
ง 
 

53058307: หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 
คําสําคัญ :  อัตลักษณ / อัตลักษณรวม / วัฒนธรรม / สังคมพหุลักษณ / ยาน / นานา-อโศก  
ประชา พิทยาธร : อัตลักษณของยาน นานา-อโศก 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ: ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม  175 หนา 
 งานวิจัยเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดาน
รูปธรรมและนามธรรมท่ีทําใหเกิดความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก  วิเคราะหและสรุป
ความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศกและเสนอแนะแนวคิดเบ้ืองตนในการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับลักษณะความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศกวิธีการวิจัยใชวิธีการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากการสํารวจพื้นท่ียานนานา-อโศกเพื่อจดบันทึกและเก็บรวบรวมขอมูล การ
สํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยาง  จากน้ันนําขอมูลมาทําการวิเคราะหทางสถิติเชิง
พรรณา และนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติมาใชในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญใหแสดงความ
คิดเห็น และในข้ันสุดทายผูวิจัยนําผลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาทําการวิเคราะหโดยผูทําวิจัยและสรุป
เปนคําตอบของงานวิจัย 
 ผลการวิจัยไดคําตอบของการคนหาอัตลักษณของยานนา-อโศกวา อัตลักษณของยาน
นานา-อโศก คือ “ยานท่ีมีลักษณะความเปนพหุวัฒนธรรม อินเดีย อาหรับ นานาชาติ และการ
ทองเท่ียวเพื่อนันทนาการ”  
ขอเสนอแนะผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลท่ีไดจากงานวิจัยไปพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกโดย
ไดสรุปเปนบทบาทของพื้นท่ียานนานา-อโศกวาเปนพื้นท่ีท่ีมีบทบาทเปน“แหลงทองเท่ียวเพ่ือ
นันทนาการและวัฒนธรรมอินเดีย อาหรับ” ผูวิจัยจึงไดศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของและมีขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาตามบทบาทของพ้ืนท่ียานนานา-อโศกดังนี้ 

1.เสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการวางผังและออกแบบพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ  

2.เสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการสงเสริมทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

3.เสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ  
 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2557 
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 The purposes of this research were to study theories, principles and researches related 
to mutual identity of the Nana-Asoke area. This research emphasized both tangible and intangible 
cultural identity. The data of the area was collected using field survey of the physical 
environment, questionnaires for public opinions on the topic, and interviews of experts. The 
sequences of the analysis started with the statistical analysis of the questionnaire responses. The 
statistical results were shown to the experts for their views on the indentity of Nana-Asoke area 
through interviews. The interview data were later analysis to summarize the true identity of the 
Nana-Asoke area. The finding reveals that the identity of the Nana-Asoke area is “an international 
multi-culture of Indians and Arabs for recreational tourism.” 
From this finding, the community can set the role of the area to be “a tourist’s destination for 
recreational and Indian-Arab cultural tourism.” In order to achieve this role, there are community 
planning recommendations: 
The community should develop an improvement plans including land use plan identifying zones 
for cultural activities, reorganizing entertainment venues, improving urban landscape and parks, 
improving housing quality, and retail shops. 
The community should plan to increase and promote socio-cultural activities such as publicizing 
and educating visitors about the local Indian-Arab cultures, ethnics, and social groups by 
establishing a cultural center as well as setting up outdoor spaces for activities. 
The community should plan to stimulate the economics led by the local government to bring 
together private sectors in the area, such as hotel and residence owners, entrepreneurs to form 
business groups or associations. This will help the locals to define a strong vision and will 
increase the collaboration and competitiveness to the local business and culture internationally. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษารายวิชาการคนควาอิสระในคร้ังนี้ สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จลุลวงไปได
เนื่องจากคําแนะนําและคําปรึกษาจากผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม อาจารยท่ีปรึกษาการ
คนควา อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน ประธานหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
มหาบัณฑิต ผูชวยศาสตราจารยวิชัย บุญวาศ ท่ีไดใหคําปรึกษาและใหความคิดเห็นตางๆอยางดียิ่ง
ตลอดมา ผูศึกษาขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ อาจารย ไกรฤกษ นานา ศาสนจารย เทอดศักดิ์ อัตรสวา คุณ
เทียมรัตน วรสงาศิลป ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ท่ีไดใหความรวมมือและใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนในการสัมภาษณ และอนุเคราะหขอมูลตางๆท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี 
 รวมท้ังขอขอบคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน เจาหนาท่ีทุกทานท้ังจาก
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีไดอนุเคราะหใหคําปรึกษา และอํานวยความ
สะดวกให ขอบคุณมิตรภาพและน้ําใจของเพื่อนๆ พี่ นองทุกทาน ท่ีมีความตั้งใจในการศึกษา
คนควาคร้ังนี้มาดวยกัน 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีไดใหโอกาสทางการศึกษาและ
ประสิทธิประสาทวิชาความรูใหตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในสถาบันแหงนี้ 
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