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บทที่ 3 

ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา 
 

  ในบทนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและงานวิจัยในอดีตซ่ึงจะเปนสวนสําคัญใน
การออกแบบวิธีการศึกษา โดยมีเนื้อหาดังนี้ 3.1) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และ 3.2) แนวทาง
ในการศึกษา และ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาการรับรู ในแนวทางการศึกษาพฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม 
สามารถประกอบไปดวย ไดแก 3.1.1) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการการรับรู 3.1.2) การศึกษา
การรับรูจากความช่ืนชอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกระบวนการรับรู 
  โดยท่ัวไปการศึกษารูปแบบการรับรูจะใชพื้นฐานมาจากการศึกษาแนวทางการศึกษา
พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม เนื่องจากพิจารณาวาการรับรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเกิด
พฤติกรรมของคนตอส่ิงเราหรือสภาพแวดลอม ซ่ึงในการศึกษานี้คืออาคารตึกแถว โดยการศึกษานี้
จะพิจารณาดวยหลักการเดียวกันกับการศึกษาการรับรูวัตถุของกลุมเกสตัลต (Gestalt) ท่ียึดหลักวา
ผลรวมของสวนยอย  ไม เทากับสวนรวมท้ังหมด  คือพิจารณาวาคนมีแนวโนมท่ีจะรับรู
สภาพแวดลอมในภาพรวม มากกวาท่ีจะรับรูเปนสวนยอยๆ และพิจารณาการรับรูในลักษณะของ
พฤติกรรมภายใน และใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม ดวยแนวคิดท่ีวาสภาพแวดลอมมีผลตอการ
รับรูหรือพฤติกรรมภายในของมนุษย (วิมลสิทธ หรยางกูร, 2541) 
  ทฤษฎีของกระบวนการรับรูไดพิจารณากระบวนการรับรูสภาพแวดลอมในลักษณะ
กระบวนการทางขาวสาร กลาวคือ พิจารณาวาสภาพแวดลอมท่ีมนุษยรับรูนั้นเปนแหลงขาวสาร 
มนุษยจะเลือกรับขาวสารผานกระบวนการตรวจสอบและตีความจากประสบการณในอดีต ท้ังนี้
กระบวนรับรูดังกลาวประกอบดวย การรับสัมผัส (Sensation) การรับรู (Perception) และการรู 
(Cognition) โดยกระบวนการท้ังหมดมีความตอเนื่องกันจนไมสามารถแยกจากกันไดชัดเจน (วิมล
สิทธ หรยางกูร, 2541) โดยมีทฤษฎีทีเกี่ยวของดังนี้ 
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การรับสัมผัส (Sensation) 
   การรับสัมผัสเปนกระบวนการสัมผัสหรือติดตอข้ันแรกระหวางส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดลอม 
การรับสัมผัสของมนุษยมี 5 ทาง ไดแก การมองเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การรับรส และการรับ
สัมผัส โดยแตละทางอาจใหการรับรูแตกตางกัน แตระบบการรับสัมผัสทางการมองเห็น (Visual 
System) มีความสําคัญและมีบทบาทตอมนุษยมากท่ีสุด (Shiffman, 1996; วิมลสิทธ หรยางกูร, 
2541) 
 
การรับรู (Perception)  
  การรับรูเปนหนึ่งในกระบวนการของการรับรูดวยกระบวนการรับขาวสารของมนุษยตามท่ี
ไดกลาวไวแลวโดยเปนกระบวนการท่ีมีการตรวจสอบและตีความจากประสบการณ ทําใหสามารถ
ระบุส่ิงท่ีเปนสภาพแวดลอมนั้นได เชน ในการมองเห็น (ซ่ึงอยูในข้ันตอนการรับสัมผัส) ส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ข้ันตอนการรับรูจะเปนข้ันท่ีสามารถระบุไดวาส่ิงนั้นคืออะไร เปนตน และเน่ืองจากการรับ
สัมผัสทางการมองเห็นมีความสําคัญและบทบาทตอมนุษยมากท่ีสุดและเกี่ยวของการการศึกษานี้
มากท่ีสุด จึงจะกลาวถึงทฤษฎีการรับรูเฉพาะในสวนการรับรูจากการมองเห็น 
  การรับรูทางการมองเห็นของมนุษย (Visual Perception) มีหลักการในการรับรูท่ีสําคัญ 
ไดแก 1) การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) 2) การรับรูความลึก (Depth Perception) 
และ 3) การรับรูการคงท่ีของขนาด (Size Constancy) มีรายละเอียดดังนี้ 
  การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) ท่ีอธิบายวาขาวสารที่เขาสูประสาท
สัมผัสของมนุษยโดยท่ัวไปจะสับสน กลาวคือเหมือนกับเปนช้ินสีเล็กๆ ท่ีขาดการจัดระเบียบ มนุษย
จึงใชวิธีการจัดระเบียบขาวสารเพื่อใหปริมาณขาวสารในการรับรูนอยลง เพื่อใหรับรูและตีความได
งายข้ึน โดยกลุมเกสตัลท (Gestalt) ไดสรางกฎหลายประการเพื่ออธิบายการจัดระเบียบการรับรูของ
มนุษย กฎพื้นฐานท่ีสุดคือ กฎแหงความสมบูรณ (Law of Prägnanz or Goodness or Simplicity) 
กลาวคือ การจัดระเบียบทางความคิดของมนุษยจะดีหรือสมบูรณไดเทาท่ีสภาพท่ีชัดเจนหรือ
ไดเปรียบท่ีสุดจะยอมหรือทําใหเปนไปได โดยไดอางถึง “ดี” หรือ “สมบูรณ" วาเปนทางท่ีทําใหสาร
ที่รับรูงายและเปนแบบเดียวกันมากท่ีสุด โดยความสมบูรณดังกลาวจะข้ึนอยูกับจํานวนขาวสารใน
การรับรูรูปนั้นๆ ถายิ่งขาวสารมีนอย ความสมบูรณก็จะมีมาก (Shiffman, 1996) นั่นคือมนุษยมี
แนวโนมท่ีจะรับรูรูปรางหรือรูปทรงท่ีเรียบงาย (Simple) และม่ันคง (Stable) มากกวาทางเลือกอ่ืนๆ 
(Benson, 1998; Shiffman, 1996) กลาวคือ องคประกอบท่ีรวมแลวเปนรูปทรงที่งายและเห็นได
ชัดเจน ยอมเปนท่ีรับรูไดงายกวาการรวมองคประกอบเปนรูปทรงท่ีซับซอนและไมชัดเจน 
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  การรับรูความลึก (Depth Perception) ท่ีกลาววามนุษยจะรับรูความลึกและมิติจากสัญญาณ
ตางๆ ไดแกสัญญาณจากการมองดวยตาขางเดียว (Monocular Cues) สัญญาณจากการมองดวยตาท้ัง 
2 ขาง (Binocular Cues) และสัญญาณจากการหดตัวของกลามเนื้อรอบดวงตา (Oculomotor Cues) 
สามารถอธิบายไดดังนี้ 

- สัญญาณจากการมองดวยตาขางเดียว (Monocular Cues) เปนสัญญาณท่ีใชในการรับรู
ความลึกดวยการใชตาเพียงขางเดียว สัญญาณเหลานั้นไดแก Linear Perspective 
ความรูสึกถึงความลึกในภาพสองมิติท่ีสรางจากเสนท่ีบรรจบกันท่ีเสนขอบฟา เชน เสน
ขนานที่ขนานกันออกจากตัวเราดูจะมีระยะระหวางเสนท่ีส้ันลงเม่ือเสนอยูหางจากเรา
มากข้ึน เชนเดียวกันกับสัญญาณอีกประการท่ีเกี่ยวกับ Perspective ท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง
ของผิวสัมผัส (Texture) เนื่องดวยวัตถุสวนใหญจะมีผิวสัมผัส และเม่ือวัตถุดังกลาวอยู
หางไกลจากตัวเราออกไปผิวสัมผัสจะดูหนาแนนข้ึน Interposition ซ่ึงเปนสัญญาณอีก
ประการหนึ่งในการรับรูความลึก กลาวคือวัตถุท่ีอยูใกลกวาจะบังบางสวนของวัตถุท่ีอยู
ไกลกวาไว และ Motion Parallax ซ่ึงเปนสัญญาณจากการเคล่ือนท่ีของภาพท่ีปรากฏบน
จอรับภาพของตาซ่ึงอาจเกิดจากวัตถุเคล่ือนท่ีหรือตาเคล่ือนท่ีก็ได 

- สัญญาณจากการมองดวยตาท้ัง 2 ขาง (Binocular Cues) เปนสัญญาณท่ีใชในการรับรู
ความลึกดวยการใชตาท้ัง 2 ขางพรอมๆ กัน เนื่องจากตาของมนุษยท้ัง 2 ขางไมไดอยูใน
ตําแหนงเดียวกัน ดังนั้นภาพท่ีปรากฏบนจอรับภาพของตาท้ัง 2 ขางจึงแตกตางกัน แตมี
ความตางกันเพียงเล็กนอย ความแตกตางของภาพที่ปรากฏเปนสัญญาณอยางหน่ึงท่ีชวย
ใหมนุษยรับรูความลึกได 

- สัญญาณจากการหดตัวของกลามเนื้อรอบดวงตา (Oculomotor Cues) ไดแก 
Convergence คือสัญญาณท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีดวงตาหันเขาหากันดานในจากการเพงมอง
วัตถุท่ีอยูใกลมากๆ และ Accommodation คือสัญญาณท่ีเกิดจากการปรับโฟกัสของตา
โดยการทําใหเลนสตาหนาข้ึนเวลามองวัตถุใกลๆ โดยสัญญาณท่ีเกิดข้ึนท้ังสองดูจะมี
ขอจํากัดมาก กลาวคือ ใชกบัเฉพาะวัตถุในระยะหางระดับหนึ่งเทานัน้ (Eysenck, 2002) 

  การรับรูความคงท่ีของขนาด (Size Constancy) หมายถึงแนวโนมในการรับรูขนาดของวัตถุ
วามีความคงท่ีเม่ือมองจากระยะท่ีตางไป (Shiffman, 1996) ท่ีกลาววามนุษยจะรับรูขนาดของวัตถุ
ใดๆ คงท่ีแมจะมีระยะการมองท่ีตางกันหรือภาพท่ีปรากฏบนจอรับภาพตางกัน โดยใชความคงท่ีของ
ขนาดในการรับรูระยะ คือเม่ือขนาดของส่ิงท่ีปรากฏในจอรับภาพเล็กลงก็จะรับรูวาส่ิงนั้นอยูไกลข้ึน 
และเม่ือขนาดใหญข้ึนกจ็ะรับรูวาอยูใกลเขามา และลักษณะเดียวกนัระยะจะชวยในการรับรูขนาด
ดวย คือส่ิงท่ีอยูในใกลและมีขนาดท่ีปรากฏบนจอรับภาพเล็ก จะชวยใหรับรูวาส่ิงนัน้มีขนาดเล็ก 
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การรู (Cognition) 
  กระบวนการรู (Cognition) เปนกระบวนการท่ีมีความตอเนื่องกับกระบวนการรับรู 
(Perception) โดยเกีย่วเนื่องกบัการคิด การจดัระบบการเกบ็ขาวสาร และเกีย่วของกับความรูสึก การ
ตีความหมายและการประเมินคุณคา โดยกระบวนการสวนใหญจะเกี่ยวของกับความจาํ ไดแก การ
จัดเก็บขอมูลขาวสาร และการนําขอมูลขาวสารมาใชในการตีความหรือประเมิน และเก่ียวของกับ
ความรูสึก (Camona, Heath, Oc & Tiesdell, 2003) 
  จะเห็นวาแมในกระบวนการรับรูก็ยังอาศัยขอมูลหรือความเขาใจในอดีตจึงมีความเก่ียวของ
กับความจําของมนุษย ซ่ึงมักกลาวถึงในทางทฤษฎีวาอยูในกระบวนการรูหรือกระบวนการเรียนรู 
(Cognition) ของมนุษย จึงอาจกลาวไดวา กระบวนการรับรูและกระบวนการรูนั้นมีความตอเนื่อง
และซอนทับกันจนไมอาจแยกไดชัดเจน โดยสวนทีเกี่ยวของกันคือสวนของการจัดระบบและเก็บ
ขาวสาร ซ่ึงการจัดระบบในการเก็บขอมูลขาวสารเหลานี้อยูในกระบวนการรูแตเปนข้ันตอนท่ี
เกิดข้ึนอัตโนมัติเม่ือมีการรับรูบางส่ิง จึงทําใหกระบวนการทั้งสองตอเนื่องกัน สําหรับการศึกษานี้จะ
เนนการรูในเร่ืองของความช่ืนชอบ (Preference) เปนหลักโดยพิจารณาวาความชื่นชอบอยูใน
กระบวนการรู เนื่องจากตองอาศัยประสบการณในอดีตหรือความจําในการประเมินหรือตัดสิน ซ่ึง
เปนขอมูลเดียวกันในการรับรูจึงเปนส่ิงท่ีตอเน่ืองกันทันที 
  สําหรับการศึกษานี้จะพิจารณาการรับรูจากลักษณะทางกายภาพทางการมองเห็นเทานั้น 
เนื่องจากเปนการรับรูหลักของคนและมีผลตอการรับรูโดยรวมมากกวาการรับรูทางอ่ืน (Shiffman, 
1996; วิมลสิทธ หรยางกูร, 2541) โดยจะพิจารณาสภาพแวดลอมซ่ึงในการศึกษาน้ีคืออาคารตึกแถว
เปนส่ิงเรา ทําใหคนเกิดพฤติกรรมการรับรู ซ่ึงจะครอบคลุมไปจนถึงการท่ีคนตีความไดวาเปนอะไร 
และมีการประเมินวาชอบหรือไมชอบ โดยการจําแนกรูปแบบการรับรูซ่ึงเปนพฤติกรรมภายในของ
ประชาชนจํานวนมากเปนส่ิงท่ีทําไดลําบากเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องไปจนถึงการ
ประเมินความช่ืนชอบ การศึกษานี้จึงใชแนวทางการศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบ ซ่ึงเปนแนวทาง
ท่ีใชอยางแพรหลาย เนื่องจากความชื่นชอบเปนส่ิงท่ีสามารถวัดและเก็บขอมูลในปริมาณมากจากคน
ท่ัวไปไดงายกวา โดยใชวิธีสํารวจความช่ืนชอบจากน้ันจึงนําไปวิเคราะหหารูปแบบการรับรู 
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3.1.2 การศึกษารูปแบบการรับรูจากความชื่นชอบ 
  ความช่ืนชอบเปนการตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางดานอารมณ ซ่ึงเปนกระบวนการการ
รูตอสภาพแวดลอมท่ีเปนไปโดยอัตโนมัติถึงแมวามนุษยจะไมไดเกิดพฤติกรรมตอเนื่องจากความ
ช่ืนชอบนั้น (Kaplan & Kaplan, 1982) คนจะช่ืนชอบหรือไมช่ืนชอบก็เกิดจากการประมวลส่ิงท่ีรับรู
ท้ังหมดและประเมินส่ิงนั้น แตในการศึกษาน้ีถือวาความช่ืนชอบเปนสวนหน่ึงของกระบวนการรู
โดยเปนผล (Product) จากการรับรู และเหมาะสมในการศึกษาการรับรูและทัศนคติของมนุษยตอ
สภาพแวดลอม เพราะความช่ืนชอบเปนส่ิงท่ีมนุษยเขาใจและทําเปนอัตโนมัติอยูตลอดเวลา ความ
ช่ืนชอบเปนพฤติกรรมท่ีสามารถศึกษาและสังเกตได และมีผูนํามาใชในการศึกษารูปแบบการรับรู
อยางแพรหลาย โดยการศึกษารูปแบบการรับรูจากความช่ืนชอบนั้นจะทําควบคูไปกับการศึกษา
ทัศนคติหรือความช่ืนชอบ สวนใหญในการศึกษาจะใชภาพถายเปนตัวแทนของสภาพแวดลอม
เนื่องจากไดรับการศึกษาแลววาความเแตกตางของการรับรูไมแตกตางจากสภาพแวดลอมจริง 
(Lekagul, 2002) และใหผูเขารวม (Respondents) ประเมินวาช่ืนชอบในระดับใด 
โดยในแนวทางการศึกษาความชื่นชอบนี้ มี 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
และกลุมท่ีศึกษาสภาพแวดลอมเมือง โดยแตกตางกันท่ีลักษณะของสภาพแวดลอมท่ีใชในการศึกษา
เปนหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แนวทางการศึกษาท่ีเนนสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
  กลุมนี้จะศึกษาสภาพแวดลอมธรรมชาติขนาดใหญ เชน เขตวนอุทยาน พื้นท่ีสงวน ซ่ึง
ประกอบดวย ปา ทุงหญา หนองน้ํา เปนตน โดยจะมุงศึกษาภาพรวมและโครงสรางของภาพเปน
หลัก  โดยจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบในระดับของทฤษฎีพื้นฐาน  และกลาวถึง
สภาพแวดลอมโดยรวมโดยไมไดเฉพาะเจาะจงวาเปนสภาพแวดลอมแบบใด โดยสวนใหญเปน
การศึกษาจากภาพถาย ในการศึกษาในแนวทางน้ี พบวามีปจจัยที่มีผลตอความชื่นชอบในหลาย
ประเด็น โดยการศึกษาของ Stephen และ Rachel Kaplan (Kaplan & Kaplan, 1982; Kaplan & 
Kaplan, 1995) พบวามีรูปแบบท่ีมีผลตอการรับรูสภาพแวดลอมหลักๆ 2 รูปแบบ คือ 1) ลักษณะการ
จัดวางของท่ีวางและองคประกอบทางกายภาพ (Spatial Configuration) ของภาพ และ 2) เนื้อหา 
(Content) ของภาพ ดังนี้ 
  ลักษณะการจัดวางของท่ีวางและองคประกอบทางกายภาพ (Spatial Configuration) มีผลตอ
ความช่ืนชอบกลาวคือ มนุษยจะชื่นชอบสภาพแวดลอมท่ีมีแนวโนมจะสนองความตองการจาก
สภาพแวดลอมของมนุษย โดยความตองการของมนุษยจากสภาพแวดลอมของไดแก ความสามารถ
ท่ีจะเขาใจสภาพแวดลอมนั้น กลาวคือมนุษยมีความตองการสภาพแวดลอมท่ีสามารถทําความเขาใจ 
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ตาราง 3-1 ปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบตามกรอบทฤษฎีความช่ืนชอบ (Preference Framework) 
 ความเขาใจ มีสิ่งใหมใหสํารวจ 
 (Understanding) (Exploration) 
ระดับปจจุบันหรือโดยทันทีทันใด การเขากันขององคประกอบ ความซับซอน 
(Present or Immediate) (Coherence) (Complexity) 
ระดับในอนาคตหรือเปนที่คาดหวังได ความตอเนื่องของมติิที่ลึกเขาไป ความลึกลับ 
(Future or Promised) (Legibility) (Mystery) 

 
  จากตาราง 3-1 ปจจัยท่ีมีผลตอความชื่นชอบตามกรอบทฤษฎีความชื่นชอบ สามารถอธิบาย
ในปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบในแตละระดับการสรางควมเขาใจตอสภาพแวดลอมไดดังนี้ 

- ระดับปจจุบันหรือโดยทันทีทันใด (Present of Immediate) ความช่ืนชอบในระดับนี้เปน
ระดับท่ีเกี่ยวของกับการประเมินอยางรวดเร็ว และเกี่ยวของกับการจับหรือทําความเขาใจ
องคประกอบหลักและความสัมพันธระหวางองคประกอบของภาพในลักษณะทางพื้นท่ี 
(Spatial Context) ในมิติของระนาบสองมิติ มีปจจัยไดแก การเขากันขององคประกอบ 
(Coherence) และความซับซอน (Complexity) 
การเขากันขององคประกอบ (Coherence) หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีเปนภาพท่ีสามารถ
จะรวบรวมข้ึนเปนองค เปนกอนได กลาวคือ หากมนุษยสามารถท่ีจะระบุลักษณะของ
องคประกอบหลักของภาพไดก็จะมีความเขาใจและช่ืนชอบสูง ดังนั้น การเขากันได 
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ความซับซอน (Complexity) จะเกี่ยวกับความความหลากหลายหรือความซับซอนของ
องคประกอบของภาพมากพอที่จะดึงดูดความสนใจได ในการทดลองสุนทรียภาพโดย
เนนไปท่ีเร่ืองความซับซอน พบวาหากมี ความซับซอน (Complexity) มากจะเปนท่ีช่ืน
ชอบมาก และหากมีนอยก็จะไมคอยไดรับความช่ืนชอบ แตหากมีมากเกินไปก็ไมเปนท่ี
ตองการ (Berlyne, 1960 cited from Kaplan &, Kaplan, 1982) 

- ระดับอนาคตหรือเปนท่ีคาดหวังได (Future or Promise) นอกจากมนุษยจะประเมินภาพ
ในลักษณะระนาบสองมิติแลว ยังเกี่ยวของกับความเปนไปไดในการสรางแผนผังการ
รับรู (Cognitive Map) ของท่ีวางสามมิติท่ีแสดงออกมาจากภาพอีกดวย อนาคตความ
เกี่ยวของในชวงเวลาท่ีนานข้ึน เปนลักษณะของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนถาสามารถเดินเขาไปใน
ภาพไดในระยะหน่ึง ลักษณะการมองภาพเปนลักษณะเดียวกับการมองออกไปนอก
หนาตางและเปนลักษณะเดียวกันกับการเคล่ือนท่ีไปตามทางและคาดการณวาอะไรจะ
เกิดข้ึนตอไป การตัดสินหรือการประเมินความช่ืนชอบในสามมิตินี้จะเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติอยางรวดเร็ว มีปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ ไดแก การความตอเนื่องของมิติท่ี
ลึกเขาไป (Legibility) และความลึกลับ (Mystery) 
ความตอเนื่องของมิติท่ีลึกเขาไป (Legibility)  เปนลักษณะสภาพแวดลอมท่ีสามารถ
สํารวจใหกวางออกไปไดโดยท่ีไมหลง สภาพแวดลอมท่ีลักษณะความตอเนื่องของมิติท่ี
ลึกเขาไปสูง จะมีลักษณะท่ีเขาใจไดงายหากเดินไกลออกไปเร่ือยๆ คือมีลักษณะเปดโลง
พอท่ีจะเห็นไดวามีอะไรเกิดข้ึน มีองคประกอบท่ีเดนชัดพอท่ีจะเปนท่ีหมายตา (Kaplan 
& Kaplan, 1982) ซ่ึงมีผลตอความช่ืนชอบ 
ความลึกลับ (Mystery) คือลักษณะสภาพแวดลอมท่ีมีเนื้อหาใหเรียนรูหากสามารถเดิน
ลึกเขาไปในภาพ คือการท่ีเนื้อหาของภาพบางสวนไมสามารถเห็นไดแตจะสามารถเห็น
ไดตอเม่ือมีการเคล่ือนเขาไปในภาพ เชนการมีสวนหนาของภาพ (Foreground) บังอยู
บางสวนหรือมุมมองท่ีมีชองคดโคงท่ีทําใหทราบวามีบางส่ิงแตไมสามารถเห็นได
ท้ังหมด เปนตน ซ่ึงเปนปจจัยในการคาดคะเนความช่ืนชอบท่ีงายท่ีสุด ในภาพของ
สภาพแวดลอมท่ีไดรับความช่ืนชอบสูงจะใหความรูสึกวาสามารถไดขาวสารใหมหาก
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  เนื้อหา (Content) ของภาพ ซ่ึงเกิดจากการตีความหมายของลักษณะทางกายภาพนั้นวามี
ความหมายอยางไรตอผูดูซ่ึงพบวา เนื้อหาท่ีมีผลตอการรับรูและความช่ืนชอบนั้นเปนเนื้อหาท่ีมี
บทบาทในภาพ อาจเปนวัตถุท่ีเดน หรือมีความหมายตอผูดูเชน มีความหมายในเชิงการไดรับ
ประโยชน (Affordance) ซ่ึงเปนผลจากการรับรูสภาพแวดลอมดวยจากคุณสมบัติทางการใชสอยท่ี
สภาพแวดลอมเสนอใหแกแตละบุคคล (Heft, 1997) คือสภาพแวดลอมใดสามารถเอ้ือประโยชน
ใหแกผูดูก็จะมีแนวโนมวาจะช่ืนชอบสภาพแวดลอมนั้น หรือสรางความคุนเคย (Familiarity)  
เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมนุษยเคล่ือนไหวในสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว เปนปจจัยท้ัง
ทางบวกและลบตอความช่ืนชอบ เนื่องความคุนเคยยอมทําใหเกิดความเขาใจในสภาพแวดลอมและ
อาจทําใหเกิดความชื่นชอบได ในขณะเดียวกันก็อาจทําใหเกิดความเบ่ือหนายไดเชนกัน 
  วิธีการศึกษาโดยหลักจะใหผูเขารวมในการศึกษาดูภาพที่เปนตัวแทนของสภาพแวดลอมท่ี
จะศึกษาและใหคาน้ําหนักความชื่นชอบ (Preference Rating) จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหดวย
วิธีการทางสถิติเพ่ือจัดรูปแบบของการใหคาน้ําหนักเชนการวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) หรือ Multidimensional Scaling เพื่อจําแนกรูปแบบการรับรู  

 
แนวทางการศึกษาท่ีเนนสภาพแวดลอมภายในเมือง 
  กลุมนี้จะใชสภาพแวดลอมในเมืองในการศึกษา ไดแก บาน รูปแบบอาคารตางๆ ขอบ
อาคาร (Building Silhouette) ถนน ทางเทา หรือ ท่ีวางสาธารณะ เปนตน ซ่ึงใหความสําคัญตอวัตถุ
หรืออาคารในภาพมากกวาโครงสรางของภาพโดยรวม และใชการศึกษาความงามของเมืองท่ีจะ
พิจารณาวาความงามเกี่ยวของกับความช่ืนชอบ และเนนการพิจารณาจากลักษณะของสภาพแวดลอม
ท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ โดยกลาวถึงปจจัยของความงามจากรูปทรง และจากสัญลักษณ (Lang, 1987 
cited from Nasar, 1997) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  ปจจัยความงามจากรูปทรง (Formal Aesthetic) หมายถึงความงามท่ีเกี่ยวของกับสวนท่ีเปน
รูปทรง พบวาตัวแปรท่ีมีผลตอความงามจากรูปทรงไดแก 1) ความซับซอน (Complexity) 2) ความ
เปนระเบียบ (Order) และ 3) ตัวแปรในเชิงท่ีวาง (Spatial Variables) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ความซับซอน (Complexity) ไดมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความซับซอนและ
ความชื่นชอบโดยไดขอสรุปวาความซับซอนมีความสัมพันธแบบตัวยูคว่ํา (Inverted U 
Shaped) กับความชื่นชอบ ซ่ึงความช่ืนชอบท่ีลดต่ําลงอาจเกิดจากการขาดลักษณะอ่ืนๆ 
ท่ีมีผลตอความช่ืนชอบเชน ความเขากันขององคประกอบ (Coherence) เปนตน หรืออาจ
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- ความเปนระเบียบ (Order) ในการอธิบายความหมายของความเปนระเบียบ (Order) ไดมี
การใหความหมายเกี่ยวกับ ความเขากันขององคประกอบ (Coherence) และ ความ
ตอเนื่องของมิติท่ีลึกเขาไป (Legibility) เชน การซํ้ากันขององคประกอบ ผิวสัมผัสท่ีเปน
แบบเดียวกัน องคประกอบท่ีแบงแยกเห็นไดชัด และ การสามารถระบุได (Nasar, 1997) 

- ตัวแปรในเชิงท่ีวาง (Spatial Variables) การศึกษาเกี่ยวกับความกวางขวาง 
(Spaciousness) พบวามีผลตอความช่ืนชอบ โดยความกวางขวางหรือความกวางถนนมี
ความสําคัญตอประสบการณของผูเดินถนน มีการศึกษาท่ีพบวาความช่ืนชอบมีความ
เกี่ยวของกับการเพิ่มข้ึนของการเปดโลง (Nasar, 1997) ตัวแปรในเชิงท่ีวางอีกตัวแปร
หนึ่งไดแก ความลึกลับ (Mystery) หรือทิวทัศนท่ีถูกปดบัง (Deflected Vista) เปนท่ีช่ืน
ชอบเนื่องจากสามารถคาดหวังขาวสารเพิ่มเติมในอนาคต (Kaplan & Kaplan, 1982)  ซ่ึง
ตางจากพ้ืนท่ีเมืองในเวลามืดซ่ึงจะเห็นความลึกลับเปนที่ซอนของอันตรายเชน ผูราย ซ่ึง
ในกรณีนี้ความลึกลับจะทําใหความช่ืนชอบลดลง (Nasar, 1997) 

  ปจจัยความงามจากสัญลักษณ (Symbolic Aesthetic) หมายถึงความหมายท่ีใหความพอใจไป
พรอมกับการจัดวางรูปทรง ซ่ึงแตกตางจากความงามทางรูปทรงซ่ึงความพอใจเกิดจากแตละสวน
ดวยตัวของมันเอง แตความงามจากสัญลักษณเกิดจากความพอใจท่ีแตละบุคคลสามารถเขาใจ
ความหมายท่ีแสดงออกมาได โดยตัวแปรท่ีมีผลตอความงามทางสัญลักษณ ไดแก 1) ความเปน
ธรรมชาติและการรบกวนจากส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน (Naturalness and Built Nuisances) 2) รูปแบบ 
(Style) และ 3) ตนแบบในใจมนุษย (Schema Discrepancy) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ความเปนธรรมชาติและการรบกวนจากส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน (Naturalness and Built 
Nuisances) ความเปนธรรมชาติและการรบกวนจากส่ิงทีมนุษยสรางข้ึนเปนรูปแบบการ
รับรูหรือมิติการรับรู ท่ีไดจากการวิเคราะหรูปแบบการรับรูจากความช่ืนชอบ (Kaplan & 
Kaplan, 1995) โดยรูปทรงท่ีเปนธรรมชาติ มีคุณสมบัติแตกตางจากวัสดุงานกอสราง 
และปริมาณของรูปทรงท้ังสองแบบจะมีผลตอการรับรูพื้นที่นั้นๆ ในงานผังเมืองการ
เสนอใหมีธรรมชาติ เชน ตนไม พุมไม หรือแหลงน้ํา จะทําใหมีความชืน่ชอบเพิ่มข้ึน ส่ิง
ท่ีมนุษยสรางข้ึนอีกกลุมหนึง่ไดแก ความชํารุดทรุดโทรม เสาไฟฟา สายไฟฟา ปาย
สัญญาณ ยานพาหนะ และการใชท่ีดินท่ีไมพึงประสงค เชน เพื่ออุตสาหกรรม จะสราง
ผลกระทบท่ีไมนาพอใจของท้ังผูพักอาศัยและผูมาเยือน อยางไรก็ตามการคนพบได
พิสูจนวามนุษยมีแนวโนมท่ีจะช่ืนชอบความกลมกลืนและความเปนธรรมชาติเหนือส่ิงท่ี
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- รูปแบบ (Style) การศึกษาความชื่นชอบและการตอบสนองตอรูปแบบ (Style) พบวา
แตกตางกันไปตามลักษณะรูปแบบ ทําใหเช่ือไดวาเนื้อหาของรูปแบบ (Style) มี
ความหมาย (Nasar, 1997) อาคารมีวัตถุประสงคในการใชสอยซ่ึงมนุษยมักใชเปนหลัก
ในการแบงกลุมอาคาร นอกจากนั้นการแบงวัตถุประสงคในการใชสอยอาคารพบวายัง
เกี่ยวของกับขนาด การเพ่ิมเติม รูปราง รูปทรงหลังคา จํานวนช้ัน จํานวนหนาตาง ขนาด
และทิศทางของหนาตาง ซ่ึงประเภทอาคารนั้นอาจเปนตัวแปรท่ีมีผลตอความชื่นชอบก็
ได (Nasar, 1997)  

- ตนแบบในใจมนุษย (Schema Discrepancy) มนุษยจะมี ตนแบบ (Schema or Prototype) 
และมีความคุนเคยกับตนแบบนั้นซ่ึงเปนตัวแทนของสภาพแวดลอม เม่ือมนุษยรับรู
สภาพแวดลอม มนุษยจะเปรียบเทียบสภาพแวดลอมนั้นกับตนแบบของสภาพแวดลอม
ชนิดนั้น สภาพแวดลอมท่ีแตกตางไปจากตนแบบมีผลตอความช่ืนชอบ คนตางกลุมกันมี
แนวโนมจะมีตนแบบสภาพแวดลอมท่ีคลายคลึงกันแตตอบสนองตอความแตกตางจาก
ตนแบบนั้นตางกัน พวกที่อยูในสาขางานออกแบบจะมีความช่ืนชอบสูงสําหรับ
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางจากตนแบบ ซ่ึงแตกตางจากคนธรรมดาท่ีจะมีความช่ืนชอบสูง
หากสภาพแวดลอมใกลเคียงกับตนแบบ (Lekagul, 2002) 

  จากการพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ท้ังที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับรู ปจจัยท่ีมีผลตอ
การรับรูและ ปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบนั้น ทําใหเขาใจเกี่ยวกับการรับรูของมนุษย ซ่ึงจะพบวา
ความเปนพื้นถ่ินหรืออาคารตึกแถวนั้นก็นาจะมีสวนเกี่ยวของหรืออธิบายไดดวยทฤษฎีดังกลาว
เชนกัน โดยในการศึกษาน้ีไดมุงประเด็นไปท่ีการศึกษาจากความช่ืนชอบซ่ึงนาจะมีประโยชน
สําหรับการศึกษารูปแบบพื้นถ่ิน กลาวคือชวยใหทราบทัศนคติของประชาชนตอรูปแบบพื้นถ่ินบน
อาคารตึกแถวดวยนอกเหนือไปจากรูปแบบการรับรูแลว ดังนั้นในสวนวิธีการศึกษาจะมุงพิจารณา
ไปท่ีการศึกษาความช่ืนชอบเปนหลัก 
 
3.2 แนวทางการศึกษา 
  เนื่องจากลักษณะของปญหาการใชรูปแบบพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถวในเชียงใหมจาก
ขอบังคับเทศบัญญัติท่ีสวนหนึ่งเกิดจากการไมใหความสําคัญตอความคิดเห็นของประชาชน 
การศึกษานี้จึงไดมุงเนนไปท่ีความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะในประเด็นของการรับรู โดย
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3.2.1 พิจารณาจากวัตถุประสงคในการศึกษา 
  การศึกษาเชิงการเรียนรูนี้หากพิจารณาจากวัตถุประสงคในการศึกษาสามารถแบงลักษณะ
การศึกษาได 2 เปาหมาย ไดแก 1) เพ่ือการจัดจําแนกประเภท และ 2) เพ่ือทดสอบสมมติฐานบาง
ประการท่ีเกี่ยวของกับการรับรูและการเรียนรู ดังนี้ 
 
แนวทางการศึกษาเพื่อการจัดจําแนกประเภท 
  การศึกษาในแนวทางนี้เปนการศึกษาท่ีมุงประเด็นไปที่การจัดประเภทและการศึกษาขอ
แตกตางระหวางประเภท ซ่ึงประกอบไปดวย โดยสวนใหญจะเกิดจากการพยายามจําแนกขอมูลท่ีมี
ปริมาณมาก ใหมีปริมาณลดลงโดยจัดใหเปนกลุมๆ หรือเปนประเภท หรือการเปรียบเทียบประเภท 
จึงกลาวไดวาการศึกษาในแนวทางนี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ไดแก 1) การจัดจําแนกออกเปน
ประเภท ท่ีจะศึกษาลักษณะของสภาพแวดลอม และใชความแตกตางทางกายภาพของสภาพแวดลอม
ท่ีมีผลตอการตอบสนอง เปนเกณฑในการจําแนก และ 2) การเปรียบเทียบความแตกตางของ
ประเภทท่ีไดมีการจัดมาจําแนกเปนประเภทๆ แลวจากความแตกตางของการตอบสนองเชนกัน มี
รายละเอียดดังนี้ 
  การจัดจําแนกออกเปนประเภท โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาการรับรูของประชาชน โดย
จะชวยใหสามารถจําแนกสภาพแวดลอมท่ีประชาชนรับรูออกเปนประเภทได โดยมีลักษณะ
การศึกษา 2 ลักษณะ คือการศึกษาแบบสํารวจ และการศึกษาแบบที่ไดสันนิษฐานไวลวงหนา 

- การศึกษาแบบสํารวจ เปนการศึกษาท่ีไมไดมีการแบงประเภท หรือสันนิษฐานประเภทท่ี
จะแบงออกมาไดลวงหนา เชน การศึกษาการรับรูในแนวทางของ Kaplan S. และ 
Kaplan R. ซ่ึงสวนใหญเปนการแบงประเภทของลักษณะทางกายภาพท่ีทําใหเกิด
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- การศึกษาแบบท่ีไดสันนิษฐานไวลวงหนาแลว กลาวคือสภาพแวดลอมท่ีจะใชศึกษา
ไดรับการจําแนกออกเปนประเภทไวคราวๆ และดําเนินการศึกษาเพื่อตรวจสอบดูวาการ
ตอบสนองของผูเขารวมในการศึกษา (Respondents) สามารถแบงแยกประเภทออกมาได
ตรงกับประเภทท่ีไดจําแนกไวตั้งแตตนหรือไม เชนการศึกษาการรับรูความแตกตางของ
สถาปตยกรรม Nazi และสถาปตยกรรม Classicist โดยผูศึกษาไดจําแนกสภาพแวดลอม
ไวแลวาไดแกสถาปตยกรรมท้ัสองไวบางแลว แตก็ยังใหผู เขารวมในการศึกษา 
(Respondents) ใหคาน้ําหนักแบบ Semantic Differential เพ่ือนํามาวิเคราะหดวย Q-
Factor Analysis เพื่อจําแนกกลุมอาคารและเปรียบเทียบกับการจําแนกเปนรูปแบบ
สถาปตยกรรม Nazi และ Classicist ใกลเคียงกันเพื่อสรุปวาผูเขารวมในการศึกษา
สามารถรับรูรูปแบบท้ังสองได (Espe, 1995) 

  การเปรียบเทียบความแตกตางของแตละประเภทท่ีไดมีการจําแนกไวแลว โดยกลุมประเภท
ท่ีแตกตางกันนั้นสวนใหญหมายถึงกลุมคน ท่ีไดสันนิษฐานไวลวงหนาแลววากลุมคนประเภท
ใดบางท่ีจะมีความแตกตางกัน และความแตกตางกันของประเภทบุคคลนี้ทําใหเกิดตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้สามารถสรุปลักษณะท่ีแตกตางกันของกลุมบุคคลท่ีไดมีการศึกษา
ได 3 ลักษณะ ไดแก 1) แตกตางกันจากความรูและการฝกฝนของบุคคล 2) แตกตางกันจากสังคม
วัฒนธรรม และ 3) แตกตางกันดวยลักษณะพื้นฐานของประชากร  

- แตกตางกันจากความรูและการฝกฝนของบุคคล (Professional Training) โดยสวนใหญ
จะเปนการศึกษาเพื่อพิสูจนวาผูออกแบบ (Designer) และคนท่ัวไป (User) ตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมตางกัน เชน การศึกษาความชื่นชอบของประชาชนท่ีมีความแตกตางกัน
จากการฝกฝนอาชีพ โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาปตยกรรม กับนักศึกษา
จิตวิทยาซ่ึงใชเปนตัวแทนของกลุมบุคคลท่ัวไป (Kaplan, 1973) การศึกษาความแตกตาง
ในการรับรูสภาพแวดลอมเมืองระหวางผูใหญ วัยรุน และสถาปนิก ซ่ึงไดเปรียบเทียบ
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- แตกตางกันจากสังคมวัฒนธรรม ลักษณะการเปรียบเทียบการตอบสนองของผูเขารวม
ในการศึกษา (Respondents) ท่ีมาจากกลุมสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน โดยสวน
ใหญเปนการศึกษาความแตกตางขามกลุมวัฒนธรรม (Cross Cultural Study) และความ
แตกตางของกลุมวัฒนธรรมยอย (Sub-Cultural Study) เชน การศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางของความช่ืนชอบและการรับรูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติขามกลุมวัฒนธรรม
ของนักศึกษาชาวอเมริกันและนักศึกษาชาวออสเตรเลียตะวันตก และความแตกตางของ
กลุมวัฒนธรรมหลักกับกลุมวัฒนธรรมยอยของชาวออสเตรเลียตะวันตกและนักศึกษา
ชาวออสเตรเลียตะวันตก (Kaplan & Herbert, 1987) เปนตน 

- แตกตางกันดวยลักษณะพ้ืนฐานของประชากร หรือการศึกษาความแตกตางจากขอมูล
พื้นฐานประชากร (Demographic Information) เชน เพศ วัย เปนตน ถึงแมโดยท่ัวไป
การศึกษาที่เนนการศึกษาประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเปนหลัก โดยอาจพิจารณาจาก
ขอมูลประเภทนี้ท่ีตองเก็บในทุกการศึกษา แตมีการศึกษาบางช้ินท่ีไดมุงเนนในเร่ือง
ความแตกตางดังกลาวและใชเปนตัวแปรในการศึกษา เชน การศึกษาความแตกตางใน
การรับรูสภาพแวดลอมเมืองระหวางผูใหญ วัยรุน และสถาปนิก ซ่ึงไดเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางผูใหญและวัยรุน (Pennartz & Elsinga, 1990) การศึกษาปจจัยทางขอมูล
พื้นฐานประชากร (Demographic)  ท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ  (Stamps & Nasar, 1997) 

  ในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของแตละประเภทที่มุงประเด็นไปที่การจัดประเภท
บุคคลน้ี โดยทั่วไปมักศึกษารวมกันหลายรูปแบบเพื่อใชขอมูลท่ีไดมาใหคุมคา นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาที่รวมประเด็นตางๆ ไวดวยกัน เชน การศึกษาความแตกตางในความช่ืนชอบของกลุม
รสนิยม (Taste Group) ท่ีไดจัดแบงกลุมประชากรหลายดาน ไดแก อาชีพ การศึกษา อายุ โดยยึดวา
บุคคลในกลุมรสนิยมเดียวกันจะมีลักษณะตางๆ ดังกลาวเชนเดียวกัน และลักษณะหลายดาน
เหลานั้นจะแตกตางกันไปในแตละกลุมรสนิยม ในการศึกษาไดนําลักษณะดังกลาวมาเปนเกณฑ
สําคัญในการเลือกกลุมตัวอยาง (Nasar & Kang, 1999) 
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แนวทางการศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐานบางประการที่เกี่ยวของกับการรับรูและการเรียนรู 
  การศึกษาในแนวทางนี้จะเนนไปท่ีการรับรูและการเรียนรูของมนุษย โดยศึกษาวาส่ิงใดบาง
ท่ีมีผลตอการรับรูและการเรียนรูของมนุษย โดยใหผูเขารวมในการศึกษา (Respondents) ประเมิน
บางอยางเพ่ือนําผลมาวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินนั้น และการรับรูได โดยถือวาการ
ประเมินเปนพฤติกรรมตอสภาพแวดลอมในสวนการเรียนรูซ่ึงเปนกระบวนการสุดทาย และสามารถ
นํามาวิเคราะหการรับรูได ซ่ึงโดยสวนใหญการประเมินนี้จะเปนการประเมินความชื่นชอบเปนหลัก 
การศึกษาแนวทางน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประเด็นหลัก ไดแก 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ 
และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินผลอ่ืนๆ ดังนี้ 
   เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความชื่นชอบ เปนการศึกษาที่มีการสันนิษฐานไวลวงหนาแลววา
ปจจัยใดท่ีจะมีผลตอความช่ืนชอบของผูเขารวมในการศึกษา (Respondents) ซ่ึงโดยทั่วไปจะศึกษา
จาก 2 ปจจัย ไดแก 1) การศึกษาปจจัยทางกายภาพของสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอความช่ืนชอบและ 2) 
การศึกษาปจจัยทางดานความสัมพันธอ่ืนๆ กับสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ 

- การศึกษาปจจยัทางกายภาพของสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ เปนการ
สันนิษฐาน ลักษณะ รูปแบบทางกายภาพของสภาพแวดลอมโดย สามารถศึกษาไดท้ังใน
กรณีท่ีผูวจิัยเปนผูศึกษาและกําหนดระดับนอยมากของลักษณะทางกายภาพบางประการ
ลวงหนา และการท่ีผูเขารวมในการศึกษา (Respondents) เปนผูประเมินความช่ืนชอบ
จากสภาพแวดลอมท่ีมีระดับมากนอยของลักษณะทางกายภาพน้ันๆ แตกตางกัน และ
กรณีท่ีผูเขารวมการศึกษา (Respondents) เปนผูประเมินระดับของลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งท่ีจะเปนปจจัยท่ีมีผลตอความช่ืนชอบเอง สําหรับตัวอยางในกรณีแรกท่ีผูศึกษาเปน
ผูกําหนดระดบัมากนอยของลักษณะทางกายภาพ เชน การศึกษาความซับซอนของขอบ
อาคาร (Silhouette) และองคประกอบของรูปดาน (Façade Articulation) ท่ีมีผลตอความ
ช่ืนชอบ ท่ีผูวิจยัไดใหคํานยิามของความซับซอนของขอบอาคารและองคประกอบของ
รูปดานไวแลวและไดนํามาสรางเปนภาพเสมือนจริง โดยใหมีระดับของความซับซอน
ของท้ังสองเร่ืองแตกตางกนัไปแลวใหประชาชนประเมินความช่ืนชอบตอภาพเหลานั้น
เพื่อวิเคราะหวาระดับของความซับซอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจะสอดคลองกับทิศทางของ
ความช่ืนชอบหรือไม (Heath, Smith & Lim, 2000) การศึกษารูปแบบ Design Review ท่ี
มีผลตอความช่ืนชอบ ท่ีใชรูปแบบอาคาร (Style) มาพิจารณาเปนปจจัย (Stamps & 
Nasar, 1997) และการศึกษาการคาดการณความช่ืนชอบจากคุณสมบัตทิางเรขาคณิตของ
รูปดานหนาอาคาร ท่ีมีการจําลองรูปดานหนาอาคารจากประเด็นมวลอาคาร (Massing) 
องคประกอบของรูปดาน (Façade Articulation) ความซับซอนของขอบอาคาร 
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- การศึกษาปจจัยทางดานความสัมพันธอ่ืนๆ กับสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอความชื่นชอบ 
หมายถึงการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอความชื่นชอบของคนตอสภาพแวดลอม โดย
ปจจัยอ่ืนๆ นั้นไมใชปจจัยทางกายภาพของสภาพแวดลอมโดยตรง เชน ความคุนเคย ซ่ึง
เปนปจจัยท่ีไมใชปจจัยทางกายภาพ แตการประเมินความคุนเคยก็เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอม ตัวอยางการศึกษาดังกลาว ไดแก การศึกษาเพื่อทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสบการณท่ีนาพอใจ (Affective Experience) ซ่ึงไดแก ความช่ืนชอบ (Preference) 
และความสนใจ (Interest) ท่ีเกิดจากความคุนเคย (Familiarity) และลักษณะท่ีเปน
ตนแบบ (Typicality) โดยไดใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินระดับท้ังความช่ืนชอบและ
ความคุนเคยเอง และพิจารณาความสําพันธระหวางทิศทางของคาน้ําหนักท้ังสอง 
(Purcell, Peron & Sanchez, 1998) 

  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินผล หมายถึง การศึกษาการประเมินอ่ืนๆ ท่ีไมใชความ
ช่ืนชอบ เชนการประเมินความเหมาะสม การเห็นดวย เปนตน โดยตัวอยางของการศึกษาตาม
วัตถุประสงคนี้ ไดแก การศึกษา ท่ีใหผูเขารวม (Respondents) ประเมินความเปนไทยของอาคาร
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  อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยใดๆ อาจประกอบดวยวัตถุประสงคท่ีหลากหลายเพ่ือให
การศึกษาครบสมบูรณ ซ่ึงทําใหออกแบบการศึกษาหลายรูปแบบ หลายข้ันตอน จากหลาย
วัตถุประสงค สําหรับการศึกษาน้ีจะเปนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดประเภทเปนหลัก 
กลาวคือเพื่อจัดประเภทลักษณะทางกายภาพในอาคารตึกแถวท่ีทําใหประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบ
พื้นถ่ิน 
 
3.2.2 พิจารณาองคประกอบในการศึกษา 
  โครงรางการศึกษา (Framework) ในแนวทางการศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสภาพแวดลอม
ประกอบไปดวยสวนประกอบหลัก 4 องคประกอบไดแก 1) สถานท่ี (Places) 2) กลุมผูใช (User 
Group) 3) การตอบสนองทางพฤติกรรมทางสังคม (Socio-behavioral Response) และ 4) เวลา 
(Time) (Moore, 1997) แตเวลาไมไดรับการกลาวถึงวาเปนประเด็นสําคัญในงานวิจัยเกี่ยวกับการ
รับรูและความชื่นชอบ (Lekagul, 2002) เนื่องจากในงานวิจัยสวนใหญจะนําเสนอสถานท่ีดวยภาพ 
เวลาท่ีเกี่ยวของจึงเปนชวงเวลาในการเก็บภาพเทานั้น ดังนั้นองคประกอบสําคัญในการศึกษานี้จึงมี
เพียง 3 ประการ ไดแก 1) สถานท่ี หรือสภาพแวดลอมท่ีสนใจศึกษา (Setting) 2) ผูเขารวม 
(Respondents) คือกลุมบุคคลท่ีสนใจศึกษา และ 3) การตอบสนองตอสภาพแวดลอม (Response) 
โดยพิจารณารายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 
สภาพแวดลอมท่ีสนใจศึกษา (Setting) 
  ในองคประกอบของสถานท่ีหรือสภาพแวดลอมท่ีศึกษานี้จะแยกพิจารณาใน 2 ประเด็น 
ไดแก 1) ลักษณะหรือประเภทของสภาพแวดลอมท่ีศึกษา และ 2) การนําเสนอสภาพแวดลอมนั้นตอ
ผูเขารวม ดังนี้ 
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  ลักษณะหรือประเภทของสภาพแวดลอมท่ีศึกษา มีสภ าพแวดล อม ท่ี ใช ก า ร ศึ กษ า ใน
แนวทางนี้มากมาย  แตประเภทของสภาพแวดลอมท่ีมีการศึกษาเปนสวนใหญ  ไดแก  1) 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Setting) และ 2) สภาพแวดลอมเมือง (Urban Environment) 

- สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Setting) โดยเปนการศึกษาลักษณะทางธรรมชาติ 
และองคประกอบทางภูมิทัศนทางธรรมชาติตางๆ ซ่ึงมีท้ังการศึกษาลักษณะทาง
ธรรมชาติแทๆ เชน ลักษณะปาในแบบตางๆ และการศึกษาเปรียบเทียบภูมิทัศนทาง
ธรรมชาติกับภูมิทัศนท่ีมนุษยสรางข้ึน ตัวอยางการศึกษาลักษณะทางธรรมชาติแทๆ 
ไดแกการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความช่ืนชอบและการรับรูสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติขามวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวอเมริกันและนักศึกษาชาวออสเตรเลีย
ตะวันตก และวัฒนธรรมยอยของชาวออสเตรเลียตะวันตกและนักศึกษาชาวออสเตรเลีย
ตะวันตก ท่ีใชสภาพแวดลอมเปนปาในหลายรูปแบบ (Kaplan & Herbert, 1987) และ
ตัวอยางการศึกษาเปรียบเทียบเปรียบเทียบภูมิทัศนทางธรรมชาติกับภูมิทัศนท่ีมนุษย
สรางข้ึน ไดแก การศึกษาปจจัยทางความสอดคลอง (Coherence) และความลึกลับ 
(Mystery) ท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ โดยเปรียบเทียบพื้นท่ี 4 สวน ไดแก พื้นท่ีมีเสนทาง 
Highway ท่ีเดนชัด พื้นท่ีท่ีมีธรรมชาติท่ีเดนชัด กลุมอาคารพักอาศัย และบางสวนของ
อาคาร (Kaplan, 1973) 

- สภาพแวดลอมเมือง (Urban Environment) เปนการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
สภาพแวดลอมเมืองท่ีมีผลตอกระบวนการรับรูและกระบวนการรูโดยสภาพแวดลอม
เมืองท่ีมีการศึกษามีท้ัง การศึกษาในดานการใชสอยสภาพแวดลอม เชนประเภทของ
อาคาร เปนตน การศึกษารูปแบบอาคาร (Style) การศึกษาลักษณะทางกายภาพหรือ
คุณสมบัติทางกายภาพของสภาพแวดลอม เชน ความสูง ความซับซอน เปนตน และ
การศึกษาการแสดงออกทางความหมายของสภาพแวดลอม เชน ความอบอุน เปนตน 
ตัวอยางการศึกษาในดานการใชสอยสภาพแวดลอม ไดแก การศึกษาความแตกตางใน
การรับรูสภาพแวดลอมเมืองระหวาง ผูใหญ วัยรุน และสถาปนิก ท่ีไดใชสภาพแวดลอม
เมืองในการใชสอยตางๆ ไดแก พื้นท่ีพักผอน และพ้ืนที่จับจายของเมือง พื้นท่ีพักอาศัย 
อาคารทางประวัติศาสตร และองคประกอบสีเขียวและน้ํา (Pennartz & Elsinga, 1990) 
การศึกษาความหมายของอาคาร Modern และ Post-Modern ท่ีเปรียบเทียบระหวาง
อาคารพักอาศัยครอบครัวเดี่ยวและหลายครอบครัว อาคารศาสนา และอาคารสํานักงาน
จังหวัด (Groat, 1995) 
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ตัวอยางการศึกษารูปแบบหรือ Style ไดแก การศึกษาเพ่ือทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสบการณท่ีนาพอใจ (Affective Experience) โดยใชอาคารบานเด่ียว 4 รูปแบบใน
การศึกษา ไดแก รูปแบบช้ันสูง (High Style) รูปแบบท่ีเปนท่ีนิยม (Popular Style) 
รูปแบบประเพณี (Traditional Style) และรูปแบบชนบท (Suburban Style) (Purcell, et 
al., 1998) การศึกษารูปแบบ Design Review ท่ีมีผลตอความชื่นชอบ ท่ีเปรียบเทียบ
ระหวาง รูปแบบช้ันสูง (High Style) และรูปแบบท่ีเปนท่ีนิยม (Popular Style) (Stamps 
& Nasar, 1997) การศึกษาการรับรูความแตกตางของสถาปตยกรรม Nazi และ
สถาปตยกรรม Classicist (Espe, 1995) และการศึกษาความหมายของอาคาร Modern 
และ Post-Modern (Groat, 1995) การศึกษาการรับรูและความเหมาะสมของการใช
ลักษณะไทยในอาคารสมัยใหม  (จิรวัฒน เหลืองอราม, 2541; ปรีชา นวประภากุล, 2540; 
เชษฐา พลายชุม, 2543) 
ตัวอยางการศึกษาลักษณะทางกายภาพหรือคุณสมบัติทางกายภาพของสภาพแวดลอม
เมือง ไดแก การศึกษาปจจัยของความซับซอนของขอบอาคาร (Silhouette) และ
องคประกอบอาคาร (Façade Articulation) ท่ีมีผลตอความชื่นชอบ ท่ีผูวิจัยศึกษาความ
ซับซอน (Complexity) ของลักษณะกายภาพดังกลาวและนํามาเปนปจจัยในการสราง
เปนภาพเสมือนจริงสําหรับใชเปนสภาพแวดลอมในการศึกษา (Heath, et al., 2000) 
การศึกษาปจจัยจากความเกาของอาคาร และสวนประกอบทางธรรมชาติท่ีมีผลตอความ
ช่ืนชอบ โดยความเกา และสวนประกอบทางธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญในการศึกษา 
(Herzog & Gale, 1996) หรือการศึกษาในลักษณะเดียวกันในเร่ืองความสัมพันธของ
ความซับซอนและความเกาของอาคารท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ (Herzog & Shier, 2000) 
และการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารพ้ืนถ่ินในสันกําแพงท่ี ความสูง มวล และ
พื้นท่ีวางโดยรอบอาคาร เปนลักษณธท่ีผูวิจัยเลือกศึกษาวามีผลตอความช่ืนชอบ (สุ
พักตรา สุทธสุภา, 2547) 
ตัวอยางการศึกษาการแสดงออกทางความหมายของสภาพแวดลอม ไดแก การศึกษาเพื่อ
ทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับประสบการณท่ีนาพอใจ (Affective Experience) ซ่ึงไดแก ความ
ช่ืนชอบ (Preference) และความสนใจ (Interest) ท่ีเกิดจากความคุนเคย (Familiarity) 
และลักษณะท่ีเปนตนแบบ (Typicality) ท่ีการแสดงออกของสภาพแวดลอม เชน ความ
เปนมิตร (Friendliness) เปนส่ิงท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา (Purcell, et al., 1998) 

  การนําเสนอสภาพแวดลอมตอผูเขารวม ในการนําเสนอสภาพแวดลอมตอผูเขารวมมีหลาย
วิธี ไดแก 1) การใชภาพถาย 2) การใชภาพลายเสน (Graphic) 3) การใชภาพจําลองเสมือนจริง และ 
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- การใชภาพถาย ไดมีผูทําวิจัยไวแลววาเปนวิธีท่ีผูเขารวมตอบสนองไดใกลเคียงกับ
สภาพแวดลอมจริง โดยเฉพาะการตอบสนองตอภาพสีมีความสัมพันธกับการตอบสนอง
ตอสภาพแวดลอมจริงอยางมีนัยสําคัญ (Howard, Mlynarski & Sauer, 1977; Seaton & 
Collins, 1972; Hershberger & Cass, 1974. cited from Groat, 1995) การใชภาพถายมีอยู 
2 ประเภท คือภาพสี และภาพขาวดํา โดยภาพสีจะเปนส่ือท่ีใชบอยกวา (Kaplan & 
Herbert, 1987; Pennartz & Elsinga, 1990; Purcell, et al., 1998; Nasar & Kang, 1999; 
Stamps & Nasar, 1997; Herzog & Gale, 1996; Herzog & Shier, 2000; Groat, 1995) 
ท้ังนี้นาจะเปนท่ีทราบกันวาขอมูลจากภาพขาวดํายอมนอยกวาภาพสี ดังนั้นการเลือกใช
ภาพขาวดําจึงทําไดเม่ือไมตองการใหขอมูลเร่ืองสีเปนปจจัยในการศึกษา เชน ตองการ
จะศึกษาเร่ืองของมวล หรือขนาดเปนหลัก เปนตน หรือตองการใชส่ือผสมจึงตองลด
ความแตกตางกับส่ืออยางอ่ืน ตัวอยางการใชภาพขาวดํา ไดแก การศึกษาการรับรูความ
แตกตางของสถาปตยกรรม Nazi และสถาปตยกรรม Classicist ท่ีเนนการศึกษาไปท่ี
ลักษณะทางกายภาพที่ไมเกี่ยวกับสี ไดแก ความเรียบงาย การประดับประดา เปนตน 
(Espe, 1995) และการศึกษาปจจัยทางความสอดคลอง (Coherence) และความลึกลับ 
(Mystery) ท่ีมีผลตอความช่ืนชอบ ท่ีใชท้ังภาพถายและภาพราง (Sketch) จึงตองการลด
ความแตกตางดวยการใชภาพขาวดํา (Kaplan, 1973) 

- การใชภาพลายเสน (Graphic) การใชภาพลายเสนในท่ีนี้มี 2 แบบ คือการใชภาพลายเสน
ในลักษณะภาพราง (Sketch) และการใชภาพรางในลักษณะภาพวาด (Drawing) ท้ังนี้การ
เลือกใชชนิดภาพรางนาจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและขอมูลท่ีตองการนําเสนอ เชนหาก
ตองการใหขอมูลภาพรางเพื่อทดแทนภาพถายก็ควรเลือกใชภาพลายเสนท่ีใหขอมูลท่ี
ใกลเคียงกับภาพถาย กลาวคือควรเปนภาพท่ีแสดงพื้นผิวมากกวาลายเสน เชนภาพราง 
(Sketch) เปนตน (Kaplan, 1973) สวนภาพวาดนาจะสามารถใชไดเม่ือผูเขารวมสามารถ
ทําความเขาใจในความหมายของภาพ เชน ภาพวาดท่ีเปนรูปผังพื้น ก็ควรใชกับการศึกษา
ท่ีผู เขารวม มีอาชีพเปนสถาปนิก หรือวิศวกร เปนตน ตัวอยางการใชภาพวาดใน
การศึกษา ไดแก การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่มีลักษณะไทยสมัยใหมของงาน
สถาปตยกรรมประเภทสถาบันเปรียบเทียบกลุมสถาปนิกและกลุมบุคคลทั่วไป ท่ีใช
ภาพวาดในการนําเสนอ (ปรีชา นวประภากุล, 2540) 
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- การใชภาพจําลองเสมือนจริง มีอยู 2 รูปแบบ คือการใชภาพจําลองเสมือนจริงจากการ
ผลิตดวยคอมพิวเตอร และการใชภาพจําลองเสมือนจริงจากการแกไขรูปภาพ ในการใช
ภาพจําลองเสมือนจากการผลิตดวยคอมพิวเตอรมีขอดีคือสามารถควบคุมตัวแปรตางๆ 
ไดคอนขางมาก ทําใหความแตกตางกันในแตละภาพเปนตัวแปรอิสระท่ีเปนปจจัยตอ
การรับรูตามท่ีตองการไดคอนขางเต็มท่ี กลาวคือสามารถกําจัดปจจัยท่ีไมตองการได
ดีกวาภาพถาย เชน ความสูงของอาคารใกลเคียง ซ่ึงจะมีผลตอการรับรูตัวอยางท่ีเลือก 
อยางไรก็ตามการใชการผลิตจากคอมพิวเตอรยอมทําใหสูญเสียขอมูลบางอยาง ไดแก 
สีสัน และ Contrast ของแสงเงา (Heath, et al.,2000) สําหรับการใชภาพจําลองเสมือน
จริงจากการแกไขรูปภาพ เปนวิธีท่ียังสามารถรักษาขอมูลไวไดเชนเดียวกับภาพถาย แต
สรางการเปล่ียนแปลงเฉพาะจุดเพ่ือเปนตัวแปรอิสระใหการศึกษา ตัวอยางการศึกษาที่
ใชการจําลองภาพเสมือนจริงจากการแกไขรูปภาพไดแก การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู
และการยอมรับลักษณะไทย ระหวางกลุมสถาปนิกกับกลุมบุคคลท่ัวไป และการศึกษา
เปรียบเทียบความเปนลักษณะไทยและคาความเหมาะสมในการใชวัสดุกอสรางและ
เทคโนโลยีท่ีแสดงออกถึงลักษณะไทย (จิรวัฒน เหลืองอราม, 2541; เชษฐา พลายชุม, 
2543) ท่ีไดนําภาพถายมาแกไขรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพบางประการเพื่อให
ผูเขารวมประเมินน้ําหนักเปรียบเทียบกัน 

- การใชหุนจําลอง นับเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีนาจะชวยใหผูเขารวมสามารถรับรูสภาพแวดลอม
ไดโดยเฉพาะในเร่ืองของ ขนาด และมวล โดยไดมีการศึกษาแลววาหุนจําลองหยาบและ
ละเอียดใหความแตกตางกันในดานการรับรูบางแตไมมากนัก อยางไรก็ตามผูเขารวม
บางกลุมอาจไมสามารถรับรูหรือเขาใจหุนจําลองหยาบมากได (Kaplan & Kaplan, 
1982). ดังนั้นการเลือกใชหุนจําลองนอกจากจะตองคํานึงถึงความพอเพียงของขาวสารท่ี
ตองการนําเสนอแลวยังตองคํานึงถึงกลุมผูเขารวมดวย ตัวอยางการศึกษาที่ใชหุนจําลอง 
ไดแก การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารพ้ืนถ่ินในสันกําแพงที่ ความสูง มวล 
และพ้ืนท่ีวางโดยรอบอาคาร เปนปจจัยสําคัญในการศึกษา (สุพักตรา สุทธสุภา, 2547) ท่ี
ใชหุนจําลองท่ีสามารถปรับขนาดไดและใหผูเขารวมปรับขนาดของหุนจําลองอาคารให
มีขนาดท่ีตองการโดยเปรียบเทียบกับขนาดของคน 

 
ผูเขารวม (Respondents) 
  ในองคประกอบของผูเขารวมหรือผูตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีสนใจศึกษานี้จะพิจารณา
ใน 2 ประเด็น ไดแก 1) รูปแบบการศึกษา และ 2) วิธีการเลือกผูเขารวม (Recruitment) 
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  รูปแบบการศึกษา ในการศึกษาเชิงการเรียนรูนี้สามารถแบงลักษณะการศึกษาเพื่อศึกษา
ความแตกตางระหวางกลุมประชากรไดดังนี้ 1) การศึกษารูปแบบการรับรูท่ีแตกตางกันตามลักษณะ
ความรูและการฝกฝนของบุคคล 2) การศึกษารูปแบบการรับรูท่ีแตกตางกันตามลักษณะของสังคม
วัฒนธรรม โดยประกอบดวยการศึกษาความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรม และการศึกษาความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมยอย และ 3) การศึกษารูปแบบการรับรูท่ีแตกตางกัน
ตามลักษณะขอมูลพื้นฐานของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดเชนเดียวกันกับท่ีกลาวไวขางตน 
  การเลือกผูเขารวม (Recruitment) การเลือกผูเขารวมในการศึกษามี 2 ลักษณะ ไดแก 1) การ
คัดเลือกผูเขารวมโดยควบคุมลักษณะเฉพาะของประชากร และ 2) การเลือกผูเขารวมโดยไมควบคุม
ลักษณะเฉพาะของประชากร ซ่ึงลักษณะการคัดเลือกจะมีผลตอการติดตอผูเขารวม 

- การเลือกผูเขารวมโดยควบคุมลักษณะเฉพาะของประชากร เนื่องจากเปนการศึกษาท่ี
ความแตกตางของกลุมประชากรเปนประเด็นในการศึกษา ซ่ึงอาจควบคุมลักษณะเฉพาะ
บางประการและใหลักษณะอ่ืนๆ เปนไปในแบบสุมใหมากท่ีสุดเพื่อใหเปนตัวแทนของ
กลุมประชากร เชน ควบคุมเฉพาะอาชีพและการศึกษา หรืออาจควบคุมลักษณะเกือบ
ท้ังหมดโดยใหลักษณะประชากรบางประการเปนตัวแปรอิสระท่ีเปนประเด็นสําคัญใน
การศึกษา ตัวอยางการควบคุมลักษณะเฉพาะบางประการ ไดแก การศึกษาความแตกตาง
ในการรับรูสภาพแวดลอมเมืองระหวาง ผูใหญ วัยรุน และสถาปนิก ท่ีมีการควบคุมกลุม
ตัวอยางใหสามารถเปนตัวแทนของทั้ง 3 กลุมได เชน การเลือกผูเขารวมในกลุมนักเรียน
จากโรงเรียนตางๆ ท่ัวพื้นท่ีท่ีกําหนดไว โดยกําหนดจํานวนผูเขารวมแตละโรงเรียน
เทากัน (Pennartz & Elsinga, 1990) ดวยการสุมเลือกวัยรุนจากสถานศึกษาตางๆ ใน
ระดับช้ันตางๆ เปนตน ตัวอยางของการควบคุมลักษณะเกือบท้ังหมด ไดแก การศึกษา
ความแตกตางในความชื่นชอบของกลุมรสนิยม (Taste Group)  ท่ีแตละกลุมรสนิยมมี
ลักษณะเฉพาะจึงจําเปนตองควบคุมลักษณะของกลุมตัวอยางใหเปนไปตามคํานิยามของ
แตละกลุมรสนิยม โดยการเลือกผูเขารวมท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไวของแตละกลุม
รสนิยมในดานตางๆ เชน การศึกษา ลักษณะอาชีพ รายได เปนตน (Nasa & Kang, 1999) 
และการควบคุมลักษณะทางสังคมของกลุมตัวอยางใหแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยาง
สองกลุมท่ีตองการศึกษาเพื่อใหลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันนั้นเปนปจจัยอิสระท่ีมีผล
ตอการตอบสนอง (จิรวัฒน เหลืองอราม, 2541; เชษฐา พลายชุม, 2543) 

- การเลือกผูเขารวมโดยไมควบคุมลักษณะเฉพาะของประชากรคือการเลือกโดยไมใช
ปจจัยความแตกตางของประชากรมากําหนดขนาด สัดสวน ปริมาณผูเขารวม คือเลือก
สุมจากกลุมประชากรท้ังหมด หรือใชกลุมท่ีจําเพาะเจาะจงท่ีสามารถทําได (Possible 
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การตอบสนอง (Response) 
  ในองคประกอบของการตอบสนองนี้จะพิจารณาในประเด็นงาน (Task) หรือส่ิงท่ีให
ผูเขารวม (Respondents) ทําในการแสดงการตอบสนองตอสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญใน
การศึกษาเพราะเปนการสรางเงื่อนไขในการเก็บขอมูล ซ่ึงลักษณะงานท่ีใหทําท่ีใชในการศึกษา
แนวทางนี้ ไดแก 1) การใหคาน้ําหนัก (Rating) 2) การจัดอันดับ (Ranking) 3)  การจัดกลุม (Sorting) 
4) วิธีการตาราง (Grid Method) และ 5) การตอบขอซักถาม 
  การใหคาน้ําหนัก (Rating) คือการใหผูเขารวมใชเกณฑบางประการในการวัดประเมิน
สภาพแวดลอมตามเกณฑนั้น เชน ในกรณีใชความช่ืนชอบเปนเกณฑ ก็ใหวัดประเมินความชื่นชอบ
ของผูเขารวมและแสดงปริมาณออกมาเปนคาน้ําหนัก ในการใหคาน้ําหนักมีส่ิงท่ีควรพิจารณาใน
สองประการ คือเกณฑในการใหคาน้ําหนัก และมาตราสวน (Scale) ส่ิงท่ีควรพิจารณาประการแรก
คือการใหคาน้ําหนัก โดยสวนมากเกณฑในการใหคาน้ําหนักจะมีอยู 2 ประเด็นหลัก คือ เกณฑท่ี
เกี่ยวของกับคุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอมท่ีผูเขารวมเห็น และเกณฑท่ี
เกี่ยวของกับความรูสึกหรือการประเมินของผูเขารวมตอสภาพแวดลอมนั้นๆ ตัวอยางของเกณฑท่ี
เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอม ไดแก ความสอดคลอง (Coherence) ความเกา 
(Age) เปนตน อยางไรก็ตาม เกณฑการวัดท่ีใชกันมากในการประเมินลักษณะทางกายภาพของ
สภาพแวดลอม คือการเลือกประเด็นแบบ Semantic Differential คือการใชเกณฑท่ีเกิดจาก
คําคุณศัพท (Adjective) ท่ีมีคําคูตรงกันขาม เชน รอน กับ เย็น สวย กับ นาเกลียด เปนตน และ
ผูเขารวมเปนผูวัดวาสภาพแวดลอมนั้นมีลักษณะตามคําคูตรงขามคําใดมากกวากันและมากกวากัน
เปนปริมาณเทาใด สวนการเกณฑการใหคาน้ําหนักท่ีเกี่ยวของความรูสึกหรือการประเมินของ
ผูเขารวมตอสภาพแวดลอมนั้นๆ เชน ความนาร่ืนรมย (Pleasantness) ความคุนเคย (Familiarity)เปน
ตน ส่ิงท่ีควรพิจารณาอีกประการคือมาตราสวน (Scale) ในการใหคาน้ําหนัก ซ่ึงมีการใชอยาง
หลากหลายโดยท่ัวไปนาจะข้ึนอยูกับหลักการ 2 ประการ ประการแรกคือความตองการใหเกิดคา
กลาง คือไมใหคาน้ําหนักไปขางใดขางหนึ่ง ซ่ึงจะมีผลตอจํานวนข้ันของมาตราสวน กลาวคือ หาก
จํานวนข้ันเปนจํานวนค่ี คาน้ําหนักตรงกลางจะเปนคาน้ําหนักกลาง แตหากจํานวนข้ันเปนจํานวนคู 
การใหคาน้ําหนักไมสามารถมีคากลางได ประการท่ีสอง คือความละเอียดของมาตราสวนซ่ึงจะ
ข้ึนอยูกับความตองการความลําเอียดของขอมูล โดยสวนใหญจะใชความละเอียดอยู 5 ระดับ 



   70 

  การจัดอันดับ (Ranking) คือการใหผูเขารวมใชเกณฑหรือประเด็นบางประการในการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของสภาพแวดลอมและจัดใหเปนลําดับ ส่ิงท่ีควรพิจารณามีเพียงประการเดียว
คือ ประเด็นในการจัดอันดับ ซ่ึงโดยสวนใหญผูวิจัยจะเปนผูกําหนดไวอยูแลววาจะใหผูเขารวมจัด
อันดับตามประเด็นอะไร โดยประเด็นในการจัดอันดับก็เปนเชนเดียวกันกับการใหคาน้ําหนักคือมีอยู 
2 ประเด็น ไดแก ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับคุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอมท่ี
ผูเขารวมเห็น และประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกหรือการประเมิน ตัวอยางการศึกษาโดยให
ผูเขารวม (Respondents) จัดอันดับตามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับคุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพ
ของสภาพแวดลอม ไดแก การศึกษาปจจัยของความซับซอนของ Silhouette และ Façade 
Articulation ท่ีใหผูเขารวม (Respondents) จัดอันดับจากประเด็นความซับซอน (Complexity) และ
ความช่ืนชอบ (Preference) ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (Heath, et al., 2000) สวนตัวอยางการศึกษาท่ี
ใหจัดอันดับประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกหรือการประเมินของผูเขารวมตอสภาพแวดลอมนั้นๆ 
ไดแก การศึกษาความแตกตางในความชื่นชอบของกลุมรสนิยม (Taste Group) ท่ีใหผูเขารวมจัด
อันดับภาพบานจากประเด็น การแสดงสถานภาพ ความช่ืนชอบ และความเปนมิตรท่ีบานแสดง
ออกมา (Nasar& Kang, 1999) 
  การจัดใหเปนชุด (Sorting) คือการใหผูเขารวมพิจารณาสภาพแวดลอมในการศึกษาดวย
เกณฑหรือประเด็นบางประการและแยกสภาพแวดลอมนั้นใหเปนกลุมหรือเปนชุด การจัดใหเปนชุด
นั้นมีส่ิงท่ีตองพิจารณาประการเดียว คือ ประเด็นในการจัดใหเปนชุด ซ่ึงโดยสวนใหญในการจัดให
เปนชุดนั้นจะใหผูเขารวมเปนผูระบุประเด็นในการจัดใหเปนชุดเอง เนื่องจากตองการลดอิทธิพล
ของผูวิจัยตอผูเขารวม (Respondents) โดยในการจัดใหเปนชุดนั้นผูวิจัยอาจกําหนดใหจัดเพียงคร้ัง
เดียว หรือกําหนดใหจัดกี่คร้ังก็ได (Multiple Sorting Method) อยางไรก็ตาม ในการจัดอันดับแตละ
คร้ังมักระบุใหผูเขารวมระบุเกณฑหรือประเด็นในการจัดชุดและช่ือหรือประเภทของชุดท่ีจัดดวย 
ตัวอยางการศึกษาท่ีใชการจัดใหเปนชุด ไดแก การศึกษาความแตกตางในการรับรูสภาพแวดลอม
เมืองระหวาง ผูใหญ วัยรุน และสถาปนิก (Pennartz & Elsinga, 1990) และการศึกษาความหมายของ
อาคาร Modern และ Post-Modern (Groat, 1995) 
  วิธีการตาราง (Grid Method) วิธีการตารางนี้คือการใหผูเขารวมประเมินน้ําหนัก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือปจจัย 2 ชนิดลงบนแกนทางต้ังและทางนอน ซ่ึงเปนลักษณะคลาย
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  การตอบขอซักถาม วิธีการนี้เปนวิธีการท่ัวๆ ไปท่ีใชในการวิจัย เพราะอยางนอยท่ีสุดใน
การศึกษาทุกช้ินควรเก็บขอมูลพื้นฐานทางประชากรของผูเขารวม (Demographic Information) เชน 
เพศ อายุ ฯลฯ ซ่ึงอาจเก็บขอมูลดังกลาวโดยการซักถามผูเขารวม อยางไรก็ตามในการศึกษาน้ีท่ีสวน
ใหญเกี่ยวของกับความรูสึก ความคิดเห็น การประเมินผล สวนสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถเขาใจและ
เขาถึงความคิดเห็นของผูเขารวม (Respondents) ไดคือขอมูลจากการซักถาม เชนการใหระบุส่ิงท่ี
คิดเห็นจากการสัมผัสกับสภาพแวดลอม ตัวอยางเชน การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารพ้ืน
ถ่ินในสันกําแพง ท่ีใหผูเขารวมระบุอาคารท่ีจดจําไดในสันกําแพงและอธิบายวาท่ีจดจําไดเพราะเหตุ
ใด (สุพักตรา สุทธสุภา, 2547) นอกจากนั้นวิธีการดังกลาวยังมักใชประกอบงานอ่ืนๆ ท่ีใหผูเขารวม 
(Respondents) ทํา เชนการระบุผูเขารวมระบุเกณฑในการจัดชุดและช่ือหรือประเภทของชุดท่ีจัด 
รวมไปกับการจัดเปนชุด (Sorting) ในการศึกษาความหมายของอาคาร Modern และ Post-Modern 
(Groat, 1995) 
  อยางไรก็ตามในวิจัยหนึ่ง อาจมีการกําหนดงาน (Task) ท่ีใหผูเขารวม (Respondents) ทํา
หลายงาน ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับผูวิจัยที่จะกําหนดและข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาวาตองการ
ใชขอมูลใดเพื่อใหการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค เพื่อใหการศึกษาครบสมบูรณ 
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  สําหรับการศึกษานี้เปนการศึกษาในแนวทางพฤติกรรมมนุษยกับส่ิงแวดลอมโดยใช
การศึกษาการรับรูจากความชื่นชอบเปนหลัก (Preference Study) พิจารณาจากวัตถุประสงคของ
การศึกษา การศึกษานี้อยูในแนวทางการศึกษาเพ่ือการจัดจําแนกประเภท โดยเปนการศึกษาในท้ัง
ลักษณะสํารวจและสันนิษฐานไวลวงหนาแลว โดยไดเลือกตัวแทนตึกแถวในรูปแบบตางๆ ไว
คราวๆ เพื่อใหเปนตัวแทนของตึกแถวท้ังหมด แตมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจการรับรูอาคารตึกแถว
โดยรวม ไมไดจําเพาะวาจะพิจารณาเฉพาะในแงรูปแบบดังท่ีไดเลือกมาเปนตัวแทน และเม่ือ
พิจารณาองคประกอบในการศึกษา การศึกษาน้ีไดศึกษาสภาพแวดลอมในลักษณะสภาพแวดลอม
เมือง (Urban Setting) นั่นคือพิจารณาตึกแถวเปนสภาพแวดลอมท่ีตองการศึกษา โดยเนนไปท่ี
ลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบ (Style) กลาวคือ ศึกษาลักษณะทาง
กายภาพท่ีคนรับรูวาเปนรูปแบบ (Style) เพื่อพิจารณาถึงความเปนพื้นถ่ินจากรูปแบบท่ีประชาชน
รับรู โดยใชการนําเสนอสภาพแวดลอมดวยภาพถายสี ดวยเปนการรับรูของคนตอสภาพแวดลอม
จริงและภาพถายไมแตกตางกัน และยังเปนวิธีท่ีชวยใหสามารถควบคุมปจจัยหลายประการที่ไม
เกี่ยวของและจะมีผลตอการรับรูของคนได  สําหรับผูเขารวมในการศึกษาในการศึกษาใชวิธีการสุม
เลือกตามสัดสวนประชากร (ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม) เพื่อใหเปนตัวแทนของทุก
กลุมยอยของประชากร และสําหรับการตอบสนอง ไดพิจารณางาน (Task) ใหผูเขารวมทําโดยใชการ
ใหคาน้ําหนัก (Rating) เนื่องจากเปนวิธีท่ีงาย ใชเวลานอย เหมาะสําหรับการทํางานในปริมาณมาก 
 


