
บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
เมืองเป็นสถานท่ีตั้งถ่ินฐานของสังคมท่ีประกอบไปดว้ยปัจเจกชนท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ นายทุน พ่อคา้ ผูอ้ยู่อาศยั สถาปนิก1 อยู่ร่วมกนัเป็นสังคมท่ีมีวฒันธรรมเป็นแบบ
แผนในการด าเนินชีวิต วฒันธรรมน้ีได้ถูกสะทอ้นออกมาทางรูปแบบส่ิงแวดล้อมกายภาพ2 ท่ี
ปรากฏเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ของเมือง ในเมืองท่ีมีการอยูอ่าศยัใชส้อยมาเป็นระยะเวลายาวนานก็
อาจจะปรากฏองค์ประกอบเดิม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมและมีความส าคญั
เก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ของเมือง เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน เป็นตน้ พื้นท่ีของเมืองท่ีมี  
องคป์ระกอบเดิมจ านวนมากจึงมกัถูกจดัเป็นพื้นท่ีอนุรักษเ์พื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม อยา่งไรก็ตาม 
เมืองท่ีมีการอยู่อาศยัย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา จนเกิดเป็นลกัษณะทางกายภาพใน
ปัจจุบนั ท่ีองค์ประกอบเดิมของเมืองอยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางกายภาพขององค์ประกอบ
ใหม่ท าใหเ้มืองมีลกัษณะทางกายภาพท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

เมืองท่ีมีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีหลากหลายน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้และจดจ าของ
ปัจเจกท่ีมีต่อองคป์ระกอบเดิมของเมืองเม่ือปัจเจกไดเ้ขา้ไปมีประสบการณ์ในพื้นท่ีจริง ดงัเช่นการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีถนนราชด าเนิน ภายในกรอบส่ีเหล่ียมคูเมืองของจงัหวดั
เชียงใหม่ อนัเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีจุดเร่ิมตน้ในการสร้าง
เมืองเชียงใหม่ท่ีมีอายยุาวนานมากกวา่ 700 ปี3  

เม่ือเร่ิมสร้างเมืองนั้น อิทธิพลความเช่ือตาม ทกัษาเมือง ไดถู้กใช้เป็นแบบแผนในการสร้าง
เมือง4 จากความเช่ือดงักล่าวท าให้เกิดองค์ประกอบต่างๆ    ของเมือง ประตูท่าแพซ่ึงอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของเมือง ถือเป็นทิศมูลเมือง เปรียบเสมือนเป็นหนา้เมืองท่ีหนัออกสู่ล าน ้ าปิงเหมาะกบั

                                                           
1 ก ำธร กลุชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร-การติดตามหาค าตอบในรอบ 40ปี,  โรงพมิพม์หำวทิยำลยัศิลปำกร วทิยำเขต
พระรำชวงัสนำมจนัทร์, นครปฐม,  2545, หนำ้ 1. 
2 วมิลสิทธ์ิ หรยำงกรู, พฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม,  ส ำนกัพมิพแ์ห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, กรุงเทพฯ,  2541. หนำ้ 4. 
3 คณะกรรมกำรตรวจสอบและสืบคน้ดวงเมืองนพบุรีศรีนครพงิคเ์ชียงใหม่, จดหมายเหตุการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองนพ
บุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่, (เชียงใหม่ ส.ทรัพยก์ำรพมิพ ์: เชียงใหม่, 2537), หนำ้ 10. 
4 สมโชติ อ๋องสกลุ, ผงัเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิต อดีตและอนาคต : 700 ปี สถาปัตยกรรมล้านนาสู่
อนาคต, หนำ้ 3. 
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การคมนาคมและท าการค้า5 ในระยะแรกเมืองจึงมีพื้นท่ีตลาดอยู่บริเวณลานหน้าวดัพระสิงห์
วรมหาวิหารเร่ือยมาจนถึงบริเวณส่ีแยกกลางเวียง ท าให้เกิดแกนของการสัญจรจากประตูท่าแพไป
จรดพื้นท่ีตลาดหนา้วดัพระสิงห์วรมาวหิาร หรือจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกของเมือง และ
มีความส าคญัยิ่งข้ึน ในปลายรัชสมยัพระเจา้ตากสิน ท่ีได้มีการคา้โดยใช้เส้นทางล าน ้ าปิงในการ
คมนาคมเป็นส าคญั6 จนกลายเป็นเส้นทางหลกัเขา้สู่เมือง  ซ่ึงก็คือพื้นท่ีถนนราชด าเนินในปัจจุบนั 
จากขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่ ถนนราชด าเนินเป็นผลมาจากระบบความเช่ือจนกลายเป็นเส้นทางสัญจร
ท่ีคงอยูก่บัเมืองมาแต่เม่ือคร้ังในอดีตจนมาถึงปัจจุบนั 

ในปัจจุบนั พื้นท่ีถนนราชด าเนินก็ยงัคงเป็นพื้นท่ีส าคญัภายในกรอบส่ีเหล่ียมคูเมืองเน่ืองจาก
ตลอดระยะทาง 1.4 กิโลเมตร นบัตั้งแต่ประตูท่าแพจนถึงวดัพระสิงห์วรมาวิหารนั้น ประกอบไป
ดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ของเมืองท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย เช่น วดัพนัอน้ วดัพนัเตา  คุม้เจา้
บุรียรั์ตน์(มหาอินทร์) หอพระยามงัราย ศาลาธนารักษ ์เป็นตน้ การเป็นเส้นทางสัญจรหลกัของพื้นท่ี
ภายในกรอบส่ีเหล่ียมคูเมือง7 การเป็นพื้นท่ีประกอบกิจกรรมวฒันธรรมนนัทนาการระดบัเมืองท่ี
ส าคญั8 เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน เส้นทางขบวนแห่งานประเพณีต่างๆ เป็นตน้ ประกอบกบัแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) มีนโยบายการท าให้เมือง
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศยัและน่าท่องเท่ียว ซ่ึงให้ความสนใจส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าและศิลปะดั้งเดิมมาเป็นตวัน าในการพฒันา พื้นท่ีถนนราช
ด าเนิน จึงนบัเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตกรอบส่ีเหล่ียม
คูเมืองของจงัหวดัเชียงใหม่  

พื้นท่ีถนนราชด าเนินในปัจจุบนันั้นเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ในด้านผงัเมือง ตามประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 78 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 ให้พื้นท่ีภายในบริเวณคูเมืองเป็นพื้นท่ีประเภทอนุรักษ์เพื่อ
ส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมไทย ถูกจดัเป็นพื้นท่ีเขตสีน ้ าตาลอ่อน จากการก าหนดพื้นท่ีของ
ผงัเมืองได้มีการออกกฎหมายเฉพาะพื้นท่ีโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบญัญติัเทศบาลนคร

                                                           
5 สมโชติ อ๋องสกลุ, ผงัเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิต อดีตและอนาคต : 700 ปี สถาปัตยกรรมล้านนาสู่
อนาคต, หนำ้ 3. 
6 ทวศีกัด์ิ เกียรติวรีะศกัด์ิ, การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดผงัเมืองเก่า เมืองเชียงใหม่และสุโขทัย : ฮอมภมิู 1 รวบรวมความรู้
ภมิูปัญญาวิถีไทย, (โรงพมิพพ์งษส์วสัด์ิ : เชียงใหม่, 2547), หนำ้ 77-94. 
7 สถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรมเพือ่พฒันำชนบท มหำวทิยำลยัมหิดล, โครงการจัดท าแผนการจัดการและอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่, หนำ้ 154. 
8 กรุณำ รักษวณิ, การศึกษาท่ีโล่งว่างสาธารณะในเมืองเชียงใหม่เพ่ือการประกอบกิจกรรมนันทนาการระดับเมือง, หนำ้ 56. 
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เชียงใหม่ พ.ศ. 2531 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2533 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและการควบคุมความสูง เพื่อควบคุมให้มีลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคลอ้งกบัการเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางกายภาพต่างๆ   
โดยเฉพาะจากการท ากิจกรรมพาณิชยกรรมในพื้นท่ี ท าให้เกิดรูปแบบองค์ประกอบใหม่ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์อยา่งท่ีสุดต่อเจา้ของท่ีดินเช่น สร้างอาคารท่ีมีความสูงมากเท่าท่ีกฎหมายจะเอ้ืออ านวยจน
เกิดการบดบงัองคป์ระกอบเดิม การใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมและการโฆษณาท่ีมีความหลากหลาย
และน่าสนใจ การใชสี้สัน วสัดุท่ีสะดุดตา ป้ายท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ เพื่อใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือจากขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด จึงนบัไดว้า่เป็นช่องว่างท่ีอยูเ่หนือ
การควบคุมของกฎหมาย นอกจากการใชข้อ้ก าหนดควบคุมลกัษณะทางกายภาพแลว้แลว้ยงัมีการ
ปรับปรุงทศันียภาพโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการปรับปรุงทศันียภาพพื้นท่ีถนนราชด าเนินท่ี
ผา่นมา มุ่งเนน้ในการจดัระเบียบสภาพแวดลอ้ม การส่งเสริมกายภาพของพื้นท่ีให้มีความสวยงาม
และมีเอกลกัษณ์ ดงัเช่น การปรับปรุงรูปแบบของ Street Furniture การปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้
เหมาะกบัการกิจกรรมการเดินส าหรับกิจกรรมถนนคนเดิน แมว้่าการปรับปรุงจะมีทิศทางปฏิบติั
ตามนโยบายของการเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์แต่ก็เป็นการปฏิบติัเป็นส่วนๆ    มิไดมี้การวางแผนท่ีมีความ
เช่ือมโยงต่อกนัในการด าเนินการปรับปรุงแต่ละคร้ัง จากการควบคุมทางกฎหมายและการปรับปรุง
ขา้งตน้ ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้พื้นท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
เป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์ 

โดยสรุปในเบ้ืองตน้ จากความส าคญัของพื้นท่ีถนนราชด าเนินท่ีในฐานะเส้นทางสัญจรหลกัท่ี
เช่ือมโยงกิจกรรมพาณิชยกรรมของเมืองตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบนั ส าหรับในงานวิจยัน้ีเช่ือวา่มี
สาเหตุการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพมาจาก 4 สาเหตุส าคญัอนัไดแ้ก่ สาเหตุจากเศรษฐกิจ 
การท ากิจกรรมพาณิชยกรรม สาเหตุจากการเมือง การปกครอง สาเหตุจากการควบคุมและช่องวา่ง
ทางกฎหมาย และสาเหตุจากการปรับปรุงพื้นท่ีโดยภาครัฐ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเมืองเชียงใหม่ก็ยงัคงเป็น
เมืองท่ีมีการอยู่อาศยัและเติบโต แมเ้ป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพได ้การใชก้ฎหมายควบคุมและการปรับปรุงของภาครัฐจึงยงัคงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ควบคุมลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา 

การเปล่ียนแปลงจากสาเหตุดงักล่าวน้ี พื้นท่ีถนนราชด าเนินในปัจจุบนัจึงมีความแตกต่างทาง
กายภาพระหวา่งองค์ประกอบเดิมท่ีมีอยูจ่  านวนมากและองคป์ระกอบใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนั
เน่ืองจากผลพวงทางดา้นเศรษฐกิจท่ีอยูภ่ายใตก้รอบของการควบคุมทางกฎหมายท่ีมีช่องวา่ง ท าให้
เกิดสภาพทางกายภาพท่ีมีความผสมผสานทั้งรูปแบบ สี วสัดุ ขนาด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบัการ
รับรู้และจดจ าต่อองคป์ระกอบเดิมของเมือง ท่ีไดถู้กบดบงัและลดความโดดเด่นลง ซ่ึงสามารถรับรู้
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คุณลกัษณะทางกายภาพเหล่าน้ีไดเ้ม่ือปัจเจกไดเ้ขา้ไปมีประสบการณ์ในพื้นท่ีจริง ยกตวัอยา่งจาก
ประสบการณ์ของผูว้จิยั ท่ีพบวา่ในบริเวณส่ีแยกกลางเวียงนั้น ปัจเจกท่ีไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ีมกัจะ
มีการใช้อาคารซิงเกอร์เป็นจุดนดัหมายหรือเป็นภูมิสัญลกัษณ์ท่ีถูกใช้ในการอธิบายกายภาพของ
พื้นท่ี ในขณะท่ี หอพระยาเมง็ราย คุม้เจา้บุรียรั์ตน์ (มหาอินทร์) และวดัพนัเตา อนัเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ของเมืองและเป็นองคป์ระกอบเดิมท่ีมีมานานในพื้นท่ี มกัไม่ได้
ถูกใชใ้นการอธิบายกายภาพของพื้นท่ีหรืออาจไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือจดจ า   

จากขา้งตน้ คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกรับรู้และจดจ าไดใ้นพื้นท่ีศึกษาน้ี จึงเป็นการแสดงให้
ทราบถึงคุณลกัษณะทางกายภาพใดๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงการรับรู้ของปัจเจกได้และท าให้ทราบว่า
ปัจเจกมีความเช่ือมโยงกบัคุณลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ของพื้นท่ีศึกษาอยา่งไร ขอ้มูลดงักล่าวจึง
เปรียบเสมือนส่ิงท่ีช่วยสะท้อนกายภาพของพื้นท่ีศึกษาท่ีมาจากประชาชนผู้ใช้พื้นท่ีว่าการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีผา่นมาตลอดจนการควบคุมและการปรับปรุงโดยภาครัฐนั้นมีผลท าให้
ประชาชนผูใ้ชพ้ื้นท่ีมีการรับรู้อยา่งไรต่อกายภาพในปัจจุบนั ซ่ึงน่าจะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีภาครัฐควร
น ามาใชช่้วยก าหนดแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีศึกษาต่อไปท่ีจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผูใ้ช้
พื้นท่ีมีการรับรู้กายภาพของพื้นท่ีศึกษาไดใ้นทิศทางเดียวกนักบันโยบายของภาครัฐ 

ทั้งน้ี การศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพของเมืองโดยการอาศยักรอบความคิดทางดา้นการรับรู้
และการจดจ านั้นสามารถน ามาใช้ในการพฒันาเมือง ดงัเช่น ทฤษฎีจินตภาพของเมืองโดยเควิน 
ลินช์ (Kevin Lynch) ท่ีท าการศึกษาจินตภาพท่ีมาจากการรับรู้และจดจ าของปัจเจกผูใ้ช้เมืองและ
น าไปสู่จินตภาพสาธารณะ (Public Image) ของเมือง ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชไ้ด้กบัการออกแบบ
เพื่อตอบสนองการรับรู้ส่วนรวมของปัจเจกท่ีมีต่อเมือง รวมไปถึงแนวคิดของ แจ็ค  ลีออน นาซาร์ 
(Jack Leon Nasar) ท่ีหาแนวทางในการพฒันารูปแบบทางกายภาพพื้นท่ีอยูอ่าศยัของเมือง โดยการ
หาคุณลักษณะกายภาพท่ีได้จากการรับรู้และท าการประเมินค่าความช่ืนชอบท่ีปัจเจกมีต่อ
คุณลักษณะเหล่านั้นเพื่อน าไปสรุปเป็นแนวทางพฒันา จากตวัอย่างการศึกษาดังกล่าวน้ี เป็น
ขอ้สนับสนุนท่ีแสดงว่าการรับรู้และการจดจ าของปัจเจกนั้นสามารถน าไปใช้ในการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาคุณลกัษณะทางกายภาพของเมืองไดด้งัท่ีกล่าวไวใ้นเบ้ืองตน้ 

ดงันั้นในงานวจิยัน้ีจึงมุ่งศึกษาการรับรู้และจดจ าของปัจเจกเพื่อหาคุณลกัษณะทางกายภาพของ
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการรับรู้จนน าไปสู่การจดจ าพื้นท่ี  ซ่ึงผลของคุณลกัษณะดงักล่าวคาดวา่จะ
น าไปสู่ขอ้เสนอแนวทางการพฒันากายภาพของพื้นท่ีศึกษา  ท่ีอาจอยูใ่นรูปแบบนโยบาย แนวทาง 
หรือขอ้ก าหนด ท่ีถูกใช้โดยภาครัฐ เพื่อการควบคุมกายภาพขององค์ประกอบใหม่ ตลอดจนการ
ส่งเสริมและปรับปรุงองคป์ระกอบเดิมท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมของอดีตในยุคปัจจุบนั ให้คงอยูใ่น
การรับรู้ของปัจเจก ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของเมืองในอนาคตต่อไปได ้ซ่ึงเช่ือวา่น่าจะ
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สามารถช่วยเสริมใหก้ารด าเนินการ ตามนโยบายการเป็นพื้นท่ีอนุรักษใ์ห้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน และ  
กลายเป็นจุดแขง็ท่ีช่วยส่งเสริมใหพ้ื้นท่ีส่ีเหล่ียมคูเมือง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมซ่ึงจะเป็น
การกระตุน้เศรษฐกิจการท่องเท่ียวตามนโยบายการท่องเท่ียวของภาครัฐต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย (Purposes of study) 
1.2.1 เพื่ออธิบายถึงการเช่ือมโยงระหวา่งคุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมือง 

และการรับรู้ภายในพื้นท่ีถนนราชด าเนินซ่ึงน าไปสู่การเกิดจินตภาพสาธารณะใน
พื้นท่ี ถนนราชด าเนิน เขตคูเมืองเชียงใหม่ 

1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะทางกายภาพองค์ประกอบของเมืองท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ
และไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของพื้นท่ีถนนราชด าเนิน เขตคูเมืองเชียงใหม่ 

1.2.3 เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาในลกัษณะนโยบายของภาครัฐ ในพื้นท่ี เขตคูเมือง
เชียงใหม่ โดยอาศยักรอบความคิดทางดา้นการรับรู้ การจดจ า เป็นเกณฑ์ 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษำ  ในการศึกษาเพื่อท างานวิจยัน้ีจะท าการศึกษาในขอบเขต

พื้นท่ีถนนราชด าเนิน เขตคูเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงมีขอบเขตตั้งแต่
ประตูท่าแพจนถึงหนา้วดัพระสิงห์ วรมหาวิหาร เป็นระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ในปี 
พ.ศ. 2552 

1.3.2 ขอบเขตประชำกร (Sample) และกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) กลุ่ม
ประชากรท่ีใช้ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ได้แก่  กลุ่มประชาชนทัว่ไปผูอ้ยู่อาศยัหรือ
ท างานในพื้นท่ีถนนราชด าเนิน เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี โดยวิธีการสุ่มเลือก 
จ านวน 30 คน 

1.4 วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการค้นหาข้อมูล

คุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมือง จากการรับรู้และจดจ าของปัจเจกตลอดจนความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อคุณลกัษณะดงักล่าวจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งในการ ร่วมกบั การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในการคัดกรองคุณลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได้และ
สรุปผลความช่ืนชอบท่ีประชากรตวัอย่างมีต่อคุณลกัษณะทางกายภาพใดๆ ประกอบกบัการศึกษา
ขอ้มูลจากเอกสาร งานวจิยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีช่วยในการวิเคราะห์และหา
บทสรุปแนวทางการพฒันาต่อไป ในกระบวนศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นส่ีขั้นตอนส าคญัคือ 
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 ขั้นตอนที ่1 กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
  โดยท าการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อนัประกอบไปด้วย

เน้ือหาทฤษฎีการรับรู้สภาพแวดล้อมและการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้สภาพแวดล้อม 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทฤษฎีท่ีท าให้เกิดความรู้ความใจในเน้ือหาของการรับรู้รวมไปถึงการน าไปใช้
เพื่อออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลของงานวจิยั นอกจากน้ียงัมีการศึกษากายภาพของพื้นท่ี
ถนนราชด าเนิน การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ท่ี
เป็นองคป์ระกอบเดิมของเมืองท่ีอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพของพื้นท่ีปัจจุบนั และการปรับปรุงทศันียภาพของพื้นท่ีโดยภาครัฐท่ีผ่านมาใน
อดีตเพื่อให้เขา้ใจถึงกายภาพของเมืองในปัจจุบนัและแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต เพื่อ
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางด้านกายภาพใดๆ ท่ีได้จากกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งท่ีจะน าไปสู่บทสรุปของงานวจิยั 

 ขั้นตอนที ่2 กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง 
  ในขั้นตอนเป็นการศึกษาโดยใช้กรอบทฤษฎีจินตภาพของเมืองของ เควิน ลินช์ (Kevin 

Lynch)  และการศึกษาความช่ืนชอบของ เเจ็ด  ลีออน นสัซาร์ (Jack Leon Nasar)  เป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจะด าเนินการสุ่มเลือกประชากรและท าการเก็บขอ้มูลภายใน
พื้นท่ีศึกษา โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบกบัการสัมภาษณ์ (Interview)  คาด
ว่าจะไดข้อ้มูลแผนท่ีจินตภาพจากแบบสอบถามซ่ึงจะน าไปสู่ขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพ
ขององค์ประกอบใดๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ีจินตภาพดงักล่าวพร้อมกบัขอ้มูลความช่ืนชอบจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตวัอยา่ง จากนั้นท าการคดักรองขอ้มูลโดยเลือกองคป์ระกอบใดๆ 
ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในกลุ่มประชากรตวัอยา่งและมีความถ่ีร้อยละ 25 ข้ึนไป เพื่อน าไปใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป  

 ขั้นตอนที ่3 วเิครำะห์ข้อมูล 
  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีคุณลกัษณะของรูปร่าง (Form Attribute) และทศันวิสัย

ท่ีสามารถมองเห็นได้ (Visibility Attribute) ของ โดนลั แอปเปิลยาร์ด (Donald Appleyard)  
เป็นแนวทางและเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมือง
และความช่ืนชอบเพื่ออธิบายคุณลกัษณะใดๆ ท่ีถูกรับรู้และจดจ าได ้
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 ขั้นตอนที ่4 สรุปข้อมูล 
  สรุปคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ า โดยอาศยัผลความช่ืนชอบเป็นเกณฑ์ใน

การพิจารณาเพื่อสนบัสนุนหรือควบคุมคุณลกัษณะทางกายภาพ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพื้นท่ีของพื้นท่ีถนนราชด าเนิน เขตคูเมืองเชียงใหม่  

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ  
1.5.1 ไดค้วามเช่ือมโยงระหวา่งคุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมืองและการ

รับรู้ภายในพื้นท่ีถนนราชด าเนินซ่ึงน าไปสู่การเกิดจินตภาพสาธารณะ ในพื้นท่ี 
ถนนราชด าเนิน เขตคูเมืองเชียงใหม่ 

1.5.2 ไดคุ้ณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมืองท่ีเป็นท่ี ช่ืนชอบและไม่เป็นท่ี
ช่ืนชอบ ของพื้นท่ีถนนราชด าเนิน เขตคูเมืองเชียงใหม่ 

1.5.3 ไดข้อ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาในลกัษณะนโยบายของภาครัฐ ในพื้นท่ี 
เขตคูเมืองเชียงใหม่ โดยอาศยักรอบความคิดทางดา้นการรับรู้ การจดจ า เป็นเกณฑ์ 

1.6 นิยำมหรือค ำจ ำกดัควำม 
“องคป์ระกอบของเมือง” ในการศึกษาน้ีหมายถึง ส่ิงแวดลอ้มของเมืองท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ทางดา้นกายภาพ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ส่ิงก่อสร้าง สถานท่ีต่างๆ ของเมือง 
“องค์ประกอบเดิม” ในการศึกษาน้ีหมายถึง องคป์ระกอบของเมืองท่ีมีคุณค่าความส าคญั

เก่ียวพนัทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือมีความเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลส าคญั 

“คุณลกัษณะทางกายภาพ” ในการศึกษาน้ีหมายถึง ส่วนประกอบใดๆ ขององค์ประกอบ
ของเมือง เช่น อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ภูมิทศัน์ พื้นท่ีวา่ง ฯลฯ 

“ปัจเจก” ในการศึกษาน้ีหมายถึง บุคคลแต่ละคน ท่ีมีสติรับรู้และสามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่ง
อิสระ ในการเขา้ถึงส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีศึกษา   

 
 
 


