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Research methods in this study included observation, mapping,
functional diagram and relationships of the under highway project. These
methods revealed effects, suitable uses, and appropriate design guidelines for
other under highway projects in Thai context.
Results of the independent study indicated that design of the under
highway area might require modification of low-usage activities, improvement
of physical environment for aesthetic needs and attractions. Additionally,
more publicity of the project, available service for both the public and the
locals, and creative activities for the local communities affected users’
satisfaction of the under highway project. These issues led to success of the
under highway project.
Suitable development of the under highway projects, lost space, in
Thai context was determined into 7 factors. There were activity patterns,
functional design, area requirement, quality of activity space, visibility and
visual sequence of the under highway projects and their activities, continuity
between the activities in the projects and the surrounding and lastly hawker
management.
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บทที่ 1
บทนา

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั พื้นที่ในเมืองใหญ่ ยิง่ นับวันก็จะมีค่ามากขึ้น และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
เนื่ องจากการที่ อตั ราประชากรเพิ่มขึ้น ทาให้ราคาที่ดินและความต้องการที่ดินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ความสาคัญของพื้นที่ในเมืองทุกๆพื้นที่จึงมีความสาคัญ สมควรให้มีการพัฒนาความสาคัญ และ
เพิ่มคุณค่าให้มีการใช้ประโยชน์มากยิง่ ขึ้นกว่าการเป็ นพื้นที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่มีคนเข้าไปใช้พ้ืนที่จน
เกิดเป็ นที่รวมของคนจรจัด คนเร่ ร่อน และเป็ นที่เก็บขยะของกรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 รัฐบาลเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอ ในการ
พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิ งพาณิ ชย์ บริ เวณพื้นที่การทางพิเศษ (กทพ.) โดยการนาพื้นที่บริ เวณ
ใต้ทางด่วนไปพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น จัดทาสวนหย่อม สวนสาธารณะ ลานกีฬา เป็ น
ต้น และพื้นที่ให้ประชาชนเช่าพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง ยากต่อการดูแล และ
ช่วยป้ องกันการบุกรุ กพื้นที่
แนวทางการพัฒนาเพื่อเป็ นในรู ปแบบการผสมผสาน ให้มีการใช้พ้ืนที่เพื่อประโยชน์
สาธารณะและเชิ ง พาณิ ช ย์ค วบคู่ ก ัน เพื่ อ น ารายได้ม าเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการดู แ ลบริ ห ารจัด การ
โครงการ ทั้งนี้ได้กาหนดโครงการนาร่ อง (Pilot Project) ในพื้นที่ 5 บริ เวณได้แก่1
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1. ถนนสุ ขมุ วิท (ทางด่วนเพลินจิต) ด้านทิศใต้ เนื้อที่ประมาณ 4.4 ไร่ โดยพัฒนาเป็ นที่
จอดรถ ตลาดสิ นค้า-อาหาร และลานโล่งสาธารณะ
2. บริ เวณถนนสี ลม เนื้อที่ประมาณ 8.4 ไร่ โดยพัฒนาเป็ นศูนย์บริ การขนส่ งสาธารณะ
ตลาดชุมชนเล็ก
3. บริ เวณอนุ สาวรี ย ์ชัย สมรภูมิ -ซอยศาสนา โดยพัฒนาเป็ นพื้ นที่ ขนส่ งรถโดยสาร
ขนาดเล็ก เช่น จัดระเบียบทางเข้าออก ยกระดับพื้นที่ 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็ นลานจอดรถ ชั้นบนเป็ น
พื้นที่สาหรับพักผูโ้ ดยสาร
4. บริ เวณถนนประดิ ษ ฐ์ม นู ธ รรม เนื้ อที่ ป ระมาณ 200 ไร่ ความยาวประมาณ 12
กิโลเมตร โดยพัฒนาเป็ นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน เช่น ศูนย์การกีฬา และมีแนวคิดการ
1

กรุ งเทพธุรกิจ, การพัฒนาพืน้ ทีใ่ ต้ ทางด่ วน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/
1

2

สร้ างสะพานลอยข้ามในจุ ดที่ ใกล้แยก โดยสร้ างลักษณะเฉพาะในแต่ละแยกถนนหลัก เพื่อเป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละส่ วนให้เกิดความน่าสนใจ
5. บริ เวณทางเข้า ด่ า นฯจตุ โชติ (ทางพิเศษสายรามอิ น ทรา - วงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพฯ) หรื อบริ เวณวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก เนื้ อที่ประมาณ 50 ไร่ โดยเป็ นพื้นที่เพื่อ
ขนส่ งสิ นค้า และรองรั บ จุ ดพักรถขนาดใหญ่และกิ จกรรมทางอุตสาหกรรมด้านเหนื อและฝั่ ง
ตะวันออกของกรุ งเทพฯ
ในปั จจุบนั โครงการทางด่วนเพลินจิตเปิ ดบริ การในชื่อว่า “ศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์ เพลิน
จิต” มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 4.4 ไร่ เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ 3 ส่ วนหลัก คือ สุ ขภาพ การเรี ยนรู้ การสร้าง
อาชี พและรายได้ ภายในอาคารกิ จกรรมมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ มีสื่อด้านสุ ขภาพ การเรี ยนรู้
เสริ มสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้แก่เยาวชน โครงการรู้เท่าทันสื่ อไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ ห้องให้
คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพจิต ห้องฝึ กพัฒนาการ ทักษะ ฝึ กอาชี พให้มีรายได้ มุมศิลปะประดิษฐ์ และ
การสอนการทาครั ว นอกจากนี้ ยงั มี กิจกรรมเสริ ม เช่ น โครงการจิ ตอาสา หน่ วยรั ก ษาพยาบาล
เคลื่อนที่ เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใช้บริ การได้ทุกวัน
ดังนั้นเพื่อไม่ให้โครงการเป็ นการลงทุนที่สูญเปล่ า จึงควรทาศึกษาและสารวจการใช้
งานและกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ เ วณพื้ น ที่ ใ ต้ท างด่ ว นศู น ย์ชุ ม ชนสร้ า งสรรค์เ พลิ น จิ ต เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และกายภาพในย่านเพลินจิต และสามารถนาผลการศึกษาไป
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงการพื้นที่ใต้ทางด่วนของรัฐบาลต่อไป
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1. เพื่อศึกษาหาความต้องการในการใช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วน
2.2. เพื่อประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต ให้เป็ น
ตามวัตถุประสงค์ของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ดังนี้
1. เป็ นพื้นที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
2. เกิดกิจกรรม เรี ยนรู้ดา้ นศิลปะ และด้านเทคโนโลยี สาหรับเด็ก สตรี และ
ครอบครัว
3. เป็ นแหล่งศึกษาและให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพอนามัย
4. ฝึ กทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
5. เป็ นพื้นที่กิจกรรมออกกาลังกายของชุมชน
2.3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งพื้นที่ใต้ทางด่วน
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3. คาถามของการวิจัย
3.1. ภูมิทศั น์ใต้ทางด่วนเพลินจิตมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิ จกรรมที่เกิดขึ้น
แล้วหรื อไม่
3.2. ความต้องการใช้พ้ืนที่ของคนบริ เวณย่านเพลินจิต ต่อโครงการใต้ทางด่วนเพลินจิต
คืออะไร
4. ขอบเขตของงานวิจัย
4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
บริ เวณใต้ทางด่วนเพลินจิต ถนนสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานครมีขนาดของพื้นที่ 4.4 ไร่

รู ปภาพที่ 1 ตาแหน่งพื้นที่โครงการ "ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต"2
ทิศเหนือ
ติดพื้นที่ลงทางด่วน
ทิศใต้
ติดชุมชนและหมู่บา้ น
ทิศตะวันออก ติดทางรถไฟ และถนนสุ ขมุ วิท (ทางไปอโศก)
ทิศตะวันตก ติดคอนโด รถไฟฟ้ าเพลินจิต และถนนเพลินจิต (ทางไปสยาม)
4.2 ขอบเขตของเนื้อหาที่จะทาการศึกษา
4.2.1. ทาการสารวจและเก็บข้อมูลการใช้งานในพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์
ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตในปั จจุบนั
4.2.2. ปั ญหาด้านการใช้งานและปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม ของพื้นที่โครงการ
ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
2

ทีม่ าของภาพ จากโปรแกรม google earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.google.com/

4

4.2.3. ปั จจัยที่ทาให้เกิดการไม่ใช้งานของพื้นที่
4.2.4. สารวจความต้องการการใช้พ้ืนที่และลักษณะของพื้นที่ที่ผคู้ นในบริ เวณใต้
ทางด่วนเพลินจิต มีความต้องการ
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ได้มีการนิยามคาศัพท์เฉพาะไว้ดงั นี้
พืน้ ทีส่ ู ญเปล่ า หมายถึง พื้นที่ซ่ ึ งเว้นว่างไว้โดยรอบฐานอาคารสู ง ลานระดับที่เข้าไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ไ ม่ ไ ด้ ลานจอดรถที่ ว่า ง พื้ นที่ ข ้า งๆและใต้ท างด่ ว น พื้ น ที่ ริ ม น้ า ซึ่ งเข้า ถึ ง ได้ย าก
สวนสาธารณะที่ถูกทอดทิ้ง พื้นที่ที่ตอ้ งรื้ อสร้างใหม่เพราะไม่คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ พื้นที่สาธารณะใน
เขตชุมชนเมืองซึ่ งมีสภาพไม่พึงปรารถนา (กล่าวโดย Roger Trancik ค.ศ. 1986)
พืน้ ที่สูญเปล่ าจากทางด่ วน หมายถึง พื้นที่ขา้ งและใต้ทางด่วนซึ่ งเดิมเป็ นพื้นที่ที่มีราคา
แพง หลังสร้างทางด่วนเสร็ จไม่ได้ใช้งาน หรื อถูกปล่อยละเลย ทาให้เกิดสภาพไม่น่าดู ซึ่ งพบอยูใ่ น
เมือง (กล่าวโดย Roger Trancik ค.ศ. 1986)
พืน้ ทีใ่ ต้ ทางด่ วน หมายถึง พื้นที่ในระดับพื้นดินซึ่ งด้านบนถูกปกคลุมด้วยทางด่วนที่อยู่
ในระดับสู งเหนื อพื้นดิ นตั้งแต่ระดับ 2 เมตรขึ้นไป และอยู่ในแนวตอม่อของทางด่ วน หรื ออยู่ใน
แนวเขตของทางด่วน ในที่น้ ีจะรวมเฉพาะที่ดินใต้ทางด่วนเท่านั้น (กล่าวโดย Roger Trancik ค.ศ.
1986)
ถนนเส้ นทางลัดใต้ ทางด่ วน หมายถึง การสร้างถนนเพิ่มขึ้น บริ เวณพื้นที่ใต้ทางด่วนมา
สร้าง เส้นทางนี้มกั จะใช้เป็ นทางลัดไปยังจุดอื่นๆในเมืองเนื่องจากทางด่วนด้านบนสร้างผ่านชุมชน
ย่านต่างๆในเมือง
ทางพิเศษ หมายถึง ทางหรื อถนนซึ่ งจัดสร้างขึ้น หรื อได้รับโอนหรื อได้รับมอบไม่วา่ จะ
จัดสร้างขึ้นในระดับพื้นดินเหนือหรื อใต้พ้ืนดินดินหรื อพื้นน้ าเพื่ออานวยความสะดวกในการจราจร
เป็ นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพานอุโมงค์ เรื อสาหรับขนส่ งรถข้ามฝากท่าเรื อสาหรับขึ้น
ลงรถ ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ า ท่อหรื อทางระบายน้ า กาแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ
สัญญาณจราจร เครื่ องหมายจราจร อาคาร หรื อสิ่ งอื่นใดที่จดั ไว้ในเขตทางเพื่ออานวยความสะดวก
หรื อเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ (กล่าวโดย การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย(EXAT)
พ.ศ. 2556)
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6. ขั้นตอนการศึกษา
6.1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของพื้นที่
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6.2. ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
6.3. สารวจพื้นที่โดยรอบของโครงการและองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ของพื้นที่ใต้ทาง
ด่วน
6.4. ศึกษาการออกแบบพื้นที่และภูมิทศั น์ใต้ทางด่วน เพลินจิต
6.5. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่การใช้งาน สภาพสังคม วัฒนธรรม และ
ปัจจัยทางกายภาพ โดย การเก็บข้อมูลและทาสัญลักษณ์บนแผนที่ (Mapping)
6.6. ทาการสารวจความต้องการการใช้ งานพื้ นที่ และลัก ษณะของพื้ นที่ จะต้องการ
พัฒนา โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
6.7. รวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบแล้วทาการวิเคราะห์และประเมินผล
6.8. สรุ ปผลการศึกษาเพื่อเสนอเป็ นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาและการพัฒนา
พื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิต
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7. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการค้ นคว้ า
7.1. กล้องถ่ายรู ปและคอมพิวเตอร์
7.2. แบบสารวจและแบบสอบถาม
7.3. แบบสัมภาษณ์
7.4. แผนที่ถ่ายทางอากาศ
7.5. แผนที่โดยกรมทหาร
8. แหล่ งข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เป็ นข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่ได้จากการรวบรวมทาง
และ เอกสารของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาและ
ประเด็นศึกษา โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ศึกษาและประเด็นศึกษา ได้แก่
8.1. กองผังเมือง กรุ งเทพมหานคร เช่น การกาหนดพื้นที่สูญเปล่า
8.2. กองทะเบียนและปกครอง กรุ งเทพมหานคร เช่น จานวนประชากรในบริ เวณพื้นที่
สู ญเปล่า
8.3. สานักงานนโยบายและแผนกรุ งเทพมหานคร เช่ น แนวทางการจัดการพื้นที่ใ น
อนาคต
8.4. สานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
8.5. ห้องสมุ ดสถาปั ตยกรรมศาสตร์ แห่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เช่น วิทยานิพนธ์
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1.9 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน
ขั้นตอนการ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ดาเนินงาน
บทที่1 บทนา
ความเป็ นมาและ
ความสาคัญของ
ปัญหา
วัตถุประสงค์
โครงการ
คาถามใน
การศึกษา
ขอบเขต
การศึกษา
คาจากัดความ
ขั้นตอน
การศึกษา
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การศึกษา
บทที่2 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และการศึกษางานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาทฤษฏี
ศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
ศึกษากฎหมาย
กรณี ศึกษา
บทที่3 กระบวนการวิจยั และการดาเนินงาน
ศึกษาพื้นที่ใต้
ทางด่วน
เกณฑ์การตัดสิ น
กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง
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รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555
ขั้นตอนการ
พฤศจิกาย ธันวาคม มกราคม
กุมภาพัน มีนาคม เมษายน
ดาเนินงาน
น
ธ์
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
สัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูล
บทที่4 ข้อมูลทัว่ ไปของพื้นที่วจิ ยั
ประวัติ
การพัฒนาพื้นที่
ประเภทอาคาร
วิเคราะห์
รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 ศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556
บทที่5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลจากการศึกษา
รวบรวมข้อมูล
บทที่6 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วิเคราะห์ ก ารใช้
งาน
รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ปรับปรุ งเอกสาร
สรุ ปและจัดรู ปแบบผลการวิจยั
ส รุ ป ผ ล
การศึกษา
จัดรู ปแบบ
รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4 ศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556
ความคืบหน้า
ขออนุมตั ิโครงการวิทยานิพนธ์ ศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2553

บทที่2
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและการศึกษางานทีเ่ กี่ยวข้ อง

การค้นหาหลักการที่จะนามาประเมินพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
เพลินจิต เพื่อตรวจสอบการใช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วน โดยมีความสาคัญในการนาทฤษฏีมาเป็ นกรอบการ
กาหนดตัวชี้วดั การออกแบบเบื้องต้น และการวิเคราะห์การใช้งานที่เกิดขั้น ว่ามีความพึงประสงค์ต่อ
ผูใ้ ช้งานและหลักการออกแบบมากน้องเพียงใด
ลักษณะการเลื อกทฤษฎี คือหลักการใช้งานของสภาพพื้นที่โครงการพื้นที่ใต้ทางด่วน
หลักการประเมินพื้นที่โครงการ ลักษณะของพื้นที่เมือง ลักษณะของผูค้ นในพื้นที่ และหลักการใช้
งานพื้นที่สาธารณะของบริ บทไทยกับบริ บทชาวตะวันตก
2.1 ทฤษฎีฟื้นฟูพนื้ ทีส่ ู ญเปล่ า (Finding Lost Space) โดย Roger Trancik3
จากหนังสื อ Finding lost space กล่าวโดย Roger Trancik (ค.ศ. 1986) พบว่าการพัฒนา
เมืองในปั จจุบนั ได้มีความพยายามที่จะออกแบบการปรับปรุ งพื้นที่ และสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็ นพื้นที่ ภายนอกอาคาร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในอนาคต
เนื่ องจาก Roger Trancik ได้มีแนวคิดว่า "พื้นที่สาธารณะของเมืองไม่ได้ถูกนาไปใช้
ประโยชน์อย่างคุ ม้ ค่า จึงได้เสนอ ทฤษฎีฟื้นฟูพื้นที่สูญเปล่ า (Finding Lost Space)" เพื่อเป็ น
ขั้นตอนในการออกแบบชุ มชนเมืองในปั จจุบนั โดย Roger Trancik ได้วิเคราะห์เมืองมาจาก ยุค
MODERN CITY ในศตวรรษที่19 ซึ่ งมีลกั ษณะการสร้างอาคารที่มีลกั ษณะโดดเด่น เนื่องจากอาคาร
มีลกั ษณะที่แตกแยกออกจากบริ เวณรอบๆ (Context) พื้นที่ (Site) และ ภูมิทศั น์ (Landscape) ทาให้
เมืองไม่มีการคานึงถึง รู ปแบบ (Pattern) ระหว่างตัวอาคารด้วนกัน (Building) ที่วา่ ง (Space) และไม่
เข้าใจการใช้ง านของมนุ ษย์ ทาให้เกิ ดการขัดแย้งกันของพื้นที่ใ นเมื องและตัวอาคารที่มี ความ
แตกต่างกัน โดยไม่คานึงถึงที่วา่ งภายนอกอาคาร
พื้ นที่ ส าธารณะในเขตชุ ม ชนเมื อ งซึ่ งมี ส ภาพไม่ พึง ปรารถนา เป็ นสาเหตุ ใ ห้ Roger
Trancik เกิ ดแนวคิดการออกแบบพื้นที่ว่างสู ญเปล่ า โดยต้องมีความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ ของ

3

Roger Trancik, Finding lost space : theories of urban design, (Newyork :van Nostrand
Reinhold,1986)
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พื้นที่สภาพแวดล้อม ซึ่ งสถาปั ตยกรรมไม่ควรมีความโดดเด่นเกินเมือง และควรออกแบบพื้นที่เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
2.1.1 ทฤษฏี Three Theories of Urban Spatial Design 4
โดย Roger Trancik ได้เสนอแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สูญเปล่ากับพื้นที่
เชื่อมโยงระหว่างอาคาร

รู ปภาพที่ 2 การใช้ ทฤษฏี Three Theories of Urban Spatial Design
2.1.1.1. ทฤษฎีภาพกับพื้น (Figure - Ground Theory)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พื้นที่ตวั อาคารกับพื้นที่เปิ ดโล่งซึ่ ง
นามาใช้ ในการหาอัตลักษณ์ของรู ปแบบโครงสร้างเมือง
2.1.1.2. ทฤษฎีความเชื่อมโยง (Linkage Theory)
ศึกษาเรื่ องทิศทางการเดิน (Circulation) ที่ทาให้เกิ ดรู ปทรงของ
เมือง การเน้นความสัมพันธ์การเชื่ อมต่อ และการเคลื่อนไหวมีความหมาย ในทางสนับสนุ นเมือง
โดยแบ่งประเภทของเมืองออกเป็ นดังนี้
1. เมืองที่มีรูปทรงแบบองค์ประกอบ (Composition form) คื อ
รู ปแบบเมืองซึ่ งไม่ คานึงถึงความเชื่อมโยงของพื้นที่วา่ งของเมือง
4

กาธร กุลชล, หนังสือการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร- การติดตามหาคาตอบในรอบ 40 ปี , พิมพ์
ครั้งที่ 1 (กรุ งเทพฯ; โรงพิมพ์หมาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ,2545), 299 – 307.
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2. เมื อ งมี รู ป ทรงแบบอภิ มหาสถาปั ต ยกรรม (Megaform) คื อ
รู ปแบบเมืองซึ่งขาดความเชื่อมโยงภายนอกอาคาร
3. เมืองที่มีรูปทรงแบบเกาะกลุ่ม (Group form) คือรู ปแบบเมืองที่
ค่อยๆเติบโตอย่างเหมาะสม โดนเกาะไปตามแนวเปิ ดโล่งธรรมชาติ ตั้งแต่ย่านใจกลางเมืองไปยัง
ย่านชานเมือง ทาให้เกิดความสัมพันธ์ ของภูมิประเทศกับมนุษย์
2.1.2. ทฤษฎีการสร้ างสรรค์ สถานที่ (Place Theory)
การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ ก ั บ พื้ น ที่ เ ปิ ดโล่ ง ของเมื อ ง โดยให้ ค วามส าคัญ ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมของเมือง และการสร้างความต่อเนื่องให้กบั พื้นที่
หลักการรวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบพื้นที่สูญเปล่าในเมืองต้องคานึงถึงปั จจัย
5ประการ
1. การเชื่อมอย่างต่อเนื่องทางด้านกายภาพ (Linking sequential movement)
2.
การปิ ดล้อมด้านข้าง และมีความต่อเนื่อง (Lateral Enclosure & Edge
Continuity)
3. การเชื่อมต่อที่ผสมผสาน (Integrated Bridging)
4. แนวแกน และทัศนียภาพ (Axis &Perspective)
5.
การเป็ นหนึ่ งเดียวกันของพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร (Indoor &
Outdoor Fusion)
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2.1.3 สรุ ปทฤษฎีฟื้นฟูพนื้ ทีส่ ู ญเปล่า
1. สรุ ปเนื้อหา
ทฤษฎีฟ้ื นฟูพ้ืนที่สูญเปล่า (Finding Lost Space) โดย Roger Trancik เป็ นหลักการ
ที่ ค ้ น หาพื้ น ที่ สู ญ เปล่ า ซึ่ งสามารถน าหลัก การมาพัฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ประวัติศ าสตร์ วัฒนธรรม และสัง คม กับ เมื อ งโดยค านึ ง ถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical
Environment) และบริ เวณโดยรอบ (Context) ของพื้นที่สูญเปล่า
2. ประเด็นสาคัญ
แม้วา่ ทฤษฎีฟ้ื นฟูพ้ืนที่สูญเปล่า (Finding Lost Space) จะพบว่าพื้นที่ใต้ทางด่วน
เป็ นพื้นที่สูญเปล่าตามหลักการและเป็ นพื้นที่ที่สมควรนามาพัฒนา แต่การพัฒนาควรคานึงถึงบริ บท
ของใต้ท างด่ วนเพลิ นจิ ต เช่ น พื้นที่ว่างระหว่างอาคารหรื อพื้นที่ว่างระหว่างอาคารกับทางด่ วน
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของย่านเพลิน และการใช้งานพื้นที่สาธารณะตามวิถีชีวิตในบริ บท
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ไทย เนื่องจากคนไทยมีลกั ษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะแตกต่างกับชาวตะวันตก เช่น คนไทยไม่
ชอบการเดินเท้า ดังนั้นควรมีปรับใช้ทฤษฎีให้เหมาะสมกับบริ บทไทย
2.2 ทฤษฎี ปัจจัยที่มีผลต่ อสั งคม และการเปลี่ยนแปลง ในการออกแบบพืน้ ที่เปิ ดโล่ ง (Social and
Psychological Factor in Open Space Design)5
หนังสื อ People Place โดย Clare Cooper Marcus and Carolyn Francis (ค.ศ. 1998)
เสนอการสังเกตการใช้งานของมนุ ษย์ เช่นการใช้งานและการเข้าถึงของคน เพื่อนามาออกแบบการ
ใช้งานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยการเก็บมูล เพื่อนามาวิเคราะห์หรื อเป็ นเครื่ องมือในการ
ตรวจสอบการออกแบบพื้นที่ ตามประเภทที่สามารถได้แบ่งออกได้เป็ น ขนาดและลักษณะการใช้
งานและตัวแปรที่ ส่งผลการใช้งานของแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน การให้ความสาคัญของ
พื้นที่ว่างก็ต่างกันไป จากข้อกาหนดทาให้พ้ืนที่ใต้ทางด่วนเพลินจิต อยูใ่ นประเภท สวนขนาดเล็ก
(Miniparks and Vest-Pocket Parks)
2.2.1. ทฤษฎีสวนขนาดเล็ก
หลัก ทฤษฎี ส วนขนาดเล็ก มีค วามเหมาะสมกับ พื้ นที่ ใต้ท างด่ วน และตามหลัก
ทฤษฎีที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้กบั การใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
ซึ่ งความสัมพันธ์กบั เมืองในลักษณะสวนกลางเมือง ชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ระยะทางการ
เข้าถึงพื้นที่ 1-4 ช่วงถนน (500เมตร) มีความปลอดภัยในพื้นที่ และการใช้งาน มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้
เยาวชนสามารถเข้ามาใช้งานได้ทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ และยังเป็ นพื้นที่พกั ผ่อนให้กบั คนทัว่ ไป
การเก็บข้อมูลจากหลักการของหนังสื อ People Place จาแนกออกเป็ น ทางเข้าออก
ขอบเขตการใช้ ง าน พื้ น ที่ เ กิ ด กิ จ กรรม ทางสั ญ จร พื้ น ที่ เ ล่ น ต าแหน่ ง ต้น ไม้ และต าแหน่ ง
เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อช่วยในการสารวจหรื อใช้ในการสารวจตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ น
สวนขนาดเล็กในเมือง
2.2.2. สรุ ปทฤษฎี ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อสั งคม และการเปลี่ยนแปลง ในการออกแบบพืน้ ที่เปิ ด
โล่ง
1. สรุ ปเนื้อหา
ปั จจัยที่มีผลต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบพื้นที่เปิ ดโล่ง (Social
and Psychological Factor in Open Space Design) เป็ นเครื่ องมือในการช่วยตรวจสอบพื้นที่ใต้ทาง
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5

Clare Cooper Marcus and Carolyn Francis, PEOPLE PLACE: design guideline for urban
openspace , (Newyork :van Nostrand Reinhold,1998), 119 - 142.
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ด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต และเป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ
หรื อแก้ไขปรับปรุ งพื้นที่ ให้เกิดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการจริ งของผูใ้ ช้งานพื้นที่
2. ประเด็นสาคัญ
ลักษณะการใช้งานของพื้นที่ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นตามวัตถุ ประสงค์ของสานักงานกองทุ น
สนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมที่เอื้อให้เยาวชนสามารถใช้งานเป็ นหลัก
ใหญ่ และเป็ นพื้นที่พกั ผ่อนให้กบั ทุกเพศทุกวัย โดยมีพ้ืนที่นง่ั เล่น พื้นที่ฝึกความรู้และวิชาชี พ ซึ่ ง
เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์เดี ย วกับ พื้ นที่ ส วนขนาดเล็ก ดัง นั้นการตรวจสอบพื้ นที่ จึง สามารถสรุ ป เป็ น
รายการตรวจสอบ (Check list) กับลักษณะของพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต และ
จากผลจะสามารถชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมใดเหมาะสม หรื อต้องเพิม่ ลดกิจกรรมใด
หมายเหตุ ข้อมูลไปตรวจสอบ (Check list) สามารถดูได้ในตารางดัชนี ก.
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2.3. พืน้ ทีว่ ่างสาธารณะขนาดเล็ก-พืน้ ทีท่ างสั งคมของชุ มชนไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ6
หนังสื อพื้นที่วา่ งสาธารณะขนาดเล็ก - พื้นที่ทางสังคมของชุมชนไทย กล่าวโดย ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ (พ.ศ. 2552) เสนอการใช้งานพื้นที่วา่ งสาธารณะของชุมชน
เมือง ควรมีการใช้งานพื้นที่สาธารณะแบบอเนกประสงค์ (Multi Uses) และส่ งเสริ มให้พ้ืนที่ว่าง
สาธารณะเป็ น “พื้นที่ทางสังคม” (Social Space) อย่างแท้จริ งของชุมชนและเมือง สามารถสร้างให้
เกิ ด ได้โ ดยลัก ษณะรู ป ทรงและการจัด วางตัว ของพื้ น ที่ ซึ่ งแต่ ล ะมุ ม ของพื้ น ที่ จ ะสร้ า งให้ เ กิ ด
ทัศนียภาพในการมองเห็นของคนแตกต่างกันออกไป เรี ยกพื้นที่ในการถูกมองเห็นทั้งหมดจากจุดใด
จุดหนึ่งว่า “สนามทัศน์” (Isovist Field)
2.3.1. ทฤษฎีสนามทัศน์
พื้นที่ “สนามทัศน์” คือพื้นที่ที่ถูกมองเห็นจากจุดใดจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง มีตน้
กาเนิดคือการมองเห็นของคน

6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ, ซอยลัดประหยัดพลังงาน: พืน้ ทีว่ ่ างสาธารณะ
ขนาดเล็ก-พืน้ ทีท่ างสังคมของชุมชนไทย ( ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุ งเทพฯ; โรงพิมพ์หมาวิทยาลัยจุฬาลงกร, 2552),
1 - 10
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รู ปภาพที่ 3 มุมมองของมุมต่างๆ และช่องเปิ ด แสดงการมองเห็นพื้นที่
จากรู ปภาพที่ 3 พื้นที่สนามทัศน์คือพื้นที่สีเทา คือพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้จากการยืนใน
ตาแหน่งจุดสี เหลือง และสี ดาคือมุมมองที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ศักยภาพของพื้นที่ในการมองเห็น หรื อพื้นที่ที่มีสนามทัศน์ที่กว้างไกล และมีความชัดเจน
ของสนามทัศน์มากกว่า จะเอื้อให้เกิดการเข้าใช้งานพื้นที่ที่หลากหลายวัตถุประสงค์ หลากหลาย
ช่วงเวลา และกลุ่มคนหลากหลายประเภท ซึ่ งทาให้เกิด “ความเป็ นอเนกประโยชน์”
พื้นที่ อเนกประโยชน์ เกิ ดจากพฤติ ก รรมทางสังคมของคน เนื่ องจากการชอบมองและ
สังเกตผูอ้ ื่น และในทางกลับกันชอบที่จะถูก มองและสังเกตเช่ นเดี ยวกัน ดัง นั้นถ้าเกิ ดความ
หลากหลายจะทาให้พ้ืนที่มีการใช้งานที่ดี และถ้ามีระดับสนามทัศน์มาก พื้นที่จะมีความแตกต่าง
และหลากหลาย สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการใช้พ้ืนที่ (Space Use Pattern) กับการ
ออกแบบลักษณะรู ปทรง
ดัง นั้นการจัด วางของพื้ น ที่ ว่า งสาธารณะให้มี คุ ณ ภาพและการใช้ง านอเนกประโยชน์
จะต้องคานึ งถึ งพื้นที่ สนามทัศน์ด้วย ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าสนามทัศน์เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ สามารถดึ ง
ผูใ้ ช้งานให้เลือกที่จะเข้าหรื อไม่เข้าใช้งานในพื้นที่โครงการ
2.3.2. ทฤษฎีการรับรู้พนื้ ทีป่ ิ ดล้อม
สิ่ ง ปิ ดล้อ มในพื้ น ที่ ชุ ม ชนหรื อ เมื อ ง และการจัด วางตัว ของพื้ น ที่ ท าให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์กบั พื้นที่อื่นๆ ส่ งผลทาให้เกิดการรับรู้ของสนามทัศน์ในแต่ละตาแหน่งเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่ งจะมีผลโดยตรงทาต่อประสบการณ์และพฤติกรรมของคนภายในพื้นที่ เช่น การเลือกเส้นทาง
การเข้าถึง เดิ นผ่าน หยุดพบปะพูดคุย ยืน นัง่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สิ นค้า บริ การ หรื อมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะต่างๆ แตกต่างกันออกไป
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รู ปภาพที่ 4 พื้นที่สนามทัศน์เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่ งปิ ดล้อม
การใช้ป ระโยชน์ พ้ืน ที่ ว่า งสาธารณะของคนไทย มี ค วามแตกต่ า งกับ ชาวตะวัน ตก
เนื่องจากคนไทยเดินทางโดยยานพาหนะ มากกว่าการเดินทางเท้าเพราะเมืองไทยเป็ นเมืองร้อน แต่
การใช้พ้ืนที่ ว่างสาธารณะจะเป็ นการเชื่ อมต่อกับทางเท้าเป็ นหลัก และแนวคิดในการใช้พ้ืนที่ว่าง
สาธารณะส่ วนใหญ่เป็ นของชาวตะวันตกที่มีอากาศหนาว ส่ งผลให้พ้ืนที่วา่ งสาธารณะของไทยส่ วน
ใหญ่จึงโดนทิ้งร้างไม่มีการใช้งาน เพราะนาเอาแนวความคิดของชาวตะวันตกมาใช้มากเกินไป เช่น
ออกแบบพื้นที่เปิ ดโล่งหมดจึงไม่น่าใช้งาน และการเข้าถึงยากห่างจากที่จอดรถ

รู ปภาพที่ 5 พื้นที่วา่ งสาธารณะในเมืองไทย
ลานคนเมื อ ง ไม่ ส ามารถใช้ง านกิ จ กรรมได้ต ลอดทั้ง วัน
แนวความคิดพื้นที่เปิ ดโล่งของชาวตะวันตกมาใช้มากเกินไป

เนื่ อ งจากการน าเอา
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3.3. สรุ ปทฤษฎีพนื้ ทีว่ ่ างสาธารณะขนาดเล็ก
1. สรุ ปเนื้อหา
พื้นที่วา่ งสาธารณะในบริ บทไทยเป็ นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ เอื้อให้เกิดประโยชน์ที่
คนสามารถมองเห็นและเข้ามาใช้งานตามพื้นที่ การมองเห็นจึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิ ดกิจกรรมของ
มนุษย์ พื้นที่เปิ ดโล่งของชุมชนไทย จึงมีวิถีชีวิตด้านการค้าขาย เข้ามาเป็ นองค์ประกอบใหญ่ในการ
ใช้พ้ืนที่ในบริ บทไทย
2. ประเด็นสาคัญ
หลักการพื้นที่ว่างสาธารณะสาหรับคนไทยเน้นการสร้ างมุมมอง เพื่อให้เกิ ดกิ จกรรม
ทางสังคม แต่ในบริ เวณพื้นที่ใต้ทางด่วนถูกบดบังจากด้านบนและ มีโครงสร้างทางวิศวกรรมของ
ทางด่วน ซึ่ งลักษณะพื้นที่ว่างใต้ทางด่วนส่ งผลโดยตรงกับคนที่จะเข้ามาใช้งาน และการออกแบบ
พื้นที่โครงการ
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2.4 The Social Life of Small Urban Space โดย William Whyte7
หนังสื อ The Social Life of Small Urban Space โดย William Whyte (ค.ศ.1980) เสนอ
การสังเกตพฤติกรรมของคน ที่ทาเกิดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ลานขนาดเล็กหลายๆแห่ งในเมืองใหญ่
โดยการแบ่งเป็ นกิจกรรมต่างที่น่าสนใจได้ดงั นี้
2.4.1 การใช้พ้ืนที่ทางสังคม
การใช้พ้ืนที่ทางสังคมส่ วนใหญ่มกั เกิดขึ้นกับวัยทางาน เพราะคนวัยหนุ่มสาวชอบ
จับ กลุ่ ม และจะอยู่รอบๆสถานที่ ท างาน ทั้ง นี้ เพศหญิ ง มี ค วามละเอี ย ดอ่ อนในการเลื อกสถานที่
มากกว่าเพราะต้องการความปลอดภัยและมีความสะอาด แต่เพศผูช้ ายมักเลื อกสถานที่ที่เปิ ดโล่ ง
มากกว่า เพราะต้องการจับกลุ่มเพื่อสังเกตพฤติกรรมของเพศตรงข้าม
2.4.2 พื้นที่นง่ั
การเลือกใช้งานพื้นที่นงั่ มีความสัมพันธ์กบั แสงแดด การมีที่นงั่ อย่างเพียงพอ และ
มีความสัมพันธ์กบั แสงจะทาให้ถูกเลือกใช้งาน เช่นเก้าอี้นงั่ ขอบ หรื อแม้แต่บนั ได จะสร้างให้เกิ ด
คุณภาพของภูมิทศั น์ และสร้ างความมีชีวิตชี วาให้พ้ืนที่และจะทาให้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้น
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PUBLIC SPACES Ingram, New York 1980) ,1-100
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2.4.3 แสงแดด ลม ต้นไม้ และน้ า
ต้นไม้มีความสัมพันธ์ กบั แสงแดดเพราะทาให้เกิ ดร่ มเงา และร่ มไม้ทาให้คนเลือก
เดินตาม เมื่อมีตน้ ไม้ตามทางเท้า จะดึงดูดคนให้เดินตามเข้ามาในพื้นที่ และเกิดการใช้งาน
การใช้น้ าในพื้นที่ ควรให้น้ าและคนมีความสัมพันธ์กนั เช่นควรให้เกิดละอองของ
น้ าเมื่อลมพัดสามารถโดยคนได้บา้ งเล็กน้อย หรื อการฟังเสี ยงของน้ า ก็ทาให้คนรู้สึกผ่อนคลายและ
ลดเสี ยงจากมลภาวะภายนอกได้อีกด้วย
2.4.4 ร้านอาหารรถเข็น
ร้ านค้ารถเข็นเป็ นตัวดึ งดูดให้คนเข้ามายังพื้นที่ เพราะพนักงานหรื อคนที่ เข้ามา
พักผ่อน จะออกมาหาอาหารเพื่อรับประทานช่วงเวลาพักกลางวัน ซึ่ งร้านค้ารถเข็นมีราคาอาหารถูก
กว่าร้านอาหาร จึงส่ งผลให้คนนิยมออกมานัง่ รับประทานอาหารข้างนอกมากขึ้น
2.4.5 ถนน
พื้นที่วา่ งควรมีการเชื่อมต่อกับถนนและทางเท้า เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายและเปิ ด
โอกาสให้คนสามารถเข้ามาแวะใช้งานได้สะดวกขึ้น เช่นพื้นที่บริ เวณหัวมุมจะเกิดการใช้งานที่เปิ ด
กว้างมากที่สุด เพราะสามารถมองเห็นได้ง่ายการเข้าถึงสะดวก
2.4.6 กลุ่มคนที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ
กลุ่มคนเร่ รอน ตามพื้นที่สาธารณะ จะทาให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อผูท้ ี่จะเข้ามา
ใช้งาน ดังนั้นสถานที่ควรมีร้ ัวและมีการกั้นพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนเร่ ร่อนมายึดครองพื้นที่
สาธารณะประจา
2.4.7. สรุ ปทฤษฎี The Social Life of Small Urban Space
1. สรุ ปเนื้อหา
การใช้ง านพื้ น ที่ ส าธารณะเกิ ด จากการเชื่ อ มต่ อ กัน ของสถานที่ เนื่ อ งจากการ
มองเห็นการใช้งานกับผูค้ นที่ผา่ นไปมาสร้างให้เกิดความรู้ที่ปลอดภัย และคนต้องการมองเห็นการ
และถูกสังเกตการ ดังนั้นปัจจัยทางกายภาพก็เป็ นองค์ประกอบของสภาวะที่น่าสบาย ซึ่ งมีปัจจัยของ
แดด ทิศทาง เสี ยง อากาศ ความร่ มรื่ นของต้นไม้ ซึ่ งช่วยสร้างบรรยากาศและความสบาย ทาให้คน
นัง่ หรื อพักคอยได้นาน
2. ประเด็นสาคัญ
หลักการของ William Whyte เน้นความสาคัญของปั จจัยทางภูมิอากาศที่ส่งผลให้
เกิ ดการใช้งานพื้นที่ แต่หลักการดังกล่าวเป็ นหลักการที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงควรนามา
ปรั บใช้ให้เข้ากับภูมิอากาศร้ อนชื่ นในประเทศไทย เช่ น เรื่ องของแสงแดดประเทศไทยแรงและ
ภูมิอากาศร้ อน การใช้น้ าในประเทศร้อนชื่ น ถ้าความชื่ นในอากาศมากเกินไปสร้างความอึดอัดได้
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และ ร้ านค้ารถเข็นอาหารก็ต้ งั อยู่ในที่ที่มีทางเท้าและมีคน ดังนั้น ร้านค้ารถเข็นจึงเป็ นตัวส่ งเสริ ม
การใช้งานและทาให้คนที่เดินรู ้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้น
สรุ ปข้ อมูลทางด้ านทฤษฎี
จากการศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนได้แก่ ทฤษฏี Finding
lost space, ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design, ทฤษฏีThe Social Life
of Small Urban Space, ทฤษฏีพ้ืนที่วา่ งสาธารณะขนาดเล็ก สามารถจาแนกทฤษฎีเหล่านี้ ออกเป็ น 3
รู ปแบบดังนี้
1. ปั จจัยทางด้านกายภาพ(Physical Factor) เช่ น สภาพพื้นที่โครงการ และ บริ เวณ
โดยรอบของพื้นที่ (Context)
2. ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factor) เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ชนชั้น และลักษณะ
การดาเนินชีวติ
3. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ (Economic Factor) เช่ น การค้าขาย อาชี พ และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
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ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปหัวข้อ แนวความคิดและทฤษฎี ในลักษณะทางกายภาย สังคม วัฒนธรรม
และ เศรษฐกิจ
ทฤษฎี
ทฤษฎีฟ้ื นฟู
พื้นที่สูญ
เปล่า
(Finding
Lost Space)
(ค.ศ. 1986)

ปัจจัยด้านกายภาพ

- การเข้าถึงและการ
เชื่อมต่อ ของพื้นที่กบั
เมือง
- พื้นที่เปิ ดโล่งของพื้นที่
คนสามารถเข้าถึงได้
- เส้นทางการเข้าถึง
พื้นที่
Social and
- ลักษณะกายภาพของ
Psychologica พื้นที่ มีผลต่อผูใ้ ช้งาน
l Factor in
- พื้นที่ใช้งานโดยรอบ
Open Space ของพื้นที่
Design (ค.ศ. - การเข้าถึงพื้นที่
1998)

ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

- การคานึงถึงประวัติศาสตร์ - ลักษณะของผัง
ของพื้นที่ และความสาคัญ
เมือง โดยผังการใช้
ของพื้นที่ที่สร้างให้เกิดความ ที่ดินของเมือง
น่าสนใจหรื อระลึกถึงพื้นที่
- วัฒนธรรมของคนในพื้นที่

- การดูพฤติกรรมของคนใน - การค้าขายจะ
สังคมเข้ามาใช้งานในพื้นที่ เกิดขึ้นได้เมื่อมี
- เวลาการใช้ชีวติ ในแต่ละวัน กิจกรรมของคน
ของคนในสังคมไทย
- กลุ่มอาชีพและสถานะทาง
สังคม
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ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปหัวข้อ แนวความคิดและทฤษฎี ในลักษณะทางกายภาย สังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ (ต่อ)
ทฤษฎี
ปัจจัยด้านกายภาพ
ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

พื้นที่วา่ ง
สาธารณะ
(พ.ศ. 2552)

- บริ บททางสังคมและคน
รอบพื้นที่
- มุมมองของคนมีผลต่อ - การมองเห็นคนเป็ นการ
พื้นที่
ขับเคลื่อนของสังคม
- พื้นที่เปิ ดโล่งมีผลต่อ - วิธีชีวติ ของไทย มีการใช้
การดึงให้คนเข้ามาใช้
พื้นที่เปิ ดโล่ง เป็ นหลัก
งานในพื้นที่ โดยการ
- คนเป็ นผูส้ ร้างกิจกรรม
มองเห็นกิจกรรม
แปรเปลี่ยนไปตามสังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
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The Social
- ลักษณะภูมิอากาศและ - กลุ่มคนมอง เป็ นตัว
Life of
สภาพแวดล้อมมีผลต่อ ขับเคลื่อนสังคม
Small Urban การเลือกเข้ามาใช้งาน
- คนไทยมีความเป็ นสังคม
Space (ค.ศ. พื้นที่
นิยม
1980)
- มุมมองที่คนทัว่ ไป
สามารถมองเห็นได้ ถ้ามี
คนผ่าน หรื อมีการ
มองเห็นพื้นที่ ทาให้เกิด
ความปลอดภัย
- การดึงดูดเข้าพื้นที่คน
สามารถทาได้โดยการใช้
สภาวะน่าสบาย

- พื้นที่โล่งเป็ นพื้นที่
ที่สามารถใช้ทา
กิจกรรมที่
หลากหลายได้ ทาให้
คนไทยชอบใช้พ้ืนที่
เปิ ดโล่ง
- มุมอับทาให้พ้นื ที่
น่ากลัว
- เมื่อคนมองเห็น
ร้านค้า ทาให้มีคนใช้
งานพื้นที่มากขึ้น
- เทคโนโลยีเพิ่ม
ความสะดวกสบาย
ของพื้นที่ทาให้คน
มาใช้งานมากขึ้น
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คาถามทีม่ ีความสั มพันธ์ เกีย่ วข้ องกับทฤษฎีและพืน้ ทีใ่ ต้ ทางด่ วน
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยทางกายภาย
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปั จจัย ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งจากการศึกษาปั จจัยทั้ง 3 ด้านเป็ น
ข้อกาหนดคาถามในการตรวจสอบแบบสอบถาม และประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการ
ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
1. คาถามเพือ่ การประเมินปัจจัยทางด้ านกายภาพ (Physical Factor)
1.1 ทฤษฏีFinding Lost Space
1.1.1. ตาแหน่งของพื้นที่มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ภายนอกหรื อไม่
1.1.2. มีการเข้าถึงพื้นที่มีการปิ ดล้อมมิดชิดเข้าได้ง่ายหรื อไม่
1.1.3. มีทางเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะหรื อไม่
1.1.4. ทัศนียภาพโดยรวมมีการดึงดูดให้เข้าไปใช้พ้นื ที่หรื อไม่
1.1.5. การเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่โดยรอบหรื อไม่
1.2. ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design
1.2.1. พื้นที่มีชุมชนพักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณ 500 เมตรหรื อไม่
1.2.2. คนที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ตอ้ งข้ามถนนใหญ่เพื่อเข้ามาใช้ในพื้นที่
หรื อไม่
1.2.3. มีเส้นทางเดินหลักให้คนเข้ามาใช้งานในพื้นที่หรื อไม่
1.2.4. มีถนนล้อมรอบพื้นที่เพื่อการปิ ดล้อมและความปลอดภัยของพื้นที่
หรื อไม่
1.2.5. มีการเน้นทางเข้าออกที่ชดั เจนหรื อไม่ เช่ นมีป้าย, มีตน้ ไม้หลัก, รู ป
ปั้ น เป็ นต้น
1.2.6. มีการแยกพื้นที่จอดรถกับพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนหรื อไม่
1.2.7. มีระยะถอยร่ น จากขอบเขตของชุมชนเพื่อความเป็ นส่ วนตัวหรื อไม่
1.2.8. มีการแบ่งพื้นที่ตามการใช้งานหรื อไม่
1.2.9. มีถนนลาดยางมะตอยในพื้นที่หรื อไม่
1.2.10. มีการแบ่งเส้นทางของเด็ก กับเส้นทางสัญจรรถภายในหรื อไม่
1.2.11. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับกิ จกรรมแบบกลุ่ มของเด็กหรื อไม่ เช่ น
พื้นที่เล่นซ่อนแอบของเด็ก
1.2.12. มี อุป กรณ์ ที่ ก ระตุ ้น การเล่ นกิ จกรรมของเด็ก หรื อไม่ เช่ นชิ ง ช้า ม้า
กระดก ม้าหมุน
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1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
เหมาะสมกับวัยหรื อไม่
1.2.16.
หรื อไม่
1.2.17.

มีเครื่ องเล่นที่เสริ มสร้างการพัฒนาทางร่ างกายหรื อไม่
มีอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรื อไม่
มี อุป กรณ์ ในบริ เวณไหนของพื้ นที่และอุปกรณ์ น้ นั เป็ นเครื่ องเล่ น
ถ้า มี เครื่ องเล่ นต่ า งวัย เด็ก เล็ก จะอยู่หน้า พื้ นที่ เพื่อความปลอดภัย

ถ้ามีบ่อทราย บ่อทรายมีความปลอดภัยหรื อไม่ เช่น
1. มีหินหรื อไม่
2. มีน้ าขังหรื อไม่
3. มีก๊อกน้ าชาระร่ างกายหรื อไม่
4. บ่อทรายโดนแดดหรื อไม่
1.2.18. มีมา้ นัง่ หรื อไม่
1.2.19. มีโต๊ะอเนกประสงค์หรื อไม่
1.2.20. มีถงั น้ าดื่มหรื อไม่
1.2.21. มีทีจอดจักรยานหรื อไม่
1.2.22. มีหอ้ งน้ าหรื อไม่
1.2.23. มีไฟฟ้ าส่ องสว่างหรื อไม่
1.2.24. มีปลัก๊ เสี ยบจ่ายไฟหรื อไม่
1.2.25. มีป้ายเตือนต่างๆหรื อไม่
1.3. ทฤษฏีพนื้ ทีว่ ่างสาธารณะขนาดเล็ก
1.3.1. มีลานพื้นที่เปิ ดโล่งหรื อไม่
1.3.2. พื้นที่สามารถมองเห็นได้จากการเดินผ่านจากภายนอกหรื อไม่
1.3.3. พื้นทีสามารถให้เห็นกิจกรรมภายในได้หรื อไม่
1.4. ทฤษฏีThe Social Life of Small Urban Space
1.4.1. มีการเข้าถึงของแดด ลม ฝน หรื อไม่
1.4.2. มีที่นง่ั เพื่อให้คนนัง่ มองคนเดินผ่านไปมาได้หรื อไม่
1.4.3. มีพ้นื ที่ต้ งั ร้านค้ารถเข็ญหรื อไม่
1.4.4. มีทางเข้าออกที่ชดั เจนหรื อไม่
1.4.5. มีคนจรจัดหรื อไม่
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2. คาถามเพือ่ การประเมินปัจจัยทางด้ านสั งคม (Social Factor)
2.1. ทฤษฏีFinding Lost Space
2.1.1. พื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรื อไม่
2.1.2. พื้นที่มีวฒั นธรรมของพื้นที่หรื อไม่
2.2. ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design
2.2.1. พื้นที่การส่ งเสริ มให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลพื้นที่หรื อไม่
2.2.2. พื้นที่เปิ ดโอกาสให้คนในพื้นที่มีโอกาสในการเสนอแนะการใช้งานพื้นที่
หรื อไม่
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2.2.3. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนในพื้นที่ก่อนการออกแบบหรื อไม่
2.2.4. มีการออกแบบเพื่อคนพิการหรื อไม่
2.2.5. มีการรองรับอาชีพของคนในพื้นที่หรื อไม่
2.2.6. มีระยะห่างจากชุมชน พื้นที่สามารถจัดทากิจกรรมเสี ยงดังได้หรื อไม่ เช่น
วาดผนัง
2.2.7. มีการสอนเด็กให้เรี ยนรู้การเป็ นคนดีและเป็ นผูน้ าทางสังคมหรื อไม่
2.2.8. ม้านัง่ มีจานวนเพียงพอต่อความต้องการของคน ในแต่ละส่ วนของพื้นที่
หรื อไม่
2.2.9. มีกระดานหมากรุ กหรื อไม่
2.2.10. มีพ้นื ที่รวมตัวเพื่อรับประทานอาหารหรื อไม่
2.3. ทฤษฏีพนื้ ทีว่ ่างสาธารณะขนาดเล็ก
2.3.1. มีตาแหน่งที่ใช้ในการนัง่ มองคนหรื อไม่
2.3.2. มีการเข้ามาจับกลุ่มทางสังคมในพื้นที่หรื อไม่
2.3.3. มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั พื้นที่ที่ถูกออกแบบแล้วหรื อไม่
2.4. ทฤษฏี The Social Life of Small Urban Space
2.4.1. สถานที่จบั กลุ่มของคนมีความสะอาดหรื อไม่
2.4.2. สถานที่จบั กลุ่มของคนมีความสะดวกสบายหรื อไม่
2.4.3. สถานที่จบั กลุ่มของคนมีความปลอดภัยหรื อไม่
2.4.4. สถานจับกลุ่มของคนมีคนจรจัดหรื อไม่
3. คาถามเพือ่ การประเมินปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic Factor)
3.1 ทฤษฏีFinding Lost Space
3.1.1. การพัฒนาเมืองตามเศรษฐกิจ มีผลทาให้เกิดความคึกคักของพื้นที่หรื อไม่
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3.1.2. การเข้ามาทางานในพื้นที่ ของประชากรทาให้พ้ืนที่น่าใช้งานขึ้นหรื อไม่
3.1.3. เส้ น ทางคมนาคมที่ ส ะดวกมี ผ ลต่ อ การเข้า มาใช้ง านในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น
หรื อไม่(รถไฟฟ้ า)
3.2. ทฤษฏีSocial and Psychological Factor in Open Space Design
3.2.1. มีพ้นื ที่ส่งเสริ มให้เกิดอาชีพแก่คนในชุมชนหรื อไม่
3.2.2. มีเทคโนโลยีให้คนในพื้นที่ได้ศึกษาหาความรู้เพิม่ เติมหรื อไม่
3.3. ทฤษฏีThe Social Life of Small Urban Space
มีร้านค้ารถเข็ญส่ งผลให้การใช้งานในพื้นที่ดีข้ ึนหรื อไม่
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บทที่3
กระบวนการวิจัยและการดาเนินงาน

การวิจยั เรื่ อง "การประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วน โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
เพลินจิต กรุ งเทพมหานคร" เป็ นโครงการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วน ของสานักงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) ซึ่งวิธีวจิ ยั มีดงั ต่อไปนี้
3.1. การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี
3.2. การตรวจสอบสภาพ โครงการ (Check list) และบริ เวณย่านเพลินจิต
3.3. การสารวจข้อมูลสภาพโครงการ (Mapping)
3.4. ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจากผูใ้ ช้งานโครงการโดยแบบสอบถาม
3.5. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล
3.6. สรุ ปผลการศึกษา
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ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต ในการสารวจสภาพ
ปัจจุบนั และปัญหา โดยใช้รูปแบบการวิจยั ในการเก็บข้อมูล มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาหาความต้องการในการใช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วน
2. เพื่อประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลิน
จิต ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ดังนี้
2.1. เป็ นพื้นที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
2.2. เกิ ดกิ จกรรม เรี ย นรู้ ด้า นศิ ล ปะ และด้า นเทคโนโลยี ส าหรั บ เด็ก
สตรี และครอบครัว
2.3. เป็ นแหล่งศึกษาและให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพอนามัย
2.4. ฝึ กทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
2.5. เป็ นพื้นที่กิจกรรมออกกาลังกายของชุมชน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งพื้นที่ใต้ทางด่วน
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โดยระยะเวลาที่ ใช้ในการประเมินการใช้ง านพื้ นที่ ใต้ท างด่ วน โครงการศูนย์ชุ มชน
สร้ างสรรค์ เพลิ นจิ ต ทั้งหมด 25 สัปดาห์ โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็ น ตามช่ วงเวลาดัง
รู ปภาพที่ 6 ระยะเวลาการประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลิน
จิตตามตารางดังนี้
การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี
ระยะเวลา 7 สัปดาห์
การตรวจสอบพื้นที่พ้นื ที่โครงการและบริ เวณย่านเพลินจิต
ระยะเวลา 1 สัปดาห์
การสารวจพื้นที่โครงการและบริ เวณย่านเพลินจิต
ระยะเวลา 4 สัปดาห์

การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

การวิเคราะห์แบบสอบถาม
ระยะเวลา 3 สัปดาห์
การวิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะผลการศึกษา
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
รวมขั้นตอนการศึกษา
ระยะเวลา 25 สัปดาห์

รู ปภาพที่ 6 ระยะเวลาการประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
เพลินจิต
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3.1. ขั้นตอนการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี
ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าหลักการในการเลือกแนวความคิดและทฤษฎี เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
ตรวจสอบพื้นที่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับในการเลือกใช้พ้ืนที่
3.1.1.ค้นคว้าหลักการจากสภาพพื้นที่โครงการ หลักการประเมินพื้นที่โครงการ
ลักษณะของพื้นที่เมือง ลักษณะของผูค้ นในพื้นที่ และหลักการใช้งานพื้นที่สาธารณะของบริ บท
ไทยและบริ บทตะวันตก จากหลักการดังกล่าวสามารถจาแนกการเลือก แนวความคิดและทฤษฎี ได้
ออกเป็ น 3 ปัจจัย
1. ปัจจัยทางด้านกายภาพ (Physical)
2. ปัจจัยทางด้านสังคม (Social)
3. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic)
3.1.2. ระยะเวลาการศึก ษาแนวความคิดและทฤษฎี ซึ่ งท าการศึ กษาก่ อนการ
สารวจและเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลและประวัติการเป็ นมาของโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลิน
จิต เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการเกิดขึ้นของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เพื่อศึกษา
นโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น าไปวิเ คราะห์ ต ามวัต ถุ ประสงค์ด้า นความเหมาะสมกับ กลุ่ ม
ประชากรใดและรู ปแบบโครงการเป็ นลักษณะอย่างไร
3. ค้นหาแบบก่อสร้างโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เพื่อศึกษา
แนวความคิดของผูอ้ อกแบบพื้นที่ กิจกรรมของโครงการ และขนาดของการใช้งาน
4. ค้นหาทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ใต้ทางด่วน เพื่อทราบถึงลักษณะการ
ใช้งานพื้นที่ โดยอ้างถึงหลักการและทฤษฎีของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเนื้ อหาใน
การค้น คว้า ดัง นี้ ปั จ จัย ในการใช้ ง าน พื้ น ที่ ส าธารณะ พื้ น ที่ ภ ายนอกอาคาร และการใช้พ้ื น ที่
สาธารณะของคนไทย
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3.2. การตรวจสอบสภาพ โครงการ (Check list ) บริเวณย่ านเพลินจิต
ผู้วิ จ ัย ได้พ ัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เพื่ อ การตรวจสอบสภาพโครงการ เพื่ อ
ตรวจสอบพื้นที่ กิ จกรรม และอุปกรณ์ที่เกิ ดขึ้ นในโครงการศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์ ซึ่ งจะช่ วยให้
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ผูว้ จิ ยั สามารถเชื่อมโยงพื้นที่กบั แนวความคิดและทฤษฎีได้ และนาไปพัฒนาเป็ นเครื่ องมือ และการ
สารวจข้อมูลสภาพโครงการ (Mapping )ต่อไป
3.2.1. แบบการตรวจสอบสภาพโครงการ (Check list) มีข้ นั ต้นการพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาและพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแบบการตรวจสอบสภาพ
โครงการ (Check list)โดยการตั้งคาถามจากเนื้อหาทฤษฎี
2. สารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ โครงการที่เกิ ดขึ้นจริ ง ทั้งด้าน
สถาปั ตยกรรม ภูมิสถาปั ตยกรรม และการใช้งานพื้นที่
3.2.2. ระยะเวลาในการส ารวจพื้ น ที่ โ ครงการและบริ เวณย่า นเพลิ นจิ ต เป็ น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการสารวจพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สังเกตลักษณะทางกายภาพทางของพื้นที่ ทั้งด้านสถาปั ตยกรรม ภูมิ
สถาปั ตยกรรม และการใช้งานพื้นที่ เพื่อทาความเข้าใจพื้นที่กบั ทฤษฎีโดยการเข้าใช้งานในพื้นที่
โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต ก่อนทาการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ
2. การตั้งคาถามจากหลักทฤษฎี เพื่อเป็ นหลักการในการตรวจสอบและ
ประเมินพื้นที่โครงการ
3. ตรวจสอบสภาพโครงการ โดยใช้แบบการตรวจสอบสภาพโครงการ
(Check list) เพื่อสร้ างความเข้าใจให้ผวู้ ิจยั เนื่ องจากสภาพพื้นที่โครงการเป็ นพื้นที่สาธารณะ มี
ข้อ จ ากัด ทางด้า นศัก ยภาพของพื้ น ที่ ดัง นั้น การตรวจสอบสภาพพื้ น ที่ ต ามทฤษฎี จึ ง เป็ นการ
ตรวจสอบ ให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจถึงกิจกรรมและการใช้งานของพื้นที่โครงการ
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3.3. การสารวจข้ อมูลสภาพโครงการ (Mapping )
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาเครื่ องมือแบบสารวจข้อมูลการใช้งานโครงการ (Mapping ) โดยการ
แปลงข้อมูลการสารวจพื้นที่และการใช้งานโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เป็ นข้อมูลทางกราฟิ ก
(Graphic) ในรู ปแบบแผนที่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ผวู้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลและช่วยให้ผวู้ ิจยั สามารถ
เข้าใจ พฤติกรรมการใช้งานของคนในพื้นที่โครงการง่ายยิง่ ขึ้น
3.3.1. แบบรายการสารวจข้อมูลสภาพโครงการ (Mapping) มีข้ นั ต้นการสร้างดังนี้
3.3.1.1. จากการสารวจพื้นที่ โดยแบบการตรวจสอบสภาพโครงการ (Check list)
3.3.1.2. แผนที่โครงการ จาก สสส.
3.3.1.3. หลังเกณฑ์การสังเกต โดยแยกได้ดงั นี้
1. เพศและวัย
2. ลักษณะอาชีพบริ เวณโครงการ
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3. ตาแหน่งการใช้งาน
4. เส้นทางการสัญจร
5. ขนาดของพื้นที่ใช้งาน
3.3.2. ระยะเวลาในการสารวจพื้นที่โครงการและบริ เวณย่านเพลินจิต เป็ นเวลา 5 สัปดาห์
ใช้ในการสารวจพื้นที่การศึกษา ดังนี้
3.3.2.1. เก็บสารวจข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทั้งด้านสถาปั ตยกรรม ภูมิ
สถาปั ตยกรรม และการใช้งานพื้นที่ เพื่อทาความเข้าใจสภาพพื้นที่โครงการ เนื่องจากพื้นที่โครงการ
ได้มีการเปิ ดให้บริ การแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจาก แบบก่อสร้าง
3.3.2.2. สังเกตและเก็บข้อมูลการใช้งานพื้นที่ โดยเลือกช่วงเวลาดังต่อไปนี้
1. ช่วงเวลาวันทางาน คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 – 14:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาที่ พนักงานและผูป้ ระกอบกิจการบริ เวณ
ใกล้เคียงเข้ามาพักผ่อน เช่นผูป้ ระกอยการร้านค้ารถเข็น จักรยานยนต์รับจ้าง เป็ นต้น
2. ช่วงเวลาวันทางาน คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18:00 – 20:00 นาฬิกา
เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาที่ มี ผูใ้ ช้บริ ก ารเป็ นจานวนมาก และมี
ความหลายหลายเข้าใช้บริ การ ซึ่ งทางโครงการมีให้บริ การลานแอร์ โรบิก ช่วงเวลา 18:00 – 19:00
นาฬิกาด้วย
3. ช่วงเวลาวันหยุด คือ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 14:00 นาฬิกา
เนื่ องจากเป็ นวันหยุดของนักเรี ยนและผูป้ กครอง ช่ วงเวลานี้ จึง
เกิดกิจกรรมของทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ข้ ึน ซึ่ งทางโครงการมีให้กิจกรรมแข่งขัน ฟุตซอลระหว่างเขต
ขึ้น ในช่วงเวลา 13:00 นาฬิกา ทาให้พ้ืนที่มีความคึกคัก เนื่องจากมีผใู้ ช้งานจานวนมาก
4. ช่วงเวลาวันทางาน คือ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 17:00 – 18:00นาฬิกา
เนื่ องจากเป็ นวันหยุดของนักเรี ยนและผูป้ กครอง ช่ วงเวลานี้ จึง
เกิดกิจกรรมของทั้งเด็กและผูใ้ หญ่เช่นกัน
5. ช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรมพิเศษ ตลอดกิจกรรม
เนื่ องจากเป็ นวันหยุดและทางโครงการได้มีการจัดกิ จกรรมเพื่อ
สร้ า งสรรค์สั ง คมขึ้ น ช่ วงเวลานี้ จึง มี ผูใ้ ช้ง านจานวนมาก และประเภทของผูใ้ ช้ง านก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ
กิจกรรมที่จดั เช่นวันเด็กก็จะมีเยาวชนเข้าร่ วมกิจกรรมมาก
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3.4. ประเมินความพึงพอใจต่ อโครงการจากผู้ใช้ งานโครงการโดยแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเครื่ องมื อแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้พ้ืนที่ใต้ทางด่ วน เพื่อ
ทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต และสามารถนา
ผลจาการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลของผูต้ อบแบบสอบถามได้
3.4.1. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วน มีการพัฒนาจากข้อมูลดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง กับพื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่สาธารณะ และ
การใช้งานพื้นที่ของคน
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ งได้จาก สสส. เป็ นผูก้ าหนดความต้องการ
ของพื้นที่ใต้ทางด่วน
3. สัมภาษณ์ผใู ้ ช้ในพื้นที่จริ ง เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม
4. ศึกษาวิธีเขียนจาก แบบสอบถามอื่นๆ และแบบการประเมินอาคาร
5. ศึกษาหลักการและขอบข่ายเนื้อหา
6. สร้างแบบสอบถามพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
7. นาแบบสอบถามเสนอต่อกรรมการที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 2 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา โครงสร้างประโยค และความถูกต้อง
ของภาษา
8. นาผลของแบบทดสอบไปใช้ในการอภิปราย และเสนอแนะปรับปรุ งพื้นที่ใต้
ทางด่วนศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์และพื้นที่ใต้ทางด่วนบริ เวณอื่นในกรุ งเทพหา
นคร
3.4.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในวิจยั ครั้งนี้ มีท้ งั หมด 2 กลุ่มได้แก่
1. ผูใ้ ช้งานโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
2. ผูท้ ี่ใช้งานบริ เวณโดยรอบโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้งานโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
เพลินจิต และผูใ้ ช้งานบริ เวณรอบโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จานวน 75 คน ซึ่ งได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยมีหลักการเลือกดังนี้
1. ผูท้ ี่ทากิจกรรมอยูภ่ ายในพื้นที่โครงการจานวน 30 คน
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2. ผูท้ ี่ทากิจกรรมอยูร่ อบๆพื้นที่โครงการจานวน 30 คน
3. พนักงานและผูด้ ูแลโครงการจานวน 5 คน
ประชากรกลุ่มเปรียบเทียบ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่นามาเปรี ยบเทียบ เพื่อ แยกความพึงของใจของ
ประชากร 2 กลุ่ม ซึ่ งการจาแนกกลุ่มประชากรกลุ่มแรกจะเลือกตามลักษณะการอยูอ่ าศัยจริ ง และ
การเข้าถึงพื้นที่ ที่ส่งผลต่อความถี่ในการใช้งาน จึงสามารถแยกออกได้เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานที่เป็ นคนในชุมชน โดยคัดเลือกจาก คุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ผูท้ ี่มีภูมิลาเนาย่านเพลินจิต
1.2. ผูท้ ี่สัญจรโดยทางเท้า
1.3. ผูท้ ี่เข้าใช้งานในโครงการ 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์
2. ผูใ้ ช้งานที่ เป็ นคนทัว่ ไป หมายถึ งคนไทยทัว่ ไปที่เดิ นเข้ามาในพื้นที่ ซึ่ งเป็ น
พนักงานบริ เวณโครงการ ผูใ้ ช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
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3.4.2. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้งาน โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1. ความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านกายภาพ ของโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์
2.2. ความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านสังคม-วัฒนธรรม ของโครงการศูนย์
ชุมชนสร้างสรรค์
2.3. ความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านเศรษฐกิจ ของโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์
3.4.3. แบบรายการสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วน ในโครงการศูนย์
ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่ วน
โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตจานวน 20 ข้อ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ด้านคือ ด้านกายภาพ ด้าน
สังคม-วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ โดยวัดความพึงพอใจเป็ น แบบ Likert Scale
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1. การแปลความหมายของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ระดับคะแนน
ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

2. เกณฑ์การแปลความค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานทางสถิติ แบ่ง
ออกเป็ นดังนี้
ค่ าเฉลีย่
5:00 - 4.50
4.49 - 3.50
3.49 - 2.50
2.49 - 1.50
1.49 - 0:00

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

3. หลักการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคนทัว่ ไปกับคนในชุมชน โดยการคิด
อัตราความแตกต่างกันของค่าคะแนน ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนทัว่ ไป
มากกว่า 3.90 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 80 ของทั้งหมด โดยคิดจาก
(A + B) ≥ 3.90 คะแนน
2

A = คะแนนความพึงพอใจของคนทัว่ ไป
B = คะแนนความพึงพอใจของคนในชุมชน
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2. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนทัว่ ไป น้อย
กว่า 3.45 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 70 ของทั้งหมด โดยคิดจาก
(A + B) ≤ 3.45 คะแนน
2

3. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนทัว่ ไป ที่
แตกต่างกันมากกว่า0.30 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทั้งหมด เป็ นร้อยละที่มีความแตกต่างของความ
พึงพอใจที่มากพอที่จะวิเคราะห์ชุดข้อมูลโดยคิดจาก
A - B ≥ 0.30 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดความต้องการต่อการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนใน
อนาคต เพื่อเป็ นแนวทางเสนอแนะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.4.3 ระยะเวลาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยเก็บข้อมูล
แบบสอบถามตามช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
1.
วันจันทร์
9:00 นาฬิกาถึง
10:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาการปิ ดทาการพื้นที่โครงการ
2.
วันอังคาร
14:00 นาฬิกาถึง
15:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาช่วงก่อนนักเรี ยนช่วงชั้นประถมเลิกชั้นเรี ยน
3.
วันพุธ
17:00 นาฬิกาถึง
18:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาหลังเลิกทางานของพนักงานบริ เวณโครงการ
4.
วันพฤหัสบดี 12:00 นาฬิกาถึง
13:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาพักกลางวันของพนักงานบริ เวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ
5.
วันศุกร์
19:00 นาฬิกาถึง
20:00 นาฬิกา
เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาที่มีคนเข้าใช้งานเป็ นจานวนมากและเป็ นวันสุ ดท้ายของการทางานตลอด
อาทิตย์
6.
วันเสาร์
10:00 นาฬิกาถึง
11:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ที่เยาวชนสามารถเข้าใช้งานได้
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7.
วันอาทิตย์
14:00 นาฬิกาถึง
15:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และมีผเู้ ข้าใช้บริ การมากตลอดทั้งวัน
8.
วันอาทิตย์
17:00 นาฬิกาถึง
18:00 นาฬิกา
เนื่องจากเป็ นระยะเวลาช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และมีผเู้ ข้าใช้บริ การมากตลอดทั้งวัน
3.5. วิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ ของข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาประมวลผลและทาการ
เสนอแนะในขั้นตอนต่อไป
3.5.1. ขั้นตอนการวิจยั และเก็บรวมรวมข้อมูล โดยการดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. น าแบบสอบถามให้นัก ศึ ก ษา สาขาสถาปั ต ยกรรมและสาขาภู มิ
สถาปั ตยกรรม ทดสอบแบบสอบถามเพื่อตรวจดูความถูกต้องของแบบสอบถาม และความถูกต้อง
ของภาษา
2. เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการบันทึกข้อมูล และเตรี ยมวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่อไป
3.5.2. ระยะเวลาวิเคราะห์แบบสอบถาม ระยะเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์ โดยการใช้
ระยะเวลา วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อแปลงข้อมูลแบบสอบถาม เป็ นข้อมูลตัวเลข
2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิ ติโดยใช้ โปรแกรม
Microsoft Office Excel และ SPSS
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3.6. สรุ ปผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ใช้
3.6.1. การรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนามาหาข้อมูลทางตัวเลข เพื่อหาค่าความพึงพอใจ
ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. ใช้ ความถี่ และร้อยละ ของความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ใช้ฐานนิยม ของความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. ใช้ค่าเฉลี่ย ของความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.
ใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่างคือ คนทัว่ ไป
และคนในชุมชน
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3.6.2. ระยะเวลาในการวิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะผลการศึกษา เป็ นระยะเวลา 4
สัปดาห์
3.6.3. รวบรวมผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการสังเคราะห์ขอ้ มูล
3.6.4. สังเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลขทางสถิติ เนื่องจากชุดค่าคะแนนที่ผา่ นการวิเคราะห์แล้ว
จึงสามารถนามาเขี ยนบทสัง เคราะห์ เพื่อให้ส อดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ซึ่ งเป็ นการ
ประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
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บทที่ 4
ข้ อมูลทัว่ ไปของพืน้ ทีว่ จิ ัย

4.1. ประวัติความเป็ นมาของพื้นที่
1.1. ประวัติถนนเพลินจิต
1.2. ประวัติความเป็ นมาของถนนสุ ขมุ วิท
1.3. ประวัติการเกิดทางด่วนย่านเพลินจิต
1.4. .ลักษณะของตัวสะพาน
4.2. การสารวจสภาพปั จจุบนั และปั ญหาของพื้นที่ใต้ทางด่วน
2.1.สภาพทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใต้ทางด่วน
2.2.สภาพปั จจุบนั พื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตที่ถูกปรับปรุ ง โดย สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
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4.1. ประวัติความเป็ นมาของพืน้ ที่
4.1.1. ถนนเพลินจิต8 (Thanon Phloen Chit)
ถนนเพลิ นจิตเป็ นถนนในท้องที่แขวงลุ มพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร มีระยะทาง
ตั้งแต่ถนนราชดาริ (สี่ แยกราชประสงค์) ตัดกับถนนชิ ดลม (สี่ แยกชิ ดลม) และถนนวิทยุ (สี่ แยก
เพลินจิต) ไปจนถึงทางรถไฟเก่าสายช่องนนทรี ซึ่ งนับจากทางรถไฟสายไป คือถนนสุ ขมุ วิท

8

วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี, ถนนเพลินจิต, เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/ถนนเพลินจิต/
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รู ปภาพที่ 7 เส้นทางถนนเพลินจิต-ถนนสุ ขมุ วิท
จากรู ป ภาพที่ 7 อธิ บ ายพื้ น ที่ โ ครงการ โดยพื้ น ที่ สี แ ดง แทนพื้ นที่ โ ครงการชุ ม ชน
สร้างสรรค์เพลินจิต เส้นสี ฟ้าแทนถนนสุ ขมุ วิท ซึ่ งจะเริ่ มตั้งแต่ สุ ขมุ วิทซอย1 เส้นสี ชมพู แทนถนน
เพลินจิตเริ่ มจากบริ เวณทางเข้าทางด่วน
4.1.2. ประวัติความเป็ นมาของถนนสุ ขุมวิท9
ถนนสุ ขมุ วิทเดิมชื่อ “ถนนกรุ งเทพฯ-สมุทรปราการ” เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2479 เนื่ องจากถนนสุ ขุมวิทไปสิ้ นสุ ดที่เมืองสมุทรปราการและในต่อมาได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น
“ถนนสุ ขุมวิท” โดยเปลี่ยนตามพระราชทินนามของพระพิศาลสุ ขุมวิท (ประสพ สุ ขุม) บุตรของ
เจ้าพระยายมราช (ปั้ น สุ ขุม) และท่านผูห้ ญิงตลับ พระพิศาลสุ ขุมวิทเคยดารงตาแหน่ งอธิ บดีกรม
ทางหลวงคนที่5 ทรงทุ่มเทในการก่อสร้างและขยายทางหลวงสายสาคัญๆของประเทศไทย คณะ
รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็ น ถนนสุ ขุมวิทเพื่อเป็ นเกียรติแก่ พระ
พิศาลสุ ขมุ วิท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ถนนสุ ขมุ วิท ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ถนนสุ ขุมวิทเป็ นย่านธุ รกิ จที่สาคัญมากแห่ งหนึ่ งของกรุ งเทพฯ ตั้งอยู่ตามซอยต่างๆของ
ถนนสุ ขมุ วิท เริ่ มแรกคือย่านถนนเพลินจิตสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2463 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

9

ไทยกูด๊ วิว, ชื่อบ้ าน นามเมือง, เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaigoodview.com/node/78240/
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มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกรมสุ ขาภิบาล กรมกระทรวงนครบาล ได้ตดั ถนน2สายขึ้น สายหนึ่ งไป
ทางทิ ศ ตะวันออกถึ ง ถนนขวางวิ ท ยุโทรเลข ซึ ง พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรง
พระราชทานนามว่า ”ถนนเพลินจิต” ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2464 ส่ วนสายที่สองตัดเชื่อมจากถนน
เพลินจิตกับถนนพระรามที่4 ทรงพระราชทานนามว่า “ถนนวิทยุ”
ย่านถัดมาตั้งแต่ถนนนานาไปจนถึงถนนอโศก เนื่องจากเป็ นย่านที่ให้ชาวต่างชาติมาพัก
มาก และมีชาวตะวันออกกลางมาอาศัยอยู่ ซอยนานามาจากสกุลนานา ที่เป็ นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ทาง
รถไฟจนถึงซอยนานา และถนนอโศกมนตรี เดิมมีชื่อ “ซอยสุ ขมุ วิท21(ซอบอโศก)” และเปลี่ยนเป็ น
ถนนอโศกมนตรี เมื่อวันที่1 มีนาคม พ.ศ.2547 ตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ เพื่อ
เป็ นเกี ยรติประวัติแก่พระอโศกมนตรี (เรี ยม เศรตเศรณี ) ซึ่ งเป็ นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และได้อุทิศที่ดินร่ วมกับเจ้าของที่ดินรายอื่นๆและซื้ อที่ดินที่เป็ นตลาดเดิมมอบ
ให้เทศบาลนครกรุ งเทพฯ สร้างถนนสายนี้ และในปั จจุบนั ในแถวๆอโศกจะมีอาคารอโศกทาวน์
เวอร์ (Korea Town) ที่เป็ นโคเรี ยนทาวน์ ขนาดเล็ก เพราะมีร้านค้าของคนเกาหลีอยู่มาก และย่าน
พร้อมพงษ์ นามมาจากพระนามของเจ้าของวังซึ่ งทรงเคยมีวงั อยูใ่ นซอยสุ ขุมวิทซอย39 พระองค์เจ้า
พร้อมพงษ์อธิ ราช เป็ นพระองค์เจ้าดั้งเดิมเป็ นหม่อมเจ้าจากราชสกุลสนิทวงศ์
ในปั จจุบนั ถนนสุ ขมุ วิทยังเป็ นย่านที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติจานวนมาก เนื่องจากเดิม
เป็ นย่านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า พระราชทานให้เป็ นย่านของชาวตะวันออกกลาง ทาให้
ปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นย่านที่มีชาวต่างชาติและยังเป็ นแหล่งบันเทิงในย่านใจกลางเมืองอีกด้วย ทาให้ยา่ นที่
เกิดขึ้นตามถนนสุ ขมุ วิทก็เป็ นย่านของคนที่มีเชื้อสายของเจ้าพระยา ทาให้ในปั จจุบนั กลายเป็ นถนน
ที่แสดงถึงชนชั้นที่มีความหรู หราอยู่ จนถึงปั จจุบนั ได้เกิดรถไฟฟ้ าขึ้น “ชื่ อสายสุ ขุมวิท” เนื่องจาก
เป็ นย่านที่ อยู่ใจกลางเมื องและเป็ นถนนที่เชื่ อมกับสมุทรปากร ทาให้มีการใช้งานของย่านนี้ เป็ น
จานวนมาก และสร้ างความมีชีวิตชี วาให้แก่บริ เวณพื้นที่ อันก่อให้เกิดความต้องการของผูใ้ ช้สอย
พื้นที่มากขึ้นตาม
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4.1.3. ประวัติการเกิดทางด่ วนย่านเพลินจิต10
ทางด่วนย่านเพลิ นจิต มีชื่อว่า ทางด่วนทางพิเศษเฉลิมมหานคร11 (ระบบทางด่ วนขั้นที่ 1
หรื อ "ทางด่ วน 1") เป็ นเส้นทางของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย เป็ นทางพิเศษสายแรกของ
ประเทศไทยระยะ27.1 กิโลเมตร ประกอบด้วย
สายดิ นแดง-ท่ า เรื อ ระยะทาง 8.9 กิ โลเมตร แนวสายทางเริ่ ม จากปลายถนนวิภาวดี
รังสิ ต (ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 31) มุ่งไปทางทิศตะวันออก ถึงทางแยกต่างระดับท่าเรื อ เปิ ด
ให้บริ การ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็ นทางขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง ประกอบด้วยด่านเก็บค่า
ผ่านทางจานวน 6 ด่านคือ ด่านดิ นแดง ด่านเพชรบุรี ด่านสุ ขุมวิท ด่านพระรามสี่ 1 ด่านเลียบ
แม่น้ า และ ด่านท่าเรื อ 1
สายบางนา-ท่ าเรื อ ระยะทาง 7.9 กิโลเมตร แนวสายทางเริ่ มจากปลายถนนบางนา-บางปะ
กง (ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 34) มุ่ ง ไปทางทิ ศตะวันตก ถึ งทางแยกต่ างระดับท่ า เรื อ เปิ ด
ให้บริ การ 17 มกราคม พ.ศ. 2526 เป็ นทางขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง ประกอบด้วยด่านเก็บ
ค่าผ่านทางจานวน 4 ด่านคือ ด่านท่าเรื อ 2 ด่านอาจณรงค์ ด่านสุ ขมุ วิท 62 และ ด่านบางนา
สายดาวคะนอง-ท่ าเรื อ รวม สะพานพระราม 9 ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร แนวสายทางเริ่ ม
จากทางแยกต่างระดับท่าเรื อ ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา สิ้ นสุ ดที่ ถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 35) เปิ ดให้บริ การ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เป็ นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจรตั้งแต่ท่าเรื อ
ถึงสะพานพระราม 9 และเป็ นทางยกระดับขนาด 4 ช่ องจราจร จากสะพานพระราม 9 ถึงถนน
พระรามที่ 2 ประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทางจานวน 5 ด่านคือ ด่านสาธุ ประดิ ษฐ์ 1 ด่ านสาธุ
ประดิษฐ์ 2 ด่านพระราม 3 ด่านสุ ขสวัสดิ์ และ ด่านดาวคะนอง
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เมื่อเปิ ดใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครแล้ว ได้มีการปรับจุดขึ้น-ลง และด่านเก็บเงินเพิ่มเติมใน
ภายหลังดังนี้
15 สิ งหาคม พ.ศ.2538 ยกเลิกด่านพระราม 3 เนื่องจากมีการก่อสร้างทางพิเศษศรี รัช ช่วงพญาไทบางโคล่ ภายหลังเมื่อทางพิเศษศรี รัชช่วงนี้เปิ ดให้บริ การแล้ว ด่านพระราม 3 ได้เปิ ดบริ การตามปกติ

10

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , ทางด่ วนเฉลิมมหานคร,เข้ าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/ทางด่วนเฉลิมมหานคร

11

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ทางด่ วนเฉลิมมหานคร,เข้ าถึงเมือ่ 21 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.exat.co.th/projects/6/0/1353/
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แต่ปรั บเส้ นทางขึ้น จากเดิ มขึ้ นแล้วไปบางนา-ดิ นแดงได้ เปลี่ ยนเป็ นขึ้ นแล้วไปแจ้งวัฒนะ ด่ าน
พระราม 3 จึงขึ้นกับทางพิเศษศรี รัชตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 เพิ่มทางขึ้น-ลงถนนพระราม 4 ให้สามารถขึ้นจากจุดนี้ ไปลงที่ดินแดงได้
โดยมีด่านเก็บเงินที่เพิม่ ขึ้นมาคือ ด่านพระรามสี่ 2
6 ตุลาคม พ.ศ.2539 เพิ่มด่านอาจณรงค์ 1 สาหรับรับรถที่มาจากทางพิเศษฉลองรัช ที่จะเข้าทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร เพื่อไปบางนา-ดาวคะนอง-ดินแดง
29 มิถุนายน พ.ศ.2542 เพิ่มทางเชื่อมต่อระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข (โทลล์เวย์) กับทางพิเศษศรี
รัชบริ เวณดินแดง - มักกะสัน โดยมีด่านเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นมาคือ ด่านดินแดง 1
15 มิถุนายน พ.ศ.2548 เพิม่ ทางเชื่อมระหว่างทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ กับทางด่วนเฉลิมมหานคร โดย
มีด่านเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นมาคือ ด่านบางจาก
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4.1.4. ลักษณะของตัวสะพาน12
เนื่ องจากสายทางด่วนเฉลิมมหานคร สายดาวคะนอง - ท่าเรื อ ตัวสะพานยาว 782 เมตร มี
ช่วงกลาง (Main Span)ยาว 450 เมตร โครงสร้างของสะพาน โครงสร้างของสะพานแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
1. โครงสร้างตัวสะพาน (Superstructure) ประกอบด้วย ตัวสะพาน สายเคเบิ้ล เป็ น
เหล็กทั้งสิ้ น ตัวสะพานมีความสู ง 6 เมตร เพื่อสะดวกในการเดินสารวจสภาพและซ่ อมบารุ งภายใน
สะพาน
2. โครงสร้างฐานรากสะพาน (Substructure) ประกอบด้วย เสาตอม่อ แท่นหัว
เข็ม เสาเข็ม ซึ่ งล้วนแต่เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

12

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ลักษณะของตัวสะพาน,เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
www.exat.co.th/
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4.2. การสารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของพืน้ ทีใ่ ต้ ทางด่ วน โครงการศู นย์ ชุมชนสร้ างสรรค์ เพลิน
จิต
การสารวจพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต
สารวจและเก็บข้อมูลเพื่อเป็ นการเก็บข้อมูลการใช้งานตาแหน่ งการใช้สอย ใครเป็ นผูใ้ ช้สอยพื้นที่
นั้น จานวนคนที่ใช้งานในพื้นที่น้ นั ๆ ช่วงเวลาต่างๆในการเข้าใช้งาน กิจกรรมที่เข้าใช้งาน ตาแหน่ง
ใดในพื้นที่โครงการ เป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ของผูต้ อบแบบสอบถาม และ
ยัง เป็ นการส ารวจพื้ นที่ เพื่ อมองเห็ นมิ ติก ารใช้ง านหรื อลัก ษณะการพื้นที่ ต่า งๆที่ อาจจะเกิ ดจาก
ลักษณะของคนในชุมชนเอง หรื ออาจจะเพราะลักษณะทางสังคมที่ขบั เคลื่อนตามกาลเวลาในสภาพ
ปั จ จุ บ ัน เห็ น สภาพของพื้ น ที่ แ ละสภาพของพื้ น ที่ เ พื่ อ ประเมิ น และท าความเข้า ใจต่ อ ผู้ต อบ
แบบสอบถาม
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4.2.1. สภาพทั่ ว ไปของการใช้ ประโยชน์ พื้ น ที่ ใ ต้ ท างด่ ว น โครงการศู น ย์ ชุ ม ชน
สร้ างสรรค์ เพลินจิต
4.2.1.1. ผังตาแหน่งโครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ (Location Site)
4.2.1.2. ผังสภาพพื้นที่โครงการ (Image Site)
4.2.2. สภาพปั จจุ บัน พื้นที่ใต้ ทางด่ วนเพลินจิตที่ถูกปรั บปรุ ง โดย สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
การสารวจด้ านกายภาย
4.2.2.1. ผังโครงการ (Base Plan)
4.2.2.2. ผังโครงการแสดงตาแหน่งการจัดกิจกรรมวันเปิ ดโครงการ
4.2.2.3. ผังการใช้งานพื้นที่ (Zoning Diagram)
4.2.2.4. ผังขนาดพื้นที่ของกิจกรรม (Area Requirement)
4.2.2.5. ผังพื้นที่แสงและเงา (Shade-shadow Area)
4.2.2.6. ผังทางสัญจรพื้นที่ (Circulation Diagram)
การสารวจด้ านกิจกรรม
4.2.2.7. ผังการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 10:00 - 14:0 (Monday Friday 10 am - 2 pm Mapping Diagram)
4.2.2.8. ผัง การใช้ง านพื้ นที่ ช่ วงเวลา วัน จัน ทร์ -ศุ ก ร์ เวลา 19:00 - 20:00 น.
(Monday -Friday 7 pm - 8 pm Mapping Diagram)
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4.2.2.9. ผังการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลาวันหยุดสุ ดสัปดาห์ เวลา 10:00 - 14:00 น.
(Weekend 10 am - 2 pm Mapping Diagram)
4.2.2.10. ผังการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลาวันหยุดสุ ดสัปดาห์ เวลา 17:00 - 19:00 น.
(Weekend 5 pm - 7 pm Mapping Diagram)
4.2.2.11. ผังการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วันกิ จกรรมพิเศษ เวลา 8:00 - 14:00 น.
(Festive event 8 am - 2 pm Mapping Diagram)
4.2.2.12. รู ปตัดพื้นที่โครงการ
4.2.2.13. ตารางช่วงเวลาใช้งานโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต
4.2.2.14. ตารางกิจกรรมของพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต
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รายละเอียดของข้อ มูลการสารวจพื้นที่ ด้านกายภาพ ด้านสังคม-วัฒนธรรม และด้าน
เศรษฐกิจ จะบรรยายตามลาดับต่อไป
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4.2.1. สภาพทัว่ ไปของการใช้ ประโยชน์ พนื้ ทีใ่ ต้ ทางด่ วน
4.2.1.1 . ผังตาแหน่งโครงการและพื้นที่โดยรอบ
โครงการ (Location site)
ผัง ต าแหน่ ง โครงการและพื้ น ที่ โ ดยรอบ
โครงการ (Location site) แสดงลักษณะพื้นที่ใช้สอย
รอบๆบริ เวณพื้นที่โครงการ (รู ปภาพที่ 8 ผังตาแหน่ ง
โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ (Location site))
1 เป็ นหมู่บา้ นจัดสรรที่มีร้ ัวรอบพื้นที่ บ้านลักษณะ2ชั้น
2 ทางขึ้นBTS ซึ่งทางขึ้นลงได้หนั มาทางด้านโครงการ
3 คอนโด Q-HOUSE เป็ นคอนโดขนาดสู ง ตั้งอยู่ทิศ
ตะวันตกของพื้นที่ ท าให้ตอนเย็นไม่ มี แสงเข้า มาใน
โครงการ
4 เป็ นต่อม่อสะพาน และรางรถไฟซึ่ งปั จจุบนั ยังมีการ
ใช้งานอยู่
5 PLEONECHIT CENTER เป็ นออฟฟิ ตอาคารสู ง ที่มี
พนักงานจานวนมาก
6 LEGECY EXPRESS เป็ นอาคารโรงแรม สู ง 5 ชั้น
7 ถนนสุ ขมุ วิท1 ตั้งแต่ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ
เป็ นถนนสุ ขุมวิท และทางทิศตะวันตกเป็ นถนนเพลิ น
จิต และเป็ นย่านพักอาศัย
8 ทางด่วนของทางด่วนเฉลิมมหานคร

รู ปภาพที่ 8 ผังตาแหน่งโครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ (Location site)
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4.2.1.2. ผังแสดงสภาพพื้นที่โครงการ (Image
site)

ทางเข้า
โครงการ

พื้นที่ลาน
กิจกรรม

รู ปภาพที่ 9 ผังแสดงสภาพพื้นที่โครงการ (Image site)

พื้นที่
สานักงาน

พื้นที่
กิจกรรม

ตาแหน่งการใช้งานในพื้นที่โครงการโดยแสดง
โดย การใช้งานในโครงการ แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
1 พื้นที่ลานอเนกประสงค์มี ลานอเนกประสงค์ พื้นที่
ทางเข้า และพื้นที่จอดรถด้านหน้า
2 พื้นที่สานักงานมี ห้องครัว ห้องสมุด ส่ วนสานักงาน
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
3 พื้นที่กิจกรรม มี พื้นที่เล่นปิ งปอง พื้นที่สนามเด็กเล่น
พื้นที่เปตอง พื้นที่เล่ นตะกร้ อ พื้นที่ ฟุตซอล และพื้นที่
นัง่ เล่นพักผ่อน
การใช้งานพื้นที่จะ เรี ยงตามลาดับการเข้าถึงได้
พื้ น ที่ ล านกิ จ กรรม พื้ น ที่ ส านัก งาน พื้ น ที่ ล านเปตอง
พื้ นที่ ส นามเด็ก เล่ น พื้ นที่ ส นามฟุ ตซอล พื้นที่ จอดรถ
ซึ่ งการใช้งานกิ จกรรมหลักจะอยู่บริ เวณลานกี ฬากลาง
ของพื้นที่โครงการ
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4.2.3. สภาพปั จจุบัน พืน้ ที่ใต้ ทางด่ วนโครงการศู นย์ ชุมชนสร้ างสรรค์ เพลินจิตที่ปรับปรุ ง โดย
สานักงานส่ งเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
ทางเข้ า - ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ

รู ปภาพที่ 10 สภาพทางเข้าและที่จอดรถโครงกา ร

รู ปภาพที่ 11 สภาพทางออกโครงการ
ลาดับแรกทางเข้าโครงการอยู่บริ เวณมุมของพื้นที่โครงการ สามารถเข้าได้จากถนน
สุ ขมุ วิท เมื่อเข้าสู่ พ้ืนที่โครงการจะมีพ้ืนที่จอดรถ และรถจักรยานยนต์ ซึ่ งพื้นที่โครงการมีทางสัญจร
เข้าออกและมีขอบเขตของโครงการที่ชดั เจน แต่เส้นทางเท้าไม่ชดั เจนปะปนกับเส้นทางรถยนต์ ทา
ต้องระวังในการเดิน อีกทั้งบริ เวณทางเข้ามีการประดับพื้นที่ดว้ ยต้มไม้ขนาดเล็กและไม้กระถาง
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พืน้ ทีล่ านกิจกรรม

รู ปภาพที่ 12 สภาพพื้นที่ลานภายในโครงการ

รู ปภาพที่ 13 สภาพพื้นที่ลานอเนกประสงค์ภายในโครงการ
ลาดับที่ 2 ลานอเนกประสงค์มีขนาด 825.25 ตารางเมตร เป็ นพื้นที่ทากิ จกรรมของ
เยาวชน เช่นซ้อมกิจกรรมของทางโรงเรี ยน และพื้นที่ว่งิ เล่น เป็ นต้น เมื่อถึงช่วงเวลา 18:00 น. เป็ น
ลานแอร์โรบิก ซึ่งลานอเนกประสงค์จะทาหน้าที่เป็ นเวทีเมื่อมีกิจกรรมประจาปี เช่นงานวันเด็ก งาน
ปี ใหม่ เป็ นต้น และลานอเนกประสงค์เป็ นพื้นที่ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากภายนอก เนื่องจาก
ติดกับถนนสุ ขมุ วิท แล้วยังเป็ นเส้นทางสัญจรระหว่างอาคารสานักงานกับรถไฟฟ้ าสายสุ ขมุ วิท
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อาคารห้ องสมุด
อาคาร 1

อาคาร 2

รู ปภาพที่ 14 สภาพอาคารในโครงการ

รู ปภาพที่ 15 สภาพห้องสมุดภายในโครงการ
ลาดับที่ 3 อาคารสานักงานมี ขนาดพื้นที่ใช้สอยของทั้งสองอาคาร 286.00 ตารางเมตร
อาคารที่1 ประกอบด้วย ห้องสมุด พื้นที่อ่านหนังสื อ ห้องคอมพิวเตอร์และพื้นที่สานักงาน
อาคารที่ 2 ประกอบด้วย ห้องครัว ห้องประชุมหรื อห้องทากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้านหลังอาคารเป็ น
ห้องน้ า และห้องเก็บของ รู ป แบบอาคารเป็ นหลังคาจัว่ โครงสร้ า งเหล็ก ผนังกระจกกรอบด้วย
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อลู มิเนี ยม พื้นที่ ภายในอาคารทุ กห้อง ถูกจัดแต่งพื้นที่โดยเฟอร์ นิเจอร์ อยู่กลาง และผูใ้ ช้งานอยู่
บริ เวณรอบๆผนังกระจก
สนามกีฬา ประเภทปิ งปองและเปตอง

รู ปภาพที่ 16 สภาพสนามเปตองและสนามปิ งปอง

รู ปภาพที่ 17 สภาพสนามปิ งปองและพื้นที่ปลูกผักสวนครัว
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ลาดับที่ 4 พื้นที่ สนามปิ งปองมีขนาดพื้นที่ 138.55 ตารางเมตร พื้นที่มีลกั ษณะเป็ น
วงกลม มีโต๊ะปิ งปองจานวน 3 ตัว และมีสนามเปตอง 1 สนามอยูท่ างด้านซ้าย (รู ปภาพที่ 16 แสดง
สภาพสนามเปตองและสนามปิ งปอง) มีขนาด 60.25 ตารางเมตร ระหว่างสนามเปตองกับพื้นที่
สนามปิ งปอง มีเก้าอี้นงั่ จานวน 4 ชุด และทางขวาของพื้นที่สนามปิ งปอง (รู ปภาพที่ 17 แสดง
สภาพสนามปิ งปองและพื้นที่ปลูกผักสวนครัว) ก็เป็ นพื้นที่ทิศตะวันตก พื้นที่สามารถรับแสงแดด
ได้ จึงเกิดโรงเพาะพืชผักสวนครัว โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการเป็ นผูด้ ูแล และเก็บผลผลิตเพื่อนามาเป็ น
วัตถุดิบในการเรี ยนทาอาหาร ในโครงการส่ งเสริ มอาชีพให้แก่คนในชุมชน
สนามเด็กเล่นและพืน้ ทีอ่ อกกาลังกาย

รู ปภาพที่ 18 สภาพสนามเด็กเล่นและที่ออกกาลังกาย

รู ปภาพที่ 19 สภาพสนามเด็กเล่น
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ลาดับที่ 5 พื้นที่สนามเด็กเล่นมีขนาด 330.00 ตารางเมตร อยูร่ ะหว่างพื้นที่โต๊ะปิ งปองกับ
สนามฟุตซอล และเครื่ องเล่นเด็กขนาดใหญ่ก็ต้ งั อยูต่ รงกลาง (จากรู ปภาพที่ 19 สภาพสนามเด็ก
เล่น) โดยมีเครื่ องออกกาลังกาย 12 ชิ้นล้อมรอบอยู่ (จากรู ปภาพที่ 18 สภาพสนามเด็กเล่นและที่
ออกกาลังกาย) เพื่อทาให้ผปู ้ กครองและเด็กสามารถทากิจกรรมอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันได้ พื้นเป็ นยาง
กันกระแทกสาหรับเด็ก และข้างสนามเด็กเล่นยังมีกระบะทรายขนาด 4.00 ตารางเมตร สาหรับเด็ก
เล็ก มีความปลอดภัยและสะอาด ตามข้อมูลแบบตรวจสอบสภาพพื้นที่ทางกายภาพจากทฤษฎี
(ดูได้จาก ภาคผนวก ข.)
สนามฟุตซอล

รู ปภาพที่ 20 สภาพสนามเด็กเล่นและสนามฟุตซอล
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รู ปภาพ 21 สภาพสนามฟุตซอล
ลาดับที่ 6 สนามฟุตซอลมีขนาด 366.25 ตารางเมตร สนามฟุตซอลพื้นที่ที่คนเข้ามาใช้
งานมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ นกิ จ กรรมที่ ต้อ งรวมกลุ่ ม เพื่ อ มาเล่ น และทางโครงการศู น ย์ชุ ม ชน
สร้างสรรค์ เพลิ นจิตมีกิจกรรมจัดให้แข่งขันฟุตซอลระหว่างเขตในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสนามฟุต
ซอลมี ขนาดมาตรฐาน พื้นเป็ นคอนกรี ตเรี ยบ มีตาข่ายกันตลอดแนวพื้นที่สนาม บริ เวณด้านหน้า
ของทางเข้าสนามมีที่เก้าอี้นงั่ จานวน 4 ชุด เพื่อพักรอผูเ้ ล่นในสนาม และเป็ นพื้นที่นงั่ สมการแข่งขัน
ด้านหลังจะเป็ นที่จอดรถยนต์
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ที่จอดรถ

รู ปภาพที่ 22 แสดงสภาพที่จอดรถด้านข้างโครงการ

รู ปภาพที่ 23 แสดงสภาพที่จอดรถด้านหลังโครงการ
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รู ปภาพที่ 24 สภาพทางเข้าที่จอดรถ
ลาดับสุ ดท้าย พื้นที่จอดรถด้านหลังโครงการมีขนาด 1048.50 ตารางเมตร สามารถจอด
รถได้ท้ งั หมด 52 คัน แต่มีไม่มีผใู ้ ช้บริ การใช้บริ การ เนื่องจากทางโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ไม่
สะดวกในการจัดการที่จอดรถ จึงได้นาเอาที่ก้ นั มาปิ ดทางเข้าออกที่จอดรถ (รู ปภาพที่ 23 แสดง
สภาพที่จอดรถด้านหลังโครงการ) แม้กระทั้งงานกิ จกรรมประจาปี ก็ไม่มีการใช้บริ การที่จอดรถ
สามารถจอดได้เพียงด้านข้างของพื้นที่โครงการเท่านั้น (รู ปภาพที่ 24 สภาพทางเข้าและที่จอดรถ
โครงการ) และทาให้เกิดปั ญหาที่จอดรถในวันงานประจาปี ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
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ร้ านค้ ารถเข็นบริเวณภายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ

รู ปภาพที่ 25 สภาพร้านค้ารถเข็นบริ เวณหน้าโครงการ

รู ปภาพที่ 26 สภาพบริ เวณให้บริ การจักรยานยนต์รับจ้าง
พื้ นที่ บ ริ เ วณด้า นหน้า โครงการ เป็ นพื้ น ที่ ค ้า ขาย เริ่ ม ตั้ง แต่ บ ริ เวณทางขึ้ น ลง รถไฟฟ้ า
ตลอดจนด้านหน้าพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ซึ่ งร้านค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นร้านค้ารถเข็นขาย
อาหาร และมีที่นง่ั พร้อมรับประทาน อีกทั้งจักรยานยนต์รับจ้าง มีจุดให้บริ การอยูบ่ ริ เวณประตูเข้า
ออก และเข้ามาในบริ เวณพื้นที่โครงการด้วย

53

รู ปภาพที่ 27 สภาพร้านค้ารถเข็น บริ เวณข้างพื้นที่โครงการ
ร้านค้ารถเข็นบริ เวณทางรถไฟ ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณถนนดวงพิทกั ษ์ มีร้านค้ารถเข็นส่ วนใหญ่เป็ น
ร้านขายอาหาร และเป็ นรู ปแบบซื้ อกลับมารับประทาน แต่สามารถนัง่ รับประทานได้บา้ ง ผูข้ ายได้
จัดเตรี ยมพื้นที่โดยนาเองพลาสติกแผ่นใหญ่ผกู ติดกับร่ มกันแดดและผูกติดกับรั้วของพื้นที่โครงการ
ก็จะเกิดพื้นที่ร่มเงาให้คนเข้าใช้งานได้
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1. ผังแสดงพื้นที่โครงการ (Base Plan)
ผัง แสดงบริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการศู น ย์
ชุ ม ชนสร้ า งสรรค์เพลิ น จิ ต รวมทั้ง แบบก่ อ น
สร้าง และการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณพื้นที่ใต้
ทางด่วน
จากการส ารวจพื้ น ที่ พ บว่ า มี ก าร
ก่อสร้างที่แตกต่างจากผังบริ เวณที่ได้ออกแบบ
ไว้เ บื้ อ งต้น เช่ น พื้ น ที่ ล านอเนกประสงค์ มี
ขนาดการใช้งานเพิ่มขึ้น ตาแหน่งการวางอาคาร
สานักงานที่สลับกัน และขนาดพื้นที่สีเขียวที่อยู่
บริ เวณรอบพื้ นที่ โครงการมี ป ริ ม านลดลง ซึ่ ง
สามารถเปรี ยบเทียบขนาดและผังกิ จกรรมได้
กับผังแสดงการใช้งานพื้นที่ (Zoning Diagram)
(รู ปภาพที่ 30 ผัง แสดงการใช้งานพื้นที่
(Zoning Diagram) แสดงตาแหน่ งการใช้งาน
พื้นที่แต่ละส่ วน)

รู ปภาพที่ 28 ผังโครงการ (Base Plan)
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2. ผัง โครงการแสดงต าแหน่ ง การจัด
กิจกรรมวันเปิ ดโครงการ
ผัง การจัด งานแสดงพื้ น ที่ จ ัด วาง
พื้ น ที่ กิ จ กรรม (Boots) บริ เวณทางเข้ า
โครงการ ซึ่ งจะสั ง เกตเห็ น ว่า ผัง มี ค วาม
แตกต่างกับผังโครงการ (base plan) (จาก
รู ปภาพที่ 28 ผังโครงการ (base plan))
ผัง การจัด งานกิ จ กรรม มี ก ารใช้
งานเพียงด้านหน้าโครงการ เนื่ องจากเป็ น
พื้นที่ที่สังเกตและเชิ ญช่วนให้คนทัว่ ไปเข้า
มาใช้งานในพื้นที่โครงการมาขึ้น

รู ปภาพที่ 29 ผังโครงการแสดงตาแหน่งการจัดกิจกรรมวันเปิ ดโครงการ
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3. ผัง แสดงการใช้ง านพื้ นที่ (Zoning
Diagram)
ผังการใช้งานแสดงตาแหน่งการ
ใช้ ง านเป็ นพื้ น ที่ และขนาดของพื้ น ที่
สามารถดูได้จากผังผังแสดงขนาดพื้นที่
ของกิ จ กรรม (Area
Requirement)
(รู ปภาพที่ 31 ผังแสดงขนาดพื้นที่ของ
กิ จกรรม (Area Requirement) แสดง
ขนาดของพื้นที่กิจกรรม)
ซึ่งกิจกรรมประกอบดด้วย
สี ฟ้า

คือ

ที่จอดรถ

สี แดง คือ

พื้นที่เก็บของ

สี ชมพู คือ

อาคารสานักงาน

สี ม่วง คือ

สนามเด็กเล่น

สี น้ าตาลคือ

สนามฟุตซอล

สี น้ าตาลอ่อน คือ สนามปิ งปอง
สี ส้ม คือ

สนามเปตอง

สี เหลือง คือ

สนามตะกร้อ

สี เขียว คือ

พื้นที่สีเขียว

สี เขียวอ่อนคือ ลานอเนกประสงค์
รู ปภาพที่ 30 ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ (Zoning Diagram) แสดงตาแหน่งการใช้งานพื้นที่แต่ละส่ วน
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4. ผังแสดงขนาดพื้นที่ของกิจกรรม
(Area Requirement)
ผัง แสดงขนาดของพื้ น ที่
พื้นที่ที่มีขนาดมากที่สุดคือ
พื้นที่จอดรถ 1048.50ตารางเมตร
ลานอนกประสงค์ 825.25 ตาราง
เมตร
ฟุตซอล

366.25 ตารางเมตร

สนามเด็กเล่น

330.00 ตารางเมตร

พื้นที่สานักงาน 286.00 ตารางเมตร
สนามปิ งปอง 138.55ตารางเมตร
สนามเปตอง

60.25 ตารางเมตร

สนามตะกร้อ

68.00 ตารางเมตร

พื้นที่นง่ั เล่น

70.03 ตารางเมตร

ซึ่ งขนาดพื้นที่ก็จะส่ งผลต่อ
ขนาดของผูเ้ ข้า ใช่ กิ จ กรรม จากผัง
แสดงขนาดของพื้นที่ จะทาให้ทราบ
ถึงการใช้พ้ืนที่เหมาะสมกับกิจกรรม

รู ปภาพที่ 31 ผังแสดงขนาดพื้นที่ของกิจกรรม (Area Requirement) แสดงขนาดของพื้นที่กิจกรรม
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5. ผัง แสดงพื้ น ที่ แ สงและเงา
(Shade-Shadow Area)
ผังแสดง พื้นที่แสงและเงา
ในพื้ นที่ โครงการ แสดงช่ วงเวลา
เที่ ย งวัน ซึ่ งเงาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากทาง
ด่วนด้านบนโครงการ

รู ปภาพที่ 32 ผังแสดงพื้นที่แสงและเงา (Shade-Shadow Area)
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6.
ผัง แสดงทางสั ญ จรพื้ น ที่
(Circulation Diagram)
ผังแสดงเส้นทางการสัญจร
ของโครงการ โดยทางเข้าโครงการมี
ทางเดียว
เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ร ถ ย น ต์ มี
ทางเดินชัดเจนและมีที่จอดรถขนาด
ใหญ่อยู่ด้า นหลังพื้นที่ โครงการ แต่
ในปั จจุบนั ที่จอดรถด้านหลัง ปิ ดไม่
ให้ บ ริ การ ผู้ที่ ข ับ รถเข้า มาจึ ง ต้อ ง
จอดรถบริ เวณลานอเนกประสงค์
เส้ น ทางรถจั ก รยานและ
รถจัก รยานยนต์ จะสามารถจอด
บริ เวณข้า งถนนที่ เ ป็ นทางสั ญ จร
หลัก การจอดรถจัก รยานยนต์แ ละ
จัก รยาน ก็ มี ค วามเป็ นระเบี ย บและ
การใช้งานที่เหมาะสม
เส้นทางการเดิ น ใช้เส้นทาง
เดียวกับทางรถยนต์และจักรยานยนต์
ซึ่ งท าให้ ค นที่ เ ดิ น เข้า ออกต้อ งใช้
ความระมัด ระวัง เส้ น ทาการเดิ น มี
ค ว า ม ก ร ะ จ า ย ตั ว จ า ก เ ข้ า ห ลั ก
สามารถเดินแยกออกเป็ นสองทางคือ
ทางลานอเนกประสงค์ และทางถนน
หลัก

รู ปภาพที่ 33 ผังแสดงทางสัญจรพื้นที่ (Circulation Diagram) แสดงเส้นทางสัญจรของแต่ละประเภท และลักษณะการเข้าถึงพื้นที่โดนรู ปแบบต่างๆ
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7. ผังการใช้งานพื้นที่โครงการใน
วันจันทร์ -ศุกร์ ช่วงเวลา 10:00
นาฬิกา ถึง 14:00 นาฬิกา (MondayFriday10 am - 2 pm Mapping
Diagram)
ผู้ ใ ช้ ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ คื อ
ผูด้ ูแลโครงการ มีผูใ้ ช้ง านเป็ นคุ ณ
แม่ ก ับ ลู ก อ่ อนบ้า ง และส่ ว นใหญ่
เป็ นแม่คา้ บริ เวณรอบโครงการเข้า
มาพักผ่อน
พื้ น ที่ ภ ายในโครงการมี
ผู้ ใ ช้ ง า น น้ อ ย แ ต่ บ ริ เ ว ณ ร อ บ
โครงการมี ร้ านค้ า รถเข็ น เป็ น
จานวนมาก เนื่ องจากเป็ นช่ วงเวลา
ทางานของคนทัว่ ไป

รู ปภาพที่ 34 ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 10:00-14:00 (Monday-Friday10 am - 2 pm Mapping Diagram) แสดงจานวนคนและประเภทผูใ้ ช้งานตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ
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8. ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วัน
จันทร์ -ศุกร์ เวลา 19:00-20:00 (MondayFriday 7 am - 8 pm Mapping Diagram)
ผั ง แ ส ด ง ก า ร ใ ช้ ง า น พื้ น ที่
โครงการในวันจันทร์ - ศุ ก ร์ ช่ วงเวลา
19:00 นาฬิกา ถึง 20:00 นาฬิกา มีการใช้
งานในพื้ น ที่ ที่ ห ลากหลายกิ จ กรรมและ
ช่ ว งอายุ ส่ ว นมี ก ารใช้ง านบริ เ วณพื้ น ที่
ออกกาลังกาย และกีฬาฟุตซอลมีผใู้ ช้งาน
เยอะที่ สุ ดโดยกลุ่ ม วัย รุ่ น เพศชาย ถัด มา
เป็ นกีฬาปิ งปอง และทั้งสองกิจกรรมมีการ
ใช้งานทั้งเพศหญิงที่มานัง่ พักรอ และกลุ่ม
คนหลากหลายวัย เข้า มาพัก ผ่อ นบริ เ วณ
ข้างสนามปิ งปอง
ช่ วงเวลาตอนเย็นจะมี มีกิจกรรม
แอร์ โรบิก บริ เวณลานอเนกประสงค์และ
กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพให้กบั คนในชุมชน
การใช้ง านนอกพื้ น ที่ โ ครงการ
ยังคงมีท่ารถจักรยานยนต์รับจอดอยู่ และ
ร้านค้ารถเข็นก็ยงั คงมีอยูบ่ า้ งแต่เล็กน้อย

รู ปภาพที่ 35 ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 19:00-20:00 (Monday-Friday 7 am - 8 pm Mapping Diagram) แสดงจานวนคนและประเภทผูใ้ ช้งานตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ
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9. ผังแสดงการใช้งานพื้นที่
ช่วงเวลา วันหยุดสุ ดสัปดาห์ เวลา
10:00-14:00 (Weekend 10 am - 2
pm mapping diagram)
ผัง แสดงการใช้ง านพื้ น ที่
โครงการในวันหยุ ด เสาร์ -อาทิ ตย์
ช่วงเวลา 10:00 นาฬิกา ถึง 14:00
นาฬิกา
ผู้ ใ ช้ ง านโครงการส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชายวัยรุ่ นเนื่ องจากมี
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ทาเกิดการ
ใช้ ง านมากบริ เวรสนามฟุ ต ซอล
และบริ เวณพื้นที่สนามเด็กเล่นและ
พื้นที่พกั ผ่อน
เด็กและเยาวชนเข้าใช้งาน
พื้ น ที่ บ ริ เวณห้ อ งสมุ ด และห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ มีการใช้งานตลอดทั้ง
วัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
กลุ่มเพศหญิงมีการจับกลุ่ม
กันนัง่ เล่นบริ เวณสนามปิ งปอง
ร้ า นค้า รถเข็นก็ ยงั มี ใ นวัน
เสาร์ -อาทิ ต ย์ แต่ จ ะมี จ านวนน้อ ย
กว่า วัน ทางาน ในบริ เวณด้า นข้า ง
โครงการ

รู ปภาพที่ 36 ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วันหยุดสุ ดสัปดาห์ เวลา 10:00-14:00 (Weekend 10 am - 2 pm mapping diagram) แสดงจานวนคนและประเภทผูใ้ ช้งานตาม
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10. ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา
วันหยุดสุ ดสัปดาห์ เวลา 17:00-18:00
(weekend 5 pm - 7 pm mapping
diagram)
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีหลากหลาย
วัย เพราะการมาใช้งานส่ วนใหญ่จะมา
เป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ นคู่ บริ เวณสนามเด็ ก
เล่ น จะเป็ นเด็ ก มากับ ผู ้ป กครอง และ
บริ เวณสนามปิ งปองจะเป็ นกลุ่ มวัยรุ่ น
ชายเล่ น ปิ งปอง และกลุ่ ม วัย รุ่ น หญิ ง
นัง่ เล่นหรื อเดินเล่นอยูบ่ ริ เวณโครงการ
การเข้าใช้งานในช่วงเวลานี้มี
การใช้งานที่หลากหลาย และมีกลุ่มคน
หลากหลายเข้ามาใช้บริ การ
บริ เวณร้านค้ารถเข็นด้านนอก
โครงการ มี ก ารค้า ขายปกติ เพี ย งแต่
จานวนร้ านค้าจะน้อยลงบ้าง เนื่ องจาก
เป็ นวันหยุดของพนักงานออฟฟิ ต

รู ปภาพที่ 37 ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วันหยุดสุ ดสัปดาห์ เวลา 17:00-18:00 (weekend 5 pm - 7 pm mapping diagram) แสดงจานวนคนและประเภทผูใ้ ช้งานตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ
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11. ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา
วันกิจกรรมพิเศษ เวลา 8:00-14:00
(festive event 8 am - 2 pm mapping
diagram)
วั น ง า น กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ มี
ผูใ้ ช้งานหลากหลายเพศ วัย และกลุ่ม
คน แต่ ย งั สามารถแยกประเภทกลุ่ ม
การใช้งานได้จากโทนสี
ลานอเนกประสงค์ ผูฝ้ ช้งาน
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเด็กกับเยาวชน
บริ เวณสนามกี ฬ าเป็ นกลุ่ ม
วัยรุ่ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมี
การจับกลุ่มเล่นฟุตซอล
ช่ ว งเวลากิ จ กรรมจะมี ก าร
แสดงของคนในชุ ม ชน และมี เ วที
กิ จ ก ร ร ม ดั ง นั้ น บ ริ เ ว ณ ล า น
อเนกประสงค์ ก็ จ ะเปลี่ ย นเป็ นที่ จ ัด
งาน และมี การแข่งกี ฬา เช่ น ฟุ ตซอล
และมีพิธีจากรางวัลให้กบั ทีมที่ชนะ
ร้ า นค้า รถเข็ น บริ เ วณรอบๆ
โครงการก็ยงั สามารถขายได้ดี เพราะ
คนทั่ว ไปก็ ซ้ื อ เข้า มารั บ ประทานใน
โครงการได้

รู ปภาพที่ 38 ผังแสดงการใช้งานพื้นที่ช่วงเวลา วันกิจกรรมพิเศษ เวลา 8:00-14:00 (festive event 8 am - 2 pm mapping diagram) แสดงจานวนคนและประเภทผูใ้ ช้งานตามกิจกรรมต่างๆในโครงการ
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12. รู ปตัดแสดงพื้นที่โครงการ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ เป็ น
ส่ วนที่มีโครงสร้างทางด่วนปิ ดล้อมด้านบน ทา
ให้ทศั นียภาพของโครงการมีขอ้ จากัด
การเกิดกิกรรมการใช้งานเกิดขึ้นดังนี้
สี ฟ้า คือ ที่จอดรถ
สี แดง คือ พื้นที่เก็บของ
สี ชมพู คือ อาคารสานักงาน
สี ม่วง คือ สนามเด็กเล่น
สี น้ าตาลคือ สนามฟุตซอล
สี น้ าตาลอ่อน คือ สนามปิ งปอง
สี ส้ม คือ สนามเปตอง
สี เหลือง คือ สนามตะกร้อ
สี เขียว คือ พื้นที่สีเขียว
สี เขียวอ่อนคือ ลานอเนกประสงค์
การเกิดของขนาดพื้นที่ถูกแบ่งออกตาม
ช่ วงของเสาโครงสร้ างทางด่ วน เนื่ องจากเสามี
ขนาดใหญ่ ท าให้ ก ารจัด สรรพื้ น ที่ มี ข ้อ จ ากัด
เช่นกัน

รู ปภาพที่ 39 รู ปตัดแสดงพื้นที่โครงการ
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รู ปภาพที่ 40 ตารางแสดงช่วงเวลาใช้งานโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
รู ปภาพตารางแสดงช่วงเวลาการใช้งานใน 1 อาทิตย์ของโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
จะสังเกตได้วา่ การใช้งานในช่วงระยะเวลาทางาน มีผใู้ ช้งานน้อย ผูใ้ ช้งานใช้งานเป็ นผูม้ ารับบริ การ
ตามกิจกรรม ประจาสัปดาห์ (รู ปภาพที่ 37 ตารางกิจกรรมของพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์)
และจานวนจะเพิ่มขึ้นหลังเลิกงานมีการใช้งานเยอะในช่วงเวลา 18:00 - 19.30 น.
จานวนการใช้งานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเป็ นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และช่วงเวลาการใช้งานจะ
กระจายตัวตลอดทั้งวัน แต่จะมีช่วงเวลาคนเยอะที่สุดต่างจากวัน จันทร์ - ศุกร์ เป็ นช่วงเวลา 16:00 17:00 น.
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รู ปภาพที่ 41 ตารางกิจกรรมของพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
รู ปภาพตารางแสดงกิจกรรม ใน 1 วันของโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ในช่วงเวลา
10:00-12:00 น. มีมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ และช่วงตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพ
เช่ นสอนงานประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ ขึ้นอยูก่ บั กิ จกรรมในแต่ละโอกาสที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์จะ
ประกาศ
ยกตัวอย่างตารางกิจกรรมในช่วงที่ลงเก็บสารวจ
วันอังคาร
ช่วงเวลา 10:00 - 11:00
มีกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพ
วันพุธ
ช่วงเวลา 10:00 - 11:00
มีกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพ
วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 17:00 - 19:00
มีกิจกรรมส่ งเสริ มภาษาอังกฤษ
วันจันทร์ -วันศุกร์ ช่วงเวลา 18:00 - 19:00
มีกิจกรรมแอร์โรบิก
วันเสาร์ -อาทิตย์ ช่วงเวลา 12:00 - 15:00
มีกิจกรรมแข่งฟุตซอล
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4.2.3. สรุ ปสภาพพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมของโครงการศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์
ขนาดพืน้ ที่ก่อสร้ าง เพื่อทราบถึงขนาดของกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั บางกิ จกรรม
หรื อบางพื้นที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
พืน้ ทีก่ ่อสร้ าง
อาคารทางด่วนใจดี 1
ขนาดพื้นที่
143:00 ตารางเมตร
อาคารทางด่วนใจดี 2
ขนาดพื้นที่
143:00 ตารางเมตร
พื้นที่สนามเด็กเล่นและออกกาลังกาย
ขนาดพื้นที่
330:00 ตารางเมตร
พื้นที่สนามปิ งปอง
ขนาดพื้นที่
138.55 ตารางเมตร
สนามฟุตซอล
ขนาดพื้นที่
366.25 ตารางเมตร
พืน้ ทีด่ ินอัด
ลานกิจกรรม
ขนาดพื้นที่
825.25 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถ
ขนาดพื้นที่
1354.83 ตารางเมตร
พื้นที่สนามกีฬาเปตอง
ขนาดพื้นที่
60.25 ตารางเมตร
ลานตะกร้อ
ขนาดพื้นที่
48.40 ตารางเมตร
พื้นที่พกั ผ่อน
ขนาดพื้นที่
79.03 ตารางเมตร
ขนาดของพื้นที่กิจกรรม ที่ใหญ่ที่สุดคือที่จอดรถ ลาดับที่สองคือพื้นที่ลานกิจกรรม และ
พื้นที่สนามฟุตซอล
รวมขนาดของที่จอดรถ
1354.83
ตารางเมตร
รวมขนาดพื้นที่พ้นื ที่ลานกิจกรรม
825.25
ตารางเมตร
รวมขนาดพื้นที่สนามฟุตซอล
366.25
ตารางเมตร
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ตารางที่ 2 สรุ ปปัญหาจากการสารวจ
ข้อดีจากการสารวจ
ปัจจัยกายภาพ
ปัจจัยสังคม-วัฒนธรรม
- ตาแหน่งของโครงการ
- โครงการมีจดั กิจกรรมให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
คนในชุมชนมีส่วนร่ วม
เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก เช่นแอโรบิก หรื อ กิจกรรม
และโครงการอยูใ่ นย่านใจ
ส่ งเสริ มอาชีพ
กลางเมือง
- โครงการจัดผังการใช้งาน
- โครงการสามารถให้
(Zoning) เป็ นระเบียบ
เยาวชนเข้ามาใช้งานได้ตลอด
คือแบ่งตามวัยของผูใ้ ช้งาน
ทั้งวัน เนื่องจากมีกิจกรรม
เด็กอยูด่ า้ นหน้าโครงการ และ ส่ งเสริ ม และสถานที่รองรับ
ใกล้กบั พื้นที่กิจกรรมของ
ผูป้ กครอง ทาให้ผใู ้ หญ่
สามารถดูแลเด็กได้
- โครงการมีขนาดใหญ่ที่จะ
- จากการสังเกตจะพบว่า
รองรับการจัดงานของชุมชน ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่จะเป็ น
ได้
วัยรุ่ น
เข้ามาจับกลุ่มเล่นกีฬาและ
พักผ่อน
- โครงการมีความปลอดภัยใน
พื้นที๋โครงการ โดยมีร้ ัวรอบ
โครงการ มีผรู้ ักษาความ
ปลอดภัยตลอด

ปัจจัยเศรษฐกิจ
- มีร้านค้ารถเข็นอยูบ่ ริ เวณรอบ
โครงการเป็ นจานวนมาก
แสดงว่าบริ เวณโครงการมีความ
ต้องสู ง
- ย่านเพลินจิต เป็ นแหล่งธุรกิจ
ที่สาคัญของกรุ งเทพ
ทาให้มีสถานที่ทางานเยอะ

- เป็ นแหล่งที่พกั ของ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว
เนื่องจากใกล้ใจกลางเมือง
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ข้อเสี ยจากการสารวจ
ปัจจัยกายภาพ
- พื้นที่ใต้ทางด่วนจะมีมลภาวะ
จากรถยนต์ที่แล่นอยูบ่ นทางด่วน

ปัจจัยสังคม-วัฒนธรรม
- พื้นที่เป็ นย่านของคนมี
ฐานะซึ่งจากประวัติศาสตร์
จะพบว่า พื้นที่เป็ นของผูด้ ี
เก่า ที่ยกที่ดินให้ตดั ถนน ทา
ให้ผคู้ นทัว่ ไปความรู้สึก กับ
คนย่านถนนเพลินจิตเป็ น
ย่านชนชั้นสู ง
- ขนาดของพื้นที่บางส่ วนมีขนาด - จากการสังเกต ไม่พบผูส้ ู ง
ใหญ่เกิดความจาเป็ นเช่นที่จอดรถ อายุเข้าใช้บริ การ
- ลักษณะของพื้นที่ที่มีหน้าที่ติด
กับถนนแคบ และลึก ทาให้
มุมมองจากภายนอก ไม่เชิญชวน
เท่าที่ควร
- ขนาดของเสาทางด่วน มีขนาด
ใหญ่ทาให้ บดบังมุมมอง และทา
ให้เกิดมุมอับในบางบริ เวณ
- กิจกรรมที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่จะ
เป็ นการออกกาลังกาย ซึ่ งจากผัง
แล้วจะสังเกตได้วา่ พื้นที่ออก
กาลังกายอยูด่ า้ นในของพื้นที่ ทา
ให้คนทัว่ ไปไม่สามารถเห็นการ
ทากิจกรรมของคนภายใน
โครงการได้
- วัสดุที่โครงการนามาเลือกใช้
มีความทันสมัย

- การประชาสัมพันธ์ เป็ น
สื่ อให้ชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ์นอ้ ย
- การเข้าใช้งานยังมีจานวน
น้อย
ในช่วงกลางวัน

ปัจจัยเศรษฐกิจ
- ย่านของโครงการปัจจุบนั
มี
ราคาที่ดินสู งมากทาให้ ผูค้ น
ที่ใช้งานบริ เวณนี้สามารถ
เลือก สถานที่หรื อกิจกรรมที่
มีความหรู หราได้
- การส่ งเสริ มกิจกรรมการค้า
ให้แก่คนในชุมชน

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูท้ ี่
ใช้โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการใช้งานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและเปรี ยบเทียบกับ การสารวจของมูลการ
ใช้งานของผูต้ อบแบบสอบถาม
เนื่ องจากแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บจานวน 78 ฉบับนั้นปรากฏว่าเป็ น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 75 ฉบับ คิดเป็ นแบบสอบถามที่ใช้ได้ร้อยละ 96.16
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ อาชีพ อัตราการเข้า
ใช้บริ การ อัตราการมาใช้งาน ลักษณะการเดินทางมาใช้งาน แสดงดังตารางที่ 3 – 11
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตจาแนกตาม
เพศ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

จานวน
41
34
75

71

ร้ อยละ
54.70
45.30
100.00
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ภาพที่ 42 แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์
เพลินจิต จาแนกตามเพศ
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 42 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุ มชน
สร้ างสรรค์เพลิ นจิตส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน41 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.70 และเป็ นเพศหญิง
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จาแนก
ตามอายุ
อายุ
1. 12 - 17 ปี
2. 18 - 24 ปี
3. 25 - 60 ปี
4. มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน
17
21
37
0
75

ร้ อยละ
22.70
28.00
49.30
0.00
100.00

ภาพที่ 43 แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
จาแนกตามอายุ
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จากตารางที่ 4 และภาพที่ 43 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลินจิตส่ วนใหญ่ มีช่วงอายุ 25 - 60 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.30 รองลงมา
คือช่วงอายุ 18 - 24 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และ ช่วงอายุที่12 - 17 มี จานวนน้อย
ที่สุด 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.70
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์เพลินจิต จาแนก
ตามอาชีพ
อาชีพ
1. พนักงาน
2. ข้าราชการ
3. นักเรี ยน/นักศึกษา
4. ค้าขาย
5. อื่นๆ
รวม

จานวน
28
3
34
4
6
75

ร้ อยละ
37.30
4.00
45.30
5.30
8.00
100.00

ภาพที่ 44 แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนผูท้ ี่ ใช้บริ ก ารโครงการศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์เ พลิ นจิ ต
จาแนกตามอาชีพ
จากตารางที่ 5 และภาพที่ 44 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลินจิตส่ วนใหญ่ คือ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30 รองลงมา
คือพนักงาน จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.30 และ อาชีพค้าขายมีจานวนน้อยที่สุด 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.30
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จาแนก
ตามการเข้าใช้บริ การ
การเข้ าใช้ บริการ
1. เคยเข้าใช้บริ การ
2. ไม่เคยเข้าใช้บริ การ
รวม

จานวน
63
12
75

ร้ อยละ
84.00
16.00
100.00

ภาพที่ 45 แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
จาแนกตามการเข้าใช้บริ การ
จากตารางที่ 6 และภาพที่ 45 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชน
สร้ างสรรค์เพลิ นจิตส่ วนใหญ่ เคยเข้าใช้บริ การในโครงการจานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.00
และ ไม่เคยเข้าใช้บริ การมีจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00
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ตารางที่ 7

จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การในโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
จาแนกตามประเภทการเข้าใช้บริ การ
การเข้ าใช้ บริการ
1. ห้องสมุด
2. ห้องรักษาพยาบาล
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์
4. ห้องกิจกรรมอาชีพ
5. สนามกีฬา
6. สนามเด็กเล่น
7. พื้นที่นง่ั เล่น/พักผ่อน
8. ที่จอดรถ
9. อื่นๆ

ภาพที่ 46

จานวน
16
1
7
5
32
12
11
9
1

ร้ อยละ
19.05
1.19
8.34
5.95
38.09
14.28
12.94
10.7
0.10

แผนภูมิแท่งแสดงจานวนผูท้ ี่ใช้บริ การในโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
จาแนกตามประเภทการเข้าใช้บริ การ

จากตารางที่ 7 และภาพที่ 46 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลิ นจิต ส่ วนใหญ่ใช้บริ การสนามกีฬามากที่สุด จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.09
รองลงมาคือใช้บริ การห้องสมุด จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05 และใช้บริ การอื่นๆคือบริ การ
ห้องรักษาพยาบาลมีจานวนน้อยที่สุดเพียง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.19
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จาแนก
ตามอัตราการเข้าใช้
อัตราการเข้ าใช้
1. 2-3 ครั้ง /สัปดาห์
2. 1 ครั้ง /สัปดาห์
3. 1 ครั้ง /เดือน
4. เคย 1ครั้ง
5. อื่นๆ
รวม
ไม่ตอบ

ภาพที่ 47

จานวน
28
7
14
8
10
67
8

ร้ อยละ
41.79
10.45
20.90
11.94
14.93
100.00

แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์เพลิ นจิต
จาแนกตามอัตราการเข้าใช้

จากตารางที่ 8 และภาพที่ 47 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลินจิต ส่ วนใหญ่มีอตั ราการเข้าใช้ 2-3ครั้ง /สัปดาห์ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.79 รองลงมาคือ 1 ครั้ง /เดือน จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.90 และ เคย 1ครั้ง มีจานวนน้อย
ที่สุด 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.94 และมีผไู้ ม่ตอบจานวน 8 คน
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จาแนก
ตามลักษณะการสัญจร
ลักษณะการสั ญจร
1. ทางเท้า
2. รถโดยสารประจาทาง
3. รถไฟฟ้ า
4. รถส่ วนบุคคล
6. อื่นๆ
รวม

จานวน
23
10
18
22
2
75

ร้ อยละ
30.70
13.30
24.00
29.30
2.70
100.00

ภาพที่ 48 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จาแนก
ตามลักษณะการสัญจร
จากตารางที่ 9 และภาพที่ 48 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชน
สร้ างสรรค์เพลิ นจิ ต ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การโดยการสัญจรทางเท้า จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.70 รองลงมา คือ รถส่ วนบุคคล จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30 และ สัญจรโดยรถโดยสาร
ประจาทาง จานวนน้อยที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30

78

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จาแนก
ตามภูมิลาเนา
ภูมิลาเนา
1. ชุมชนย่านเพลินจิต
2. กรุ งเทพ
3. ปริ มณฑล
4. ต่างจังหวัด
5. อื่นๆ
รวม

ภาพที่ 49

จานวน
13
48
7
6
7
75

ร้ อยละ
17.30
64.00
9.30
6.70
9.30
100.00

แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์เพลินจิต
จาแนกตามภูมิลาเนา

จากตารางที่ 10 และภาพที่ 49 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การ ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนา
กรุ งเทพ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 รองลงมา คืออยูใ่ นชุมชนย่านเพลินจิต จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.30 และ อยูใ่ นเขตปริ มณฑล จานวนน้อยที่สุดจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70
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ตารางที่ 11 จานวนผูท้ ี่ใช้บริ การโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต จาแนกตามอัตราการเข้า
ใช้งาน ลักษณะทางสัญจร และลักษณะภูมิลาเนา
ข้ อมูลทัว่ ไป
อัตราการเข้าใช้
ลักษณะการสัญจร
ภูมิลาเนา
รวมผู้ใช้ งานในชุ มชน
บุคคลทัว่ ไป

ลักษณะ
2-3 ครั้ง /สัปดาห์
ทางเท้า
ชุมชนย่านเพลินจิต

จานวน
28
23
13
35
40

ภาพที่ 50 แผนภูมิวงกลมแสดงจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทการใช้งาน
จากตารางที่ 11 และภาพที่ 50 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จาแนกเป็ นคนทัว่ ไป
และคนในชุ มชน โดยคนในชุ มชนพิจารณาจาก ภูมิลาเนาอยู่ในชุ มชนย่านเพลิ นจิต ลักษณะการ
สัญจรทางเท้า และอัตราการเข้าใช้งาน 2-3 ครั้ง /สัปดาห์ เป็ นกลุ่ มที่ มีการเข้าใช้ง านและมี
ความคุน้ เคยกับพื้นที่โครงการและเรี ยกกลุ่มนี้ใหม่วา่ คนในชุมชนมีจานวน 35 คน และบุคคลทัว่ ไป
จานวน 40 คน
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจในการใช้ งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ ข ้อมูล เกี่ ย วกับ ความพึง พอใจในการใช้ง านของผูต้ อบ
แบบสอบถามในด้านกายภาพ สังคม-วัฒนธรรม สาธารณู ปการ-สุ ขอนามัย และด้านเศรษฐกิ จ
แสดงดังตารางที่ 12 – 19
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจในการใช้งานด้าน
กายภาพ
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ด้ านกายภาพ

เห็ น ด้ ว ย เห็นด้ วย เฉยๆ
อย่ างยิง่

จานวน
(ร้อยละ)
2.1 การเข้าถึงพื้นที่ โครงการมีความ 19
เหมาะสม
(25.30)
2.2 ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งาน 17
โครงการมีความเหมาะสม
(22.70)
2.3 มี ค วามเหมาะสมในการแบ่ ง 12
พื้นที่ตามลักษณะการใช้งาน
(16.00)

จานวน
(ร้อยละ)
38
(50.70)
37
(49.30)
41
(54.70)

จานวน
(ร้อยละ)
18
(24.00)
17
(22.70)
16
(21.30)

จานวน
(ร้อยละ)
(0.00)
1
(1.30)
5
(6.70)

ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ าง
ยิง่
จานวน
(ร้อยละ)
(0.00)
3
(4.00)
(0.00)

2.4 มีกิจกรรมที่ เหมาะสมกับคน 19
(25.30)
ทุกวัย

31
(41.30)

22
(29.30)

3
(4.00)

(0.00)

3.88

2.5 มี กิจกรรมที่ ส่ งเสริ ม ทางด้า น 15
ศิลปะ
(20.00)
2.6 พื้นที่โครงการมีความปลอดภัย 14
(18.67)
2.7 พื้ นที่ โ ครงการมี ทัศ นี ย ภาพที่ 13
สวยงามและน่าใช้งาน
(17.57)
2.8 มี ลานเปิ ดโล่งให้คนในชุ มชน 17
สามารถเข้ามาทากิจกรรมได้
(22.97)
2.9 มีเส้นทางรถไฟฟ้ าทาให้คนอยาก 22
เข้ามาใช้งานโครงการมากขึ้น
(29.73)

27
(36.00)
39
(52.00)
17
(22.97)
33
(44.59)
26
(35.14)

29
(38.70)
17
(22.67)
31
(41.89)
22
(29.73)
20
(27.03)

3
(4.00)
5
(6.67)
12
(16.22)
2
(2.70)
6
(8.11)

1
(1.30)
(0.00)
1
(1.35)
(0.00)
(0.00)

3.69

หน่วย

ไ ม่ เ ห็ น
ด้ วย

ค่ าเฉลีย่

จานวน
(ร้อยละ)
4.01
3.85
3.76

3.83
3.35
3.83
3.81
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ภาพที่ 51 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจใน
การใช้งานด้านกายภาพ
จากตาราง 12 และภาพที่ 51 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้งานด้าน
กายภาพ ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเกื อบทุกข้อ ยกเว้นการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้านศิลปะ
พื้นที่โครงการมีทศั นียภาพที่สวยงามและมีความน่าใช้งานมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่าการเข้าถึงพื้นที่โครงการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 และพื้นที่โครงการมีทศั นี ยภาพที่สวยงามและมีความน่ าใช้งานมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35
ตารางที่ 13
จานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึ งพอใจด้านสังคมวัฒนธรรม
ความพึงพอใจ
ด้ านสังคม-วัฒนธรรม
หน่วย
2.10 พื้นที่ โครงการมี ความเกี่ ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม
2.11 พื้นที่มีโครงการมีการส่ งเสริ มใน
คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแล
2.12 พื้นที่ มีโครงการมี กิจกรรมส่ ง
เสริ มให้เด็กในสังคมเติบโตเป็ นคนดี
2.13 พื้นที่ มีโครงการเปิ ดโอกาสให้
คนนอกชุมชนสามารถเข้ามาใช้งาน

เห็ น ด้ วย
อย่ างยิง่
จานวน
(ร้อยละ)
10
(13.33)
18
(24.66)
21
(28.38)
20
(26.67)

เห็นด้ วย เฉยๆ

ไ ม่ เ ห็ น
ด้ วย
จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
23
36
5
(30.67) (48.00) (6.67)
32
20
3
(43.84) (27.40) (4.11)
30
17
5
(40.54) (22.97) (6.76)
33
18
4
(44.00) (24.00) (5.33)

ไม่ เห็ น ด้ ว ย
อย่ างยิง่
จานวน
(ร้อยละ)
1
(1.33)
(0.00)
1
(1.35)
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
จานวน
(ร้อยละ)
3.48
3.79
3.83
3.80
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ภาพที่ 52 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ
ด้านสังคม- วัฒนธรรม
จากตารางที่ 13 และภาพที่ 52 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านสังคมวัฒนธรรมส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเกื อบทุกข้อ ยกเว้น พื้นที่โครงการมีความเกี่ ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ -วัฒนธรรมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่าพื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กใน
สังคมเติบโตเป็ นคนดีของสังคมมี ความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และพื้นที่
โครงการมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ -วัฒนธรรมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48
ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจด้านสาธารณูปการสุ ขอนามัย
ความพึงพอใจ
ด้ านสาธารณูปการ-สุ ขอนามัย
หน่วย

เห็ น ด้ วย เห็นด้ วย เฉยๆ
อย่ างยิง่

จานวน
(ร้อยละ)
2.14 พื้ น ที่ มี โ ครงการมี กิ จ กรรมที่ 21
ส่งเสริ มทางด้านสุขภาพและอนามัย (28.00)
2.15 พื้นที่ มีโครงการมีความเพียงพอ 14
ต่อความต้องการ
(18.66)
2.16 พื้นที่ มีโครงการมีความสะอาด 16
และสะดวกสบาย น่าใช้งาน
(21.33)

ไ ม่ เ ห็ น ไ ม่ เ ห็ น
ด้ วย
ด้ วยอย่ าง
ยิง่
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
29
21
4
(38.67) (28.00) (5.33) (0.00)
29
29
14
(38.67) (38.67) (4.00) (0.00)
29
28
2
(38.67) (37.33) (2.67) (0.00)

ค่ าเฉลีย่

3.89
3.72
3.79
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ภาพที่ 53 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ
ด้านสาธารณูปการ-สุ ขอนามัย
จากตารางที่ 14 และภาพที่ 53 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านสาธารณูปการสุ ขอนามัยมีความพึงพอใจมากเกือบทุกข้อ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจพบว่า พื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้าน
สุ ขภาพและอนามัยมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และพื้นที่มีโครงการมีความ
เพียงพอต่อความต้องการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
ตารางที่ 15 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจ

ด้ านเศรษฐกิจ
หน่วย

เห็ น ด้ ว ย เห็นด้ วย เฉยๆ
อย่ างยิง่

จานวน
(ร้อยละ)
2.17 การเข้ามาใช้งานของคนที่มาทางาน 20
ส่ ง ผลให้ โ ครงการมี กิ จ กรรมทางด้า น (26.67)
การค้าเพิ่มขึ้น
2.18 โครงการมี การใช้เทคโนโลยีเพื่อ 17
เ รี ยน รู ้ แ ล ะ อ า น วย ค ว า มส ะ ด ว ก ที่ (22.97)
เหมาะสม
2.19 พื้นที่ส่งเสริ มให้เกิดอาชีพของคน 14
ในชุมชน
(18.67)
2.20 การมีร้านค้ารถเข็น ส่ งผลให้คนเข้า 14
มาใช้งานมากขึ้น
(18.92)

ไ ม่ เ ห็ น ไม่ เห็นด้ วย ค่ าเฉลีย่
ด้ วย
อย่ างยิง่

จานวน
(ร้อยละ)
26
(34.67)

จานวน
(ร้อยละ)
25
(33.33)

จานวน
(ร้อยละ)
2
(2.67)

จานวน
(ร้อยละ)
2
(2.67)

35
(47.30)

19
(25.68)

2
(2.70)

1
(1.35)

3.79

26
(34.67)
22
(29.73)

26
(34.67)
25
(33.78)

8
(10.67)
11
(14.86)

1
(1.33)
2
(2.70)

3.59

3.80

3.43
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ภาพที่ 54 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ
ด้านด้านเศรษฐกิจ
จากตารางที่ 15 และภาพที่ 54 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจ มี
ความพึงพอใจมากในข้อการเข้ามาใช้งานของคนที่มาทางานส่ งผลให้โครงการมีกิจกรรมทางด้าน
การค้าเพิ่มขึ้น และโครงการมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเรี ยนรู้และอานวยความสะดวกที่เหมาะสม ส่ วน
พื้นที่ส่งเสริ มให้เกิ ดอาชี พของคนในชุ มชนเห็นด้วยในระดับมากและปานกลางเท่ากัน ส่ วนการมี
ร้านค้ารถเข็น ส่ งผลให้คนเข้ามาใช้งานมากขึ้นเห็นด้วยในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจพบว่า การเข้ามาใช้งานของคนที่มาทางานส่ งผลให้
โครงการมีกิจกรรมทางด้านการค้าเพิ่มขึ้นมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ
การมีร้านค้ารถเข็ญ ส่ งผลให้คนเข้ามาใช้งานมากขึ้นมีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.43
ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจในการใช้
งานด้านกายภาพจาแนกตามประเภทผูใ้ ช้งาน
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ด้ านกายภาพ
หน่วย

ประเภท
ผู้ใช้

2.1
การเข้ า ถึ ง พื้ นที่ คนทัว่ ไป
โครงการมีความเหมาะสม
คนใน
ชุมชน

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

เห็นด้ วย

เฉยๆ

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

9
(22.50)
10
(28.60)

17
(42.50)
21
(60.00)

14
(35.00)
4
(11.40)

(0.00)
(0.00)

(0.00)
(0.00)

ค่ าเฉลีย่

3.65
4.43
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ตารางที่ 16 จานวน ร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจในการใช้
งานด้านกายภาพจาแนกตามประเภทผูใ้ ช้งาน (ต่อ)
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ด้ านกายภาพ
หน่วย

ประเภท เห็นด้ วย
ผู้ใช้
อย่ างยิง่

2.2 ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ด คน
ใช้ ง าน โ ค ร ง การ มี ค วาม ทัว่ ไป
เหมาะสม
คนใน
ชุมชน
2.3 มีความเหมาะสมในการ คน
แบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้ ทัว่ ไป
งาน
คนใน
ชุมชน
2.4 มีกิจกรรมที่ เหมาะสม คน
ทัว่ ไป
กับคนทุกวัย
คนใน
ชุมชน
2.5 มี กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คน
ทางด้านศิลปะ
ทัว่ ไป
คนใน
ชุมชน
2.6 พื้ น ที่ โ ครงการมี ความ คน
ปลอดภัย
ทัว่ ไป
คนใน
ชุมชน
2.7
พื้ นที่ โครงการมี คน
ทัศนี ยภาพที่ สวยงามและน่ า ทัว่ ไป
ใช้งาน
คนใน
ชุมชน
2.8 มีลานเปิ ดโล่งให้คนใน คน
ชุ มชนสามารถเข้ า มาท า ทัว่ ไป
กิจกรรมได้
คนใน
ชุมชน

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

เฉยๆ

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

9
(22.70)
8
(22.90)
6
(15.00)
6
(17.10)
11
(27.50)
8
(22.90)
10
(25.00)
5
(14.30)
10
(25.00)
4
(11.40)
7
(17.50)
6
(17.10)
8
(20.00)
9
(26.50)

15
(37.50)
22
(62.90)
22
(55.00)
19
(54.30)
17
(42.50)
14
(40.00)
13
(32.50)
14
(40.00)
18
(45.00)
21
(60.00)
6
(15.00)
11
(31.40)
19
(47.50)
14
(41.20)

13
(32.50)
4
(11.40)
8
(20.00)
8
(22.90)
10
(25.00)
12
(34.30)
15
(37.50)
14
(40.00)
9
(22.50)
8
(22.90)
17
(42.50)
14
(40.00)
12
(30.00)
10
(29.40)

1
(2.50)
1
(2.90)
3
(7.50)
2
(5.70)
2
(5.00)
1
(2.90)
1
(2.50)
2
(5.70)
3
(7.50)
2
(5.70)
9
(22.50)
3
(8.60)
1
(2.50)
2
(2.70)

2
(5.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
1
(2.50)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
1
(2.50)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

ค่ าเฉลีย่

3.70
4.06
3.70
3.83
3.93
3.83
3.75
3.63
3.88
3.77
3.23
3.49
3.85
3.80
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ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจในการใช้
งานด้านกายภาพจาแนกตามประเภทผูใ้ ช้งาน (ต่อ)
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ด้ านกายภาพ
หน่วย

ประเภท
ผู้ใช้

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

เห็น
ด้ วย

เฉยๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

2.9 มีเส้นทางรถไฟฟ้ าทา คนทัว่ ไป 11
ให้ ค นอยากเข้า มาใช้ ง าน
(27.50)
โครงการมาก
ขึ้น

11
(27.50)

13
5
(32.50) (12.50)

จานวน
(ร้อยละ)

ไม่ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่ าเฉลีย่

จานวน
(ร้อยละ)

(0.00)

3.70

ภาพที่ 55 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจใน
การใช้งานด้านกายภาพระหว่างคนทัว่ ไปและคนในชุมชน
จากตารางที่ 16 และภาพที่ 55 ความพึงพอใจในการใช้งานด้านกายภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่คนในชุ มชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ ไปเกื อบทุกข้อ ยกเว้นการมี
กิ จกรรมที่ เหมาะสมกับคนทุกวัย การมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้านศิลปะ พื้นที่โครงการมีความ
ปลอดภัย และมีลานเปิ ดโล่งให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาทากิจกรรมได้ คนทัว่ ไปมีความพึงพอใจ
มากกว่าคนในชุมชน นอกจากนี้ยงั พบว่าพื้นที่โครงการมีทศั นียภาพที่สวยงามและมีความน่าใช้งาน
ทั้งคนในชุมชนและคนทัว่ ไปมีความพึงพอใจน้อยกว่าด้านกายภาพในข้ออื่นๆ
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ตารางที่ 17 จานวน ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจในการใช้งาน
ด้านสังคม-วัฒนธรรมจาแนกตามประเภทผูใ้ ช้งาน
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ด้ านกายภาพ
หน่วย

ประเภท เห็ น ด้ ว ย เห็นด้ วย
ผู้ใช้
อย่ างยิง่

เฉยๆ

ไ ม่ เ ห็ น ไม่ เห็น ด้ ว ย ค่ าเฉลีย่
อย่างยิง่
ด้ วย

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

2.10 พื้ น ที่ โ ครงการมี ค วาม คน
เกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ - ทัว่ ไป
วัฒนธรรม
คนใน
ชุมชน
2.11 พื้นที่ มีโครงการมีการ คน
ส่ ง เสริ มในคนในชุ ม ชนมี ทัว่ ไป
ส่วนร่ วมในการดูแล
คนใน
ชุมชน
2.12 พื้ น ที่ มี โ ครงการมี คน
กิ จกรรมที่ ส่งเสริ มให้เด็กใน ทัว่ ไป
สั ง คมเติ บ โตเป็ นคนดี ข อง ค น ใ น
สังคม
ชุมชน

6
(15.00)
3
(11.40)
6
(15.00)
12
(34.30)
10
(25.00)

12
(30.00)
11
(31.40)
12
(47.50)
13
(37.10)
14
(35.00)

16
(40.00)
20
(57.10)
12
(30.00)
8
(22.90)
11
(27.50)

1
(2.50)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
1
(2.90)

3.43

11
(31.40)

16
(45.70)

6
1
(17.10) (2.90)

(0.00)

3.97

2.13 พื้ น ที่ มี โ ครงการเปิ ด คน
โอกาสให้ ค นนอกชุ ม ชน ทัว่ ไป
สามารถเข้ามาใช้งาน
คนใน
ชุมชน

11
(27.50)
9
(25.70)

15
(37.50)
18
(51.40)

11
(27.50)
7
(20.00)

(0.00)
(0.00)

3.85

5
(12.50)
(0.00)
3
(7.50)
(0.00)
4
(17.10)

3
(7.50)
1
(2.90)

3.40
3.70
3.89
3.70

4.00
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ภาพที่ 56 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ
ด้านสังคม-วัฒนธรรมระหว่างคนทัว่ ไปและคนในชุมชน
จากตาราง 17 และภาพที่ 56 ความพึงพอใจในการใช้งานด้านสังคม-วัฒนธรรมของ
ผู ้ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ ค นในชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจมากกว่ า คนทั่ว ไปเกื อ บทุ ก ข้อ
โดยเฉพาะด้านโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กในสังคมเติบโตเป็ นคนดี ยกเว้นพื้นที่โครงการมี
ความเกี่ ยวข้องกับประวัติศ าสตร์ -วัฒนธรรม และพื้ นที่ มีโครงการเปิ ดโอกาสให้ค นนอกชุ มชน
สามารถเข้ามาใช้งานคนทัว่ ไปมี ค วามพึง พอใจมากกว่าคนในชุ มชน นอกจากนี้ ยงั พบว่า พื้ นที่
โครงการมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ -วัฒนธรรม ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง และพื้นที่มีโครงการเปิ ดโอกาสให้คนนอกชุมชนสามารถเข้ามาใช้งานคนในชุมชนมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด
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ตารางที่ 18 จานวน ร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจในการใช้
งานด้านสาธารณูปการ-สุ ขอนามัยจาแนกตามประเภทผูใ้ ช้งาน
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ด้ านสาธารณูปการสุ ขอนามัย
หน่วย

ประเภท
ผู้ใช้

2.14 พื้นที่มีโครงการมี
คนทัว่ ไป
กิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้าน
สุขภาพและอนามัย
คนใน
ชุมชน
2.15 พื้นที่มีโครงการมี
คนทัว่ ไป
ความเพียงพอต่อความ
ต้องการ
คนใน
ชุมชน
2.16 พื้นที่มีโครงการมี
คนทัว่ ไป
ความสะอาด และ
สะดวกสบาย น่าใช้งาน
คนใน
ชุมชน

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

เห็นด้ วย

เฉยๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย ค่ าเฉลีย่
อย่ างยิง่

จานวน
(ร้อยละ)
12
(30.00)
9
(25.70)
10
(25.00)
4
(5.70)
9
(22.50)

จานวน
(ร้อยละ)
13
(32.50)
16
(45.70)
14
(35.00)
15
(42.90)
17
(42.50)

จานวน
(ร้อยละ)
13
(32.50)
8
(22.90)
15
(37.50)
14
(40.00)
12
(30.00)

จานวน
(ร้อยละ)
2
(5.00)
2
(5.70)
1
(2.50)
2
(5.70)
2
(5.00)

จานวน
(ร้อยละ)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

7
(20.00)

12
(34.30)

16
(45.70)

(0.00)

(0.00)

3.88
3.91
3.83
3.60
3.83
3.74

ภาพที่ 57 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ
ด้านสาธารณูปการ-สุ ขอนามัยระหว่างคนทัว่ ไปและคนในชุมชน
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จากตาราง 18 และภาพที่ 57 ความพึงพอใจในการใช้งานด้านสาธารณูปการ-สุ ขอนามัย
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่คนทัว่ ไปมีค วามพึงพอใจมากกว่าคนในชุ มชนในข้อพื้นที่ มี
โครงการมีความเพียงพอต่อความต้องการและพื้นที่มีโครงการมีความสะอาด และสะดวกสบาย น่า
ใช้งาน แต่ การมี พ้ื นที่ มี โครงการมี ค วามเพี ยงพอต่ อความต้องการคนในชุ ม ชนมี ความพึง พอใจ
มากกว่าคนทัว่ ไป
ตารางที่ 19 จานวน ร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจในการใช้
งานด้านเศรษฐกิจ จาแนกตามประเภทผูใ้ ช้งาน
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ด้ านเศรษฐกิจ

ไม่ เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่

ประเภท เห็นด้ วย
ผู้ใช้
อย่ างยิง่

เห็นด้ วย

เฉยๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

จานวน
(ร้อยละ)
11
(27.50)

จานวน
(ร้อยละ)
13
(32.50)

จานวน
(ร้อยละ)
14
(35.00)

จานวน
(ร้อยละ)
1
(2.50)

9
(25.70)

13
(37.10)

11
(31.40)

1
(2.90)

จานวน
(ร้อยละ)
1
3.80
(2.50)
3.80
1
(2.90)

หน่วย

ค่ าเฉลีย่

2.17 การเข้ามาใช้งานของคน
ที่มาทางานส่งผลให้โครงการ
มี กิ จ กรรมทางด้ า นการค้ า
เพิ่มขึ้น

คน
ทัว่ ไป
คนใน
ชุมชน

2.18 โครงการมี ก ารใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ เรี ยนรู ้ แ ละ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ที่
เหมาะสม
2.19 พื้นที่ ส่งเสริ มให้เกิ ด
อาชีพของคนในชุมชน

คน
ทัว่ ไป
คนใน
ชุมชน
คน
ทัว่ ไป
คนใน
ชุมชน

7
(17.50)
10
(28.60)
6
(15.00)

17
(42.50)
18
(51.40)
13
(32.50)

13
(32.50)
6
(17.10)
13
(32.50)

2
(5.00)
1
(2.90)
7
(17.50)

(0.00)
(0.00)
1
(2.90)

3.65

8
(22.90)

13
(37.10)

13
(37.10)

1
(2.90)

(0.00)

3.80

2.20 การมี ร้ า นค้า รถเข็ น คน
ส่งผลให้คนเข้ามาใช้งานมาก ทัว่ ไป
ขึ้น
คนใน
ชุมชน

10
(25.00)
4
(11.40)

11
(27.50)
11
(31.40)

11
(27.50)
14
(40.00)

6
(15.00)
5
(14.30)

1
(2.50)
1
(2.90)

3.50

4.06
3.40

3.34
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ภาพที่ 58 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจด้าน
เศรษฐกิจระหว่างคนทัว่ ไปและคนในชุมชน
จากตาราง 19 และภาพที่ 58 ความพึงพอใจในการใช้งานด้านเศรษฐกิ จของผูต้ อบ
แบบสอบถาม คนทัว่ ไปและคนในชุ มชนมีความคิดเห็นไม่ต่างกันในข้อการเข้ามาใช้งานของคน
ที่มาทางานส่ งผลให้โครงการมีกิจกรรมทางด้านการค้าเพิ่มขึ้น และการมีร้านค้ารถเข็น ส่ งผลให้คน
เข้ามาใช้งานมากขึ้น คนในชุมชนมีความพึงพอใจน้อยกว่าคนทัว่ ไป ข้ออื่นๆคนในชุมชนมีความพึง
พอใจมากกว่าคนทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั พบว่าคนทัว่ ไปมีความพึงพอใจในพื้นที่ส่งเสริ มให้เกิดอาชี พ
ของคนในชุ มชนน้อยที่สุด และการมีร้านค้า รถเข็นส่ งผลให้คนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นคนในชุมชนมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 เป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการใช้ง านของผูต้ อบ
แบบสอบถามในประโยชน์ที่ได้รับจากเข้าใช้งานในพื้นที่ แสดงในตารางที่ 20 – 23
ตารางที่ 20 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ
ประโยชน์ และความรู้ทไี่ ด้ รับจากโครงการ
1. ด้านศิลปะ
2. ด้านเทคโนโลยี
3. ด้านสุ ขภาพ
4. ด้านอาชีพ
5. ด้านความรู้รอบตัว
6. อื่นๆ
ข้อ5. อื่นๆ ได้แก่ 1. ด้านกีฬา ; มีผฝู ้ ึ กสอนอย่างถูกต้อง
2. ด้านการจัดสวน

จานวน
12
8
46
14
23
2

ร้ อยละ
16.00
10.67
61.33
18.67
30.67
2.67

ภาพที่ 59 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนผูต้ อบแบบในด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
จากตาราง 20 และภาพที่ 59 ผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการมากที่สุดคือด้านสุ ขภาพจานวน 46 คนคิดเป็ นร้อยละ 61.33 รองลงมาคือด้านความรู้
รอบตัวจานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.67 ด้านอื่นๆน้อยที่สุดจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.67
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ตารางที่ 21

จานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านการใช้งานโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลินจิตที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต

การใช้ งานทีอ่ ยากให้ เกิดขึน้ ในอนาคต
จานวน
ร้ อยละ
1. พื้นที่แสดงออกของเยาวชน
33
44.00
2. สวนพักผ่อนสี เขียว
50
66.67
3. เส้นทางการออกกาลังกาย
45
60.00
4. พื้นที่คา้ ขาย
14
18.67
5. อื่นๆ
8
10.67
ข้อ5. อื่นๆ ได้แก่ 1. เครื่ องออกกาลังกาย
2.พื้นที่พกั ผ่อนแบบนอนเล่นได้
3. ห้องซ้อมดนตรี และพื้นที่แสดงออก
4. OTOP
5. ศูนย์ราชการ เพราะพื้นที่อยูย่ า่ นใจกลางเมืองและนักท่องเที่ยวมีมากบริ เวรนี้
6. ศูนย์ราชการ หรื อร้องเรี ยน เพื่อประชาชน

ภาพที่ 60 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านการใช้งานโครงการศูนย์ชุ มชน
สร้างสรรค์เพลินจิตที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
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จากตาราง 21 และภาพที่ 60 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามอยากให้การใช้งานโครงการ
ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุดได้แก่ สวนพักผ่อนสี เขียว จานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือเส้นทางการออกกาลังกาย จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00
และพื้นที่การแสดงออกของเยาวชนจานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00
ตารางที่ 22 จานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถามด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ จาแนกตามผูใ้ ช้
ประโยชน์ และความรู้ ที่ คนทัว่ ไป
ได้ รับจากโครงการ
จานวน
1. ด้านศิลปะ
8
2. ด้านเทคโนโลยี
3
3. ด้านสุ ขภาพ
23
4. ด้านอาชีพ
6
5. ด้านความรู้รอบตัว
14
6. อื่นๆ
1

ร้ อยละ
20.00
7.50
57.50
15.00
35.00

คนในชุ มชน
จานวน ร้ อยละ
4
11.43
5
14.29
23
65.71
8
22.86
9
25.71

รวม
จานวน
12
8
46
14
23

ร้ อยละ
16.00
10.67
61.33
18.67
30.67

2.50

1

2

2.67

2.86

ภาพที่ 61 แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ ระหว่างคนทัว่ ไปและคนในชุมชน
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จากตาราง 22 และภาพที่ 61 ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งคนทัว่ ไปจานวน 40 คน และคน
ในชุมชนจานวน 35 คน มีความคิดเห็นที่คล้ายกันในด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
โดยด้านสุ ขภาพมากที่สุด รองลงมาคือด้านความรู้รอบตัว คนในชุมชนได้รับประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ
คิดเป็ นร้อยละ 65.71 ด้านความรู้รอบตัวคิดเป็ นร้อยละ 25.71 คนทัว่ ไปได้รับประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ
คิดเป็ นร้อยละ 57.50 ด้านความรู้รอบตัวคิดเป็ นร้อยละ 35.00
ตารางที่ 23 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ในด้านการใช้งานโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลินจิต ที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
การใช้ งานที่อ ยากให้ เ กิด ขึ้น
ในอนาคต
1. พื้นที่แสดงออกของ
เยาวชน
2. สวนพักผ่อนสี เขียว
3. เส้นทางการออกกาลังกาย
4. พื้นที่คา้ ขาย
5. อื่นๆ

คนทัว่ ไป
คนในชุ มชน
จานวน ร้ อยละ จานวน
ร้ อยละ
20
50.00 13
37.14

รวม
จานวน
33

ร้ อยละ
22.00

30
24
7
4

50
45
14
8

33.33
30.00
9.34
5.33

75.00
60.00
17.50
10.00

20
21
7
4

57.14
60.00
20.00
11.43

ภาพที่ 62 แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านการใช้งานโครงการศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์เพลินจิตที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคนทัว่ ไปและคนในชุมชน
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จากตาราง 23 และภาพที่ 62 ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งคนทัว่ ไปจานวน 40 คน และคน
ในชุมชนจานวน 35 คน ด้านการใช้งานโตรงการโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตที่อยากให้
เกิ ด ในอนาคต คนในชุ ม ชนต้อ งการเส้ น ทางการออกก าลัง กายมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60.00
รองลงมาคือสวนพักผ่อนสี เขียวคิดเป็ นร้อยละ 57.14 ส่ วนคนทัว่ ไปต้องการสวนพักผ่อนสี เขียวมาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือเส้นทางการออกกาลังกายคิดเป็ นร้อยละ 60.00
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บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

ในการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูท้ ี่ใช้งานในพื้นที่โครงการชุมชนสร้างสรรค์
เพลินจิต ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างจากผูท้ ี่ใช้งานในพื้นที่โครงการ โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่ าจะเป็ น จากโครงการชุ มชนสร้ างสรรค์ เพลิ นจิต จานวน 75 คนระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถาม ในช่วงเดือนมกราคม 2556 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ในการวิจยั ครั้ง
นี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ
6.1. เพื่อศึกษาหาความต้องการในการใช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วน
6.2. เพื่อประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิต ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ดังนี้
1. เป็ นพื้นที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
2. เกิ ดกิ จกรรม เรี ยนรู้ ดา้ นศิลปะ และด้านเทคโนโลยี สาหรับเด็ก สตรี และ
ครอบครัว
3. เป็ นแหล่งศึกษาและให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพอนามัย
4. ฝึ กทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
5. เป็ นพื้นที่กิจกรรมออกกาลังกายของชุมชน
6.3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งพื้นที่ใต้ทางด่วน
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6.1 สรุ ปผลการประเมินการใช้ งานโครงการศู นย์ ชุมชนสร้ างสรรค์ เพลินจิต (Post occupancy
evaluation of under highway, Phloen chit Bangkok)
6.1.1 การประเมิ นผลการใช้งานโครงการศูนย์ชุ มชนสร้ างสรรค์ตามวัตถุ ประสงค์ของ
สานักงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในครั้งนี้พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ต่อโครงการ
ชุ ม ชนสร้ า งสรรค์ เ พลิ น จิ ต เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องคนในชุ ม ชน แต่ เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบคนทัว่ ไปกับคนในชุมชนพบว่าคนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่า
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ต่อการเรี ยนรู้
ด้า นศิ ลปะและเทคโนโลยี เนื่ องจากโครงการส่ ง เสริ ม กิ จกรรมด้า นการเรี ย นรู้ ท างศิ ล ปะ และ
เทคโนโลยี สาหรับเด็ก สตรี และครอบครัว
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3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ต่อการใช้พ้ืนที่โครงการ
เนื่ องจากโครงการเป็ นแหล่ งศึกษาและให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพอนามัย แต่เมื่อเปรี ยบเทียบคน
ทัว่ ไปกับคนในชุมชนจะเห็นได้วา่ คนในชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่า
4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับปานกลาง ต่ อ
โครงการในด้า นการเป็ นแหล่ ง ฝึ กทัก ษะอาชี พ และสร้ า งรายได้ เนื่ อ งจากโครงการมี ก ารจัด
กิจกรรมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้แก่ชุมชน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบคนทัว่ ไปกับคนในชุมชน จะเห็น
ได้วา่ คนในชุมชนไปมีความพึงพอใจมากกว่ามาก และด้านสร้างรายได้ จะเห็นได้วา่ คนในชุมชนมี
ความพึงพอใจน้อยกว่า
5. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ต่อโครงการมี
พื้นที่ กิ จกรรมออกก าลัง กายของชุ ม ชน เนื่ องจากพื้นที่ ใ ห้บริ ก ารของโครงการส่ ง เสริ มให้เกิ ด
กิ จกรรมทางด้านออกกาลังกาย แต่เมื่อเปรี ยบเทียบคนทัว่ ไปกับคนในชุ มชนจะเห็นได้ว่าคนใน
ชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่า
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6.1.2 สรุ ปผลของการประเมินความพึงพอใจโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ต่อการใช้งาน
โดยการเก็บแบบสอบถาม สามารถแยกออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ าย มีช่วงอายุ 25 - 60 ปี เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา เคยเข้าใช้บริ การสนามกีฬา โดยมีความถี่การเข้าใช้บริ การ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ลักษณะ
การเข้าถึงโครงการโดยทางเท้า และมีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ
ส่ วนที่ 2.1 สรุ ปข้ อมูลเกีย่ วกับการใช้ งานพืน้ ทีข่ องผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อการใช้งานของโครงการในประเด็น
ดังนี้
1. ความเหมาะสมต่อการเข้าถึงโครงการที่มีความเหมาะสม
2. ความเหมาะสมต่อระยะเวลาเปิ ดปิ ดใช้งานของโครงการ
3. ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้งาน
4. ความเหมาะสมต่อกิจกรรมที่ เหมาะสมกับคนทุกวัย
5. ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการมีความปลอดภัย
6. ความเหมาะสมต่อการมีลานเปิ ดโล่งให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาทากิจกรรม
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7. ความเหมาะสมต่อเส้นทางรถไฟฟ้ าผ่านที่ทาให้คนอยากเข้ามาใช้งานโครงการ
มากขึ้น
8. ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการที่มีการส่ งเสริ มในคนในชุ มชนมีส่วนร่ วม
ในการดูแล
9. ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กในสังคมเติบโต
เป็ นคนดีของสังคม
10. ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการเปิ ดโอกาสให้คนนอกชุมชนสามารถเข้ามา
ใช้งาน
11. ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้านสุ ขภาพและ
อนามัย
12. ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการมีความสะอาด และสะดวกสบาย น่าใช้งาน
13. ความเหมาะสมต่อการเข้า มาใช้ง านของคนที่มาทางานส่ งผลให้โครงการมี
กิจกรรมทางด้านการค้าเพิ่มขึ้น
14. ความเหมาะสมต่อโครงการมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเรี ย นรู้ และอานวยความ
สะดวกที่เหมาะสม
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ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามพึง พอใจมากและปานกลางต่ อการใช้ง านของ
โครงการในประเด็นดังนี้
1. ความเหมาะสมต่อพื้นที่โครงการมีการส่ งเสริ มให้เกิดอาชีพของคนในชุมชน
2. ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการมีความเพียงพอต่อความต้องการ
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลางต่อการใช้งานของโครงการใน
ประเด็นดังนี้
1) ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการที่ส่งเสริ มกิจกรรมทางด้านศิลปะ
2) ความเหมาะสมต่อพื้นที่มีโครงการมีทศั นียภาพที่สวยงามและน่าใช้งาน
3) ความเหมาะสมต่ อ พื้ น ที่ มี โ ครงการความเกี่ ย วข้อ งกับ ประวัติ ศ าสตร์ วัฒนธรรม
4) ความเหมาะสมต่อการมีร้านค้ารถเข็น ส่ งผลให้คนเข้ามาใช้งานมากขึ้น
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จากการวิเคราะห์ ทางสถิติพบว่ ามีความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจมากกับค่ าเฉลี่ยจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกาหนดความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉลี่ยที่มากว่า 3.90 (คิดเป็ นร้อยละ 80
ของทั้งหมด) ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การเข้ าถึงพืน้ ทีโ่ ครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 4.01คะแนน)
2. มีกจิ กรรมที่ เหมาะสมกับคนทุกวัย (ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 3.88 คะแนน)
3. พืน้ ที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้ านสุ ขภาพและอนามัย (ค่าเฉลี่ยคิด
เป็ น 3.89 คะแนน)
จากการวิเคราะห์ ทางสถิติพบว่ามีความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจน้ อยกับค่ าเฉลี่ยจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกาหนดความพึงพอใจน้อยด้วยค่าเฉลี่ยน้อยกว่า3.45 (คิดเป็ นร้อยละ 70
ของทั้งหมด) ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. พืน้ ที่มีโครงการมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่ าใช้ งาน (ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 3.35
คะแนน)
2. พืน้ ที่มีโครงการมีความเกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ -วัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ยคิด
เป็ น 3.48คะแนน)
3. การมี ร้ านค้ า รถเข็ น ส่ งผลให้ ค นเข้ า มาใช้ งานมาก (ค่ า เฉลี่ ย คิ ด เป็ น 3.43
คะแนน)
ส่ วนที่ 2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของคนทัว่ ไปและคนในชุ มชน
จากการวิเคราะห์ ทางสถิติพบว่ามีแตกต่ างกันระหว่างความพึงพอใจกลุ่มประชากรตัวอย่ าง
โดยกาหนดความพึงพอใจ ของค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันมากกว่า 0.30 (คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทั้งหมด)
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การเข้ าถึงพืน้ ทีโ่ ครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 0.78 คะแนน)
2. ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้ งานโครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 0.36
คะแนน)
3. พื้นที่มี โครงการมีทัศนี ยภาพที่สวยงามและน่ า ใช้ งาน (ค่ า เฉลี่ ย คิ ดเป็ น 0.26
คะแนน)
4. พื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ เด็กในชุ มชนเติบโตเป็ นคนดีของสั งคม
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 0.27 คะแนน)
5. โครงการมี ก ารใช้ เทคโนโลยีเ พื่อ เรี ย นรู้ และอ านวยความสะดวกที่ เ หมาะสม
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 0.41คะแนน)
6. พืน้ ทีส่ ่ งเสริมให้ เกิดอาชีพของคนในชุ มชน (ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 0.40 คะแนน)
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ส่ วนที่ 3การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ งานพืน้ ทีโ่ ครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้รับประโยชน์และความรู้จากการใช้บริ การโครงการด้าน
สุ ขภาพมากที่สุด และต้องการให้โครงการเกิดพื้นที่พกั ผ่อนสี เขียวเพิ่มขึ้น
6.2. อภิปรายการศึกษา
6.2.1พฤติกรรมของผู้ใช้ งานพืน้ ที่ส่วนใหญ่ ที่มีความพึงพอใจต่ อการใช้ งานมากพืน้ ที่ ใน
ด้ า นกายภาพ ด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรม ด้ า นสาธารณู ป โภคและสุ ข อนามั ย และด้ า นเศรษฐกิ จ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
1. ความพึงพอใจด้ านกายภาพ
1.1. ด้านการออกแบบ
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าถึงพื้นที่โครงการที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากตาแหน่งของพื้นที่ต้ งั เป็ นย่านใจกลางเมือง และมีการเข้าถึงพื้นที่จากระบบ
ขนส่ งสาธารณะ มีความสะดวกสบาย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986 )
อี ก ทั้ง พื้ นที่ โครงการติ ดกับ ถนนสุ ขุม วิท ซึ่ ง เป็ นย่า นธุ รกิ จของเมื องจึ ง มี ผูค้ นผ่า นมากมายและ
สามารถมองเห็นการใช้งานพื้นที่ได้ สอดคล้องกับทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ.
1980) และคนในพื้นที่ยา่ นเพลินจิตสามารถเดินทางมาใช้งานได้ง่ายจากที่พกั อาศัย ซึ่ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998)
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ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อกิ จกรรมมีความเหมาะสม
กับทุกเพศทุกวัย เพราะว่าพื้นที่โครงการมีกิจกรรมที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบพื้นที่ออกกาลัง
กายของเมื อง ขนาดของพื้นที่ กิ จกรรมเพี ย งพอต่ อความต้องการ และมี ก ารจัดพื้น ที่ กิ จกรรมที่
สามารถเชื่อมต่อกันได้ เช่น ผูป้ กครองสามารถออกกาลังกายและยังสามารถเฝ้ าดูเด็กที่เล่นบ่อทราย
พร้อมกันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี
ค.ศ. 1998)
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยต่อพื้นที่มีทศั นียภาพที่สวยงาม
น่าใช้งาน เพราะว่าพื้นที่ใต้ทางด่วนเป็ นพื้นที่สูญเปล่า ซึ่งขาดการดูแล และมีมลภาวะ ทาให้คนรู้สึก
ไม่ดีกบั พื้นที่ จึงได้ผลสารวจออกมากมีความพึงพอใจน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Finding Lost
Space (ปี ค.ศ. 1986) ภายในโครงการมีโครงสร้างทางด่วนบดบัง ทาให้ส่งผลกระทบต่อมุมมอง จึง
รู ้สึกว่าเป็ นพื้นที่ลบั ตา สอดคล้องตามทฤษฎี พื้นที่วา่ งสาธารณะขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยา่ นเพลินจิต
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เป็ นย่านของคนมี ฐานะทางการเงิ น จึงสามารถเลื อกสถานที่ในการพักผ่อนหรื อออกกาลังกายได้
ตลอดจนความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้ารถเข็นภายนอกโครงการ ส่ งผลต่อคุณภาพทางทัศนียภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980)
1.2. ด้านสาธารณูปโภคและสุ ขอนามัย
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อโครงการมีกิจกรรมส่ งเสริ ม
ด้านสุ ขภาพและอนามัย เพราะมีการจัดกิจกรรมตรวจสุ ขภาพและรักษาฟันฟรี และมีพ้ืนที่ใช้สอย
ประมาณร้อยละ 50 เป็ นพื้นที่ออกกาลังกาย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Social and Psychological
Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) อีกทั้งโครงการมีการดูแลความสะอาดตลอดเวลา ทา
ให้พ้ืนที่สะอาดและมีอนามัยที่ดี คนก็จึงเลือกใช้งาน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Social Life of Small
Urban Space (ปี ค.ศ. 1980)
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2. ความพึงพอใจด้ านสั งคม-ประวัติศาสตร์
ผู ้ที่ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ย ต่ อ ความเกี่ ย วข้อ งกั บ
ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่โครงการ เพราะว่าคนทัว่ ไปไม่สามารถรับรู้ ถึงประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของ
พื้นที่ เนื่ องจากขาดความรู ้ และขาดการสื่ อความหมายภายในพื้นที่โครงการ ส่ งผลให้คนทัว่ ไปไม่
เข้าใจความเป็ นมาของพื้นที่ มีความสอดคล้องกับทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ.
1980) และการคานึ งถึ งประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ เพื่อการออกแบบ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986 )
3. ความพึงพอใจด้ านเศรษฐกิจ
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยต่อการมีร้านค้ารถเข็นทาให้
คนเข้ามาใช้งานในพื้นที่มากขึ้น เพราะว่าร้านค้ารถเข็นบริ เวณโครงการเป็ นร้านอาหาร จึงไม่เหมาะ
กับพื้นที่ ที่มี มลภาวะอย่า งพื้นที่ ใ ต้ท างด่ วน และพื้นที่ หน้าโครงการแคบ ทาให้ ร้ านค้าตั้งอยู่ใ น
ตาแหน่ งที่ไม่น่าน่าสนใจ จึงทาให้ร้านค้ารถเข็นไม่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่มากขึ้น
ผลการประเมินนี้สอดคล้องกับทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980) ที่วา่ คนและ
ร้านค้ารถเข็นจะดึงดูดซึ่ งกันและกัน ทาให้มีการเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
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6.2.2. ความคิ ด เห็ นที่มี ค วามแตกต่ า งกันมากของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง (คนในชุ ม ชนกับ คนใน
ชุ มชน) ต่ อ การใช้ งานพื้นที่ ทั้งทางด้ า นกายภาพ ด้ านสั งคมวัฒนธรรม ด้ านสาธารณูปโภคและ
สุ ขอนามัย ด้ านเศรษฐกิจ
1. ความพึงพอใจด้ านกายภาพ
คนในชุ มชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ ไปต่อความเหมาะสมในการ
เข้า ถึ งโครงการ เนื่ องจากคนในชุ มชนสามารถเข้า ถึ งพื้ นที่ ไ ด้ง่า ยกว่า และใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางสั้นกว่า สอดคล้องกับทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986) และโครงการมีกิจกรรมที่
เหมาะสมกับคนในชุ มชนมากกว่า เช่ นการออกกาลังกาย พบว่าทนทัว่ ไปไม่นิยมออกกาลังกายที่
โครงการเพราะอาจทาให้บุคลิกภาพไม่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Social and Psychological Factor
in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) และทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980)
ที่คนต้องการเป็ นที่สังเกตและชอบสังเกตผูอ้ ื่นเช่นกัน ดังนั้นหากมีบุคลิกที่ไม่ดี จะทาให้ขาดความ
มัน่ ใจ
คนในชุ ม ชนมี ค วามพึง พอใจมากกว่า คนทัว่ ไปต่ อความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเปิ ด-ปิ ด เนื่องจากคนในชุมชนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทาง และสามารถใช้งานจนเวลา
ปิ ดโครงการ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี
ค.ศ. 1998) ว่าคนไม่ชอบการเดินทางไกลเพื่อไปใช้งานสวนหรื อพื้นที่สาธารณะ
คนในชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจมากกว่า คนทั่ว ไปต่ อ การมี ท ัศ นี ย ภาพที่
สวยงาม น่ าใช้งาน เนื่ องจากคนในชุ มชนมีความคุ น้ เคยกับพื้นที่มากกว่า สามารถยอมรับกับสิ่ งที่
เห็นจนชิ นตาได้มากกว่า ในขณะที่คนทัว่ ไปมีความรู้สึกว่าเป็ นพื้นที่ทิ้งร้าง ไม่น่าใช้งานแต่ควรถูก
พัฒนา ซึ่ งมีความสอดคล้องกับทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986) ที่วา่ คนจะรู้สึกถึงสภาพ
เดิมของพื้นที่ ก่อนการปรับปรุ งและรู้สึกไม่สะดวกใจในการเข้าใช้งานพื้นที่ ทิ้งร้างหรื อพื้นที่ที่เคย
ขาดการดูแล
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2. ความพึงพอใจด้ านสั งคมและประวัติศาสตร์
คนในชุ มชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ ไปต่อการมีกิจกรรมส่ งเสริ ม
ให้เยาวชนเป็ นคนดี ข องสัง คม เนื่ องจากคนในชุ มชนและเยาวชนในพื้ นที่ ได้มี ที่ ออกกาลัง กาย
ห้อ งสมุ ด และกิ จ กรรมท าให้เ ยาวชนมี พ้ื นที่ ใ ช้เวลาว่า งให้เป็ นประโยชน์ อี ก ทั้ง มี เทคโนโลยี
ให้บริ การทางด้านการศึกษาเป็ นการสร้างพื้นที่เรี ยนรู้ให้กบั เยาวชน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Social
and Psychological Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) ที่วา่ การมีกิจกรรมสาหรับเยาวชนที่
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ดีและพื้นที่โครงการมีความปลอดภัย เป็ นการเชื่อเชิญให้เด็กเข้ามาใช้งานและเสริ มสร้างพัฒนาการ
ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
3. ความพึงพอใจด้ านเศรษฐกิจ
คนในชุ มชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ ไป
คนในชุ มชนมีความพึงพอใจมากกว่าคนทัว่ ไปต่อการมีเทคโนโลยีเพื่อ
เรี ยนรู ้และอานวยความสะดวก เนื่ องจากคนในชุ มชนสามารถเข้ารับการบริ การมากกว่าคนทัว่ ไป
ซึ่ งพื้นที่โครงการมีการให้บริ การคอมพิวเตอร์ ในการศึกษา มีไฟฟ้ าในการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้อง
กับทฤษฎี Social and Psychological Factor in Open Space Design (ปี ค.ศ. 1998) โครงการมีบริ การ
เครื่ องอานวยความสะดวกให้ ซึ่งคนไม่นิยมใช้บริ การที่จดั ไว้ และคนทัว่ ไปสามารถเลือกสถานที่ใน
นัง่ ทางานหรื อคุยงานได้ดีกว่าพื้นที่ใต้ทางด่วน มีคล้องกับทฤษฎี Social Life of Small Urban Space
(ปี ค.ศ. 1980) และสอดคล้องกับทฤษฎี Finding Lost Space (ปี ค.ศ. 1986) ที่วา่ คนทัว่ ไปไม่เข้ามา
รับบริ การ เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ใต้ทางด่วน
คนในชุ ม ชนมี ค วามพึง พอใจมากกว่า คนทัว่ ไปต่ อการมี พ้ืนที่ ส่ ง เสริ ม
อาชีพของคนในชุมชมจากผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากคนในชุมชนสามารถได้รับผลประโยชน์
ได้มากกว่า และคนทัว่ ไปไม่ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมที่โครงจัด เพราะกิจกรรมถูกใจอยูใ่ นห้อง
ประชุ ม ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีพ้ืนที่วา่ งสาธารณะขนาดเล็ก-พื้นที่ทางสังคมของชุ มชนไทย ที่ว่า
การมองเห็ นกิ จกรรมเป็ นการเชิ ญเชิ ญและสร้างความน่าสนใจให้กบั พื้นที่โครงการ แล้วยังขัดแย้ง
กับทฤษฎี Social Life of Small Urban Space (ปี ค.ศ. 1980) ที่วา่ การเกิดค้ารถเข็นของบริ บทไทยจะ
เกิดขึ้นจากการเกาะกลุ่มของประชาการ เมื่อพื้นที่มีคนมาใช้งานหรื อพักค่อยร้านค้ารถเข็นจะเกิดขึ้น
ตาม ต่างจากบริ บททางตะวันตกซึ่ งร้านค้ารถเข็นจะเกิดจากความต้องการของคน
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6.3. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการทาวิจัย
จากผลการสารวจการใช้งานในพื้นที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต (บทที่ 4)
และผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งาน (บทที่ 5) พบประเด็นสาคัญทั้งกายภาพ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ที่มีความน่าสนใจและนาไปสู่ การอภิปรายในแง่ทฤษฎี
แล้ว (บทที่ 6.2) ผูว้ ิจยั เห็นว่าข้อมูลด้านกายภาพที่ได้เก็บข้อมูลมา พบปั ญหาต่างๆ เช่ น ปั ญหาการ
ใช้งานที่จอดรถ ปั ญหามุมมอง (รู ปภาพที่ 11 สภาพทางออกโครงการ) ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์
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ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนเชิ งการออกแบบพื้นที่ใต้ทางด่วนได้อีกด้วย
เช่น
1. ที่ จอดรถยนต์ข องโครงการ ควรออกแบบให้ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นเป็ นพื้ นที่ ท า
กิจกรรมอื่นๆ
จากการสารวจพื้นที่ เห็นว่าพื้นที่จอดรถของโครงการไม่มีการใช้งานและ
ทางโครงการ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต (รู ปภาพที่ 23 สภาพที่จอดรถด้านหลังโครงการ) ห้าม
จอดรถเนื่องจากมีปัญหาด้านการจัดการ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคนออกได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นว่า
โครงการควรปรับเปลี่ ยนพื้นที่จอดรถให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่ น ปรับพื้นที่จอดรถเป็ นลาน
กิจกรรมย่อย เมื่อไม่มีการจอดรถยนต์ หรื อเปลี่ยนวัสดุพ้ืนผิวจากดินอัดเป็ นพื้นยาง เพื่อให้สามารถ
เล่นกีฬาบางประเภทได้
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2. ควรออกแบบให้เกิ ด มุมมองด้านหน้า เพื่อเชื้ อเชิ ญคนทัว่ ไปให้เข้ามาพักหรื อแวะ
ทากิจกรรมได้
จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า การใช้งานของพื้นที่โครงการส่ วนใหญ่
จะเป็ นคนในชุมชนมากกว่า เนื่องจากมุมมองบริ เวณทางเข้า (รู ปภาพที่ 11 สภาพทางออกโครงการ)
ไม่เชื้อเชิญ ป้ ายเล็ก ประตูเห็นไม่ชดั และคนทัว่ ไปไม่สามารถเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากอาคาร
สานักงานบดบัง (รู ปภาพที่ 30 ผังการใช้งานพื้นที่ (Zoning Diagram) แสดงตาแหน่ งการใช้งาน
พื้นที่ แต่ละส่ วน) ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็ นว่าโครงการควรมีแนวทางปรับปรุ งให้ดีข้ ึ น โดยปรับปรุ งให้มี
มุมมองที่เปิ ดกว้างขึ้นหรื อจัดให้มีพ้ืนที่กิจกรรมอยูด่ า้ นเนื่องจากคนสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อ
สร้างความน่าสนใจและเชื้อเชิญให้คนมาใช้พ้ืนที่
3. ควรออกแบบพื้นที่โครงการและอาคารให้มีความน่าสนใจ เพื่อเชื้อเชิญให้คนมาใช้
พื้นที่
จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าความพึงพอใจด้านทัศนี ยภาพน้อย เนื่ องจากลักษณะทาง
กายภาพของโครงการขาดความสวยงามและไม่ทนั สมัย อาคารสานักงานรู ปทรงจัว่ ผนังกระจกและ
วงกบอลูมิเนียม (รู ปภาพที่ 14 สภาพอาคารในโครงการ) ไม่มีความน่าสนใจ
ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นว่าโครงการควรปรับปรุ งพื้นที่โดย ออกแบบอาคารให้มีความเป็ นระเบียบ
สวยงาม สะอาด และเลือกวัสดุตกแต่งอาคารให้มีความสวยงาม โดยอาจจะเปลี่ยนเป็ นอาคารเป็ นไม้
ทรงขนมปั งขิ ง เพื่อให้เข้ากับประวัติศาสตร์ พ้ืนที่ที่เป็ นย่านผูม้ ีฐานะเก่ า และพื้นที่ภายในอาคาร
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(รู ปภาพที่ 15 สภาพห้องสมุดภายในโครงการ) ควรออกแบบให้มีสีสันเพิ่มความน่าสนใจให้เยาวชน
เข้ามาใช้งาน
4. ควรมีการปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สวน ในตาแหน่งที่สามารถโดนแสงแดดได้
จากการเก็ บ แบบสอบถามพบว่า ความต้อ งการในอนาคตของผูต้ อบ
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 68 ต้องการให้พ้ืนที่เป็ นพื้นที่สีเขียวหรื อสวนหย่อมขนาดเล็ก เพื่อ
สร้างจุดพักสายตาภายในโครงการ (ตารางที่ 21 จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านการใช้
งานโครงการศูนย์ชุม ชนสร้ างสรรค์เพลิ นจิต ที่อยากให้เกิ ดขึ้ นในอนาคต) ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็ นว่า
โครงการควรมี พ้ืนที่ สี เขี ย วในโครงการโดยการสร้ างสวนหย่อมหรื อปลู ก ต้นไม้ใ นบริ เวณที่ มี
แสงแดดให้ได้มากที่สุด เช่ นปลูกต้นไม้บริ เวณแนวช่ องแสงของทางด่วน (รู ปภาพที่ 32 ผังแสดง
พื้นที่แสงและเงา (Shade-Shadow Area)) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศของพื้นที่ใต้ทางด่วน และยัง
เป็ นการปรับปรุ งด้านทัศนียภาพของโครงการด้วย
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5. ควรส่ งเสริ มให้พ้นื ที่ให้มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่โครงการ
จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า เยาวชนในพื้นที่หรื อคนทัว่ ไปไม่สามารถ
รับรู้ได้ถึงคุณค่าของพื้นที่โครงการ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และการบอกเล่าของผูส้ ู งวัยใน
พื้นที่ ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นว่าอาจใช้ลวดลาย (Pattern) ของอาคารเดิมในย่านเพลินจิตใช้ในงานภูมิทศั น์
รวมทั้งป้ ายอธิ บายความเป็ นมาของพื้นที่ ประวัติทางด่วน และการเกิดพื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิต
6. ควรมีพ้ืนที่ป้ายประกาศงานหรื อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อติดประกาศให้คนทัว่ ไป
รับทราบถึงกิจกรรมที่จะจัด ทั้งด้านสุ ขภาพ ด้านการส่ งเสริ มอาชีพและกิจกรรมประจาปี
จากแบบสอบถามพบว่าคนทัว่ ไปไม่ทราบถึงกิ จกรรมที่เกิดในโครงการ
ศูนย์ชุม ชนสร้ างสรรค์ ทาให้ไม่ เข้าใช้งาน ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็ นว่าโครงการควรจัดพื้นที่ด้านหน้า
โครงการให้มีพ้ืนที่แปะประกาศ และมีตวั อย่างรู ปกิจกรรมที่เคยมีเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจและ
อยากทากิจกรรมในพื้นที่
7. เปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถให้พ้ืนที่ในการค้าขายหรื อสร้างกิจกรรมให้เกิด
อาชีพเพิ่มขึ้น
จากแบบสอบถามพบว่า คนในชุ มชนมีความต้องการพื้นที่คา้ ขาย แต่คนทัว่ ไปมี
ความเห็นต่างกัน เพราะจากทฤษฎีอา้ งถึง การเกิดร้านค้ารถเข็นจะสามารถเชื้ อเชิญคนให้เข้าใช้งาน
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พื้นที่โครงการ และปั จจุบนั บริ เวณรอบโครงการมีร้านค้ารถเข็นอยูร่ อบพื้นที่โครงการ ดังนั้นผูว้ ิจยั
เห็นว่าโครงการควรจัดสรรพื้นที่ให้คนทัว่ ไปสามารถนาอาหารเข้ามารับประทานในพื้นที่โครงการ
ได้ โดยออกแบบพื้นที่นง่ั พักคอยใกล้เคียงทางเข้าหรื อใกล้ร้านค้ารถเข็นเพื่อให้คนทัว่ ไปสังเกตเห็น
ได้ง่าย
6.4. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
6.4.1. ข้ อเสนอแนะด้ านการวิจัย
1. อาจทาการเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่นกลุ่มวัยรุ่ นกับกลุ่มวัยทางาน หรื อ
เพศชายกับเพศหญิง เพื่อค้นหาความต้องการของแต่ละกลุ่มประเภท ซึ่ งจะนาไปเสนอแนะในกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานได้ในโครงการครั้งต่อไป
2. ศึกษาทฤษฎีดา้ นอื่นประกอบการศึกษา เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่โครงการใต้
ทางด่วน และการเข้าใจลักษณะการใช้งานของคนในสังคมหรื อในบริ บทไทย เพิ่มเติม
3. ศึกษาหลักการแก้ปัญหาพื้นที่ใต้ทางด่วนให้มีทศั นคติใหม่ เช่นการนาพื้นที่ใต้
ทางด่วน สร้างเป็ นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ อื่นๆ
6.4.2. ข้ อเสนอแนะด้ านการออกแบบพืน้ ทีใ่ ต้ ทางด่ วนอืน่ ๆ
1. ควรศึกษาความต้องการทั้งด้านกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นและขนาดของพื้นที่ใช้สอย
ภายในโครงการให้มีขนาดที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้งานจริ ง
2. ควรออกแบบพื้นที่ดา้ นหน้าทางเข้าโครงการให้มีความน่าสนใจ และน่าเข้ามา
ใช้งาน
3. ควรศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่โครงการ เพื่อเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างคนวัย
ทางานกับเยาวชนให้มีความเข้าใจในพื้นที่โครงการ และเป็ นการเสริ มสร้างทัศนคติใหม่ให้กบั พื้นที่
ใต้ทางด่วนอื่นๆในอนาคต
4. ควรสร้างพื้นที่คา้ ขายหรื อสร้างกิจกรรมเพื่อการค้าขายให้แก่คนในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดความภูมิใจและรักษาพื้นที่ที่สร้างให้เกิดอาชีพ
5. ควรปรับให้คนในชุมชนสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดว้ ย
ตนเอง
6. ควรสร้างความเข้าใจให้แก่คนทัว่ ไป ได้ประจักษ์ถึงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ที่
ทุกเพศทุกวัยและทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงได้
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แบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้ งาน โครงการชุมชนสร้ างสรรค์ ใต้ ทางด่ วนเพลินจิต
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน
 หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 12 ปี
 12 – 18 ปี
 18 – 25 ปี
 25 – 60 ปี  60 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพ
 พนักงาน
 ข้าราชการ
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 ค้าขาย
 อื่นๆ............................................................
4. ท่านเคยเข้าใช้บริ การ ศูนย์สร้างสรรค์ หรื อไม  เคย
 ไม่เคย
4.1ท่านใช้บริ การประเภทใด
 ห้องสมุด
 ห้องรักษาพยาบาล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 ห้องกิจกรรมอาชีพ  ห้องสนามกีฬา
 สนามเด็กเล่น
 พื้นที่นง่ั เล่น/กินข้าว  ที่จอดรถ อื่นๆ…….
4.2ท่านมาใช้บริ การบ่อยเพียงใด
 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 1ครั้ง ต่อ สัปดาห์
 1ครั้ง ต่อ เดือน
 เคย 1 ครั้ง  อื่นๆ…………………..
5. ท่านมาใช้พ้นื ที่โครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต โดยทางได้บ่อยที่สุด
 เดินเท้า
 รถประจาทาง
 รถไฟฟ้ า
 รถยนต์ส่วนบุคคล  อื่นๆ………………..
6. ภูมิลาเนา
 ชุมชนย่านเพลินจิต  กรุ งเทพ
 ปริ มณฑล
 ต่างจังหวัด
ส่ วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
การใช้ งานโครงการ โครงการศู นย์ ชุมชนสร้ างสรรค์ เพลินจิต

เ ห็ น ด้ ว ย
ไม่
ไม่ เห็นด้วย
เห็นด้วย ปานกลาง
อย่างยิง่
เห็นด้วย อย่างยิง่

ทางด้านกายภาพ
1. การเข้าถึงพื้นที่โครงการมีความเหมาะสม
2. ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานโครงการมีความเหมาะสม
3. มีความเหมาะสมในการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้งาน
4. มีกิจกรรมที่ เหมาะสมกับคนทุกวัย
5. มีกิจกรรมที่ ส่งเสริ มทางด้านศิลปะ
การใช้ งานโครงการ โครงการศู นย์ ชุมชนสร้ างสรรค์ เพลินจิต

6. พื้นที่มีโครงการมีความปลอดภัย

เ ห็ น ด้ ว ย
ไม่
ไม่ เห็นด้วย
เห็นด้วย ปานกลาง
อย่ างยิง่
เห็นด้วย อย่างยิง่
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7. พื้นที่มีโครงการมีทศั นียภาพที่สวยงามและน่าใช้งาน
8. มีลานเปิ ดโล่งให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาทากิจกรรมได้
9. มีเส้นทางรถไฟฟ้ าทาให้คนอยากเข้ามาใช้งานโครงการมากขึ้น
ทางด้านสังคม-วัฒนธรรม
10. พื้นที่มีโครงการความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม
11. พื้นที่มีโครงการมีการส่ งเสริ มในคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ดูแล
12. พื้นที่ มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กในสังคมเติบโตเป็ น
คนดีของสังคม
13. พื้นที่ มีโครงการเปิ ดโอกาสให้คนนอกชุ มชนสามารถเข้ามาใช้
งาน
ทางด้านสาธารณูปการ-สุขอนามัย
14. พื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้านสุขภาพและอนามัย
15. พื้นที่มีโครงการมีความเพียงพอต่อความต้องการ
16. พื้นที่มีโครงการมีความสะอาด และสะดวกสบาย น่าใช้งาน
ทางด้านเศรษฐกิจ
17. การเข้ามาใช้งานของคนที่มาทางานส่ งผลให้โครงการมีกิจกรรม
ทางด้านการค้าเพิ่มขึ้น
18. โครงการมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเรี ยนรู ้และอานวยความสะดวก
ที่เหมาะสม
19. พื้นที่ส่งเสริ มให้เกิดอาชีพของคนในชุมชน
20. การมีร้านค้ารถเข็น ส่งผลให้คนเข้ามาใช้งานมากขึ้น
ส่ วนที3่ ผลที่ได้รับจากโครงการศูนย์สร้างสรรค์
1. ท่านได้รับประโยชน์และความรู ้จากโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิ ตด้านใดบ้าง (สามารถเลือกได้
มากกว่า1)
 ด้านศิลปะ
 ด้านเทคโนโลยี
 ด้านสุขภาพ
 ทักษะอาชีพ
 ความรู ้รอบตัว
 อื่นๆ…
2. การใช้งานโครงการศูนย์สร้างสรรค์ ที่ ท่านอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต (เรี ยง ตามความต้องการมากที่สุด 3
ลาดับ)
 พื้นที่แสดงออกของเยาวชน  สวนสี เขียวพักผ่อน
 เส้นทางออกกาลังกาย(Joking)
 พื้นที่คา้ ขาย
 อื่นๆ…………………………………………………………..
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ตรวจสอบสภาพพืน้ ทีท่ างกายภาพจากทฤษฎี
ด้ านความสะดวกสบาย
Finding Lost space
 ตาแหน่งของพื้นที่มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ภายนอกหรื อไม่?
 มีการเข้าถึงพื้นที่มีการปิ ดล้อมมิดชิดเข้าได้ง่ายหรื อไม่ ?
Social and Psychological factor in open space Design
 พื้นที่มีชุมชนพักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณ 500เมตรหรื อไม่?
 มีถนนลาดยางมะตอยในพื้นที่หรื อไม่
 มีอุปกรณ์ ที่กระตุ น้ การเล่ นกิ จกรรมของเด็กหรื อไม่ เช่ น ชิ งช้า(Swinging) กระดานลื่ น
(Sliding)
เครื่ องเล่นปี นป่ าย(Climbing) ไม้กระดก(Balancing) ตาข่ายกระโดด(Jumping)
 มีเครื่ องเล่นที่เสริ มร้างการพัฒนาทางร่ างกายหรื อไม่
 มีมา้ นัง่ หรื อไม่?
 มีโต๊ะอเนกประสงค์หรื อไม่?
 มีถงั น้ าดื่มหรื อไม่?
 มีทีจอดจักรยานหรื อไม่ ?
 มีหอ้ งน้ าหรื อไม่ ?
 มีไฟฟ้ าส่ องสว่างหรื อไม่?
 มีปลัก๊ เสี ยบจ่ายไฟหรื อไม่?
 มีลานพื้นที่เปิ ดโล่งหรื อไม่?
ทฤษฏีพ้นื ที่วา่ งสาธารณะขนาดเล็ก
 มีการเข้าถึงของแดด ลม ฝน หรื อไม่?
 มีพ้นื ที่ต้ งั ร้านค้ารถเข็ญหรื อไม่?
 มีการออกแบบเพื่อคนพิการหรื อไม่
 มีกระดานหมากรุ กหรื อไม่
 มีพ้นื ที่รวมตัวเพื่อทากิจกรรมชุมชนหรื อไม่
 มีร้านค้ารถเข็ญหรื อไม่
ด้ านความปลอดภัย
 มีการเข้าถึงพื้นที่มีการปิ ดล้อมมิดชิดเข้าได้ง่ายหรื อไม่ ?
 มีถนนล้อมรอบพื้นที่เพื่อการปิ ดล้อมและความปลอดภัยของพื้นที่หรื อไม่?
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 มีการแยกพื้นที่จอดรถกับพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนหรื อไม่?
 มีระยะถอยร่ น จากขอบเขตของชุมชนเพื่อความเป็ นส่ วนตัวหรื อไม่?
 มีการแบ่งพื้นที่ตามการใช้งานหรื อไม่
 ถ้ามีอุปกรณ์ ให้สังเกตว่าอยู่ในบริ เวณไหนของพื้นที่ และเป็ นเครื่ องเล่นเหมาะสมกับวัย
หรื อไม่
 ถ้ามีเครื่ องเล่นต่างวัย เด็กเล็กจะอยูห่ น้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหรื อไม่?
 ถ้ามีบ่อทราย บ่อทรายมีความปลอดภัยหรื อไม เช่น -มีหินหรื อไม -มีน้ าขังหรื อไม -มีก๊อก
น้ าชาระร่ างกายหรื อไม - บ่อทรายโดนแดดหรื อไม่?
 มีป้ายเตือนต่างๆหรื อไม่?
 พื้นที่สามารถมองเห็นได้จากการเดินผ่านจากภายนอกหรื อไม่?
ด้ านความสะดวกสบายและความปลอดภัย
 มีการเข้าถึงพื้นที่มีการปิ ดล้อมมิดชิดเข้าได้ง่ายหรื อไม่ ?
 มีเส้นทางเดินหลักให้คนเข้ามาใช้งานในพื้นที่หรื อไม่?
 มีการแบ่งเส้นทางของเด็ก กับเส้นทางสัญจรรถภายในหรื อไม่?
 มีไฟฟ้ าส่ องสว่างหรื อไม่?
 มีการออกแบบเพื่อคนพิการหรื อไม่?
 มีทางเข้า-ออก ชัดเจนหรื อไม?
 มีคนจรจัดหรื อไม่?
ด้ านความงาม
 มีการเน้นทางเข้าออกที่ชดั เจนหรื อไม่? เช่นมีป้าย,มีตน้ ไม้หลัก,รู ปปั้ น เป็ นต้น
 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับกิ จกรรมแบบกลุ่มของเด็กหรื อไม่ เช่ นพื้นที่แอบซ้อน พื้นที่
เปิ ดเผย
 พื้นทีสามารถเห็นกิจกรรมภายในจาก คนภายนอกได้หรื อไม่?

ภาคผนวก ค
แบบงานสถาปัตยกรรม
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แบบงานสถาปัตยกรรม
1. ผังแสดงพื้นที่ใช้สอยอาคาร บ้านทางด่วนดีจงั 1
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2. ผังแสดงพื้นที่ใช้สอยอาคาร บ้านทางด่วนดีจงั 2
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3. รู ปด้านแสดงอาคาร ด้าน 1-2
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4. รู ปด้านแสดงอาคาร ด้าน 3-4
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