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บทที่ 4 

การออกแบบการศึกษา และผลเบื้องตน 
   
 ในบทน้ีจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้ันตอนในการศึกษาทั้งจนถึงผลในเบ้ืองตน โดยประกอบดวย 4.1) 
การออกแบบวิธีการศึกษา 4.2) สรุปข้ันตอนการศึกษาท้ังข้ันตอนในการเก็บขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล และ 4.3) ผลการศึกษาในเบ้ืองตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1 การออกแบบวิธีการศึกษา 
  การออกแบบวิธีการศึกษาไดพิจารณาจากวัตถุประสงคของการศึกษาเปนหลัก เพื่อสราง
คําถามวิจัยจากวัตถุประสงค โดยวัตถุประสงคในการศึกษานี้ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาการรับรูและความ
ช่ืนชอบของประชาชนชาวเชียงใหมตอลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถว และ 2) เพื่อสรางคําแนะนํา
ในการใชรูปแบบพ้ืนถ่ินกับอาคารตึกแถวในเขตเมืองเกาเชียงใหมจากการรับรูของประชาชน 
จากวัตถุประสงคหลักของการศึกษาท่ีตองการศึกษาเกี่ยวกับการใชลักษณะท่ีแสดงรูปแบบพื้นถ่ินท่ี
สําหรับอาคารประเภทตึกแถวโดยเฉพาะเพื่อเสนอคําแนะนําในการใชลักษณะพ้ืนถ่ินในอาคาร
ตึกแถวท่ีตรงและเขาถึงการรับรูของประชาชน โดยคาดวาจะนําไปสูความรวมมือตอการปฏิบัติตาม 
จึงไดสรางเปนคําถามวิจัย วาประชาชนรับรูลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึแถวอยางไร เพื่อศึกษาวา
ลักษณะทางกายภาพใดท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพ้ืนถ่ิน ลักษณะพื้นถ่ินใดท่ีประชาชนรับรูและ
ช่ืนชอบ และคําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพเพื่อสงเสริมความเปนพื้นถ่ินสําหรับอาคาร
ตึกแถวควรเปนอยางไร เพื่อศึกษาลักษณะพื้นถ่ินท่ีสัมพันธกับความชื่นชอบและสรางเปนคําแนะนํา 
โดยสรุปคําถามวิจัยไดดังน้ี 

1) ประชาชนชาวเชียงใหมรับรูลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวอยางไร 
2) ลักษณะพื้นถ่ินแบบใดท่ีประชาชนรับรูและช่ืนชอบ 
3) คําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพเพื่อสงเสริมใหเกิดความเปนพื้นถ่ินสําหรับ

อาคารตึกแถวในเชียงใหมควรเปนอยางไร 
  สําหรับคําถามวิจัยขอท่ี 1 ท่ีตองการศึกษาการรับรูลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถวของ
ประชาชนสามารถทําได 2 แนวทางคือ ท้ังท่ีศึกษาแบบสํารวจ โดยการจําแนกการรับรูของประชาชน
ตออาคารตึกแถวท้ังหมดในภาพรวมทั้งหมดและพิจารณาวาส่ิงท่ีประชาชนรับรูมีเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
รูปแบบพ้ืนถ่ิน หรือลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารหรือไม และอีกแนวทางหนึ่งท่ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการประเมินซ่ึงในการศึกษานี้อาจกําหนดใหศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเปนพื้นถ่ินโดยตรง 



   74 

  เม่ือพิจารณาถึงคําถามวิจัยในขอท่ี 2 ท่ีพิจารณาเปรียบเทียบความชื่นชอบตอลักษณะพื้นถ่ิน
ท่ีประชาชนรับรู เปนสวนสําคัญท่ีทําใหเลือกใชวิธีการศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบสําหรับ
คําถามวิจัยขอท่ี 1เพราะใชขอมูลความช่ืนชอบเชนกัน  สําหรับการศึกษาตามคําถามวิจัยในขอสองนี้
ใชขอมูลความช่ืนชอบของลักษณะพื้นถ่ินท่ีประชาชนรับรูมาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาวาลักษณะ
พื้นถ่ินใดท่ีประชาชนรับรูและช่ืนชอบ โดยนําลักษณะพื้นถ่ินท่ีประชาชนรับรูและเปนท่ีช่ืนชอบมา
สรางคําแนะนําในการใชลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวตามคําถามวิจัยขอท่ี 3  
   กลาวไดวาในการศึกษานี้การศึกษาจากคําถามวิจัยขอท่ี 1 เปนสวนสําคัญและเปนสวนหลัก
ในการศึกษา ซ่ึงเลือกใชการศึกษาความช่ืนชอบเพ่ืออธิบายการรับรูของประชาชน ไดพิจารณาให
ประชาชนใหคาน้ําหนักความชื่นชอบ (Preference Rating) เพราะเปนวิธีท่ีงายและสามารถใชกับ
ขอมูลจํานวนมากๆ ได คือเม่ือเทียบกับวิธีอ่ืนอยางจัดลําดับ (Ranking) หรือการจัดใหเปนชุด 
(Sorting) แลว การใหคาน้ําหนัก (Rating) เปนวิธีท่ีงายและรวดเร็ว โดยเฉพาะหากตองการใช
ภาพถายจํานวนมาก สําหรับการใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบสามารถวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหปจจัย 
(Factor Analysis) เพ่ือจําแนกปจจัยของการใหคาน้ําหนักภาพ ซ่ึงจะไดภาพออกมาเปนกลุม กลุม
ภาพท่ีถูกจัดเปนกลุมตามปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายไดวาเปนส่ิงท่ีประชาชนรับรู ซ่ึงเปนวิธีท่ีใช
ในการศึกษาการรับรูจากความชื่นชอบในแนวทางแบบสํารวจ โดยไดมีผูศึกษาไวเปนจํานวนมาก  
(Kaplan & Kaplan, 1982; Lekagul, 2002) 
  ท้ังนี้นอกจากจะศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบ ยังเลือกศึกษาจากการใหประชาชนบรรยาย
ภาพดวย โดยเปนการเขียนบรรยายส้ันๆ ถึงความคิดแรกเม่ือเห็นภาพอาคารตึกแถวซ่ึงเปนลักษณะท่ี
ประชาชนรับรูและบรรยายออกมาได โดยเปนวิธีท่ีงายสามารถวิเคราะหออกมาเปนขอมูลคําบรรยาย
ท่ีสามารถนําไปใชไดทันที เพื่อใชขอมูลในการสนับสนุนผลจากการศึกษาความชื่นชอบโดยถือวา
เปนการตอบสนองตอส่ิงเราเดียวกัน สามารถวิเคราะหเนื้อหาการบรยายภาพดวยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงเปนวิธีการในการวิเคราะหขอมูลคําบรรยาย ภาพ หรือขอมูลอ่ืนๆ เพื่อ
ศึกษาเนื้อหา (Content) ของขอมูล ซ่ึงเหมาะสมเน่ืองจากเปนวิธีการเชิงปริมาณ สามารถใชกับขอมูล
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  ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงสามารถสรุปวิธีการศึกษาไดดังนี้ การสํารวจความช่ืนชอบท่ีให
ผูเขารวมศึกษาใหคาน้ําหนักความชื่นชอบ การสํารวจคําบรรยายภาพที่ใหผูเขารวมศึกษาเขียน
บรรยายภาพ โดยจะใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม เพื่ออธิบายการรับรูลักษณะพื้นถ่ินบนอาคาร
ตึกแถว นําระดับความช่ืนชอบของแตละลักษณะท่ีประชาชนรับรูมาเปรียบเทียบกัน และเสนอเปน
คําแนะนํา โดยสามารถอธิบายไดเปนสวนๆ ไดแก 4.1.1) การจัดเตรียมเคร่ืองมือประกอบการศึกษา 
4.1.2) การเก็บขอมูล 4.1.3) การวิเคราะหขอมูล และ 4.1.4) แนวทางในสรางคําแนะนํา โดยวิธีการ
ศึกษาในภาพรวมแสดงใหเห็นดวยแผนภาพในภาพ 4-1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะท่ีชื่นชอบ 

การเก็บขอมลู การวิเคราะหขอมูล ผลการวเิคราะห ผลการศึกษา 

 
 
 
 

การสํารวจความช่ืนชอบ 

การสํารวจคําบรรยายภาพ 

การวิเคราะหปจจัย 

การวิเคราะหเนื้อหา 

คําแนะนําในการใช
รูปแบบพื้นถิ่นบน
อาคารตึกแถวในเขต
เมืองเกาเชียงใหม 

ลักษณะพื้นถิ่น 

ภาพ 4-1  แผนภาพแสดงวิธีการศึกษาในภาพรวม 
 
4.1.1 การจัดเตรียมเคร่ืองมือประกอบการศึกษา 
  การศึกษานี้ไดใชภาพถายสีเปนตัวแทนสภาพแวดลอม เนื่องจากการใชภาพสีสามารถ
ทดแทนสถานท่ีจริงได เพราะการใชสถานท่ีจริงทําไดลําบาก เชน อาจเกิดปญหาสภาพอากาศ และ 
การใชสถานท่ีจริงควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ  ได ลําบาก  เชน  สภาพแสง  มุมมอง  การจัดเตรียม
แบบสอบถามจึงประกอบไปดวยการเตรียมตัวอยางภาพอาคารตึกแถวสําหรับแบบสอบถาม และ
การจัดทําแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
การเตรียมตัวอยางภาพอาคารตึกแถวสําหรับแบบสอบถาม 
  ดวยสภาพแวดลอมท่ีใหประชาชนประเมิน คือภาพกลุมตัวอยางอาคารตึกแถว จากการ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคารตึกแถวในเชียงใหมท่ีมีอยู 3 แบบหลักๆ ไดแก 
เฮือนแป เรือนรานคาสองช้ัน และตึกแถว และการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูและความช่ืนชอบ
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  การเก็บตัวอยางภาพ 
- กําหนดเสนทางในการถายภาพอาคารตึกแถว โดยใชถนนเสนหลักท่ีเช่ือมพื้นท่ีเศรษฐกจิ

สําคัญของเชียงใหม ซ่ึงไดแก ริมฝงแมน้ําปง สถานีรถไฟ ตัวเมืองเกาเชียงใหม อําเภอ
รอบนอก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายในกรอบของ ถ.มหิดล ถ.เชียงใหม-ลําปาง ถ.
นิมมานเหมินท ถ.สุเทพ และถ.บุญเรืองฤทธ์ิ รวมไปถึงเสนทางในพ้ืนท่ีตัวเมืองเกา
เชียงใหมดวย (ภาพ 4-2 และภาพ 4-3) เนื่องจากตึกแถวมักจะถูกสรางข้ึนบนพ้ืนท่ีสําคัญ
ทางเศรฐกิจ และเสนทางเช่ือมพื้นท่ีเศรษฐกิจเขาดวยกัน 

- ถายภาพสถานท่ีจริงดวยกลองถายภาพดิจิตอลจากมุมมองปกติของคนท่ีอยูดานตรงขาม
ถนนกับตัวอาคาร (ระยะท่ีสามารถสังเกตรายละเอียดของอาคารไดดีคือระยะสังเกตท่ี
หางจากตัวอาคารเทากับความสูงของอาคารหรือนอยกวา หรือมุมในการสังเกตประมาณ 
45 องศา หรือมากกวา) โดยใหมีรูปดานหนาของอาคารจากแนวทางเทาดานหนาจนถึง
ยอดอาคาร โดยอาจเห็นท้ังอาคารหรือเกือบท้ังอาคาร และใหเห็นรูปแบบท่ีซํ้ากันของ
อาคารตึกแถวอยางนอยสองคูหา (ในกรณีท่ีเปนอาคารตึกแถวแบบที่สรางติดกันเปนแถว
ยาว) โดยควบคุมมุมมองของแตละภาพท่ีถายใหใชเลนสมุมกวางเพื่อใหสามารถเก็บภาพ
ตัวอาคารไดท้ังหมด เนื่องจากการถายภาพอาคารจากฝงตรงขามถนนท่ีมีความกวางถนน
ไมเทากันทําใหไมสามารถกําหนดความยาวโฟกัสในการถายภาพท่ีใชไดเหมาะสม
ครอบคลุมกับอาคารทุกขนาดได  

- ถายภาพอาคารตึกแถวในเชียงใหมเพื่อใหไดตัวอยางอาคารตึกแถวท่ีเปนตัวแทนของ
อาคารตึกแถวในจังหวัดเชียงใหม  โดยกําหนดใหถายภาพอาคารตึกแถวในเชียงใหมท้ัง 
3 แบบหลัก ไดแก เฮือนแป เรือนรานคา 2 ช้ัน และตึกแถว ตามเสนทางท่ีกําหนด 
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ภาพ 4-2  ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา (ภายในกรอบเสนถ. เชียงใหมลําปาง ถ.มหิดล ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ ถ. 

หวยแกว ถ.สุเทพ และถ.นิมมานเหมินท) และเสนทางถนนท่ีใชเก็บภาพตัวอยางอาคาร
ตึกแถวในเชียงใหม (เสนถนนสีดําภายในกรอบพ้ืนท่ีศึกษา) 

 
ภาพ 4-3  เสนทางถนนท่ีใชเก็บภาพตวัอยางอาคารตึกแถวในเขตเมืองเกาเชียงใหม 
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  การเลือกตัวอยางภาพ 
- คัดเลือกภาพท่ีมีขอบกพรอง หรือมีเนื้อหาไมเหมาะสมที่อาจสงผลในแงลบออก ไดแก 

ภาพท่ีมีวัตถุขนาดใหญท่ีไมใชอาคารตึกแถวอยูตรงกลางภาพ ภาพท่ีมีองคประกอบเปน
เนื้อหาทางลบท่ีชัดเจน เชน ถังขยะหรือส่ิงปฏิกูลตางๆ หรือส่ิงปรักหักพักท่ีไมใชสวน
ของสถานท่ีและปายท่ีมีขอความไมเหมาะสม 

- ปรับแตงภาพใหมีความสวางเพียงพอท่ีจะเห็นรายละเอียดและมีความสวางและความ
คมชัดใกลเคียงกัน 

- คัดเลือกภาพที่ใชจริง 56 ภาพ โดยคัดเลือกใหเปนตัวแทนตามลักษณะทางกายภาพ 
ไดแก จํานวนช้ันอาคาร (ช้ันเดียว สองช้ัน และสามช้ันหรือมากกวา) วัสดุหลักท่ีเห็น 
(ไม ปูน และคร่ึงปูนคร่ึงไม) ลักษณะหลังคา (เห็นหลังคาวาเปนหลังคาท่ีมีความลาด
เอียง และไมเห็นความชันหลังคาหรือเห็นดาดฟาหรือ Parapet) ลักษณะของกันสาด (มี
กันสาดยื่นดานหนาอาคารหรือมีแนวเสารับกันสาดท่ียื่นดานหนา และไมมีกันสาดยื่น
ดานหนาอาคาร) ดังตาราง 4-1 โดยในแตละรูปแบบไดเลือกอาคารท่ีมีความแตกตางกัน
ในรายละเอียด เชน รูปแบบอาคาร (เชน แบบพื้นเมือง จีน ตะวันตกหรือโมเดิรน) 
องคประกอบของรูปดานหนา (Façade Articulation) อายุ สภาพอาคาร เปนตน ท่ีเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูตามท่ีไดมีผูวิจัยไวกอนหนา (Herzog & Gale, 1996; Herzog & 
Shier, 2000; Stamps & Nasar, 1997) เพื่อสรางความหลากหลาย และใหครอบคลุม
ลักษณะท่ีมีการรับรูได โดยเปนตัวแทนของลักษณะตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน  

- ระบุช่ือภาพดวยลําดับตัวเลขเพื่อใชอางอิงวาเปนภาพใดตอไป 
 
ตาราง 4-1 ตารางแสดงการเลือกตัวอยางภาพเพื่อเปนตัวแทนตามลักษณะทางกายภาพ 
จํานวนชั้น วัสดุ ลักษณะหลังคา ลักษณะกันสาดดานหนา จํานวน 
ช้ันเดียว ไม เห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
 ปูน เห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade 3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
  ไมเห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
สองช้ัน ไม เห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
 ปูน เห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
  ไมเห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
 ครึ่งปูนครึ่งไม เห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
สามช้ันหรือมากกวา  ปูน เห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
  ไมเห็นความชันหลังคา ยื่นกันสาด / arcade  3 
   ไมยื่นกันสาดดานหนา 3 
อาคารรูปแบบเฉพาะอ่ืนๆ    5 
รวม    56 
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  การนําเสนอภาพสําหรับการสํารวจความช่ืนชอบ 
- เรียงภาพที่จะใชในการศึกษา (56 ภาพ) เปน 2 ลําดับ (ชุด A และ ชุด B) โดยการเลือก

แบบสุม (Random Selection) โดยใชลําดับของภาพเปนหมายเลขอางอิงในการเลือกโดย
ใชตารางเลขสุม ในการเรียงลําดับภาพมีเง่ือนไข ไดแก ภาพอาคารท่ีเปนตัวแทนตาม
ลักษณะทางกายภาพเดียวกันจะไมเรียงติดกัน และภาพตัวแทนแตละรูปแบบตองกระ
จายเปนสัดสวนเทากันท่ัวท้ังชุด โดยมีจํานวนภาพในแตละรูปแบบเทากันในภาพคร่ึง
แรกของชุดภาพและคร่ึงหลังของชุดภาพภาพ ท้ังในชุดภาพ A และ ชุดภาพ B 

- ในแตละชุดภาพ เพ่ิมภาพท่ีไมใชจริง 4 ภาพ โดยจัดวางเปน 3 ภาพแรกและ 1 ภาพ
สุดทาย โดย 3 ภาพแรกเพ่ือชวยใหผูตอบคุนเคยกับแบบสอบถาม และอีกหนึ่งภาพ
สุดทายเพื่อปองกันการคาดเดาการจบ จึงมีจํานวนภาพท่ีเสนอท้ังหมด 60 ภาพ 

- นําภาพมาจัดบนกระดาษ โดยมีขนาดภาพใหญเพียงพอท่ีจะเห็นรายละเอียดของการ
ตกแตงอาคาร โดยจัดใหมีจํานวนภาพ 4 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษ A4 

- พิมพภาพท่ีจัดบนกระดาษ เพื่อจัดทําชุดภาพ A และชุดภาพ B 
  การนําเสนอภาพสําหรับการสํารวจคําบรรยายภาพ 

- แบงภาพท้ังหมดท่ีใช (56 ภาพ) ออกเปน 4 ชุด ชุดละ 14 ภาพ (ชุดท่ี 1 2 3 และ 4) 
เนื่องจากการใหตัวอยางบรรยายภาพจํานวนมากๆ ตองใชเวลานาน และตองใชสมาธิ
มาก จึงแบงภาพท้ังหมดเปนชุดยอยๆ เพื่อใหจํานวนภาพในการเขียนบรรยายแตละคร้ัง
นอยลงทําใหใชเวลานอยลง และไมใหผูเขารวมเกิดความเบ่ือหนายมากเกินไป แตเม่ือ
รวมขอมูลจากภาพท้ัง 4 ชุดจะไดจํานวนขอมูลคําบรรยายของทุกภาพเทาเทียมกันและ
สมํ่าเสมอกัน 

- ในแตละชุดใชวิธีสุมตัวอยางภาพเพื่อเรียงลําดับโดยใชเง่ือนไขเชนเดียวกับการสุม
ตัวอยางภาพในการสํารวจความช่ืนชอบ คือ ภาพอาคารท่ีมีลักษณะทางกายภาพ
เหมือนกันจะไมเรียงติดกัน และตองกระจายเปนสัดสวนเทากันท่ัวท้ังชุด โดยมีจํานวน
ภาพในแตละลักษณะทางกายภาพเทากันในภาพครึ่งแรกของชุดภาพและคร่ึงหลังของชุด
ภาพ 

- จัดภาพลงในกระดาษใหมีจํานวนภาพ 4 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษ A4 
- พิมพภาพและเปนชุดภาพ 1 2 3 และ 4 

  การจัดทําสมุดภาพ 
- นําชุดภาพท่ีจัดไวมาประกอบกัน โดยใหชุดภาพสําหรับการสํารวจคําบรรยายภาพตอ

จากชุดภาพสําหรับการสํารวจความช่ืนชอบ เม่ือประกอบกันและจัดทําเปนสมุดภาพ
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การจัดทําแบบสอบถาม 
  พิจารณางานที่ผูเขารวมหรือผูตอบแบบสอบถามตองทําจากเน้ือหาหรือขอมูลท่ีตองการ ใน
การศึกษานี้ซ่ึงมี 2 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลการใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบ เปนขอมูลหลักสําคัญท่ี
จะใชในการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการศึกษานี้ และ 2) ขอมูลคําอธิบายภาพของแตละภาพ 
เปนขอมูลท่ีใชประกอบการอธิบายผลจากขอมูลคาน้ําหนักความชื่นชอบ จึงมีงานท่ีผูตอบ
แบบสอบถามตองทํา ดังนี้  

1) การใหคาน้ําหนัก ผูเขารวมจะตองดูภาพแตละภาพ ใหคาน้ําหนักความชื่นชอบซ่ึง
กําหนดใหใชเปนมาตราคาน้ําหนักแบบ Likert-Type Scale เพื่อใหสามารถรักษาความ
คงท่ีของการใหคาน้ําหนัก และกําหนดใหมีความละเอียดอยูท่ี 5 ระดับ โดยใช 1 เปนคา
น้ําหนักต่ําสุด คือช่ืนชอบนอยท่ีสุด และ 5 เปนคาน้ําหนักสูงสุด คือชื่นชอบมากท่ีสุด 
โดยการวงกลมรอบตัวเลขท่ีแสดงคาน้ําหนักดังกลาวของแตละขอตามหมายเลขภาพ 

2) การอธิบายภาพ ผูเขารวมจะตองดูภาพแตละภาพ และเขียนคําอธิบายภาพส้ันๆ 
  จากงานท้ังหมดท่ีผูตอบแบบสอบถามตองทํา จะเห็นวามีการแตกตางกันอยางชัดเจนระหวา
การใหคาน้ําหนักและการเขียนบรรยายภาพ จึงแยกงานท้ังสองงานออกจากกันเด็ดขาดถึงแมวาจะใช
การดูภาพชุดเดียวกันก็ตาม 
  เม่ือไดกําหนดลําดับของงาน ไดจัดเปนแบบสอบถาม ลงในพื้นท่ีขนาด A4โดยจัดให
ท้ังหมด (ยกเวนสมุดภาพ) อยูภายในกระดาษแผนเดียว คือใชทั้งสองหนากระดาษ เพื่อไมใหเกิด
ความรูสึกวามีปริมาณมากและทําใหไมอยากทํา หรือไมสะดวกใจท่ีจะเสียเวลาทํา โดยใน
แบบสอบถามจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

- สวนนํา เปนสวนท่ีอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา การขอความรวมมือ และคํา
ขอบคุณ ไดจัดใหอยูในหนาแรกของแบบสอบถาม 

- สวนท่ี 1 การใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบ จัดใหอยูในหนาแรกของแบบสอบถามตอจาก
สวนนํา 

- สวนท่ี 2 การบรรยายภาพ จัดใหอยูหนาหลังของแบบสอบถาม 
  ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีเคร่ืองมือประกอบการศึกษา 2 อยางไดแก สมุดภาพและ
แบบสอบถาม โดยไดแยกสมุดภาพกับแบบสอบถามเพื่อลดคาใชจายในการจัดทําแบบสอบถาม การ
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4.1.2 การเก็บขอมูล 
  การเก็บขอมูลสําหรับการศึกษานี้ใชการแจกแบบสอบถาม โดยไดกําหนดการกระจายตัว
ของสถานท่ีแจกแบบสอบถามไปตามพ้ืนท่ีตางๆ ท้ังพ้ืนท่ีในเขตเมืองเกาและพื้นท่ีนอกเขตเมืองเกา 
(ตามถนน ตามหางรานตางๆ) รวมท้ังบริเวณท่ีมีผูคนหนาแนน ไดแก มหาวิทยาลัย และ
หางสรรพสินคา เปนตน โดยมีการสลับหมุนเวียนสมุดภาพเพ่ือใหไดปริมาณแตละชุดสมุดภาพ
ตามท่ีกําหนด โดยกําหนดการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก การเลือกตัวอยางประชากร และ การ
กําหนดข้ันตอนในการแจกแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
การเลือกตัวอยางประชากร 
  ดวยประชากรในการศึกษาน้ีไดกําหนดใหเปนชาวเชียงใหมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม นี้
คือผูท่ีทําแบบสอบถาม โดยการเลือกกลุมตัวอยางประชาชนชาวเชียงใหมเพ่ือเปนตัวแทนผูเขารวม
ในการศึกษามีเกณฑใน 2 ระดับ ไดแก การกําหนดขอบเขตของกลุมตัวอยาง และการกําหนด
สัดสวนของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

- กําหนดเลือกตัวอยางท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป กลาวคือ จํากัดขอบเขตกลุมตัวอยางให
เปนกลุมผูใหญท่ีมีบทบาทตอการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยไมใหเปนเด็กและวัยรุน 
เนื่องจากไดมีการศึกษาแลววาการรับรูของวัยรุน ตางจากผูใหญ (Pennartz & Elsinga, 
1990) นอกจากนั้นผูท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปมีความสามารถในการทําความเขาใจในการตอบ
หรือทําแบบสอบถามในการศึกษานี้ท่ีมีความซับซอนของคําถามและมีปริมาณมากได 
เนื่องจากมีความรูและประสบการณในระดับท่ีเปนผูใหญ 

- การกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางแบบ Stratified Random Sampling ตามสัดสวนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเชียงใหม (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม, 2548) เพ่ือให
กลุมตัวอยางเปนตัวแทนตามโครงสรางของประชากรชาวเชียงใหมมากท่ีสุด โดย
กําหนดใชสัดสวนของเพศ และ กลุมอายุ ซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานในการกําหนด
สัดสวนของกลุมตัวอยาง และใชขนาดของกลุมตัวอยางตามเง่ือนไขจํานวนตัวอยางท่ี
เพียงพอสําหรับท่ีจะวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ซ่ึงจะใชเปน
วิธีวิเคราะหในสํารวจความช่ืนชอบ ท่ีกําหนดใหใชจํานวนตัวอยางอยางต่ํา 5 ตัวอยางตอ 
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- กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางในการทําแบบสอบถาม โดยกําหนดใหในแตละชุดภาพ
ท่ีใชประกอบแบบสอบถามมีจํานวนตัวอยางและสัดสวนของประกรเทากันตามสัดสวน
ของเพศและกลุมอายุของประชากรชาวเชียงใหม ดังแสดงในตาราง 4-2 

 
ตาราง 4-2 จํานวนตัวอยางท่ีแจกแบบสอบถามตามสัดสวนของประชากรชาวเชียงใหมจําแนกตาม

อายุและเพศ 
อาย ุ เพศ รอยละ จํานวนตัวอยางที่เก็บขอมูลตามชุดภาพ 
   A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-0 B-4 รวม 
15-24 ชาย 10.0 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
  หญิง 10.0 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25-34 ชาย 8.0 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
  หญิง 8.0 3 3 3 3 3 3 3 3  24 
35-44 ชาย 10.5 4 4 4 4 4 4 4 4  32 
  หญิง 10.5 4 4 4 4 4 4 4 4  32 
45-54 ชาย 9.5 3 4 3 4 3 4 3 4  28 
  หญิง 9.5 4 3 4 3 4 3 4 3  28 
55&> ชาย 12.0 5 4 5 4 5 4 5 4  36 
  หญิง 12.0 4 5 4 5 4 5 4 5  36 
รวม   100.0 38 38 38 38 38 38 38 38 304  

 
การกําหนดข้ันตอนในการแจกแบบสอบถาม 
  เพื่อใหการดําเนินการแจกแบบสอบถามมีข้ันตอนท่ีชัดเจนและเปนลักษณะเดียวกันท้ังหมด
จึงไดระบุข้ันตอนในการแจกแบบสอบถาม ดังนี้ 

- ผูแจกแบบสอบถามจัดเตรียมท่ีนั่งสําหรับการกรอกแบบสอบถาม หรือเลือกแจก
แบบสอบถามตามสถานท่ีท่ีสามารถใหผูตอบแบบสอบถามน่ังทําแบบสอบถามได
สะดวก 

- ผูแจกแบบสอบถามตรวจสอบวาลักษณะของผูท่ีจะขอใหทําแบบสอบถามตรงกับ
ลักษณะของตัวอยางประชาชนท่ีตองการ (เพศ และอายุ) และตรวจสอบชุดสมุดภาพท่ีจะ
แจก 

- ผูแจกแบบสอบถามทักทายและแนะนําตนเองแกผูท่ีจะขอใหทําแบบสอบถาม 
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- ถามผูท่ีจะใหทําแบบสอบถามวาสามารถทําแบบสอบถามโดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
ไดหรือไม 

- เม่ือตัวอยางตกลงทําแบบสอบถามให ผูแจกแบบสอบถามตองอธิบายวัตถุประสงคและ
ลักษณะของแบบสอบถามคราวๆ 

- ผูแจกแบบสอบถามอธิบายวิธีการทําแบบสอบถามและการใชสมุดภาพ 
- ผูแจกแบบสอบถามคอยใหความชวยเหลือและตอบคําถามเม่ือตัวอยางมีขอสงสัย 
- เม่ือตัวอยางทําแบบสอบถามเสร็จ ผูแจกแบบสอบถามขอบคุณในความรวมมือ 
- ผูแจกแบบสอบถามบันทึกขอมูล ไดแก เลขท่ีแบบสอบถาม ชุดสมุดภาพท่ีใช วัน เวลา 

และสถานท่ีท่ีแจกแบบสอบถาม และ ช่ือผูแจก ลงบนแบบสอบถาม 
 
4.1.3 การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลหลักท่ีไดจากการเก็บขอมูลไดแก ขอมูลจากการสํารวจความชื่นชอบซ่ึงเปนขอมูลคา
น้ําหนักความช่ืนชอบของประชาชนตอภาพแตละภาพ ซ่ึงมีการใหคาน้ําหนักตอภาพประมาณ 304 
ขอมูล จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และ ขอมูลการสํารวจคําบรรยายภาพซ่ึงเปนขอมูลคํา
บรรยายภาพแตละภาพ ซ่ึงมีขอมูลคําบรรยายตอภาพ 76 ขอมูลซ่ึงมากจากหนึ่งในส่ีของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด เนื่องจากไดแบงชุดภาพเปน 4 ชุดดังกลาวไวขางตน การวิเคราะห
ขอมูลท้ังสองแยกจากกัน ดังนี้ 
 
การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความช่ืนชอบ 
  ในการวิเคราะหขอมูลคาน้ําหนักความชื่นชอบนั้นไดเลือกใชวิธี Factor Analysis เนื่องจากมี
ความเหมาะสมกับขอมูลในเชิงปริมาณ และสามารถจําแนกรูปแบบการใหคาน้ําหนักซ่ึงจะใชในการ
เทียบกับรูปแบบการรับรูได โดยในการใชโปรแกรมวิเคราะห SPSS ในการวิเคราะหจะไดรูปแบบ
การรับรูเปนกลุมภาพหรือมิติ (Dimension) โดยภาพในแตละกลุมมีลักษณะรวมท่ีทําใหผูเขารวม
มองเห็นเหมือนกัน กลาวคือผูเขารวมมีรูปแบบการรับรูภาพในกลุมแบบเดียวกัน สําหรับการศึกษาน้ี
ไดกําหนดเง่ือนไขในการวิเคราะหดวย Factor Analysis ดังนี้ 
  การพิจารณาความเหมาะสมของขอมูลเพื่อใชวิธี Factor Analysis เนื่องจากการวิเคราะหดวย 
Factor Analysis จะพิจารณาจากคาความสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปรซ่ึงในการศึกษาน้ีคือ
ความสัมพันธระหวางภาพ ซ่ึงเกิดจากการคํานวณขอมูลการใหคาน้ําหนักของแตละภาพ ขอมูลท่ี
เหมาะสมท่ีจะใชวิธี Factor Analysis จึงตองเปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน กลาวคือแตละภาพควร
จะมีความสัมพันธกันบาง ในการศึกษาน้ีจะพิจารณาความสัมพันธระหวางภาพอยางนอย 0.3 (Hair, 
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  การพิจารณาวิธีการวิเคราะห การวิเคราะหเพื่อจําแนกมิติของตัวแปร ซ่ึงตัวแปรในการ
วิเคราะหจากการศึกษาน้ีคือภาพแตะลภาพ ไดใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เปนชนิด R  
(R-Type Factor Analysis) โดยในการศึกษานี้ไดเลือกใชการวิเคราะหปจจัยดวยวิธีองคประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) ซ่ึงจะพิจารณา Variance ของขอมูลท้ังหมดเนื่องจากตองการสราง
ความเขาใจตอท้ังหมดของขอมูล กลาวคือพิจารณารวม Variance อ่ืนนอกเหนือไปจาก Variance 
รวม (Shared Variance) ของขอมูลดวย (Hair, et al., 1998) และกําหนดใหหมุนแกนดวยวิธี Promax 
ซ่ึงเปนการหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique) เพื่อใหตัวแปรตางๆ ถูกจัดใหอยูในปจจัยใดๆ ได
ชัดเจน ดวยเห็นวามิติแตละมิติอาจมีความสัมพันธ (Correlate) กันได  
  การพิจารณาจํานวนมิติ ในการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหปจจัย ตองมีการกําหนด
จํานวนมิติท่ีจะจําแนก เนื่องจากในกระบวนการจําแนกมิตินั้นจะจําแนกมิติท่ีเปนตัวแทนท่ีชัดเจน
ท่ีสุดของกลุมภาพท้ังหมดกอน จึงพิจารณาจําแนกมิติท่ีมีความชัดเจนรองลงมา จึงทําใหมิติท่ีจําแนก
ท่ีหลังมีความชัดเจนนอยและไมเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมด หลักการพิจารณาจํานวนมิติคือการ
พยายามใหมีจํานวนมิตินอยแตใหเปนตัวแทนของขอมูลมากโดยพิจารณาจาก คาความผันแปรรวม
ของตัวแปรท้ังหมดในแตละปจจัย (Eigen value) โดยท่ัวไปมิติท่ีจะพิจารณาควรมีคาความผันแปร
รวมของตัวแปรท้ังหมดในแตละปจจัยอยางนอย 1.0 (Hair, et al., 1998) ประกอบกับการพิจารณา
การเขียนกราฟเพ่ือหาจํานวนปจจัย (Scree Plot) ซ่ึงเปนกราฟท่ีแสดงความสัมพันธระหวางจํานวน
มิติกับคาความผันแปรรวมของตัวแปรท้ังหมดในแตละปจจัย (Eigen value) โดยพิจารณาจากจุดหัก
มุมบนเสน จุดท่ีหักมุมมากและจุดท่ีเสนกราฟเร่ิมแบนราบ จะแสดงถึงการเปลี่ยนปริมาณ Variance 
ท่ีอธิบายขอมูลท้ังหมดท่ีลดลงเปนปริมาณมากจากมิติกอนหนา (Hair, et al., 1998)  จึงเปนตําแหนง
ท่ีพิจารณาจํานวนมิติ โดยในการศึกษานี้ไดจํานวนมิติท้ังหมดตามเกณฑท้ังสองประการ ได 11 มิติ 
  การพิจารณาเกณฑในการเลือกภาพท่ีนําไปใชตีความ ผลของการวิเคราะหดวยการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) จะไดคา Factor Loading ของแตละภาพในแตละมิติ หรือคาความสัมพันธ
ระหวางภาพกับแกนมิติ หากภาพมีคา Factor Loading สูงแสดงวามีลักษณะของมิตินั้นๆ สูง แตการ
พิจารณาภาพในแตละมิติจะตองกําหนดขอบเขตหรือสรางเกณฑในการเลือกกลุมภาพข้ึน เนื่องจาก
ภาพทุกภาพมีคา Factor Loading ของทุกมิติ (เพราะ Factor Loadingเปนคาท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางภาพกับมิติ ดังท่ีไดกลาวไวแลวนั้น) การพิจารณาเลือกภาพที่ใชในการตีความหมายของแต
ละมิตินั้นจึงควรพิจารณาเฉพาะภาพที่มีคา Factor Loading สูงเทานั้น ในการศึกษานี้ไดกําหนดคา 
Factor Loading ข้ันตํ่าของแตละมิติไวท่ี 0.35  พิจารณาจากขนาดตัวอยางไวท่ีกําหนดไว 300 คน 
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  การตีความหมายของมิติ การตีความหมายจะใชการพิจารณาลักษณะรวมของภาพท่ีไดรับ
การคัดเลือกในแตละมิติ (จากเกณฑขางตน) กลาวคือลักษณะท่ีเปนลักษณะรวมท่ีปรากฏอยูในทุก
ภาพหรือภาพสวนใหญในมิติจะแสดงถึงรูปแบบการรับรูรวมของประชาชนตอกลุมภาพในมิตินี้ 
หรือกลาวไดวาเปนลักษณะทางกายภาพท่ีประชาชนรับรูไดเม่ือประชาชนมองภาพใดภาพหนึ่งใน
มิตินี้ ท้ังนี้การตีความหมายดังกลาวจะใชการพิจารณาจากผูศึกษาเปนหลัก เพราะเปนการรับรูใน
ลักษณะท่ีประชาชนไมไดบรรยายหรืออธิบายออกมาดวยตัวเอง แตลักษณะท่ีพิจารณาน้ัน เปน
ลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถสังเกตไดจึงกลาวไดวาไมไดอาศัยการพิจารณาแบบ Subjective 
อยางไรก็ตามในการศึกษานี้มิติท่ีมีลักษณะรวมทางกายภาพท่ีสามารถสังเกตไดมี 8 มิติ โดย
ลักษณะรวมดังกลาวนั้นจะใชในการตีความแตละมิติรวมกับการวิเคราะหโดยใชการบรรยายภาพ
ตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจคําบรรยายภาพ 
  ขอมูลจากการสํารวจคําบรรยายภาพเปนการเขียนคําบรรยายส้ันๆ โดยคําบรรยายส้ันๆ นี้จะ
มาจากความคิดแวบแรกท่ีเกิดข้ึนในใจของผูตอบ ผูตอบจะเขียนส่ิงท่ีตนคิดหรือส่ิงท่ีเห็นจากการดู
ภาพ ซ่ึงเปนการสะทอนถึงการรับรู โดยขอมูลคําบรรยายนี้จะใชชวยในการอธิบายผลจากการ
วิเคราะหรูปแบบการรับรูท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติ  
  ในการวิเคราะหขอมูลคําบรรยายภาพซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เนื่องจากเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเปนคําบรรยายส้ันๆ และมีปริมาณมาก โดยการ
ใชแนวทางการวิเคราะหเชิงปริมาณ กลาวคือแปลงขอมูลคําบรรยายเปนขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการ
นับจํานวนคําท่ีมีขอความเหมือนกัน โดยยึดหลักวาคําหรือประเด็นจากการบรรยายภาพท่ีมีความถ่ี
สูงยอมเปนตัวแทนของคําอธิบายภาพท่ีแสดงภาพรวมของภาพน้ันๆ (สุภางค จันทวานิช, 2543; 
Sommer & Sommer, 2002) การวิเคราะหเนื้อหาในแตละมิติไดกําหนดใหพิจารณาเฉพาะเน้ือหาท่ีมี
ความถ่ีของการซํ้ากันอยางนอยรอยละ 3.5 ของคําบรรยายในภาพนั้นท้ังหมด เชนเดียวกับผล
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  การพิจารณาคําบรรยายท้ังหมด เม่ือรวบรวมและแจกแจงคําบรรยายของแตละภาพแลว ใช
การพิจารณาหรืออานคําบรรยายท้ังหมด เพื่อใชสรางประเด็นจากเนื้อหา จากนั้นสรางเปนรายการ
ของประเด็นท่ีมีการกลาวถึงในคําบรรยายท้ังหมดรวมทั้งประเด็นยอย 
  การนับจํานวนคํา โดยนับจํานวนคําบรรยายภาพ จากนั้นรวบรวมเปนความถ่ีของแตละคํา
บรรยายภาพ ของแตละภาพ โดยไมพิจารณาคําบรรยายท่ีมีความถ่ีต่ํากวา 3 คร้ังหรือมีผูเขียนคํา
บรรยายนั้นๆ ไวนอยกวา 3 คน 
  การพิจารณาโครงสรางของการบรรยายภาพ จากคําบรรยายที่มีความถ่ีตามเกณฑท่ีกําหนด 
นํามาพิจารณาวาคําบรรยายใดมีประเด็นท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกัน เชน คําบรรยายวา สวย หรือ งาม 
เปนตน นํามาจัดรวมไวเปนประเด็นเดียวกัน และพิจารณาประเด็นท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกันมารวมไว
ในหมวดเดียวกัน เพื่อศึกษาโครงสรางของคําบรรยายภาพทั้งหมด ท้ังนี้เพื่อพิจารณาคําบรรยาย
ท้ังหมดวาประชาชนรับรูและบรรยายภาพในหมวดใดบาง โดยในการศึกษานี้พบวาประชาชนรับรู
ชุดภาพทั้งหมดและบรรยายออกมาพิจารณาได 5 หมวด ไดแก 1) บรรยากาศ 2) สภาพ 3) การตัดสิน
ความเห็น 4) การใชสอย และ 5) ส่ิงท่ีปรากฏทางกายภาพ โดยหมวดตางๆ นี้จะใชเปนแนวทาง
เบ้ืองตนในการพิจารณารวมกับการวิเคราะหจากการสํารวจความช่ืนชอบ 
  จากแนวทางวิเคราะหขอมูล จะเห็นไดวาการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลท้ัง 2 สวน (ขอมูลคา
น้ําหนักความชื่นชอบ และขอมูลคําบรรยายภาพ) ผลของการวิเคราะหคําบรรยายภาพจะใชประกอบ
ไปตามภาพท่ีถูกจัดรวมไวในแตละมิติ โดยคําบรรยายในแตละมิติจะเปนขอมูลเสริมในการอธิบาย
ความหมายของแตละมิติจากการวิเคราะหลักษณะรวมทางกายภาพ ท่ีไดจะชวยใชในการยืนยัน
รูปแบบการรับรูในการตีความจากมิติ และสรางความเขาใจเพิ่มมากข้ึนถึงส่ิงท่ีรับรูไดจากการท่ีทํา
ใหผูเขารวมเห็นลักษณะบางประการรวมกัน โดยผลจากการสรุปการวิเคราะหขอมูลท้ัสองสวนจะ
แสดงถึงการรับรูของประชาชนตอตึกแถวในภาพรวม 
 
4.1.4 แนวทางในการตีความและสรางคําแนะนํา 
ดวยผลจากการศึกษาการรับรูของประชาชนในภาพรวม ซ่ึงยังไมไดอธิบายเฉพาะเจาะจงไปถึง
ลักษณะพื้นถ่ินจึงตองมีการตีความและอธิบายเพิ่มเติมกอนจะสรางเปนคําแนะนําได โดยสามารถ
สรุปแนวทางในการตีความและสรางคําแนะนําได ดังนี้ 
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แนวทางในการตีความวาเปนลักษณะพื้นถ่ิน 
  สําหรับกรณีท่ีประชาชนสามารถรับรูลักษณะพื้นถ่ิน หรือรูปแบบพ้ืนถ่ินบนอาคารตึกแถว
ได ก็สามารถนําลักษณะดังกลาวมาสรางเปนคําแนะนําไดทันที หากในกรณีท่ีประชาชนไมสามารถ
รับรูเร่ืองลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวจึงตองพิจารณาจากลักษณะอ่ืนๆ ท่ีประชาชนรับรูและ
เกี่ยวของกับความเปนพื้นถ่ินไดมาใชประกอบในการสรางคําแนะนํา ท้ังนี้ลักษณะท่ีประชาชนรับรู
ไดและเกี่ยวของกับความเปนพื้นถ่ินไดแก รูปแบบอาคาร (พิจารณาจากผลเบ้ืองตน ในหัวขอ 4.3) 
ซ่ึงตองพิจารณารูปแบบท่ีมีความใกลเคียงกับลักษณะพื้นถ่ินมากท่ีสุดมาใชแทน 
 
แนวทางในการสรางคําแนะนํา 
  แนวทางในการสรางคําแนะนํามีอยู 2 สวน ไดแก 1) แนวทางในการเสนอคําแนะนําในการ
ออกแบบอาคารตึกแถวใหมีความเปนพื้นถ่ิน และ 2) แนวทางในการเสนอคําแนะนําในการปรับปรุง
เทศบัญญัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แนวทางในการเสนอคําแนะนําในการออกแบบอาคารตึกแถวใหมีความเปนพื้นถ่ิน แนวทาง
นี้ใชการศึกษาความช่ืนชอบของลักษณะทางกายภาพท่ีประชาชนรับรูวาเปนพื้นถ่ิน (โดยใชการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียความช่ืนชอบของแตละมิติการรับรู) เพื่อสรางคําแนะนําโดยมีแนวทาง 2 
แนวทาง ไดแก 

- ศึกษาวาลักษณะท่ีประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพ้ืนถ่ินไดรับคาเฉล่ียความช่ืนชอบสูง
หรือตํ่ากวาลักษณะอ่ืนๆ ท่ีประชาชนรับรู หากไดรับคาเฉล่ียความชื่นชอบสูงแสดงวา
ประชาชนชอบลักษณะพื้นถ่ินและหากสงเสริมลักษณะดังกลาวก็มีแนวโนมท่ีจะไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน แตหากไดรับคาเฉล่ียความชื่นชอบตํ่าก็ควรพิจารณาถึง
สาเหตุหากเปนสาเหตุจากเร่ืองรูปแบบพื้นถ่ินไมเปนท่ีช่ืนชอบแสดงวาประชาชนไมช่ืน
ชอบลักษณะพื้นถ่ิน การสรางคําแนะนําจะไมใชการพยายามบังคับใหประชาชนใช
ลักษณะดังกลาวแตนาจะเปนการพยายามสรางความเขาใจแกประชาชนในเร่ือง
ความสําคัญของลักษณะพื้นถ่ินและส่ิงท่ีจะเปนประโยชนท้ังของเมืองและของเจาของ
อาคารหากมีการใชลักษณะพ้ืนถ่ินบนอาคาร แตหากสาเหตุท่ีประชาชนไมช่ืนชอบเกิด
จากเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไมใชความเปนพื้นถ่ินก็สามารถสรางคําแนะนําท่ีแกไขเร่ืองดังกลาวได 

- พิจารณาวาลักษณะกายภาพที่ประชาชนรับรูวาเปนพื้นถ่ินลักษณะใดไดรับความชื่นชอบ
สูง และลักษณะใดไดรับความชื่นชอบตํ่า โดยพิจารณาสาเหตุท่ีทําใหเกิดความชื่นชอบ
สูงและตํ่านั้นดวย การสรางคําแนะนําจะเนนสําหรับอาคารท่ีมีลักษณะตามมิติการรับรู 
โดยลักษณะความชื่นชอบที่ไดรับคาเฉล่ียความช่ืนชอบสูงก็สามารถสรางคําแนะนําวา
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  แนวทางในการเสนอคําแนะนําในการปรับปรุงเทศบัญญัติ แนวทางนี้จะใชการพิจารณาจาก
คําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพท่ีทําใหประชาชนรับรูวาเปนลักษณะพ้ืนถ่ิน โดยการ
เปรียบเทียบขอบังคับในเทศบัญญัติเดิมกับคําแนะนํานั้น และเสนอคําแนะนําโดยอาจตัดลดบาง
ประเด็น ปรับเปล่ียนบางประเด็น และเพิ่มบางประเด็น ในการพยายามปรับเทศบัญญัติใหใกลเคียง
กับคําแนะนําดังกลาวใหไดมากท่ีสุด 
 
  จากการศึกษาทฤษฎีและแนวทางในการศึกษาจากงานวิจัยในอดีต จึงไดออกแบบวิธี
การศึกษาการรับรูจากความช่ืนชอบดังท่ีไดกลาวไวแลว โดยการศึกษาสวนท่ีสําคัญท่ีสุดคือการ
สํารวจความช่ืนชอบและการสํารวจคําบรรยายภาพท่ีจะสามารถวิเคราะหและสรุปผลมาไดเปนการ
รับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวในเชียงใหม ซ่ึงจะตองนํามาศึกษาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความชื่น
ชอบเพ่ือสรางเปนคําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพเพ่ือใหประชาชนรับรูวาเปนลักษณะพ้ืน
ถ่ิน และคําแนะนําในการปรับปรุงเทศบัญญัติใหตรงกับการรับรูของประชาชนมากข้ึน 
 
4.2 สรุปขั้นตอนในการศึกษา 

 จากการพิจารณาถึงการออกแบบวิธีการศึกษาและวิธีการในการเก็บขอมูล โดยสามารถสรุป
เปนข้ันตอนตางๆ ไดดังนี้ 

1) สรางเกณฑในการเก็บตัวอยางอาคารตึกแถว ไดแก รูปแบบอาคาร 3 รูปแบบหลัก 
(เฮือนแป เรือนรานคา 2 ช้ัน และตึกแถว) 

2)  กําหนดขอบเขตเสนทางท่ีจะใชในการศึกษา คือภายในกรอบของ ถ.มหิดล ถ.
เชียงใหม-ลําปาง ถ.นิมมานเหมินท ถ.สุเทพ และถ.บุญเรืองฤทธ์ิ และเสนทางในพื้นท่ี
เมืองเกาเชียงใหม 

3) ถายภาพอาคารตึกแถวตามรูปแบบเละเสนทางท่ีกําหนดโดยการควบคุมขนาดของ
อาคารตึกแถวในภาพ 

4) คัดเลือกภาพที่มีขอบกพรองออก พรอมท้ังปรับแตงภาพใหชัดเจนและเห็นรายละเอียด 
5) คัดเลือกภาพที่จะใช 56 ภาพ พิจารณาใหเปนตัวแทนของตึกแถวท้ังหมดตามลักษณะ

ทางกายภาพ (จํานวนช้ัน วัสดุหลักท่ีเห็น ลักษณะหลังคา ลักษณะของการยื่นกันสาด) 
โดยในแตละรูปแบบไดเลือกอาคารที่มีความแตกตางกันในรายละเอียด 
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6) เรียงภาพเปน 2 ลําดับ (ชุด A และ ชุด B) โดยใชการสุม ใหมีแตตัวแทนแตละลักษณะ
ทางกายภาพเทาๆ กันในแตละชุด 

7) และแบงภาพออกเปน 4 ชุด ชุดละ 14 ภาพ (ชุดท่ี 1 2 3 และ 4) เรียงลําดับภาพท้ัง 4 ชุด
ใหมีแตตัวแทนแตละลักษณะทางกายภาพเทาๆ กันในแตละชุด 

8) นําภาพมาสรางเปนสมุดภาพท้ังหมด 8 ชุด   ไดแก A-1 A-2 A-3 A-4 และ B-1 B-2 B-3 
B-4 

9) สรางแบบสอบถามท่ีมีสวนการสํารวจความชื่นชอบ (ใชคูกับภาพชุด A และ B) และ
สวนการสํารวจคําบรรยายภาพ (ใชคูกับภาพชุดท่ี 1 2 3 และ 4) 

10) ทดสอบแบบสอบถามดวยการลองใหมีคนทําแบบสอบถาม สามารถกําหนดเวลาได
ประมาณ 15 นาที 

11) แจกแบบสอบถามตามสถานท่ีท่ีกําหนดไวในพื้นท่ีเขตเทศบาลฯ โดยใหมีสัดสวนของ
จํานวนแบบสอบถามท่ีคูกับแตละชุดภาพ เปนไปตามสัดสวนของประชากรชาว
เชียงใหมในเขตเทศบาลฯ จําแนกตาม อายุ และเพศ 

12) นําคําบรรยายภาพมาจําแนกใหเปนคําบรรยายของแตละภาพ พิจารณาคําบรรยายที่
เหมือนกัน นับความถ่ี  

13) วิเคราะหคําบรรยายดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยรวมคําบรรยายใน
ประเด็นใกลเคียงกันไวดวยกัน และรวมประเด็นท่ีใกลเคียงกันไวเปนเปนหมวด
เดียวกัน สรางเปนโครงสรางการรับรูของประชาชนตอภาพท่ีมาจากคําบรรยายภาพ 

14) นําคาน้ําหนักความช่ืนชอบของแตละภาพมาตรวจสอบขอมูลเพ่ือยืนยันวามีคุณสมบัติ
ท่ีจะสามารถใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ได 

15) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหปจจัยดวยวิธีองคประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis) โดยหมุนแกนดวยวิธี Promax ไดจํานวนมิติ 11 มิติ 

16) กําหนดคาความสัมพันธระหวางภาพกับแกนมิติหรือ Factor Loading 3.5  เปนข้ันตํ่า
ในการพิจารณาภาพแตละมิติ และเลือกพิจารณาเฉพาะมิติท่ีมีภาพอยางนอย 3 ภาพ 

17) ในแตละมิติพิจารณาลักษณะรวมทางกายภาพของภาพตางๆ ในมิตินั้น และต้ังเปนช่ือ
มิติ 

18) นําคําบรรยายภาพของแตละภาพในแตละมิติมารวมกันตามประเด็นและหมวด และใช
เฉพาะคําบรรยายท่ีมีความถ่ีมากกวา รอยละ 3.5 ของคําบรรยายท้ังหมดในแตละมิติ มา
พิจารณาเปนส่ิงท่ีประชาชนรับรูและบรรยายออกมาจากการดูชุดภาพในมิตินั้น 
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19) นําลักษณะรวมทางกายภาพท่ีสังเกตไดมาพิจารณาเปนลักษณะท่ีประชาชนรับรู 
รวมกับส่ิงท่ีประชาชนบรรยายตอชุดภาพในมิตินั้นๆ (ขอ 17) 

20) พิจารณาเฉพาะเร่ืองรูปแบบอาคาร (Style) ท่ีประชาชนรับรู และลักษณะทางกายภาพท่ี
ทําใหเกิดการรับรูเร่ืองรูปแบบอาคารนั้นๆ จากส่ิงท่ีประชาชนรับรูในแตละมิติ 

21) พิจารณารูปแบบอาคาร (Style) ท่ีเปนแบบพื้นถ่ินท่ีประชาชนรับรู 
22) เปรียบเทียบความช่ืนชอบตอรูปแบบอาคารตางๆ ท่ีประชาชนรับรู 
23) สรางคําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพบนอาคารตึกแถวเพ่ือใหประชาชนรับรู

วาเปนรูปแบบพ้ืนถ่ิน 
24) สรางคําแนะนําในการปรับปรุงเทศบัญญัติโดยพิจารณาขอบังคับของเทศบัญญัติเดิม

เปรียบเทียบและปรับใหใกลเคียงกับคําแนะนําในการใชลักษณะทางกายภาพบนอาคาร
ตึกแถวเพื่อใหประชาชนรับรูวาเปนรูปแบบพ้ืนถ่ิน  

 
4.3 ผลเบื้องตนจากการศึกษา 
  จากขอมูลการบรรยายภาพและขอมูลคาน้ําหนกความชื่นชอบสามารถสรุปผลเบ้ืองตนจาก
ของมูลท้ังสองสวนไดดังนี้ 4.3.1) เบ้ืองตนจากขอมูลคาน้ําหนักความชื่นชอบ และ 4.3.2) ผล
เบ้ืองตนจากขอมูลคําบรรยายภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.3.1 ผลเบื้องตนจากขอมูลคาน้ําหนักความชื่นชอบ 
  จากขอมูลคาน้ําหนักความช่ืนชอบไดใชการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ในการตรวจสอบขอมูลในเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบตอภาพชุดท่ีใช
ในโดยพิจารณาจากคาเฉล่ียความช่ืนชอบ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตอภาพแตละภาพเปนหลัก ดัง
ขอมูลในตาราง 4-3 สถิติเชิงพรรณนาของขอมูลคาน้ําหนักความชื่นชอบ 
  จากตารางจะเห็นวาภาพท่ีไดคาเฉลี่ยความช่ืนชอบสูงสุด (ช่ือภาพ 09) ไดคาเฉลี่ยความชื่น
ชอบ 3.86 ในขณะท่ีภาพท่ีไดคาเฉล่ียความชื่นชอบต่ําสุด (ช่ือภาพ 14) ไดคาเฉล่ียความชื่นชอบ 1.79 
ซ่ึงมีคาความตางของคาน้ําหนักประมาณ 2 เม่ือพิจารณาวาคาความตางสูงท่ีสุดท่ีเปนไปไดของคา
น้ําหนักเทากับ 4 (จากคาน้ําหนักสูงสุด 5 และคาน้ําหนักตํ่าสุด 1) จึงถือวาคาเฉล่ียสูงสุดและตํ่าสุด
ไมหางกันมากนัก และคาน้ําหนักสูงท่ีสุดก็ไมสูงมาก (ไมถึง 4 จากลําดับสูงท่ีสุดท่ีเปนไปได 5) 
นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียเรียงตามลําดับจะเห็นวาคาเฉล่ียของแตละภาพตามลําดับมีคาท่ี
ใกลเคียงกัน ไมแตกตางกันมากโดยตางกันในแตละลําดับไมเกิน 0.30  
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ตาราง 4-3 สถิติเชิงพรรณนาของขอมูลคาน้ําหนกัความชื่นชอบ 
หมายเลขภาพ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  หมายเลขภาพ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

09 3.86 0.94  28 2.87 1.11 
18 3.79 0.94  50 2.86 1.05 
01 3.57 1.23  40 2.85 1.13 
41 3.50 1.08  16 2.82 1.05 
42 3.50 1.08  36 2.80 0.98 
03 3.49 1.03  24 2.79 1.05 
05 3.47 1.07  19 2.76 1.25 
22 3.45 1.04  53 2.75 1.02 
35 3.43 1.04  12 2.74 1.04 
49 3.39 1.00  23 2.73 0.88 
51 3.34 1.17  11 2.66 0.95 
34 3.33 1.07  02 2.65 1.19 
43 3.33 0.99  13 2.59 1.04 
06 3.28 1.05  25 2.56 0.93 
26 3.18 1.01  38 2.53 0.94 
37 3.10 1.02  52 2.48 0.94 
08 3.10 1.08  29 2.48 0.93 
56 3.09 1.16  21 2.41 1.11 
54 3.06 0.97  27 2.38 0.93 
45 3.05 1.04  39 2.36 0.86 
47 3.04 1.07  20 2.31 0.96 
07 3.02 1.17  15 2.28 0.98 
10 3.00 1.03  32 2.16 0.94 
04 2.99 1.12  30 2.15 0.94 
55 2.97 1.04  31 2.13 0.93 
17 2.95 1.02  33 2.12 1.01 
44 2.92 1.07  48 1.99 0.98 
46 2.91 1.07  14 1.79 0.81 

หมายเหต ุ การลําดับขอมูลเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากคาเฉล่ียสูงท่ีสุดจนถึงตํ่าท่ีสุด 
 
  นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละภาพจะเห็นวามีคาต้ังแต 0.81 (ช่ือ
ภาพ 14) ไปจนถึง 1.25 (ช่ือภาพ 19) ซ่ึงไมถือวามีความเบ่ียงเบนมากนัก แสดงวาการใหคาน้ําหนัก
ในแตละภาพประชาชนใหคาน้ําหนักไมแตกตางกันมาก 
  สรุปผลเบ้ืองตนไดจากการวิเคราะหขอมูลคาน้ําหนักความช่ืนชอบดวยสถิติเชิงพรรณา 
พบวาประชาชนใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบในแตละภาพไมแตกตางกันอยางชัดเจนพิจารณาจาก
คาเฉล่ียความชื่นชอบสูงสุดและต่ําสุด และการใหคาน้ําหนักตอภาพแตละภาพพบวาประชาชนใหคา
น้ําหนักใกลเคียงกันไมแตกตางจากกันมากซ่ึงพิจารณาจากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดและต่ําสุด
เชนกัน 
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4.3.2 ผลเบื้องตนจากขอมูลคําบรรยายภาพ 
  จากขอมูลคําบรรยายภาพไดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู
ของคําบรรยายท้ังหมด กอนจะพิจารณารวมกับผลจากการวิเคราะหปจจัยตอไป การจัดหมวดหมูคํา
บรรยายนี้จะใชอธิบายการรับรูของประชาชนตอภาพท่ีไดรับการจัดเขาเปนมิติ (จากการวิเคราะห
ปจจัย) ท้ังหมด ไมใชภาพมิติใดมิติหนึ่งโดยเฉพาะ จึงนับไดวาเปนการรับรูของประชาชนตอตึกแถว
โดยท่ัวไป โดยสามารถอธิบายส่ิงท่ีประชาชนจะรับรูหากไดเห็นตึกแถวหรือภาพตึกแถว และ
สามารถเปรียบเทียบไดวาประเด็นไดท่ีประชาชนรับรูมากหรือนอยกวากันจากความถ่ีในแตละ
ประเด็น 
  ในการจัดหมวดหมูคําบรรยายนี้ไดรวมคําบรรยายเดียวกันไวดวยกันและนับความถ่ีของคํา
บรรยายนั้น คําบรรยายท่ีมีความถ่ีต่ํากวา 3 คร้ัง (หรือมีคําบรรยายในประเด็นนั้นๆ จากผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนไมถึง 3 คน) จะไมนํามาพิจารณา เพราะส่ิงท่ีรับรูไดนาจะมาจากการที่มีคนรับรู
อยางนอย 3 คน จึงจะไมถือวาเปนเพียงเหตุบังเอิญ พบวามีคําบรรยายท่ีมีความถ่ีซํ้ากันไมนอยกวา 3 
คํา เปนจํานวนมาก การรวมคําบรรยายในประเด็นใกลเคียงกันไวดวยกัน เชน คําบรรยายวา ทันสมัย 
กับสมัยใหม  เปนตน รวมท้ังจัดประเด็นในการบรรยายท่ีใกลเคียงกันไวดวยกันเปนหมวด เชน ใน
ประเด็น วัสดุ และ สี สามารถจัดรวมกันอยูในหมวดกายภาพท่ีปรากฏได ท้ังนี้สามารถจัดคําบรรยาย
ท้ังหมด ได 5 หมวดหลักๆ โดยเรียงตามหมวดท่ีมีความถ่ีของคําบรรยายในหมวดจากมากไปหานอย 
ไดแก 1) หมวดกายภาพท่ีปรากฏ 2) หมวดการตัดสินความเห็น 3) หมวดสภาพทางกายภาพ 4) 
หมวดการใชสอย และ 5) หมวดบรรยากาศ ในแตละหมวดจึงประกอบข้ึนจากประเด็นในคําบรรยาย
หลากหลายประเด็น ในบางประเด็นก็มีประเด็นยอยซ่ึงเกิดจากการรวมรวมคําบรรยายท่ีมีประเด็น
ใกลเคียงกันไวดวยกันดังกลาว 
  จากการจัดลําดับหมวดคําบรรยายภาพตามความถ่ีของคําบรรยายท่ีรวมกันในแตละหมวด 
จึงกลาวไดวา ประชาชนรับรูตึกแถวและแสดงความเห็นโดยรวมใน 5 หมวดหลัก และรับรูในหมวด
กายภาพที่ปรากฏของภาพมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะในหมวดน้ีมีจํานวนประเด็นท่ีประชาชนรับรูมาก
ท่ีสุด มีความคิดเห็นตามหมวดการตัดสินความเห็นรองลงมา ซ่ึงเปนเพราะธรรมชาติของมนุษยท่ี
มักจะประเมินส่ิงตางๆ อยูเสมอ รับรูหมวดสภาพ หมวดการใชสอย และหมวดบรรยากาศ ลดหล่ัน
กันมาตามลําดับ และคําบรรยายท่ีจัดรวบรวมในแตละหมวด จะชวยอธิบายไดวาประชาชนรับรู
ตึกแถวในแงมุมใดบาง ดังมีรายละเอียดแสดงใน ตาราง 4-2 การจัดคําบรรยายเปนประเด็นในหมวด
กายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) ตาราง 4-3 การจัดคําบรรยายเปนประเด็นในหมวดการ
ตัดสินความเห็น (Judgments) ตาราง 4-4 การจัดคําบรรยายเปนประเด็นในหมวดสภาพทางกายภาพ 
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  สําหรับประเด็นตางๆ ท่ีเกิดจากการรวมคําบรรยายใกลเคียงกันเขาดวยกัน เม่ือพิจารณารวม
ไปถึงความถ่ีของคําบรรยายท่ีถูกจัดรวมไวในแตละประเด็นก็สามารถเปรียบเทียบส่ิงท่ีประชาชน
รับรูของแตละประเด็นไดวา ประเด็นใดท่ีประชาชนรับรูมาก ประเด็นใดท่ีประชาชนรับรูนอย แต
การพิจารณาจากลําดับของปริมาณความถ่ีของคําบรรยายนี้จะเปรียบเทียบไดในข้ันท่ีรวมคําบรรยาย
มาเปนประเด็นเทานั้น ไมสามารถเปรียบเทียบคําบรรยายยอยๆ ของแตละประเด็นได ยกตัวอยาง ใน
ประเด็นองคประกอบอ่ืนโดยรอบ มีคําบรรยายวา รถ และคําบรรยายวา ทองฟา และคําบรรยายวารถ 
มีความถ่ีมากกวาคําบรรยายวาทองฟา ก็ไมอาจกลาวไดวา ประชาชนรับรูเร่ืองรถมากกวาทองฟาใน
ชุดภาพทั้งหมด หรือตออาคารตึกแถวท้ังหมด ท้ังนี้เพราะความถ่ีจากคําบรรยายนั้นๆ อาจมาจากการ
บรรยายเพียงภาพใดภาพหนึ่งหรือภาพเพียงไมกี่ภาพ เชน อาจมีภาพท่ีมีคําบรรยายวารถเพียง 2-3 
ภาพ ก็ไดซ่ึงเปนสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนภาพท้ังหมด ซ่ึงไมควรจะเปนคําบรรยายท่ีเปน
ตัวแทนของกลุมภาพท้ังหมดได ซ่ึงแตกตางจากการพิจารณาเปรียบเทียบความถ่ีของประเด็นกับ
ประเด็นซ่ึงยอมเกิดจากคําบรรยายท่ีหลากหลายจากภาพหลายๆ ภาพในกลุมภาพท้ังหมด จึงนาจะใช
อธิบายการรับรูของประชาชนตอกลุมภาพได สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบประเด็นนี้จะกลาวถึง
แยกเปนหมวดๆ ไป ดังนี้ 
 
หมวดกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) 
  ในหมวดนี้มีประเด็นจากคําบรรยายที่จัดไว 7  ประเด็นหลัก เรียงลําดับตามความถ่ีของคํา
บรรยายในแตละประเด็น ไดแก 1) รูปแบบอาคาร( Style) 2) การจัดองคประกอบ (Organization) 
และ 3) เนื้อหา (Content) 4) ลักษณะอาคาร 5) มิติของอาคาร 6) สี และ 7) วัสดุ วัสดุ จึงกลาวไดวา 
ประชาชนรับรูรูปแบบอาคารในการมองภาพตึกแถวมากกวากายภาพอื่นๆ ในหมวดกายภาพ มี
รายละเอียดของคําบรรยายท่ีถูกจัดรวมไวในแตละประด็นดังตาราง 4-4 การจัดคําบรรยายเปน
ประเด็นในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) 
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ตาราง 4-4 การจัดคําบรรยายเปนประเดน็ในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) 
หมวด ประเด็น ประเด็นยอย คําบรรยายที่ไดรับ 

รูปแบบอาคาร  (Style) ยุคสมัย สมัยใหม/ ทันสมัย/ รูปแบบใหม/ ปจจุบัน 
  โบราณ/ รูปแบบเกา/ บรรยากาศเกาๆ 
  รวมสมัย/ ใหมผสมเกา 

กายภาพที่
ปรากฏ
(Physical 
Appearance)     คลาสสิค/ Classic 
  พื้นที่/ พื้นถิ่น เชียงใหม/ ลานนา/ ภาคเหนือ/ พื้นถิ่น 
   ไทย 
   จีน 
   ตะวันตก/ ยุโรป/ ฝร่ัง 
   ประยุกต/ ผสมผสาน/ ดัดแปลง 
   ชนบท/ นอกเมือง/ บานนอก/ Country 
  ลักษณะความเรียบงาย เรียบงาย 
  ฐานะ ชาวบาน 
  การประเมิน ลาสมัย/ ไมเจริญ/ ไมพัฒนา 
   ควรอนุรักษ 
      เจริญ/ พัฒนา 
      ทันสมัยไป 
 การจัดองคประกอบ ความเปนระเบยีบ เปนระเบียบ/ เรียบรอย/ ไมรก 
 (Organization)  ไมเปนระเบียบ/ เกะกะ/ รก/ รุงรัง/ วุนวาย 
  การบดบัง ขวาง/ บัง 
  ลักษณะท่ีวาง แออัด/ แนน/ ติดกันมากไป 
   โลง/ วางเปลา 
      ไมโลง 
 เนื้อหา (Content) องคประกอบอาคาร เสา 
   หลังคา 
   หนาจั่ว 
   ประตู 
   หนาตาง 
   เหล็กดัด 
   ระเบียง 
   โครงสราง 
   ลวดลาย การตกแตง รายละเอียด 
  ประตูบานเฟยม 
  

ลักษณะเฉพาะของ
องคประกอบ การตกแตงดวยลายฉลุ 

  ตนไม/ ธรรมชาติ/ ไมประดับ 
  

องคประกอบอื่น
โดยรอบ สายไฟฟา 

   ปาย 
   รถ 
   ที่จอดรถ 
   วิว/ ทิวทัศน/ ทัศนยีภาพ 
   ทองฟา/ อากาศ 
      เสาไฟ 
      การจราจร 
    การประเมิน การจราจรติดขัด 
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ตาราง 4-4 การจัดคําบรรยายเปนประเดน็ในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) (ตอ) 
หมวด ประเด็น ประเด็นยอย คําบรรยายที่ไดรับ 

มิติของอาคาร ขนาด ใหญ 
  เล็ก/ กะทัดรัด 
 ความสูง สูง 

กายภาพท่ี
ปรากฏ(Physical 
Appearance) 

  ไมสูงเทาไหร 
(ตอ)   เต้ีย ตํ่า 
  ความกวาง กวาง/ พื้นที่เยอะ 
   แคบ/ คับแคบ/ สถานท่ีจํากัด 
  จํานวนช้ันอาคาร ชั้นเดียว 
   สองชั้น 
   มากกวาสองช้ัน/ 3 ชั้น 
      มากกวา1 ชั้น 
  การประเมิน เต้ียเกิน/ ตํ่าไป 
   สูงไป 
      เล็กไป 
 สี ระบุสี มีสี/ สีสัน 
   สีเขียว 

  สีขาว 
  สีฟา 
  สีวัสดุ 

 
 

 ลักษณะสี สดใส/ ฉูดฉาด 
   ทืม ไมสดใส/ จืด/ ซีด 
   สีมืด 
      สีสบายตา 
      สีสะดุดตา 
  การประเมิน สีไมสวย/ สีไมเหมาะ/ ควรเปลีย่นส ี
   สีสวย/ สีดูดี/ สเีหมาะ 
 วัสดุ ระบุวัสดุ ไม 
   คร่ึงปูนคร่ึงไม 
   ปูน/ คอนกรีต 
   กระจก 
   กระเบ้ือง 

หมายเหตุ  การลําดับคําบรรยาย ประเด็น และประเด็นยอย เปนไปตามลําดับของความถ่ีของคํา
บรรยายในแตละคําบรรยาย แตละประเด็น และแตละประเด็นยอยตามลําดับ โดยความถ่ีมากจะอยูใน

 
หมวดการตัดสินความเหน็ (Judgments) 
ในหมวดนี้มีประเด็นจากคําบรรยายท่ีจัดไว 9 ประเด็น เรียงลําดับตามความถ่ีของคําบรรยายในแตละ
ประเด็น ไดแก 1) ความงาม 2) ความแปลก 3)  ความเหมาะสม 4) เสนห 5) ความช่ืนชอบ 6) ความ
กลมกลืน 7) ความนาสนใจ 8) ความสําเร็จของธุรกิจ และ 9) คุณคา จึงกลาวไดวา ประชาชนรับรู
อาคารตึกแถวและแสดงความเห็นเร่ืองความงามในการมองภาพตึกแถวมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ ในหมวด
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ตาราง 4-5 การจัดคําบรรยายเปนประเดน็ในหมวดการตัดสินความเห็น (Judgments) 
หมวด ประเด็น ประเด็นยอย คําบรรยายที่ไดรับ 

ความงาม  สวย/ ดูดี/ นารัก/ เก 
  ไมสวย/ ดูไมด/ี ไมเก 

การตัดสิน
ความเห็น 
(Judgments) ความแปลก  เฉยๆ/ ธรรมดา/ นาเบ่ือ/ งั้นๆ/ ไมแปลกตา 
   มีเอกลักษณ/ สรางสรรค 
   แปลก/ แปลกตา 
     มีศิลป/ ศิลปะ/ อารตติส 
     มีสไตล 
   ไมมีจุดเดน/ ไมมีอะไร/ ไมมีจุดสนใจ 
   ไมมีเอกลักษณ/ ไมมีคอนเซปท 
 ความเหมาะสม  ดี/ ใชได/ OK/ พอด/ี เหมาะสม 
   ปานกลาง/ ก็ดี/ พอใช 
   แย/ ไมดี/ ไมเหมาะสม/ ใชไมได 
 เสนห  นาอยู/ นาเขา/ บรรยากาศดี/ มีเสนห 
   ไมนาอยู/ ไมนาเขา/ ไมดึงดูดใจ 
 ความชื่นชอบ  ไมชอบ 
   ชอบ 
 ความกลมกลืน/ เขากัน ตัวอาคาร ไมเขากัน 
  กับสภาพแวดลอม ไมกลมกลืน/ ไมเขากับอาคารรอบขาง/ ขัดกับ

สภาพแวดลอม 
   กลมกลืน 
   เขากับเมืองเชียงใหม 
  ขนาดของธุรกิจ เหมาะกับการคาขนาดเล็กๆ 
 ความนาสนใจ  นาสนใจ 
   ไมนาสนใจ 
 ความสําเร็จของธุรกิจ   ขายดี ขายคลอง กิจการดี 
 คุณคา  มีคา/ มีคุณคา/ ทรงคุณคา 

หมายเหตุ การลําดับคําบรรยาย ประเด็น และประเด็นยอย เปนไปตามลําดับของความถ่ีของคํา
บรรยายในแตละคําบรรยาย แตละประเด็น และแตละประเด็นยอยตามลําดับ โดย
ความถ่ีมากจะอยูในลําดับแรก และความถ่ีนอยจะอยูในลําดับทาย 

 
หมวดสภาพทางกายภาพ (Physical Condition) 
ในหมวดนี้มีประเด็นจากคําบรรยายท่ีจัดไว 2 ประเด็น เรียงลําดับตามความถ่ีของคําบรรยายในแตละ
ประเด็น ไดแก 1) สภาพอาคาร (Building Condition) และ 2) สภาพแวดลอม (Environmental 
Condition) กลาวไดวา ประชาชนรับรูเร่ือง สภาพอาคารมากกวาสภาพแวดลอมของอาคาร โดยมี
รายละเอียดของคําบรรยายท่ีถูกจัดรวมไวในแตละประด็นดังตาราง 4-6 การจัดคําบรรยายเปน
ประเด็นในหมวดสภาพทางกายภาพ (Physical Condition) 
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ตาราง 4-6 การจัดคําบรรยายเปนประเดน็ในหมวดสภาพทางกายภาพ (Physical Condition) 
หมวด ประเด็น ประเด็นยอย คําบรรยายที่ไดรับ 

สภาพอาคาร  อาย ุ เกา 
(Building condition)  ใหม 
 การบํารุงรักษา โทรม/ ขาดการปรับปรุง/ ควรปรับปรุง ดูแล 

สภาพทาง
กายภาพ 
(Physical 
Condition)   มีการปรับปรุง/ มีการอนุรักษ 
   แข็งแรง 
   ไมแข็งแรง/ กลัวพัง 
      สรางไมเสร็จ 
  ความสะอาด สะอาด 
   สกปรก/ ไมสะอาด 
  การประเมิน เกาไป 
   ควรทาสี 
   โทรมเกิน/ โทรมไป/  ควรทุบทิ้ง 
  ความปลอดภัย กลัวไฟไหม/ กลัวเวลาไฟไหม 
 สภาพแวดลอมในอาคาร อุณหภูมิ รอน 
 (Environmental Condition)  เย็น/ เย็นสบาย 
  แสง/ ความสวาง มืด/ ควรเพิ่มแสงสวาง/ ทึบแสง 
   สวาง 

หมายเหตุ การลําดับคําบรรยาย ประเด็น และประเด็นยอย เปนไปตามลําดับของความถ่ีของคํา
บรรยายในแตละคําบรรยาย แตละประเด็น และแตละประเด็นยอยตามลําดับ โดย

 
หมวดการใชสอย (Function) 
ในหมวดนี้มีประเด็นจากคําบรรยายท่ีจัดไว 4 ประเด็น เรียงลําดับตามความถ่ีของคําบรรยายในแตละ
ประเด็น ไดแก 1) การใชสอยอาคาร 2) ประเภทเฉพาะของอาคาร 3) ทําเลท่ีตั้ง และ 4) การจัดพื้นท่ี
ใชสอย จึงกลาวไดวา ประชาชนรับรูการใชสอยอาคารในการมองภาพตึกแถวมากกวาการรับรูเร่ือง
ประเภทเฉพาะของอาคาร หรือทําเลที่ตั้ง หรือการจัดพื้นท่ีใชสอย โดยมีรายละเอียดของคําบรรยายท่ี
ถูกจัดรวมไวในแตละประด็นดังตาราง 4-7 การจัดคําบรรยายเปนประเด็นในหมวดการใชสอย 
(Function) 
 
ตาราง 4-7 การจัดคําบรรยายเปนประเดน็ในหมวดการใชสอย (Function) 
หมวด ประเด็น ประเด็นยอย คําบรรยายที่ไดรับ 

การใชสอยอาคาร รานคา รานคา/ พาณิชย การใชสอย 
(Function)   รานขายของชํา 
   รานขายของเกา 
  อาคารพาอาศัย บาน (สวนตัว) 
   หอพัก 
  ไมใชรานคา รานอาหาร 
   โบสถ/ ศาลเจา/ โรงทาน (อาคารทางศาสนา) 
   สํานักงาน 
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ตาราง 4-7 การจัดคําบรรยายเปนประเดน็ในหมวดการใชสอย (Function) (ตอ) 
หมวด ประเด็น ประเด็นยอย คําบรรยายที่ไดรับ 

 การประเมิน เหมาะกับธุรกิจ/ นาซื้อ/ ดึงดูดลูกคา การใชสอย 
(Function)   เหมาะกับการเปนที่พักอาศัย 
   ไมเหมาะสําหรับทําธุรกิจ/ ขายของ 
  ก่ึงพาณิชยก่ึงพักอาศัย  ก่ึงพาณิชยก่ึงพักอาศัย 
 ประเภทเฉพาะของอาคาร  ตึก 
   ตึกแถว/ หองแถว 
 ทําเลที่ต้ัง การประเมิน ทําเลที่ต้ังดี สะดวก 
   ทําเลที่ต้ังไมดี 
  อางอิงจากถนน ติดถนน 
  อางอิงจากสถานท่ี/ ยาน ยานการคา/ ตลาด 
   การจัดพื้นที่ใชสอย  ไมมีที่จอดรถ/ หาที่จอดรถยาก 
   เปนสัดเปนสวน 
   ไมเปนสัดเปนสวน 
     จอดรถได/ มีที่จอดรถ 
     ใชเนื้อที่คุมคา 

หมายเหตุ การลําดับคําบรรยาย ประเด็น และประเด็นยอย เปนไปตามลําดับของความถ่ีของคํา
บรรยายในแตละคําบรรยาย แตละประเด็น และแตละประเด็นยอยตามลําดับ โดย

 
หมวดบรรยากาศ  (Atmosphere) 
ในหมวดนี้มีคําบรรยายเรียงลําดับตามความถ่ี ไดแก 1) ความอึดอัด 2) ความรมร่ืน 3) ความสบายตา 
4) ความเงียบสงบ และ 5) ความโดดเดน เดน จึงกลาวไดวา ประชาชนรับรูความอึดอัดในการมอง
ภาพตึกแถวมากกวาบรรยากาศอ่ืนๆ ในหมวดบรรยากาศ โดยมีรายละเอียดของคําบรรยายท่ีถูกจัด
รวมไวในหมวดดังตาราง 4-8 การจัดคําบรรยายในหมวดบรรยากาศ (Atmosphere) 
 
ตาราง 4-8 การจัดคําบรรยายในหมวดบรรยากาศ (Atmosphere) 
หมวด ประเด็น ประเด็นยอย คําบรรยายที่ไดรับ 

  อึดอัด บรรยากาศ 
(Atmosphere)   รมร่ืน/ รมเย็น 
   สบายตา/ เย็นตา/ โปรงตา/ เพลินตา 
   สงบ/ เงียบ/ ราง 
   โดดเดน/ ดึงดูดสายตา/ สะดุดตา 

หมายเหตุ  การลําดับคําบรรยาย ประเด็น และประเด็นยอย เปนไปตามลําดับของความถ่ีของคํา
บรรยายในแตละคําบรรยาย แตละประเด็น และแตละประเด็นยอยตามลําดับ โดยความถ่ีมากจะอยูใน
ลําดับแรก และความถ่ีนอยจะอยูในลําดับทาย 



   99 

สรุปไดวา จากขอมูลคําบรรยายภาพเมื่อนํามาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ทําใหไดผลในเบ้ืองตนเปนขอสรุปการรับรูของประชาชนตออาคารตึกแถวในภาพรวม
คราวๆ ดังนี้ 

1) ประชาชนรับรูตึกแถวใน 5 หมวด ไดแก หมวดกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Appearance) 
หมวดการตัดสินความเห็น (Judgment) หมวดสภาพ (Condition) หมวดการใชสอย 
(Function) และ หมวดบรรยากาศ (Atmosphere) และมีแนวโนมจะรับรูกายภาพท่ี
ปรากฏมากกวาหมวดอ่ืนๆ 

2) ในหมวดกายภาพท่ีปรากฏ ประชาชนรับรูตึกแถวในประเด็นรูปแบบอาคาร (Style) 
มากกวาประเด็นอื่น 

3) ในหมวดการตัดสินความเห็น (Judgment) ประชาชนรับรูตึกแถวและแสดงความเห็นใน
ประเด็นความงามมากกวาประเด็นอ่ืน 

4) ในหมวดสภาพทางกายภาพ (Physical Condition) ประชาชนรับรูตึกแถวในประเด็น
สภาพอาคารมากกวาประเด็นอ่ืน 

5) ในหมวดการใชสอย (Function) ประชาชนรับรูตึกแถวในประเด็นการใชสอยอาคาร 
(Building Function) มากกวาประเด็นอ่ืน 

6) ในหมวดบรรยากาศ (Atmosphere) ประชาชนรับรูตึกแถวในเร่ืองความอึดอัดมากท่ีสุด 
7) แมวาจะมีคําบรรยายท่ีเกี่ยวกับการประเมินในหมวดการตัดสินความเห็นแลว ในหมวด

อ่ืนๆ ไดแก หมวดกายภาพท่ีปรากฏ หมวดสภาพอาคาร หมวดการใชสอย ก็มีคําบรรยาย
ท่ีเกี่ยวกับการประเมินอยูดวย ดังนั้น การประเมินจึงเปนประเด็นสําคัญท่ีประชาชนรับ
รูอยูเสมอในตึกแถว 

 
  จากขอมูลคําบรรยายภาพ และขอมูลคาน้ําหนักความช่ืนชอบ เม่ือนํามาพิจารณาในเบ้ืองตน 
ทําใหไดขอสรุปบางประการในการศึกษานี้ โดยผลเบื้องตนจากขอมูลคําบรรยายภาพทําใหได
ขอสรุปเกี่ยวกับการรับรูของประชาชนตอตึกแถวในภาพรวม และขอมูลคาน้ําหนักความช่ืนชอบได
ใหขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใหคาน้ําหนักความช่ืนชอบของประชาชนตอภาพชุดภาพท่ีใชใน
การศึกษา 
 


