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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่สามารถรับรู้ได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  การออกแบบ
และเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่ใช้ข้อมูลจากเอกสารและการส ารวจภาคสนาม  การเก็บข้อมูล
ภาคสนามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรเมือง ทั้งบุคคลในพื้นที่และ
นอกพื้นที่จ านวน 100  ชุด และ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่รู้จักเมืองเชียงคานจ านวน 11 คน หลังจากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติความน่าจะเป็น และสถิติอนุมานหรือสถิติ
อ้างอิง  รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาโดยไม่ใช้สถิติ  ผลสรุปจากการวิจัยพบว่า กลุ่มคน 3 กลุ่ม ทั้งคน
ในท้องถิ่น คนนอกผู้มาท างาน และนักท่องเที่ยวสามารถรับรู้และยอมรับความส าคัญกับโครงสร้าง
ที่ครอบคลุมภาพเชิงกว้างของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในระดับปานกลางถึงมาก คือ การที่เชียงคาน
เป็นเมืองที่สะท้อนความส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดเก่าแก่คู่เมือง และมีการด ารงชีวิตตามกรอบ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่วนการรับรู้องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมได้
ให้ความส าคัญระดับปานกลางถึงมากในด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น คือ แม่น้ าโขง และทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม ในขณะที่มีการประเมิน
คุณค่าความส าคัญด้านนามธรรม คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
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 The objective of this study is to investigate structure and elements of Chiang 
Kan’s cultural environment identity as perceived by local residents and visitors. In designing 
and conducting the research, methods had been employed were documentary research and 
site survey. The site survey research divided in 2 parts which were a sample of 
questionnaires consisted of 100 residents of Chiang Kan neighborhood inside and outside of 
the city and in-depth interview of 11 persons. Then, statistics of descriptive, probability, 
inferential statistics and others were utilized to analyze. From the finding, for the structure of 
the cultural environment category, all three groups’ perception: local residents, entrepreneurs, 
and visitors, were citied the overall image of the town that attached to religious as reflected on 
old temples and cultural life as the outstanding feature and was given a moderate to a more 
significant. In the tangible cultural environment element type of natural environment and built 
environment elements categories, Mekong River and the town urban landscape features 
which were both rating from a moderate to a more significant. While in the intangible cultural 
environment element type, offering sticky rice to the monk was viewed as a more to the most 
significant. 
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งานวิจัยเร่ืองโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาตราจารย์ สิทธิพร 
ภิรมย์ร่ืน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและข้อคิดเห็นเชิงวิชาการตลอดจนให้ความกรุณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
อันเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีความซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง  และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจ ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านและคณะท างานในภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองที่ให้ความรู้และ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง รองศาสตราจารย์
ดร. รวี หาญเผชิญ และคุณพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ส าหรับข้อมูลความรู้ ข้อคิดและค าแนะน าที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์และชุมชนเชียงคาน ขอกราบขอบพระคุณชุมชนเชียงคานรวมทั้งผู้ที่สละ
เวลาตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการและ
ตัวแทนสถานศึกษาเมืองเชียงคาน คุณอมร ณรงค์ศักดิ์ ประธานชุมชนคุ้มวัดศรีคุณเมือง  คุณสุพัตรา 
สุพรหมจักร ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน ส าหรับข้อมูลความรู้ ความกรุณาและมิตรภาพ
ที่อบอุ่น ขอบขอบคุณที่พักพิง “เติมสุขเชียงคานบานบุรี” “เพลินพรมแดน” “จ าเลยรัก” “บ้านเมือง
คาน” “ที่ท าการพัก”  และที่อ่ืนๆใกล้เคียงกันส าหรับความช่วยเหลือและมิตรภาพที่ดี  ขอขอบคุณ 
คุณอรอ าไพ สามขุนทด คุณธนกานต์ สิทธิ คุณศิวพร จันทรา คุณมรกต วรชัยรุ่งเรือง ด.ต. ยรรยง 
ศรีบุษย์และเพื่อน ส าหรับความช่วยเหลือในความส าเร็จของวิทยานิพนธ์  ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิตทุกท่าน รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ ชาวสตรีวิทยา ชาวสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ส าหรับก าลังใจที่
ดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งคุณกฤติพันธ์ อินต๊ะนอน คุณสมคิด แซ่ว่อง 
คุณธิดาทิพย์ เสริมพงษ์พันธ์ คุณปัทมา สุขสกุลชัย คุณอุษณีษ์ อ่ าบุญ และคุณสมภพ วิสุทธิจิตติกุล 
ส าหรับก าลังใจ ความกรุณาและความช่วยเหลือที่มีให้จนท าให้เกิดเป็นเล่มวิทยานิพนธ์นี้ขึ้นมา 

ขอขอบคุณบรรดาท่านผู้แต่งต าราทุกเล่มที่ผู้ศึกษาได้ ใช้ประกอบการท างานวิจัย 
สุดท้ายผลส าเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มนี้หากมีสิ่งใดเป็นประโยชน์ทางการศึกษา หรือการน าไปใช้
จริง ผู้วิจัยขอมอบคุณค่าและประโยชน์ที่มาจากงานวิจัยฉบับนี้แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หากมีสิ่งใด
ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เอง 
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