
ง 

 

53060217 : สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม 

คําสําคญั :  พฤตกิรรมการใช้งาน/ลานสาธารณะ 

  นพนนัทน์  อินสขุ : การศกึษาพฤตกิรรมการใช้งานลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่.  

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   : อ.ดร.สนีินาถ  ศกุลรัตนเมธี.  118 หน้า. 
 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้งานพืน้ท่ีสาธารณะบริเวณวงเวียน

ใหญ่ ท่ีเกิดจากองค์ประกอบทางกายภาพท่ีมีการออกแบบ โดยพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่ถือว่าเป็นลาน

สาธารณะท่ีมีความสําคญัต่อคนในชุมชนทัง้ทางประวตัิศาสตร์และการเป็นพืน้ท่ีนนัทนาการของ

ชุมชน และอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีพืน้ท่ีโล่งสาธารณะน้อยมาก โดยพบว่าในระยะ 800 เมตรโดยรอบไม่มี

พืน้ท่ีโลง่สาธารณะแห่งอ่ืนเลย 

 วิธีวิจยัจะต้องทําการค้นคว้า แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบใน

การออกแบบลานสาธารณะ ปัจจัยในการเกิดพฤติกรรม และทําการกําหนดตัวแปรเพ่ือเป็น

หลกัเกณฑ์ในการสํารวจพืน้ท่ี ให้ได้มาซึง่ข้อมลูเชิงลกึทางด้านพฤติกรรม และมีการสมัภาษณ์ผู้ ใช้

เพิ่มเตมิ เพ่ือเป็นสว่นช่วยในการตอบคําถามของงานวิจยั และหาแนวทางในการปรับปรุงพืน้ท่ีให้มี

ความเหมาะสมกบัการใช้งานท่ีเกิดขึน้จริง 

 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบในการออกแบบส่งผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย ถนนและการเข้าถึง พืน้ท่ีนั่ง แสงสว่างและร่มเงา 

ประตมิากรรม การแบง่พืน้ท่ี ช่วงวนั ช่วงเวลา และความปลอดภยั นอกจากนีย้งัพบวา่ลกัษณะทาง

กายภาพของลานในปัจจบุนั ยงัไม่สามารถรองรับกิจกรรมประเภทการออกกําลงักาย และการเลน่

กีฬาได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากไม่มีการแบ่งสดัส่วนพืน้ท่ีประกอบกิจกรรมตามลักษณะและ

ปริมาณกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริง 

 ข้อเสนอแนะของงานวิจยัท่ีได้จากการวิเคราะห์กายภาพ พฤติกรรม และการสมัภาษณ์

สรุปได้วา่ควรมีการเพิ่มทางเข้าถึง มีการแบง่พืน้ท่ีการใช้งานกิจกรรมตา่งๆอย่างชดัเจนเพ่ือลดการ

ซ้อนทบัของพืน้ท่ีกิจกรรม มีการเพิ่มต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณลานเพ่ือสร้างร่มเงาให้กบัลานและ

เป็นฉากหลงัของพระบรมราชานสุาวรีย์ เปิดโล่งเฉพาะมมุมองจากถนนและทางเท้า รวมถึงควรมี

การเพิ่มสาธารณปูระโภค เช่นห้องนํา้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
 

ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชมุชนเมือง  บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร ปีการศกึษา 2554 
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53060217 : MAJOR : (LANDSCAPE ARCHITECTURE) 
KEY WORD :  USAGE BEHAVIOUR / PLAZA USAGE 
 NOPPANANT  INSOOK : A STUDY OF WONGWIAN YAI PUBLIC PLAZA USAGE. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  SINEENART SUKOLRATANAMETEE, Ph.D.. 118 pp. 
 
 
 The objective of the research is to study the type of use of public area around 
Wongwian Yai which is caused by design physical elements.  Wongwian Yai area is 
well considered an important plaza for the surrounding community given its historical 
significance, space available for community recreation, and the fact that there is no 
public open space nearby within an 800 meter radius further signifies its importance. 
 

Research methodology involves development of ideas and theory, which relates 
to the plaza design elements and behavior-production factor as well as specification of 
variables to set standards for area surveys in gathering detailed behavioral data, and 
conducting user interviews to answer the researches question and finding suitable ways 
to improve the area in conjunction with the community. 
 
   A summary of findings from this study show that the design elements, of which, 
are street and accessibility, sitting space, light and shade, sculpture, area division, 
timing, and security, all have a direct affect the area usage behavior. Moreover, the 
plaza's physical elements, at present, cannot adequately support any type of fitness or 
sporting activities because the plaza area is not allocated to accommodate the type or 
level of such activities that actually take place. 
 

A proposal from this research based on analysis in physical, behavior and user 
interviews can be concluded that the usage area should be clearly divided for each type 
of activity to reduce any overlapping area, more access by the public should be allowed 
a planting more large trees to generate shading in the plaza and to serve as 
background for the Royal Statue, uncovering of selected views particularly from the road 
and the pedestal, and making available public utilities such as washrooms to facilitate 
the users. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระนีสํ้าเร็จลลุ่วงได้ ด้วยความกรุณาอย่างสงูจาก ดร.สินีนาถ ศกุลรัตน

เมธี อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีสละเวลาตรวจงานวิจัยตัง้แต่ในขัน้ตอนของการเก็บ

ข้อมูลกระทั่งสําเร็จเป็นรูปเล่ม รวมทัง้อาจารย์ท่านอ่ืนๆในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล ท่ีให้

คําแนะนําและข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัเป็นอยา่งมาก 

  

 ขอขอบพระคณุบิดา มารดา พ่ีแนน ท่ีเป็นกําลงัใจ และสนบัสนุนให้งานวิจัยนีสํ้าเร็จ

ลลุ่วงไปได้ ขอขอบคณุเพ่ือนๆปริญญาโทภูมิสถาปัตยกรรมรุ่นท่ี 3 ทุกคน ท่ีเป็นกําลงัใจ และให้

คําแนะนําอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงอาจารย์ท่านอ่ืนๆในคณะสถาปัตยกรรม และเพ่ือนๆปริญญา

โทสาขาอ่ืนๆ ท่ีคอยถามความคืบหน้าและเป็นกําลงัใจให้งานวิจยันีดํ้าเนินตอ่ไป  

  

 สดุท้ายนีข้อขอบพระคณุ ผู้ ใช้ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ทุกท่าน ท่ีช่วยตอบ

คําถามและให้ข้อมูลในมุมมองของผู้ ใช้งาน เพ่ือนําไปสู่ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะของ

งานวิจยั ทําให้ได้งานวิจยัท่ีสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
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