
บทที ่5 

วเิคราะห์ผลการศึกษาเพือ่ค้นหาปัจจัยของความช่ืนชอบและไม่ช่ืนชอบ 
ทีม่ผีลต่อคุณลกัษณะทางกายภาพทีถู่กรับรู้และจดจ า 

 จากผลการศึกษาท าให้ทราบขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ ารวมไปถึงผล
ความช่ืนชอบท่ีมีต่อองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ซ่ึงจะน าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย
อาศยักรอบความคิดทางดา้นการรับรู้ และการจดจ า เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อหาผลความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได ้ 

 จากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อหาผลความช่ืนชอบท่ีกลุ่มประชากรตัวอย่างมีต่อ
คุณลกัษณะขององคป์ระกอบ ท าให้ไดข้อ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อองค์ประกอบโดยคิดเป็นร้อย
ละจากประชากรตวัอย่างทั้งหมดท่ีมีการจดจ าองค์ประกอบใดๆ ตวัอย่างเช่น องค์ประกอบ F2R8 
แสงชยัมอเตอร์ ซ่ึงถูกรับรู้และจดจ าไดจ้ากประชากรตวัอยา่ง 20 คน ซ่ึงมีผลเป็นท่ีช่ืนชอบ 1 คน ไม่
แสดงความเห็น 5 คน ไม่ช่ืนชอบ 14 คนหรือมีผลเป็นช่ืนชอบคิดเป็นร้อยละ 12 ไม่แสดงความเห็น
คิดเป็นร้อยละ 25 และ ไม่ช่ืนชอบคิดเป็นร้อยละ 70 ซ่ึงจากขอ้มูลน้ี ผูว้ิจยัไดย้ึดค่ามากท่ีสุดเป็น
ผลสรุปความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบนั้นๆ ดงัตวัอยา่ง F2R8 แสงชยัมอเตอร์ ท่ีมีค่าความไม่ช่ืน
ชอบมากท่ีสุด จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีคุณลกัษณะท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ จากการเก็บขอ้มูลในขั้นตอน
ท่ี 2 สามารถแสดงขอ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบของเมืองในพื้นท่ีศึกษาไดด้งัตารางท่ี 
5-1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

ตารางที ่5-1 แสดงขอ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบของเมืองในพื้นท่ีศึกษา 

  

 

แสดงค่าผลความช่ืนชอบคิดเป็นร้อยละท่ีมากท่ีสุด 
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ตารางที ่5-1 แสดงขอ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบของเมืองในพื้นท่ีศึกษา (ต่อ) 

 

 

 

แสดงค่าผลความช่ืนชอบคิดเป็นร้อยละท่ีมากท่ีสุด 
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ตารางที ่5-1 แสดงขอ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบของเมืองในพื้นท่ีศึกษา (ต่อ) 

 

 

 

แสดงค่าผลความช่ืนชอบคิดเป็นร้อยละท่ีมากท่ีสุด 
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ตารางที ่5-1 แสดงขอ้มูลผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบของเมืองในพื้นท่ีศึกษา (ต่อ) 

 

 จากตารางท่ี 5-1 สามารถสรุปผลได้ว่าในองค์ประกอบท่ีถูกจดจ าไดท้ั้งหมด 28 แห่งนั้น มี
องคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ 17 แห่ง ไม่แสดงความเห็น 2 แห่ง และไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ 9 แห่ง จาก
ข้อมูลผลความช่ืนชอบท่ีได้น้ีเป็นผลท่ีมาจากการตัดสินใจของกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีมีต่อ
ภาพรวมทางกายภาพขององคป์ระกอบ ดงันั้น คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได ้ท่ี
ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบทางกายภาพใดๆ ของเมืองจึงน่าจะมีผลกับการตัดสินใจของกลุ่ม
ประชากรตวัอย่าง ในการเลือกท่ีจะช่ืนชอบ ไม่ช่ืนชอบ และไม่แสดงความเห็น ผูว้ิจยัจึงท าการ
วิเคราะห์จากขอ้มูลผลความช่ืนชอบขององค์ประกอบร่วมกบัขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพใดๆ 
ขององคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีรับรู้และจดจ าได้ทั้งในกลุ่มกายภาพส่ิงก่อสร้างและกลุ่มกายภาพบริบท
บทแวดล้อมเพื่อค้นหาปัจจัยความช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบท่ีกลุ่มประชากรตัวอย่างมีต่อ
องคป์ระกอบท่ีถูกรับรู้และจดจ า ซ่ึงสามารถแบ่งแนวทางในการวเิคราะห์ไดเ้ป็น 3 กรณี คือ 

 กรณทีี ่1 คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏเฉพาะในองคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ และไม่ปรากฏ
ในองค์ประกอบท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบเลย จึงอาจเป็นไปได้ว่าคุณลกัษณะทางกายภาพดงักล่าวเป็น
คุณลักษณะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ ดังเช่น คุณลักษณะหลังคาจัว่หรือป้ันหยา ท่ีปรากฏอยู่เฉพาะใน

แสดงค่าผลความช่ืนชอบคิดเป็นร้อยละท่ีมากท่ีสุด 
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องคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบทั้งหมด 7 แห่ง จึงน่าจะเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ
มากท่ีสุด เป็นตน้ 

 กรณีที่ 2 คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏเฉพาะในองค์ประกอบท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบทั้งหมด 
และไม่ปรากฏในองค์ประกอบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบเลย จึงอาจเป็นไปได้ว่าคุณลักษณะทางกายภาพ
ดงักล่าวเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ ดงัเช่น คุณลกัษณะท่ีปิดทบัพื้นผิวเกือบทั้งหมดของ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีปรากฏอยู่เฉพาะในองค์ประกอบท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบทั้งหมด  5  แห่ง จึงน่าจะเป็น
คุณลกัษณะทางกายภาพท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด เป็นตน้ 

 กรณีที่ 3 คุณลักษณะทางกายภาพท่ีต้องท าการวิเคราะห์เป็นรายกรณี อันเน่ืองจากเป็น
คุณลักษณะท่ีปรากฏทั้ งในองค์ประกอบท่ีมีผลเป็นท่ีช่ืนชอบและไม่ช่ืนชอบ หรือปรากฏใน
องคป์ระกอบท่ีไม่แสดงความเห็น โดยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะทางกายภาพร่วมกบั
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีประกอบกนัเป็นภาพรวมองคป์ระกอบ เพื่อตรวจสอบผลความช่ืนชอบท่ีเกิดข้ึน 
ดงัเช่น คุณลกัษณะพื้นท่ีเวน้วา่ง ท่ีปรากฏอยูใ่นองคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ 12 แห่ง และไม่เป็นท่ี
ช่ืนชอบทั้งหมด 3 แห่ง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ พบวา่องคป์ระกอบท่ี
มีผลเป็นท่ีช่ืนชอบนั้นมีคุณลกัษณะร่มร่ืนและคุณลักษณะโล่งโปร่งสอดคล้องกนัอยู่ ในขณะท่ี
องคป์ระกอบท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบนั้นมีคุณลกัษณะแห้งแลง้เป็นคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนั แสดงให้
ทราบว่าคุณลกัษณะผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อคุณลกัษณะพื้นท่ีเวน้วา่งเป็นผลมาจากคุณลกัษณะใน
เชิงคุณภาพ ดงันั้น คุณลกัษณะพื้นท่ีเวน้วา่งจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจในความช่ืน
ชอบ เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์ผลความช่ืนชอบสามารถวิเคราะห์แบ่งตามกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพ
ส่ิงก่อสร้างและกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

5.1  ผลความช่ืนชอบทีม่ีต่อกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้าง (Mass) 
จากผลการศึกษาสามารถแสดงขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้จดจ าและ

จ านวนองคป์ระกอบท่ีปรากฏคุณลกัษณะดงักล่าวแยกตามผลความช่ืนชอบ ดงัตารางท่ี 5-2 เพื่อ
ใชป้ระกอบในการวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 5-2 แสดงข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้างท่ีถูกรับรู้จดจ าและจ านวน
องคป์ระกอบของเมืองแยกตามผลความช่ืนชอบ 

ช่ืนชอบ
ไม่แสดง

ความเห็น
ไม่ช่ืนชอบ

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีหลงัคาจัว่หรือป้ันหยาท่ีมีความสูงของอาคาร 1-2 ชั้น 

ซ่ึงท าให้มองเห็นภาพรวมตลอดจนหลงัคาของส่ิงก่อสร้างไดจ้ากทาง

สญัจร

7 0 0

ส่ิงก่อสร้างรูปทรงส่ีเหล่ียมเม่ือพิจารณาในมมุมองจากทางสญัจรแลว้

จะมีภาพรวมของส่ิงก่อสร้างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั 

มีความเป็นระเบียบ และไมซ่บัซอ้น
4 1 6

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีการเปิดเผยพ้ืนผิวส่วนใหญ่ท าให้เห็นส่วนประกอบท่ี

เป็นโครงสร้างต่างๆของอาคาร เช่น หลงัคา ผนัง ช่องเปิด ท่ีปรากฏ

อยา่งมีระบบตามโครงสร้างของอาคาร

10 1 0

ส่ิงก่อสร้างจะมีการปิดทบัพ้ืนผิวเป็นบริเวณกวา้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีผิว

ดา้นท่ีติดกบัทางสญัจรเกือบทั้งหมดนอกจากในส่วนชั้นแรกของ

ส่ิงก่อสร้าง เป็นผลให้ส่ิงก่อสร้างมีระนาบพ้ืนผิวเป็นพ้ืนท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มกอ้นเดียว

0 0 5

คุณลกัษณะสีท่ีอยูใ่นกลุ่มโทนสีน ้าตาล โทนสีขาว โทนสีแดง โทนสี

เหลือง และโทนสีเทา ซ่ึงมีทั้งการใช้สีเพียงสีเดียวและมากกวา่สองสี

ภายใตเ้ง่ือนไขการใช้สีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระเบียบ

8 0 4

คุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียม

คุณลกัษณะท่ีเปิดเผยพ้ืนผิว 

คุณลกัษณะท่ิปิดทบัพ้ืนผิวเกือบทั้งหมด

คุณลกัษณะสี

คุณลักษณะพืน้ผิว

คุณลักษณะสี

คุณลักษณะทางกายภาพทีรั่บรู้และจดจ าได้ รายละเอยีดคุณลักษณะทางกายภาพ
จ านวนองค์ประกอบ(แห่ง)

คุณลกัษณะหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา

คุณลักษณะรูปร่าง

 

เม่ือท าการพิจารณาขอ้มูลและแนวทางในการวิเคราะห์ในแต่ละกรณีดงัขา้งตน้แล้ว ท าให้
ไดผ้ลความช่ืนชอบคุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้าง ดงัน้ี 
คุณลกัษณะทางกายภาพทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบ ประกอบไปดว้ย 
 คุณลักษณะรูปร่าง – คุณลกัษณะหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา 
 คุณลักษณะพืน้ผิว - คุณลกัษณะท่ีเปิดเผยพื้นผวิของส่ิงก่อสร้าง  

คุณลกัษณะทางกายภาพทีไ่ม่เป็นทีช่ื่นชอบ ประกอบไปดว้ย 
 คุณลักษณะพืน้ผิว - คุณลกัษณะท่ีปิดทบัพื้นผวิเกือบทั้งหมดของส่ิงก่อสร้าง 

นอกจากน้ี จากการพิจารณาขอ้มูลพบว่ามีคุณลกัษณะทางภาพท่ีปรากฏทั้งในองค์ประกอบท่ี
เป็นท่ีช่ืนชอบและไม่ช่ืนชอบ ดงัเง่ือนไขในกรณีท่ี 3 ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 คุณลักษณะรูปร่าง – คุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียม 
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  จากข้อมูลผลการศึกษาคุณลักษณะส่ิงก่อสร้างรูปทรงส่ีเหล่ียมปรากฏอยู่ใน
องค์ประกอบของเมืองเป็นท่ีช่ืนชอบ 4 แห่ง ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ 6 แห่ง และ ไม่แสดง
ความเห็น 1 แห่ง เม่ือท าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางกายภาพองค์ประกอบของ
เมืองท่ีมีส่ิงก่อสร้างคุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมเช่ือมโยงกบัคุณลกัษณะอ่ืนๆ พบว่า
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียม เป็นท่ีช่ืนชอบทั้งหมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ F1R1 โรงแรม 
บลิกซ์, F2L15 ดีแทค, F4R30 สถานีต ารวจ ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีเปิดเผยพื้นผิว ในขณะท่ี
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียม 6 แห่งท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบทั้งหมด มีคุณลกัษณะท่ีมีการ
ปิดทบัพื้นผิวเกือบทั้งหมด ไดแ้ก่ F1L8 นิยมพานิช ฮอนดา้, F1L9 โตโยตา้ เชียงใหม่, 
F2R8 แสงชยัมอเตอร์, F2R11 ซิงเกอร์, F4L33 อาคารพาณิชยกรรม  
 

  

ภาพที่ 5-1 แสดงตวัอยา่งส่ิงก่อสร้างรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและไม่เป็นท่ีช่ืน
ชอบ  

จากข้อมูลในขา้งต้นน้ี คุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมของส่ิงก่อสร้างจึงน่าจะเป็น
คุณลกัษณะท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจในความช่ืนชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบทางกายภาพ
ของเมืองแต่ส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมนั้นมีความเช่ือมโยงกบัคุณลกัษณะพื้นผิวท่ี
มีผลกบัการตดัสินใจความช่ืนชอบของประชากรตวัอยา่ง 

  
 

ส่ิงก่อสร้างรูปทรงส่ีเหลีย่มทีม่ผีลเป็นทีช่ื่นชอบ 

ส่ิงก่อสร้างรูปทรงส่ีเหลีย่มทีม่ผีลไม่เป็นทีช่ื่นชอบ 
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 คุณลักษณะสี 
  จากขอ้มูลผลการศึกษาคุณลกัษณะสี อนัไดแ้ก่ โทนสีน ้ าตาล โทนสีขาว โทนสีแดง 
โทนสีเหลือง และโทนสีเทา โดยอาจมีการเลือกใชเ้พียงสีเดียวหรือมีการใชสี้ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีระเบียบ ซ่ึงปรากฏอยูอ่ยา่งสอดคลอ้งกนัในองคป์ระกอบของเมืองเป็นท่ีช่ืน
ชอบ 12 แห่ง ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ 6 แห่ง และไม่แสดงความเห็น 1 แห่ง  
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณลกัษณะสี พบวา่ส่ิงก่อสร้างท่ีมีโทนสีอนัเกิดจากสีของ
วสัดุธรรมชาติ ดงัเช่น สีแดงของอิฐ กระเบ้ืองดินเผา สีน ้ าตาลจากไม ้สีขาวจากปูนขาว 
เป็นต้น รวมไปถึงโทนสีสังเคราะห์ท่ีใกล้เคียงกับสีจากวสัดุธรรมชาติ เป็นกลุ่ม
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบทั้งหมด  
  ในขณะท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีโทนสีจากการสังเคราะห์ซ่ึงแตกต่างจากโทนสีจาก
ธรรมชาติ ดงัเช่น โทนสีขาวสวา่ง โทนสีเทาเงิน โทนสีเหลืองเขม้ พบวา่มีผลทั้งเป็นท่ี
ช่ืนชอบและไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากหลายปัจจยั ดงัเช่น ความ
แตกต่างของเฉดสีในโทนสีเดียวกัน สีอนัเกิดจากสภาพแวดล้อม การใช้โทนสีท่ี
หลากหลายมาประกอบกันท าให้เกิดสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นสีท่ีมองเห็นได้แตกต่าง  
เป็นตน้ จึงอาจจะตอ้งมีการศึกษาขยายผลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการ
วเิคราะห์เพื่อการน าไปใชไ้ด ้

ภาพที ่5-2 แสดงตวัอยา่งส่ิงก่อสร้างท่ีมีโทนสีจากวสัดุธรรมชาติหรือโทนสีสังเคราะห์
 ท่ีใกลเ้คียงกบัโทนสีจากวสัดุธรรมชาติ 
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ภาพที ่5-3 แสดงตวัอยา่งส่ิงก่อสร้างท่ีมีโทนสีสังเคราะห์ท่ีแตกต่างจากโทนสีจากวสัดุ
ธรรมชาติ 

  จากขอ้มูลในขา้งตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ โทนสีน ้ าตาล โทนสีขาว โทนสีแดง โทนสี
เหลือง และโทนสีเทา ของส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นโทนสีจากวสัดุธรรมชาติหรือมีความ
ใกล้เคียงกับสีวสัดุธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขการใช้สีเพียงสีเดียวหรือมีการใช้สีท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีระเบียบ เป็นคุณลกัษณะท่ีมีผลท าใหส่ิ้งก่อสร้างเป็นท่ีช่ืนชอบได ้ 

จากขา้งตน้ แสดงถึงคุณลกัษณะทางกายภาพของส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นปัจจยัส่งผลต่อความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อองคป์ระกอบของเมือง โดยสามารถสรุปรายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพและผล
ความช่ืนชอบไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

ส่ิงก่อสร้างทีม่ผีลเป็นทีช่ื่นชอบ 

ส่ิงก่อสร้างทีม่ผีลไม่เป็นทีช่ื่นชอบ 
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ตารางที ่5-3 สรุปรายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้างและผลความช่ืนชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ืนชอบ ไม่มีผล ไม่ช่ืนชอบ

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีหลงัคาจัว่หรือป้ันหยาท่ีมีความสูงของอาคาร 1-2 ชั้น 

ซ่ึงท าให้มองเห็นภาพรวมตลอดจนหลงัคาของส่ิงก่อสร้างไดจ้ากทาง

สญัจร


ส่ิงก่อสร้างรูปทรงส่ีเหล่ียมเม่ือพิจารณาในมมุมองจากทางสญัจรแลว้

จะมีภาพรวมของส่ิงก่อสร้างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั 

มีความเป็นระเบียบ และไมซ่บัซอ้น


ส่ิงก่อสร้างท่ีมีการเปิดเผยพ้ืนผิวส่วนใหญ่ท าให้เห็นส่วนประกอบท่ี

เป็นโครงสร้างต่างๆของอาคาร เช่น หลงัคา ผนัง ช่องเปิด ท่ีปรากฏ

อยา่งมีระบบตามโครงสร้างของอาคาร


ส่ิงก่อสร้างจะมีการปิดทบัพ้ืนผิวเป็นบริเวณกวา้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีผิว

ดา้นท่ีติดกบัทางสญัจรเกือบทั้งหมดนอกจากในส่วนชั้นแรกของ

ส่ิงก่อสร้าง เป็นผลให้ส่ิงก่อสร้างมีระนาบพ้ืนผิวเป็นพ้ืนท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มกอ้นเดียว



โทนสีน ้าตาล โทนสีขาว โทนสีแดง โทนสีเหลือง และโทนสีเทา ท่ีมี

โทนสีจากวสัดุธรรมชาติหรือมีความใกลเ้คียงกบัสีวสัดุธรรมชาติ  

โดยมีเง่ือนไขการใช้สีเพียงสีเดียวหรือมีการใช้สีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

ระเบียบ



คุณลักษณะสี

รายละเอยีดคุณลักษณะทางกายภาพ
ผลทีม่ต่ีอความช่ืนชอบ

คุณลกัษณะท่ิปิดทบัพ้ืนผิวเกือบทั้งหมด

คุณลักษณะทางกายภาพทีรั่บรู้และจดจ าได้

คุณลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียม

คุณลักษณะรูปร่าง

คุณลักษณะพืน้ผิว

คุณลกัษณะหลงัคาจัว่หรือป้ันหยา

คุณลกัษณะท่ีเปิดเผยพ้ืนผิว 
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จากการข้อมูลในตารางข้างต้นน้ี สามารถแสดงเป็นแผนผงัคุณลักษณะทางกายภาพ
ส่ิงก่อสร้างและความช่ืนชอบ ดงัภาพท่ี 5-4 

ภาพที ่5-4 แผนผงัแสดงคุณลกัษณะทางกายภาพส่ิงก่อสร้างและความช่ืนชอบ 
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5.2  ผลความช่ืนชอบกลุ่มคุณลกัษณะทางกายภาพของบริบทแวดล้อม (Open Space) 
จากผลการศึกษาสามารถแสดงขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดลอ้มท่ีถูกรับรู้จดจ า

และจ านวนองคป์ระกอบท่ีปรากฏคุณลกัษณะดงักล่าวแยกตามผลความช่ืนชอบ ดงัตารางท่ี 5-4 
เพื่อใชป้ระกอบในการวเิคราะห์ 

ตารางที่ 5-4 แสดงขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดลอ้มท่ีถูกรับรู้จดจ าและจ านวน
องคป์ระกอบของเมืองแยกตามผลความช่ืนชอบ 

 

 

ช่ืนชอบ
ไม่แสดง

ความเห็น
ไม่ช่ืนชอบ

พ้ืนท่ีท่ีมีการเวน้วา่งท่ีอยูภ่ายในองคป์ระกอบอนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มี

หลงัคาปกคลุม โดยถูกอธิบายถึงคุณลกัษณะ ลาน สวนหรือสนาม
12 2 3

ขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุจ  าพวกเหลก็หรือไมท่ี้ตีเวน้ช่องวา่ง

ระหวา่งกนั ท าให้ตวัขอบเขตนั้นมีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีโปร่ง
4 0 0

คุณลกัษณะโทนสีขาว 2 0 0

ขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุก่ออิฐฉาบปนู มีพ้ืนผิวท่ีทึบตนัและหนา 7 0 2

คุณลกัษณะโทนสีขาวและโทนสีแดง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสอง

โทนสี
7 0 2

พืชพรรณท่ีถูกรับรู้และจดจ าอยา่งจ าเพาะเจาะจงในบริบทแวดลอ้ม

ของพ้ืนท่ีศึกษา
5 1 0

พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีกลุ่มไมย้นืตน้หนาแน่นมาก โดยเฉพาะบริเวณดา้นหน้า

ขององคป์ระกอบท่ีติดกบัทางสญัจร ท าให้เกิดเป็นระนาบพุ่มไม้ 8 1 0

พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีพืชพรรณท่ีให้ร่มเงาไดอ้ยูอ่ยา่งกระจดักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ี

 ท่ีท  าให้พ้ืนวา่งท่ีนั้นมีความ โล่ง โปร่ง และอาจมีพืชคลุมดินท่ีอยูใ่น

ทศันวิสยัท่ีมองเห็นไดจ้ากทางสญัจร

3 0 0

พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีพืชพรรณอยูน่้อย หรือมีพืชพรรณจ าพวกไมย้นืตน้ท่ีให้

ร่มเงาวางตวัอยูลึ่กเขา้ไปภายในขอบเขตท่ีดินหรือมีส่ิงก่อสร้างบดบงั

ทศันวิสยัจากทางสญัจรท าให้มองเห็นพืชพรรณเป็นสดัส่วนท่ีน้อย

กวา่เม่ือพิจารณาจากภาพรวมขององคป์ระกอบ

0 0 3

คุณลักษณะทางกายภาพทีรั่บรู้และจดจ าได้ รายละเอยีดคุณลักษณะทางกายภาพ
จ านวนองค์ประกอบ(แห่ง)

คุณลกัษณะพ้ืนท่ีเวน้วา่ง  

คุณลกัษณะร้ัว

คุณลักษณะขอบเขตขององค์ประกอบ 

คุณลกัษณะก าแพง

คุณลกัษณะพืชพรรณท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง

คุณลกัษณะร่มร่ืน 

คุณลกัษณะโล่งโปร่ง 

คุณลักษณะพชืพรรณ 

คุณลักษณะในเชิงคุณภาพ

คุณลกัษณะแห้งแลง้ 
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จากตารางท่ี 5-4 เม่ือท าการพิจารณาขอ้มูลท่ีไดท้  าให้ไดผ้ลความช่ืนชอบท่ีมีต่อคุณลกัษณะ
ทางกายภาพ ดงัน้ี 
คุณลกัษณะทางกายภาพทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบ ประกอบไปดว้ย 
 คุณลักษณะขอบเขตขององค์ประกอบ – คุณลกัษณะร้ัว,คุณลกัษณะโทนสีขาวของร้ัว

ไม,้ คุณลักษณะพืชพรรณ – คุณลกัษณะท่ีมีการจ าเพาะเจาะจง 
 คุณลักษณะในเชิงคุณภาพ – คุณลกัษณะร่มร่ืน, คุณลกัษณะร่มร่ืนโล่ง โปร่ง 

คุณลกัษณะทางกายภาพทีไ่ม่เป็นทีช่ื่นชอบ ประกอบไปดว้ย 
 คุณลักษณะในเชิงคุณภาพ – คุณลกัษณะแหง้แลง้ 
นอกจากน้ี จากการพิจารณาขอ้มูลพบวา่มีคุณลกัษณะทางภาพท่ีปรากฏทั้งในองคป์ระกอบท่ี

เป็นท่ีช่ืนชอบและไม่ช่ืนชอบ ดงัเง่ือนไขในกรณีท่ี 3 ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 คุณลักษณะพืน้ท่ีเว้นว่าง  

  จากขอ้มูลผลการศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดล้อมท่ีมีพื้นท่ีเวน้ว่าง
ปรากฏอยูใ่นองคป์ระกอบของเมืองท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ 12 แห่ง ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ 3 แห่ง 
และ ไม่แสดงความเห็น 2 แห่ง  
  เม่ือไดท้  าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของเมืองท่ีมีพื้นท่ี
เวน้ว่าง พบว่าคุณลกัษณะเชิงคุณภาพของบริบทแวดลอ้มนั้นมีความสอดคลอ้งกนัอยู่
ทั้ งในกลุ่มคุณลักษณะพื้นท่ี เว ้นว่างท่ี เป็นท่ี ช่ืนชอบและไม่เป็นท่ี ช่ืนชอบ คือ 
องคป์ระกอบของเมือง 9 แห่งท่ีมีพื้นท่ีเวน้วา่งท่ีถูกอธิบายในคุณลกัษณะเชิงคุณภาพท่ี
มีความร่มร่ืน ดงัเช่น  F2R9(1)โรงแรมแทมมารีน,  F4R21 บา้นพกัผูก้  ากบั, F4R22 วดั
ทุงย ูองคป์ระกอบของเมือง 3 แห่งท่ีมีพื้นท่ีเวน้ว่าง มีคุณลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีโปร่ง 
โล่ง ไดแ้ก่ F1R5 เอยเูอเชียงใหม่ (A.U.A), F1R12 กาดกลางเวียง, F4R30 สถานีต ารวจ 
โดยองคป์ระกอบทั้ง 12 แห่งดงัท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ มี 11 แห่งเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็น
ท่ีช่ืนชอบ และมี 1 แห่งท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลไม่แสดงความเห็น ในขณะท่ี 
องคป์ระกอบ 3 แห่งมีพื้นท่ีเวน้วา่งท่ีมีคุณลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีแห้งแลง้ ไดแ้ก่  F1R2  
ลานขายของ, F1R4 วดัหม่ืนลา้น, F1R7 วดัส าเภา เป็นองคป์ระกอบท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ
ทั้งหมด 
  จากขอ้มูลในขา้งตน้น้ี คุณลกัษณะพื้นท่ีเวน้ว่างจึงน่าจะเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจในความช่ืนชอบ ในขณะเดียวกนัคุณลกัษณะในเชิงคุณภาพของบริบท
แวดลอ้มเป็นคุณลกัษณะท่ีมีผลกบัการตดัสินใจความช่ืนชอบของประชากรตวัอยา่ง  
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 ภาพที ่5-5 แสดงตวัอยา่งผลความช่ืนชอบบริบทแวดลอ้มท่ีมีคุณลกัษณะพื้นท่ีเวน้วา่ง 

 คุณลักษณะขอบเขตขององค์ประกอบ – คุณลกัษณะรูปแบบก าแพง 
 จากขอ้มูลผลการศึกษาคุณลกัษณะขอบเขตขององค์ประกอบท่ีมีรูปแบบก าแพงนั้น 
ปรากฏอยูใ่นองค์ประกอบของเมืองท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ 7  แห่ง และ ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ 2 
แห่ง พบว่าระหว่างองค์ประกอบของเมืองท่ีมีคุณลกัษณะก าแพงท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและ
ไม่ เป็นท่ีช่ืนชอบนั้ น ก าแพงมีความสูงของก าแพงท่ีแตกต่างกัน โดยในกลุ่ม
องคป์ระกอบของเมืองท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบมี ความสูงของก าแพง 2.15 – 2.55 เมตร เช่น 
ในขณะท่ี กลุ่มองค์ประกอบของเมืองท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบมีความสูงในบางช่วง ของ
ก าแพง 3.40 – 4.60 เมตร 
 

คุณลกัษณะร่มร่ืน คุณลกัษณะโล่งโปร่ง คุณลกัษณะแห้งแล้ง 

บริบทแวดล้อมทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบ บริบทแวดล้อมทีไ่ม่เป็นทีช่ื่นชอบ 
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  จากขอ้มูลการเปรียบเทียบในขา้งตน้น้ี ท าให้ทราบวา่สูงของก าแพงจึงน่าจะผลกบั
ความช่ืนชอบท่ีมีต่อบริบทแวดลอ้มองคป์ระกอบของเมือง จึงสามารถแยกผลความช่ืน
ชอบไดอ้อกเป็น  2 กรณีคือ 

- คุณลกัษณะก าแพงท่ีมีความสูง 2.15 – 2.55 เมตรเป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ 
- คุณลกัษณะก าแพงท่ีมีความสูง 3.40 – 4.60 เมตรเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่เป็นท่ีช่ืน
ชอบ 

 

 

 ภาพที ่5-6 แสดงตวัอยา่งผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อความสูงของก าแพง 

  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะสีของก าแพงซ่ึงมีการใช้โทนสีขาวและโทนสีแดง สี
ใดสีหน่ึงหรือทั้งสองโทนสี พบวา่ มีก าแพงสีขาวปรากฏทั้งในองคป์ระกอบของเมือง
ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและไม่ช่ืนชอบ โดยองคป์ระกอบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ ไดแ้ก่ F4R22 วดัทุง-
ย,ู F4L31 วดัศรีเกิด, F3R15 โรงแรมย ูองคป์ระกอบท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ ไดแ้ก่ F1R4 วดั
หม่ืนลา้น, F1R7 วดัส าเภา คุณลกัษณะสีของก าแพงนั้นจึงน่าจะเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่
ส่งผลต่อความช่ืนชอบ 

 

ก าแพงที่มีความสูง 3.40 – 4.60 ม. ก าแพงที่มีความสูง 2.15 – 2.55 ม. 

บริบทแวดล้อมทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบ บริบทแวดล้อมทีไ่ม่เป็นทีช่ื่นชอบ 



94 
 

ภาพที ่5-7 แสดงตวัอยา่งผลความช่ืนชอบท่ีมีต่อก าแพงสีขาว 

จากการวิเคราะห์ความช่ืนชอบท่ีมีต่อกลุ่มคุณลกัษณะบริบทแวดล้อมในขา้งตน้น้ี พบว่า
คุณลักษณะพื้นท่ีเว ้นว่างนั้ นมีผลความช่ืนชอบท่ีมีผลมาจากคุณลักษณะขอบเขตและ
คุณลกัษณะเชิงคุณภาพเป็นปัจจยัส าคญั  ซ่ึงคุณลกัษณะทั้งสองดงักล่าวน้ีพบวา่มีคุณลกัษณะท่ี
แยกย่อยจากคุณลกัษณะเดิมท่ีมีอยู่และเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความช่ืนชอบของบริบทแวดล้อม 
โดยสามารถสรุปรายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพและผลความช่ืนชอบไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทแวดล้อมทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบ บริบทแวดล้อมทีไ่ม่เป็นทีช่ื่นชอบ 
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ตารางที ่5-5 สรุปรายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดลอ้มและผลความช่ืนชอบ 

ช่ืนชอบ ไม่มีผล ไม่ช่ืนชอบ

พ้ืนท่ีท่ีมีการเวน้วา่งท่ีอยูภ่ายในองคป์ระกอบอนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มี

หลงัคาปกคลุม โดยถูกอธิบายถึงคุณลกัษณะ ลาน สวนหรือสนาม


ขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุจ  าพวกเหลก็หรือไมท่ี้ตีเวน้ช่องวา่ง

ระหวา่งกนั ท าให้ตวัขอบเขตนั้นมีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีโปร่ง


คุณลกัษณะโทนสีขาว 

ขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุก่ออิฐฉาบปนู มีพ้ืนผิวท่ีทึบตนัและหนาท่ี

มีความสูงระหวา่ง 2.15 – 2.55 เมตร


ขอบเขตท่ีก่อสร้างจากวสัดุก่ออิฐฉาบปนู มีพ้ืนผิวท่ีทึบตนัและหนาท่ี

มีความสูง 3.40 – 4.60 เมตร


คุณลกัษณะโทนสีขาวและโทนสีแดง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสอง

โทนสี


พืชพรรณถูกรับรู้และจดจ าในบริบทแวดลอ้มท่ีอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ี

ใดๆของพ้ืนท่ีศึกษาอยา่งจ าเพาะเจาะจง


พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีกลุ่มไมย้นืตน้หนาแน่นมาก โดยเฉพาะบริเวณดา้นหน้า

ขององคป์ระกอบท่ีติดกบัทางสญัจร ท าให้เกิดเป็นระนาบพุ่มไม้ 

พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีพืชพรรณท่ีให้ร่มเงาไดอ้ยูอ่ยา่งกระจดักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ี

 ท่ีท  าให้พ้ืนวา่งท่ีนั้นมีความ โล่ง โปร่ง และอาจมีพืชคลุมดินท่ีอยูใ่น

ทศันวิสยัท่ีมองเห็นไดจ้ากทางสญัจร


พ้ืนท่ีวา่งท่ีมีพืชพรรณอยูน่้อย หรือมีพืชพรรณจ าพวกไมย้นืตน้ท่ีให้

ร่มเงาวางตวัอยูลึ่กเขา้ไปภายในขอบเขตท่ีดินหรือมีส่ิงก่อสร้างบดบงั

ทศันวิสยัจากทางสญัจรท าให้มองเห็นพืชพรรณเป็นสดัส่วนท่ีน้อย

กวา่เม่ือพิจารณาจากภาพรวมขององคป์ระกอบ



คุณลักษณะในเชิงคุณภาพ

คุณลกัษณะร่มร่ืน 

คุณลกัษณะโล่งโปร่ง 

คุณลกัษณะแห้งแลง้ 

คุณลักษณะขอบเขตขององค์ประกอบ 

คุณลักษณะพชืพรรณ 

คุณลกัษณะท่ีจ าเพาะเจาะจง

ผลทีม่ต่ีอความช่ืนชอบ

คุณลักษณะพืน้ทีเ่ว้นว่าง  

คุณลักษณะทางกายภาพทีรั่บรู้และจดจ าได้ รายละเอยีดคุณลักษณะทางกายภาพ

คุณลกัษณะร้ัว

คุณลกัษณะ ก าแพง
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 จากการข้อมูลในตารางข้างต้นน้ี สามารถแสดงเป็นแผนผงัคุณลักษณะทางกายภาพ
ส่ิงก่อสร้างและความช่ืนชอบ ดงัภาพท่ี 5-8 

 ภาพที ่5-8 แผนผงัแสดงคุณลกัษณะทางกายภาพบริบทแวดลอ้มและความช่ืนชอบ 
 
 
 

 

 

 

 


