
บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆไดน้ าไปสู่กรอบการออกแบบเคร่ืองมือของ
งานวจิยั วธีิการศึกษาจินตภาพจากกลุ่มทฤษฎีจินตภาพของลินช์จะถูกใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หา
คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ า ขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีไดน้ั้นจะถูกน าไป
วิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดคุณลักษณะรูปร่างของแอปเปิลยาร์ด เพื่อหาความเช่ือมโยง
คุณลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ท่ีถูกรับรู้และจดจ าได ้รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี ซ่ึงน าไปสู่
การสังเคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัขอ้มูลความช่ืนชอบต่อคุณลกัษณะทางกายภาพดงักล่าวตามแนวคิด
ของนาร์ซา เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณลกัษณะทางกายภาพ ของพื้นท่ีถนนราช
ด าเนิน  ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาน าร่องเพื่อทดสอบเคร่ืองมือ ท าการปรับปรุงจนน าไปสู่ระเบียบวิธีวิจยั
ในท่ีสุด  
3.1  การออกแบบและทดสอบเคร่ืองมือ 

ในการออกแบบเคร่ืองมือนั้ นมีจุดประสงค์ในการค้นหาคุณลักษณะทางกายภาพของ
องคป์ระกอบของเมืองท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าตลอดจนความช่ืนชอบต่อคุณลกัษณะทางกายภาพ
ดงักล่าว เน่ืองจากวธีิการตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาใชส้ร้างกรอบของเคร่ืองมือนั้น ผูว้ิจยัได้
ตระหนกัถึงเง่ือนไขและขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม จึงไดท้  าการศึกษาน าร่องเพื่อท าการทดสอบ
วา่กลุ่มประชากรมีการรับรู้และจดจ าองคป์ระกอบท่ีอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาและสามารถน าไปสู่ขอ้มูล
คุณลกัษณะทางกายภาพรวมไปถึงขอ้มูลความช่ืนชอบต่อคุณลกัษณะทางกายภาพนั้นๆได ้โดย
ท าการทดสอบจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 5 คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มประชาชนทัว่ไปผูอ้ยู่อาศยัหรือ
ท างานเป็นประจ าสม ่าเสมอ1 ในพื้นท่ีถนนราชด าเนินเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี2 โดยวิธีการ
สุ่มเลือกกระจายในพื้นท่ีศึกษา 

 
 
 
 
  

                                                           
1 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของฮอร์ตนัและเรโนลด ์ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 22 
- 23 
2 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของพอร์เทียส ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 21 - 22 
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3.1.1 ขั้นตอนการศึกษาน าร่อง  
a) ให้กลุ่มตวัอย่างวาดองค์ประกอบต่างๆลงบนแผนท่ีท่ีสร้างข้ึนของพื้นท่ีถนนราช
ด าเนิน ในกระดาษขนาด A4   

b) ท าการสัมภาษณ์ประกอบกบัแผนท่ีขา้งตน้เพื่อให้ประชากรตวัอย่างไดอ้ธิบายถึง
คุณลักษณะทางกายภาพองค์ประกอบต่างๆท่ีถูกวาดลงบนแผนท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มโดยใชแ้นวทางในการสัมภาษณ์ 2 ประเด็นหลกัคือ 

  ประเดน็ท่ี 1 เพื่อใหท้ราบวา่ ผูถู้กสัมภาษณ์มีการมองภาพรวมของเมือง        
      อยา่งไร องคป์ระกอบใดเป็นท่ีจดจ าและไม่จดจ า 
  ประเดน็ท่ี 2 เพื่อใหท้ราบวา่ ผูถู้กสัมภาษณ์มีการจดจ าถึงลกัษณะของ           
      กายภาพอยา่งไร ท่ีสร้างใหเ้กิดการจดจ าองคป์ระกอบ 
c) ท าการสัมภาษณ์ประกอบกับแผนท่ีข้างต้นถึงความช่ืนชอบต่อคุณลักษณะทาง
กายภาพขององค์ประกอบต่างๆท่ีถูกวาดลงบนแผนท่ี โดยให้กลุ่มประชากรมอง
ภาพรวมขององคป์ระกอบและให้ระดบัความช่ืนชอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
คือ ชอบ ไม่แสดงความเห็นและไม่ชอบ 

d) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพท่ีถูกรับรู้และจดจ าได้ท่ีมี
ความถ่ีในการกล่าวถึงร้อยละ 25 ข้ึนไป3ตลอดจนขอ้มูลความช่ืนชอบจากผลการ
ทดสอบและสัมภาษณ์ ทั้งน้ีไดท้  าการแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 4 ส่วนแบ่งโดยใช้
ทางแยกของถนนเป็นตวัแบ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและจดัการขอ้มูล โดยโซนท่ี 1 
ตั้งแต่ ตน้ถนนฝ่ังประตูท่าแพจรดส่ีแยกบริเวณวดัพนัอน้ โซนท่ี 2 ตั้งแต่ส่ีแยก
บริเวณวดัพนัอน้จรดส่ีแยกกลางเวียง โซนท่ี 3 ตั้งแต่บริเวณส่ีแยกกลางเวียงจรดส่ี
แยกบริเวณสถานีต ารวจ และโซนท่ี 4 ตั้งแต่บริเวณส่ีแยกกลางเวียงจรดสามแยกวดั
พระสิงห์   

e) สรุปและอธิบายผลจากการศึกษาน าร่อง 
 
 
 

                                                           
3 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของพอร์เทียส ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 21 - 22 
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ภาพที ่3-1 แสดงภาพการแบ่งพื้นท่ีเพื่อการจดัการขอ้มูลของพื้นท่ีศึกษา 
3.1.2 ผลการศึกษาน าร่อง 

จากผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่กลุ่มประชากรตวัอยา่งมีการจดจ าองคป์ระกอบของ
เมืองในพื้นท่ีศึกษาได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 3-2 ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมแสดงผล
องคป์ระกอบของเมืองท่ีถูกจดจ าไดโ้ดยแบ่งออกตามโซน และแต่ละโซนแยก
องคป์ระกอบออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มทิศเหนือและกลุ่มทิศใตข้องถนนราชด าเนิน 
เรียงล าดบัจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตกดงัตารางท่ี 3.1 พบวา่องคป์ระกอบท่ีมี
ความถ่ีในการกล่าวถึงร้อยละ 25 ข้ึนไปไดมี้ทั้งหมด 16 แห่งจากองคป์ระกอบทั้งหมด 
62 แห่ง และสามารถอธิบายไดถึ้งคุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบท่ีถูกรับรู้
และจดจ าได ้ซ่ึงพบวา่การจดจ าคุณลกัษณะทางกายภาพบางประการมีความสอดคลอ้ง
กนัอยูร่ะหวา่งกลุ่มประชากร ยกตวัอยา่งเช่น วดัพนัอน้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีปรากฏ
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ในแบบทดสอบของกลุ่มประชากรทั้ง 5 คนท่ีสามารถอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพ
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของก าแพงท่ีเป็นศิลาแลง ความร่มร่ืนของวดั 
เป็นตน้ ซ่ึงสามารถแสดงผลตวัอยา่งการอธิบายคุณลกัษณะทางกายภาพของ
องคป์ระกอบไดด้งัตารางท่ี 3.1 

 

    ภาพที ่3-2 แสดงตวัอยา่งแผนท่ีการจดจ าท่ีไดจ้ากการศึกษาน าร่อง 
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ตารางที ่3-1 แสดงผลองคป์ระกอบของเมืองท่ีถูกจดจ าไดจ้ากการศึกษาน าร่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 5

1 โรงแรมบริกซ์ 1 1 1 3 60.00

2 วดัหม่ืนลา้น 1 1 2 40.00

3 วดัส าเภา 1 1 1 1 4 80.00

4 วดัพนัอน้ 1 1 1 1 1 5 100.00

5 แสงชยัมอร์เตอร์ 1 1 2 40.00

6 ซิงเกอร์ 1 1 1 1 4 80.00

7 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 1 1 2 40.00

8 กาดกลางเวียง 1 1 2 40.00

9 ศนูยส์ถาปัตยกรรมลา้นนา 1 1 1 1 4 80.00

10 หอพระยามงัราย 1 1 2 40.00

11 อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม 1 1 1 3 60.00

12 โรงแรมยู (U Hotel) 1 1 2 40.00

13 วดัชยัพระเกียรติ 1 1 2 40.00

14 บา้นพกัผูก้  ากบั 1 1 2 40.00

15 สถานีต ารวจ 1 1 1 1 4 80.00

16 วดัศรีเกิด 1 1 2 40.00

ล าดบั

โซนท่ี 1

โซนท่ี 2

โซนท่ี 3

โซนท่ี 4

สถานท่ี
ผูท้ดสอบ

รวม ร้อยละ (%)
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ตารางที่ 3-2 แสดงตวัอยา่งผลคุณลกัษณะทางกายภายขององคป์ระกอบท่ีจดจ าไดแ้ละผล
ความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบ 

 

3.1.2 ข้อสังเกตและข้อบกพร่องทีพ่บจากการศึกษาน าร่อง 
จากการศึกษาน าร่องไดต้ั้งขอ้สังเกตและพบขอ้บกพร่องบางประการซ่ึงจะน าไป

เป็นขอ้ปรับปรุงของเคร่ืองมือและแนวทางในการเก็บขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 
1. กลุ่มประชากรมกัจะมีขอ้สงสัยถึงจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของถนนราชด าเนิน ซ่ึง

เป็นขอบเขตของพื้นท่ีทางทิศตะวนัออก-ตะวนัตก  
2. ในขั้นตอนการทดสอบโดยการให้เขียนแผนท่ีพบวา่การให้เติมองคป์ระกอบลง

ในแผนท่ีสร้างความสับสนให้กบักลุ่มผูรั้บการทดสอบ เน่ืองจากทางแยกบาง
จุดหรือช่วงถนนบางแห่งไม่ไดถู้กรับรู้และจดจ า  

3. จากการสัมภาษณ์พบวา่องคป์ระกอบบางอยา่งท่ีถูกจดจ าและปรากฏอยูใ่นแผน
ท่ีท่ีได้จากการทดสอบ เป็นองค์ประกอบท่ีถูกจดจ าผ่านหน้าท่ีใช้สอยของ
องค์ประกอบ ซ่ึงเม่ือท าการสัมภาษณ์ผูท้ดสอบไม่สามารถอธิบายคุณลกัษณะ



40 
 

ทางกายภาพขององคป์ระกอบไดห้รืออาจอธิบายไดแ้ต่เป็นลกัษณะท่ีคลุมเครือ
เช่น ลกัษณะทางกายภาพของขา้วตม้ท่ีถูกอธิบายว่าลกัษณะคล้ายร้านขา้วตม้
ทัว่ไป เป็นตน้  

4. จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับความช่ืนชอบซ่ึงเป็นล าดบัขั้นตอนสุดท้ายพบว่าผู ้
ทดสอบจะตอ้งนึกถึงคุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบอีกคร้ัง ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีซ ้ าซอ้นและท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการสัมภาษณ์ยาวนานข้ึน 

5. การรวบรวมขอ้มูลผลการจดจ าองค์ประกอบ มีความยุง่ยากในการจดัเก็บขอ้มูล
และท าใหเ้กิดความสับสนระหวา่งผูว้จิยัและกลุ่มตวัอยา่ง  

3.1.3 แนวทางในการปรับปรุงเคร่ืองมือ 
1. ก่อนการทดสอบ จะตอ้งมีการอธิบายขอบเขตของพื้นเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจาก

ช่ือถนน ซ่ึงอาจใช้องค์ประกอบช่วยในการอธิบาย อนัไดแ้ก่ประตูท่าแพและ
และวดัพระสิงห์เป็นขอบเขตของพื้นท่ีทางทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ตามล าดบั 

2. ในขั้นตอนการทดสอบให้เขียนแผนท่ี อาจมีการให้กลุ่มผูรั้บการทดสอบได้
เขียนแผนท่ีอยา่งอิสระบนกระดาษเปล่าเพื่อใหผู้ท้ดสอบท าความเขา้ใจในพื้นท่ี
จากการจดจ าของตนเอง 

3. ในส่วนของเคร่ืองมืออาจมีการปรับปรุงเพิ่มขั้นตอนในช่วงการสัมภาษณ์
หลงัจากการทดสอบให้เขียนแผนท่ี เพื่อช่วยในการขยายความองค์ประกอบท่ี
ถูกจดจ าได ้วา่เป็นการจดจ าไดผ้า่นหนา้ท่ีการใชส้อยหรือไม่ โดยให้ผูท้ดสอบดู
รูปภาพขององคป์ระกอบวา่คือองคป์ระกอบใด อยูส่่วนไหนของพื้นท่ี และเหตุ
ใดจึงจ าองคป์ระกอบในภาพได ้

4. ในการสัมภาษณ์ถึงความช่ืนชอบควรท าการสัมภาษณ์ไปพร้อมๆ กับการ
สัมภาษณ์เพื่อหาคุณลกัษณะของกายภาพ เพื่อกระชบัระยะเวลาและเพื่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองของเน้ือหา 

5. ควรมีการตั้งช่ือรหสัองคป์ระกอบ เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลและลด
ความสับสนระหวา่งผูว้จิยัและกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีการตั้งรหสัองคป์ระกอบ จาก
อกัษรและตวัเลขทั้งหมดส่ีตวั โดยตวัอกัษรและตวัเลขสองตวัแรกแทนท่ีอยูท่ ั้ง 
4โซน ตวัอกัษรตวัท่ีสามแทน ท่ีอยู่ดา้นซ้ายหรือขวาขององค์ประกอบเม่ือผู ้
สัง เกตหันหน้าไปทางทิศเหนือ และตัวเลขตัวสุดท้ายแทนล าดับของ
องค์ประกอบของแต่ละดา้นซ้ายหรือขวาโดยเร่ิมตน้เรียงจากประตูท่าแพ เช่น 
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F3R13คือองค์ประกอบท่ีอยู่ในโซน3 ด้านขวามือล าดับท่ี 13, F2L15 คือ
องคป์ระกอบท่ีอยูใ่นโซน 2 ดา้นซา้ยมือ ล าดบัท่ี 15 เป็นตน้ 

3.2  วธีิด าเนินการศึกษา 
 จากการศึกษาน าร่องได้ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือ และท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 กลุ่มประชากร 
ทั้งน้ีในการเลือกกลุ่มประชากรตวัอย่าง ผูว้ิจยัมีความตระหนักถึงตวัแปรต่างๆ 

ดงัเช่น เพศ อาย ุฐานะ เป็นตน้ แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการท างานทางดา้นเวลาจึงตอ้ง
มีการตดัตวัแปรเหล่าน้ีออก โดยคงเหลือเฉพาะ ตวัแปรการใชป้ระสบการณ์ในพื้นท่ีท่ี
กลุ่มประชากรไดมี้ประการณ์มากกวา่ 2 ปี4 ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือวา่น่าจะเป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อ
การศึกษาวจิยัน้ีมากท่ีสุดดงันั้น กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเลือกใชใ้นงานวิจยัน้ีเป็นกลุ่ม
ประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นผูอ้ยู่อาศยั ท างานหรือเรียน ในพื้นท่ีถนนราชด าเนินหรือย่าน
ใกลเ้คียงภายในเขตกรอบส่ีเหล่ียมคูเมือง โดยวธีิการสุ่มเลือก ทั้งน้ีในการสัมภาษณ์จะ
ท าการสัมภาษณ์ในบริเวณพื้นท่ีศึกษาหรือย่านใกลเ้คียงภายในเขตกรอบส่ีเหล่ียมคู
เมือง โดยจะต้องมีพื้นท่ีส าหรับท าแบบทดสอบและมีท่ีนั่งท่ีเหมาะสมส าหรับการ
สัมภาษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ลานท่ีนั่งภายในวดั ร้านหรือส านักงานของประชากร
ตวัอยา่งเป็นตน้  

3.2.2 เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ประกอบไปดว้ย 

 กระดาษเปล่าสีขาวขนาด A4 เพื่อท าการทดสอบให้เขียนแผนท่ีถนนราชด าเนิน
พร้อมกระดานรองเขียน 

 ภาพองคป์ระกอบต่างๆในพื้นท่ีถนนราชด าเนิน โดยก าหนดตวัแปรคงท่ี ไดแ้ก่เวลา
ท่ีถ่ายภาพ ขนาดภาพ และมุมมองของภาพ ซ่ึงประกอบไปด้วย คือมุมมองจาก
ด้านหน้า มุมมองจากทิศตะวนัออกและมุมมองจากทิศตะวนัออก  โดยให้ภาพ
มุมมองทั้งสามท่ีเท่ากนัจดัเรียงอยูภ่ายในกระดาษขนาด A4  

 อุปกรณ์บนัทึกเสียงและจดบนัทึก 
 
 
 

                                                           
4 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของพอร์เทียส ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 21 - 22 
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ภาพที ่3-3 แสดงตวัอยา่งภาพองคป์ระกอบท่ีใชป้ระกอบในการสัมภาษณ์  

3.2.3 การเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง  มีขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ให้กลุ่มทดสอบท าแบบสอบถาม โดยการวาดภาพแผนท่ีพื้นท่ีถนนราช
ด าเนินเพื่ออธิบายสภาพแวดลอ้ม พร้อมองคป์ระกอบต่างๆในแผนท่ี  
ผลท่ีได ้: แผนท่ีจินตภาพของปัจเจกของกลุ่มประชากร  
ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสัมภาษณ์กลุ่มทดสอบดงักล่าวเก่ียวกบัองคป์ระกอบใดๆ ท่ีปรากฏ
ในแผนท่ีจินตภาพของปัจเจกบุคคล เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ ท่ีท าให้องค์ประกอบ
ดงักล่าวถูกรับรู้และจดจ า องคป์ระกอบทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนท่ี โดยใชแ้นวทางใน
การสัมภาษณ์ 3 ประเด็นหลกัคือ  

ประเดน็ท่ี 1 เพื่อให้ทราบวา่ ผูถู้กสัมภาษณ์มีองค์ประกอบของเมืองใดเป็นท่ีจดจ า 
ไม่จดจ า และมีการจดจ าถึงคุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบของเมืองท่ีจ า
ไดอ้ยา่งไร 
ประเด็นท่ี 2 เพื่อให้ทราบว่า ผูถู้กสัมภาษณ์มีการจดจ าอนัเน่ืองจากการใช้สอย
หรือไม่ โดยท าการสัมภาษณ์ประกอบกบัภาพถ่ายขององค์ประกอบนั้นๆ ว่าเป็น
องค์ประกอบใดหรือตั้ งอยู่ท่ีใดในพื้นท่ีถนนราชด าเนิน ทั้ งน้ีเพื่อช่วยในการ
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พิจารณาคดักรององค์ประกอบท่ีจดจ าได้แต่ไม่สามารถจดจ าคุณลักษณะทาง
กายภาพได ้
ประเดน็ท่ี 3 เพื่อให้ทราบ ถึงความช่ืนชอบต่อภาพรวมขององคป์ระกอบดงักล่าว 
โดยใชค้  าถามปลายปิด เพื่อใช้ในการประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั คือ ชอบ ไม่แสดงความเห็นและไม่ชอบ และสัมภาษณ์โดยค าถามปลายเปิด
ถึงคุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความช่ืนชอบดงักล่าว 

ผลท่ีได ้: ขอ้มูลองคป์ระกอบและคุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบท่ีถูกจดจ า
ไดข้อ้มูลความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาพรวมขององคป์ระกอบ 
จากการเก็บขอ้มูลในขั้นตอนดงักล่าวน้ีสามารถแสดงเป็นแผนภาพดงัต่อไปน้ี 

      ภาพที ่3-4 แผนภาพแสดงกระบวนการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มทดสอบวาดแผนท่ีถนนราชด าเนิน 

สมัภาษณ์กลุ่มทดสอบเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

กายภาพองคป์ระกอบท่ีปรากฏในแผนท่ี 

 

ผูวิ้จยัเตรียมภาพถ่าย

ขององคป์ระกอบท่ี

ปรากฏในแผนท่ี 

ให้กลุ่มทดสอบดูภาพถ่ายองคป์ระกอบ

และสมัภาษณ์ถึงองคป์ระกอบในภาพ

วา่เป็นองคป์ระกอบใดหรือตั้งอยูท่ี่ใด

ในพ้ืนท่ีถนนราชด าเนิน 

องคป์ระกอบท่ีจดจ าได ้ องคป์ระกอบท่ีจ าไม่ได ้
/ องคป์ระกอบท่ีจดจ า
เน่ืองจากการใชส้อย 

ขอ้มูลแผนท่ีจินตภาพ 
 

ขอ้มูลคุณลกัษณะทาง
กายภาพ 

 

สมัภาษณ์ถึงความช่ืนชอบท่ีมีต่อ

องคป์ระกอบ 
ขอ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อ

องคป์ระกอบ 

 

เสร็จส้ินการเก็บขอ้มูล 



44 
 

3.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดงัน้ี 
a) ท าการคดักรององค์ประกอบท่ีถูกจดจ าได้ ท่ีได้จากกลุ่มประชากรทั้งหมด โดย

เลือกองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีในการกล่าวถึงร้อยละ 25 ข้ึนไป5 
b) ท าการวิเคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพขององคป์ระกอบท่ีคดักรองแลว้  โดยวิธี 

Content Analysis ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งถูกกลุ่มประชากรกล่าวถึงอย่าง
น้อยท่ีสุด 3 คน6 เพื่อให้ได้ขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกจดจ าได้ของ
องคป์ระกอบ โดยแบ่งกลุ่มขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้สะดวกในการน าขอ้มูลไป
วเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป ไดแ้ก่ 

- กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้าง (Mass) 
- กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดลอ้ม (Open Space) 

c) ท าการวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีท าให้เกิดการรับรู้และการจดจ าใน
พื้นท่ีถนนราชด าเนิน โดยใชแ้นวทางการวเิคราะห์ของลินช์ร่วมกบัคุณลกัษณะของ
รูปร่าง (Form Attribute) และคุณลักษณะของทศันวิสัยท่ีสามารถมองเห็นได้ 
(Visibility Attribute) ของ แอปเป้ิลยาร์ดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละ
กลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพ  

d) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลความช่ืนชอบ เพื่อเช่ือมโยงคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ี
จดจ ากบัผลความช่ืนชอบ 

e) ท าการวิเคราะห์เช่ือมโยงขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพ ขอ้มูลความช่ืนชอบและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าความเขา้ใจการรับรู้และจดจ าท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษาและใชเ้ป็น
แนวทาง  

f) สรุปคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีจดจ าประกอบกบัขอ้มูลความช่ืนชอบ ของ
พื้นท่ีถนนราชด าเนิน เขตคูเมืองเชียงใหม่ 
ผลท่ีได ้: ขอ้มูลความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลคุณลกัษณะกายภาพ ผลความช่ืนชอบ 
และสภาพแวดลอ้ม, ขอ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีถูก
จดจ าได ้
 
 

                                                           
5 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของพอร์เทียส ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 21 - 22 
6 อา้งอิงจากการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งตามการศึกษาของลินช ์ดงัแสดงในบทท่ี 2 หนา้ 19 
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3.2.5 การสังเคราะห์ผลการศึกษา 
เสนอแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีตวัอยา่งและเสนอนโยบายเพื่อการพฒันากายภาพ 

ในพื้นท่ีถนนราชด าเนิน เขตคูเมืองเชียงใหม่ โดยอาศัยผลสรุปคุณลักษณะทาง
กายภาพท่ีเป็นท่ีจดจ าและความช่ืนชอบ  เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาเพื่อสนบัสนุนหรือ
ควบคุมคุณลกัษณะทางกายภาพใดๆต่อไป 
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ภาพที ่3-5 แผนภาพแสดงกระบวนการศึกษา 

 

 


