูนยรวม กลาวคือ เปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจรท้ังขาเขา-

ขาออกของผูเดินทาง หรือเปนศูนยรวมของกิจกรรมท้ังหลาย อาจเปนท่ีชุมนุมกันเพ่ือการเดินทาง จุด

เปลี่ยนสายการเดินทางหรือระบบคมนาคม รวมถึงเสนทางท่ีตัดกันหรือเบี่ยงออกจากกัน อาทิเชน สี่

แยก หรือสถานีขนสง ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงจุดนัดพบหรือจุดนัดหมาย ท่ีเปนท่ีรวมตัวเพ่ือ

ทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งภายในเมือง เชน หัวมุมถนน จัตุรัส หรือพ้ืนท่ีเปดโลงสาธารณะ เปนตน 

1.4.5 ภูมิสัญลักษณหรือท่ีหมายตา (Landmarks)  

ภูมิสัญลักษณเปนองคประกอบประเภทหนึ่งของจุดอางอิงเชนเดียวกันกับชุม

ทาง โดยเปนสิ่งทางกายภาพท่ีมีความแตกตางจากสภาพแวดลอมขางเคียง ทําหนาท่ีเปนสัญญาณ

ชี้แนะแกสภาพแวดลอม มีความแตกตางจากชุมทางท่ีภูมิสัญลักษณปรากฏเปนสวนท่ีอยูภายนอก โดย

บุคคลจะไมสามารถผานเขาสูภายในไดเหมือนชุมทาง แมอาจเขาสูภายในโครงทางกายภาพได ภูมิ

สัญลักษณอาจเปนอาคารสําคัญ ปายสัญลักษณ หรือภูมิประเทศท่ีมีลักษณะท่ีโดดเดน เชน ภูเขา 

แมน้ํา เปนตน สวนมากมักมีลักษณะองคประกอบท่ีโดดเดน อยูในท่ีสูง มองเห็นไดจากระยะไกล หรือ

อาจเปนท่ีท่ีคนในชุมชนเดียวกันรูจักเปนอยางดี เปนสัญลักษณท่ีใชกันในเฉพาะชุมชนของตนเอง 
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กลาวโดยสรุปคือ องคประกอบท้ัง 5 ประเภท จะปรากฏข้ึนในจินตภาพรวมกันและมี

ความสัมพันธตอกัน โดยสภาพแวดลอมท่ีมีการจัดระเบียบท่ีดีจะทําใหเกิดจินตภาพไดชัดเจนกวา 

เพราะจะสามารถทําความเขาใจ อานออกไดงายกวา แตท้ังนี้จินตภาพของเมืองเมืองหนึ่งสามารถ

เกิดข้ึนไดหลายลักษณะ ท้ังนี้เพราะสถานการณของการสังเกตท่ีแตกตางกันของผูคนภายในเมือง 

ประกอบกับประสบการณของผูสังเกตและองคประกอบของเมืองท่ีผูสังเกตใชจดจํามีความแตกตางกัน 

ดังนั้น การศึกษาจินตภาพสาธารณะ หรือจินตภาพของเมืองท่ีบุคคลตางๆมีรวมกัน จะทําใหการศึกษา

องคประกอบจินตภาพของเมืองสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช

ในชุมชนเมืองนั้นๆไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงองคประกอบหลัก 5 ประการ ในการอางอิงจินตภาพของเมือง 

ท่ีมา: Plan your city, What makes Paris look like Paris?, เขาถึงเม่ือ 29 มกราคม. เขาถึงได

จาก http://planyourcity.net. 

 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการศึกษา 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของนี้ เปนสวนท่ีตองการขยายขอบเขต

ของการศึกษาจากเชิงทฤษฎีใหเขาสูกรอบการศึกษาวิจัยมากยิ่งข้ึน โดยผานการศึกษางานวิจัย

ตัวอยางซ่ึงนอกเหนือไปจากการศึกษาวิจัยของเควิน ลินซ เพ่ือใหเห็นถึงวิธีการนําทฤษฎีมาประยุกตใช

ใหเกิดกระบวนการศึกษาและวัดผลองคประกอบทางจินตภาพในบริบทท่ีมีความแตกตางกันไป ซ่ึงจะ

ทําการแยกศึกษาเปนหัวขอ ดังนี้ 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรในการศึกษาจินตภาพ 

ในการศึกษาจินตภาพ จําเปนตองทําการกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษา ซ่ึงเปนตัว

แปรสําคัญท่ีมีผลตอการวิจัย ท้ังนี้ เจ ดักกลาส พอรเทียส (J. Douglas Porteous, 1977: 107-114) 

ไดสรุปปจจัยของตัวแปรท่ีมีผลทําใหเกิดความแตกตางของการรับรูทางจินตภาพ ไดแก เพศ อายุ 

ประสบการณ ฐานะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรม และภูมิประเทศของพ้ืนท่ี  
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ท้ังนี้ ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการศึกษาถึงความแตกตางของจินตภาพท่ีใน

สภาพแวดลอม ระหวางผูใชงานในพ้ืนท่ี 2 กลุม คือ ประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ในบริบทของพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกัน ดังนั้นในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีศึกษาจึงควรพิจารณา

ตรวจสอบถึงปจจัยเบื้องตนนี้ วามีนัยสําคัญใดท่ีจะสงผลตอการรับรูและจดจําสภาพแวดลอม 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือในการเก็บขอมูลทางจินตภาพ 

มนุษยอาศัยการวาดภาพเปนเครื่องมือในการสื่อสารกอนการเกิดของภาษาพูด 

(Gelb, 1963; Taylor and Tversky, 1992) การวาดภาพจึงมักถูกใชเปนเครื่องมือในการถายทอด

การรับรูและความเขาใจท่ีมีตอสภาพแวดลอมตามความเปนจริง เชนเดียวกันกับการศึกษาจินตภาพ

ของเควิน ลินซ ท่ีไดใชการวาดแผนท่ีประกอบการสัมภาษณ เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามสามารถ

สื่อสารถึงสิ่งท่ีอยูภายในจิตใจไดอยางตรงไปตรงมา แตอยางไรก็ตามไดมีการวิพากษวิจารณถึงความ

เหมาะสมในการวาดแผนท่ี เนื่องจากเปนการเนนความสําคัญของเสนทางมากกวาองคประกอบอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ทักษะในการวาดแผนท่ีของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน จึงอาจทําใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนหรือตกหลนในบางประเด็นซ่ึงมีความสําคัญ ท้ังนี้ จึงมีการคิดวิธีดําเนินการศึกษาท่ีมี

ความกระชับมากยิ่งข้ึน โดยจัดทําผังโครงรางถนนของพ้ืนท่ีศึกษาไวกอนเบื้องตน และใหผูทดสอบจัด

วางชื่อองคประกอบตางๆของเมืองลงบนโครงแผนท่ี (Blaut and Stea, 1971; Mark, 1972) 

ในงานคนควาอิสระของ นันทนัช พิสุทธคุณ เรื่อง “การรับรูองคประกอบทางจินต

ภาพของนักทองเท่ียวชาวไทย บริเวณยานถนนทาแพ จังหวัดเชียงใหม” ไดทําการศึกษาองคประกอบ

ทางจินตภาพของนักทองเท่ียวชาวไทยบริเวณถนนทาแพ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําไปสูแนวทางการ

ปรับปรุงทางกายภาพ ในกระบวนการวิจัยนันทนัชไดทําการศึกษาโดยลงพ้ืนท่ีทําแบบสอบถามเปน

จํานวน 80 ชุด ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 หมวด ไดแก  

- ขอมูลสวนตัว อาทิ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รวมถึง

วัตถุประสงคและความถ่ีในการเดินทาง เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการใชพ้ืนท่ี 

- การรับรูองคประกอบจินตภาพ ทําการทดสอบโดยใหเติมชื่อสถานท่ีลงในโครงของ

แผนท่ีจินตภาพ พรอมท้ังใสหมายเลขประกอบลําดับตั้งแตสถานท่ีแรกท่ีจดจําไดจนถึงสถานท่ีสุดทาย 

- ขอมูลตัวแปรดานการรับรูและความคิดเห็น สัมภาษณกลุมตัวอยางหลังจากทํา

การทดสอบโดยการเขียนชื่อองคประกอบลงในโครงแผนท่ี เชน ลักษณะขององคประกอบใดท่ีสามารถ

จดจําไดมากท่ีสุด เพ่ือเนนย้ําถึงผลการทดสอบจากการเติมชื่อองคประกอบ และสอบถามถึงลักษณะ

ของพ้ืนท่ีในสภาพปจจุบันวามีสวนชวยสงเสริมในการจดจําหรือไม รวมถึงแสดงปญหาและ

ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหปญหาทางกายภาพและนําไปสูแนวทางในการแกไข 
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ในสวนของการวิเคราะหผล นันทนัชไดทําการวิเคราะหโดยแบงขอมูลออกเปน 4 

กลุม ตามชวงอายุ ไดแก 15-20 ป 21-30 ป 31-40 ป และ 41 ปข้ึนไป โดยสรุปถึง 2 ประเด็นหลัก 

คือ จินตภาพของเมืองท่ีเดนชัด 10 อันดับท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยสามารถรับรูได และปญหาอุปสรรค

ท่ีมีตอการรับรูจินตภาพ อาทิเชน ไมมีสัญญาณชี้แนะ การละเลยคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม ทาง

เทาแคบ ฯลฯ เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไข  

จากการศึกษาการคนควาอิสระของนันทนัชขางตน แสดงใหเห็นถึงความกระชับและ

สะดวกตอการตอบแบบสอบถามของผูถูกทดสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวาดโครงแผนท่ีไวกอนจะทํา

ใหการทดสอบไมเปนอุปสรรคตอผูถูกทดสอบท่ีไมมีทักษะในการวาดภาพ แตอยางไรก็ตาม อาจทําให

ขาดความยืดหยุนและเกิดความสับสนในโครงแผนท่ีได  

ดังจะเห็นไดจากตัวอยางวิทยานิพนธเรื่อง “การใชจินตภาพสาธารณะเพ่ือการพัฒนา

กายภาพของเมือง กรณีถนนราชดําเนิน เชียงใหม” โดย สาวิตรี นุกูล ในสวนท่ีทําการศึกษานํารอง

เพ่ือทดสอบเครื่องมือ สาวิตรีไดใชวิธีใหผูตอบแบบสอบถามวาดองคประกอบตางๆลงบนโครงแผนท่ีท่ี

ไดจัดทําข้ึนลวงหนา ประกอบกับการสัมภาษณ เพ่ือคนหาคุณลักษณะทางกายภาพขององคประกอบ

เมืองท่ีเปนท่ีรับรูและจดจํา โดยหลังจากการทําการทดสอบ สาวิตรีไดใหขอสังเกตและขอบกพรองท่ี

พบบางประการ (สาวิตรี นุกูล, 2554: 36-37) ดังนี้ 

- กลุมตัวอยางมักมีขอสงสัยถึงจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของพ้ืนท่ีทดสอบ โดยเปน

ขอบเขตพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ซ่ึงขวางแนวกับถนนสายหลักท่ีเปนพ้ืนท่ีศึกษา 

- ในการทดสอบโดยเติมองคประกอบลงในโครงของแผนท่ี อาจสรางความสับสน

ใหกับกลุมตัวอยางท่ีทําการทดสอบ เนื่องจากทางแยกบางจุดหรือชวงถนนบางแหงไมไดรับการจดจํา

และรับรู จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการเติมชื่อองคประกอบได 

นอกจากนี้ ยังไดมีการพยายามศึกษาจินตภาพโดยอาศัยสิ่งจําลองสภาพแวดลอม

ในลักษณะตางๆ อาทิเชน ภาพถาย หุนจําลอง ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบ

กระบวนการศึกษาดังกลาวขางตน อาจเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองจากการใชสิ่ง

ทดแทนสภาพแวดลอม เนื่องจากขาดความยืดหยุนของคําตอบ จึงอาจกอใหเกิดการตอบสนองท่ีไม

ตรงตอเคาโครงทางจิตของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสภาพแวดลอม ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนของผลจากการทดสอบได 
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ภาพท่ี 8 แสดงตัวอยางแผนท่ีท่ีไดจากการศึกษานํารองของ สาวิตรี นุกูล 

ท่ีมา: สาวิตรี นุกูล, “การใชจินตภาพสาธารณะเพ่ือการพัฒนากายภาพของเมือง: กรณีถนนราช
ดําเนิน เชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 37. 
 

จากการศึกษาวิธีวิจัยในแบบตางๆ อาจสรุปไดวา การวาดแผนท่ีเปนวิธีท่ีเหมาะสม

สําหรับการศึกษานํารองเบื้องตน เนื่องจากมีความยืดหยุนในคําตอบ ผลลัพธของการทดสอบจะทําให

ทราบถึงขอมูลท้ังในเชิงองคประกอบและขอบเขต ซ่ึงเกิดจากผูใชงานในพ้ืนท่ีโดยตรง แตท้ังนี้การวาด

แผนท่ีเปนกระบวนการท่ีคอนขางใชเวลามาก โดยอาจกินเวลาถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง (Kevin Lynch, 

1960: 142) จึงอาจไมสะดวกในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวนมาก ท้ังนี้ในกรณีท่ีตองการ

ทําการศึกษาโดยมีการเปรียบเทียบตัวแปรรวมดวย อาทิ เพศ อายุ ฯลฯ หรือมีประเด็นสําคัญอ่ืนๆท่ีมี

ความจําเปนตองเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ อาจใชวิธีการศึกษาโดยการเติมชื่อองคประกอบลงในโครง
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แผนท่ี ซ่ึงควรมีพ้ืนฐานมาจากขอมูลในการศึกษานํารองโดยการวาดแผนท่ี เพ่ือใหมีความคลาดเคลื่อน

นอยท่ีสุดและมีความกระชับในการทําแบบสอบถามท่ีเหมาะกับผูตอบจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม ไม

วาจะทําการทดสอบดวยวิธีใดควรทําการสัมภาษณควบคูไปดวย เพ่ือชวยขยายความ ตรวจสอบ และ

คัดกรองขอมูลท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งดวย  

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคุณลักษณะขององคประกอบทางกายภาพท่ีเปน

ท่ีรับรูและจดจํา 

ในทฤษฎีการรับรูและจดจําเมืองของเควิน ลินซ เม่ือมนุษยอยูในสภาพแวดลอมใดจะ

รับรูไดถึงองคประกอบของสิ่งแวดลอมนั้นและมีการเชื่อมโยงกันเปนโครงขายชัดเจนภายในจิตสํานึก 

ซ่ึงจะทําใหเกิดการรับรูและจดจําท่ีงายข้ึน จนกอใหเกิดความคุนเคยและประทับใจตอพ้ืนท่ี ลักษณะ

ทางกายภาพขององคประกอบเหลานี้จะกอใหเกิดความเฉพาะตัวของพ้ืนท่ี (Identity) ซ่ึงในการพูดถึง

ลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณนั้น มีทฤษฎีและขอสรุปทางการวิจัยไดกลาวถึงไวหลายรูปแบบ ซ่ึงใน

การวิจัยครั้งนี้ไดยึดกรอบจากการศึกษาของ ฮารรี่ การนแฮม (Harry L. Garnham, 1985: 1-9, อาง

ถึงใน เขมชาติ วงศทิมารัตน, 2546: 31) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดลักษณะเฉพาะของเมือง ดังนี้ 

2.3.1 ลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณะ  

การพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพเปนการพิจารณาโครงสรางทางกายภาพ

ของสถานท่ีและคุณลักษณะทางสุนทรียภาพของพ้ืนท่ี ไดแก 

2.3.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร (Topography) 

ลักษณะสภาพแวดลอมท่ีโดดเดนตามธรรมชาติซ่ึงสงผลตอรูปแบบ

การตั้งถ่ินฐานของชุมชน ซ่ึงแสดงขอบเขตหรือมีความเก่ียวของกับประวัติศาสตรของเมือง 

2.3.1.2 ลักษณะทางภูมิสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม (Greenery 

and Landscape) 

ลักษณะของภูมิทัศนภายนอกอาคาร สภาพภูมิอากาศของชุมชน 

สภาพแวดลอมเหลานี้จะสงผลตอการใชพืชพันธุและภูมิสถาปตยกรรมในชุมชน 

2.3.1.3 รูปแบบทางสถาปตยกรรม (Architectural Style Richness 

and Colour) 

พิจารณาถึงการแสดงออกของลักษณะการใชสอยและรูปแบบทาง

วัฒนธรรมของชุมชนในชวงเวลานั้นๆ โดยพิจารณาจากคุณคาของสถาปตยกรรม 4 ดาน ไดแก ดาน

ประวัติศาสตร ดานรูปแบบสถาปตยกรรม ดานภูมิทัศนชุมชน และดานการทองเท่ียว 
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2.3.1.4 สภาพของอาคาร (Building Condition)  

พิจารณาถึงชวงอายุในการใชงาน สภาพความทรุดโทรมของอาคาร 

ตลอดจนความสําคัญทางประวัติศาสตร 

2.3.1.5 ชวงอายุของอาคาร (Age Range of Building)  

พิจารณาอาคารท่ีมีชวงอายุใกลเคียงกันหรือมีความแตกตางกัน 

รวมถึงอาคารท่ียังสามารถใชงานไดและไมสามารถใชงานได 

2.3.1.6 วัสดุและพ้ืนผิวของอาคาร (Building Material and Texture)  

วัสดุและพ้ืนผิวของอาคารซ่ึงอาจเปนลักษณะเฉพาะท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี

หรือในชวงยุคใดยุคหนึ่งของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

2.3.2 กิจกรรมและหนาท่ีท่ีสังเกตได  

พิจารณาถึงสิ่งท่ีแสดงปฏิสัมพันธระหวางคนกับพ้ืนท่ี ไดแก 

2.3.2.1 จินตภาพพ้ืนท่ีจากประเภทของกิจกรรม (The Image of Area 

Perceived by Activity)  

กิจกรรมท่ีมีความแตกตางกันไปในแตละชุมชน จะทําให เ กิด

ลักษณะเฉพาะของเมืองท่ีรองรับกลุมกิจกรรมท่ีแตกตางกันไป 

2.3.2.2 ระดับของกิจกรรม (Level of Activity)  

ระดับของกิจกรรมสามารถแบงเปนลักษณะของกิจกรรมหลักท่ีคนใน

ชุมชนใหความสําคัญและเกิดข้ึนเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีนาสนใจรองลงมา 

2.3.2.3 ความชัดเจนของกิจกรรม (Transparency)  

ความชัดเจนของลักษณะกิจกรรมและวัฒนธรรมท่ีเดนชัด ซ่ึงสามารถ

พบไดในเขตพ้ืนท่ีของชุมชนนั้นๆ 

2.3.2.4 ลําดับและสัดสวนของการใชงาน (Range of Uses and Scale 

of Uses)  

ความถ่ีของการใชงานและลักษณะของการใชงานท่ีเกิดข้ึน โดยบง

บอกถึงลักษณะกิจกรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

2.3.2.5 การรับรูเสียงและกล่ิน (Sound and Smells)  

รูปแบบของเสียงและกลิ่นท่ีประสาทสัมผัสรับไดเม่ือเขาไปในพ้ืนท่ี

ชุมชน อาจสะทอนถึงลักษณะการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนได 
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2.3.3 การส่ือความหมายหรือสัญลักษณ  

การสื่อความหมายเปนการพิจารณาถึงจุดประสงคและประสบการณของ

ผูใชงานตอคุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับการใชสอย ไดแก 

2.3.3.1 รูปแบบของกรรมสิทธิ์ (Pattern of Ownership)  

ลักษณะเฉพาะของชุมชนในการรวมกรรมสิทธิ์ครอบครองพ้ืนท่ีโดย

ข้ึนกับขนาดและความสัมพันธภายในพ้ืนท่ี 

2.3.3.2 ขอกําหนดของพ้ืนท่ี (Area Rule)  

ขอกําหนดของพ้ืนท่ี ไดแก กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการของ

พ้ืนท่ีท่ีจะสงผลตอลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมในชุมชน 

2.3.3.3 ระดับของการปดลอม (Levels of Encloses)  

ความหนาแนนหรือเบาบางของกลุมอาคารท่ีปดลอมพ้ืนท่ีชุมชน 

แสดงถึงระดับการใชงานและการเขาถึงของแตละพ้ืนท่ี 

2.3.3.4 พ้ืนท่ีวาง (Open Space)  

รูปแบบการเวนวางภายในเมือง โดยอาจหมายถึงรูปแบบของถนนไป

จนถึงสวนสาธารณะหรือท่ีโลงอ่ืนๆรอบตัวเมือง โดยอาจแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีเวนวาง

ของเมือง ซ่ึงประกอบดวยรูปดานหนาของอาคารและพ้ืนท่ีเวนวางของเมือง รวมถึงรูปแบบธรรมชาติ

ท้ังภายในหรือรอบๆเมืองดวย 

2.3.3.5 โครงขายของท่ีวาง (Network of Spaces)  

การเชื่อมตอกันของโครงขายท่ีวางในชุมชนจะแสดงถึงความถ่ี ความ

หาง และจุดท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมภายในชุมชน 

ท้ังนี้ จะเห็นไดวาปจจัยท่ีกอใหเกิดลักษณะเฉพาะของเมือง ประกอบดวยลักษณะทาง

กายภาพและองคประกอบอ่ืนๆรวมดวย โดยครอบคลุมองคประกอบตั้งแตขนาดเล็ก เชน ลักษณะทาง

สถาปตยกรรม ไปจนถึงขนาดใหญ เชน ลักษณะโครงขายของท่ีวางและกิจกรรม  

ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาในระดับขอบเขตของพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงอาจมีเนื้อหาไม

ครอบคลุมทุกปจจัยตามท่ีไดกลาวมา แตแนวคิดของ ฮารรี่ การนแฮม ในขางตน ยอมจะแสดงใหเห็น

ถึงคุณลักษณะในภาพรวม ซ่ึงจะสามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหเชื่อมโยงลักษณะทางกาย

ของของพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือเสนอแนวทางในการสงเสริมและปรับปรุงคุณลักษณะทางกายภาพใหมีความ

เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาขอบเขตทางจินตภาพ 

ในการศึกษาจินตภาพ ลักษณะเฉพาะขององคประกอบทางกายภาพอาจถือไดวาเปน

สวนท่ีมีความสําคัญท่ีสุด แตในขณะเดียวกันขอบเขตจะเปนสวนท่ีทําหนาท่ีเปนโครงสรางแสดง

ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ โดยการศึกษาขอบเขตทางจินตภาพนั้นจะมีความสัมพันธกับ

กิจกรรม กลาวคือจินตภาพจะยิ่งชัดเจนข้ึนตามขอบเขตของกิจกรรมแตละบุคคล ดังจะเห็นไดจาก

การศึกษาของ ลี (Lee, 1954) ซ่ึงไดใชหลักการเคาโครงทางจิต (Mental Schemata) มาศึกษาเคา

โครงของสภาพแวดลอม โดยมีคําถามในการวิจัยวา บุคคลมีขอบเขตของท่ีอยูอาศัยของตนเปนสวน

หนึ่งของระบบมโนทัศนหรือไม และสวนใดของเมืองท่ีบุคคลคิดวาเปนขอบเขตท่ีอยูอาศัยของตน ใน

กระบวนการวิจัย ลีไดทําการทดสอบโดยใหผูตอบแบบสอบถาม วงขอบเขตของสวนท่ีคิดวาเปน

ละแวกท่ีอยูอาศัยของตนลงในแผนท่ีเมืองท่ีมีถนนและชื่อกํากับอยู พรอมท้ังแสดงตําแหนงบานของ

ตนเองลงในแผนท่ี ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงขอบเขตดังกลาว

ได ซ่ึงแตละบุคคลจะมีเคาโครงของละแวกท่ีอยูอาศัยแตกตางกันไปตามความสัมพันธของกิจกรรมท่ีมี

ตอพ้ืนท่ี โดยจะเกิดการเรียนรูสภาพแวดลอมเฉพาะสวนของเมืองท่ีตนมีประสบการณและไมมี

ความคุนเคยกับสวนท่ีเหลือของเมือง ทําใหมีจินตภาพท่ีเลือนรางในสวนพ้ืนท่ีดังกลาว รูปแบบ

ดังกลาวนี้ เกิดจากการท่ีกิจกรรมของคนท่ีมีในบริเวณท่ีอยูอาศัยมีความเขมขนและมีรัศมีท่ีกวาง แต

เ ม่ือขอบเขตนั้นหางไกลออกจากละแวกท่ีอยูอาศัยออกไปเทาไรก็จะมีแนวโนมในการรับรู

สภาพแวดลอมท่ีลดลงไปเรื่อยๆ เปรียบเสมือนรูปสามเหลี่ยม โดยมีละแวกบานเปนสวนฐานและ

ศูนยกลางเมืองซ่ึงอยูไกลออกไปเปนสวนปลายยอด 

ในการศึกษาวิจัยของเควิน ลินช (Kevin Lynch, 1960; 140-159) ซ่ึงไดทําการ

ทดสอบจากการสุมประชากรตัวอยาง 30 คน ในเมืองบอสตันท่ีรวมทดสอบในการเขียนแผนท่ี มีผู

ทดสอบจํานวน 16 คน ท่ีมีความสมัครใจจะทําการทดสอบตอ โดยทําการสัมภาษณนอกสถานท่ี

รวมกับผูสังเกตการณระหวางการเดินทางจากโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส (Massachusett General 

Hospital) ไปยังสถานีรถไฟเซาทสเตชั่น (South Station) ซ่ึงผูทําแบบทดสอบจะเปนผูนําทางผู

สังเกตการณ พรอมท้ังใหเหตุผลในการเลือกเสนทางนี้ในการเดินทาง รวมถึงชี้จุดสังเกตตางๆใน

เสนทางท่ีผาน โดยผลจากการทดสอบนี้นอกจากจะชี้ใหเห็นถึงองคประกอบทางกายภาพท่ีเปนท่ีจดจํา

ไดแลวนั้น ยังแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบกับประสบการณของผูทําแบบทดสอบ ซ่ึง

เสนทางท่ีเลือกนี้สะทอนถึงเคาโครงและขอบเขตทางจินตภาพของผูทําแบบทดสอบท่ีมีความชัดเจน 

โดยอาจมีผลมาจากการทํากิจกรรมของแตละบุคคลทําใหเกิดการเลือกตัดสินใจ  

ในขณะเดียวกัน งานวิจัยนี้ไดแบงกลุมตัวอยางในการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ ชาว

ไทยและชาวตางชาติ ซ่ึงมีความแตกตางกันในเชิงประสบการณและลักษณะการทํากิจกรรมในพ้ืนท่ี 

ท้ังนี้จึงอาจสงผลใหขอบเขตทางจินตภาพมีความแตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงขอ
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แตกตางนี้ จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงองคประกอบทางกายภาพท่ี

เสริมสรางความตอเนื่องของขอบเขตทางจินตภาพท่ีเหมาะสมกับกับผูใชงานท้ัง 2 กลุมตอไป 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาความหมายทางสภาพแวดลอม 

นอกเหนือไปจากองคประกอบทางกายภาพและขอบเขตท่ีมีความสัมพันธกันในเชิง

โครงสราง ซ่ึงสงเสริมใหเกิดการจดจําสภาพแวดลอม การรับรูถึงความหมายทางสภาพแวดลอมจะ

ชวยสงเสริมการจดจํา และขยายขอบเขตจนกอใหเกิดความเขาใจในพ้ืนท่ี ตลอดจนสามารถอธิบาย

คุณลักษณะของพ้ืนท่ีในเชิงคุณภาพได โดยความหมายทางสภาพแวดลอมนี้อาจจําแนกออกไดเปน 2 

ประเภท (วิมลสิทธิ์, 2541; 173-176) ไดแก 

2.5.1 ความหมายในดานประโยชนใชสอย  

นอกเหนือไปจากเอกลักษณทางกายภาพ เอกลักษณอาจเกิดข้ึนไดอีกจาก

ความหมายท่ีวาสิ่งนั้นเปนอะไรหรือเพ่ือกิจกรรมใด และเกิดข้ึนโดยตอบสนองเปาหมายของสังคมหรือ

ชุมชนอยางไร อาทิเชน ทําหนาท่ีเปนอาคารเรียน ศูนยการคา ตลาด ฯลฯ โดยในสภาพแวดลอม

ดังกลาวอาจเกิดกิจกรรมยอยๆข้ึนไดอีก ซ่ึงอาจมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันไปตามประสบการณท่ี

แตละบุคคลมีสวนรวม 

2.5.2 ความหมายในดานอารมณ  

ในความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพยอมกอใหเกิดความรูสึกและ

ทัศนคติข้ึนพรอมๆกับความหมายในดานการใชสอย เชนประโยคท่ีวา “การจัดวางเครื่องเรือนใน

หองนอนไมเหมาะสมและไมสะดวกตอการใชสอย ทําใหรูสึกวาหองคับแคบ” จะเห็นไดวาความหมาย

ท้ัง 2 ประการทําหนาท่ีอธิบายสภาพแวดลอมรวมกัน และเปนการยากท่ีจะอธิบายสภาพแวดลอมให

เกิดความเขาใจโดยไมแสดงความรูสึกหรือความเห็นเฉพาะบุคคลนั้นๆ ดังนั้นในการศึกษาความหมาย

ดานอารมณความรูสึก จึงมีวิธีการประเมินเพ่ือคัดกรองขอมูลในการศึกษา เรียกวา มาตรวัดแบบนัย

จําแนก หรือ มาตรวัดโดยอาศัยการจําแนกความหมายของคํา (Semantic Differential Scale – 

SDS) ซ่ึงเปนมาตรวัดทางเจตคติ โดย ชารล อี ออสกูด (Charles E. Osgood, 1957) มีการใช

คําคุณศัพท 2 คํา ท่ีมีความหมายตรงกันขาม (Bipolar Adjectives) เพ่ืออธิบาย ตัดสินใจ หรือ

ประเมินความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเราหรือสภาพแวดลอม โดยมาตรวัดนี้สามารถวัดคาได

ครอบคลุมถึง 3 ดาน ข้ึนอยูกับคําคุณศัพทท่ีเลือกใช ไดแก 

2.5.2.1 ดานการประเมิน (Evaluative Factor)  

คําท่ีใชประเมินองคประกอบท่ีแสดงออกทางดานคุณคา เหมาะท่ีจะ

ใชวัดเจตคติมากท่ีสุด เชน ดี-เลว พอใจ-ไมพอใจ มีคุณคา-ไมมีคุณคา ฯลฯ 
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2.5.2.2 ดานศักยภาพ (Potency)  

คําท่ีใชประเมินองคประกอบท่ีแสดงถึงลักษณะหรือสภาพของสิ่งท่ี

ปรากฏ เชน ใหญ-เล็ก แข็งแรง-ออนแอ หนัก-เบา หยาบ-ละเอียด ฯลฯ 

2.5.2.3 ดานกิจกรรม (Activity)  

คําท่ีใชประเมินองคประกอบท่ีแสดงถึงกิริยาอาการ เชน เร็ว-ชา รอน-

เย็น อึกทึก-เงียบ คลองแคลว-เฉ่ือยชา ฯลฯ 

ท้ังนี้ แนวทางในการอธิบายมโนคติของแตละบุคคลจะปรากฏในชวงของการ

วัด ซ่ึงกําหนดระดับไว 7 ข้ัน ดังตัวอยางตอไปนี้  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงตัวอยางแบบประเมิน มาตรวัดแบบนัยจําแนก  

ท่ีมา: MelAus Partners, Semantic Differential Survey Questions, เขาถึงเม่ือ 22 

กุมภาพันธ. เขาถึงไดจาก http://melauspartners.com. 

 

ในวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาการรับรูของคนในชุมชนตอจินตภาพและ

เอกลักษณเมืองเพ่ือการปรับปรุงภูมิทัศน กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองแพร” โดยจันทรจิรา นัน

ตา ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบในการรับรูเอกลักษณของชุมชนท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงกายภาพของ

เมือง โดยอาศัยกรอบการศึกษาทางจินตภาพของเควิน ลินซ 3 ประการ ไดแก เอกลักษณ (Identity) 

โครงสราง (Structure) และความหมาย (Meaning) ซ่ึงมีความสัมพันธตอกันและสงเสริมใหเกิดจินต

ภาพของเมือง ดังนั้นในกระบวนการศึกษา จันทรจิราจึงไดแบงการเก็บขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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- สวนท่ี 1 ทําการศึกษาเรื่องเอกลักษณ จากแบบจําลองของ Breakwell 

(1993) ภายใตหลักการ 4 ขอ ไดแก ความเปนลักษณะเฉพาะตัว, ความตอเนื่องกัน การยอมรับ

ตนเอง และการมีประสิทธิภาพในตนเอง 

- สวนท่ี 2 ทําการศึกษาโครงสราง โดยพิจารณาความสัมพันธทางกายภาพ

ขององคประกอบตางๆท่ีมีตอกัน รวมถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทางกายภาพตอผูรับรู 

ภายใตแนวความคิดจินตภาพของเมือง (Image of The City) โดยเควิน ลินซ (Kevin Lynch, 1960) 

- สวนท่ี 3 ทําการศึกษาถึงความหมายของสภาพแวดลอม โดยแบงออกเปน 

2 สวน คือ ความหมายดานการใชสอย ซ่ึงศึกษาจากกิจกรรมของชุมชนท่ีสมาชิกทํารวมกัน และ

ความหมายดานอารมณความรูสึกตอสภาพแวดลอม อันไดมาจากการสอบถามทัศนคติของคนในพ้ืนท่ี 

 

ในสวนท่ีทําการศึกษาถึงความหมายของสภาพแวดลอม จันทรจิราไดทําการ

ทดสอบโดยใชเครื่องมือ มาตรวัดแบบนัยจําแนก (Semantic Differential Scale – SDS) ซ่ึงใช

รูปภาพจากการศึกษานํารองมาเปนปจจัยในการกระตุนการรับรูจินตภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

รูปภาพดังกลาวจะประกอบไปดวยสถานท่ีท่ีคนท่ัวไปจดจําและคิดวาเปนเอกลักษณของจังหวัด 

รวมถึงพ้ืนท่ีซ่ึงเปนท่ีรวมกิจกรรมของคนในชุมชน เพ่ือวัดมิติเชิงความรูสึกตางๆของกลุมตัวอยาง โดย

ในแตละขอของแบบสอบถามจะมีคาคะแนน 1-7 ระหวางคําคุณศัพทคูตรงขาม ซ่ึง 1 จะเปนระดับ

สูงสุดของความรูสึกดานซายมือ และ 7 จะเปนคาสูงสุดของความรูสึกดานขวามือ ทําการทดสอบโดย

แบงเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

- ประเด็นเรื่องการรับรูความนาอยูในสภาพแวดลอม มีความเก่ียวของกับ

สภาพอาคารและการปดลอมในประเภทอาคารท่ีแตกตางกัน ซ่ึงใชลักษณะท่ีอยูอาศัยท่ีพบในพ้ืนท่ี

ปจจุบันมาเปนภาพตัวอยางในการทดสอบ แบงเปนท่ีอยูอาศัย 3 รูปแบบ ไดแก บานรวมสมัย บาน

ชุมชนดั้งเดิม และทาวนเฮาส โดยใชคําคูคุณศัพท 8 คูในการประเมิน คือ นาอยู-ไมนาอยู ปลอดภัย-

ไมปลอดภัย สบาย-อึดอัด สงบ-อึกทึก เรียบงาย-ซับซอน เปนระเบียบ-ไมเปนระเบียบ โลง-อึดอัด รม

รื่น-แหงแลง 

- ประเด็นเรื่องความเปนเอกลักษณ เลือกใชรูปภาพท่ีเปนภูมิสัญลักษณ

ภายในจังหวัดเปนตัวกระตุน โดยใชคําคูคุณศัพทในการประเมิน คือ แตกตาง-ไมแตกตาง ภาคภูมิใจ-

ไมภาคภูมิใจ ประทับใจ-ไมประทับใจ คุนเคย-ไมคุนเคย กลมกลืน-แตกตาง 

- ประเด็นเรื่องความคุนเคยตอสภาพแวดลอม ความคุนเคยตอ

สภาพแวดลอมจะชวยสงเสริมใหเกิดเคาโครงทางจินตภาพ โดยคําคูคุณศัพทท่ีใชประเมิน คือ คุนเคย-

ไมคุนเคย กลมกลืน-ไมกลมกลืน เชื้อเชิญ-ไมเชื้อเชิญ นาดู-ไมนาดู แตกตาง-เหมือนกับจังหวัดอ่ืน เขา

กันได-ไมเขากับพ้ืนท่ี ภาคภูมิใจ-ไมภาคภูมิใจ ประทับใจ-ไมประทับใจ 
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- ประเด็นเรื่องความซับซอนขององคประกอบทางภูมิทัศน คําคูคุณศัพทท่ีใช

ประเมิน คือ เรียบงาย-ซับซอน เปนระเบียบ-ไมเปนระเบียบ โลง-อึดอัด นาดู-ไมนาดู แตกตาง-

เหมือนกับจังหวัดอ่ืน เขากันได-ไมเขากันกับพ้ืนท่ีโดยรอบ รมรื่น-แหงแลง ประทับใจ-ไมประทับใจ 

ในการวิเคราะหผลจากการทดสอบกลุมตัวอยาง จะวิเคราะหดวยสิถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) และการหาคาเฉลี่ย (Mean) จากแบบสอบถามท้ังหมดโดยมีเกณฑ

การแปลความหมายคาเฉลี่ยระหวาง 1-7 ซ่ึงมิติเชิงความรูสึกใดท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีคาของ

ความเห็นอยูในระดับมากข้ัวใดข้ัวหนึ่งจะถือวาเปนมิติทางจินตภาพท่ีมีความชัดเจนตอการรับรูของ

กลุมตัวอยาง โดยพิจารณารวมกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือ

สรุปเปนแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสงเสริมเอกลักษณของเมือง  

จากตัวอยางงานวิจัยของจันทรจิรา แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการใชเครื่องมือ 

มาตรวัดแบบนัยจําแนก (Semantic Differential Scale – SDS) การจัดกลุมประเด็นในการศึกษา 

การเลือกใชคําคุณศัพทคูตรงขาม ซ่ึงควรจะมีความชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอท่ีจะเปนตัวแทน

ความรูสึกของผูตอบแบบสอบถาม ตลอดจนการวิเคราะหขอเสนอแนะจากคะแนนคาเฉลี่ย โดย

การศึกษากระบวนการวิจัยนี้จะเปนตัวอยาง ซ่ึงอาจนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ตอไป 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของขางตน จะนําไปสูกรอบการออกแบบ

เครื่องมือในการวิจัย รวมถึงการกําหนดตัวแปรและกลุมตัวอยาง ท้ังนี้การศึกษาถึงคุณลักษณะของ

องคประกอบทางกายภาพท่ีเปนท่ีรับรูและจดจํา ตลอดจนขอบเขตทางจินตภาพ จะเปนการสะทอน

ใหเห็นถึงโครงสรางลักษณะทางจินตภาพของกลุมตัวอยางท่ีมีตอพ้ืนท่ีศึกษา โดยการศึกษา

ความหมายของสภาพแวดลอมจะทําหนาท่ีเปนตัวชี้วัด และประเมินคุณภาพขององคประกอบทาง

กายภาพ เพ่ือกําหนดทิศทางในการออกแบบและปรับปรุงตอไป 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวของตางๆ จะนําไปสูการกําหนดตัวแปร และ

สรางกรอบการออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือลงพ้ืนท่ีศึกษา โดยทําการเก็บขอมูลท้ังดานการรับรู

และจดจําองคประกอบ โครงสรางทางจินตภาพ ทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามและความเปน

เอกลักษณของสภาพแวดลอมตอไป ซ่ึงสามารถสรุปเปนกระบวนการได ดังตอไปนี้ 

 

1. คําถามของงานวิจัย 

 1.1 องคประกอบทางจินตภาพท่ีชาวไทยและชาวตางชาติสามารถรับรูไดคืออะไร มีความ

แตกตางในการรับรูและจดจําองคประกอบอยางไร 

 1.2 การรับรูขอบเขตของพ้ืนท่ีสภาพแวดลอมของชาวไทยและชาวตางชาติ มีความ

แตกตางกันหรือไมอยางไร 

 1.3 ชาวไทยและชาวตางชาติใหความหมายหรือมีทัศนคติดานความงามและความเปน

เอกลักษณตอสภาพแวดลอมอยางไร มีความแตกตางกันหรือไม  

 

2. ตัวแปรของงานวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในบทท่ี 2 ทําใหสามารถสรุปตัวแปรท่ีใช

ในการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางกรอบท่ีชัดเจนในประเด็นการศึกษาและขอบเขตของเนื้อหาได ดังนี้ 

2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) 

ตัวแปรตนเปนเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดความแตกตางในการรับรูสภาพแวดลอมของแต

ละบุคคล ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 ประเภท ดัง ดังตอไปนี้  

2.1.1 ปจจัยดานบุคคล  

ตัวแปรท่ีมีความเก่ียวของกับปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ชาติ

พันธุ ภูมิลําเนา ศาสนา การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได และรวมถึงพฤติกรรมในการใชพ้ืนท่ี 

ไดแก ท้ังดานลักษณะและการกระจายตัวของกิจกรรม ตลอดจนความถ่ีและระยะเวลาท่ีมีการใชงาน

ภายในพ้ืนท่ี  
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2.1.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

ตัวแปรท่ีมีความเก่ียวของกับปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก ลักษณะทาง

ภูมิศาสตร รูปแบบทางสถาปตยกรรม ลักษณะทางภูมิสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม รูปแบบของ

พ้ืนท่ีวาง และโครงขายของพ้ืนท่ีวางหรือเสนทางในการสัญจร 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ การรับรูและจดจําสภาพแวดลอม โดยมีความสัมพันธกัน

อยางซับซอนภายในจิต ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

2.2.1 องคประกอบทางกายภาพท่ีรับรูและจดจําได คือ ลักษณะทางกายภาพของ

สภาพแวดลอมท่ีมีความโดดเดนและสงเสริมใหเกิดจินตภาพ  

2.2.2 ขอบเขตทางจินตภาพ คือ โครงสรางทางจินตภาพท่ีแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางองคประกอบ ซ่ึงสะทอนถึงขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีรับรูได 

2.2.3 ทัศนคติตอสภาพแวดลอม คือ การใหความหมายหรือประเมินคุณคาตอ

องคประกอบในดานความงามและความเปนเอกลักษณ โดยจะมีสวนชวยในการสนับสนุนใหเกิดความ

เขาใจในสภาพแวดลอมอีกดวย 

 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ ตองการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือหาขอแตกตางในการ

รับรูและจดจําสภาพแวดลอม ระหวางกลุมผูใชงานท่ีมีความแตกตางกัน ดังนั้น จึงสามารถกําหนด

กลุมประชากรในงานวิจัยไดเปน 2 กลุม คือ กลุมประชาชนชาวไทย และกลุมนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ ซ่ึงเปนผูเขามาทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ียานบางลําพู 

 

4. การกําหนดขนาดและสุมตัวอยาง 

ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Area Random Sampling) 

จากประชากรท่ีพบโดยบังเอิญในยานบางลําพู ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการเก็บขอมูลและกอใหเกิด

ความเทาเทียมกันในการกระจายตัวของประชากร จึงแบงพ้ืนท่ีตามเสนทางในการเก็บแบบสอบถาม

ออกเปน 5 สวน ครอบคลุมพ้ืนท่ีดังตอไปนี้ 

- สวนท่ี 1 ครอบคลุมถนนพระอาทิตย ตั้งแตบริเวณถนนเจาฟาจนถึงสี่แยกบางลําพู 

ตรอกโรงไหม และถนนรามบุตรีฝงตะวันออก  
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- สวนท่ี 2 ครอบคลุมถนนจักรพงษ ตั้งแตสี่แยกบางลําพูจนถึงหนาสํานักงานสรรพากร

บริเวณถนนเจาฟา และถนนพระสุเมรุตั้งแตสี่แยกบางลําพูจนถึงจุดตัดกับถนนสิบสามหาง ถนนไกร

สีห ถนนตานี ถนนรามบุตรีฝงตะวันตก ถนนขาวสาร และถนนตะนาว 

- สวนท่ี 3 ตั้งแตถนนพระสุเมรุบริเวณถนนสิบสามหางขางวัดบวรจนถึงถนนดินสอ ตรอก

บวรรังษี และซอยราชดําเนินกลางเหนือ 

- สวนท่ี 4 ครอบคลุมถนนสามเสน ตั้งแตสี่แยกบางลําพูจนถึงสี่แยกบางขุนพรหม รวมถึง

ซอยสามเสนตั้งแตซอย 1 จนถึง ซอย 8 

- สวนท่ี 5 ครอบคลุมถนนประชาธิปไตย ตั้งแตสี่แยกสะพานวันชาติจนถึงสี่แยกวิสุทธิ

กษัตริย ซอยวรพงษ และซอยขางวัดตรีทศเทพซ่ึงเชื่อมตอกับซอยสามเสน 4 และ ซอยสามเสน 6 

ท้ังนี้ จะเก็บแบบสอบถามในแตละพ้ืนท่ีเปนจํานวนเทาๆกัน คือ พ้ืนท่ีละ 20 ชุด รวมเปน

ขนาดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 100 ตัวอยาง (แผนผังท่ี 1) 

 

แผนผังท่ี 1 แสดงการแบงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
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4. วิธีท่ีใชในการวิจัย 

ในกระบวนการวิจัยนั้น สามารถแบงข้ันตอนไดเปน 2 สวน ดังนี้ 

4.1 การสํารวจทางกายภาพเบ้ืองตนในพ้ืนท่ีศึกษา 

4.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ 

การสืบคนขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ และเอกสารตางๆ

ท่ีมีความเก่ียวของกับพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขอมูลทางประวัติศาสตร ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ลักษณะประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

4.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ  

การเก็บขอมูลภาคสนามโดยการลงสํารวจในพ้ืนท่ีศึกษา เนื้อหาของขอมูล

ประกอบดวยสภาพในปจจุบันของพ้ืนท่ีเปนสําคัญ ท้ังลักษณะทางกายภาพของอาคาร ลักษณะพ้ืนท่ี

เปดโลง ลักษณะพืชพรรณ และการใชประโยชนท่ีดิน 

4.2 การจัดทําแบบสอบถาม 

ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในงานวิจัย เพ่ือทดสอบใหทราบถึงองคประกอบ

และขอบเขตของโครงสรางทางสภาพแวดลอมท่ีสามารถจดจําได ตลอดจนความหมายและทัศนคติท่ีมี

ตอสภาพแวดลอมนั้นๆ โดยขอมูลในแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

4.2.1 สวนขอมูลเบ้ืองตนและพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ี 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา ศาสนา 

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอกจากนี้ยังสอบถามถึงพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ีเขา

มาใชพ้ืนท่ียานบางลําพู อาทิเชน ขอมูลความรูดานประวัติศาสตรของพ้ืนท่ี ความถ่ีในการเดินทาง 

วัตถุประสงคในการเดินทาง และระยะเวลาท่ีใชทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการ

รับรูและจดจําสภาพแวดลอมในระดับปจเจกบุคคล 

4.2.2 สวนโครงสรางทางจินตภาพ 

ทําการสอบถามกลุมตัวอยาง เพ่ือทดสอบการรับรูสภาพแวดลอมใน 2 สวน 

ไดแก องคประกอบทางกายภาพท่ีเปนท่ีรับรูและจดจํา และโครงสรางทางจินตภาพท่ีแสดงใหเห็นถึง

ขอบเขตของพ้ืนท่ีบางลําพูได  ท้ังนี้สามารถแบงวิธีในการทดสอบออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

4.2.2.1 ใหกลุมตัวอยางทําการวาดแผนท่ีในขอบเขตยานบางลําพู รวมถึง

องคประกอบทางกายภาพตางๆท่ีสามารถจดจําได เพ่ือใหสามารถอธิบายความเขาใจตอโครงสราง

สภาพแวดลอมท่ีอยูภายในจิตไดอยางตรงไปตรงมา 

4.2.2.2 ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยการตอบแบบสอบถาม ซ่ึง

ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังตอไปนี้ คือ 
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- องคประกอบทางกายภาพท่ีสามารถรับรูและจดจําไดงายท่ีสุด 5 

อันดับ โดยเรียงลําดับจากองคประกอบท่ีสามารถจดจําไดมากท่ีสุดไปยังองคประกอบท่ีจดจําไดนอย

ท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือเปนการเนนย้ําและเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการเขียนแผนท่ีทางจินตภาพ  

- สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอโครงสรางของยาน

บางลําพูในปจจุบัน เพ่ือตรวจสอบถึงปญหาทางกายภาพของสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงจะ

นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพภายในยานบางลําพูตอไป 

4.2.3 สวนทัศนคติท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ใหกลุมตัวอยางประเมินองคประกอบทางกายภาพท่ีถูกคัดเลือกมาเพ่ือเปน

ตัวแทนสภาพแวดลอมภายในพ้ืนท่ียานบางลําพู ท้ังหมด 10 แหง โดยใชภาพถายเปนตัวกระตุนใน

การตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเลือกตอบแบบมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ท้ังหมด 5 

ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก จนถึงมากท่ีสุด โดยประเมินทัศนคติใน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

4.2.3.1 การจดจําองคประกอบ  

ทําการประเมินดานการจดจําองคประกอบ เพ่ือเปนการเนนย้ําและ

ตรวจสอบผลท่ีไดจากการเขียนแผนท่ีทางจินตภาพ ซ่ึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไดจากทักษะในการ

วาดและขอจํากัดทางดานภาษาของแตละบุคคล 

4.2.3.2 สุนทรียภาพและความงามขององคประกอบ  

ประเมินทัศนคติดานความสวยงามขององคประกอบ เพ่ือใหทราบถึง

คุณลักษณะทางกายภาพขององคประกอบท่ีกลุมตัวอยางพึงพอใจ 

4.2.3.3 ความเปนเอกลักษณขององคประกอบ  

สอบถามถึงทัศนคติดานความเปนเอกลักษณขององคประกอบ เพ่ือให

ทราบถึงองคประกอบท่ีมีลักษณะทางกายภาพเฉพาะตัวของพ้ืนท่ีศึกษา  

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามจะใชวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา 

โดยศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีไดในแตละกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะนําไปสูการอภิปราย

เพ่ือหาคําตอบในงานวิจัย ท้ังนี้อาจแบงเนื้อหาออกไดเปน 3 สวน ดังนี้ 

5.1 องคประกอบทางกายภาพท่ีเปนท่ีรับรูและจดจํา 

คัดกรององคประกอบทางกายภาพท่ีแตละกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดภายในพ้ืนท่ี

ศึกษายานบางลําพูจากแบบสอบถาม ท้ังในสวนการวาดแผนท่ี การเขียนชื่อองคประกอบ และการ

ประเมินองคประกอบซ่ึงเปนตัวแทนสภาพแวดลอม โดยใชเกณฑของความถ่ีท่ีถูกกลาวถึงของ

องคประกอบท้ังหมด 4 ชวง ดังนี้ 
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- มากกวา 75% ขึ้นไป คือ องคประกอบที่โดดเดน เปนที่จดจําไดอยางดีมาก  

- 50-75% คือ องคประกอบที่กลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดี เนื่องจากมีลักษณะทาง

กายภาพบางอยางที่สนับสนุนใหเกิดการจดจํา  

- 25-50% คือ องคประกอบที่จดจําไดในระดับปานกลางถึงคอนขางดี โดยอาจเปน

องคประกอบซึ่งมีบทบาทชวยสนับสนุนองคประกอบอ่ืนในโครงสรางทางจินตภาพ 

- 12.5-25% คือ องคประกอบทางกายภาพที่จดจําไดคอนขางนอย ซึ่งอาจเกิดจากการ

ขาดเอกลักษณขององคประกอบทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงองคประกอบทางจินตภาพของเมือง 5 ประการ ในระดับดับความถ่ีตางๆ 4 ระดับ 

ท่ีมา: Kevin Lynch, The Image of The City, (Cambridge: The M.I.T. Press & Harvard 
University Press, 1960), 145. 
 

5.2 การรับรูขอบเขตทางจินตภาพของพ้ืนท่ี 

วิเคราะหโครงสรางทางจินตภาพจากแบบสอบถามในสวนการวาดแผนท่ีของแตละ

กลุมตัวอยาง โดยการใชทฤษฎีจินตภาพของเมืองของเควิน ลินซ เพ่ือทราบถึงแผนท่ีทางจินตภาพของ

กลุมตัวอยาง ซ่ึงจะสะทอนขอบเขตและความเขาใจสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีศึกษา 

5.3 ทัศนคติท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

จากการประเมินทัศนคติของแตละกลุมตัวอยาง ท้ัง 2 ดาน คือ ดานความสวยงาม

ขององคประกอบ และความเปนเอกลักษณขององคประกอบ จะใชใชคาคะแนนเฉลี่ยในการแปล

ความหมายแตละชวงชั้น (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ดังนี้ 

- ระดับ 5 คะแนนตั้งแต 4.21-5.00 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมากท่ีสุด 

- ระดับ 4 คะแนนตั้งแต 3.41-4.20 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมาก 

- ระดับ 3 คะแนนตั้งแต 2.61-3.40 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยปานกลาง 
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- ระดับ 2 คะแนนตั้งแต 1.81-2.60 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอย 

- ระดับ 1 คะแนนตั้งแต 1.00-1.80 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอยท่ีสุด 

เม่ือนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลท้ัง 3 สวน มาพิจารณาโดยแยกประเภทของกลุม

ตัวอยาง จะแสดงใหเห็นถึงระบบมโนทัศนของแตละกลุมตัวอยางท่ีมีตอสภาพแวดลอม แตหากนําผล

ท่ีไดมาศึกษาความสัมพันธ โดยการเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมตัวอยาง จะทําใหทราบถึง

สภาพแวดลอมท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูรวมกันได หรือจินตภาพสาธารณะของพ้ืนท่ีศึกษานั่นเอง 

ท้ังนี้ จะคลี่คลายไปสูคําตอบของงานวิจัย เพ่ือหาขอสรุปและจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ียานบางลําพูตอไป   

 

6. การสรุปผล 

จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลขางตน จึงสามารถทําการสรุปผลท่ีไดจากการวิจัย 

โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

6.1 สรุปถึงขอแตกตางในการรับรูและจดจําสภาพแวดลอมยานบางลําพู ระหวาง

ประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

6.2 สรุปปญหาและขอบกพรองของสภาพแวดลอมปจจุบันในพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงอาจ

กอใหเกิดอุปสรรคในการใชงาน 

6.3 จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของยานบางลําพู เพ่ือเปน

แนวทางจัดการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยตองสอดคลองกับกิจกรรมของผูใชงานภายในพ้ืนท่ีดวย 
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บทท่ี 4 

บริบทของพ้ืนท่ีศึกษา 

 

ในเนื้อหาสวนนี้เปนการศึกษาขอมูลท้ังกายภาพและจินตภาพของพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีไดจาก
การอานทบทวนวรรณกรรมและการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยขอมูลท้ังหมดในสวนนี้ จะทําหนาท่ีเปน
ขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหสภาพแวดลอมรวมกับผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณตอไป 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควาจากหนังสือหรือเอกสารท่ีมีการ
บันทึกไว ท้ังทางกายภาพและประวัติศาสตร เพ่ือใหทราบถึงขอมูลโดยสังเขปของยานบางลําพู 

1.1 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของพ้ืนท่ีศึกษา 

ยานบางลําพูตั้งอยูในเขตกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอกท่ีมีพัฒนาการมายาวนานถึง 200 

กวาป โดยภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯไดทรงปราบดาภิเษกข้ึนเปนปฐม

กษัตริยแหงราชวงศจักรี พระองคไดทําการยายราชธานีซ่ึงเดิมตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ํา

เจาพระยาหรือกรุงธนบุรี มายังฝงตะวันออกโดยพระราชทานนามเมืองใหมนี้วา กรุงรัตนโกสินทร

อินทอโยธยา หรือกรุงเทพมหานครในปจจุบัน 

เนื่องจากตําแหนงท่ีเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมทางยุทธศาสตรยาก

แกการท่ีขาศึกจะบุกเขาประชิดเมือง อีกท้ังพ้ืนท่ีทางตะวันออกยังเปนพ้ืนท่ีใหมท่ีมีการตั้งถ่ินฐานของ

อยูอยางเบาบาง ทําใหสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองไดในอนาคต จึงโปรดเกลาฯใหขุดคลอง

รอบกรุงขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม โดยเริ่มจากริมแมน้ําเจาพระยาปากคลองบางลําพูวกไปออก

แมน้ําดานใตบริเวณวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาธิวาส) เพ่ือใชเปนเสนทางในการคมนาคมของ

ชาวเมือง อีกท้ังยังทําหนาท่ีเปนขอบเขตของเมือง โดยมีการสรางกําแพงพระนครและปอมปราการ

ขนานไปกับคลองรอบกรุงดานใน เพ่ือเปนปราการปองกันพระนครอีกชั้นหนึ่งดวย 

การตั้งถ่ินฐานบานเรือนในชวงแรก เสนาบดีท่ีมีตําแหนงใหญมักจะตั้งบานเรือนอยู

ชั้นในเพ่ือรักษาพระบรมมหาราชวัง สวนขาราชการชั้นผูนอยและราษฎรจะปลูกท่ีอยูอาศัยถัดออกมา

รอบนอก มีการทําสวนปลูกผลไมบางในบางแหง ภายนอกกําแพงมีการทํานาปลูกขาว แตพ้ืนท่ี

สวนมากยังคงเปนปารกชัฏและชนบท ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาในสมัยนี้ สภาพความเปนเมืองคอยๆ

กระจายจากศูนยกลางบริเวณพระบรมมหาราชวังออกสูบริเวณพ้ืนท่ีรอบนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม

แนว 2 ฝงแมน้ําลําคลอง ซ่ึงเปนเสนทางในการคมนาคมและอุปโภคบริโภค 
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ภายหลังจากท่ีความเจริญของพระนครเริ่มขยายตัวมาสูพ้ืนท่ีชั้นนอก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งพ้ืนท่ีระหวางคลองโรงไหมและคลองบางลําพู กลายเปนบริเวณบานพักของขาราชการและขุน

นางในฝายวังหนาเพ่ือรักษากําแพงพระนครทางเหนือ พรอมกับกลุมของชุมชนท่ีขยายตัวข้ึน จึงมีการ

ดําริใหสรางและบูรณะวัดเพ่ือเปนสถานศึกษาและศูนยรวมจิตใจของชุมชน เชน วัดชนะสงคราม วัด

บวรนิเวศวิหาร วัดสังเวช ฯลฯ พ้ืนท่ีรอบนอกพระนครนี้จึงกลายเปนแหลงรวมตัวของผูคนหลายกลุม 

จนเกิดเปนยานคาขายแลกเปลี่ยนสินคาข้ึน มีตลาดสําคัญคือ ตลาดยอดหรือตลาดบางลําพูในปจจุบัน 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ มีการริเริ่มตัดถนนเพ่ือเพ่ิมเสนทาง

คมนาคมทางบกตามแบบอยางตะวันตกมากข้ึน เชน ถนนเลียบกําแพงพระนคร (ถนนพระอาทิตย-

ถนนพระสุเมรุ) ถนน 13 หาง ถนนจักรพงษ ถนนขาวสาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโครงการใหญ คือ การ

ตัดถนนราชดําเนิน ซ่ึงภายหลังสงผลใหมีการขยายถนนตะนาวเชื่อมตอไปถึงวัดบวรนิเวศวิหาร ความ

เจริญจากใจกลางพระนครจึงหลั่งไหลออกสูพ้ืนท่ีรอบนอก โดยปรากฏอยูในรูปลักษณะของตึกแถวท่ี

เปนรานคาในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ยังไดทรงนํารถรางเขามาใชในการคมนาคม ทําใหกิจการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆเริ่มปรากฏข้ึนตามมา วิถีชีวิตของชุมชนท่ีเปนการตั้งถ่ินฐานและคาขายตามริมฝง

คลองจึงปรับเปลี่ยนข้ึนมาอยูบนบกตามแนวถนนอยางถาวร 

ตอมาภายหลังยานบางลําพูเกิดเหตุเพลิงไหม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีบริเวณ

นี้ไปเปนอยางมาก โดยมีการสรางสะพานโครงสรางเหล็กคือ สะพานนรรัตนสถาน รวมถึงปรับปรุงวัด

และอาคารบานเรือนซ่ึงมีสภาพทรุดโทรมใหมีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย จนเกิดเปนยาน

คาขายท่ีมีลักษณะผสมผสานกันระหวางความเปนยานเกากับความเจริญสมัยใหม เพราะนอกจากจะ

เปนท่ีตั้งของตลาด หางรานคา ยังเปนท่ีตั้งของแหลงสถานบันเทิงตางๆ ท้ังโรงละครแมบุนนาคท่ีแสดง

มหรสพละครรอง ตั้งอยูบริเวณริมคลองบางลําพูใกลกับธนาคารไทยพาณิชยในปจจุบัน หรือโรงลิเก

คณะหอมหวนซ่ึงตั้งวิกอยูตรงขามกัน และโรงหนังบุศยพรรณท่ีตั้งอยูบริเวณเชิงสะพานนรรัตน  

จนกระท่ังถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีกรุงเทพมหานครเริ่มขยายตัวออกไปอยาง

รวดเร็ว ศูนยกลางความเปนเมืองจึงเกิดข้ึนกระจายอยูหลายแหง ประกอบกับยานบางลําพูเปนพ้ืนท่ี

ซ่ึงตั้งอยูในเขตกรุงรัตนโกสินทรชั้นในท่ีมีขอบเขตท่ีชัดเจนยากแกการขยับขยาย ชุมชนเกาดั้งเดิมจึง

กลายสภาพเปนชุมชนท่ีมีความแออัด ผูอยูอาศัยเดิมบางสวนจึงยายหนีความแออัดออกไปอาศัยอยูใน

ยานชานเมือง อาคารและสถานท่ีบางแหงจึงถูกปรับเปลี่ยนเปนท่ีพักสําหรับรองรับนักทองเท่ียว 

รวมถึงสถานท่ีทําการของหนวยงานราชการตางๆ พ้ืนท่ียานการคาเดิมอยางตลาดยอด ไดมีการสราง

อาคารพาณิชย 3-4 ชั้น ข้ึนโดยรอบ สภาพในบริเวณนี้จึงกลายเปนยานท่ีพักอาศัยก่ึงพาณิชยกรรมท่ีมี

ความหลากหลาย เชน ริมถนนพระสุเมรุเปนยานขายเครื่องแบบนักเรียน ยานตะนาวเปนยานขาย

เครื่องประดับเงิน ยานถนนจักรพงษเปนศูนยรวมเครื่องหนัง ตลอดจนหางสรรพสินคาตางๆท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือรองรับกิจกรรมรูปแบบใหม อาทิ หางตั้งฮ่ัวเส็ง สหกรณบางลําพู ฯลฯ เปนตน  
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ภาพท่ี 11  แสดงพ้ืนท่ีบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนท่ีตั้งของยานบางลําพู 

ท่ีมา: ภาพยนตรประวัติศาสตร, กําแพงพระนคร ประตู และปอม, เขาถึงเม่ือ 16 เมษายน. เขาถึงได

จาก http://www.iseehistory.com. 

 
ภาพท่ี 12  แสดงรูปแบบการตั้งถ่ินฐานริมคลองบางลําพูในอดีต 

ท่ีมา: โรงเรียนมัจลิซุดดีนี, ชุมชนมุสลิมคลองบางลําพู, เขาถึงเม่ือ 16 เมษายน. เขาถึงไดจาก 

http://www.alisuasaming.com. 

 

1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาตั้งอยูในยานบางลําพูท่ีไมมีขอบเขตระบุไวชัดเจน โดยมากมักใช

องคประกอบท่ีปรากฏในสภาพแวดลอมในการอางอิงพ้ืนท่ี ดังอาจอธิบายไดพอสังเขป ดังตอไปนี้ 

- ทิศใต ใชถนนราชดําเนินกลาง ซ่ึงเชื่อมตอกับถนนเจาฟาไปทางสะพานสมเด็จพระ

ปนเกลาเปนเสนแบงเขต 

- ดานทิศตะวันตก ติดกับเขตบางกอกนอย โดยมีแมน้ําเจาพระยาก้ันอาณาเขต  
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- ทิศตะวันออก การแบงขอบเขตไมปรากฏชัดเจนนัก โดยมากมักถนนดินสอซ่ึง

ตอเนื่องไปยังถนนประชาธิปไตยเปนเสนแบงอาณาเขต 

- ดานทิศเหนือ มีถนนพระราม 8 เปนเสนแบงขอบเขต 

1.3 ลักษณะประชากร  

บางลําพูเปนยานท่ีมีพัฒนาการของพ้ืนท่ีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ทําใหมีความ

หลากหลายของกลุมประชากร ซ่ึงอาจแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1.3.1 กลุมประชากรดั้งเดิม 

บางลําพูเปนยานท่ีมีกลุมคนหลายเชื้อชาติมาพักอาศัยและตั้งถ่ินฐานอยูตั้งแต

เริ่มกอตั้งกรุงรัตนโกสินทร โดยมีชุมชนท่ีเกาแกและสําคัญของยาน ดังนี้ ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-

ตรอกไกแจ ชุมชนมัสยิสจักรพงษ ชุมชนบวรรังสี ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนวัดสามพระยา 

ชุมชนวัดใหมอมตรส และชุมชนบานพานถม (แผนผังท่ี 2) 

 
แผนผังท่ี 2 แสดงตําแหนงท่ีตั้งของชุมชนในยานบางลําพู 
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1.3.2 กลุมประชากรใหม 

หลังจากท่ีบางลําพูเปลี่ยนแปลงเปนยานพาณิชยกรรม จึงกอใหเกิดลักษณะ

ชุมชนรูปแบบใหม คือ ชุมชนตึกแถว โดยดานลางเปดเปนรานคาและดานบนเปนท่ีอยูอาศัย แต

อยางไรก็ตามโดยมากมักไมใชเจาของบานหรือผูอาศัยดั้งเดิม แตเปนลูกจาง ผูใชแรงงาน หรือกลุม

ของผูประกอบการใหม นอกจากนี้ยังมีกลุมของผูเชาอาศัย อาทิเชน กลุมของลูกจาง พนักงาน

ขาราชการ และนักเรียนนักศึกษาท่ีเขามาพํานักอาศัยชั่วคราว เพ่ือประกอบอาชีพและทํากิจกรรม

อ่ืนๆภายในพ้ืนท่ีหรือละแวกยานใกลเคียง 

1.3.3 กลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

เนื่องจากบางลําพูตั้งอยูใกลกับเขตกรุงรัตนโกสินทรชั้นในท่ีมีสถานท่ีสําคัญ

มากมาย อีกท้ังยังเปนยานการคาท่ีอุดมไปดวยสินคาอุปโภคบริโภคท่ีมีความหลากหลาย ทําให

บางลําพูเปนแหลงท่ีพักราคาถูกสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณถนน

รามบุตรี ถนนขาวสาร และถนนพระอาทิตย ซ่ึงกลายเปนแหลงเกสตเฮาส รานอาหาร และสถาน

บันเทิง เพ่ือรองรับธุรกิจทองเท่ียวท่ีมีการขยายตัวสูงข้ึน 

1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ถึงแมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมจะสงผลใหขอบเขตและ

ความเปนศูนยกลางของเมืองขยายตัวออกไป แตยานบางลําพูยังคงความสําคัญตางไปจากเดิม 

ถึงแมวาจะมีขอบเขตท่ีจํากัด ถูกลอมรอบดวยคูคลองและกําแพงเมืองเกา แตเสนทางการคมนาคมท่ีมี

ศูนยกลางอยูท่ีใจกลางเมืองทําใหความสัมพันธของยานการคาตางๆมีการเชื่อมโยงกันในลักษณะ

ลําดับชั้น (Hierarchy) จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพ้ืนท่ีท่ีขยายตัวออกไปยังคงผูกพันอยูในอิทธิพล

ใจกลางเมืองดังเดิม (เกียรติ จิวะกุล และคนอ่ืนๆ, 2515: 59) อีกท้ังยังสงผลใหยานพาณิชยกรรมใน

บริเวณนี้ใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาบริเวณพ้ืนท่ีเกิดใหมรอบนอก 

การใชท่ีดินดานพาณิชยกรรมในยานบางลําพู สวนมากมีลักษณะเปนอาคารพาณิชย

หรือตึกแถว มีความสูงประมาณ 3-5 ชั้น โดย 1-2 ชั้นลางใชประกอบกิจการคาและใชเปนท่ีอยูอาศัย

ในชั้นท่ีสูงๆข้ึนไป นอกจากนี้ยังมีตลาดและศูนยการคาตั้งรวมอยูภายในพ้ืนท่ี ถึงแมวาจะไมทันสมัย

และไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเทียบเทากับพ้ืนท่ีรอบนอก แตนับวาสามารถสรางความหลากหลาย

ในการจับจายสินคาแกผูบริโภคไดเปนอยางดี 

2. ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา 

ทําการเก็บขอมูลโดยการลงสํารวจภาคสนามภายในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือใหทราบถึง

สภาพแวดลอมทางกายภาพของยานบางลําพูในปจจุบัน ซ่ึงจะนําไปสูการวิเคราะหองคประกอบทาง

กายภาพเพ่ือหาตัวแทนของสภาพแวดลอม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

ลักษณะทางสภาพแวดลอมภายในพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเดน รวมถึงเปนปจจัยซ่ึงมีความ

เก่ียวของทางประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของชุมชน และเปนองคประกอบท่ีสามารถแสดงถึงความ

เปนขอบเขตของยานบางลําพูไดอีกดวย  

- แมน้ําเจาพระยา เนื่องจากคุณลักษณะของโคงน้ําฝงตะวันออกท่ีมีการพังทลายของ

ตลิ่งนอยกวา จึงสนับสนุนใหเกิดการตั้งถ่ินฐานของชุมชน รวมถึงยังใชเปนเสนทางในการคมนาคมมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

- คลองรอบกรุง ในอดีตใชเปนขอบเขตปองกันเมือง รวมถึงเสนทางคมนาดม ซ่ึง

กอใหเกิดกิจกรรมดานการคา จนพัฒนากลายเปนยานพานิชยกรรมในปจจุบัน 

2.2 ระบบโครงขายถนน 

ถนนเปนรูปแบบหนึ่งของพ้ืนท่ีเวนวางในเมือง (Open Space) ท่ีสงผลตอการสังเกต

ภูมิทัศนและการกําหนดรูปทรงเมือง ซ่ึงแสดงใหเห็นความเชื่อมตอกันของโครงขาย ความถ่ี และ

ตําแหนงท่ีเกิดกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี โดยจะแบงไดเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้ (แผนผังท่ี 3) 

2.2.1 ถนนสายหลัก 

ถนนสายหลัก คือ ถนนท่ีทําหนาท่ีเชื่อมตอจากถนนสายประธานเขาสูพ้ืนท่ี 

และมีศักยภาพในการรองรับการจราจรเปนหลัก ไดแก  

- ถนนพระอาทิตย เปนถนน 4 ชองจราจร ขนาดความกวาง 20 เมตร โดย

เชื่อมตอกับถนนพระสุเมรุท่ีบริเวณปอมพระสุเมรุ 

- ถนนพระสุเมรุ เปนถนน 4 ชองจราจร ขนาดความกวาง 20 เมตร ตอ

เนื่องมาจากถนนพระอาทิตย ซ่ึงตัดผานสี่แยกบางลําพูและสี่แยกสะพานวันชาติไปเชื่อมตอกับถนน

ราชดําเนินกลาง 

- ถนนจักรพงษ เปนถนน 4 ชองจราจร ขนาดความกวาง 20 เมตร เชื่อมตอ

กับถนนพระสุเมรุบริเวณสี่แยกบางลําพูไปจนถึงถนนเจาฟาและถนนราชดําเนินกลางบริเวณสํานักงาน

บริหารทรัพยสินเงินตรา 

- ถนนสามเสน เปนถนน 4 ชองจราจร ขนาดความกวาง 20 เมตร เชื่อมตอ

กับถนนจักรพงษท่ีบริเวณสี่แยกบางลําพู 

- ถนนสิบสามหาง เปนถนนท่ีมีเสนทางเดินรถ 2 ฝง ฝงละ 3 ชองจราจร 

กวาง 13.70 เมตร โดยมีลักษณะเปนวงเวียน เชื่อมตอกับถนนตะนาว 

- ถนนตะนาว เปนถนนเพียง 2 ชองจราจร ขนาดความกวาง 9.20 เมตร 

เชื่อมตอระหวางถนนสิบสามหางกับถนนราชดําเนินกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- ถนนดินสอ เปนถนน 3 ชองจราจร ขนาดความกวาง 13.70 เมตร เชื่อมตอ

กับถนนประชาธิปไตยบริเวณสีแยกสะพานวันชาติไปจนถึงอนุสาวรียประชาธิปไตย 

- ถนนประชาธิปไตย เปนถนน 4 ชองจราจร กวาง 20 เมตร เชื่อมตอกับ

ดินสอบริเวณสี่แยกสะพานวันชาติจนไปสิ้นสุดท่ีถนนพระราม 8 

2.2.2 ถนนสายรอง 

ถนนสายรองทําหนาท่ีเชื่อมตอกับท่ีดิน และนําการจราจรจากถนนสายยอย

ไปสูถนนสายหลัก หรือบริเวณท่ีเปนแหลงรวมกิจกรรม ไดแก ถนนไกรสีห ถนนตานี ถนนรามบุตรี 

และถนนขาวสาร  

2.2.3 ถนนสายยอย 

มีลักษณะเปนซอยท่ีเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีชุมชน โดยมีศักยภาพในการรองรับการ

เชื่อมตอของกิจกรรมเปนหลัก และมีหนาท่ีใหบริการดานการจราจรเปนวัตถุประสงครอง ไดแก ซอย

ลําพู ซอยชนะสงคราม ตรอกโรงไหม ตรอกบวรรังสี ซอยวรพงษ รวมถึงซอยยอยตางๆภายในพ้ืนท่ี 

 
แผนผังท่ี 3 แสดงระบบโครงขายถนนภายในพ้ืนท่ีศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3 ลักษณะการใชประโยชนอาคาร 

จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือสํารวจลักษณะการใชประโยชนอาคาร พบวาถูกใชเปน

พ้ืนท่ีเพ่ือการพักอาศัยและพาณิชยกรรมมากท่ีสุด โดยมีลักษณะเปนตึกแถวสูง 3-4 ชั้น หนาแนนมาก

ท่ีสุดบริเวณถนนจักรพงษ ถนนพระอาทิตย และถนนขาวสาร นอกจากนี้ภายในยานบางลําพูยังเปน

ท่ีตั้งของศาสนสถาน สถานท่ีราชการ โรงเรียน ตลาด หางสรรพสินคา ทาเรือพระอาทิตยท่ีเปนจุด

เชื่อมตอการสัญจรทางน้ํา ใหบริการเรือขามฝากและเรือดวนเจาพระยาอีกดวย (แผนผังท่ี 4) 

 
แผนผังท่ี 4 แสดงการใชประโยชนอาคารภายในพ้ืนท่ีศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4 ลักษณะของสถาปตยกรรมและส่ิงปลูกสราง 

ในการรับรูองคประกอบทางสถาปตยกรรม จําเปนตองอาศัยคุณลักษณะทางกายภาพ

หลายประการ เพ่ือกอใหเกิดลักษณะเฉพาะเปนท่ีจดจํา ไดแก รูปแบบ พ้ืนผิววัสดุ ชวงอายุ และสภาพ

การใชงานของอาคาร ดังนั้นจึงอาจสรุปไดถึงกลุมของสถาปตยกรรมท่ีมีความโดดเดนภายในยาน

บางลําพูแตละพ้ืนท่ี ดังตอไปนี้ 

2.4.1 ถนนพระอาทิตย 

2.4.1.1 โบราณสถาน 

- ปอมพระสุเมรุ เปนปอมท่ีถูกสรางข้ึนในระยะเริ่มแรกสรางราชธานี 

มีความสําคัญในการรักษาพระนครทางทิศเหนือริมฝงแมน้ําเจาพระยา ตั้งอยูบริเวณจุดท่ีเชื่อมตอกัน

ระหวางถนนพระสุเมรุและถนนพระอาทิตยในปจจุบัน ลักษณะโดยท่ัวไปของปอมเปนทรง 8 เหลี่ยม 

มีฐาน 2 ชั้น หันหนาออกสูคลองบางลําพู ฐานชั้นแรกมีทางเดินโดยรอบและบันไดทางข้ึน 2 ฝง 

กําแพงของฐานชั้นท่ี 2 ทําเปนรูปใบเสมาท่ีเจาะชองลมรูปโคงทรงแหลมเปนระยะ บริเวณผนังมีการ

เจาะชองปนโดยรอบ มีหลังคาหอรบเปนยอดสูงสุดของปอมสูงจากพ้ืน 18.90 เมตร  

-  

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงลักษณะทางกายภาพของปอมพระสุเมรุ 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร, ปอมพระสุเมรุ, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก 

http://www.thapra.lib.su.ac.th. 

 

- ศาลไมของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปา

คม หรือเรียกกันวา วังริมปอมพระสุเมรุ เดิมเปนวังของสมเด็จพระบรมวงศเธอ เจาฟาลา กรมหลวง

จักรเจษฎา พระอนุชาในรัชกาลท่ี 1 สรางข้ึนเพ่ือกํากับดูแลแนวกําแพงพระนครทางทิศตะวันออก 

ปจจุบันปรากฏเหลือเพียงประตูวังซ่ึงเปนประตูกออิฐแดงไมถือปูน ดานหนาสุดมีศาลไมของสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม อีกท้ังบริเวณรอบๆยังกลายเปนพ้ืนท่ีอาศัยของชุมชน

ตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจอีกดวย 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4.1.2 อาคารพาณิชยกรรม 

- บานเจาพระยา เดิมเปนวังของกรมหม่ืนสถิตธํารงสวัสดิ์  ตั้งอยูใกล

กับปอมพระสุเมรุดานทิศใตริมแมน้ําเจาพระยา โดยเคยเปนท่ีทําการของพรรคประชาธิปตยและศาล

รัฐธรรมนูญอยูระยะหนึ่ง ในปจจุบันเปนสํานักงานของหนังสือพิมพผูจัดการและสถานีโทรทัศนผาน

ดาวเทียมเอเอสทีวี และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนอาคารอนุรักษจากกรมศิลปากร 

- บานพระอาทิตย พ้ืนท่ีเดิมเปนวังของกรมหม่ืนกษัตริยศรีศักดิเดช 

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 เนื่องจากสภาพวังเดิมทรุดโทรมลงไปมาก  เจาพระยาวรพงศพิพัฒนไดสรางวัง

ข้ึนมาใหม ลักษณะอาคารเปนตึก 2 ชั้นยกพ้ืนสูงหลังคามุงกระเบื้องวาว และตอเดิมเปนอาคาร 5 ชั้น 

มียอดโดมประดับอยูเปนหลังคาทรงสูงอยูดานหลัง ประดับชายคาและชองลมดวยลวดลายไมฉลุ 

ตอมาตกทอดมาสูราชสกุลอิศรเสนา จึงไดเปลี่ยนชื่อวังเปน “บานพระอาทิตย” ตอมาไดขายใหกับ

เอกชน เปนสํานักงานหนังสือพิมพผูจัดการ และรานอาหารสําหรับใหบริการแกบุคคลท่ัวไป ปจจุบัน

ยังมีสถานะเปนอาคารอนุรักษท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนโดยกรมศิลปากรอีกดวย 

-  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 แสดงลักษณะทางกายภาพของบานพระอาทิตย 

ท่ีมา: ดวงตาของหัวใจ, จาก “วังพระอาทิตย” ถึง “ถนนพระอาทิตย”, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึง

ไดจาก http://mblog.manager.co.th. 

 

- ตึกแถวถนนพระอาทิตย สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยมีลักษณะ

สถาปตยกรรมท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก คือ เปนตึก 2 ชั้น หลังคามุมกระเบื้องวาวมีขอบสัน

หลังคาอาคารชั้นลางเปลี่ยนจากสภาพเดิมขางหนายังคงเปนบานประตูไมแบบบานเฟยม ชั้นบนยังคง

สภาพเดิม ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ตึก 1 คูหามีบานหนาตาง 2 ชอง เปนบานไมแบบลูกฟกกระดาน

ดุน ชองแสงเหนือขอบบนของหนาตางบานเกล็ดไม ผนังชั้นบนเรียบไมมีเสาฝาผนัง สวนชั้นลางมี

ชายคาปูนเปนกันสาดคลุมทางเทายาวไปตลอดแนวอาคาร ปจจุบันเปนรานคาพาณิชยกรรมตางๆ  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ภาพท่ี 15 แสดงลักษณะทางกายภาพของตึกแถวถนนพระอาทิตย 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร, ตึกแถวถนนพระอาทิตย, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก 

http://www.thapra.lib.su.ac.th. 

 

2.4.1.3 สถานท่ีราชการ 

- สถานท่ีทําการพุทธสมาคมแหงประเทศไทย เปนตําหนักเกาของ

พระองคเจามหัศสวาสดิ์ มีลักษณะเปนอาคารกออิฐถือปูนท่ีมีลักษณะเรียบงายแบบเดียวกันกับอาคาร

อ่ืนๆในสมัยรัชกาลท่ี 7 แตโดดเดนดวยเครื่องไมประดับกรอบหนาตางและแผงกันสาดของเฉลียง โดย

ตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีเดียวกันกับองคการอาหารและเกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ (FAO) 

2.4.2 ถนนพระสุเมรุ 

2.4.2.1 สถานท่ีราชการ 

- พิพิธบางลําพู สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 6 เพ่ือเปนโรงเรียนชางพิมพ

วัดสังเวชในหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นตนสายการพิมพ กอนจะถูกเปลี่ยนเปนโรงพิมพคุรุสภา รับ

จัดพิมพแบบเรียน เม่ือหมดสัญญาเชากับกรมธนารักษจึงถูกท้ิงราง กอนจะปรับปรุงใหเปนพิพิธภัณฑ 

 

ภาพท่ี 16 แสดงลักษณะทางกายภาพของอาคารพิพิธบางลําพู 

ท่ีมา: ASTV ผูจัดการออนไลน, “พิพิธบางลําพู” ขุมทรัพยความรูแหงใหม, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. 

เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th.  
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2.4.2.2 ศาสนสถาน 

- วัดบวรนิเวศวิหาร เดิมชื่อวัดใหม ตั้งอยูภายในกําแพงพระนครดาน

ทิศเหนือเขตวังหนา ถูกสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 เปนพระอารามหลวงชั้นเอก มีลักษณะ

สถาปตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถและเจดียกลมขนาดใหญหุมกระเบื้องสีทอง รอบ

ฐานพระเจดียมีศาลาและซุมจีน โดยมีจิตรกรรมฝาผนังเกาแกฝมือขรัวอินโขงอีกดวย 

 

ภาพท่ี 17 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดบวรนิเวศวิหาร 

ท่ีมา: วิกิพีเดีย, วัดบวรนิเวศวหิาร, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก https://th.wikipedia.org. 

 

2.4.2.3 อาคารพาณิชยกรรม 

- ตึกแถวถนนพระสุเมรุ   สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยมีจํานวน 2 

ชั้นหลังคามุมกระเบื้องวาวมีขอบสันหลังคา อาคารชั้นลางบางสวนเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม แต

ขางหนายังคงเปนบานประตูไมแบบบานเฟยม ดานบนประตูมีชองแสงมีลักษณะเปนแบบปูนฉลุลาย 

มีชายคาปูนคลุมทางเดิน ปจจุบันเปนรานขายสังฆภัณฑและท่ีพักอาศัย 

 

ภาพท่ี 18 แสดงลักษณะทางกายภาพของตึกแถวถนนพระสุเมรุ 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร, ตึกแถวถนนพระสุเมรุ, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก 

http://www.thapra.lib.su.ac.th. 

 

 

   ส
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2.4.2.4 โบราณสถาน 

- กําแพงและประตูเมือง เปนแนวกําแพงเมืองชั้นนอก ซ่ึงสรางมา

ตั้งแตในสมัยรัชกาลท่ี 1 โดยเปนประตูเมืองเดียวท่ียังคงเหลืออยูจากจํานวนท้ังหมด 16 ประตู รอบ

พระนคร จึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตรในฐานะเปนกําแพงเมืองเกาซ่ึงเปนอนุสรณของกรุง

รัตนโกสินทรตอนตน 

 

ภาพท่ี 19 แสดงลักษณะทางกายภาพของประตูเมือง 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร, กําแพงและประตูเมืองหนาวัดบวรนิเวศวิหาร, เขาถึงเม่ือ 17 

มีนาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th. 

 

2.4.3 ถนนจักรพงษ 

2.4.3.1 อาคารพาณิชยกรรม 

- หางนิวเวิลด ตั้งอยูบริเวณสี่แยกบางลําพู ในอดีตเคยเปนศูนยกลาง

ความเจริญในยาน ภายหลังมีปญหากรณีตอเติมอาคารอยางผิดกฎหมายจนเกิดการทรุดตัวและ

ประกอบกับการท่ีมีหางสรรพสินคาใหมๆเกิดข้ึนมากมาย ทําใหปจจุบันหางแหงนี้ถูกท้ิงรางลง 

 

ภาพท่ี 20 แสดงลักษณะทางกายภาพของหางนิวเวิลดในปจจุบัน 

ท่ีมา: Pantip, Unseen บางลําพู, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก http://www.pantip.com. 
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- หางตั้งฮ่ัวเส็ง เดิมพัฒนามาจากรานคาเล็กๆในยานบางลําพูท่ี

จําหนายสินคาประเภทอุปกรณ เย็บปกถักรอย เครื่องสําอาง ผาแฟชั่นและอุปกรณ ตัดเย็บตางๆ จน

กลายเปนหางสรรพสินคาซ่ึงยังคงดําเนินการมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

 

ภาพท่ี 21 แสดงลักษณะทางกายภาพของหางตั้งฮ่ัวเส็ง 

ท่ีมา: SoiDB, ตั้งฮ่ัวเส็ง ดีพารทเมนทสโตร – บางลําพู, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก 

http://th.soidb.com. 

 

2.4.3.2 ศาสนสถาน 

- มัสยิดจักรพงษ ในอดีตรูจักกันในชื่อ สุเหราตองปุ ตั้งอยูภายใน

ชุมชนใกลกับบริเวณถนนจักรพงษ เขตพระนคร ซ่ึงเปนชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูซ่ึงอพยพมาจาก

ปตตานีตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1  

 

ภาพท่ี 22 แสดงลักษณะทางกายภาพของมัสยิดจักรพงษ 

ท่ีมา: MASJID MAP, มัสยิดจักรพงษ บางลําพู, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก 

http://www.masjidinfo.com. 
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- วัดชนะสงคราม เปนวัดเกาแกสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดกลางนา 

หรือวัดตองปุ เนื่องจากบริเวณรอบๆเปนท่ีตั้งของชุมชนชาวมอญอพยพ ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 1 ได

เปลี่ยนชื่อเปนวัดชนะสงคราม เพ่ือเปนเกียรติแกทหารชาวรามัญในสงครามเกาทัพ โดยเปนวัดสําคัญ

ท่ีไดรับการบูรณปฏิสังขรณมาตลอดทุกชวงรัชกาล 

 

ภาพท่ี 23 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดชนะสงคราม 

ท่ีมา: วัดชนะสงคราม, ประวัติวัดชนะสงคราม, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก 

http://watchanasongkram.com. 

 

2.4.4 ถนนขาวสาร 

2.4.4.1 อาคารพาณิชยกรรม 

- ยานถนนขาวสาร เปนถนนท่ีตัดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 เดิมเปนยาน

ท่ีพักของขุนนางวังหนาและชางฝมือโรงกษาปณ โดยเปนตรอกแหลงขายขาวท่ีใหญท่ีสุดจึงไดชื่อวา

ตรอกขาวสาร ในปจจุบันถนนขาวสารไดกลายเปนแหลงท่ีพักอาศัยของชาวตางชาติ รานขายของท่ี

ระลึกราคาถูก และขายเสื้อผาแฟชั่น  

2.4.5 ถนนตะนาว 

2.4.5.1 อาคารพาณิชยกรรม 

- ตึกแถวถนนตะนาว เปนตึกแถว 2 ชั้น ท่ีสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับบริเวณถนนพระสุเมรุ หลังคามุมกระเบื้องวาวมีขอบสันหลังคา ชั้นลาง

เปลี่ยนจากสภาพเดิมเพ่ือเปนรานคา แตยังคงเปนบานประตูไมแบบบานเฟยมและเคยมีชายคาปูคลุม

ทางเดิน ชั้นบนยังคงสภาพโบราณ ปจจุบันกลายเปนยานขายเครื่องประดับเงินและรานคาสําหรับ

ใหบริการนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยมีการตอเติมปายชื่อรานและหลังคากันสาดอยางไมเปน

ระเบียบจํานวนมาก 
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ภาพท่ี 24 แสดงลักษณะทางกายภาพของตึกแถวถนนตะนาว 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร, ตึกแถวถนนตะนาว, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงไดจาก 

http://www.thapra.lib.su.ac.th. 

 

2.4.6 ถนนสามเสน 

2.4.6.1 ศาสนสถาน 

- วัดสังเวชวิศยาราม เดิมชื่อวัดสามจีนหรือวัดบางลําพู เปนวัด

เกาแกท่ีมีมากอนสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมามีการบูรณะมากมายหลายครั้ง ท่ีเดนชัดท่ีสุดคือในสมัย

รัชกาลท่ี 3 ท่ีมีการประดับตกแตงสถาปตยกรรมแบบจีน จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีมีการบูรณะ

และพระราชทานนามใหมวา วัดสังเวชวิศยาราม 

2.5 ลักษณะของพ้ืนท่ีเปดโลงและภูมิสถาปตยกรรม 

พ้ืนท่ีเปดโลง คือท่ีเวนวางของเมือง หรือรูปแบบธรรมชาติภายในเมืองรูปแบบหนึ่ง ท่ี

สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมสาธารณะภายในเมือง โดยภายในยานบางลําพูมีพ้ืนท่ีเปดโลงซ่ึงเปน

สวนสาธารณะอยู 2 แหง ดังนี้ 

2.5.1 สวนสันติชัยปราการ  

สวนสันติชัยปราการเปนสวนสาธารณะระดับชุมชนเมืองติดกับริมแมน้ํา

เจาพระยาตรงยริเวณปากคลองบางลําพู มีขนาด 8 ไร ตั้งอยูใกลปอมพระสุเมรุชวงปลายถนนพระ

อาทิตย ภายในพ้ืนท่ีมีการจัดสรางพระท่ีนั่งสันติชัยปราการพรอมกับทารับเสด็จข้ึนลงเรือพระท่ีนั่ง 

เพ่ือรองรับในงานพระราชพิธีตางๆท่ีเก่ียวกับทางน้ํา นอกจากนี้ภายในบริเวณสวนยังมีตนลําพูตน

สุดทายของยาน แตจากเหตุการณน้ําทวม พ.ศ. 2554 ทําใหตนลําพูนี้ตายลงและถูกตัดเหลือเพียงแต

ตอจนกระท่ังในปจจุบัน 
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ภาพท่ี 25 แสดงลักษณะทางกายภาพของสวนสันติชัยปราการ 

ท่ีมา: ASTV ผูจัดการออนไลน, เท่ียวสวนชมปอมท่ี “สวนสันติชัยปราการ”, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. 
เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th. 
 

2.5.2 สวนหยอมถนนสิบสามหาง  

สวนหยอมถนนสิบสามหาง ถูกสรางข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2519 เดิมพ้ืนท่ี

บริเวณนี้เปนคลอง ตอมาไดมีการถมครองเพ่ือสรางเปนถนน ปจจุบันเนื่องจากความแออัดของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน กองสวนสาธารณะสํานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 

จึงจัดทําสวนหยอนสิบสามหางข้ึนในบริเวณดังกลาว เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับผอน

คลายความเครียดใหแกบุคคลท่ัวไป โดยเปนหนึ่ ง ในสถานท่ีท่ี มีคุณคาทางประวัติศาสตร 

สถาปตยกรรม ศิลปกรรมและโบราณคดีในเขตพ้ืนท่ีรอบกรุงและธนบุรีฝงตรงขาม ซ่ึงจัดทําโดยงาน

อนุรักษและปรับปรุงฟนฟูเมือง กองผังเมือง  

 

ภาพท่ี 26 แสดงลักษณะทางกายภาพของสวนหยอมถนนสิบสามหาง 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร, สวนหยอมถนนสิบสามหาง, เขาถึงเม่ือ 17 มีนาคม. เขาถึงได

จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th. 
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3. การวิเคราะหองคประกอบทางกายภาพเพ่ือเปนตัวแทนสภาพแวดลอม 

จากการศึกษาขอมูลและลงสํารวจลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา จะนําไปสูการ

วิเคราะห เพ่ือคัดเลือกองคประกอบทางกายภาพท่ีเปนตัวแทนสภาพแวดลอมของยานบางลําพู ซ่ึงจะ

พิจารณาโดยใชเกณฑ ดังตอไปนี้ (Harry L. Garnham, 1985: 1-9) 

- ลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณ พิจารณาถึงโครงสรางลักษณะทางกายภาพของ

องคประกอบภายในพ้ืนท่ี 

- กิจกรรมและหนาท่ีซ่ึงสังเกตไดพิจารณาถึงปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานและ

องคประกอบ ท้ังท่ีเปนอาคารและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

- การส่ือความหมายหรือสัญลักษณ พิจารณาถึงคุณลักษณะทางกายภาพและหนาท่ีใช

สอยขององคประกอบท่ีเปนผลมาจากประสบการณของผูใชงาน 

จากหลักเกณฑดังกลาว เม่ือนํามาทําการวิเคราะหโดยพิจารณารวมกับตําแหนงท่ีตั้งและ

ระบบโครงขายถนนจะเห็นไดวา แมบางองคประกอบมีคุณสมบัติท่ีจะเปนสถานท่ีซ่ึงกลุมผูใชงาน

สามารถจดจําได แตพบวามีตําแหนงท่ีตั้งอยูลึกเขาไปในพ้ืนท่ีชุมชนหรือถนนสายยอย ทําใหไม

สามารถสังเกตไดโดยงายจากเสนทางสัญจรหลัก เชน มัสยิดจักรพงษ วัดสังเวชวิศยาราม และวัดสาม

พระยา เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาบางองคประกอบท่ีตั้งอยูบนถนนสายหลัก แตมีกิจกรรมท่ีสัมพันธ

กับกลุมผูใชงานเฉพาะเพียงบางกลุม หรือไมมีกิจกรรมท่ีสัมพันธกับกลุมผูใชงานท่ัวไปเลย เนื่องจาก

เปนอาคารท่ีไมใชงานแลวในปจจุบัน ก็อาจเปนองคประกอบท่ีไมถูกจดจํา แมวาจะมีลักษณะทาง

กายภาพ หรือประวัติความเปนมาท่ีผูกพันกับพ้ืนท่ีศึกษา อาทิเชน บานเจาพระยา สถานท่ีทําการพุทธ

สมาคมแหงประเทศไทย และหางนิวเวิลด  

ดังนั้น จากการวิเคราะหจึงสามารถสรุปองคประกอบท่ีสมารถเปนตัวแทนพ้ืนท่ีของยาน

บางลําพูได ดังตอไปนี้ คือ ปอมพระสุเมรุ บานพระอาทิตย ตึกแถวถนนพระอาทิตย กําแพงและประตู

เมือง วัดบวรนิเวศนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม สวนสันติชัยปราการ ถนนสิบสามหาง ถนนขาวสาร 

และทาเรือพระอาทิตย (แผนผังท่ี 5) 
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แผนผังท่ี 5 แสดงการคัดเลือกองคประกอบทางกายภาพเพ่ือเปนตัวแทนสภาพแวดลอมยานบางลําพู 

โดยแสดงถึงตําแหนงขององคประกอบรวมกับระบบโครงขายของพ้ืนท่ีศึกษา 
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บทท่ี 5 

ผลการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการรับรูและจดจําสภาพแวดลอมภายในยานบางลําพู 

จากการเปรียบเทียบโครงสรางทางจินตภาพและทัศนคติของ 2 กลุมตัวอยาง โดยการทํา

แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด แบงเปน กลุมชาวไทยจํานวน 70 ชุด และชาวตางชาติจํานวน 30 ชุด 

ซ่ึงจะสามารถนําไปสูการวิเคราะหผลจากแบบสอบถามได ดังนี้ 

 

1. ขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลเบื้องตนเปนการถามขอมูลสวนตัวดาน เพศ อายุ ภูมิลําเนา ศาสนา การศึกษา 

อาชีพ รายได ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีสงผลตอการรับรูสภาพแวดลอมในแตละปจเจกบุคคล โดยมีผลดังนี้ 

(ตารางท่ี 1) 

1.1 กลุมชาวไทย 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามชาวไทยท้ังหมด 70 คน พบวามีจํานวนเพศของผูตอบ

แบบสอบถามท้ัง 2 กลุม ใกลเคียงกัน ซ่ึงมีจํานวนของเพศชายมากกวาเพศหญิงเพียงเล็กนอย 

(52.9%) และมีอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง 25 ปข้ึนไป รวมแลวคิดเปนจํานวน

มากกวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (75.7%) ท้ังนี้เปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด

กรุงเทพมหานครมากกวาตางจังหวัด (64.3%) และนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ (94.3%) ซ่ึงกวา

ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป (65.7%) โดยประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท พนักงานขาราชการ และธุรกิจสวนตัว ซ่ึงรวมเปนจํานวนกวาครึ่งหนึ่งของกลุม

ตัวอยางท้ังหมด (58.6%) ท้ังนี้ สวนใหญยังเปนกลุมผูท่ีมีระดับรายไดไมเกิน 30,000 บาท (75.7%)  

อีกดวย  

1.2 กลุมชาวตางชาติ 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติท้ังหมด 30 คน พบวาจํานวนเพศชาย

และเพศหญิงของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนใกลเคียงกัน โดยมีจํานวนของเพศชายมากกวาเพียง

เล็กนอย (53.3%) และผูตอบแบบสอบถามจํานวนครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางมีอายุต่ํากวา 25 ป 

(50.0%) โดยมากเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในประเทศแถบทวีปยุโรป (73.3%) และนับถือศาสนาคริสต 

(63.3%) ท้ังนี้จํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเปนผูประกอบอาชีพนักเรียนและนักศึกษา 

(46.7%) และมีระดับรายไดไมเกิน $3,000 เปนสวนใหญ (73.3%) ดวย  
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ชาย 37 52.9 16 53.3 53 53.0

หญิง 33 47.1 14 46.7 47 47.0

ต่ํากวา 19 ป 4 5.7 1 3.3 5 5.0

19 - 25 ป 13 18.6 14 46.7 27 27.0

25 - 40 ป 25 35.7 9 30.0 34 34.0

41 - 60 ป 19 27.1 5 16.7 24 24.0

มากกวา 60 ป 9 12.9 1 3.3 10 10.0

กทม. (ยุโรป ) 45 64.3 22 73.3 - -

ตางจังหวัด (อื่นๆ) 25 35.7 8 26.7 - -

พุทธ 66 94.3 0 0.0 66 66.0

อิสลาม 2 2.9 0 0.0 2 2.0

คริสต 2 2.9 19 63.3 21 21.0

อื่นๆ 0 0.0 11 36.7 11 11.0

ต่ํากวาประถมศึกษา 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ประถมศึกษา 11 15.7 2 6.7 13 13.0

มัธยม / ปวช. / ปวส . 13 18.6 9 30.0 22 22.0

ปริญญาตรี 35 50.0 10 33.3 45 45.0

สูงกวาปริญญาตรี 11 15.7 9 30.0 20 20.0

ไมไดประกอบอาชีพ 2 2.9 0 0.0 2 2.0

นักเรียน / นักศึกษา 10 14.3 14 46.7 24 24.0

ขาราชการ / พนักงานบริษัท 20 28.6 3 10.0 23 23.0

ประกอบธุรกิจสวนตัว 21 30.0 2 6.7 23 23.0

ลูกจาง / พนักงานราน 6 8.6 2 6.7 8 8.0

รถรับจาง / รานคาเคลื่อนที่ 4 5.7 0 0.0 4 4.0

สถาปนิก / นักออกแบบ 2 2.9 1 3.3 3 3.0

อื่นๆ 5 7.1 8 26.7 13 13.0

ต่ํากวา 10,000 บาท (ต่ํากวา $1,000) 15 21.4 6 20.0 - -

10,000 - 30,000 บาท ($1,000-$3,000) 38 54.3 16 53.3 - -

30,001 - 50,000 บาท ($3,001-$5,000) 10 14.3 3 10.0 - -

50,001 - 100,000 บาท ($5,001-$10,000) 6 8.6 3 10.0 - -

มากกวา 100,000 บาท (มากกวา $10,000) 1 1.4 2 6.7 - -

70 30 100

รวม
กลุมของปจจัย

ชาวไทย ชาวตางชาติ

รวม

ภูมิลําเนา

อายุ

เพศ

ปจจัย

รายได / เดือน

อาชีพ

การศึกษา

ศาสนา    ส
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2. พฤติกรรมการใชพ้ืนท่ียานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 

ในสวนนี้เปนการสอบถามถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการเขามาใชพ้ืนท่ี

ภายในยานบางลําพูในดานตางๆ เพ่ือใชประกอบในการวิเคราะหขอมูลรวมกับตัวแปรและผลท่ีไดจาก

การตอบแบบสอบถามในสวนโครงสรางทางจินตภาพและทัศนคติท่ีมีตอสภาพแวดลอม 

2.1 ขอมูลความรูดานประวัติศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีมีตอพ้ืนท่ียานบางลําพู 

ขอมูลสวนนี้เปนสวนท่ีแสดงถึงความรูของกลุมตัวอยางท่ีมีตอพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจมีผลตอ

การรับรูและทัศนคติของสภาพแวดลอม ดังจะแสดงผลไดตอไปนี้ (ตารางท่ี 2) 

2.1.1 กลุมชาวไทย  

พบวาเปนกลุมผูมีขอมูลปานกลางเปนจํานวนมากท่ีสุด 48 คน (68.6%) รองลงมาคือ 

ผูท่ีไมมีขอมูลเลยจํานวน 18 คน (25.7%) และเปนผูท่ีมีขอมูลมากจํานวน 4 คน (5.7%) ตามลําดับ 

2.1.2 กลุมชาวตางชาติ  

สวนใหญเปนผู ท่ีไมมีขอมูลดานประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีเลยจํานวน 25 คน 

(83.3%) โดยผูท่ีมีขอมูลมากและปานกลาง มีจํานวนรวมกัน 5 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด (16.7%)   

ขอมูลดานประวัติศาสตรของยานบางลาํพ ู
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีมาก 4 5.7 3 10.0 

มีปานกลาง 48 68.6 2 6.7 

ไมมีเลย 18 25.7 25 83.3 

รวม 70   30   

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลดานประวัติศาสตรยานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 

 

2.2 จํานวนความถี่ในการเดินทางมายานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลในสวนท่ีแสดงความถ่ีในการเดินทางมายังยานบางลําพูของแตละกลุมตัวอยาง

สามารถแจกแจงผลได ดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 3) 

2.2.1 กลุมชาวไทย  

จํานวนกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเปนผูท่ีเดินทางเขามายานบางลําพูเปน

ประจํา มีจํานวนท้ังสิ้น 41 คน (58.6%) รองลงมาคือ กลุมผูท่ีเดินทางเขามานานๆครั้งและบอยครั้ง 

ซ่ึงเปนจํานวนใกลเคียงกัน ไดแก 14 คน (20.0%) และ 13 คน (18.6%) ตามลําดับ โดยผูท่ีมายาน

บางลําพูเปนครั้งแรกมีเพียง 2 คน (2.9%) จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

2.2.2 กลุมชาวตางชาติ  

กวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเปนผูท่ีมาบางลําพูเปนครั้งแรก เปนจํานวน 17 

คน (56.7%) รองลงมาเปนผูท่ีมาบอยครั้งจํานวน 8 คน (26.7%) โดยมีกลุมของผูท่ีมานานๆครั้งและ

มาเปนประจําเปนจํานวนใกลเคียงกันคือ  3 คน (10.0%) และ 2 คน (6.7%) ตามลําดับ 

จํานวนความถ่ีของการเดินทางมายานบางลาํพ ู
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มาเปนคร้ังแรก 2 2.9 17 56.7 

มานานๆคร้ัง 14 20.0 3 10.0 

มาบอยคร้ัง 13 18.6 8 26.7 

มาเปนประจํา 41 58.6 2 6.7 

รวม 70   30   

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนความถ่ีในการเดินทางมายานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 
 
2.3 วัตถุประสงคในการเดินทางมายานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 

วัตถุประสงคในการเดินทางมายานบางลําพูของท้ัง 2 กลุมตัวอยาง สามารถสรุปผลได

จากความถ่ีในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ (ตารางท่ี 4) 

2.3.1 กลุมชาวไทย  

พบวามีการกระจายตัวของวัตถุประสงคในการเขามาใชพ้ืนท่ียานบางลําพูจาก

จํานวนความถ่ีท่ีใกลเคียงกันของกลุมกิจกรรม ดังตอไปนี้ คือ เขามาเพ่ือทํากิจกรรมในการพักผอน 

เดินเลน และออกกําลัง 29 คน (41.4%) พักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 28 คน (40.0%) เขามาทํางานภายใน

พ้ืนท่ี 26 คน (37.1%) และเขามาเพ่ือจับจายซ้ือสินคาและบริการ 24 คน (34.3%) รองลงมาคือ ผูท่ี

ผานเขามาในพ้ืนท่ีเพ่ือสัญจรไปยังบริเวณอ่ืน 17 คน (24.3%) และมาวัดเพ่ือประกอบกิจกรรมทาง

ศาสนา 11 คน (15.7%) โดยมีกลุมของผูท่ีเขามายานบางลําพูดวยวัตถุประสงคอ่ืนๆเปนจํานวนนอย

ท่ีสุด คือ จํานวน 6 คน (8.6%) 

2.3.2 กลุมชาวตางชาติ  

จํานวนกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเปนผูท่ีเขามาพักอาศัยอยูภายในพ้ืนท่ี

ยานบางลําพู โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 19 คน (63.3%) รองลงมาคือ เขามาเพ่ือพักผอน เดินเลนและออก

กําลัง 9 คน (30.0%) สัญจรผานไปยังบริเวณอ่ืน 7 คน (23.3%) และจับจายซ้ือสินคาและบริการ 6 

คน (20.0%) โดยมีจํานวนผูท่ีเขามาเพ่ือทํางานภายในพ้ืนท่ีเพียง 1 คน (3.3%) 
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วัตถุประสงคในการเขามายานบางลาํพ ู
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ

จํานวน รอยละ* จํานวน รอยละ* 

พักอาศัยในพื้นที ่ 28 40.0 19 63.3 

เขามาทํางานในพื้นที ่ 26 37.1 1 3.3 

ซื้อสินคาและบริการ 24 34.3 6 20.0 

พักผอน / เดินเลน / ออกกําลัง 29 41.4 9 30.0 

มาวัด / ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 11 15.7 0 0.0 

เพื่อสัญจรผานไปยังบริเวณอ่ืน 17 24.3 7 23.3 

อ่ืนๆ 6 8.6 0 0.0 

รวม 70   30   

*หมายเหต ุจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมตัวอยางท่ีเลือกตอบวัตถุประสงคในการเขามาใช

พ้ืนท่ียานบางลําพู 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบวัตถุประสงคในการเดินทางมายานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 

 

2.4 ระยะเวลาในการทํากิจกรรมภายในยานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 
ชวงระยะเวลาในการเขามาทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ไดแก 

ชาวไทยและชาวตางประเทศ สามารถสรุปและแจกแจงผลได ดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 5) 

2.4.1 กลุมชาวไทย  

พบวาจํานวนกวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามใชเวลาในการทํากิจกรรม

ภายในพ้ืนท่ียานบางลําพูเปนระยะเวลา 3-5 ชั่วโมงข้ึนไป โดยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 44 คน (62.9%) 

และมีจํานวนผูเขามาทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีเปนเวลาต่ํากวา 2 ชั่วโมง จํานวน 26 คน (37.1%) 

2.4.2 กลุมชาวตางชาติ  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูท่ีเขามาทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ียานบางลําพูเปน

เวลานานกวา 3 ชั่วโมงข้ึนไป เปนจํานวนรวมท้ังหมด 24 คน (80.0%) โดยมีจํานวนผูเขามาทํา

กิจกรรมระยะสั้นภายในพ้ืนท่ีเปนระยะเวลาต่ํากวา 2 ชั่วโมง จํานวนเพียง 6 คน (20.0%) 
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ระยะเวลาในการทํากิจกรรมภายในยานบางลาํพ ู
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 1 ชั่วโมง 7 10.0 1 3.3 

1 - 2 ชั่วโมง 19 27.1 5 16.7 

3 - 4 ชั่วโมง 8 11.4 6 20.0 

มากกวา 5 ชั่วโมง 36 51.4 18 60.0 

รวม 70   30   

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการทํากิจกรรมภายในยานบางลําพูของกลุมตัวอยาง 
 
3. โครงสรางจินตภาพของกลุมตัวอยาง 

ในการทําแบบสอบถามสวนโครงสรางทางจินตภาพ เพ่ือใหทราบถึงองคประกอบและ

ขอบเขตของสภาพแวดลอมท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําได ประกอบไปดวย 2 ข้ันตอน คือ การวาด

แผนท่ี และการเขียนชื่อองคประกอบทางจินตกาพของกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะสามารถแจกแจงผลจาก

แบบสอบถามได ดังตอไปนี้ 

3.1 การวาดแผนท่ีทางจินตภาพ 

จากการเ ก็บขอมูลแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด  โดยใหกลุ มตั วอย าง ทํา

แบบสอบถามในการวาดแผนท่ียานบางลําพูท่ีสามารถจดจําได กลุมตัวอยางชาวไทยจํานวน 70 คน มี

ผูทําแบบทดสอบในการวาดแผนท่ี 53 คน คิดเปนจํานวน 75.7% และกลุมตัวอยางชาวตางชาติ

จํานวน 30 คน มีผูทําแบบทดสอบ 19 คน คิดเปนจํานวน 63.3% รวมท้ังสิ้น 72 คน จากกลุม

ประชากรท้ังหมด ซ่ึงจะนําไปสูการวิเคราะหผลจากแบบสอบถามได ดังนี้ 

3.1.1 กลุมชาวไทย 

จากการทําแบบทดสอบในการวาดแผนท่ีของกลุมตัวอยางชาวไทยจํานวน 53 

คน พบวามีการแสดงองคประกอบท่ีรับรูและจดจําไดท้ังหมด 83 แหง โดยมีองคประกอบท่ีมีความ

สอดคลองกันภายในกลุมตัวอยางเปนคาความถ่ีรอยละ 25 ข้ึนไป จํานวน 27 แหง ซ่ึงสามารถแจก

แจงผลตามชวงความถ่ีได ดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 6 และแผนผังท่ี 6) 

- ชวงความถี่ 50-75% พบวาถนนพระสุเมรุ (62.3%) เปนองคประกอบของ

เสนทางท่ีชัดเจนมากท่ีสุดในกลุมตัวอยาง และมีปอมพระสุเมรุ (60.4%) เปนสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยาง

สามารถจดจําตําแหนงไดมากท่ีสุด  

   ส
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- ชวงความถี่ 25-50% มีการกระจายตัวของชื่อองคประกอบในกลุมผูตอบ

แบบสอบถามดวยจํานวนความถ่ีท่ีใกลเคียงกัน โดยมีถนนพระอาทิตย (41.5%) เปนองคประกอบท่ีมี

ความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ สวนสันติชัยปราการ (37.7%) ถนนสิบสามหาง (35.8%) ถนนรามบุตรี 

(32.1%) แมน้ําเจาพระยา (30.2%) ซ่ึงองคประกอบท่ีมีคานอยท่ีสุดในชวงความถ่ีคือ สถานีตํารวจ

ชนะสงครามและถนนสามเสน (26.4%) 

- ชวงความถี่ 12.5-25% มีถนนตะนาว (24.5%) ถนนตานี (22.6%) และ

หางตั้งฮ่ัวเส็ง (22.6) เปนองคประกอบท่ีมีคาความถ่ีสูงท่ีสุดในชวง รองลงมาคือ หางนิวเวิลด (18.9%) 

พิพิธบางลําพู บานพระอาทิตย ธนาคารไทยพาณิชย สะพานนรรัตนสถาน และคลองรอบกรุง 

(17.0%) โดยมีตึกแถวบริเวณหัวมุมถนนพระอาทิตย สี่แยกคอกวัว ถนนไกรสีห และถนนราชดําเนิน 

(13.2%) เปนองคประกอบท่ีมีคานอยท่ีสุด 

การจดจําองคประกอบภายยานบางลําพูจากการวาดแผนท่ีของกลุมตัวอยางชาวไทย 

ชื่อสถานที ่ จํานวน รอยละ* ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ* 

ปอมพระสุเมรุ 32 60.4 ถนนพระสุเมรุ 33 62.3 

วัดบวรนิเวศวิหาร 29 54.7 ถนนขาวสาร 30 56.6 

สี่แยกบางลําพ ู 29 54.7 ถนนจักรพงษ 29 54.7 

วัดชนะสงคราม 27 50.9 ถนนพระอาทิตย 22 41.5 

สวนสนัติชยัปราการ 20 37.7 ถนนสบิสามหาง 19 35.8 

สถานีตาํรวจชนะสงคราม 14 26.4 ถนนรามบตุรี 17 32.1 

หางตั้งฮั่วเสง็ 12 22.6 แมน้ําเจาพระยา 16 30.2 

หางนิวเวิลด 10 18.9 ถนนสามเสน 14 26.4 

พิพิธบางลําพ ู 9 17.0 ถนนตะนาว 13 24.5 

บานพระอาทิตย 9 17.0 ถนนตาน ี 12 22.6 

ธนาคารไทยพาณิชย 9 17.0 คลองรอบกรุง 9 17.0 

สะพานนรรัตนสถาน 9 17.0 ถนนไกรสีห 7 13.2 

หองแถวบริเวณถนนพระอาทิตย 7 13.2 ถนนราชดําเนนิ 7 13.2 

สี่แยกคอกวัว 7 13.2       

*หมายเหต ุจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามไทยท้ังหมดท่ีเลือกวาดองคประกอบทางกายภาพน้ันๆลงในแผนท่ี

ทางจินตภาพ 

ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลการจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูจากการวาดแผนท่ีของกลุมชาวไทย 

   ส
ำนกัหอ
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แผนผังท่ี 6 แสดงองคประกอบภายในยานบางลําพูท่ีกลุมชาวไทยจดจําไดจากการวาดแผนท่ี 

 

3.1.2 กลุมชาวตางชาติ 

ในการทําแบบสอบถามจากการวาดแผนท่ีของกลุมตัวอยางชาวตางชาติจํานวน 

19 คน พบวามีการแสดงองคประกอบท่ีรับรูและจดจําไดท้ังหมด 35 แหง โดยมีองคประกอบท่ีมีความ

สอดคลองกันภายในกลุมตัวอยางเปนคาความถ่ีรอยละ 25 ข้ึนไป จํานวน 17 แหง ซ่ึงสามารถแจก

แจงผลตามชวงความถ่ีได ดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 7 และแผนผังท่ี 7) 

- ชวงความถ่ี 50-75% พบวาปอมพระสุเมรุ (57.9%) และแมน้ําเจาพระยา 

(63.2%) เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางจดจําไดมากท่ีสุด 

- ชวงความถ่ี 25-50% มีถนนพระอาทิตย ถนนพระสุเมรุ และถนนจักรพงษ 

(47.4%) เปนองคประกอบท่ีมีคาความถ่ีมากท่ีสุด โดยสวนสันติชัยปราการและถนนขาวสาร (42.1%)  

รวมถึงคลองรอบกรุง (36.8%) เปนองคประกอบท่ีมีความถ่ีรองลงมา ท้ังนี้พบวาองคประกอบท่ีมี

คาความถ่ีนอยท่ีสุดในชวงคือ ทาเรือพระอาทิตยและถนนรามบุตรี (26.3%) 

- ชวงความถี่ 12.5-25% มีการกระจายตัวของชื่อองคประกอบดวยจํานวน

ความถ่ีท่ีใกลเคียงกัน ไดแก สะพานพระราม 8 ถนนสามเสน (21.1%) และวัดชนะสงคราม วัดบวร

นิเวศวิหาร สะพานนรรัตนสถาน สี่แยกบางลําพู ถนนราชดําเนิน (15.8%) 
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การจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูจากการวาดแผนท่ีของกลุมตัวอยางชาวตางชาต ิ

ชื่อสถานที ่ จํานวน รอยละ* ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ* 

ปอมพระสุเมรุ 11 57.9 แมน้ําเจาพระยา 12 63.2 

สวนสนัติชยัปราการ 8 42.1 ถนนพระอาทิตย 9 47.4 

ทาเรือพระอาทิตย 5 26.3 ถนนพระสุเมรุ 9 47.4 

สะพานพระราม 8 4 21.1 ถนนจักรพงษ 9 47.4 

วัดชนะสงคราม 3 15.8 ถนนขาวสาร 8 42.1 

วัดบวรนิเวศวิหาร 3 15.8 คลองรอบกรุง 7 36.8 

สะพานนรรัตนสถาน 3 15.8 ถนนรามบตุรี 5 26.3 

สี่แยกบางลําพ ู 3 15.8 ถนนสามเสน 4 21.1 

      ถนนราชดําเนนิ 3 15.8 

*หมายเหต ุจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติท้ังหมดท่ีเลือกวาดองคประกอบทางกายภาพน้ันๆลง

ในแผนท่ีทางจินตภาพ 

ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลการจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูจากการวาดแผนท่ีของกลุม

ชาวตางชาติ 
 

 

แผนผังท่ี 7 แสดงองคประกอบภายในยานบางลําพูท่ีกลุมชาวตางชาติจดจําไดจากการวาดแผนท่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 การเขียนช่ือองคประกอบทางจินตภาพ 

จากการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางเขียนชื่อขององคประกอบท่ีสามารถจดจําได 5 

อันดับ พบวากลุมตัวอยางชาวไทยจํานวน 70 คน มีผูทําแบบทดสอบ 70 คน คิดเปนจํานวน 100% 

และกลุมตัวอยางชาวตางชาติจํานวน 30 คน มีผูทําแบบทดสอบ 19 คน คิดเปนจํานวน 63.3% รวม

ท้ังสิ้น 89 คน จากกลุมประชากรท้ังหมด ซ่ึงสามารถแจกแจงผลได ดังนี้  

3.2.1 กลุมชาวไทย 

จากการทําแบบทดสอบในเขียนชื่อองคประกอบทางกายภาพของกลุมตัวอยาง

ชาวไทยจํานวน 70 คน พบวามีการแสดงองคประกอบท่ีรับรูและจดจําไดท้ังหมด 56 แหง โดยมี

องคประกอบท่ีมีความสอดคลองกันภายในกลุมตัวอยางเปนคาความถ่ีรอยละ 12.5 ข้ึนไป จํานวน 9 

แหง ซ่ึงสามารถแจกแจงผลตามชวงความถ่ีได ดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 8 และแผนผังท่ี 8) 

- ชวงความถี่ 50-75% พบวามีถนนขาวสาร (60.0%) ปอมพระสุเมรุ 

(57.1%) และวัดบวรนิเวศวิหาร (54.3%) เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดมากท่ีสุด

ดวยการจดจําจากชื่อสถานท่ี 

- ชวงความถ่ี 25-50% มีวัดชนะสงคราม (32.9%) และสวนสันติชัยปราการ 

(25.7%) เปนองคประกอบท่ีมีคาคะแนนอยูในชวงความถ่ี 

- ชวงความถี่ 12.5-25% พบวามีองคประกอบท่ีมีคาความถ่ีใกลเคียงกัน

ภายในชวง ไดแก หางตั้งฮ่ัวเส็ง ถนนพระอาทิตย และถนนสิบสามหาง (17.1%) โดยมีตลาดบางลําพู 

(12.9%) เปนสถานท่ีท่ีจดจําไดนอยท่ีสุด 

การจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูจากการเขียนช่ือองคประกอบของกลุมตัวอยางชาวไทย 

ชื่อสถานที ่ จํานวน รอยละ* ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ* 

ปอมพระสุเมรุ 40 57.1 ถนนขาวสาร 42 60.0 

วัดบวรนิเวศวิหาร 38 54.3 ถนนพระอาทิตย 12 17.1 

วัดชนะสงคราม 23 32.9 ถนนสบิสามหาง 12 17.1 

สวนสนัติชยัปราการ 18 25.7 
 

    

หางตั้งฮั่วเสง็ 12 17.1       

ตลาดบางลําพ ู 9 12.9       

*หมายเหต ุจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามชาวไทยท้ังหมดท่ีเลือกเขียนช่ือองคประกอบทางกายภาพน้ันๆลง

ในแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลการจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูจากการเขียนชื่อของกลุมชาวไทย 
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แผนผังท่ี 8 แสดงองคประกอบภายในยานบางลําพูท่ีกลุมชาวไทยจดจําไดจากการเขียนชื่อ 

 

3.2.2 กลุมชาวตางชาติ 

จากการทําแบบทดสอบในการเขียนชื่อองคประกอบของกลุมตัวอยาง

ชาวตางชาติ จํานวนท้ังสิ้น 19 คน พบวามีการแสดงถึงองคประกอบท่ีรับรูและจดจําไดท้ังหมดจํานวน 

15 แหง โดยพบวามีองคประกอบท่ีมีความสอดคลองกันภายในกลุมตัวอยางเปนคาความถ่ีรอยละ 

12.5 ข้ึนไป จํานวน 8 แหง ซ่ึงสามารถแจกแจงผลตามชวงความถ่ีได ดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 9 และ

แผนผังท่ี 9) 

- ชวงความถี่ 25-50% พบวาถนนขาวสาร (47.4%) เปนองคประกอบท่ีกลุม

ตัวอยางชาวตางชาติสามารถจดจําไดมากท่ีสุดจากการเขียนชื่อ โดยมีองคประกอบท่ีจดจําไดรองลงมา

คือ แมน้ําเจาพระยา (31.6%) 

- ชวงความถ่ี 12.5-25% มีคะแนนความถ่ีขององคประกอบทางกายภาพอยู

ในชวงท่ีใกลเคียงกัน ไดแก ปอมพระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการ (21.1%) โดยมีวัดบวรนิเวศวิหาร 

ทาเรือพระอาทิตย สะพานพระราม 8 และถนนรามบุตรี (15.8%) เปนกลุมขององคประกอบท่ีมี

คาความถ่ีท่ีนอยท่ีสุดในชวง 
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การจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูจากการเขียนช่ือองคประกอบของกลุมตัวอยางชาวตางชาต ิ

ชื่อสถานที ่ จํานวน รอยละ* ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ* 

ปอมพระสุเมรุ 4 21.1 ถนนขาวสาร 9 47.4 

สวนสนัติชยัปราการ 4 21.1 แมน้ําเจาพระยา 6 31.6 

วัดบวรนิเวศวิหาร 3 15.8 ถนนรามบตุรี 3 15.8 

ทาเรือพระอาทิตย 3 15.8       

สะพานพระราม 8 3 15.8       

*หมายเหต ุจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติท้ังหมดท่ีเลือกเขียนช่ือองคประกอบทางกายภาพ

น้ันๆลงในแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 9 แสดงขอมูลการจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูจากการเขียนชื่อของกลุม

ชาวตางชาติ 

 

 

แผนผังท่ี 9 แสดงองคประกอบภายในยานบางลําพูท่ีกลุมชาวตางชาติจดจําไดจากการเขียนชื่อ 

 

4. การประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนของสภาพแวดลอม 

จากการประเมินทัศนคติ 3 ดาน ไดแก การจดจํา สุนทรีภาพความงาม และความเปน

เอกลักษณขององคประกอบ จากองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทน 10 แหง พบวากลุม

ตัวอยางชาวไทยและชาวตางชาติรวมทําการตอบแบบสอบถามครบท้ังหมด 100 คน คิดเปน 100% 

ของกลุมประชากรท้ังหมด ซ่ึงสามารถแจกแจงผลจากการทดสอบได ดังตอไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.1 ดานการจดจําองคประกอบทางกายภาพ 

4.1.1 กลุมชาวไทย 

ทัศนคติดานการจดจําองคประกอบทางกายภาพท้ัง 10 แหง ของกลุมตัวอยาง

ชาวไทย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก (+3.16 ถึง +4.30) โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด ไดแก ถนนขาวสาร (+4.30) และปอมพระสุเมรุ (4.11) รองลงมาคือ วัดบวรนิเวศ (+4.01) 

วัดชนะสงคราม (+3.94) สวนสันติชัยปราการ (+3.89) และทาเรือพระอาทิตย (+3.66) ซ่ึงมีกลุมของ

องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับต่ํา ไดแก บานพระอาทิตย (+3.21) กําแพงและประตูเมือง (+3.17) 

ถนนสิบสามหาง (+3.17) และหองแถวบริเวณหัวมุมถนนพระอาทิตย (+3.16)  

4.1.2 กลุมชาวตางชาติ 

ทัศนคติดานการจดจําองคประกอบทางกายภาพท้ัง 10 แหง ของกลุมตัวอยาง

ชาวตางชาติในภาพรวมคอนขางกระจายตัวอยูในระดับนอยถึงดีมาก (+2.30 ถึง +4.43) มีสวนสันติ

ชัยปราการ (+4.43) องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีกลุมขององคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยใน

ระดับรองลงมาคือ ถนนขาวสาร (+4.17) และปอมพระสุเมรุ (+4.07) ท้ังนี้มีองคประกอบท่ีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลางคือ วัดชนะสงคราม (+3.43) กําแพงและประตูเมือง (+3.37) และวัดบวรนิเวศ

วิหาร (+3.27) โดยมีองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําคือ ถนนสิบสามหาง (+3.13) ทาเรือพระ

อาทิตย (+3.00) หองแถวสองชั้นบริเวณหัวมุมถนนพระอาทิตย (+2.53) และบานพระอาทิตย 

(+2.30) ท่ีเปนองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (ตารางท่ี 10) 

 

ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทน
สภาพแวดลอมในดานการจดจําของกลุมตัวอยาง 

 

ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode

ถนนขาวสาร 4.30 5 สวนสันติชัยปราการ 4.43 5

ปอมพระสุเมรุ 4.11 5 ถนนขาวสาร 4.17 5

วัดบวรนิเวศวิหาร 4.01 5 ปอมพระสุเมรุ 4.07 5

วัดชนะสงคราม 3.94 5 วัดชนะสงคราม 3.43 3

สวนสันติชัยปราการ 3.89 4 กําแพงและประตูเมือง 3.37 4

ทาเรือพระอาทิตย 3.66 4 วัดบวรนิเวศวิหาร 3.27 4

บานพระอาทิตย 3.26 3 ถนนสิบสามหาง 3.13 3

กําแพงและประตูเมือง 3.21 3 ทาเรือพระอาทิตย 3.00 2

ถนนสิบสามหาง 3.17 3 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 2.53 2

หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.16 3 บานพระอาทิตย 2.30 1

ชาวไทย ชาวตางชาติ

ดานการจดจําองคประกอบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2 ดานสุนทรียภาพและความงามขององคประกอบ 

4.2.1 กลุมชาวไทย 

จากการตรวจสอบทัศนคติดานความงามขององคประกอบท้ัง 10 แหง ของ

กลุมชาวไทย พบวามีภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงดี (+3.00 ถึง +4.20) ซ่ึงองคประกอบในกลุมท่ี

มีระดับคาเฉลี่ยสูงใกลเคียงกันคือ วัดบวรนิเวศวิหาร (+4.20) ปอมพระสุเมรุ (+4.00) วัดชนะสงคราม 

(+3.87) และสวนสันติชัยปราการ (+3.84) โดยมีกลุมขององคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับรองลงมา 

ไดแก กําแพงและประตูเมือง (+3.51) บานพระอาทิตย (+3.34) และหองแถวสองชั้นบริเวณหัวมุม

ถนนพระอาทิตย (+3.23) ท้ังนี้มีกลุมขององคประกอบท่ีมีระดับคาเฉลี่ยนอยใกลเคียงกันคือ ถนนสิบ

สามหาง (+3.04) ถนนขาวสาร และทาเรือพระอาทิตย (+3.00)  

4.2.2 กลุมชาวตางชาติ 

ทัศนคติดานความงามขององคประกอบท้ัง 10 แหง ของกลุมชาวตางชาติใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก (+2.83 ถึง +4.60) โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับสูง

คือ สวนสันติชัยปราการ (+4.60) และปอมพระสุเมรุ (+4.33) ซ่ึงมีองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ

รองลงมา ไดแก กําแพงและประตูเมือง (+4.07) วัดบวรนิเวศวิหาร (+4.00) วัดชนะสงคราม (+3.90) 

บานพระอาทิตย และถนนสิบสามหาง (+3.20) ท้ังนี้พบวามีองคประกอบท่ีมีคาทัศนติอยูในระดับตํ่า 

ดังนี้ หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย (+3.07) ทาเรือพระอาทิตย (+3.00) และถนนขาวสาร 

(+2.83) ซ่ึงกลุมตัวอยางไดประเมินคาทัศนคติดานความงามไวต่ําท่ีสุด (ตารางท่ี 11) 

 

ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนของ
สภาพแวดลอมในดานสุนทรียภาพและความงามของกลุมตัวอยาง 
 

ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode

วัดบวรนิเวศวิหาร 4.20 4 สวนสันติชัยปราการ 4.60 5

ปอมพระสุเมรุ 4.00 4 ปอมพระสุเมรุ 4.33 4

วัดชนะสงคราม 3.87 4 กําแพงและประตูเมือง 4.07 4

สวนสันติชัยปราการ 3.84 4 วัดบวรนิเวศวิหาร 4.00 4

กําแพงและประตูเมือง 3.51 4 วัดชนะสงคราม 3.90 4

บานพระอาทิตย 3.34 3 บานพระอาทิตย 3.20 4

หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.23 3 ถนนสิบสามหาง 3.20 4

ถนนสิบสามหาง 3.04 3 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.07 3

ถนนขาวสาร 3.00 3 ทาเรือพระอาทิตย 3.00 2

ทาเรือพระอาทิตย 3.00 3 ถนนขาวสาร 2.83 2

ชาวไทย ชาวตางชาติ

ดานสุนทรียภาพและความงาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3 ดานคุณคาความเปนเอกลักษณขององคประกอบ 

4.2.1 กลุมชาวไทย 

ทัศนคติดานความเปนเอกลักษณขององคประกอบท้ัง 10 แหง ของกลุมชาว

ไทยในภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงดี (+3.21 ถึง +4.34) ซ่ึงองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ไดแก ปอมพระสุเมรุ (+4.34) รองลงมาคือ วัดบวรนิเวศวิหาร (+4.04) วัดชนะสงคราม (+3.96) ถนน

ขาวสาร (+3.93) และสวนสันติชัยปราการ (+3.86) ท้ังนี้พบวาองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับต่ํา

กวานั้นก็มีคาแตกตางกันไมมากนัก ดังตอไปนี้ กําแพงและประตูเมือง (+3.50) ทาเรือพระอาทิตย 

(+3.36) บานพระอาทิตย (+3.24) หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย และถนนสิบสามหาง 

(+3.21) ซ่ึงมีระดับคาทัศนคติเทากัน  

4.2.2 กลุมชาวตางชาติ 

ทัศนคติดานเอกลักษณขององคประกอบท้ัง 10 แหง ของกลุมชาวตางชาติใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก (+2.90 ถึง +4.40) พบวาองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ ปอมพระสุเมรุ (+4.40) เชนเดียวกันกับกลุมตัวอยางชาวไทย โดยองคประกอบในระดับรองลงมา

จนกระท่ังถึงระดับต่ําท่ีสุดนั้นมีคาเฉลี่ยท่ีไมแตกตางกันมากนัก ดังนี้ สวนสันติชัยปราการ (+4.10) 

กําแพงและประตูเมือง (+3.93) วัดชนะสงคราม (+3.77) วัดบวรนิเวศวิหาร (+3.63) ถนนขาวสาร 

(+3.47) หองแถวสองชั้นบริเวณหัวมุมถนนพระอาทิตย (+3.27) บานพระอาทิตย (+3.13) ทาเรือพระ

อาทิตย (+3.10) และถนนสิบสามหาง (+2.90) ซ่ึงมีคาทัศนคตินอยท่ีสุด (ตารางท่ี 12) 

 

ตารางท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนของ
สภาพแวดลอมในดานความเปนเอกลักษณของกลุมตัวอยาง 

ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode

ปอมพระสุเมรุ 4.34 5 ปอมพระสุเมรุ 4.40 5

วัดบวรนิเวศวิหาร 4.04 4 สวนสันติชัยปราการ 4.10 4

วัดชนะสงคราม 3.96 4 กําแพงและประตูเมือง 3.93 4

ถนนขาวสาร 3.93 5 วัดชนะสงคราม 3.77 4

สวนสันติชัยปราการ 3.86 4 วัดบวรนิเวศวิหาร 3.63 3

กําแพงและประตูเมือง 3.50 4 ถนนขาวสาร 3.47 3

ทาเรือพระอาทิตย 3.36 4 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.27 3

บานพระอาทิตย 3.24 3 บานพระอาทิตย 3.13 3

หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.21 3 ทาเรือพระอาทิตย 3.10 3

ถนนสิบสามหาง 3.21 3 ถนนสิบสามหาง 2.90 3

ชาวไทย ชาวตางชาติ

ดานความเปนเอกลักษณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ปญหาและอุปสรรคทางกายภาพของสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีมี

ตอการรับรูโครงสรางทางกายภาพของยานบางลําพูในปจจุบัน โดยในกลุมตัวอยางชาวไทยจํานวน

ท้ังหมด 70 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 67 คน คิดเปน 95.7% และกลุมชาวตางชาติจํานวน 

30 คน มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 23 คน คิดเปน 76.7% ซ่ึงจะสามารถสรุปและแจกแจงผลได 

ดังตอไปนี้ 

5.1 กลุมชาวไทย 

ภาพรวมตอการรับรูและเขาใจโครงสรางทางภายภาพในพ้ืนยานบางลําพูของกลุม

ตัวอยางชาวไทย พบวากลุมตัวอยางท่ีมีความเขาใจตอโครงสรางของพ้ืนท่ีจํานวน 52 คน คิดเปน 

77.6% และผูท่ีมีความสับสนตอโครงสรางของพ้ืนท่ีจํานวน 15 คน คิดเปน 22.4% โดยสามารถสรุป

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอโครงสรางทางกายภาพได ดังตอไปนี้ 

5.1.1 ขอดี 

- มีถนนสายหลักท่ีเชื่อมตอกันหลายจุด ทําใหสะดวกในการเดินทางไปยังจุด

ตางๆภายในพ้ืนท่ี 

- มีสถานท่ีสําคัญซ่ึงเปนจุดหมายตากระจายอยูภายในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก 

- มีความเปนยานซ่ึงมีกิจกรรมท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆโดยรอบ 

5.1.2 ขอเสีย 
- ถนนท่ีใชในการสัญจรบางจุดแคบเกินไป ไมสัมพันธตอปริมาณการใชงานใน

ปจจุบันและยากตอการสังเกตสภาพแวดลอมเมือง  

- มีตรอกซอกซอยเล็กๆท่ีมีความซับซอน ทําใหเกิดความสับสนตอเสนทางท่ี

เชื่อมตอไดหากไมชํานาญในพ้ืนท่ี 

- ภายในพ้ืนท่ีมีกลุมของกิจกรรมท่ีมีความใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจทําใหเกิดความ

สับสนได อาทิเชน ถนนไกรสีหกับถนนตานี และถนนรามบุตรีกับถนนขาวสาร  

- มีกลุมของแผงลอยตั้งกีดขวางทางเทาและบดบังสภาพแวดลอม ทําใหไม

สวยงามเปนระเบียบเรียบรอย 

5.1.3 ขอเสนอแนะ 
- ควรเพ่ิมแผนท่ีหรือปายสัญลักษณในการบอกทิศทางภายในพ้ืนท่ี เพ่ือไมให

เกิดความสับสนในการเดินทาง 
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5.2 กลุมชาวตางชาติ 

ภาพรวมตอการรับรูและเขาใจโครงสรางทางภายภาพในพ้ืนยานบางลําพูของกลุม

ตัวอยางชาวตางชาติ พบวากลุมตัวอยางท่ีมีความเขาใจตอโครงสรางของพ้ืนท่ีจํานวน 16 คน คิดเปน 

69.6% และผูท่ีมีความสับสนตอโครงสรางของพ้ืนท่ีจํานวน 7 คน คิดเปน 30.4% โดยสามารถสรุป

ออกมาเปนกลุมของความคิดเห็นท่ีมีตอโครงสรางทางกายภาพได ดังตอไปนี้ 

5.2.1 ขอดี 

- ถนนท่ีใชในการสัญจรหลักมีแนวแกนตั้งฉากกัน ทําใหเกิดจุดตัดหลายจุด 

งายตอการเขาใจโครงสราง 

- มีสถานท่ีซ่ึงเปนแหลงรวมกิจกรรมภายในพ้ืนเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถ

อางอิงตนเองกับสถานท่ีได 

5.2.2 ขอเสีย 

- มีซอยเล็กๆมากมายในพ้ืนท่ี ทําใหยากตอการรับรูจุดเชื่อมตอและเขาใจ

โครงสรางของพ้ืนท่ี 

- ลักษณะของอาคารเกามีความทรุดโทรม โดยมีอาคารใหมซ่ึงมีความสูง

มากกวาบดบัง ทําใหไมสวยงามเปนระเบียบ และยากตอการใชเปนจุดสังเกตหมายตา 

5.2.3 ขอเสนอแนะ 
- ควรเพ่ิมแผนท่ีหรือปายสัญลักษณในการบอกทิศทางเปนภาษาอังกฤษ

สําหรับชาวตางชาติ นอกเหนือไปจากยานสถานท่ีทองเท่ียว 

 

6. สรุปผลการเก็บขอมูลโดยการเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยาง 

ในการแจกแจงผลจากแบบสอบถามท้ังหมด 100 ชุด ซ่ึงแบงออกเปนชาวไทยจํานวน 70 

คน และชาวตางชาติจํานวน 30 คน สามารถสรุปผลโดยการเปรียบเทียบขอมูลท้ัง 2 กลุมตัวอยางได 

ดังตอไปนี้ 

6.1 ขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง 

จากขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางสามารถสรุปไดวาท้ัง 2 กลุม มีจํานวนเพศชาย

มากกวาเพศหญิงเพียงเล็กนอย ซ่ึงกลุมของชาวไทยจะมีอายุของผูตอบแบบสอบถามสูงกวากลุม

ชาวตางชาติ โดยมีภูมิลําเนาและการนับถือศาสนาท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนคือ กวาครึ่งหนึ่งของกลุม

ชาวไทยเปนผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและนับถือศาสนาพุทธ แตชาวตางชาติสวนใหญ

เปนผู ท่ีมีภูมิลําเนาในประเทศแถบยุโรปและนับถือศาสนาคริสต ท้ังนี้พบวาท้ัง 2 กลุมมีระดับ
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การศึกษาท่ีใกลเคียงกันคือ ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป ซ่ึงครึ่งหนึ่งของกลุมชาวไทยประกอบอาชีพ

ขาราชการ พนักงานบริษัท และธุรกิจสวนตัว ในขณะท่ีกลุมชาวตางชาติเปนนักเรียนและนักศึกษา

มากท่ีสุด โดยมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนเม่ือเทียบอัตราคาครองชีพแลวอยูในระดับท่ีใกลเคียงกัน 

6.2 พฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีของกลุมตัวอยาง 

ผลจากพฤติกรรมการเขามาใชพ้ืนท่ี ทําใหสรุปผลไดวาท้ัง 2 ตัวอยาง มีขอมูลความรู

ดานประวัติศาสตรของยานบางลําพูในระดับปานกลางถึงไมมีเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม

ชาวตางชาติพบวาสวนใหญไมมีขอมูล ซ่ึงมีความถ่ีในการเดินทางมายานบางลําพูแตกตางกันคือ กวา

ครึ่งของกลุมชาวไทยมักเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีเปนประจํา ในขณะท่ีชาวตางชาติสวนใหญเพ่ิงเคยมา

ยานบางลําพูเปนครั้งแรก ท้ังนี้พบวาวัตถุประสงคในการเขามาใชพ้ืนท่ีของท้ัง 2 กลุม มีความใกลเคียง

กันคือ เพ่ือพักอาศัยเปนหลัก โดยใชเวลาภายในพ้ืนท่ีตั้งแต 3-5 ชั่วโมงข้ึนไป 

6.3 โครงสรางทางจินตภาพสาธารณะของกลุมตัวอยาง 

6.3.1 การวาดแผนท่ีทางจินตภาพ 

จากการวาดแผนท่ีของ 2 กลุมตัวอยาง พบวาปอมพระสุเมรุคือ สถานท่ีท่ีท้ัง 2 

กลุม สามารถรับรูและจดจําไดดีท่ีสุด รองลงมาในชวงความถ่ี 25-50% มีสวนสันติชัยปราการและ

ถนนพระอาทิตยเปนองคประกอบท่ีสามารถรับรูไดรวมกัน โดยสะพานนรรัตนสถานและถนนราช

ดําเนินซ่ึงอยูในชวงความถ่ี 12.5-25% เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางจดจําไดคอนขางนอย ท้ังนี้

พบวากลุมตัวอยางชาวไทยสามารถจดจําวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม และสี่แยกบางลําพูได

อยางชัดเจน ซ่ึงแตกตางกับกลุมของชาวตางชาติท่ีจดจําองคประกอบเหลานี้ไดไมคอยดีนัก 

6.3.2 การเขียนช่ือองคประกอบทางจินตภาพ 

ผลจากการทดสอบดวยการเขียนชื่อ ทําใหทราบวาองคประกอบท่ีกลุมตัวอยาง

ชาวไทยสามารถจดจําอยางชัดเจนในชวงความถ่ี 50-75% คือ ถนนขาวสาร ปอมพระสุเมรุ และวัด

บวรนิเวศวิหาร ท้ังนี้พบวามีความสอดคลองกับกลุมชาวตางชาติท่ีสามารถจดจําถนนขาวสารไดดีท่ีสุด 

แตมีความชัดเจนในระดับรองลงมาท่ีชวงความถ่ี 25-50% 

6.4 การประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนสภาพแวดลอม 

6.4.1 ดานการจดจําองคประกอบทางกายภาพ 

จากการประเมินพบวา มีความสอดคลองของระดับการจดจําองคประกอบใน

แตละกลุมตัวอยางคือ ถนนขาวสารเปนองคประกอบท่ีท้ัง 2 กลุมตัวอยางสามารถจดจําไดชัดเจน โดย

กลุมตัวอยางจะจดจําหองแถวสองชั้นบริเวณหัวมุมถนนพระอาทิตยไดคอนขางนอยเม่ือเทียบกับ

องคประกอบตัวแทนอ่ืนๆ 
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6.4.2 ดานสุนทรียภาพและความงามขององคประกอบ 

พบวา 2 กลุมตัวอยางไดใหคุณคาดานความงามของปอมพระสุเมรุในระดับดี

ข้ึนไป โดยท่ีมีบานพระอาทิตย หองแถวสองชั้นบริเวณหัวมุมถนนพระอาทิตย ทาเรือพระอาทิตย ถนน

สิบสามหาง และถนนขาวสาร เปนองคประกอบท่ีมีความงามในระดับปานกลาง 

 6.4.3 ดานความเปนเอกลักษณองคประกอบ 

ผลจากการประเมินพบวา กลุมชาวไทยและชาวตางชาติเห็นวาปอมประสุเมรุ

เปนองคประกอบท่ีมีเอกลักษณมากท่ีสุดในยานบางลําพู โดยมีถนนสิบสามหางเปนองคประกอบท่ีมี

ความเปนเอกลักษณนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืน 

6.5 ปญหาและอุปสรรคทางกายภาพของสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

จากการสอบถามปญหาและอุปสรรคของสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในพ้ืนท่ี 

ของ 2 กลุมตัวอยาง สามารถสรุปไดวา ภายในยานบางลําพูมีโครงสรางของถนนเสนหลักตัดกันหลาย

จุด จึงงายตอการเขาใจโครงสราง โดยมีสถานท่ีและแหลงกิจกรรมตางๆมากมายทําใหผูใชงาน

สามารถอางอิงตนเองกับสภาพแวดลอมได แตท้ังนี้พบวาลักษณะกิจกรรมในบางพ้ืนท่ีมีความ

คลายคลึงกันจนอาจเกิดความสับสนได  รวมถึงภายในพ้ืนท่ีมีตรอกซอยเล็กๆท่ีเชื่อมตอกัน

คอนขางมากจึงอาจทําใหหลงทางได นอกจากนี้ยังมีกลุมของแผงลอยและอาคารท่ีสรางข้ึนใหมบดบัง

อาคารสถานท่ีเกาซ่ึงมีคุณคา ทําใหเกิดความไมสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยอีกดวย ท้ังนี้จึงมี

ขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมปายสัญลักษณและแผนท่ีในการบอกทิศทางภายในพ้ืนท่ีซ่ึงนอกเหนือไปจาก

ยานสถานท่ีทองเท่ียว โดยจัดทําเปนปายสองภาษาเพ่ือสะดวกตอผูใชงานท้ัง 2 กลุม  

ท้ังนี้ ผลท่ีไดจากจากการประมวลผลแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ังหมด จะนําไปสู

กระบวนการวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามในงานวิจัยตอไป 
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บทท่ี 6 

การวิเคราะหขอมูล 

 

เนื่องจากคําถามในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับรูสภาพแวดลอม

ระหวาง 2 กลุมตัวอยางคือ ประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยแสดงใหเห็นถึงขอ

แตกตางในประเด็นดานการจดจําองคประกอบทางกายภาพ ซ่ึงจะสะทอนถึงขอบเขตและโครงสราง

ทางจินตภาพของพ้ืนท่ี ตลอดจนทัศนคติในดานความงามและเอกลักษณท่ีกลุมตัวอยางมีตอ

องคประกอบท่ีจดจําไดในพ้ืนท่ี ดังนั้นจะสามารถนําผลจากการเก็บขอมูลโดยการทําแบบสอบถาม

ตามท่ีไดแจกแจงไวแลวขางตน มาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยาง เพ่ือคลี่คลายไปสู

บทสรุปของงานวิจัยตอไปได ดังนี้  

 

1. องคประกอบทางกายภาพท่ีเปนท่ีรับรูและจดจํา 

จากผลของการทําแบบสอบถามท้ัง 3 สวน คือ การวาดแผนท่ี การเขียนชื่อองคประกอบ 

และการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนสภาพแวดลอมในดานการจดจํา จะสามารถ

นําไปสูการวิเคราะหเปรียบเทียบ เพ่ือหาคุณลักษณะขององคประกอบทางกายภาพท่ีแตละกลุม

ตัวอยางสามารถรับรูและจดจําได ดังตอไปนี้ 

1.1 กลุมชาวไทย 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ัง 3 สวน ผลปรากฏวามีความ

สอดคลองกันขององคประกอบทางกายภาพท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดี ดังนี้คือ ถนนขาวสาร 

ปอมพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม และสวนสันติชัยปราการ (ตารางท่ี 13) 

1.2 กลุมชาวตางชาติ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมชาวตางชาติจะเห็นไดวา มีความเบี่ยงเบนของ

ชวงชั้นคาเฉลี่ย โดยมีเพียงองคประกอบเดียวท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจํารวมกันไดเปนอยางดี จาก

การตอบแบบสอบถามท้ัง 3 สวน คือ ถนนขาวสาร ซ่ึงความคลาดเคลื่อนนี้อาจเปนผลมาจากขอจํากัด

ทางดานภาษาของผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติในการเขียนชื่อองคประกอบท่ีเปนภาษาไทย ดังนั้น

หากทําการวิเคราะหองคประกอบในสวนการเขียนชื่อ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุดเปนหลักจะ

พบวา ปอมพระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการ ก็เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําได

คอนขางดีเชนเดียวกัน (ตารางท่ี 14) 
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*หมายเหตุ จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามไทยท้ังหมดท่ีเลือกวาด หรือเขียนช่ือองคประกอบทางกายภาพน้ันๆลงในแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 13 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลองคประกอบทางกายภาพในยานบางลําพูท่ีกลุมชาวไทยจดจําไดจากการทําแบบสอบถามท้ัง 3 สวน 

ชื่อสถานที่ จํานวน รอยละ* ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ* ชื่อสถานที่ จํานวน รอยละ* ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ* ชื่อองคประกอบ Mean Mode

ปอมพระสุเมรุ 32 60.4 ถนนพระสุเมรุ 33 62.3 ปอมพระสุเมรุ 40 57.1 ถนนขาวสาร 42 60.0 ถนนขาวสาร 4.30 5

วัดบวรนิเวศวิหาร 29 54.7 ถนนขาวสาร 30 56.6 วัดบวรนิเวศวิหาร 38 54.3 ถนนพระอาทิตย 12 17.1 ปอมพระสุเมรุ 4.11 5

สี่แยกบางลําพู 29 54.7 ถนนจักรพงษ 29 54.7 วัดชนะสงคราม 23 32.9 ถนนสิบสามหาง 12 17.1 วัดบวรนิเวศวิหาร 4.01 5

วัดชนะสงคราม 27 50.9 ถนนพระอาทิตย 22 41.5 สวนสันติชัยปราการ 18 25.7 วัดชนะสงคราม 3.94 5

สวนสันติชัยปราการ 20 37.7 ถนนสิบสามหาง 19 35.8 หางตั้งฮั่วเส็ง 12 17.1 สวนสันติชัยปราการ 3.89 4

สถานีตํารวจชนะสงคราม 14 26.4 ถนนรามบุตรี 17 32.1 ตลาดบางลําพู 9 12.9 ทาเรือพระอาทิตย 3.66 4

หางตั้งฮั่วเส็ง 12 22.6 แมน้ําเจาพระยา 16 30.2 บานพระอาทิตย 3.26 3

หางนิวเวิลด 10 18.9 ถนนสามเสน 14 26.4 กําแพงและประตูเมือง 3.21 3

พิพิธบางลําพู 9 17.0 ถนนตะนาว 13 24.5 ถนนสิบสามหาง 3.17 3

บานพระอาทิตย 9 17.0 ถนนตานี 12 22.6 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.16 3

ธนาคารไทยพาณิชย 9 17.0 คลองรอบกรุง 9 17.0

สะพานนรรัตนสถาน 9 17.0 ถนนไกรสีห 7 13.2

ตึกแถวบริเวณถนนพระอาทิตย 7 13.2 ถนนราชดําเนิน 7 13.2

สี่แยกคอกวัว 7 13.2

องคประกอบทางกายภาพในยานบางลําพูที่กลุมชาวไทยจดจําไดแบงตามวิธีการเก็บขอมูล

การวาดแผนที่ทางจินตภาพ การเขียนชื่อองคประกอบทางจินตภาพ การประเมินองคประกอบตัวแทนสภาพแวดลอม
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*หมายเหตุ จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามไทยท้ังหมดท่ีเลือกวาด หรือเขียนช่ือองคประกอบทางกายภาพน้ันๆลงในแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลองคประกอบทางกายภาพในยานบางลําพูท่ีกลุมชาวตางชาติจดจําไดจากการทําแบบสอบถามท้ัง 3 สวน 

 

 

ชื่อสถานที่ จํานวน รอยละ ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ ชื่อสถานที่ จํานวน รอยละ ชื่อถนนและเสนทาง จํานวน รอยละ ชื่อองคประกอบ Mean Mode

ปอมพระสุเมรุ 11 57.9 แมน้ําเจาพระยา 12 63.2 ปอมพระสุเมรุ 4 21.1 ถนนขาวสาร 9 47.4 สวนสันติชัยปราการ 4.43 5

สวนสันติชัยปราการ 8 42.1 ถนนพระอาทิตย 9 47.4 สวนสันติชัยปราการ 4 21.1 แมน้ําเจาพระยา 6 31.6 ถนนขาวสาร 4.17 5

ทาเรือพระอาทิตย 5 26.3 ถนนพระสุเมรุ 9 47.4 วัดบวรนิเวศวิหาร 3 15.8 ถนนรามบุตรี 3 15.8 ปอมพระสุเมรุ 4.07 5

สะพานพระราม 8 4 21.1 ถนนจักรพงษ 9 47.4 ทาเรือพระอาทิตย 3 15.8 วัดชนะสงคราม 3.43 3

วัดชนะสงคราม 3 15.8 ถนนขาวสาร 8 42.1 สะพานพระราม 8 3 15.8 กําแพงและประตูเมือง 3.37 4

วัดบวรนิเวศวิหาร 3 15.8 คลองรอบกรุง 7 36.8 วัดบวรนิเวศวิหาร 3.27 4

สะพานนรรัตนสถาน 3 15.8 ถนนรามบุตรี 5 26.3 ถนนสิบสามหาง 3.13 3

สี่แยกบางลําพู 3 15.8 ถนนสามเสน 4 21.1 ทาเรือพระอาทิตย 3.00 2

ถนนราชดําเนิน 3 15.8 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 2.53 2

บานพระอาทิตย 2.30 1

องคประกอบทางกายภาพในยานบางลําพูที่กลุมชาวตางชาติจดจําไดแบงตามวิธีการเก็บขอมูล

การวาดแผนที่ทางจินตภาพ การเขียนชื่อองคประกอบทางจินตภาพ การประเมินองคประกอบตัวแทนสภาพแวดลอม
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เม่ือพิจารณาผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามท้ัง 2 กลุมตัวอยาง จะสังเกตไดวา 

ถนนขาวสาร และปอมพระสุเมรุ คือ องคประกอบท่ีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติจดจําไดรวมกัน โดยท่ี

สามารถระบุถึงตําแหนงท่ีตั้งขององคประกอบไดดวย ท้ังนี้อาจวิเคราะหโดยอาศัยหลักการของ ฮารรี่ 

การนแฮม และเควิน ลินซ ไดดังนี้คือ ปอมพระสุเมรุเปนองคประกอบท่ีมีลักษณะทางกายภาพโดด

เดนและมีคุณคาทางประวัติศาสตร โดยมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมท่ีแสดงออกถึงวัฒนธรรมและ

หนาท่ีการใชสอยอยางชัดเจน อาทิเชน เชิงเทิน ปอมปนใหญ และหอรบ ซ่ึงมีความสูงรวมเกือบ 20 

เมตร นอกจากนี้บริบทโดยรอบยังรายลอมดวยพ้ืนท่ีเปดโลงและกลุมของอาคารเกาซ่ึงมีความความสูง

เพียงสองชั้น จึงมีสวนชวยสงเสริมใหปอมพระสุเมรุเกิดความโดดเดนอยางชัดเจน รวมท้ังตําแหนงท่ีตั้ง

ซ่ึงอยูหัวมุมโคงของถนนพระสุเมรุจึงมีสวนชวยสนับสนุนมุมมองแกผูสัญจร  

ในขณะท่ีถนนขาวสารเปนเสนทางท่ีมีความชัดเจนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอยาง

สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับกลุมนักทองเท่ียวตางชาติ จึงทําใหเกิด

ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีในการรองรับกิจกรรมซ่ึงแตกตางไปจากบริเวณโดยรอบ ท่ีสังเกตไดงายทาง

กายภาพคือปายโฆษณารานคาตางๆตลอดเสนทาง รวมถึงเสียงเพลงจากรานอาหารรานคาตางๆซ่ึง

เปนรูปแบบของการรับรูทางประสาทสัมผัสรูปแบบหนึ่งท่ีสงเสริมใหลักษณะของกิจกรรมในพ้ืนท่ีมี

ความชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนี้ดวยลักษณะทางกายภาพของถนนขาวสารเอง ซ่ึงเปนถนนเสนตรงทาง

เดียวท่ีคอนขางแคบ และถูกปดลอมดวยอาคารพาณิชยท้ัง 2 ฝง จึงสนับสนุนใหผูสัญจรมีมุมมองท่ี

สังเกตกิจกรรมภายในยานเม่ือเดินผานเสนทางนี้ 

นอกจากองคประกอบ 2 แหงนี้ จะเห็นวาองคประกอบท่ีถูกจดจําไดในระดับ

รองลงมาของ 2 กลุมตัวอยางคอนขางแตกตางกัน เม่ือนํามาตรวจสอบรวมกับคาฐานนิยมจะพบวา 

กลุมชาวไทยมีแนวโนมท่ีจะจดจําวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดชนะสงครามไดดี ในขณะท่ีกลุม

ชาวตางชาติจะสามารถจดจําสวนสันติชัยปราการไดชัดเจนกวากลุมชาวไทย ท้ังนี้อาจเปนผลมาจาก

ประสบการณดานการใชสอยสถานท่ีซ่ึงแตกตางกันไปในแตละกลุมตัวอยาง นอกจากนี้กลุม

ชาวตางชาติยังมีแนวโนมท่ีจะจดจําสภาพแวดลอมดวยการอางอิงตนเองกับองคประกอบซ่ึงมีขนาด

ใหญ เพ่ือเปนท่ีสังเกตและหมายตาไดงาย เชน แมน้ําเจาพระยา และสะพานพระราม 8 เปนตน 

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา เม่ือองคประกอบหนึ่งๆประกอบดวยปจจัยท้ังดานกายภาพ

หรือกิจกรรม ซ่ึงมีบทบาทสอดคลองและสนับสนุนโครงสรางของพ้ืนท่ี จะทําใหองคประกอบนั้นมี

ความโดดเดนและจดจําไดงายมากข้ึน สงผลใหกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันสามารถรับรูและจดจําได

รวมกัน ซ่ึงเปนการจําไดโดยอัตโนมัติอยางท่ีไมจําเปนตองเก่ียวของกับเหตุการณในอดีต แตใน

ขณะเดียวกันหากความโดดเดนและเอกลักษณลดนอยลง จะกอใหเกิดการจดจําในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 

จําจากความคุนเคยซ่ึงเปนประสบการณเฉพาะบุคคล ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีทําใหการรับรูองคประกอบอ่ืนๆ

ในระดับรองลงมาของแตละกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันออกไป 
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2. การรับรูขอบเขตทางจินตภาพของพ้ืนท่ี 

จากผลการเก็บแบบสอบถามสวนการวาดแผนท่ี จะนําไปสูการวิเคราะหโครงสรางทาง

จินตภาพของท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ โดยอาศัยทฤษฏีจินตภาพของเมือง เพ่ือเปรียบเทียบขอ

แตกตางของโครงสรางและขอบเขตพ้ืนท่ียานบางลําพูท่ีแตละกลุมตัวอยางสามารถรับรูได ดังตอไปนี้ 

2.1 โครงสรางทางจินตภาพของกลุมชาวไทย 

2.1.1 ชวงความถี่ 50-75% 

- เสนทาง (Paths) พบวาเสนทางท่ีกลุมตัวอยางรับรูไดชัดเจนคือ ถนนพระ

สุเมรุซ่ึงเชื่อมตอไปจนถึงบริเวณหนาวัดบวรนิเวศวิหาร และถนนจักรพงษตั้งแตสะพานนรรัตนสถาน

จนถึงบริเวณยานถนนขาวสาร 

- ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม (Nodes) จะเห็นไดวากลุมตัวอยาง

สามารถจดจําตําแหนงของวัดบวรและวัดชนะสงครามไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนศาสนสถานท่ีกลุม

ชาวไทยซ่ึงนับถือศาสนาพุทธเขามาทํากิจกรรมทางศาสนาอยางเปนประจําสมํ่าเสมอ รวมถึงยัง

สามารถจดจําถนนขาวสารซ่ึงเปนยานสถานบันเทิง และสี่แยกบางลําพูท่ีเปนจุดตัดซ่ึงเอ้ือใหผูสัญจร

สังเกตสภาพแวดลอมและกิจกรรมโดยรอบอีกดวย  

- ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) พบวากลุมตัวอยางชาวไทยใชปอมพระสุเมรุ

เปนสถานท่ีอางอิงตนเองเขากับสภาพแวดลอมมากท่ีสุด 

 

แผนผังท่ี 10 แสดงองคประกอบทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวไทยในชวงความถ่ี 50-75% 
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2.1.2 ชวงความถี่ 25-50% 

- เสนทาง (Paths) ถนนพระอาทิตยตั้งแตบริเวณปอมพระสุเมรุจนถึงบริเวณ

องคการสหประชาชาติใกลกับซอยชนะสงครามท่ีเชื่อมตอไปยังถนนรามบุตรี รวมถึง ถนนสิบสามหาง 

ถนนตะนาว และถนนสามเสนตั้งแตสะพานนรรัตนสถานจนถึงบริเวณวัดสามพระยาเปนเสนทางท่ี

กลุมตัวอยางสามารถรับรูไดรองลงมา 

- เสนขอบ (Edges) พบวากลุมตัวอยางชาวไทยสามารถรับรูเสนขอบของ

พ้ืนท่ียานบางลําพูไดชัดเจนท่ีสุดจากดานริมแมน้ําเจาพระยา 

- ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม (Nodes) สวนสันติชัยปราการเปน

สถานท่ีรวมกิจกรรมในลําดับรองลงมาของกลุมตัวอยาง โดยเปนสวนสาธารณะชุมชนท่ีรองรับ

กิจกรรมการพักผอนและออกกําลังกาย  

- ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) กลุมตัวอยางใชสถานีตํารวจชนะสงครามเปน

จุดหมายตาในระดับรองลงมา เนื่องจากตั้งอยูใกลกับวัดชนะสงครามและทางแยกเขาสูถนนขาวสาร  

 

แผนผังท่ี 11 แสดงองคประกอบทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวไทยในชวงความถ่ี 25-50% 

2.1.3 ชวงความถี่ 12.5-25% 

- เสนทาง (Paths) พบวา ถนนไกรสีหและถนนตานี เปนองคประกอบของ

เสนทางท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดคอนขางนอย เนื่องจากมีลักษณะเปนถนนสายยอยระยะทาง

สั้นๆ ทําหนาท่ีเชื่อมตอระหวางถนนจักรพงษและถนนสิบสามหาง 
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- เสนขอบ (Edges) จะเห็นไดวา คลองรอบกรุงและถนนราชดําเนินเปนเสน

ขอบท่ีกลุมตัวอยางรับรูไดชัดเจนนอยท่ีสุด เนื่องจากมีความตอเนื่องของกิจกรรมและลักษณะ

สภาพแวดลอมท่ีใกลเคียงกัน 

- ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม (Nodes) สถานท่ีรวมกิจกรรมซ่ึงกลุม

ตัวอยางชาวไทยจดจําไดในชวงความถ่ีนี้คอนขางกระจายตัวอยูหลายแหงภายในพ้ืนท่ี เนื่องจากความ

แตกตางกันของประสบการการณแตละบุคคล อาทิเชน บานพระอาทิตย หองแถวถนนพระอาทิตย 

หางตั้งฮ่ัวเส็ง และพิพิธบางลําพู  

- ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) จะพบวามีสะพานนรรัตนสถาน ธนาคารไทย

พาณิชย และหางนิวเวิลด ซ่ึงตั้งอยูบริเวณสี่แยกบางลําพูเปนอีกจุดหมายตาท่ีกลุมตัวอยางชาวไทยใช

ประกอบการตัดสินใจเลือกทิศทางเดินทาง  

 

แผนผังท่ี 12 แสดงองคประกอบทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวไทยในชวงความถ่ี 12.5-25% 

 

เม่ือซอนทับองคประกอบทางจินตภาพท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดในทุกชวง

ความถ่ี จะทําใหทราบถึงโครงสรางทางจินตภาพของพ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงยังแสดงใหเห็นขอบเขตของ

ยานบางลําพูท่ีกลุมตัวอยางประชากรชาวไทยสามารถรับรูไดท้ังหมดอีกดวย (แผนผังท่ี 13) 
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แผนผังท่ี 13 แสดงโครงสรางทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวไทย
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หากทําการวิเคราะหแผนท่ีจะเห็นไดวาโครงสรางทางจินตภาพของกลุมชาวไทยมี

องคประกอบของเสนทาง เสนขอบ ชุมทาง และภูมิสัญลักษณ ประสานกันเปนกลุมอยางซับซอน

ภายในแผนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณถนนพระสุเมรุ และถนนจักรพงษซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถ

จดจําไดเปนอยางดี จะสังเกตไดวาเปนเสนทางท่ีมีชุมทางท่ีรวมกิจกรรม และภูมิสัญลักษณกระจายอยู

ตลอดเสนทาง ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ เม่ือมีลักษณะทางกายภาพโดดเดนจะยิ่งเปนท่ีจดจํา และทํา

หนาท่ีสงเสริมกันระหวางองคประกอบกอใหเกิดเปนโครงสรางทางจินตภาพท่ีชัดเจน 

2.2 โครงสรางทางจินตภาพของกลุมชาวตางชาติ 

2.2.1 ชวงความถี่ 50-75% 

- เสนทาง (Paths) จะเห็นไดอยางชัดเจนวา กลุมชาวตางชาติสามารถจดจํา

แมน้ําเจาพระยาไดมากท่ีสุด โดยอาจเปนผลมาจากวิธีการเดินทางมายังยานบางลําพูของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติท่ีนิยมใชการสัญจรทางน้ํามากกวาทางบก 

- เสนขอบ (Edges) เสนขอบของพ้ืนท่ีท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูไดชัดเจน

ท่ีสุดพบวา คือ แมน้ําเจาพระยา  

- ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) พบวากลุมตัวอยางชาวตางชาติใชปอมพระ

สุเมรุในการอางอิงตนเองเขากับพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุด  

 

แผนผังท่ี 14 แสดงองคประกอบทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวตางชาติในชวงความถ่ี 50-75% 
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2.2.2 ชวงความถี่ 25-50% 

- เสนทาง (Paths) พบวากลุมตัวอยางสามารถรับรูเสนทางสัญจรทางบกได

รองลงมา คือ ถนนพระอาทิตย ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรพงษ ถนนขาวสาร และถนนรามบุตรีซ่ึง

เชื่อมตอถึงตรอกโรงไหม  

- เสนขอบ (Edges) คลองรอบกรุงเปนองคประกอบของเสนขอบพ้ืนท่ี ซ่ึง

กลุมตัวอยางสามารถรับรูไดในระดับรองลงมา  

- ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม (Nodes) สถานท่ีรวมกิจกรรมของกลุม

ตัวอยางชาวตางชาติคอนขางกระจุกตัวอยูท่ีบริเวณถนนพระอาทิตย ไดแก สวนสันติชัยปราการและ

ทาเรือพระอาทิตย โดยบริเวณอ่ืน พบวามีเพียงถนนขาวสารเทานั้นท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําได 

 

แผนผังท่ี 15 แสดงองคประกอบทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวตางชาติในชวงความถ่ี 25-50% 

 

2.2.3 ชวงความถี่ 12.5-25% 

- เสนทาง (Paths) องคประกอบของเสนทางท่ีกลุมตัวอยางชาวตางชาติ

สามารถรับรูไดนอยท่ีสุด คือ ถนนสามเสน โดยอาจเปนผลมาจากความตอเนื่องของกิจกรรมและ

สถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงสวนใหญจะตั้งอยูทางฝงทิศใตของคลองรอบกรุง 

- เสนขอบ (Edges) พบวาถนนราชดําเนิน คือ เสนของขอบเขตท่ีกลุม

ตัวอยางสามารถรับรูไดนอยท่ีสุด  
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- ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม (Nodes) จะเห็นไดวาวัดชนะสงคราม

และวัดบวรนิเวศวิหาร เปนท่ีกลุมชาวตางชาติรับรูและจดจําไดนอยท่ีสุดจากการทํากิจกรรม ท้ังนี้อาจ

เปนผลมาจากปจจัยพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ซ่ึงสวนใหญเปนผูนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอ่ืนๆ 

จึงมีประสบการณตอสถานท่ีในเชิงทองเท่ียวเปนหลัก 

- ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) พบวาสะพานพระราม 8 และสะพานนรรัตน

สถานเปนภูมิสัญลักษณท่ีกลุมตัวอยางใชเปนจุดหมายตานอยท่ีสุดภายในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สะพานพระราม 8 ซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถสังเกตไดงายจากระยะไกล แตมีความสับสนและไมแนใจวา

ตั้งอยูภายในขอบเขตของพ้ืนท่ียานบางลําพูหรือไม 

 

แผนผังท่ี 16 แสดงองคประกอบทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวตางชาติในชวงความถ่ี 12.5-25% 

 

หากทําการวิเคราะหแผนท่ีทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวตางชาติในทุกชวง

ความถ่ีรวมกันจะพบวา แมองคประกอบทางจินตภาพท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูและจดจําไดจะไมมี

ความชัดเจนมากนัก อีกท้ังยังกระจายอยูท่ัวไปภายในพ้ืนท่ี แตก็เพียงพอท่ีจะทําใหเกิดเปนโครงสราง

ทางจินตภาพของพ้ืนท่ีได (แผนผังท่ี 17)  
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แผนผังท่ี 17 แสดงโครงสรางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวตางชาติ
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2.3 โครงสรางทางจินตภาพสาธารณะ 

จากแผนท่ีทางจินตภาพของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จะสามารถนําไปสูการวิเคราะหเพ่ือ

หาโครงสรางทางจินตภาพสาธารณะรวมกันระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึง

ขอบเขตของยานบางลําพูท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูไดรวมกัน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดในแต

ละชวงความถ่ีได ดังตอไปนี้ 

2.3.1 ชวงความถี่ 50-75% 

- เสนทาง (Paths) ท้ังกลุมประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ มี

เสนทางท่ีรับรูรวมกันไดอยางชัดเจน ดังนี้คือ ถนนพระสุเมรุซ่ึงเชื่อมตอไปจนถึงบริเวณหนาวัดบวร

นิเวศวิหาร และถนนจักรพงษ ตั้งแตสะพานนรรัตนสถานจนถึงบริเวณยานถนนขาวสาร 

- ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) พบวาปอมพระสุเมรุเปนองคประกอบท่ีท้ัง 2 

กลุมตัวอยาง ใชเปนสถานท่ีอางอิงตนเองเขากับสภาพแวดลอมมากท่ีสุด  

 

แผนผังท่ี 18 แสดงองคประกอบในโครงสรางทางจินตภาพสาธารณะในชวงความถ่ี 50-75% 

 

2.3.2 ชวงความถี่ 25-50% 

- เสนทาง (Paths) เสนทางท่ีท้ัง 2 กลุมตัวอยางสามารถรับรูไดรวมกันใน

ระดับรองลงมา คือ ถนนพระอาทิตยตั้งแตบริเวณปอมพระสุเมรุจนถึงบริเวณใกลกับซอยชนะสงคราม

ท่ีเชื่อมตอไปยังถนนรามบุตรี  
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- เสนขอบ (Edges) พบวาเสนขอบของพ้ืนท่ียานบางลําพูท่ีรับรูไดรวมกัน

ชัดเจนท่ีสุด คือ ฝงริมแมน้ําเจาพระยา เนื่องจากเปนองคประกอบทางธรรมชาติท่ีมีขนาดกวางมาก 

จนสามารถแบงแยกสภาพแวดลอมและกิจกรรมของท้ัง 2 ฝง ใหขาดออกจากกันไดอยางชัดเจน 

- ชุมทางหรือชุมชนท่ีรวมกิจกรรม (Nodes) เห็นไดวาวัดชนะสงครามและ

วัดบวรนิเวศวิหารเปนสถานท่ีรวมกิจกรรมของท้ังกลุมชาวไทยและชาวตางชาติ ถึงแมวาจะมี

วัตถุประสงคในการเขามาใชสถานท่ีแตกตางกัน โดยประชาชนชาวไทยจะเขามาเพ่ือทํากิจกรรมทาง

ศาสนา ในขณะท่ีกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติจะเขามาเพ่ือเยี่ยมชมความสวยงามในเชิงทองเท่ียว 

นอกจากนี้ยังรวมถึงสวนสันติชัยปราการซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเปดโลงเพ่ือพักผอน ออกกําลัง และจุดตัดบริเวณ

สี่แยกบางลําพูท่ีมีตําแหนงสงเสริมมุมมองในการตัดสินใจเลือกเสนทางของกลุมตัวอยางท้ัง 2 อีกดวย 

 

แผนผังท่ี 19 แสดงองคประกอบในโครงสรางทางจินตภาพสาธารณะในชวงความถ่ี 25-50% 

 

2.3.3 ชวงความถี่ 12.5-25% 

- เสนทาง (Paths) พบวาเสนทางท่ีท้ัง 2 กลุมตัวอยางรับรูรวมกันไดนอยท่ีสุด 

คือ ถนนสามเสน ตั้งแตบริเวณสะพานนรรัตนสถานซ่ึงใกลกับท่ีตั้งของตลาดนานา ไปจนถึงบริเวณวัด

สามพระยาซ่ึงเปนท่ีตั้งของชุมชนตางๆ   

- เสนขอบ (Edges) คลองรอบกรุงและถนนราชดําเนิน คือ เสนขอบท่ีกลุม

ตัวอยางสามารถรับรูรวมกันไดนอยท่ีสุดภายในยานบางลําพู 
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- ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) มีสะพานนรรัตนสถานเปนจุดอางอิงในการ

ตัดสินใจเสนทาง โดยตั้งอยูบริเวณใกลกับสี่แยกบางลําพูซ่ึงเปนชุมทางแยกระหวางถนนพระสุเมรุ 

ถนนจักรพงษ และถนนสามเสน 

 

แผนผังท่ี 20 แสดงองคประกอบในโครงสรางทางจินตภาพสาธารณะในชวงความถ่ี 12.5-25% 

เม่ือพิจารณาขอบเขตของโครงสรางทางจินตภาพสาธารณะจะพบวา ขอบเขตยาน

บางลําพูท่ีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติรับรูไดรวมกันนั้น มีระยะครอบคลุมพ้ืนท่ีดังตอไปนี้ คือ ทางฝง

ตะวันตกติดแมน้ําเจาพระยา ทางดานฝงตะวันออกมีขอบเขตสิ้นสุดท่ีถนนราชดําเนิน ท้ังนี้ แมคลอง

รอบกรุงจะเปนองคประกอบหนึ่งท่ีแสดงถึงขอบเขต แตเนื่องจากบริบทท่ีคลายคลึงกัน และความแคบ

ของคลอง จึงทําใหไมสามารถแบงสภาพแวดลอมและความตอเนื่องของกิจกรรมท้ัง 2 ฝงใหขาดออก

จากกันได สงผลใหกลุมตัวอยางสามารถรับรูขอบเขตของยานบางลําพูไดถึงถนนสามเสนบริเวณใกล

กับวัดสามพระยา แมวาความชัดเจนจะลดนอยลงไปบางตามลําดับความเขมขนของกิจกรรม 

เชนเดียวกันกับถนนพระสุเมรุซ่ึงมีขอบเขตสิ้นสุดท่ีดานหนาวัดบวรนิเวศวิหาร และถนนพระอาทิตยท่ี

กลุมตัวอยางสามารถรับรูความเปนขอบเขตไดถึงบริเวณใกลกับตรอกโรงไหมเทานั้น (แผนผังท่ี 21) 

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ความเปนขอบเขตนั้นสามารถรับรูไดจากประสบการณดาน

กิจกรรมท่ีมีตอพ้ืนท่ี โดยในบริเวณท่ีมีความชัดเจนของกิจกรรมมากจะเปนเหมือนศูนยกลางของพ้ืนท่ี

ท่ีถูกจดจําไดมากท่ีสุด แลวขอบเขตทางจินตภาพจะคอยๆเลือนรางลงตามความตอเนื่องของกิจกรรม

และความคุนเคยท่ีมีตอพ้ืนท่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

 

แผนผังท่ี 21 แสดงโครงสรางจินตภาพสาธารณะ 90 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ทัศนคติท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

การท่ีกลุมตัวอยางจดจําหรือรับรูองคประกอบใดๆ นอกเหนือไปจากลักษณะทางกายภาพ

ท่ีสังเกตได จําเปนตองมีการใหคุณคาหรือความหมายในดานอ่ืนๆซ่ึงเปนสิ่งสนับสนุนในการการจดจํา

ดวย โดยในงานวิจัยครั้งนี้ไดสอบถามกลุมตัวอยางถึงทัศนคติในดานความงามและความเปน

เอกลักษณขององคประกอบ เพ่ือจะนําไปสูการวิเคราะหและแสวงหาขอสรุปในการปรับปรุงลักษณะ

ทางกายภาพท่ีเหมาะสมไดตอไป 

3.1 ดานสุนทรียภาพและความงามขององคประกอบ 

3.1.1 กลุมชาวไทย 

จากผลการทําแบบสอบถามจะเห็นวา วัดบวรนิเวศวิหาร ปอมพระสุเมรุ วัด

ชนะสงคราม สวนสันติชัยปราการ กําแพงและประตูเมือง เปนกลุมท่ีมีภาพรวมของทัศนคติดานความ

งามอยูในเกณฑดี (+3.51 ถึง +4.20) ซ่ึงองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยในกลุมรองลงมา ไดแก บานพระ

อาทิตย หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย ถนนสิบสามหาง (+3.34 ถึง +3.04) โดยมี ถนน

ขาวสาร และทาเรือพระอาทิตย เปนองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (+3.00) 

3.1.2 กลุมชาวตางชาติ 

จากทัศนคติในดานความงามของกลุมตัวอยางชาวตางชาติพบวา สวนสันติชัย

ปราการ ปอมพระสุเมรุ กําแพงและประตูเมือง วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดชนะสงคราม เปน

องคประกอบท่ีมีความงามในระดับดีถึงดีมาก (+3.90 ถึง +4.60) องคประกอบซ่ึงมีคาเฉลี่ยระดับ

รองลงมา คือ บานพระอาทิตย ถนนสิบสามหาง หองแถวสองชั้นฯ (+3.20 ถึง +3.07) โดยมี

ความเห็นวา ทาเรือพระอาทิตย และถนนขาวสาร มีความสวยงามนอยท่ีสุด (+3.00 และ +2.83) 

จากการเปรียบเทียบผลทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามจากท้ัง 2 กลุมตัวอยาง 

พบวามีความสอดคลองกันในระดับทัศนคติของกลุมตัวอยางดังนี้คือ สวนสันติชัยปราการ ปอมพระ

สุเมรุ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม กําแพงและประตูเมือง เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางมี

ความเห็นรวมกันวามีความงามอยูในเกณฑดี โดยมีบานพระอาทิตย ถนนสิบสามหาง หองแถวสองชั้น

หัวมุมถนนพระอาทิตย ทาเรือพระอาทิตย และถนนขาวสาร เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางมีคา

ทัศนคติดานความงามโดยเฉลี่ยคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถนน

ขาวสาร และทาเรือพระอาทิตย ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํามากท่ีสุดรวมกัน (ตารางท่ี 15) 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาลักษณะทางกายภาพขององคประกอบท่ีกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มี

ความเห็นวาสวยงาม จะพบวาเปนองคประกอบท่ีมีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงคุณคาทางประวัติศาสตร

อยางชัดเจน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนของ

สภาพแวดลอมในดานสุนทรียภาพและความงามของกลุมตัวอยาง 

 

3.2 ดานความเปนเอกลักษณขององคประกอบ 

3.2.1 กลุมชาวไทย 

จากผลการประเมินทัศนคติดานความเปนเอกลักษณในกลุมตัวอยางชาวไทย

พบวา ปอมพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม ถนนขาวสาร สวนสันติชัยปราการ กําแพง

และประตูเมือง เปนองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีถึงดีมาก (+3.50 ถึง +4.34) โดยมี ทาเรือ

พระอาทิตย บานพระอาทิตย หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย  และถนนสิบสามหาง เปน

องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยคอนขางต่ํา (+3.21 ถึง +3.36)  

3.2.2 กลุมชาวตางชาติ 

ผลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางชาวตางชาติปรากฏวา ปอมพระสุเมรุ 

สวนสันติชัยปราการ กําแพงและประตูเมือง วัดชนะสงคราม วัดบวรนิเวศวิหาร และถนนขาวสาร เปน

องคประกอบท่ีมีความเปนเอกลักษณอยูในเกณฑดีถึงดีมาก (+3.47 ถึง +4.40) โดยพบวา

องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับรองลงมา (+3.27 ถึง +2.90) ไดแก หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระ

อาทิตย บานพระอาทิตย ทาเรือพระอาทิตย และถนนสิบสามหาง ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุดเม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ 

ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode

วัดบวรนิเวศวิหาร 4.20 4 สวนสันติชัยปราการ 4.60 5

ปอมพระสุเมรุ 4.00 4 ปอมพระสุเมรุ 4.33 4

วัดชนะสงคราม 3.87 4 กําแพงและประตูเมือง 4.07 4

สวนสันติชัยปราการ 3.84 4 วัดบวรนิเวศวิหาร 4.00 4

กําแพงและประตูเมือง 3.51 4 วัดชนะสงคราม 3.90 4

บานพระอาทิตย 3.34 3 บานพระอาทิตย 3.20 4

หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.23 3 ถนนสิบสามหาง 3.20 4

ถนนสิบสามหาง 3.04 3 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.07 3

ถนนขาวสาร 3.00 3 ทาเรือพระอาทิตย 3.00 2

ทาเรือพระอาทิตย 3.00 3 ถนนขาวสาร 2.83 2

กลุมชาวตางชาติ

ความสวยงามขององคประกอบ

กลุมชาวไทยกลุมชาวไทย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เม่ือพิจารณาผลจากการตอบแบบสอบถามของท้ัง 2 กลุมตัวอยาง จะเห็นไดวามี

ความสอดคลองของกลุมองคประกอบในแตละชวงคาเฉลี่ย ท่ีสังเกตไดอยางชัดเจนคือ ปอมพระสุเมรุ 

ซ่ึงกลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาเปนองคประกอบท่ีมีเอกลักษณมากท่ีสุด รองลงมาคือ สวนสันติ

ชัยปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม ถนนขาวสาร กําแพงและประตูเมือง ซ่ึงมีทาเรือพระ

อาทิตย หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย บานพระอาทิตย และถนนสิบสามหาง เปนกลุมของ

องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยดานเอกลักษณคอนขางต่ํา โดยพบวาถนนสิบสามหางเปนองคประกอบท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดรวมกันของท้ัง 2 กลุมตัวอยาง (ตารางท่ี 16) 

 

ตารางท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนของ

สภาพแวดลอมในดานความเปนเอกลักษณของกลุมตัวอยาง 

 

จากผลการตอบแบบสอบถามในการประเมินทัศนคติของกลุมตัวอยางจะพบวา กลุมชาว

ไทยและชาวตางชาติ มีทัศนคติดานความงามและความเปนเอกลักษณตอองคประกอบทางกายภาพ

ในยานบางลําพูท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงยังมีแนวโนมท่ีจะสัมพันธกับลักษณะทาง

กายภาพขององคประกอบท่ีเปนท่ีจดจําในแตละกลุมตัวอยางอีกดวย (ตารางท่ี 17 และ 18)  

ดังนั้น หากนําผลจากแบบสอบถามดานการประเมินทัศนคติ มาวิเคราะหรวมกับผัง

โครงสรางทางจินตภาพของพ้ืนท่ีบางลําพู อาจจะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีเปนสวนสนับสนุนจินตภาพ 

หรือแสดงถึงขอบกพรองของพ้ืนท่ี ซ่ึงเกิดจากความขัดแยงของทัศนคติ ท่ีกลุมตัวอยางมีตอ

องคประกอบในโครงสรางทางจินตภาพ โดยจะนําไปสูขอสรุปเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กายภาพของพ้ืนท่ีไดตอไป 

ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode

ปอมพระสุเมรุ 4.34 5 ปอมพระสุเมรุ 4.40 5

วัดบวรนิเวศวิหาร 4.04 4 สวนสันติชัยปราการ 4.10 4

วัดชนะสงคราม 3.96 4 กําแพงและประตูเมือง 3.93 4

ถนนขาวสาร 3.93 5 วัดชนะสงคราม 3.77 4

สวนสันติชัยปราการ 3.86 4 วัดบวรนิเวศวิหาร 3.63 3

กําแพงและประตูเมือง 3.50 4 ถนนขาวสาร 3.47 3

ทาเรือพระอาทิตย 3.36 4 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.27 3

บานพระอาทิตย 3.24 3 บานพระอาทิตย 3.13 3

หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.21 3 ทาเรือพระอาทิตย 3.10 3

ถนนสิบสามหาง 3.21 3 ถนนสิบสามหาง 2.90 3

กลุมชาวตางชาติ

ความเปนเอกลักษณขององคประกอบ

กลุมชาวไทย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 

 
 

 

 

ตารางท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนของสภาพแวดลอมของกลุมตัวอยางชาวไทย ท้ังดานการจดจํา 

สุนทรียภาพความสวยงาม และความเปนเอกลักษณขององคประกอบ 

ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode

ถนนขาวสาร 4.30 5 วัดบวรนิเวศวิหาร 4.20 4 ปอมพระสุเมรุ 4.34 5

ปอมพระสุเมรุ 4.11 5 ปอมพระสุเมรุ 4.00 4 วัดบวรนิเวศวิหาร 4.04 4

วัดบวรนิเวศวิหาร 4.01 5 วัดชนะสงคราม 3.87 4 วัดชนะสงคราม 3.96 4

วัดชนะสงคราม 3.94 5 สวนสันติชัยปราการ 3.84 4 ถนนขาวสาร 3.93 5

สวนสันติชัยปราการ 3.89 4 กําแพงและประตูเมือง 3.51 4 สวนสันติชัยปราการ 3.86 4

ทาเรือพระอาทิตย 3.66 4 บานพระอาทิตย 3.34 3 กําแพงและประตูเมือง 3.50 4

บานพระอาทิตย 3.26 3 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.23 3 ทาเรือพระอาทิตย 3.36 4

กําแพงและประตูเมือง 3.21 3 ถนนสิบสามหาง 3.04 3 บานพระอาทิตย 3.24 3

ถนนสิบสามหาง 3.17 3 ถนนขาวสาร 3.00 3 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.21 3

หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.16 3 ทาเรือพระอาทิตย 3.00 3 ถนนสิบสามหาง 3.21 3

ความเปนเอกลักษณขององคประกอบความสวยงามขององคประกอบ

การประเมินองคประกอบทางกายภาพซึ่งเปนตัวแทนของสภาพแวดลอมยานบางลําพูของกลุมตัวอยางชาวไทย

การจดจําองคประกอบ

94 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

 

 

ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลการประเมินองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปนตัวแทนของสภาพแวดลอมยานบางลําพูของกลุมตัวอยางชาวตางชาติ ท้ัง

ดานการจดจํา สุนทรียภาพความสวยงาม และความเปนเอกลักษณขององคประกอบ

ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode ชื่อองคประกอบ Mean Mode

สวนสันติชัยปราการ 4.43 5 สวนสันติชัยปราการ 4.60 5 ปอมพระสุเมรุ 4.40 5

ถนนขาวสาร 4.17 5 ปอมพระสุเมรุ 4.33 4 สวนสันติชัยปราการ 4.10 4

ปอมพระสุเมรุ 4.07 5 กําแพงและประตูเมือง 4.07 4 กําแพงและประตูเมือง 3.93 4

วัดชนะสงคราม 3.43 3 วัดบวรนิเวศวิหาร 4.00 4 วัดชนะสงคราม 3.77 4

กําแพงและประตูเมือง 3.37 4 วัดชนะสงคราม 3.90 4 วัดบวรนิเวศวิหาร 3.63 3

วัดบวรนิเวศวิหาร 3.27 4 บานพระอาทิตย 3.20 4 ถนนขาวสาร 3.47 3

ถนนสิบสามหาง 3.13 3 ถนนสิบสามหาง 3.20 4 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.27 3

ทาเรือพระอาทิตย 3.00 2 หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 3.07 3 บานพระอาทิตย 3.13 3

หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 2.53 2 ทาเรือพระอาทิตย 3.00 2 ทาเรือพระอาทิตย 3.10 3

บานพระอาทิตย 2.30 1 ถนนขาวสาร 2.83 2 ถนนสิบสามหาง 2.90 3

การประเมินองคประกอบทางกายภาพซึ่งเปนตัวแทนของสภาพแวดลอมยานบางลําพูของกลุมตัวอยางชาวตางชาติ

การจดจําองคประกอบ ความสวยงามขององคประกอบ ความเปนเอกลักษณขององคประกอบ
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4. ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดในโครงสรางทางจินตภาพกับทัศนคติดาน

สุนทรียภาพความงามและความเปนเอกลักษณขององคประกอบ 

เนื่องจากจินตภาพของสภาพแวดลอมเกิดข้ึนจากการประกอบกันของปจจัยท้ังดานการ

จดจํา สุนทรียภาพความงาม และความเปนเอกลักษณ ซ่ึงหากองคประกอบนั้นมีคุณลักษณะของ

ปจจัยท่ีสอดคลองกัน ก็มีแนวโนมท่ีจะสงเสริมใหโครงสรางของพ้ืนท่ีชัดเจนมากข้ึน ทําใหเกิดการรับรู

และจดจําไดงาย จนสามารถกลายเปนยานท่ีมีเอกลักษณอีกดวย แตในขณะเดียวกัน หากคุณลักษณะ

ของปจจัยมีความขัดแยงกัน อาจเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงปญหาทางจินตภาพของพ้ืนท่ี 

ดังนั้น จึงทําการเปรียบเทียบความสัมพันธของปจจัยดานการจดจําและทัศนคติท่ีมีตอ

สภาพแวดลอม รวมกับแบบสอบถามในสวนการวาดแผนท่ีทางจินตภาพ ซ่ึงไดจากการทํา

แบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม คือ ชาวไทยและชาวตางชาติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดในโครงสรางทางจินตภาพกับทัศนคติ

ดานสุนทรียภาพความงามขององคประกอบ 

4.1.1 กลุมชาวไทย 

จากการวิเคราะหโครงสรางทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวไทยรวมกับผล

จากแบบทดสอบสวนการประเมินทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามจะเห็นไดวา มีองคประกอบท่ีมี

ความสอดคลองของปจจัยดานการจดจําและความสวยงามดังนี้ คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะ

สงคราม ปอมพระสุเมรุ  และสวนสันติชัยปราการ เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดี

และมีความเห็นวาเปนองคประกอบท่ีมีความสวยงาม โดยท่ีหองแถวสองชั้นถนนพระอาทิตย บานพระ

อาทิตย และทาเรือพระอาทิตย เปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางจดจําไดไมดีนักและมีความงามอยูใน

ระดับต่ํา  

นอกจากนี้พบวามีองคประกอบท่ีมีความขัดแยงกันระหวางปจจัยดานการ

จดจําและความสวยงามดังตอไปนี้ คือ ถนนขาวสารเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางจดจําไดดีแตมี

ความเห็นวามีความสวยงามอยูในระดับต่ํามาก ในขณะท่ีกําแพงและประตูเมืองมีความสวยงามอยูใน

ระดับท่ีดีแตกลับไมเปนท่ีจดจํา ยิ่งเม่ือพิจารณาจากแผนท่ีโครงสรางทางจินตภาพของกลุมตัวอยางจะ

เห็นไดวาตําแหนงขององคประกอบไมปรากฏอยูในแผนท่ีเลย อีกท้ังยังพบวากลุมตัวอยางจะจดจํา

ถนนสิบสามหางไดคอนขางดีเม่ือทําการทดสอบโดยการเขียนแผนท่ี แตเม่ือทดสอบดวยการประเมิน

จากรูปภาพจะเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางจดจําไดไมดีนัก รวมถึงยังมีความสวยงามอยูในระดับ

ต่ําอีกดวย (แผนผังท่ี 22) 
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4.1.2 กลุมชาวตางชาติ 

จากการวิเคราะหแผนท่ีทางจินตภาพของกลุมตัวอยางชาวตางชาติรวมกับผล

จากแบบทดสอบสวนการประเมินทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามจะพบวาวา มีองคประกอบท่ีมี

ความสอดคลองระหวางปจจัยดานการจดจําและความสวยงาม ดังตอไปนี้ สวนสันติชัยปราการ และ

ปอมพระสุเมรุเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดีและมีความเห็นวาเปนองคประกอบท่ี

มีความสวยงาม โดยมีบานพระอาทิตย ถนนสิบสามหาง และหองแถวสองชั้นถนนสิบสามหางเปน

องคประกอบท่ีไมสวยงาม ซ่ึงจะเห็นไดวาไมปรากฏอยูในแผนท่ีทางจินตภาพของกลุมตัวอยางเลย  

ท้ังนี้ พบวามีองคประกอบท่ีมีความขัดแยงกันของปจจัยดานการจดจําและ

ความสวยงามดังนี้ คือ ถนนขาวสารและทาเรือพระอาทิตยเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถ

จดจําไดดีจากการวาดแผนท่ี แตมีความเห็นวาลักษณะทางกายภาพไมสวยงาม ในขณะท่ีกําแพงและ

ประตูเมืองซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีคาทัศนคติดานความงามอยูในระดับดี กลับพบวาเปนองคประกอบ

ท่ีกลุมตัวอยางไมสามารถจดจําไดเลยจากการทดสอบโดยวิธีวาดแผนท่ีทางจินตภาพ เชนเดียวกันกับ

วัดชนะสงครามและวัดบวรนิเวศวิหารท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาเปนสถานท่ีท่ีมีความสวยงามคอนขางมาก 

แตไมสามารถจดจําหรือระบุตําแหนงท่ีตั้งไดอยางชัดเจนนัก (แผนผังท่ี 23) 

จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดในโครงสรางทางจินต

ภาพกับทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามขององคประกอบในกลุมตัวอยางท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติ มีขอสังเกตไดดังนี้ คือ กําแพงและประตูเมือง เปนองคประกอบท่ีท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติมีความเห็นวาสวยงาม แตไมสามารถจดจําไดจากการทดสอบโดยการวาดแผนท่ี ในขณะท่ี

ถนนขาวสารเปนองคประกอบท่ีท้ัง 2 กลุมตัวอยางสามารถจดจําไดรวมกัน แมวาลักษณะทาง

กายภาพจะไมมีสวยงามก็ตาม ท้ังนี้ยังพบวาในกลุมชาวตางชาติจดจําวัดชนะสงครามและวัดบวรนิเวศ

ไดไมชัดเจนนักแตมีความเห็นวาเปนองคประกอบท่ีสวยงาม โดยท่ีสามารถจดจําทาเรือไดชัดเจน 

แมวาลักษณะทางกายภาพจะไมสวยงามก็ตาม 

 

4.2 ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดในโครงสรางทางจินตภาพกับทัศนคติ

ดานความเปนเอกลักษณขององคประกอบ 

4.2.1 กลุมชาวไทย 

จากผลการประเมินทัศนคติพบวา กลุมตัวอยางชาวไทยมีทัศนคติดานความ

เปนเอกลักษณตอองคประกอบทางกายภาพใกลเคียงกับทัศนคติดานความสุนทรียภาพความงาม โดย

มีองคประกอบท่ีมีคาทัศนคติอยูในระดับสูง ไดแก ปอมพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม 

ถนนขาวสาร สวนสันติชัยปราการ กําแพงและประตูเมือง เม่ือซอนทับตําแหนงขององคประกอบ

เหลานี้ลงในแผนท่ีทางจินตภาพจะพบวา คอนขางสอดคลองกับระดับของการรับรูและจดจํา
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องคประกอบ ท้ังนี้พบวามีเพียงกําแพงและประตูเมืองเทานั้นท่ีมีความขัดแยงของผลขอมูล โดยเปน

สถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางไมสามารถจดจําไดจากการทําแบบสอบถามดวยวิธีการวาดแผนท่ี แตมี

ความเห็นวามีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ียานบางลําพู (แผนผังท่ี 24) 

4.2.2 กลุมชาวตางชาติ 

เม่ือนําผลจากการประเมินทัศนคติของชาวตางชาติดานความเปนเอกลักษณ

ขององคประกอบมาพิจารณารวมกับแผนท่ีทางจินตภาพจะพบวามีความสอดคลองกันระหวางปจจัย

ดานการจดจําและความเปนเอกลักษณในกลุมขององคประกอบดังตอไปนี้ คือ ปอมพระสุเมรุ สวน

สันติชัยปราการ และถนนขาวสารเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดในระดับดี และมี

ความเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี โดยมีหองแถวสองชั้นถนนพระอาทิตย บานพระอาทิตย และถนนสิบ

สามหางเปนองคประกอบท่ีเห็นวาไมมีเอกลักษณและไมปรากฏอยูในแผนท่ีทางจินตภาพเลย  

นอกจากนี้ยังพบวา มีกลุมขององคประกอบท่ีไมสอดคลองกันจากผลของ

แบบสอบถามท้ัง 2 สวน คือ กลุมชาวตางชาติไมสามารถจดจําไดถึงตําแหนงของกําแพงและประตู

เมือง แตเห็นวามีลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ีได เชนเดียวกันกับวัดชนะ

สงครามและวัดบวรนิเวศวิหารเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางจดจําตําแหนงไดไมชัดเจนนัก แตมี

ลักษณะทางกายภาพท่ีแสดงออกถึงความเปนประวัติศาสตร ซ่ึงตรงขามกับทาเรือพระอาทิตยท่ีกลุม

ตัวอยางสามารถจดจําตําแหนงไดดีจากการทดสอบดวยการวาดแผนท่ี แตมีคาเฉลี่ยของทัศนคติดาน

ความเปนเอกลักษณอยูในระดับต่ํามาก (แผนผังท่ี 25) 

จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดในโครงสรางทางจินต

ภาพกับทัศนคติดานความเปนเอกลักษณขององคประกอบในกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวามี

ขอสังเกตไดดังนี้ คือ กําแพงและประตูเมืองเปนองคประกอบท่ีชาวไทยและชาวตางชาติมีความเห็น

รวมกันวาเปนเอกลักษณ โดยท่ีกลุมชาวตางชาติอาจจะจดจําวัดบวรนิเวศหรือวัดชนะสงครามไดไม

ชัดเจนนักแตก็เห็นวามีความเอกลักษณ โดยท่ีทาเรือพระอาทิตยซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดีจาก

การวาดแผนท่ีกลับมีลักษณะทางกายภาพท่ีไมสื่อถึงความเปนเอกลักษณ 

 

4.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดในโครงสรางทางจินตภาพกับทัศนคติ

ดานสุนทรียภาพความงามและความเปนเอกลักษณขององคประกอบ 

4.3.1 กลุมชาวไทย 

จากผลการประเมินทัศนคติของกลุมตัวอยางชาวไทยท้ังดานสุนทรียภาพความ

งามและความเปนเอกลักษณพบวา ทัศนคติ 2 ดาน มีความสอดคลองกัน โดยมีเพียงถนนขาวสารท่ี

กลุมตัวอยางมีความเห็นวาเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ีโดยท่ีไมมีความสวยงาม และเม่ือนํามาพิจารณา

รวมกับแผนท่ีทางจินตภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงการจดจําองคประกอบ ผลปรากฏวาถนนขาวสารเปน
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องคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดีและมีความเห็นวาเปนเอกลักษณ แตมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีไมสวยงาม ในขณะกําแพงและประตูเมืองเปนองคประกอบท่ีมีท้ังความสวยงามและความ

เปนเอกลักษณ แตกลับไมปรากฏอยูในแผนท่ีทางจินตภาพเลย นอกจากนี้ ยังพบวาถนนสิบสามหาง 

ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดคอนขางดีจากการทดสอบดวยวิธีการวาดแผนท่ี 

แตมีลักษณะทางกายภาพท่ีไมสวยงามและไมมีความเปนเอกลักษณ (แผนผังท่ี 26) 

4.3.2 กลุมชาวตางชาติ 

ผลการประเมินทัศนคติของกลุมตัวอยางชาวตางชาติท้ัง 2 ดาน พบวามีความ

ใกลเคียงกับทัศนคติของกลุมตัวอยางชาวไทย กลาวคือถนนขาวสารเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยาง

เห็นวามีความเปนเอกลักษณแตไมมีความสวยงาม ท้ังนี้เม่ือนํามาพิจารณารวมกับแผนท่ีทางจินตภาพ 

ผลปรากฏวาถนนขาวสารเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดีและมีความเปน

เอกลักษณ แมจะมีความเห็นวาเปนองคประกอบท่ีไมมีความสวยงาม โดยท่ีกําแพงและประตูเมืองเปน

องคประกอบท่ีมีท้ังความสวยงามและความเปนเอกลักษณ แตกลุมตัวอยางไมสามารถจดจําไดเม่ือทํา

การทดสอบดวยวิธีการวาดแผนท่ี เชนเดียวกันกับวัดชนะสงครามและวัดบวรนิเวศวิหารท่ีกลุม

ตัวอยางสามารถจดจําตําแหนงไดไมชัดเจนนัก นอกจากนี้ยังพบวาทาเรือพระอาทิตยท่ีเปนทางสัญจร

หลักและกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดจากการวาดแผนท่ีแตมีความเห็นวาไมสวยงามและไมมีความ

เปนเอกลักษณ (แผนผังท่ี 27) 

 

จากผลของการวิเคราะหนี้ จะแสดงใหเห็นไดถึงองคประกอบท่ีเปนสวนสนับสนุนใน

โครงสรางทางจินตภาพ และทําใหทราบถึงขอขัดแยงของปจจัยท่ีจะสะทอนใหเห็นขอบกพรองทาง

จินตภาพของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงลักษณะทางกายภาพภายใน

ยานบางลําพูใหเหมาะสมแกกลุมผูใชงานตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผังท่ี 23 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดในโครงสรางทางจินตภาพกับทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามของกลุมชาวตางชาติ 

101 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 7 

สรุปผลวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงคหลักในการทําวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาถึงการรับรูและจดจําสภาพแวดลอมกลุม

ผูใชงานท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นถึงขอแตกตาง รวมถึงชี้ใหเห็นอุปสรรคและ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีในปจจุบัน ซ่ึงจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงลักษณะทาง

กายภาพของยานบางลําพูท่ีเหมาะสมตอไป ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ความแตกตางในการรับรูและจดจําองคประกอบทางกายภาพระหวางประชาชน

ชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ในการทําการทดสอบการรับรูและจดจําองคประกอบทางกายภาพ ใชวิธีการเก็บ

ขอมูล 3 วิธี โดยการวาดแผนท่ีทางจินตภาพ การเขียนชื่องประกอบทางจินตภาพ และการประเมิน

ทัศนคติดานการจดจําจากองคประกอบซ่ึงเปนตัวแทนสภาพแวดลอม ผลการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามปรากฏวา กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม คือ กลุมประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ มีการรับรูและจดจําองคประกอบภายในยานบางลําพูท่ีคอนขางแตกตางกันเล็กนอย โดย

มีองคประกอบทางกายภาพ 2 แหง ท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูและจดจําไดรวมกันในระดับดีมาก คือ 

ถนนขาวสารและปอมพระสุเมรุ ท้ังนี้สามารถแยกสรุปไดเปนประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  

1.1.1 ในการทําแบบทดสอบการวาดแผนท่ีทางจินตภาพ พบวากลุมตัวอยาง

ชาวตางชาติมีแนวโนมท่ีจะจดจําเสนทางไดมากกวาองคประกอบท่ีเปนสถานท่ี ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก

ความคุนเคยในการอานแผนท่ีเม่ือเขามาทองเท่ียวในยานบางลําพู ในขณะท่ีกลุมชาวไทยมีการจดจํา

องคประกอบประเภทตางๆเปนสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน  

1.1.2 ในการทําแบบทดสอบการเขียนชื่อองคประกอบทางจินตภาพ พบวากลุม

ตัวอยางชาวตางชาติมีคาเฉลี่ยของการกลาวถึงองคประกอบอยูในระดับต่ําเกือบท้ังหมด โดยเปนความ

คลาดเคลื่อนซ่ึงมีผลมาจากขอจํากัดทางดานภาษา 

1.1.3 กลุมตัวอยางชาวไทยมีแนวโนมท่ีจะจดจําวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดชนะ

สงครามไดดีกวากลุมชาวตางชาติ ในขณะท่ีกลุมชาวตางชาติสามารถจดจําสวนสันติชัยปราการได

ชัดเจนกวากลุมชาวไทย ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากปจจัยดานประสบการณท่ีมีตอสถานท่ีซ่ึงแตกตางกัน

ไปในแตละกลุมตัวอยาง  
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1.1.4 กลุมชาวตางชาติมีแนวโนมท่ีจะจดจําสภาพแวดลอมดวยการอางอิงตนเองกับ

องคประกอบซ่ึงมีขนาดใหญเปนท่ีสังเกตและหมายตาไดงาย อาทิเชน สะพานพระราม 8 และแมน้ํา

เจาพระยา เปนตน โดยท่ีกลุมชาวไทยมักจะจดจําองคประกอบไดจากหนาท่ีหรือประโยชนใชสอยทาง

กิจกรรมเปนหลัก 

จากการวิเคราะหผลจากแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา องคประกอบทาง

กายภาพท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูไดรวมกันนั้น นอกเหนือไปจากคุณสมบัติความโดดเดนดาน

กายภาพหรือกิจกรรมท่ีสังเกตไดแลว ยังจําเปนตองมีบทบาทหนาท่ีซ่ึงสอดคลองกับโครงสรางของ

พ้ืนท่ีดวย จึงจะทําใหองคประกอบนั้นสามารถเปนท่ีรับรูและจดจําไดงายมากยิ่งข้ึน 

1.2 ความแตกตางในการรับรูขอบเขตทางจินตภาพของพ้ืนท่ีระหวางประชาชนชาว

ไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ในการสอบถามถึงการรับรูขอบเขตทางจินตภาพของกลุมตัวอยาง ไดใชวิธีการ

วิเคราะหผลจากการทําแบบสอบถามสวนการวาดแผนท่ีจะเห็นไดวา ขอบเขตทางจินตภาพท่ีกลุม

ตัวอยางท้ัง 2 กลุม สามารถรับรูไดมีความใกลเคียงกัน โดยแผนท่ีทางจินตภาพของกลุมชาวไทยมี

องคประกอบทางจินตภาพท้ัง 5 ประเภท ประสานกันเปนกลุม  ทําใหเกิดเปนโครงสรางทางจินตภาพ

ท่ีชัดเจน ในขณะท่ีแผนท่ีทางจินตภาพของชาวตางชาติคอนขางจะมีลักษณะการกระจายตัวของ

องคประกอบภายในแผนท่ี และมีความชัดเจนขององคประกอบนอยกวากลุมตัวอยางชาวไทยแตก็

เพียงพอท่ีจะทําใหเกิดเปนโครงสรางทางจินตภาพของพ้ืนท่ีได 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาโครงสรางทางจินตภาพสาธารณะจะพบวา ขอบเขตทางจินต

ภาพของพ้ืนท่ียานบางลําพูท่ีกลุมตัวอยางรับรูรวมกันได มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีดังตอไปนี้ คือ 

ทางฝงตะวันตกมีขอบเขตสิ้นสุดท่ีแมน้ําเจาพระยา ทางดานฝงตะวันออกบริเวณท่ีตอเนื่องกับถนน

ตะนาวสิ้นสุดท่ีถนนราชดําเนิน โดยพบวาทางดานทิศเหนือกลุมตัวอยางสามารถรับรูขอบเขตของยาน

บางลําพูตอเนื่องไปจนถึงถนนสามเสนบริเวณใกลกับวัดสามพระยาซ่ึงเปนบริเวณท่ีตั้งของชุมชน 

เชนเดียวกับถนนพระสุเมรุซ่ึงมีขอบเขตสิ้นสุดท่ีดานหนาวัดบวร และถนนพระอาทิตยท่ีกลุมตัวอยาง

สามารถรับรูความเปนขอบเขตไดถึงบริเวณใกลกับตรอกโรงไหมเทานั้น  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา นอกเหนือไปจากองคประกอบทางกายภาพ ซ่ึงมี

คุณสมบัติในการขวางก้ันความตอเนื่องของสภาพแวดลอมแลว ขอบเขตทางจินตภาพยังสามารถรับรู

ไดจากประสบการณดานกิจกรรมท่ีมีตอพ้ืนท่ี โดยบริเวณศูนยกลางท่ีเกิดความกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ

มักจะเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกจดจําไดมากท่ีสุด แลวจะคอยๆเลือนรางลงไปตามความความตอเนื่องของ

กิจกรรมซ่ึงมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ี ท้ังนี้ จากในแผนท่ีทางจินตภาพสาธารณะจะพบวา มีความชัดเจน

มากท่ีสุดท่ีบริเวณยานถนนจักรพงษและถนนพระสุเมรุ เนื่องจากมีสถานท่ีและจุดตัดของเสนทางท่ี
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กอใหเกิดกิจกรรมกระจายอยูตามเสนทางเปนจํานวนมาก โดยท่ีความชัดเจนจะลดลงท่ีบริเวณถนน

พระอาทิตยและถนนสามเสน ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณท่ีไกลออกไปและมีองคประกอบท่ีชวยสงเสริมใหเกิด

กิจกรรมคอนขางนอย 

1.3 ความแตกตางของทัศนคติท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพระหวางประชาชน

ชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

จากการทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินทัศนคติตอองคประกอบทางกายภาพซ่ึงเปน

ตัวแทนสภาพแวดลอมของ 2 กลุมตัวอยาง ท้ังประชาชนชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

สามารถแยกสรุปไดเปน 2 หัวขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.3.1 ทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามขององคประกอบ 

ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามการประเมินทัศนคติดานสุนทรียภาพของท้ัง 

2 กลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางชาวไทยและชาวตางชาติมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้คือ 

สวนสันติชัยปราการ ปอมพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม กําแพงและประตูเมือง เปน

องคประกอบท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติรวมกันวามีความงามอยูในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากมีลักษณะ

ทางกายท่ีเห็นไดชัดวาเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ในขณะท่ีมีบานพระอาทิตย ถนนสิบสาม

หาง หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย ทาเรือพระอาทิตย และถนนขาวสาร เปนองคประกอบท่ี

กลุมตัวอยางมีคาทัศนคติดานความงามเฉลี่ยคอนขางต่ํา เพราะแมวาจะเปนองคประกอบท่ีมี

ความสัมพันธกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร แตดวยลักษณะทางกายภาพท่ีสังเกตไดไมเดนชัดนัก 

เนื่องจากถูกบดบังดวยปาย อุปกรณประกอบถนน หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนทางเทา 

1.3.2 ทัศนคติดานความเปนเอกลักษณขององคประกอบ 

จากการวิ เคราะหผลจากแบบสอบถามดานความเปนเอกลักษณของ

องคประกอบ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มีทัศนคติท่ีสอดคลองกัน ดังนี้คือ ปอมพระสุเมรุ

เปนสถานท่ีท่ีชาวไทยและชาวตางชาติมีความเห็นรวมกันวาโดดเดนเปนเอกลักษณมากท่ีสุด เนื่องจาก

มีรูปแบบของอาคารท่ีแสดงออกถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของพ้ืนท่ี และมีลักษณะทางกายภาพ

ท่ีสามารถสังเกตไดงาย รองลงมาคือ สวนสันติชัยปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม ถนน

ขาวสาร กําแพงและประตูเมือง โดยมี ทาเรือพระอาทิตย หองแถวสองชั้นหัวมุมถนนพระอาทิตย 

บานพระอาทิตย และถนนสิบสามหางเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความเปน

เอกลักษณในระดับท่ีคอนขางต่ํา  

ท้ังนี้ พบวากลุมตัวอยางท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ มีทัศนคติท่ีสอดคลองกัน

วา ถนนขาวสารเปนองคประกอบท่ีมีความเปนเอกลักษณ ซ่ึงเปนผลมาจากลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีท่ี

เกิดข้ึนเพ่ือรองรับรับกิจกรรมของกลุมชาวตางชาติซ่ึงมีความสมํ่าเสมอตลอดเสนถนน แมจะพบวาเปน
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ลักษณะทางกายภาพท่ีไมเปนระเบียบสวยงาม แตก็เปนคุณลักษณะท่ีสงเสริมใหถนนขาวสารมีความ

แตกตางออกไปจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆอยางชัดเจน 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปผลจากการเปรียบเทียบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 

กลุม ในสวนการประเมินทัศนคติทางสภาพแวดลอม ไดดังนี้ 

- องคประกอบท่ีมีคุณลักษณะทางกายภาพท่ีแตกตางออกไปจากสภาพแวดลอม

ขางเคียงอยางชัดเจน หรือมีความตอเนื่องของกิจกรรมซ่ึงแสดงปฏิสัมพันธระหวางคนกับพ้ืนท่ี มี

แนวโนมท่ีจะเปนองคประกอบท่ีถูกรับรูและจดจําไดจากกลุมผูใชงานในพ้ืนท่ี 

- องคประกอบท่ีเปนท่ีรับรูและจดจําไดมีแนวโนมท่ีสามารถจะเปนองคประกอบท่ี

เปนเอกลักษณได แมปราศจากสุนทรียภาพความงาม 

- องคประกอบท่ีมีสุนทรียภาพความงาม มักเปนอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ี

มีความโดดเดน และสังเกตไดชัดจากภาพนอกวาเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร หรือพ้ืนท่ีเปด

โลงท่ีมีมิติของความเปนธรรมชาติ 

 

2. สรุปปญหาและอุปสรรคทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา 

ภาพรวมของยานบางลําพูมีโครงสรางทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการจดจํา โดยมีสถานท่ีและ

ศูนยรวมกิจกรรมตางๆกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี ซ่ึงเชื่อมโยงกันเปนโครงขายดวยเสนทางการสัญจรสาย

หลักท่ีมีจุดตัดกันเปนแนวตั้งฉากหลายจุด ผูใชงานจึงสามารถอางอิงตนเองกับสภาพแวดลอมไดไม

ยากนัก ท้ังนี้ เม่ือสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามจะพบวา ความคลายคลึงกันของกิจกรรม

ภายในพ้ืนท่ีและมีตรอกซอกซอยท่ีเชื่อมตอกันในพ้ืนท่ีคอนขางมากจนอาจทําใหเกิดความสับสนได 

นอกจากนี้ยังมีกลุมอาคาร ปายโฆษณา และรานคาแผงลอยตางๆท่ีสรางข้ึนบดบังมุมมอง ทําใหขาด

ความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย  

นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีจดจําไดจากการวาดแผนท่ี

ทางจินตภาพรวมกับทัศนคติดานสุนทรียภาพความงามและความเปนเอกลักษณจากกลุมตัวอยางท้ัง

ชาวไทยและชาวตางชาติ จะแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองและอุปสรรคทางสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน

ภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นปญหาโดยแยกตามกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

2.1 ปญหาทางจินตภาพท่ีมีรวมกันใน 2 กลุมตัวอยาง 

จากผลการวิเคราะหแผนท่ีทางจินตภาพรรวมกับทัศนคติดานความสวยงามและความ

เปนเอกลักษณใน 2 กลุมตัวอยาง พบวามีความขัดแยงของขอมูลซ่ึงปรากฏในแผนท่ีทางจินตภาพ

ตรงกัน 2 ตําแหนง ดังตอไปนี้คือ 

- ถนนขาวสาร เปนองคประกอบท่ีมีความโดดเดนของกิจกรรมทําใหกลุมตัวอยาง

สามารถจดจําไดเปนอยางดีจนกลายเปนเอกลักษณหนึ่งของพ้ืนท่ียานบางลําพู แตในขณะเดียวกัน
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พบวาการขยายตัวของกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีนี้มีคอนขางสูง ทําใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย จึง

มีคาทัศนคติในดานสุนทรียภาพความงามคอนขางต่ํา 

- กําแพงและประตูเมือง เปนองคประกอบท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีมีความสวยงาม

และเปนเอกลักษณ แตพบวากลุมตัวอยางไมสามารถจดจําไดจากการเขียนแผนท่ีทางจินตภาพ 

ถึงแมวาคาเฉลี่ยในดานการจดจําในสวนการทําแบบทดสอบจากการประเมินองคประกอบซ่ึงเปน

ตัวแทนจะมีคาคะแนนท่ีอยูในเกณฑดี แตก็อาจสรุปไดวากลุมตัวอยางไมสามารถจดจําโดยระบุถึง

ตําแหนงท่ีตั้งไดอยางแนชัด ทําใหไมเกิดการรับรูองคประกอบนี้ข้ึนในโครงสรางทางจินตภาพ  

2.2 ปญหาทางจินตภาพในกลุมตัวอยางชาวไทย 

ผลจากการศึกษาจะเห็นไดวามีความขัดแยงของขอมูลในแผนท่ีทางจินตภาพ ซ่ึง

นอกเหนือไปจากถนนขาวสารและกําแพงเมือง เพียง 1 แหง ดังนี้คือ (แผนผังท่ี 28) 

- บริเวณเกาะกลางถนนสิบสามหาง จากผลการวิเคราะหทําใหทราบวา ถนนสิบ

สามหางเปนองคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจําไดดีในแผนท่ีทางจินตภาพ แตผลจากการทํา

แบบสอบถามสวนการประเมินองคประกอบพบวากลุมตัวอยางจะสามารถจดจําไดไมคอยดีนัก อีกท้ัง

ยังมีความสวยงามและความเปนเอกลักษณอยูในระดับท่ีต่ํา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเกาะกลางถนนสิบ

สามหางเปนตําเหนงท่ีมีถนนตัดกันหลายสายและเปนจุดเปลี่ยนการสัญจร จึงถูกเปนท่ีหมายตาใน

สังเกตทิศทาง โดยทําหนาท่ีรวมกับองคประกอบเสนทางในโครงสรางทางจินตภาพ นอกจากนี้ยัง

พบวาไมมีความโดดเดนท้ังทางลักษณะทางกายภาพและการใชงานท่ีกอใหเกิดกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี

บริเวณเกาะกลาง จึงทําใหไมมีความเปนเอกลักษณมากพอท่ีจะชวยสนับสนุนโครงสรางทางจินตภาพ

ใหชัดเจนยิ่งข้ึนไปอีก  

2.3 ปญหาทางจินตภาพในกลุมตัวอยางชาวตางชาติ 

ผลจากการศึกษาจะเห็นไดวามีความขัดแยงของขอมูลในแผนท่ีทางจินตภาพท่ี

นอกเหนือไปจากถนนขาวสารและกําแพงเมือง ท้ังหมด 3 แหง ดังตอไปนี้คือ (แผนผังท่ี 29) 

- วัดบวรนิเวศวิหารและวัดชนะสงคราม เปนสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางสามารถจดจํา

ตําแหนงไดไมชัดเจนนัก แมจะมีความเห็นวามีความสวยงามและความเปนเอกลักษณ ท้ังนี้สวนหนึ่ง

อาจเนื่องมาจากลักษณะของกิจกรรมชาวตางชาติท่ีเขามาเพ่ือทองเท่ียวเปนครั้งคราว นอกจากนี้ยัง

พบวาไมมีการสงเสริมลักษณะทางกายภาพท่ีดี เนื่องจากมีการบดบังของภูมิทัศนจากดานนอก อาทิ

เชน แนวตนไม หรือสายไฟท่ีระเกะระกะ ทําใหบดบังทัศนวิสัยในการสังเกตองคประกอบลงไป 

- ทาเรือพระอาทิตย จากการวิเคราะหแผนท่ีทางจินตภาพพบวาเปนสถานท่ีท่ีกลุม

ตัวอยางจดจําไดดี ท้ังนี้เนื่องมาจากเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจรทางน้ําเม่ือเขาสูพ้ืนท่ี แตพบวามี

ความสวยงามและความเปนเอกลักษณในระดับต่ํา  
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แผนผังท่ี 29 แสดงตําแหนงท่ีเกิดปญหาทางจินตภาพในกลุมชาวตางชาติ
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3. ขอเสนอแนะ 

3.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพ้ืนท่ีศึกษา 

จากการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนภายในยานบางลําพู จะ

สามารถสรุปขอเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาทางจินตภาพ ดังตอไปนี้ 

3.1.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริเวณท่ีมีปญหาทางจินตภาพ 

3.1.1.1 บริเวณถนนขาวสาร 

เนื่องจากถนนขาวสารเปนถนนคนเดินท่ีเปนท่ีรูจัก โดยความเปน

เอกลักษณของพ้ืนท่ีเกิดข้ึนมาจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สงผลใหเกิด

ลักษณะของปายโฆษณารานคาตลอดเสนทางซ่ึงถูกปดลอมดวยอาคารพาณิชย 2 ฝง ทําใหเกิดความ

ไมเปนระเบียบเรียบรอยภายในพ้ืนท่ี ในจุดท่ีสงผลกระทบชัดเจนมากท่ีสุด คือ ถนนตะนาว ซ่ึงเปน

ตึกแถวเกาท่ีอยูในกลุมของอาคารอนุรักษ จึงเสนอแนะขอปรับปรุงโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

- จัดระเบียบรานคาท่ีประกอบกิจกรรมบนพ้ืนท่ีทางเทา เพ่ือไมใหกีด

ขวางทางเดินและบดบังทัศนียภาพภายในพ้ืนท่ี 

- กําหนดมาตรการในการควบคุมปายโฆษณา โดยมีรายละเอียดของ

ขนาด และตําแหนงในการติดตั้ง 

- ตึกแถวบริเวณถนนตะนาวเปนอาคารซ่ึงมีคุณคาทางประวัติศาสตร 

ดังนั้นจึงควรกําหนดรูปแบบเฉพาะหากมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเชน วัสดุ สี อาคาร รูปแบบกันสาด 

รวมถึงปายราน เพ่ือยังคงรูปแบบท่ีแสดงถึงเอกลักษณ และรักษาความตอเนื่องขององคประกอบ 

3.1.1.2 กําแพงและประตูเมือง 

กําแพงและประตูเมืองเปนองคประกอบทางกายภาพท่ีสามารถ

สังเกตเห็นไดจากภายนอกวามีคุณคาทางประวัติศาสตร ทําใหกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวา

มีความสวยงามและความเปนเอกลักษณ แมจะไมสามารถจดจําไดโดยวิธีทดสอบจากการวาดแผนท่ี

เลย ท้ังนี้ เม่ือทําการวิเคราะหแผนผังแสดงตําแหนงปญหาทางจินตภาพรวมกับแผนผังแสดงการใชประโยชน

อาคารภายในพ้ืนท่ีศึกษา จะพบวาตั้งแตบริเวณจุดตัดระหวางถนนพระสุเมรุกับถนนสิบสามหางขาด

ความตอเนื่องของกิจกรรม ทําใหผูใชงานขาดสัญญาณชี้แนะและไมสามารถรับรูไดถึงตําแหนงท่ีตั้ง

ของสถานท่ี จึงควรติดตั้งปายสัญลักษณในการบอกทางท่ีตําแหนงจุดตัดดังกลาว และจัดทําแผนผังซ่ึง

บอกรายละเอียดของตําแหนงท่ีตั้งโบราณสถาน อาคารสถานท่ีสําคัญสําคัญ รวมถึงชื่อถนนตางๆ เพ่ือ

สงเสริมใหเกิดความตอเนื่องของสัญญาณชี้แนะท่ีขาดหายไปในโครงสรางทางจินตภาพ 
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3.1.1.3 วัดบวรนิเวศวิหารและวัดชนะสงคราม 

พบวากลุมชาวตางชาติจดจําตําแหนงขององคประกอบไดไมชัดเจนนัก 

แมจะมีความเห็นวาเปนสถานท่ีท่ีมีความสวยงามและเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี สวนหนึ่งอาจเปนผลมา

จากประสบการณดานกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางมีตอสถานท่ี ซ่ึงเปนประสบการณดานการทองเท่ียว

ภายในระยะเวลาสั้นๆ แตท้ังนี้อีกสวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากสัญญาณชี้แนะท่ีไมเพียงพอ และการถูก

บดบังทัศนียภาพจากพ้ืนท่ีภายนอก จึงเสนอใหมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้ 

- ปรับปรุงปายสัญลักษณในการบอกทางบริเวณจุดตัดระหวางถนน

พระสุเมรุกับถนนสิบสามหาง โดยลักษณะของปายควรแสดงถึงชื่อสถานท่ี และจัดทําใหมีลักษณะเปน

ปายสองภาษาท่ีมีขนาดตัวหนังสือท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับของตําแหนงท่ีติดตั้ง เพ่ือใหผูใชงาน

สามารถอานออกไดโดยงาย  

- วัดบวรนิเวศวิหารบริเวณดานท่ีติดกับถนนสิบสามหาง มีลักษณะ

เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเปลี่ยนถายการสัญจรท่ีมีความหนาแนน จึงมีท้ังกลุมของรถรับจาง รถประจําทาง

สาธารณะ และรถยนตสวนบุคคลเขามาจอดเพ่ือรอรับนักทองเท่ียวและผูสัญจรเปนจํานวนมาก อีกท้ัง

ยังมีรถบรรทุกสงสินคาท่ีเขามาจอดเพ่ือรับ-สงสินคาภายในพ้ืนท่ีอีกดวย ดังนั้นจึงควรควบคุมการจอด

รถในบริเวณดังกลาว โดยกําหนดประเภทของยานพาหนะใหมีความเหมาะสมตามชวงเวลา รวมถึงจัด

ระเบียบตําแหนงในการจอดรถรถรับจาง เพ่ือไมใหบดบังภูมิทัศนของสถานท่ีจากบริเวณภายนอก  

- จากการสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณทางเดินเทาหนาวัดชนะสงคราม มีเครื่อง

ประกอบถนนตั้งระเกะระกะอยูเปนจํานวนมาก ท้ังศูนยประชาสัมพันธการทองเท่ียว ตูโทรศัพท

จํานวนกวา 10 ตู และรวมถึงหมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ ซ่ึงสวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากความตองการ

จากใชงานของนักทองเท่ียวจํานวนมาก แตเม่ือพิจารณาดูจะพบวาสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้

บางสวนก็ถูกปลอยปละละเลยใหมีสภาพการใชงานท่ีทรุดโทรมจนไมสามารถใชการได อีกท้ังยังบดบัง

ทัศนียภาพของวัดจากภายนอก จึงควรทําการรื้อถอนออกบางสวน เพ่ือเปดมุมมองใหผูใชงานในพ้ืนท่ี

สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย 

3.1.1.4 สวนหยอมถนนสิบสามหาง 

ในปจจุบันบริเวณสวนหยอมถนนสิบสามหางเปนจุดหมายตาในการ

สังเกตทิศทาง เพราะตําแหนงท่ีตั้งอยูในบริเวณจุดตัดของเสนทางหลายสาย นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนท่ี

เปดโลงท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร โดยถูกจัดสรางข้ึนเพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนของคนในชุมชนมา

นานกวา 40 ป แตพบวาในปจจุบันรูปแบบทางกายภาพไมเหมาะสมตอการใชงาน เนื่องจากขาดพ้ืนท่ี

รมเงาและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมแกการทํากิจกรรม จึงควรปรับปรุงโดยการคัดเลือกพืช

พรรณไมท่ีมีรมเงามาปลูกภายในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมมิติทางธรรมชาติและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรม รวมถึง

เพ่ิมระบบไฟฟาแสงสวาง ซ่ึงจะสงผลตอทัศนวิสัยและความปลอดภัยของผูใชงาน นอกจากนี้ยังควร
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เพ่ิมอุปกรณประกอบอ่ืนๆซ่ึงสงเสริมใหเกิดกิจกรรม อาทิเชน มานั่งสําหรับพักผอน หรือเครื่อง

อุปกรณสําหรับออกกําลังกาย เปนตน 

3.1.1.5 ทาเรือพระอาทิตย 

ทาเรือพระอาทิตยเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจรทางน้ําเพียงแหงเดียว

ภายในยานบางลําพู จึงเปนท่ีรับรูและจดจําไดดีโดยกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีนิยมใชการสัญจร

ทางเรือเม่ือเดินทางเขาสูพ้ืนท่ี ท้ังท่ีลักษณะทางกายภาพไมเอ้ืออํานวยตอการจดจําไมวาจะเปนในดาน

ความสวยงามหรือความโดดเดนเปนเอกลักษณ (รูปภาพท่ี 27) ดังนั้นจึงควรทําการปรับปรุงดังตอไปนี้ 

- เพ่ิมปายสัญลักษณในการนําทาง 2 จุด คือ บริเวณทางเดินริมถนน

พระอาทิตย และจากจุดเชื่อมตอบริเวณสวนสันติชัยปราการ 

- จัดระเบียบการจอดรถรับจางบริเวณทางเขาดานถนนพระอาทิตย 

เพ่ือไมใหเปนการบดบังสายตาจากผูใชงาน 

- ควบคุมไมใหมีการตั้งรานคาแผงลอยบริเวณทางเดินดานในท่ีจะลง

ไปสูทาเรือ เนื่องจากกีดขวางทางเดินซ่ึงเดิมมีลักษณะแคบอยูแลวใหแคบยิ่งข้ึน ท้ังนี้ยังพบวาสภาพ

ปจจุบันของทางเดินดานในไมมีแสงสวางท่ีเพียงพอ จึงควรเพ่ิมตําแหนงของโคมไฟสองสวาง เพ่ือ

ความสะดวกและปลอดภัยตอผูใชงาน 

 

รูปภาพท่ี 27 แสดงลักษณะทางกายภาพในบริเวณท่ีเขาถึงทาเรือพระอาทิตยท้ัง 2 จุด 

 

3.1.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริเวณอ่ืนๆ 

นอกจากบริเวณท่ีพบปญหาดานจินตภาพแลวนั้น อาจมีพ้ืนท่ีอ่ืนๆซ่ึงควร

เสนอแนะขอปรับปรุงและขอกําหนดในการควบคุม เพ่ือรักษาโครงสรางทางจินตภาพของพ้ืนท่ียาน

บางลําพูไวใหกลุมผูใชงานสามารถรับรูไดอยางชัดเจน ดังนี้ 
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3.1.2.1 ทัศนียภาพริมแมน้ําเจาพระยาและคลองรอบกรุง 

แมน้ําเจาพระยาและคลองรอบกรุงเปนองคประกอบทางธรรมชาติท่ี

สําคัญในยานบางลําพู แตในปจจุบันพบวามีแนวอาคารบานเรือนท่ีไมเปนระเบียบเรียบรอยจํานวน

มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณสวนสันติชัยปราการท่ีมีทางเดินเชื่อมตอไปยังบริเวณทาเรือพระ

อาทิตย และกลุมของท่ีพักอาศัยริมคลองรอบกรุง จึงจําเปนตองจัดระเบียบใหเกิดความเรียบรอยเพ่ือ

สงเสริมความสําคัญของเสนขอบเขตพ้ืนท่ี 

3.1.2.2 แนวทางในการปรับปรุงและควบคุมอาคารส่ิงกอสราง 

ยานบางลําพูมีสถาปตยกรรมท่ีเกาแกและเปนเอกลักษณจํานวนมาก โดย

บางสวนถูกปลอยปละละเลย ทําใหคุณคาขององคประกอบลดลงและไมสงเสริมจินตภาพของพ้ืนท่ี 

ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดแนวทางในการอนุรักษและควบคุมอาคาร 4 กลุม ดังตอไปนี้ 

- อาคารท่ีหามมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆนอกจากบํารุงรักษา คือ 

กลุมของอาคารซ่ึงเปนโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนโดยกรมศิลปากร ไดแก วัดชนะสงคราม วัดบวร

นิเวศวิหาร ปอมพระสุเมรุ และกําแพงเมืองบริเวณหนาวัดบวรนิเวศ  

- อาคารท่ีจําเปนตองกําหนดรูปแบบเฉพาะหากมีการเปล่ียนแปลง  

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก อาคารสถาปตยกรรมท่ีมีรูปแบบสมัยใหมแตตั้งอยูใกลเคียงกับอาคาร

โบราณสถาน และกลุมสถาปตยกรรมท่ีมีรูปแบบคลายคลึงกันภายในยาน อาทิเชน ตึกแถวบริเวณ

ถนนตะนาวและถนนพระอาทิตย ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองกําหนดลักษณะอาคาร สี และ

เครื่องประกอบอ่ืนๆไวเปนรูปแบบ เพ่ือรักษาความตอเนื่องขององคประกอบภายในยาน 

- อาคารท่ีอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงไดแตตองไมขัดแยงกับ

สภาพแวดลอม เปนลักษณะอาคารสวนใหญในพ้ืนท่ีบางลําพู ซ่ึงตั้งอยูใกลเคียงกับอาคารกลุมท่ี 1 

และ 2 ดังนั้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองคํานึงถึงบริบทของอาคารท่ีมีคุณคาดวย แมไมได

กําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม แตควรพิจารณาถึงความสูงของอาคารเปนหลัก ไมใหขัดแยงหรือ

บดบังสถาปตยกรรมสําคัญโดยรอบ  

- อาคารท่ีอนุญาตใหมีการเปล่ียนแปลงได เปนกลุมของสถาปตยกรรม

ใหม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูง ไดแก กลุมอาคารบริเวณถนนสามเสน ซ่ึงเม่ือเปลี่ยนแปลง

แลวจะสงผลกระทบตอโครงสรางทางจินตภาพคอนขางนอย 

3.1.2.3 แนวทางปรับปรุงและสงเสริมบรรยากาศพ้ืนท่ีทางเทา 

เนื่องจากเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสรางความตอเนื่องของกิจกรรมภายใน

พ้ืนท่ี รวมถึงมีหนาท่ีสนับสนุนใหกลุมผูใชงานสังเกตและจดจําสภาพแวดลอมได จึงควรปรับปรุง

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซ่ึงจะสามารถทําได ดังตอไปนี้ 
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- ปรับปรุงและเพ่ิมเครื่องประกอบถนน เชน  ถังขยะ โคมไฟ มานั่ง ทาง

ลาด รวมถึงปายสัญลักษณนําทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงานทุกกลุม โดยควรทําการ

ออกแบบใหมีรูปแบบเดียวกันภายในพ้ืนท่ี 

- ควรจัดระเบียบรานคาหาบเรแผงลอย ปายโฆษณารานคา ตลอดจนการ

จอดรถตามแนวถนนและเสนทางเดินเทา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณท่ีมีอาคารหรือสถานท่ีสําคัญ 

ซ่ึงเปนจุดหมายตาของกลุมผูใชงานภายในยานบางลําพู 

- คัดเลือกลักษณะของพืชพรรณท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงานทางเทา

เขามาปลูก เพ่ือเพ่ิมความรมรื่นและเสริมสรางบรรยากาศในการใชงาน 

3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวามีประเด็นท่ีสามารถนําไปศึกษาตอเพ่ิมเติมได ดังนี้ 

3.2.1 ในการเลือกเครื่องมือท่ีใชทดสอบทางจินตภาพ ควรพิจารณาถึงลักษณะของ

กลุมตัวอยางท่ีเปนเปาหมายในการเก็บขอมูล รวมถึงขอบกพรองท่ีอาจเกิดข้ึนจากวิธีการทดสอบ ซ่ึง

จะสามารถอธิบายพอเปนสังเขปได ดังนี้ 

- การทดสอบโดยการวาดแผนท่ี เปนการทดสอบท่ีทําใหกลุมตัวอยางทุกกลุม 

สามารถสื่อสารไดอยางตรงไปตรงมามากท่ีสุดโดยปราศจากอุปสรรคทางดานภาษา แตมีขอเสียคือ

ตองใชเวลาในการทําแบบทดสอบมากและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากทักษะดานการวาดภาพใน

แตละบุคคลได 

- การทดสอบโดยการเขียนชื่อองคประกอบทางจินตภาพ เปนสวนท่ีสามารถ

เกิดความเบี่ยงเบนของคําตอบได เนื่องจากอุปสรรคทางดานภาษา ดังนั้นจึงควรทําการทดสอบควบคู

ไปกับวิธีอ่ืน เพ่ือเปนการเนนย้ําและตรวจสอบผลท่ีได 

- การทดสอบโดยการประเมินองคประกอบทางจินตภาพซ่ึงเปนตัวแทน

สภาพแวดลอม เปนวิธีท่ีสามารถใชไดกับทุกกลุมตัวอยางและประหยัดเวลาในการทดสอบ แตอาจเกิด

ความคลาดเคลื่อนไดหากองคประกอบตัวแทนท่ีถูกคัดเลือกมาไมสอดคลองกับองคประกอบท่ีอยูใน

จิตสํานึกของกลุมตัวอยาง  

3.2.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงการจดจําองคประกอบ 

ขอบเขตทางจินตภาพ และทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอองคประกอบทางกายภาพภายในพ้ืนท่ียาน

บางลําพู ซ่ึงเปนการอธิบายลักษณะจินตภาพของพ้ืนท่ีในภาพรวมของระบบมโนทัศน ดังนั้นใน

การศึกษาเพ่ือขยายองคความรู จึงอาจศึกษาเพ่ิมเติมในดานคุณลักษณะทางกายภาพเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

เชน รูปทรง สีสัน ขนาด มุมมอง ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบปรับปรุง

สภาพแวดลอมใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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ความหมายและนิยามศัพทเฉพาะท่ีเกี่ยวของในการศึกษา 

 ในการศึกษานี้เปนการนิยามคําศัพทท่ีเก่ียวของและจําเปนตองขยายความเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจมากยิ่งข้ึนในการศึกษาวิจัย ไดแก 

 1. การเรียนรู (Learning) 

 คําจํากัดความของการเรียนรู มีการใหนิยามความหมายไวตางๆกัน (จําเนียร ชวงโชติ 

และคนอ่ืนๆ, 2532: 8-9) ดังตอไปนี้ 

- Webster’s Third New International Dictionary  

การเรียนรู คือ กระบวนการเพ่ิมพูนและปรุงแตงระบบความรู ทักษะ นิสัย หรือการ

แสดงออกตางๆ อันเปนผลมาจากมีสิ่งมากระตุนอินทรียโดยผานทางประสบการณ 

การปฏิบัติ หรือการฝกฝน 

- Encyclopedia Americana Vol.17 

การเรียนรู คือ การท่ีมนุษยและสัตวสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆของ

สิ่งแวดลอม และมีการแสดงออกในแนวใหม อันไมใชเกิดจากสัญชาตญาณ 

- Dictionary of Education 

การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงอาการตอบสนองหรือพฤติกรรมแตเพียงบางสวน 

หรือท้ังหมดอันเปนผลมาจากประสบการณ 

- Hull, “Principle of Behavior: An introduction to behavior theory”, 

1943 

การเรียนรู คือ ผลอันสืบเนื่องมาจากปฏิกิริยา และปฏิกิริยานั้นก็ประกอบดวยผลแหง

การรับรูโดยวิธีสัมพันธเก่ียวโยง 

- Stevens, “The Handbook of Experimental Psychology”, New York: 

Wiley. 1951 

การเรียนรู คือ ผลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการกระทําตางๆและการเรียนรู ไมได

ข้ึนอยูกับองคประกอบเพียงอยางเดียวท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

จากตัวอยางคําจํากัดความเก่ียวกับการเรียนรูท่ีกลาวมาท้ังหมดในขางตน อาจสรุปไดวา 

การเรียนรูมีความหมายถึง กระบวนการอยางหนึ่งท่ีทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปน

ผลมาจากประสบการณ 

 2. จินตภาพ (Image) 

 จินตภาพมีความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ.2542 (2546: 

313) วา “ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือคิดวาควรจะเปนเชนนั้น” โดยในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา 

Image ซ่ึงราชบัณฑิตยสถานสถาน (2540: 47) ไดใหความหมายไวในพจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ 
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- ไทย วา “ภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีปรากฏข้ึนในจิต อาจเปนภาพของสิ่งท่ีมีอยูจริงซ่ึงจิตเคยมี

ประสบการณมากอน หรือภาพท่ีจิตคิดสรางข้ึนเองโดยท่ีสิ่งนั้นไมเคยมีอยู”  

 3. จินตภาพของสภาพแวดลอม (The Image of The Environment)  

 จินตภาพของสภาพแวดลอม คือ ปรากฏการณทางการรับรู ซ่ึงเกิดจากการใชประสาท

สัมผัส ท้ังการมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น ประกอบกับความทรงจําในอดีตตีความออกมาเปน

ขอมูลในการสังเกตและจดจําสภาพแวดลอมรอบตัว (แปลเมือง, 2544: 2) 

 4. จินตภาพสาธารณะ (Public Image) 

 จินตภาพสาธารณะ หมายถึง ภาพรวมรวมกันของกลุมคนสวนใหญท่ีอาศัยอยูรวมกัน

ในชุมชน โดยในกลุมคนท่ีมีวัย เพศ วัฒนธรรม อาชีพ หรืออุปนิสัยท่ีคลายคลึงกัน ก็จะทําใหเกิดความ

คิดเห็นท่ีมีความสอดคลองและกอใหเกิดกิจกรรมทางกายภาพ วัฒนธรรม และพ้ืนฐานทางธรรมชาติ

ตางๆรวมกัน ปจจัยเหลานี้จะนํามาซ่ึงการสรางจินตภาพท่ีมีความคลายคลึงกันของผูคนสวนใหญ อัน

เปนแนวทางในการออกแบบของนักวางผังเพ่ือใหเกิดประโยชนตอกลุมคนสวนมากในชุมชนนั้นๆได

เปนอยางดี (แปลเมือง, 2544: 11) 

 5. มโนทัศน (Concept) 

 มโนทัศน เกิดจากการประกอบกันระหวาง 2 คํา ไดแกคําวา มโน แปลวา ใจ และคํา

วา ทัศน ซ่ึงมาจากทัศนะ แปลวา ความเห็น การเห็น สิ่งท่ีเห็น ดังนั้น คําวา มโนทัศน ซ่ึงตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา Concept จึงมีความหมายถึง ภาพหรือสิ่งท่ีเห็นในใจ โดยเปนตัวแทนของสรรพสิ่งแต

ละชนิด ท้ังนี้ยังเก่ียวของกับโครงสรางทางความคิด โดยอาจเกิดจากความเขาใจในการจัดกลุม สิ่งใด

สิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเกิดจากการสังเกต หรือการไดรับประสบการณเก่ียวกับสิ่งนั้นหรือ

เรื่องนั้น แลวใชคุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน จัดเขาเปนกลุมเดียวกัน ซ่ึงจะ

กอใหเกิดความเขาใจสิ่งตางๆไดงายข้ึน 

 6. ภูมิทัศน (Landscape) 

 โดยท่ัวไปคําวา ภูมิทัศน ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Landscape หมายถึง ภาพรวม

ของพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง ท่ีมนุษย รับรูทางสายตาในระยะหาง อาจเปนพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีประกอบดวย

รูปทรงของแผนดิน น้ํา ตนไม สัตว และรวมถึงสรรพสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยอาจแยกยอยไดเปน ภูมิ

ทัศนธรรมชาติและภูมิทัศนเมือง  

 7. ภูมิทัศนเมือง (Urban Landscape) 

 คําวา ภูมิทัศนเมือง หรือ Urban Landscape เกิดจากการรวมกันของคําวา Urban ท่ี

แปลวา เมือง ซ่ึงแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีถูกลอมรอบดวยกําแพงหรือขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีแยกตัวตัวจากพ้ืนท่ี

ชนบท โดยมีแบบแผนของการจัดการองคกรภายใน และคําวา Landscape ท่ีแปลวา ภูมิทัศน 
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หมายถึง การรับรูสภาพแวดลอมภูมิประเทศท่ีปรากฏตามจริง และภาพลักษณในจิตในท่ีรูสึกได (เกริก 

กิตติคุณ, 2552: 1-2) นอกจากนี้ยังมีการใหนิยามความหมายของคําวา ภูมิทัศนเมือง ไวตางๆกัน ดังนี้ 

- การดอน คัลเลน (Gordon Cullen, 1961: 8) สถาปนิกผูศึกษาภูมิทัศนเมือง ไดให
ความหมายภูมิทัศนเมืองวา สิ่งแวดลอมตามเสนทาง และพ้ืนท่ีนอกอาคารท่ีสามารถ
มองเห็นและรับรูไดในเมือง ไมวาเปนลักษณะและรูปทรงท่ีโอบลอมจุดท่ีเรายืนอยู โดย
จะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูภูมิทัศนเมืองจากการเคลื่อนท่ีจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง
ภายในเมือง หรือศิลปะการสรางเมืองท่ีเก่ียวของกับการรับรูสายสัมพันธทางสายตา
ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมในเมืองท่ีเนนการรับรูสภาพแวดลอมโดยการมองเห็น 
และการสรางสรรคสภาพแวดลอมท่ีตอบรับและสอดคลองกับการรับรูของผูคนโดย
ผานทางการจัดวางองคประกอบทางกายภาพในสภาพแวดลอมของเมืองเปน
ศูนยกลางของกิจกรรมในเมือง และในบางครั้งจุดสังเกตและจุดศูนยรวมก็รวมอยูใน
สถานท่ีเดียวกัน 

- เควิน ลินซ (Kevin Lynch, 1977: 46) สถาปนิกชาวอเมริกันนักวางผัง ไดใหนิยาม 
ภูมิทัศนเมือง วาเปนการรวมองคประกอบในการรับรูของเมืองจากผูพบเห็น ซ่ึง
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 อยาง คือ ทางสัญจร (Paths) ขอบเขต (Edges) 
ยาน (Districts) จุดศูนยรวม (Nodes) และจุดหมายตา (Landmarks) โดย
องคประกอบท้ัง 5 ประการ จะสรางมโนทัศนในการรับรูเมืองของผูสังเกต หาก
สภาพแวดลอมของเมืองมีการจัดองคประกอบท่ีเหมาะสม ก็จะทําใหเกิดจินตภาพท่ี
ชัดเจนและสงผลใหเมืองนั้นๆมีความนาประทับใจตอผูพบเห็นในท่ีสุด 

- อาชิฮารา โยชิโนบุ (Ashihara Yoshinobu,Translated by Lynne E. Riggs, 1983: 
39) ใหความหมายของภูมิทัศนเมือง คือ ภาพรวมของเมืองซ่ึงเกิดจากองคประกอบ
ทางกายภาพตางๆซ่ึงปรากฏแกสายตา และกอใหเกิดผลทางอารมณและความรูสึกแก
ผูรับรูองคประกอบ โดยคุณลักษณะของภูมิทัศนเมืองถูกกําหนดข้ึนจากความสัมพันธ
ระหวางถนนและกลุมอาคารในพ้ืนท่ีเมือง ซ่ึงองคประกอบสําคัญท่ีกําหนดคุณลักษณะ
ของภูมิทัศนเมืองในปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอภูมิทัศนเมือง ไดแก วัสดุท่ีใช (Materials) 
ขนาดสัดสวน (Proportions) และเสนรอบรูป (Profiles) หรือ เสนขอบท่ีมองจาก
ดานหนาอาคาร และดานขางอาคาร 

จึงอาจกลาวไดวา ภูมิทัศนเมือง คือ “การรวมเขาดวยกันระหวางสภาพทางธรรมชาติ 
และงานสรางสรรคของมนุษย  โดยการออกแบบหรือปรับปรุง คุณภาพทางทัศนียภาพใน
สภาพแวดลอมท่ีเปนสวนของเมือง เพ่ือใหเกิดความรมรื่น สวยงาม มีเอกลักษณท่ีแตกตางกันในแตละ
เมือง” 
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รูปภาพท่ี 28 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาไทย หนาท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 29 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาไทย หนาท่ี 2 
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รูปภาพท่ี 30 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาไทย หนาท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129 

 

 

รูปภาพท่ี 31 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาไทย หนาท่ี 4 
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รูปภาพท่ี 32 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาอังกฤษ หนาท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 33 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาอังกฤษ หนาท่ี 2 
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รูปภาพท่ี 34 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาอังกฤษ หนาท่ี 3 
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รูปภาพท่ี 35 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม ฉบับภาษาอังกฤษ หนาท่ี 4 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแผนท่ีทางจินตภาพจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 
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รูปภาพท่ี 36 แสดงตัวอยางแผนท่ีจินตภาพของกลุมประชาชนชาวไทยแบบกระจาย (Scattered) 
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รูปภาพท่ี 37 แสดงตัวอยางแผนท่ีจินตภาพของกลุมประชาชนชาวไทยแบบลูกโซ (Chain) 
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รูปภาพท่ี 38 แสดงตัวอยางแผนท่ีจินตภาพของกลุมประชาชนชาวไทยแบบกระสวน (Patterned) 
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รูปภาพท่ี 39 แสดงตัวอยางแผนท่ีจินตภาพของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติแบบกระจาย 
(Scattered) 
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รูปภาพท่ี 40 แสดงตัวอยางแผนท่ีจินตภาพของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติแบบก่ิง (Branch) 
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รูปภาพท่ี 41 แสดงตัวอยางแผนท่ีจินตภาพของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติแบบแบบกระสวน 
(Patterned) 
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