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 งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบรับกับ
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่สาธารณะและพฤติกรรมของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมท้ังการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่สําคัญที่จะใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีพ้ืนที่
กรณีศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณถนนข้าวสาร ทางเดินภายในศูนย์การค้า Siam Square One และร้าน
กาแฟ Too Fast to Sleep ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสํารวจพื้นที่ การวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือการออกแบบ และการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่น
ใหม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ได้จากเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบรับกับพฤติกรรมกับคน
รุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับแนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองพฤติกรรมมนุษย์ (Sociogenic 
Environment) โดย ศาสตราจารย์ โจน แลง และทฤษฎีจิตวิทยาความจําเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
(Basic Human Needs) ของ อัมบราฮัม มาสโลว์ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุมชนเมือง พบว่า 
พ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านความรีบเร่งใน
ชีวิตประจําวัน พ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่น้ันจะต้องมีการเช่ือมโยงกับ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายประเภท ทั้งน้ีเพ่ือให้
เกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เน่ืองจากมีคนผ่านไปมาจํานวนมากตลอดเวลา รวมไปถึงสามารถเช่ือมต่อ
กับการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ ที่ไม่จําเพาะเจาะจงแค่รูปแบบการเดินทางเพียงแบบเดียว จึง
ต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง การปรับปรุงทางเท้าหรือพ้ืนผิว
ถนน ให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน ทันสมัยเป็นที่นิยม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆท่ีครบครัน 
เพ่ือให้พ้ืนที่สาธารณะน้ันตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุด 
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 This research aims to study the design of public spaces that respond to the 

behavior of the generation Y. As for data collection, Gathering information theory The concept 

of the public sphere and the behavior of the generation Y. The opinion of the sample to get 

the key factors that will be adopted in the design of public spaces that respond to the behavior 

of the generation Y included. The study area includes the area around Khao San Road, 

Walkway Siam Square One shopping center and a coffee shop Too Fast to Sleep, which 

were used in the study. A group of young people who come to using in the study areas. Using 

interviews with questionnaires used in the research is to explore the area.  

 The results indicated that the design of the public response to the behavior of the 

generation Y. Considering the factors considered by the public response to the behavior of 

the young generation. Coupled with the concept of creating an environment that responds to 

human behavior (Sociogenic Environment) by Professor Jones Lang and psychological theory 

of human basic needs (Basic Human Needs) Burnham Abraham Maslow applied in urban 

design experience. That the public response to the behavior of the  generation Y will have to 

factor in the rush of everyday life. The public response to the behavior of a new generation 

that has to be linked to the nature of land use. Or various types of land use. In addition to the 

lively atmosphere. Because there are a lot of people pass by all the time. To connect to a 

variety of destinations. It requires the development of public transport to access channel 

Improving sidewalks or road surfaces. For ease of use. Modern Popular The facilities are 

expected. The public spaces that meet the needs of new generations as possible 

 
 

 
 

 

 

 

  

Department of Urban Design and Planning Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature……..………………………………… Academic Year 2015 

An Independent Advisor’s signature……………………………………… 



 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การทําค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   
สิงหนาท แสงสีหนาท ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ช่วยแนะนํา ชี้แนะ และให้คําปรึกษาด้วย
ความเอาใจใส่มาโดยตลอด ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุก ๆ ท่านที่ได้ให้วิชาความรู้ ให้คําปรึกษา ช้ีแนะแนวทางการศึกษาแก่ผู้ศึกษา
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา 
 ขอบคุณรุ่นพ่ีและเพ่ือน ๆ ที่ได้ข้อมูล ความช่วยเหลือและมีกําลังใจที่ดีให้กันตลอดมา 
ขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง ที่อยู่เคียงข้างกันมา คอยให้กําลังใจ คําปรึกษา 
คอยช่วยเหลือและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ขอบคุณผู้ให้ข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา
ในการให้ข้อมูลในงานค้นคว้าอิสระช้ินน้ี 
 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ คนในครอบครัว ที่คอยให้กําลังใจ ให้ความรัก 
ความห่วงใย ความช่วยเหลือ ตลอดจนสนับสนุนในทุก ๆ ด้านตลอดมา 
 



 ช

สารบัญ 
    หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ......................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ..............................................................................................................................  ฌ 
สารบัญภาพ .................................................................................................................................  ญ 
สารบัญแผนที่ ..............................................................................................................................  ฎ 
สารบัญแผนภูมิ ............................................................................................................................  ฏ 
บทที ่
 1 บทนํา ..........................................................................................................................  1 
   ที่มาและความสําคัญของปัญหา ........................................................................  1 
   วัตถุประสงค์ในการศึกษา ..................................................................................  2 
   คําถามทางการศึกษา.........................................................................................  2 
   นิยามศัพท์ .........................................................................................................  2 
   ขอบเขตด้านการศึกษา ......................................................................................  3 
   ขั้นตอนในการศึกษา..........................................................................................  3 
   แหล่งที่มาของข้อมูล..........................................................................................  4 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย....................................................................................  4 
   การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ..................................................................  4 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากสิ่งที่ค้นพบ ........................................................  5 
 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง .....................................................................................  6 
   แนวคิดและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม ่(Generation Y) ....................................  6 
   แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่และพื้นที่สาธารณะ ..........................................................  11 
   แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองกับพฤติกรรมมนุษย์ .....................  19 
   สรุปผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ................................................  21 
 3  ระเบียบวิธีวิจัย ............................................................................................................  24 
   ขั้นตอนการวิจัย.................................................................................................  24 
   แหล่งที่มาของข้อมูล..........................................................................................  26 
   กลุ่มตัวอย่าง ......................................................................................................  27 



 ซ

 บทที ่   หน้า 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย....................................................................................  27 
   การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ..................................................................  28 
   การคัดเลือกกรณีศึกษา .....................................................................................  29 
 4 การวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่สาธารณะของกรณีศึกษา ..................................................  30 
   ถนนข้าวสาร ......................................................................................................  31 
   ศูนย์การค้า Siam Square One .....................................................................  39 
   ร้านกาแฟ Too Fast to Sleep .......................................................................  44 
   สรุปการวิเคราะห์พ้ืนที่สาธารณะของกรณีศึกษา ..............................................  51 
 5 การวิเคราะห์พฤติกรรมและทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหมท่ี่มต่ีอพ้ืนที่สาธารณะ ...........  55 
   ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ...............................................................................  55 
   ปัจจัยการเกิดพ้ืนที่สาธารณะ ............................................................................  56 
   กิจกรรมภายในพ้ืนที่..........................................................................................  57 
   ความรู้สึกต่อสถานที่..........................................................................................  58 
   การเป็นพ้ืนที่เชิงสังคม.......................................................................................  58 
   สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและทศันคติของกลุ่มคนรุน่ใหม่ทีม่ีพ้ืนที ่
    สาธารณะ ..................................................................................................  59 
 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ .............................................................................  68 
   ผลการศึกษาลกัษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุน่ใหม ่
   ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา...............................................................  68 
   การวิเคราะห์ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของ 
   กลุ่มคนรุ่นใหมท่ี่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง .................  77 
   แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ....  81 
   อภิปรายผลการศึกษา........................................................................................  86 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต ..................................................................  88 
รายการอ้างอิง..............................................................................................................................  89 
ภาคผนวก ....................................................................................................................................  92 
ประวัติผู้วิจัย ................................................................................................................................  96 
 



 ฌ

สารบัญตาราง 
ตารางที่   หน้า 
 1 สรุปลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุน่ใหม่ ............................................................................  21 
 2 แสดงประเภทแหล่งที่ของข้อมูล...................................................................................  26 
 3 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุน่ใหม ่
   ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา................................................................  52 
 4 แสดงรายละเอียดลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่ม 
   คนรุ่นใหมท่ี่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม ่
   ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา ................................................................  64 
 5 สรุปเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่  72 
 6 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุน่ใหม ่
   ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา................................................................  74 
 7 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุน่ใหม ่
   ที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ..........................................  77 



 ญ

สารบัญภาพ 
 ภาพที่   หน้า 
 1 พิรามิดประชากรไทยจําแนกตามอายุและเพศในปี 2015............................................  8  
 2 พิรามิดความจําเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ ของอัมบราฮัม มาสโลว์...................................  19 
 3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ..........................................................................................  25 
 4 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน...........................................................  33 
 5 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจบัุน .............................................................  35 
 6 แสดงให้เห็นถึงเก้าอ้ีและร่มผ้าใบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้งาน .............  36 
 7 แสดงถึงกิจกรรม Active ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ ...........................................................  37 
 8 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมประเภท Passive ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ .......................................  38 
 9 แสดงลักษณะทางกายของพ้ืนที่ว่างสาธารณะภายในพ้ืนที่ศึกษา.................................  41 
 10 แสดงถึงเก้าอ้ีและที่น่ังที่จัดวางไว้ตลอดทั้งพ้ืนที่ ...........................................................  42 
 11 แสดงถึงกิจกรรมประเภท Active ภายในพ้ืนที่............................................................  43 
 12 แสดงถึงกิจกรรมประเภท Passive ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ ............................................  44 
 13 ภาพแสดงบรรยากาศภายในพ้ืนที่ศึกษา ......................................................................  48 
 14 ภาพแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ศึกษา ....................................................  49 
 15 ภาพแสดงกิจกรรมประเภท Active ภายในพ้ืนที่ศึกษา ...............................................  50 
 16 ภาพแสดงกิจกรรมประเภท Passive ภายในพ้ืนที่ศึกษา .............................................  50 
 17 ภาพแสดงกิจกรรมเชิงสังคมในพ้ืนที่ศึกษา ...................................................................  51 
 



 ฎ

สารบัญแผนท่ี 
แผนทีท่ี ่   หน้า 
 1 แผนทีแ่สดงการเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษา ................................................................................  32 
 2 แผนทีแ่สดงการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน .............................................................  34 
 3 แผนทีแ่สดงตําแหน่งของพ้ืนที่ศึกษา ............................................................................  39 
 4 แผนทีแ่สดงการใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่ศึกษา .....................................................  40 
 5 แผนทีแ่สดงตําแหน่งของพ้ืนที่ศึกษา ............................................................................  45 
 6 แผนทีแ่สดงการใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่ศึกษา .....................................................  46 
 7 แผนทีแ่สดงการเข้าถึงของพ้ืนที่ศึกษา..........................................................................  47 

 



 ฏ

สารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมิที ่   หน้า 
 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร........................  60 
 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์การค้า 
   Siam Square One................................................................................................  61 
 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ร้านกาแฟ  
   Too Fast to Sleep...............................................................................................  62 
 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา.......  63 
 5 เปรียบเทียบการวิเคราะห์พ้ืนที่และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งาน 
   ภายในพ้ืนที่ในแต่ละปัจจัย .................................................................................  80 
 



 
 

1 

 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) คือ พ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ถกู
กีดกันจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะน้ันไม่เพียงเป็นพ้ืนที่สําหรับพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการเป็นพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนหรือเมืองที่จะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง นอกจากน้ี
พ้ืนที่สาธารณะยังเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหรือพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความรู้
สึกเป็นส่วนรวม (Sense of Public) และการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม (Social Interactions) แต่
การใช้พ้ืนที่สาธารณะในปัจจุบันน้ันมีความหลากหลายมากขึ้นโดยคนกลุ่มต่าง ๆ มีความต้องการใช้
พ้ืนที่สาธารณะทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร ตลอดจนพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างกัน เพ่ือสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การทํางาน การพักผ่อนและอ่ืน ๆ ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ที่มี
พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ช่ืนชอบทํางานเป็นทีม คนเหล่าน้ีไม่ชอบที่จะน่ังทํางานอยู่คนเดียว
ง่าย ๆ โดยไม่สุงสิงกับใครพวกเขาต้องการท่ีจะทํางานที่มีโอกาสพูดคุย สังสรรค์กับผู้อ่ืนและต้องการ
สถานที่ทํางานที่มีลักษณะเปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (พสุ เดชะรินทร์, 
2552) มากไปกว่าน้ันพฤติกรรม ค่านิยม และวิถีชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Genneration Y) ตามเมือง
ใหญ่ ๆ ในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในชีวิตประจําวันที่มากข้ึน จึงส่งผลให้พ้ืนที่สาธารณะมีนัยยะสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ค่านิยม 
และทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Genneration Y) ในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตและชีวิตประจําวัน (Lifestyle and Dailylife) อาทิเช่น 
เป็นที่นัดหมายเพ่ือพบปะพูดคุย การใช้เป็นสถานที่ในการทํางาน อ่านหนังสือ รวมท้ังการรวมกลุ่มทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่สาธารณะนั้น 
พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บนพ้ืนที่สาธารณะมากกว่า 3-5 ชม. ขึ้น
ไป และเป็นจํานวนหลายครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งน้ีการเลือกใช้พ้ืนที่สาธารณะประเภทต่าง ๆ ยังเป็นการบ่
งช้ีถึงสถานะทางสังคม ค่านิยม และการเป็นส่วนหน่ึง (Sense of Belonging) ของความเป็นคนรุ่
นใหม่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาบนพ้ืนที่สาธารณะ โดย
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นิยมใช้เป็นที่นัดพบปะ เพ่ือทํางาน ทํากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน บนพ้ืนที่สาธารณะที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างกับพ้ืนที่สาธารณะเมืองที่ปรากฏโดยทั่วไป ซึ่งมีความน่
าสนใจอย่างย่ิงในการศึกษาพ้ืนที่สาธารณะที่คนรุ่นใหม่นิยม เพ่ือวิเคราะห์ถึง “ความเป็นพ้ืนที่
สาธารณะของเมือง” ทั้งในมิติทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม และทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ลักษณะพ้ืนที่สาธารณะที่ปรากฏอยู่ในเมือง เพ่ือสังเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างซึ่งไม่ใช่เพียงมิติ
ทางกายภาพ แต่รวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและกายภาพ (Socio-Spatial Patterns) และการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จากสถานที่ เพ่ือทําการสรุปและเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที
สาธารณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมือง (Urban Space) สําหรับคนรุ่นใหม่ 
 การค้นคว้าอิสระนี้จึงทําการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่และพ้ืนที่สาธารณะที่
หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่สาธารณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมใช้ เพ่ือให้เข้าใจถึงพ้ืนที่สาธารณะที่ตรงกับความต้
องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงความต้องการ ความชอบ และทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพ้ืนที่สาธารณะ 
 3. เพ่ือศึกษาพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ทั้งในมิติกายภาพ สังคม และ
วัฒนธรรม 
 
คําถามทางการศึกษา 
 1. วัฒนธรรม วิถีชีวิต และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างไร 
 2. พ้ืนที่สาธารณะที่คนรุ่นใหม่นิยมและใช้งานมีกี่ประเภท และมีลักษณะอย่างไร 
 3. พ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ควรเป็นอย่างไร 
 
นิยามศัพท์ 
 1. พื้นท่ีสาธารณะ พ้ืนที่ที่บุคคลทั่วไป มีสิทธฺสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างอิสระภายใต้
ขอบเขต ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคมหรือผู้ดูแลพ้ืนที่น้ัน โดยการศึกษาน้ีจะศึกษาพ้ืนที่สาธารณะใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมเข้าไปใช้งาน ประเภทภายในอาคาร ภายนอกอาคาร 
และพื้นที่คาบเก่ียว  
 2. คนรุ่นใหม่ (Generation Y) กลุ่มคนที่เกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2524 – 2543 โดยกลุ่มคนรุน่
ใหม่น้ีอยู่ทั้งในช่วงวัยเรียนและวัยทํางาน ลักษณะเด่นของคนกลุ่มน้ีคือ ชอบแสดงออกถึงความเป็นตัว
ของตัวเองสูง และสนุกกับการทํางานเป็นทีม ไม่ชอบอยู่ในกรอบ เป็นตัวของตัวเอง และไม่ชอบเง่ือนไข  
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ขอบเขตด้านการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มคนที่เกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2524 – 
2543 โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ีอยู่ทั้งในช่วงวัยเรียนและวัยทํางาน ลักษณะเด่นของคนกลุ่มน้ีคือ ชอบ
แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองสูง และสนุกกับการทํางานเป็นทีม ไม่ชอบอยู่ในกรอบ และไม่
ชอบเง่ือนไข โดยจะศึกษาจากวัฒนธรรม วิถีชีวิต และพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่
สาธารณะ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือนําสู่แนวทางการ
ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
 ขอบเขตด้านพื้นท่ี  
 การศึกษาน้ีมีขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่สาธารณะทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และ
พื้นที่คาบเกี่ยวในด้านขนาด ที่ตั้ง รูปแบบ ค่านิยม ลักษณะทางสังคมของผู้ใช้ เพื่อชี้ถึงนัยยะการ
เป็นพื้นที่สาธารณะระดับเมือง โดยพื้นที่สาธารณะดังกล่าวจะต้องมีผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ซึ่งการศึกษานี้จะเลือกกรณีศึกษาจากการใช้เกณฑ์การพิจารณาข้างต้น เพ่ือนําไปสู่การศึกษาพื้นที่
สาธารณะที่ตอบรับกับคนรุ่นใหม่ต่อไป 
 
ขั้นตอนในการศึกษา 
 กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการทํางาน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ เป็นข้ันตอนของการดําเนินการเพ่ือให้ได้มา ซึ่งหัวข้อ
ของการวิจัยผ่านกระบวนการปรึกษาจาก ที่ปรึกษางานวิจัยและคณะกรรมการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ซึ่งใน
งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการศึกษาถึงแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของคน
รุ่นใหม่และทําการสรุปแนวทางเพ่ือไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบการวิจัย เป็นขั้นตอนของการดําเนินการออกแบบงานวิจัย กําหนด
ขั้นตอนการวิจัย แหล่งที่มาของข้อมูล ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแนวทางการสรุปผลงานวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการวิจัย เป็นการทําการศึกษาพ้ืนที่โครงการผ่านเคร่ืองมือ แบบ
สัมภาษณ์และทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยนําแนวคิดที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ เป็นการสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งหมด รวมถึง
ไปเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา  
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แหล่งที่มาของข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ  
 ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสํารวจภาคสนามภายในพ้ืนที่
ศึกษา การจัดทําแผนที่ ตารางสรุปลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่และแนวทางการออกแบบพ้ืนที่
สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งน้ีรวมไปถึงภาพถ่ายภายในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือใช้
สําหรับประกอบในการศึกษาวิจัย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ  
 ข้อมูลในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ   
การวิจัย แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงแหล่งข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดและข้อมูลที่ใช้สําหรับการศึกษาวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่ศึกษา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) ภายในพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ละ 20 คน ทั้งหมด 3 พ้ืนที่ รวมท้ังสิ้น 60 คน เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพ้ืนที่สาธารณะ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 ในการทําวิจัยคร้ังน้ีจะใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนําไปวิเคราะห์
เพ่ือสรุปผลรวมกับลักษณะพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ 
 
การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประมวลผลข้อมูล 
 นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ และจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงในรูปแบบเขียนบรรยาย
เชิงพรรณนา และสรุปถึงแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่ได้จากการสํารวจพ้ืนที่ศึกษา และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ของคนรุ่นใหม่ เพ่ือนํามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนาเป็นส่วนช่วยในการ
สนับสนุนงานวิจัย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากสิ่งที่ค้นพบ 
 เพ่ือทราบถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ รวมถึงความต้องการ 
ความชอบ และทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งจะนําไปสู่กรอบการออกแบบพ้ืนที่
สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
 จุดมุ่งหมายของบทน้ีคือการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะ 
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ และความเปลี่ยนแปลงของการใช้พ้ืนที่สาธารณะ จึงมีเน้ือหาสําคัญ คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่และพ้ืนที่สาธารณะ และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงการใช้
พ้ืนที่สาธารณะ 
 
แนวคิดและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ (Generation Y) 
 แนวคิดเก่ียวกับคนรุ่นใหม่ (Generation Y) 
 แนวคิดเรื่อง Generation น้ัน เป็นการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นตามช่วงอายุต่าง ๆ กัน
ออกไป ซึ่งในประเทศไทยได้มีการศึกษาและให้ความสนใจในเร่ือง Generation (ธนาคารไทยพาณิชย์, 
2557) ไว้ดังต่อไปนี้  
 1. Baby boomers หรือ Generation Boomer หรือ Gen B เป็นผู้ที่เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2489-2507 (ค.ศ.1946-1964) ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่กําลังจะยุติและมีการดําเนิน
นโยบายส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวมีลูกมาก หลังจากที่หลายชาติต้องสูญเสียทหารในสงครามไป
จํานวนมาก การเกิดและเติบโตของคนในรุ่นน้ีจึงเกิดพร้อม ๆ กันกับการบูรณะ การสร้าง การฟ้ืนฟูใน
หลายสิ่ง คนในกลุ่มนี้เป็นคนท่ีรู้คุณค่าของเงิน ทํางานหนักเพ่ือสร้างฐานะให้กับครอบครัว แต่งงาน
เมื่อมีอายุน้อย มีลูกเร็ว มีค่านิยมทํางานราชการเพราะเช่ือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักด์ิศรี รวมถึง
ในระหว่างที่ทํางานน้ัน จะเก็บสะสมเงินเพ่ือใช้ชีวิตในบ้ันปลายอย่างมีความสุข 
 2. Generation X หรือ X Generation หรือ Gen X เป็นผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ.2508-
2522 (ค.ศ.1965-1980) คนในกลุ่มน้ีจะมีความแตกต่างกับคนในกลุ่ม Baby Boomers  เพราะมี
การต่อสู้ด้ินรนที่น้อยกว่า เป็นคนในรุ่นลูกหลานของ Baby Boomers รวมท้ังสภาพโดยรวมของ
เศรษฐกิจที่ดีกว่า ส่งผลให้คน Gen X ที่อยู่ในวัยทํางาน สามารถเลือกงานได้รวมถึงการต้ังเง่ือนไข
ให้แก่ที่ทํางานได้ตามความต้องการของตน คนกลุ่ม Gen X ทํางานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลัก
ในครอบครัวทํางานทั้งสองคน รายได้ดีทั้งคู่ ใช้ชีวิตแบบคนทันสมัย ทั้งน้ี Gen Z หลายคนเป็นหัวหน้า 
Baby Boomers ที่อายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่าแต่ความรู้ตํ่ากว่า นอกจากน้ียังมีนักวิชาการ
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บางส่วนแบ่งคนในยุคน้ีออกเป็นกลุ่มย่อยที่เรียกว่า Yuppies ซึ่งเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ใน
ขณะนั้นมีรายได้สูง มีกําลังซื้อสินค้าแบรนด์เนมดัง ๆ กังวลเรื่องภาพลักษณ์ กล้าที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
คนในยุคน้ีหลายคนนิยมใช้บัตรเครดิต 
 3. Generation Y  Y Generation หรือ Gen Y หรือ Why Generation เป็นผู้ที่
เกิดในช่วง พ.ศ.2524-2543 (ค.ศ.1980-2000) คนในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่เกิดข้ึนมาท่ามกลางความ
แตกต่างระหว่าง Baby Boomers กับ Gen X โดยที่ Baby Boomers อาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือ
ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว และมี Gen Y เป็นบิดามารดา โดยที่ Baby Boomers ในครอบครัวมีความ
ต้องการให้กลุ่ม Gen Y มีพฤติกรรมประพฤติตนอยู่ในกรอบ แต่คนกลุ่ม Gen X กลับอยากให้คนใน
กลุ่ม Gen Y เป็นตัวของตัวเอง และท้าทายในสิ่งที่เป็นอยู่เดิม คนกลุ่ม Gen Y จึงมักสับสน แต่มี
ความต้องการท่ีจะได้รับความสําเร็จในทุกอย่างที่ตนสนใจเร็วกว่า Baby Boomers และ Gen X 
นอกจากน้ี Gen Y ยังเป็นคนที่มีความใจร้อน ต้องการเห็นผลสําเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
เช่ือในศักยภาพของตนเอง และเช่ือว่ามีความพร้อมด้านฐานะทางการเงินที่มักจะได้รับการสนับสนุน
จาก Gen X ซึ่งมีรายดี โดยที่คน Gen Y มีความเช่ือว่าการประสบคามสําเร็จในชีวิตจะต้องเกิดข้ึน
จากการทํางานหนัก ทําให้มีการแต่งงานช้าลง มักจะแต่งงานเม่ืออายุ 30 ปีขึ้นไป หากมีแฟนทําให้
เป็นอุปสรรคกับงาน อาจจะมีการตัดสินใจเลิกกับคู่รัก เพ่ือที่จะทําให้งานสําเร็จลุล่วง 
 4. Generation Z หรือ Gen Z เป็นคนรุ่นท่ีถัดมาจาก Gen Y เป็นผู้ที่เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2543-2563 (ค.ศ.2001-2020) คนในรุ่นนี้จะมีหลายชื่อเรียก เช่น Generation V ที่มาจาก
คําว่า Virtual หรือ Generation C ที่มาจากคําว่า Community หรือ Content หรือ Internet 
Generation หรือ Google Generation โดยที่คนในรุ่นนี้มีความผูกพันอยู่กับสื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น DVD, Internet, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และคนในรุ่นนี้มักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า 
Gen X และ Gen Y 
 นอกจากน้ียังมีนักวิชาการไทยหลายท่าน (ชวนะ ภวกานันท์, 2548; ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, 
2555) ได้ให้ความสนใจเรื่อง Gen Y ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ชวนะ ภวกานันท์ (2548) ได้กล่าวถึงคนหนุ่มสาวยุคใหม่ที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่า ยัปป้ี หรือ 
Yuppies มีความหมายย่อมาจาก Y-Young คือ หนุ่ม/สาว U-Urban คือ คนเมือง P-Profession  
คือ ผู้มีความรู้ Pies คือ จํานวนหลาย ๆ คน กล่าวคือ กลุ่มคนหนุ่มสาวที่อยู่ในเมืองและความรู้สูง   
ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ี ในอเมริกาพบว่ามีกําลังซื้อสูงมาก ใช้จ่ายซื้อของผ่อนส่งในอนาคต ใช้ชีวิตไฮเทค
โนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม ชอบอยู่ในเมืองใหญ่ อาศัยตามอพาร์ทเม้นต์ 
มีความรู้ดี ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ทํางานวันละไม่กี่ช่ัวโมง มี
วันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ ตามชายทะเล ป่าเขา และกลับเข้ามาเตรียมทํางานในตอนเย็นวันอาทิตย์ 
ดูแลตัวเองด้านอาหารและสุขภาพที่ดี นิยม Health food และทานอาหารแบบ Fast food  
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 ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ (2555) ได้ให้ความหมายของ Generation Y ว่า ผู้ที่เกิดในช่วง 1985 
ถึงปัจจุบัน 2001 คนกลุ่มน้ีมักจะหลงใหลและบูชาวัตถุ  
 ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า การให้ความหมายของ Gen Y น้ัน ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้
ตรงกันในเร่ืองของข้อสรุปช่วงอายุของกลุ่ม Gen Y ได้ และยังมีช่ือเรียกแทนกลุ่มน้ีที่แตกต่างกันไปอีก
ด้วย “Gen Y” ตามนิยามท่ีมักใช้กันทั่วโลกคือกลุ่มผู้ที่เกิดระหว่างปี 1980 ถึง 2000 (ปัจจุบันอายุ 
15 ถึง 34 ปี) ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Y) เป็นกลุ่มผู้ที่เกิดในช่วงที่การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์กําลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทําให้คนรุ่นน้ีชอบใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 

 
ภาพที่ 1 พิรามิดประชากรไทยจําแนกตามอายุและเพศในปี 2015  
ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์,  กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค Gen Y (กรุงเทพฯ: Economic Intelligence 
Center, 2557), 7.   
 
 จากภาพแผนภูมิข้างต้นจะสังเกตได้ว่าสัดส่วนของ Gen Y ในประเทศไทยน้ัน มีขนาดของ
จํานวนประชากรมากท่ีสุด เน่ืองจากมีจํานวนประชากรประมาน 16.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 25% ของ
จํานวนประชากรในประเทศไทยท้ังหมด ซึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ Generation Y น้ี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Gen Y กลุ่มบน คือ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี Gen Y กลุ่มล่าง คือ กลุ่มผู้ที่มี
อายุ 25-29 ปี Gen Y กลุ่มวัยรุ่น คือ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี 
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 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่  
 พฤติกรรมที่โดดเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Y) น้ี จะมีความคล่องตัวในด้าน
เทคโนโลยี สามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ เน่ืองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ี
เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สาย ทั้งหมด
ทําให้เป็นคนม่ันใจในการใช้ IT ในชีวิตประจําวัน ชอบมีสังคมรวมถึงความช่ืนชอบในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ บางคร้ังมีการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลที่
ได้มาจากบุคคลที่สามเป็นส่วนมาก เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจ นอกจากน้ีกลุ่มคนรุ่นใหมน้ี่
ยังพิถีพิถันในการเลือกอุปโภคบริโภค มีมาตรฐานสูง ช่ืนชอบความสะดวกสบาย ต้องมีความรวดเร็ว
ในเรื่องของการดําเนินการหรือการเดินทาง  
 ปัจจัยจูงใจที่สําคัญของคนใน Gen Y อีกประการหน่ึง คือ การทํางานเป็นทีม คนเหล่าน้ี
ไม่ชอบท่ีจะน่ังทํางานอยู่คนเดียวง่าย ๆ โดยไม่สุงสิงกับใคร พวกเขาต้องการท่ีจะทํางานที่มีโอกาส
พูดคุย สังสรรค์กับผู้อ่ืนและต้องการสถานที่ทํางานที่มีลักษณะเปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน (พสุ เดชะรินทร์, 2552) 
 เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ได้ศึกษาและรวบรวมผลการวิจัยเก่ียวกับ Gen Y โดยได้
นําผลการวิจัยที่ได้ศึกษา ลักษณะ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่ม Gen 
Y ต่างชาติ (ไม่พบระบุข้อมูลประเทศ) พบว่า มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 1. เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดความอ่าน มีทัศนคติ เป้าหมาย รวมถึงการแต่งกาย วิธี
พูดจา รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง 
 2. ความอดทนตํ่า ความอดทนทั้งร่ายกายและจิตใจ เมื่อเกิดความรู้สึก หิว ร้อน หรือง่วง
จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน 
 3. อยากรู้อยากเห็น หาคําตอบจากสิ่งที่สงสัย ด้วยการใช้คําถาม ทําไม อยู่บ่อย ๆ  
 4. ท้าทายกฎระเบียบ  ไม่นิยมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกา รวมถึงไม่นิยมปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณี หรือแนวปฏิบัติเดิม ๆ  
 5. ทะเยอทะยาน มีเป้าหมายทางอาชีพชัดเจนและสูงลิ่ว นอกจากน้ียังมีความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทเพ่ือให้ไปให้ถึงเป้าหมาย 
 6 คุ้นเคยกับเทคโนโลยี มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยี ชอบความ
ทันสมัย 
 7. ชอบการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง แม้ไม่แน่ใจว่าจะนําไปสู่สิ่งที่
ดีกว่า แต่ก็กล้าที่จะเสี่ยง ชอบมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบความตื่นเต้น
ท้าทาย 
 8. กระตือรือร้น คิดไว ทําไว คล่องแคล่ว ต่ืนตัวตลอดเวลา 
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 9. มองโลกในแง่ดีมาก มักคิดในแง่บวก ทุกอย่างเป็นไปได้และจะประสบความสําเร็จ 
เน่ืองประสบการณ์ยังน้อยจึงมองเห็นแต่ด้านบวกของชีวิต  
 10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิดต่าง ๆ มากมาย อยากแสดงออก มีความคิดที่
แตกต่าง(นอกกรอบ) กล้าคิดกล้าทํา 
 11. มั่นใจในตัวเองสูง ความมั่นใจในตัวเองนี้ มักจะมีขึ้นไปในทิศทางที่ทําให้รู้สึกดีกับ
ตัวเอง 
 12. ไม่เคารพผู้อาวุโสกว่า เชื่อมั่นในตัวเองสูง จนอาจมองได้ว่าไม่อ่อนน้อมและมีสัมมา
คาราวะ 
 สังคมและวิถีชีวิตของ Gen Y 
 สิ่งที่ Generation อ่ืนไม่ค่อยชอบ Generation Y ส่วนใหญ่มักจะเป็นเร่ืองบุคลิกภาพ 
ด้านการกล้าแสดงออก แต่จะยอมรับในเรื่องความสามารถทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี ลักษณะนิสัยและการแสดงออกของ Generation Y 
ยังมีลักษณะเป็นพวก Hip-Hop ต้องการทราบเหตุผลว่า “ทําไม” ต้องทําเช่นน้ัน มีวัฒนธรรมเป็น
แบบสากลมากกว่ารุ่นอ่ืน ติดวีดีโอเกมส์ เช่ือมั่นในตัวเองสูง การสนใจเทคโนโลยีอย่างมาก ทําให้ 
Generation Y กลายเป็นคนที่ฉลาด และเป็นผู้ที่คอยแก้ไขปัญหา เพราะพวกเขาทราบว่าน่าจะค้นหา
ข้อมูลได้จากที่ใด เวลาไหน และทําได้อย่างรวดเร็ว Generation Y จะมีความสามารถในการทํางาน
หลายด้านที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและสื่อหลายประเภท อีกทั้งยังสามารถทํางานหลาย ๆ อย่างได้
ในเวลาเดียวกัน (รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2548) 
 ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) สรุปลักษณะเฉพาะของ Gen Y ดังน้ี 
 1. การแต่งกายมีรสนิยม มีความคิดเป็นของตัวเอง เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือดํารงชีวิต การ
ใช้ภาษาต่างประเทศและการติดต่อเพ่ือนต่างแดน 
 2. เน่ืองจาก Gen Y ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เต็มไปด้วยความรักทําให้มีของใช้ของเล่น
มากมาย ซึ่งของใช้ของเล่นส่วนมากมักเป็นของที่ทันสมัย ทํางานด้วยเทคโนโลยี มีโอกาสเรียนพิเศษ 
หรือมีพ่ีเลี้ยงส่วนตัวดูแล ด้วยสภาพครอบครัวที่เพียบพร้อม Gen Y จึงเป็น Generation ที่เต็มไป
ด้วยความสุข มีภาระหน้าที่เรียนให้สําเร็จเพ่ือมาสืบทอดกิจการที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ แรงกดดันจะมีเพียง
ต้องทําทุกอย่างให้สําเร็จ 
 3. Gen Y ไม่ยึดติดในแบรนด์เท่า Gen X โดยแบรนด์ที่สามารถดึงเงินออกมากจาก
กระเป๋า Gen Y ได้ต้องเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าด้านหน้าที่การทํางาน (Function Value) สูง ในขณะที่
คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) ดีด้วย 
 4. Gen Y เช่ือว่าโลกน้ีมีทางเลือก เพราะสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของ Gen Y ต่างก็เต็มไปด้วย
ทางเลือกที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ได้ ดังน้ี 



 11

  4.1 การศึกษาและการทํางาน: เมื่อเริ่มเรียนหนังสือสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนสาย
ภาษาหรือสายวิทยาศาสตร์ เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถเลือกคณะได้ตามต้องการ เมื่อเรียนจบ
ก็สามารถเลือกจะทํางานกิจการของครอบครัวหรือทํางานบริษัทอ่ืน 
  4.2 เพศของตนเอง: ด้วยสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับมากขึ้น จึงมีอิสระที่จะเลือก
เพศของตนเองได้อย่างเสรีกว่ารุ่นก่อน สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเพศได้อย่างสบายขึ้น 
  4.3 คู่รัก: สามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะมีคู่รักลักษณะไหน บางคนเลือกที่จะมีคู่รัก
ต่างเพศระยะหน่ึง แล้วก็เปลี่ยนใจไปมีคู่รักเป็นเพศเดียวกันอีกระยะหน่ึง สังคมก็ถือเป็นเรื่องปกติ 
  4.4 การสื่อสาร: สามารถเลือกได้ว่าจะสื่อสารแบบพูดคุยด้วยเสียงหรือ ไร้เสียง จะใช้
โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  4.5 ศาสนา: เลือกได้ว่าจะนับถือศาสนาอะไร หรือไม่นับถือศาสนาอะไรก็สามารถไป
วัดทําบุญตักบาตรตามธรรมเนียมไทย กินเจตามธรรมเนียมจีน ฉลองคริสต์มาส ตามธรรมเนียม
ตะวันตก เป็นต้น 
  4.6 การเมือง: เช่ือว่าตนเองมีทางเลือก ไม่จําเป็นต้องเลือกคนแบบเดิม ๆ ที่เคยเป็น
ที่นิยมกัน 
 5. Gen Y เป็นคนสมัยใหม่เป็นตัวของตัวเองและนิยมใช้ชีวิตแบบตกขอบ (Edgy) นิสัยเช่
นน้ีทําให้พฤติกรรมการซื้อสินค้ามีแนวโน้มที่จะเลือกสรรส่ิงที่ซื้อแล้วมีความสุข (Purchase-Happy) 
มากกว่าหรูหรา 
 6. ความเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์น้ัน Gen Y จึงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างชนชาติ
ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกมากนัก ทั้งน้ีเป็นเพราะการส่ือสารที่ไร้พรมแดน การศึกษาในต่างประเทศ 
และการได้สัมผัสคนรอบข้างที่มีช่ือเสียง ทําให้ Gen Y ยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
ที่เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือกันและกันของมนุษย์ ทั้งในชาติเดียวกันและระหว่างชาติ 
 
แนวคิดเก่ียวกับพื้นที่และพื้นที่สาธารณะ 
 ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมือง 
 เจ้าฟ้าชายชาร์ลแห่งเวลส์ และมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศสหราชอาณาจักร มีพระดํารัส
ในหนังสือ The Vision of Britain ว่าจิตวิญญาณร่วมของชุมชนเมืองถูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่ว่าง
สาธารณะของเมือง (Square) หรือพ้ืนที่ปิดล้อม (Courtyard) ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมได้ง่ายกว่าพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาอย่างกระจัดกระจาย (Prince of Wales, 1989: 87) 
 พ้ืนที่สาธารณะในเมืองมีต้นกําเนิดมาจากประเทศตะวันตก ในสมัยกรีกโบราณน้ันวิถีชีวิต
ของคน ตะวันตกมีวิถีที่ผูกพันธ์ลึกซึ้งกับลานสาธารณะในเมือง ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
แต่สําหรับ สังคมไทยหรือสังคมของประเทศตะวันออก พ้ืนที่สาธารณะในเมืองไม่ได้มีบทบาทเก่ียวข้อง
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กับวิถีชิวิตของคนไทยมาก่อน แม้จะพบว่ากรุงเทพมหานครในปัจจุบันจะมีการเจริญเติบโตทาง
กายภาพของเมืองทั้งใน รูปแบบอาคาร บ้านเรือน ระบบขนส่งคมนาคมใกล้เคียงกับเมืองต่าง ๆ ทาง
ตะวันตก รวมไปถึงการขาดแคลนพ้ืนที่ ว่างสาธารณะและลานสาธารณะในเมือง ซึ่งถือเป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดส่วนหน่ึงของสงัคมเมืองของประเทศทางตะวันตก 
 ความหมายของพื้นที่สาธารณะและลานสาธารณะ 
 พ้ืนที่สาธารณะ หมายถึง สภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ถูกออกแบบขึ้นเพ่ือลดบรรยากาศที่
วุ่นวายจากการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ่ องค์ประกอบของพ้ืนที่สาธารณะมีหลายรูปแบบ เช่น 
ทางสําหรับคนเดิน สวนสาธารณะ จัตุรัส ลานกลางแจ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในชุมชน วัฒนธรรม และ
กิจกรรมเชิงประเพณี ได้หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการดําเนินชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะ
ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้ใช้เวลาและมีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากน้ียังมีส่วนส่งเสริมบรรยากาศ
ทางเศรษฐกิจและเพ่ิมมูลค่าในแง่การใช้สอยที่ดินของแต่ละเมืองให้สูงข้ึน (PPS, 2000) 
 พ้ืนที่สาธารณะที่ถูกล้อมรอบด้วยร้านค้าหรืออยู่ในย่านธุรกิจ มีบทบาทสําคัญอย่างมากท่ี
จะกําหนดบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาของร้านค้าบริเวณน้ัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและ
เข้มข้นจะดึงดูดให้ ผู้คนจํานวนมากเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งผู้คนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีที่จะทําให้
เกิดความมีชีวิตชีวากับ ย่านธุรกิจ โดยที่เราจะสามารถมองเห็นคนและกิจกรรมส่วนใหญ่ได้จากพ้ืนที่
สาธารณะท่ีชัดเจนมากกว่า กิจกรรมภายในห้างร้าน พ้ืนที่สาธารณะท่ีดีกว่าจะทําให้เกิดสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศทางธุรกิจที่ดี ซึ่งจะส่งผลที่จะเกิดการดึงดูดให้มีการลงทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและทางสังคมได้ (Goldsteen and Elliott, 1994: 1-2) 
 บทบาทความสําคัญของพ้ืนที่สาธารณะในย่านธุรกิจ กําลังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
มากข้ึน โดยเมืองต่าง ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและ
วางแผนพ้ืนที่ สาธารณะเพ่ือเพ่ิมความมีชีวิตชีวาแก่ย่านธุรกิจในเมือง ซึ่งหลายเมืองสําคัญใน
สหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นว่าเมืองที่มีพัฒนาการด้านกายภาพที่เป็นไปในลักษณะน้ีน้ัน จะทําให้มี
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีตามมา แต่ในทางกลับกันเมืองที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ ก็จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองอีกด้วย 
(Hecksher, 1997: 1-2) 
 ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 
 พ้ืนที่สาธารณะจะมีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับการนิยามและจุดประสงค์การศึกษาของผู้วิจัย ซึ่ง
ลักษณะพ้ืนที่สาธารณะที่มีผลต่อการเกิดและทํากิจกรรม (อภิศักด์ิ ไฝทาคํา, 2543) ประกอบด้วย 
 1. รูปร่างและบริเวณของพื้นท่ีสาธารณะ 
  รูปร่างของพ้ืนที่สาธารณะน้ันเกิดจากหน้าที่ใช้สอย พ้ืนที่รูปร่างของพื้นที่สาธารณะมี
หลายชนิด ได้แก่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม หรือรูปร่างไม่แน่นอนแล้วแต่สภาวะการ
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เกิดขึ้นของพื้นที่และจุดประสงค์ของการสร้าง ซึ่งรูปทรงต่าง ๆ มาเช่ือมต่อกัน ดังน้ัน ฃรูปร่างของ
พ้ืนที่สาธารณะจึงมีผลมาจากระบบของเส้นทาง ถนน และทางเท้าด้วย 
 2. ขอบเขตของพื้นที่สาธารณะ 
  ขอบเขตของพื้นที่สาธารณะเมืองมักถูกกําหนดด้วยองค์ประกอบในสามมิติ ได้แก่ 
  2.1 ระนาบผนัง หรือ ระนาบต้ัง (The panel, Wall or Frame) ได้แก่ โครงสร้าง
ต่าง ๆ ที่เรียงรายโดยรอบอาคาร กําแพง รั้ว แนวเสา และ หลังคาที่ย่ืนออกมา ตัวอาคาร หรือแนว
ต้นไม้ 
  2.2 ระนาบพื้น หรือ ระนาบทางแนวนอน (The Floor) จะถูกกําหนด โดยแนวของ
อาคาร แนวของถนน ทางเท้า หรือ โดยลวดลายวัสดุที่ใช้  
  2.3 ระนาบเพดาน หรือ ระนาบเหนือศีรษะ (The Ceiling) ซึ่งมักจะมีขอบเขตไม่
แน่นอนอาจเปิดโล่งหรือมีหลังคาคลุม ได้แก่ ทางเดินที่มีหลังคาคลุม กิ่งพุ่มของต้นไม้ 
 3. ตําแหน่งที่ต้ังของพื้นที่สาธารณะ 
  ตําแหน่งพ้ืนที่สาธารณะจะทําให้เห็นถึงประโยชน์การใช้สอย หรือการใช้งานของ
สถานที่อย่างชัดเจนมากข้ึน ซึ่งมาจากความต้องการของประชาชนและแนวคิดในการวางผัง ซึ่ง
สามารถสรุปตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่สาธารณะได้ดังน้ี 
  3.1 บริเวณใจกลางเมือง จะดูเสมือนว่าเป็นจุดศูนย์กลางของถนนอาคาร หรือเป็น 
ศูนย์กลางของการขยายตัวของเมืองทั้งหมด 
  3.2 บริเวณท่ีเป็นจุดตัดของถนน จะอยู่บริเวณถนนสายหลักทางร่วมทางแยกเกิด
เป็นสี่แยกหรือวงเวียน บางคร้ังอาจเกิดในจุดเดียวกับศูนย์กลางเมือง 
  3.3 บริเวณโดยรอบอาคารสาธารณะที่มีความสําคัญ เป็นเสมือนทางเข้าหลักไปสู่
อาคารสาธารณะน้ัน ศาลากลาง โบสถ์ ศาลเจ้า ตลาดหรือบริเวณท่ีเป็นย่านธุรกิจ ความสําคัญของ
พ้ืนที่สาธารณะ จะเห็นจากตําแหน่งสําคัญของอาคารสําคัญที่จะหันหน้าเข้าหาพ้ืนที่สาธารณะทั้งหมด 
  3.4 บริเวณที่เป็นประตูทางเข้าส่วนมากมักเกิดในสมัยยุคกลางและที่มักมีพ้ืนที่
ภายในตรง จุดทางเข้า มักมีการใช้งานเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้ากัน หรือเป็นจุดเปลี่ยนสินค้าจาก
ภายในเมือง และนอกเมือง หรือเป็นจุดหยุดพัก พ้ืนที่สาธารณะเหล่าน้ีมักจะมีถนนแยกออกหลายสาย 
ไปสู่จุดต่าง ๆ  
 ประเภทพื้นที่ว่างสาธารณะ 
 1. พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทพื้นที่ (space)  
  1.1 จัตุรัส (Square)  มิติด้านผังเมือง Zucker (1959, 1970: 75-111) เป็นผู้ศึกษา
พ้ืนที่ว่างสาธารณะในแบบแผนประเพณี ได้ให้ความหมายพ้ืนที่ว่างสาธารณะว่าเป็น “พ้ืนที่ว่างเมือง” 
ที่เกิดจากการสร้างเมืองและการวางผังเมือง (city planning) Moughtin (1995) ได้ให้ความหมาย
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จัตุรัสหรือพลาซ่า ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ล้อมกรอบผนังอาคาร เพ่ือใช้ประโยชน์หลายประการ และแยก
ประเภทกลุ่มของพ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภทจัตุรัสออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
   1.1.1 จัตุรัสตลาด 
   1.1.2 จัตุรัสตลาดที่มีลักษณะขยายออกไปทั้งสองข้าง 
   1.1.3 จัตุรัสบริเวณประตูเมือง 
   1.1.4 จัตุรัสใจกลางเมือง 
  1.2 พลาซ่า (Plaza) พ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภทพลาซ่า เป็นพ้ืนที่ว่างที่เช่ือมติดกับ
ถนนและบาทวิถี บางแห่งทําบาทวิถีให้กว้างออกไปเช่ือมต่อกับพ้ืนที่ว่างหน้าอาคาร เป็นพ้ืนที่สําหรับ
ใช้งานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น น่ังคอย นัดพบ หรือมอง (Marcus and Francis, 
1990: 15) พลาซ่ามีหลายลักษณะ สามารถแบ่งได้ดังน้ี 
   1.2.1 พลาซ่าถนน (The Street Plaza) เป็นพลาซ่าชิดทางเดินมีกําแพงขอบอยู่
ชิดบาทวิถีสําหรับน่ัง หรือเป็นพลาซ่ากว้าง เป็นสถานที่พักคอยรถประจําทาง อาจจะมีที่น่ัง มีซุ้ม
หลังคา พลาซ่าทําหน้าที่เป็นจุดเช่ือมของผู้เดินเท้าเป็นทางผ่านกลางแจ้งและทางเช่ือมระหว่างอาคาร 
   1.2.2 พลาซ่าโถงบริษัท (The Corporate Foyer) ต้ังอยู่หน้าองค์กรขนาดใหญ่
ที่มีลักษณะเป็นอาคารสูง ใช้เพ่ือสร้างความสง่างามและเสริมภาพลักษณ์อาคาร 
   1.2.3 พลาซ่าปอดสีเขียวของเมือง (The Urban Oasis) เป็นพลาซ่าที่มีต้นไม้
มาก จัดพ้ืนที่ไม่ให้มีเสียงรบกวนและหลีกหนีกิจกรรมของเมือง เป็นพ้ืนที่รับประทานอาหารเที่ยงหรือ
อ่านหนังสือ  
   1.2.4 พลาซ่าหน้าท่า (The Transit Foyer) ทําหน้าที่เป็นโถงเปลี่ยนวิถีการ
เดินทาง สร้างเพ่ือการเข้าถึงอาคารผู้โดยสารของการขนส่งสาธารณะ 
   1.2.5 พลาซ่าพ้ืนที่สาธารณะ (The Ground Public Place) เป็นพลาซ่าที่
คล้ายกับจัตุรัสของเมือง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างหลากหลาย ดึงดูดผู้ใช้ด้วย
ระยะห่างและความหลายหลากของ อายุ เพศ และเช้ือชาติ มักจะเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์
รวมกิจกรรม 
  1.3 พ้ืนที่ว่างเปล่า (Leftover Space) พ้ืนที่ว่างเปล่ามักจะเป็นพ้ืนที่ว่างที่รอการ
พัฒนาหรือพ้ืนที่ลักษณะเช่น พ้ืนที่ว่างสาธารณะกลางชุมชน พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าพ้ืนที่ว่างสาธารณะ
ของภาครัฐ ลานว่างในพ้ืนที่สาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่น  
 2. พื้นที่สาธารณะประเภทถนนหรือบาทวิถี 
  ถนนมีความหมายแตกต่างจากทางหลวง (Road) วัตถุประสงค์ของทางหลวงน้ันมีไว้
เพ่ือรองรับการสัญจรของรถ (Cohen, 1999: 191) อธิบายถึงข้อกําหนดทางกายของขนาด ความ
กว้าง บาทวิถี มุมถนน และการเปลี่ยนแปลงความยาว เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างลําดับช้ัน (Hirarchy) 
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ของเมือง (Apple, 1981; Jacops, 1961) กล่าวว่า ถนนในฐานะที่เป็นพ้ืนที่คุณภาพของการดําเนิน
ชีวิตในพ้ืนที่ว่างสาธารณะ ถนนและบาทวิถีน้ันสามารถใช้เพ่ือเป็นตัวเช่ือมของอาณาเขตพ้ืนที่
สาธารณะของประชาชน  
 3. พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทสวน  
  3.1 พ้ืนที่เลียบริมแม่นํ้า (Water Front) ลักษณะของพ้ืนที่เลียบแม่นํ้าเป็นพ้ืนที่ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีรูปทรงเป็นแนวยาวและแสดงขอบเขตอย่างชัดเจนของพื้นที่ระหว่างพ้ืนดิน
และแม่นํ้า มักเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีโอกาสของการใช้เป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะ เป็นสถานที่เพ่ือการพักผ่อน การ
ชมวิวทิวทัศน์  
  3.2 สวนสาธารณะ (Park)  ลําดับช้ันของสวนสาธารณะแสดงถึงคุณลักษณะและการ
จัดอันดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวก ขอบเขตการให้บริการ ความถี่ของ
การเข้ามาใช้บริการ และปัจจัยอ่ืน ๆ สวนสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็นลําดับขั้นของสวนได้
ดังต่อไปนี้  
   3.2.1 สวนระดับภาค (Regional Park) สวนมักอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ หรือพ้ืนที่
อนุรักษ์และเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีลักษณะของสวนที่เลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือใช้สําหรับศึกษา
ธรรมชาติ หรือสงวนรักษาพันธ์ุไม้ มีขนาดของสวน มากกว่า 1,160,000 ตารางเมตร บริการ
ประชาชนในเขตเมือง รอยเมอง และจังหวัดใกล้เคียง ความถ่ีในการใช้พ้ืนที่เป็นช่วงสุดสัปดาห์ 
ระยะเวลาที่ใช้เป็นเวลายาวนาน 
   3.2.2 สวนระดับเมือง (City Park)  สวนที่ให้บริการระดับเมือง เป็นสวนที่มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีสิ่งสวยงาม เช่น สระนํ้า หรือนํ้าพุ มีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ มีขนาดของ
สวนมากกว่า 160,000 ตารางเมตร บริการประชาชนในเขตเมืองและรอบเมือง ความถ่ีในการใช้พ้ืนที่
เป็นช่วงสุดสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้มีระยะเวลานาน 
   3.2.3 สวนระดับชุมชน (Community Park) หรือระดับย่าน (District Park)  
    เป็นสวนที่อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชน รวมถึงการ
เป็นศูนย์กลางนันทนาการของย่าน มีขนาดของสวนประมาน 20,000 ตารางเมตร รัศมีการให้บริการ 
1,500-2,500 เมตร บริการประชาชนราว 1,500 ครอบครัว ความถี่ในการใช้บริการทุกวัน ระยะเวลา
ที่ใช้ประมาน 1 ช่ัวโมง  
   3.2.4 สวนระดับชุมชนละแวกบ้าน (Neighborhood Park) เป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของชุมชนละแวกบ้าน รัศมีการให้บริการประมาณ 800 เมตรหรือ
เดินถึงภายใน 5-10 นาที บริการประชาชน 800-1,000 คน ความถ่ีในการใช้บริการทุกวันและใช้
บริการในระยะเวลาสั้น ๆ  
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   3.2.5 สวนขนาดเล็ก (Small Park, Pocket Park) เป็นพ้ืนที่ว่างขนาด 200 
ตารางเมตร เพ่ือเป็นสถานที่น่ังพักผ่อน น่ังช่ัวครู่ พบปะ คอยคนหรือน่ังดูผู้คนไปมา ระยะการ
ให้บริการประมาน 500 เมตร ให้บริการประชาชนประมาน 200-300 คน ความถี่ในการใช้บริการทุก
วัน มีระยะเวลาการใช้บริการสั้น ๆ  
 ปัจจัยในการเกิดพื้นที่สาธารณะ 
 1. ปัจจัยทางธรรมชาติหรือกายภาพ (Natural or Physical Determination) ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 
  1.1 สภาพทางอากาศและอุณหภูมิ มีอิทธิพลกับการเกิดพ้ืนที่สาธารณะเป็นอย่างมาก 
เช่น ในเมืองที่มีอากาศร้อน คนออกมาทํากิจกรรมจึงทําให้เกิดพ้ืนที่สาธารณะภายนอกอาคาร ส่วน
พ้ืนที่ที่มีอากาศหนาวเย็น พ้ืนที่สาธารณะมักเกิดในอาคาร 
  1.2 สภาพที่ดินหรือชนิดของดิน ซึ่งโครงสร้างของดินจะมีอิทธิพลต่อวัสดุก่อสร้าง 
การระบายนํ้าของพ้ืนที่และความมั่นคงของโครงสร้าง เป็นต้น 
  1.3 สภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับสภาพอากาศ นอกจากน้ียังมีผลต่อมุมมอง
ของแสงอาทิตย์ที่ตกลงมา ช่วงเวลาที่มีแดด พ้ืนที่ส่วนที่อยู่กลางแจ้งควรจะมีส่วนที่ได้รับความร่มเงา 
ความเย็นของอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะสัมพันธ์กับรูปร่างของผังและตําแหน่งพ้ืนที่โล่ง 
 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง (Economic or Political Determination) ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น  
  2.1 สภาพเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการรวมกลุ่มทําการค้าขายก่อให้เกิดพ้ืนที่
สาธารณะ ซึ่งจะมีผลต่อขนาด รูปร่าง และตําแหน่งของพ้ืนที่สาธารณะด้วย  
  2.2 สภาพทางการเมือง พ้ืนที่อาจถูกใช้เป็นที่รวมกลุ่มทางการเมืองทางการทหาร 
โดยเฉพาะในยุคที่ระบอบประชาธิปไตยรุ่งเรือง เช่น ในยุคกรีก พ้ืนที่สาธารณะจึงมักจะมีขนาดใหญ่
เพ่ือรับคนจํานวนมากและเพ่ือแสดงถึงความย่ิงใหญ่ 
 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ 
 มนุษย์จะทํากิจกรรมในหน่ึงวันเพ่ือวัตถุประสงค์ 3 ด้านหลัก คือ ด้านความต้อง การของ
ร่างกาย เช่น การนอน การรับประทานอาหาร ประมาณ 10 ช่ัวโมง ด้านเศรษฐกิจ ประมาณ 9 ช่ัวโมง 
และด้านการพักผ่อนประมาณ 5 ช่ัวโมง (Ratcliffe, 1975, อ้างถึงใน กฤติยา โชควัฒนชัย, 2544) และ
การพักผ่อนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active 
Recreation) เช่น การเล่นกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive 
Recreation) เช่น การน่ังเล่น พักผ่อน เล่นเกม พบปะพูดคุย  
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 Jan Gehl (1987: 11) ได้จําแนกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในโครงข่ายพ้ืนที่โล่งของ เมืองไว้เป็น
ประเภทหลัก ๆ ดังน้ี 
 1. กิจกรรมจําเป็น (Necessary Activities) หมายถึง กิจกรรมกลักของกิจวัตรประจํา
วันที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการทํากิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะ เช่น การเดินไปโรงเรียน หรือ 
ทํางาน การรอรถประจําทาง ส่วนใหญ่เป็นเก่ียวกับกิจกรรมการเดินทางต่าง ๆ อาจต้องการผู้ร่วมทํา
กิจกรรมหรือไม่ต้องการ เป็นกิจกรรมที่มีความเสมอภาคกันในทุกสภาพแวดล้อม และไม่ค่อยมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่จําเป็น 
 2. กิจกรรมทางเลือก หรือ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ (Optional or Recreational 
Activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกับความต้องการของผู้ทํากิจกรรม และเกิดขึ้นเมื่อมี
ช่วงเวลาและสถานท่ีเอ้ืออํานวย เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก เช่น การ
เดินเล่นรับลมหรือสูดอากาศบริสุทธ์ิ ยืน หรือนั่งเล่น เพ่ือความเพลิดเพลิน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมที่ต้องการดึงดูดและเหมาะสมในการทํากิจกรรม  
 3. กิจกรรมผลลัพธ์ หรือ กิจกรรมทางสังคม (Resultant or Social Activity) หมายถึง 
กิจกรรมที่มีการพบปะ มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่เกิดต่อเน่ือง
กับกิจกรรมทั้งสองข้างต้น คือต้องอาศัยการที่มีผู้ประกอบกิจกรรม ในพ้ืนที่โล่งน้ันเสียก่อน ได้แก่ 
การละเล่น การทักทาย การสนทนา กิจกรรมร่วมกันของชุมชน และรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ทางอ้อม 
(Passive Contact) เช่นการดูหรือฟังคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในบริเวณ เดียวกัน  
 Amos Rapoport และ Haryadi (อ้างถึงใน ปรีดา หุตะจูฑะ, 2546: 35) แสดงให้เห็นว่า
วิถีชีวิต การทํากิจกรรมและการใช้พ้ืนที่ที่ความสัมพันธ์กัน เริ่มจากการจํากัดความคําว่า “วัฒนธรรม” 
ว่าคือสิ่งที่ส่งผลต่อความเช่ือด้านสภาพภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ สิ่งน้ันจะก่อให้เกิด
โลกทัศน์ที่ มนุษย์สามารถตีคุณค่า แล้วเลือกเอาคุณค่าน้ัน ๆ มาเป็นค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่แสดง
ออกมาในรูปของระบบกิจกรรม ในที่สุดก็จะเกิดเป็นการใช้พ้ืนที่หรือระบบที่ต้ัง 
 ระบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนที่ในระดับบุคคล (Individual Level) และระดับกลุ่ม 
(Group Level) จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (อ้างถึงใน คณิชยา, 2544) เวลา 
(The Time of An Activity) แบ่งเป็นช่วงเวลาของการทํากิจกรรม (Duration) และเวลาที่ทํากิจกรรม 
(Time of Occurrence) พ้ืนที่ที่จะถูกใช้ทํากิจกรรม (The Space Over Which The Activity Take 
Place) ชนิดของกิจกรรม (The Type of Activity) 
 นอกจากน้ีระบบของกิจกรรมยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ตําแหน่งที่ต้ังของบ้าน รสนิยมการเดินทาง หรือการเคลื่อนที่ (Mobility) ซึ่งจะเก่ียวกับต้นทุน ที่ใช้ใน
การเดินทาง การเป็นเข้าของยานพาหนะ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ประเภทของเที่ยวการเดินทาง 
เป็นต้น ช่วงชีวิต (Stage in life Corse) รวมถึงโอกาสที่จะทํากิจกรรม 
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 ความรู้สึกต่อสถานท่ี (Sense of Place) 
 ความรู้สึกต่อสถานที่มีความแตกต่างกันออกไปโดยข้ึนอยู่กับสถานที่น้ัน ๆ หรือประโยชน์
ใช้สอยของสถานที่น้ัน ๆ ซึ่งความรู้สึกต่อสถานที่น้ันคือการให้ความสําคัญกับการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม โดย Ian Narin ได้นิยามเก่ียวกับความรู้สึกต่อสถานที่ไว้ดังน้ี 
 

 พื้นที่หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เมื่อมีคนเข้าไปใช้พื้นที่นั้นทุกคนจําเป็นที่จะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและสภาพแวดล้อมเหล่านั้นหรืออาจเป็นความรู้สึกสํานึกต่อ
สถานที่ ซึ่งไม่ใช่ศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมา แต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ
ทางจิตวิทยาของมนุษย์ (Nairn, 1965: 6) 

 
 ความรู้สึกต่อสถานที่ที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจากความต้องการและความสนใจของมนุษย์ที่จะ
รับรู้ ซึ่งจะเกิดจากส่วนลึกของจิตสํานึกที่มีต่อสถานท่ีและก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน ใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน ทางด้านจิตวิทยาได้แบ่งความรู้สึกต่อสถานที่ออกเป็น 2 ลักษณะ (Edward, 
1980: 65) ดังน้ี 
 1. ความรู้สึกต่อสถานท่ีที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว (Unselfconscious sense of place) 
  ความรู้สึกที่มีต่อสถานที่น้ันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
สถานที่ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้น ทั้งน้ียังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดย
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรม ทัศนคติ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ทางด้านจิตวิทยา ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าความรู้สึกต่อสถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยท่ีไม่
รู้ตัวน้ัน จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด และไม่สามารถกําหนดได้โดยตรง 
 2. ความรู้สึกต่อสถานท่ีที่เกิดขึ้นโดยรู้ตัว (Self conscious sense of place) 
  ความรู้สึกต่อสถานที่ที่เกิดขึ้นโดยรู้ตัวน้ัน เป็นประสบการณ์การรับรู้ที่พัฒนามาจาก
ความรู้สึกต่อสถานที่ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสาเหตุของการรับรู้ความรู้สึกเหล่าน้ีได้จะเกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถานที่ที่มีรูปธรรมมากขึ้น จึงจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดความรู้สึกต่อ
สถานที่น้ันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีเหตุปัจจัยในการเกิดข้ึนอย่างชัดเจน เช่น อาจจะเกิดข้ึน
จากการรับรู้รูปทรง (Form) หรือ รูปแบบ (Pattern) ซึ่งทั้งน้ีทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
รับรู้ของแต่ละบุคคล รวมถึงแต่ละลักษณะทางวัฒนธรรมอีกด้วย 
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แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองพฤติกรรมมนุษย์ (Sociogenic Environment) 
 โจน แลง (1994) ได้สรุปรูปแบบพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความจําเป็นพ้ืนฐานแต่ละขั้นจาก 
ทฤษฎีจิตวิทยา ความจําเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ (Basic Human Needs) ของ อัมบราฮัม มาสโลว์ 
โดยใช้ช่ือหัวข้อว่า Behavioral Program โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังน้ี 
 

 

 
ภาพที่ 2 พิรามิดความจําเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ ของอัมบราฮัม มาสโลว์ 
ที่มา: กําธร กลุชล,  การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปี 
(นครปฐม: โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545). 
 

ด้านสรีระ  
 การสนองพฤติกรรมด้านสรีระน้ี มุ่งเน้นให้ทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงในบริการพ้ืนฐานต่างๆ 
มีการบริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพและกระจายอย่างทั่วถึง อีกทั้งการจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีสถานทดสอบสมรรถนะของร่างกายสําหรับชนทุกวัย รวมถึงการมีพ้ืนที่เปิดโล่งที่
มีคุณภาพ เพ่ือเอ้ืออํานวยความสบายแก่ร่างกาย  

ด้านความม่ันคงปลอดภัย  
 การตอบสนองในด้านน้ีคือ ต้องมีการแยกการใช้ที่ดินที่เป็นอันตรายออกจากย่านอ่ืน ๆ 
และใช้ที่ดินแบบผสมผสานในย่านที่ไม่มีอันตราย เพ่ือให้มีผู้คนผ่านไปมาตลอดเวลา รวมถึงการดูแล
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สอดส่องความปลอดภัย นอกจากน้ียังต้องส่งเสริมให้เกิดความเป็นส่วนตัวอย่างพอเหมาะของคนแต่
ละกลุ่ม การสร้างความรู้สึกต่อสถานที่ (Sense of Place) ทั้งทางกายภาพและทางสังคม  
 ด้านการยอมรับเป็นพวก  
 การสร้างความรู ้สึกเป็นพวกเดียวในกลุ ่มบุคคลที ่ไม่ได้เป็นเครือญาติหรือมีเชื ้อสาย
เดียวกัน แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเดียวกันนั้น ต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยถือว่าสังคมที่ดี คือสังคมที่
รู้จักหน้าค่าตากัน มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปจนทําให้เกิดพวกที่รู้สึกหลุดกลุ่ม แต่ก็ไม่เล็กจนเกินไป
จนหมดโอกาสที่จะสร้างสรรค์ความหลากหลาย โดยสร้างสังคมที่คล้ายคลึงกันในวงแคบและสังคมที่
หลากหลายในวงกว้าง 
 ด้านการนับถือยกย่อง  
 การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความหลากหลายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ําซากจําเจ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวสําหรับย่านพักอาศัย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในภาคประชาชน ในการตัดสินใจในกระบวนการโครงการต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่าน้ีคือส่วนสําคัญใน
การสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้พักอาศัย 
 ด้านความรู้และสติปัญญา  
 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแสวงหาประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความอยากรู้อยาก
ลอง เพ่ือพัฒนาความชํานาญ ทั้งทางร่างกายและทางสมอง เช่น การทดสอบความจํา การเฝ้าสังเกต
สิ่งรอบ ๆ ตัว แล้วลองทําตาม การเล่นเกม การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น 
 ด้านสุนทรียภาพ  
 ความพึงพอใจในความสวยงามอันเกิดจากการจัดระเบียบของสภาพแวดล้อม ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งสุนทรียภาพ
ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 
 1. สุนทรียภาพที่เกิดจากประสาทสัมผัส 
 2. สุนทรียภาพที่เกิดจากรูปทรง 
 3. สุนทรีภาพที่เกิดสัญลักษณ์ 
 ด้านศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  
 ผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตของตน มีทัศนคติที่ดี มองโลกแห่งความเป็นจริง ยอมรับสภาพ
ต่าง ๆ และใส่ใจในสังคมของเพื่อนมนุษย์ มุ่งแก้ปัญหามากกว่าแสวงหาความยกย่องให้ตนเอง และ
สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ซึ่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหล่าน้ี ควรได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของ
สาธารณะชนในการแสดงความคิดเห็นและร่วมมีบทบาทในกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 
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สรุปการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษาและทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะ และ
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เพ่ือนําไปสู่การจัดทํากรอบแนวคิดและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการนํา
ลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่มาเปรียบเทียบกับลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือให้ได้เกณฑ์
พิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่จะนําไปสู่วิเคราะห์ลักษณะความเป็นไปได้ของพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสม
กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 

ลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
1. บุคลิกภาพ 1. เป็นตัวของตัวเองสูง 

 มีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งบุคคลในกลุ่ม Gen Y น้ี จะแสดงตัวตนของตนเอง
ออกมาอย่างเด่นชัด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมีความมั่นใจและจุดยืนที่ตัวเองมีใน
สังคม 
2. มีความคล่องตัว กระตือรือร้น ทะเยอทะยาน 
 บุคคลในกลุ่มน้ีจะชอบความรวดเร็ว จึงส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่คล่องแคล่ว ทํา
อะไรหลาย ๆ อย่างได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งความทะเยอทะยาน เพ่ือเป็นสิ่งปลุก
เร้าให้ตนเองเกิดความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
3. ชอบความแปลกใหม่ ไม่ชอบความจําเจ 
 ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ไม่ชอบการทําสิ่งเดิมซ้ํา ๆ มักจะออกไปหาแรง
บันดาลใจเพ่ือให้ตนเองเกิดความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอ  
4. มีความม่ันใจในตัวเองสูง  
 เน่ืองจากการเป็นตัวของตัวเองที่มาก จึงส่งผลให้มีความมั่นใจในตัวเองสูง 
เพ่ือให้ตัวเองมีบทบาทในสังคมท่ีเด่นชัด 

 5. กล้าคิดกล้าทํา 
 มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ เน่ืองด้วยจากมีบุคลิกที่ไม่ชอบ
ความจําเจ เป็นตัวของตัวเอง จึงทําให้กล้าทํา กล้าคิดริเร่ิมอะไรใหม่ ๆ 
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ต่อ) 
 

ลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
2. ทัศนคติ 1. มองโลกในแง่ดี 

 คิดบวก เลือกมองในมุมที่เป็นด้านดี เพราะเน่ืองจากผ่านโลกมาน้อย จึงทําให้
เลือกที่จะมองแต่ด้านดี ๆ ของชีวิต 
2. ชอบเข้าสังคม 
 ชอบการรวมกลุ่ม ชอบการพบปะพูดคุยกับผู้คน ไม่ชอบอยู่อย่างโดดเด่ียว จึง
ส่งผลให้ Gen Y ชอบเข้าสังคม 
3. มีเป้าหมายที่ชัดเจน  
 กําหนดเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะทําเป้าหมายนั้นให้ประสบ
ความสําเร็จ 

3. ค่านิยม  1. ตามกระแส ชอบการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากไม่ชอบความจําเจ ชอบการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้คนในกลุ่ม Gen Y 
จึงต้องตามโลกและตามกระแสให้ทันอยู่ตลอดเวลา 
2. เน้นคุณค่าด้านหน้าท่ีของการใช้สอย (Function Value) 
 คนในกลุ่ม Gen Y จะเลือกมองที่หน้าที่ของการใช้สอยเป็นหลักเพ่ือประโยชน์
ที่สูงสุดที่เกิดจากการใช้งาน 
3. มีรสนิยมท่ีดี เป็นตัวของตัวเอง 
 คนในกลุ่ม Gen Y มันจะมีรสนิยมที่ชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง 
เพ่ือบ่งบอกถึงลักษณะพิเศษที่เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 

4. วิถีชีวิต 1. ชอบความรวดเร็ว  
 เนื่องจากมีความคล่องตัวสูงจึงทําให้การใช้ชีวิตต้องมีความรีบเร่ง กระฉับกระเฉง 
2. ชอบความสะดวกสบาย  
 เน้นการใช้อุปกรณ์อํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
ช่วยให้การใช้ชีวิตดําเนินไปอย่างราบรื่น 

 3. ไม่ชอบการถูกจํากัดด้วยกฎระเบียบ 
 เช่ือว่าตนเองมีทางเลือกและไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนคนแบบเดิม ๆ ที่เคยเป็น  
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ต่อ) 
 
 ลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 4. มีความคิดแปลกใหม่  

 มักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ชอบอยู่ในกรอบหือถูกจํากัดด้วยค่านิยม
แบบเดิม ๆ 

  
 
ที่มา: ผู้วิจัยปรบัปรุงจาก  ธนาคารไทยพาณิชย์, กลยทุธ์มัดใจผูบ้ริโภค Gen Y (กรุงเทพฯ: Economic 
Intelligence Center, 2557), 7; เสาวคนธ์  วิทวัสโอฬาร, Gen Y จับให้ม่ันคัน้ให้เวิรค์ (กรุงเทพฯ: 
เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2550). 
 
 จากตารางที่ 1 เป็นตารางสรุปลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
เพ่ือนําไปสู่การหาความเป็นไปได้ของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
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บทที่ 3 
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยสําหรับศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี ต่อการใช้พ้ืนที่
สาธารณะ เพ่ือให้เข้าใจถึงถึงพ้ืนที่สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่และนําไปสู่ 
แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยบทน้ีจะกล่าวถึง
วิธีการดําเนินการวิจัย การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และรวมไปถึงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยจะอธิบายถึงกระบวนการศึกษาวิจัยโดยละเอียด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
การศึกษาข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการสรุปผลของข้อมูล โดยมีรายละเอียดใน
การดําเนินการแต่ละข้ันตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาและรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะ พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่รวม
ไปถึงการเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่สาธารณะ  
 2. สังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดระหว่างพ้ืนที่สาธารณะกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เพ่ือนําไปเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการออกแบบงานวิจัย 
 3. นําเคร่ืองมือที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิด มาสรุปเพ่ือหาเกณฑ์การ
พิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ 
 4. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาถึงสภาพทางกายภาพโดยท่ัวไปและสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการการใช้พ้ืนที่สาธารณะของคนรุ่นใหม่ 
 5. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพ้ืนที่สาธารณะ 
 6. การสรุปผลการวิเคราะห์ เพ่ือนําไปสู่แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะท่ีตอบรับ
กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่  
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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แหล่งที่มาของข้อมูล  
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
ซึ่งสามารถสรุปประเภทของข้อมูล ลักษณะของข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูลสรุปได้ในตาราง
ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 2 แสดงประเภทแหล่งที่ของข้อมูล 
 

ประเภทของขอ้มูล ลักษณะของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล 
1. ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
 1.1 ประวัติของพ้ืนที่  
 1.2 ทําเลท่ีต้ังของพ้ืนที่ 
 1.3 การเข้าถึงพ้ืนที่  
 1.4 กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ 

1. การจัดทําแผนที่ 
2. การสํารวจภาคสนาม 

ข้อมูลปฐมภูม ิ

2. ความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี
ต่อการ ใช้พ้ืนที่สาธารณะ 

การสํารวจภาคสนาม 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะ 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 1.3 แนวคิด เ ก่ียวกับการ เปลี่ ยน 

แปลงการใช้พ้ืนที่สาธารณะ 

เอกสาร งานวิจัย และข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 

2. 

ข้อมูลทุติยภูม ิ

ลั ก ษณ ะ ข อ ง พ้ื น ที่ ส า ธ า รณ ะที่
เหมาะสมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

สังเคราะห์จากเอกสาร งาน 
วิจัยและข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ที่เก่ียวข้อง 

3. การใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ศึกษา สํานักผังเมืองกทม. 
 
 ในการทําวิจัยช้ินน้ีต้องอาศัยการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูล
ปฐมภูมิในงานวิจัยได้แก่การลงพื้นที่สํารวจพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะทางภายภาพ และกิจกรรม
ในพ้ืนที่ รวมทั้งสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการใช้พ้ืนที่
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สาธารณะของคนรุ่นใหม่ ข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวบ
และใช้ในการออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย แผนที่รวมทั้งการภาพประกอบในงานวิจัย 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่ศึกษา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) ภายในพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ละ 20 คน ทั้งหมด 3 พ้ืนที่ รวมท้ังสิ้น 60 คน เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพ้ืนที่สาธารณะ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยน้ีมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีร่วมกับการ
สํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ ที่จะนําไปสู่
การนําเสนอแนวคิดการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลพ้ืนที่ศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 2 เคร่ืองมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบงานวิจัย  
 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิด
ในการวิจัย ที่นําไปสู่การกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือกพ้ืนที่ศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
 การออกแบบแบบสอบถามกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งการใช้พ้ืนที่สาธารณะนั้นได้มาจากการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์จากกรอบแนวคิดในการวิจัย และพื้นที่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมไปใช้งานที่ได้จาก
เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกพ้ืนที่ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ศึกษา ที่มีต่อ
การใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ  
 2. กรอบในการตอบแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะนั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ในส่วนน้ีผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะกรอกข้อมูลส่วนตัว 
เพ่ือใช้จําแนกลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ เป็นต้น  
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  2.2 ส่วนที่ 2 ลักษณะพ้ืนที่สาธารณะตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ ในส่วนน้ีจะ
เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาใช้งานที่มีต่อพ้ืนที่ โดยคําถามในส่วนน้ีจะเป็นการให้ค่า
คะแนนความพึงพอใจพร้อมทั้งให้เหตุผลที่เกี่ยวกับคําถามน้ัน ๆ โดยคําถามที่ใช้สอบถามความพึง
พอใจน้ี ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีระหว่างพ้ืนที่สาธารณะและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้
ได้พ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุด (ภาคผนวก) 
 นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวคิด 
หลักการ รวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เป็นองค์ความรู้ในการวิจัย เพ่ือนําไปสู่การสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ ที่จะนําไปสู่การสรุปผลในลําดับต่อไป ทั้งน้ีเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
 1. แบบสอบถามกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ศึกษา (ภาคผนวก) 
 2. กล้องถ่ายภาพ 
 
การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ืออภิปรายผลและมุ่งหาคําตอบของการวิจัย เพ่ือนําผลท่ีได้จาก
การศึกษาเสนอแนะเป็นแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือจัดทําเป็น
เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม สํารวจพฤติกรรม และสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยหัวข้อที่จะทําการวิเคราะห์สามารถแบ่งได้ดังน้ี 
  2.1 ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ 
  2.2 ปัจจัยการเกิดพ้ืนที่สาธารณะ 
  2.3 กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่สาธารณะ  
  2.4 ความรู้สึกต่อสถานที่ 
  2.5 การเป็นพ้ืนที่เชิงสังคม 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่จากการสํารวจภาคสนาม สํารวจพฤติกรรม และสอบถามความ
คิดเห็นของของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ควบคู่กับเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะท่ี
ตอบรับกับความต้องการของคนรุ่นใหม่จากแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ
ใช้พ้ืนที่สาธารณะของคนรุ่นใหม่ และนําไปสู่การนําผลการศึกษาเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
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การคัดเลือกกรณีศึกษา 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา พิจารณาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มคนรุ่นใหม่และพื้นที่สาธารณะ เพ่ือนํามาใช้สรุปความเป็นไปได้ของลักษณะพ้ืนที่
สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้มีการพิจารณาเลือกพ้ืนที่
กรณีศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ 
 2. ปัจจัยการเกิดพ้ืนที่สาธารณะ 
 3. กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่สาธารณะ  
 4. ความรู้สึกต่อสถานที่ 
 5. การเป็นพ้ืนที่เชิงสังคม 
 โดยการคัดเลือกพื้นที่ศึกษานอกจากจะนําเกณฑ์ข้างต้นมาใช้ในการพิจารณาแล้ว ยัง
คัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากพื้นที่ที่กําลังเป็นที่นิยม รวมทั้งมีลักษณะการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
จํากัดประเภทของพื้นที่สาธารณะภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร โดยศึกษาถึงประเด็นต่าง ๆ ที่
กล่าวมาในข้างต้น เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่สาธารณะที่กําลังเป็นที่นิยมนั้นส่งผลต่อลักษณะของพื้นที่
สาธารณะ รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนติและความต้องการที่มีต่อการใช้พื้นที่สาธารณะ
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคนรุ่นใหม่
และพื้นที่สาธารณะ พบว่า มีพ้ืนที่ที่สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์การพิจารณาในข้างต้น เช่น พ้ืนที่ที่มี
การเข้าถึงง่าย ต้ังอยู่กลางใจเมือง และมีบทบาทในการเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมือง และเมื่อพิจารณา
จากการเป็นพ้ืนที่ที่คนรุ่นใหม่นิยมเข้าใช้งานในปัจจุบัน พบว่ามีพ้ืนที่ที่น่าสนใจ และเหมาะสมในการ
เลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้แก่ ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภายนอกอาคาร ร้านกาแฟ Too Fast to 
Sleep ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภายในอาคาร และบริเวณทางเดินเช่ือมต่อภายในศูนย์การค้า Siam Square One 
ที่เป็นพ้ืนที่คาบเก่ียว ที่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาและกําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะหล์ักษณะพื้นทีส่าธารณะของกรณีศึกษา 
 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนรุ่นใหม่และพ้ืนที่สาธารณะ 
จนได้เกณฑ์การพิจารณาที่นํามาใช้ประยุกต์เพ่ือใช้ในการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา  
เกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา พิจารณาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคน
รุ่นใหม่และพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือนํามาใช้สรุปความเป็นไปได้ของลักษณะพ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบรับกับ
ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้มีการพิจารณาเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ 
 2. ปัจจัยการเกิดพ้ืนที่สาธารณะ 
 3. กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่สาธารณะ  
 4. ความรู้สึกต่อสถานที่ 
 5. การเป็นพ้ืนที่เชิงสังคม 
 โดยการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษานอกจากจะนําเกณฑ์ข้างต้นมาใช้ในการพิจารณาแล้ว ยัง
คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาจากพ้ืนที่ที่กําลังเป็นที่นิยม รวมทั้งมีลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะภายนอกอาคาร ภายในอาคาร และพื้นที่คาบเก่ียว  โดยศึกษาถึงประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ในข้างต้น เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนที่สาธารณะที่กําลังเป็นที่นิยมน้ันส่งผลต่อลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ 
รวมทั้งเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนติและความต้องการที่มีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 จากการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษา ที่
สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ รวมท้ังเป็นพ้ืนที่
ที่ได้รับความนิยมเข้าไปใช้งานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่สาธารณะภายนอก
อาคาร บริเวณถนนข้าวสาร พ้ืนที่คาบเก่ียว บริเวณทางเดินเช่ือมต่อภายในศูนย์การค้า Siam Square 
One และพ้ืนที่สาธารณะภายในอาคาร ภายในร้านกาแฟ Too Fast to Sleep ซึ่งในบทการศึกษาน้ี
จะกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดของพ้ืนที่กรณีศึกษา ทั้งที่ได้จากการสํารวจด้วยตนเองและได้
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนท่ีศึกษา 
 2. การวิเคราะห์ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่สาธารณะของกรณีศึกษา 
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ถนนข้าวสาร 
 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 ที่ต้ังโครงการ  ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร 
 ประเภทของพื้นที่สาธารณะ พ้ืนที่สาธารณะภายนอกอาคาร 
 รถประจําทาง                  การเข้าถึงบริเวณถนนข้าวสารสามารถเดินทางได้หลายทาง 

ทั้งรถประจําทางที่ผ่านย่าน บางลําพู และรถประจําทางที่ 
ผ่านถนนราชดําเนิน (หน้ากองสลาก) 

 การเข้าถึง              สามารถเข้าถึงได้จากถนนราชดําเนินกลางเข้าสู่แยกคอกวัว 
แล้วเข้าสู่ถนนตะนาว หรือสามารถเข้าถึงได้จากถนนจักร
พงษ์บริเวณโรงพักชนะสงคราม 

 ประวัติความเป็นมา 
 ถนนข้าวสาร เดิมเป็นย่านเก่าต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นตรอกที่ขายข้าวสาร เป็นแหล่ง
ค้าขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร ซึ่งข้าวสารจํานวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง 
สะพานช้างโรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม หรือ ปัจจุบันก็คือ คลองหลอด เลียบมาตามแม่นํ้าเจ้าพระยาขึ้น
ที่ท่าเรือบางลําพู เพ่ือนําข้าวมาขายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ี นอกจากน้ีก็
ยังขายถ่านหุงข้าว ของชํา โดยถัดออกไป 1 ถนน จะเป็นคลองที่เช่ือมต่อมาจากแม่นํ้าเจ้าพระยา มี
การค้าขายข้าวสารมากมายจึงเรียกว่าตรอกข้าวสาร (เพราะขนาดเล็ก) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นถนน
ข้าวสาร หลังจากน้ันก็เริ่มเกิดชุมชนขึ้น และขยับขยายต่อไป ต่อมาเร่ิมมีร้านขายของมากข้ึน เช่นร้าน
ขายของเล่น อย่างลูกข่าง ร้านขายก๋วยเต๋ียวเรือ 
 ต่อมาความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนี้เร่ิมเปลี่ยนไป เมื่อระยะหลังเร่ิมมีคนเข้ามาเร่ือย ๆ จน
กลายเป็นศูนย์รวมของพวกแบ็คแพ็กเกอร์ที่มาท่องเท่ียวประเทศไทย จนเป็นที่โด่งดังในที่สุด ก่อนที่
จะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกทีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลายเป็นย่านบันเทิงยามราตรีที่สําคัญของ
กรุงเทพฯ เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณถนนข้าวสารเป็นพ้ืนที่ที่มีอาคารอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีการก่อสร้าง
อาคารอย่างเต็มพ้ืนที่ในแปลงที่ดินและการเว้นช่วงห่างของอาคารตามกฏหมาย ซึ่งเป็นผลให้พ้ืนที่ว่าง
บริเวณถนนข้าวสารน้ันมีจํานวนไม่มาก และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้ ดังน้ี 
 1. ที่ว่างสาธารณะ ที่ว่างสาธารณะภายในถนนข้าวสาร ได้แก่พ้ืนที่บริเวณถนนข้าวสาร 
ซึ่งเป็นถนนสาธารณะมีผู้คนใช้งานตลอดทั้งวัน 
 2. ที่ว่างบริเวณด้านหน้าอาคาร แม้ว่าอาคารบางส่วนจะมีการก่อสร้างต่อเติมออกมาเพ่ือ
ทําเป็นร้านค้า แต่บางส่วนก็ยังมีการเว้นว่างไว้ เพ่ือใช้งานเป็นพ้ืนที่โล่งและใช้งานเป็นร้านอาหาร 
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 การวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 
 1. ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 
  1.1 ด้านที่ต้ัง  
   ทําเลท่ีต้ังของพ้ืนที่ศึกษานั้นตอบรับและดึงดูดการใช้งานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เน่ืองจากพ้ืนที่ถนนข้าวสารต้ังอยู่ในบริเวณเขตรัตนโกสินทร์ช้ันใน ที่เป็นย่านท่องเท่ียว ย่าน
ประวัติศาสตร์ และยังสามารถเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่ายและสามารถเดินทางได้หลายวิธี เช่น การเดิน
เท้า การป่ันจักรยาน รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจําทาง เป็นต้น  
   ตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่ศึกษานั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากถนนข้าวสารเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เดินทางได้สะดวก 
เน่ืองจากมีการเช่ือมต่อพ้ืนที่ได้หลายวิธี เช่น ทางจักรยาน รถโดยสารประจําทาง เป็นต้น  อีกทั้งยัง
เป็นพ้ืนที่ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 
 

 
แผนที่ที่ 1 แผนที่แสดงการเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangkok  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์] (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549). 
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  1.2 ด้านกายภาพ  
   ด้านกายภาพของพ้ืนที่ศึกษานั้นเหมาะสมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากพ้ืนที่
สาธารณะบนถนนข้าวสารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของกิจกรรม ซึ่งทําให้พ้ืนที่น้ันมีความ
ยืดหยุ่น เพ่ือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นบนพ้ืนที่ รวมท้ังส่งเสริมให้พ้ืนที่น้ันเกิดความมีชีวิตชีวา 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าค้นหา และไม่เรียบโล่งจนเกินไป 
   จากลักษณะของพื้นที่สาธารณะทั้งในด้านที่ต้ังและด้านกายภาพนั้น จะเห็นได้ว่า
พ้ืนที่บนถนนข้าวสาร ตอบรับและเหมาะสมกันกลุ่มคนใน Gen Y เป็นอย่างย่ิง อาทิ การเข้าถึงที่
สะดวก ง่ายเดินทางสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในกลุ่ม Gen Y ที่ชอบความสะดวก 
รวดเร็ว รวมถึงการชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบความจําเจ จึงส่งผลให้พ้ืนที่บน
ถนนข้าวสารนั้นเป็นที่นิยมของคนในกลุ่มน้ี ด้วยความที่พ้ืนที่น้ันมีเอกลักษณ์ในตัวเองและมีเสน่ห์ที่ไม่
เหมือนใคร  
   อาคารส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ของถนนข้าวสารน้ัน เป็นการประกอบกิจการเพ่ือตอบรับ
กับความต้องการของนักท่องเท่ียว การใช้ประโยชน์ของอาคารส่วนใหญ่มีการใช้อาคารเป็นที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาคารท่ีต้ังอยู่ริมถนนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมร้านค้าประเภทต่าง ๆ 
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ บริษัททัวร์ ร้านหนังสือหรือร้านขายของที่ระลึก โดยใช้พ้ืนที่ในส่วนช้ันล่าง
ของอาคารในการประกอบกิจการ 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
   ส่วนการใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ด้านหลังของอาคารท่ีอยู่ริมถนนเข้าไป เป็น
ลักษณะของเกสต์เฮ้าส์ซึ่งพบได้ทั้งในลักษณะของบ้านเรือนเก่าแบ่งเป็นห้องเช่า และอาคารขนาดใหญ่
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ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือการทําเป็นห้องพักของนักท่องเที่ยว หรืออาคารเก่าในพื้นที่ที่มีการเปิดพ้ืนที่เป็นร้าน
ต่าง ๆ เช่นร้านกาแฟสตาร์บัค ร้านทรูอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้แล้วยังมีอาคารบางส่วนที่มีการทํา
กิจการประเภทสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ เป็นต้น 
 

 
แผนที่ที่ 2 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangkok  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์] (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549). 
 
   การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณถนนข้าวสาร ได้แก่ สีแดง คือการใช้ประโยชน์
อาคารประเภทพานิชยกรรม สีเหลือง คือการใช้ประโยชน์อาคารประเภทท่ีอยู่อาศัย สีฟ้า คือการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันราชการ และสีเขียว คือการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถานศึกษา 
นอกจากน้ียังมีการเกิดกิจการใหม่ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อย่างเช่น การทํากิจการประเภท
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือแม้กระทั่งร้านอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงกิจการเก่าที่ทํากันมาต้ังแต่ก่อนที่ถนน
ข้าวสารจะได้รับความนิยม ซึ่งกิจการเหล่าน้ีจะอยู่บริเวณรอบพ้ืนที่ถนนอย่างเช่น อาคารเก่าบริเวณ
ถนนตะนาว 
 



 35

 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
 2. ปัจจัยการเกิดพื้นที่สาธารณะ 
  2.1 ขอบเขตการให้บริการ  
   ขอบเขตการให้บริการของพ้ืนที่ถนนข้าวสาร มีระยะการเข้าถึงที่เหมาะสมกับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากมีระยะเดินเท้าประมาณ 5-10 นาทีจากจุดบริการรถขนส่งสาธารณะ จึงทํา
ให้สะดวกต่อการเข้าถึง อีกทั้งยังต้ังอยู่ในเขตเมืองช้ันในที่รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย
บริบทแวดล้อมที่เป็นที่นิยมกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงส่งผลให้พ้ืนที่ถนนข้าวสารกลายเป็นที่นิยมของ
คนในกลุ่ม Gen Y  
  2.2 ความสะดวกสบาย  
   พ้ืนที่ศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากพ้ืนที่ถนน
ข้าวสารมีกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดท่ัวทั้งถนน จึงมีการอํานวยความสะดวกด้วยการกางเต็นท์ผ้าใบกัน
แดด เพ่ือป้องกันแสงแดดและก่อให้เกิดความร่มร่ืน รวมไปถึงการจัดให้มีที่น่ังริมถนน เพ่ือให้ผู้คนที่
เข้ามาใช้งานสามารถน่ังพักและทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย 
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ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงเก้าอ้ีและร่มผ้าใบเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้งาน 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
  2.3 ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน  
   พ้ืนที่ศึกษาตอบรับกับความรีบเร่งในชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตของกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ เน่ืองจากถนนข้าวสารมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย อาทิเช่น บริเวณที่เป็นพ้ืนที่พานิชยก
รรม พ้ืนที่อยู่อาศัย รวมถึงพ้ืนที่เปิดโล่งสาธารณะ จึงทําให้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในเชิง
ประสบการณ์ ที่ทําให้ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่น้ันเกิดความหลากหลาย รวมถึงการพ้ืนที่ถนนข้าวสารสาม
รถเช่ือมต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก ด้วยระบบการเดินทางที่มีหลากหลายรูปแบบทําให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 
  2.4 ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่สาธารณะ  
   ถนนข้าวสารในอดีตมีสังคมในลักษณะที่เป็นสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกัน มีความ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมระหว่างกัน มีความเป็นอยู่อย่างราบรื่น โดยเป็นไปอย่างเรียบง่ายและดํารง
เอกลักษณ์การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเอกลักษณ์เหล่าน้ีเริ่มหายไปเมื่อผู้คนเริ่มเข้ามาในถนนข้าวสารมาก
ขึ้น ซึ่งคนที่เข้ามาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาใช้งานในพ้ืนที่ถนนข้าวสารโดยอาศัยเป็น
เพียงที่พักระหว่างทางหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางท่องเท่ียวไปยังที่อ่ืน ๆ การพบปะของผู้คนจึงมี
วัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ การเข้ามาพักผ่อน หรือนัดพบกัน จึงทําให้ลักษณะทางสังคมท่ีเปลี่ยนไป
จากเดิมเพราะคนภายนอกที่เข้ามาใช้งานเพ่ิมมากขึ้น 
  ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ศึกษาที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้งานน้ัน 
เน่ืองจากพ้ืนที่ถนนข้าวสารนอกจากจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวที่ส่งเสริมให้เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่น
ใหม่แล้วน้ัน ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่สะท้อนในบทบาทของพ้ืนที่สาธารณะน้ัน มีกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมที่ผสมกับย่านกินด่ืม ถนนคนเดิน รวมถึงบริบทรอบข้างที่เป็นที่นิยม จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพื้นที่ดูทันสมัยตลอดเวลา 
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  จากปัจจัยการเกิดพ้ืนที่สาธารณะน้ัน จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่บนถนนข้าวสารน้ันเป็นที่นิยม
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิเช่น 
ตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่ที่เข้าถึงง่าย ทําให้สะดวกต่อการเดินทางเช่ือมต่อสู่พ้ืนที่อ่ืน เพราะพฤติกรรม
ของคน Gen Y น้ันชอบความสะดวกรวดเร็วและมีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง อีกทั้งภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ดู
ทันสมัยและกิจกรรมที่หลากหลาย จึงทําให้กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มคน Gen Y ที่ไม่ชอบความซ้ําซาก
จําเจ  

กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ  3. 
  3.1 กิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) 
   กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ศึกษาน้ันสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหมที่
มีความคล่องตัวและกระฉับกระเฉงสูง เน่ืองจากกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนบนถนนข้าวสาร เป็น
กิจกรรมประเภทกระฉับกระเฉงที่ต้องการขยับหรือเคลื่อนที่ของร่างกาย เช่น การเดิน รวมไปถึงการเต้น
ที่เป็นการแสดงเปิดหมวกหรือการรวมกลุ่มกันของวัยรุ่น ซึ่งจะพบเห็นได้ตลอดพ้ืนที่บนถนนข้าวสาร 
 

  
 
ภาพที่ 7 แสดงถึงกิจกรรม Active ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
  3.2 กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive Receation) 
   กิจกรรมประเภท Passive ที่เกิดข้ึนบนพ้ืนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มคน
รุ่นใหม่ เน่ืองจากกิจกรรมประเภทน้ีจะเกิดจากพฤติกรรมที่ชอบมองคน ชอบสังเกตเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะพบได้ตามพ้ืนที่ที่มีที่น่ังสําหรับน่ังพัก น่ัง
มอง หรือพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมองเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาหรือกลุ่มคนที่กําลังทํากิจกรรมต่าง ๆ อยู่  
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ภาพที่ 8 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมประเภท Passive ที่เกิดข้ึนบนพ้ืนที่ 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
 4. ความรู้สึกต่อสถานท่ี  
  แต่เดิมน้ัน ถนนข้าวสารเป็นเพียงย่านที่พักอาศัยของข้าราชการมาต้ังแต่สมัยราชกาล
ที่ 2 แต่เมื่อเร่ิมมีการจัดต้ังตลาดข้ึนเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 คือตลาดบางลําพูหรือตลาดยอดบริเวณริม
คลองบางลําพู ส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณถนนข้าวสารน้ีกลายเป็นย่านการค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งจากการเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่มีช่ือเสียงจึง
ทําให้ลักษณะของการค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทเกสต์เฮาส์ บริษัททัวร์ ร้านอาหาร สถานบันเทิง หรือ
แม้กระทั่งร้านขายของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือรองรับกลุ่มคนที่เข้ามาใช้บริการภายในพ้ืนที่ 
  แรงดึงดูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อสถานที่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อพ้ืนที่ศึกษาน้ัน 
เน่ืองจากลักษณะของการตกแต่งร้าน บรรยากาศ รวมไปถึงรูปแบบของกิจกรรมและวัฒนธรรมที่พบ
ได้บนถนนข้าสาร ส่งผลให้คนในกลุ่ม Gen Y นิยมเข้ามาใช้งานด้วยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกต่อ
สถานที่ที่เป็นแรงดึงดูดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ เช่น ขนาดของพ้ืนที่ถนนข้าวสารที่
มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป รูปแบบหรือลักษณะการตกแต่งที่ทันสมัย กลุ่มคนที่เข้ามาใช้งาน รวมไปถึง
รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์กันในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 5. มิติด้านพื้นที่เชิงสังคม  
  มิติด้านพ้ืนที่เชิงสังคมของพ้ืนที่ศึกษานั้นเหมาะสมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ มีพฤติกรรมที่ชอบเข้าสังคม ชอบทํากิจกรรมและสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กัน พ้ืนที่สาธารณะ
อย่างถนนข้าวสารจึงเป็นพ้ืนที่สําหรับให้รวมกลุ่มกันเพ่ือทํากิจกรรมเหล่าน้ัน ซึ่งการทํากิจกรรมเชิง
สังคมต่าง ๆ เริ่มต้ังแต่การน่ังมองจวบจนไปถึงการพูดคุยหรือทํากิจกรรมอ่ืนร่วมกันบนพ้ืนที่ถนน
ข้าวสาร นับว่าเป็นการสร้างพ้ืนที่เชิงสังคมที่รวมกันระหว่างพ้ืนที่สาธารณะกับกิจกรรมด้านสังคม
เอาไว้ด้วยกัน 
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ศูนย์การค้า Siam Square One 
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา  

 ที่ต้ังโครงการ  ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 ประเภทของพื้นที่สาธารณะ   พ้ืนที่สาธารณะภายในอาคาร 
 การเข้าถึง  ถนนพระรามที่ 1, ถนนอังรีดูนังค์, ถนนพญาไท, รถไฟฟ้า 

BTS สถานีสยาม 
 ประวัติความเป็นมา 
 สยามสแควร์เป็นศูนย์กลางย่านการค้า ริมถนนพระรามท่ี 1 เริ่มแรกจากกลุ่มอาคาร
พาณิชย์และโรงภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนแผ่ขยายไปสู่ที่ดินรอบข้าง เกิดเป็น
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โรงแรม และอาคารสํานักงานทันสมัยจํานวนมากมาย รวมท้ังเป็นช็อปป้ิงสตรีท
ที่ให้อิสระแก่การเดินพักผ่อนเพ่ือจับจ่าย เป็นจุดนัดพบ เพ่ืออัพเดทแฟช่ันและกระแสวัฒนธรรมร่วม
สมัย รวมท้ังยังคงเป็นแหล่งช็อปป้ิงที่ครองใจทั้งวัยรุ่นและหนุ่มสาววัยทํางานมาอย่างยาวนาน  
 

 
แผนทีท่ี่ 3 แผนทีแ่สดงตําแหน่งของพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangkok  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์] (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549). 
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 ศูนย์การค้า Siam Square One จึงเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมนัดพบปะ เดิน
พักผ่อนเพ่ือจับจับจ่าย รวมไปถึงการเป็นจุดนัดพบ นอกจากน้ียังมีทางเดินเช่ือมต่อระหว่าง
ศูนย์การค้ากับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม จึงทําให้ศูนย์การค้าเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงส่งผล
ให้บริเวณพ้ืนที่คาบเก่ียวของพื้นที่ศูนย์การค้ามีกิจกรรมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

การวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ  
 1. ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 
 

 
แผนที่ที่ 4 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangkok  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์] (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549). 
 
  1.1 ด้านที่ต้ัง 
   ด้านที่ต้ังของพ้ืนที่ศึกษาตอบรับกับความพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจาก
ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันต้ังอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นย่านศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา แหล่งรวม
วัยรุ่น รวมถึงยังเป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อขนส่งสาธารณะทั้งระบบรางและรถโดยสารประจําทาง จึงทําให้
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พ้ืนที่มีการเข้าถึงได้ง่าย จากหลายระบบการเดินทาง เช่น การเดินเท้า การป่ันจักรยาน รถยนต์ส่วน
บุคคล รวมถึงรถโดยสารประจําทาง จึงทําให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความ
รวดเร็ว คล่องตัวและสะดวกสบาย 
   ตําแหน่งที่ ต้ังของพ้ืนที่ศึกษาดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากพ้ืนที่คาบเก่ียว
ภายในอาคารของศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะมีการเช่ือมต่อจากสถานี
รถไฟฟ้าสยาม ซึ่งสามารถเดินเข้าใช้งานในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้
จากหลายช่องทาง นอกจากน้ีพ้ืนที่ต้ังของศูนย์การค้าฯน้ันต้ังอยู่พ้ืนที่ที่มีช่ือเสียงและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 
  1.2 ด้านกายภาพ 
   ด้านกายภาพของพ้ืนที่ศึกษามีความเหมาะสมและดึงดูกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจาก
พ้ืนที่คาบเกี่ยวภายในอาคารของศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน มีการออกแบบให้มีที่พักภายในพ้ืนที่
อย่างทั่วถึง รวมทั้งการออกแบบของที่ว่างภายในอาคารมีความดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้ามาใช้งาน เช่น 
การมีที่ให้น่ังพัก มีการออกแบบทางลาด รวมท้ังกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่และมีผู้เข้ามาใช้
งานตลอดทั้งวัน จึงส่งเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นภายในพ้ืนที่ 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงลักษณะทางกายของพื้นที่ว่างสาธารณะภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
 2. ปัจจัยการเกิดพื้นที่สาธารณะ 
  2.1 ขอบเขตการให้บริการ  
   พ้ืนที่ศึกษามีขอบเขตการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เน่ืองจากขอบเขตการให้บริการมีระยะเดินเท้าประมาน 5-10 นาที รัศมีการให้บริการประมาณ 1 
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กิโลเมตร จึงส่งผลให้พ้ืนที่น้ันมีความสะดวกต่อการเข้าถึง รวมท้ังเป็นพ้ืนที่ที่เป็นที่นิยมด้วยบริบท
แวดล้อมเป็นชอปป้ิงเซนเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ช่ืนชอบความ
สะดวกสบาย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและพ้ืนที่เป็นที่นิยม  
  2.2 ความสะดวกสบาย  
   พ้ืนที่ศึกษามีการอํานวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้งาน 
เน่ืองจากพ้ืนที่สาธารณะภายในอาคารมีการจัดวางเก้าอ้ีไว้ตลอดทั่วทั้งพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ มีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปเพ่ือก่อให้เกิด
ภาวะน่าสบายภายในพ้ืนที่ นอกจากน้ียังมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้สําหรับบริการผู้ที่เข้ามาใช้งาน
อีกด้วย 
 

  
 
ภาพที่ 10 แสดงถึงเก้าอ้ีและที่น่ังที่จัดวางไว้ตลอดทั้งพ้ืนที่ 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
  2.3 ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน  
   ความรีบเร่งในชีวิตประจําวันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ทําให้พ้ืนที่ศึกษาเหมาะสมกับ
ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต เน่ืองจากท่ีต้ังของพ้ืนที่สาธารณะต้ังอยู่กลางใจเมืองที่มีการ
เช่ือมต่อเช่ือมต่อหลายระบบการเดินทางที่ตอบรับกับความรีบเร่งของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน อีกทั้ง
พฤติกรรมและลักษณะเด่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ัน ต้องการเดินทางไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยความสะดวก
และรวดเร็ว จึงส่งผลให้พ้ืนท่ีศึกษานั้นเป็นที่นิยม 
  2.4 ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่สาธารณะ  
   ภาพลักษณ์ของพื้นที่ศึกษาเหมาะสมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ัน เน่ืองจากบริบทรอบ
ข้างของพ้ืนที่เป็นย่านที่มีช้อปป้ิงเซนเตอร์ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยม อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่พานิชยกรรมที่มี
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ช่ือเสียงจึงทําให้พ้ืนที่สาธารณะน้ีเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มักจะนัดพบเจอหรือน่ังพักผ่อนใน
เวลาว่าง นอกจากน้ีพ้ืนที่สาธารณะน้ียังเป็นพ้ืนที่เปลี่ยนผ่านไปสู่พ้ืนที่อ่ืน ด้วยการคมนาคมที่สะดวก
และมีการเช่ือมต่อของระบบการเดินทางประเภทต่าง ๆ ที่สะดวกสบาย จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
พ้ืนที่ดูทันสมัยและมีชีวิตชีวาที่ดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาใช้งานตลอดทั้งวัน 
 3. กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบนพื้นที่ 
  3.1 กิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) 
   กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ศึกษาดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากพ้ืนที่ศึกษามี
กิจกรรมกระฉับกระเฉงที่ต้องการขยับหรือเคลื่อนที่ของร่างกายเกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ อาทิ การเดิน การ
รวมกลุ่มกันเพ่ือทํากิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น การเต้น หรือรวมไปถึงการแสดงดนตรี สามารถพบเห็นได้
ทั่วไปตลอดทั้งพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมและช่วยสร้างความมีชีวิตชีวิตชีวาที่ไม่
จําเจให้กับพ้ืนที่ 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงถึงกิจกรรมประเภท Active ภายในพ้ืนที่ 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
  3.2 กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive Receation) 
   กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ศึกษาสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ัน 
เน่ืองจากกิจกรรมประเภทน้ีเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ที่เข้ามาใช้งานนิยมทํากัน เช่น การน่ังคุย น่ังมอง 
หรือ น่ังรอ เพ่ือนัดพบหรือสังเกตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ ซึ่งจะพบได้ตลอดทั้งพ้ืนที่ ซึ่ง
พ้ืนที่เองก็เอ้ือต่อการทํากิจกรรมประเภทนี้ เน่ืองจากมีการออกแบบพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก หรือนั่งมอง
ผู้คนที่กําลังทํากิจกรรมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเดินผ่านพ้ืนที่สาธารณะน้ีไปสู่พ้ืนที่อ่ืนที่อยู่ติดกัน 
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ภาพที่ 12 แสดงถึงกิจกรรมประเภท Passive ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
 4. ความรู้สึกต่อสถานท่ี 
  การออกแบบและตกแต่งพ้ืนที่ ถูกออกแบบมาเพ่ือให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย มีการใช้
ต้นไม้ การทําพ้ืนที่ต่างระดับ เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานรู้สึกเหมือนกําลังน่ังเล่นอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคย
อย่างพ้ืนที่หน้าบ้าน ด้วยขนาดและลักษณะการตกแต่งที่ไม่ใหญ่หรือกว้างจนเกินไป ส่งผลให้ผู้ที่เข้ามา
ใช้งานรู้สึกถึงความคุ้นเคยต่อสถานที่ที่เป็นแรงดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้งานในพ้ืนที่ 
 5. มิติด้านพื้นที่เชิงสังคม 
  พ้ืนที่สาธารณะภายในอาคารศูนย์การค้าสยามสแควร์วันน้ัน มีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมประเภท Active และกิจกรรมประเภท Passive จึงส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ การเอ้ือให้เกิดการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่นการรวมกลุ่มทํา
กิจกรรมกัน หรือการน่ังมองผู้คนที่เดินผ่านไปมา รวมไปถึงการทํากิจกรรมอ่ืนร่วมกันบนพ้ืนที่
สาธารณะ ซึ่งนับได้ว่าพ้ืนที่สาธารณะภายในอาคารน้ันเป็นการรวมกันระหว่างพ้ืนที่สาธารณะกับ
กิจกรรมทางสังคมเอาไว้ด้วยกัน  
 
ร้านกาแฟ Too Fast To Sleep 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา  
 ที่ต้ังโครงการ  ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 ประเภทของพื้นที่สาธารณะ คาเฟ่/ร้านกาแฟ 
 การเข้าถึง  ถนนพระราม 4, รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสามย่าน 
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 ประวัติความเป็นมา 
 พ้ืนที่ว่างกลางใจเมือง ที่รายล้อมไปด้วยย่านที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถานีรถไฟใต้
ดิน และตั้งอยู่บนถนนสายหลักคือถนนพระรามท่ี 4 จึงส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณน้ีมีศักยภาพ เจ้าของพ้ืนที่
จึงมองเห็นศักยภาพเหล่าน้ี จึงคิดริเริ่มทําร้านคาเฟ่ดีไซน์ที่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ที่เน้นกลุ่มผู้ที่เข้ามา
ใช้งานเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และบุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้ามาใช้งานได้ 
 ร้านคาเฟ่24ช่ัวโมงน้ี ได้แนวคิดมาจากความต้องการหาที่อ่านหนังสือของเจ้าของร้าน ที่
อยากมีสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย เข้าถึงง่ายและเปิดตลอด24ช่ัวโมง เพ่ือรองรับความต้องการของ
ผู้ที่ต้องการพ้ืนที่สําหรับน่ังอ่านหนังสือ นัดพบ พูดคุย หรือทํางานกัน โดยระยะการให้บริการของร้าน
น้ันจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน คือทั้งกลางวันและกลางคืน ทําให้ทุกวันมีผู้มาใช้บริการที่ร้านคาเฟ่
แห่งน้ีเป็นจํานวนมาก 
 

 
แผนที่ที่ 5 แผนที่แสดงตําแหน่งของพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangkok  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์] (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549). 
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การวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ  
 1. ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 
  1.1 ด้านที่ต้ัง 
   ตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่ ต้ังอยู่ในกลางใจเมืองรายล้อมไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัย 
ย่านพานิชยกรรม สถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายรถโดยสารสาธารณะไปยังระบบ
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ได้อีกด้วย จึงทําให้เป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้สะดวกและเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความ
นิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากอยู่ใกล้กับแหล่งงานและสถาบันการศึกษา  
 

 
แผนที่ที่ 6 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangkok  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์] (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549). 
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   ตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่เข้าถึงได้ง่ายจากหลายรูปแบบการเดินทาง อาทิเช่น การ
เดิน การป่ันจักรยาน รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจําทางและรถไฟฟ้ามหานคร นอกจากน้ีพ้ืน
ที่ต้ังของร้านยังเป็นพ้ืนที่ยอดนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการหาร้านกาแฟเพ่ือนัดพบ นั่งทํางาน 
หรือแม้กระทั่งการน่ังอ่านหนังสือ ด้วยความที่เข้าถึงได้ง่ายและอยู่บริเวณกลางใจเมือง จึงส่งผลให้
พ้ืนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 

 
แผนทีท่ี่ 7 แผนทีแ่สดงการเข้าถึงของพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangkok  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์] (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549). 
 
  1.2 ด้านกายภาพ 
   เน่ืองจากวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังร้านคาเฟ่แห่งน้ีคือต้องการให้เป็น
เสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีไว้สําหรับบริการทุกกลุ่มผู้ใช้งาน จึงมีการออกแบบตกแต่งภายในร้านให้
เหมือนห้องสมุด โดยการใช้โทนสีที่สบายตาอย่างเช่น สีขาวและนํ้าเงิน และใช้หนังสือ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์การเรียน มาใช้ในการตกแต่งเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และไม่จําเจให้ผู้ที่เข้ามาใช้งาน 
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รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่เข้ามาใช้งานจากการน่ังมองผ่านกระจกบาน
ใหญ่บริเวณด้านหน้าร้านอีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงบรรยากาศภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
 2. ปัจจัยการเกิดพื้นที่สาธารณะ 
  2.1 ขอบเขตการให้บริการ  
   รัศมีการให้บริการประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเดินถึงได้ในระยะเวลา 5-10 
นาที ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการเข้าถึง รวมท้ังพ้ืนที่ถูกรายล้อมไปด้วยย่านพาณิชกรรม ที่อยู่
อาศัย และสถาบันการศึกษา จึงส่งผลให้พ้ืนท่ีน้ันเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ 
  2.2 ความสะดวกสบาย  
   การออกแบบภายในร้าน ออกแบบให้มีที่น่ังสําหรับเป็นกลุ่ม และสําหรับน่ังคน
เดียว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งการแบ่ง
สัดส่วนน้ีมาจากรูปแบบการใช้งานของผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ โดยภายนอกอาคารนั้นจะเน้น
กลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้งานท่ีประกอบกิจการที่ค่อนข้างมีเสียงดัง เช่น การน่ังคุยกัน หรือการนัดทํากิจกรรม
ประเภทกลุ่ม ส่วนพ้ืนที่ด้านในอาคารจะเป็นพ้ืนที่ที่ปรับอากาศให้รู้สึกสบาย ไม่ร้อน หรือ ไม่หนาว
จนเกินไป นอกจากน้ียังมีการให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายและมีการจัดวางเก้าอ้ี
สําหรับน่ังไว้ทั่วทั้งร้าน การออกแบบให้มีพ้ืนที่ต่างระดับ เพ่ือเพ่ิมลูกเล่นและสร้างความไม่น่าเบ่ือ
ภายในร้าน ที่จะกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้ามีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน 
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
  2.3 ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน  
   เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณโดยรอบร้าน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย อาทิ 
พ้ืนที่พาณิชยกรรม พ้ืนที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา จึงทําให้ภาพลักษณ์พ้ืนที่น้ันมีความหลากหลาย
ของกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความไม่น่าเบ่ือจําเจ นอกจากน้ีพ้ืนที่ร้านเองน้ันยังมีบทบาทเป็นพ้ืนที่
เปลี่ยนผ่านไปสู่พ้ืนที่อ่ืนจากการเช่ือมต่อหลายระบบการเดินทาง ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่รีบเร่งของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน  
  2.4 ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่สาธารณะ  
   ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่สะท้อนในบทบาทของพื้นที่สาธารณะน้ัน สะท้อนให้เห็น
ถึงความทันสมัย เข้ากับวิถีชีวิตที่รีบเร่งของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเดินทางเข้าถึงง่าย 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย และกิจกรรมที่หลากหลายที่เกิดบนพ้ืนที่ทําให้ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น
ดูไม่น่าเบ่ือ จําเจ ส่งผลให้กลายเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้งาน 

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบนพื้นที่  
 1. กิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) 
  กิจกรรมกระฉับกระเฉงที่เน้นเร่ืองการขยับหรือเคลื่อนที่ของร่างกายจะไม่ค่อยพบเห็น
ในพ้ืนที่มากเท่าไหร่นัก มีเพียงการเดิน การยืน เท่าน้ัน เพราะเน่ืองจากเป็นคาเฟ่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
และไม่มีพ้ืนที่ที่รองรับกิจกรรมหนัก ๆ จึงไม่สามารถประกอบกิจกรรมประเภท Active ได้มาก
เท่าที่ควร 
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ภาพที่ 15 ภาพแสดงกิจกรรมประเภท Active ภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
 2. กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive Receation) 
  พ้ืนที่ร้านเอ้ืออํานวยให้เกิดกิจกรรมประเภทน้ีมากที่สุด เน่ืองมีพ้ืนที่สําหรับน่ังทํา
กิจกรรมแบบเป็นกลุ่ม หรือพ้ืนที่สําหรับน่ังมอง เป็นพ้ืนที่ที่น่ังที่เป็นสัดส่วน ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
กัน ซึ่งตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือน่ังพูดคุยเพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กัน 
 

 
ภาพที่ 16 ภาพแสดงกิจกรรมประเภท Passive ภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
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ความรู้สึกต่อสถานท่ี  
 เน่ืองด้วยการออกแบบร้านเน้นให้มีการปฏิสัมพันธ์กัน และสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
จึงส่งผลให้พ้ืนที่เกิดแรงดึงดูดผู้คนให้อยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่ภายในร้านยัง
สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้โดยสังเกตจากการออกแบบภายในร้าน 
การจัดวางเก้าอ้ี รวมไปถึงการใช้โทนสี ที่มีความโดนเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ส่งผลให้มีความแตกต่าง
จากที่อ่ืน 

มิติด้านพื้นที่เชิงสังคม  
 เน่ืองจากลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่ช่ืนชอบการเข้าสังคม การทํากิจกรรมร่วมกันหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน พ้ืนที่ภายในร้านที่มีการแบ่งสัดส่วนให้มีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมต่าง ๆ จึงเหมาะสมท่ี
จะรองรับความต้องการของกลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาน้ัน
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพ้ืนที่เชิงสังคมของพ้ืนที่ คือการรวมกันระหว่างพ้ืนที่สาธารณะและ
กิจกรรมเชิงสังคมท่ีแสดงออกมาจากการรวมกลุ่มกันหรือการทํากิจกรรมน้ัน ๆ ซึ่งเริ่มต้ังแต่การน่ัง
มองไปจนถึงการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันภายในพ้ืนท่ี 
 

 
ภาพที่ 17 ภาพแสดงกิจกรรมเชิงสังคมในพ้ืนที่ศึกษา 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, พฤษภาคม 2558) 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่สาธารณะของกรณีศึกษา 
 จากการเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่ได้จากเกณฑ์การพิจารณาการเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา ที่ได้จาก
การนําทัศนคติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ มาสังเคราะห์ร่วมกับลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ ที่
นําไปสู่การคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยไม่จํากัดประเภทของพ้ืนที่สาธารณะภายในอาคารหรือ
ภายนอกอาคารที่มีความเหมาะสมและตอบรับตรงกับตามความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่สอดคล้องตามเกณฑ์พิจารณาพ้ืนที่สาธารณะสําหรับคนรุ่นใหม่ โดยพ้ืนที่ศึกษา
ทั้ง 3 พ้ืนที่ ได้แก่ ถนนข้าวสาร ศูนย์การค้า Siam Square One และร้านกาแฟ Too fast to Sleep 
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มีลักษณะของพ้ืนที่และกิจกรรมที่เกิดข้ึนบนพ้ืนที่แตกต่างกัน รวมท้ังความเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ที่
เลือกเข้าไปใช้งานภายในพ้ืนที่ โดยปัจจัยที่สําคัญของการเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรม
ของคนรุ่นใหม่ที่นํามาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่กรณีศึกษาสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก

การวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา 
 

พ้ืนที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะสําหรับคนรุ่นใหม ่ ถนน 
ข้าวสาร 

ศูนย์การค้า 
Siam 

Square one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม 

1. ลักษณะ
ของพ้ืนที่
สาธารณะ 

ด้านที่ต้ัง 
เข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก 4 4 4 12 

 ด้านกายภาพ 
มีการใช้งานของกิจกรรมที่หลากหลาย 

3 2 2 7 

2. ปัจจัยการ
เกิดพ้ืนที่
สาธารณะ 

ขอบเขตการให้บริการ 
มีระยะการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า 
5-10 นาที หรอื 500 เมตร 

4 4 4 12 

 ความสะดวกสบาย 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายรวมไป
ถึงการมี สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
และระยะเวลาในการให้บริการ 

3 3 4 10 

 ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
มีการเช่ือมโยงกับลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ ประเภทและ
สามารถเช่ือมต่อกับการ เดินทางได้
หลายรูปแบบ 

4 4 4 12 

 ภาพลักษณข์องพ้ืนทีส่าธารณะ 
มีภาพลักษณ์ทีแ่สดงถึงความทันสมัย
หรือการเป็นที่ นิยม 

4 4 4 12 
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ตารางที่ 3 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก
การวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา (ต่อ) 

 
พ้ืนที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะสําหรับคนรุ่นใหม ่ ถนน 
ข้าวสาร 

ศูนย์การค้า 
Siam 

Square one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม 

 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ
แบบกระฉับกระเฉง 
มีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมประเภท
ต่าง ๆ เช่น เดิน ว่ิง เต้น เป็นต้น 

4 3 1 8 

3. กิจกรรม
ภายใน
พ้ืนที่ 

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อน
คลาย มีพ้ืนทีส่าํหรับน่ังพัก น่ังมอง 
เป็นต้น 

1 2 4 7 

4. ความรู้สึก
ต่อสถานที่ 

พ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสดงออกถึง
ความเป็น ตัวตนของกลุ่มคนรุน่ ใหม ่

3 2 1 6 

5. การเป็น
พ้ืนที่ทาง
สังคม 

พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการรวมกันระหว่างพ้ืนที่
สาธารณะและกิจกรรมทางสงัคม 4 3 2 9 

รวม 34 31 31  
หมายเหตุ :  มากที่สุด = 4     มาก  = 3   ปานกลาง = 2   น้อย = 1 
 
 จากตารางที่ 3 ตารางสรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่สาธารณะทั้ง 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา คือ ถนนข้าวสาร ศูนย์การค้า Siam 
Square One และ ร้านกาแฟ Too Fast to Sleep  พบว่า ปัจจัยที่มีผลตอบรับต่อความต้องการการ
ใช้พ้ืนที่สาธารณะของคนรุ่นใหม่มากที่สุด โดยได้ค่าคะแนน 12 คะแนน ได้แก่ ปัจจัยด้านที่ต้ังของ
พื้นที่ ที่จะต้องเข้าถึงได้ง่ายและเดินทางสะดวก ปัจจัยด้านขอบเขตการให้บริการ พ้ืนที่สาธารณะ
จะต้องมีระยะการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า 5-10 นาที หรือมีระยะ 500 เมตร จากจุดบริการรถโดยสาร
สาธารณะ ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน พ้ืนที่สาธารณะจะต้องมีการเช่ือมโยงกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลากหลายประเภท เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อ
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กับรูปแบบการเดินทางได้หลายรูปแบบ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของพื้นท่ีสาธารณะ จะต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยหรือกําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น  
 นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ปัจจัยที่มีผลตอบรับกับความต้องการการใช้พ้ืนที่สาธารณะ
ของคนรุ่นใหม่รองลงมา มีค่าคะแนน 10 คะแนน คือ ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย การมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในพ้ืนที่ รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
การเข้าไปใช้งาน รองลงมาที่ได้คะแนน 9 คะแนน คือ ปัจจัยด้านการเป็นพื้นที่ทางสังคม การเป็น
พ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ทีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ใช้งานภายในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ได้คะแนน 8 คะแนน คือ ปัจจัยด้านกายภาพ 
ภายในพ้ืนที่จะต้องมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับการใช้งาน
หรือกิจกรรมท่ีหลากหลายที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ได้คะแนน 7 คะแนน ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง การมีพ้ืนที่เปิดโล่งสําหรับทํากิจกรรมท่ีต้อง
ใช้แรงหรือกิจกรรมท่ีต้องมีการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การว่ิง เป็นต้น และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย  การมีพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก หรือน่ังมอง มีแสงสว่าง
เพียงพอภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการมองเห็นและทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามลําดับ และปัจจัยที่ได้
คะแนน 6 คะแนน คือ ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานท่ี พ้ืนที่จะต้องสามารถส่งเสริมให้เกิดการ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตน รวมไปถึงการสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดแรง
ดึงดูดในการอยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
 เมื่อพิจารณาถึงคะแนนรวมท้ัง 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า พ้ืนที่ถนนข้าวสารมีความตอบ
รับกับความต้องการการใช้พ้ืนที่สาธารณะของคนรุ่นใหม่มากท่ีสุด คือ 34 คะแนน โดยที่ พ้ืนที่
ศูนย์การค้า Siam Square One และร้านกาแฟ Too Fast to Sleep มีคะแนนเท่ากัน คือ 31 
คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ถนนข้าวสารเมื่อวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องตามปัจจัยที่มีต่อ
ความต้องการใช้พ้ืนที่สาธารณะมากที่สุด 
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บทที่ 5 
 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและทัศนติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพื้นทีส่าธารณะ 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะและพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เพ่ือให้ได้เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่นําไปใช้ใน
การคัดเลือกและวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา รวมไปถึงการศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะข้างต้นกับพ้ืนที่กรณีศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือการหาข้อมูลเชิงลึกถึงความ
ต้องการ ทัศนคติ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ จึงได้ทําการสํารวจภาคสนามและ
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน
ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้พ้ืนที่สาธารณะ
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนที่กรณีศึกษาที่มีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะ  
 โดยการกําหนดค่าแนนในแต่ละปัจจัย เพ่ือจําลําดับความสําคัญของปัจจัยของลักษณะ
ของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยกําหนดให้ มีค่าคะแนน ได้แก่ มาก
ที่สุด = 4  มาก = 3  ปานกลาง = 2  น้อย = 1 ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละปัจจัย สามารถจําแนกได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 
  การวิเคราะห์ผลการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่ที่มีต่อด้านลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ด้านที่ต้ัง 
  จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้
งานในพ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า ด้านตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่มีคะแนนจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
10 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านที่ต้ังมีผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ รวมถึงมีผลต่อ
ความชอบและนิยมเข้ามาใช้งานภายในสถานท่ีแห่งน้ัน ทั้งน้ีจากการสํารวจยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยม
เข้ามาใช้งานเฉล่ีย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ เน่ืองจากตําแหน่งที่ต้ังที่สามารถเข้าถึงง่ายและเดินทางมาได้
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สะดวก มีการเช่ือมต่อของถนนสายหลักที่ทําให้สามารถเดินทางเข้ามาสู่พ้ืนที่ได้หลายรูปแบบการ
เดินทาง เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟ้า รวมไปถึงการเดินทางทางน้ําอย่างเรือ
ด่วนเจ้าพระยา  
 2. ด้านกายภาพ 
  จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า ด้านกายภาพของพื้นที่มีคะแนนจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 7 คะแนน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านกายภาพที่มีลักษณะรวมถึงรูปแบบของพ้ืนที่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและกิจกรรม เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้สามารถรองกิจกรรมได้หลากหลาย
รูปแบบ ลักษณะทางการภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามกิจกรรมเป็นสิ่งที่ที่ส่งผลให้เกิด
ความนิยมในการเข้ามาใช้งาน และส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
 
ปัจจัยการเกิดพื้นที่สาธารณะ 
 การวิเคราะห์ผลการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่ที่มีต่อด้านลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพื้นที่ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ด้านขอบเขตการให้บริการ/ระยะการเข้าถึง 
  จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านขอบเขตการให้บริการและระยะการเข้าถึงของพ้ืนที่ มีคะแนนจาก
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 9 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระยะการเข้าถึงที่สามารถเดินเท้าใน
ระยะทาง 500 เมตร หรือ 5-10 นาที มีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่
เข้ามาใช้งานสามารถเดินเท้าจากจุดบริการรถสาธารณะทําให้ง่ายและสะดวกต่อการเดินทางเข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่ 
 2. ความสะดวกสบาย 
  จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายใน
พื้นที่กรณีศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกสบายมีคะแนนจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของ
คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 9 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้
งานมีความคิดเห็นว่าสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ มีผล
ในการเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ ทั้งน้ีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ให้บริการภายในพ้ืนที่ ไม่ว่า
จะเป็นเก้าอ้ีน่ังพักผ่อน หลังคากันแดด รวมถึงสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมภายในพ้ืนที่ มีส่วนทําให้ผู้
ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่เกิดสภาวะน่าสบาย ผ่อนคลาย และเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
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 3. ความรีบเร่งภายในชีวิตประจําวัน 
  จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวันมีคะแนนความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 12 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลักษณะของ
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและต้ังอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเช่ือมต่อสู่พ้ืนที่อ่ืนได้สะดวก ด้วยการ
เดินทางหลากหลายรูปแบบน้ัน มีผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่สาธารณะมากที่สุด เน่ืองจาก
ด้วยพฤติกรรมที่มีความคล่องตัวและวิถีชีวิตที่ดําเนินด้วยความรีบเร่งของกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ัน ช่ืนชอบ
สิ่งที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ันพ้ืนที่ถนนข้าวสารท่ีมีทั้งความยืดหยุ่นของกิจกรรมและการ
เช่ือมต่อสู่พ้ืนที่อ่ืนได้ดีน้ัน จึงส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกเข้ามาใช้งานในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมความสะดวกรวดเร็ว และวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบ  
 4. ภาพลักษณ์ของพื้นที่สาธารณะ 
  จากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของพ้ืนที่มีคะแนนความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของคน
รุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 9 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การมีภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่
เป็นที่นิยมในการเข้ามาใช้งาน มีผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ ทั้งน้ีรวมไปถึงลักษณะและ
รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดต่อเน่ืองกันภายในพ้ืนที่ และภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่รายล้อมไปด้วยบริบท
ต่าง ๆ รอบข้างเป็นแรงดึงดูดที่ส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมเข้ามาใช้งาน 
 
กิจกรรมภายในพื้นที่ 
 การวิเคราะห์ผลการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่ที่มีต่อด้านลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพื้นที่ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง การวิเคราะห์
ผลการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ที่มีต่อกิจกรรม
นันทนาการแบบกระฉับกระเฉงที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่กรณีศึกษาที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
พบว่า มีค่าคะแนนจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่
กรณ๊ศึกษา 8 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบ
กระฉับกระเฉง มีผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ตอบแบบสอบถามกิจกรรม
ส่วนใหญ่ที่นิยมทําคือ พบปะสังสรรค์ ทํางาน และท่องเที่ยวหรือพักผ่อน นอกจากน้ียังพบอีกว่า ความ
ต่อเน่ืองของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ก็ช่วยส่งผลให้พ้ืนที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่ทําให้
กลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกเข้ามาใช้งานมากขึ้น  
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 2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย   
  การวิเคราะห์ผลการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่ที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลายที่เกิดข้ึนบนพ้ืนที่กรณีศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ พบว่า มีค่าคะแนนจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 7  คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย มีซึ่งจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก น่ังมอง และมีแสง
สว่างเพียงพอภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการมองเห็นและทํากิจกรรมต่าง ๆ มีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่ 
 
ความรู้สึกต่อสถานท่ี 
 การวิเคราะห์ผลการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา ในด้านความรู้สึกที่มีต่อสถานที่มีผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ พบว่า มี
ค่าคะแนนจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
7   คะแนน พ้ืนที่ที่มีแรงดึงดูดหรือพ้ืนที่ที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ส่งผลให้มีความรู้สึกอยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ เน่ืองจากความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกิดใน
พ้ืนที่สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความช่ืนชอบแตกต่างกันได้ เพราะนอกจากจะ
สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนแล้ว ยังสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพ้ืนที่อีกด้วย 
 
การเป็นพื้นที่ทางสังคม 
 การวิเคราะห์ผลการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่ที่มีต่อการเป็นพ้ืนที่ทางสังคมของพ้ืนที่กรณีศึกษาที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
ซึ่งจากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน พบว่า มีค่าคะแนนจาก
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 6 คะแนน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้ที่เข้ามาใช้งาน ส่งผลให้พ้ืนที่
เอ้ือต่อการเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่สามารถรวมพ้ืนที่สาธารณะและกิจกรรมทางสังคมไว้ด้วยกันได้ มีผล
ต่อการเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ นอกจากน้ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังนิยมในการเข้าสังคมและสร้าง
สังคมใหม่ ๆ อยู่เสมอ   
 



 
 

59

สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพื้นที่สาธารณะ 
 จากการสํารวจภาคสนาม สํารวจพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาท่ีได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับคนรุ่นใหม่และพื้นที่สาธารณะมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน ที่
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปน้ี โดยสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ถนนข้าวสาร 
  จากแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร พบว่ากลุ่ม
ผู้ที่เข้ามาใช้งานส่วนใหญ่เข้ามาเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์แต่จะแวะเวียนกันไปทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในถนนข้าวสาร ปัจจัยที่ได้จากการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่ถนนข้าวสาร สามารถเรียงลําดับของปัจจัยได้ดังน้ี ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน ร้อย
ละ 13 ปัจจัยด้านความสะดวกและขอบเขตการให้บริการ ร้อยละ 12 ปัจจัยด้านกายภายและปัจจัย
ด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง ร้อยละ 10 ปัจจัยด้านที่ต้ังและปัจจัย
ด้านความรู้สึกต่อสถานที่ ร้อยละ 9 และปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อน
คลายและปัจจัยด้านการเป็นพ้ืนที่ทางสังคม ร้อยละ 8 ตามลําดับ 
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แผนภูมิที่ 1  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร 
 
  ซึ่งจากแผนภูมิที่ 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพื้นที่ถนน
ข้าวสารข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่มากที่สุด
ได้แก่ ความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเช่ือมโยงของลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลาย ๆ ประเภท รวมทั้งสามารถเช่ือมต่อกับการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ และพ้ืนที่ถนน
ข้าวสารรองรับการประกอบกิจกรรมประเภท Active นอกจากน้ีอีกปัจจัยที่ส่งผลให้มีผู้นิยมเข้ามาใช้
งานคือ กระแสนิยม ซึ่งถึงแม้จะเข้าถึงได้ยากกว่าพ้ืนที่ศึกษาอ่ืน แต่ความเป็นที่นิยมถนนข้าวสารทําให้
ผู้ใช้งานเดินทางเข้ามาใช้งานอย่างต่อเน่ือง 
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 2. ศูนย์การค้า Siam Square One 
  จากแบบสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่พบว่า คนส่วนใหญ่เข้ามาใช้
พ้ืนที่ประมาน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ปัจจัยที่ได้จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามา
ใช้งานภายในพ้ืนที่ศึกษา สามารถเรียงลําดับปัจจัยได้ดังน้ี ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
ร้อยละ 13 ปัจจัยด้านขอบเขตการให้บริการและปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ร้อยละ 12 ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง ร้อยละ 10 ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานที่ ร้อย
ละ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย ร้อยละ 8 และปัจจัยด้าน
กายภาพและปัจจัยด้านการเป็นพ้ืนที่ทางสังคม ร้อยละ 7 ของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามา
ใช้งานภายในพ้ืนที่ 
 

 

 
 

 
แผนภูมิที่ 2  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์การค้า Siam Square One 
 
  ซึ่งจากแผนภูมิที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาใช้งานภายในพื้นท่ี
ศูนย์การค้า Siam Square One ข้างต้น พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่มากที่สุดได้แก่ ความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเช่ือมโยงของลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ ประเภท รวมท้ังสามารถเช่ือมต่อกับการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ 
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นอกจากน้ียังขึ้นอยู่กับความเป็นที่นิยมหรือกระแสนิยมในขณะนั้นที่ส่งผลทําให้มีผู้เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่มากข้ึน การจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมภายในพ้ืนที่มีผลต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์
กันระหว่าคนที่เข้ามาใช้งานและช่วยเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาให้ก พ้ืนที่ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่จะเป็นกิจกรรมประเ

ับ
ภทกระฉับกระเฉง (Active) ที่ส่งเสริมให้ผู้คนเข้ามาใช้งาน

้านขอบเขตการให้บริการ ร้อยละ 6 ของ
วามคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่  

 
 

สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยกันได้ 
 3. ร้านกาแฟ Too Fast to Sleep 
  จากแบบสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้งานภายในพ้ืนที่พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา เฉลี่ย 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ และเข้ามาใช้งาน 2-4 ช่ัวโมงต่อครั้ง โดยปัจจัย
ที่ได้จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ศึกษา สามารถ
เรียงลําดับปัจจัยได้ดังน้ี ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน ร้อยละ 14 ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้
เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย ร้อยละ 12 ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ
แบบกระฉับกระเฉงและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ ร้อยละ 11 ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 
ร้อยละ 10 ปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านที่ต้ัง ร้อยละ 9 ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานที่และ
ปัจจัยด้านการเป็นพ้ืนที่ทางสังคม ร้อยละ 8 และปัจจัยด
ค

 

 
แผนภูมิที ่3  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ร้านกาแฟ Too Fast to Sleep 
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 ซึ่งจากแผนภูมิที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพื้นที่ร้าน
กาแฟ Too Fast to Sleep ข้างต้น พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่มากที่สุดได้แก่ ความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน เนื่องจากพ้ืนที่มีความเช่ือมโยงของลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ ประเภท รวมท้ังสามารถเช่ือมต่อกับการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ 
เน่ืองจากร้านกาแฟน้ีมีที่ต้ังใกล้กับมหาวิทยาลัยและย่านที่พักอาศัย ทําให้ง่ายต่อการเดินทางและการ
เข้าถึง กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมมาก
นัก ซึ่งเป็นกิจกรรมประเภท passive ที่ส่วนมากจะเน้นการน่ังพักอ่านหนังสือและพูดคุยกันเป็น
ส่วนมาก มีการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่น่ัง ห้องนํ้า อินเทอร์เน็ต ที่ทําให้ผู้คน
ส่วนใหญ่นิยมเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
 โดยจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่
กรณีศึกษาสามารถสรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
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 จากแผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายใน
พื้นที่กรณีศึกษา 
 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จากการสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ เมื่อกําหนดให้แต่ละปัจจัยมีค่าคะแนนที่ได้จาก
การสอบถามดังน้ี มากท่ีสุด = 4 มาก = 3 ปานกลาง = 2 และ น้อย =1 พบว่า ปัจจัยด้านความ
รีบเร่งในชีวิตประจําวัน เป็นปัจจัยที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้
งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิตของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคล่องตัว รีบเร่ง ชอบความสะดวกรวดเร็ว จึงส่งผลให้ปัจจัยดังกล่าวเป็น
ปัจจัยที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่มากที่สุด และสามารถสรุปค่าคะแนนและจัดลําดับ
คะแนนของแต่ละปัจจัยได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่

ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่
กรณีศึกษา  

 
พ้ืนที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะสําหรับคนรุ่นใหม ่ ถนน 
ข้าวสาร 

ศูนย์การค้า 
Siam 

Square one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม 

1. ลักษณะ
ของพ้ืนที่
สาธารณะ 

ด้านที่ต้ัง 
เข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก 3 4 3 10 

 ด้านกายภาพ 
มีการใช้งานของกิจกรรมที่หลากหลาย 

3 2 2 7 

2. ปัจจัยการ
เกิดพ้ืนที่
สาธารณะ 

ขอบเขตการให้บริการ 
มีระยะการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า  
5-10 นาที หรือ 500 เมตร 

3 3 3 9 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่
กรณีศึกษา  (ต่อ) 

 
พ้ืนที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะสําหรับคนรุ่นใหม ่ ถนน 
ข้าวสาร 

ศูนย์การค้า 
Siam 

Square one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม 

 ความสะดวกสบาย 
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายรวมไป
ถึงการมี สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม
และระยะเวลาในการให้บริการ 

3 3 3 9 

 ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
มีการเ ช่ือมโยง กับลักษณะการใ ช้
ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ ประเภทและ
สามารถเช่ือมต่อกับการ เดินทางได้
หลายรูปแบบ 

4 4 4 12 

 ภาพลักษณ์ของพื้นที่สาธารณะ 
มีภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความทันสมัย
หรือการเป็นที่ นิยม 

3 3 3 9 

3. กิจกรรม
ภายใน
พ้ืนที่ 

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ
แบบกระฉับกระเฉง 
มีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมประเภท
ต่าง ๆ เช่น เดิน ว่ิง เต้น เป็นต้น 

4 3 1 8 

 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแบบ
ผ่อนคลาย 
มีพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก น่ังมอง เป็นต้น 

2 2 3 7 

4. ความรู้สึก
ต่อสถานที่ 

พ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสดงออกถึง
ความเป็น ตัวตนของกลุ่มคนรุ่น ใหม่ 

3 2 2 7 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่
กรณีศึกษา  (ต่อ) 

 
พ้ืนที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะสําหรับคนรุ่นใหม ่ ถนน 
ข้าวสาร 

ศูนย์การค้า 
Siam 

Square one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม 

5. การเป็น
พ้ืนที่ทาง
สังคม 

พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการรวมกันระหว่างพ้ืนที่
สาธารณะและกิจกรรมทางสังคม 3 2 1 6 

รวม 31 28 25  
หมายเหตุ : มากที่สุด = 4  มาก = 3  ปานกลาง = 2  น้อย = 1 
 
 จากตารางที่ 4 ตารางแสดงรายละเอียดลักษณะของพื้นท่ีสาธารณะท่ีตอบรับกับ
พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เข้า
มาใช้งานภายในพื้นที่กรณีศึกษา จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ศึกษามีความ
คิดเห็นว่า ปัจจัยการเกิดพื้นท่ีสาธารณะในด้านของความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน มีผลต่อการเลือก
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ที่มากท่ีสุด คือ 12 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเด่นของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากวิถีชีวิตที่มีความรีบเร่งอยู่ตลอดเวลา ทําให้
ต้องการพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายและสามารถเดินทางสู่พ้ืนที่อ่ืน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จากการเช่ือมต่อของระบบของการเดินทางหลายรูปแบบ  
 นอกจากนี้ปัจจัยอ่ืนที่ที่มีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่รองลงมา คือ  ปัจจัย
ด้านที่ตั้ง 10 คะแนน พ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ย่านกลางใจเมือง สามารถเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างสะดวก 
รวมท้ังสามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งน้ีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่ของคนรุ่นใหม่ ที่ได้คะแนนจากความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ 9 คะแนน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านขอบเขตการให้บริการ  ที่มีระยะการให้บริการ 500 เมตร หรือระยะการเดินเท้า 5-10 นาที 
จากจุดบริการรถสาธารณะ ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพ้ืนที่รวม
ไปถึงการมีสภาพหรือบรรยากาศภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปใช้งาน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของพื้นที่ การมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยหรือรายล้อมไปด้วยบริบทรอบข้างของพ้ืนที่ที่กําลังเป็นที่นิยม ที่
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ส่งเสริมให้เกิดความดึงดูดในการเลือกเข้ามาใช้งาน ตามลําดับ ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
นันทนาการแบบกระฉับกระเฉง ได้คะแนนจากความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ 8 คะแนน คือ การมี
พ้ืนที่เปิดโล่ง เพ่ือรองรับกับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้แรง เช่น การเดิน การว่ิง เป็นต้น ส่วน
ปัจจัยที่ได้คะแนนจากความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 7 
คะแนน ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ การใช้งานภายในพ้ืนที่ที่ยืดหยุ่น เพ่ือรองรับกิจกรรมที่หลายหลาย
และรองรับกับรูปแบบของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ
แบบผ่อนคลาย การมีพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก น่ังมอง และมีแสงสว่างเพียงพอภายในพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
การมองเห็นและทํากิจกรรมต่าง ๆ ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานท่ี การเป็นพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่และการสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดในการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ และปัจจัยการเป็นพื้นท่ีทางสังคม 6 คะแนน คือ 
การเป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของผู้ใช้งานและพื้นที่สาธารณะ เพ่ือ
สร้างเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่   
 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาถึงคะแนนรวมจากความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า พ้ืนที่ถนนข้าวสารมีความตอบรับกับความ
ต้องการการใช้พ้ืนที่สาธารณะของคนรุ่นใหม่มากที่สุด คือ 31 คะแนน โดยที่พ้ืนที่ศูนย์การค้า Siam 
Square One มีคะแนนรวม 28 และร้านกาแฟ Too Fast to Sleep มีคะแนน 25 คะแนน จาก
คะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ถนนข้าวสารเมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์การ
พิจารณาพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องตามปัจจัยที่มีต่อความ
ต้องการใช้พ้ืนที่สาธารณะมากที่สุด จากความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่
กรณีศึกษา 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการกล่าวสรุปผลการศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับ
กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ได้ทําการศึกษามาข้างต้น สรุปความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง การสังเคราะห์
แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
ผลการศึกษาลักษณะของพื้นที่สาธารณะท่ีตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ได้จากการ
วิเคราะห์พื้นที่กรณีศึกษา 
 ในปัจจุบันลักษณะการใช้พ้ืนที่สาธารณะมีความหลากหลายมากข้ึน นอกจากการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การทํางาน การพักผ่อน ยังรวมไปถึงการสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม ค่านิยม
และวิถีชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ที่แสดงออกผ่านลักษณะการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่ง
จากลักษณะและความต้องการในการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ี จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่
สาธารณะส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบรับกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองด้วยวิถีชีวิตและบุคลิกภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิยมนัดพบปะ ทํางาน 
ทํากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน บนพ้ืนที่สาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์ และ
แตกต่างกับพ้ืนที่สาธารณะเมืองที่ปรากฏโดยทั่วไป ทั้งน้ีพ้ืนที่สาธารณะที่มีในปัจจุบัน ไม่สามารถตอบ
รับกับความต้องการ รสนิยม รวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ในปัจจุบันใช้เวลา
อย่างน้อย 3-5 ช่ัวโมงบนพ้ืนที่สาธารณะบางประเภทเท่าน้ัน จึงได้มีการศึกษาพื้นที่สาธารณะที่กลุ่ม
คนรุ่นใหม่นิยมเข้าไปใช้งาน เพ่ือวิเคราะห์ถึงการเป็นพ้ืนที่สาธารณะเมืองและการนําไปสู่แนวทางการ
ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่และพ้ืนที่สาธารณะข้างต้น พบว่า ลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมและ
ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่กล่าวไปข้างต้นน้ัน ได้นํามาเป็นเกณฑ์เพ่ือพิจารณาในการ
คัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งพิจารณาจากพ้ืนที่ที่กําลังได้รับความนิยมนิยม และ
มีลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการท่ีมีต่อการใช้
พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยสามารถสรุปถึงลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความ
ต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ
ที่เหมาะสมและตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์
จากข้อมูลทุติยภูมิ  
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 เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ได้จาก
การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และพ้ืนที่สาธารณะ สามารถจําแนกรายละเอียด
ได้ดังน้ี 
 ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 
 ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ โดยวิเคราะห์
ระหว่างลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของพ้ืนที่
สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุด ดังน้ี 
 1. ด้านที่ต้ัง 
  ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวมถึงจะต้อง
เป็นพ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ในย่านที่กําลังเป็นที่นิยมเข้าไปใช้งานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในขณะน้ัน นอกจากน้ีพ้ืนที่
ละแวกข้างหรือทําเลท่ีต้ังจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่ืนชอบเข้าไปใช้งาน เน่ืองจากพฤติกรรม
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกรวดเร็ว มีความคล่องตัว รวมถึงช่ืนชอบความทันสมัย จึงส่งผล
ให้ปัจจัยด้านที่ต้ังมีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
 2. ด้านกายภาพ 
  เน่ืองจากพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบความจําเจ ดังน้ันพ้ืนที่สาธารณะต้อง
เอ้ือให้เกิดการใช้งานของกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น น่าค้นหา ไม่เรียบโล่ง มีจังหวะหรือทําให้พ้ืนที่ที่
น้ันมีชีวิตชีวาที่ตอบรับกับรูปแบบของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต การเข้าถึงพ้ืนที่ที่ง่ายสะดวกสบายและ
หลากหลายช่องทางการเข้าถึง เป็นส่วนช่วยในการสร้างแรงดึงดูดในการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
นอกจากน้ีพ้ืนที่สาธารณะจะต้องมีบางส่วนที่มีร่มเงา บดบังแสงแดด และส่วนที่มีแสงแดดส่องถึง 
รวมท้ังจะต้องให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยและปลอดภัยจากการมีพ้ืนที่ปิดล้อมภายในพ้ืนที่  
 ปัจจัยการเกิดพื้นที่สาธารณะ 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่สาธารณะ จากการวิเคราะห์กับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
พบว่าปัจจัยของการเกิดพ้ืนที่สาธารณะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่มีดังน้ี 
 1. ขอบเขตการให้บริการ 
  ระดับการให้บริการพื้นที่สาธารณะควรมีระยะการเข้าถึงหรือมีรัศมีการให้บริการประ
มาน 500 เมตร ระยะเดินเท้าประมาณ 5-10 นาที จากจุดบริการรถสาธารณะ ซึ่งเป็นระยะเดินถึง
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยรัศมีการให้บริการที่ไม่ไกลจากจุดบริการรถโดยสารสาธารณะ 
 2. ความสะดวกสบาย  
  พ้ืนที่ควรมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ร่มร่ืน เพราะเน่ืองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ชอบ
ความสะดวกสบาย ไร้อุปสรรคในการใช้พ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงภายในพ้ืนที่เองนั้นต้องมีสิ่งอํานวยความ
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สะดวกต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให้เหมาะสมและน่าเข้ามาใช้งาน การปรับแสงสว่าง
ภายในพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้มองเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน 
รวมท้ังช่วยสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัยภายในพ้ืนที่  
 3. ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
  พ้ืนที่ควรจะมีความเช่ือมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ อย่าง เช่น เป็นพ้ืนที่
ท่องเท่ียว พ้ืนที่สําหรับพักผ่อน น่ังทํางาน ไปพร้อม ๆ กันได้  พ้ืนที่ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายในเชิงประสบการณ์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่หลากหลายภายในพ้ืนที่ ที่จะ
ส่งผลให้พ้ืนที่น้ันดูไม่น่าเบ่ือ เพราะมีทั้งกิจกกรม ผู้คนที่หลากหลาย รวมไปถึงลักษณะทางสภาพ
อากาศ ทั้งน้ีในลักษณะวิถีชีวิตที่รีบเร่ง การเดินทางไปพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือการออกจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วที่สุด จึงต้องมีการเช่ือมโยงกับระบบของการเดินทางหลากหลายรูปแบบ เช่น รถโดยสาร
ประจําทาง, BTS, MRT หรือแม้กระทั่งทางจักรยาน 
 4. ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่สาธารณะ  
  ภาพลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ นอกจากจะต้องมีภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์ 
ที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย ทําให้เป็นที่นิยมเลือกเข้ามาใช้งานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ นอกจากน้ีการมี
บริบทแวดล้อมโดยรอบของพ้ืนที่ ที่ส่งเสริมให้พื้นที่มีแรงดึงดูดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีความกลมกลืนกันของความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน จะช่วย
สร้างลักษณ์ที่ชัดเจนของพ้ืนที่ ที่ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่ไม่เพียงแค่เกิดความ
สะดวกสบาย แต่ต้องมีส่วนช่วยในเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เข้ามาใช้
งานและพ้ืนที่ให้ดีย่ิงขึ้น  
 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นที่ 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะ โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบของกิจกรรมแต่ละประเภท ที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของกิจกรรมดังน้ี  
 1. กิจกรรมแบบนันทนาการกระฉับกระเฉง 
  เน่ืองจากกลุ่มคนในรุ่นใหม่ มีพฤติกรรมไม่ชอบหยุดน่ิง ไม่ชอบความจําเจพ้ืนที่
สาธารณะสําหรับคนกลุ่มนี้จึงต้องตอบรับกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน การมีพ้ืนที่สําหรับทํา
กิจกรรมที่ต้องใช้ความกระฉับกระเฉง เช่น การเดิน การว่ิง การเต้น หรือการออกกําลังกาย นอกจาก
จะมีพ้ืนผิวที่เรียบและมีพ้ืนที่เปิดโล่ง สําหรับทํากิจกรรมแล้ว ภายในพ้ืนที่ควรมีระดับที่แตกต่างกัน 
เพ่ือสร้างจังหวะให้ภายในพ้ืนที่ไม่เรียบโล่งจนเกินไป 
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 2. กิจกรรมแบบนันทนาการแบบผ่อนคลาย  
  เน่ืองจากพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ี ชอบมองและช่างสังเกต ดังน้ันพ้ืนที่
สาธารณะที่จะตอบรับกับกิจกรรมประเภทของคนกลุ่มน้ี จึงจะต้องมีพ้ืนที่สําหรับน่ังมอง หรือพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะที่เอ้ือต่อการมองเห็นคนอ่ืนมากที่สุด การออกแบบที่น่ังให้รองรับกับสรีระมนุษย์ การปรับแสง
สว่างให้เพียงพอ เพ่ือให้เกิดความสบายตาในการมอง รวมไปถึงการสร้างฉนวนเพ่ือป้องกันเสียง
รบกวนจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมความสงบให้กับพ้ืนที่ 
 ความรู้สึกต่อสถานท่ี 
 พ้ืนที่สาธารณะน้ันสําคัญมากในการสร้างความรู้สึกต่อสถานที่ ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดแรงดึงดูดที่ทําให้อยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่นั้น
จะต้องสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนในกลุ่มน้ีได้ดีอีกด้วย ซึ่งการรวมพ้ืนที่จากส่วนย่อย ๆ 
เข้าด้วยกัน การสร้างเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ หรือการจัดระเบียบภายในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความรู้สึกที่
เกี่ยวเน่ือง สร้างความกลมเกลียว รวมกันเป็นส่วนหน่ึงของสถานที่ ที่จะนําไปสู่ความรู้สึกถึงการเป็น
ส่วนหน่ึงของพ้ืนที่น้ัน ๆ เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจหรือความอบอุ่นใจ ที่จะช่วยสร้างความปลอดภัย
รวมไปถึงการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่เมื่อเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
 พื้นที่เชิงสังคม 
 เน่ืองจากวิถีชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นพวกชอบเข้าสังคม ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืน ดังน้ันพ้ืนที่เชิงสังคมจึงเป็นพ้ืนที่ที่รวมเอากิจกิจกรรมที่เน้นในเรื่องการสร้างและการเกิด
ปฏิสัมพันธ์ของคนมาเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่สาธารณะ และเพ่ือรองรับกิจกรรมทางสังคมที่จะเกิดขึ้น 
เริ่มต้ังแต่การน่ังมองกัน พ้ืนที่มอง พ้ืนที่รวมกลุ่มหรือลานให้รวมกลุ่มและพ้ืนที่สําหรับเดิน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเชิงสังคมให้มากที่สุด 
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ตารางที่ 5 สรุปเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 

 ลักษณะพื้นท่ีสาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

1. ลักษณะของ
พื้นทีส่าธารณะ 

1. ด้านที่ต้ัง 
 ต้ังอยู่ในบริเวณกลางใจเมือง เข้าถึงง่าย และต้องเดินทางสะดวก ซึ่งต้อง

ต้ังอยู่ในย่านที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคน Gen Y 
2. ด้านกายภาพ  
 เน่ืองจาก Gen Y ไม่ชอบความจําเจ ดังน้ันพ้ืนต้องเอ้ือให้เกิดการใช้งาน

ของกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น น่าค้นหา ไม่เรียบโล่ง มีจังหวะหรือทําให้
พ้ืนที่น้ันมีชีวิตชีวาที่ตอบรับกับ Life style 

2. ปัจจัยการเกิด
พื้นทีส่าธารณะ 

1. ขอบเขตการให้บริการ 
 ระดับการให้บริการพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคนใน Gen Y ควรมีระยะการ

เข้าถึงเช่นเดียวกับสวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket park, Mini Park) มีรัศมี
การให้บริการประมาน 500 เมตร ระยะเดินเท้าประมาณ 5-10 นาที 

2. ความสะดวกสบาย  
 พ้ืนที่ควรมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ร่มรื่น เพราะเน่ืองจากคนในกลุ่ม 

Gen Y ชอบความสะดวกสบาย ไร้อุปสรรคในการใช้พ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงภายใน
พ้ืนที่ เองน้ันต้องมีสิ่ ง อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เ พ่ืออํานวยความ
สะดวกสบายให้เหมาะสมและน่าเข้ามาใช้งาน 

3. ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
 พ้ืนที่ควรจะมีความเช่ือมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ อย่าง เช่น 

เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่สําหรับพักผ่อน น่ังทํางาน ไปพร้อม ๆ กันได้  
พ้ืนที่ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในเชิงประสบการณ์ ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่หลากหลายภายในพ้ืนที่ ที่จะส่งผลให้พ้ืนที่
น้ันดูไม่น่าเบ่ือ เพราะมีทั้งกิจกกรม ผู้คนที่หลากหลาย รวมไปถึงลักษณะ
ทางสภาพอากาศ ทั้งน้ีในลักษณะวิถีชีวิตที่รีบเร่ง การเดินทางไปพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
หรือการออกจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วที่สุด จึงต้องมีการเช่ือมโยงกับ
ระบบของการเดินทางหลากหลายรูปแบบ เช่น รถโดยสารประจําทาง, 
BTS, MRT หรือแม้กระทั่งทางจักรยาน 

 

 



73 

ตารางที่ 5 สรุปเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ต่อ) 
 

 ลักษณะพื้นท่ีสาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 4. ภาพลักษณ์ของพื้นที่สาธารณะ 
 พ้ืนที่ควรมีลักษณะที่ต้ังหรือภาพลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย 

การเป็นที่นิยม หรือการมีบริบทแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คนในกลุ่ม Gen Y 
อยากเข้ามาใช้งาน เช่น พ้ืนที่ย่านศูนย์กลางของเมือง ทองหล่อ เอกมัย 
หรือสยามสแควร์ 

3. กิจกรรม 1. กิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) 
 เน่ืองจากคนในกลุ่ม Gen Y ไม่ชอบหยุดน่ิง ไม่ชอบความจําเจพ้ืนที่

สาธารณะสําหรับคนกลุ่มน้ีจึงต้องตอบรับกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน 
2. กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive Recreation)  
 พฤติกรรมของคนในกลุ่มนี้ ชอบมองคน ชอบสังเกตชีวิตของคนอ่ืน ดังน้ัน

พ้ืนที่สาธารณะที่จะตอบรับกับพฤติกรรมของคนกลุ่มน้ี จึงจะต้องมีพ้ืนที่
สําหรับน่ังมอง หรือ พ้ืนที่ที่มีลักษณะที่เอ้ือต่อการมองเห็นคนอ่ืนมากที่สุด 
ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นให้ทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงในบริการพ้ืนฐานต่าง ๆ มีการ
บริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพและกระจายอย่างทั่วถึง อีกทั้งการจัดให้มี
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ โดยมีสถานทดสอบสมรรถนะของ
ร่างกายสําหรับชนทุกวัย รวมถึงการมีพ้ืนที่ เปิดโล่งที่มีคุณภาพ เพ่ือ
เอ้ืออํานวยความสบายแก่ร่างกาย (โจน แลง, 1994) 

4. ความรูส้ึกต่อ
สถานที ่

พ้ืนที่สาธารณะนั้นสําคัญมากในการสร้างความรู้สึกต่อสถานที่ ซึ่งคนในกลุ่ม 
Gen Y ต้องการความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าพ้ืนที่น้ีเป็น
พ้ืนที่ของเรา เกิดแรงดึงดูดที่ทําให้อยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่
น้ันจะต้องสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนในกลุ่มน้ีได้ดีอีกด้วย 

5. พื้นทีเ่ชิงสังคม เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนในกลุ่ม Gen Y เป็นพวกชอบเข้าสังคม ชอบมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ดังน้ันพ้ืนที่เชิงสังคมจึงเป็นพ้ืนที่ที่รวมเอากิจกิจกรรม
ที่เน้นในเร่ืองการสร้างและการเกิดปฏิสัมพันธ์ของคนมาเป็นส่วนหน่ึงของ
พ้ืนที่สาธารณะ และเพ่ือรองรับกิจกรรมทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้น เริ่มต้ังแต่การ
น่ังมองกัน พ้ืนที่มอง พ้ืนที่รวมกลุ่มหรือลานให้รวมกลุ่ม รวมถึงพ้ืนที่สําหรับ
เดินด้วย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเชิงสังคมให้มากที่สุด 
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 ซึ่งจากการศึกษาข้างต้นน้ัน เพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนที่กรณีศึกษาที่ได้ทําการคัดเลือกมาทั้ง 3 
พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณถนนข้าวสาร ทางเดินภายในศูนย์การค้า Siam Square one และร้านกาแฟ 
Too Fast to Sleep น้ัน มีปัจจัยใดที่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่
ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ โดยพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี มีรูปแบบของพ้ืนที่และกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่แตกต่างกันและเป็นที่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมเข้าไปใช้งาน ทั้งน้ีจึงได้กําหนดค่าคะแนน
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่สําคัญของการเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับ
กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่กรณีศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 6 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก

การวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา 
 

พื้นที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่สาธารณะ 
สําหรบัคนรุ่นใหม่ ถนน

ข้าวสาร

ศูนย์การคา้ 
Siam 

Square 
one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม

ด้านที่ต้ัง 
เข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก 

4 4 4 12 
1. ลักษณะของ

พ้ืนที่สาธารณะ 
ด้านกายภาพ 

3 2 2 7 มีการใช้งานของกิจกรรมที่
หลากหลาย 
ขอบเขตการให้บริการ 
มีระยะการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า 
5-10 นาที หรอื 500 เมตร 

4 4 4 12 
2. ปัจจัยการเกิด

พ้ืนที่สาธารณะ 

ความสะดวกสบาย 
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย 
รวมไปถึงการมี สภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมและระยะเวลาในการ
ให้บริการ 

3 3 4 10 
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ตารางที่ 6 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก
การวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา (ต่อ) 

 
พื้นที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่สาธารณะ 
สําหรบัคนรุ่นใหม่ 

ถนน
ข้าวสาร

ศูนย์การคา้ 
Siam 

Square 
one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม

ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน  
มีการเช่ือมโยงกับลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ ประเภท
และสามารถเช่ือมต่อกับการ 
เดินทางได้หลายรูปแบบ 

4 4 4 12 

 ภาพลักษณข์องพ้ืนทีส่าธารณะ 
มีภาพลักษณ์ทีแ่สดงถึงความ
ทันสมัยหรือการเป็นที่ นิยม 

4 4 4 12 

 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
นันทนาการแบบกระฉับกระเฉง 
มีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ เช่น เดิน ว่ิง เต้น 
เป็นต้น 

4 3 1 8 

3. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแบบ
ผ่อนคลาย 

กิจกรรมภายใน
พ้ืนที่ 

มีพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก น่ังมอง เป็นต้น

1 2 4 7 

4. ความรู้สึกต่อ
สถานที ่

พ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสดงออก
ถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่น 
ใหม ่

3 2 1 6 

5. 4 3 2 9 การเป็นพ้ืนที่
ทางสังคม 

พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการรวมกันระหว่าง
พ้ืนที่สาธารณะและกิจกรรมทางสังคม

รวม 34 31 31  
หมายเหตุ : มากที่สุด = 4  มาก = 3  ปานกลาง = 2  น้อย = 1 
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 จากตารางที่ 6 ตารางสรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษา จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่สาธารณะทั้ง 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา คือ ถนนข้าวสาร ศูนย์การค้า Siam 
Square One และ ร้านกาแฟ Too Fast to Sleep  พบว่า ปัจจัยที่มีผลตอบรับต่อความต้องการการ
ใช้พ้ืนที่สาธารณะของคนรุ่นใหม่มากที่สุด โดยได้ค่าคะแนน 12 คะแนน ได้แก่ ปัจจัยด้านที่ต้ังของ
พื้นที่ ที่จะต้องเข้าถึงได้ง่ายและเดินทางสะดวก ปัจจัยด้านขอบเขตการให้บริการ พ้ืนที่สาธารณะ
จะต้องมีระยะการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า 5-10 นาที หรือมีระยะ 500 เมตร จากจุดบริการรถโดยสาร
สาธารณะ ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน พ้ืนที่สาธารณะจะต้องมีการเช่ือมโยงกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลากหลายประเภท เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อ
กับรูปแบบการเดินทางได้หลายรูปแบบ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของพื้นท่ีสาธารณะ จะต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยหรือกําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น  
 นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ปัจจัยที่มีผลตอบรับกับความต้องการการใช้พ้ืนที่สาธารณะ
ของคนรุ่นใหม่รองลงมา มีค่าคะแนน 10 คะแนน คือ ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย การมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในพ้ืนที่ รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
การเข้าไปใช้งาน รองลงมาที่ได้คะแนน 9 คะแนน คือ ปัจจัยด้านการเป็นพื้นที่ทางสังคม การเป็น
พ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ทีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ใช้งานภายในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ได้คะแนน 8 คะแนน คือ ปัจจัยด้านกายภาพ 
ภายในพ้ืนที่จะต้องมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับการใช้งาน
หรือกิจกรรมท่ีหลากหลายที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ได้คะแนน 7 คะแนน ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง การมีพ้ืนที่เปิดโล่งสําหรับทํากิจกรรมท่ีต้อง
ใช้แรงหรือกิจกรรมท่ีต้องมีการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การว่ิง เป็นต้น และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย  การมีพื้นที่สําหรับน่ังพัก หรือน่ังมอง มีแสงสว่าง
เพียงพอภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการมองเห็นและทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามลําดับ และปัจจัยที่ได้
คะแนน 6 คะแนน คือ ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานท่ี พ้ืนที่จะต้องสามารถส่งเสริมให้เกิดการ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตน รวมไปถึงการสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดแรง
ดึงดูดในการอยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
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การวิเคราะห์ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการสํารวจภาคสนาม สํารวจพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาท่ีได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับคนรุ่นใหม่และพื้นที่สาธารณะมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน ที่
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่
กรณีศึกษามีความคิดเห็นว่าปัจจัยใดที่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาแนวทางการออกแบบพ้ืนที่
สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ได้จขากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ โดยการกําหนดค่าคะแนน เพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยที่จะนําไปสู่แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคน
รุ่นใหม่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7 ตารางสรุปลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับความ
ต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 7 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พื้นที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่สาธารณะสําหรบัคนรุ่นใหม่ 
ถนน

ข้าวสาร
ศูนย์การคา้ 

Siam 
Square 

one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม

ด้านที่ต้ัง 
เข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก 

3 4 3 10 1. ลักษณะของ
พ้ืนที่สาธารณะ 

ด้านกายภาพ 
มีการใช้งานของกิจกรรมที่
หลากหลาย 

3 2 2 7 

2.  ขอบเขตการให้บริการ ปัจจัยการเกิด
พ้ืนที่สาธารณะ มีระยะการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า 

5-10 นาที หรอื 500 เมตร 

3 3 3 9 
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ตารางที่ 7 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
พื้นที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่สาธารณะสําหรบัคนรุ่นใหม่ 
ถนน

ข้าวสาร
ศูนย์การคา้ 

Siam 
Square 

one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม

ความสะดวกสบาย 
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายรวม
ไปถึงการมี สภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมและระยะเวลาในการ
ให้บริการ 

3 3 3 9  

ความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
มีการเช่ือมโยงกับลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลาย ๆ ประเภท
และสามารถเช่ือมต่อกับการ 
เดินทางได้หลายรูปแบบ 

4 4 4 12 

 ภาพลักษณข์องพ้ืนทีส่าธารณะ 3 3 3 9 
มีภาพลักษณ์ทีแ่สดงถึงความ
ทันสมัยหรือการเป็นที่ นิยม 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
นันทนาการแบบกระฉับกระเฉง 
มีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ เช่น เดิน ว่ิง เต้น 
เป็นต้น 

4 3 1 8 3. กิจกรรมภายใน
พ้ืนที่ 

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแบบ
ผ่อนคลาย 

2 2 3 7 

มีพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก น่ังมอง เป็นต้น
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ตารางที่ 7 สรุปลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
พื้นที่กรณีศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่สาธารณะสําหรบัคนรุ่นใหม่ 
ถนน

ข้าวสาร
ศูนย์การคา้ 

Siam 
Square 

one 

ร้านกาแฟ 
Too Fast 
to Sleep 

รวม

4. ความรู้สึกต่อ
สถานที ่

พ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสดงออก
ถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่น 
ใหม ่

3 2 2 7 

5. 3 2 1 6 การเป็นพ้ืนที่
ทางสังคม 

พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการรวมกันระหว่าง
พ้ืนที่สาธารณะและกิจกรรมทาง
สังคม 

รวม 31 28 28  
หมายเหตุ :  มากที่สุด = 4  มาก = 3  ปานกลาง = 2  น้อย = 1 
 
 จากตารางที่ 7 ตารางแสดงรายละเอียดลักษณะของพื้นท่ีสาธารณะที่ตอบรับกับ
พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เข้า
มาใช้งานภายในพื้นท่ีกรณีศึกษา จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ศึกษามีความ
คิดเห็นว่า ปัจจัยการเกิดพื้นท่ีสาธารณะในด้านของความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน มีผลต่อการเลือก
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ที่มากท่ีสุด คือ 12 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเด่นของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากวิถีชีวิตที่มีความรีบเร่งอยู่ตลอดเวลา ทําให้
ต้องการพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายและสามารถเดินทางสู่พ้ืนที่อ่ืน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จากการเช่ือมต่อของระบบของการเดินทางหลายรูปแบบ  
 นอกจากน้ีปัจจัยอ่ืนที่ที่มีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านที่ต้ัง 10 คะแนน พ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ย่านกลางใจเมือง สามารถเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างสะดวก 
รวมท้ังสามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งน้ีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่ของคนรุ่นใหม่ ที่ได้คะแนนจากความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ 9 คะแนน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านขอบเขตการให้บริการ  ที่มีระยะการให้บริการ 500 เมตร หรือระยะการเดินเท้า 5-10 นาที 

 



80 

จากจุดบริการรถสาธารณะ ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพ้ืนที่รวม
ไปถึงการมีสภาพหรือบรรยากาศภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปใช้งาน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของพื้นที่ การมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยหรือรายล้อมไปด้วยบริบทรอบข้างของพ้ืนที่ที่กําลังเป็นที่นิยม ที่
ส่งเสริมให้เกิดความดึงดูดในการเลือกเข้ามาใช้งาน ตามลําดับ ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
นันทนาการแบบกระฉับกระเฉง ได้คะแนนจากความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ 8 คะแนน คือ การมี
พ้ืนที่เปิดโล่ง เพ่ือรองรับกับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้แรง เช่น การเดิน การว่ิง เป็นต้น ส่วน
ปัจจัยที่ได้คะแนนจากความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 7 
คะแนน ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ การใช้งานภายในพ้ืนที่ที่ยืดหยุ่น เพ่ือรองรับกิจกรรมที่หลายหลาย
และรองรับกับรูปแบบของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ
แบบผ่อนคลาย การมีพ้ืนที่สําหรับน่ังพัก น่ังมอง และมีแสงสว่างเพียงพอภายในพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
การมองเห็นและทํากิจกรรมต่าง ๆ ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานท่ี การเป็นพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่และการสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดในการเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ และปัจจัยการเป็นพื้นท่ีทางสังคม 6 คะแนน คือ 
การเป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของผู้ใช้งานและพื้นที่สาธารณะ เพ่ือ
สร้างเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่   
 

 
 
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบการวิเคราะห์พ้ืนที่และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้งานภายใน 
 พ้ืนที่ในแต่ละปัจจัย 
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 ซึ่งจากแผนภูมิ 5 จะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนในแต่ละปัจจัย จากการ
วิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษาและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวันที่มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 12 คะแนน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งาน
ภายในพ้ืนที่ พบว่า ไม่สอดรับกับเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือให้พ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับ
กับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุด จึงต้องเรียงลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัย เพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของแต่ละปัจจัยที่จะนําไปสู่ปัจจัยที่สําคัญในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับ
พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 
แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่  
 จากผลการจัดลําดับของปัจจัยความสําคัญที่ได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้
งานในพ้ืนที่กรณีศึกษา จากเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
นําไปเปรียบเทียบกับลําดับความสําคัญของปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษาและเกณฑ์การ
พิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่สอดคล้องกัน ที่
จะสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของแต่ละปัจจัยที่จะนําไปใช้ในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ
สําหรับคนรุ่นใหม่ และจากการกําหนดค่าคะแนนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย สามารถ
แบ่งกลุ่มโดยการจัดลําดับความสําคัญได้ดังน้ี  
 ปัจจัยที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก (12 คะแนน) 
 1. ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
 ปัจจัยที่มีความสําคัญรองลงมา (9-10 คะแนน) 
 1. ปัจจัยด้านกายภาพ 
 2. ปัจจัยด้านขอบเขตการให้บริการ 
 3. ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 
 4. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 ปัจจัยสําคัญเป็นลําดับสุดท้าย (6-8 คะแนน) 
 1. ปัจจัยด้านที่ต้ัง 
 2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมขึ้นภายในพ้ืนที่ 
 3. ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานที่ 
 4. ปัจจัยด้านการเป็นพ้ืนที่เชิงสังคม 
  ซึ่งแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมกับคนรุ่นใหม่ โดย
พิจารณาจากปัจจัยที่ได้มาข้างต้น ควบคู่ไปกับแนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองพฤติกรรม
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มนุษย์ (Sociogenic Environment) โดย ศาสตราจารย์ โจน แลง (อ้างถึงใน Urban Design : The 
America Experience, 1994)  ที่ได้นําทฤษฎีจิตวิทยา ความจําเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ (Basic 
Human Needs) ของ อัมบราฮัม มาสโลว์ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งวัตถุประสงค์
ในการออกแบบเพ่ือให้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนรุ่นใหม่และเกิดความพึงพอใจของผู้ที่
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่  โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้านดังน้ี  
 1. ด้านสรีระ 
  การสนองพฤติกรรมด้านสรีระน้ี มุ่งเน้นให้ทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงในบริการพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ มีการบริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพและกระจายอย่างทั่วถึง อีกทั้งการจัดให้มีกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ โดยมีสถานทดสอบสมรรถนะของร่างกายสําหรับชนทุกวัย รวมถึงการ
มีพ้ืนที่เปิดโล่งที่มีคุณภาพ เพ่ือเอ้ืออํานวยความสบายแก่ร่างกาย  
 2. ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
  การตอบสนองในด้านนี้คือ ต้องมีการแยกการใช้ที่ดินที่เป็นอันตรายออกจากย่านอ่ืน ๆ 
และใช้ที่ดินแบบผสมผสานในย่านที่ไม่มีอันตราย เพ่ือให้มีผู้คนผ่านไปมาตลอดเวลา รวมถึงการดูแล
สอดส่องความปลอดภัย นอกจากน้ียังต้องส่งเสริมให้เกิดความเป็นส่วนตัวอย่างพอเหมาะของคนแต่
ละกลุ่ม การสร้างความรู้สึกต่อสถานที่ (Sense of Place) ทั้งทางกายภาพและทางสังคม  
 3. ด้านการยอมรับเป็นพวก  
  การสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวในกลุ่มบุคคลท่ีไม่ได้เป็นเครือญาติหรือมีเช้ือสาย
เดียวกัน แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเดียวกันน้ัน ต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยถือว่าสังคมที่ดี คือสังคมที่
รู้จักหน้าค่าตากัน มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปจนทําให้เกิดพวกที่รู้สึกหลุดกลุ่ม แต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปจน
หมดโอกาสที่จะสร้างสรรค์ความหลากหลาย โดยสร้างสังคมที่คล้ายคลึงกันในวงแคบและสังคมที่
หลากหลายในวงกว้าง 
 4. ด้านการนับถือยกย่อง  
  การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความหลากหลายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ําซากจําเจ แต่
ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวสําหรับย่านพักอาศัย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในภาคประชาชน ในการตัดสินใจในกระบวนการโครงการต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่าน้ีคือส่วนสําคัญใน
การสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้พักอาศัย 
 5. ด้านความรู้และสติปัญญา  
  เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการแสวงหาประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความอยากรู้
อยากลอง เพ่ือพัฒนาความชํานาญ ทั้งทางร่างกายและทางสมอง เช่น การทดสอบความจํา การเฝ้า
สังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว แล้วลองทําตาม การเล่นเกม การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น 
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 6. ด้านสุนทรียภาพ  
  ความพึงพอใจในความสวยงามอันเกิดจากการจัดระเบียบของสภาพแวดล้อม ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งสุนทรียภาพ
ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 
  6.1 สุนทรียภาพที่เกิดจากประสาทสัมผัส 
  6.2 สุนทรียภาพที่เกิดจากรูปทรง 
  6.3 สุนทรีภาพที่เกิดสัญลักษณ์ 
 7. ด้านศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  
  ผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตของตน มีทัศนคติที่ดี มองโลกแห่งความเป็นจริง ยอมรับ
สภาพต่าง ๆ และใส่ใจในสังคมของเพ่ือนมนุษย์ มุ่งแก้ปัญหามากกว่าแสวงหาความยกย่องให้ตนเอง 
และสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่าน้ี ควรได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของ
สาธารณะชนในการแสดงความคิดเห็นและร่วมมีบทบาทในกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 
 ปัจจัยที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษาและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามา
ใช้งานภายในพ้ืนที่ จากเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่น้ัน 
พบว่า มีความสอดรับกันมากที่สุดจากค่าคะแนนที่เท่ากัน ซึ่งการออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อปัจจัย
ข้างต้น ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ จะต้องคํานึงถึง
การเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีความเช่ือมโยงกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ประเภท ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เน่ืองจากมีคนผ่านไปมาจํานวนมากตลอดเวลา รวม
ไปถึงสามารถเช่ือมต่อกับการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ ที่ไม่จําเพาะเจาะจงแค่รูปแบบการ
เดินทางเพียงแบบเดียว จึงต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง การ
ปรับปรุงทางเท้าหรือพ้ืนผิวถนน ให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของกลุ่มคนรุ่นใหม่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้การเข้ามาใช้
พ้ืนที่สาธารณะที่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่พ้ืนที่อ่ืนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้อง
กับลักษณะของพฤติกรรม ทัศนคติ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากที่สุด  
 ซึ่งจากการเปรียบเทียบระหว่างผลการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษาและความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ จากเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับ
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ พบว่า จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่ มีบางปัจจัยที่ไม่สอดคล้องกับผลท่ีได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่กรณีศึกษากับเกณฑ์การพิจารณา
พ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เน่ืองด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรม ทัศนคติ 
รวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ลักษณะเฉพาะตัว จึงต้องการพ้ืนที่ที่สามารถตอบรับกับพฤติกรรม โดย
 



84 

สามารถจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่ได้คะแนนรองลงมาจากปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวัน 
ที่จะนําไปสู่การออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับคนรุ่นใหม่ ได้ดังน้ี 
 ปัจจัยด้านกายภาพ พ้ืนที่สาธารณะต้องเอ้ือให้เกิดการใช้งานของกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น น่าค้นหา ไม่เรียบโล่ง มีจังหวะหรือทําให้พ้ืนที่ที่น้ันมีชีวิตชีวาที่ตอบรับกับรูปแบบของกิจกรรม
หรือวิถีชีวิต เน่ืองจากพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบความจําเจ และช่ืนชอบความแปลกใหม่ 
รวมท้ังต้องคํานึงถึงการเข้าถึงพ้ืนที่ที่ไม่เพียงแค่ง่ายและสะดวกสบาย แต่จะต้องมีความหลากหลาย
ของช่องทางการเข้าถึง ที่จะเป็นส่วนช่วยในการสร้างแรงดึงดูดให้คนรุ่นใหม่อยากเข้ามาใช้งานภายใน
พ้ืนที่ นอกจากน้ีการออกแบบให้พ้ืนที่บางส่วนที่มีร่มเงา บดบังแสงแดด และส่วนที่มีแสงแดดส่องถึง 
เพ่ือเพ่ิมความสบายในพื้นที่ และต้องให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยและปลอดภัยจากการมีพ้ืนที่ปิดล้อม
ภายในพ้ืนที่ 
 ปัจจัยด้านขอบเขตการให้บริการ ต้องมีระยะการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า 5-10 นาที หรือ 
500 เมตร จากจุดบริการรถสาธารณะ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรออกแบบให้มีทางเดินเท้าหรือทางจักรยานท่ีมีคุณภาพ ทางลาดสําหรับคนพิการ 
พ้ืนผิวที่แตกต่างกัน รวมท้ังสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ สําหรับกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาส 
 ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ภายในพ้ืนที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบาย เช่น เก้าอ้ีน่ัง โต๊ะ แสงสว่าง อินเทอร์เนต รวมไปถึงการมีสภาพภูมิอากาศภายในพ้ืนที่ที่
มีความเหมาะสม ความปลอดภัยและระยะเวลาในการให้บริการ พ้ืนที่กลางแจ้งควรมีส่วนที่ให้ร่มเงา
และส่วนที่แสงส่องถึง วัสดุและพื้นผิวที่ใช้ภายในพ้ืนที่ควรมีความเรียบและไม่ลื่น การป้องกันการเกิด
อุบัติระหว่างผู้ใช้ทางเท้าและผู้ใช้ถนน โดยแยกถนนสําหรับรถยนต์ออกจากทางจักรยานและทางเท้า 
รวมไปถึงการติดต้ังโคมไฟให้แสงสว่างภายในพ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน  
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของพ้ืนท่ี การท่ีพ้ืนที่น้ัน ๆ อยู่ในย่านที่กําลังเป็นที่นิยมหรือกําลัง
เป็นพ้ืนที่ที่มีความทันสมัยในขณะน้ัน เพ่ือที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้
อย่างชัดเจนมากข้ึนจากลักษณะการใช้พ้ืนที่หรือการทํากิจกรรมภายในพ้ืนที่ ซึ่งการส่งเสริมให้เกิด
ความชัดเจนของภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่จะดึงดูดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ โดยการ
สร้างเอกลักษณ์ของพ้ืนที่จากแนวทางการออกแบบที่ ใ ช้แนวคิดการจัดระเบียบการรับรู้ 
(Organization in Perception) คือ การรวมกันเป็นกลุ่มของสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ กัน การเลือกใช้รูปทรงที่
เรียบง่ายและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง การสร้างความต่อเน่ืองของทิศทาง ที่มองดูแล้วทําให้เกิด
ความรู้สึกที่ลื่นไหล ต่อเน่ือง ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สะดุด การสร้างความโดดเด่นภายในกลุ่มย่อย
และการจัดลําดับหรือขนาดเล็ก-ใหญ่ เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ได้ลําดับความสําคัญไปข้างต้น จะเห็นได้ว่านัยยะของปัจจัยที่
นําไปสู่แนวทางการออกแบบน้ัน คํานึงถึงการเป็นพ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบสนองกับความต้องการและ
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พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรม ความต้องการ ทัศนคติ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยที่ถูกจัดลําดับให้มีความสําคัญน้อยที่สุดที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่
กรณีศึกษาและความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ เน่ืองจากรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีความแตกต่างกันเรื่องของรายได้ รสนิยม และอุดมคติ การเป็น
ตัวของตัวเอง ความเป็นปัจเจกที่สูงขึ้น ทําให้มุ่งค้นหาแต่พ้ืนที่เฉพาะของแต่ละคน รวมไปถึงปัญหาที่
เกิดจากความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ําที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เข้ามาใช้งานกับพ้ืนที่ลดลง จึง
ส่งผลให้ปัจจัยเหล่าน้ีได้ค่าคะแนนในลําดับท้าย ๆ ซึ่งปัจจัยและแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ
เพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าวมีรายละเอียด ดังน้ี  ปัจจัยด้านที่ต้ัง  ต้องคํานึงถึงด้านที่ต้ังของพ้ืนที่
สาธารณะ จะต้องเข้าถึงง่าย เดินทางเข้ามาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย การเข้าถึงพ้ืนที่ได้หลายหลาก
รูปแบบของการเดินทาง มีการเช่ือมต่อของระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงต้องสามารถเข้าถึงหรืออยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ใจกลางเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลาย
ประเภท เพ่ือให้มีผู้คนผ่านเข้ามาใช้งาน ที่จะช่วยสร้างความคึกคักมีชีวิตชีวาให้กับพ้ืนที่และเป็นส่วน
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสอดส่องดูแลกันภายในพ้ืนที่  
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นท่ี พ้ืนที่สาธารณะไม่เพียงแต่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่ แต่ยังต้องส่งเสริมให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรม เพ่ือสร้างความโดดเด่นและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับพ้ืนที่ ที่จะดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้งาน ทั้งน้ีจะต้องคํานึงถึงกิจกรรม
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ เพ่ือให้การออกแบบตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 
เช่น การคํานึงถึงสัดส่วนมนุษย์ในการวางองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ การมีพ้ืนที่เปิดโล่งสําหรับ
กิจกรรมที่ต้องการความกระฉับกระเฉง ความสูงที่สามารถเอ้ือมถึงหรือมีนํ้าหนักที่ยกไหว การเลือก
วัสดุหรือพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน เพ่ือสร้างความแปลกใหม่แตกต่างกันภายในพ้ืนที่ รวมถึงการมีที่น่ังพัก มี
แสงสว่างเพียงพอที่เหมาะสําหรับการทํากิจกรรมแบบผ่อนคลาย เพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ 
 ปัจจัยด้านความรู้สึกต่อสถานที่ การสร้างความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดแรงดึงดูดที่ทําให้อยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่นั้นจะต้องสามารถแสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน การเน้นและให้ความสําคัญของส่วนรวมและความเป็น
กลุ่มก้อนเดียวกัน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และผู้ที่เข้ามาใช้งาน เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนรวม หรือเป็นส่วนหน่ึงของสถานที่ การสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวเน่ืองและเช่ือมโยงซึ่ง
กันและกัน กระชับ และเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งจะต้องมีการออกแบบที่คํานึงถึงความสะดวกสบาย มีแสง
สว่างในพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีที่น่ังพัก และนั่งมองกัน รวมไปถึงการใช้วัสดุ เส้นสาย รูปทรง โครงสร้าง 
หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ ดูกลมกลืนกัน 
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 ปัจจัยด้านการเป็นพื้นที่ทางสังคม การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ของผู้ที่เข้ามาใช้งาน ส่งผลให้พ้ืนที่เอ้ือต่อการเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่สามารถรวมพื้นที่สาธารณะและ
กิจกรรมทางสังคมไว้ด้วยกันได้ เพ่ือรองรับกิจกรรมทางสังคมที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ จะต้องมีการ
สร้างความกลมกลืนกันระหว่างพ้ืนที่และผู้ใช้งาน ให้รู้สึกสะดวกสบายและพึงพอใจในการเข้ามาใช้
งาน ทั้งน้ีพ้ืนที่เองจะต้องมีการคํานึงถึงในส่วนของแนวคิดเรื่องเวลาและสถานที่ ที่จะต้องมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หรือรูปแบบของกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนภายใน
พ้ืนที่ การปรับองค์ประกอบภายในพ้ืนที่ให้ดีย่ิงขึ้น 
 แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่กล่าวมา
ข้างต้น จะต้องคํานึงและให้ความสําคัญของปัจจัยด้านความรีบเร่งในชีวิตประจําวันเป็นลําดับแรก 
เน่ืองด้วยวิถีชีวิต บุคลิกภาพ และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีความคล่องตัว กระตือรือร้น 
ทะเยอทะยาน อีกทั้งยังชอบความสะดวกรวดเร็ว และเป็นตัวของตัวเอง พ้ืนที่สาธารณะที่จะตอบรับ
กับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะต้องมีการใช้ประโยชน์หรือมีกิจกรรมภายในพ้ืนที่ที่หลากหลาย ที่
จะส่งเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวาให้กับพ้ืนที่ จากการผ่านไปมาของผู้คนจํานวนมากภายในพื้นที่ รวม
ไปถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พ้ืนที่อ่ืนด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือให้พ้ืนที่สาธารณะน้ันตอบรับกับความ
ต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุด  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในเรื่องของการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
(Universal Design) ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศและทุกช่วงวัย โดย
การศึกษาถึงพ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน้นในการศึกษาประเด็น
สําคัญในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล ทั้งน้ีจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่และพื้นที่
สาธารณะข้างต้น พบว่า ลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมและตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่น
ใหม่ที่กล่าวไปข้างต้นน้ัน ได้นํามาเป็นเกณฑ์เพ่ือพิจารณาในการคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาและกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทั้งพิจารณาจากพ้ืนที่ที่กําลังได้รับความนิยมนิยม และมีลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่แตกต่าง
กัน เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการท่ีมีต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ เน่ืองด้วยวิถีชีวิต บุคลิกภาพ และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีความคล่องตัว กระตือรือร้น 
ทะเยอทะยาน อีกทั้งยังชอบความสะดวกรวดเร็ว และการเป็นตัวของตัวเองที่แสดงออกมาทางสังคม
หรือกิจกรรมมากกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นอ่ืนมากท่ีสุด นอกจากน้ีกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ียังเลือกที่จะใช้พ้ืนที่
สาธารณะภายในเมืองเป็นที่นัดเจอ พบปะ หรือน่ังทํางานกัน เพ่ือให้เกิดการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุด จึงต้องทําการศึกษาแนวทางการ
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ออกพ้ืนที่สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของคน
ในกลุ่มน้ีให้มากที่สุด 
 ซึ่งจากการใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ได้จากกการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะและกลุ่มคนรุ่นใหม่ พบว่ามีปัจจัยที่
สําคัญในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ คือ ลักษณะของพื้นที่
สาธารณะ ปัจจัยการเกิดพ้ืนที่สาธารณะ กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะ  
 ความรู้สึกต่อสถานที่ และการเป็นพ้ืนที่ทางสังคม แต่เมื่อนํามาวิเคราะห์ควบคู่กับการ
สํารวจความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า มีเพียงบาง
ประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญ ซึ่งในการออกแบบหรือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะสําหรับคนรุ่นใหม่ ไม่
ว่าจะเป็นพ้ืนที่สาธารณะภายในหรือภายนอก ที่ต้องให้ลําดับความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ ปัจจัยด้าน
ความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน จะต้องคํานึงถึงการเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีความเช่ือมโยงกับลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกิจกรรมที่หลากหลายประเภท ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา 
เน่ืองจากมีคนผ่านไปมาจํานวนมากตลอดเวลา รวมไปถึงสามารถเช่ือมต่อกับการเดินทางได้
หลากหลายรูปแบบ ที่ไม่จําเพาะเจาะจงแค่รูปแบบการเดินทางเพียงแบบเดียว จึงต้องมีการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง การปรับปรุงทางเท้าหรือพ้ืนผิวถนน ให้มีความ
สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ่มคนรุ่นใหม่เต็มไปด้วย
ความเร่งรีบ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้การเข้ามาใช้พ้ืนที่สาธารณะที่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่พ้ืนที่อ่ืนได้
อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย 
 ในขณะที่ประเด็นในด้านกายภาพ ด้านที่ ต้ัง ด้านภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ ด้านความ
สะดวกสบาย ด้านการเป็นพ้ืนที่ทางสังคม รวมท้ังกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่และความรู้สึกต่อ
สถานที่ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นเหล่าน้ีเท่าไรนัก สืบ
เน่ืองมาจากรูปแบบการดําเนินชีวิต รสนิยม อุดมคติ ที่แตกต่างและมีความเป็นตัวของตัวเองในระดับ
ที่สูงขึ้น รวมท้ังความแตกต่างหันที่เกิดจากความเหลื่อมล้ําของสังคม ที่ไม่เพียงส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างกันภายในสังคมลดลง แต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับพ้ืนที่ที่ลดลงอีกด้วย  
 ซึ่งจากกการศึกษาและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาน้ีได้เปลี่ยนแปลงและสร้างความ
ชัดเจนถึงแนวทางการออแบบพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก
การคํานึงถึงแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ดีโดยทั่วไป เน่ืองด้วยลักษณะที่เฉพาะตัวของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคล่องตัว ชอบความสะดวกรวดเร็วและความแปลก
ใหม่ รวมไปถึงการมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตลอดเวลา จึงต้องมีพ้ืนที่สาธารณะท่ีตอบรับกับ
พฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่าน้ี ซึ่งไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเท่าน้ัน แต่ยัง
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ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับคนรุ่นใหม่ที่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ที่จะ
ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับ
พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยหาปัจจัยที่สําคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ
เป็นหลัก ซึ่งพิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะและแนวคิด
เก่ียวกับคนรุ่นใหม่ ดังน้ันข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะเป็นการศึกษาในเชิงลึก บนข้อ
ค้นพบการศึกษาคร้ังนี้ เช่น 
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้งานระหว่างพ้ืนที่สาธารณะ
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
 2. การศึกษาถึงแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของกลุ่มคน
รุ่นใหม่ ที่สามารถนําไปใช้เป็น Design guideline ที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีในการออกแบบพ้ืนที่
สาธารณะ  
 3. การศึกษาถึงแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมและความ
ต้องการของสังคมผู้สูงอายุ  
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 วันที่.........../.........../...........เวลา....................น. 
พ้ืนที่..........................................................

แบบสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้พื้นที่สาธารณะ 
เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการออกพ้ืนที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคน
รุ่นใหม่  

คําชี้แจง:  แบบสํารวจนี้ใช้เพ่ือประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Individual Study) 
  แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
  ส่วนที่ 2 : ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะตอบรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ 
  ทําเคร่ืองหมาย ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง  อ่ืน ๆ ระบุ.................. 
2. อายุ 
  ตํ่ากว่า 15 ปี   15-24 ปี  25-29 ปี 
  30-34 ปี  35 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว  อ่ืนๆ ระบุ..................   
ส่วนที่ 2  ลักษณะของพื้นที่สาธารณะตอบรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ 
1. ใน 1 สัปดาห์ ท่านมาสถานที่แห่งน้ีบ่อยแค่ไหน 
  ทุกวัน   3-4 ครั้งต่อสัปดาห์  
  1-2 ครั้งต่อสัปดาห์   อ่ืนๆ ระบุ.......................... 
2. ท่านชอบสถานที่แห่งน้ีหรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
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3. ม่านคิดว่าที่ต้ังของสถานที่มีผลต่อความช่ืนชอบสถานที่แห่งน้ีของท่านหรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
4. ท่านคิดว่าลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการดําเนินกิจกรรมทีม่ีความหลากหลายมีผล

ต่อความช่ืนชอบสถานที่แห่งน้ีของท่านหรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
5. ท่านคิดว่าตําแหน่งที่ต้ังของสถานที่จะต้องเข้าถึงง่าย  มีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่

หรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
6. ท่านคิดว่าระยะการเข้าถึงหรือขอบเขตการให้บริการของสถานที่ มีผลต่อการเลือกเข้ามาใช้งาน

ภายในพ้ืนที่หรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
7. ท่านคิดว่าสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ มผีลต่อการเลือกเข้ามาใช้

งานภายในพ้ืนที่หรือไม ่
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
8. ท่านคิดว่าการเช่ือมของระบบการเดินทางหลากหลายรูปแบบกับสถานที่ มีผลต่อการเลอืกเข้ามา

ใช้งานภายในพ้ืนที่หรือไม่ (เช่น รถโดยสารประจําทาง, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟใต้ดิน MRT เป็นต้น) 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
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9. ท่านคิดว่าสถานที่น้ีมีบริบทแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เข้ามาใช้งานหรือมีภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่
ทันสมัยและเป็นที่นิยมต่อการเข้ามาใช้งานหรือไม่ 

  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
10. ท่านคิดว่าสถานที่น้ีสามารถรองรับการประกอบกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง(Active 

Recreation) หรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
11. ท่านคิดว่าสถานที่น้ีสามารถรองรับการประกอบกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive 

Recreation) หรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
12. ท่านคิดว่าสถานที่น้ีมีแรงดึงดูดที่ทําให้เกิดความรู้สึกอยากเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่หรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
13. ท่านคิดว่าสถานที่น้ีสามารถเป็นพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือกิจกรรมที่สร้างการ

มีส่วนร่วมของผู้ที่เข้ามาใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ 
  มาก   ปานกลาง 
  น้อย   น้อยที่สุด 
 เพราะ............................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 

 
**ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสํารวจ** 
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