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Nowadays, many of Thai community, especially in Bangkok area, have been rapidly expanded as a 
consequence of technology and western civilization which have played a major role in our ways of life. Public 
open spaces from western culture have also become major parts of our lives. These spaces are used as the 
venues for local activities. Therefore, it is necessary to find out the physical environments of public open 
spaces which are suitable for the Thai people.  

The objectives of this study are to study the factors related to the satisfactions and the perceptions 
of enclosure of the people using the public open spaces, with various levels of enclosure, in order to propose 
the design guidelines for public open spaces which are responsive to local people (in Bangkok)'s behaviors 
and satisfaction. The data are collected by conducting the experiments with 100 participants. The experiment 
outcomes are used in hypothesis testing analyzed by the statistic methods and the results are discussed. 

According to the first hypothesis, using the Analysis of Variance (ANOVA), the results of the 
experiment show that there are several factors such as the experience of participants, the physical 
environments of spaces or the physical factors: the ratio of enclosure, the characteristics of space, and the 
uses and activities in spaces, related to the satisfaction of the participants. The second hypothesis, using 
One-sample T-test, reveals that the participants begin to have the feeling of full enclosure when the public 
open spaces have the proportion of the height of the building (H) to the distance an observer stand from that 
building (D) equals to 1:1.54. They begin to have the feeling of losing enclosure when the public open spaces 
have the proportion of H:D of 1:3.31. 

The design guidelines for the enclosed public open spaces which are responsive to local people's 
behaviors and satisfaction are for examples, as the followings. 

1) In designing public spaces, designers must know the users or the target groups and the physical 
characteristics of the spaces. They have to concern about people’s attitude and satisfaction as well.  
 2) The public open space should have the proportion of the H:D of 1:2 because this is the 
proportion that the participants are highly satisfied.  
 3) To design the suitable enclosure of the physical environment of the public open space, the 
proportion of H:D should range between 1:1.54 and 1:3.31. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันการดําเนินชีวิตในชุมชนเมือง  นอกจากการประกอบกิจกรรมและการใชสอยประโยชนตางๆ
ภายในอาคารแลว เราไมอาจหลีกเลี่ยงการใชชีวิตภายนอกอาคารหรือการใชชีวิตกลางแจง  ซึ่งวิถีชีวิตโดยสวน
ใหญของคนในมหานครไดถูกเชื่อมโยงใหสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ทั้งในทางตรงและ
ทางออม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใชประโยชนเพื่อการติดตอสัมพันธประกอบกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  เพื่อการพักผอนและนันทนาการ  และการเปนพื้นที่เชื่อมตอเพื่อการคมนาคมสัญจรสูสถานที่ทํางาน  
สถานศึกษา  และจุดหมายการเดินทางอื่น ๆ   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะในรูปแบบลานโลงในเมืองที่เรียกวา Plaza หรือ Square   ซึ่งมีวิวัฒนาการที่
ยาวนานควบคูไปกับอารยธรรมตะวันตกทั้งในยุโรป  นับต้ังแตสมัยยุคกรีก  โรมัน  ยุคกลาง  เรอนาซอง  จนถึง
โลกใหมในทวีปอเมริกา  โดย “สังคมในประเทศตะวันตกไดรับมรดกจากบทเรียนและประสบการณซึ่งส่ังสมกันมา
ตั้งแต Agora ในสมัยกรีก  Forum ในสมัยโรมัน  Square ในยุคมืด   Piazza หรือ Plaza ในยุคเรอนาซองและยุค
บาโรค  Boulevard ในยุคนโปเลียนที่ 3 ซึ่งบัญชาการสรางโดย บารอน ออสมัน   จนกระทั่งถึง Civic Design ใน
ยุค City Beautiful ตอนชวงสิ้นคริสตศตวรรษที่19” (กําธร  กุลชล และรุจิโรจน  อนามบุตร  2544)  พื้นที่เปดโลง
ในเมืองเหลานี้ตางตอบสนองกิจกรรมการใชงานทั้งดานสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  และศาสนา   

เมื่อกลาวถึงประเทศไทยวิวัฒนาการของพื้นที่เปดโลงสาธารณะในรูปแบบลานโลงไมปรากฎเดนชัด
อยางเชนในอารยธรรมตะวันตก  เนื่องดวยรูปแบบความเชื่อ  วัฒนธรรม  การปกครอง  การตั้งถิ่นฐานที่มีการ
กระจายตัวเปนหนวยยอยของชุมชนขนาดเล็ก  หรือหมูบานที่แทรกอยูในพื้นที่เกษตรกรรม (อลิศรา  มีนะกนิษฐ  
2546)  หรือการตั้งถิ่นฐานริมฟากฝงลําน้ํา  และรูปแบบวิถีชีวิตที่มีสถาบันทางศาสนานั้นคือ “วัด” เปนศูนยกลาง
ชุมชน  ซึ่งเปนทั้งที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมทางสังคม  การพักผอนหยอนใจ  และการคา  สาเหตุ
เหลานี้ลวนทําใหไทยไมเอื้ออํานวยใหเกิดพื้นที่กิจกรรมในรูปแบบลานโลง (Plaza หรือ Square) เชนในประเทศ
ตะวันตก 

พื้นที่เปดโลงสาธารณะในรูปแบบลานโลงในเมืองที่มีความสําคัญ  และดํารงอยูควบคูประวัติศาสตร
และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครและไทย  คือ  “สนามหลวง”  หรือในช่ือเดิมวา “ทุงพระเมรุ” และลาน
พระบรมรูปทรงมา  โดยวัตถุประสงคแรกเริ่มในการกําเนิดลานโลงทั้งสองแหงนั้น  เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับสถาบันกษัตริยและการปกครอง  จนถึงระยะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนับถึงปจจุบัน  รูปแบบการใช
งานของพื้นที่เปดโลงสาธารณะทั้งสองไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับกิจกรรมทางสังคม  การปกครอง  และ
การพักผอนพบปะของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครมีประชากรเพิ่มมากขึ้น  อาณาเขตเมืองขยายตัวอยางรวดเร็ว  และมีความ
เจริญกาวหนาทางวัตถุมากกวาเมืองใดใดในประเทศไทย  โดยเทคโนโลยีและอารยธรรมตะวันตกไดเขามามี
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บทบาทอยางสูงในการดํารงชีวิตอยูในสังคมเมือง  ซึ่งไดแทรกและแสดงตัวอยูในรูปแบบทางกายภาพของอาคาร
บานเมือง  ส่ิงอุปโภคบริโภค  และวิถีชีวิตของประชากรในกรุงเทพฯ  พื้นที่เปดโลงสาธารณะไดเขามามี
ความสําคัญ  และไดถูกใชประโยชนกันอยางกวางขวางในทุกกลุมชนชั้นสถานะในสังคม  แตในปจจุบันรูปแบบ
ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะไดถูกออกแบบและกําหนดรูปแบบ  จากทฤษฎี  หลักการ  และพื้นฐานความเขาใจ
ของประเทศตะวันตก  โดยที่ผูรับผิดชอบการออกแบบไดนําความรูเหลานี้มาใชในการออกแบบ  ซึ่งบางครั้งมิได
คํานึงถึงความแตกตางของพื้นฐานการรับรู  วัฒนธรรม  รูปแบบการดําเนินชีวิตระหวางคนไทยและตะวันตก  โดย
ส่ิงเหลานี้ลวนเปนบรรทัดฐานที่เราตองคํานึงถึงในการออกแบบ  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ 

การออกแบบสภาพแวดลอมกายภาพที่ตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่นตอง
คํานึงถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่ตางกัน  โดยวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งจะเปนเสมือนตัวกรอง  ขัดขวางความ
เขาใจในบางสิ่งบางอยางระหวางสภาพแวดลอมนั้นๆ ตอผูคนตางถิ่นตางสังคม  ดังนั้นผูคนที่มีสังคมและมี
วัฒนธรรมตางกันยอมจะมีพฤติกรรมแตกตางกันดวย (Gulick 1963)  แมแตคนไทยซึ่งมีรูปแบบสังคมและ
วัฒนธรรมเดียวกันก็ยังมีขอแตกตางของรายละเอียดแตละทองถิ่น  ซึ่งจากหลักการดังกลาวสนับสนุนใน
แนวความคิดของงานวิจัยที่วากลุมประชากรในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพมหานคร) ยอมมีพฤติกรรมและการรับรูตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่แตกตางจากคนในตางจังหวัดหรือทองถิ่นอื่น  ทั้งนี้การศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของ
พื้นฐานดานประสบการณของแตละบุคคล  ผูที่ไดรับการศึกษาดานการออกแบบก็จะมีพื้นฐานทางสังคม  และ
ความรูสึกรับรูสภาพแวดลอมตางจากผูที่ไมมีประสบการณหรือความรูดานการออกแบบ  สถาปนิกและนัก
ออกแบบใชเวลาในการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมกายภาพมากกวาบุคคลทั่วไป  ยอมทําให
เกิดประสบการณและความรูสึกรับรูกับสภาพแวดลอมที่รวดเร็วและลึกซึ้งกวาบุคคลทั่วไป (Devlin and Nasar 
1989)  ดังนั้นในกลุมคนที่มีความตางกันของวัฒนธรรมและการศึกษา ยอมมีแนวโนมการรับรูและความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมกายภาพที่แตกตางกัน  จึงทําใหแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของกลุมคนในแตละทองถิ่นตางกันออกไปดวย 

การออกแบบและวางผังชุมชนเมืองเปนสาขาวิชาที่มีสาระและความมุงหมายเพื่อสรางสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่ดี  มีความเหมาะสม  และตอบสนองความตองการของประชาชนสวนรวมในสังคม  การออกแบบ
และวางผังชุมชนเมืองจําเปนตองใชขอมูลที่สําคัญและมีความสัมพันธกันระหวางขอมูลทางกายภาพของพื้นที่  
ขอมูลของผูใชงานพื้นที่  และขอมูลที่เกิดจากความสัมพันธระหวางขอมูลสองกลุมขางตน  คือ  พฤติกรรมของคน
ภายในสภาพแวดลอม  ขอมูลทั้งสามกลุมลวนเปนขอมูลที่มีความสําคัญและตางมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน
อยางใกลชิด  ดังนั้นในการออกแบบจึงไมสามารถจะละทิ้งองคประกอบทางขอมูลเหลานี้ได 

การศึกษาวิจัยในเรื่องของความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมและพฤติกรรมมนุษย  เพื่อนําไปใชใน
การออกแบบและวางแผนมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายองคประกอบ องคประกอบที่นาสนใจอยางยิ่ง
ประการหนึ่ง  ไดแก  “การรับรูและความพึงพอใจของคนในสภาพแวดลอมทางกายภาพ”  ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ได
มุงประเด็นไปที่   การศึกษาเรื่องการรับรูและความพึงพอใจของคนตอความรูสึกปดลอมหรือระดับการปดลอม  
ในสภาพแวดลอมกายภาพ   โดยสภาพแวดลอมที่ไดนํามาศึกษามีลักษณะเปนพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม  มีลักษณะเปนพื้นที่เปดโลงสาธารณะรูปแบบลานโลงที่มีการปดลอมโดยสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  เชน  อาคาร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     3 
 
บานเรือน  กําแพง  ฯลฯ  หรือปดลอมโดยสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เชน  พืชพรรณไม  เนินดิน  แนวหิน  เปนตน  
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองกิจกรรมตามวัตถุประสงค   และความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ของประชาชนในชุมชนเมือง  และพื้นที่วางดังกลาวไมถูกปกคลุมโดยสิ่งกอสรางใดใด 

 

 
ภาพที่ 1  แสดงลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปดโลงสาธารณะในยุโรป 

ที่มา : http://images.google.co.th/images?q=plaza&svnum 
 

จากประวัติศาสตรตะวันตกพื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอเมือง และมี
ความหลากหลายของกิจกรรม โดยพื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองที่มีความโดดเดนที่สุด คือพื้นที่เปดโลง
สาธารณะในรูปแบบ Square หรือ Plaza ในยุคกลาง  ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปนหัวใจของแตละเมืองในยุคนั้น  
เปนพื้นที่ที่ชาวเมืองจะมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็น  ประกอบกิจกรรมการเมือง  กิจกรรมทาง
การทหารการปกครอง  กิจกรรมการเฉลิมฉลอง  พิธีกรรมทางศาสนา  กิจกรรมการคาแลกเปลี่ยนสิ่งของ  และ
สรางความสวยงามเสริมความเดนสงาใหกับสถานที่สําคัญของเมือง  โดยรูปแบบของพื้นที่เปดโลงสาธารณะเมือง
รูปแบบ Plaza ในปจจุบันยังคงแนวความคิดเดิมในการเปนพื้นที่เพื่อการชุมนุมคน  ส่ิงที่เปล่ียนไปคือการลด
บทบาทลงไปในดานการเปนพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  และกิจกรรมทางศาสนาของ
เมือง (Marcus and Francis 1998 : 1-4)  ทั้งนี้พื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองในปจจุบันมีหลายรูปแบบและมี
ลักษณะกิจกรรมในพื้นที่ที่จําเพาะมากขึ้น  ซึ่งความแตกตางเกิดจากตําแหนงที่ตั้ง  ขนาด  รูปแบบ  ความตั้งใจ
ของผูออกแบบ  และความเหมาะสมของวิถีชีวิต  นอกจากนี้ในวิถีชีวิตของคนในแตละชวงเวลาก็ยังทําใหเกิด
รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองที่แตกตางกันออกไปอีกดวย   

ถึงแมวาในสังคมหรือรูปแบบวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณจะไมพบการใชประโยชนที่ดินในลักษณะพื้นที่
เปดโลงสาธารณะ   เพื่อจัดกิจกรรมหรือการพบปะกันของชุมชนที่เดนชัดอยางในรูปแบบดังกลาว  แตทวาความ
เจริญที่เขามาสูสังคมไทยนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5  ไดทําใหรูปแบบกายภาพของเมือง  รูปแบบวัฒนธรรม   และ
วิถีชีวิตของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามทิศทางอารยธรรมของประเทศตะวันตก  จนถึงปจจุบันนี้เรา
ไมอาจปฏิเสธไดเลยวา  รูปแบบการดํารงชีวิตของชุมชนเมืองมีความสัมพันธอยางยิ่งกับพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่
มีการปดลอม  ซึ่งพบไดทั่วไปบริเวณศูนยกลางเมือง  ยานธุรกิจ  ยานสํานักงาน  และจุดเปลี่ยนระบบคมนาคม
ตางๆ 
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ภาพที่ 2  แสดงพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Plaza) ในยุคกลางของอิตาลี 
ที่มา : www.cs.unc.edu/.../music/institutions/ images/sanmarcoBW.jpg 

 
ในปจจุบันวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงผานวิวัฒนาการทางสังคม  และสงผลใหลักษณะกายภาพและรูปแบบ

การใชสอยพื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลงแตกตางไปบางจากอดีต  โดยไดมีการศึกษาจําแนกประเภทของพื้นที่
เปดโลงสาธารณะภายในเมือง  ทําการศึกษาวิจัยโดย Clare Cooper Marcus  และ Carolyn Francis และได
ตีพิมพในหนังสือ  People Places : Design Guidelines for Urban Open Space (1990)  จากการศึกษาไดจัด
ประเภทของพื้นที่เปดโลงสาธารณะในเมืองออกเปน 5 ประเภท (Marcus and Francis 1990)  คือ 

1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะขางทางสัญจร (The Street Plaza) 
2. พื้นที่เปดโลงหนาอาคารทางธุรกิจ (The Corporate Foyer) 
3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะในลักษณะพื้นที่สีเขียว (The Urban Oasis) 
4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปล่ียนการคมนาคมสาธารณะ (The Transit Foyer) 
5. พื้นที่เปดโลงสาธารณะขนาดใหญอันเปนสัญลักษณของเมือง (The Grand Public Place) 

 จากหลักการขางตนพื้นที่เปดโลงสาธารณะแตละประเภทตางมีลักษณะเฉพาะที่ตางกันออกไป   ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชหลักการแบงประเภทพื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองดังกลาวในการแบงลักษณะพื้นที่
เปดโลงสาธารณะในกรุงเทพมหานคร  โดยเลือกพื้นที่เปดโลงหนาอาคารหรือสถานที่สําคัญ (The Corporate 
Foyer)  พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนการคมนาคมสาธารณะ (The Transit Foyer)  พื้นที่เปดโลง
สาธารณะอันเปนสัญลักษณของเมือง (The Grand Public Place)  ซึ่งเปนรูปแบบที่พบไดในชุมชนเมืองของไทย  
เพื่อนํามาใชในการศึกษาและทําการทดลองในงานวิจัยชิ้นนี้  

จากองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Marcus  1990) และจาก
การศึกษาของ Pushkarev  และ Zupan (1975)  ปจจัยสําคัญที่ทําใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีคุณภาพคือ  การ
ใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space) และเปนส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Urban Space)  โดยในพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีรูปแบบการใชงานและการประกอบ
กิจกรรมตางๆ ของประชาชนมากมายหลากหลาย  จนยากที่จะสามารถจําแนกประเภทการใชงานและกิจกรรมใน
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พื้นที่ได  ซึ่ง Pushkarev  และ Zupan ไดทําการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่เปด
โลงสาธารณะยานใจกลางเมือง  โดยไดเลือก Manhattan Plaza เปนพื้นที่ศึกษา  และในงานวิจัยของพวกเขาได
จัดแบงรูปแบบพฤติกรรมการใชงานและการเกิดกิจกรรมในพื้นที่ไดเปน 2 รูปแบบ  คือ  1. เดินผานพื้นที่ 
(Passers-Through) บุคคลใชงานพื้นที่ในลักษณะเปนทางเดินเทาหรือทางลัดสูอีกสถานที่หนึ่ง  โดยไมเสียเวลา
หยุดทํากิจกรรมใดใดในพื้นที่  และ 2. ใชเวลาอยางไมรีบรอนในพื้นที่ (Lingerer) บุคคลหยุดทํากิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งหรือเดินเออระเหยชมวิวทิวทัศนในพื้นที่อยางไมรีบรอน  ดังนั้นเมื่อนําหลักการแบงกิจกรรมในพื้นที่เปด
โลงสาธารณะในการศึกษาของ Pushkarev  และ Zupan มาวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการออกเก็บขอมูล
ภาคสนามในพื้นที่เปดโลงสาธารณะในพื้นที่ศึกษา  จึงสามารถแบงรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่
ออกเปน 3 รูปแบบ  คือ 1. ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ (Non-Activity)  2. เกิดกิจกรรมลักษณะเดิน
ผานพื้นที่ (Passers-Through)  และ 3. มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers)  เพื่อ
นําไปใชในการกําหนดแนวความคิด  แนวทางการศึกษา  และสรางภาพจําลองสําหรับการทดลองในงานวิจัย 

การศึกษาการรับรูและความพึงพอใจของคนในสภาพแวดลอมกายภาพเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน
ขึ้น  ในงานวิจัยนี้ไดใชทฤษฎีและแนวความคิดจากสาขาวิชาจิตวิทยาเขามาชวยอธิบายกระบวนการการเกิด
พฤติกรรม  และอิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพ  โดยไดใชทฤษฎีของกลุมนักจิตวิทยาเกสตัลต 
(Gestalt Phychologists)  เพื่อใชอธิบายปรากฏการณ  ตั้งสมมุติฐาน  และชวยในการกําหนดตัวแปรในการวิจัย 

โดยทฤษฎีเกสตัลตไดอธิบายการเกิดกระบวนการทางพฤติกรรมออกไดเปน  3  กระบวนการยอย  คือ 
1. การรับรู (Perception)  2. กระบวนการรู/ กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process)  และ 3. การเกิด
พฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior)  ซึ่งทฤษฎีเกสตัลทไดใหความสนใจกระบวนการรับรูและ
กระบวนการรูอันเปนกระบวนการภายใน  ใหความสนใจสภาวะแวดลอมของสภาพการณและความสัมพันธซึ่งกัน
และกันระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  2541 : 39) 

การศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมในปจจุบัน  ไดยึดหลักการของกระบวนการทางขาวสาร  เชนเดียวกับ
การศึกษาการรับรูวัตถุ  จุดเนนของการศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมอยูที่วามนุษยเปนสวนหนึ่งของ
สภาพแวดลอมในฐานะที่เปนผูรวม  และการรับรูสภาพแวดลอมนั้นยอมไดรับอิทธิพลของบุคคลที่รับรูดวย  การ
รับรูจึงไมไดเปนผลที่เกิดโดยตรงจากคุณสมบัติของสภาพแวดลอมแตอยางเดียว  แตยังเกิดจากความตองการ
หรือเปาหมายในปจจุบันหรืออนาคตของบุคคล  และรวมถึงประสบการณในอดีต  กระบวนการทางจิตได
แปรเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายนอกเปน “สภาพแวดลอมภายในจิต”  ดังนั้นกระบวนการรูจึงเปนกระบวนการที่มี
ความสําคัญและอาจถือไดวาการรับรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรู  ดังนั้นอิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอม
กายภาพจึงสามารถสรุปได 3 ประการ  คือ  1. สภาพแวดลอมกายภาพที่บุคคลรับรู  2. ประสบการณในอดีตของ
บุคคลที่รับรูสภาพแวดลอม  และ 3. ความตองการ  ความจําเปน หรือเปาหมายในปจจุบันหรืออนาคต (วิมลสิทธิ์ 
หรยางกูร 2541 : 39 - 63) 

ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม  ที่ตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น” เปนการศึกษาที่เกี่ยวกับการรับรูของคนใน
สภาพแวดลอมกายภาพ  โดยในการศึกษาจะมุงประเด็นไปที่การรับรูทางทัศนาการ  เพื่อจะสามารถอธิบายการ
รับรูของคนในสภาพแวดลอมกายภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูทางสายตา  
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โดยการใชทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ (Visual Perception Theory) เสียกอน  แมวาในชีวิตประจําวันจะ
เกี่ยวของกับการรับรูทางดานอื่นๆ ดวย  แตการรับรูทางสายตาถือวามีความสําคัญและมีบทบาทมากที่สุดตอการ
เกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม  โดยทฤษฎีนี้ไดอธิบายหลักเบื้องตนในการรับรูทางทัศนาการที่เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมมีประเด็นสําคัญ  คือ  1. การจัดระเบียบในการรับรู (Organization in Perception)  2. การรับรู
ความลึก (Depth Perception)  3. ความคงที่ของการรับรู (Perceptual Constancy)  และ 4. มายาทาง
ทัศนาการ (Visual Illusion)  ซึ่งหลักการเหลานี้ลวนเปนหลักพื้นฐานสําคัญที่ถูกนํามาใชในการสรางงานศิลปะ  
การออกแบบสถาปตยกรรม  และในสาขาการออกแบบอื่นๆ (Bloomer 1976) 

โดยทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการไดอธิบายถึงคุณคาสําคัญประการหนึ่งของงานสถาปตยกรรม  คือ 
การแสดงออกทางรูปทรง  เพราะเหตุวารูปทรงมักเกิดจากองคประกอบมากมายหลายองคประกอบมารวมกัน  
ดังนั้นลักษณะของรูปทรงที่รับรู  จึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการแสดงออกทางรูปทรง  จากหลักการรับรูที่วา  
“บุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิงตางๆ ในลักษณะที่สมบูรณ  โดยการปด (Closure) หรือการประสานใหเกิดความ
สมบูรณ” (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  2541) เปนการสอดคลองกับหลักมูลฐานของการออกแบบที่เนนการแสดงออก
ทางรูปทรงในประเด็นที่วา  รูปทรงควรมีลักษณะที่งายและชัดเจนประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่ง  รูปทรงควรมี
ลักษณะที่ปดลอม(Enclosure)  ซ่ึงมักเกิดจากลักษณะรูปทรงที่เวาเขา  จึงไมนาเปนการแปลกที่งาน
สถาปตยกรรมมักมีรูปทรงที่ชัดเจนในลักษณะสมมาตร (Symetrical) หรือเกือบสมมาตรซึ่งเปนลักษณะที่เนน
ความสมบูรณ  นอกจากนี้งานสถาปตยกรรมที่ดีและดึงดูดความสนใจไดมาก  มักมีรูปทรงปดลอมและเวาเขา  
ดังเชนรูปทรงที่รับรูโดยบุคคลที่อยูภายในลานโลงที่ถูกลอมรอบดวยอาคาร  เรามักพบงานสถาปตยกรรมประเภท
ลานโลงสาธารณะในลักษณะถูกปดลอมดวยอาคารปรากฏอยูทั่วโลก  ไมวาจะเปนบานหรือวัง  เชน  ในประเทศ
จีน  ในประเทศอียิปตสมัยโบราณ  ในสถานที่แบบจัตุรัสที่เรียกวา Piazza หรือ Plaza ที่ปรากฏอยูทั่วไปในเมือง
สําคัญของประเทศอิตาลี  หรือในสถานที่ทํานองเดียวกันตามเมืองโบราณที่สําคัญในยุโรป   ที่พื้นที่สาธารณะและ
อาคารที่ลอมรอบมีการปดลอมที่เกิดรูปทรงของที่วาง (Space) ของเมืองหรือพื้นที่วางระหวางอาคารที่ชัดเจนและ
งายตอการรับรูของประชาชนทั่วไป   ซึ่งมีลักษณะปดลอมที่สอดคลองกับหลักมูลฐานของการรับรู   โดยจัตุรัส 
San Marco ในเวนิส (Piazza San Marco, Venice) และลานโลงรูปไขหนาวิหาร St. Peter ในกรุงโรม (Piazza 
San Petro, Rome) (ภาพที่ 3)  นับเปนตัวอยางที่ดีของสภาพแวดลอมที่มีลักษณะปดลอม  ซึ่งทําใหที่วางของ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองมีคุณภาพทั้งดานกายภาพและการใชงาน 
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ภาพที่ 3  แสดงมุมมองเขาสูทาวเวอรของจัตุรัส San Marco ในเวนิส (Piazza San Marco, Venice) และลานโลง

รูปไขของวิหาร St. Peter ในกรุงโรม (Piazza San Petro, Rome) 
ที่มา : www.stensland.net/images/europe/ venice/venice_san_marco และ www.metmuseum.org/toah/ 

hd/pope/hd_pope.htm ตามลําดับ 
 

เมื่อนําทฤษฎีกลุมนักจิตวิทยาเกสตัลตในกระบวนการรับรูและการรับรูทางทัศนาการของมนุษย มา
วิเคราะหรวมกับทฤษฎีจินตภาพของเมืองของ Kevin Lynch (1960)  เพื่อใหเห็นความสําคัญของการปดลอม 
(Enclosure)  โดยจิตวิทยาเกสตัลตมีหลักการเบื้องตนทางทฤษฎี คือ บุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิงตางๆ ในภาวะที่
งายและลดความซับซอนลง  การรับรูถึงโครงรูปที่สมบูรณโดยการปด  หรือประสานใหเกิดความสมบูรณ  และมี
แนวโนมการเห็นความแตกตางระหวางภาพและพื้น (Figure and Ground)  และทฤษฎีจินตภาพของเมืองที่วา  
สภาพแวดลอมในเมืองที่มีความเปนระเบียบ  มีโครงสรางที่ชัดเจน  และมีเอกลักษณยอมเปนเมืองที่ผูคนนิยม
ชมชอบมากกวาเมืองที่ไรระเบียบ  ขาดเอกลักษณ  สถานที่หรือสภาพแวดลอมที่งายตอการรับรูและจดจํา  นํามา
ซึ่งความคุนเคย  ความอบอุนและความมั่นใจ  และทําใหเกิดความประทับใจ (Lynch 1960)  

ดังนั้นพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับการปดลอมและมีรูปรางที่เหมาะสม  ยอมทําให
เกิดที่วาง (Space) ที่มีคุณภาพมีความชัดเจนของรูปทรงและขอบเขตพื้นที่  รวมทั้งมีความสัมพันธกับขนาดของ
มนุษย (Human Scale) คุณสมบัติเหลานี้ทําใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีโครงสรางที่ชัดเจน มีเอกลักษณ และงาย
ตอการรับรูรูปทรงและอาณาเขตของที่วาง  ทําใหผูใชงานหรือคนในเมืองงายตอการจดจํา  นํามาซึ่งความอบอุน  
ความมั่นใจ  และความประทับใจ  ดึงดูดใหเกิดการเขามาใชงานพื้นที่นั้น  และในการศึกษาเรื่องการออกแบบที่
ตอบสนองพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย (Basic Human Needs) ของ John Lang (1994)  ไดกลาวถึง  
คุณสมบัติอีกดานหนึ่งของการปดลอมในแงที่วา  พื้นที่เปดโลงหากมีระดับการปดลอมที่เหมาะสมจะทําให
ผูใชงานเกิดความรูสึกที่อบอุนและปลอดภัย  และทําใหเกิดอาณาเขตเฉพาะที่เหมาะกับกิจกรรมการรวมกลุม  
รวมทั้งความสําคัญของการปดลอมเพื่อเนนเสนทางและสถานที่สําคัญสรางความภูมิใจใหแกชาวเมือง 
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จากการศึกษาของมณเฑียร อัตถจรรยา (2543) เรื่องแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมที่วางใน
ชุมชนเพื่อใหเกิดการรวมกลุมของผูอยูอาศัย : กรณีศึกษาคอนโดมีเนียมราคาประหยัด  พบวา  พฤติกรรมการรวม
กลุมภายในพื้นที่วางที่มีการปดลอมของอาคารหรือองคประกอบอื่นๆ 3 ดาน (U-shape) มีความแตกตางกับ  
พฤติกรรมการรวมกลุมภายในพื้นที่วางที่มีการปดลอมของอาคารหรือองคประกอบอื่นๆ ไมเทากับ 3 ดาน  โดย
การมีจํานวนดานของสิ่งปดลอมพื้นที่วางเทากับ 3 ดาน  จะเอื้อใหมีพฤติกรรมการรวมกลุมของคนบนพื้นที่วาง
มากกวาการมีจํานวนดานของสิ่งปดลอมไมเทากับ 3 ดาน  
 

จากที่ ไดกลาวมาแลวขางตน  การปดลอม 
(Enclosure) เปนปจจัยพื้นฐานหนึ่งซึ่งทําใหพื้นที่เปดโลง
สาธารณะมีคุณภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ้น  โดยไดมี
ก า รศึ กษาและ ร วบ ร วมทฤษฎี   ห ลักกา ร   และ
แนวความคิดที่ เกี่ยวของกับการออกแบบชุมชนเมือง 
(Urban Design) โดย Kevin Lynch ในหนังสือ Site 
Planning. First and Second Edition. (1962-1972) 
และ จากการศึกษาของ Paul D. Spreiregen   จาก
หนังสือ Urban Design: The Architecture of Towns 
and Cities, (1964) ไดมีการศึกษาถึงอัตราสวนของการ
ป ดล อม โดยขนาดของพื้ นที่ เ ป ด โล ง สาธา รณะมี
ความสัมพันธกับขนาดของอาคารที่ตั้งอยูโดยรอบหรือ
ตั้ งอยู ใกล เคียง   โดยควรมีอัตราสวนที่พอเหมาะมี
ความสัมพันธกัน  แมในบางครั้งอาจจะไมไดคํานึงหรือ
ตอบสนองตอประโยชนใชสอยทางกายภาพก็ตาม  แต
ขนาดจะถูกกําหนดโดยมุมมองและอัตราสวนที่พอเหมาะ

ระหวางความสูงของอาคารหรือส่ิงที่ปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู  เชน  ความสูงของอาคารตอระยะหางที่
ผูสังเกตยืน เปน 1ตอ1  จะทําใหเรามองเห็นยอดตึกเปนมุม 45o เราจะรูสึกปดลอมมาก  เพราะตามปกติสายตา
ของเราทํามุมตอนบนเพียง 30oเทานั้น  ถาความสูงของอาคารเทากับครึ่งหนึ่งของระยะที่เรายืนหางจากอาคารนั้น
หรืออัตราสวน 1ตอ2  มุมที่เกิดขึ้น ประมาณ 30o ซึ่งเทากับมุมของสายตาพอดี  จะใหความรูสึกปดลอมเพียงครึ่ง
เดียว  ถาความสูงของอาคารลดลงมาเปน 1ตอ3  มุมที่เรายืนมองยอดอาคารจะเหลือเพียง 18o ระยะนี้เราจะ
มองเห็นวัตถุนอกพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ศึกษาไดชัดเทาๆ กับเห็นพื้นที่เอง  ถาอาคารต่ําลงมาอีกจนเหลือ 1ตอ4  
มุมมองจะเหลือ 14o จะไมรูสึกถูกปดลอมอีกตอไป  โดยอาคารที่ปดลอมจะทําหนาที่เปนเพียงเสนขอบของที่วาง  
ซึ่งไดสูญเสียความรูสึกปดลอมในดานที่วางไป  เมืองในสมัยเรอนาซองไดนําเอาสัดสวนเหลานี้ไปใชในการ
ออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Plaza)  โดยนิยมใชสัดสวนในการปดลอมไมเกิน 1ตอ3  ซึ่งจะทําใหอาคารไม
มองดูเตี้ยเกินไป โดยพยายามทํารูปดานของอาคาร  ซึ่งเปนตัวกําหนดที่วางใหแนนทึบไมมีชองทางมากเกินไป
เพราะจะทําใหระดับการปดลอมหายไป 

ภาพที่ 4  หลักการสายตากับความรูสึกปดลอม   
ที่มา : Paul D. Spreiregen. Urban Design : 
The Architecture of Towns and Cities 1964 
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จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ส่ิงที่นาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่งคือมุมมองของผูสังเกตที่เกิดขึ้นในแตละ
ตําแหนง  ซึ่งเปนปจจัยหลักที่สรางความรูสึกปดลอมของพื้นที่  จากที่ทราบกันแลววาอัตราสวนการปดลอมเกิด
จากอัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะที่ผูสังเกตยืนหางจากสิ่งปดลอม  และในแตละอัตราสวน
จะสรางความรูสึกแกผูสังเกตในเรื่องระดับของการปดลอมที่แตกตางกันออกไป  แตในการศึกษาถึงการรับรูถึง
ระดับการปดลอมยังคงเปนการศึกษาที่เกิดจากขนาดสรีระของคน  พื้นฐานทางดานความคิดและรูปแบบ
วัฒนธรรมของตะวันตก  ซึ่งในความแตกตางกันของวัฒนธรรมและความเชื่อยอมทําใหเปนไปไดวา  “คนในแตละ
ทองถิ่นยอมมีการรับรู  ระดับความพึงพอใจ  และพฤติกรรมในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไป”  ดังนั้น
การศึกษาถึงการรับรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับระดับการปดลอมของสิ่งปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  หาก
ไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยในสวนของการรับรูของผูคนในเมืองอยางเหมาะสมกับรูปแบบวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตในแตละทองถิ่นจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยในการกําหนดทิศทาง  และแนวทางการออกแบบพื้นที่เปด
โลงสาธารณะที่มีการปดลอมอยางมีคุณภาพ 

ดังนั้นความมุงหมายหลักในการวิจัยนี้คือ  เพื่อคนควาและทําการศึกษาใหไดความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธของขอมูลทั้งสามกลุมนั้นก็คือ  1. ขอมูลทางกายภาพพื้นที่ 2. ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูใช
ประโยชนพื้นที่  และ 3. ขอมูลของพฤติกรรมภายในสภาพแวดลอมของผูใชประโยชนพื้นที่  โดยสามารถอธิบาย
ลักษณะของขอมูลในแตละกลุมไดดังนี ้

กลุมที่ 1. ขอมูลทางกายภาพพื้นที่    
ในงานวิจัยขอมูลในสวนนี้  เปนขอมูลดานรูปแบบและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  

หรือลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะของพื้นที่นั้น  เชน  ขนาดพื้นที่  รูปรางพื้นที่  การใชวัสดุ  สี  รูปแบบอาคาร
รอบพื้นที่  ลักษณะรูปทรงและความชันของพื้นที่  การจัดสวนปลูกตนไม  ประติมากรรม  และองคประกอบอื่นๆ  
ทั้งนี้ในการวิจัยเนนขอมูลดานขนาดและรูปรางของพื้นที่  รูปแบบของอาคารที่ลอมรอบพื้นที่  ซึ่งสรางใหเกิด
เอกลักษณของพื้นที่เปดโลงสาธารณะนั้นๆ 

กลุมที่ 2. ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูใชประโยชนพ้ืนที่   
ขอมูลในสวนนี้เปนคุณสมบัติภายในของบุคคล  เปนลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลนั้นๆ  โดย

ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาคุณสมบัติดานประสบการณสวนบุคคลกับการรับรูและความพึงพอใจ  โดยตามทฤษฎี
ของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต (Gestalt Phychologists) ประสบการณของบุคคลเปนปจจัยหลักประการหนึ่งที่สงผล
ตอการตีความหมายในกระบวนการรับรูของบุคคล 

กลุมที่ 3. ขอมูลของพฤติกรรมภายในสภาพแวดลอมของผูใชประโยชนพ้ืนที่   
ในงานวิจัยขอมูลสวนนี้  เปนรูปแบบของพฤติกรรมในการตอบสนองเมื่อบุคคลไดรับรูส่ิงใดส่ิงหนึ่งและ

ไดทําการตีความหมายสิ่งนั้น  โดยรูปแบบการตอบสนองนั้นอาจจะเปนการแสดงออกทางอากัปกริยาทาทาง  สี
หนา  หรือเปนการตอบสนองภายใน  ความนึกคิด  อารมณ  ความพึงพอใจ  เกลียด  และความรูสึกตางๆ  ตาม
ทัศนคติของแตละบุคคล   ซึ่งในการวิจัยมุงประเด็นศึกษาที่การตอบสนองการรับรูพื้นที่ในดานความพึงพอใจ  
และการรับรูถึงระดับการปดลอมของพื้นที่ 

การศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องทั้งสามอยางเจาะลึก  จะเปนสวนชวยอยางยิ่งในการพัฒนา
แนวทางการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองใหเกิดความพึงพอใจ  ตอบสนองพฤติกรรม  และสอดคลองกับ
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วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกันในแตละภาคของประเทศไทย  ทั้งนี้ในการเลือก
พื้นที่ศึกษา  ดวยลักษณะสภาพแวดลอมกายภาพที่เปนชุมชนเมืองอยางชัดเจน  และขอจํากัดทางดาน
งบประมาณ   รวมทั้งระยะเวลาในการศึกษาวิจัย   การวิจัยนี้จึงไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู ใน
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5  แสดงรูปแบบกายภาพและกิจกรรมที่เกิดภายในของพื้นที่สาธารณะประเภทลานโลง (Plaza) ที่อยูคูกับ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมตะวันตก 

 ที่มา : http://images.google.co.th/images?hl=th&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=piazza 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการทําวจิัย 
 

ความมุงหมายของการวิจัย   
เพื่อทําการศึกษาหาแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมที่มีคุณภาพ  และ

เหมาะสมกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น : พื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
1. เพื่อทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่   คุณสมบัติดาน

ประสบการณของผูใชพื้นที่  และความพึงพอใจของผูใชพื้นที่ตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ 

2. เพื่อทําการศึกษาถึงรูปแบบทางกายภาพ องคประกอบพื้นฐาน และลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมซึ่งเหมาะสมกับพฤติกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการรับรูและความพึงพอใจ
ของคนในทองถิ่น  ทั้งนี้พื้นที่ที่ศึกษาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อทําการศึกษาเรื่องอัตราสวนการปดลอม  หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะ
ที่ผูสังเกตยืนหางจากสิ่งปดลอม  ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ซึ่งเหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบ
พฤติกรรมและตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น 
 

ปญหานําการวิจัย 
 

1. ทฤษฎี  หรือหลักการของประเทศตะวันตกยังไมไดผานการพิสูจนวามีความเหมาะสมกับลักษณะ
พฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครจริงหรือไม 

 

2. ปจจุบันในการศึกษาดานการออกแบบชุมชนเมืองยังขาดผลการวิจัยที่จะชวยในการกําหนดแนวทาง
การออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของคนในกรุงเทพมหานคร   หรืออีกนัยหนึ่งคือไมมีผลการวิจัยที่แสดงวาแนวทางการออกแบบพื้นที่
ดังกลาวที่ใชอยูในปจจุบันสอดคลองกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในพื้นที่ศึกษาจริง
หรือไม 

 

3.   ประสบการณของบุคคลสงผลถึงการรับรูและความพึงพอใจตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ถูกปดลอม  
      หรือไม 
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โครงสรางพื้นฐานของตัวแปรที่กําหนดในงานวิจัย  การตั้งสมมุติฐาน  และกําหนดตัวแปรในการวิจัย   
อางอิงจากทฤษฎีเกสตัลต (Gestalt Theory)  ซึ่งสามารถแสดงเปนรูปภาพผังความสัมพันธไดดังภาพที่ 6 ซึ่งไดมี
การดัดแปลงปรับเปลี่ยนในบางเนื้อหา เพื่อความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวทาง และการ
ดําเนินการวิจัย 

 

 
ภาพที่ 6  แสดงตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพตามทฤษฎีเกสตัลต 

 

ผูใชพื้นที ่
คุณสมบัติสวนบุคคล 

ประสบการณ/ พฤติกรรมภายใน 

Physical Environment 
(ส่ิงเรา/แหลงขาวสาร) 

Function & Activities 
(พฤติกรรมภายนอก) 

เปาหมาย/ ความตองการ 
ในอนาคตหรือปจจุบัน 

การรับรู 
(Perception & Cognitive Process) 

ความพึงพอใจ 
(การรับรูขาวสาร) 

การเกดิพฤตกิรรมในสภาพแวดลอม 
Spatial Behavior 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 

คําถามในการวิจัย 
ในการวิจัยตองการที่จะทราบวา  ปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอระดับการปดลอม

ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  และคนในทองถิ่นซึ่งมีรูปแบบวัฒนธรรมลักษณะเดียวกันจะมีระดับการรับรู  และ
ความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับที่เทากันหรอืไม   

คําถามยอยในการวิจัย 
1. ปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของคนในสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง

สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  และความสัมพันธที่เกิดขึ้นมีลักษณะอยางไร 
2. คนในทองถิ่นมีระดับการรับรูถึงระดับการปดลอมที่อัตราสวนของการปดลอมเทากันกับหลักการจาก

ตางประเทศหรือไม   
2.1  คนจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ (Full Enclosure) ที่อัตราสวนการปดลอมเทาใด  
2.2  คนจะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม (Loss of Enclosure) ที่อัตราสวนการปดลอมเทาใด 
 

สมมุติฐานของการวิจัย  
มนุษยมีระดับการรับรูและความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มี

การปดลอมแตกตางกัน  โดยมีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอมและลักษณะคุณสมบัติ
ภายในของแตละบุคคล 

สมมุติฐานของการวิจัยที่ตองทําการพิสูจน 2 สมมุติฐาน  คือ 
สมมุติฐานที่ 1  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด

ลอมระดับตางๆ มีความสัมพันธกับ 1. อัตราสวนการปดลอม (อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับ
ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู)(Enclosed Ratio)  2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings 
around the Space)  3. ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space)  และ 
4. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences) 

สมมุติฐานที่ 2  สมมุติฐานในการวิจัยเรื่องการรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอม  
โดยแบงเปน 2 สมมุติฐานยอย 

สมมุติฐานที่ 2.1   ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของส่ิงปดลอมบนพ้ืนที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู
เทากับ 1ตอ1 (องศาการมอง 45 องศา) 

สมมุติฐานที่ 2.2    ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู
เทากับ 1ตอ3 (องศาการมอง 18 องศา)
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แสงสี 

การจัดระเบียบ
รูปทรง/ 

องคประกอบ 

สภาพภูมิ
ประเทศ 

การเสริมประโยชน& 
การประดับตกแตง 

ประโยชนใช
สอยของพื้นที ่

กายภาพวัตถุ 

Texture 

Color 

รูปทรง และ
ขนาด 

คุณสมบัติ  
สถานะของวัตถุ 

Street 
Furniture 

Plants 

Sign 

Public Art 
สังคม 

เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม 

ภาพที่ 7 ผังแสดงความสัมพันธของตัวแปรที่มีความสัมพันธกับงานวิจัย EXPERIENCE 

Perception 
การรับรูและความรูสึกพึงพอใจ 

Height of 
Frame 

Shape Size Floor  
Configuration 

Characteristics of 
Buildings Around Plaza 

ENCLOSURE 

AESTHETICS 

ACTIVITIES 
& 

FUNCTION 
การสนองพฤติกรรม 

วัตถุประสงค, เปาหมาย 
ความตองการหรือเปาหมายในปจจุบันและอนาคตสงผลตอความ

ใสใจและการใหคุณคา (ปริมาณการรับขาวสาร) 

ระดับความรู/ 
สายวิชา 

ลักษณะทางกายภาพของบุคคล 
- สัดสวน, สรีระ 
- ประสาทสัมผัส, สายตา, การรับรู 

ขอบเขตตัวแปรที่ใช
ในการวิจัย 14 
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ตัวแปรที่ใชทดสอบสมมุติฐาน 
 

 สมมุติฐานที่ 1  สมมุติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของคนกับสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน  และอาจเปนตัวเหตุหรือมี
ความสัมพันธสอดคลองกับตัวแปรอื่นๆ ที่ตามมา 

1. อัตราสวนการปดลอม (ความสูงของสิ่งปดลอม ตอ ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู) 
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
3. ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
4. ประสบการณสวนบุคคล 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ 
คือ  การรับรูและความพึงพอใจของผูมาใชพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  
 

 สมมุติฐานที่ 2  สมมุติฐานเกี่ยวกับการรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน  และอาจเปนตัวเหตุหรือมี

ความสัมพันธสอดคลองกับตัวแปรอื่นๆ ที่ตามมา 
1. อัตราสวนการปดลอม (อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู) 
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
3. ประสบการณสวนบุคคล 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ 
คือ  การรับรูของคนตอระดับการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ในงานวิจัยนี้จะแบงขอบเขตของการศึกษาออกเปน 2 ประเภท คือ ขอบเขตของการศึกษาดานเนื้อหา  
และขอบเขตของการศึกษาดานพื้นที่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้คือ 
 
ขอบเขตดานเนื้อหา  

1. ศึกษารวบรวมทฤษฎี  หลักการและแนวทางการออกแบบที่เกี่ยวของกับการกําหนดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม 

2. ศึกษาและทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจของคนเกี่ยวกับการปดลอม
ในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

3. ศึกษาพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในบริเวณศูนยกลางเมือง  ที่รองรับกิจกรรมของชุมชน
เมือง  และรองรับกิจกรรมทางสังคมตางๆ  อาทิเชน พื้นที่เปดโลงบริเวณที่วาการเขตหรือศูนย
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ราชการอื่นๆ  พื้นที่ เปดโลงบริเวณจุดเปล่ียนระบบการคมนาคม   และพื้นที่ เปดโลงบริเวณ
ศูนยการคาและสํานักงาน    

 
ขอบเขตดานพื้นที ่

ในงานวิจัยฉบับนี้ไดทําการศึกษาและเก็บขอมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เนื่องดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
1. มีความสะดวกในการทํางานศึกษาและวิจัย 
2. ขอจํากัดดานงบประมาณและระยะเวลาในการจัดทําวิทยานิพนธ 
3. พื้นที่ศึกษามีความหลากหลายของประชาชนซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของสังคมเมืองในประเทศ 

ไทยไดเปนอยางดี 
4. พื้นที่ศึกษามีลักษณะความเปนชุมชนเมืองในระดับสูงและมีพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  

ที่สามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับงานวิจัยนี้ได 
 

ขอตกลงเบื้องตนในการศกึษา 
 

1. การศึกษาวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษากลุมประชากรเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชวิธีการสุม
เลือกแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Quota Sampling) ดวยเงื่อนไขของตัวแปรดานคุณสมบัติภายในบุคคลในการ
เลือกกลุมตัวอยางเขารวมการทดลอง ตัวแปรดังกลาวคือประสบการณของบุคคลทางดานการออกแบบและ
สถานภาพปจจุบัน 

1.1  กลุมตัวอยางที่เขารวมในการทดลองไมคํานึงถึงเพศ  แตมีการควบคุมอายุของผูที่เขา
รวมการทดลอง  โดยกําหนดตองมีอายุเกิน 18 ปขึ้นไป  เพราะเปนชวงอายุของบุคคลในวัยอุดมศึกษา  ซึ่งไดเร่ิมมี
ประสบการณดานการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ เนื่องจากในการสุมกลุมตัวอยางใชคุณสมบัติของผูเขารวมการ
ทดลองในดานประสบการณดานการออกแบบเปนหลัก   

1.2 กลุมตัวอยางจะเลือกโดยพิจารณาจากกลุมบุคคลที่มีความแตกตางกันในระดับความรู
และความเกี่ยวโยงทางอาชีพในการออกแบบ  และกลุมบุคคลที่มีสถานภาพแตกตางกัน  โดยรูปแบบสถานภาพ
แบงออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมที่กําลังศึกษา  และกลุมที่จบการศึกษาหรือทํางานแลว 

2. ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  โดยมุงศึกษาในปจจัยทั้ง 
4 ตัว  คือ  1. อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอม (H) กับ
ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (D) หรืออัตราสวน H:D  2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings 
around the Space)  3. ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space)  และ      
4. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences)  โดยปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรขางตนจะไมคํานึงถึง
ในการศึกษาวิจัย 

3. การเลือกพื้นที่ที่จะทําการทดลองและทําการศึกษา  จะเลือกโดยพิจารณารูปแบบทางกายภาพของ
พื้นที่ที่เปนพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ซึ่งมีการเกิดกิจกรรมทางสังคมในหลายรูปแบบ  อาทิเชน  
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การคาขายแลกเปลี่ยน   ธุรกิจสํานักงาน   การเดินทางคมนาคมสัญจร   การติดตอราชการ   การพบปะพูดคุย          
กิจกรรมการเลนการแสดง  และอื่นๆ 

4. เนื่องจากรูปทรงของพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมมีหลากหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามกิจกรรม
การใชงานและรูปแบบของพื้นที่ตั้ง  แตเนื่องจากมีระยะเวลาที่จํากัดในการศึกษาและเพื่อความสะดวกในการวิจัย 
ในขั้นตอนการทดลองจะกําหนดรูปแบบพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมรูปตัวยู (U–shape)  เปนรูปแบบของพื้นที่
ในการทดลอง  เพราะเปนรูปแบบการปดลอมของพื้นที่สาธารณะที่พบไดบอยในชุมชนเมือง  มีการปดลอมที่
ชัดเจน มีความเหมาะสมในการใชศึกษาเรื่องอัตราสวนการปดลอมมาก และจากการศึกษาของมนเฑียร อัตถ
จรรยา (2543) พบวาพื้นที่วางที่มีการปดลอม 3 ดาน (U-shape) จะเอื้อใหเกิดพฤติกรรมการรวมกลุม และเกิด
กิจกรรมในพื้นที่วาง 

5. การวิจัยนี้มีการสุมตัวอยางจากประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดลองจะครอบคลุมเฉพาะ
พื้นที่ที่ทําการศึกษาเทานั้น 

 
นิยามศัพททีใ่ชในการวจิยั 

 
ที่วางเมือง (Open Space)    

 หมายถึง บริเวณที่ดินหรือพื้นน้ําซึ่งไมถูกปกคลุมดวยสิ่งกอสรางใดใด  มีลักษณะที่เปนธรรมชาติ  หรือ
ถูกจัดสรางขึ้น  ซึ่งแทรกตัวอยูระหวางอาคารสิ่งปลูกสรางทั่วไปในเมืองและโอบลอมรอบเมือง   

 
ที่วางเปดโลงสาธารณะของเมือง (Urban Space)   
  หมายถึง บริเวณที่วางที่อยูในชุมชนเมือง ซึ่งถูกกําหนดใหมีขึ้นตามหลักการออกแบบที่วาง (Space)  
ซึ่งจะประกอบดวยอาคารหรือตนไมที่ลอมรอบ  เพื่อคุณคาทางการใชงานในกิจกรรมตางๆ ตามวัตถุประสงค  
และผลในดานการมองเห็นของประชาชนทั่วไปในชุมชนเมือง โดยมีขอบเขตที่แนนอน (Formal) และตองไมถูกปก
คลุมดวยส่ิงกอสรางใดใด 
 
พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะที่ถูกปดลอม  
  หมายถึง  พื้นที่เปดโลงสาธารณะรูปแบบลานโลงที่มีการปดลอมโดยสถาปตยกรรมหรือพืชพรรณไม   
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองกิจกรรมตามวัตถุประสงคและความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ของประชาชนในชุมชนเมือง  และที่วาง (Space) ตองไมถูกปกคลุมดวยส่ิงกอสรางใดใด 
 
พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space)   
  หมายถึง  พื้นที่บริเวณที่บุคคลทั่วไปมีสิทธิสามารถเขาใชสอยไดอยางอิสระ  โดยอยูภายใตขอบเขต
กฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับทั่วไปของสังคม  หรือผานความเห็นชอบจากผูดูแลควบคุมพื้นที่นั้น 
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มุมมอง  
  หมายถึง  ลักษณะองศามุมมอง  และทิศทางการมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นจริง  โดยมีความสัมพันธกันกับ
ตําแหนงผูมองกับตําแหนงของวัตถุ  ในที่นี้ใหเปนมุมมองที่มองจากพื้นที่วางตรงเขาไปยังส่ิงปดลอม 
ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสราง   
  หมายถึง  สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น  เพื่อใชสอยในสังคม  เชน  อาคาร
บานเรือน, ถนน, สะพาน  และอื่นๆ  รวมไปถึงเครื่องหมายสัญลักษณและอุปกรณตางๆ  หรืออีกนัยหนึ่งอาจ
หมายถึง  ถาวรวัตถุรอบๆ ตัวที่มนุษยสรางขึ้นใหไดพบเห็นอยูเปนประจําในสังคม  หรือชุมชน 
 
การปดลอม (Enclosed)  
  หมายถึง  การจัดวางผังที่มีลักษณะการนําองคประกอบของสิ่งแวดลอมตางๆ มาปดลอมหรือสราง
ขอบเขตใหกับพื้นที่วาง  ซึ่งผูที่อยูภายในพื้นที่วางนั้นสามารถรับรูถึงการปดลอมที่เกิดขึ้น  ไมวาจะมากหรือนอยก็
ตาม 
 
อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) 
  หมายถึง  คาเปรียบเทียบที่แทนปริมาณการปดลอมในระดับตางๆ  โดยเปนอัตราสวนระหวางความสูง
ของอาคารหรือส่ิงปดลอม (Height) กับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (Distance) หรือ (H:D) 
 
กิจกรรมทางสังคม    
  หมายถึง  กิจกรรมที่มีผลมาจากการพบปะผูอื่นในที่สาธารณะ เชน การเลนกัน  การพบปะพูดคุย  การ
นั่งดู  การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาส่ิงของ  และรวมถึงการนั่งดู ฟง การสนทนาและการละเลนตางๆ 
 
ความพึงพอใจ    
  หมายถึง  ความสุขหรือความพึงพอใจที่ผูใชไดรับจากการใชที่วางนั้น  เชน  ทิวทัศนมุมมองที่สวยงาม  
ซึ่งบุคคลไดรับจากการเขาไปใชงานในพื้นที่นั้นๆ  ลักษณะที่จัดเปนปจจัยตอความพึงพอใจ  ไดแก  คุณภาพใน
การจัดเรียงทางกายภาพ (Qualities of Setting) ประสบการณในอดีตของบุคคล (A Person’s History of Past 
Experiences) และสภาพอารมณของบุคคล (The Person’s Internal State)  การจัดความพึงพอใจขึ้นอยูกับ
ระดับและรสนิยมของแตละบุคคล 
 
ความพอใจของผูใชพ้ืนที่เปดโลงสาธารณะที่ถูกปดลอม   
  หมายถึง  การแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีและทัศนคติดานบวกตอพื้นที่เปดโลงนั้นๆ ของบุคคล  โดยผาน
กระบวนการรับรูและอาศัยประสบการณสวนบุคคล  รวมทั้งอิทธิพลจากสภาพแวดลอมเปนสวนชวยใหเกิดการ
แสดงความคิดเห็นดังกลาว 
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การปดลอมสมบูรณ (Full Enclosure) 
 หมายถึง  ระดับการปดลอมที่สรางความรูสึกตัดขาดระหวางผูสังเกตที่อยูในพื้นที่กับสภาพแวดลอม
ภายนอกพื้นที่ที่ถูกลอม  ไมวาจะเปนในดานมุมมอง  หรือการเชื่อมตอสัญจร  โดยการปดลอมสมบูรณจะทําใหผู
ที่อยูในพื้นที่รูสึกถึงความชัดเจนของพื้นที่วาง (Space) รวมทั้งรูปทรงของพื้นที่  และเกิดความรูสึกใกลชิดอบอุน  
ปลอดภัย   ซึ่งหากเกินระดับการปดลอมที่สมบูรณนี้ไปแลวจะผูที่อยูภายในรูสึกถูกบีบและอึดอัด เปนสภาวะการ
ปดลอมที่มากเกินไป 
 
การสูญเสียการปดลอม (Loss of Enclosure) 
  หมายถึง  ระดับการปดลอมที่ผูที่อยูภายในพื้นที่นั้นสามารถสัมผัสรับรูทางสายตาถึงพื้นที่ภายนอกสิ่ง
ปดลอมไดมากกวาพื้นที่ภายใน  โดยจะรูสึกวาส่ิงปดลอมที่มีอยูเปนเสมือนขอบถนน  คันนา  คู  หรือเนินเตี้ยๆ 
หรือเสมือนไมมีส่ิงใดใดลอมรอบตัวไวเลย  และระดับการสูญเสียการปดลอมจะทําใหขอบเขตพื้นที่วาง (Space) 
ไมชัดเจนและเกิดรูปทรงของที่วางที่ไมเดนชัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยในเรื่องของความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมและพฤติกรรมมนุษยเพื่อใชในการ
ออกแบบและวางแผนเกี่ยวของกับหลายองคประกอบ  ส่ิงที่นาสนใจประการหนึ่ง  ไดแก  การรับรูและความพึง
พอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพ  โดยมีการศึกษาหลายโครงการที่จะชวยอธิบายกระบวนการการเกิด
พฤติกรรม  และอิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ในงานวิจัยนี้ไดใชทฤษฎีของกลุมจิตวิทยา
เกสตัลต (Gestalt Phychologists)  เพื่อใชอธิบายปรากฏการณและกําหนดตัวแปรในการวิจัย   

ในสวนของการศึกษาดานการออกแบบไดนําหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบกายภาพ
ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะเขามารวมในการวิเคราะหในหลายสวน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทําเครื่องมือการ
ทดลอง  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง  และนํามาใชรวมในการวิเคราะหเพื่อจัดทําแนวทางการ
ออกแบบ  ทั้งนี้ในการวิเคราะหจะใชหลักการและทฤษฎีในหลายสาขาวิชาเพื่อใหไดผลสรุปของงานวิจัยที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยไดมากที่สุด 

 
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในบทนี้ไดแบงเนื้อหาของทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเปน  3  สวนตามรูปแบบเนื้อหา  

คือ  สวนที่ 1 ความรูเบื้องตนของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  สวนที่ 2 จิตวิทยาการรับรู  และสวนที่ 3 หลักการและ
ทฤษฎีการออกแบบกายภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

 
สวนที่ 1  ความรูเบื้องตนของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ    
 สวนนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา  ลักษณะพื้นฐาน  ประเภท  และกิจกรรมประโยชนใชสอย  ของ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

ที่วางที่มีลักษณะลานโลง (Plaza หรือ Piazza) 
ที่วาง (Space) ที่เปนลานโลงนี้เปนที่ชุมนุมพบปะกันทางสังคมและยังมีหนาที่เปนตัวประสานอาคาร  

หรือกลุมอาคารของเมืองเขาดวยกัน  และเปนพื้นที่ที่ทําใหเมืองไมแลดูแนนอึดอัดจนเกินไป  ชวยใหเกิดการ
ถายเทอากาศและมีที่เปดโลงสําหรับรับแสงสวางมากขึ้น  ลานโลง  หรือในบางประเทศเรียกวา “จัตุรัส” มาจาก
คําศัพทในภาษาอังกฤษวา Square แตไมไดมีความหมายวาจะตองมีรูปรางบังคับเปนรูปส่ีเหลี่ยมจตุรัสเพียง
อยางเดียวและยังมีคําในภาษาอื่นๆ อีกที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน  เชน  Plaza หรือ Piazza มาจากภาษา
อิตาเลี่ยน, Place จากภาษาฝรั่งเศส  และ Platea มาจากภาษาลาติน   ซึ่งลวนมีความหมายเดียวกันคือบริเวณ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมือง  หรือถนนเสนทางสัญจรที่ถูกทําใหกวางขึ้น 

20 
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ลานโลงของเมืองนี้มีบทบาทสําคัญในระบบโครงสรางหลักของเมืองดวย  เพราะเปนสถานที่ซึ่ง
เปรียบเสมือนศูนยกลางของการดํารงชีวิต  ทั้งเปนจุดรวมชีวิตทางสังคมและมักจะเปนจุดรวมของเสนทาง
คมนาคมหลักๆ ของเมือง  ซึ่งลานโลงอาจตอบสนองประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียวหรือสามารถตอบสนอง
ประโยชนใชสอยทุกๆ อยางของเมือง  เปนทั้งที่พักผอนหยอนใจ  ที่ทํากิจกรรมทางสังคม  เปนศูนยรวมระบบการ
คมนาคมตางๆ  โดยลักษณะลานโลงดังกลาวนี้เกิดไดตั้งแตพื้นที่ขนาดใหญ  จนถึงพื้นที่ที่มีขนาดเล็กที่มีขนาด
จํากัด  เชน ลานหนาวัด  ลานหนามหาวิทยาลัย  เปนตน  ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 8  แสดงพื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะลานโลงของเมืองในยุคกลาง 

ที่มา : www.bauervenezia.com/ palazzo/packages.htm 
 

ลานโลงมักจะถูกวางตําแหนงใหมีความสัมพันธกับอาคารสาธารณะ  เชน  ศาลากลาง, โบสถ,  โรง
ละคร, พิพิธภัณฑ  หรือพระราชวัง  และลานโลงนี้เองทําใหอาคารสาธารณะเหลานี้มีระยะหางจากอาคารอื่นๆ 
โดยรอบมากขึ้น  ภายในลานนี้อาจปลอยใหโลงตลอดหรือจะประกอบดวยอนุสาวรียแทงเสาหิน (Obelisks) 
ประตชูัย (Triamphal Arches)  น้ําพุ  หรือรูปปนก็ได  โดยมักจะตั้งอยูตรงจุดศูนยกลางหรือในตําแหนงที่เดนชัด   
 

ประวัติความเปนมาของพื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลง (Plaza) 
วิวัฒนาการของพื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลงของเมือง(Plaza)  สามารถแยกพิจารณาไดจากปจจัย

หลักสําคัญ 2 ประการ  ไดแก 
1.  ปจจัยทางธรรมชาติหรือสภาพทางกายภาพ (Natural or Physical Determination)  ซึ่ง

ประกอบดวยปจจัยทางดานกายภาพ  3  ปจจัย  คือ 
1.1 สภาพอากาศและภูมิอากาศ   จะมีอิทธิพลมากที่สุดตอผูคนผูมาใชงานประกอบกิจกรรม

ในพื้นที่ลานโลงนั้นๆ  โดยจะมีผลตอรูปแบบของการใชชีวิตภายนอกอาคาร  และตอวิถีชีวิตทางสังคม  ตัวอยางที่
เห็นไดอยางเดนชัด  คือ  หากในเมืองมีอากาศที่อบอุนนาสบาย  ทองฟาแจมใส  ทําใหผูคนมีความสดชื่นมีความ
กระตือรือรน  เอื้ออํานวยใหเกิดกิจกรรมภายนอกอาคารไดมาก  ในทางกลับกันเมืองที่มีสภาพอากาศรอนจัดหรือ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกตลอดทั้งป  ยอมทําใหผูคนพอใจกับการใชชีวิตในอาคาร   นอกจากนั้นสภาพอากาศยังมี
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อิทธิพลตอสวนประกอบในพื้นที่สาธารณะนั้นดวย  เชน  น้ําพุ  หรือทางเดินที่มีสวนบังแดดบังฝน (Cover-way) 
ใหผูคนที่สัญจรไปมา 

1.2 ระดับความสูงต่ําและความลาดชันของพื้นที่  เมืองที่สรางบนภูเขาโดยเฉพาะเมืองในสมัย
ยุคกลางของยุโรป  จะมีผลทําใหลานโลงนั้นมีระดับหรือรูปแบบของที่วางในลานโลงบนพื้นที่แตกตางกัน  ซึ่ง
ความแตกตางกันในเรื่องระดับนี้มีอยู 2 แนวทาง  คือ  แนวทางแรก  การพยายามปรับการออกแบบตามสภาพ
พื้นที่เดิม  เชน  Agora ของเมืองกรีกจะยึดแนวทางการปรับตัวใหเปนไปตามรูปรางหรือสภาพที่ดินเดิม  จึงทําให
เกิดรูปรางของลานโลงที่ไมแนนอน  มีหลายรูปแบบ  สวนในแนวทางที่สอง  การพยายามปรับสภาพพื้นที่เดิม
เพื่อใหตอบสนองตามการออกแบบ  เชน  แนวคิดของชาวโรมันจะเปนไปในแนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
ทั้งนี้ยึดหลักการออกแบบพื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลงใหเปนรูปทรงสมดุล  เปนรูปทรงเรขาคณิต  เปนรูปทรง
ที่สงางาม  และความรูสึกถึงพิธีการและความศรัทธาในพระเจา 

1.3 สภาพพื้นที่  ชนิดของดิน  โครงสรางของดิน  จะมีอิทธิพลตอวัสดุกอสราง  การคํานึงถึง
วัสดุพื้นที่ใช กับการระบายน้ําของพื้นที่  และความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางตางๆ 
 2.  ปจจัยทางวัฒนธรรมหรือพฤติกรรม (Civilization or Behavioral Determination)  โดยประกอบดวย 
5 ปจจัยทางวัฒนธรรม  คือ 

2.1 สภาพเศรษฐกิจ  สาเหตุการรวมกลุมกันในบริเวณพื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลงเพื่อ
การคาเพื่อการตลาด  แลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา  ธุรกิจหรือผลผลิต  ประโยชนใชสอยในทางเศรษฐกิจนี้จะมีผลตอ
ขนาด  รูปราง  และตําแหนงที่ตั้งของบริเวณลานโลงอยางมาก 

2.2 สภาพทางการเมือง  บริเวณที่วางโลงถูกใชเพื่อการรวมกลุมกันในทางการเมือง  หรือ
การทหาร  โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย  ประชาชนมีการรวมกลุมกันในทางสังคมและ
การเมืองอยางมาก   ซึ่งมีการรวมกลุมกันแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองและเปนที่ชุมนุมของคน
จํานวนมาก  ดังนั้นขนาดและสัดสวนของพื้นที่เปดโลงสาธารณะมักจะแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญความสงางาม
และความเปนพิธีการ 

2.3 สภาพสังคม  เกิดการรวมกลุมกันของคนที่มีความสนใจ  มีความศรัทธาในสิ่งเดียวกัน  
เชน  ความสนใจในศิลปะ  วัฒนธรรม  การละคร  ดนตรี  การกีฬา  หรือการพักผอนหยอนใจ   ทั้งนี้อาจรวมถึง
การรวมตัวพบปะกันทางการเมืองและการศาสนา 

2.4 สภาพทางความเชื่อศาสนา  เกิดการรวมกลุมกันทางศาสนาเพื่อประกอบพิธีกรรม  การ
สวดมนต  การฟงเทศน  หรือการแหแหนการเตนรําตามพิธีทางศาสนา   พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่เกิดเนื่องจาก
อิทธิพลทางศาสนานี้  มักจะมีตําแหนงตามอาคารที่เปนวัด  โบสถ  วิหาร  บางครั้งลานโลงเปนเสมือนลาน
ทางเขาดานหนาอาคาร  เพื่อใหอาคารทางศาสนานั้นเดนสงางดงามขึ้น  ดูมีความสําคัญโดดเดนเหนือกวาอาคาร
อื่นโดยรอบ 

2.5 ความเปนมาทางประวัติศาสตร  การเกิดลานโลงเนื่องมาจากการพัฒนาปรับปรุงลานโลง
เดิมที่มีอยู  เชน  ลานโลงของเมืองในยุคกลาง  พัฒนาการมาจาก Forum ของชาวโรมันหรือบางครั้งเกิดจาก
อาคารที่มีความสําคัญเดิมเปนหลัก  เชน  ลานโลงที่มีปราสาทหรือโบสถวิหารที่สําคัญอันเปนศูนยกลางเดิมของ
เมือง 
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 ประโยชนใชสอยของลานโลง (Plaza) 
 ลักษณะประโยชนใชสอยของพื้นที่เปดโลงสาธารณะประเภทลานโลงสามารถสรุปและแบงออกได  
ดังนี้คือ 

1. เพื่อการคา  เปนสถานที่เพื่อการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  เพื่อธุรกิจซึ่งสวนใหญอยูในรูปของ
ตลาด  ซึ่งอาจจะมีเปนประจําทุกวันหรือเฉพาะในบางโอกาส  ลานโลงเพื่อการคานี้อาจมีมากกวาหนึ่งแหงภายใน
เมืองหนึ่ง  ในเมืองบางแหงอาจไมมีลานโลงเฉพาะเพื่อการคาขาย  แตใชถนนซึ่งกวางกวาจุดอื่นๆ  มาเปนบริเวณ
ตลาดแทน 

2. เพื่อกิจกรรมทางสังคม  เปนจุดที่มีการชุมนุมของคนจํานวนมากเพื่อกระทํากิจกรรมทางสังคม  
การเมือง  การทหาร  เปนสถานที่ที่คนมาประกอบกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 

3. เพื่อการนันทนาการ  ทั้งนี้เพื่อการพักผอนหยอนใจในรูปแบบสงบเงียบ  และแบบรื่นเริง  การเลน
กีฬา  บริเวณลานโลงนี้จะถูกใชเปนพื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองคลายสวนสาธารณะ 

4. เพื่อการคารวะศรัทธา  มักจะเปนลานโลงบริเวณทางเขาดานหนาหรือรอบๆ อาคารทางศาสนา  
เพื่อเสริมความสงางามของอาคารและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

5. เพื่อเนนใหเห็นความสําคัญ  หรือความเปนเอกลักษณของอาคารที่มีความสําคัญ  เชน  บริเวณพระ
ที่นั่งอนันตสมาคม  บริเวณหนาศาลากลาง  บริเวณอนุสาวรีย  เปนตน 

6. เพื่อผลทางดานการมองเห็น  ความตองการบริเวณพื้นที่เปดโลงสาธารณะโดยรอบอาคารสําคัญ  
หรือส่ิงที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของเมือง  เพื่อผลทางดานความงาม  และในบางครั้งยังเปนสถานที่เพื่อ
กระจายคนจํานวนมากออกจากอาคารกิจกรรมขนาดใหญ 

อยางไรก็ตาม  พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะลานโลง  เปนที่รวมของกิจกรรมของเมืองหลากหลาย
รูปแบบหรืออาจมีการรวมประโยชนใชสอยในหลายประเภทเขาไวดวยกัน  แตจะมีประโยชนใชสอยขอใดขอหนึ่งที่
กลาวไวแลวขางตนเปนกิจกรรมหรือประโยชนใชสอยหลักที่เดนชัดและเปนเอกลักษณของพื้นที่นั้น 
 
สวนที่ 2  จิตวิทยาการรับรู    
 หลักการและทฤษฎีในสวนนี้มุงประเด็นการศึกษาที่จิตวิทยาการรับรู  และกระบวนการรับรูและเรียนรู 
ของบุคคลในสภาพแวดลอมกายภาพของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต  โดยมีทฤษฎีทางจิตวิทยา 4 ทฤษฎี ที่ศึกษาใน
การวิจัย คือ 1.กระบวนการทางพฤติกรรม  2.ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ  3.มนุษยและการสัมผัส และ 4.
อิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพ 
 
ทฤษฎีของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต (Gestalt Phychologists) 
 หลักการที่สําคัญที่สุดของทฤษฎีเกสตัลต คือ การใหความสําคัญกับความเปนทั้งหมด  โดยมีคํากลาวที่
สําคัญ คือ “ทั้งหมดยอมมากกวาผลรวมของสวนประกอบ” (Whole is more than the sum of its Parts)  นั่นคือ 
จิตวิทยาเกสตัลตเนนการรับรูและใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมทั้งหมดหรือความสัมพันธระหวาง
องคประกอบทั้งหมด ไมใชเพียงเฉพาะองคประกอบหรือส่ิงเราในการรับรูอยางหนึ่งอยางใด  และใหความสําคัญ
กับลักษณะของรูปหรือโครงรูปในการรับรู  โดยมีหลักการเบื้องตนของทฤษฎีที่วา บุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิง
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ตางๆ ในภาวะที่งายและลดความซับซอนลง  มีแนวโนมรับรูส่ิงตางๆ ในลักษณะที่สมบูรณ (Goodness) และมี
แนวโนมของการเห็นความแตกตางระหวางภาพและพื้น (Figure and Ground)  โดยเปนหลักการดานการรับรูที่
กลุมนักจิตวิทยาเกสตัลตใชอธิบายถึงการมองเห็นและรับรูสภาพแวดลอมกายภาพของมนุษยโดยทั่วไป 
 

กระบวนการทางพฤติกรรม 
ในความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมกายภาพนั้น  เกิดกระบวนการทางพฤติกรรม  ที่แสดง

ถึงลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรม  อาจจําแนกขั้นตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมตามลักษณะทางพฤติกรรม
ที่เดนชัดและมีความเฉพาะพอตอการจําแนกออกไดเปน 3 กระบวนการยอยดังนี้ 

1. การรับรู (Perception) 
2. กระบวนการรู/ กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) 
3. การเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior) 

การวิจัยนี้ไดศึกษากระบวนการพฤติกรรม เฉพาะในสวนของ “กระบวนการรับรู”  ซึ่งเปนพฤติกรรม
ภายในบุคคล โดยเปนกระบวนการที่เกิดรวมกันระหวางการรับรู (Perception) และกระบวนการรู (Cognitive)  
จากกระบวนการดังกลาวนี้ทําใหเกิดการตอบสนองทางอารมณ (Affect) ในรูปแบบตางๆ เชน พึงพอใจ  ดีใจ  
รังเกียจ  โกธร  กลัว และอารมณอื่นๆ 

 
จิตวิทยาการรบัรูของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต 
ทฤษฎีเกสตัลต (Gestalt Theory) เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ไดใหความสนใจกระบวนการรับรู  ซึ่งเปน

กระบวนการภายใน  ใหความสนใจสภาวะแวดลอมของสภาพการณซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายนอก  และ
ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม  โดยการศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมในปจจุบัน  
ไดยึดหลักการของกระบวนการทางขาวสาร  เชนเดียวกับการศึกษาการรับรูวัตถุ  จุดเนนของการศึกษาการรับรู
สภาพแวดลอมอยูที่วามนุษยเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมในฐานะที่เปนผูรวม  และการรับรูสภาพแวดลอม
นั้นยอมไดรับอิทธิพลของบุคคลที่รับรูดวย  การับรูจึงไมไดเปนผลที่เกิดโดยตรงจากคุณสมบัติของสภาพแวดลอม
แตอยางเดียว  แตยังเกิดจากความตองการหรือเปาหมายในปจจุบันหรืออนาคตของบุคคล  และรวมถึง
ประสบการณในอดีต  กระบวนการทางจิตไดแปรเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายนอกเปนสภาพแวดลอมภายในจิต  
ดังนั้น  กระบวนการรูจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญและอาจถือไดวาการรับรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรู  
(วิมลสิทธิ์     หรยางกูร 2541) 

“เมื่อคนเราถูกเราดวยสิ่งแวดลอม  เขาจะเกิดความรูสึกจากการสัมผัสโดยอวัยวะสัมผัสอยางใดอยาง
หนึ่งในจํานวนอวัยวะรับสัมผัส 7 อยางของเขา  แตความรูสึกเชนนั้นมักไมมีความหมายในตัวมันเอง  ผูรับสัมผัส
จะตองแปลความหมายของมันออกมาโดยอาศัยประสบการณเดิม  การแปลความหมายความรูสึกจากการสัมผัส
ดังกลาวเรียกวา การรับรู (Perception)”  (จําเนียร ชวงโชติ 2515)  การรับรู  คือ  การสัมผัส  ที่มีความหมาย 
(Sensation)  การรับรูเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับ  ออกเปนส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่มีความหมายหรือที่
รูจักเขาใจ  ซึ่งในการตีความหมายนี้  จําเปนที่บุคคลจะตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิมหรือความจัดเจน
ที่เคยมีมาแตหนหลัง  ถาไมมีความรูเดิมก็ดี  หรือลืมเรื่องนั้นๆ  เสียแลวก็ดี  ก็จะไมมีการรับรูกับส่ิงเรานั้นๆ  จะมีก็
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สภาพแวดลอมภายนอก 

สิ่งเรา 

การรูสึก 

สิ่งที่รับเขา 

การตีความ 
การทําความเขาใจ

สิ่งที่รู

ประสบการณในอดีตของบุคคล
และอิทธิพลทางวฒันธรรมของ

สังคมผานสมอง 

ผานระบบรีเซปเตอร 

การตอบสนองที่ 
มีการเคลื่อนไหว 

(พฤติกรรมภายนอก) 

สะสมเปนสวนหนึ่ง
ของระบบมโนทัศน 

ผานระบบเอฟเฟคเตอร 

การตอบสนองทาง 
ดานอารมณ  

กร
ะบ
วน
กา
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รู 
กร
ะบ
วน
กา
รรู 
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รเก

ิด
พฤ
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รรม
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าพ
แว
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แตเพียงการสัมผัสกับส่ิงเราเทานั้น  โดยกระบวนการของการรับรูจะเกิดขึ้นตองประกอบดวย  1. การสัมผัสหรือ
อาการสัมผัส  2. ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเราที่มาเรา  3. การแปลความหมายจากอาการสัมผัส  และ 4. การใช
ความรูเดิม  หรือประสบการณเดิมเพื่อแปลความหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 9  แสดงรายละเอียดของกระบวนการทางพฤติกรรม เปนการจําลองกระบวนการเพื่อความเขาใจเทานั้น 
ที่มา : วิมลสิทธิ ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานพฤติกรรมเพ่ือการออกแบบและวางแผน 

(กรุงเทพ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 8. 
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ทฤษฎกีารรูทางทศันาการ 

 

1. การจัดระเบียบในการรับรู (Organization in Perception) 
การที่เรารับรูส่ิงตางๆ ในสภาพแวดลอมได  และสามารถแยกสิ่งหนึ่งออกจากอีกส่ิงหนึ่งได  เพราะวามี

การจัดระเบียบเกิดขึ้นในกระบวนการรับรู  หลักการสําคัญของการจัดระเบียบในการรับรูที่เปนหลักการของ
จิตวิทยาเกสตัลต  ไดแก 

- ภาพและพื้น (Figure and Ground)  ในการที่บุคคลจะสามารถเห็นภาพ (Figure) เปนรูปราง
ขึ้นมาไดนั้น  เปนเพราะภาพนั้นตัดกับพื้น (Ground)  ซึ่งพื้นจะชวยเนนใหภาพลอยเดนขึ้นมา  โดยเสนขอบที่ราง
ตลอดจนสี  และความหยาบละเอียด (Texture) ที่แตกตางกันระหวางภาพและพื้น  มีสวนสําคัญในการกําหนด
ความชัดเจนของภาพและพื้น  บุคคลสามารถเห็นเปนส่ิงที่แยกเดนชัดจากพื้นไดงาย  เม่ือภาพนั้นเปนส่ิงที่เขาใจ
ความหมายหรือคุนเคย  เชน  ในการที่เราเห็นอาคารแยกออกจากทองฟาหรือจากสภาพธรรมชาติที่ปรากฏเปน
พื้น  สวนในกรณีที่ภาพเปนกระสวน (Pattern) บางอยางที่เราไมรูวาเปนอะไรแน  แมวาเราจะมีแนวโนมที่จะเห็น
เปนกระสวนนั้นเปนภาพแยกจากพื้น  แตก็เปนไปไดที่เราอาจเห็นในลักษณะสลับกัน  คือ  เห็นพื้นเปนภาพ และ
ภาพเปนพื้นได  

“ภาพ (Figure)” หมายถึงส่ิงใดก็ตามที่ทําใหสัมผัสกอน  เปนจุดเนนหรือจุดสําคัญตอผูรับรู  หรือ
ภาพหมายถึงสวนที่ลอยเดนอยูขางหนา  และออกมาจากพื้นมีลักษณะและขอบเขตจํากัด  หรือส่ิงที่เปนภาพมี
รูปรางเห็นชัดและรูได  และ”พื้น (Ground)” หมายถึงส่ิงใดก็ตามที่สําคัญนอยกวา  และใหความหมายนอยกวา
หรือใหความรูสึกที่ลางเลือน  ดังนั้นสวนที่เปนพื้นจึงมองเห็นเลือนลางอยูขางหลังภาพ  และเปนสวนที่ปรากฏ
ติดตอกันโดยไมมีขอบเขตจํากัด 

ในเรื่องของภาพกับพื้นนั้น “ในบางครั้งผูรับรูสามารถมองเห็นเดนชัดวา  ส่ิงใดเปนภาพสิ่งใดเปน
พื้น  แตในบางครั้งผูรับรูอาจมองเห็นภาพและพื้นสลับกันไดเรียกวา Reversible Figure and Ground  กลาวคือ
สวนที่เปนภาพมองเห็นเปนพื้น  สวนที่เปนพื้นกลับมองเห็นเปนภาพ  ดังภาพที่ 10 ถาเห็นสีขาวเปนพื้นจะ
มองเห็นเปนหนาสองคนเปนภาพ  ถาเห็นสีดําเปนพื้นจะมองเห็นรูปพานเปนภาพ” (จําเนียร ชวงโชติ 2515 : 103) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  แสดงภาพที่สามารถรับรูภาพและพื้นสลับกันได 

ที่มา : จําเนียร ชวงโชติ และคณะ, จิตวิทยาการรับรูและเรียนรู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2515), 103. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    27 
 
ในเร่ืองของภาพและพื้นอีกเชนกัน  ในบางครั้งผูรับรูมองภาพเดียวกัน  แตอาจรับรูเปนสองแงสองมุมหรือสองนัย  
กลาวคือจะมองเปนภาพได 2 ภาพในรูปเดียวกัน  ซึ่งเรียกวา Ambiguous Figure and Ground  ดังภาพที่ 11
โดยในภาพนั้นอาจมองเห็นเปนภาพหญิงสาวสวย  หรือภาพหญิงชราก็ไดขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของบุคคลผู
มองภาพนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  แสดงตัวอยางการรับรูภาพและพื้นเปนสองนัย (Ambiguous Figure and Ground) 
ที่มา : จําเนียร ชวงโชติ และคณะ, จิตวิทยาการรับรูและเรียนรู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2515), 104. 

- ความสมบูรณ  (Goodness หรือ Prägnanz)  การรับรูเปนภาพนั้น  เนื่องมาจากแนวโนมที่
บุคคลพยายามเห็นส่ิงตางๆ เปนส่ิงที่งายและชัดเจนเปนที่เขาใจได  ซึ่งหมายถึงแนวโนมที่จะรับรูส่ิงตางๆ ใน
ลักษณะสมบูรณ  จากการศึกษารูปเขียนเชิงเรขา  นักจิตวิทยากลุมเกสตัลตพบวา  ในการรับรูภาพที่ไมสมบูรณ
นั้น  บุคคลมีแนวโนมที่จะเห็นเปนภาพที่สมบูรณโดยการปด (Closure) หรือการประสานสวนของภาพใหเกิด
ความสมบูรณขึ้นในภาพ  การเห็นภาพที่สมบูรณนั้นเปนไปตามอิทธิพลทางประสบการณในอดีตของบุคคล 
แนวโนมของการรับรูส่ิงตางๆ ในลักษณะที่สมบูรณ  ยอมชวยเสริมแนวโนมในการเห็นส่ิงตางๆ เปนภาพแยกจาก
พื้น และมีสวนชวยในการรวมกลุมส่ิงตางๆ เขาดวยกัน 

ภาพที่ใกลจะสมบูรณหรือขาดความสมบูรณไปเพียง
เล็กนอย  ไมสามารถทําลายการรับรูที่เต็มบริบูรณลงได  
ทั้งนี้ เพราะคนเรามีแนวโนมที่จะตอเติมสวนที่ขาด
หายไปของภาพใหเกิดภาพที่สมบูรณได  เชน   รูป
สามเหลี่ยม  ส่ีเหลี่ยม  หรือวงกลม  ที่สวนหนึ่งขาด
หายไป  หรือรูปการตูน  ภาพสัตวตางๆ  หรือตัวอักษร  
เปนตน   

ภาพที่ 12  แสดงการรับรูการประสานกันสนิท 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    28 
 
คนทั่วไปสามารถรับรูภาพวงกลมดวยการตอเติมรอยแตกของวงกลม  ไมวาวงกลมนั้นจะมีรอยแยกมากนอย
เพียงใดก็ตาม  มากกวาที่จะรับรูวาเปนเพียงเสนโคง 

- การรวมกลุมหรือการจัดกระสวนการรับรู (Perceptual Grouping or Patterning)  การเห็น
เปนภาพแยกจากพื้น  มีสวนเกิดจากการที่องคประกอบตางๆ ของโครงรูปเกิดการรวมกลุมกัน  ซึ่งการรวมกลุมนี้
อาจเกิดเนื่องมาจากองคประกอบตางๆ มีความคลายคลึงกัน  มีความใกลชิด  หรือความตอเนื่องกันอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางพรอมกัน  ซึ่งบางครั้งก็เกิดความขัดแยงกันได  เชน  การรับรูที่เกิดจากความคลายคลึงกันจะ
เกิดจากการรวมกลุมเปนโครงรูปแบบหนึ่ง  และหากเกิดจากความใกลชิดกันก็จะเกิดการรวมกลุมเปนโครงรูปอีก
แบบหนึ่ง  ทําใหเกิดความกํากวมในสิ่งที่รับรูได  โดยกลุมจิตวิทยาเกสตัลตไดใหความสนใจเกี่ยวกับการรับรูไว
อยางมาก  และไดใหหลักเกณฑการอธิบายแบบแผนในการรับรูของสิ่งเราตางๆ ดังนี้วา  คนเรามีแนวโนมจะจัด
ส่ิงตางๆ ที่เขามองเห็นออกเปนกลุมหรือเปนหมวดหมูจากหลักการตางๆ ตอไปนี้   

 
หลักความใกลชิดกัน (Proximity or Nearess)  คนเรา

มีแนวโนมที่จะรับรูส่ิงตางๆ ที่อยูใกลชิดกันใหเปนภาพเดียวกัน 

จุดตางๆ ในแถว A และแถว B ตางอยูใกลชิดกัน  ทําใหมองดู
เหมือนเปนของกันและกันในหมวดหมูเดียวกัน  ดังนั้นจุดดําใน
แถว A จะมองเปนเสนขนานกันตามแนวนอน  และจุดดําในแถว 
B จะมองเห็นเปนเสนขนานกันตามแนวตั้งหรือแนวดิ่ง 
 

ภาพที่ 13  อธิบายหลักความใกลชิดกัน 
หลักความคลายคลึงกัน  (Similarity)  คนเรามักมี

แนวโนมที่จะรับรูภาพของเสนหรือจุดที่คลายคลึงกันหรือที่
เหมือนๆ กันเขาเปนภาพเดียวกัน  หรือเขาเปนกลุมเดียวกันหรือ
หมวดหมูเดียวกัน  แมวาจุดสีเทาและจุดดําทุกๆ จุดมองเห็นอยู
ในระยะหางเทาๆ กัน “ความใกลชิดกันของจุดไมไดเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดสิ่งที่เรามองเห็นทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  
หากแตเปนอิทธิพลของความคลายคลึงกันตางหากที่ทําใหเรา
มองเห็นแถวของจุดสีเทา  และแถวของจุดสีดําจัดตัวของมันเขา
เปนกลุมมองเห็นเปนแถวแนวนอน  และทั้งหมดรวมอยูใน
หมวดหมูเดียวกัน  และอีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญไมยิ่งหยอนกัน  คือ  

หลักความตอเนื่องกัน (Continuity or Common Fate)  ซึ่งความตอเนื่องกันของสิ่งเราในทิศทางเดียวกัน  มัก
กอใหเกิดภาพไดงายกวาส่ิงเราที่ขาดความตอเนื่องกัน  ทั้งนี้เพราะคนเรามีแนวโนมที่จะรวมกลุมของภาพที่ส่ิงเรา
ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน” (จําเนียร  ชวงโชติ  2515 : 106-107) 
 

2. การรับรูระยะทางหรือความลึก (Distance or Depth Perception) 

A B 

ภาพที่ 14  อธิบายหลักความคลายคลึง
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การรับรูความลึกเปนเรื่องที่นักจิตวิทยาที่ศึกษาในเรื่องการรับรูทางทัศนาการใหความสนใจเปนพิเศษ 
เพราะวาตามขอเท็จจริงแลวส่ิงที่ปรากฏบนเรตินาที่มีลักษณะเกือบแบนนั้น  ตามปกติแลวไมนาจะทําใหเรารับรู
ความลึกไดการที่เราเห็นเปนลักษณะสามมิติและรูสึกในความลึกจึงตองมีสัญญาณชี้แนะที่เปนขาวสารอยาง
เพียงพอที่ทําใหรับรูความลึกได (วิมลสิทธ หรยางกูร  2541 : 53) 

ในเรื่องการรับรูภาพ 3 มิตินี้   จากการศึกษาของจําเนียร  ชวงโชติ  และคณะ  ในหนังสือจิตวิทยาการ
รับรูและเรียนรู (2515) กลาววาบุคคลสามารถรับรูไดไมวาคนนั้นจะมีตาเดียวหรือสองตา  ซ่ึงการรับรูภาพสามมิติ 
(Stereoscopic Vision) เกิดจาก Visual Field ของตาทั้งสองขางมีความกวางไมเทากัน  โดยตาซายและตาขวา
สามารถรับภาพดานหนาไดชัดเจนเทาๆ กัน  เพราะในนัยนตาทั้งสองขางมี Coresponding Point   คือ  จุดรวมคู  
แตตาซายจะรับรูภาพของวัตถุที่อยูทางซายมือ  หรือดานขางของวัตถุ(ขางขวาของวัตถุ)ไดชัดเจน  และมีมุมใน
การรับภาพไดกวางและดีกวาตาขวา  ในทํานองกลับกันตาขางขวาก็รับรูภาพที่อยูขวามือไดชัดเจนกวาตาขาง
ซาย  ทั้งนี้การเห็นสวนลึกของวัตถุหรือความรูสึกในระยะใกลไกลของวัตถุเปนส่ิงที่คนเราไดมาจากการเรียนรูโดย
ไมรูสึกตัว  การเรียนรูเกิดจากสิ่งชักนําทางสัมผัส (Sensory Cues) บางอยางของคนเรา  โดยสิ่งชักนํา (Cues) ที่
ทําใหเกิดการรับรูในสวนลึก  และระยะทางของวัตถุ  มี 2 ชนิด  คือ 

1. Monocular Cues  เกิดจากการเห็นของดวงตาขางเดียว  ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของเงาวัตถุบน เรตินา 
2. Binocular Cues  เกิดจากการเห็นของดวงตาทั้งสองขาง  เนื่องจากจุดรวมคูของนัยนตาทั้งสองขาง 
คนตาบอดขางหนึ่งจะเห็นสวนลึกของวัตถุไดดวย Monocular Cues เทานั้น  สวนในกรณีของคนตา

ปกติดีทั้งสองขาง  จะเห็นสวนลึกไดดวย Monocular Cues และ Binocular Cues  ดังนั้นสําหรับคนที่มีตาเพียง
ขางเดียวจะสามารถรับรูระยะทาง  หรือความลึกของวัตถุและภาพตางๆ  ไดโดยใช Monocular Cues ดังตอไปนี้  
และนอกจากนี้ยังเปน “ส่ิงชักนํา (Cues)”  ซึ่งศิลปนไดใชในการวาดภาพ  หรือการระบายสีและแรเงา  เพื่อให
ภาพมีมิติ  มีความลึก  หรือนูนเดนขึ้นมา  และเปนสิ่งชักนําหลักที่ใชในการสรางภาพจําลองสภาพพื้นที่สาธารณะ
ที่มีการปดลอมในระดับตางๆ ที่ใชในการทดลองของงานวิจัยชิ้นนี้ 

Monocular Cues กับระยะทางหรือความลึก  มีส่ิงชักนําที่สรางมิติใหแกภาพที่เห็น  คือ 
1. การซอนกัน (Super–Position of Object) 
สภาพการซอนกันของวัตถุหรือการใชตําแหนงที่เหลื่อมกันของวัตถุ  ถาเอาวัตถุอันหนึ่งวางซอน

หรือทับสวนหนึ่งสวนใดของวัตถุอีกอันหนึ่ง  บุคคลโดยทั่วไปจะรูสึกวาวัตถุที่ถูกทับอยูหางออกไป  และวัตถุที่อยู
ขางหนาจะมองดูอยูใกลกวา  หรือส่ิงใดที่ทับส่ิงอื่น  ส่ิงนั้นจะปรากฏแกสายตาวาอยูใกล  เพราะคนมองเห็นวัตถุ
ไดเต็มสวน  สวนสิ่งที่ถูกทับจะเห็นอยูไกล  เนื่องจากคนมองเห็นไมเต็มสวน 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 15  แสดงการวางตําแหนงที่เหลื่อมกันของวัตถุ A และ B ทําใหวัตถุ B มองดูอยูไกลกวาวัตถุ A 

A B

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    30 
 

 
 

2. ทัศนียภาพ (Perspective) 
“ส่ิงชักนํา (Cues)”  ความลึกที่เกิดจากลักษณะทางทัศนียภาพ  สรางความรูสึกอยางยิ่งกับการรับรู

ความลึก   ทั้งนี้การเกิดทัศนียภาพทําใหเกิดลักษณะดานการรับรู  ดังนี้  1. ขนาด  เกิดทัศนียภาพของขนาด  ส่ิงที่
มีขนาดเดียวกัน  จะปรากฏเห็นวาขนาดเล็กกวาหากอยูไกลกวา   2. เสน  เกิดทัศนียภาพของเสน  เสนสายตางๆ 
จะลีบเขาหากันจนเสมือนบรรจบกันที่ระยะไกลออกไป  เชน  เสนของรางรถไฟจะลีบเขาหากัน  เมื่ออยูไกลหาง
ออกไป  เสนของอาคาร  ส่ีเหลี่ยม  บุคคลจะเห็นปลายบนของอาคารสูงขึ้น  เอียง  หรือสอบเขาหากัน  3. ระนาบ
แนวนอน  การเกิดทัศนียภาพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของความสูงของระนาบแนวนอน  ส่ิงที่อยูไกลกวาจะอยู
ระนาบที่สูงกวา  และ 4.  ความหยาบละเอียด  การเกิดทัศนียภาพในทั้งสามประการขางตน  ทําใหเกิดผลรวมที่
เปนการเปล่ียนแปลงในลักษณะลดหลั่นของความหยาบละเอียด  ส่ิงที่อยูในระยะไกลกวาจะมีความละเอียด
มากกวา  การเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนของความหยาบละเอียดของพื้น  มีความสัมพันธกับขนาดของวัตถุ  
และเปนเหตุใหเกิดการรับรูความคงที่ของขนาดวัตถุ  และมีผลทําใหวัตถุแยกออกจากพื้น 

A B C 
ภาพที่ 16  แสดงการรับรูระยะทางและความลึก (จาก Introduction to Psychology-Hilgard  1971) 

 ภาพ  A ขนาดสัมพันธ (Relative Size) วงกลมขนาดตางกันจะมองเห็นใกลไกลแตกตางกัน 
 ภาพ  B ระดับที่ตางกันของวัตถุบนแนวระนาบ  ในที่ราบวัตถุอยูไกลจะอยูสูงกวาวัตถุอยูใกล 

ภาพ  C ความหนาแนนของพื้นผิว  วัตถุที่อยูไกลมองเห็นเปนจุดหรือเสนที่ละเอียดและดูหนาแนน  
สวนวัตถุที่อยูใกลมองดูหยาบและอยูหางกัน 

 
เสนคูขนานมีแนวโนมวา  เกือบจะบรรจบกันเมื่อมองใน

ระยะที่ไกลออกไป  เชน  การมองดูทางรถไฟจนสุดสายตา  จะ
มองเห็นปลายทางรถไฟนั้นเกือบจะบรรจบพบกัน  แทนที่จะมองเห็น
เปนเสนคูขนาน  เรียกวา  Linear Perspective 
 
ภาพที่ 17  แสดงการใชส่ิงชักนํา (Cues) ทําใหรับรูถึงความลึก 

 
3. แสงและเงา (Light and Shadow) 
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แสงและเงาชวยทําใหบุคคลสามารถรับรูเห็นภาพเปนสามมิติ   โดยทําใหภาพนั้นเสมือนเวาเขา
หรือนูนเดนออกมา  แสงและเงามีอิทธิพลโดยเปนสวนประกอบในการรับรูของบุคคลโดยทั่วไปตอความลึกของ
วัตถุอยางมาก  ความแจมชัดของแสงและเงา  ทําใหคนเรามองวัตถุในลักษณะที่ “วัตถุยิ่งสวาง  ยิ่งดูเปนอยูใกล  
ยิ่งขมุกขมัวยิ่งดูเปนอยูไกล  นอกจากนี้สีมัวๆ เทาๆ ไมมีรายละเอียด  ทําใหวัตถุนั้นอยูไกล หลักการนี้ศิลปนหรือ
จิตกรใชสําหรับการแตงเติมวัตถุในรูป  ใหเห็นวาอยูไกลและอยูใกลได” (จําเนียร  ชวงโชติ  2515) 

4. การเคลื่อนไหว (Movement) 
ในบางครั้งคนเราอาจใชการเคลื่อนไหวสัมพันธ (Relative Movement) มาเปนเครื่องตัดสิน

ระยะไกลหรือใกลของวัตถุ  เชน  ในขณะที่คนเรานั่งรถไฟจะเกิดความรูสึกรับรูวา  วัตถุที่อยูใกลตัวเรา  เชน  ผูคน  
ตนไม  บานเรือน  มองดูเหมือนเคลื่อนที่ไปในทิศตรงกันขามกันกับเรา  แตวัตถุที่อยูไกลออกไปกลับเคลื่อนที่ไป
ตามทิศทางที่ตัวเราเคลื่อนที่ 

 

3. ความคงที่ของการรับรู (Perceptual Constancy) 
ส่ิงตางๆ ที่คนเรารับรู มักปรากฏเปนส่ิงนั้นๆ เสมอ มีความคงที่วาเปนส่ิงเดิมเสมอ ส่ิงที่เราพบเห็น

ปรากฏเปนส่ิงเดิมไมวาเราจะเปลี่ยนตําแหนงของตัวเราซึ่งทําใหมุมมองเปลี่ยนไป  หรือทําใหระยะหางจากสิ่งที่
เรามองเปลี่ยนไป  และไมวาแสงสวางบนสิ่งนั้นจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร  ก็ยังมีแนวโนมที่จะเห็นส่ิงนั้นเปนส่ิง
เดิม  ความคงที่ในการรับรูความคงที่ของวัตถุมีดังตอไปนี้ คือ 

1.  ความคงที่ของความสวางหรือความเขมของแสง (Brightness Constancy)   
 บุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูความคงที่ของความสวางของสิ่งตางๆ ทั้งๆ ที่ปริมาณแสงสวางที่สองลง

บนส่ิงนั้นๆ จะเปลี่ยนไป  โดยความคงที่ของความสวางจึงเกิดจากการพิจารณาความสัมพันธของความสวาง
ระหวางส่ิงตางๆ กับส่ิงแวดลอมขางเคียง  ส่ิงที่อยูในที่สวางกวา  ยอมสะทอนแสงจํานวนมากกวาส่ิงที่อยูในที่
สวางนอยกวา  และทํานองเดียวกันสําหรับส่ิงแวดลอมขางเคียง  จะไมเกิดความคงที่ของความสวาง  ถาหากสิ่งที่
รับรูและส่ิงแวดลอมไมไดรับแสงสวางจากแหลงเดียวกัน 

2.  ความคงที่ของสี (Color Constancy) 
คนเรามีแนวโนมที่จะเห็นส่ิงตางๆ ที่คุนเคย  ยังคงมีสีเดิมไมวาจะอยูในที่สวางหรือในที่สลัว  หรือ

แมแตอยูในที่ซึ่งมีแสงที่เปนสี  ความคงที่ของสีของสิ่งตางๆ เกิดจากอิทธิพลของสีจากส่ิงแวดลอมขางเคียงดวย  
ในทํานองเดียวกันกับความคงที่ของความสวาง  การที่บุคคลรูถึงลักษณะของแสงสองสวางและสีของสิ่งแวดลอม
ยอมมีสวนชวยใหเกิดการรับรูสีในลักษณะคงที่ดวย  โดยสิ่งที่สําคัญ  คือ  ประสบการณที่บุคคลมีตอสีตางๆ  การ
ที่บุคคลมีความจําเกี่ยวกับสีของสิ่งนั้นๆ มีสวนชวยใหเกิดการรับรูความคงที่ของสี 

3.  ความคงที่ของวัตถุ (Shape Constancy) 
คนเรามีแนวโนมที่ใหความคงที่ในการรับรูรูปรางของวัตถุในรูปรางที่เปนมาตรฐานของมัน  แม

บางครั้งจากภาพที่ปรากฏแกตา  ในแงมุมของวัตถุจะเปล่ียนแปลงหรือบิดเบือนไป  แตเรายังคงรับรูรูปรางของ
วัตถุในลักษณะที่คงที่อยู  เชน  ประตูหรือหนาตางที่เปดอยู  ผนังหอง  โตะ ฯลฯ  มักจะปรากฏในเรตินาเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมคางหมู  แตเรายังคงรับรูวาส่ิงเหลานั้นเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 

4.  ความคงที่ของขนาดวัตถุ (Size Constancy) 
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คนเรามีแนวโนมที่ใหความคงที่ในการรับรูขนาดของวัตถุ  โดยไมเกี่ยวกับระยะหางของสิ่งนั้นๆ 
จากตา  เรามักเห็นส่ิงที่อยูไกลออกไป  มีขนาดปกติของส่ิงนั้น  ทั้งๆที่ส่ิงที่อยูไกลนั้นปรากฏเปนภาพบนเรตินา
ดวยขนาดที่เล็กกวา  ฮิลการด (Hilgard  et al.  1971 : 137-138) ไดเสนอวา  การที่บุคคลรับรูส่ิงตางๆ วามีขนาด
คงที่  เปนเพราะวามีการประนีประนอมระหวางขนาดที่ปรากฏบนเรตินา  ซึ่งเปนไปตามสัดสวนกับระยะหางหรือ
ตามขนาดทางทัศนียภาพ (Perspective Size)  กับขนาดจริงของวัตถุ (Object Size)  ดังนั้นเราจึงเห็นวัตถุมี
ขนาดเล็กลงเมื่ออยูไกลออกไป  แตไมเล็กอยางปรากฏตามสัดสวนเรขาคณิตระหวางขนาดของวัตถุกับระยะหาง
ดังที่ปรากฏบนเรตินา  จึงกลาวไดวาการรับรูความคงที่ของขนาด  นอกจากขึ้นอยูกับสัญญาณที่บอกระยะหาง
แลว  ยังขึ้นอยูกับความคุนเคยกับวัตถุนั้น  และความลดหลั่นของความหยาบละเอียดตามลักษณะของ
ทัศนียภาพ  มีความสัมพันธกับระยะหางของสิ่งตางๆ  สําหรับส่ิงที่มีขนาดเดียวกันส่ิงที่อยูไกลกวาจะสัมพันธกับ
ลักษณะของความหยาบละเอียดของสิ่งขางเคียง 

5.  ความคงที่ของตําแหนง (Location Constancy) 
คนเรารับรูส่ิงตางๆ ในตําแหนงที่ตั้งที่ปรากฏอยูกับที่  ทั้งๆ ที่เราเห็นสิ่งตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป

มา  ขณะที่เรากําลังเคลื่อนที่ไปมา  เชน  เรารับรูวาเกาอี้ทํางานตั้งอยูในลักษณะคงที่  ทั้งๆ ที่ภาพที่ปรากฏบนเรติ
นาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  ซึ่งประสบการณในอดีตยอมมีสวนสําคัญในการทําใหคนเรารับรูความคงที่ของ
ตําแหนงของวัตถุตางๆ 

 

4. มายาทางทัศนาการ (Visual Illusion)  
การรับรูส่ิงตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป  ส่ิงที่คนเรารับรูมีความสอดคลองกับปรากฏการณจริงทํา

ใหเกิดการรับรูและเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอมไดอยางถูกตองเปนปกติ  แตบางครั้งการรับรูเกิดความ
คลาดเคลื่อนไปจากสภาพจริงได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูทางทัศนาการมักเกิด “ลักษณะมายา (Illusion)” ส่ิง
ที่รับรูปรากฏเปนภาพลวงตา  โดยที่การรับรูนั้นเปนไปดวยสมมติฐานที่ไมตรงกับสภาพจริง   

“ภาพลวงตา” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Optical Illusion”   ซึ่งหมายถึงการรับรูที่ผิดพลาดไปจากความ
เปนจริง  เปนการรับรูทั้งที่ผูรับรูมองเห็นความผิดพลาดนั้นๆ และเปนความผิดพลาดที่เปนปกติธรรมดาที่มนุษย
ปกติทั้งหลายอาจรับรูความผิดพลาดชนิดนี้ไดทุกคน  และในลักษณะคลายคลึงกันภาพลวงตาที่เกิดในลักษณะ
ตางๆ  มักสามารถอธิบายไดดวยหลักการทางทัศนียภาพ (Perspective)  เชน   การเปรียบเทียบขนาด  และการ
เปรียบเทียบความลึกหรือระยะทาง 

 
 
 

เสน B ดูยาวกวาเสน  A ทั้งที่ความจริงแลว  เสน A = เสน B 
 
 

 
ภาพที่ 18  แสดงตัวอยางภาพลวงตา Mueller-Lyer Illusion 

A 

B 
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เสนทแยงมุมปดหัวทายในภาพลวงตาของ Mueller-Lyer  รูปนี้มี
สวนชวยใหเกิดความแตกตางกันในการรับรูเกี่ยวกับความยาว  
สันหนังสือ A มองดูยาวกวาสันหนังสือ B 

 
 

ภาพที่19  แสดงเสนทแยงมุมปดหัวทายในภาพลวงตาของ Mueller-Lyer  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20  ภาพลวงตาของ Wundt 
วงกลมภายในรูป A และวงกลมภายในรูป B มีขนาดเทากัน  แตผูคนจะรับรูวงกลมภายในรูป A ใหญ

กวาวงกลมในรูป B  ดังนั้นจึงพบวาอิทธิพลของสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการเกิดภาพลวงตา  หากวัตถุที่มี
ขนาดเล็กตั้งอยูใกลวัตถุขนาดใหญกวา  จะทําใหวัตถุขนาดเล็กนั้นเล็กกวาขนาดจริง  เปนหลักภาพลวงตาหนึ่งที่
สถาปนิกตองคํานึงถึง 
 

อิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพ 
 ในทฤษฎีจิตวิทยาการการรับรูของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต  ซึ่งวิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2541) ได
ทําการศึกษาและสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพของบุคคลออกเปน 3 ปจจัย คือ 

1. สภาพแวดลอมกายภาพที่บุคคลรับรู 
นอกจากวัตถุหรือสวนที่บุคคลสนใจเพงเล็งแลว  อิทธิพลจากสภาวะแวดลอมอื่นๆ ที่อยูรอบๆ ตัวบุคคล

นั้นยังมีผลตอการรับรูได  จากทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู  เชน  การจัดระเบียบในการรับรู  การรับรูความลึก  
การรับรูความคงที่ทางวัตถุของสิ่งตางๆ ในดานขนาด  รูปราง  ความสวาง  สี   และความคงที่ทางตําแหนง  และ
การรับรูมายาทางทัศนาการ  เหลานี้ตางชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่อยูรอบส่ิงเรา
นั้นๆ ที่เปนจุดสนใจที่บุคคลรับรู 

2. ประสบการณในอดีตของบุคคลที่รับรูสภาพแวดลอม 

 A B 

A B
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ประสบการณของบุคคลมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการรับรูที่เกิดขึ้น  ผลของการรับรูที่แตกตาง
กันระหวางบุคคลนั้น  มีสวนมาจากความแตกตางกันของประสบการณเดิมของแตละบุคคล  โดยกลาวไดวา ”
กระบวนการรับรูมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการรู กลาวไดวาการรับรูความคงที่และการรับรูมายา
ทางทัศนาการไดรับอิทธิพลโดยตรงจากประสบการณในอดีตของบุคคล” (วิมลสิทธิ์  หรยางกูร  2541 : 63) 

3. ความตองการตามความจําเปนหรือเปาหมายในปจจุบันหรืออนาคต 
ความตองการตามความจําเปนหรือเปาหมายในปจจุบันหรืออนาคต  กอใหเกิดความใสใจ (Attention)   

และการใหคุณคา (Value)  ตอส่ิงตางๆ ขึ้นในขณะรับรู  ความใสใจในการรับรูหมายถึงความสนใจที่มีตอขาวสาร
ที่เปนส่ิงเรา  ขาวสารที่มีมากมายนั้น  ผานการรับรูก็เฉพาะสวนที่สอดคลองกับความสนใจของบุคคลในขณะนั้น  
ซึ่งเปนไปตามเปาหมายทางพฤติกรรม สวนขาวสารอื่นๆ จะถูกละทิ้งไป  ขาวสารที่รับรูเขามายอมมีความหมาย
ตามระบบคุณคาที่บุคคลยึดถือ 

 
มนุษยและการสัมผัส 
จากการศึกษาในเรื่อง “ที่วาง (Space)”  กับความรูสึกสัมผัสของมนุษย  ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับ

การศึกษาของจําเนียร  ชวงโชติ  และคณะ (2515)   จากหนังสือจิตวิทยาการรับรูและเรียนรู (Psychology of 
Perception and Learning) สามารถสรุปไดวา ตามปกติแลวมนุษยสามารถรับรูคุณสมบัติของสภาพกายภาพ
ภายนอกของพื้นที่หรือที่วาง  โดยอวัยวะหรือสัมผัสทั้ง 7 ทางของมนุษย  ไดแก 

1. ตา  ใหความรูสึกสัมผัสทางการมองเห็น  เรียกวา  จักษุสัมผัส 
2. หู  ใหความรูสึกสัมผัสทางการไดยิน  เรียกวา  โสตสัมผัส 
3. จมูก  ใหความรูสึกสัมผัสทางการไดกล่ิน  เรียกวา  ฆานสัมผัส 
4. ล้ิน  ใหความรูสึกสัมผัสทางการรูรส  เรียกวา  ชิวหาสัมผัส 
5. ผิวหนัง  ใหความรูสึกสัมผัสทางการรูสึก  เจ็บ  รอน  หนาว  และความกดดัน  เรียกวา  กายสัมผัส 
6. สัมผัสคีเนสเธซีส (Kinesthesis)  ทําใหมนุษยไดทราบถึงการเคลื่อนไหวของอวัยวะตางๆ ของ

รางกาย  มนุษยรับสัมผัสนี้โดยอาศัยประสาทในกลามเนื้อ  เอ็น  และขอตอของกระดูก  เรียกวา  
กลามเนื้อสัมผัส 

7. สัมผัสการทรงตัว (Vestibular Sense)  ทําใหมนุษยทราบถึงลักษณะของการทรงตัว  โดยมนุษย
รับทราบสัมผัสนี้จากอวัยวะสัมผัสในชองหูดานใน 

การรับรูที่วางจากการมองเห็น (Visual Space) ความรูสึกสัมผัสทางการเห็น  หรือจักษุสัมผัส (Visual 
Sense)  โดยเครื่องรับขาวสารคือ  นัยนตา (Eyes)  และนัยนตาเปนอวัยวะรับสัมผัสตอการรับรูส่ิงเราตางๆ ที่
สําคัญที่สุดของคนเรา  ซึ่งขอมูลขาวสารตางๆ จากสภาพแวดลอมกายภาพประมาณ 70% ไดถูกรับรูเขาสูสมอง
โดยทางสายตา  เนื่องจากสาเหตุดังกลาวในบางกรณีการรับรูทางสายตาจะมีอิทธิพลเหนือหรือลบลางการรับรู
ทางสัมผัสอื่นได  ดังนั้นในการวิจัยจึงมุงเนนประเด็นการศึกษาการรับรูของบุคคลตอสภาพทางกายภาพของพื้นที่
เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมทางจักษุสัมผัส  หรือการรับรูทางทัศนาการนั้นเอง 
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สวนที่ 3  หลักการและทฤษฎีการออกแบบกายภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
 เนื้อหาภายในสวนนี้เปนการนําเสนอหลักการ  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่สอดคลองกับรูปแบบลักษณะและ
การออกแบบทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม 
 

หลักการเกี่ยวกับพ้ืนที่เปดโลงสาธารณะลักษณะลานโลง (Plaza) 
 

เมื่อเรานําทฤษฎีจิตวิทยาการการรับรูของกลุมจิตวิทยาเกสตัลตมาวิเคราะหรวมในกระบวนการ
ออกแบบ  จากการศึกษางานสถาปตยกรรมซึ่งเปนส่ิงเราหนึ่งที่อยูในสภาพแวดลอมที่บุคคลไดรับรู  โดยคุณคาที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของงานสถาปตยกรรม  คือ การแสดงออกทางรูปทรง  เพราะวารูปทรงมักเกิดจาก
องคประกอบมากมายหลาย ๆ องคประกอบมารวมกัน  ดังนั้นลักษณะของรูปทรงที่ รับรู  จึงเปนส่ิงที่ มี
ความสําคัญตอการแสดงออกทางรูปทรง  หลักการรับรูที่วา  บุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิงตางๆ ในลักษณะที่
สมบูรณ (Goodness) โดยการปด (Closure)  หรือการประสานใหเกิดความสมบูรณ  ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
เบื้องตนของการออกแบบที่เนนการแสดงออกทางรูปทรงในประเด็นที่วา  รูปทรงควรมีลักษณะที่งายและชัดเจน
ประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่ง  รูปทรงควรมีลักษณะที่ปดลอม (Enclosure)  ซึ่งมักเกิดจากทัศนาการรูปทรงที่
เวาเขา  มีการโอบลอมพื้นที่โดยวัตถุใดใด  ดังนั้นจึงไมแปลกที่งานสถาปตยกรรมมักมีรูปทรงที่ชัดเจนในลักษณะ
สมมาตร (Symmetrical) หรือเกือบสมมาตร  ซึ่งเปนลักษณะที่เนนความสมบูรณ  นอกจากนี้งานสถาปตยกรรมที่
ดีและดึงดูดความสนใจไดมาก  มักจะมีรูปทรงปดลอมและเวาเขา  ดังเชนรูปทรงที่รับรูโดยบุคคลที่อยูภายในลาน
โลงที่ลอมรอบดวยอาคาร  เรามักพบงานสถาปตยกรรมที่มีลานโลงในลักษณะปดลอมดวยอาคารปรากฏอยูทั่ว
โลก (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  2541 : 82) 

เม่ือนําทฤษฎีของกลุมนักจิตวิทยาเกสตัลตในกระบวนการรับรูและการรับรูทางทัศนาการของมนุษย มา
วิเคราะหรวมกับทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Lynch 1960)  เพื่อใหเห็นความสําคัญของการปดลอม (Enclosure) 
ในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ   โดยกลุมนักจิตวิทยาเกสตัลตมีหลักการเบื้องตนทางทฤษฎี คือ บุคคลมีแนวโนมที่จะ
รับรูส่ิงตางๆ ในภาวะที่งายและลดความซับซอนลง  การรับรูถึงโครงรูปที่สมบูรณ (Goodness) โดยการปด หรือ
ประสานใหเกิดความสมบูรณ  และมีแนวโนมการเห็นความแตกตางระหวางภาพและพื้น (Figure and Ground)  
และทฤษฎีจินตภาพของเมืองที่วา  สภาพแวดลอมในเมืองที่มีความเปนระเบียบ  มีโครงสรางที่ชัดเจน  และมี
เอกลักษณยอมเปนเมืองที่ ผูคนนิยมชมชอบมากกวาเมืองที่ไรระเบียบ   ขาดเอกลักษณ   สถานที่หรือ
สภาพแวดลอมที่งายตอการรับรูและจดจํา  นํามาซึ่งความคุนเคย  ความอบอุนและความมั่นใจ  และทําใหเกิด
ความประทับใจ (Lynch 1960)   

ดังนั้นพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับการปดลอมและมีรูปรางที่เหมาะสม  ยอมทําให
เกิดที่วาง (Space) ที่มีคุณภาพ เกิดความชัดเจนของรูปทรงที่วางและขอบเขตพื้นที่  รวมทั้งการออกแบบใหระดับ
การปดลอมมีความสัมพันธกับสัดสวนของมนุษย (Human Scale) คุณสมบัติเหลานี้เปนองคประกอบหนึ่งของ
การออกแบบที่ทําใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีโครงสรางที่ชัดเจน มีเอกลักษณ  ทําใหผูใชงานหรือคนในเมืองรับรู
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รูปทรงและอาณาเขตของที่วางไดงาย  เมื่อพื้นที่งายตอการจดจํา สงผลใหผูใชงานเกิดความรูสึกอบอุน  ความ
ม่ันใจ  ความรูสึกปลอดภัย  และความประทับใจ  ซึ่งชวยสรางความรูสึกพึงพอใจและดึงดูดใหเกิดการเขามาใช
งานพื้นที่นั้น   

John Lang (1994) ไดทําการศึกษา และสรุปรูปแบบพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความจําเปนพื้นฐานของ
มนุษย (Basic Human Needs) จากทฤษฎีจิตวิทยาของ Abraham Maslow และไดทําการประยุกตเพื่อเปน
แนวทางการออกแบบชุมชนเมือง ไดกลาวถึงการออกแบบใหเกิดการปดลอม (Enclosure) ในพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่ตอบสนองพฤติกรรม  โดยไดเชื่อมโยงความสัมพันธกับความจําเปนพื้นฐานของมนุษยในบางสวน 
ไดแก ความจําเปนพื้นฐานของมนุษยดานสรีระ (Physiological Needs), ความจําเปนพื้นฐานดานความมั่นคง
ปลอดภัย (Safety and Security Needs), ความจําเปนพื้นฐานดานการยอมรับเปนพวก (Affiliation Needs), 
ความจําเปนพื้นฐานดานการนับถือยกยอง (Esteem Needs)  และ ความจําเปนพื้นฐานดานสุนทรียภาพ 
(Aesthetic Needs) คือ การออกแบบที่ตอบสนองพฤติกรรมมนุษยในพื้นที่กลางแจง หรือพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
หากพื้นที่มีการปดลอมที่เหมาะสมจะทําใหผูใชเกิดความรูสึกที่อบอุน และปลอดภัย  โดยการปดลอมยังทําใหเกิด
อาณาเขตเฉพาะ ที่มีระดับการปดลอมและรูปรางเหมาะสมกับกิจกรรมการรวมกลุม  การออกแบบใหเกิด
ความรูสึกปดลอมเพื่อเนนใหเกิดความรูสึกพิเศษกับ เสนทาง และสถานที่สําคัญของเมือง สรางความภูมิใจใหแก
ประชาชนในเมือง  และใชการปดลอมในการเสริมคุณสมบัติดานรูปทรงของที่วาง  และการเนนแนวแกนเพื่อสราง
สุนทรียภาพแกพื้นที่ 

ในทางสถาปตยกรรมเราถือวาอาคารมิไดมีแตสวนทึบตันเทานั้น  หากแตยังประกอบดวยพื้นที่วางที่
ซอนอยูภายในดวย  เมืองก็เชนเดียวกัน ที่วาง (Space) ของเมืองประกอบขึ้นจากถนนเรื่อยขึ้นไปจนถึง
สวนสาธารณะและเมืองทั้งเมืองในที่สุด  พื้นที่วางของเมืองอาจแบงไดเปน Urban Space ซึ่งประกอบขึ้นมาจาก
ผนังอาคารและพื้นดินของเมือง  สวนมากมีลักษณะเปนพิธีการ (Formal)  และ Open Space ซึ่งก็คือธรรมชาติที่
แทรกเขามาอยูในเมืองและลอมรอบเมืองนั่นเอง  โดยตามปกติแลวพื้นที่เปดโลงสาธารณะหรือ Urban Space 
มักมีลักษณะเดนพิเศษ  โดยอาจเปนลักษณะของอาคารสถาปตยกรรมดีๆ ที่ลอมรอบพื้นที่อยู  หรือกิจกรรม
พิเศษที่มักประกอบขึ้นในที่นั้นเปนตน   โดย Urban Space ควรมีผนังหรือส่ิงลอมรอบ  มีพื้นที่เหมาะสมสําหรับ
การใชประโยชน  และมีวัตถุประสงคพิเศษในการสราง  แตอยางไรก็ตามถามีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดีมาก
พอก็จะอนุโลมเรียกวา Urban Space ไดเหมือนกัน  ซึ่งคุณสมบัติของ Urban Space ก็คลายคลึงกับที่วาง
ในทางสถาปตยกรรมซึ่งอาจจะแยกตัวเปนอิสระหรืออาจเชื่อมโยงกับที่วางอื่นๆก็ได  บางครั้งไดรับการออกแบบ
ใหเชื่อมโยงกันเพื่อเนนอาคารพิเศษหรือเนนทิศทางการเคลื่อนที่ (Spreiregen 1965) 
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The San Marco Plaza, Venice

Rome Plaza

Piazza del Campo, Siena

St. Peter’s and The Square, Rome

ที่มา : www.cavepietra.it/images/ piazza%20San%20Marco.jpg 

ที่มา : http://www.cs.utah.edu/~bigler/pictures/europe2002/italy/italy.html 

ที่มา : www.clr.utoronto.ca/virtuallib/clip/images/piz.slide10.jpg 

 

ภาพที่ 21  แสดงตัวอยางพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Urban Space) ที่สําคัญของโลก 
 

ทั้งนี้ประเภทของพื้นที่เปดโลงสาธารณะหรือ Urban Space ยังสามารถแบงออกไดอีกหลายประเภท  
โดยกําหนดจากระยะการมองเห็นของสายตามนุษย Intimate Space มีระยะไมเกิน 80 ฟุต (24 เมตร)  ในระยะนี้
ยังพอสังเกตหนาตาผูคนได  ซึ่งถนนยานพักอาศัยเกาๆ มักยาวประมาณนี้  สวนประเภท Grand Urban Space 
มีระยะไมเกิน 450 ฟุต (135 เมตร)  ถนนสายใหญๆ และ Urban Plaza จะใชสัดสวนขนาดนี้  ถาเกินขนาดนี้ไป
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จะดูและมีขนาดมหึมา  และถาเกินระยะ 4,000 ฟุต (1200 เมตร) ขึ้นไปจะมองไมเห็นตัวคนเลย  อันเปนระยะที่
เรียกวา Monumental Space  (Spreiregen  1965) 

การกําหนดระยะการมอง  ที่สําคัญไดแก 
− ระยะทาง   1,200  เมตร เปนระยะที่มองรูปทรงของคนไมเห็น 
− ระยะทาง    30   เมตร คนสองคนสามารถสื่อสารกันไดแตไมสะดวก 
− ระยะทาง   20-25  เมตร เปนระยะที่สามารถสังเกตหนาตาของผูคนได 
− ระยะทาง   23   เมตร ระยะที่ส่ือสารกันไดสะดวก  สามารถพูดคุยกันไดโดยใชเสียง  

ดังเล็กนอย  สามารถเห็นกรอบรูป (Outline) และการแสดงออก
บนใบหนาได 

− ระยะทาง   15   เมตร สามารถสังเกตหนาผูคนไดชัดเจน  ถึงรายละเอียด 
− ระยะทาง   1-3    เมตร เปนระยะใกลชิด 

 
Urban Space จะตองมีองคประกอบ

พื้นฐานคืออาคารที่หุมรอบนอก  ซึ่งตามปกติที่วาง 
(Space) ที่ถูกลอมทึบไดแก  พื้นที่วางในชามอางหรือ
ในทอ  โดย Urban Space ควรมีอาคารลอมมากแค
ไหนก็แลวแตผลลัพธที่ตองการไดรับ  เชนใน Plaza 
ถาเราตองการเนนใหรูปทรงที่วางเดนชัด  เราก็สราง
อาคารขึ้นลอมหนาทึบทุกดาน   และในถนนก็
เชนเดียวกัน Channel Space หรือที่วางซึ่งมีการเนน
ทิศทาง  จะเกิดขึ้นตอเมื่อมีอาคารสองของถนน  หรือ
ตนไมปลูกขึ้นอยางหนาทึบ 

เวลาเราเดินตามถนนเราจะมองซายมอง
ขวาไปตามสิ่งที่นาสนใจ  ในตอนที่เรามองไปขางหนา
เทานั้นเราจึงจะเห็นและรูสึกถึงที่วางที่เรามองอยู  
โดยความสัมพันธระหวางความกวางของถนนและ
ความสูงของอาคารสองฝงจะทําใหเกิดการรับรูและ
รูสึกถึงการปดลอมวามีมากมายแคไหน 

ภาพที่ 22  แสดงองศาการมองเห็นกับอัตราสวนการปดลอม 
 

หากความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเปน 1ตอ1 จะทําใหเรามองเห็นยอดตึกเปนมุม 
45° เราจะรูสึกถูกปดลอมมาก  เพราะตามปกติสายตาของเราทํามุมตอนบนเพียง 30° เทานั้น  ถาความสูงของสิ่ง
ปดลอมเทากับครึ่งหนึ่งของระยะที่เรายืนหางจากอาคารนั้นหรืออัตราสวน 1ตอ2 มุมที่เกิดขึ้นคือ 30°  ซึ่งเทากับ
มุมสายตาของเราพอดี  โดยความสูงขนาดนี้ใหความรูสึกถูกปดลอมเพียงครึ่งเดียว  ถาความสูงของสิ่งปดลอม

45° (1:1) Full enclosure 

30° (1:2) Threshold 
of enclosure 

18° (1:3) Minimum enclosure 

14° (1:4) Loss of enclosure 

ที่มา : Paul D. Spreiregen, Urban Design: The 
Architecture of Towns and Cities, 1964 
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ลดลงเหลือเพียง 1ตอ3  มุมที่เรายืนเห็นยอดตึกจะเหลือเพียง 18°  ระยะนี้เราจะมองเห็นวัตถุนอกพื้นที่วาง 
(Space) ไดชัดเทากับเห็นตัวพื้นที่วางนั้นเอง  ถาหากอาคารต่ําลงมาอีกจนเหลือ 1ตอ4  มุมยอดตึกจะเหลือ 14°  
โดยพื้นที่วางนั้นจะไมรูสึกถูกปดลอมอีกตอไปและอาคารจะทําหนาที่เปนเพียงเสนขอบของสถานที่  ในระดับนี้เรา
จะสูญเสียความรูสึกในดานการปดลอมของ Urban Space ไป  (Spreiregen 1965) 

 จากการศึกษาพบวา  ตาของคนเราทั้งสองขางสามารถใชมองรูปรางทั่วๆ ไปและสังเกตรายละเอียดได  
มุมมองทั่วไปในสวนของมุมมองโคงตอนบนจะมีลักษณะเปนกรวยโคงทํามุม 30°  เปนมุม 45° ในสวนโคง
ตอนลาง  และ 65° ในสวนโคงดานขางตามลักษณะรูปหนาของคนเรา  ดังนั้นเมื่อมองตรงไปขางหนารัศมีการ
มองเห็นของคนจะมีขนาดประมาณ 130°  สวนมุมที่ใชสังเกตรายละเอียดจะเปนกรวยเล็กซอนอยูในกรวยใหญ
ดังกลาว สามารถเพงวัตถุขนาดเล็ก  เชน  เล็บนิ้วมือไดในระยะสุดชวงแขนโดยประมาณ  และโดยที่ตาของเรามี
กรวยซอนกันตามทางนอน  เราจึงสามารถมองเห็นวัตถุทางตั้งไดเปนอยางดี  ขอจํากัดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ
การมองเห็นก็คือ  เราไมสามารถเห็นวัตถุในระยะที่ไกลเกินกวา 3,500 เทาของขนาดวัตถุนั้นๆ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 23  แสดงลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของ Fields of Vision 

  
การวิจัยนี้ไดใชหลักการทางสรีระมนุษยในเรื่องสนามการมอง (Fields of Vision) ในสวนของการสราง

เครื่องมือการทดลอง  โดยใชสรางมุมมองในภาพจําลองตามหลักการดังกลาวเพื่อใหไดมุมมองในภาพที่
สอดคลองกับการรับรูทางทัศนาการที่ถูกตองหรือใกลเคียงกับการรับรูจริงของมนุษยมากที่สุด 

หลักการเรื่องอัตราสวนการปดลอมและสนามการมองไดถูกนํามาประยุกตในการศึกษาของสุพักตรา 
สุทธสุภา (2544) เรื่องแนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมของถนนและทางเทาในชุมชนเมืองที่ตอบรับกับ
พฤติกรรมของผูคน: ความสูงของอาคารและความกวางของถนน  และเรื่องความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมถนน
และทางเทาในชุมชนเมืองของผูที่มีความรูดานการออกแบบ  และผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ  อันเปน
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางกายภาพของสภาพแวดลอม และพฤติกรรมของมนุษย เพื่อใช
ในการออกแบบและวางแผนใหไดถนน และทางเทาที่มีคุณสมบัติของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม 
และตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่นนั้นๆ  โดยในงานวิจัยไดมุงประเด็นศึกษาถึงการรับรู
และความพึงพอใจเกี่ยวกับระดับของการปดลอมอาคารบนถนน หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอม

d 3500 x d 
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ตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู เพื่อใชเปนองคประกอบหนึ่งในการออกขอกําหนดความสูงของอาคาร และความ
กวางของถนน  นอกจากงานวิจัยนี้ยังศึกษาถึงความแตกตางของประสบการณหรือความรูดานการออกแบบ ซึ่ง
อาจจะสงผลถึงระดับการรับรูความพึงพอใจของบุคคล  เพื่อใชประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมเมืองตอไป 

การออกแบบสภาพแวดลอมกายภาพที่ตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่นตอง
คํานึงถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่ตางกัน  โดยวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งจะเปนเสมือนตัวกรอง  ขัดขวางความ
เขาใจในบางสิ่งบางอยางระหวางสภาพแวดลอมนั้นๆ ตอผูคนตางถิ่นตางสังคม  ดังนั้นผูคนที่มีสังคมและมี
วัฒนธรรมตางกันยอมจะมีพฤติกรรมแตกตางกันดวย (Gulick 1963)  แมแตในสังคมและวัฒนธรรมไทย
เหมือนกันก็ยังมีขอแตกตางของรายละเอียดแตละทองถิ่น  ซึ่งจากหลักการดังกลาวสนับสนุนในแนวความคิดของ
งานวิจัยที่วากลุมประชากรในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพมหานคร) ยอมมีพฤติกรรมและการรับรูตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่แตกตางจากคนในตางจังหวัดหรือทองถิ่นอื่น  ทั้งนี้การศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของพื้นฐานดาน
ประสบการณของแตละบุคคล  ผูที่ไดรับการศึกษาดานการออกแบบก็จะมีพื้นฐานทางสังคม  และความรูสึกรับรู
สภาพแวดลอมตางจากผูที่ไมมีประสบการณหรือความรูดานการออกแบบ  สถาปนิกและนักออกแบบใชเวลาใน
การศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมกายภาพมากกวาบุคคลทั่วไป  ยอมทําใหเกิดประสบการณและ
ความรูสึกรับรูกับสภาพแวดลอมที่รวดเร็วและลึกซึ้งกวาบุคคลทั่วไป (Devlin and Nasar 1989)  ดังนั้นจึงมีความ
นาสนใจอยางยิ่งที่จะทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรดานประสบการณสวนบุคคลกับความรูสึกรับรู
และพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอม 

งานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่เขารวมในการทดลองไม
คํานึงถึงเพศและอายุ แตเลือกจากบุคคลที่มีความแตกตางกันในระดับความรู และความเกี่ยวโยงกับอาชีพการ
ออกแบบ โดยมีผูเขารวมการทดลองทั้งหมด 100 ราย ไดแก ผูที่มีความรูดานการออกแบบ 50 ราย (นักศึกษาที่
เรียนวิชาการออกแบบ 25 ราย, บุคคลที่ทํางานดานการออกแบบ 25 ราย) และ ผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ 
50 ราย (นักศึกษาที่ไมเรียนวิชาการออกแบบ 25 ราย, บุคคลที่ไมทํางานดานการออกแบบ 25 ราย) ซึ่งสรุปผล
การทดลองดังนี้  การทดลองที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของกลุมที่มีประสบการณ หรือ
มีความรูดานการออกแบบ และกลุมที่ไมมีประสบการณ หรือไมมีความรูดานการออกแบบ มีความแตกตางกัน 
โดยผูที่มีความรูดานการออกแบบจะมีแนวโนมการใหคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมต่ํากวาผู
ที่ไมมีความรูดานการออกแบบ จึงอาจประเมินไดวานักออกแบบจะรูสึกพึงพอใจตอสภาพแวดลอมไดยากกวา
บุคคลทั่วไป หรือมีความพิถีพิถันตอส่ิงที่ทําใหพึงพอใจมากกวา ดังนั้นจากความแตกตางของการรับรูและความ
พึงพอใจดังกลาว นักออกแบบชุมชนเมืองควรพิจารณาถึงความตองการของผูใชพื้นที่ และผูคนในเมืองมา
ประกอบ มิใชนําความคิดและความรูสึกของนักออกแบบโดยเฉพาะมาเปนปจจัยสําคัญ 

ในสวนของการทดลองที่ 2 เปนการศึกษาเรื่องการรับรูการปดลอมและการสูญเสียการปดลอมของ
อาคารบนถนนในเมือง  โดยมีสมมุติฐานการทดลอง 2 สมมุติฐาน  คือ 1. การรับรูเกี่ยวกับการปดลอมของอาคาร
บนถนนในเมืองของผูคนโดยทั่วไป มีอัตราสวนระหวางความสูงของอาคาร (H) ตอความกวางของถนน (D) 
เทากับ 1:1  และ 2. การรับรูเกี่ยวกับการสูญเสียการปดลอมของอาคารบนถนนในเมืองของผูคนโดยทั่วไป มี
อัตราสวนระหวางความสูงของอาคาร (H) ตอความกวางของถนน (D) เทากับ 1:3   ซึ่งใชการประมาณคาแบบ
ชวง (Interval Estimation) และทดสอบคาเฉลี่ยของการรับรูการปดลอมและการสูญเสียการปดลอม ที่ระดับ
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นัยสําคัญ 0.05 ในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา คาอัตราสวนการปดลอม 1:1 และ 1:3 ซึ่งเปนคาจากหลักการ
ตางประเทศ ไมอยูภายในชวงของคาเฉลี่ยที่ผูเขารวมการทดลองรับรูถึงการปดลอมและการสูญเสียการปดลอม
ของอาคารบนถนนในเมือง โดยผูเขารวมการทดลองรับรูการปดลอมของอาคารบนถนนในเมืองที่อัตราสวนความ
สูงของอาคารตอความกวางของถนนในชวงระยะ 1:1.42 ถึง 1:1.54 และรับรูการสูญเสียการปดลอมที่อัตราสวน
ความสูงของอาคารตอความกวางของถนนในชวงระยะ 1:3.69 ถึง 1:3.89  จึงสามารถประเมินไดวาคนกรุงเทพ
รูสึกอึดอัดกับถนนที่แคบ หรือมีความออนไหว (Sensitive) ตอการรับรูการปดลอม มากกวาอัตราสวนความสูง
ของอาคารตอความกวางของถนนที่เคยกําหนดกันมา คือ 1:1 และออนไหวตอการรับรูการสูญเสียการปดลอม
นอยกวาที่เคยกําหนดไวที่ 1:3 ซึ่งเปนตัวเลข หรือคาระดับการปดลอมที่นํามาใชจากหลักการของตางประเทศ  
ดังนั้นในการกําหนดแนวทางการกําหนดความสูงของอาคาร และความกวางของถนน ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งใน
สภาพแวดลอมของถนนและทางเทา ควรคํานึงถึงพฤติกรรม และการรับรูของผูใชพื้นที่ และคนในทองถิ่น เพื่อให
ไดแนวทางการออกแบบถนนและทางเทาในชุมชนเมืองที่ตอบรับกับพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูคนใน
ทองถิ่นนั้น  ผลของทั้ง 2 การทดลอง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประสบการณเกี่ยวกับความรูดานการ
ออกแบบ กับระดับการรับรูและความพึงพอใจ  และระดับการปดลอมที่ผูคนรับรูถึงการปดลอมและการสูญเสีย
การปดลอม   
  

ปจจัยที่ทําใหพ้ืนที่เปดโลงสาธารณะมีคุณภาพ 
พื้นที่เปดโลงสาธารณะเปนพื้นที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมทางสังคมซึ่งถือกําเนิดมานาน  ตั้งแตสมัย

โบราณในเมืองสําคัญทุกแหงจะตองมีพื้นที่สวนนี้ไวชุมนุมผูคน  และประกอบกิจกรรมทางสังคมตางๆ  ลักษณะ
ของพื้นที่แตกตางกันไปตามรูปแบบของเมือง  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และภูมิประเทศ   โดย
ปจจัยที่ทําใหพื้นที่วางมีคุณภาพ (Spatial Quality Factors)  ทําการศึกษาโดย Richard Hedman และ Andrew 
Jaszewski จากหนังสือ  Fundamental of Urban Design (1984) ซึ่งไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหพื้นที่เปดโลง
สาธารณะมีคุณภาพดังนี้  คือ 

1. ขนาดของพื้นที่ (Size)  ควรมีความสัมพันธกับความสูงของอาคารที่ลอมรอบ หรือส่ิงที่ปดลอมพื้นที่ 
2. ความสูงของสิ่งปดลอมรอบพื้นที่ (Height of Frame)  ควรมีความสัมพันธกับขนาดพื้นที่ และขนาด

ของส่ิงปดลอมไมควรมีขนาดที่แตกตางกันมากเกินไป สามารถถายเทอากาศ และรับแสงแดดได
พอเหมาะ 

3. รูปราง (Shape)  พื้นที่ซึ่งมีขอบเขต รูปราง และรูปทรงที่ชัดเจนและเดนชัดทําใหผูคนทั่วไปงายตอ
การรับรูและจดจํา 

4. สัณฐานของพื้น  (Floor Configuration) หรือภูมิประเทศ  ระดับพื้น  ความลาดชัน  การเสริมความ
งามและตอบสนองประโยชนใชสอยและกิจกรรมตางๆ 

5. ความตอเนื่อง (Continuity)  การตอเนื่องกันของพื้นที่วาง   และการเชื่อมโยงอาคารและกลุมอาคาร
เขาดวยกัน 

6. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Architectural Characteristics) คุณภาพพื้นที่ที่เกิดจากสุนทรียภาพของ
อาคารหรืองานสถาปตยกรรมที่ดีซึ่งลอมรอบอยู   โดยยังมีคุณสมบัติเปนเอกลักษณของพื้นที่ 
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7. ประติมากรรมในพื้นที่ (Sculpture)  ประติมากรรมในพื้นที่เปนส่ิงชวยเสริมใหพื้นที่สมบูรณขึ้น  มี
ความนาสนใจในพื้นที่  และในบางกรณียังเปนตัวชวยอุดชองวางหรือจุดดอยของพื้นที่ได 

 
ประเภทของพื้นที่เปดโลงภายในเมือง 

 ในปจจุบันวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงผานวิวัฒนาการทางสังคม  และสงผลใหลักษณะกายภาพและรูปแบบ
การใชสอยพื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลงแตกตางไปบางจากอดีต  ทั้งนี้ไดมีการศึกษาจําแนกประเภทของพื้นที่
เปดโลงภายในเมืองของอเมริกา  โดยใชเมือง San Francisco เปนพื้นที่ศึกษา  ซึ่งทําการศึกษาวิจัยโดย Clare 
Cooper Marcus  และ Carolyn Francis จากหนังสือ People Places: Design Guidelines for Urban Open 
Space (1990)  โดยจัดประเภทตามลักษณะและรูปแบบทางกายภาพและกิจกรรมของพื้นที่  ซึ่งสามารถจัด
ประเภทของ Downtown Plaza  ออกเปน 5 ประเภท  คือ 
 

1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะขางทางสัญจร (The Street Plaza) 
2. พื้นที่เปดโลงหนาอาคารทางธุรกิจ (The Corporate Foyer) 
3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะในลักษณะพื้นที่สีเขียว  (The Urban Oasis) 
4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปล่ียนการคมนาคมสาธารณะ (The Transit Foyer) 
5. พื้นที่เปดโลงสาธารณะขนาดใหญอันเปนสัญลักษณของเมือง (The Grand Public Place) 

 

องคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Marcus and Francis 1990)   
- สถานที่ตั้ง (Location) ตําแหนงของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่เหมาะสมยอมเอื้อใหเกิดกิจกรรม

และมีผูใชงานที่หลากหลาย  เชน  ตําแหนงใจกลางเมืองที่มีการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Uses) 
มีโรงแรม, ที่พักอาศัยหรูหรา, สํานักงาน, ศูนยการคา, สถานที่ราชการ  และอื่นๆ ในพื้นที่ 

- ขนาดพื้นที่ (Size)  เปนการยากที่จะยืนยันขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม  เนื่องจากสถานที่ตั้งและ
สภาพแวดลอมซึ่งแตกตางกันไป  อยางไรก็ตามยังมีการใชระยะการมองเห็น  และมุมมองการปดลอมเปน
หลักการในการกําหนดขนาดของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

- ความหลากหลายในการมองเห็น (Visual Complexity)  การกําหนดสภาพแวดลอมกายภาพ
ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะใหมีสวนประกอบที่หลากหลายในดานรูปแบบการจัดสวน เสนทางเชื่อมตอ และลาน
โลง เชนการมีองคประกอบของ น้ําพุ  รูปปน  การเลนระดับและการใชความแตกตางของรูปแบบพื้นผิวในระดับที่
เหมาะสม  ยอมทําใหเกิดความพึงพอใจและดึงดูดความสนใจของคนใหเกิดการใชงานและเกิดกิจกรรมตางๆ 

- ประโยชนใชสอยและกิจกรรม (Uses and Activities)  รูปแบบการใชสอยที่ดินรอบพื้นที่, 
สัดสวนขนาด, และตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ยอมทําใหเกิดประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่
เหมาะสมแตกตางกัน 

- ศักยภาพของพื้นที่ใหบริการ (Potential Service Area)  ในการวางแผนสรางพื้นที่เปดโลง
สาธารณะตองคํานึงถึงอาณาเขตรัศมีการใหบริการ  และปริมาณประชากรเฉลี่ยแตละวันที่จะมาใชงานพื้นที่  ซึ่ง
สงผลโดยตรงตอขนาดและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของพื้นที่  โดยอาจจําแนกไดเปนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ระดับหมูบาน  ชุมชน  หรือระดับเมือง  เปนตน 
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- ภูมิอากาศ (Microclimate)  ในการออกแบบทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะควร
คํานึงถึง  ทิศทางแสงแดดและเงา  อุณหภูมิ  แสงสะทอนและทิศทาง  และปริมาณลม 

- อาณาเขตพื้นที่และจุดเปล่ียน (Boundaries and Transitions)  พื้นที่เปดโลงสาธารณะควร
สามารถมองเห็นไดชัดเจน  และมีการกําหนดอาณาเขตที่เดนชัด  รวมทั้งในการออกแบบควรคํานึงถึงจุดเปลี่ยน
จากทางเดินเทาภายนอกเพื่อเขาสูภายในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  

- พื้นที่รองหรือพื้นที่เสริมสําหรับกิจกรรมตางๆ (Subspace)  การออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
นอกจากพื้นที่ซึ่งรองรับกิจกรรมหลักแลว  ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ยอยซึ่งมีลักษณะเหมาะสมเพื่อรองรับกิจกรรม
รองอื่นๆ ของพื้นที่ดวย 

- เสนทางการคมนาคม (Circulation)  เสนทางคมนาคมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะควรมีการเนน
เสนทางใหเดนชัด  เชน  การใชแนวพืชพรรณไมเพื่อเนนเสนทาง  และเปนปอดใหแกเมืองรวมทั้งปองกันมลพิษ
ตางๆ เขาสูพื้นที่  และมีการจัดเตรียมทางลาด (Ramps) บริเวณจุดเชื่อมโยงแนวดิ่งหรือบริเวณเปลี่ยนระดับพื้นที่ 

- ที่นั่ง (Seating)  ในการจัดวางที่นั่งในพื้นที่เปดโลงสาธารณะควรคํานึงถึง  ตําแหนงที่เหมาะสมมี
ทิวทัศนและมุมมองที่ดีใหกับผูนั่ง  มีการจัดพื้นที่นั่งหลักและรอง  รูปแบบที่เหมาะสมของที่นั่ง  ทิศทางการตั้งของ
ที่นั่ง  และวัสดุที่เหมาะสมในการจัดสรางที่นั่ง 

- พืชพรรณ (Planting)  ในการเลือกพรรณไมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะควรคํานึงถึง  ความ
หลากหลายของพืชพรรณ  ความสูงของตนไม  การกําหนดขอบเขตและทิศทางโดยพืชพรรณ  สีและกลิ่น  การ
ดูแลรักษา  และการเตรียมสนามหญา 

- การเลนระดับพื้น (Level Changes)  การเปลี่ยนระดับระนาบพื้นยอมสงผลตอมุมมองและการ
รับรูของบุคคล  และยังสามารถใชในการออกแบบเพื่อเสริมศักยภาพหรือแกปญหาตางๆ ของพื้นที่ 

- งานศิลปะ  ประติมากรรมในพื้นที่ (Public Art)  เปนการสรางเอกลักษณและสุนทรียภาพใหกับ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ทําใหพื้นที่มีความนาสนใจ  และชวยเสริมสรางจุดหมายตาหรือแกปญหาในดานมุมมอง
ได 

- วัสดุปูพื้น และการประดับตกแตงพื้น (Paving)  ในการเลือกใชวัสดุปูผิวพื้นของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะควรคํานึงถึง  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความแข็งแรง  และการดูแลรักษา 

- อาหารและเครื่องดื่ม (Foods)  ควรมีการจัดเตรียมตําแหนงรานอาหาร  รานเครื่องดื่ม  และราน
กาแฟ  เพื่อตอบสนองความตองการและดึงดูดประชาชนมาใชงานพื้นที่ 

- โปรแกรมการแสดงหรือกิจกรรมทางสังคมตางๆ (Programs)  การทําใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
มีเอกลักษณและดึงดูดประชาชน   ควรมีการแสดงหรือกิจกรรมตางๆ  เชน   ละคร  ดนตรี  การเตนรํา  หรือการ
ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการเมือง 

- การคาขาย (Vending)  ในการออกแบบทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีการจัดเตรียม
พื้นที่เพื่อการคา  ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจชุมชนแลว  ยังเปนจุดดึงดูดผูคนสู
พื้นที่ 
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- จุดใหขอมูลขาวสารและปายสัญลักษณบอกทาง (Information and Sign)  เปนการใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกผูมาใชงานพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  และสามารถแจงเหตุการณขาวสาร  หรือส่ิงที่นาสนใจ
ภายในพื้นที่ 

- การดูแลรักษาและการสรางความเจริญหูเจริญตา (Maintenance and Amenities)  การดูแล
รักษาสภาพแวดลอมของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  และการดูแลสนามหญาและพืชพรรณตางๆ ใหสวยงามอยู
เสมอ  รวมทั้งการออกแบบและการจัดวางตําแหนงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เหมาะสม  เพื่อไมใหเกิดมลพิษ
ทางสายตาทําใหลดคุณคาของพื้นที่  รวมทั้งการจัดระบบการดูแลรักษาและการเก็บขยะใหสอดคลองกับ
ชวงเวลาในการใชงานพื้นที่ 
 

จากสมมุติฐานและการกําหนดตัวแปรของการวิจัย  ตัวแปรหนึ่งที่ใหความสนใจศึกษา  คือ  การใชงาน
และกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space) ซึ่งตัวแปรดังกลาวเปนรูปแบบพฤติกรรม
ภายนอกที่มีความสําคัญในกระบวนการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพตามทฤษฎีเกสตัลต (ภาพที่ 6)  และเปนส่ิงที่
ควรคํานึงถึงในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Urban Space)  โดยในพื้นที่เปดโลงสาธารณะของเมืองนั้น
มีรูปแบบการใชงานและการประกอบกิจกรรมตางๆ ของประชาชนมากมายหลากหลาย  จนยากที่จะสามารถ
จําแนกประเภทการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ได  แตจากการศึกษาของ Pushkarev  และ Zupan (1975) ได
ทําการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่เปดโลงสาธารณะยานใจกลางเมือง  โดย
งานวิจัยดังกลาวไดเลือก Manhattan Plaza เปนพื้นที่ศึกษา  ซึ่งในงานวิจัยไดจัดแบงรูปแบบพฤติกรรมการใช
งานและการเกิดกิจกรรมในพื้นที่ไดเปน 2 รูปแบบ  คือ   

1.  เดินผานพื้นที่ (Passers-Through) บุคคลใชงานพื้นที่ในลักษณะเปนทางเดินเทา  หรือใชเปนทาง
ลัดสูอีกสถานที่หนึ่ง  โดยไมเสียเวลาหยุดทํากิจกรรมใดใดในพื้นที่    

2.  ใชเวลาอยางไมรีบรอนในพื้นที่ (Lingerers) บุคคลหยุดทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือเดิน
เออระเหยชมวิวทิวทัศนในพื้นที่อยางไมรีบรอน    

ซึ่งเปนการจําแนกประเภทแบบคราวๆ  โดยอาศัยหลักการมองผานเหมือนการมองในขณะเดินหรืออยู
บนยานพาหนะเขาสูพื้นที่เปดโลงสาธารณะแลวสังเกตพฤติกรรมในพื้นที่นั้น  อยางไรก็ตามจากการวิจัยพบวา
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ประสบความสําเร็จ (Successful Plaza) ควรมีคุณสมบัติที่ดึงดูดคน  และทําใหคนไดใช
เวลาหรือมีการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  โดยกลุมที่มีพฤติกรรมในพื้นที่ในลักษณะเดินผานพื้นที่จะไมถือวาเปน
ผูใชงาน (User) ของพื้นที่ 
 จากการศึกษาของ Pushkarev  และ Zupan (1975) และการออกเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่สําคัญในกรุงเทพมหานคร  ในงานวิจัยนี้ในสวนตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ (Uses and 
Activities in the Space)  จึงสามารถแบงรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ออกเปน 3 รูปแบบ  คือ 1. 
ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ (Non-Activity)  2. เกิดกิจกรรมลักษณะเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)   
และ 3. มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers)  ทั้งนี้ในการสรางภาพจําลองสําหรับการ
ทดลองในงานวิจัยนี้ก็ไดใชการแบงประเภทการใชงานและกิจกรรมดังกลาว  เปนแนวทางในในการสรางภาพและ
กําหนดคุณสมบัติของกลุมภาพ 
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การกําหนดลักษณะที่วาง (Space Defining) 
 

 ที่วางและมวลในทางสถาปตยกรรมเปนส่ิงที่ไมสามารถแยกออกจากกันได  ทั้งนี้เพราะที่วางในทาง
สถาปตยกรรมคือการยึดครองที่วาง  โดยประโยชนใชสอยทางสถาปตยกรรม  ฉะนั้นเมื่อพิจารณาลึกลงไปกวานั้น
วาประโยชนใชสอยทางสถาปตยกรรมนั้นมีสวนสัมพันธกับมนุษยผูซึ่งเปนผูกระทํากิจกรรม  ดังนั้นที่วางทาง
สถาปตยกรรมนอกจากจะเกี่ยวของกับประโยชนใชสอยเปนเบื้องตนแลวยังตองเชื่อมโยงกับสัดสวนของคนที่เขา
ไปใชอาคารหรือพื้นที่ (Human Scale) ดวย  ในกรณีที่เชื่อมโยงกับสัดสวนของคนนี้เองทําใหวิเคราะหไดตอไปวา  
“ที่วางในทางสถาปตยกรรมจะเปนที่วางที่มีเฉพาะ 2 มิติ  คือแบนราบไมได  เพราะถาพิจารณาเฉพาะสวนที่แบน
ราบ 2 มิติคนจะเขาไปใชที่วางนั้นๆไมได  ฉะนั้นอาจสรุปไดวาเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงที่วางทางสถาปตยกรรมจะตอง
พิจารณาที่วางในลักษณะของ 3 มิติ  เสมอไป” (อรศิริ  ปาณินท  2538 : 8) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 24  สัดสวนของคน (Human Scale) และที่วาง (Space) 3 มิติ 
 
ดังนั้น“ที่วาง” (Space)  คือ  ปริมาตรที่มีลักษณะสามมิติที่ลอมรอบตัวเรา  ที่วางนี้จะถูกปดลอม 

(Enclosed)  ถูกหลอหลอม (Molded)  และถูกจัดเรียงระบบระเบียบ (Organized)  โดยองคประกอบของรูปทรง
นั่นเอง  การกําหนดรูปแบบของที่วางตางๆ มีลักษณะแตกตางกัน  คือ การกําหนดลักษณะที่วางโดยองคประกอบ
แนวราบ (Horizontal Elements) และการกําหนดลักษณะที่วางโดยองคประกอบแนวดิ่ง (Vertical Elements) 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
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การกําหนดลักษณะที่วางโดยองคประกอบแนวราบ (Horizontal Elements) 
 
 
1. ระนาบฐาน (Base Plane)  บริเวณที่วางจะถูกกําหนดอยางงายๆ  โดย

ระนาบแนวนอนเปนรูปทรงที่ตัดกับพื้นนอกหรือฉากหลัง  ระนาบฐาน
จะตองมีความแตกตางจากพื้นอยางเห็นไดชัดเจน  เชน  สี  หรือ
ลักษณะพื้นผิว  ซึ่งมักใชลักษณะของวัสดุที่แตกตางกัน 

 
 
 

2. ระนาบฐานยกระดับ (Elevated  Base  Plane)  การยกสวนหนึ่งของ
ระนาบแนวนอนขึ้นให สู งกวาพื้นทั่ ว ไป   ทําให เกิดพื้นที่ จํ ากัด  
ขณะเดียวกัน  ถาระนาบที่ยกขึ้นเปนรูปทรงที่มีสี  หรือพื้นผิวที่เดน  หรือ
แปลกจากพื้นแลวนั้น  ลักษณะของระนาบจะยิ่งแบงแยกที่วางใหเดน
ขึ้น 

 

 
 
3. ระนาบฐานกดระดับ (Depressed Base  Plane  )  เราสามารถกําหนด

บริเวณที่วางไดโดยการกดระนาบใหต่ําลง  จมลงไปในพื้นทั่วไป  ซึ่งพื้น
นั้นจะทําหนาที่เปนผนังของพื้นที่วาง (space) นั้น 

 
 
 
4. ระนาบเหนือศีรษะ (Overhead  Plane)  ระนาบเหนือศีรษะจะเปน

ตัวกําหนดที่วางระหวางตัวมันกับพื้น  รูปทรงของที่วางจะถูกกําหนด
โดยขนาด  รูปราง  และความสูงของระนาบที่อยูเหนือพื้นที่วางนั้น 

 
 
 
 

 
การกําหนดลักษณะที่วางโดยองคประกอบแนวดิ่ง (Vertical Elements) 
 การกําหนดที่วางโดยองคประกอบแนวดิ่งนี้มักจะสงผลตอการรับรู  ความรูสึก  และผลตอสายตาได
มากกวาระนาบแนวนอน  ฉะนั้นจึงเปนองคประกอบหลักในการกําหนดปริมาตรของที่วาง  และสรางความรูสึก
ถูกปดลอมอยางรุนแรงแกผูที่อยูในที่วางนั้น  ซึ่งสามารถแบงประเภทไดดังนี้ 
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1. องคประกอบเชิงเสนแนวดิ่ง            
(Linear Vertical Elements) 

 
2. ระนาบแนวดิ่งเดี่ยว               

(Single Vertical Element) 
 
 

3. ระนาบขนานแนวดิ่ง                        
(Parallel Vertical Planes) 

 
 

4. ระนาบแนวดิ่งรูปตัวแอล      
(L-shape Vertical Planes) 

 
 

5. ระนาบดิ่งรูปตัวยู       
(U-shape Vertical Planes) 

 
 

6. ระนาบแนวดิ่งปดลอมทั้งส่ีดาน    
(Closure Vertical Planes) 

 
 

 
 
การศึกษาของมนเฑียร อัตถจรรยา (2543) ในเรื่องแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมที่วางในชุมชน 

เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของผูอยูอาศัย : กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมราคาประหยัด กลาววา อัตราการสวนการปด
ลอม หรือ อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอม กับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู โดยวัดเปนอัตราสวนขององศา
การมอง ซึ่งพื้นที่ปดลอมที่ทําใหเกิดองศามุมมองมาก ความรูสึกปดลอมก็จะมากตามไปดวย ในขณะเดียวกันใน
พื้นที่วาง เชน ลานโลง ผูไปใชจะเกิดความรูสึกสบาย ไมรูสึกอึดอัด หรือถูกบีบจากอาคาร แตในทางตรงกันขาม 
จะเกิดความรูสึกขาดความโอบลอม หรือปดลอมพื้นที่ (Loss of Enclosure) ทําใหเกิดความรูสึกเวิ้งวาง ไมอบอุน 
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และไมปลอดภัย ดังนั้นอัตราสวนการปดลอมจึงสงผลตอการรับรู และพฤติกรรมของบุคคลในพื้นที่ จากการศึกษา
อิทธิพลของงานสถาปตยกรรมตอความสัมพันธของคนในชุมชน (Festinger 1951) พบวาการจัดวางผังอาคารที่
พักอาศัย ในลักษณะหอพักนักศึกษา ในลักษณะที่มีกลุมอาคารที่มีการปดลอมรูปตัวยู (U-shape) มีที่วางอยูตรง
กลาง (Court) จะมีนักเรียนเลือกที่จะเขาอยูอาศัยจนเต็ม และมีการพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางผูอยูอาศัย
ดวยกัน จนมีลักษณะกลุมสังคมยอยๆ และในการศึกษารูปแบบมิตรภาพ (Whyte 1956) พบวาพื้นที่ที่มีการปด
ลอม จะเปนตัวเพิ่มรูปแบบพฤติกรรมในชุมชน อีกทั้งแสดงออกถึงความเปนกลุมพวกเดียวกัน 

พฤติกรรมการรวมกลุมภายในพื้นที่วางที่มีการปดลอมของอาคาร หรือองคประกอบอื่นๆ ทั้ง 3 ดาน (U-
shape) มีความแตกตางกับพฤติกรรมการรวมกลุมภายในพื้นที่วางที่มีการปดลอมของอาคาร หรือองคประกอบ
อื่นๆไมเทากับ 3 ดาน โดยการมีจํานวนของสิ่งปดลอมเทากับ 3 ดาน จะเอื้อใหมีพฤติกรรมการรวมกลุมภายใน
พื้นที่วางมากกวา การมีจํานวนดานของสิ่งปดลอมไมเทากับ 3 ดาน 

สําหรับงานวิจัยนี้ในสวนของการจัดทําภาพจําลองพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ  ไดใช
รูปแบบการปดลอมโดยระนาบแนวดิ่งรูปตัวยู (U-shape)  ซึ่งเปนรูปแบบการปดลอมพื้นที่สาธารณะที่พบไดทั่วไป
และพบไดมากกวาการปดลอมดวยระนาบแนวดิ่งประเภทอื่นๆ  โดยระนาบแนวดิ่งรูปตัวยู (U-shape) จะทําให
เกิดบริเวณที่วางที่มีศูนยรวม (Focus) มุงสูดานในและมีทิศทางมุงออกดานนอก  บริเวณที่วางภายในจะถูกปด
ลอมและกําหนดเดนชัด  ดานเปดที่เหลือจะทําใหเกิดความตอเนื่องทางสายตา  และการสัญจรกับพื้นที่ภายนอก  
ในกรณีเชนนี้สวนดานที่เปดที่ถือเปนสวนหนาที่มีความสําคัญของพื้นที่  และแนวระนาบแนวดิ่งที่อยูตรงขามกับ
ชองเปดจะถือวาเปนระนาบที่สําคัญที่สุดในระหวางระนาบดิ่งทั้งสามดาน   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมลักษณะรูปตัวยู   โดยกลุมผังอาคารรูปตัวยูจะใชเพื่อกําหนด
บริเวณสาธารณะในเมือง  และเปนที่จบของแนวแกนหลักหรือรองของเมือง (Axial Condition)  และสามารถเปน
ตัวชวยนําสายตาไปสูองคประกอบพิเศษหรือสําคัญที่ตั้งอยูในบริเวณนั้น  ซึ่งทําใหบริเวณนั้นเปนจุดรวมสายตา 
และจะรูสึกถูกปดลอมมากขึ้นถามีองคประกอบอื่นๆ ตั้งตามแนวชองเปด   
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 25  แสดงการจบของแนวแกนในการปดลอมรูปตัวยู 

 
 ความสูงของระนาบ  เทียบกับความสูงและระดับสายตาของคนเราเปนปจจัยสําคัญที่มีผลถึง
ความสามารถในการกําหนดบริเวณที่วาง (Space)  โดยทัศนวิสัยเมื่อระนาบสิ่งปดลอมสูงประมาณ 0.60 ม. ส่ิง
ปดลอมสามารถกําหนดขอบเขตบริเวณไดแตไมทําใหเกิดความรูสึกถูกปดลอม  เมื่อระนาบสิ่งปดลอมสูงขึ้นอีกถึง

AXIS 

URBAN  SPACE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    49 
 
ระดับเอวจะเริ่มรูสึกถูกปดลอม  แตยังมีความตอเนื่องทางสายตาของที่วางบริเวณนั้นกับบริเวณรอบๆ  เมื่อ
ระนาบสูงขึ้นอีกถึงระดับสายตาสิ่งปดลอมจะเริ่มเปนตัวแบงแยกบริเวณออกจากกัน  เมื่อระนาบสูงเหนือศีรษะจะ
ขัดขวางความตอเนื่องทางสายตาและที่วาง  จะกอใหเกิดความรูสึกปดลอมอยางแจมชัดขึ้นจนคลายความรูสึก
เปนหอง ๆ หนึ่ง 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 26  แสดงความสูงของสิ่งปดลอมลักษณะระนาบแนวดิ่งเดี่ยวกับความรูสึกปดลอม 

 
แนวคิดเรื่องรปูทรงของพื้นทีเ่ปดโลงสาธารณะ (Urban Space) ของ Rob Krier 

 

Rob Krier (1979) ทําการศึกษาถึงรูปแบบการเกิดและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ (Urban Space)  และรูปแบบการเปลี่ยนรูปอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบตางๆ ที่
สัมพันธกับพื้นที่ เชน  เสนทางสัญจร ถนนที่ลอมรอบหรือตัดผาน  และรวมถึงอาคารสถาปตยกรรมที่ลอมรอบ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะนั้นๆ  โดยจากการศึกษาพบวาพื้นที่เปดโลงสาธารณะในเมืองสมัยใหมไดเปล่ียนแปลง
รูปแบบลักษณะไป   และไดสูญเสียความเขาใจในหลักการ  แนวคิดพื้นฐาน  และรูปแบบของพื้นที่สาธารณะอัน
เปนหัวใจของสังคมที่เกิดจากภูมิปญญาของคนรุนกอน  และความมุงหมายหลักของ Rob Krier  คือ  การคนหา
คําจํากัดความ  ความสําคัญ  ความหมาย  ลักษณะสําคัญของพื้นที่เปดโลงสาธารณะในยุคโบราณใหกลับคืนมา
สูยุคปจจุบัน 

พื้นที่เปดโลงสาธารณะหรือ Urban Space มีคําจํากัดความงายๆ นั้นคือ Urban Space เปนพื้นที่ที่ถูก
กําหนดขอบเขตทําใหเกิดรูปรางทางเรขาคณิต  ซึ่งขอบเขตถูกกําหนดขึ้นโดย  รูปทรง  ลักษณะกายภาพ  และ
ความหลากหลายของรูปดานหรืออาคารสิ่งที่ปดลอมพื้นที่นั้น  เมื่อกลาวถึงลักษณะทางสุนทรียภาพของพื้นที่เปด
โลงสาธารณะ  อาจจะสามารถทําการศึกษาและมีระบบในการกําหนดและจัดแบงประเภท   โดย Rob Krier ได
แยกพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  และความรูสึกที่มีอิทธิพลตอจิตใจผูที่สัมผัสพื้นที่นั้น  ซึ่งจาก
การศึกษาพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่เกิดขึ้นในยุโรป  ไดพบระบบในการแบงประเภทของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  
ซึ่งไดจัดแบงรูปลักษณะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะตามลักษณะทางกายภาพ  โดยแบงออกเปน 3 กลุมหลักตาม
ลักษณะรูปทรงเรขาคณิต  คือ  พื้นที่ที่มีรูปรางส่ีเหลี่ยม, วงกลม และสามเหลี่ยม (ภาพที่ 27)  ซึ่งเปนรูปทรงที่
คล่ีคลายเดนชัดทําใหเกิดความงายตอการรับรูและจดจํา  ทั้งนี้ผลการศึกษาของ Rob Krier จะไดเปนผลสรุป
ทางดานรูปทรงกายภาพของพื้นที่ Urban Space มากกวาที่จะไดความหมายหรือความสําคัญดานนามธรรมของ
พื้นที่ Urban Space  ที่มีอิทธิพลตอสังคม   
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ภาพที่ 27  แสดงการสรุปรูปทรงของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Urban Space) ที่ทําการศึกษาโดย 
  Rob Krier (1979)    

สําหรับในสวนของงานวิจัย  ในสวนเครื่องมือในการทดลองซึ่งเปนภาพจําลองพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่
มีการปดลอมในระดับตางๆ  โดยจากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา  รูปทรงสี่เหลี่ยมเปนรูปทรงของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่พบไดมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา  เนื่องดวยรูปแบบพื้นฐานของอาคารและผังกลุมอาคารที่เอื้อใหเกิด
รูปทรงพื้นที่ในลักษณะดังกลาว  ดังนั้นเมื่อนําขอมูลภาคสนามมาพิจารณารวมกับหลักการเรื่องรูปรางของพื้นที่
เปดโลงสาธารณะ (Urban Space) ของ Rob Krier  จึงสรุปเลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมเปนรูปทรงของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะในภาพจําลองในการทดลองของงานวิจัยนี้ 
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สรุปหลักการและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
ในบทนี้ไดจัดแบงเนื้อหาของทฤษฎี  หลักการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเปน  3  สวนตามรูปแบบ

เนื้อหาที่ตางกัน  คือ  สวนที่ 1 ความรูเบื้องตนของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ   สวนที่ 2  จิตวิทยาการรับรู  และสวนที่ 
3 หลักการและทฤษฎีการออกแบบกายภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ทั้งนี้ในการวิจัยไดเลือกใชหลักการและ
ทฤษฎีที่เหมาะสมจากทั้ง 3 สวนรวมกันในการสรางแนวคิดในการศึกษา  และกระบวนการวิเคราะหของการวิจัย
นี้   เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการและการวิเคราะห  ทําใหไดผลการวิเคราะหที่มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
สวนที่ 1 ความรูเบ้ืองตนของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ    

พื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลงของเมืองหรือ Plaza มีบทบาทสําคัญในระบบโครงสรางหลักของเมือง 
เพราะเปนสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนศูนยกลางของการดํารงชีวิต  ทั้งเปนจุดรวมชีวิตทางสังคมและมักจะเปนจุด
รวมของเสนทางคมนาคมหลักๆ ของเมือง  ซึ่งลานโลงอาจตอบสนองประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียวหรือ
สามารถตอบสนองประโยชนใชสอยทุกๆ อยางของเมือง  เปนทั้งที่พักผอนหยอนใจ  ที่ทํากิจกรรมทางสังคม  เปน
ศูนยรวมระบบการคมนาคมตางๆ  โดยลานโลงมักจะถูกวางตําแหนงใหมีความสัมพันธกับอาคารสาธารณะที่
สําคัญของเมือง  เชน  ศาลากลาง  โบสถ  โรงละคร  พิพิธภัณฑ  หรือพระราชวัง  และลานโลงนี้เองทําใหอาคาร
สาธารณะเหลานี้มีระยะหางจากอาคารอื่นๆ โดยรอบมากขึ้น  ซึ่งภายในลานนี้อาจปลอยใหโลงตลอดหรือจะ
ประกอบสิ่งประดับตกแตงตางๆ  

วิวัฒนาการของพื้นที่สาธารณะลักษณะลานโลงของเมืองสามารถแยกพิจารณาไดจากปจจัยหลัก
สําคัญ 2 ประการ  ไดแก 

1. ปจจัยทางธรรมชาติหรือสภาพทางกายภาพ  ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางดานกายภาพ  3 ปจจัย  คือ  
ปจจัยที่ 1 สภาพอากาศและภูมิอากาศ  ปจจัยที่ 2 ระดับความสูงต่ําและความลาดชันของพื้นที่  และปจจัยที่ 3 
สภาพพื้นที่  ชนิดของดิน  โครงสรางของดิน   
 2. ปจจัยทางวัฒนธรรมหรือพฤติกรรม  โดยประกอบดวย 5  ปจจัยทางวัฒนธรรม  คือ  ปจจัยสภาพ
เศรษฐกิจ  ปจจัยสภาพทางการเมือง  ปจจัยสภาพสังคม  ปจจัยสภาพทางความเชื่อศาสนา  และปจจัยความ
เปนมาทางประวัติศาสตร   
 ประโยชนใชสอยของลานโลงมีลักษณะประโยชนใชสอยของพื้นที่เปดโลงสาธารณะประเภทลานโลง
สามารถสรุปและแบงออกได  ดังนี้คือ  การคา  กิจกรรมทางสังคม  การนันทนาการ  การความเชื่อศรัทธา  และ
เพื่อเนนความสําคัญของอาคารหรือพื้นที่และผลทางดานการมองเห็น  อยางไรก็ตามพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ลักษณะลานโลงเปนที่รวมของกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  หรืออาจมีการรวมประโยชนใชสอยในหลายประเภท
เขาไวดวยกัน  แตก็จะมีประโยชนใชสอยขอใดขอหนึ่งที่กลาวไวเปนหลักเดนของพื้นที่ 
สวนที่ 2 จิตวิทยาการรับรู    

หลักการและทฤษฎีในสวนนี้มุงประเด็นที่จิตวิทยาการรับรู  และกระบวนการรับรูและเรียนรูของบุคคล
ในสภาพแวดลอมกายภาพของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต (Gestalt Phychologists)  ในความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสภาพแวดลอมกายภาพนั้น  จะเกิดกระบวนการทางพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรม  อาจ
จําแนกขั้นตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมตามลักษณะทางพฤติกรรมที่เดนชัด  และมีลักษณะเฉพาะ
เพียงพอตอการจําแนกออกไดเปน 3 กระบวนการยอยดังนี้  คือ  1. การรับรู (Perception)  2. กระบวนการรู / 
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กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process)  และ 3. การเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior)  
โดยการรับรูคือการสัมผัสที่มีความหมาย (Sensation)  การรับรูเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับ  
ออกเปนส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่มีความหมายหรือที่รูจักเขาใจ  ซึ่งในการตีความหมายนี้  จําเปนที่บุคคลจะตองใช
ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมหรือความจัดเจนที่เคยมีมาแตหนหลัง  ถาไมมีความรูเดิมก็ดี  หรือลืมเรื่องนั้นๆ  
เสียแลวก็ดี  ก็จะไมมีการรับรูกับส่ิงเรานั้นๆ จะมีก็แตเพียงการสัมผัสกับส่ิงเราเทานั้น  โดยกระบวนการของการ
รับรูจะเกิดขึ้นตองประกอบดวย  1. การสัมผัสหรืออาการสัมผัส  2. ชนิดและธรรมชาติของส่ิงเราที่มาเรา  3. การ
แปลความหมายจากอาการสัมผัส  และ 4. การใชความรูเดิม  หรือประสบการณเดิมเพื่อแปลความหมาย 

ดังนั้น จากทฤษฎีจิตวิทยาการการรับรูของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต  กลาวไดวาอิทธิพลที่มีตอการรับรู
สภาพแวดลอมกายภาพของบุคคลสามารถแบงออกเปน 3 ปจจัย  คือ  1. สภาพแวดลอมกายภาพที่บุคคลรับรู      
2. ประสบการณในอดีตของบุคคลที่รับรูสภาพแวดลอม  และ 3. ความตองการตามความจําเปนหรือเปาหมายใน
ปจจุบันหรืออนาคต 

ทฤษฎีการรูทางทัศนาการ  เปนการรับรูทางสายตาการมองเห็นของบุคคล  จากจิตวิทยาเกสตัลตใน
บุคคลจะมีลักษณะการรับรูทางทัศนาการกับสภาพแวดลอมกายภาพ 3 ลักษณะ ดังนี้คือ 

1. การจัดระเบียบในการรับรู (Organization in Perception)  การรับรูส่ิงตางๆ ในสภาพแวดลอมได  
และสามารถแยกสิ่งหนึ่งออกจากอีกส่ิงหนึ่งได  เพราะวามีการจัดระเบียบเกิดขึ้นในกระบวนการรับรู  หลักการ
สําคัญของการจัดระเบียบในการรับรูที่เปนหลักการของจิตวิทยาเกสตัลต  ไดแก  ภาพและพื้น (Figure and 
Ground), ความสมบูรณ (Goodness หรือ Prägnanz)  และการรวมกลุมหรือการจัดกระสวนการรับรู 
(Perceptual Grouping or Patterning)  

2. การรับรูระยะทางหรือความลึก (Distance or Depth Perception)  การรับรูความลึกเปนเรื่องที่
นักจิตวิทยาที่ศึกษาในเรื่องการรับรูทางทัศนาการใหความสนใจเปนพิเศษเพราะวาตามขอเท็จจริงแลว  ส่ิงที่
ปรากฏบนเรตินาที่มีลักษณะเกือบแบนนั้นไมอาจจะทําใหเกิดการรับรูความลึกได  โดยการเห็นเปนลักษณะสาม
มิติและรูสึกในความลึกจึงตองมี “ส่ิงชักนํา (Cues)” ที่เปนขาวสารอยางเพียงพอที่ทําใหรับรูความลึกได  ซึ่งการ
รับรูมิติที่สามนี้บุคคลสามารถรับรูไดไมวาคนนั้นจะมีตาเดียวหรือสองตา  โดยสิ่งชักนําที่สรางมิติใหแกภาพที่เห็น  
คือ  การซอนกัน (Super–Position of Object)  ทัศนียภาพ (Perspective)  แสงและเงา (Light and Shadow)  
และการเคลื่อนไหวของสภาพแวดลอม (Movement) 

3. ความคงที่ของการรับรู (Perceptual Constancy)  ส่ิงตางๆ ที่บุคคลรับรูมักปรากฏเปนส่ิงๆ นั้นเสมอ
โดยมีความคงที่วาเปนส่ิงเดิมเสมอ  ซึ่งส่ิงที่ผูสังเกตไดพบเห็นจะปรากฏเปนส่ิงเดิมไมวาผูสังเกตจะเปลี่ยน
ตําแหนงของทําใหมุมมองเปลี่ยนไป  หรือทําใหระยะหางจากสิ่งที่เรามองเปลี่ยนไป  และไมวาแสงสวางบนสิ่งนั้น
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  บุคคลก็ยังมีแนวโนมที่จะเห็นสิ่งนั้นเปนสิ่งเดิมอยู 

4. มายาทางทัศนาการ (Visual Illusion)  การรับรูส่ิงตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป  ส่ิงที่เรารับรูมี
ความสอดคลองกับปรากฏการณจริงทําใหเกิดการรับรูและเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอมไดอยางถูกตองเปน
ปกติ  แตบางครั้งการรับรูเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากสภาพจริงได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูทางทัศนาการ 
มักเกิดลักษณะมายา (Illusion) ส่ิงที่รับรูปรากฏเปนภาพลวงตา  โดยที่การรับรูนั้นเปนไปดวยสมมติฐานที่ไมตรง
กับสภาพจริง   
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สวนที่ 3 การออกแบบกายภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะ   
 หลักการเกี่ยวกับพื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะลานโลง (Plaza)  เมื่อเรานําทฤษฎีจิตวิทยาการการ
รับรูของกลุมจิตวิทยาเกสตัลตมาวิเคราะหรวมในกระบวนการออกแบบ  จากการศึกษา  งานสถาปตยกรรมคือส่ิง
เราหนึ่งที่อยูในสภาพแวดลอม  ซึ่งบุคคลไดรับรู  โดยคุณคาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของงานสถาปตยกรรม  คือ 
การแสดงออกทางรูปทรง  เพราะวารูปทรงมักเกิดจากองคประกอบมากมายหลายๆ องคประกอบมารวมกัน  
ดังนั้นลักษณะของรูปทรงที่รับรู  จึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการแสดงออกทางรูปทรง  หลักการรับรูที่วา  บุคคล
มีแนวโนมที่จะรับรูส่ิงตางๆ ในลักษณะที่สมบูรณ  โดยการปดลอมหรือการประสานใหเกิดความสมบูรณ  และ
รูปทรงที่คล่ีคลายและเดนชัดทําใหงายตอการรับรูและจดจําของบุคคล  ดังนั้นพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Urban 
Space) ที่สําคัญสวนใหญในโลก  จึงมีลักษณะที่ปดลอมและมีลักษณะพื้นที่เปนรูปเรขาคณิตที่คอนขางชัดเจน 
 ทฤษฎีกลุมนักจิตวิทยาเกสตัลต และทฤษฎีจินตภาพของเมืองของ Kevin Lynch (1960)  บงชี้วาพื้นที่
เปดโลงสาธารณะควรมีการปดลอมในระดับการปดลอมและมีรูปรางที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหเกิดที่วาง (Space) ที่
มีคุณภาพมีความชัดเจนของรูปทรงและขอบเขตพื้นที่  รวมทั้งมีความสัมพันธกับขนาดของมนุษย (Human 
Scale) คุณสมบัติเหลานี้ทําใหพื้นที่มีโครงสรางที่ชัดเจน มีเอกลักษณ  ทําใหผูใชงานหรือคนในเมืองงายตอการ
รับรูรูปทรงและอาณาเขตของที่วาง  งายตอการจดจํา  นํามาซึ่งความอบอุน  ความมั่นใจ  และความประทับใจ  
ดึงดูดใหเกิดการเขามาใชงานพื้นที่นั้น  และในการศึกษาเรื่องการออกแบบที่ตอบสนองพฤติกรรมพื้นฐานของ
มนุษย (Basic Human Needs) ของ John Lang (1994)  ไดกลาวถึง  คุณสมบัติอีกดานหนึ่งของการปดลอมที่
วาง  โดยพื้นที่เปดโลงหากมีระดับการปดลอมที่เหมาะสมจะทําใหผูใชงานเกิดความรูสึกที่อบอุนและปลอดภัย  
และทําใหเกิดอาณาเขตเฉพาะที่เหมาะกับกิจกรรมการรวมกลุม  รวมทั้งความสําคัญของการปดลอมเพื่อเนน
เสนทางและสถานที่สําคัญสรางความภูมิใจใหแกชาวเมือง 

หลักการการมองเห็นกับความรูสึกปดลอม  ความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเปน    
1ตอ1  จะทําใหเรามองเห็นยอดตึกเปนมุม 45°  เราจะรูสึกถูกปดลอมมากเพราะตามปกติสายตาของเราทํามุม
ตอนบนเพียง 30° เทานั้น  ถาความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเปน 1ตอ2  มุมที่เกิดขึ้นคือ  
30°  ซึ่งเทากับมุมสายตาของเราพอดี  ความสูงขนาดนี้ใหความรูสึกถูกลอมเพียงครึ่งเดียว  ถาความสูงของสิ่งปด
ลอมลดลงเหลือเพียง1ตอ3  มุมที่เรายืนเห็นยอดตึกจะเหลือเพียง 18° โดยในระยะดังกลาวนี้เราจะมองเห็นวัตถุ
นอกพื้นที่วาง (Space) ไดชัดเทากับเห็นตัวพื้นที่วางนั้นเอง  ถาอาคารต่ําลงมาอีกจนเหลือ 1ตอ4  มุมยอดตึกจะ
เหลือ 14°  โดยพื้นที่จะไมรูสึกถูกปดลอมอีกตอไป  ในระดับนี้เราจะสูญเสียความรูสึกในดานการปดลอมของพื้นที่
ไป   และในสวนสรีระมนุษย  สายตาของคนเราทั้งสองขางสามารถใชมองรูปรางทั่วๆ ไปและสังเกตรายละเอียด
ได  มุมมองทั่วไปในสวนของมุมมองโคงตอนบนจะมีลักษณะเปนกรวยโคงทํามุม 30°   โดยทํามุมเปน 45° ใน
สวนโคงตอนลาง  และ65°ในสวนโคงดานขาง  ตามลักษณะรูปหนาของคนเรา  ดังนั้นเมื่อมองตรงไปขางหนารัศมี
การมองเห็นของคนจะมีขนาดประมาณ 130°  ขอจํากัดประการหนึ่งเกี่ยวกับการมองเห็นก็คือ  เราไมสามารถเห็น
วัตถุในระยะที่ไกลเกินกวา 3,500 เทาของขนาดวัตถุนั้นๆ ได 
 ในการวิจัยเรื่องแนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมของถนนและทางเทาในชุมชนเมืองที่ตอบรับกับ
พฤติกรรมของผูคน: ความสูงของอาคารและความกวางของถนน  และเรื่องความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมถนน
และทางเทาในชุมชนเมืองของผูที่มีความรูดานการออกแบบ  และผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ (สุพักตรา        
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สุทธสุภา 2544) เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางกายภาพของสภาพแวดลอม และ
พฤติกรรมของมนุษย เพื่อใชในการออกแบบและวางแผนใหไดถนน และทางเทาที่มีคุณสมบัติของสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่เหมาะสม และตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่นนั้นๆ  โดยในงานวิจัยได
มุงประเด็นศึกษาถึงการรับรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับระดับของการปดลอมอาคารบนถนน หรืออัตราสวน
ระหวางความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู  โดยการทดลองที่ 1 พบวา ประสบการณบุคคล
เกี่ยวกับความรูดานการออกแบบมีความสัมพันธกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ดังนั้นนักออกแบบ
ชุมชนเมืองควรพิจารณาถึงความตองการของผูใชพื้นที่ และผูคนในเมืองมาประกอบ เปนพื้นฐานรวมในการ
ออกแบบ 

ในสวนของการทดลองที่ 2 เปนการศึกษาเรื่องการรับรูการปดลอมและการสูญเสียการปดลอมของ
อาคารบนถนนในเมือง  พบวา ผูเขารวมการทดลองรับรูเกี่ยวกับการปดลอมของอาคารบนถนนในเมืองที่
อัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของถนนในชวงระยะ 1:1.42  ถึง 1:1.54 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานการ
วิจัย โดยระยะที่ตั้งไวในสมมุติฐานเทากับ 1:1 ไมอยูภายในชวงคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมที่ไดจากการทดลอง  
และในเรื่องการสูญเสียการปดลอมพบวา ผูเขารวมการทดลองรับรูเกี่ยวกับการสูญเสียการปดลอมของอาคารบน
ถนนในเมืองที่อัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของถนนในชวงระยะ 1:3.69 ถึง 1:3.89 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัย  โดยระยะที่ตั้งไวในสมมุติฐานเทากับ 1:3 ไมอยูภายในชวงคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมที่ได
จากการทดลอง  แสดงใหเห็นวาผูคนในทองถิ่นมีแนวโนมการรับรูถึงการปดลอมที่แตกตางจากตัวเลขจาก
หลักการตางประเทศ 

 ในเรื่องลักษณะพื้นที่สาธารณะจากการศึกษาของ Clare Cooper Marcus  และ Carolyn Francis 
(1990) เพื่อจําแนกประเภทของพื้นที่เปดโลง  โดยจัดประเภทตามลักษณะและรูปแบบทางกายภาพและกิจกรรม
ของพื้นที่เปดโลงภายในเมืองในปจจุบัน  และสามารถจัดประเภทของ Downtown Plaza ออกเปน 5 ประเภท  คือ  
1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะขางทางสัญจร  2. พื้นที่เปดโลงหนาอาคารทางธุรกิจ 3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะใน
ลักษณะพื้นที่สีเขียว  4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปล่ียนการคมนาคมสาธารณะ และ 5. พื้นที่เปดโลง
สาธารณะขนาดใหญอันเปนสัญลักษณของเมือง   

 

การกําหนดลักษณะที่วาง (Space Defining)   โดย “ที่วาง” (Space) คือปริมาตรที่มีลักษณะสามมิติ
ที่ลอมรอบตัวเราที่วางนี้จะถูกปดลอม (Enclosed), หลอหลอม (Molded)  และถูกจัดเรียงอยางมีระบบระเบียบ 
(Organized) โดยองคประกอบของรูปทรงนั่นเอง  ซึ่งสรางใหรูปแบบของที่วางตางๆ มีลักษณะที่แตกตางกัน  
ทั้งนี้ที่วางในทางสถาปตยกรรมควรพิจารณาในลักษณะมวล 3 มิติ  เนื่องจากตองพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ
กับมนุษยทั้งดานกิจกรรมการใชงานทางสถาปตยกรรมและสัดสวนมนุษย (Human Scale)  โดยสามารถกําหนด
ลักษณะที่วางโดยระนาบ 2 แนว  คือ  ระนาบแนวราบและแนวดิ่ง  มีรายละเอียด  คือ 

การกําหนดลักษณะที่วางโดยองคประกอบแนวราบ (Horizontal Elements) มีรูปแบบดังนี้  คือ  ระนาบ
ฐาน  ระนาบฐานยกระดับ  ระนาบฐานกดระดับ  และระนาบเหนือศีรษะ  
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การกําหนดลักษณะที่วางโดยองคประกอบแนวดิ่ง (Vertical Elements) สามารถแบงประเภทไดดังนี้  
องคประกอบเชิงเสนแนวดิ่ง  ระนาบแนวดิ่งเดี่ยว  ระนาบขนานแนวดิ่ง  ระนาบแนวดิ่งรูปตัวแอล (L-shape)  
ระนาบดิ่งรูปตัวยู (U-shape)  และระนาบแนวดิ่งปดลอมทั้งส่ีดาน  

ทั้งนี้การกําหนดที่วางโดยองคประกอบแนวดิ่งนี้มักจะสงผลตอการรับรู  ความรูสึก  และผลตอสายตาได
มากกวาระนาบแนวนอน  ฉะนั้นจึงเปนองคประกอบหลักในการกําหนดปริมาตรของที่วาง  และสรางความรูสึก
ถูกปดลอมอยางรุนแรงแกผูที่อยูในที่วางนั้น   

ภาพที่ 28  แสดงมุมมองกับการปดลอมโดยระนาบแนวราบและแนวดิ่ง 
 

สําหรับงานวิจัยนี้ในสวนของการจัดทําภาพจําลองพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ ไดเลือกใช
รูปแบบการปดลอมโดยระนาบแนวดิ่งรูปตัวยู (U-shape)  ซึ่งเปนรูปแบบการปดลอมพื้นที่สาธารณะที่พบไดทั่วไป
และพบไดมากวาการปดลอมดวยระนาบแนวดิ่งประเภทอื่นๆ  โดยผังอาคารรูปตัวยูใชเพื่อกําหนดบริเวณ
สาธารณะในเมือง  และเปนที่จบของแนวแกนหลักหรือรองของเมือง (Axial Condition)  และสามารถเปนตัวชวย
รวมสายตา (Focus) ไปสูองคประกอบพิเศษหรือส่ิงสําคัญที่ตั้งอยูในบริเวณนั้น  เชน  งานประติมากรรม  
อนุสาวรีย  หรืออาคารสําคัญในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

จากการศึกษาถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย  การตั้ง
สมมุติฐานและตัวแปรที่ตองการศึกษา  ในบทที่สามนี้จะเปนการกําหนดกระบวนการและวิธีการวิจัย  เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  การทดลอง  และการสรุปผลการวิจัย  โดยการกําหนดกระบวนการวิจัย  จะเปนการ
กลาวถึงขั้นตอนตางๆ ในการทํางานวิจัยนี้ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทาย  อธิบายรายละเอียดและ
ความสําคัญของการทดลองในขั้นตอนตางๆ  รวมไปถึงแนวคิดและขั้นตอนในการสรางสรรคอุปกรณเครื่องมือ  
เพื่อใชในการทดลอง   พรอมภาพประกอบและภาพตัวอยางของเครื่องมือทดลองที่ใชจริงในงานวิจัยนี้  โดย
แนวทางการจัดกระบวนการวิจัยนี้จะมีลักษณะการวิจัยเชิงประยุกต  สวนการกําหนดวิธีการวิจัยนั้นจะเปนการ
กลาวถึงรายละเอียดตางๆ ของการเตรียมการปฏิบัติการงานภาคสนาม  การทดลองและการสรุปผลการทดลอง 
 

กระบวนการการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม ที่ตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น : องคประกอบที่สรางความรูสึกปดลอม” นี้
สามารถจัดลําดับขั้นตอนตางๆ   โดยสามารถแสดงกระบวนการหลักของการวิจัยไดดังนี้   

1. ทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยที่สนใจ 
ทําการศึกษาจากเอกสารกรณีตัวอยาง การทดลองและทฤษฎีการออกแบบ  จากหนังสือไทยและ

ตางประเทศโดยมุงศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  และ
ความสัมพันธของพื้นที่กับการปดลอม  รวมถึงทฤษฎี  หลักการทางสถิติและรูปแบบการทดลองที่เหมาะสมกับ
การวิจัยนี้  และเก็บรวบรวมขอมูลเหลานี้โดยการถายเอกสารหรือคัดลอกจากตนฉบับ  ซึ่งแหลงขอมูลที่สําคัญคือ  
หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร, หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนตน 

2. จัดทําโครงรางขอเสนอโครงการ   
 โดยประกอบดวย  ความสําคัญและที่มาของโครงการ  กําหนดวัตถุประสงค  ตั้งสมมุติฐาน  ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวของ  กําหนดตัวแปร  และวางแผนการดําเนินการ 

3. เก็บรวบรวมขอมูล   
 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสม  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการ  และ

นําขอมูลนั้นมาทําการศึกษาถึงการรับรูและความพึงพอใจของคนในพื้นที่เปดโลงสาธารณะรูปแบบตางๆ  เพื่อ
นํามาเปนเกณฑในการพิจารณาคนหารูปแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ที่เหมาะสมกับการใชงาน
และตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น 
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4. ทําการวิเคราะหผลการทดลองที่ไดมาดวยวธีิการทางสถิติ   
ทําการวิเคราะหผลการทดลองที่ไดมาดวยวิธีการทางสถิติ  และตรวจสอบกับแนวคิด  ทฤษฎีการ

ออกแบบและวางผังที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมใน
ระดับตางๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของคน 

5. สรุปผลการวิจัย   
 โดยนําส่ิงที่ไดจากผลการวิจัย  และแนวทางการออกแบบที่จะตอบสนองวัตถุประสงคที่ตั้งไว  มา
ดําเนินการเรียบเรียงเพื่อใหผูสนใจไดสามารถนําไปศึกษา หรือเปนตนแบบของการวิจัยในแนวทางที่ใกลเคียงกัน
นี้ไดตอไปในอนาคต 

 

ขั้นตอนของการดําเนนิการศึกษาในการวิจยั   
 ในการวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้  คือ 

1.  การตั้งคําถามในการวิจัย  และขอสมมุติฐานเพื่อกําหนดหัวขอในการศึกษา 
− กําหนดทิศทางของวิทยานิพนธ 
− วางแผนโครงการวิจัย  ไดแก  การกําหนดความสําคัญของปญหา  การศึกษาหาความเปนไปได 

การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา  โดยการวางแผนงานวิจัยใหชัดเจนเพื่อใหงานวิจัยเกิด
คุณประโยชนและความนาสนใจรวมถึงความเปนไปได 

2.  เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน 
ในขั้นตอนนี้จะทําการเก็บรวบรวมขอมูล  ทฤษฎี  และหลักการเบื้องตนที่เกี่ยวของ 

− ทฤษฎี หรือจุดมุงหมายทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มี
การปดลอม 

− ศึกษากรณีศึกษาเพื่อศึกษาองคประกอบและแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ถูก
ปดลอม 

− เก็บรวบรวมขอมูล  จากเอกสาร  และรายงานขอมูลการวิจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
− การตั้งขอสังเกต  กําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของ  กําหนดกลุมตัวอยาง   

3.  การสํารวจภาคสนาม 
-    ใชการสังเกตการณ (Observation) ทําการเก็บขอมูลเบื้องตนของสถานที่   ทําการถายรูป

สถานที่เพื่อเตรียมการจัดทําชุดภาพจําลองสถานการณ 
-  การจัดทําแบบสอบถาม  และแบบจําลองสถานการณเพื่อการเก็บขอมูลดานการรับรูของบุคคล

ตอพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอม 
- ทําการทดสอบแบบทดลองชุดภาพจําลองสถานการณกอนการที่จะนําไปใชจริงในการเก็บขอมูล

สถิติของการวิจัย (Pre-Test) 
− การสุมตัวอยางประชากร  กําหนดกลุมประชากรที่จะมาเขารวมการทดลอง 
− การเลือกผูตอบแบบสอบถามและเขารวมการทดสอบชุดภาพจําลองสถานการณ 
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4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยการใชแบบทดลองชุดภาพจําลองสถานการณและแบบบันทึกการทดลองฉบับสมบูรณที่

ไดรับการแกไขแลวหลังจากการทํา Pre-Test  โดยกระจายการทดสอบตามกลุมตัวอยางที่กําหนด  หรือ
เลือกเอาไวแลว 
5.  การอภิปรายผลขอมูล 

โดยอาศัยทฤษฎีหลักการทางสถิติ  และแนวความคิดที่เกี่ยวของหาขอสรุป  เพื่อทําความ
เขาใจความสัมพนัธระหวางการรับรูและความพึงพอใจของคนกับการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
− การอภิปรายผลโดยพิสูจนกับขอคําถามในการวิจัย  และขอสมมุติฐานที่ตั้งไว 
− นําขอมูลมาเปรียบเทียบกับคาตัวแปร  ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
− ใชหลักการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยในการวิจัยไดเลือก การใหระดับคาคะแนน (Value 

Scale) เขามาใชในการเก็บขอมูลสถิติ   และใชโปรแกรมสถิติ SPSS ชวยอํานวยความสะดวกใน
การเก็บขอมูล  และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

− นําผลการทดลองที่ไดมาอภิปรายรวมกับทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6.  สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 

ผลสรุปเปนบทสุดทายของรายงานการวิจัย  โดยนําผลที่ไดจากการอภิปรายผลขอมูลมาสรุป
ใหเห็นส่ิงที่ไดคนพบจากงานวิจัย  อธิบายผลจากการวิจัยวามีความสอดคลองหรือขัดแยงอยางไรกับ
คําถามในงานวิจัย  และขอสมมุติฐานที่ตั้งไวหรือไม  เพราะเหตุ เสนอขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใน
การทําการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป  เพื่อใหผูออกแบบ  ผูคนควา  ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ  
สามารถนําไปใชได   

   
วิธีการวิจัย 

 ในสวนนี้จะกลาวถึงวิธีการวิจัยในแตละขั้นตอน  แสดงใหทราบวาในแตละขั้นตอนนั้นมีวิธีการ
ดําเนินการอยางไร  และมีรายละเอียดในการเก็บขอมูลในแตละขั้นตอน  ดังนี้คือ 

1. การศึกษาจากเอกสาร 
ศึกษาจากกรณีตัวอยางการทดลองและทฤษฎีการออกแบบ  จากหนังสือไทยและตางประเทศโดยมุง

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  และความสัมพันธของ
พื้นที่กับการปดลอม  รวมถึงทฤษฎี  หลักการทางสถิติและรูปแบบการทดลองที่เหมาะสมกับการวิจัยนี้  และเก็บ
รวบรวมขอมูลเหลานี้โดยการถายเอกสารหรือคัดลอกจากตนฉบับ 

2. เก็บขอมูลจากพื้นที่จริง 
การเก็บขอมูลจากพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม รูปแบบทางกายภาพ  ประเภทการใชงานของ

พื้นที่เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดทําชุดภาพจําลองสถานที่  นําไปใชในขั้นการทดลองของงานวิจัยนี้  เก็บ
ขอมูลโดยการเฝาสังเกตการณจากสถานที่จริง  ทําการเก็บขอมูลภาคเอกสารของพื้นที่โดยการถายเอกสาร  และ
ทําการเก็บรูปแบบกายภาพดวยการถายรูป  รวมทั้งทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรู  ที่มีตอรูปแบบทาง
กายภาพของพื้นที่สาธารณะในรูปแบบตางๆ ของบุคคลโดยทั่วไป  โดยการใชแบบสัมภาษณและการใชการแสดง
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ความคิดเห็นผานทางเวบบอรด (Web board) ทางอินเตอรเน็ต  โดยไดนําขอมูลในสวนนี้ไปใชในการจัดทําภาพ
จําลองใหตรงตามการรับรูและความเขาใจของบุคคลโดยทั่วๆ ไปในทองถิ่น 

 การเลือกพื้นที่ศึกษา  ทําการเลือกพื้นที่ศึกษาใน 4 ลักษณะ คือ 
2.1  พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนระบบการคมนาคมสาธารณะ  เชน พื้นที่เปดโลง

สาธารณะบริเวณทาชางและทาพระจันทร  และพื้นที่บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ   ซึ่งเปนจุด
เปลี่ยนระบบคมนาคมที่สําคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ 29  แสดงพื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณทาชางและทาพระจันทร 

 
ภาพที่ 30  แสดงพื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

 

2.2 พื้นที่เปดโลงสาธารณะขนาดใหญที่รองรับกิจกรรมเมือง  เชน พื้นที่เปดโลงบริเวณที่วาการเขต หรือ
ศูนยราชการตางๆ   

 
ภาพที่ 31  แสดงพื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณที่วาการกรุงเทพมหานคร “ลานคนเมือง” (ภาพขณะ

ดําเนินการกอสราง) 
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2.3 พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ  เนนรูปแบบสถานที่ทางธุรกิจและการคา  
เชน  ลานเซ็นทรัลเวิลดพลาซา (เวิลดเทรดเซ็นเตอร)  เซ็นทรัลลาดพราว  และสยามสแควร 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 32  แสดงพื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสยามสแควรและเซ็นทรัลเวิลดพลาซา 
 

2.4 พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ  เนนรูปแบบอาคารสํานักงาน  เชน  ลาน
กิจกรรมของ SCB Park  และลานโลงหนาสํานักงานยานสาธร  และถนนวิทยุ 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 33  แสดงพื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสํานักงาน 

 

3.  จัดทําชุดภาพจําลองสถานการณ 
จัดทําชุดภาพจําลองสถานการณดวยการสรางภาพจําลองดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยกําหนดตัวแปรที่

ตองการในงานวิจัยในภาพ และแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บคาการรับรูและความพึงพอใจของประชากร 
 

4.  ทําการทดลอง 
ทําการทดลองเพื่อเก็บขอมูลการรับรูและความพึงพอใจของบุคคลตอสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มี

การปดลอมในระดับตางๆ ในแตละกลุมตัวอยางที่กําหนดเอาไวเพื่อนําผลการทดลองที่ไดไปใชในการวิเคราะห
ขอมูลในทางสถิติ  โดยกระบวนการทดลองจะกลาวถึงในสวนตอไป 

 

 5.  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผล  และจัดทําขอเสนอแนะ 
นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาทําการวิเคราะห  ตีความ  ตามหลักการและทฤษฎีตางๆ  เพื่อหาเหตุผล

มาใชอธิบายผลการทดลองที่ไดมา  รวมทั้งทําการสรุปผลการทดลองวิจัยที่ได  และจัดทําขอเสนอแนะหรือ
แนวทางการออกแบบ  เพื่อใหสามารนําไปใชงานในการออกแบบ  รวมถึงการใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับผูที่สนใจ
ในเนื้อหาหรือแนวทางการวิจัยของงานชิ้นนี้   
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กลุมตัวอยาง 
ผูเขารวมการทดลอง 

100 คน 
(ประชากรในกรุงเทพมหานคร) 

 
กําลังศึกษา 

 
25 คน 

 
กําลังศึกษา 

 
25 คน 

 
ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

 
ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

มี ประสบการณดานการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ  หรือมี
ความรูดานการออกแบบ 

ไมมี ประสบการณดานการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ  หรือไมมี

ความรูดานการออกแบบ 

กระบวนการทดลองของงานวิจยั 
 

ประชากรและกลุมตวัอยางประชากร 
 เนื่องดวยประชากรในกรุงเทพมหานครมีจํานวนมหาศาล  และมีความหลากหลายทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม  การศึกษา  และกายภาพ  ดังนั้นการที่จะศึกษาใหตรงกับวัตถุประสงคการวิจัย  จะตองมีการกําหนด
ลักษณะประชากรที่จะศึกษา  และเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเขารวมการทดลองอยางเหมาะสม 

การกําหนดตัวอยางประชากรที่จะเขารวมการทดลอง  ใชวิธีการสุมตัวอยางประชากรแบบขั้นหรือ
ระดับชั้น (Stratified Quota Sampling)  โดยการกําหนดตัวอยางประชากรมีขอตกลงเบื้องตนดังนี้ 

1. การศึกษาวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษากลุมประชากรเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ตัวอยางประชากรที่เขารวมในการทดลองตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป  โดยไมคํานึงถึงเพศของ

ผูเขารวมการทดลอง 
3. ตัวอยางประชากรจะเลือกโดยพิจารณาจากกลุมบุคคลที่มีความแตกตางกันในระดับความรูและ

ความเกี่ยวโยงทางอาชีพในการออกแบบ  และกลุมบุคคลที่มีความตองการและเปาหมายในการใชประโยขนพื้นที่
เปดโลงชุมชนที่ตางกัน  ตามทฤษฎีเกสตัลทที่กลาววา  ในการรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพของแตละบุคคลมี
ความสัมพันธกับประสบการณ  โดยในการวิจัยมุงเนนที่ประสบการณดานการออกแบบเปนสําคัญ  

 

 
ภาพที่ 34  แสดงการแบงกลุมตัวอยางเพื่อสุมเลือกเขาในการทดลอง 

 
 ดังนั้นจึงมีกลุมตัวอยางในการทดลองจํานวน 4 กลุม  มีผูเขารวมการทดลองจํานวน  100 ราย 
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สําหรับการสุมตัวอยางเพื่อการทดลองนี้แบงเปน 2 ขั้น  ไดแก 
การสุมตัวอยางขั้นที่ 1   ใชการสุมตัวอยางประชากรแบบขั้นหรือระดับชั้น (Stratified Quota 

Sampling) (ดังที่แสดงในภาพที่ 34)   โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากประสบการณ (สาขาวิชา / ความรู)  
ประกอบดวย 2 กลุม กลุมละ 50 ราย 

− ผูที่มีความรูประสบการณดานการออกแบบ  คือ  ผูที่มีความรูและประสบการณดานการออกแบบ
สถาปตยกรรม  หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการออกแบบ  ซึ่งสามารถใชเปน ”ตัวแปร
ควบคุม” หรือตัวแปรที่ใชวัดคามาตรฐานในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากในงานวิจัยนี้มีความเชื่อ
วา  ผูที่มีความรูดานการออกแบบจะมีการรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ใกลเคียงกับ
ทฤษฎีการออกแบบมากที่สุด  ประกอบดวย 2 กลุมยอย  คือ  นักศึกษาที่เรียนการออกแบบ และ
บุคคลที่ทํางานดานการออกแบบ  รวม 50 ราย 

− บุคคลทั่วไปผูที่ไมมีความรูประสบการณดานการออกแบบ  คือ  ผูที่ไมมีความรู  หรือประสบการณ 
ในดานการออกแบบสถาปตยกรรม   หรือสาขาอื่นๆที่ มีความเกี่ยวของกับการออกแบบ  
ประกอบดวย 2 กลุมยอย  คือ  นักศึกษาที่ไมไดเรียนการออกแบบ และบุคคลที่ไมไดทํางานดาน
การออกแบบรวม 50 ราย 

การสุมตัวอยางขั้นที่ 2    ใชการสุมตัวอยางประชากรแบบขั้นหรือระดับชั้น (Stratified Quota 
Sampling)  จากกลุมตัวอยางขั้นที่หนึ่ง  จะทําการแบงชั้นเปนกลุมยอยตามรูปแบบสถานภาพในปจจุบันของ
ผูเขารวมการทดลอง  คือ  กลุมแรก คือ กลุมผูเขารวมการทดลองที่กําลังศึกษาอยู  และกลุมสอง  คือ  กําลัง
ทํางานหรือจบการศึกษาแลว  โดยจากทฤษฎีเกสตัลทที่กลาวมาขางตนวา  ในการรับรูสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของแตละบุคคลมีความสัมพันธกับประสบการณ  ดังนั้นระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณยอมมี
ความสัมพันธกับการรับรูและความพึงพอใจของบุคคล  เมื่อทําการสุมตัวอยางประชากรขั้นที่สอง  แลวจะ
สามารถจําแนกกลุมออกไดดังนี้  คือ 

 

− ผูที่มีความรูหรือประสบการณดานการออกแบบ  และกําลังศึกษาอยู   
 (Design Students)    จํานวน  25  ราย 
 

− ผูที่มีความรูหรือประสบการณดานการออกแบบ  และทํางานหรือจบการศึกษาแลว  
 (Design Professionals)   จํานวน  25  ราย 
 

− ผูที่ไมมีความรูหรือประสบการณดานการออกแบบ  และกําลังศึกษาอยู   
                                       (Non-design Students)   จํานวน  25  ราย 
 

− ผูที่ไมมีความรูหรือประสบการณดานการออกแบบ  และทํางานหรือจบการศึกษาแลว   
                                           (Non-design Professionals)     จํานวน  25  ราย 
 

ผูเขารวมการทดลองทั้ง 4 กลุมตัวอยางมีจํานวนรวมทั้งหมดเทากับ  100 ราย 
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ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบงเปน 2 ลักษณะ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารวมการทดลอง 
และชวยประหยัดเวลาในการเก็บขอมูล ซึ่งแบงไดดังนี้ 

1. มีการนัดหมายลวงหนา  เปนการนัดกลุมผูเขารวมการทดลองในสถานที่ตางๆ เชน สถานที่ทํางาน 
สนามกีฬา รานอาหารและเครื่องดื่ม รานกาแฟ และบานพักสวนบุคคล เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรวมการ
ทดลอง 

2. ไมมีการนัดหมายลวงหนา ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากสถานศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร       
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเปนสถานที่ที่คาดวาจะไดกลุม
ตัวอยางที่ตองการ โดยกลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบ และกําลังศึกษา จะไปเก็บขอมูลที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนกลุมตัวอยางที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบ 
และกําลังศึกษา จะเก็บขอมูลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องจากผูวิจัยมีคนรูจัก
กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเหลานี้ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการทดลอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 

 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลแบงเปน 3 ประเภท  ไดแก  ประเภทที่ 1  เครื่องมือในการทดลองที่ 1 ซึ่งเปนชุด
ภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆเพื่อใชวัดระดับความ
พึงพอใจของคนในทองถิ่น  ประเภทที่ 2  เครื่องมือในการทดลองที่ 2 เปนชุดภาพจําลองพื้นที่สาธารณะที่มีการ
ปดลอม 10 ระดับ  เพื่อใชในการทดสอบการรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอม  และประเภทที่ 
3 คือ  แบบบันทึกการทดลอง  เพื่อใชบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองในภาคสนาม (ตัวอยางในภาคผนวก ข.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 35  แสดงกลองและซองบรรจุอุปกรณภาพจําลองที่ใชในการทดลอง 
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1. เครื่องมือที่ใชสําหรับการทดลองที่ 1   
 เปนชุดภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  โดยทําการสราง
ภาพจําลองเหลานี้จากคอมพิวเตอร  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ 1  ของการวิจัย  
คือ  

สมมุติฐานที่ 1 ตองการทดสอบวา  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธกับ  1.1) อัตราสวนการปดลอม(Enclosed Ratio) หรือ
อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D)  1.2) ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
(Characteristics of Buildings around the Space)   1.3) รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses 
and Activities in the Space)  และ 1.4) ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences)   โดยภาพจําลอง
ของการทดลองที่ 1 ไดแบงออกเปน  3 กลุมภาพหลัก  และแยกยอยเปน 15  ชุดภาพยอย  ที่มีความแตกตางกัน
ของตัวแปรอิสระในดานกายภาพพื้นที่   ไดแกตัวแปรทั้ง 3 คือ 

1.1 อัตราสวนการปดลอม  หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู   
สามารถจัดได 4 คาตามการศึกษาของ Paul D. Spreiregen (1965) ในเรื่องมุมมองและความรูสึกปดลอม  คือ  
อัตราสวนการปดลอม 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3  และ1ตอ4 

1.2 ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  สามารถแบงประเภทได  5 ลักษณะ  ซึ่งไดปรับจากการศึกษาวิจัยของ
Clare Cooper Marcus  และ Carolyn Francis (1990) เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ที่มีการใชงานจริงในพื้นที่ศึกษา  และเหมาะสมกับการทําวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ   

1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่อาคารหรือส่ิงที่ปดลอมพื้นที่ไมมีการประดับตกแตงใดใด (The 
Simple Frame) 

2. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ  เนนรูปแบบสถานที่ทางธุรกิจและ
การคา (The Commercial Corporate Foyer ) 

3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ  เนนรูปแบบอาคารสํานักงาน (The 
Official Corporate Foyer) 

4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปล่ียนระบบการคมนาคมสาธารณะ (The Transit Foyer) 
5. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่ราชการ  (The Government Corporate Foyer) 

1.3 รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่  สามารถจําแนกรูปแบบได 3 แบบตาม
การศึกษาของ Pushkarev  และ Zupan (1975) รวมกับการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่
สําคัญในกรุงเทพมหานคร  คือ  1. ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ (Non-Activity)  2. เกิดกิจกรรมลักษณะ
เดินผานพื้นที่ (Passers-Through)  และ 3. มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers)    

ดังนั้นในการทดลองที่ 1  จะมีภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมระดับตางๆ จํานวน 60 ภาพ (3 x 5 x 4) ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 36  
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ภาพที่ 36  แสดงอุปกรณในการทดลองที่ 1 
 

2. เครื่องมือที่ใชในการทดลองที่ 2   
เครื่องมือในการทดลองที่ 2 เปนชุดภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มี

การปดลอมในระดับตางๆ  เพื่อใชทดสอบการรับรูเกี่ยวกับการปดลอมและการสูญเสียการปดลอม  และเพื่อทํา
การพิสูจนสมมุติฐานที่ยอยทั้ง 2 ของการทดลองที่ 2 ในงานวิจัย  คือ   

สมมุติฐานที่ 2.1 ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  
ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D) เทากับ 1:1 (องศาการมอง 45 องศา) 

สมมุติฐานที่ 2.2 ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D) เทากับ 1:3 (องศาการ
มอง 18 องศา) 

ในการทดลองไดสรางภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมใน
ระดับตางๆ   จํานวนทั้งหมด  4 ชุดภาพ   โดยแตละชุดมีความแตกตางกันของ   รูปแบบกายภาพหรือ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space) ทั้งส้ิน 4 ลักษณะ   ตาม
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ดังนี้  คือ 

1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่อาคารหรือส่ิงที่ปดลอมพื้นที่ไมมีการประดับตกแตงใดใด  
(The Simple Frame) 

2. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ  เนนรูปแบบสถานที่ทางธุรกิจและการคา 
(The Commercial Corporate Foyer)   

3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ  เนนรูปแบบอาคารสํานักงาน    
(The Official Corporate Foyer) 

4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่ราชการ (The Government Corporate Foyer) 
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ทั้งนี้ในการทดลองที่ 2 ไมไดนําลักษณะเฉพาะของพื้นที่ลักษณะ Transit Foyer มาใชในการทดลอง
เนื่องจากจํานวนภาพที่มีมากและเพื่อควบคุมระยะเวลาในการทําการทดลอง  รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ที่มีความคลายคลึงกับพื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณยานการคา หรือ The Commercial Corporate Foyer    

โดยในแตละชุดภาพจะประกอบดวยภาพจําลองจํานวน 10 ภาพ  ที่มีความแตกตางกันของอัตราสวน
ระหวางความสูงของสิ่งปดลอม (H) กับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (D)  โดยมีคาระดับอัตราสวนการปดลอม (H:D) 
10 ระดับ  โดยเรียงลําดับภาพในลักษณะสเกลระดับคา (Scale)  เรียงคาจากอัตราสวนปดลอมที่แคบไปกวาง
ที่สุด ดังนี้คือ  1ตอ0.5, 1ตอ1, 1ตอ1.5, 1ตอ2, 1ตอ2.5, 1ตอ3, 1ตอ3.5, 1ตอ4, 1ตอ4.5  และ 1ตอ5  

 
ภาพที่ 37  แสดงอุปกรณในการทดลองที่ 2 

 
3.  แบบบันทึกการทดลอง 

 แบบบันทึกการทดลอง (ภาคผนวก ข.) สําหรับใหผูควบคุมการทดลองใชเพื่อบันทึกขอมูลคาระดับ
คะแนนความพึงพอใจและระดับการรับรูระดับการปดลอมที่ไดจากการทดลองที่ 1 และ 2 ของการวิจัย  และนํา
ขอมูลที่บันทึกไปใชในการวิเคราะหทางสถิติในขั้นตอนตอไป 
 
การสรางเครื่องมือในการทดลอง 
 ในสวนนี้จะเปนการกลาวถึงลักษณะของเครื่องมือในการทดลองในเชิงรูปธรรม  เพื่อใหผูที่ตองการ
ศึกษาไดเห็นภาพลักษณที่ชัดเจนมากขึ้น  โดยภาพจําลองในทุกชุดทุกการทดลองจะมีรูปแบบเบื้องตนดังนี้  เปน
ภาพสีลักษณะเสมือนจริง  แตไมใชสีที่สดหรือแรงเกินไปในพื้นที่ขนาดใหญของภาพ  เชน  สีแดงเลือดนก  เขียว
สะทอนแสง  หรือเหลืองสด  เปนตน  เพราะจะทําใหเกิดการดึงดูดความสนใจและสายตาของผูเขารวมทดลอง
มากเกินไป  ทําใหเปาความสนใจของผูมองละไปจากวัตถุประสงคหลักที่แทรกในภาพ  สวนในดานกายภาพของ
ภาพที่ใชจริงในการทดลอง  ภาพจําลองจะประกอบดวย 2 สวน  คือ  เนื้อภาพ  และกรอบภาพ   
 โดยเนื้อภาพจะมีขนาดเทาภาพโปสการดหรือประมาณ 15.00 X 10.25 cm. ซึ่งเปนสวนที่มีเนื้อหาของ
ภาพอยู  และสวนกรอบภาพมีขนาดประมาณ 21.00 x 16.25 cm.หรือมีขนาดเกินจากเนื้อภาพดานละ 3.00 cm. 
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กรอบของภาพเปนวัสดุแข็งสีดํา  โดยมีหนาที่หลักคือ เสริมความแข็งแรงแกภาพ  ซึ่งเปนสวนพื้นที่ที่ใชจับภาพ
จําลองเพื่อไมใหนิ้วบังตัวเนื้อภาพ  และเพื่อเสริมทําใหเนื้อภาพเดนชัดมากขึ้น เปนกรอบกั้นสายตาทําใหสายตา
และความสนใจมุงไปที่ภาพ   ซึ่งขนาดและรูปแบบของภาพจําลองดังกลาวที่ไดกําหนดไว  เปนขนาดที่สามารถ
กั้นองศามุมมองตาและดึงดูดสายตาในจุดที่ตองการ (ภาพที่ 39)  เปนขนาดที่พอเหมาะสําหรับการพกพาในการ
ทดลองนอกสถานที่ซึ่งตองเคลื่อนยายไปยังพื้นที่ตางๆ   รวมทั้งยังเอื้อประโยชนในการจับถือในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38  แสดงขนาดของภาพจําลองที่ใชในการทดลองจริง 

 
ภาพที่ 39  แสดงขนาดของภาพจําลองและมุมมองผูเขารวมการทดลอง 
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หลักการเบ้ืองตนในการสรางภาพจําลองในการทดลอง 
 หลักการในการสรางภาพจําลองไดถูกกําหนดเพื่อใหภาพนั้นมีคุณลักษณะที่ไดมาตรฐาน  และมี
ลักษณะตรงตามตัวแปรและตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย   ทั้งนี้คุณสมบัติของภาพจําลองสามารถสื่อหรือ
ชี้แนะทําใหประชาชนทั่วไปรับรูหรือพอจะเล็งเห็นถึงเนื้อหา  ประเด็น  และตัวแปรที่ตองการศึกษา  ซึ่งมีความ
เหมาะสมในการทดลองและสามารถวัดคาขอมูลที่ตองการศึกษาไดอยางนาเชื่อถือ  และใหคาขอมูลที่ถูกตอง
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานในขั้นตอนตอไปได  หลักการเบื้องตนในการสรางภาพ  
จําลอง 3 หลักการ  คือ   

1. การกําหนดตัวแปรดานกายภาพพื้นที่ที่ตองการศึกษาลงในภาพ  โดยมี 3 ตัวแปรดานกายภาพ  ที่
ตองการศึกษา  คือ  อัตราสวนการปดลอม ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และการใชงานหรือกิจกรรมในพื้นที่  ซึ่งเปน
ปจจัยที่ทําใหแตละภาพมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน 

2. การกําหนดรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  งานวิจัยนี้จําแนกรูปแบบกิจกรรมออกเปน 3 
รูปแบบ  โดนมีการแปลงเปนรูปแบบกายภาพดังนี้ คือ รูปแบบที่ 1 ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ (Non-
Activity) รูปแบบกายภาพไมมีคนและกิจกรรมในภาพจําลอง  รูปแบบที่ 2 เกิดกิจกรรมลักษณะเดินผานพื้นที่ 
(Passers-Through) รูปแบบกายภาพมีคนใชงานพื้นที่เปนทางสัญจรผาน ผูคนมีทาทางการเดินในภาพจําลอง  
และรูปแบบที่ 3 มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers) มีหลากหลายกริยาทาทาง  และ
ส่ือการประกอบกิจกรรมหลายอยางอยูในภาพจําลอง  ทั้งนี้มีการปองกันตัวแปรอื่นที่อาจสงผลตอการรับรู เชน 
ความหนาแนน  และกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่  ดังนี้คือ ในรูปแบบ Passers-Through และ 
Lingerers ไดมีการควบคุมความคงที่ในตําแหนงของคน  ซึ่งประเมินวามีความหนาแนนใกลเคียงกัน  ในเรื่อง
กิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานที่ จากทฤษฎีเกสตัลตวา คนมีแนวโนมรับรูความสัมพันธขององคประกอบทั้งหมด
มากกวาองคประกอบหรือส่ิงกระตุนอยางหนึ่งอยางใด  ทั้งนี้ในการทดลองใหผูเขารวมการทดลองไดมองภาพ
ประมาณภาพละ 2 วินาที ซึ่งทําใหผูเขารวมการทดลองไมเพงเล็งในรายละเอียดแตรับรูภาพในองครวม  โดยใน
งานวิจัยนี้เชื่อวาจากหลักการนี้ ผูเขารวมทดลองจะรับรูในรูปแบบกายภาพในองครวมที่ส่ือถึงรูปแบบการใชงาน
และกิจกรรมนั้น  มากวารายละเอียดปลีกยอยบางสิ่งซึ่งอาจสงผลตอความรูสึก 

3. การกําหนดลักษณะเฉพาะของพื้นที่   โดยแนวทางในการศึกษาสรุปลักษณะหรือรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะทั้ง 4 ลักษณะ คือ พื้นที่ยานการคา (Commercial)  ลักษณะยาน
สํานักงาน (Office)  พื้นที่ลักษณะจุดเปลี่ยนระบบการคมนาคมสาธารณะ (Transit Foyer)   และพื้นที่สวน
ราชการ (Government)  เพื่อนํารูปแบบลักษณะดังกลาวไปใชในการสรางภาพจําลองในการทดลองใหตรงตาม
การรับรูของคนทั่วไปในทองถิ่น  ซึ่งมี 2 ขั้นตอน  ดังตอไปนี้   
  3.1  ศึกษาขอมูลจากภาพถายและภาพจากสื่อตางๆ  ทําการออกภาคสนามไปยังสถานที่จริง  
ซึ่งมีลักษณะตรงกับลักษณะเฉพาะที่ตองการ  เพื่อทําการถายภาพลักษณะกายภาพ  และบรรยากาศของยาน   
เชน  พื้นที่ลักษณะเฉพาะยานธุรกิจการคา (Commercial District)  จะไปศึกษาหาขอมูลที่สยามสแควรและยาน
การคาตางๆ  พื้นที่ลักษณะอาคารสํานักงาน (Office) จะเดินทางไปหาขอมูลในยานสาธร  ถนนวิทยุ  และ
สํานักงานชั้นนํา อื่นๆ เปนตน  โดยในบางสวนจะใชการหาภาพจากหนังสือ  ส่ืออินเตอรเน็ต  และสื่ออื่นๆ 
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  ทั้งนี้ไดทําการศึกษาในสวนของลักษณะการตกแตง  การใชวัสดุ  และรูปแบบของอาคารใน
ยานพื้นที่  เพื่อนําไปใชในการสรางอาคารที่ปดลอมพื้นที่สาธารณะในภาพจําลอง  ใหอาคารในภาพมีลักษณะ
ตรงกับความเปนจริงของพื้นที่เปดโลงสาธารณะในทองถิ่นที่ทําการศึกษา  โดยในภาพที่ 40, 41, 42 และ 43 
แสดงใหเหน็ถึงสถานที่ตางๆ ที่ไดทําการเก็บขอมูลลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และไดเก็บภาพเอกลักษณตางๆ ของ
พื้นที่นั้นๆ เพื่อนํามาใชในการสรางภาพจําลอง 

ภาพที่ 40  พื้นที่ลักษณะเฉพาะของยานธุรกิจและการคา (Commercial Characteristics) 
 

ภาพที่ 41  พื้นที่ลักษณะเฉพาะของยานธุรกิจสํานักงาน (Office Characteristics) 
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ภาพที่ 42  แสดงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในลักษณะจุดเปล่ียนระบบการคมนาคมสาธารณะ 
 (Transit Foyer Characteristics) 

 
ภาพที่ 43  พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะเฉพาะบริเวณสวนราชการ (Government Characteristics) 

 
  3.2  ศึกษาขอมูลจากการรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสัมภาษณบุคคลทั่วไปในกรุงเทพ  
และการใชผลจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผานทางเวบบอรด (Web board) ของอินเตอรเน็ต  
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จํานวนประมาณ 50 ความคิดเห็น  และขอมูลในสวนนี้จะถูกนําไปใชในการจัดสรางภาพจําลองพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีรูปแบบลักษณะเฉพาะ  ใหตรงตามการรับรูและความเขาใจของบุคคลโดยทั่วๆ ไปในทองถิ่น  โดย
ขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปนคําสําคัญ หรือ Key words ส้ันๆ แยกตามประเภทของพื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงภาพลักษณและการรบัรูของบุคคลทั่วไปที่มีตอสถานที่ 
พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมบริเวณพื้นที่การคา 
เอกลักษณของพื้นที่ 

1. ความหลากหลายของกิจกรรม 
- การคาและธุรกิจ 
- การแสดง 
- กิจกรรมกลางแจง 
- โฆษณาผลิตภัณฑ 

2. ความมีชีวิตชีวา  ความสนุก  ความผอนคลาย 
3. สถานบันเทิง การซื้อของ นันทนาการ 
4. ปายโฆษณาสินคา  ภาพยนตร 
5. ปายโฆษณาเรียงราย 
6. ทางเดินเทา หรือทางเดินที่มีหลังคาคลุม 
7. การแขงขัน 

- รูปดานหนา (Facade) ที่โดดเดนเพื่อการ
แขงขัน  ดึงดูดความสนใจ 

- ความแปลกใหมของรูปทรง สีสัน 
ภาพลักษณ 

8. ความรก และหลากหลาย 
9. สินคา 
10. เสียงเพลง  เสียงโฆษณา 
11. ละลานตา 
12. กลุมบุคคลที่สัมพันธกับพื้นที่ 

- กลุมวัยรุน 
- พนักงานขาย 
- อาซิ้มแกๆ ขายของ 
- เครื่องแบบพนักงาน เส้ือผาหลากหลาย 

13. แฟชั่น (Fashion) 
14. ความทันสมัย ลํ้ายุค 

รูปแบบสถาปตยกรรม 
1. อาคารพาณิชย/ ตึกแถว 
2. เสา  คาน  พื้นสําเร็จ 
3. รูปทรงอาคารโดดเดนหลากหลาย 
4. สีสันจัดจานดึงดูดใจ 
5. กระจก 
6. หองปรับอากาศ 
7. คอนกรีต  กออิฐฉาบปูน 
8. อาคารทาสีสภาพดูเกาๆ 
9. การเปดมุมมองระหวางภายในและ

ภายนอกอาคาร 
10. ที่จอดรถขนาดใหญ 
11. ลานกิจกรรมปูวัสดุ (Pavement) เชน

คอนกรีต, หิน, กระเบื้อง, การตกแตง
ลวดลายสวยงาม 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมบริเวณสํานักงาน 
เอกลักษณของพื้นที่ 

1. ตอบสนองกิจกรรมทางการคาและธุรกิจ 
2. เครื่องแบบพนักงาน คนใสสูท  ผูกเนคไท 
3. ปายชื่อสํานักงานที่ทําดวยหิน  คอนกรีต  ปด

ตัวหนังสือโลหะ 
4. ทางเขาซุมประตู 
5. ลานโลงหนาอาคาร 

- สระน้ํา (Pool) 
- น้ําพุ (Fountain) 
- รูปปน ประติมากรรม (Statue / 

Sculpture) 
- การปูพื้น (Pavement) 
- พืชพรรณ (Plant) 

6. พื้นที่เปดโลงสาธารณะเสริมความงาม โดด
เดนใหอาคาร 

 
 

รูปแบบทางสถาปตยกรรม 
1. ระบบอาคารโมดูลาร (Modular) 
2. อาคารแนวทันสมัย 
3. รูปทรงสี่เหลี่ยม เปนกลอง 
4. รูปฟอรมคล่ีคลายเรียบงาย 
5. รูปทรงเรขาคณิต 
6. ความขรึมนาเชื่อถือ 
7. ความทันสมัย เงาวาว 
8. วัสดุที่ใชในงานสถาปตยกรรม 

- เหล็ก (Steel) 
- คอนกรีต (Concrete) 
- กระจก (Glass ) 
- กระจกสะทอนรังสี (Reflex glass) 
- แกรนิต (Granite) 
- หิน (Stone) 
- หินออน (Marble) 

9. วัสดุหรูหรา  มีราคา 
10. รูปแบบเรียบงาย ตรงไปตรงมา 
11. ไมมีรายละเอียดมากนัก 
12. ดูมีระเบียบเปนทางการ 
13. ทันสมัยตามรูปแบบของธุรกิจ 
14. สรางความนาเชื่อถือ 
15. อาคารขนาดใหญ 
16. โดดเดน 
17. รูปทรงเหลี่ยม, สูง, กระจก 
18. ที่นั่งขั้นบันไดกวางๆ 
19. ลานคอนกรีตอเนกประสงค 
20. รานอาหาร 
21. รานกาแฟ 
22. ตึกสูงลอมรอบ 
23. พื้นที่สําหรับพักผอนแบบเปนทางการ 
24. สวนขนาดเล็กหนาอาคาร 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมบริเวณจุดเปล่ียนการคมนาคม 
เอกลักษณของพื้นที่ 

1. เกิดบริเวณจุดตัด  หรือจุดบรรจบกันของ
เสนทาง  หรือระบบการคมนาคมตางๆ  และ
สถานที่สําคัญ  เชน  วงเวียน, แมน้ํา, ทารถ-
เรือ 

2. มีความหลากหลายของกิจกรรม 
3. พื้นที่สาธารณะมีการแทรกสวนสาธารณะ  

พื้นที่สีเขียว  การจัดสวน  Street Furniture 
4. มียานพาหนะหลากหลายประเภท 
5. การมีจุดพักคอย 
6. เสนทางคมนาคมตามชนิดของยานพาหนะ 

เชน  ถนน  แมน้ํา รางรถไฟ 
7. มีพื้นที่สวนใหญใหคนและยานพาหนะ

เคลื่อนที่ 
8. เปนจุดชุมนุมคน 
9. ลานกวาง ตนไม น้ําพุ 

 

รูปแบบสถาปตยกรรม 
1. อาคารพาณิชย/ ตึกแถว 
2. อาคารการคาและธุรกิจ 
3. อาคารโครงสรางกวาง (Long Span) 
4. โครงสรางขนาดใหญ 
5. เสาลอย 
6. ขนาดโครงสรางไมสัมพันธกับสรีระมนุษย 

(Non - Human Scale) 
7. โปรงโลง 
8. วัสดุ     

- คงทน 
- คอนกรีต 
- เหล็ก 
- เสาและคาน 
- โครงเหล็ก (Truss) 
- แผนเหล็กรีด (Metal sheet) 

9. มีปายราน  ปายโฆษณาขนาดใหญ 
10. เสานาฬิกา / นาฬิกา 
11. มีมานั่งเรียงราย 
12. มีปายบอกทาง  บอกชื่อ  ตําแหนง  สถานที่ 
13. มีสาธารณูปโภคมากกวาปกติ 

- ปอมตํารวจ 
- ไฟสองสวาง 
- โทรศัพท 
- สุขา 
- ไปรษณีย 
- ถังขยะ 
- ที่นั่งพักคอย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมบริเวณพื้นที่ราชการ 
เอกลักษณพื้นที่ 

1. เสาธง / ธงชาติ 
2. หอนาฬิกา 
3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะขนาดใหญ 
4. ลอมรั้ว 
5. มีประติมากรรม หรืออนุสาวรียของบุคคล

สําคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
6. อาคารเกาๆ 
7. มีที่จอดรถรองรับ 
8. หนวยรักษาความปลอดภัย 
9. บุคคลในพื้นที่แตงกายสุภาพ  ขาราชการ  

เจาหนาที่ในชุดเครื่องแบบ 

 

รูปแบบสถาปตยกรรม 
1. สมดุลแบบสมมาตร (Symmetry) 
2. รูปแบบหลังคาทรงจั่ว หรือเปนหลังคาแบน 
3. รูปแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย 
4. อาคารสีโทนออน 

- ขาว 
- ครีม 
- ควันบุหรี่ 
- เทา 

5. อาคารทรงเหลี่ยม  แผนผังเหล่ียมๆ 
6. มีแผงกันแดด (Fin) 
7. ตกแตงนอย 
8. วัสดุประหยัด 
9. โครงสรางงายๆ 
10. คอนกรีตเสริมเหล็ก 
11. การประดับตกแตงดวยปูนปน 
12. รูปแบบมาตรฐานใชกันซ้ําๆ 
13. ซุมประตูขนาดใหญ  เดนชัด 
14. สัญลักษณองคกร  สถาบัน 
15. มีการยกระดับบริเวณทางเขาหลัก  มีบันได

ที่กวางๆ 
 
 การแปลงการรับรูและคําสําคัญ (Key words) ใหเปนภาพจําลองกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ใชการรับรูภาพลักษณ หรือลักษณะพิเศษที่ผูคนทั่วไปคิดถึงเมื่อกลาวถึงสถานที่นั้น  ซึ่งสามารถแบงขอมูลที่ไดมา
ออกเปน 2 กลุม คือ การรับรูเอกลักษณของพื้นที่  และรูปแบบทางสถาปตยกรรม  โดยจะใชภาพลักษณหรือส่ิงที่
คนรับรูเหมือนกัน  หรือมีความคิดรวมกันในหลายๆ องคประกอบมาแปลงเปนรูปแบบทางกายภาพในภาพจําลอง  
ที่จะส่ือถึงลักษณะพื้นที่  เชน  ในพื้นที่ธุรกิจการคา (Commercial) คนจะรับรูและคิดถึงถึง ชีวิตชีวา กิจกรรม
หลากหลาย ปายโฆษณา รานคา  อาคารพาณิชย  และรูปแบบทันสมัย   หากเปนพื้นที่ราชการ (Government) 
คนจะรับรูและคิดถึง เสาธงชาติ  อาคารเรียบงาย  แนวเสา  อาคารไทยรวมสมัย ประติมากรรม หรืออนุสาวรีย 
เปนตน   ในอีกแงหนึ่งคําสําคัญเหลานี้เม่ืออยูในภาพจําลองในรูปของภาษาภาพ  ยอมเปนส่ือหรือขาวสารเพื่อให
ผูที่ดูภาพรับรูถึงลักษณะของพื้นที่ที่ตองการสื่อถึง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 75

ตําแหนงทีผู่สังเกตใน
ภาพจําลองยนือยู
และทิศทางการมอง 

อาคารที่ปดลอมพ้ืนที่
เปดโลงสาธารณะ 

 4.  เม่ือเก็บรวบรวมในสวนขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับการสรางภาพจําลองครบถวนแลว  ในขั้นตอไปจะ
นําเอาขอมูลเหลานั้นมาทําการสังเคราะห  เพื่อคัดหาคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนําเขามาใชเปนลักษณะหลักของ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะในแตละประเภทของงานวิจัย  และนําคุณสมบัติที่เหมาะสมนั้นมาวิเคราะหรวมกับ
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการออกแบบพื้นที่  และการประดับตกแตงส่ิงปดลอม
พื้นที่  ใหไดพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในลักษณะเฉพาะตางๆ  ที่ตรงกับการรับรูของคนทั่วไปใน
ทองถิ่น 
 โดยแนวคิดเบื้องตนในการสรางภาพจําลองพื้นที่เปดโลงสาธารณะ (Urban Space) ที่ใชในการทดลอง  
คือ  รูปแบบระนาบของสิ่งปดลอมหรือผังอาคารมีลักษณะเปนการปดลอมรูปตัวยู (U-shape)  และกําหนดใหผู
สังเกตยืนอยูในพื้นที่โดยมองเขาสูพื้นที่ในลักษณะมองตรงไปขางหนาสูแนวปะทะหรือส่ิงปดลอมดานตรงขาม   
ซึ่งผูสังเกตจะยืนอยูบริเวณตําแหนงที่ไดแสดงไวในภาพที่ 44 
 

 
ภาพที่ 44  แสดงทศิทางการมองและตําแหนงที่ยืนอยูของผูสังเกต 

 

 การกําหนดมุมกลองหรือทิศทางและมุมมองในภาพ (Visual Fields) การกําหนดทิศทางและมุมมองที่
เกิดในภาพจําลอง  เพื่อใหมุมมองในภาพที่ไดมีความเสมือนกับมุมมองสายตาของคน  เมื่อไดยืนอยูในพื้นที่นั้น
จริงมากที่สุด  โดยใชหลักการเรื่องสายตามนุษย  ซึ่งไดศึกษาถึงองศาสายตามุมมองของมนุษยโดยทั่วไป 
 

 

30° 
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 ภาพที่ 45  แสดงการใชหลักการดานมุมมองในการสรางภาพจําลอง 
 จากภาพที่ 45 จากหลักการเรื่องสายตามนุษยหรือสนามการมอง (Fields of Vision) ของ Paul D. 
Spreiregen (1965) กลาววา คนโดยทั่วไปเมื่อมองในทิศทางตรง  คอตั้งตรงและตามองตรงไปขางหนา  จะมีรัศมี
ในการมองดานขางองศารวมกวางเทากับ 130°  มีองศาการมองดานบนเทากับ 30°  และมีองศาการมองดานลาง
เทากับ 45°  โดยกลองที่ใชในการสรางภาพจําลองจะถูกตั้งคาองศา มุมกลอง และขนาดเลนสตามหลักการนี้ 
 การแปลงตัวแปรอัตราสวนการปดลอม (H:D) ทั้ง 4 คา (1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4) ลงในภาพจําลอง
สามารถทําได 2 แนวทาง  คือ แนวทางที่ 1 การปรับคาความสูงของสิ่งปดลอม (H) และใหระยะหางของผูสังเกต 
(D) เปนคาคงที่  และแนวทางที่ 2 การใหคาความสูงของสิ่งปดลอม (H) เปนคาคงที่และใหปรับเปล่ียนคา
ระยะหางของผูสังเกต (D)  ในแนวทางที่ 1 การปรับคาความสูงของสิ่งปดลอมและใหระยะหางของผูสังเกตเปน
คาคงที่  จะทําใหเกิดลักษณะกายภาพของสิ่งปดลอมในภาพจําลองที่แตกตางกันมากในแตละอัตราสวนการปด
ลอม  เชน ในอัตราสวนการปดลอม 1:4 กําหนดใหส่ิงปดลอมเปนอาคาร 3 ชั้นสูง 10 เมตร ซึ่งเปนขนาดความสูง
ของอาคารที่ปดลอมพื้นที่สาธารณะที่พบไดทั่วไปในทองถิ่น  โดยผูสังเกตจะอยูหางจากสิ่งปดลอม 40 เมตร  แต
เม่ือในอัตราสวนการปดลอม 1:1 อาคารที่ปดลอมจะมีความสูงถึง 40 เมตร  ซึ่งเมื่อคํานวณคราวๆ จะเปนอาคาร
สูงถึง 12 ชั้น  ซึ่งเปนการแตกตางกันอยางมาก  ดังนั้นจึงเลือกแนวทางที่ 2 ในการสรางภาพจําลอง 
 หลังจากที่แบบของพื้นที่ไดผานขบวนการรางและออกแบบเสร็จสมบูรณแลว  เพื่อใหไดภาพจําลองที่มี
ความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น  งานวิจัยไดเลือกใชโปรแกรมในการสรางภาพ 3 มิติ 3D Max studio v.4 เขามารวม
ในการชวยสรางภาพจําลอง  โดยในแตละภาพไดผานการคํานวณขนาดพื้นที่  ระยะหางของกลอง  ความสูงของ
ส่ิงปดลอม  ปริมาณแสงที่สองลงมาในพื้นที่  และความคงที่ของระยะและขนาดในแตละภาพ  อยางแมนยําและมี
ความถูกตองในระดับที่มีความเชื่อถือได  ซึ่งนอกจากโปรแกรม 3มิติ 3D Max แลวที่ถูกใชในการสรางภาพ  ภาพ
จําลองเหลานั้นยังตองผานการตกแตงและเสริมคุณสมบัติใหสมบูรณขึ้นดวยโปรแกรมแตงภาพ Photoshop และ 
CorelDRAW   

 
ภาพที่ 46  แสดงรูปแบบมุมมองที่ผูเขารวมการทดลองจะไดเห็นจากภาพจําลองในการทดลอง 
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 ในขั้นตอนตอไป  เมื่อภาพเสร็จสมบูรณจะนําไปติดกรอบเพื่อความแข็งแรง  และความสะดวกเหมาะสม
ในการใชงาน  และทําการจัดแยกชุดภาพ  บรรจุเขากลอง  เพื่อเตรียมนําไปใชในการทดลอง 
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ภาพที่ 47  แสดงลักษณะเฉพาะของพื้นที่หลังจากทําการศึกษาวิเคราะหและจัดทําภาพจําลอง 

ตัวอยางภาพที่ใชในการทดลอง 
 
เครื่องมือในการทดลองที่ 1 
 

ภาพจําลองที่ใชในการทดลองที่ 1  แบงชุดภาพเปน 3 กลุมภาพใหญตามประโยชนใชสอยและกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ 3 แบบ  คือ  

กลุม 1A กลุมภาพที่หนึ่งภายในพื้นที่ไมมีกิจกรรมหรือคนในพื้นที่ (Non-Activity) 
กลุม 2B กลุมภาพที่สองภายในพื้นที่มีคนและใชพื้นที่ในลักษณะเปนทางสัญจรผาน (Passers-

Through)   
กลุม 3C กลุมภาพที่สามภายในพื้นที่มีคนเกิดการใชเวลาและกิจกรรมในพื้นที่ในรูปแบบหลากหลาย 

(Lingerers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 48  แสดงอุปกรณเครื่องมือสําหรับใชในการทดลองที่ 1 

 
 ตัวอยางภาพจําลองในการทดลองที่ 1 

 ในสวนนี้จะเปนการแสดงภาพจําลอง  ที่จัดเตรียมเพื่อใชในการเก็บขอมูลสําหรับการทดลองที่ 1  ซึ่ง
สามารถศึกษาในระดับรายละเอียด  และความลักษณะเฉพาะของแตละภาพจําลอง  ซึ่งมีความแตกตางกันของ
อัตราสวนการปดลอม   ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
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1. กลุมที่ 1 A  กลุมภาพที่หนึ่งภายในพื้นที่ไมมีกิจกรรมหรือคนในพื้นที่ (Non-Activity)  
ชุดภาพที่ 1.1.1  Simple Frame 

 
 
 
 
 
 
 

 Simple frame  1:1 code  S1A Simple frame  1:2  code  S2A 
 
 
 
 
 
 
 

 Simple frame  1:3 code  S3A Simple frame  1:4  code  S4A 
ชุดภาพที่ 1.1.2  Commercial 

 
 
 
 
 
 
 

 Commercial  1:1 code  C1A Commercial  1:2  code  C2A 
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 Commercial  1:3 code  C3A Commercial  1:4  code  C4a 
 
ชุดภาพที่ 1.1.3  Office 

 
 
 
 
 
 
 

 Office  1:1 code  O1A Office  1:2  code  O2A 
 
 
 
 
 
 
 

 Office  1:3 code  O3A Office  1:4 code  O4A 
 
ชุดภาพที่ 1.1.4  Transit Foyer 

 
 
 
 
 
 
 

 Transit foyer  1:1 code  T1A Transit foyer  1:2  code  T2A 
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 Transit foyer  1:3  code  T3A Transit foyer  1:4  code  T4A 
ชุดภาพที่ 1.1.5  Government 

 
 
 
 
 
 
 

 Government  1:1 code  G1A Government  1:2  code  G2A 
 
 
 
 
 
 
 

 Government  1:3 code  G3A Government  1:4  code  G4A 
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2. กลุม 2 B  ภายในพื้นที่มีคนและใชพื้นที่ในลักษณะเปนทางสัญจรผาน (Passers-Through)   
ชุดภาพที่ 1.2.1  Simple Frame 

 
 
 
 
 
 
 

 Simple frame  1:1 code  S1B Simple frame  1:2 code  S2B 
 
 
 
 
 
 
 

 Simple frame  1:3 code  S3B Simple frame  1:4 code  S4B 
ชุดภาพที่ 1.2.2  Commercial 

 
 
 
 
 
 
 

 Commercial  1:1 code  C1B Commercial  1:2 code  C2B 
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 Commercial  1:3 code  C3B Commercial  1:4 code  C4B 
ชุดภาพที่ 1.2.3  Office 

 
 
 
 
 
 
 

 Office  1:1 code  O1B Office  1:2 code  O2B 
 
 
 
 
 
 
 

 Office  1:3 code  O3B Office  1:4 code  O4B 
 

ชุดภาพที่ 1.2.4  Transit Foyer 
 
 
 
 
 
 
 

 Transit foyer  1:1 code  T1B Transit foyer  1:2  code  T2B 
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 Transit foyer  1:3 code  T3B Transit foyer  1:4  code  T4B 
 
ชุดภาพที่ 1.2.5  Government 

 
 
 
 
 
 
 

Government  1:1 code  G1B Government  1:2  code  G2B 
 
 
 
 
 
 
 

 Government  1:3 code  G3B Government  1:4  code  G4B 
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3.  กลุม 3 C   ภายในพื้นที่เกิดกิจกรรมมีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers)    
ชุดภาพที่ 1.3.1  Simple Frame 

 
 
 
 
 
 
 

Simple frame 1:1 code  S1C Simple frame 1:2  code  S2C 
 
 
 
 
 
 
 

 Simple frame 1:3 code  S3C Simple frame 1:4  code  S4C 
ชุดภาพที่ 1.3.2  Commercial 

 
 
 
 
 
 
 

 Commercial  1:1 code  C1C Commercial  1:2 code  C2C 
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 Commercial  1:3 code  C3C Commercial  1:4  code  C4C 
ชุดภาพที่ 1.3.3  Office 

 
 
 
 
 
 
 

 Office  1:1 code  O1C Office  1:2 code  O2C 
 
 
 
 
 
 
 

 Office  1:1 code  O3C Office  1:2  code  O4C 
 

ชุดภาพที่ 1.3.4  Transit Foyer 
 
 
 
 
 
 
 

 Transit foyer  1:1 code  T1C Transit foyer  1:2  code  T2C 
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 Transit foyer  1:3 code  T3C Transit foyer  1:4  code  T4C 
ชุดภาพที่ 1.3.5  Government 

 
 
 
 
 
 
 

 Government  1:1 code  G1C Government  1:2  code  G2C 
 
 
 
 
 
 
 

 Government  1:3 code  G3C Government  1:4 code   G4C 
 
 
เครื่องมือในการทดลองที่ 2 
 

สําหรับการทดลองที่ 2  เครื่องมือที่ใชจะแบงออกเปน 4 ชุด  แยกตามรูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 4 
รูปแบบ  คือ ลักษณะที่ส่ิงปดลอมไมมีการตกแตง (Simple Frame)  ลักษณะธุรกิจการคา (Commercial) 
ลักษณะสํานักงาน (Office)  และ ลักษณะราชการ (Government)  โดยภายในแตละชุดจะประกอบดวยภาพ 10 
ภาพ  จัดเรียงตามอัตราสวนการปดลอมทั้ง 10 อัตราสวน  คือ  1ตอ0.5, 1ตอ1, 1ตอ1.5, 1ตอ2, 1ตอ2.5, 1ตอ3, 
1ตอ3.5, 1ตอ4, 1ตอ4.5  และ1ตอ5  ดังนั้นในการทดลองที่ 2 จึงมีภาพจําลองทั้งหมด 40 ภาพ (4 x 10) 

สมมุติฐานในการทดลองที่ 2 คือ  2.1) ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบน
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 
(องศาการมอง 45 องศา)  และ 2.2) ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ3 (องศาการมอง 18 
องศา)  ซึ่งสมมุติฐานทั้งสองของการทดลองไมไดมุงประเด็นศึกษาที่ตัวแปรทางกายภาพ  คือ  ลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space)  ดังนั้นในการทดลองที่ 2 นี้จึงลดประเภทของ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ลง  โดยไมไดนําลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนระบบการ
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คมนาคมสาธารณะ  หรือลักษณะ Transit Foyer มาใชในการสรางภาพจําลอง   เพื่อควบคุมจํานวนของภาพ
จําลองและระยะเวลาในการทําการทดลองใหเหมาะสมกับการปฏิบัติการทดลองภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 49  แสดงอุปกรณเครื่องมือในการทดลองที่ 2 

 
ตัวอยางภาพจําลองในการทดลองที่ 2 

 ในสวนนี้จะเปนการแสดงภาพจําลอง  ที่จัดเตรียมเพื่อใชในการเก็บขอมูลสําหรับการทดลองที่ 2  ซึ่ง
สามารถศึกษาในระดับรายละเอียด  และความแตกตางกันของแตละภาพและในแตละชุดภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 50  แสดงรูปแบบชุดภาพจําลองในการจัดเรียงระดับอัตราสวนการปดลอม 10 อัตราสวน 
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ชุดภาพจําลอง 2.1  พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะที่ส่ิงปดลอมไมมีการประดับตกแตง Simple Frame 
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1 : 4 
 
 
 
 
 
 

1 : 5 
 
 
 
 

1 : 0.5 
 
 
 
 
 
 

1 : 1.5 
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1 : 4.5 
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ชุดภาพจําลอง 2.2  พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะยานธุรกิจการคา Commercial 
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1 : 2 
 
 
 
 
 
 
 

1 : 3 
 
 
 
 
 
 

1 : 4 
 
 
 
 
 
 

1 : 5 
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ชุดภาพจําลอง 2.3  พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะบริเวณยานธุรกิจอาคารสํานักงาน Office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1 : 1 
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1 : 4 
 
 
 
 
 
 

1 : 5 
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ชุดภาพจําลอง 2.4  พ้ืนที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่ราชการ  Government 
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วิธีการทดลอง 
การทดลองในงานวิจัยนี้  แบงการทดลองออกเปน 2 สวน  ตามวัตถุประสงคในการทดสอบสมมุติฐาน

ในแตละสมมุติฐาน 
การทดลองที่ 1 ผลการทดลองที่ไดมาใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ 1   ไดแก  

− ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมระดับ
ตางๆ มีความสัมพันธกับ  1. อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) หรืออัตราสวนระหวางความ
สูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู  2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of 
Buildings around the space)  3. ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and 
Activities in the Space)  และ 4. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences) 

และสําหรับการทดลองที่สองนั้น  ผลการทดลองที่ไดจะใชในการวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ทั้ง 2 
สมมุติฐานยอย  คือ 

− ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 (องศาการมอง 45 
องศา) 

− ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของส่ิงปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ3 (องศาการมอง 18 
องศา) 

 

การทดลองที ่1 
 ในการทดลองที่หนึ่งนี้  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพจําลองทุกภาพเรียงตามลําดับชุด  และทําการ
ใหระดับคะแนนความพึงพอใจที่มีตอภาพในแตละภาพ  โดยระดับคะแนนความพึงพอใจในการทดลองนี้จะมี
ระดับคะแนนเต็มเทากับ 10  ถาผูเขารวมการทดลองมีความพึงพอใจกับภาพที่เห็นมากก็ใหคะแนนตัวเลขเทากับ 
10  และถาหากพึงพอใจนอยลงก็ใหคะแนนลดลงจนถึงระดับต่ําสุดที่คะแนนเทากับ 1  เมื่อผูเขารวมการทดลอง
ไดพิจารณาและตัดสินใจบอกระดับคะแนนความพึงพอใจแลว  ผูควบคุมการทดลองจะทําการบันทึกคะแนนที่
ไดมาลงในแบบบันทึกการทดลอง 
 

ภาพที่ 51  แสดงรูปแบบ Scale ระดับคาความพึงพอใจ 
 

    1         2         3        4         5         6        7         8        9        10 

พึงพอใจนอย                       พึงพอใจมาก 
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วิธีการทดลองในการทดลองที่ 1 
1. การทดลองในชุดนี้  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพจําลอง  โดยจะใหผูเขารวมการทดลองไดดู

ภาพทีละชุดตามลําดับที่จัดไว  โดยกําหนดใหผูเขารวมการทดลองจินตนาการวากําลังอยูในสภาพแวดลอมที่เห็น
ในภาพจําลองนั้นๆ  ซึ่งภาพในแตละชุดจะถูกจัดลําดับใหคละกันอยางมีแบบแผน  (ดูรายละเอียดไดจากตาราง  
แสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองในภาคผนวก ค.) 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 52  แสดงตําแหนงในพื้นที่ซึ่งใหผูเขารวมการทดลองจินตนาการวากําลังยืนอยู 

 

2. ในการทดลองจะมีผูเขารวมการทดลอง 1 คน  ตอการทดลองในแตละครั้ง   โดยสภาพแวดลอมใน
การทดลองจะเลือกสถานที่ซึ่งไมมีคนพลุกพลาน  หรือสถานที่ที่ผูเขารวมทดลองจะมีสมาธิกับการทดลองมาก
ที่สุดเทาที่จะหาไดในสถานการณนั้น 

3. ในการดูภาพจําลอง  ผูควบคุมการทดลองจะเปนผูที่ถือภาพ  โดยภาพจําลองจะมีระยะหางจาก
สายตาหรือใบหนาของผูเขารวมการทดลองประมาณ 20 – 40 cm. ตามลักษณะทางสายตาและระยะโฟกัส
ชัดเจนของผูเขารวมการทดลอง  และผูควบคุมการทดลองจะถือภาพในลักษณะหงายขึ้นเล็กนอยเพื่อเพิ่มความ
ชัดเจน  โดยขึ้นกับสรีระของบุคคลในขณะนั่ง 

4. ในแตละชุดยอยของการทดลองที่ 1  จะใหผูเขารวมการทดลองไดดูภาพจําลอง  และใหคาระดับ
คะแนนความพึงพอใจที่มีตอภาพแตละภาพ  ซึ่งในแตละชุดยอยผูเขารวมทดลองจะไดพิจารณาดูภาพชุดนั้น สอง
รอบ  ดังนี้คือ 

ในรอบแรก  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพอยางคราวๆ  โดยใหเวลาในการดูภาพแตละภาพ 
โดยประมาณภาพละ 2 วินาที  เพื่อใหผูเขารวมการทดลองทําความคุนเคยกับภาพ  และไดเปรียบเทียบความพึง
พอใจของแตละภาพในชุดภาพเดียวกันกอนทําการใหระดับคะแนนความพึงพอใจ 

และในรอบที่สอง  การดูภาพในรอบที่สองนี้  ผูเขารวมการทดลองจะตองดูภาพและตัดสินใจใหระดับ
คาคะแนนความพึงพอใจตอภาพนั้นๆ  โดยผูเขารวมทดลองจะมีเวลาในการดูภาพ  ภาพละประมาณ 10 วินาที  
แลวจึงทําการใหระดับคะแนนความพึงพอใจตอภาพนั้นๆ  เมื่อผูเขารวมการทดลองบอกระดับคะแนนความพึง
พอใจแลวผูควบคุมการทดลองจะทําการบันทึกคะแนนที่ไดมาลงในแบบบันทึกการทดลอง  โดยที่ผูเขารวมการ

ตําแหนงทีผู่สังเกตใน
ภาพจําลองยนือยู
และทิศทางการมอง 

อาคารที่ปดลอมพ้ืนที่
เปดโลงสาธารณะ 
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ทดลองจะไดดูภาพและใหระดับคะแนนในรูปแบบดังกลาวจนครบทุกๆ ชุดภาพของการทดลองที่ 1 จํานวน15 ชุด
ภาพ 

 

 
ภาพที่ 53  แสดงการปฏิบัติการภาคสนามการทดลองที่ 1 

 
การทดลองที ่2 

 ในการทดลองที่สอง  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพจําลองทุกๆ ชุดภาพเรียงตามลําดับ  และทําการ
เลือกภาพจํานวน 2 ภาพ  โดยเปนภาพที่ทําใหผูเขารวมการทดลองรูสึกรับรูถึงระดับในการปดลอม  ดังนี้  คือ 

ภาพที่ 1 เปนภาพที่ผูเขารวมการทดลองรูสึกเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
และ  ภาพที่ 2 เปนภาพที่ผูเขารวมการทดลองรูสึกเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
เมื่อผูเขารวมการทดลองไดตัดสินใจเลือกภาพทั้งสองแลว  ผูควบคุมการทดลองจะทําการบันทึกลําดับภาพที่ได
ในแบบบันทึกการทดลอง  เชน  ตัวอยางการบันทึกคาในภาพที่ 54  เมื่อผูเขารวมการทดลองไดตัดสินใจเลือก
ภาพในลําดับที่ 3 เปนภาพที่ทําใหผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  และเริ่มรับรูถึงการสูญเสีย
การปดลอมในภาพลําดับที่ 9 

 
 ชุดภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับอัตราสวนตางๆ 

ภาพที่ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
รหัสภาพ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

ENCLOSED RATIO 1:0.5 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 1:3.5 1:4 1:4.5 1:5 

ผ ูทดลองเริ่มรับรูการปด
ลอมท่ีสมบูรณ.ภาพที่ 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

ผ ูทดลองเริ่มรับรูการ
สูญเสียการปดลอม ภาพ

ท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 

 

ภาพที่ 54  แสดงรูปแบบการบันทึกลําดับภาพที่ผูเขารวมการทดลองเลือกในการทดลองที่ 2 
 

3 

9 
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วิธีการทดลองในการทดลองที่ 2 
1. ในการทดลองที่ 2 นี้  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปด

โลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ จํานวน 4 ชุด  ซึ่งในแตละชุดภาพจะประกอบดวยภาพจําลองจํานวน 
10 ภาพอยูภายในชุด  ผูรวมการทดลองจะไดดูภาพทุกชุดเรียงลําดับตามที่กําหนดไวจนครบถวนทุกชุด  โดยรวม
แลวในการทดลองที่ 2 นี้จะประกอบดวยภาพจําลองสภาพแวดลอมจํานวน 40 ภาพ 

2. ในการทดลองจะมีผูเขารวมการทดลอง 1 คน  ตอการทดลองในแตละครั้ง   โดยสภาพแวดลอมใน
การทดลองจะเลือกสถานที่ซึ่งไมมีคนพลุกพลาน  หรือสถานที่ที่ผูเขารวมทดลองจะมีสมาธิกับการทดลองมาก
ที่สุดเทาที่จะหาไดในสถานการณนั้น 

3. ในแตละชุดภาพ  ผูเขารวมการทดลองจะตัดสินใจเลือกภาพได 2 ภาพดวยกัน  โดยภาพที่หนึ่งเปน
ภาพที่ทําใหผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ (Full Enclosure)  และภาพที่สอง  คือภาพที่
ทําใหเร่ิมรูสึกรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่ (Loss of Enclosure)  โดยในการทดลองนี้ไมมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเลือกภาพ  เพื่อตองการหาระดับความรูสึกระหวางการรับรูถึงภาวะการมีส่ิงปดลอมกับภาวะที่ไร
ซึ่งส่ิงปดลอม  ซึ่งตองการความละเอียดออนในระดับที่เหมาะสม 

4. เมื่อผูเขารวมการทดลองไดเลือกและบอกหมายเลขลําดับภาพ  ผูควบคุมการทดลองจะทําการ
บันทึกผลการทดลองที่ไดมาลงในแบบบันทึกการทดลองที่จัดเตรียมไว 
 

 

 
ภาพที่ 55  แสดงการปฏิบัติการภาคสนามการทดลองที่ 2 
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การจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 
 การทดลองในงานวิจัยนี้  กอนที่จะสามารถนําเครื่องมือและชุดแบบฟอรมบันทึกการทดลองไปใชงาน
จริงไดนั้น   เครื่องมือและแบบบันทึกดังกลาวจะตองผานกระบวนการทดสอบการใชงานหรือ Pre-test เสียกอน  
เพื่อทดสอบวาสามารถนําไปใชงานไดจริง  ไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคในการทดลอง  โดยขอมูลที่ไดสามารถ
นําไปใชในการทดสอบสมมุติฐานและใชในการวิเคราะหทางสถิติในการวิจัยได  ในการทํา Pre-test  ไดทําการ
ทดสอบการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 ราย  หรือ 15% ของผูเขารวมการทดลองจริงในงานวิจัย  ทั้งนี้ผล
การทดสอบที่ไดสามารถยืนยันไดวาเครื่องมือและแบบบันทึกสามารถนําไปใชงานจริงได  โดยมีสวนที่ตอง
ปรับปรุงในสวนของบทพูดในการอธิบายวัตถุประสงค  วิธีการทดลอง  และความหมายของคําศัพทตางๆ ในการ
ทดลอง  เพื่อสามารถสื่อสารกับผูเขารวมการทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดขอมูลการทดลองที่ถูกตองและ
ตรงตามวัตถุประสงคของการทดลอง 
 ในสวนของการปฏิบัติการทดลองจริง  เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากการทดลองแลว  จึงเริ่มขบวนการ
ตอไปคือ  ดําเนินการจัดเก็บขอมูล  ซึ่งใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  SPSS version 11.5 for Window  ในการจัดการ   
เพื่อความรวดเร็ว  และความสะดวกในกระบวนการวิเคราะหทางสถิติในขั้นตอนตอไป  โดยใชหลักแบงระดับ
ขอมูลของกัลยา วานิชยบัญชา (2542)  ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการทดลองเปนขอมูลในระดับอันตรภาค  มีลักษณะ
การใหคาระดับคะแนนเปนสเกลตัวเลข  แตไมมีคาศูนยจริง 
 เมื่อทําการจัดเก็บและเรียบเรียงขอมูลตางๆ แลว  ก็นํามาทําการศึกษา  เปรียบเทียบคา  และ
ดําเนินการวิเคราะห  โดยทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวของเปนแนวทางอางอิงประกอบ  โดยการวิเคราะหจะ
แบงเปนขั้นตอนตางๆ  ดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูลตางๆที่ไดรวบรวมมา  โดยตรวจสอบกับวัตถุประสงค  จุดมุงหมายหรือสมมุติฐาน
ของการวิจัย   เพื่อพิจารณาดูวาขอมูลที่ไดมาตรงตามที่ตองการ  สามารถทดสอบสมมุติฐานตอบคําถามการวิจัย
ได  และมีความครบถวนครอบคลุมตามตัวแปรที่ตองการศึกษาหรือไม 

2. จัดแยกประเภทขอมูลตามความสะดวกตอการวิเคราะห  เพื่อใหไดคําตอบของปญหาของการวิจัย
ตามที่กําหนดไว  โดยแยกตามตัวแปรที่ศึกษา  และจัดเปนชุดตามลําดับสมมุติฐาน  โดยขั้นตอนนี้จะดําเนินการ
ปอนขอมูลจัดเก็บลงในคอมพิวเตอรในรูปแบบ Data base ในโปรแกรมตางๆ  เชน SPSS และ Excel เปนตน 

3. เลือกใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห  และคํานวณคาทางสถิติ  โดยใชคอมพิวเตอรคํานวณและ
แสดงผล 

 
การทดสอบสมมุติฐาน 
 ขั้นตอนการแปลงสมมุติฐานจากสมมุติฐานทางพรรณนา  ใหเปนสมมุติฐานทางสถิติ  จะมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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สมมุติฐานทางพรรณนา (Research Hypothesis) 
 จากการที่ไดทําการศึกษาขอมูลตางๆ ในเบื้องตนพบวา มนุษยมีระดับการรับรูและความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมแตกตางกัน  โดยมีความสัมพันธกับ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอมและลักษณะคุณสมบัติภายในของแตละบุคคล 

สมมุติฐานของการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1  “ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด

ลอมระดับตางๆ มีความสัมพันธกับ  1. อัตราสวนการปดลอม  หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับ
ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู   2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่   3. รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่   และ  
4. ประสบการณของบุคคล” 

สมมุติฐานที่ 2   แบงออกเปน 2 สมมุติฐานยอยดังนี้ 
สมมุติฐานที่ 2.1 “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  

ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 (องศาการมอง 45 องศา)” 
สมมุติฐานที่ 2.2 “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของส่ิงปดลอมบนพื้นที่เปดโลง

สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ3 (องศาการมอง 18 
องศา)” 

ตัวแปรที่ใชพิสูจนสมมุติฐาน 
จากสมมุติฐานที่ 1  สามารถกําหนดและแยกประเภทของตัวแปรไดดังนี้  คือ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน  และอาจเปนตัวเหตุหรือมี

ความสัมพันธสอดคลองกับตัวแปรอื่นๆ ที่ตามมา 
1. อัตราสวนการปดลอม (ความสูงของสิ่งปดลอม ตอ ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู) 
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
3. การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
4. ประสบการณสวนบุคคล 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ 
คือ ความพึงพอใจและการรับรูของผูมาใชพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  
สมมุติฐานที่ 2  สามารถกําหนดและแยกประเภทของตัวแปรไดดังนี้  คือ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
1. อัตราสวนการปดลอม (อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู) 
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
3. ประสบการณสวนบุคคล 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ 
คือ การรับรูของคนตอระดับการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม 
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สมมุติฐานทางสถิติ (Statistic Hypothesis) 
 จากสมมุติฐานทางพรรณนา  ดังกลาวมาขางตน  ขั้นตอไปเปนการนํามาแปลงเปนสมมุติฐานทางสถิติ  
ในรูปแบบสัญลักษณ  เพื่อสามารถเปรียบเทียบ  และวัดคาตัวแปรโดยการวิเคราะหทางคณิตศาสตร  ไดดังนี้ 
 
สมมุติฐานที่ 1   
 สมมุติฐานที่ 1 ตองการทดสอบวา “ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ มีความสัมพันธกับ 1.1) อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) หรือ
อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู  1.2) ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
(Characteristics of Buildings around the Space)  1.3) รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses 
and Activities)  และ 1.4) ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences)” 
 ในการทดสอบสมมุติฐานของสมมุติฐานที่ 1 นั้นจะตองทําการแยกวิเคราะหตามแตละตัวแปรอิสระ 4 
ตัวแปร  แยกไดเปนสมมุติฐานยอย 4 สมมุติฐาน 
 
 สมมุติฐานที่ 1.1 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธกับอัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู    

กําหนดให Ho     แทน  สมมุติฐานเปนกลาง (Null hypothesis) 

  H1     แทน  สมมุติฐานแยง    

 µ 1  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1  

 µ 2   แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2 

 µ 3  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ3 

 µ 4  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ4 

ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ Ho :  µ 1 = µ 2 =µ 3  =µ 4 

     H1 :  µ i ≠ µ j     อยางนอย 1 คู ; i ≠ j 

 

 สมมุติฐานที่ 1.2  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

กําหนดให Ho     แทน  สมมุติฐานเปนกลาง (Null hypothesis) 

  H1     แทน  สมมุติฐานแยง    

 µ 1  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1 ในลักษณะเฉพาะ
พื้นที่เปดโลงที่ไมมีการประดับตกแตงใดใด (Simple Frame) 
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 µ 2   แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1 ในลักษณะเฉพาะ
พื้นที่เปดโลงบริเวณหนาอาคารยานการคา (Commercial) 
 µ 3  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1ในลักษณะเฉพาะ
พื้นที่เปดโลงบริเวณหนาอาคารสํานักงาน (Office) 
 µ 4  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1ในลักษณะเฉพาะ
พื้นที่เปดโลงบริเวณจุดเปล่ียนระบบการคมนาคมสาธารณะ (Transit foyer) 
 µ 5  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1ในลักษณะเฉพาะ
พื้นที่เปดโลงบริเวณสถานที่ราชการ (Government) 
ทําการทดสอบสมมุติฐานในรูปแบบดังกลาวนี้  ดวยการควบคุมอัตราสวนการปดลอมจนครบทั้ง 4 อัตราสวน 

ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  Ho :  µ 1 = µ 2 =µ 3  =µ 4  =µ 5 

    H1 :  µ i ≠ µ j     อยางนอย 1 คู ; i ≠ j 
 

สมมุติฐานที่ 1.3  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธกับรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
กําหนดให Ho     แทน  สมมุติฐานเปนกลาง (Null hypothesis) 
  H1     แทน  สมมุติฐานแยง    

 µ 1  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1 ในกลุมภาพที่หนึ่ง
ภายในพื้นที่ไมมีกิจกรรมหรือคนในพื้นที่    
 µ 2   แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1 ในกลุมภาพที่สอง
ภายในพื้นที่มีคนและใชพื้นที่ในลักษณะเปนทางสัญจรผาน 
 µ 3     แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1ในกลุมภาพที่สาม 
มีคนภายในพื้นที่  มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ 
ทําการทดสอบสมมุติฐานในรูปแบบดังกลาวนี้  ดวยการควบคุมอัตราสวนการปดลอมจนครบทั้ง 4 อัตราสวน 

ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  Ho :  µ 1 = µ 2 =µ 3   

    H1 :  µ i ≠ µ j     อยางนอย 1 คู ; i ≠ j 
 

 สมมุติฐานที่ 1.4  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมระดับตางๆ มีความสัมพันธกับประสบการณของบุคคล 
กําหนดให Ho     แทน  สมมุติฐานเปนกลาง (Null hypothesis) 
  H1     แทน  สมมุติฐานแยง    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 101

µ 1แทนระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูมีประสบการณหรือความรูดานการออกแบบ 
µ 2 แทนระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูไมมีประสบการณหรือความรูดานการออกแบบ 

ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  Ho :  µ 1 = µ 2  

    H1 :  µ 1 ≠ µ 2   
 
สมมุติฐานที่ 2   
 แบงออกเปน 2 สมมุติฐานยอยดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 2.1 “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1:1 (องศาการมอง 45 
องศา)” 
กําหนดให Ho     แทน  สมมุติฐานเปนกลาง (Null hypothesis) 

  H1    แทน  สมมุติฐานแยง   
ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  

Ho :  ผูคนเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่อัตราสวนการ
ปดลอม = 1:1 ;  ในที่นี้ µ 0 = 1:1 

H1  :   ผูคนเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่อัตราสวนการ
ปดลอม ≠ 1:1 

Ho :  µ 0 = 1:1 

H1 :  µ 1 ≠ 1:1 
 

สมมุติฐานที่ 2.2  “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1:3 (องศาการมอง 18 
องศา)” 

กําหนดให Ho     แทน  สมมุติฐานเปนกลาง (Null hypothesis) 

  H1    แทน  สมมุติฐานแยง   

ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  
Ho :  ผูคนเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของส่ิงปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ ที่อัตราสวนการ

ปดลอม = 1:3 ; ในที่นี้ µ 0 = 1:3 
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H1  :   ผูคนเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของส่ิงปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ ที่อัตราสวนการ
ปดลอม ≠ 1:1 

Ho :  µ 0 = 1:3 

H1 :  µ 1 ≠ 1:3 
 
สถิติที่ใชในการทดลองสมมุติฐาน 
 การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยไดเลือกใชวิธีการทดสอบทางสถิติที่สําคัญ  ดังนี้  คือ 

1. การทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากรเดียว (One-sample T-test) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
วาคาทดสอบ (Test Value) จากสมมุติฐาน  อยูในชวงของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดลองจริงหรือไม 

2. การทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 2 ตัวแปร (T-test)  เพื่อวิเคราะหผลตางระหวางคาเฉลี่ยของ 2 
กลุมประชากร  วามีความสัมพันธกันหรือไมอยางไร  และทําการทดสอบวาระดับคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดลอง  มี
คาตรงตามที่คาดการณหรือไม 

3. การวิเคราะหความแปรปรวน  (Analysis of Variance: ANOVA)  เพื่อทําการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงกลุม   ใชในการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยตั้งแต 3 กลุมประชากร  หรือ 3 กลุมขึ้นไป  โดยในงานวิจัยไดใชการวิเคราะหความแปรปรวนทั้ง 2 
แบบ  คือ   

-  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยเดียวหรือทางเดียว (One-Way ANOVA)   
-  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัยหรือแบบหลายทาง (Multiple-Factors ANOVA) 

4. การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน (Linear Regression)  เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปรเชิง
ปริมาณ  โดยมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ไมใหเขามามีอิทธิพลระหวางการวิเคราะหทีละคูตัวแปร  สามารถอธิบาย
ความสัมพันธในรูปสมการในการพยากรณผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป 
 
การตีความหมาย และการสรุปผล สมมุติฐานการทดสอบทางสถิติ 
 เม่ือไดผลการพิสูจนสมมุติฐานแลว  จึงนําผลที่ไดซึ่งเปนตัวเลขทางสถิติมาตีความหมายใหเปน
ความหมายในเชิงบรรยายอีกครั้ง  และในการสรุปผลจะตองนําผลในเชิงบรรยายที่ไดจากคาสถิติมาประกอบการ
อภิปรายผลรวมกับการวิเคราะหขอมูลในสวนอื่นๆ ประกอบดวย  เนื่องจากสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นมานั้นเปนเพียงสวน
หนึ่งของการคนหาแนวทาง  และรูปแบบทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ ที่
เหมาะสมกับพฤติกรรม  และความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  การตีความหมายประกอบกับการวิเคราะห
อภิปรายผลจากขอมูลดานอื่นๆ  เชน  ขอมูลจากการสังเกตภาคสนาม  ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ  และขอมูล
จากการทดลองทั้ง 2 การทดลองเปนตน  จึงสามารถสรุปเปนแนวทาง  และรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 4 

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

จากการปฏิบัติการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัย  ตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่กําหนดไวในบทที่ 3 แลวนั้น  ภายในบทนี้จะเปนการกลาวถึงขอมูลพื้นฐานและขอมูลทางสถิติ
เบื้องตนที่วิเคราะหไดจากผลการทดลอง  โดยไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยางคือประชากรในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 100 คน เพื่อทําการเก็บขอมูลระดับคาความพึงพอใจของคนที่มีตอสภาพทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  ซึ่งผูเขารวมการทดลองเหลานี้ไดผานขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้นภูมิ (Stratified Quota Sampling)  เพื่อใหไดผูเขารวมทดลองที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของการทดลอง 
  ในการนําเสนอขอมูล  จะทําการนําเสนอผลการทดลองที่ไดในรูปแบบการกลาวถึงภาพรวม  เพื่อให
สามารถศึกษาและมองเห็นลักษณะแนวโนมของการรับรูและระดับความพึงพอใจของประชากรในระดับที่กวาง  
ซึ่งในการอธิบายขอมูลภาพรวมที่ไดนี้จะกลาวในรูปอยางงาย  โดยใชสถิติเบื้องตนเพื่อการอธิบายหรือบรรยาย
ลักษณะของขอมูลที่ไดจากการทดลอง  เชน  การอธิบายเปนคาเฉลี่ย (Means)  ฐานนิยม (Mode)  คาสูงสุด-
ต่ําสุด (Max-Min) หรือคาความถี่ เปนตน  ทั้งนี้ผลการทดลองที่ไดแปลงอยูในรูปสถิติเบื้องตนนี้  จะนําไปสู
ขั้นตอนการวัด  วิเคราะหผล  และทดสอบสมมุติฐานตอไป 
 

รายละเอียดขอมูลในภาพรวม 
  เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการนําขอมูลทั้งหมดมานําเสนอเปนภาพรวมของขอมูลจากผลการทดลอง  ในรูป
ของบทความ  ตาราง  และกราฟตามความชัดเจนและเหมาะสม  เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลในภาพรวมที่จะใช
เปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด  และเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับดําเนินการวิเคราะห  ตอบสมมุติฐานของ
งานวิจัยในขั้นตอนตอไป  ในการนําเสนอภาพรวมของขอมูล  จะแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ  คือ 

1. ภาพรวมของขอมูลผูเขารวมการทดลอง 
2. ภาพรวมของขอมูลในการทดลองที่ 1 
3. ภาพรวมของขอมูลในการทดลองที่ 2 

   โดยมีการแสดงขอมูลตามตัวแปรที่กําหนดไวในงานวิจัย 2 กลุม กลุมแรกคือ  กลุมตัวแปรที่เกิดจาก
คุณสมบัติภายในบุคคล  ซึ่งประกอบดวยตัวแปรดานประสบการณ และตัวแปรดานคุณสมบัติสถานภาพใน
ปจจุบันของผูเขารวมการทดลอง  และกลุมที่สองกลุมตัวแปรที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่  
เปนลักษณะกายภาพที่ไดถูกกําหนดและสรางเขาไปอยูในรูปชุดภาพจําลองพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในระดับตางๆ กันที่ใชในการทดลอง  โดยประกอบดวยตัวแปรดังนี้ คือ อัตราสวนการปดลอม (ความสูงของ
ส่ิงปดลอม (H) ตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (D); H:D)  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  และรูปแบบ
การใชงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
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  ในงานวิจัยฉบับนี้การอธิบายขอมูลสวนใหญจะใชวิธีการทางสถิติ  และเนื่องจากขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองหรือระดับคาความพึงพอใจและการรับรูระดับการปดลอมลวนเปนขอมูลทางสถิติ  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้
จึงไดเลือกการคํานวณและวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows เปนหลัก   
 

 
ภาพที่ 56  แสดงการจัดกลุมตัวแปรและการแสดงความสัมพันธเบื้องตนของตัวแปรที่ศึกษาในการทดลอง 

 
ตัวแปรทั้งสามสวนหลักจะสามารถอธิบายรายละเอียดลักษณะขอมูลไดดังนี้  คือ 
 ในงานวิจัยจะทําการอธิบายลักษณะขอมูลที่ไดมาจากการทดลองที่ 1  โดยจะแสดงขอมูลระดับคา
ความพึงพอใจดวยตาราง  ภาพ  และแผนภูมิ  พรอมดวยการอธิบายตามตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
ทั้ง  2 สวนหลัก  คือ สวนที่ 1. ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายในบุคคล  และ สวนที่ 2. ตัวแปรที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับคาความพึงพอใจของคนที่มีตอ

สภาพแวดลอมกายภาพ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบติั
ภายในบุคคล 

 
• ประสบการณของผูเขารวมการ

ทดลอง 
• คุณสมบัติสถานภาพใน

ปจจุบันของผูเขารวมการ
ทดลอง 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

ตัวแปรที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพ

ของพื้นที ่
 
• อัตราสวนการปดลอม (H : D) 
• ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลง

สาธารณะ 
• การใชงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
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ภาพรวมขอมูลของผูเขารวมการทดลอง 

 ตัวแปรที่นาสนใจมากตัวหนึ่งนั้นคือประสบการณของบุคคล เปนตัวแปรภายในซึ่งไดถูกคาดการณวามี
แนวโนมอิทธิพล  หรือความสัมพันธในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับระดับคาความพึงพอใจของบุคคลภายในพื้นที่
เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  โดยไดรับการสนับสนุนจากทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลต (Gestalt 
Theory)  ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบทที่ 2 ของงานวิจัย  ในงานวิจัยนี้ประสบการณบุคคลไดมุงไปในเรื่อง
ประสบการณของบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับดานการศึกษาและความรูดานการออกแบบ  รวมถึงสถานะในปจจุบัน
ของบุคคล   ซึ่งไดจัดแบงกลุมประชากรออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมที่กําลังศึกษา  และกลุมผูที่จบการศึกษาแลว
หรือประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงใชตัวแปรในกลุมนี้ในการแบงกลุมประชากรออกเปนกลุมตามลักษณะคุณสมบัติที่
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน  ตามขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Quota Sampling)  เพื่อใชใน
การเลือกผูเขารวมทดลอง  ดังที่แสดงในภาพที่ 57 
 

 
                     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 57  แผนภูมิแสดงลักษณะการสุมกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 
  จากการทดลองกับผูเขารวมการทดลอง 100 คน  ไดแบงกลุมประชากรออกเปน 4 กลุมตัวอยาง  คือ
กลุมตัวอยางผูมีความรูดานการออกแบบและกําลังศึกษา  กลุมผูมีความรูดานการออกแบบและทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว  กลุมตัวอยางผูไมมีความรูดานการออกแบบและกําลังศึกษา  และกลุมผูไมมีความรูดานการ
ออกแบบและทํางานหรือจบการศึกษาแลว  โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมละ 25 ตัวอยาง  ดังที่แสดงใน
ตารางแสดงการแจกแจงความถี่แยกตามประสบการณการออกแบบและสถานภาพ 
 

กลุมตัวอยาง 
ผูเขารวมการทดลอง  

100 คน 
(ประชากรในกรุงเทพมหานคร) 

 
กําลังศึกษา 

 
25 คน 

 
กําลังศึกษา 

 
25 คน 

 
ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

 
ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

มี ประสบการณดานการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ  หรือมี
ความรูดานการออกแบบ 

ไมมี ประสบการณดานการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ  หรือไมมี

ความรูดานการออกแบบ 
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ตารางที่ 2  แสดงการแจกแจงความถี่แยกตามประสบการณการออกแบบและสถานภาพ 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหทราบวาในกลุมตัวอยางแยกตามกลุมที่มีและไมมีประสบการณความรูและดาน
การออกแบบ  รวมทั้งในการแบงกลุมจากสองกลุมแรกดังกลาว  อีกชั้นหนึ่งวาแบงตามกลุมที่กําลังศึกษาและ
กลุมที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลว  ซึ่งเมื่อรวมแลวจะมี ผูเขารวมการทดลอง 100 รายดวยกัน  โดยผลการ
ทดลองที่ไดเปนขอมูลที่นําไปใชในการวิเคราะหทางสถิติในขั้นตอนตอไป 
 

ภาพรวมของขอมูลในการทดลองที่ 1 
 ในการทดลองที่ 1  ไดแบงการแสดงขอมูลที่ไดจากการทดลอง  แยกตามตัวแปรอิสระท่ีตองการศึกษา
และคาดการณวามีความสัมพันธกับตัวแปรตามที่ตองการศึกษา  คือ  ระดับความพึงพอใจ  โดยแสดงขอมูล
ตามลําดับนี้  นั้นคือ  1. ประสบการณของบุคคล  2. อัตราสวนการปดลอม  3. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และ 4. 
รูปแบบการใชและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
 

ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบติัภายในบุคคล 

ประสบการณของบุคคล 
 ตัวแปรแรกที่จะกลาวถึงคือ ตัวแปรคุณสมบัติภายในบุคคล  ไดแก ประสบการณของบุคคล (Personal 
Experiences)  โดยในงานวิจัยจะกลาวถึง  ประสบการณหรือความรูดานการออกแบบและสถานภาพปจจุบัน  
โดยตัวแปรดังกลาวนํามาใชในการสุมกลุมตัวอยางเขารวมในการทดลอง  ทั้งนี้เลือกสุมกลุมตัวอยางเขารวมการ
ทดลอง 4 กลุม รวมทั้งหมด 100 คน   คือ  

1. กลุมผูที่มีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา  (Design students) 25  คน 
2. กลุมผูที่มีประสบการณดานการออกแบบและทํางาน  (Design professionals) 25  คน 
3. กลุมผูที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา  (Non-design students) 25  คน 
4. กลุมผูที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบและทํางาน  (Non-design professionals) 25  คน 
จากการทดลองไดผลคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมสําหรับการทดลองที่ 1 ของกลุมตัวอยางรวม

ทั้งหมดไดระดับความพึงพอใจเทากับ 5.63  และเมื่อศึกษาในแตละกลุมตัวอยาง  เรียงจากมากสูนอย  ดังนี้คือ  
กลุมผูที่มีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา (5.81), กลุมผูที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบ
และกําลังศึกษา (5.79), กลุมผูที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบและทํางาน (5.70)  และกลุมผูที่ มี
ประสบการณดานการออกแบบและทํางาน (5.20)  เม่ือศึกษาถึงปจจัยเรื่องประสบการณดานการออกแบบ  กลุม
ที่มีประสบการณดานการออกแบบไดคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 5.51  ซึ่งระดับความพึงพอใจต่ํากวากลุมที่ไม
มีประสบการณดานการออกแบบที่มีคาเทากับ 5.75 

   สถานภาพปจจุบัน 
   กําลังศึกษา ทํางาน Total 

ประสบการณดานออกแบบ 1-ม ี 25 25 50 
  2-ไมม ี 25 25 50 

Total   50 50 100 
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ตารางที่ 3  แสดงคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของประชากรในการทดลองที่ 1 
       ระดับคาความพึงพอใจ 
       Mean Median Std Deviation 

1-ม ี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา    (N1=25) 5.81 5.83 0.96 
  2-ทํางาน           (N2=25) 5.22 5.25 1.11 

ประสบการณ 
  
    คาเฉลี่ย  5.51 5.57 1.07 
  2-ไมม ี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา    (N3=25) 5.79 5.87 0.98 
    2-ทํางาน           (N4=25) 5.70 5.57 0.96 
    คาเฉลี่ย  5.75 5.58 0.96 
คาเฉลี่ยรวม                          (NT=100) 5.63 5.58 1.02 

 

ในขั้นตอนตอไปนําขอมูลที่ไดมาทดสอบการแจกแจงปกติ  เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการนําไปใชวิเคราะหทางสถิติ 
ตารางที่ 4  แสดงการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรคาเฉลี่ยความพึงพอใจ โดย Test of Norminality 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

เฉล่ียรวม 0.07 100.00 0.20 0.99 100.00 0.45 
*     This is a lower bound of the true significance   
a     Lilliefors Significance Correction   

สมมุติฐาน H o  :  คาความพึงพอใจเฉลี่ยมีการแจกแจงปกติ 

   H 1  :  คาความพึงพอใจเฉลี่ยไมไดมีการแจกแจงปกติ 
 จากตารางที่ 4 การทดสอบการแจกแจงปกติในชอง Kolmogorov-Smirnov  โดยจากการทดสอบไดคา 

sig = 0.20  ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  จึงยอมรับสมมุติฐาน Ho   ดังนั้นถือวาขอมูลคาเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ไดจากผลการทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ  สามารถนําไปใชในการทดสอบสมมุติฐานในขั้นตอนตอไป
ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความพึงพอใจ 

ความถี่ 
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ภาพที่ 58  แผนภูมิ Histrogram แสดงการแจกแจงความถี่ระดับคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในการทดลองที่1 
 จากภาพที่ 58 โดยการวิเคราะหการแจกแจงไดแสดงใหเห็นวา  ขอมูลที่ไดจากการทดลองมีการแจกแจง
แบบปกติหรือใกลเคียงปกติ  ผานเงื่อนไขหลักในการเลือกขอมูลเขาสูการวิเคราะห  สามารถนําขอมูลไปใชในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ  2 กลุมประชากร (T-test)  และสามารถใชในการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ได  ซึ่งเปนขบวนการตอไปในการวิเคราะหทางสถิติของงานวิจัยนี ้
ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละชุดภาพ 
        กลุมภาพ1A กลุมภาพ2B กลุมภาพ3C 
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        Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 

ประสบการณ มี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 5.82 5.76 5.72 5.92 5.73 5.78 6.07 5.77 5.91 5.98 5.48 6.36 5.47 5.77 5.54 

      2-ทํางาน 4.70 5.55 5.00 5.34 5.10 4.97 5.47 5.30 5.35 5.37 5.10 5.46 4.93 5.55 5.04 

    คาเฉล่ีย   5.26 5.66 5.36 5.63 5.42 5.38 5.77 5.54 5.63 5.68 5.29 5.91 5.20 5.66 5.29 

  ไมม ี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 5.57 6.01 5.96 5.79 5.88 5.92 6.11 5.83 5.99 6.00 5.54 5.88 5.27 5.70 5.43 

      2-ทํางาน 5.06 5.55 5.78 5.50 5.74 5.51 5.99 5.88 6.03 5.70 5.46 6.17 5.73 6.00 5.37 

    คาเฉล่ีย   5.32 5.78 5.87 5.65 5.81 5.72 6.05 5.86 6.01 5.85 5.50 6.03 5.50 5.85 5.40 

คาเฉล่ียรวม       5.29 5.72 5.62 5.64 5.61 5.55 5.91 5.70 5.82 5.76 5.40 5.97 5.35 5.76 5.35 

(หมายเหตุ : สามารถดูภาพประกอบในแตละชุดภาพไดที่หนา 72) 
 แสดงระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยางในแตละชุดภาพทั้ง 15 ชุดภาพ  แบงตาม
กลุมตัวอยางที่เขารวมการทดลอง   
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ใจ

มีประสบการณดานออกแบบ ไมมีประสบการณดานออกแบบ

ภาพที่ 59  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหวางกลุมประชากรที่มีและไมมีประสบการณการ
ออกแบบ 
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  ในภาพที่ 59 จากระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุมตัวอยาง  ปรากฏผลอยางเดนชัดวา  กลุม
ตัวอยางที่ไมมีความรูหรือประสบการณดานการออกแบบ  มีแนวโนมการใหระดับความพึงพอใจเฉล่ียที่สูงกวา
กลุมที่มีความรูและประสบการณดานการออกแบบ  ในทุกๆ ชุดภาพที่นําเขามาทดลอง 
 
ตัวแปรจากสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที ่
  ในชุดภาพที่ใชในการทดลองจํานวน 60 ภาพ  สรางภายใตโครงสรางของตัวแปรอิสระดานกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60  แสดงโครงสรางในภาพจําลองของการทดลองที่ 1 และตัวแปรดานกายภาพที่เกี่ยวของในแตละสวน 
 
 ลักษณะหลักของแตละภาพในชุดภาพจําลองที่ใชในการทดลอง  ไดสรางตามตัวแปรที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ ที่สามารถพบไดในทองถิ่น 
ซึ่งเปนปจจัยหรือตัวแปรอิสระ  ที่คาดวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับระดับความพึงพอใจ  โดนมีตัวแปรหลัก
ดังนี้  คือ 

1. อัตราสวนการปดลอม ความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D) มี 4 คา คือ1ตอ1, 
1ตอ2, 1ตอ3  และ1ตอ4 

2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  โดยแบงเปน 5 ลักษณะ  คือ  ลักษณะ Simple Frame, 
ลักษณะ Commercial, ลักษณะ Office, ลักษณะ Transit Foyer  และ ลักษณะ Government 

กลุมภาพ 
มี 3 กลุม คือ กลุม 1A, 2B และ 3C ตาม

รูปแบบของ 
กิจกรรมและการใชสอยที่เกิดในพื้นท่ี 

ชุดภาพ 
ลักษณะเฉพาะของ

พื้นท่ี 
Simple Frame 

ชุดภาพ 
ลักษณะเฉพาะของ

พื้นท่ี 
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ชุดภาพ 
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พื้นท่ี 
Office 

ชุดภาพ 
ลักษณะเฉพาะของ

พื้นท่ี 
Transit Foyer 

ชุดภาพ 
ลักษณะเฉพาะของ

พื้นท่ี 
Government 
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 4 หมายเหตุ  ในแตละชุดภาพจะมี 4 ภาพยอย  ซ่ึงมี

ความแตกตางกันของอัตราสวนการปดลอม (H:D) 
4 คา คือ อัตราสวนปดลอม 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3 
และ1ตอ4 
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3. ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่  มี 3 รูปแบบ  คือ  1. ไมมีคนและไมมีกิจกรรมภายใน
พื้นที่ (Non-Activity), 2. มีคนและมีกิจกรรมประเภทเดินผานพื้นที่ (Passers-Through) และ 3. มีการใชเวลาและ
มีกิจกรรมการใชสอยหลากหลายภายในพื้นที่ (Lingerers) 
 
1. อัตราสวนการปดลอม (Enclosed  Ratio) 
  ในสวนนี้เปนการแสดงขอมูลที่ไดจากการทดลองที่ 1  โดยมุงประเด็นไปที่ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  
ในแตละตัวแปรอัตราสวนการปดลอม (H:D) (อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอม (H) ตอระยะหางที่ผู
สังเกตยืนอยู (D)) ทั้ง 4 คา  คืออัตราสวนการปดลอม 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3  และ1ตอ4 

 

ภาพที่ 61  แสดงภาพในแตละอัตราสวนการปดลอมเรียงตามคา 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3  และ1ตอ4 
ภาพรวมขอมูลชุดภาพที่จําแนกดวยตัวแปรอัตราสวนการปดลอมในระดับตางๆ 

  จากการทดลอง  สามารถเรียงลําดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  ที่มีตอภาพจําลองที่มีอัตราสวนการปด
ลอมในระดับตางๆ จากมากไปสูนอยดังที่แสดงในผลรวมคาความพึงพอใจเฉลี่ย (Total) ของตารางที่ 6 ไดดังนี้  
คือ 1. กลุมภาพที่มีอัตราการปดลอม 1ตอ2 คาเฉล่ีย 6.59, กลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1 คาเฉลี่ย 
5.63, กลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ3 คาเฉลี่ย 5.52  และกลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ4 
คาเฉลี่ย 4.78   
 

ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ยรวมระดับคาความพึงพอใจในแตละชุดภาพที่มีความแตกตางกันของอัตราสวนปดลอม 
       อัตราสวนปดลอม1ตอ1 อัตราสวนปดลอม1ตอ2 อัตราสวนปดลอม1ตอ3 อัตราสวนปดลอม1ตอ4

        Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median 
สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศกึษา 6.05 5.93 6.77 6.67 5.39 5.73 5.02 5.13 
  2-ทํางาน 5.06 5.00 6.33 6.40 5.16 5.07 4.32 4.13 

1-มี 
  
  คาเฉล่ีย   5.55 5.53 6.55 6.50 5.27 5.50 4.67 4.63 

สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศกึษา 5.80 5.67 6.66 6.67 5.85 5.60 4.85 4.33 
  2-ทํางาน 5.60 5.33 6.58 6.53 5.67 5.47 4.94 4.47 

ประสบการณ 
  
  
  
  
  

2-ไมมี 
  
  คาเฉล่ีย   5.70 5.53 6.62 6.60 5.76 5.60 4.89 4.47 

คาเฉลี่ยรวม       5.63 5.53 6.59 6.53 5.52 5.53 4.78 4.60 
 

  จากตารางที่ 6 จะพบวากลุมที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบจะใหระดับความพึงพอใจสูงกวา
กลุมที่มีประสบการณออกแบบในทุกๆ อัตราสวนการปดลอมทั้ง 4 คา  โดยกลุมที่มีประสบการณดานการ
ออกแบบและทํางานนั้นเปนกลุมที่มีแนวโนมการใหระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ต่ําสุดในทุกอัตราสวนอยางเดนชัด 

2 1 3 4 
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ภาพที่ 62  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของกลุมประชากรในแตละอัตราสวนปดลอม 

  จากภาพที่ 62 ปรากฏผลอยางชัดเจนวากลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2  เปนกลุมภาพที่ไดรับ
ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดจากทุกกลุมประชากร  และภาพในกลุมอัตราสวนการปดลอม 1ตอ4  ไดรับคา
ความพึงพอใจเฉลี่ยต่ําที่สุด 
 

2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space) 
 ในการทดลองที่ 1  ในสวนของขอมูลระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  จําแนกตามแตละกลุมภาพที่มีความ
แตกตางกันของลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิงปดลอมพื้นที่  โดยในการทดลองนี้  ไดแบงกลุมภาพตาม
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 5 ลักษณะ  คือ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
        1. ลักษณะ Simple Frame          2. ลักษณะ Commercial 
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          3. ลักษณะ Office                      4. ลักษณะ Transit Foyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
          5. ลักษณะ Government 
 

 ภาพรวมขอมูลชุดตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่  
 จากการทดลอง  โดยสามารถเรียงลําดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  ที่มีตอลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิง
ปดลอมในรูปแบบตางๆ จากมากไปสูนอยดังที่แสดงในผลรวมคาความพึงพอใจเฉลี่ย (Total) ของตารางที่ 7 ได
ดังนี้  คือ  1. ลักษณะ Commercial, 2. ลักษณะ Transit Foyer, 3. ลักษณะ Government, 4. ลักษณะ Office   
และ 5. ลักษณะ Simple Frame 
 

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ยรวมคาความพึงพอใจในแตละชุดภาพที่มีความแตกตางกันของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

       
เฉลีย่ลกัษณะ
Simple frame 

เฉลีย่ลกัษณะ
Commercial 

เฉลีย่ลกัษณะ 
Office 

เฉลีย่ลกัษณะ
Transit foyer 

เฉลีย่ลกัษณะ
Government 

        Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median 

1-มี 
1-กําลัง
ศึกษา 5.69 5.75 6.06 6.08 5.65 5.83 5.87 5.92 5.75 5.83 

 

สถานภาพ
ปจจุบัน 

2-ทํางาน 4.92 4.75 5.49 5.17 5.08 5.00 5.41 5.42 5.17 5.17 

ประสบการณ 
  
  

  คาเฉล่ีย   5.31 5.42 5.78 5.88 5.37 5.38 5.64 5.67 5.46 5.63 

  2-ไมมี 
1-กําลัง
ศึกษา 5.68 5.67 6.00 6.00 5.69 5.33 5.83 5.83 5.77 5.58 

   

สถานภาพ
ปจจุบัน 

2-ทํางาน 5.34 5.50 5.90 5.75 5.80 5.83 5.84 5.58 5.60 5.50 
    คาเฉล่ีย   5.51 5.50 5.95 5.79 5.74 5.67 5.84 5.71 5.69 5.50 

  
คาเฉลี่ยรวม 5.41 5.50 5.87 5.83 5.55 5.50 5.74 5.67 5.57 5.54 

5 1 4 2 3 
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 จากผลรวมคาเฉล่ีย (Total) ของตารางที่ 7  ปรากฏผลวากลุมภาพลักษณะ Commercial เปนกลุมที่
ไดรับระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด  และระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  ลักษณะ Simple Frame  

ภาพที่ 63  แผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของกลุมประชากรในแตละลักษณะเฉพาะพื้นที่ 
  จากภาพที่ 63 จะเห็นวากลุมภาพพื้นที่ลักษณะ Commercial เปนกลุมที่ไดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่
สูงสุด  โดยกลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบและทํางาน  เปนกลุมที่ใหระดับคาความพึงพอใจ
ต่ําสุด  ในทุกๆกลุมลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
 

3.  การใชงานและกิจกรรมทีเ่กิดในพ้ืนที่ (Uses and Activities) 
  ในสวนนี้เปนการแสดงขอมูลที่ไดจากการทดลองที่ 1  โดยมุงประเด็นไปที่ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  
ในแตละตัวแปรรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ทั้งนี้ไดทําการแสดงขอมูลระดับคาความพึงพอใจ
เฉล่ียแยกตามกลุมภาพ  ที่มีความแตกตางกันของการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  โดยแบงเปน 3 กลุมภาพ  
คือ  1. กลุมภาพที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในภาพ, 2. กลุมภาพที่มีคนและมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่  และ 
3. กลุมภาพที่มีการใชเวลาและมีกิจกรรมการใชงานหลากหลายในพื้นที ่

กลุมที่ 1 A  กลุมภาพที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ 
(Non-Activity)  
ภายในกลุมภาพจะมีความแตกตางของอัตราสวนการปดลอม 4 
คา  และลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 5 ลักษณะ  โดยในแตละภาพ
จะไมมีกิจกรรมใดใด  รวมทั้งไมมีคนปรากฏในภาพกลุมภาพนี้
จํานวน  20 ภาพ 
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กลุมที่ 2 B กลุมภาพที่มีคนและมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่ 
(Passers-Through)  
ภาพในกลุมนี้ในแตละภาพจะมีคนปรากฏในภาพ และผูคนใน
ภาพใชงานพื้นที่ในการเปนทางผาน  เนนการสัญจรผานพื้นที่ 
กลุมภาพนี้มีจํานวน 20 ภาพ 
   
 

 
กลุมที่ 3 C กลุมภาพที่มีการใชเวลาและมีกิจกรรมหลาก  
หลายในพื้นที่ (Lingerers) 
ภาพในกลุมนี้ในแตละภาพจะมีการใชงาน  มีการใชเวลา  และมี
ความสนใจในพื้นที่   โดยมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ 
กลุมภาพนี้มีจํานวน 20 ภาพ 
 
 

ภาพที่ 64  แสดงลักษณะภาพที่มีตัวแปรอิสระ รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
 

  ภาพรวมขอมูลกลุมตัวแปรการใชงานและกิจกรรมทีเ่กิดในพื้นที ่
  ในสวนนี้จะเปนการอธิบายขอมูลที่ไดจากการทดลอง  เพื่อศึกษาแนวโนมระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในแตละกลุมภาพ 

ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ยรวมระดับคาความพึงพอใจในแตละกลุมภาพ 
 ตัวแปรที่จําแนกแตละกลุมภาพใหเกิดความแตกตางกัน  คือ การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 

       เฉล่ียรวมกลุม 1 เฉล่ียรวมกลุม 2 เฉล่ียรวมกลุม 3 
        Mean Median Mean Median Mean Median 

ประสบการณ 1-มี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 5.79 5.75 5.90 5.80 5.72 5.75 

    2-ทํางาน 5.14 5.30 5.29 5.25 5.22 5.35 

   คาเฉล่ีย  5.46 5.60 5.60 5.65 5.47 5.50 

  2-ไมมี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 5.84 5.65 5.97 5.80 5.56 5.30 

    2-ทํางาน 5.53 5.50 5.82 5.80 5.75 5.75 

    คาเฉล่ีย   5.68 5.53 5.90 5.80 5.66 5.45 

คาเฉลี่ยรวม       5.57 5.58 5.75 5.73 5.56 5.50 
หมายเหต ุ เฉลีย่กลุม 1=ในภาพไมเกิดกจิกรรมใดใด (TOT1_1) เฉลีย่กลุม 2=ในภาพมีกิจกรรมคนเดนิผานพ้ืนที่  (TOT1_2) 

 เฉลีย่กลุม 3=ในภาพมีกิจกรรมตางๆและมีการใชสอยพ้ืนที่ (TOT1_3) 

1 2 3 
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 จากตารางที่ 8 สามารถอธิบายขอมูลจากการทดลอง  โดยสามารถเรียงลําดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  ที่
มีตอรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ในรูปแบบตางๆ  จากมากไปสูนอย ไดดังนี้ 1. กลุมที่ 2 B กลุม
ภาพที่มีคนและมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่ (5.75), 2. กลุมที่ 1 A  กลุมภาพที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดใน
ภาพ (5.57)  และ 3. กลุมที่ 3 C กลุมภาพที่มีการใชเวลาและมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ (5.56) 
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กิจกรรมและการใชงาน
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พึง
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ใจ

มีประสบการณ-ศึกษา มีประสบการณ-ทํางาน ไมมีประสบการณ-ศึกษา ไมมีประสบการณ-ทํางาน
  

TOT1_1 = ในภาพไมเกิดกจิกรรมใดใด       TOT1_2 = ในภาพมีกิจกรรมคนเดินผานพ้ืนที ่  
TOT1_3 = ในภาพมีการใชเวลาและมีกจิกรรมหลากหลายในพื้นที ่

ภาพที่ 65  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของกลุมประชากรในแตละรูปแบบการใช
งานและกิจกรรมในพื้นที่ 

  จากภาพที่ 65  เปนการแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของกลุมประชากรทั้ง 4 กลุม   
ในแตละกลุมการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ทั้งนี้กลุมการใชงานประเภทมีคนและมีกิจกรรมเดินผาน   หรือ
กลุม 2B นั้นเปนกลุมที่ไดรับคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  โดยกลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบ
และทํางาน  เปนกลุมที่ใหระดับคาความพึงพอใจต่ําสุดในทุกกลุมการใชและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
 
การศึกษาคาความพึงพอใจในแตละกลุมภาพจําลอง 
  ในการทดลองที่ 1 อุปกรณที่ใชการทดลองนั้น  เปนภาพจําลองพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับ
ตางๆ  โดยในแตละภาพตางไดรับระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่แตกตางกันออกไป   ซึ่งในสวนนี้จะเปนการนํา
ภาพที่ไดรับความนิยม หรือไดระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดและต่ําสุดมาแสดงใหเห็น  และศึกษา
เปรียบเทียบ  โดยแบงการแสดงภาพเปน 2 สวนคือ  สวนที่ 1 จะจัดลําดับคะแนนภาพแยกตามตัวแปรดาน
ประสบการณของบุคคล  และสวนที่ 2 จะจัดลําดับคะแนนของภาพแยกตามกลุมการใชงานและประโยชนในพื้นที่
ทั้ง 3 กลุม  (อางอิงในภาคผนวก ง.) 
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สวนที่ 1 จัดลําดับคาพึงพอใจเฉลี่ยของภาพจําลองตามตัวแปรประสบการณบุคคล 
  จัดเรียงลําดับภาพที่ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด  อยางละ 3 ลําดับ  แยกตามกลุม
ตัวอยางประสบการณดานการออกแบบ 2 กลุม  คือ  กลุมที่มีและไมมีประสบการณดานการออกแบบ 
  1.1 กลุมที่มีประสบการณดานการออกแบบ 
  กลุมตัวอยางที่ 1  กลุมผูเขารวมการทดลองที่มีประสบการณดานการออกแบบ  ไดใหระดับคาความพึง
พอใจเฉลี่ยสูงสุดในภาพจําลอง  โดยเรียงลําดับจากมากสูนอย  ดังนี้คือ  ลําดับที่1. ภาพรหัส C2B (พื้นที่ลักษณะ 
Commercial  อัตราสวน 1:2 มีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) คาเฉลี่ย 7.00, ลําดับที่ 2. ภาพรหัส C2C ระดับ
คาเฉลี่ย 6.92 (พื้นที่ลักษณะ Commercial อัตราสวน 1:2 มีการใชเวลาและกิจกรรมในพื้นที่)  และลําดับที่ 3. 
ภาพรหัส O2A (พื้นที่ลักษณะ Office อัตราสวน 1:2 ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 6.84 
 

C2B  Mean 7.00   C2C  Mean 6.92   O2A  Mean 6.84 
ภาพที่ 66  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียสูงสุดของกลุมตัวอยางที่ 1  โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดลงมา 

  กลุมที่มีประสบการณดานการออกแบบ  ไดใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพจําลองต่ําสุด  โดย
เรียงลําดับจากต่ําที่สุดขึ้นมา  ดังนี้คือ  ลําดับที่ 1. ภาพรหัส S1A (พื้นที่ลักษณะ Simple Frame อัตราสวน 1:1 
ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) คาเฉลี่ย 3.40, ลําดับที่2. ภาพรหัส O4A (พื้นที่ลักษณะ Office อัตราสวน 1:4 ไมมีกิจกรรม
ในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 3.84   และ ลําดับที่ 3.  ภาพรหัส C4B (พื้นที่ลักษณะ Commercial อัตราสวน 1:4 มี
กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 4.04 
 

S1A  Mean 3.40   O4A  Mean 3.84   C4B  Mean 4.04 
ภาพที่ 67  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียต่ําสุดของกลุมตัวอยางที่ 1  โดยเรียงลําดับจากต่ําสุดและรองสุดทายขึ้นมาอีก 

2 ลําดับ 
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  1.2 กลุมที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบ 
  กลุมตัวอยางที่ 2  กลุมผูเขารวมทดลองที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบ  ไดใหระดับคาความพึง
พอใจเฉลี่ยในภาพจําลอง  โดยเรียงลําดับจากมากสูนอย  ดังนี้คือ  ลําดับที่1. ภาพรหัส T2B (พื้นที่ลักษณะ 
Transit Foyer อัตราสวน 1:2 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) คาเฉลี่ย 7.14, ลําดับที่ 2. ภาพรหัส O2B (พื้นที่ลักษณะ 
Office อัตราสวน 1:2 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 7.02   และ ลําดับที่ 3.ภาพรหัส C2B (พื้นที่
ลักษณะ Commercial อัตราสวน 1:2 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 7.00 

  T2B  Mean 7.14   O2B  Mean 7.02   C2B  Mean 7.00 
ภาพที่ 68  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียสูงสุดของกลุมตัวอยางที่ 2  โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดลงมา 

 
  ในสวนภาพที่ไดคาเฉลี่ยต่ําที่สุดของ  กลุมที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบไดใหระดับคาความพึง
พอใจเฉลี่ยในภาพจําลอง  โดยเรียงลําดับจากต่ําสุดขึ้นมา 3 ลําดับ  ดังนี้คือ  ลําดับที่1. ภาพรหัส S1A (พื้นที่
Simple Frame อัตราสวน 1:1 ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) คาเฉลี่ย 4.06, ลําดับที่ 2. ภาพรหัส T4B (พื้นที่ลักษณะ 
Transit Foyer อัตราสวน 1:4 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ระดับคาเฉล่ีย 4.40   และ ลําดับที่ 3. ภาพรหัส T4A 
(พื้นที่ลักษณะ Transit Foyer อัตราสวน 1:4 ไมมีกิจกรรมพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 4.44  

  S1A  Mean 4.06   T4B  Mean 4.40   T4A  Mean 4.44 
ภาพที่ 69  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียต่ําสุดของกลุมตัวอยางที่ 2  โดยเรียงลําดับจากต่ําสุดและรองสุดทายขึ้นมาอีก 

2  ลําดับ 
   
สวนที่ 2 จัดลําดับคาเฉล่ียของภาพจําลองตามกลุมการใชงานและกิจกรรมในพื้นที ่
  จัดเรียงลําดับภาพที่ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด  อยางละ 3 ลําดับ  แยกตามกลุม
การใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ 3 กลุม  คือ  1. กลุมภาพที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในภาพ (Non-Activity) 
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2. กลุมภาพที่มีคนและมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)   และ 3. กลุมภาพที่มีการใชเวลาและมี
กิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ (Lingerers) 
 

  1. กลุม 1A  ภาพที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในภาพ 
  สําหรับ  กลุม 1A  ภาพที่ภายในพื้นที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในภาพ   โดยภาพจําลองที่ไดระดับ
คาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากสูนอยดังนี้  คือ  ลําดับที่1. ภาพรหัส O2A (พื้นที่ลักษณะ Office 
อัตราสวน 1:2 ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) คาเฉล่ีย 6.79,  ลําดับที่ 2. ภาพรหัส G2A (ภาพลักษณะ Government 
อัตราสวน 1:2 ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 6.74   และลําดับที่3. ภาพรหัส T2A (พื้นที่ลักษณะ Transit 
Foyer อัตราสวน 1:2 ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 6.71 
 

  O2A  Mean 6.79   G2A  Mean 6.74   T2A  Mean 6.71 
ภาพที่ 70  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียสูงสุดในการทดลองที่ในกลุม 1A   โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 

  โดยภาพที่ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพจําลองต่ําที่สุดของกลุม  สามารถจัดเรียงลําดับจาก
ภาพที่ไดคาเฉลี่ยต่ําสุดขึ้นมาได  ดังนี้คือ  ลําดับที่ 1. ภาพรหัส S1A (พื้นที่ลักษณะ Simple Frame อัตราสวน 
1:1 ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) คาเฉลี่ย 3.73, ลําดับที่ 2. ภาพรหัส O4A (พื้นที่ลักษณะ Office อัตราสวน 1:4 ไมมี
กิจกรรมในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 4.33 และ ลําดับที่ 3. ภาพรหัส C4A (พื้นที่ลักษณะ Commercial อัตราสวน 1:4 
ไมมีกิจกรรมในพื้นที่) ไดระดับคาเฉลี่ย 4.40 

  S1A  Mean 3.73   O4A  Mean 4.33   C4A  Mean 4.40 
ภาพที่ 71  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียต่ําสุดในการทดลองในกลุม 1A   โดยเรียงลําดับจากต่ําสุดและรองสุดทาย

ขึ้นมาอีก 2 ลําดับ 
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 2. กลุม 2 B  ภาพที่มีคนและมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที ่
  ในกลุม 2B กลุมภาพที่ภายในพื้นที่มีคนและมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่  ภาพที่ไดคาความพึงพอใจ
เฉล่ียในภาพจําลองสูงสุด   โดยเรียงลําดับจากมากสูนอยดังนี้  คือ  ลําดับที่ 1.  ภาพรหัส C2B (พื้นที่ลักษณะ 
Commercial อัตราสวน 1:2 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) คาเฉลี่ย 7.00, ลําดับที่ 2. ภาพรหัส T2B (พื้นที่ลักษณะ
Transit Foyer อัตราสวน 1:2 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ระดับคาเฉล่ีย 6.93   และลําดับที่ 3.ภาพรหัส O2B 
(พื้นที่ลักษณะ Office อัตราสวน 1:2 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ไดระดับคาเฉลี่ย 6.81 

 C2B  Mean 7.00   T2B  Mean 6.93   O2B  Mean 6.81 
ภาพที่ 72  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียสูงสุดในการทดลองที่ในกลุม 2B   โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 
  โดยภาพที่ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพจําลองต่ําที่สุดของกลุม  สามารถเรียงลําดับภาพจาก
ภาพที่ไดคาเฉลี่ยต่ําสุดขึ้นมาไดดังนี้  คือ  ลําดับที่ 1. ภาพรหัส C4B (พื้นที่ลักษณะ Commercial อัตราสวน 1:4
กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) คาเฉลี่ย 4.39, ลําดับที่ 2. ภาพรหัส T4B (พื้นที่ลักษณะ Transit Foyer อัตราสวน 1:4 
กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 4.42   และลําดับที่ 3. ภาพรหัส O4B (พื้นที่ลักษณะ Office อัตราสวน 
1:4 กิจกรรมคนเดินผานพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 4.47 
 

  C4B  Mean 4.39   T4B  Mean 4.42   O4B  Mean 4.47 
ภาพที่ 73  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียต่ําสุดในการทดลองในกลุม 2B   โดยเรียงลําดับจากต่ําสุดและรองสุดทายขึ้น 

มาอีก 2 ลําดับ 
 

  3. กลุม 3C  ภาพที่มีการใชเวลาและมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ 
  ในกลุม 3C ภาพที่มีคนและมีกิจกรรมการใชงานหลากหลายในพื้นที่  ภาพที่ไดคาความพึงพอใจเฉลี่ย
ในภาพจําลองสูงสุด  โดยเรียงลําดับจากมากสูนอยดังนี้  คือ  ลําดับที่ 1. ภาพรหัส C2C (พื้นที่ลักษณะ 
Commercial อัตราสวน 1:2 มีการใชเวลาและกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่) คาเฉลี่ย 6.88, ลําดับที่ 2. ภาพรหัส 
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T2C (พื้นที่ลักษณะ Transit Foyer อัตราสวน 1:2 มีการใชเวลาและกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 
6.57   และลําดับที่ 3.  ภาพรหัส O2C (พื้นที่ลักษณะ Office อัตราสวน 1:2 มีการใชเวลาและกิจกรรม
หลากหลายในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 6.49 
 

  C2C  Mean 6.88   T2C  Mean 6.57   O2C  Mean 6.49 
ภาพที่ 74  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียสูงสุดในการทดลองที่ในกลุม 3C   โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 

 โดยภาพที่ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพจําลองต่ําที่สุดของกลุม  สามารถเรียงลําดับภาพจาก
ภาพที่ไดคาเฉลี่ยต่ําสุดขึ้นมาไดดังนี้  คือ  ลําดับที่ 1. ภาพรหัส S1C (พื้นที่ลักษณะ Simple Frame  อัตราสวน 
1:1 มีการใชเวลาและกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่) โดยไดคาเฉลี่ย 4.35, ลําดับที่ 2.  ภาพรหัส O4C (พื้นที่
ลักษณะ Office  อัตราสวน 1:4 มีการใชเวลาและกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่) ระดับคาเฉลี่ย 4.38  และลําดับที่ 
3.  ภาพรหัส G4C (พื้นที่ลักษณะ Government  อัตราสวน 1:4  มีการใชเวลาและกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่)
ระดับคาเฉลี่ย 4.41 

S1C Mean 4.35   O4C Mean 4.38   G4C  Mean 4.41 
ภาพที่ 75  แสดงภาพที่ไดคาเฉล่ียต่ําสุดในการทดลองในกลุม  3C  โดยเรียงลําดับจากต่ําสุดและรองสุดทาย

ขึ้นมาอีก 2 ลําดับ 
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เม่ือไดทราบแลววา ในแตละกลุมภาพมีภาพจําลองใดที่ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด  
เพื่อใหเขาใจขอมูลไดดียิ่งขึ้น  เราจึงทําการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูเขารวมการทดลองในแตละตัวแปร
อิสระดานกายภาพทั้ง 3 ตัวแปร  โดยประกอบดวย  ตัวแปรอัตราสวนการปดลอมพื้นที่, ตัวแปรลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่  และตัวแปรรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่   
 
ตารางที่ 9  แสดงระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยแยกตามตัวแปรลักษณะเฉพาะพื้นที่  การใชงานและกิจกรรมที่เกิด

ในพื้นที่   และอัตราสวนการปดลอมในพื้นที่ 
 

ลักษณะเฉพาะพื้นที่และรูปแบบกิจกรรมที่เกิดในพืน้ที ่  ลักษณะเฉพาะพื้นที่และอัตราสวนการปดลอม 
Dependent Variable: MEAN     Dependent Variable: MEAN    

characteristics activity Mean Std. Deviation  characteristics enclosed ratio Mean Std. Deviation 
simple frame non activity (Min)    5.288 1.019  simple frame ratio1:1 (Min)    4.233 0.595
 passers- through (Max)    5.545 0.757    ratio1:2 (Max)    6.067 0.336
 lingerers 5.395 0.762    ratio1:3 5.830 0.399
 Average 5.409 0.847    ratio1:4 5.507 0.502
commercial non activity (Min)    5.718 0.995    Average 5.409 0.847
 passers- through 5.910 1.101  commercial ratio1:1 6.347 0.464
 lingerers (Max)    5.968 0.793    ratio1:2 (Max)    6.863 0.293
 Average 5.865 0.961    ratio1:3 5.357 0.472
office non activity 5.615 0.982    ratio1:4 (Min)    4.893 0.874
 passers- through (Max)    5.695 0.931    Average 5.865 0.961
 lingerers (Min)    5.350 0.908  office ratio1:1 5.743 0.388
 Average 5.553 0.937    ratio1:2 (Max)    6.697 0.35
transit foyer non activity (Min)    5.638 0.935    ratio1:3 5.380 0.525
 passers- through (Max)    5.820 1.031    ratio1:4 (Min)    4.393 0.485
 lingerers 5.755 0.825    Average 5.553 0.937
 Average 5.738 0.922  transit foyer ratio1:1 6.263 0.444
government non activity 5.613 0.843    ratio1:2 (Max)    6.737 0.315
 passers- through (Max)    5.763 0.772    ratio1:3 5.450 0.319
 lingerers (Min)    5.345 0.793    ratio1:4 (Min)    4.500 0.292
 Average 5.573 0.808    Average 5.738 0.922
Total non activity 5.574 0.949  government ratio1:1 5.547 0.472
 passers-Through (Max)    5.747 0.918    ratio1:2 (Max)    6.563 0.353
 lingerers (Min)    5.563 0.841    ratio1:3 5.570 0.358

  Total Average 5.628 0.905    ratio1:4 (Min)    4.613 0.489
       Total 5.573 0.808
     Total ratio1:1 5.627 0.895

       ratio1:2 (Max)    6.585 0.425

       ratio1:3 5.517 0.445

       ratio1:4 (Min)    4.781 0.678

       Total Average 5.628 0.905
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  การศึกษาระดับความพึงพอใจในตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่  มีการแบงตามกลุมรูปแบบการใช
งานและกิจกรรมในพื้นที่  และในแตละอัตราสวนการปดลอม  ซึ่งไดทําการแสดงขอมูลในรูปคาเฉลี่ย (Mean) ของ
ระดับความพึงพอใจในแตละลักษณะเฉพาะของพื้นที่  โดยอางอิงขอมูลพื้นฐานจากผลของการทดลองที่ 1 ของ
งานวิจัย 
  จากตารางแสดงระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่  ในสวนตารางที่ 9  
ซึ่งแสดงผลระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมลักษณะเฉพาะพื้นที่ในแตละกลุม  โดยแยกตามการใชงานและ
กิจกรรมในพื้นที่  ปรากฏผลดังนี้  ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในการทดลองที่ 1 รวมทั้งหมดเทากับ 5.628  โดย
พื้นที่ลักษณะ Commercial  ไดระดับคาความพึงพอใจสูงที่สุด  และนอยที่สุดในพื้นที่ลักษณะ Simple Frame 
  เมื่อพิจารณาในผลการทดลองแยกตามรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่แลว   พื้นที่ลักษณะ 
Simple Frame, ลักษณะ Office, ลักษณะ Transit Foyer  และลักษณะ Government  จะไดรับความพึงพอใจ
สูงสุดเมื่อในพื้นที่มีคนและเกิดกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)  โดยมีเพียงพื้นที่ลักษณะ 
Commercial เทานั้นที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อในพื้นที่มีคนและมีกิจกรรมที่หลากหลายภายในพื้นที่ 
(Lingerers)  และในทางกลับกันพื้นที่ลักษณะ Simple Frame, ลักษณะ Commercial  และลักษณะ Transit 
Foyer จะไดรับความพึงพอใจต่ําเมื่อไมมีคนและไมมีกิจกรรมในพื้นที่ (Non-Activity)   สวนในพื้นที่ลักษณะ 
Office และลักษณะ Government  ไดรับความพึงพอใจต่ําเมื่อในพื้นที่มีคนและเกิดกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่  
ซึ่งอาจประเมินวา ผูคนจะมีแนวโนมการพึงพอใจในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีรูปแบบการใชงานและกิจกรรม 
ตรงกับการรับรูของตน หรือวัฒนธรรมสังคมนั้นๆ  เชน พื้นที่ลักษณะ Commercial ไดรับความพึงพอใจสูงเมื่อมี
คนและเกิดกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ แตจะไดรับความพึงพอใจต่ําเมื่อไมมีคนและกิจกรรมใดใด  ซึ่งสอดคลอง
กับการรับรูของคนในทองถิ่นเมื่อกลาวถึง พื้นที่ดังกลาว (ตารางที่ 1)  และในพื้นที่ลักษณะ Office และ 
Government ก็สามารถอธิบายถึงระดับความพึงพอใจที่เกิดขึ้นดวยเหตุผลเดียวกัน 
 ในสวนของตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมลักษณะเฉพาะพื้นที่ในแตละกลุม  โดย
แยกตามอัตราสวนปดลอมทั้ง 4 คา  ปรากฏวา  พื้นที่ที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2 จะไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด  ตามดวยพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1, 1ตอ3  และต่ําสุดเมื่อพื้นที่มีอัตราสวนปดลอมเทากับ 1ตอ4  
โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดจะอยูที่พื้นที่ลักษณะ Commercial  ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ 2  และต่ํา
ที่สุดในพื้นที่ลักษณะ Simple Frame อัตราสวนการปดลอม 1ตอ1 
 เม่ือพิจารณาลักษณะเฉพาะพื้นที่แยกตามอัตราสวนการปดลอมของพื้นที่   พบวามีเพียงพื้นที่ลักษณะ 
Simple Frame  เทานั้นที่ไดความพึงพอใจสูงสุดเมื่ออยูในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2  และต่ําสุดในอัตราสวน 1
ตอ1  โดยพื้นที่ใน  4 ลักษณะที่เหลือ  คือ  ลักษณะ Commercial, ลักษณะ Office, ลักษณะ Transit Foyer   
และลักษณะ Government  ที่จะไดระดับความพึงพอใจสูงสุดเมื่ออยูในอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1ตอ2  และ
ไดรับความพึงพอใจต่ําสุดในอัตราสวน 1ตอ4   
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ภาพรวมของขอมูลในการทดลองที่ 2 
 

 การทดลองที่ 2  เปนการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการรับรูการปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอม
ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ขอมูลจากการทดลองที่สองที่ไดจากกลุมตัวอยางทั้ง 100 คน  จะ
นําไปใชในการวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานที่สอง  ทั้ง 2 สมมุติฐานยอย  คือ 

2.1 ผูคนโดยทั่วไป เริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณ ของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ  1ตอ1 (องศามุมมอง 45 องศา) 

2.2 ผูคนโดยทั่วไป เริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม ของส่ิงปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ3 (องศามุมมอง 18 องศา) 

 

 
 
 
 
 
 อัตราสวน 1 : 1      อัตราสวน 1 : 3 

ภาพที่ 76  แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนปดลอมและมุมมอง 
โดยการแสดงขอมูลในสวนนี้  ไดแบงการแสดงขอมูลที่ไดจากการทดลอง ออกเปน 2 สวน  แยกตามสมมุติฐานที่
ตองการศึกษาทั้ง 2 สมมุติฐานยอย  คือ  สวนที่ 1 ขอมูลการทดลองการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  และสวนที่  
2  ขอมูลการทดลองการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม 
 
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉล่ียรวมอัตราสวนการปดลอมที่เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณและสูญเสียการปดลอม (N=100) 

       เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ เร่ิมรับรูสูญเสียการปดลอม 

        Mean Median 
Std 

Deviation Mean Median 
Std 

Deviation 

ประสบการณ 1-มี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 1.69 1 : 1.63 0.45 1 : 3.44 1 : 3.25 0.90 

      2-ทํางาน 1 : 1.46 1 : 1.38 0.45 1 : 3.26 1 : 3.00 0.85 

    คาเฉลี่ย   1 : 1.57 1 : 1.56 0.46 1 : 3.35 1 : 3.13 0.87 

  2-ไมมี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 1.58 1 : 1.63 0.44 1 : 3.37 1 : 3.25 0.52 

      2-ทํางาน 1 : 1.45 1 : 1.50 0.53 1 : 3.19 1 : 3.13 0.77 

    คาเฉลี่ย   1 : 1.51 1 : 1.63 0.48 1 : 3.28 1 : 3.19 0.66 

คาเฉลี่ยรวม       1 : 1.54 1 : 1.63 0.47 1 : 3.31 1 : 3.13 0.77 
 

45° 18° 
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  จากตารางที่ 10 แสดงอัตราสวนการปดลอมเฉล่ียที่ผูเขารวมในการทดลองที่ 2 เริ่มรูสึกรับรูถึงการปด
ลอมสมบูรณ และการสูญเสียการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  โดยผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูถึงการ
ปดลอมสมบูรณ  เมื่อภาพจําลองอยูในอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1ตอ1.54  และเริ่มรับรูการสูญเสียการปด
ลอมในอัตราสวน 1ตอ3.31 และพบวาในกลุมที่มีประสบการณดานออกแบบ  มีแนวโนมที่จะเริ่มรูสึกปดลอม
สมบูรณ   และเริ่มรูสึกสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนปดลอมที่กวางกวากวากลุมไมมีประสบการณดานการ
ออกแบบ   
 
สวนที่ 1 ขอมูลการทดลองการเริ่มรบัรูการปดลอมสมบูรณ 
 

 การปดลอมสมบูรณ เปนระดับการปดลอมที่สรางความรูสึกตัดขาดระหวางผูสังเกตที่อยูในพื้นที่กับ
สภาพแวดลอมภายนอกพื้นที่ที่ถูกลอม  ไมวาจะเปนในดานมุมมอง หรือการเชื่อมตอสัญจร  โดยการปดลอม
สมบูรณ  จะทําใหผูที่อยูในพื้นที่รูสึกรับรูถึงรูปทรงของที่วาง (Space) รูปรางของพื้นที่เดนชัด และรับรูอาณาเขต
พื้นที่ชัดเจน  ซึ่งเมื่อเกินระดับการปดลอมที่สมบูรณนี้ไปแลวจะรูสึกถูกบีบและอึดอัด เปนสภาวะการปดลอมมาก
เกินไป 
  ภาพรวมขอมูลเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ 
  ในสวนของขอมูลที่นําไปใชในการวิเคราะหการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  โดยในการทดลองนี้ได
จัดทําแยกชุดภาพออกเปน 4 ชุด  ซึ่งในแตละชุดจะมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่แตกตางกันออกไป  มีรูปแบบชุด
ภาพดังนี้  คือ  ชุดที่ 2.1.1  ลักษณะ Simple Frame, ชุดที่ 2.2.1 ลักษณะ Commercial, ชุดที่ 2.3.1  ลักษณะ 
Office  และชุดที่ 2.4.1  ลักษณะ Government   ทั้งนี้จะอธิบายขอมูลแยกตามชุดภาพ  และมีการใช
ตารางขอมูล  แผนภูมิ  และรูปภาพในการแสดงขอมูล   เพื่อใหสามารถศึกษาแนวโนมขอมูลไดชัดเจนมากขึ้น 
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ภาพที่ 77   Histrogram แสดงการแจกแจงความถี่ในแตละชวงอัตราสวนการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ 
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 จากภาพที่ 77 การวิเคราะหการแจกแจงความถี่ไดแสดงใหเห็นวา เสนโคงความถี่เปนรูประฆังคว่ําและ
สมมาตร  ซึ่งขอมูลที่ไดจากการทดลองมีการแจกแจงแบบปกติหรือใกลเคียงปกติ   ผานเงื่อนไขหลักในการเลือก
ขอมูลเขาสูการวิเคราะหสามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร(T-test)  
ซึ่งเปนการวิเคราะหทางสถิติในการทดลองที่ 2  เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่สองของงานวิจัยนี้ 
 
ตารางที่ 11  แสดงคาเฉล่ียการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณแยกตามชุดภาพ (ชุดภาพที่ 2.1.1 และ 2.2.1) 

       
ชุดภาพ 2.1.1 เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ 

Simple  Frame 
ชุดภาพ 2.2 .1เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ 

Commercial 

        Mean Median 
Std 

Deviation Mean Median 
Std 

Deviation 

ประสบการณ 1-มี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 1.94 1 : 1.50 0.88 1 : 1.46 1 : 1.50 0.43 

      2-ทํางาน 1 : 1.54 1 : 1.50 0.50 1 : 1.22 1 : 1.50 0.43 

    คาเฉลี่ย   1 : 1.74 1 : 1.50 0.74 1 : 1.34 1 : 1.50 0.45 

  2-ไมมี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 1.96 1 : 2.00 0.71 1 : 1.38 1 : 1.50 0.63 

      2-ทํางาน 1 : 1.60 1 : 1.50 0.65 1 : 1.26 1 : 1.50 0.60 

    คาเฉลี่ย   1 : 1.78 1 : 2.00 0.69 1 : 1.32 1 : 1.50 0.61 

คาเฉลี่ยรวม       1 : 1.76 1 : 1.50 0.71 1 : 1.33 1 : 1.50 0.53 
 
  จากตาราง 11 แสดงขอมูลแสดงคาเฉล่ียอัตราสวนการปดลอม  ที่ทําใหผูเขารวมการทดลองรูสึกเริ่ม
รับรูการปดลอมสมบูรณ  โดยชุดภาพที่ 2.1.1 พื้นที่ลักษณะ Simple Frame  และชุดภาพที่ 2.2.1 พื้นที่ลักษณะ
Commercial  อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1ตอ1.76  และ 1ตอ1.33  ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 12  แสดงคาเฉล่ียการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณแยกตามชุดภาพ (ชุดภาพที่ 2.3.1 และ 2.4.1) 

       
ชุดภาพ 2.3.1 เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ 

Office 
ชุดภาพ 2.4.1 เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ 

Government 

        Mean Median 
Std 

Deviation Mean Median 
Std 

Deviation 

ประสบการณ 1-มี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 1.58 1 : 1.50 0.51 1 : 1.78 1 : 2.00 0.60 

      2-ทํางาน 1 : 1.40 1 : 1.50 0.66 1 : 1.66 1 : 1.50 0.69 

    คาเฉลี่ย   1 : 1.49 1 : 1.50 0.59 1 : 1.72 1 : 1.50 0.64 

  2-ไมมี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 1.52 1 : 1.50 0.49 1 : 1.46 1 : 1.50 0.48 

      2-ทํางาน 1 : 1.32 1 : 1.50 0.48 1 : 1.60 1 : 1.50 0.91 

    คาเฉลี่ย   1 : 1.42 1 : 1.50 0.49 1 : 1.53 1 : 1.50 0.72 

คาเฉลี่ยรวม       1 : 1.46 1 : 1.50 0.54 1 : 1.63 1 : 1.50 0.69 
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จากตาราง 12  แสดงขอมูลแสดงคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมที่ทําใหผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูการ
ปดลอมสมบูรณ  โดยในชุดภาพที่ 2.3.1 พื้นที่ลักษณะ Office  และชุดภาพที่ 2.4.1 พื้นที่ลักษณะ Government  
ผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ1ตอ1.46  และ1ตอ1.63  
ตามลําดับ  และปรากฏผลวา  ชุดภาพที่ผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณในอัตราสวนการ
ปดลอมที่กวางสุด  คือ  ชุดภาพที่ 2.1.1  พื้นที่ลักษณะ Simple Frame ที่อัตราสวน 1ตอ1.76  โดยมีชุดภาพที่ 
2.4.1 พื้นที่ลักษณะ Government (1ตอ1.63), ชุดภาพที่ 2.3.1 พื้นที่ลักษณะ Office (1ตอ1.46)  และชุดภาพที่ 
2.2.1 พื้นที่ลักษณะ Commercial (1ตอ1.33)  เรียงลงมาตามลําดับ 
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มีประสบการณดานออกแบบ ไมมีประสบการณดานออกแบบ
 

ภาพที่ 78  แสดงการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณระหวางกลุมมีและไมมีประสบการณการ
ออกแบบ 

 
  จากภาพที่ 78  แสดงการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางที่มี
ประสบการณดานการออกแบบ  จะมีการเริ่มรูสึกรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  ที่เร็วกวากลุมที่ไมมีประสบการณ
ดานการออกแบบ  โดยสังเกตไดจากการเริ่มรับรูในอัตราสวนการปดลอมที่กวางกวา  และจากขอมูลที่ไดรับมา
ปรากฏวา  อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียที่ผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  นั้นมีอัตราสวน
ที่กวางกวา 1ตอ1  ในทุกชุดภาพ  ทั้งนี้ไดคาเฉล่ียอัตราสวนการปดลอมเมื่อรวมใน 4 ชุดภาพเทากับ 1ตอ1.54   
ซึ่งเปนอัตราสวนที่กวางกวาที่กลาวไวตามหลักการของ Paul D. Spreiregen (1964) ในเรื่องมุมมองกับความรูสึก
ปดลอม  โดยคนทั่วไปจะรูสึกปดลอมสมบูรณ (Full Enclosure)  เม่ืออยูในพื้นที่ที่มีอัตราสวนการปดลอมเทากับ 
1ตอ1 โดยอัตราสวนดังกลาวจะทําใหสายตาที่มองตรงทํามุมกับยอดอาคารหรือส่ิงปดลอมเทากับ 45°  และจาก
การทดลองปรากฏวา  ชุดภาพ  2.2.1 ชุดทดลองในเรื่องการรับรูการปดลอมสมบูรณในพื้นที่ ลักษณะ 
Commercial   มีอัตราสวนการปดลอมที่ทําใหคนรับรูเทากับ 1ตอ1.33  ใกลเคียงกับหลักการที่กลาวมามากที่สุด  
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และยังพบวาในกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาหรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบมีแนวโนมที่จะเริ่มรูสึกรับรูถึงการปด
ลอมสมบูรณในอัตราสวนที่กวางกวา  หรือมีคาอัตราสวนการปดลอมที่ต่ํากวากลุมที่ไมมีการศึกษาหรือความรู
เกี่ยวกับการออกแบบ  หรืออาจกลาวไดวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาหรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบมีแนวโนม
ที่จะเริ่มรับรูถึงความอึดอัดของพื้นที่ไดเร็วกวา 
 
สวนที่ 2 ขอมูลการทดลองการเริ่มรบัรูการสูญเสยีการปดลอม 
 

   การสูญเสียการปดลอม คือ  ระดับการปดลอมที่สามารถสัมผัสถึงพื้นที่ภายนอกสิ่งปดลอมไดมากกวา
พื้นที่ภายใน   โดยจะรูสึกวาส่ิงปดลอมที่มีอยูเปนเสมือนขอบถนน, คันนา, คู  หรือเนินเตี้ยๆ หรือเสมือนไมมีส่ิงใด
ใดลอมรอบตัวไวเลย  และการสูญเสียการปดลอมจะทําใหที่วาง (Space) ไมชัดเจน รูปทรงไมเดนชัด  ซึ่งทําให
ยากในการจดจําและรับรูถึงพื้นที่วางนั้นสําหรับผูคนโดยทั่วไป 
  ภาพรวมขอมูลการเริ่มสูญเสียการปดลอม 

  ในสวนของขอมูลที่นําไปใชในการวิเคราะหการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม  โดยในการทดลองนี้ได
จัดทําแยกชุดภาพออกเปน 4 ชุด  ซึ่งในแตละชุดจะมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่แตกตางกันออกไป  มีรูปแบบชุด
ภาพดังนี้  คือ  ชุดที่ 2.1.2  ลักษณะ Simple Frame, ชุดที่ 2.2.2 ลักษณะ Commercial, ชุดที่ 2.3.2  ลักษณะ
Office  และชุดที่ 2.4.2  ลักษณะ Government  ทั้งนี้จะอธิบายขอมูลแยกตามชุดภาพ  และมีการใชตารางขอมูล  
รวมกับแผนภูมิและรูปภาพในการแสดงขอมูล  เพื่อใหสามารถศึกษาแนวโนมขอมูลไดชัดเจนมากขึ้น 
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ภาพที่ 79  Histrogram แสดงการแจกแจงความถี่ในแตละชวงอัตราสวนการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม 
  การวิเคราะหการแจกแจงดวย Histrogram แสดงใหเห็นวา  ไดเสนโคงความถี่เปนรูประฆังคว่ํา  ที่มี
ลักษณะสมมาตรแตคอนขางต่ํา  ขอมูลที่ไดจากการทดลองมีการแจกแจงแบบใกลเคียงปกติ  สามารถยอมรับ
และอนุโลมใหผานเงื่อนไขหลักในการเลือกขอมูลเขาสูการวิเคราะห  สามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะห
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เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร (T-test)  ซึ่งเปนการวิเคราะหทางสถิติในการทดลองที่ 2 เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานที่ 2.2  เร่ืองการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่   
 
ตารางที่ 13  แสดงคาเฉล่ียการเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมแยกตามชุดภาพ (ชุดภาพที่ 2.1.2 และ 2.2.2) 

       
ชุดภาพ 2.1.2 

Simple  Frame 
ชุดภาพ 2.2.2  

Commercial 

        Mean Median 
Std 

Deviation Mean Median 
Std 

Deviation 

ประสบการณ 1-มี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 3.56 1 : 3.50 1.22 1 : 3.22 1 : 3.00 1.05 

      2-ทํางาน 1 : 3.62 1 : 3.50 0.93 1 : 2.98 1 : 2.50 1.00 

    คาเฉลี่ย   1 : 3.59 1 : 3.50 1.07 1 : 3.10 1 : 3.00 1.03 

  2-ไมมี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 3.40 1 : 4.00 1.26 1 : 3.24 1 : 3.00 1.00 

      2-ทํางาน 1 : 3.60 1 : 4.00 1.00 1 : 2.82 1 : 2.50 0.88 

    คาเฉลี่ย   1 : 3.50 1 : 4.00 1.13 1 : 3.03 1 : 3.00 0.96 

คาเฉลี่ยรวม       1 : 3.55 1 : 3.50 1.10 1 : 3.07 1 : 3.00 0.99 
 

  จากตารางแสดงขอมูลแสดงคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมในชุดภาพที่ 2.1.2 และ 2.2.2   โดยชุดภาพ
ที่ 2.1.2  พื้นที่ลักษณะ Simple Frame  และชุดภาพที่ 2.2.2  พื้นที่ลักษณะ Commercial  จะทําใหผูเขารวมการ
ทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่   เมื่ออัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1ตอ3.55  และ 1
ตอ3.07  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 14  แสดงคาเฉล่ียการเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมแยกตามชุดภาพ (ชุดภาพที่ 2.3.2 และ 2.4.2) 

       
ชุดภาพ 2.3.2  

Office 
ชุดภาพ 2.4.2 

Government 

        Mean Median 
Std 

Deviation Mean Median 
Std 

Deviation 

ประสบการณ 1-มี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 3.40 1 : 3.00 0.99 1 : 3.58 1 : 3.50 0.96 

      2-ทํางาน 1 : 3.22 1 : 3.00 1.12 1 : 3.20 1 : 3.00 1.06 

  คาเฉลี่ย   1 : 3.31 1 : 3.00 1.05 1 : 3.39 1 : 3.50 1.02   
  2-ไมมี สถานภาพปจจุบัน 1-กําลังศึกษา 1 : 3.56 1 : 3.50 0.95 1 : 3.28 1 : 3.00 0.94 

      2-ทํางาน 1 : 3.16 1 : 3.00 0.92 1 : 3.16 1 : 3.00 0.93 

    คาเฉลี่ย   1 : 3.36 1 : 3.00 0.95 1 : 3.22 1 : 3.00 0.93 

คาเฉลี่ยรวม       1 : 3.34 1 : 3.00 1.00 1 : 3.31 1 : 3.25 0.97 
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จากตารางที่แสดงขอมูลแสดงคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมในชุดภาพที่ 2.3.2 และ 2.4.2  โดยชุดภาพ
ที่  2.3.2 พื้นที่ลักษณะ Office  และชุดภาพที่ 2.4.2 พื้นที่ลักษณะ Government  จะทําใหผูเขารวมการทดลอง
รูสึกเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่  เมื่อมีอัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1ตอ3.34  และ 1ตอ3.31  
ตามลําดับ 
  และปรากฏผลวา  ชุดภาพที่ผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนการ
ปดลอมที่นอยหรือแคบสุด  คือ  ชุดภาพที่ 2.2.2  พื้นที่ลักษณะ Commercial (1ตอ3.07) โดยมี ชุดภาพที่ 2.4.2 
พื้นที่ลักษณะ Government (1ตอ3.31), ชุดภาพที่ 2.3.2 พื้นที่ลักษณะ Office (1ตอ3.34), และชุดภาพที่ 2.1.2 
พื้นที่ลักษณะ Simple Frame ที่อัตราสวน (1ตอ3.55) ตามลําดับ 

2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ชุดภาพ2.1.2 ชุดภาพ2.2.2 ชุดภาพ2.3.2 ชุดภาพ2.4.2

ชุดภาพทดลองท่ี 2

อัต
รา
สว

นป
ดล

อม

มีประสบการณดานออกแบบ ไมมีประสบการณดานออกแบบ
 

ภาพที่ 80  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมระหวางกลุมมีและไมมีประสบการณ
การออกแบบ 

 
  จากภาพที่ 80  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบ  จะมีการเริ่มรูสึกรับรูถึง
การสูญเสียการปดลอมอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน  โดยผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมใน
อัตราสวน 1ตอ3.31  โดยในชุดภาพที่ 2.2.2  ลักษณะพื้นที่ Commercial เปนชุดภาพที่ผูเขารวมการทดลองเริ่ม
รูสึกสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนที่ 1ตอ3.07  ในอัตราสวนที่ใกลเคียงหลักการมากที่สุด  ซึ่งตามหลักการ
กลาววา  “ตามปกติสายตาคนเราจะทํามุมตอนบน 30°   ถาอัตราสวนการปดลอมมีขนาดเทากับ 1ตอ3 มุมที่เรา
ยืนมองอาคารจะเหลือเพียง 18°  ระยะดังกลาวนี้จะทําใหผูที่อยูในพื้นที่มองเห็นพื้นที่หรือวัตถุภายนอก  ไดชัด
เทาๆกับที่ เห็นในพื้นที่ เอง  ถาอัตราสวนเปน 1ตอ4  มุมมองจะเหลือ 14°  จะไม รู สึกปดลอมอีกตอไป” 
(Spreiregen 1964 : 75)  ดังนั้นผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวน 1ตอ3.31  จึง
อาจสรุปคราวๆ  จากหลักการไดวาคนเราจะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมเมื่ออัตราสวนการปดลอมกวาง
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กวา 1ตอ 3  และในกลุมตัวอยางที่มีประสบการณหรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบมีแนวโนมที่จะเริ่มรูสึกรับรูถึง
การสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนที่กวางกวา  หรือมีคาอัตราสวนการปดลอมที่ต่ํากวากลุมที่ไมมีประสบการณ
หรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบ 
 

สรุปขอมลูทีไ่ดจากการทดลอง 
สวนนี้เปนการนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาทําการสรุปผล  โดยขอมูลที่ไดจากการทดลอง  คือ  ระดับ

คาความพึงพอใจของบุคคล  และการรับรูถึงระดับการปดลอมของพื้นที่  ซึ่งทั้ง 2 คาเปนขอมูลทางสถิติ  ดังนั้น
เพื่อความความสะดวกในการวิจัยจึงเลือกใชโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows มาใชในการคํานวณและ
วิเคราะหทางสถิติ  ทั้งนี้ตัวแปรที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้  กลุมที่ 1 ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายใน
บุคคล  คือ  ประสบการณของผูเขารวมการทดลอง  และกลุมที่ 2 ตัวแปรที่เกิดจากสภาพแวดลอมกายภาพของ
พื้นที่  ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ  อัตราสวนการปดลอม ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและ
กิจกรรมในพื้นที่ 

ในการสรุปขอมูลที่ไดจากการทดลองสามารถสรุปไดเปน 3 สวน  คือ  สวนที่ 1. ภาพรวมขอมูลผูเขารวม
การทดลอง   สวนที่ 2. ภาพรวมขอมูลในการทดลองที่ 1  และ สวนที่ 3. ภาพรวมขอมูลในการทดลองที่ 2  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  คือ 

 
ภาพรวมขอมูลของผูเขารวมการทดลอง 
 ในสวนขอมูลผูเขารวมการทดลอง  จะมีความเกี่ยวเนื่องกับตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายในบุคคล  
คือ  ประสบการณของผูเขารวมการทดลอง (Personal Experiences)  ซึ่งในการวิจัยคาดการณวา  ประสบการณ
ของบุคคลมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคล  โดยไดรับการสนับสนุนแนวคิดจากทฤษฎีการรับรู
ของกลุมจิตวิทยาเกสตัลต (Gestalt Theory) ในการทดลองจะสุมกลุมตัวอยางผูเขารวมการทดลองทั้งหมด 100 
ราย  จากประชากรในพื้นที่ศึกษา  ทั้งนี้ในการสุมกลุมตัวอยางผูเขารวมการทดลองใชการสุมแบบบงชั้นภูมิ 
(Stratified Quota Sampling)  โดยใชประสบการณของบุคคล  เปนคุณสมบัติในการสุมกลุมตัวอยาง  และทํา
การแบงกลุมตัวอยางในขั้นแรกดวยตัวแปร  ประสบการณดานการออกแบบ  ซึ่งเปนประเด็นหลักที่ตองการศึกษา
ในตัวแปรประสบการณ  ทําใหสามารถแบงกลุมประชากรออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมที่มีและไมมีการศึกษาหรือ
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบ  และในการสุมกลุมตัวอยางในขั้นที่ 2 โดยใชตัวแปรดานสถานภาพปจจุบันของ
บุคคล  ทําเพื่อใหการสุมกลุมตัวอยางมีความครอบคลุมและสามารถเปนตัวแทนของกลุมประชากรทั้งหมดใน
พื้นที่ศึกษามากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 81  แสดงการสุมกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 
ภาพรวมขอมูลในการทดลองที่ 1 

การทดลองที่1 เปนการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่วา  “ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธกับ 1. อัตราสวนการปดลอม 
(อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู)(Enclosed Ratio)  2. ลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space)  3. การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses 
and Activities in the Space)  และ 4. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences)”  โดยภายในสวนนี้ทํา
การสรุปขอมูลที่ไดมาจากการทดลองที่ 1 แยกตามตัวแปรที่ตองการศึกษา  แสดงขอมูลตามลําดับตัวแปรอิสระ
ดังนี้คือ 1. ประสบการณของบุคคล  2. อัตราสวนการปดลอม  3. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และ 4. การใชงาน
และกิจกรรมในพื้นที่ 

1. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences) 
ประสบการณของบุคคลเปนตัวแปรจากคุณสมบัติภายในของบุคคล  จากการทดลองพบวา  ขอมูลที่ได

มีการแจกแจงแบบปกติสามารถนําไปใชในการทดสอบสมมุติฐานในขั้นตอนตอไปได  และกลุมที่ไมมีการศึกษา
หรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบ  มีแนวโนมใหระดับคาความพึงพอใจสูงกวากลุมที่มีการศึกษาหรือความรู
เกี่ยวกับการออกแบบอยางชัดเจน 

2. อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) 
อัตราสวนการปดลอมเปนตัวแปรอิสระจากสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่  โดยจากหลักการเรื่อง

มุมมองและความรูสึกปดลอมของ Paul D. Spreiregen (1964) ในการทดลองจึงแยกอัตราสวนการปดลอม หรือ
อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D) ออกเปน 4 คา  คือ  1ตอ1, 1ตอ2, 1
ตอ3  และ 1ตอ4  ทั้งนี้จากการทดลองพบวา  กลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.59 
เปนอัตราสวนที่ไดรับระดับความพึงพอใจสูงที่สุด  และต่ําที่สุดในกลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1ตอ4  
โดยไดรับคาเฉลี่ยเพียง 4.78 เทานั้น 

กลุมตัวอยาง 
ผูเขารวมการทดลอง  

100 คน 

กําลังศกึษา 
 

25 คน 

กําลังศกึษา 
 

25 คน 

ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

มี ประสบการณดานการศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบ  หรือมีความรูดานการออกแบบ 

ไมมี ประสบการณดานการศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบ  หรือไมมีความรูดานการ
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3. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space) 
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปนตัวแปรอิสระจากสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่  โดยในการวิจัยไดแบง

ลักษณะพื้นที่ออกเปน 5 ลักษณะ  คือ  1. ลักษณะ Simple Frame, 2. ลักษณะ Commercial, 3. ลักษณะ 
Office, 4. ลักษณะ Transit Foyer  และ 5. ลักษณะ Government  โดยการทดลองสามารถเรียงลําดับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะตามระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากที่สุดไปนอยที่สุด  ไดดังนี้คือ 
1. ลักษณะ Commercial (5.82), 2. ลักษณะ Transit Foyer (5.74), 3. ลักษณะ Government (5.53), 4. 
ลักษณะ Office (5.55)  และ 5. ลักษณะ Simple Frame (5.41) 

4. การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพ้ืนที่ (Uses and Activities in the Space) 
ตัวแปรอิสระจากสภาพแวดลอมกายภาพตัวสุดทายที่จะกลาวถึง  คือ  การใชงานและกิจกรรมที่เกิดใน

พื้นที่  จากการศึกษาของ Pushkarev  และ Zupan (1975)  และขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภาคสนาม  ในการวิจัย
จึงแบงประเภทการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ออกเปน 3 รูปแบบ  คือ  1. ไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ (Non-
Activity)   2. มีคนและกิจกรรมลักษณะคนเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)  และ 3. มีการใชเวลาและกิจกรรม
หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers)  โดยจากการทดลองปรากฏวา กลุมภาพที่มีคนและกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่ 
ไดรับระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 5.75 

เมื่อนําขอมูลจากตัวแปรทางกายภาพทั้ง 3 ตัวมาพิจารณารวมกัน  ปรากฏผลดังนี้  ระดับคาความพึง
พอใจเฉลี่ยในการทดลองที่ 1 รวมทั้งหมดเทากับ 5.628  โดยพื้นที่ลักษณะ Commercial  ไดระดับคาความพึง
พอใจสูงที่สุด  และนอยที่สุดในพื้นที่ลักษณะ Simple Frame  เม่ือพิจารณาในผลการทดลองแยกตามรูปแบบการ
ใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่แลว  พื้นที่ลักษณะ Simple Frame, ลักษณะ Office, ลักษณะ Transit Foyer  
และลักษณะ Government  จะไดความพึงพอใจสูงสุดเมื่อในพื้นที่มีคนและเกิดกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่  โดยมี
เพียงพื้นที่ลักษณะ Commercial เทานั้นที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อในพื้นที่มีการใชเวลาและมีกิจกรรมที่
หลากหลายภายในพื้นที่  สังเกตไดวาในเกือบทุกลักษณะพื้นที่เม่ือในพื้นที่มีคนและเกิดกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่
จะไดรับคาความพึงพอใจสูง  และในทางกลับกันพื้นที่ลักษณะ Simple Frame, ลักษณะ Commercial  และ
ลักษณะ Transit Foyer จะไดรับความพึงพอใจตํ่าเมื่อไมมีคนและไมมีกิจกรรมในพื้นที่  สวนในพื้นที่ลักษณะ 
Office  และลักษณะ Government  ไดรับความพึงพอใจต่ําเมื่อในพื้นที่มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมหลากหลาย
ในพื้นที่   

 ซึ่งอาจประเมินวา ผูคนจะมีแนวโนมการพึงพอใจในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีรูปแบบการใชงานและ
กิจกรรม ตรงกับการรับรูของตน หรือวัฒนธรรมสังคมนั้นๆ เชน พื้นที่ลักษณะ Commercial ไดรับความพึงพอใจ
สูงเมื่อมีคนและเกิดกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ แตจะไดรับความพึงพอใจต่ําเมื่อไมมีคนและกิจกรรมใดใด  ซึ่ง
สอดคลองกับการรับรูของคนในทองถิ่นตอพื้นที่ลักษณะนี้ 

  
ภาพรวมขอมูลในการทดลองที่ 2 

ในการทดลองที่ 2 เปนการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอม
ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  “สมมุติฐานที่ 2.1  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่
สมบูรณของส่ิงปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผู
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สังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 (องศาการมอง 45 องศา)  และสมมุติฐานที่ 2.2  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสีย
การปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผู
สังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ3 (องศาการมอง 18 องศา)” 

จากการทดลองไดขอมูลโดยสรุปดังนี้  คือ  จากผูเขารวมการทดลองจํานวน 100 ราย  ผูเขารวมการ
ทดลองจะเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  เมื่อภาพจําลองอยูในอัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1ตอ1.54  และ
เริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนเฉลี่ยเทากับ 1ตอ3.31  และยังพบอีกวา  ในกลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาหรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบมีแนวโนมที่จะเริ่มรูสึกปดลอมสมบูรณและเริ่มสูญเสียการปดลอมใน
อัตราสวนที่กวางกวา  หรือมีคาอัตราสวนการปดลอมที่ต่ํากวากลุมที่ไมมีการศึกษาหรือความรูเกี่ยวกับการ
ออกแบบ 

เมื่อไดทราบถึงขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองแลว  ในบทตอไปหรือในบทที่ 5 
เร่ืองการวิเคราะหและอภิปรายผลขอมูล  จะนําขอมูลที่ไดจากการทดลองดังกลาว  ไปทําการทดสอบสมมุติฐาน  
วิเคราะหทางสถิติ  และนําผลที่ไดมาทําการอภิปราย  รวมทั้งจัดทําแนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 
 

เม่ือไดทราบผลการทดลองตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 4 ถึงภาพรวมและรายละเอียดตางๆ แลวนั้น  ในบท
นี้จะเปนการดําเนินการในขั้นตอนตอไป  คือ  การนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะห  เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
หาคําตอบและขอสรุป  ซึ่งการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นจะใชวิธีการสรุปวิเคราะหผลที่ไดดวยหลักการ
ทดสอบทางสถิติเปนหลัก  โดยใชการคํานวณและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows   
 ดังนั้นการพิสูจนสมมุติฐานในบทนี้  จะมีขั้นตอนตางๆ กอนการวิเคราะห  ประกอบไปดวย  ขั้นแรกเปน
การตรวจสอบขอมูลของตัวแปรตางๆ  วาเหมาะสมที่จะใชในการวิเคราะหหรือไม  จากนั้นจึงจัดวางแนวทางหลัก
ในการวิเคราะห  ซึ่งเมื่อไดแนวทางหลักดังกลาวแลว  ขั้นตอไปเปนการวิเคราะหทางสถิติ  พรอมสรุปผลที่ไดจาก
การวิเคราะหทางสถิติทีละขอสมมุติฐาน  และขั้นตอนสุดทายเปนการอภิปรายผลที่ไดจากการทดสอบสมมุติฐาน
ทางสถิติใหเปนการแสดงผลดวยการบรรยาย  ทั้งนี้ผลการวิเคราะหจะตองสามารถอางอิงไปยังประชากรทั้งหมด
ในทองถิ่นได   
 
การตรวจสอบขอมูลตัวแปร 
 เม่ือนําขอมูลในแตละตัวแปรยอยตางๆ ตามที่กลาวไวในบทที่ 4  มาตรวจสอบขอมูลตัวแปรดวยวิธีการ
ทางสถิติ  วามีการกระจายขอมูลแบบปกติ  หรือใกลเคียงปกติ  และมีคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard 
error) เปนอยางไร  อยูในชวงที่เหมาะสมจะนํามาใชวิเคราะหตอไปหรือไม  ซึ่งผลปรากฏวาทุกตัวแปรจะมีการ
กระจายตัวขอมูลดี  และมีคา Standard error mean  อยูในชวงที่ยอมรับได  ซึ่งจะสามารถนําไปใชในการ
วิเคราะห  และอางอิงไปยังประชากรทั้งหมดได 
แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 ในการทดสอบสมมุติฐานนี้  ใชวิธีทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหเปนหลัก  แลวจึงนําผลที่ไดมาสรุป
ตอไป  โดยวิธีการวิเคราะหทดสอบสมมุติฐาน  จะมีขั้นตอนตางๆ คือ  การกําหนดแนวทางการทดสอบสมมุติฐาน
ทางสถิติ, การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ  และการสรุปผลการวิเคราะหทางสถิติ  ซึ่งเมื่อไดผลสรุปการวิเคราะห
ทางสถิติในทุกสมมุติฐานแลว  จึงนําไปใชในการอภิปรายผลรวมกับขอมูลอื่นๆ ตอไป  ทั้งนี้ในแตละสมมุติฐานจะ
มีรูปแบบและหลักการคิด  และวิธีการวิเคราะหที่เหมาะสมแตกตางกันออกไป  ดังนั้นในขั้นตอนการทดสอบ
สมมุติฐานทั้ง 2 ขอหลักนี้จะแยกกลาวทีละสมมุติฐาน  และจากแนวทางหลักดังกลาว  การกําหนดแนวทางการ
วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานในแตละขอ  จะมีรายละเอียดดังนี้ 
 แนวทางการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ตองการพิสูจนวา “ความพึงพอใจของบุคคลที่มี
ตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ มีความสัมพันธ กับ 1. 
อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (Enclosed Ratio)  2. ลักษณะเฉพาะของ 
 

134 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 135
 
พื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space)  3. การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and 
Activities in the Space)  และ 4. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences)”  นั้นมีลักษณะเปนการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ดังนั้นการทดสอบสมมุติฐานนี้จําเปนตองแยกพิจารณา
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัวที่มีตอตัวแปรตาม  โดยแยกเปนคูๆ ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
และในขั้นตอมาทําการศึกษาความสัมพันธรวมกันของตัวแปรอิสระท้ังหมดที่มีตอตัวแปรตาม เปนการศึกษา
อิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม  โดยมีสมมุติฐานที่หนึ่งนี้  ตัวแปรอิสระของสมมุติฐานมี 4 ตัว  คือ  
อัตราสวนการปดลอม  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  และประสบการณ
ของบุคคล  ซึ่งตัวแปรตามที่ตองการศึกษาในการวิจัยนี้  คือ “ระดับคาความพึงพอใจ” นั้นเอง 

แนวทางการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่ 2   แบงออกเปน 2 สมมุติฐานยอยดังนี้ 
สมมุติฐานที่ 2.1 ตองการพิสูจนวา “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่

เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1:1 (องศาการ
มอง 45 องศา)”   และ 

สมมุติฐานที่ 2.2 ตองการพิสูจนวา “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบน
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1:3 (องศา
การมอง 18 องศา)”  นั้นสมมุติฐานทั้ง 2 มีลักษณะเปนการพิจารณา  คาเฉลี่ยการรับรูของบุคคลตออัตราสวน
การปดลอม  วาการรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมของบุคคลตออัตราสวนการปดลอมนั้นๆ  
วามีคาเฉลี่ยอยูที่อัตราสวนการปดลอมเทาใด  แลวทําการเปรียบเทียบกับคาอัตราสวนการปดลอมที่กําหนดตาม
ทฤษฎีของตะวันตกที่ตองการพิสูจน   

 
การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ 1 

 จากแนวทางการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ 1  เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและ
ตัวแปรตาม  ดังนั้นการวิเคราะหในบทนี้  ตัวแปรตางๆ ที่ใชจะกลาวถึงตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร  และตัวแปรตาม 1 
ตัวแปร  คือ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน  และอาจเปนตัวเหตุ  มีอิทธิพลหรือ
มีความสัมพันธสอดคลองกับตัวแปรอื่นๆ ที่ตามมา 

1. ประสบการณของบุคคล 
2. อัตราสวนการปดลอม (ความสูงของสิ่งปดลอม ตอ ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู) 
3. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
4. การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ 
ความพึงพอใจของบุคคลตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม 

แนวทางการวิเคราะหทางสถิติ 
 สมมุติฐานที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธในสวนแรก  คือ  การแยกพิจารณาเปนคูความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยางละหนึ่งตัว  ดังนี้  คือ  คูที่ 1 ความสัมพันธระหวางประสบการณของ 
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ภาพที่ 82  แสดงโครงสรางการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมุติฐานที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 83  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธในสวนที่ 1 คือ  การแยกพิจารณาเปนคูความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามอยางละหนึ่งตัว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 84    แสดงการวิเคราะหความสัมพันธในสวนที่ 2  เปนการหาความสัมพันธหรืออิทธิพลรวมของตัวแปร

อิสระดานกายภาพที่มีตอตัวแปรตาม    

ทดสอบตัวแปรที ่1  ประสบการณของบุคคล 

ทดสอบตัวแปรที ่2  อัตราสวนการปดลอม 

ทดสอบตัวแปรที ่3  ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

ทดสอบตัวแปรที ่4  การใชและกิจกรรมในพื้นที ่

ความพึงพอใจ
ของบุคคล 

มีความสัมพันธ 

การทดสอบอิทธิพลหรือความสัมพันธ
รวมของ ตัวแปรดานกายภาพพื้นที่ทั้ง 
3 ตัวแปร  คือ 
ตัวแปร  อตัราสวนการปดลอม 
ตัวแปร  ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
ตัวแปร  การใชและกิจกรรมในพืน้ที ่
 

ความพึงพอใจ
ของบุคคล 

มีความสัมพันธ 

ตัวแปรอิสระสวนที่ 1 
ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายในบุคคล 
ตัวแปรที ่1 ประสบการณสวนบุคคล 

ตัวแปรอิสระสวนที่ 2 
ตัวแปรที่เกิดจากสภาพแวดลอมกายภาพพื้นที ่
ตัวแปรที่ 2  อัตราสวนปดลอม 
ตัวแปรที่ 3  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
ตัวแปรที่ 4  การใชและกิจกรรมในพื้นที่ 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของ

บุคคล 

มีความสัมพันธ
หรืออิทธิพล 
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บุคคลกับระดับความพึงพอใจของบุคคล  คูที่ 2 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนการปดลอมกับระดับความพึง
พอใจของบุคคล  คูที่ 3 ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของพื้นที่กับระดับความพึงพอใจของบุคคล  และคูที่ 
4 ความสัมพันธระหวางประโยชนและกิจกรรมในพื้นที่กับระดับความพึงพอใจของบุคคล  ในการวิเคราะหหา
ความสัมพันธในสวนนี้จะใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ 2 กลุมประชากร (T- test)  และในปจจัยหรือตัวแปรที่มี
หลายกลุมประชากร  จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือปจจัยเดียว (Analysis of Variance: 
One-Way ANOVA)  เปนการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของหลายกลุมประชากร  และเปนการหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงกลุม 
 ในสวนที่สอง  เปนการหาความสัมพันธหรืออิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีตอตัวแปรตาม   จะ
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทางหรือแบบมีหลายปจจัย (Multiple - Factors ANOVA)  ในการ
พิสูจนวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร 
  
การวิเคราะหทางสถิติ 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) มีเงื่อนไข 3 ประการ  ดังนี้  การสุม
ตัวอยางแตละชุดจะตองสุมอยางเปนอิสระตอกัน  สุมตัวอยางจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ หรือ
ใกลเคียงปกติ  และคาแปรปรวนของแตละประชากรตองเทากัน (กัลยา วานิชยบัญชา 2545: 255)  โดยขอมูลที่
นํามาใชไดผานตามเงื่อนไข  ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย  และ
วิเคราะหความแปรปรวนได  โดยจะวิเคราะหเรียงตามตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว 
 ในการวิเคราะหผลของการทดลองที่ 1 จะแยกเปน 2 สวนตามรูปแบบการทดสอบสมมุติฐาน
ความสัมพันธระหวางตัวแปร  คือ  สวนที่ 1  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  เปนการวิเคราะหเปนคู
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยางละหนึ่งตัว  ในสวนนี้จะใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (T-
test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐาน   และสวน
ที่ 2  การทดสอบอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระดานกายภาพ  เปนการวิเคราะหอิทธิพลหรือความสัมพันธรวมของ
ตัวแปรที่มีตอตัวแปรตามที่ตองการศึกษา  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทาง (Multiple-Factors  
ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ 
 
สวนที่ 1 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
 
1. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences) 
 

 ในการวิจัยนี้  ไดแบงการสุมกลุมตัวอยางของประชากรที่เขารวมการทดลองเปน 2 กลุมหลัก  คือ  กลุม
ที่ 1 กลุมบุคคลที่มีการศึกษาหรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบ  และกลุมที่ 2 กลุมบุคคลที่ไมมีการศึกษาหรือ
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบ  และทําการแบงยอยขั้นที่สองตามสถานภาพปจจุบันคือ  กลุมที่กําลังศึกษาอยูกลุม
หนึ่ง  และทํางานหรือจบการศึกษาแลวเปนอีกกลุมหนึ่ง  ในการแบงขั้นที่สองเพื่อใหการสุมตัวอยางมีการกระจาย
และครอบคลุมประชากรในพื้นที่ศึกษามากยิ่งขึ้น   ดังนั้นจึงแบงกลุมตัวอยางเปน 4 กลุมยอย  คือ  1. กลุมผูมี
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ประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา  2. กลุมผูมีประสบการณดานการออกแบบและทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว  3. กลุมผูไมมีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา  และ 4. กลุมผูไมมีประสบการณ
ดานการออกแบบและทํางานหรือจบการศึกษาแลว   

 
ภาพที่ 85  แสดงการแบงกลุมตัวอยางโดยตัวแปรดานประสบการณ 

 
โดยมีการวิเคราะหความสัมพันธของประสบการณบุคคลกับระดับความพึงพอใจแบงเปน 3 สวน   ไดแก  

สวนที่ 1 การวิเคราะหกลุมประสบการณดานการออกแบบ  สวนที่ 2 การวิเคราะหกลุมประสบการณดาน
สถานภาพ  และสวนที่ 3 เปนการวิเคราะหกลุมตัวอยางยอย 4 กลุม 

 
1.1 การวิเคราะหความสัมพันธของกลุมประสบการณดานการออกแบบของบุคคล 
วิเคราะหความสัมพันธของกลุมประสบการณดานการออกแบบของบุคคลดวยการทดสอบคาเฉลี่ย (T–

test)   ซึ่งเปนวิธีการทดสอบทางสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานของผลตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากร   
ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  Ho :  µ 1 = µ 2  

    H1 :  µ 1 ≠ µ 2   
 
โดยกําหนดให 
µ 1 แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูมีประสบการณหรือความรูดานการออกแบบ 
µ 2  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูไมมีประสบการณหรือความรูดานการออกแบบ 

 
 
 
 

กลุมตัวอยาง 
ผูเขารวมการทดลอง  

100 คน 

กําลังศึกษา 
 

25 คน 

กําลังศกึษา 
 

25 คน 

ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

มี ประสบการณดานการศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบ หรือมีความรูดานการออกแบบ 

ไมม ีประสบการณดานการศึกษาเกี่ยวกบั
การออกแบบ หรือไมมีความรูดานการ

ออกแบบ 
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ตารางที่ 15  แสดงการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย (T-test ) ระดับความพึงพอใจระหวางกลุมที่มีและไม

มีประสบการณดานการออกแบบ (Independent Samples Test) 
 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference   

  
  

  
  
  F  Sig. t  df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

mean Equal variances assumed 5.512 .020 -2.019 238 .045 -.2347 .11623 -.46363 -.00570 
  Equal variances not 

assumed 
    -2.019 229.745 .045 -.2347 .11623 -.46367 -.00566 

 
จากตารางที่ 15 ในชอง Levene's Test for Equality of Variances ที่คาความเชื่อม่ันที่ 95% ไดคา sig 

เทากับ 0.020 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ที่วา  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุม
มีกระสบการณดานการออกแบบและกลุมไมมีประสบการณดานการออกแบบ  มีความแปรปรวนพอๆ กัน  เมื่อ
คาความแปรปรวน 2 กลุมแตกตางกันใหเลือกใชคาสถิติทดสอบ t ในบรรทัดที่ 2 หรือในสวน Equal variances 
not assumed  ดังนั้นคาความเชื่อม่ันที่ 95%  ไดคา sig = 0.045  ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 สรุปไดวาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมที่มีความรูดานการออกแบบ (µ1)   ไมเทากับ

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมที่ไมมีความรูดานการออกแบบ (µ2)  กลาวไดวาระดับคาความพึงพอใจมี
ความสัมพันธกับประสบการณดานการออกแบบของบุคคล 

ภาพที่ 86  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหวางกลุมที่มีและไมมีประสบการณการออกแบบ 

4.4
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ชุด
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ชุด
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ชุด
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ชุด
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ชุด
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ชุด
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ชุด
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4 

ชุด
ภา
พ1

.3.
5 

ลําดับชุดภาพ

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ

มีประสบการณดานออกแบบ ไมมีประสบการณดานออกแบบ
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ในภาพที่ 86  จากผลการทดลองที่ 1 สามารถจัดทํากราฟเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหวางกลุม
ประชากรที่มีและไมมีประสบการณการออกแบบ  โดยกลุมที่มีประสบการณและความรูดานการออกแบบมี
แนวโนมการใหระดับคาความพึงพอใจต่ํากวาอยางเห็นไดชัด  ซึ่งเปนไปไดวากลุมที่มีประสบการณดานการ
ออกแบบ  มีความรูดานการออกแบบ  มีความสามารถในการรับรูคุณสมบัติพื้นที่มากกวา  และมีการคาดหวังที่
สูงกวา 

 
1.2 การวิเคราะหความสัมพันธของกลุมประสบการณดานสถานภาพบุคคล 
ในการวิเคราะหความสัมพันธของกลุมประสบการณดานสถานภาพบุคคล  ซึ่งไมมีการแบงคุณสมบัติ

ของกลุมตัวอยางในดานประสบการณดานการออกแบบ  โดยเลือกใชการทดสอบคาเฉลี่ย T-test   ซึ่งเปนวิธีการ
ทดสอบทางสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน  โดยการใชผลตางระหวางคาเฉล่ียของ 2 กลุมประชากร  ซึ่ง
สามารถแบงได 2 กลุม  คือ  กลุมแรก  กลุมตัวอยางมีและไมมีการศึกษาหรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบและ
กําลังศึกษาอยู  และในกลุมที่สองคือ  กลุมตัวอยางมีและไมมีการศึกษาหรือความรูเกี่ยวกับการออกแบบและ
ทํางานหรือจบการศึกษาแลว   
ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  Ho :  µ 1 = µ 2  

    H1 :  µ 1 ≠ µ 2   

กําหนดให µ 1 แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่กําลังศึกษา 
  µ 2  แทน ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลว 

 
ตารางที่ 16  แสดงการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย (T-test) ระดับความพึงพอใจระหวางกลุมที่กําลัง

ศึกษาและกลุมที่จบการศึกษาหรือทํางานแลว 
 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference   
  
  

  
  
  F Sig. t df  

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

mean Equal variances assumed .287 .592 2.971 238 .003 .3420 .11510 .11525 .56875 
  Equal variances not 

assumed     2.971 237.993 .003 .3420 .11510 .11525 .56875 

 
จากตารางที่ 16 ในชองของ Levene’s Test  พบวาความแปรปรวนทั้ง 2 กลุมเทากัน (sig > 0.05) 

ดังนั้นใชคา t ในสวน  Equal variances assumed  โดยในระดับคาความเชื่อม่ันที่ 95%  ไดคา sig =0.003  ซึ่ง
นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 สรุปผลการทดสอบไดวา  ระดับความพึงพอใจ
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เฉล่ียของกลุมที่กําลังศึกษา (µ1)  ไมเทากับระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลว 

(µ2)  กลาวไดวา  ระดับคาความพึงพอใจมีความสัมพันธกับประสบการณในดานสถานภาพของบุคคล  ซึ่ง
ประสบการณดานสถานภาพของบุคคลนั้นก็คือ  ระยะเวลาของประสบการณของบุคคลนั่นเอง 
 

1.3 การวิเคราะหความสัมพันธของกลุมประชากรทั้ง 4 กลุมยอย 

ใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ทดสอบความสัมพันธของกลุมประชากรทั้ง 4 กลุมยอย 
สมมุติฐานทางสถิติ  คือ  Ho :  µ 1 = µ 2 = µ 3 = µ 4  

 H1 :  µ i ≠ µ j      อยางนอย 1 คู ; I ≠ j 
 

โดยที่ µ 1 = ความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมมีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา 
 µ 2 = ความพึงพอใจเฉลี่ยกลุมผูมีประสบการณดานการออกแบบและทํางานหรือจบการศึกษาแลว 

µ 3 = ความพึงพอใจเฉลี่ยกลุมผูไมมีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา 
µ 4 = ความพึงพอใจเฉลี่ยกลุมผูไมมีประสบการณดานการออกแบบและทํางานหรือจบการศึกษาแลว 

 
จากการทดสอบขอมูลทั้ง 4 กลุมประชากร Levene’s Test คาความแปรปรวนของความพึงพอใจในแต

ละกลุมเทากัน  มีการสุมตัวอยางประชากรแบบปกติ  และขอมูลมีการแจกแจงปกติ  ซึ่งตรงตามเงื่อนไขสามารถ
นําขอมูลดังกลาวไปใชในขั้นตอนตอไป  คือ  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) หรือการเปรียบคาเฉล่ีย
หลายประชากร  ซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธของระดับความพึงพอใจกับประสบการณของบุคคล 
 

ตารางที่ 17  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของกลุมประชากรยอยทั้ง 4 กลุมยอย 

mean  

  
Sum of 

Squares Df 
Mean  

Square F Sig. 
Between Groups 14.012 3 4.671 6.050 0.001 
Within Groups 182.198 236 0.772   
Total 196.210 239    

 

 สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 4 กลุมตัวอยางไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 = µ 3 = µ 4  

 H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม   
 

จากตารางที่ 17 ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ไดคา sig = 0.001 ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05  จึง
สามารถปฏิเสธ Hoนั่นคือ  มีกลุมที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม  จึงตองทําการศึกษา
ตอไปวามีกลุมตัวอยางใดบางที่มีคาเฉลี่ยตางกัน (ในตารางที่ 18) 
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ตารางที่ 18  แสดงการทดสอบวากลุมประชากรใดที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน  (Multiple Comparisons) 
 

LSD  (Dependent Variable: เฉล่ียความพึงพอใจ) 

95% Confidence Interval 

(I) 4 กลุมประชากร (J) 4 กลุมประชากร 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

มีประสบการณและทํางาน .5900(*) .16042 .000 .2740 .9060 
ไมมีประสบการณและกําลังศึกษา .0133 .16042 .934 -.3027 .3294 

มีประสบการณและกําลังศึกษา 

ไมมีประสบการณและทํางาน .1073 .16042 .504 -.2087 .4234 
มีประสบการณและทํางาน มีประสบการณและกําลังศึกษา -.5900(*) .16042 .000 -.9060 -.2740 

ไมมีประสบการณและกําลังศึกษา -.5767(*) .16042 .000 -.8927 -.2606   
ไมมีประสบการณและทํางาน -.4827(*) .16042 .003 -.7987 -.1666 

ไมมีประสบการณและกําลังศึกษา มีประสบการณและกําลังศึกษา -.0133 .16042 .934 -.3294 .3027 
มีประสบการณและทํางาน .5767(*) .16042 .000 .2606 .8927   
ไมมีประสบการณและทํางาน .0940 .16042 .558 -.2220 .4100 

ไมมีประสบการณและทํางาน มีประสบการณและกําลังศึกษา -.1073 .16042 .504 -.4234 .2087 
มีประสบการณและทํางาน .4827(*) .16042 .003 .1666 .7987   
ไมมีประสบการณและกําลังศึกษา -.0940 .16042 .558 -.4100 .2220 

* The mean difference is significant at the .05 level. 
จากตารางที่ 18 ทําการวิเคราะหวามีกลุมตัวอยางใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจแตกตางกัน  ที่ระดับ

ความเชื่อม่ันที่ 95%  โดยปรากฏผลวา มีกลุมที่มีคาเฉลี่ยตางกันทั้งหมด 3 คู ดังนี้คือ 1. กลุมมีประสบการณและ
กําลังศึกษา–มีประสบการณและทํางาน (sig = 0.00)  2.กลุมมีประสบการณและทํางาน–ไมมีประสบการณและ
กําลังศึกษา (sig = 0.00) และ 3. กลุมมีประสบการณและทํางาน -ไมมีประสบการณและทํางาน (sig = 0.003) 
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ภาพที่ 87  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน 4 กลุมประชากร 
จากภาพที่ 87 และคา Mean Difference ในตารางที่ 18  ปรากฏผลอยางชัดเจนวา  กลุมตัวอยางที่มี

ประสบการณในการออกแบบและทํางาน  เปนกลุมที่ใหระดับคาความพึงพอใจที่ต่ําที่สุด  โดยใน 3 กลุมที่เหลือ
ตางมีการใหระดับคาความพึงพอใจที่คอนขางที่จะใกลเคียงกัน  อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางที่มีประสบการณใน
การออกแบบและทํางาน  มีทักษะความรูดานศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งไดผานงานและมีประสบการณใน
ทักษะวิชาชีพ มีความพิถีพิถันในการสังเกต  และการรับรูที่สูงและลึกซึ้งกวา ทําใหมีเงื่อนไขและมาตรฐานในการ
ใหคะแนนที่สูงกวา   

จากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 3 สวน ของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรประสบการณ
บุคคล (Personal Experiences) กับความพึงพอใจ  พบวา  ตัวแปรจากคุณสมบัติภายใน หรือประสบการณ
บุคคลมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคล ที่ไดรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ 

ดังนั้นจากการวิจัยสามารถสรุปลักษณะของประสบการณบุคคลที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจได 
2 ประเด็นหลัก คือ 

1. ประสบการณเกี่ยวกับความรูดานการออกแบบ  จากการวิจัยพบวา  กลุมผูเขารวมการทดลองที่มี
ความรูดานการออกแบบ (Design Background) มีการใหคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพของ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม แตกตางจากกลุมผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ (Non-design 
Background)  โดยกลุมผูที่มีความรูดานการออกแบบมีแนวโนมการใหคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ต่ํากวา  ซึ่ง
สามารถประเมินไดวา  ผูที่มีความรูดานการออกแบบมีความพิถีพิถันในการรับรูที่ลึกซึ้ง  จึงรูสึกพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมกายภาพไดยากกวาคนทั่วไป  ซึ่งสอดคลองกับผลของการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมถนนและทางเทาในชุมชนเมืองของผูที่มีความรูดานการออกแบบ  และผูที่ไมมีความรูดานการ
ออกแบบ (สุพักตรา สุทธสุภา 2544)  

2. ประสบการณดานสถานภาพบุคคล  จากการวิจัยพบวา  กลุมผูเขารวมการทดลองที่ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว (Professionals)  มีการใหคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอม แตกตางจากกลุมที่กําลังศึกษาอยู (Students)   กลุมผูที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลวมี
แนวโนมการใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ต่ํากวา  จึงประเมินไดวา  ผูที่ทํางานหรือจบการศึกษา ไดใชเวลาใน
การศึกษา  การใชความรูทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน  หรือมีระยะเวลาของประสบการณที่มากกวา  จึงทําใหมี
ความถี่ถวนในการพิจารณา  มีความพิถีพิถันในการสังเกตและการรับรูที่สูงและลึกซึ้งกวา จึงรูสึกพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมกายภาพไดยากกวาคนที่กําลังศึกษาอยู   
 
1. อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) 
 

ตัวแปรอิสระ “อัตราสวนการปดลอม”  เปนปจจัยที่อยูในลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  โดยไดหยิบยก
อัตราสวนปดลอมเขามาใชในการสรางภาพดวยกัน 4 คา  คือ 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3 และ 1ตอ4  ทั้งนี้อัตราสวน
ดังกลาว  อางอิงจากหลักการเรื่องมุมมองกับการความรูสึกปดลอมของ Paul D. Spreiregen (1965) 
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 จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio)  การกําหนดมุมมองและความสูง
ของอาคาร  ซึ่งการกําหนดระยะของการมอง (d)  จะมีความสําคัญกับการกําหนดมุมมอง (x)  และมีผลตอ
ความรูสึกปดลอมที่วางดวย 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 88  แสดงองศามุมมองตอนบนซึ่งทํามุมกับมุมมองตรงแนวนอน   
(Angle form the line of Forward Horizontal Sight) 

 

มุมมอง (x) 14°   หรือสัดสวนความสูงตอระยะมอง   เทากับ 1 : 4 เปนระยะที่สามารถมองเห็นที่วาง
ภายนอกสิ่งปดลอมได  ความรูสึกปดลอมที่วางนอยมาก 

มุมมอง (x) 18°   หรือสัดสวนความสูงตอระยะมอง   เทากับ 1 : 3  เปนระยะที่สามารถเห็นสวนปด
ลอมเปนฉากหนา  และเห็นทองฟาได 

มุมมอง (x) 30°   หรือสัดสวนความสูงตอระยะมอง    เทากับ 1 : 2  เปนระยะที่สามารถมองเห็นส่ิง
ปดลอมไดดี  ถึงแมวาไมสามารถเขาใจรายละเอียดที่ปดลอมได 

มุมมอง (x) 45°   หรือสัดสวนความสูงตอระยะมอง   เทากับ 1 : 1  เปนระยะที่สามารถมองเห็น
รายละเอียดของสิ่งปดลอม  และสามารถมองเห็นส่ิงปดลอมไดทั้งหมด  ให
ความรูสึกปดลอมมาก 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจกับอัตราสวนการปดลอมนั้น  จะใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือแบบปจจัยเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทําการวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในกลุมอัตราสวนการปดลอมทั้ง 4 คา  โดยในแตละกลุมอัตราสวนการปด
ลอมมีคาเฉลี่ยรวม  ดังที่แสดงในตารางที่ 19 

 

ตารางที่ 19  แสดงคาเฉล่ียรวมความพึงพอใจในแตละอัตราสวนการปดลอม 
 

95% Confidence Interval for Mean   
  Mean Std. Deviation Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

อัตราสวน1ตอ1 5.6267 .89470 5.4208 5.8325 3.10 7.15 
อัตราสวน1ตอ2 6.5853 .42488 6.4876 6.6831 5.30 7.20 
อัตราสวน1ตอ3 5.5173 .44536 5.4149 5.6198 4.45 6.45 
อัตราสวน1ตอ4 4.7813 .67792 4.6254 4.9373 3.50 6.80 

คาเฉลี่ย 5.6277 .90465 5.5249 5.7305 3.10 7.20 

X 

d 
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จากตารางที่ 19  จะพบวาในกลุมอัตราสวนการปดลอมที่ไดรับคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  
ภาพจําลองในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2  ซึ่งอัตราสวนตอมา  คือ 1ตอ1, 1ตอ3  และ 1ตอ4 เรียงลําดับจาก
มากไปสูนอย   ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา  “จากการทดลองพบวาพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมใน
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ2  เปนรูปแบบพื้นที่ที่คนในทองถิ่นให
ระดับคาความพึงพอใจสูงสุด”  และเมื่อศึกษาวิเคราะหรวมกับหลักการเรื่องสายตากับความรูสึกปดลอมของ 
Paul D.  Spreiregen อัตราสวนการปดลอม 1ตอ2  หรือระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูมีขนาดเปน 2 เทาของความสูง
ของสิ่งปดลอม  ซึ่งจะทําใหมุมสายตาบนที่ทํากับยอดอาคารหรือส่ิงปดลอมเทากับ 30°   ซึ่งเปนคาที่เทากับมุม
สายตาของคนปกติพอดี  ทําใหคนที่อยูในพื้นที่นั้นเกิดความรูสึกปดลอมเพียงครึ่งเดียวเทานั้น   อาจเปนไดวาคน
ในทองถิ่นพึงพอใจในความรูสึกที่ถูกปดลอมเพียงครึ่งเดียว  และสามารถสัมผัสเห็นถึงสภาพแวดลอมภายนอกพื้นที่
ไดอีกครึ่งหนึ่ง 
 

ตารางที่ 20  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของอัตราสวนการปดลอม 4 คา 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 123.418 3 41.139 100.405 .000 

Within Groups 121.282 296 .410   
Total 244.700 299    

 

สมมุติฐานทางสถิติ 
Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 4 กลุมตัวอยางไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 = µ 3 = µ 4  

 H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม   
 โดย µ 1 = คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 1 
 µ 2 = คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 2 
 µ 3 = คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 3 
 µ 4 = คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 4 
 จากตารางที่ 20  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของอัตราสวนการปดลอมทั้ง 4 คา  ที่คา
ความเชื่อม่ัน 95%  ไดคา sig = 0.000  ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05  จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Ho 
ดังนั้นจึงสรุปไดวา มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมตางกันอยางนอย 2 กลุม  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  อัตราสวนการปดลอม
ทั้ง 4 อัตราสวนมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูพื้นที่   โดยในขั้นตอนตอไปจะ
ทําการศึกษาตอไปวามีกลุมตัวอยางในอัตราสวนการปดลอมใดบาง  ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจแตกตางกัน  โดย
ทําการศึกษาตอไปในในตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21  แสดงการทดสอบวากลุมประชากรใดที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน  (Multiple Comparisons) 

LSD   (Dependent Variable: คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ) 
95% Confidence Interval 

(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
อัตราสวน1ตอ2 -.9587(*) .10453 .000 -1.1644 -.7530 
อัตราสวน1ตอ3 .1093 .10453 .296 -.0964 .3150 

อัตราสวน1ตอ1 

อัตราสวน1ตอ4 .8453(*) .10453 .000 .6396 1.0510 
อัตราสวน1ตอ2 อัตราสวน1ตอ1 .9587(*) .10453 .000 .7530 1.1644 

อัตราสวน1ตอ3 1.0680(*) .10453 .000 .8623 1.2737   
อัตราสวน1ตอ4 1.8040(*) .10453 .000 1.5983 2.0097 

อัตราสวน1ตอ3 อัตราสวน1ตอ1 -.1093 .10453 .296 -.3150 .0964 
อัตราสวน1ตอ2 -1.0680(*) .10453 .000 -1.2737 -.8623   
อัตราสวน1ตอ4 .7360(*) .10453 .000 .5303 .9417 

อัตราสวน1ตอ4 อัตราสวน1ตอ1 -.8453(*) .10453 .000 -1.0510 -.6396 
อัตราสวน1ตอ2 -1.8040(*) .10453 .000 -2.0097 -1.5983   
อัตราสวน1ตอ3 -.7360(*) .10453 .000 -.9417 -.5303 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

 จากตารางที่ 21  ทําการวิเคราะหวามีกลุมตัวอยางใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจแตกตางกัน  ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95%  เม่ือดูจากระดับนัยสําคัญ (Sig) และคา Mean Difference ปรากฏผลวา  มีกลุมที่มี
คาเฉลี่ยตางกันทั้งหมด 5 คู  ดังนี้คือ  คูที่ 1. กลุมอัตราสวน 1ตอ1 กับอัตราสวน 1ตอ2 (sig=0.00) โดยความพึง
พอใจเฉลี่ยในกลุมอัตราสวน 1ตอ2 มากกวาในกลุมอัตราสวน1ตอ1 เทากับ 0.9587  คูที่ 2. กลุมอัตราสวน 1ตอ1 
กับกลุมอัตราสวน 1ตอ4 (sig=0.00) โดยความพึงพอใจเฉลี่ยในกลุมอัตราสวน 1ตอ1 มากกวาในกลุมอัตราสวน 
1ตอ4 เทากับ 0.8453  คูที่3. กลุมอัตราสวน 1ตอ2 กับกลุมอัตราสวน 1ตอ3 (sig=0.00)  โดยความพึงพอใจเฉลี่ย
ในกลุมอัตราสวน 1ตอ2 มากกวาในกลุมอัตราสวน 1ตอ3 เทากับ 1.068  คูที่4. กลุมอัตราสวน 1ตอ2 กับกลุม
อัตราสวน 1ตอ4 (sig=0.00)  โดยความพึงพอใจเฉลี่ยในกลุมอัตราสวน 1ตอ2 มากกวาในกลุมอัตราสวน 1ตอ4 
เทากับ 1.804  และคูที่ 5  คือกลุมอัตราสวน 1ตอ3 กับกลุมอัตราสวน 1ตอ4 (sig=0.00)  โดยความพึงพอใจเฉลี่ย
ในกลุมอัตราสวน 1ตอ3 มากกวาในกลุมอัตราสวน 1ตอ4 เทากับ 0.736 
 จากการทดลองสรุปไดวา  อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) หรืออัตราสวนระหวางความสูงของ
ส่ิงปดลอมกับระยะหางที่ ผู สังเกตยืนอยู   มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ ได รับรู
สภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  โดยพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมใน
อัตราสวนการปดลอมเทากับ 1ตอ2 เปนรูปแบบพื้นที่ที่คนในทองถิ่นใหระดับคาความพึงพอใจสูงสุด  จึงประเมิน
ไดวา ในคาอัตราสวนการปดลอม เมื่อส่ิงปดลอมมีความสูงเทากับมุมมองบนของสนามการมอง (Fields of 
Vision) จะทําใหผูสังเกตรับรูถึงความรูสึกปดลอมและรูปทรงของที่วาง (Space) ที่ชัดเจนงายตอการรับรูจดจํา  
และทําใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย (Human Scale) ดานมุมมองสายตา ซึ่งสราง
ความรูสึกคุนเคย อบอุนปลอดภัย นาร่ืนรมย และเหมาะสมกับการใชงานของมนุษย   ในระยะหางนี้ผูสังเกต
สามารถเห็นดานหนาของอาคารที่ปดลอมไดหมดเมื่อมองในระดับสายตาปกติโดยไมตองแหงนหนาขึ้นมอง และ
รับรูรายละเอียดของดานหนาอาคารได 
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3. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space) 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของพื้นที่กับระดับความพึงพอใจ  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห  คือ  การวิเคราะหความแปรปรวนหรือการเปรียบคาเฉลี่ยหลายประชากร (Analysis of Variance ; 
Anova)  เปนเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงกลุม  สําหรับการ
วิเคราะหในสวนนี้  ตัวแปรตามคือ  ระดับความพึงพอใจที่ไดจากการทดลองเปนตัวแปรเชิงปริมาณ  และตัวแปร
อิสระคือ  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ซึ่งเปนตัวแปรเชิงกลุม  ดังนั้นจึงตองการศึกษาวาลักษณะเฉพาะพื้นที่ทั้ง 5 
ประเภทมีความสัมพันธกับความพึงพอใจหรือไม  และมีแนวโนมคาความพึงพอใจเฉลี่ยในแตละลักษณะเฉพาะ
พื้นที่เปนอยางไร 
 ในการทดสอบสมมุติฐานวาลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the 
Space)  นั้นมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของบุคคล  โดยแนวทางการวิเคราะห  ใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA)  เพื่อทําการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยรวมความพึง
พอใจในแตละกลุมลักษณะเฉพาะพื้นที่  โดยในการวิจัยไดจัดทําชุดภาพที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่แยกประเภท
พื้นที่ออกเปน 5 ลักษณะดวยกัน  คือ  ลักษณะที่ 1. Simple Frame หรือพื้นที่ปดลอมดวยอาคารซึ่งส่ิงปดลอมไม
มีการประดับตกแตงใดใดและไมมีการแสดงลักษณะของยาน  ลักษณะที่ 2. Commercial หรือยานธุรกิจการคา  
ลักษณะที่ 3. Office หรือยานธุรกิจสํานักงาน  ลักษณะที่ 4. Transit Foyer หรือจุดเปลี่ยนระบบการคมนาคม
สาธารณะ  และลักษณะที่  5. Government หรือศูนยราชการ  ซึ่งในแตละลักษณะจะมีความแตกตางกันของ
รูปแบบอาคารหรือส่ิงปดลอมในพื้นที่   
 โดยเพื่อความละเอียดของการวิเคราะหความสัมพันธในสวนนี้แบงการทดสอบเปน 2 สวน  คือ  สวนที่ 1 
การทดสอบชุดทดสอบหลัก  และสวนที่ 2 การทดสอบชุดทดสอบยอย 
 

สวนที่ 1 การทดสอบชุดทดสอบหลัก   
 การวิเคราะหความแปรปรวนในสวนนี้  จะทําการวิเคราะหลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทั้ง 5 ลักษณะ  แยก
ตามแตละอัตราสวนการปดลอม 4 คา  คือ  1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3  และ 1ตอ4  ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมตัวแปร
ดานอัตราสวนการปดลอมที่อาจสงผลหรือมีอิทธิพลรวมกับตัวแปรอิสระที่ตองการศึกษา  โดยตั้งสมมุติฐานใน
การทดสอบไวดังนี้  คือ 
สมมุติฐานทางสถิติ Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 5 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 =µ 2 =µ 3 =µ 4 =µ 5 

H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม   
กําหนดให µ 1 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Simple Frame 
  µ 2 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Commercial 
  µ 3 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Office 
  µ 4 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Transit Foyer 
  µ 5 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Government 
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โดยสมมุติฐานดังกลาวจะถูกใชในทุกการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจกับลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ทุกการทดสอบ   
 

การวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1 ตอ 1 

ตารางที่ 22  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของลักษณะเฉพาะพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม1 ตอ 1 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 43.277 4 10.819 47.454 0.000 
Within Groups 15.960 70 .228     
Total 59.237 74       

 

ในการวิเคราะหความแปรปรวนในสวนลักษณะเฉพาะพื้นที่ทั้ง 5 ลักษณะ  ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1  
สมมุติฐานทางสถิติ Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 5 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 =µ 3 =µ 4 =µ 5 

H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม   
โดยกําหนดให µ 1 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Simple Frame 
  µ 2 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Commercial 
  µ 3 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Office 
  µ 4 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Transit Foyer 
  µ 5 = คาเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ประเภท Government 
 
 จากตารางที่ 22  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของลักษณะเฉพาะพื้นที่ในอัตราสวนการปด
ลอม1ตอ1  ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ไดคา sig = 0.000  ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05  จึงสามารถปฏิเสธ 
สมมุติฐาน Ho  และยอมรับสมมุติฐาน H1 นั่นคือ  มีกลุมประชากรที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 
2 กลุม  ดังนั้นตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1  มีความสัมพันธกับระดับความพึง
พอใจของบุคคล  จึงตองทําการศึกษาตอไปวา  มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในกลุมใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ตางกัน 
 
ตารางที่ 23  แสดงการทดสอบกลุมประชากรที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันในแตละลักษณะเฉพาะของ

พื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1ตอ1 (Multiple Comparisons) 
LSD (Dependent Variable: MEAN) 

95% Confidence Interval 
(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

commercial -2.1133(*) .17435 .000 -2.4611 -1.7656 
office -1.5100(*) .17435 .000 -1.8577 -1.1623 
transit foyer -2.0300(*) .17435 .000 -2.3777 -1.6823 

simple frame 

government -1.3133(*) .17435 .000 -1.6611 -.9656 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 149
 

ตารางที่ 23 (ตอ) 
95% Confidence Interval 

(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
commercial simple frame 2.1133(*) .17435 .000 1.7656 2.4611 

office .6033(*) .17435 .001 .2556 .9511 
transit foyer .0833 .17435 .634 -.2644 .4311 

  

government .8000(*) .17435 .000 .4523 1.1477 
office simple frame 1.5100(*) .17435 .000 1.1623 1.8577 

commercial -.6033(*) .17435 .001 -.9511 -.2556 
transit foyer -.5200(*) .17435 .004 -.8677 -.1723 

  

government .1967 .17435 .263 -.1511 .5444 
transit foyer simple frame 2.0300(*) .17435 .000 1.6823 2.3777 

commercial -.0833 .17435 .634 -.4311 .2644 
office .5200(*) .17435 .004 .1723 .8677 

  

government .7167(*) .17435 .000 .3689 1.0644 
government simple frame 1.3133(*) .17435 .000 .9656 1.6611 

commercial -.8000(*) .17435 .000 -1.1477 -.4523 
office -.1967 .17435 .263 -.5444 .1511 

  

transit foyer -.7167(*) .17435 .000 -1.0644 -.3689 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 จากตารางที่ 23  ทําการวิเคราะหวามีกลุมตัวอยางใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอพื้นที่ปดลอม
แตกตางกัน  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  โดยปรากฏผลวา  มีคูความสัมพันธที่มีคา sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 
0.05   และมีกลุมที่มีคาเฉลี่ยตางกันทั้งหมด 8 คู  ดังนี้คือ  คูที่ 1. Simple Frame – Commercial โดยคาเฉลี่ย 
Simple Frame นอยกวา Commercial เทากับ 2.1133  คูที่ 2. Simple Frame – Office โดยคาเฉลี่ยSimple 
Frame นอยกวา Office เทากับ 1.51  คูที่ 3. Simple Frame - Transit Foyer โดยคาเฉลี่ย Simple Frame นอย
กวาTransit Foyer เทากับ2.03  คูที่ 4. Simple Frame – Government โดยคาเฉลี่ย Simple Frame นอยกวา 
Government เทากับ1.3133   คูที่ 5. Commercial – Office โดยคาเฉลี่ยของ Commercial มากกวา Office 
เทากับ0.6033  คูที่6. Commercial – Government โดยคาเฉลี่ย Commercial มากกวา Government เทากับ 
0.800   คูที่  7. Office - Transit Foyer โดยคาเฉลี่ย Office นอยกวา Transit Foyer เทากับ 0.520  และ  คูที่ 8. 
Transit Foyer – Government โดยคาเฉลี่ย Transit Foyer มากกวา Government เทากับ 0.7167 
 

การวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1 ตอ 2 
ตารางที่ 24  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)ของลักษณะเฉพาะพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม1ตอ2 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.731 4 1.433 13.149 .000 
Within Groups 7.628 70 .109     
Total 13.359 74       

 

สมมุติฐานทางสถิติ Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 5 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 =µ 3 =µ 4 =µ 5 
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  H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุมประชากร    
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนในสวนลักษณะเฉพาะพื้นที่ทั้ง 5 ลักษณะ  ในอัตราสวนการปดลอม 1 
ตอ 2  จากตารางที่ 24  พบวา ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ไดคา sig เทากับ 0.00  ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 
0.05  จึงปฏิเสธ Hoนั่นคือ  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม  ดังนั้นตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2  มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคล  และจึงทําการศึกษาตอไปวา  
มีกลุมลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในคูใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ตางกัน (ในตารางที่ 25) 

ตารางที่ 25  แสดงการทดสอบกลุมประชากรที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันในแตละลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1ตอ2 (Multiple Comparisons) 

LSD   (Dependent Variable: MEAN)                                         
95% Confidence Interval 

(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
commercial -.7967(*) .12054 .000 -1.0371 -.5563 
office -.6300(*) .12054 .000 -.8704 -.3896 
transit foyer -.6700(*) .12054 .000 -.9104 -.4296 

simple frame 

government -.4967(*) .12054 .000 -.7371 -.2563 
commercial simple frame .7967(*) .12054 .000 .5563 1.0371 

office .1667 .12054 .171 -.0737 .4071 
transit foyer .1267 .12054 .297 -.1137 .3671 

  

government .3000(*) .12054 .015 .0596 .5404 
office simple frame .6300(*) .12054 .000 .3896 .8704 

commercial -.1667 .12054 .171 -.4071 .0737 
transit foyer -.0400 .12054 .741 -.2804 .2004 

  

government .1333 .12054 .272 -.1071 .3737 
transit foyer simple frame .6700(*) .12054 .000 .4296 .9104 

commercial -.1267 .12054 .297 -.3671 .1137 
office .0400 .12054 .741 -.2004 .2804 

  

government .1733 .12054 .155 -.0671 .4137 
government simple frame .4967(*) .12054 .000 .2563 .7371 

commercial -.3000(*) .12054 .015 -.5404 -.0596 
office -.1333 .12054 .272 -.3737 .1071 

  

transit foyer -.1733 .12054 .155 -.4137 .0671 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 

จากตารางที่ 25  ทําการวิเคราะหวามีคูกลุมตัวอยางใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอพื้นที่ที่มี
อัตราสวนการปดลอม 1ตอ2 แตกตางกัน  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  โดยปรากฏผลวา  มีคูความสัมพันธที่มีคา 
sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  และมีกลุมที่มีคาเฉลี่ยตางกันทั้งหมด 5 คู  ดังนี้คือ  คูที่ 1. Simple Frame – 
Commercial โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame นอยกวา Commercial เทากับ 0.7967  คูที่ 2. 
Simple Frame – Office โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame นอยกวา Office เทากับ 0.6300  คูที่ 3. 
Simple Frame - Transit Foyer โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame นอยกวา Transit Foyer เทากับ 
0.6700  คูที่ 4. Simple Frame – Government โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame นอยกวา 
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Government เทากับ 0.4967  และ คูที่ 5. Commercial – Government โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
Commercial มากกวา Government เทากับ 0.3000 
 
การวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1 ตอ 3 

ตารางที่ 26  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของลักษณะเฉพาะพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม1ตอ3 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.246 4 .562 3.162 .019 
Within Groups 12.431 70 .178    
Total 14.677 74       

สมมุติฐานทางสถิติ Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 5 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 =µ 3 =µ 4 =µ 5 

  H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุมประชากร   
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนในสวนลักษณะเฉพาะพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ 3  จากตาราง
ที่ 26  สามารถอธิบายไดวา  ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ไดคา sig = 0.019   ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05  
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน Ho  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  กลุมประชากรมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม  
ดังนั้นดังนั้นตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ3  มีความสัมพันธกับระดับความพึง
พอใจของบุคคล  ดังนั้นจึงตองทําการศึกษาตอไปวา  มีกลุมลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในคูใดบางที่มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจที่ตางกัน (ในตารางที่ 27) 

ตารางที่ 27  แสดงการทดสอบกลุมประชากรที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันในแตละลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1ตอ3 (Multiple Comparisons) 

            LSD (Dependent Variable: MEAN) 
95% Confidence Interval 

(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
commercial .4733(*) .15388 .003 .1664 .7802 
office .4500(*) .15388 .005 .1431 .7569 
transit foyer .3800(*) .15388 .016 .0731 .6869 

simple frame 

government .2600 .15388 .096 -.0469 .5669 
commercial simple frame -.4733(*) .15388 .003 -.7802 -.1664 

office -.0233 .15388 .880 -.3302 .2836 
transit foyer -.0933 .15388 .546 -.4002 .2136 

  

government -.2133 .15388 .170 -.5202 .0936 
office simple frame -.4500(*) .15388 .005 -.7569 -.1431 

commercial .0233 .15388 .880 -.2836 .3302 
transit foyer -.0700 .15388 .651 -.3769 .2369 

  

government -.1900 .15388 .221 -.4969 .1169 
transit foyer simple frame -.3800(*) .15388 .016 -.6869 -.0731 

commercial .0933 .15388 .546 -.2136 .4002 
office .0700 .15388 .651 -.2369 .3769 

  

government -.1200 .15388 .438 -.4269 .1869 
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ตารางที่ 27 (ตอ) 
95% Confidence Interval 

(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
government simple frame -.2600 .15388 .096 -.5669 .0469 

commercial .2133 .15388 .170 -.0936 .5202 
office .1900 .15388 .221 -.1169 .4969 

  

transit foyer .1200 .15388 .438 -.1869 .4269 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

 จากตารางที่ 27  ทําการวิเคราะหวามีกลุมตัวอยางใดบางที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอพื้นที่ที่มี
อัตราสวนการปดลอม 1ตอ3 แตกตางกัน  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่  95%  โดยปรากฏผลวา  มีคูความสัมพันธที่มี
คา sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05   และมีกลุมที่มีคาเฉล่ียตางกันทั้งหมด 3 คู  ดังนี้คือ  คูที่ 1. Simple 
Frame – Commercial โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame มากกวา Commercial เทากับ 0.4733   
คูที่ 2. Simple Frame – Office โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame มากกวา Office เทากับ 0.4500  
และคูที่ 3. Simple Frame - Transit Foyer โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame มากกวา Transit 
Foyer เทากับ 0.3800 
 
การวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1 ตอ 4 
 

ตารางที่ 28  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของลักษณะเฉพาะพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม1ตอ4 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11.949 4 2.987 9.479 .000 
Within Groups 22.060 70 .315    
Total 34.009 74      

 

สมมุติฐานทางสถิติ Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 5 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 =µ 3 =µ 4 =µ 5 

  H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุมประชากร    
 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนในสวนลักษณะเฉพาะพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ 4  จากตาราง
ที่ 28  พบวา ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ไดคา sig = 0.000  ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05  จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน Hoและยอมรับสมมุติฐาน H1  คือ  มีกลุมที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม  
ดังนั้นสรุปไดวา  ตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ4  มีความสัมพันธกับระดับความ
พึงพอใจของบุคคล  และไดทําการศึกษาตอไปวา  มีกลุมลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในคูใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจที่แตกตางกัน  
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ตารางที่ 29  แสดงการทดสอบกลุมประชากรที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันในแตละลักษณะเฉพาะของ

พื้นที่ในอัตราสวนปดลอม 1ตอ4 (Multiple Comparisons) 
LSD (Dependent Variable: MEAN) 

95% Confidence Interval 
(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

commercial .6133(*) .20499 .004 .2045 1.0222 
office 1.1133(*) .20499 .000 .7045 1.5222 
transit foyer 1.0067(*) .20499 .000 .5978 1.4155 

simple frame 

government .8933(*) .20499 .000 .4845 1.3022 
commercial simple frame -.6133(*) .20499 .004 -1.0222 -.2045 

office .5000(*) .20499 .017 .0912 .9088 
transit foyer .3933 .20499 .059 -.0155 .8022 

  

government .2800 .20499 .176 -.1288 .6888 
office simple frame -1.1133(*) .20499 .000 -1.5222 -.7045 

commercial -.5000(*) .20499 .017 -.9088 -.0912 
transit foyer -.1067 .20499 .604 -.5155 .3022 

  

government -.2200 .20499 .287 -.6288 .1888 
transit foyer simple frame -1.0067(*) .20499 .000 -1.4155 -.5978 

commercial -.3933 .20499 .059 -.8022 .0155 
office .1067 .20499 .604 -.3022 .5155 

  

government -.1133 .20499 .582 -.5222 .2955 
government simple frame -.8933(*) .20499 .000 -1.3022 -.4845 

commercial -.2800 .20499 .176 -.6888 .1288 
office .2200 .20499 .287 -.1888 .6288 

  

transit foyer .1133 .20499 .582 -.2955 .5222 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

 จากตารางที่ 29  ทําการวิเคราะหวามีกลุมตัวอยางใดบางที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจแตกตางกัน  ที่
ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  โดยปรากฏผลวา  มีคูความสัมพันธที่มีคา sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05   และมี
กลุมที่มีคาเฉลี่ยตางกันทั้งหมด 5 คู  ดังนี้คือ  คูที่ 1. Simple Frame – Commercial โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของ Simple Frame มากกวา Commercial เทากับ 0.6133  คูที่ 2. Simple Frame – Office โดยคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ Simple Frame มากกวา Office เทากับ 1.1133  คูที่ 3. Simple Frame - Transit Foyer โดย
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame มากกวา Transit Foyer เทากับ 1.0067  คูที่ 4. Simple Frame – 
Government โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Simple Frame มากกวา Government เทากับ 0.8933   และคูที่ 
5. Commercial – Office โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ Commercial มากกวา Office เทากับ 0.500 
 
สวนที่ 2 การทดสอบชุดทดสอบยอย 
 

การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในชุดทดลองยอย 

 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)ในชุดยอยนี้  เปนการวิเคราะหที่มีการควบคุมตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดที่อาจสงผลตอตัวแปรตามที่ตองการศึกษาหรือตัวแปรความพึงพอใจ  ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะห
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ความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจกับตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่คลาดเคลื่อนได  ตัวแปรอิสระที่ทํา
การควบคุมในชุดยอยคือ  ตัวแปรอัตราสวนการปดลอม, และตัวแปรประโยชนใชสอยและกิจกรรมในพื้นที่  ซึ่งทํา
ใหสามารถศึกษาความสัมพันธของระดับความพึงพอใจกับลักษณะเฉพาะพื้นที่ไดชัดเจนขึ้น  และนําไปชวยเสริม
ในผลของการวิเคราะหที่ไดผานการวิเคราะหมาแลวขางตนใหมีความถูกตอง  และมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

ในสวนนี้ทําการจัดชุดศึกษาเปนชุดยอยๆ  และแตละชุดยอยแยกตามคาอัตราสวนการปดลอม 4 คา  
และประเภทของกลุมประโยชนใชสอยหรือกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 3 ประเภท  ทําใหไดชุดทดสอบยอยที่มี
คุณสมบัติแตกตางกันไปจํานวน 12 ชุดทดสอบ  โดยทําการทดสอบ ANOVA ที่คาความเชื่อม่ัน 95% กับทั้ง 12 
ชุดทดสอบ 

 

ตารางที่ 30  การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ชุดยอยที่ทําการควบคุมตัวแปรอิสระ 
 

คุณสมบัติของภาพ 
ทดสอบชุด
ยอยท่ี รหัสภาพ 

คาเฉลี่ยระดับพึงพอใจ 
อัตราสวนปดลอม 

(H:D) 
(ตัวแปรควบคุม) 

ลักษณะเฉพาะพื้นท่ี กิจกรรมในพ้ืนท่ี 
(ตัวแปรควบคุม) 

ผลการทดสอบ 
ANOVA 

1 S1A      3.73   SIMPLE FRAME 
  C1A      6.37   COMMERCIAL 
  O1A      5.79 1 ตอ 1 OFFICE 
  T1A      6.09   TRANSIT FOYER 
  G1A      5.47   GOVERNMENT 

Non-Activity 

  
  

• 
  
  

2 S1B      4.62   SIMPLE FRAME 
  C1B      6.58   COMMERCIAL 
  O1B      6.10 1 ตอ 1 OFFICE 
  T1B      6.43   TRANSIT FOYER 
  G1B      5.93   GOVERNMENT 

Passers-Through 

  
  

 • 
  
  

3 S1C      4.35   SIMPLE FRAME 
  C1C      6.09   COMMERCIAL 
  O1C      5.34 1 ตอ 1 OFFICE 
  T1C      6.27   TRANSIT FOYER 
  G1C      5.24   GOVERNMENT 

Lingerers 

  
  

 • 
  
  

4 S2A      6.01   SIMPLE FRAME 
  C2A      6.71   COMMERCIAL 
  O2A      6.79 1 ตอ 2 OFFICE 
  T2A      6.71   TRANSIT FOYER 
  G2A      6.74   GOVERNMENT 

Non-Activity 

  
  

 • 
  
  

5 S2B      6.17   SIMPLE FRAME 
  C2B      7.00   COMMERCIAL 
  O2B      6.81 1 ตอ 2 OFFICE 
  T2B      6.93   TRANSIT FOYER 
  G2B      6.59   GOVERNMENT 

Passers-Through 

  
  

 • 
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ตารางที่ 30 (ตอ) 
6 S2C      6.02   SIMPLE FRAME 
  C2C      6.88   COMMERCIAL 
  O2C      6.49 1 ตอ 2 OFFICE 
  T2C      6.57   TRANSIT FOYER 
  G2C      6.36   GOVERNMENT 

Lingerers 

  
  

 • 
  
  

7 S3A      5.71   SIMPLE FRAME 
  C3A      5.39   COMMERCIAL 
  O3A      5.55 1 ตอ 3 OFFICE 
  T3A      5.29   TRANSIT FOYER 
  G3A      5.61   GOVERNMENT 

Non-Activity 

  
  

 ο 
  
  

8 S3B      5.98   SIMPLE FRAME 
  C3B      5.67   COMMERCIAL 
  O3B      5.40 1 ตอ 3 OFFICE 
  T3B      5.50   TRANSIT FOYER 
  G3B      5.73   GOVERNMENT 

Passers-Through 

  
  

 ο 
  
  

9 S3C      5.80   SIMPLE FRAME 
  C3C      5.01   COMMERCIAL 
  O3C      5.19 1 ตอ 3 OFFICE 
  T3C      5.56   TRANSIT FOYER 
  G3C      5.37   GOVERNMENT 

Lingerers 

  
  

 ο 
  
  

10 S4A      5.70   SIMPLE FRAME 
  C4A      4.40   COMMERCIAL 
  O4A      4.33 1 ตอ 4 OFFICE 
  T4A      4.46   TRANSIT FOYER 
  G4A      4.63   GOVERNMENT 

Non-Activity 

  
  

•  
  
  

11 S4B      5.41   SIMPLE FRAME 
  C4B      4.39   COMMERCIAL 
  O4B      4.47 1 ตอ 4 OFFICE 
  T4B      4.42   TRANSIT FOYER 
  G4B      4.80   GOVERNMENT 

Passers-Through 

  
  

 • 
  
  

12 S4C      5.41   SIMPLE FRAME 
  C4C      5.89   COMMERCIAL 
  O4C      4.38 1 ตอ 4 OFFICE 
  T4C      4.62   TRANSIT FOYER 
  G4C      4.41   GOVERNMENT 

Lingerers 

  
  

 • 
  
  

 

•  =  ไดคา sig  ≤  0.05 สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน  H0 : µ1 = µ2=...= µk มีอยางนอย 2 กลุมที่มีคาเฉลี่ยตางกันดังนั้นจึงมี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ο =  ไดคา sig  >  0.05 ไมปฏิเสธสมมุติฐาน H0 : µ1 = µ2=...= µk  คาเฉลี่ยของ k กลุมไมแตกตางกัน 
 

 จากการศึกษาพบวา ในการทดสอบชุดทดสอบยอยทั้งหมด 12 ชุด มีชุดทดสอบจํานวนถึง 9 ชุด  ที่มี
ระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมแตกตางกัน  ซึ่งสามารถสรุปไดวา  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่มีความสัมพันธกับ
ระดับความพึงพอใจของบุคคลที่รับรูตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
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 เมื่อไดนําผลการทดสอบในทั้ง 2 สวน คือ  ชุดทดสอบหลักและชุดทดสอบยอย  มาทําการวิเคราะห
รวมกันแลว   สามารถสรุปผลที่ปรากฏไดอยางชัดเจนวา  ตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิงปดลอมพื้นที่มี
ความสัมพันธอยางมากกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดสัมผัสรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ  
 
4.  การใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห  คือ  การวิเคราะหความแปรปรวนหรือการเปรียบคาเฉล่ียหลายประชากร 
(Analysis of Variance: Anova)  เปนเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิง
กลุม  ในสวนนี้ทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  โดยระดับ
ความพึงพอใจที่ไดจากการทดลองเปนตัวแปรเชิงปริมาณและเปนตัวแปรตาม  สวนตัวแปรอิสระ คือ การใชงาน
และกิจกรรมในพื้นที่และเปนตัวแปรเชิงกลุม  จึงตองการศึกษาวา  รูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง 3 
ประเภทมีความพึงพอใจเฉลี่ยแตกตางกันหรือไม 
 ในการทดสอบสมมุติฐานวาตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ (Uses and Activities in the 
Space) นั้นมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของบุคคล  โดยแนวทางการวิเคราะห  ใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA)  เพื่อทําการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยรวมความพึง
พอใจในแตละกลุมการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  โดยในการวิจัยไดจัดทําชุดภาพที่มีการใชงานและกิจกรรมใน
พื้นที่แยกรูปแบบกิจกรรมออกเปน 3 รูปแบบดวยกัน  คือ  1. ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ (Non-
Activity)  2. เกิดกิจกรรมลักษณะเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)   และ 3. มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมที่
หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers)    

โดยในสวนนี้แบงการทดสอบเปน 2 สวน  คือ  สวนที่ 1 การทดสอบชุดทดสอบหลัก  และสวนที่ 2 การ
ทดสอบชุดทดสอบยอย 
 

สวนที่ 1 การทดสอบชุดทดสอบหลัก   
 การวิเคราะหความแปรปรวนในสวนการทดสอบชุดทดสอบหลักนี้  จะทําการวิเคราะหการใชงานและ
กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ทั้ง 3 รูปแบบ  แยกตามแตละอัตราสวนการปดลอมทั้ง 4 คา  คือ  1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3 และ 
1ตอ4  ทั้งนี้  เพื่อเปนการควบคุมตัวแปรอัตราสวนปดลอม  ที่อาจสงผลหรือมีอิทธิพลรวมกับตัวแปรที่ตองการ
ศึกษา  ซึ่งอาจจะทําใหการวิเคราะหความสัมพันธนั้นคลาดเคลื่อนได  ดังนั้นจึงมีการทดสอบวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) ทั้งส้ิน  4  ชุดทดสอบหลัก  แยกตามอัตราสวนปดลอมทั้ง 4 คา 
สามารถตั้งสมมุติฐานทางสถิติสําหรับการทดสอบไดดังนี้  คือ 

Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 =µ 3  
 H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม   
โดยกําหนดให µ 1 =  คาเฉล่ียความพึงพอใจในกลุมไมมีคนและไมมีกิจกรรมภายในพื้นที่ 
  µ 2 =  คาเฉล่ียความพึงพอใจในกลุมมีคนและมีกิจกรรมในลักษณะเดินผานพื้นที่   
  µ 3 =  คาเฉล่ียความพึงพอใจในมีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ 
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 ซึ่งจะยอมรับสมมุติฐาน Ho เม่ือคา sig มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  และจะปฏิเสธสมมุติฐาน 

Ho และยอมรับ H1  เม่ือคา sig  นอยกวาหรือเทากับระดับนัยสําคัญ 0.05  ที่คาความเชื่อม่ัน 95% 
 
การวิเคราะหความแปรปรวนของการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 1 
ตารางที่ 31  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวนการ

ปดลอม1 ตอ 1 

MEAN  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.509 2 1.754 2.267 .111 
Within Groups 55.728 72 .774    
Total 59.237 74      

 
การวิเคราะหความแปรปรวนของการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 2 
ตารางที่ 32  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวนการ

ปดลอม1ตอ2 

MEAN  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .698 2 .349 1.984 .145 
Within Groups 12.661 72 .176    
Total 13.359 74      

 
การวิเคราะหความแปรปรวนของการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 3 
ตารางที่ 33  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวนการ

ปดลอม1ตอ3 

MEAN  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .913 2 .457 2.389 .099 
Within Groups 13.764 72 .191    
Total 14.677 74      

 
การวิเคราะหความแปรปรวนของการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอม 1 ตอ 4 
ตารางที่ 34  การวิเคราะหความแปรปรวน  (ANOVA) ของรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในอัตราสวน

การปดลอม1ตอ4 

MEAN  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .968 2 .484 1.055 .353 
Within Groups 33.040 72 .459    
Total 34.009 74      
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 เนื่องจากในการทดสอบทั้ง 4 ชุดทดสอบนั้นไดผลการทดสอบไปในแนวทางเดียวกันจึงทําการอธิบาย
สรุปรวมไวในสวนเดียวกัน  โดยมีสมมุติฐานในการทดสอบ  ดังนี้คือ  

Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 =µ 3  
 H1 :  ความพึงพอใจเฉลี่ยแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม   

จากการวิเคราะหความแปรปรวนในสวนการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในทั้ง 4 ชุดทดสอบหลัก หรือ 4 
อัตราสวนการปดลอม  ในตารางที่ 31, 32, 33  และ 34   พบวา ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ไมมีชุดการทดลองใด
เลยที่มีคา sig นอยกวาระดับคานัยสําคัญที่ 0.05  จึงยอมรับสมมุติฐาน Hoนั่นคือ   

Ho :  ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุมไมตางกัน  หรือ  µ 1 = µ 2 =µ 3 

ดังนั้นจากผลการวิเคราะหในสวนนี้  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมรูปแบบการใชงานและกิจกรรมใน
พื้นที่ทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกันทําใหสรุปไดวา  ตัวแปรรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ไมมีความสัมพันธ
กับระดับความพึงพอใจ 

 
สวนที่ 2 การทดสอบชุดทดสอบยอย  

การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)ของรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ในชุดทดลองยอย 
 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)ในชุดทดสอบยอยนี้  เปนการวิเคราะหที่มีการควบคุมตัวแปร
อิสระ  ทั้งหมดที่อาจสงผลหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรตามที่ตองการศึกษาหรือตัวแปรความพึงพอใจ   ซึ่งตัวแปร
อิสระ 2 ตัวที่ทําการควบคุมในชุดยอย  คือ  อัตราสวนการปดลอมและลักษณะเฉพาะของพื้นที่  ซึ่งทําใหสามารถ
ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจกับรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ไดชัดเจนขึ้น  และ 
สามารถนําไปชวยเสริม  หรือเปรียบเทียบกับผลของการวิเคราะหในการทดสอบหลักที่ไดผานการวิเคราะหมาแลว
ขางตน  เพื่อผลการวิเคราะหที่ถูกตอง  มีความหนักแนน  และนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

โดยทําการจัดชุดศึกษาเปนชุดๆ จํานวน 20 ชุด  แยกชุดทดลองยอยตามคาอัตราสวนการปดลอม 4 คา  
และประเภทของกลุมลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 5 ลักษณะ  โดยทําการทดสอบ ANOVA ที่คาความเชื่อม่ัน 95% 
กับทั้ง 20 ชุดทดสอบ 
 

ตารางที่ 35  การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ชุดทดลองยอยที่มีการควบคุมตัวแปรอิสระ 
 

คุณสมบัติของภาพ 
ทดสอบชุด
ยอยท่ี รหัสภาพ คาเฉลี่ยระดับพึงพอใจ

รวม 

อัตราสวนปดลอม 
(H:D) 

(ตัวแปรควบคุม) 

ลักษณะเฉพาะพื้นท่ี 
(ตัวแปรควบคุม) กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

ผลการทดสอบ 
ANOVA 

1 S1A 3.73     Non-Activity 
  S1B 4.62 1 ตอ 1 SIMPLE FRAME Passers-Through 
  S1C 4.35     Lingerers 

  

 • 
  

2 C1A 6.37     Non-Activity   
  C1B 6.58 1 ตอ 1 COMMERCIAL Passers-Through  ο 
  C1C 6.09     Lingerers   
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ตารางที่ 35 (ตอ) 
3 O1A  5.79     Non-Activity 
  O1B 6.10 1 ตอ 1 OFFICE Passers-Through 
  O1C 5.34     Lingerers 

  

 • 
  

4 T1A 6.09     Non-Activity 
  T1B 6.43 1 ตอ 1 TRANSIT FOYER Passers-Through 
  T1C 6.27     Lingerers 

  

 ο 
  

5 G1A 5.47     Non-Activity 
  G1B 5.93 1 ตอ 1 GOVERNMENT Passers-Through 
  G1C 5.24     Lingerers 

  

 • 
  

6 S2A 6.01     Non-Activity 
  S2B  6.17 1 ตอ 2 SIMPLE FRAME Passers-Through 
  S2C 6.02     Lingerers 

  

 ο 
  

7 C2A 6.71     Non-Activity 
  C2B 7.00 1 ตอ 2 COMMERCIAL Passers-Through 
  C2C  6.88     Lingerers 

  

 ο 
  

8 O2A 6.79     Non-Activity 
  O2B   6.81 1 ตอ 2 OFFICE Passers-Through 
  O2C 6.49     Lingerers 

  

 ο 
  

9 T2A 6.71     Non-Activities 
  T2B 6.93 1 ตอ 2 TRANSIT FOYER Passers-Through 
  T2C 6.57     Lingerers 

  

 ο 
  

10 G2A 6.74     Non-Activity 
  G2B 6.59 1 ตอ 2 GOVERNMENT Passers-Through 
  G2C 6.36     Lingerers 

  

 ο 
  

11 S3A 5.71     Non-Activities 
  S3B 5.98 1 ตอ 3 SIMPLE FRAME Passers-Through 
  S3C 5.80     Lingerers 

  

 ο 
  

12 C3A 5.39     Non-Activity 
  C3B 5.67 1 ตอ 3 COMMERCIAL Passers-Through 
  C3C 5.01     Lingerers 

  

 ο 
  

13 O3A 5.55     Non-Activity 
  O3B 5.40 1 ตอ 3 OFFICE Passers-Through 
  O3C 5.19     Lingerers 

  

 ο 
  

14 T3A 5.29     Non-Activity 
  T3B 5.50 1 ตอ 3 TRANSIT FOYER Passers-Through 
  T3C 5.56     Lingerers 

  

 ο 
  

15 G3A 5.61     Non-Activity 
  G3B 5.73 1 ตอ 3 GOVERNMENT Passers-Through 
  G3C 5.37     Lingerers 

  

 ο 
  

16 S4A 5.70     Non-Activity 
  S4B 5.41 1 ตอ 4 SIMPLE FRAME Passers-Through 
  S4C 5.41     Lingerers 

  

 ο 
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ตารางที่ 35 (ตอ) 
17 C4A 4.40     Non-Activity 
  C4B 4.39 1 ตอ 4 COMMERCIAL Passers-Through 
  C4C 5.89     Lingerers 

  

 • 
  

18 O4A 4.33     Non-Activity 
  O4B   4.47 1 ตอ 4 OFFICE Passers-Through 
  O4C 4.38     Lingerers 

  

 ο 
  

19 T4A 4.46     Non-Activity 
  T4B 4.42 1 ตอ 4 TRANSIT FOYER Passers-Through 
  T4C 4.62     Lingerers 

  

 ο 
  

20 G4A  4.63     Non-Activity 
  G4B 4.80 1 ตอ 4 GOVERNMENT Passers-Through 
  G4C 4.41     Lingerers 

  

ο  
  

 

• =  ไดคา sig  ≤  0.05 สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 : µ1 = µ2=...= µk  มีอยางนอย 2 กลุมที่มีคาเฉลี่ยตางกัน
ดังนั้นจึงมีความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ο =  ไดคา sig  >  0.05 ไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 : µ1 = µ2=...= µk คาเฉลี่ยของ k กลุมไมแตกตางกัน 
จากการศึกษาพบวา  มีชุดทดสอบยอยเพียง 4 ชุดยอยจากทั้งหมด 20 ชุดเทานั้น  ที่มีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรวมแตกตางกัน  ซึ่งสามารถสรุปไดวา  รูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่มีความสัมพันธในระดับต่ํา
กับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่รับรูตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดบัตางๆ   
 เมื่อไดนําผลการทดสอบในทั้ง 2 สวน  คือ  ชุดทดสอบหลักและชุดทดสอบยอย  มาทําการวิเคราะห
รวมกันแลว  แมวาในสวนการทดสอบหลักจะไดผลการทดสอบวาตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ไมมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ  แตเมื่อไดทําการทดสอบในชุดการทดสอบยอยกลับปรากฏวา  มีการ
ทดสอบ 4 ชุดทดสอบที่มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปร  ดังนั้นตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่มี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ  อาจสรุปไดอยางหนึ่งวา  ตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่มี
ความสัมพันธในระดับที่คอนขางต่ํา  กับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดสัมผัสรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปด
ลอมนั้นๆ   
 
สวนที่ 2  การทดสอบอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระดานกายภาพ 
 

การทดสอบอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระดานกายภาพของสภาพแวดลอมที่มีตอความพึงพอใจ 

เม่ือไดทําการวิเคราะหความสัมพันธแบบแยกพิจารณาเปนคูความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามอยางละหนึ่งตัว  และไดทราบถึงรูปแบบความสัมพันธของแตละตัวแปรแลว  ส่ิงหนึ่งที่จะลืมไมไดคือเมื่อ
มีตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัวที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม  นอกจากที่แตละตัวแปรอิสระนั้นอาจจะมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามแลว  ยังเปนไปไดอีกวาตัวแปรอิสระเหลานั้นอาจจะมีอิทธิพลรวมกันที่สงผลตอตัว
แปรตาม  ดังนั้นการวิเคราะหอิทธิพลรวมของตัวแปรจึงมีความสําคัญในการทดสอบสมมุติฐานของวิจัยนี้ 

ในสวนของการวิเคราะหอิทธิพลรวมของทั้ง 3 ตัวแปรอิสระ  โดยตัวแปรทั้งสามเปนตัวแปรในดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  คือ  อัตราสวนการปดลอม  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  
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และ  รูปแบบการใชสอยและกิจกรรมในพื้นที่  ซึ่งจะวิ เคราะหหาอิทธิพลรวมกันของตัวแปรอิสระดาน
สภาพแวดลอมกายภาพทั้ง 3 ตัวแปรที่มีตอระดับความพึงพอใจของบุคคล  โดยแนวทางการวิเคราะหทางสถิติ
เลือกใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทางหรือแบบมีหลายปจจัย (Multiple - Factors  ANOVA)  
เปนการวิเคราะหความแปรปรวนในกรณีที่ตองพิจารณามากกวา 1 ตัวแปรหรือปจจัย  ที่ทําใหระดับความพึง
พอใจของบุคคลตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะแตกตางกันหรือไม  โดยในการวิจัยนี้ไดตั้งสมมุติฐานวา  อัตราสวนการ
ปดลอม, ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชสอยและกิจกรรมในพื้นที่  มีความสัมพันธหรือมีอิทธิพล
เดี่ยวและรวมตอระดบัความพึงพอใจของบุคคลที่ไดสัมผัสรับรูกับพื้นที่สาธารณะนั้นๆ 

ตารางที่ 36  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย (Multiple - Factors  ANOVA)   
Dependent Variable: MEAN       Tests of Between-Subjects Effects 

Source 
Type III Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Noncent. 

Parameter 
Observed 
Power(a) 

Corrected Model 204.027(b) 59 3.458 20.405 .000 1203.908 1.000 
Intercept 9501.190 1 9501.190 56063.863 .000 56063.863 1.000 
1.  RATIO 123.419 3 41.140 242.753 .000 728.258 1.000 
2.  CHARAC 7.477 4 1.869 11.029 .000 44.117 1.000 
3.  GROUP 2.125 2 1.062 6.269 .002 12.538 .893 
4.  RATIO * CHARAC 55.726 12 4.644 27.402 .000 328.825 1.000 
5.  RATIO * GROUP 3.964 6 .661 3.898 .001 23.388 .967 
6.  CHARAC * GROUP 2.666 8 .333 1.966 .051 15.729 .807 
7.  RATIO * CHARAC * 

GROUP 
8.652 24 .360 2.127 .002 51.052 .996 

Error 40.673 240 .169        
Total 9745.890 300          
Corrected Total 244.700 299          

a  Computed using alpha = .05 
b  R Squared = .834 (Adjusted R Squared = .793) 

จากตารางที่ 36 สามารถแปลความและอธิบายผลลัพทเรียงลําดับตามตัวแปรดังนี้คือ 
1. ตัวแปร Ratio  หรือตัวแปรอัตราสวนปดลอม  หมายถึง  อิทธิพลของอัตราสวนการปดลอม ที่มีตอ

ระดับคาความพึงพอใจ 
2. ตัวแปร Charac  หรือตัวแปรลักษณะเฉพาะพื้นที่  หมายถึง  อิทธิพลของลักษณะเฉพาะของพื้นที่  

ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
3. ตัวแปร Group  หรือตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  หมายถึง  อิทธิพลของรูปแบบการใช

และกิจกรรมในพื้นที่  ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
4. ตัวแปร RATIO * CHARAC  หมายถึง  การวิเคราะหอิทธิพลรวมของอัตราสวนการปดลอมและ

ลักษณะเฉพาะพื้นที่ ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
5. ตัวแปร RATIO * GROUP  หมายถึง  การวิเคราะหอิทธิพลรวมของอัตราสวนการปดลอมและ

รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
6. ตัวแปร CHARAC * GROUP  หมายถึง  การวิเคราะหอิทธิพลรวมของลักษณะเฉพาะพื้นที่และ
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รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 

7. ตัวแปร RATIO * CHARAC * GROUP  หมายถึง  การวิเคราะหอิทธิพลรวมของอัตราสวนการปด
ลอม, ลักษณะเฉพาะพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 

 

 อธิบายผลการวิเคราะหความแปรปรวนหลายปจจัย (Multiple-Factors Anova) 
 จากตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย (Multiple - Factors  ANOVA) 
สามารถอธิบายผลของการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยเดี่ยวและปจจัยรวมที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ  
ตามความเปนไปไดในการเกิดความสัมพันธได 7 การทดสอบ  ดังนี้คือ 

1. การทดสอบอิทธิพลของอัตราสวนการปดลอมที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
  สามารถตั้งสมมุติฐานทางสถิติไดวา  

HO =  อัตราสวนการปดลอมไมมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ  หรือระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ทุกอัตราสวนไมตางกัน 

H1 =  อัตราสวนการปดลอมมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ  หรือทําใหระดับความพึงพอใจตางกัน 

 สําหรับตัวแปร RATIO หรือตัวแปรอัตราสวนการปดลอมของพื้นที่  จากตารางที่ 36 สามารถอธิบายผล
การทดสอบไดวา  ในการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย  ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ไดคา sig 
เทากับ 0.00   ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05   จึงสามารถปฏิเสธ Hoได  นั่นคือ  ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน
อยางนอย 2 กลุม  สามารถกลาวไดวา  อัตราสวนการปดลอมมีอิทธิพลตอระดับคาความพึงพอใจ  ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงอัตราสวนการปดลอมในภาพจําลองหรือในพื้นที่จริง  จะทําใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคคลที่ไดรับรูภาพหรือพื้นที่นั้นๆ แตกตางกัน  โดยการรับรูของบุคคลในการวิจัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะการรับรู
ทางสายตาและการมองเห็น 
ตารางที่ 37  แสดงการทดสอบวากลุมประชากรใดที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกนั แยกตามอัตราสวนปดลอม  

LSD (Dependent Variable: MEAN)           Multiple Comparisons 

95% Confidence Interval 
(I) enclosed ratio (J) enclosed ratio Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
อัตราสวน1ตอ1 อัตราสวน1ตอ2 

อัตราสวน1ตอ3 
อัตราสวน1ตอ4 

-.9587(*) 
.1093 

.8453(*) 

.06723 

.06723 

.06723 

.000 

.105 

.000 

-1.0911 
-.0231 
.7129 

-.8262 
.2418 
.9778 

อัตราสวน1ตอ2 
  

อัตราสวน1ตอ1 
อัตราสวน1ตอ3 
อัตราสวน1ตอ4 

.9587(*) 
1.0680(*) 
1.8040(*) 

.06723 

.06723 

.06723 

.000 

.000 

.000 

.8262 

.9356 
1.6716 

1.0911 
1.2004 
1.9364 

อัตราสวน1ตอ3 อัตราสวน1ตอ1 
อัตราสวน1ตอ2 
อัตราสวน1ตอ4 

-.1093 
-1.0680(*) 

.7360(*) 

.06723 

.06723 

.06723 

.105 

.000 

.000 

-.2418 
-1.2004 

.6036 

.0231 
-.9356 
.8684 

อัตราสวน1ตอ4 
  

อัตราสวน1ตอ1 
อัตราสวน1ตอ2 
อัตราสวน1ตอ3 

-.8453(*) 
-1.8040(*) 

-.7360(*) 

.06723 

.06723 

.06723 

.000 

.000 

.000 

-.9778 
-1.9364 

-.8684 

-.7129 
-1.6716 

-.6036 
Based on observed means.       
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  *  The mean difference is significant at the .05 level. 
 จากตารางที่ 37  ทําการวิเคราะหวามีกลุมอัตราสวนการปดลอมใดบาง  ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
แตกตางกัน  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  โดยปรากฏผลวา  มีคูความสัมพันธที่มีคา sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 
0.05  และมีคูที่มีคาเฉลี่ยแตกตางกันทั้งหมด 5 คู  ดังนี้คือ  คูที่ 1. กลุมอัตราสวน 1ตอ1 กับ อัตราสวน 1ตอ2 
(sig=0.00)  คูที่ 2. กลุมอัตราสวน 1ตอ1 กับ กลุมอัตราสวน 1ตอ4 (sig=0.00)  คูที่ 3. กลุมอัตราสวน 1ตอ2 กับ 
กลุมอัตราสวน 1ตอ3 (sig=0.00)  คูที่ 4. กลุมอัตราสวน 1ตอ2 กับ กลุมอัตราสวน 1ตอ4 (sig=0.00)  และคูที่ 5.  
กลุมอัตราสวน 1ตอ3 กับ กลุมอัตราสวน 1ตอ4 (sig=0.00) 

 ดังนั้นจากการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะหคูที่มีคาเฉลี่ยแตกตาง  สามารถสรุปไดวา  ตัวแปร
อัตราสวนการปดลอมนั้นมีอิทธิพลหรือความสัมพันธอยางสูงกับระดับคาความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดรับรูพื้นที่
สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ 
 

2.  การทดสอบอิทธิพลของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย  ซึ่งในสวนของตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่  
สามารถอธิบายการทดสอบความสัมพันธที่มีตอระดับความพึงพอใจไดดังนี้  คือ 
สมมุติฐานทางสถิติ  

HO =  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไมมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ  หรือระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ทุกลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไมตางกัน 

H1 =  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่มีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ  หรือทําใหระดับความพึงพอใจ
ตางกัน 

หรือ HO =  µ 1 = µ 2 =µ 3  = µ 4 =µ 5 

H1 =  µ i = µ j   อยางนอย 1 คู i ≠ j ; I, j = Simple Frame, Commercial, Office, Transit Foyer 
และ Government 

 
 จากตารางที่ 36  ในชองตัวแปร CHARAC หรือตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่  สามารถอธิบายการ
วิเคราะห  ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  จะปฏิเสธสมมุติฐาน Ho เม่ือ sig < 0.05  โดยในการทดสอบไดคา sig = 0.00   

ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05  จึงสามารถปฏิเสธ Hoได  จึงยอมรับสมมุติฐาน H1  คือ  มีกลุมที่มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม  สามารถกลาวไดวา  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่มีอิทธิพลตอระดับคา
ความพึงพอใจ  นั่นคือ  การเปลี่ยนลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือลักษณะสิ่งปดลอมในภาพจําลองพื้นที่  จะทําให
ระดับคาความพงึพอใจเฉลี่ยของบุคคลที่รับรูภาพแตกตางกัน 
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ตารางที่ 38  แสดงการทดสอบวากลุมใดที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันแยกตามลักษณะเฉพาะพื้นที่   
LSD (Dependent Variable: MEAN)  Multiple Comparisons 

95% Confidence Interval (I) 
characteristics 

(J) 
characteristics Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
commercial -.4558(*) .07516 .000 -.6039 -.3078 
office -.1442 .07516 .056 -.2922 .0039 
transit foyer -.3283(*) .07516 .000 -.4764 -.1803 

simple frame 

government -.1642(*) .07516 .030 -.3122 -.0161 
commercial simple frame .4558(*) .07516 .000 .3078 .6039 

office .3117(*) .07516 .000 .1636 .4597 
transit foyer .1275 .07516 .091 -.0206 .2756 

  

government .2917(*) .07516 .000 .1436 .4397 
office simple frame .1442 .07516 .056 -.0039 .2922 

commercial -.3117(*) .07516 .000 -.4597 -.1636 
transit foyer -.1842(*) .07516 .015 -.3322 -.0361 

  

government -.0200 .07516 .790 -.1681 .1281 
transit foyer simple frame .3283(*) .07516 .000 .1803 .4764 

commercial -.1275 .07516 .091 -.2756 .0206 
office .1842(*) .07516 .015 .0361 .3322 

  

government .1642(*) .07516 .030 .0161 .3122 
government simple frame .1642(*) .07516 .030 .0161 .3122 

commercial -.2917(*) .07516 .000 -.4397 -.1436 
office .0200 .07516 .790 -.1281 .1681 

  

transit foyer -.1642(*) .07516 .030 -.3122 -.0161 
Based on observed means. 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 จากตารางที่ 38  ทําการวิเคราะหวามีกลุมลักษณะเฉพาะของพื้นที่ใดบาง  ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
แตกตางกัน  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  โดยปรากฏผลวา  มีคูความสัมพันธที่มีคา sig < 0.05   ทั้งนี้มีกลุมที่มี
คาเฉลี่ยตางกันทั้งหมดมากถึง 7 คู  ดังนี้คือ  คูที่ 1. ลักษณะ Simple Frame-Commercial  คูที่2. ลักษณะ 
Simple Frame–Transit Foyer  คูที่ 3. ลักษณะ Simple Frame–Government   คูที่ 4. ลักษณะ Commercial–
Office  คูที่ 5. ลักษณะ Commercial–Government  คูที่6. Office–Transit Foyer  และคูที่ 7. ลักษณะ Transit 
Foyer-Government 
 ดังนั้นจากการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะหคูที่มีคาเฉลี่ยแตกตาง  สามารถสรุปไดวา  ตัวแปร
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  ซึ่งแสดงออกในลักษณะของรูปแบบอาคารและสิ่งปดลอมนั้น  มีอิทธิพลหรือ
ความสัมพันธอยางสูงกับระดับคาความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ 
 

3.  การทดสอบอิทธิพลของรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ที่มีตอระดับคาความพึง
พอใจ 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย  ในสวนของตัวแปรรูปแบบการใชงานและกิจกรรมใน
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พื้นที่  สามารถอธิบายการทดสอบความสัมพันธที่มีตอระดับความพึงพอใจไดดังนี้   
สมมุติฐานทางสถิติของการทดสอบนี้  คือ  

HO =  รูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไมมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ  หรือระดับความพึงพอใจ
เฉล่ียของทุกอัตราสวนไมตางกัน 

H1 =  รูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่มีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ  หรือทําใหระดับความพึง
พอใจตางกัน 

หรือ HO =  µ 1 = µ 2 =µ 3   

H1 =  µ i = µ j   อยางนอย 1 คู i ≠ j ; i , j = Non-Activity,  Passers-Through,  Lingerers 

 จากตารางที่ 36 ในตัวแปร GROUP ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  จะปฏิเสธสมมุติฐาน Ho เม่ือ sig<0.05   

จากการทดสอบไดคา sig = 0.002  ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05   จึงปฏิเสธสมมุติฐาน Ho และยอมรับ 

H1นั่นคือ  มีกลุมที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกันอยางนอย 2 กลุม  และสามารถกลาวไดวา  รูปแบบการใช
งานและกิจกรรมในพื้นที่มีอิทธิพลตอระดับคาความพึงพอใจ  นั่นคือ  การเปลี่ยนรูปแบบการใชงานและกิจกรรม
ในพื้นที่ของภาพจําลองพื้นที่  จะทําใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคคลที่รับรูตอภาพนั้นแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 39  แสดงการทดสอบวากลุมประชากรใดที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน แยกตามรูปแบบการใช
งานและกิจกรรมในพื้นที่ 

LSD (Dependent Variable: MEAN)                       Multiple Comparisons 

95% Confidence Interval 

(I) activity (J) activity 

Mean 
Difference 

(I-J)  Std. Error  Sig. Lower Bound Upper Bound 

Non-Activity   Passers-Through   -.1725(*) .05822 0.003 -.2872 -.0578 
  Lingerers .0115 .05822 0.844 -.1032 .1262 
Passers-Through   Non-Activity   .1725(*) .05822 0.003 .0578 .2872 
  Lingerers .1840(*) .05822 0.002 .0693 .2987 
Lingerers Non-Activity   -.0115 .05822 0.844 -.1262 .1032 
  Passers-Through   -.1840(*) .05822 0.002 -.2987 -.0693 

Based on observed means. 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
Non-Activity  =  ไมมีคนและไมมีกิจกรรมในพื้นที ่ Passers-Through  =  มีคนและมีกิจกรรมประเภทเดินผานพื้นที ่
Lingerers  =  มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมใชสอยหลากหลายในพื้นที ่
 

 จากตารางที่ 39 ทําการวิเคราะหวามีกลุมรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ใดบาง  ที่มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจแตกตางกัน  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  โดยปรากฏผลวา  มีคูความสัมพันธที่มีคา sig < 0.05   
ทั้งนี้มีกลุมที่มีคาเฉลี่ยตางกันทั้งหมด 2 คู  ดังนี้คือ  คูที่1. กลุมไมมีคนและไมมีกิจกรรมในพื้นที่ กับกลุมมีคนและ
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มีกิจกรรมประเภทเดินผานในพื้นที่  และคูที่ 2. กลุมที่มีคนและมีกิจกรรมประเภทเดินผานในพื้นที่  กับกลุมมีคน
และมีการใชหลากหลายภายในพื้นที่ 
 ดังนั้นจากการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะหคูทีมีคาเฉลี่ยแตกตาง  สามารถสรุปไดวา  ตัวแปร
ดานกายภาพ  การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ซึ่งแสดงออกในลักษณะของคนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่มีอิทธิพลหรือความสัมพันธกับระดับคาความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอม
นั้นๆ 
 
 

4.  การทดสอบอิทธิพลรวมของอัตราสวนการปดลอมและลักษณะเฉพาะพื้นที่ที่มีตอระดับคา
ความพึงพอใจ 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย  ในสวนของตัวแปรอัตราสวนการปดลอมและ
ลักษณะเฉพาะพื้นที่  สามารถอธิบายการทดสอบความสัมพันธหรืออิทธิพลรวมที่มีตอระดับความพึงพอใจไดดังนี้   
 สมมุติฐานทางสถิติ  

HO =  อัตราสวนการปดลอมและลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไมมีอิทธิพลรวมกับระดับความพึงพอใจ 

H1 =  อัตราสวนการปดลอมและลักษณะเฉพาะของพื้นที่มีอิทธิพลรวมกับระดับความพึงพอใจ 
 จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัยในสวนของ  RATIO*CHARAC  ที่คาความเชื่อม่ัน 
95%  จะปฏิเสธสมมุติฐาน Ho เมื่อ sig < 0.05   จากการทดสอบไดคา sig = 0.00   ซึ่งนอยกวาระดับคา

นัยสําคัญ 0.05   จึงปฏิเสธ Ho  และยอมรับ H1 สามารถสรุปผลการทดสอบไดวา อัตราสวนการปดลอมและ
ลักษณะเฉพาะพื้นที่มีความสัมพันธหรืออิทธิพลรวมตอระดับคาความพึงพอใจ  นั่นคือ  การเปลี่ยนแปลง
อัตราสวนการปดลอมและลักษณะเฉพาะพื้นที่ของภาพจําลอง  จะทําใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคคลที่
รับรูตอภาพนั้นแตกตางกัน 
 จากตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย (Multiple - Factors  ANOVA)  
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดวา  ตัวแปรอิสระดานกายภาพทั้ง  2  คือ  อัตราสวนการปดลอมและ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  มีอิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปด
ลอมนั้นๆ 
 

5.  การทดสอบอิทธิพลรวมของอัตราสวนการปดลอมและรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่
เกิดในพ้ืนที่ทีม่ีตอระดับคาความพึงพอใจ 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย  ในสวนของตัวแปรอัตราสวนการปดลอมและรูปแบบ
การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  สามารถอธิบายการทดสอบความสัมพันธหรืออิทธิพลรวมที่มีตอระดับ
ความพึงพอใจไดดังนี้   
สมมุติฐานทางสถิติ  

HO =  อัตราสวนการปดลอม  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ไมมีอิทธิพลรวมกับ
ระดับความพึงพอใจ 
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H1 =  อัตราสวนการปดลอม  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  มีอิทธิพลรวมกับระดับ
ความพึงพอใจ 

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัยในสวน  RATIO*GROUP  หรืออิทธิพลรวมของ
อัตราสวนการปดลอมและรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ปรากฏวา  ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  จะ
ปฏิเสธสมมุติฐาน Ho เม่ือ sig < 0.05   โดยในการทดสอบไดคา sig = 0.01  ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05   

จึงปฏิเสธ Ho  และยอมรับ H1  ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบไดวา  อัตราสวนการปดลอม  และรูปแบบการใช
งานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  มีความสัมพันธหรืออิทธิพลรวมตอระดับคาความพึงพอใจ  นั่นคือ  การ
เปล่ียนแปลงอัตราสวนการปดลอม  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ภายในภาพจําลอง  จะทํา
ใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคคลที่รับรูตอภาพนั้นแตกตางกัน 
 จากตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย (Multiple - Factors  ANOVA) สามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดวา  ตัวแปรอิสระดานกายภาพทั้ง  2  คือ  อัตราสวนการปดลอมและรูปแบบการ
ใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  มีอิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะที่มี
การปดลอมนั้นๆ 
 

6.  การทดสอบอิทธิพลรวมของลักษณะเฉพาะพื้นที่และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิด
ในพื้นที่ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย  ในสวนของตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่และ
รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  สามารถอธิบายการทดสอบความสัมพันธหรืออิทธิพลรวมที่มีตอ
ระดับความพึงพอใจไดดังนี้   
สมมุติฐานทางสถิติ  

HO =  ลักษณะเฉพาะพื้นที่และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ไมมีอิทธิพลรวมกับระดับ
ความพึงพอใจ 

H1 =  ลักษณะเฉพาะพื้นที่และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  มีอิทธิพลรวมกับระดับ
ความพึงพอใจ 

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัยในสวน  CHARAC*GROUP  หรืออิทธิพลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ปรากฏวา  ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  ใน
การทดสอบจะปฏิเสธสมมุติฐาน Ho เม่ือ sig < 0.05  โดยจากการทดสอบไดคา sig = 0.051  ซึ่งมีคามากกวา

ระดับคานัยสําคัญ 0.05   จึงยอมรับ Ho ที่ตั้งวา  ลักษณะเฉพาะพื้นที่และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดใน
พื้นที่ไมมีอิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจ 
 ดังนั้นจากตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย (Multiple - Factors ANOVA) 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดวา  ตัวแปรอิสระดานกายภาพทั้ง  2  คือ  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และ
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รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ไมมีอิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดรับรู
พื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ 
 

7.  การทดสอบอิทธิพลรวมของอัตราสวนการปดลอม, ลักษณะเฉพาะพื้นที่  และรูปแบบการ
ใชงานและกิจกรรมที่เกดิในพื้นที่ที่มีตอระดับคาความพึงพอใจ 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย  ในสวนของตัวแปรอัตราสวนปดลอม, ลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  สามารถอธิบายการทดสอบความสัมพันธหรืออิทธิพล
รวมของทั้ง 3 ตัวแปรที่มีตอระดับความพึงพอใจไดดังนี้  โดยตั้งสมมุติฐานทางสถิติไดวา  

HO =  อัตราสวนการปดลอม, ลักษณะเฉพาะพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  
ไมมีอิทธิพลรวมกับระดับความพึงพอใจ 

H1 =  อัตราสวนการปดลอม, ลักษณะเฉพาะพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  
มีอิทธิพลรวมกับระดับความพึงพอใจ 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัยในสวน  RATIO*CHARAC*GROUP  หรืออิทธิพล
รวมของตัวแปรทั้ง 3 ตัว  คือ  อัตราสวนปดลอม, ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่
เกิดในพื้นที่  ปรากฏผลวา  ที่คาความเชื่อม่ัน 95%  จะปฏิเสธสมมุติฐานเมื่อ sig < 0.05  โดยจากการทดสอบได
คา sig = 0.002  ซึ่งนอยกวาระดับคานัยสําคัญ 0.05  จึงปฏิเสธ Ho  และยอมรับ H1  จึงสามารถสรุปผลการ
ทดสอบไดวา  อัตราสวนการปดลอม, ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่
มีความสัมพันธรวมตอระดับคาความพึงพอใจ  นั่นคือ  อัตราสวนการปดลอม, ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และ
รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ซึ่งถูกกําหนดในภายในภาพจําลอง  จะทําใหระดับคาความพึง
พอใจเฉลี่ยของบุคคลที่รับรูตอภาพนั้นแตกตางกัน 
 ดังนั้นจากตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายปจจัย (Multiple - Factors  ANOVA) 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดวา  ตัวแปรอิสระดานกายภาพทั้ง  3  คือ  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และ
รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  มีอิทธิพลรวมตอระดับความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดรับรูพื้นที่
สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ 
 

การประมาณคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในแตละภาพ 
 ในสวนนี้เปนการแสดงคาความพึงพอใจเฉลี่ยและหาคาประมาณแบบชวงของระดับความพึงพอใจใน
แตละภาพจําลอง  แยกประเภทตามตัวแปรอิสระดานกายภาพของพื้นที่ทั้ง 3 ตัวแปร  คือ 

1. อัตราสวนการปดลอมของพื้นที่  ตามอัตราสวน 4 คา  คือ 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3  และ1ตอ4 
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่   5 ลักษณะของพื้นที่หรือลักษณะเฉพาะของสิ่งปดลอมพื้นที่  คือ  

ลักษณะ Simple Frame, Commercial, Office, Transit Foyer  และ Government 
3. รูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ 3 รูปแบบ  คือ  1. ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ 

(Non-Activity)  2. เกิดกิจกรรมลักษณะเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)  และ 3. มีการใชเวลาและเกิด
กิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ (Lingerers)    
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โดยการวิเคราะหระดับพึงพอใจเฉลี่ยในสวนนี้  จะทําใหทราบถึง  ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในแตละ
ภาพ  รวมทั้งหมด  60 ภาพ  ตามที่แสดงใหเห็นในตารางที่ 40 จะแสดงผลระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในแตละ
ภาพ  แยกตามแตละกลุมกิจกรรม  และลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และแสดงการประมาณระดับความพึงพอใจ
เฉล่ียแบบชวงในแตละภาพจําลองแยกตามกลุมกิจกรรม  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และอัตราสวนการปดลอม  ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95%  โดยสามารถดูไดในชอง Lower Bound – Upper Bound  ของตาราง 

โดยมีการอธิบายผลจากตารางที่ 40 การหาคาประมาณแบบชวงของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแยก
ตามอัตราสวนการปดลอม, ลักษณะเฉพาะพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ (activity 
*characteristics * enclosed ratio)  ไดดังนี้  คือ 

 ตัวอยางที่ 1  จากตารางที่ 40  ภาพจําลองรหัส S1A  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ (Mean) = 3.73  โดยมี
คาประมาณแบบชวงของระดับความพึงพอใจเฉล่ีย  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยู
ในชวง   3.367 ≤  µ ไมมีกิจกรรม, simple frame, ratio1:1< 4.093 
 
ตารางที่ 40  การหาคาประมาณแบบชวงของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแยกตามอัตราสวนการปดลอม, 

ลักษณะเฉพาะพื้นที่  และรูปแบบการใชและกิจกรรมในพื้นที่  (activity * characteristics * 
enclosed ratio) 

Dependent Variable: MEAN  
95% Confidence Interval  

activity  
 
characteristics  

 
enclosed ratio  

 
Code 

 
Mean  

 
Std. Error  Lower Bound Upper Bound 

1. Non-activity simple frame อัตราสวน1ตอ1 S1A 3.730 .184 3.367 4.093 
กลุมภาพ 1A   อัตราสวน1ตอ2 S2A 6.010 .184 5.647 6.373 
   อัตราสวน1ตอ3 S3A 5.710 .184 5.347 6.073 
   อัตราสวน1ตอ4 S4A 5.700 .184 5.337 6.063 
 commercial อัตราสวน1ตอ1 C1A 6.370 .184 6.007 6.733 
   อัตราสวน1ตอ2 C2A 6.710 .184 6.347 7.073 
   อัตราสวน1ตอ3 C3A 5.390 .184 5.027 5.753 
   อัตราสวน1ตอ4 C4A 4.400 .184 4.037 4.763 
 office อัตราสวน1ตอ1 O1A 5.790 .184 5.427 6.153 
   อัตราสวน1ตอ2 O2A 6.790 .184 6.427 7.153 
   อัตราสวน1ตอ3 O3A 5.550 .184 5.187 5.913 
   อัตราสวน1ตอ4 O4A 4.330 .184 3.967 4.693 
 transit foyer อัตราสวน1ตอ1 T1A 6.090 .184 5.727 6.453 
   อัตราสวน1ตอ2 T2A 6.710 .184 6.347 7.073 
   อัตราสวน1ตอ3 T3A 5.290 .184 4.927 5.653 
   อัตราสวน1ตอ4 T4A 4.460 .184 4.097 4.823 
 government อัตราสวน1ตอ1 G1A 5.470 .184 5.107 5.833 
   อัตราสวน1ตอ2 G2A 6.740 .184 6.377 7.103 
   อัตราสวน1ตอ3 G3A 5.610 .184 5.247 5.973 
   อัตราสวน1ตอ4 G4A 4.630 .184 4.267 4.993 

2. Passers- simple frame อัตราสวน1ตอ1 S1B 4.620 .184 4.257 4.983 
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Through   อัตราสวน1ตอ2 S2B 6.170 .184 5.807 6.533 
กลุมภาพ 2B   อัตราสวน1ตอ3 S3B 5.980 .184 5.617 6.343 
   อัตราสวน1ตอ4 S4B 5.410 .184 5.047 5.773 

 

ตารางที่ 40 (ตอ) 
2. Passers- commercial อัตราสวน1ตอ1 C1B 6.580 .184 6.217 6.943 
   Through  (ตอ)   อัตราสวน1ตอ2 C2B 7.000 .184 6.637 7.363 
   กลุมภาพ 2B   อัตราสวน1ตอ3 C3B 5.670 .184 5.307 6.033 
   อัตราสวน1ตอ4 C4B 4.390 .184 4.027 4.753 

office อัตราสวน1ตอ1 O1B 6.100 .184 5.737 6.463  
  อัตราสวน1ตอ2 O2B 6.810 .184 6.447 7.173 

   อัตราสวน1ตอ3 O3B 5.400 .184 5.037 5.763 
   อัตราสวน1ตอ4 O4B 4.470 .184 4.107 4.833 
 transit foyer อัตราสวน1ตอ1 T1B 6.430 .184 6.067 6.793 
   อัตราสวน1ตอ2 T2B 6.930 .184 6.567 7.293 
   อัตราสวน1ตอ3 T3B 5.500 .184 5.137 5.863 
   อัตราสวน1ตอ4 T4B 4.420 .184 4.057 4.783 
 government อัตราสวน1ตอ1 G1B 5.930 .184 5.567 6.293 
   อัตราสวน1ตอ2 G2B 6.590 .184 6.227 6.953 
   อัตราสวน1ตอ3 G3B 5.730 .184 5.367 6.093 
   อัตราสวน1ตอ4 G4B 4.800 .184 4.437 5.163 

3. Lingerers  simple frame อัตราสวน1ตอ1 S1C 4.350 .184 3.987 4.713 
   อัตราสวน1ตอ2 S2C 6.020 .184 5.657 6.383 
กลุมภาพ 3C   อัตราสวน1ตอ3 S3C 5.800 .184 5.437 6.163 
   อัตราสวน1ตอ4 S4C 5.410 .184 5.047 5.773 
 commercial อัตราสวน1ตอ1 C1C 6.090 .184 5.727 6.453 
   อัตราสวน1ตอ2 C2C 6.880 .184 6.517 7.243 
   อัตราสวน1ตอ3 C3C 5.010 .184 4.647 5.373 
   อัตราสวน1ตอ4 C4C 5.890 .184 5.527 6.253 
 office อัตราสวน1ตอ1 O1C 5.340 .184 4.977 5.703 
   อัตราสวน1ตอ2 O2C 6.490 .184 6.127 6.853 
   อัตราสวน1ตอ3 O3C 5.190 .184 4.827 5.553 
   อัตราสวน1ตอ4 O4C 4.380 .184 4.017 4.743 
 transit foyer อัตราสวน1ตอ1 T1C 6.270 .184 5.907 6.633 
   อัตราสวน1ตอ2 T2C 6.570 .184 6.207 6.933 
   อัตราสวน1ตอ3 T3C 5.560 .184 5.197 5.923 
   อัตราสวน1ตอ4 T4C 4.620 .184 4.257 4.983 
 government อัตราสวน1ตอ1 G1C 5.240 .184 4.877 5.603 
   อัตราสวน1ตอ2 G2C 6.360 .184 5.997 6.723 
   อัตราสวน1ตอ3 G3C 5.370 .184 5.007 5.733 
   อัตราสวน1ตอ4 G4C 4.410 .184 4.047 4.773 

 

 จากตารางที่ 40  เปนการหาคาประมาณแบบชวงของระดับความพึงพอใจและคาเฉลี่ยในแตละภาพ
จําลองพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  โดยแยกตามรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่, ลักษณะเฉพาะพื้นที่   และ
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อัตราสวนการปดลอม   

ปรากฏผลวา  ในกลุมภาพที่ 1A  กลุมที่ภายในภาพไมมีคนและไมมีกิจกรรมภายในพื้นที่ (Non 
Activity)  ภาพที่ไดรับความประทับใจและไดรับระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ภาพรหัส O2A, G2A, C2A  
และ T2A เรียงจากมากไปนอย  โดยภาพรหัส S1A ไดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ําสุด 

ในกลุมภาพที่ 2B  กลุมที่ภายในภาพมีคนและมีกิจกรรมประเภทเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)  
ภาพที่ไดรับความประทับใจและไดรับระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ภาพรหัส C2B, T2B, และ O2B เรียง
จากมากไปนอย  โดยภาพรหัส C4B ไดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ําสุด 

ในกลุมภาพที่ 3C  กลุมที่ภายในภาพมีคนและมีกิจกรรมการใชสอยหลากหลายภายในพื้นที่ 
(Lingerers)  ภาพที่ไดรับความประทับใจและไดรับระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ภาพรหัส C2C, T2C, 
และ O2C เรียงจากมากไปนอย  โดยภาพรหัส S1Cไดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ําสุด 

 

ภาพที่ 89  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละลักษณะเฉพาะของพื้นที่แยกตามอัตราสวนการ
ปดลอม 

 
จากภาพที่ 89 เมื่อวิเคราะหกราฟจะพบวา ในทุกลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิงที่ปดลอม  ในทั้ง 5 

ลักษณะ  คือ ลักษณะ Simple Frame, Commercial, Office, Transit Foyer และ Government  ทุกลักษณะจะ
ไดคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดในอัตราสวนการปดลอมที่ 1ตอ2  โดยภาพพื้นที่ในลักษณะ Commercial ได
ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด  ในทางกลับกันภาพในลักษณะพื้นที่ Simple Frame เปนลักษณะที่ได
คาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมต่ําที่สุด   และในเกือบทุกลักษณะพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอมที่ 1ตอ4  จะมีคาความ
พึงพอใจเฉลี่ยต่ําสุด  ยกเวนในลักษณะ Simple Frame ที่ไดคาเฉลี่ยต่ําสุดเมื่ออัตราสวนปดลอมเทากับ 1ตอ1 
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สรุปผลการวเิคราะหขอมลูในการทดลองที่ 1 
 

 การทดลองที่ 1  เปนการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งวา  ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของบุคคลที่มีตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธ 
กับ   1. อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio)  หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผู
สังเกตยืนอยู  2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space)   3.  รูปแบบการ
ใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space)  และ 4. ประสบการณของบุคคล 
(Personal Experiences)     
 โดยตัวแปรในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภท  คือ   ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  ซึ่งตัวแปรอิสระใน
งานวิจัยแบงเปน 2 สวน ไดแก  ตัวแปรอิสระสวนที่ 1  ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายในบุคคล คือ ประสบการณ
สวนบุคคล  และตัวแปรอิสระสวนที่ 2  เปนตัวแปรที่เกิดจากสภาพแวดลอมกายภาพพื้นที่ คือ อัตราสวนปดลอม   
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และการใชและกิจกรรมในพื้นที่  โดยตัวแปรตามที่ตองการศึกษาคือ  ความพึงพอใจ
ของบุคคล  ทั้งนี้ความพึงพอใจของบุคคลในงานวิจัยนี้  เปนความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดจากการไดสัมผัสรับรู
พื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ  โดยใชลักษณะการรับรูพื้นที่ทางทัศนาการ  หรือการรับรูที่เกิดจากสายตา  
การมอง  และสังเกตพื้นที่เทานั้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 90  แสดงรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของสมมุติฐานที่ 1 

ตัวแปรอิสระสวนที่ 1 
ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายใน

บุคคล 
ตัวแปรที ่1 ประสบการณสวนบุคคล 
วิธีการทดสอบใชการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ย 2 ประชากร (T – test)และการ
วิเคราะหความแปรปรวน 

ตัวแปรอิสระสวนที่ 2 
ตัวแปรที่เกิดจากสภาพแวดลอมกายภาพพื้นที ่
ตัวแปรที่ 2  อัตราสวนปดลอม 
ตัวแปรที่ 3  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
ตัวแปรที่ 4  การใชและกิจกรรมในพื้นที่ 

วิธีการทดสอบใชการวิเคราะหความแปร 
ปรวน (ANOVA)  แบบทางเดียวและแบบหลาย

ทาง 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของ

บุคคล 
มีความสัมพันธ
หรือมีอิทธิพล 
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สรุปผลการทดลองทดสอบสมมุติฐาน 

 ในการวิเคราะหผลของการทดลองที่ 1 จะแยกเปน 2 สวนตามรูปแบบการวิเคราะหความสัมพันธ  คือ  
สวนที่ 1  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  เปนการวิเคราะหเปนคูความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามอยางละหนึ่งตัว  ในสวนนี้จะใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (T-test)  และการวิเคราะหความแปร 
ปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐาน   และสวนที่ 2  การทดสอบอิทธิพลรวมของ
ตัวแปรอิสระดานกายภาพ  เปนการวิเคราะหอิทธิพลหรือความสัมพันธรวมของตัวแปรที่มีตอตัวแปรตามที่
ตองการศึกษา   ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทาง (Multiple-Factors  ANOVA) ในการทดสอบ
ความสัมพันธและอิทธิพลรวมของตัวแปร   จากการทดสอบจะสามารถวิเคราะหและสรุปผลการทดลองไดดังนี้   
สวนที่ 1 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรเปนคูความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยางละ
หนึ่งตัว   
ตัวแปรอิสระสวนที่ 1 ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายในบุคคล 
 ประสบการณสวนบุคคล (Personal Experiences) 
 ในการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับคาความพึงพอใจกับประสบการณสวนบุคคล  ใชการ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 2 ประชากร (T-test)  และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  
ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐาน  โดยไดผลการทดสอบวาในแตละกลุมประชากรของตัวแปรประสบการณ
สวนบุคคลมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่แตกตางกัน  ดังนั้นตัวแปรประสบการณสวนบุคคลมีความสัมพันธกับระดับ
ความพึงพอใจของบุคคลที่ไดสัมผัสรับรูพื้นที่  โดยในงานวิจัยไดศึกษาตัวแปรประสบการณบุคคลครอบคลุมถึง 
ประสบการณเกี่ยวกับความรูดานการออกแบบ  พบวา ประสบการณเกี่ยวกับความรูดานการออกแบบมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมถนนและทางเทาในชุมชนเมืองของผูที่มีความรูดานการ
ออกแบบ และผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ (สุพักตรา สุทธสุภา 2544) 
ตัวแปรอิสระสวนที่ 2 ตัวแปรทางสภาพกายภาพของพื้นที่ 

อัตราสวนการปดลอม (Enclosed  Ratio) 
 ในการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับคาความพึงพอใจกับอัตราสวนการปดลอม  ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐาน  โดยไดผลการทดสอบวาในแตละ
กลุมประชากรของตัวแปรอัตราสวนการปดลอมมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่แตกตางกัน  ดังนั้นตัวแปรอัตราสวน
การปดลอมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดสัมผัสรับรูพื้นที่ 
 ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space) 
 ในการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับคาความพึงพอใจกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่  ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐาน  โดยไดผลการทดสอบวา
ในแตละกลุมประชากรของตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่สาธารณะมีคาเฉล่ียความพึงพอใจที่แตกตางกัน  
ดังนั้นตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดสัมผัสรับรูพื้นที่ 
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 การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพ้ืนที่ (Uses  and  Activities in the Space) 
 ในการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับคาความพึงพอใจกับการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐาน  ในสวนนี้ไดทําการ
ทดสอบแยกเปน 2 ชุด  คือ  การทดสอบในชุดการทดสอบหลัก  และในชุดการทดสอบยอย  เพื่อความละเอียด
ยิ่งขึ้นในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร  โดยในชุดการทดลองหลักไดผลการทดสอบวา  ในแตละกลุม
ประชากรของตัวแปรการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน  แตเม่ือทําการ
ทดสอบในชุดทดสอบยอย  ปรากฏวาจากชุดทดสอบทั้งหมด 20 ชุด  มี 4 ชุดทดสอบที่ไดผลการทดสอบวามี
ความแตกตางกันของคาความพึงพอใจเฉลี่ยในแตละประชากรของตัวแปรการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่   
ดังนั้นจากการทดสอบในทั้ง 2 ชุดสามารถสรุปไดวา  ตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่มีความสัมพันธหรือ
อิทธิพลที่คอนขางต่ํากับระดับความพึงพอใจของบุคคล   ที่ไดสัมผัสรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ   

สวนที่ 2 การทดสอบอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระดานกายภาพ 
 การทดสอบอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระดานกายภาพ  เปนการทดสอบเพื่อหาอิทธิพลหรือ
ความสัมพันธที่มีรวมกันของตัวแปรอิสระทางดานกายภาพทั้ง 3 ตัวแปรที่มีกับความพึงพอใจของบุคคล  โดยตัว
แปรอิสระทั้ง 3 คือ  อัตราสวนการปดลอม   ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทางหรือหลายปจจัย (Multiple-Factors  ANOVA) ในการทดสอบ
สมมุติฐาน  ปรากฏผลการทดสอบวา  ตัวแปรอิสระทางดานกายภาพทั้ง 3 ตัวแปรมีอิทธิพลรวมหรือความสัมพันธ
รวมกันตอระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะนั้นๆ  โดยในการทดสอบความสัมพันธทั้ง 7 การ
ทดสอบสามารถแสดงผลไดดังนี้  คือ 

การทดสอบที่ 1  ปรากฏผลวา  ตัวแปรอัตราสวนการปดลอม มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ 
การทดสอบที่ 2 ปรากฏผลวา  ตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่ มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ 
การทดสอบที่ 3 ปรากฏผลวา  ตัวแปรการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ 
การทดสอบที่ 4 ปรากฏผลวา  ตัวแปรทั้ง 2 ตัว  คือ  ตัวแปรอัตราสวนปดลอม และลักษณะเฉพาะของพื้นที่ มี

อิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจ 
 

  
 
 
 
การทดสอบที่ 5 ปรากฏผลวา  ตัวแปรทั้ง 2 ตัว คือ  ตัวแปรอัตราสวนปดลอม และตัวแปรการใชงานและกิจกรรม

ในพื้นที่ มีอิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจ 
 

  
 ความพึงพอใจ 

อัตราสวนการปดลอม 

การใชงาน&กิจกรรมในพื้นท่ี 

มีอิทธิพลรวมตอ 

ความพึงพอใจ 
อัตราสวนการปดลอม 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

มีอิทธิพลรวมตอ 
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การทดสอบที่ 6  ปรากฏผลวา  ตัวแปร 2 ตัว คือ  ตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และตัวแปรการใชงานและ

กิจกรรมในพื้นที่ ไมมีอิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจ 
 
การทดสอบที่ 7  ปรากฏผลวา  ตัวแปรทั้ง 3 ตัว  ตัวแปรอัตราสวนปดลอม  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และตัวแปร

การใชงานและกิจกรรมในพื้นที่ มีอิทธิพลรวมกันตอระดับความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห 

จากการทดสอบความสัมพันธในสวนที่ 1  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  สามารถสรุปวา  
“ตัวแปรดานคุณสมบัติภายในบุคคล หรือตัวแปรประสบการณสวนบุคคล มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมนั้น”  ซึ่งประสบการณบุคคลแยกศึกษาเปน 2 เร่ืองตาม
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่เขารวมการทดลอง  คือ  ประสบการณในดานการออกแบบ  และประสบการณจาก
สถานภาพ  โดยในเรื่องประสบการณดานการออกแบบจะแบงกลุมออกเปนกลุมตัวอยางที่ มีและไมมี
ประสบการณดานการออกแบบ  และในเรื่องประสบการณจากสถานภาพจะแบงกลุมออกเปน 2 กลุม  คือกลุม
ตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูและกลุมที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลว  ซึ่งพบวา ประสบการณในดานการออกแบบ มี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคล  และประสบการณจากสถานภาพ มีความสัมพันธกับระดับความ
พึงพอใจของบุคคล 

เม่ือไดศึกษาผลการทดสอบในทั้งสองสวน  คือสวนที่ 1 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร และ
สวนที่ 2 การทดสอบอิทธิพลรวมของสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวา  
“ตัวแปรในดานกายภาพของพื้นที่  นั้นคือ  อัตราสวนการปดลอม  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใช
งานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่  มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะที่มี
การปดลอมนั้น”   

ทั้งนี้ตัวแปรอิสระดานกายภาพของพื้นนั้นที่มีความสัมพันธแบบเดี่ยวและมีความสัมพันธแบบรวมกันตอ
ระดับความพึงพอใจของบุคคลนั่นคือ  นอกจากที่แตละตัวแปรจะมีความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงระดับความ
พึงพอใจแลว  เมื่อเกิดการนําตัวแปรดังกลาวมารวมกันตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปก็จะทําใหเกิดคุณสมบัติหนึ่งที่สงผลหรือ
มีอิทธิพลรวมกันกับการเปลี่ยนแปลงระดับคาความพึงพอใจของบุคคลดวย 

 

ความพึงพอใจ 

อัตราสวนการปดลอม 

ลักษณะเฉพาะพื้นที ่

การใชงาน&กิจกรรมในพื้นท่ี 

มีอิทธิพลรวมตอ 
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ภาพที่ 91  แสดงปจจัยหรือตัวแปรดานกายภาพจากการทดลองที่มีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ 

 
 

การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ 2 
 
แนวทางการวิเคราะหทางสถิติ 
 จากแนวทางการวิเคราะหเพื่อพิสูจนสมมุติฐาน  ที่มีการตรวจสอบระดับการรับรูของบุคคลทั่วไปใน
ทองถิ่น  โดยมุงเนนในเรื่องการรับรูของบุคคลดานการรับรูการปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอมใน
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  ซึ่งในการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 นี้  จะใชขอมูลจากผลการ
ทดลองที่ 2 ในการวิเคราะห  และทดสอบสมมุติฐาน   ทั้งนี้ในการทดสอบสมมุติฐานดังกลาวจะนําคาเฉลี่ยรวม
ของการรับรูดานการปดลอมของกลุมประชากร  ในทั้ง 2 เร่ือง  คือ  การรับรูการปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสีย
การปดลอม  มาใชในการทดสอบพิสูจนสมมุติฐาน  ซึ่งในสวนนี้จะใชการวิเคราะหการทดสอบคาเฉลี่ยประชากร
เดียว หรือ 1 ประชากร (One-sample T-test) มาทดสอบสมมุติฐานนี้ 

แนวทางการทดสอบสมมุติฐานที่ 2.1 ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบน
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 
(องศาการมอง 45 องศา)   การทดสอบจะใชผลรวมคาเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอม  ที่บุคคลรูสึกรับรูถึงการ

อัตราสวนการปดลอม 
Enclosed Ratio 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
Characteristics of Buildings 

around the Space 

การใชงานและกิจกรรม
ในพื้นที ่

Uses and Activities in 
the Space ระดับความพึง

พอใจของบุคคล 

จากการรับรูทาง
สายตา / การมอง พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด

ลอมในระดับตางๆ 

Urban Space 

   ตัวแปรอิสระดานกายภาพ     

ประสบการณบุคคล 
Personal Experiences 

ตัวแปรคุณสมบัตภิายใน 
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ปดลอมสมบูรณ  มาใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว  โดยนําคาเฉลี่ยดังกลาวมาเปรียบตางกับอัตราสวนการ
ปดลอม 1ตอ1 ที่อางอิงตามทฤษฎีกําหนด 
 แนวทางการทดสอบสมมุติฐานที่ 2.2 ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบน
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ1ตอ3 (องศา
การมอง18 องศา)  การทดสอบจะใชผลรวมคาเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอมที่บุคคลรูสึกรับรูถึงการสูญเสียการ
ปดลอมมาใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว   
 
การวิเคราะหทางสถิติ 
 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยประชากร  เปนการทดสอบวาคาเฉลี่ยประชากรเปนไปตามที่
คาดไวหรือไม  โดยขอมูลที่ไดจากการทดลอง  เปนไปตามเงื่อนไขมีการแจกแจงปกติหรือใกลเคียงปกติ  ซึ่ง
สามารถนํามาใชในการทดสอบสมมุติฐานนี้ได 
 
การทดสอบสมมุติฐานที่ 2.1 การเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณโดยการทดสอบคาเฉล่ีย (T– test) 

สมมุติฐานที่ 2.1  “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 (องศาการมอง 45 
องศา) “ 

สําหรับการทดลองที่ 2 ในสวนทดสอบสมมุติฐานที่ 2.1  จัดทําเพื่อนําผลของการทดลองมาหา
อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียที่ผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  วาคาเฉล่ียดังกลาวอยูใน
อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1:1 หรือไม  ดังนั้น  สามารถตั้งสมมุติฐานทางสถิติ  ไดวา   

HO =  การเริ่มรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการปดลอมสมบูรณอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1ตอ1 

H1 = การเริ่มรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการปดลอมสมบูรณอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียไมเทากับ 1ตอ1 

 Ho :  µ 0 = 1 : 1 

H1 :  µ 1 ≠ 1 : 1 
โดย  µ   คือ  คาเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอมที่บุคคลเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ 
 

ตารางที่ 41  แสดงคาเฉล่ียของอัตราสวนการปดลอมที่บุคคลเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณในแตละชุดภาพ 
ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

ชุดภาพ 2.1  
Simple Frame 

ชุดภาพ 2.2 
Commercial 

ชุดภาพ 2.3  
Office 

ชุดภาพ 2.4  
Government 

  
  
  

  
  
  Mean Mean Mean Mean 

  
คาเฉล่ีย 

ประสบการณ 1-ม ี 1:1.74 1:1.34 1:1.49 1:1.72 1:1.57 
  2-ไมม ี 1:1.78 1:1.32 1:1.42 1:1.53 1:1.51 

คาเฉล่ีย 1:1.76 1:1.33 1:1.46 1:1.63 1:1.54 
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จากตารางที่ 41  แสดงผลรวมคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมที่กลุมตัวอยางเริ่มรับรูถึงการปดลอม
สมบูรณจําแนกตามชุดภาพ  โดยแตละชุดภาพจะมีความแตกตางกันของลักษณะเฉพาะของพื้นที่  โดยชุดภาพที่
มีลักษณะพื้นที่เปน Simple Frame กลุมตัวอยางจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณในอัตราสวนการปดลอมที่
กวางที่สุด เทากับ 1ตอ1.76  และแคบที่สุดในพื้นที่ลักษณะ Commercial มีอัตราสวนปดลอมเทากับ 1ตอ1.33 

   

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

ชุดภาพ2.1.1 ชุดภาพ2.2.1 ชุดภาพ2.3.1 ชุดภาพ2.4.1

ชุดภาพทดลองท่ี 2

อัต
รา
สว

นป
ดล

อม

มีประสบการณดานออกแบบ ไมมีประสบการณดานออกแบบ
 

  ชุดภาพที่ 2.1.1 = Simple frame   ชุดภาพที่ 2.2.1 = Commercial 
   ชุดภาพที่ 2.3.1 = Office   ชุดภาพที่ 2.4.1 = Government 
ภาพที่ 92  กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณระหวางกลุมมีและไมมีประสบการณใน

การออกแบบ 
จากภาพที่ 92 และตารางที่ 41 แสดงขอมูลการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณระหวาง

กลุมที่มีและไมมีประสบการณในการออกแบบ  พบวาในกลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบ  มี
แนวโนมรับรูการปดลอมสมบูรณในอัตราสวนการปดลอมที่กวางกวา  หรือกลาวไดวามีความไวตอความรูสึกปด
ลอม  หรือความอึดอัดของพื้นที่มากกวากลุมที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบ 

นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นวา  รูปแบบพื้นที่ในลักษณะที่ไมมีการประดับตกแตง หรือส่ิงปดลอมมีลักษณะ
เรียบๆ ในการทดลองนี้ลักษณะดังกลาว  คือ ลักษณะพื้นที่ Simple Frame  จะทําใหผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรู
ถึงการปดลอมสมบูรณ  ในอัตราสวนการปดลอมที่กวางกวาลักษณะพื้นที่แบบอื่นๆ  ในภาพที่ 93 เปนการ
เปรียบเทียบใหเห็นถึงรูปแบบลักษณะของพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมไมมีการตกแตง  จะมีอัตราสวนการปดลอมที่ทําใหคน
เริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  ที่กวางกวารูปแบบพื้นที่ปดลอมที่มีการตกแตง  เนื่องมาจากผลจากการประดับ
ตกแตง  เปนการลดทอนความหนา หนัก และทําใหวัตถุมีขนาดเล็กกวาความเปนจริงได  ทําใหแมวาไดอยูใน
พื้นที่ทั้ง 2 ลักษณะ ซึ่งมีอัตราสวนปดลอมเดียวกัน  แตคนจะรูสึกอึดอัดมากกวา  และทําใหรูสึกถึงการปดลอม
สมบูรณไดไวกวา  เมื่ออยูในพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมไมมีการประดับตกแตง   
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ภาพที่ 93  แสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนปดลอมของพื้นที่มีและไมมีการประดับตกแตงส่ิงปดลอม 
 

จากภาพที่ 93  สามารถสังเกตไดวา  แมทั้งสองภาพจะมีอัตราสวนการปดลอมที่เทากันแตจะรูสึกรับรูได
วา  ภาพขางซายหรือภาพในลักษณะ Simple Frame จะรูสึกถูกปดลอมมากกวา  และดูอึดอัดมากกวาภาพใน
ลักษณะ Office 
 

ตารางที่ 42  แสดงผลทางสถิติของการทดลองที่ 2 ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.1 การเริ่มรับรูเร่ืองการปดลอมสมบูรณ 
 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ 100.00 1:1.54 0.47 0.05 

 
จากตารางที่ 42 คาเฉลี่ยรวมของอัตราสวนการปดลอมที่กลุมตัวอยางจํานวน 100 ราย  เริ่มที่จะรับรูถึง

การปดลอมสมบูรณอยูที่อัตราสวนการปดลอมเทากับ 1:1.54  อัตราสวนการปดลอมเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม
ตัวอยาง (Std.Deviation) เทากับ 0.47  และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (Std. Error Mean) เทากับ 
0.05   

โดยอัตราสวนการปดลอมที่ไดจากการทดลองปรากฏวา  อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียที่ผูเขารวมการ
ทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  อยูในอัตราสวนที่กวางกวา 1:1  ในทุกชุดภาพ  ซึ่งไดคาเฉลี่ย
อัตราสวนการปดลอมเมื่อรวมในทั้ง 4 ชุดภาพเทากับ 1:1.54  ซี่งกวางกวาที่กลาวไวตามหลักการของ Paul D. 
Spreiregen (1965) ในเรื่องความสัมพันธของมุมมองกับความรูสึกปดลอม  โดยคนเราจะรูสึกปดลอมสมบูรณ 
(Full Enclosure)  เม่ืออยูในพื้นที่ที่มีอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1:1 และจากหลักการ  และการวิเคราะหขอมูล
พบวา  คนเราจะเริ่มรับรูถึงการการปดลอมสมบูรณ  ที่อัตราสวนที่ผูเขารวมทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการการปดลอม
สมบูรณอยูที่อัตราสวน 1:1.54   ซึ่งมีคานอยเกินกวาอัตราสวนที่กลาวไวตามหลักการ   

เมื่อไดทราบถึงขอมูลในเบื้องตนแลว  ขั้นตอนตอไปจะทําการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ  เพื่อตอบ
คําถามของงานวิจัย  ซึ่งในการทดสอบนี้ไดเลือกใชวิธีการทดสอบคาเฉลี่ยประชากร (One-sample T-test)  เปน
การทดสอบสมมุติฐานของคาเฉลี่ยประชากรเดียว     

 

Simple frame ratio 1:1.5                    Office ratio 1:1.5
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 ตารางที่ 43  แสดงผลการวิเคราะหทดสอบคาเฉลี่ยประชากรเดียว  
 

 Test Value = 1 

  
95% Confidence Interval  

of the Difference 
 t df 

Sig. 
 (2-tailed) 

Mean  
Difference Lower Upper 

เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ 11.56 99.00 0.00 0.54 0.45 0.64 
 
 

ในการทดสอบคาเฉลี่ยแบบตัวอยางเดียว (One-sample T-test) มีสมมุติฐานทางสถิติดังนี้  คือ 
HO =  การเริ่มรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการปดลอมสมบูรณอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1:1 

H 1 = การเริ่มรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการปดลอมสมบูรณอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียไมเทากับ 1:1 

  Ho :  µ  = 1:1 

H1 :  µ  ≠ 1:1 
 โดยกําหนดให  µ =  อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียที่ทําใหคนเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ 
 
 ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% การทดสอบไดคา sig เทากับ 0.00  ซึ่งนอย
กวาระดับนัยสําคัญ 0.05  จึงสามารถปฏิเสธ Hoได  และยอมรับสมมุติฐาน H1  ดังนั้นสรุปไดวา  อัตราสวนการ
ปดลอมที่คนเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณไมเทากับ1ตอ1   

โดยจากการทดลองที่ 2 ผูเขารวมทดลองจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ีย
รวมเทากับ 1:1.54  ทั้งนี้ในการประมาณคาแบบชวงที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ผูเขารวมทดลองเริ่มรูสึกถึงการ
ปดลอมสมบูรณอยูในชวงอัตราสวน 1:1.45 ถึง 1:1.64 โดยคาที่ตั้งไวในสมมุติฐานเทากับ 1:1 ซึ่งเปนคาตาม
หลักการของ Spreiregen (1965) อยูนอกชวงนี้  ดังนั้นจากการวิเคราะหขอมูล หลักการ และการทดสอบ
สมมุติฐาน  สรุปไดวา  ผูเขารวมทดลองจะเริ่มรับรูถึงการการปดลอมสมบูรณที่อัตราสวน 1:1.54  ซึ่งเปน
อัตราสวนกวางเกินกวาอัตราสวนที่กลาวไวตามหลักการตางประเทศ    
 เมื่อนําผลการวิจัยนี้ไปอภิปรายรวมกับผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมของถนน
และทางเทาในชุมชนเมืองที่ตอบรับกับพฤติกรรมของผูคน (สุพักตรา สุทธสุภา 2544) ซึ่งพบวา ผูคนรับรูถึงการ
ปดลอมสมบูรณของอาคารบนถนนในเมืองที่อัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของถนนในชวงระยะ 
1:1.42 ถึง 1:1.54  แมทั้ง 2 การวิจัยสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่ที่ใชในศึกษาจะแตกตางกัน  แตอัตราสวน
ระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูซึ่งทําใหผูคนรับรูถึงการปดลอมสมบูรณมีขนาด
ใกลเคียงกันมาก  โดยเมื่อเฉลี่ยแลวจะมีคาอัตราสวนการปดลอมอยูที่ประมาณ 1:1.5  ทั้งนี้สามารถประเมินไดวา 
ผูคนในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพฯ) มีความออนไหว (Sensitive) ตอความรูสึกปดลอมสมบูรณ (Full Enclosure) 
มากกวาที่เคยกําหนดมาที่อัตราสวน 1:1 ซึ่งเปนหลักการจากตางประเทศที่ใชกันอยูในการกําหนดสภาพแวดลอม
กายภาพของพื้นที่ 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 2.2 การเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมดวยการทดสอบคาเฉล่ีย (T–test) 
 

สมมุติฐานที่ 2.2   “ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของส่ิงปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ3  (องศาการมอง 
18 องศา) “  

สําหรับการทดลองที่ 2 ในสวนทดสอบสมมุติฐานที่ 2.2  จัดทําเพื่อนําผลของการทดลอง  มาหา
อัตราสวนการปดลอมเฉล่ีย  ที่ผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม วาคาเฉลี่ยดังกลาวอยูใน
อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1ตอ3 หรือไม 
ดังนั้น  สมมุติฐานทางสถิติ  คือ 

HO = การเริ่มรับรูของบุคคลเรื่องการสูญเสียการปดลอมอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1ตอ3 

H1 = การเริ่มรับรูของบุคคลเรื่องการสูญเสียการปดลอมอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียไมเทากับ 1ตอ3 

    Ho :  µ  = 1:3 

H1 :  µ  ≠ 1:3 
โดย  µ   คือ  คาเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอมที่บุคคลเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม 

 

ตารางที่ 44  แสดงคาเฉล่ียของอัตราสวนการปดลอมที่บุคคลเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมในแตละชุดภาพ 
 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
ชุดภาพ 2.1 

 Simple Frame 
ชุดภาพ 2.2 

 Commercial 
ชุดภาพ 2.3  

Office 
ชุดภาพ 2.4  

Government 
  
  
  

  
  
  Mean Mean Mean Mean 

  
Total 

ประสบการณ 1-ม ี 1:3.59 1:3.10 1:3.31 1:3.39 1:3.35 
  2-ไมม ี 1:3.50 1:3.03 1:3.36 1:3.22 1:3.28 

คาเฉลี่ย 1:3.55 1:3.07 1:3.34 1:3.31 1:3.31 
 

จากตารางที่ 44  แสดงผลรวมคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมที่กลุมตัวอยาง เร่ิมรับรูถึงการสูญเสียการ
ปดลอมแบงตามชุดภาพ  โดยแตละชุดภาพจะมีความแตกตางกันของลักษณะเฉพาะของพื้นที่  โดย กลุม
ตัวอยางจะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนการปดลอมที่กวางที่สุดในชุดภาพที่มีลักษณะพื้นที่ 
Simple Frame มีอัตราสวนเทากับ 1:3.55  และอัตราสวนแคบที่สุดในพื้นที่ลักษณะ Commercial  คือ 1:3.07   
ในเรื่องประสบการณของบุคคลที่มีตอการเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ   จะพบวากลุมที่มีประสบการณดาน
การออกแบบ นั่นมีการเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนการปดลอมที่กวางกวากลุมไมมี
ประสบการณดานการออกแบบ 

นอกจากนี้ยังพบวา  ในชุดภาพที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่แบบ Simple Frame ซึ่งไมมีการประดับตกแตง
ใดใดของสิ่งปดลอมพื้นที่หรือไมมีการแสดงลักษณะเฉพาะของยาน จะมีอัตราสวนการปดลอมเฉล่ีย  ที่ทําให
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ผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม  ในอัตราสวนที่กวางกวาชุดภาพในลักษณะเฉพาะพื้นที่
อื่นๆ  เนื่องจากการประดับตกแตงเปนการลดทอนความหนา  หนัก  และทําใหรับรูวัตถุเล็กกวาขนาดจริง  ดังนั้น
เม่ือเราอยูในพื้นที่ทั้ง 2 แบบ  คือมีและไมมีการตกแตงส่ิงปดลอม  ซึ่งมีอัตราสวนการปดลอมเทากัน  เราจะรูสึก
รับรูไดวาในพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมไมมีการประดับตกแตงใดใดนั้นขนาดของสิ่งปดลอมจะมีขนาดใหญกวาขนาดของ
ส่ิงปดลอมที่มีการประดับตกแตง  ทําใหรูสึกวาพื้นที่มีขนาดที่แคบกวาความเปนจริงและใหความรูสึกปดลอมที่
มากกวา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 94  แสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนปดลอมของพื้นที่มีและไมมีการประดับตกแตงส่ิงปดลอมกับการ

สูญเสียการปดลอม 

2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ชุดภาพ2.1.2 ชุดภาพ2.2.2 ชุดภาพ2.3.2 ชุดภาพ2.4.2

ชุดภาพทดลองท่ี 2

อัต
รา
สว

นป
ดล

อม

มีประสบการณดานออกแบบ ไมมีประสบการณดานออกแบบ
 

  ชุดภาพที่ 2.1.2 = Simple frame   ชุดภาพที่ 2.2.2 = Commercial 
  ชุดภาพที่ 2.3.2 = Office   ชุดภาพที่ 2.4.2 = Government 
 

 Simple frame ratio 1:3.5       Commercial  ratio 1:3.5  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 183
 
ภาพที่ 95  แสดงการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมระหวางกลุมมีและไมมีประสบการณในการ

ออกแบบ 
จากภาพที่ 95 แสดงการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการสูญเสียปดลอมระหวางกลุมตัวอยางที่มีและไมมี

ประสบการณในการออกแบบ  โดยพบวาในกลุมที่มีประสบการณในดานการออกแบบ  มีแนวโนมรับรูการสูญเสีย
การปดลอมในอัตราสวนการปดลอมที่กวางกวา  หรืออาจกลาวไดวากลุมที่มีประสบการณในดานการออกแบบ  
มีการรับรูในเรื่องพื้นที่วาง (Space)  ทําใหสามารถรับรูเกี่ยวกับพื้นที่  ขอบเขตพื้นที่  และการปดลอมที่ดีกวา  จึง
สามารถรักษาความรูสึกรับรูดานการปดลอมไดมากกวา  แมความสูงของสิ่งปดลอมที่โอบลอมพื้นที่นั้นจะเล็กลง
มากก็ตาม 

 

ตารางที่ 45  แสดงผลทางสถิติของการทดลองที่ 2 ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.2 การเริ่มรับรูเร่ืองการสูญเสียการปด
ลอม 

 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
เร่ิมรับรูการสูญเสียปดลอม 100.00 1:3.31 0.77 0.08 

 
จากตารางที่ 45 คาเฉลี่ยรวมของอัตราสวนการปดลอมที่กลุมตัวอยางจํานวน 100 ราย  เริ่มที่จะรับรูถึง

การสูญเสียการปดลอม  อยูที่อัตราสวนการปดลอมเทากับ 1: 3.31  อัตราสวนการปดลอมเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวอยาง (Std. Deviation) เทากับ 0.77  และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (Std. Error Mean)  
เทากับ 0.08   

เม่ือไดทราบถึงขอมูลในเบื้องตนและขอมูลที่ไดจากการทดลองแลว  ในขั้นตอนตอไปจะทําการทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติ  เพื่อตอบคําถามของงานวิจัย  ซึ่งในการทดสอบนี้ไดเลือกใชวิธีการทดสอบคาเฉลี่ยประชากร 
(One-sample T-test)  เปนการทดสอบสมมุติฐานของคาเฉลี่ยประชากรเดียว    

  

ตารางที่ 46  แสดงผลการวิเคราะหทดสอบคาเฉลี่ย One-sample T-test 
 

 Test Value = 3 

  
95% Confidence Interval 

 of the Difference 
  t df 

Sig. 
 (2-tailed) 

Mean 
 Difference Lower Upper 

เร่ิมรับรูการสูญเสียปดลอม 4.07 99.00 0.00 0.31 0.16 0.46 
 
ในการทดสอบคาเฉลี่ยแบบตัวอยางเดียว (One-sample T-test) การทดสอบเรื่องการรับรูการสูญเสียการปดลอม
มีสมมุติฐานทางสถิติดังนี้  คือ 

HO = การเริ่มรับรูของบุคคลเรื่องการสูญเสียการปดลอมอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1:3 
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H 1=การเริ่มรับรูของบุคคลเรื่องการสูญเสียการปดลอมอยูที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียไมเทากับ 1:3 
 

 Ho :  µ  = 1:3 

H1 :  µ  ≠ 1:3 
โดย  µ   คือ  คาเฉลี่ยของอัตราสวนการปดลอมที่บุคคลเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม 

 

 ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% การทดสอบไดคา sig = 0.00  ซึ่งนอยกวา
ระดับนัยสําคัญ 0.05  จึงสามารถปฏิเสธ Ho ได  และยอมรับสมมุติฐาน H1  ดังนั้นอัตราสวนการปดลอมที่คนเริ่ม
รับรูถึงการสูญเสียการปดลอมไมเทากับ 1:3   

จากการทดลองปรากฏวา  ผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกสูญเสียการปดลอม ในอัตราสวนที่ 1:3.31 ทั้งนี้
ในการประมาณคาแบบชวงที่ความเชื่อม่ัน 95%  ผูเขารวมทดลองจะเริ่มรูสึกถึงการสูญเสียการปดลอมอยูในชวง
ระยะ 1:3.16 ถึง 1:3.46  ซึ่งเปนคาอัตราสวนที่กวางกวาอัตราสวนตามหลักการเกี่ยวกับมุมมองและความรูสึกปด
ลอมกลาววา  “ตามปกติสายตาคนเราจะทํามุมตอนบน 30°   ถาอัตราสวนการปดลอมมีขนาดเทากับ 1:3 ทําให
มุมที่เรายืนมองอาคารจะเหลือเพียง 18°  ระยะดังกลาวนี้จะทําใหผูที่อยูในพื้นที่มองเห็นพื้นที่หรือวัตถุภายนอกได
ชัดเจนเทาๆ กับที่เห็นในพื้นที่เอง ซึ่งเปนอัตราสวนที่ทําใหคนรูสึกถึงการปดลอมในระดับที่ต่ําที่สุด (Minimum 
Enclosure)  ถาอัตราสวนเปน 1:4 มุมมองจะเหลือ 14°  จะไมรูสึกปดลอมอีกตอไป” (Spreiregen 1965, 75)  
ดังนั้นสรุปจากหลักการไดวา  คนเราจะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมเมื่ออัตราสวนปดลอมเกินกวา 1:3  แต
จากการทดลองกลับพบวา  อัตราสวนที่ผูเขารวมทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมอยูที่อัตราสวน 
1:3.31  ซึ่งกวางเกินกวาอัตราสวนที่กลาวไวตามหลักการ  และในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
ถนนและทางเทาในชุมชนเมืองของผูที่มีความรูดานการออกแบบ  และผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ (สุพักตรา 
สุทธสุภา 2544) พบวา ผูคนรับรูเกี่ยวกับการสูญเสียการปดลอมของอาคารบนถนนในเมืองที่อัตราสวนความสูง
ของอาคารตอความกวางของถนนในชวงระยะ 1:3.69 ถึง 1:3.89  ดังนั้นจากการวิจัยทั้ง 2 พบวา อัตราสวนการ
ปดลอม 1:3 เปนอัตราสวนที่ทําใหคนรับรูถึงการปดลอมในระดับที่ต่ําสุด (Minimum Enclosure) ซึ่งเปนคาที่ตั้ง
ในสมมุติฐาน อยูนอกชวงของคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิจัย  และสามารถประเมินไดวา ผูคนในพื้นที่ศึกษา 
(กรุงเทพฯ) มีความออนไหว (Sensitive) ตอความรูสึกสูญเสียการปดลอมนอยกวาคาที่เคยกําหนดกันมาที่ 1:3  
ซึ่งเปนคาตามหลักการตางประเทศซึ่งใชในการกําหนดสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่ 
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สรุปผลการวเิคราะหขอมลูในการทดลองที่ 2 
 

ในสวนการทดลองที่ 2 ของงานวิจัย  ซึ่งเปนการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับเรื่องการรับรูการ
ปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  โดยไดตั้ง
สมมุติฐานไว 2 สมมุติฐานยอยดังนี้  คือ   
สมมุติฐานที่ 2.1  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1:1 (องศาการมอง 45 องศา)    
สมมุติฐานที่ 2.2  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1:3 (องศาการมอง 18 องศา)   
 โดยการทดลองที่ 2  มีวิธีการทดลองกลาวโดยสรุปดังนี้   คือ  ผูควบคุมการทดลองจะใหผูเขารวมการ
ทดลองไดดูชุดภาพ   ซึ่งเปนเครื่องมือการทดลองที่เปนชุดภาพ 4 ชุดที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 4 ลักษณะ     
คือ  ชุดภาพที่ 2.1 ลักษณะ Simple Frame,  ชุดภาพที่ 2.2  ลักษณะ Commercial,  ชุดภาพที่ 2.3 ลักษณะ
Office  และ ชุดภาพที่ 2.4 ลักษณะ Government   โดยในแตละชุดจะมี 10 ภาพ 10 อัตราสวนการปดลอม  
ดังนี้คือ 1ตอ0.5, 1ตอ1, 1ตอ1.5, 1ตอ2, 1ตอ2.5, 1ตอ3, 1ตอ3.5, 1ตอ4, 1ตอ4.5  และ 1ตอ5 
 ในการทดลองนี้จะใหผูเขารวมการทดลองไดดูภาพในทุกชุดเรียงตามลําดับ  เมื่อผูเขารวมการทดลองได
ดูภาพในแตละชุดภาพแลวก็ทําการเลือกภาพ 2 ภาพหรือ 2 คาอัตราสวนการปดลอม  โดยภาพที่หนึ่งเปนภาพที่มี
อัตราสวนการปดลอมที่ทําใหผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ และภาพที่สองเปนภาพที่มี
อัตราสวนการปดลอมที่ทําใหผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการสูญเสียปดลอม  ทําการทดลองเชนนี้จนครบ
ทั้ง 4 ชุดภาพ  เมื่อทราบคาผูควบคุมการทดลองทําการบันทึกคาลงในแบบบันทึกผลการทดลอง  มีหลักการใน
การทดสอบสมมุติฐานในการทดลองที่ 2  คือ  นําคาเฉลี่ยรวมของอัตราสวนการปดลอมในทั้ง 2 เร่ือง  คือ  การ
รับรูการปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอม  มาใชในการทดสอบพิสูจนสมมุติฐาน  ซึ่งในสวนนี้จะใช
การวิเคราะหการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรเดียว หรือ 1 ประชากร (One-sample T-test) มาทดสอบสมมุติฐานนี้  
วิเคราะหรวมกับทฤษฎี  หลักการที่เกี่ยวของ  และผลการทดลองที่ไดมา 

ตารางที่ 47  สรุปผลขอมูลการทดลองที่ 2 
 

ชุดภาพ 2.1 
Simple frame 

ชุดภาพ 2.2 
Commercial 

ชุดภาพ 2.3 
Office 

ชุดภาพ 2.4 
Government 

Full 
enclosure 

Loss of 
encloseure 

Full 
enclosure 

Loss of 
encloseure 

Full 
enclosure 

Loss of 
encloseure 

Full 
enclosure 

Loss of 
encloseure 

กลุมตัวอยาง Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 
กลุมมีประสบการณดาน
ออกแบบ 

1:1.74 1:3.59 1:1.34 1:3.10 1:1.49 1:3.31 1:1.72 1:3.39 

กลุมไมมีประสบการณดาน
ออกแบบ 1:1.78 1:3.50 1:1.32 1:3.03 1:1.42 1:3.36 1:1.53 1:3.22 

คาเฉลี่ย 1:1.76 1:3.55 1:1.33 1:3.07 1:1.46 1:3.34 1:1.63 1:3.31 
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 การเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  จากขอมูลจากการทดลองที่ 2  ในตารางที่ 47 พบวา  ในเรื่องของ
การเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณสามารถเรียงลําดับขนาดอัตราสวนการปดลอมจากกวางที่สุดไปแคบสุดไดดังนี้  
คือ  ชุดภาพ 2.1 Simple Frame (1:1.76)  ชุดภาพ 2.2 Government (1:1.63)  ชุดภาพที่ 2.3 Office (1:1.46)    
และชุดภาพที่ 2.2 Commercial (1:1.33)  โดยผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูในการปดลอมสมบูรณในอัตราสวน
การปดลอมที่มีขนาดกวางที่สุดในพื้นที่สาธารณะทีมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ Simple  Frame  หรือลักษณะที่
อาคารหรือส่ิงปดลอมพื้นที่ไมมีการประดับตกแตงใดใด  และในทางกลับกันคนจะเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณใน
อัตราสวนที่แคบหรือขนาดเล็กที่สุดในพื้นที่สาธารณะลักษณะ Commercial หรือพื้นที่ลักษณะยานธุรกิจการคา  
โดยมีอาคารหรือส่ิงปดลอมที่เต็มไปดวยการตกแตงประดับประดาดวยปายโฆษณาและความหลากหลายของ
รานคา  ซึ่งเปนชุดภาพที่มีการตกแตงมากที่สุดในทั้ง 4 ชุดภาพ   

 
ภาพที่ 96  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของสิ่งปดลอมในแตละพื้นที่กับการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ 

 

 โดยเมื่อวิเคราะหแลวนาจะมีสาเหตุจากหลักในการประดับตกแตงวัตถุ  ซึ่งจะเปนการลดทอนความรูสึก
หนัก  หนา  และทําใหวัตถุขนาดใหญดูเล็กกวาความเปนจริง  เชน  วัตถุที่มีขนาดเทากัน 2 ชิ้น  เมื่อวัตถุหนึ่งไดรับ
การประดับตกแตงจะดูมีขนาดเล็กกวาอีกชิ้นที่ไมไดมีการประดับตกแตง  ทั้งนี้เมื่อยกประเด็นดังกลาวเขาสูการ
วิจัยนี้  เมื่อบุคคลทั่วไปไดรับรูพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  บุคคลนั้นจะรูสึกปดลอม มากกวาถาอยูใน
พื้นที่มีส่ิงปดลอมหรืออาคารที่ไมมีการประดับตกแตงหรือตกแตงนอย  และเมื่อบุคคลคนเดียวกันไดอยูในพื้นที่ทั้ง 
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2 ลักษณะซึ่งมีอัตราสวนปดลอมเทากัน  แตคนจะรูสึกอึดอัดมากกวาเมื่ออยูในพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมที่ไมมีการ
ประดับตกแตงใดใด 
 จากการทดลองเห็นวาพื้นที่ที่มีลักษณะ Simple Frame  หรือพื้นที่ลักษณะไมมีการประดับตกแตง  จะ
ทําใหผูเขารวมทดลองเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณกอนพื้นที่ลักษณะอื่นๆ  เมื่อคอยๆ ทําการลดอัตราสวนการ
ปดลอมลงมาเรื่อยๆอยางคงที่  เพราะสิ่งปดลอมที่ไมตกแตงนี้จะทําใหรูสึกดูหนัก  ใหญ  และทึบกวา  และในทาง
กลับกันส่ิงปดลอมที่มีการตกแตงประดับประดาเชนในพื้นที่ลักษณะธุรกิจการคา (Commercial)  ผูเขารวมการ
ทดลองจะเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณในอัตราสวนที่ต่ําหรือแคบที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งปดลอมที่ถูกตกแตงทําให
รูสึกวามีขนาดเล็กกวาความเปนจริง  ดังนั้นถึงแมอยูในพื้นที่ที่มีอัตราสวนการปดลอมที่แคบ  แตการประดับ
ประดาตกแตงส่ิงปดลอมอยางเหมาะสมนั้นจะชวยใหความอึดอัด  ทึบแนน  ที่เกิดจากสิ่งปดลอมลดลงได 
 ในเรื่องของ การเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม ของพื้นที่  จากตารางที่ 47  เม่ือทําการศึกษาขอมูล
สามารถเรียงลําดับขนาดอัตราสวนการปดลอม  ที่สรางความรูสึกใหผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูถึงการสูญเสีย
การปดลอม  โดยจัดเรียงจากกวางที่สุดไปแคบสุดไดดังนี้  คือ  ชุดภาพที่ 2.1 Simple Frame (1 : 3.55)  ชุดภาพ
ที่ 2.2 Office (1 : 3.34)  ชุดภาพที่ 2.3 Government (1 : 3.31)  และชุดภาพที่ 2.2 Commercial (1 : 3.07)  

 

 
ภาพที่ 97  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของสิ่งปดลอมในแตละพื้นที่กับการเริ่มรับรูการสูญเสียการปด

ลอม 
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 จากการวิเคราะหเกี่ยวกับการประดับตกแตงอาคารหรือส่ิงปดลอมพื้นที่พบวา  พื้นที่ที่มีลักษณะ
เฉพาะที่มีการประดับตกแตงนอยหรือไมมีเลยอยางพื้นที่ลักษณะ Simple Frame  ผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรู
ถึงการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนที่กวางกวาหรือใหญกวาพื้นที่ลักษณะอื่นๆ  ที่มีการตกแตง  และ
เชนเดียวกันกับหลักการที่กลาวมาขางตนในเรื่องของการรับรูการปดลอมสมบูรณที่เกี่ยวกับการประดับตกแตง  
อาคารหรือส่ิงปดลอมที่มีการประดับตกแตงจะทําใหคนรูสึกรับรูวามีขนาดเล็ก  เตี้ย  และเบาบางกวาความเปน
จริง  จากการทดลองจึงพบวาพื้นที่ลักษณะที่ส่ิงปดลอมมีการตกแตงมากจะทําใหคนเริ่มรับรูการสูญเสียการปด
ลอมของพื้นที่ไดเร็วกวา  และอยูในอัตราสวนที่แคบกวาพื้นที่ลักษณะอื่นที่ส่ิงปดลอมไมมีการประดับตกแตง  
เพราะคนจะรับรูถึงขนาดของสิ่งปดลอมที่เล็กและเตี้ยกวาความจริงของมันนั้นเอง 

  
สรุปผลการทดลอง 
 จากทั้ง 2 สวนของการทดลองที่ 2 คือ  การเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอม
สามารถสรุปไดวา   
 จากตารางที่ 48  ปรากฏผลวาผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณที่อัตราสวนการปด
ลอม 1ตอ1.54  และเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1: 3.31 
 นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบมีแนวโนมที่เริ่มรับรูการปดลอม
สมบูรณ  ในอัตราสวนปดลอมเฉล่ียเทากับ 1:1.57  ซึ่งกวางกวากลุมที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบ  ซึ่งมี
คาอัตราการปดลอมเฉล่ีย 1:1.51  รวมทั้งในเรื่องการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม  กลุมที่มีประสบการณดาน
การออกแบบก็เริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนการปดลอมที่กวางกวากลุมที่ไมมีประสบการณ
ออกแบบ 
ตารางที่ 48  แสดงคาเฉลี่ยของการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมจากการทดลองที่ 2   
 

อัตราสวนการปดลอมเฉล่ีย 
กลุมประชากร เริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ เริ่มรับรูการสูญเสียปดลอม 

กลุมมีประสบการณดานออกแบบ 1 : 1.57 1 : 3.35 
กลุมไมมีประสบการณดานออกแบบ 1 : 1.51 1 : 3.28 

คาเฉล่ียรวม 1 : 1.54 1 : 3.31 
 
 เม่ือไดทําการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการสูญเสียปดลอมระหวางกลุมที่มีและไมมีประสบการณในการ
ออกแบบ  จะพบวาในกลุมที่มีประสบการณในดานการออกแบบ  มีแนวโนมรับรูการปดลอมสมบูรณในอัตราสวน
การปดลอมที่กวางกวา  หรือกลาวไดวามีความไวตอความรูสึกปดลอมและความอึดอัดของพื้นที่มากกวา   
 ในเรื่องการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม  กลุมที่มีประสบการณดานการออกแบบจะเริ่มรับรูใน
อัตราสวนการปดลอมที่กวางกวา  อาจเนื่องจากวากลุมที่มีประสบการณในดานการออกแบบ  มีการรับรูในเรื่อง
พื้นที่วาง (Space)  ทําใหสามารถรับรูและสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่  ขอบเขตพื้นที่  และการปดลอมที่ดีกวา  จึง
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สามารถรักษาความรูสึกรับรูถึงการปดลอมของพื้นที่ไดมากกวา  แมความสูงของสิ่งปดลอมที่โอบลอมพื้นที่นั้นจะ
เล็กลงมากก็ตาม  แตหากมีความสามารถในการรับรูถึงความคงที่ของขนาดวัตถุหรือส่ิงปดลอมนั้นที่ดีก็จะยัง
สามารถรับรูถึงการปดลอมอยูได  
 เม่ือนําขอมูลที่ไดจากการทดลองในทั้ง 2 สวน  คือ การรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปด
ลอม  มาทดสอบสมมุติฐาน  โดยวิธีทางสถิติการวิเคราะหการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรเดียว  หรือ 1 ประชากร 
(One-sample T-test)  โดยกําหนดการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  ซึ่งในการวิเคราะหทดสอบ
สมมุติฐานในทั้ง 2 สมมุติฐานตางไดคา sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Ho ได  

และยอมรับสมมุติฐาน H1 ของทั้ง 2 สมมุติฐาน  นั่นคือ  สวนที่ 1 ในการทดสอบเรื่องการรับรูการปดลอมสมบูรณ
ในพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  โดยสามารถสรุปตามสมมุติฐานไดดังนี้  “อัตราสวนการปดลอม
ที่คนเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณไมเทากับ 1 ตอ 1”  และในสวนที่ 2 การทดสอบเรื่องการสูญเสียการปดลอม
ในพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  สรุปไดวา  “อัตราสวนการปดลอมที่คนเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการ
ปดลอมไมเทากับ 1 ตอ 3”   
 เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองและการทดสอบสมมุติฐาน  ปรากฏวา  คนในทองถิ่นจะเริ่ม
รับรูถึงการปดลอมสมบูรณที่คาอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1:1.54 หรือประมาณ 1:1.5  ทั้งนี้ในการประมาณ
คาแบบชวงที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% คนเริ่มรูสึกถึงการปดลอมสมบูรณอยูในชวงอัตราสวน 1:1.45 ถึง 1:1.64  
และคนจะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมที่คาอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1:3.31 หรือประมาณ 1:3.3  ใน
การประมาณคาแบบชวงที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% คนเริ่มรูสึกถึงการปดลอมสมบูรณอยูในชวงอัตราสวน 
1:3.16 ถึง 1:3.46   ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับการวิจัยของสุพักตรา สุทธสุภา (2544) โดยคาดการณ
แนวโนมไดวา ผูคนในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพฯ) มีความรูสึกอึดอัดในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ หรือมีความออนไหวตอ
การรับรูการปดลอมสมบูรณมากกวาคาตามหลักการตางประเทศที่เคยกําหนดกันมาเทากับ 1:1 และมีความ
ออนไหวตอการรับรูการสูญเสียการปดลอมนอยกวาที่เคยกําหนดมาในอัตราสวนเทากับ 1:3  นอกจากนี้ยังพบอีก
วารูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิงปดลอมมีความสัมพันธกับความรูสึกรับรูถึงการปดลอมของบุคคล  โดย
บุคคลจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนที่เปล่ียนแปลงแตกตางไปตาม
รูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่  โดยประเด็นหลักอยูที่รูปแบบกายภาพ  ลักษณะการประดับตกแตงอาคาร  หรือ
ส่ิงปดลอมพื้นที่สาธารณะนั้นๆ  และความเคยชินในบรรยากาศลักษณะเฉพาะของพื้นที่  อาทิเชน  ในเรื่อง
รูปแบบกายภาพเฉพาะของอาคารหรือส่ิงปดลอมที่โอบลอมพื้นที่  การออกแบบประดับตกแตงอาคาร  เชน  วัสดุ
กอสราง สี รูปแบบอาคาร สวนหนาอาคาร (Facade)  ปายรานและปายโฆษณา  และอื่นๆ  ลวนสงผลตอการรับรู
ของคนในดานการรูสึกหนัก-เบา  หนา-บาง  ทึบ-โปรง  และความรูสึกตางๆ อีกมากมาย  และความรูสึกเหลานี้
ตางมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูเรื่องการปดลอมของพื้นที่  ถาพื้นที่สาธารณะที่มีอัตราสวนการปดลอมที่แคบ
มากๆ  หากทําการตกแตงอาคารสิ่งปดลอมใหมีความเบา  เพิ่มความโปรง  ลดความทึบตัน  พื้นที่นั้นก็จะลด
ความอึดอัดลงและอัตราสวนการปดลอมสมบูรณของพื้นที่ก็จะยืดออกไปไดอีก  และการตกแตงยังทําใหอาคาร
ส่ิงปดลอมนั้นมีขนาดเล็กกวาความเปนจริงได  
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  นอกจากนั้นในเรื่องความเคยชินในบรรยากาศลักษณะเฉพาะของพื้นที่   การรับรูการปดลอมจาก
ประสบการณที่การใชชีวิตในแตละวัน   พื้นที่สาธารณะลักษณะเฉพาะตางๆ ในสภาพแวดลอมจริง  ลวนมี
รูปแบบ  ขนาดของพื้นที่  และอัตราสวนการปดลอมที่แตกตางกันไปตามประโยชนใชสอยและคุณสมบัติเฉพาะ
ของมัน  เชน  พื้นที่สาธารณะลักษณะศูนยราชการ (Government)  เนื่องดวยเปนพื้นที่รองรับการใชงานของคน
จํานวนมากและเปนสถานที่ซึ่งตองการความนาเชื่อถือ  ความนาเกรงขาม  และสงางาม  คนมักจะรับรูวาพื้นที่
สําหรับการใชสอยประเภทนี้ ตองมีขนาดใหญและมีอัตราสวนการปดลอมที่กวาง  แตถาเปนพื้นที่ลักษณะการคา 
(Commercial)  คนจะรับรูถึงความหนาแนนความใกลชิด  การเบียดเสียด  การไดสังเกตดูรานคากิจกรรมและ
ผูคน  อัตราสวนที่คนรับรูในการปดลอมก็จะแคบกวาพื้นที่ลักษณะอื่นๆ  ซึ่งมีอิทธิพลตออัตราสวนที่ทําใหเกิดการ
รับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมในแตละลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่แตกตางกันไป  จากการ
ทดลองจะเห็นไดชัดเจนวาในชุดภาพที่มีลักษณะพื้นที่ธุรกิจการคา (Commercial) จะมีคาอัตราสวนการปดลอม
เฉล่ียที่ทําใหเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมที่แคบมากที่สุด  โดยในชุดภาพที่มี
ลักษณะพื้นที่ธุรกิจสํานักงาน (Office) และสวนราชการ (Government)  จะมีอัตราสวนที่ทําใหคนรับรูถึงการปด
ลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมในระดับที่กวางกวาชุดภาพที่มีลักษณะพื้นที่ธุรกิจการคา (Commercial) 
อยางเห็นไดชัด 

เมื่อศึกษาถึงเรื่ององศาการมองกับความรูสึกปดลอม  จากผลการทดลองจะสามารถแสดงภาพใน
อัตราสวนที่ผูเขารวมการทดลองรับรูการปดลอมสมบูรณและสูญเสียการปดลอม  หรือเปนภาพเสมือนซึ่งผูที่อยู
ในพื้นที่นั้นไดเห็น  และแสดงการวิเคราะหองศามุมมองที่เกิดขึ้นในอัตราสวนการปดลอมดังกลาว  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  คือ 
 

 
ภาพที่ 98  แสดงมุมมองของอัตราสวนการปดลอมที่เร่ิมรับรูปดลอมสมบูรณและสูญเสียการปดลอม 

 

โดยตามธรรมชาติทางสรีระของคนปกติทั่วไปนั้น   เมื่อมองตรงสายตาเราจะมีมุมมองบนเทากับ 30 
องศา  จากการทดลองพบวาอัตราสวนการปดลอมที่ทําใหคนเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณเทากับ 1:1.54  ซึ่งจะ
ทําใหยอดบนของอาคารหรือส่ิงปดลอมทํามุมกับมุมมองตรงเทากับ 33 องศา  ซึ่งไดมุมที่ใกลเคียงหรือเกือบ
เทากับมุมสายตาของคนปกติมาก  ทั้งนี้ตามหลักการของ Paul D. Spreiregen (1964) เรื่องมุมมองและ
ความรูสึกปดลอม   เมื่ออัตราสวนการปดลอมทําใหเกิดมุมสายตาประมาณ 30 องศาหรือเทากับขนาดองศาปกติ
ของมุมมองบนของคนเรา   ซึ่งจะเปนอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1:2  และจะทําใหผูที่อยูในพื้นที่นั้นรูสึกถึงการ

33°             17° 

การปดลอมสมบูรณ            สูญเสียการปดลอม 
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ปดลอมเพียงครึ่งเดียว  ดังนั้นอาจกลาวไดวาคนในทองถิ่นจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ   เมื่อพื้นที่นั้นมี
อัตราสวนการปดลอมที่ทําใหสายตามุมบนทํามุมกับยอดของอาคารหรือส่ิงปดลอมเกินกวา 30 องศา  และใน
เร่ืองการสูญเสียการปดลอม  อัตราสวนการปดลอมที่ทําใหคนเริ่มรับรูการสูญเสียปดลอมสมบูรณเทากับ 1:3.31  
และทําใหยอดบนของอาคารหรือส่ิงปดลอมทํามุม 17 องศากับมุมสายตามองตรง  โดยในอัตราสวนการปดลอม
นี้จะทําใหผูที่อยูในพื้นที่ที่มีการปดลอมนั้น  มองเห็นสภาพแวดลอมภายนอกไดดีหรือชัดกวาตัวพื้นที่ภายใน  และ
ทําใหส่ิงปดลอมมีคุณสมบัติเปนเพียงเสนขอบของพื้นที่เทานั้น  ในหลักการของ  Paul D. Spreiregen (1964) 
กลาววาคนจะรูสึกสูญเสียการปดลอมเมื่ออัตราสวนการปดลอมมากกวา 1:3  หรือที่มุมมองนอยกวา 20 องศา  
แตเนื่องดวยไดตั้งสมมุติฐานในการวิจัยไววา  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบน
พื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1:3 (องศา
การมอง 18 องศา)  ซึ่งจากการทดสอบสมมุติฐาน (T-test) ไดปฏิเสธสมมุติฐานนี้  ดังนั้นผลการทดลองที่ไดจึง
สอดคลองกับหลักการและการทดสอบสมมุติฐานดังกลาว      

เม่ือนําขนาดสรีระสายตาปกติของมนุษยและองศามุมมองกับอัตราสวนการปดลอมที่ไดจากการทดลอง    
มาทําวิเคราะหรวมกันและการสรางภาพจําลองพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  โดยคนในพื้นที่สาธารณะนั้นจะปรากฏ
ภาพในการรับรูทางทัศนาการดังนี้คือ 

 
           ภาพที่ 99  เปนภาพจําลองพื้นที่สาธารณะที่มีการ
ปดลอม  ในอัตราสวนการปดลอมที่ 1 :1.54   ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมที่ผูเขารวมในการทดลอง
เร่ิมรูสึกถึงการปดลอมสมบูรณ   
โดยอัตราสวนการปดลอมดังกลาวนี้ จะทําใหผูที่อยูใน
พื้นที่มองเห็นยอดตึกเปนมุม 33  องศากับระดับระนาบ
พื้นราบ 
 

ภาพที่ 99  แสดงพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอมที่ผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกปดลอมสมบูรณ   
 
           ภาพที่ 100  เปนภาพจําลองพื้นที่สาธารณะที่มี
การปดลอม  ในอัตราสวนการปดลอมที่ 1 :3.31  ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอม ที่ผูเขารวมการทดลองเริ่ม
รูสึกสูญเสียการปดลอมของพื้นที่ 
โดยอัตราสวนการปดลอมดังกลาวนี้ จะทําใหผูที่อยูใน
พื้นที่มองเห็นยอดตึกเปนมุม 17 องศากับระดับระนาบ
พื้นราบ 
 

ภาพที่ 100  แสดงพื้นที่ในอัตราสวนการปดลอมที่ผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกสูญเสียการปดลอม 
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ขอเสนอแนะแนวทางการออกแบบ 
 

เนื้อหาในสวนนี้ไดนําเสนอแนวทางการออกแบบและกําหนดรูปแบบทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอม  เพื่อใหพื้นที่ดังกลาวมีคุณภาพ  ทั้งในดานคุณสมบัติของที่วาง (Space)  และความ
เหมาะสมในการตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคคลตางๆ ทั่วไปในทองถิ่น  ซึ่งพื้นที่ศึกษาคือ  
กรุงเทพมหานคร  โดยจะนําเสนอในลักษณะเนื้อหาแนวทางในการออกแบบพื้นที่  พรอมทั้งภาพประกอบเพื่อ
ความงายในการทําความเขาใจ 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตางๆ  เพื่อทดสอบขอสมมุติฐานที่ไดตั้งไวนั้น  ไดนําไปสู
การเสนอแนะแนวทางการกําหนดและออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการ
ปดลอม  ซึ่งตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  หรือบุคคลในกรุงเทพมหานครอันเปนพื้นที่
ศึกษาของการวิจัยนี้  ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

แนวทางการออกแบบดังกลาวจะเปนการนําเสนอผลการทดลอง  ขอมูล  การอภิปรายผลตางๆ  ใหได
เห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสามารถใชส่ือสารสรางความเขาใจใหกับบุคคลทั่วไปไดงายยิ่งขึ้น  ตลอดจน
เปนการประยุกตผลการทดลองทั้ง 2 การทดลอง  เพื่อนํามาใชงานในรูปแบบการแกไข  ปรับปรุงพื้นที่  หรือเปน
แนวคิดหนึ่งในการใชออกแบบและกําหนดลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  โดยตัวแปรตางๆ 
ของการวิจัย  อาทิ  เชน  อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio)   ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of 
Buildings around the Space)  และการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  (Uses and Activities in the Space) 
จะถูกนํามาใชรวมกันกับ  ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ  ขอมูลภาคสนาม  และขอมูลจากการทดลอง  เพื่อใชใน
การกําหนดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ที่ตอบสนองตอพฤติกรรม
และความพึงพอใจของบุคคลในทองถิ่น  โดยมุงศึกษาองคประกอบที่สรางความรูสึกปดลอม  ซึ่งใชในการกําหนด
แนวทางการออกแบบในเรื่องการกําหนดความสูงของสิ่งปดลอม  และความกวางของพื้นที่  หรือระยะหางที่ผู
สังเกตยืนอยู (H:D) 

โดยเนื้อหาที่จะกลาวในสวนนี้  เปนการแสดงความสัมพันธของแตละตัวแปร  เพื่อใหเห็นถึงรูปแบบ
แนวโนมความสัมพันธ   อันสงผลถึงรูปแบบทางกายภาพอันพึงประสงค  โดยนําเสนอในลักษณะกายภาพของ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีระดับการปดลอม (H:D) ที่เหมาะสม และตอบสนองความพึงพอใจของคนใน
กรุงเทพมหานคร   ซึ่งเปนแนวทางในการใชออกแบบ หรือแกไข ปรับปรุงปญหาดานกายภาพของพื้นที่  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงและขอเสนอแนะดานการสรางความรูสึกปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

จากการทดลอง  การทดสอบสมมุติฐาน  และการอภิปรายผล  ที่ไดจากการทดลองทั้ง 2 การทดลอง  
สามารถกําหนดขอเสนอแนะ  และแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ไดเปน  2 หัวขอ
หลัก  ตามการทดลองและสมมุติฐานทั้ง 2 ของการวิจัย  ไดดังนี้  คือ  แนวทางการออกแบบจากสมมุติฐานที่ 1  
และ แนวทางการออกแบบจากสมมุติฐานที่ 2 
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แนวทางการออกแบบจากสมมุติฐานที่ 1  

แนวทางในการกําหนดและออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีระดับ
การปดลอม  อันตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  โดยนําผลมาจากการทดลองที่ 1 ซึ่งไดทําการทดลอง  
เพื่อนําผลไปวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐาน  ที่วา  “ความพึงพอใจของบุคคลตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ มีความสัมพันธกับ  1. อัตราสวนการปดลอม 
(Enclosed Ratio) หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอม (H) กับระยะหางที่ผูสังเกตยืน (D) ; (H:D)      
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  (Characteristics  of  Buildings  around  the  Space)  3. ประโยชนใชสอยและ       
กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space)  และ 4. ประสบการณสวนบุคคล (Personal 
Experiences)” 
 ผลการทดลอง  ปรากฏวา  ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร  คือ  1. ประสบการณสวนบุคคล   2. อัตราสวน
การปดลอม  3. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และ 4. ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  มีความสัมพันธกับ
ระดับความพึงพอใจของบุคคล  ที่ไดสัมผัสพื้นที่โดยทางสายตาหรือการมองเห็นพื้นที่เปดโลงสาธารณะนั้นๆ   
โดยรูปแบบความสัมพันธเปนในลักษณะที่ตัวแปรอิสระแตละตัวตางมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม  หรือเปน
ความสัมพันธในลักษณะตัวแปรอิสระหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัว  และยังมีความสัมพันธในลักษณะอิทธิพล
รวม  นั่นคือ  ตัวแปรอิสระทางกายภาพของพื้นที่ทั้ง 3 ตัวแปร  ประกอบดวย  อัตราสวนการปดลอม, 
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และการใชและกิจกรรมในพื้นที่  ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 มีอิทธิพลรวมกันตอตัวแปรตาม  ทั้งนี้
ตัวแปรตามนั้นก็คือ  ความพึงพอใจของบุคคล  โดยสามารถแสดงเปนแผนผังความสัมพันธ  ไดดังนี้  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 101   แสดงความสัมพันธและอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวกับตัวแปรตามหรือความพึงพอใจใน

ลักษณะหนึ่งตอหนึ่ง   

ประสบการณสวนบุคคล 
ประสบการณดานการออกแบบ 

อัตราสวนการปดลอม 
Enclosed  Ratio 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
Characteristics of Buildings around 

the Space 

การใชและกิจกรรมในพื้นที ่
Uses and Activities in the Space 

ความพึงพอใจ 
ของบุคคลที่ไดรับรูพื้นที่

โดยการมองเห็น 

สัญลักษณ 
มีความสัมพันธ 
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ภาพที่ 102  แสดงอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจัย 

 
ภาพแสดงความสัมพันธและอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระดานกายภาพทั้ง 3 ตัวที่มีตอตัวแปรความพึง

พอใจ  ทั้งนี้จากการทดสอบสมมุติฐานในการทดลอง  พบวา  ตัวแปรดานกายภาพทั้ง 3 ตัว ซึ่งเปนคุณสมบัติที่อยู
ในสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะนั้นมีอิทธิพลรวมกันและสงผลโดยตรงตอระดับความ
พึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูและสัมผัสพื้นที่โดยทางสายตาหรือการมองเห็น 

จากการทดลอง  วิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานของการทดลองที่ 1  สามารถเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  และตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  ไดเปน 2 
แนวทางดังนี้  คือ  แนวทางที่ 1 แนวทางการออกแบบที่ไดจากการทดลอง  และแนวทางที่ 2 แนวทางการ
ออกแบบที่ไดจากการนําทฤษฎีและหลักการมาประยุกตรวมกับการทดลอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  คือ 

แนวทางที่ 1 แนวทางการออกแบบที่ไดจากการทดลอง 
 1.  ในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยเฉพาะขอมูลดานคุณสมบัติของผูใชพื้นที่  และคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่
หรือโครงการในดาน  อัตราสวนการปดลอม, ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ่งลวนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูและสัมผัสพื้นที่เปด
โลงสาธารณะนั้นๆ  โดยทางสายตาและการมองเห็น 
 2.  จากการวิจัยพบวา  ประสบการณบุคคลมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจตอพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอม  โดยไดศึกษาในกลุมบุคคลที่มีประสบการณดานการออกแบบและไมมีประสบการณ
ดานการออกแบบ พบวาประสบการณดังกลาว  มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูและ
สัมผัสพื้นที่เปดโลงสาธารณะนั้นๆ ทางการมองเห็น   นอกจากนี้ยังพบอีกวา  กลุมผูที่มีประสบการณและความรู
ดานการออกแบบ  หรือกลุมผูประกอบอาชีพหรือศึกษาดานออกแบบชุมชนเมือง  สถาปตยกรรม  และกลุมดาน
สายวิชาศิลปะตางๆ  มีแนวโนมการใหระดับคาความพึงพอใจ  ที่แตกตางโดยใหระดับคาความพึงพอใจที่ต่ํากวา
อยางเห็นไดชัด  เมื่อเทียบกับกลุมผูที่ไมมีประสบการณและความรูดานการออกแบบหรือประชาชนทั่วไป  ซึ่งอาจ
เนื่องจากการผานประสบการณเกี่ยวกับงานดานสภาพแวดลอมกายภาพ จึงมีความพิถีพิถันในการสังเกต และมี

ตัวแปรอิสระดานกายภาพพื้นที่ 

อัตราสวนการปดลอม 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

การใชและกิจกรรมในพื้นที ่

ความพึงพอใจ 
ตัวแปรตามของบุคคลที่
ไดรับรูพื้นที่โดยการ

มองเห็น 
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การรับรูที่ลึกซึ้ง  จึงมีมาตรฐานและความยากในการใหคาความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่
ที่สูงกวาบุคคลทั่วไป  โดยผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับผลของการวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมถนน
และทางเทาในชุมชนเมืองของผูที่มีความรูดานการออกแบบ และผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ (สุพักตรา  
สุทธสุภา 2544)   และในการออกแบบสภาพแวดลอมกายภาพที่ตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคน
ในทองถิ่นตองคํานึงถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่ตางกัน  โดยวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งจะเปนเสมือนตัวกรอง  
ขัดขวางความเขาใจในบางสิ่งบางอยางระหวางสภาพแวดลอมนั้นๆ ตอผูคนตางถิ่นตางสังคม  ดังนั้นผูคนที่มี
สังคมและมีวัฒนธรรมตางกันยอมจะมีพฤติกรรมแตกตางกันดวย (Gulick 1963)  ดังนั้นเมื่อตระหนักถึงความ
แตกตางในการรับรูและระดับความพึงพอใจ  และรูปแบบความตางกันของวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น  นัก
ออกแบบควรพิจารณาศึกษาพฤติกรรม และความตองการของผูใชพื้นที่และคนในพื้นที่โครงการนั้น เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการออกแบบ 
 ในงานสายวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)   และงานในสาขาสถาปตยกรรมอื่นๆ  ใน
แตละงานและโครงการที่รับผิดชอบตางมีความสัมพันธกับบุคคลและกลุมบุคคลมากมาย  ดังนั้นในสวนของการ
เก็บขอมูลของแตละโครงการ  จึงจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลบุคคล  การศึกษาทัศนคติความคิดเห็น  หรือการ
จัดทําประชาพิจารณของประชาชนในทองถิ่นและกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน
และจัดทําโปรแกรมการออกแบบ  เพื่อใหไดงานที่ตรงกับความตองการ  และตอบสนองพฤติกรรมและความพึง
พอใจของประชาชน  โดยกระบวนการดังกลาวจะทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมในโครงการของประชาชน  และมี
ความเขาใจในรายละเอียดตางๆ  เพิ่มทัศนคติแงบวก  ลดความรูสึกตอตาน  ซึ่งจะเปนสวนชวยอยางยิ่งให
โครงการดําเนินไปอยางราบรื่น  เปนพื้นฐานใหโครงการประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ในการกําหนดขนาดของพื้นที่เปดโลงสาธารณะใหมีระดับการปดลอมที่คนพึงพอใจมากที่สุด  จาก
การวิจัยพบวา  อัตราสวนการปดลอมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจกับบุคคลที่ไดสัมผัสและรับรูพื้นที่  โดยทาง
สายตาหรือการมองเห็นมากที่สุด  พื้นที่ควรมีสัดสวนของความสูงส่ิงปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D)  
อยูที่อัตราสวน 1ตอ2   โดยในอัตราสวนดังกลาวจะทําใหองศาการมองเทากับ 27 องศา  ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ไดใช
ลักษณะพื้นที่สาธารณะที่มีรูปแบบในการปดลอมรูปตัวยู (U-shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 103  แสดงอัตราสวนที่คนพึ่งพอใจมากที่สุดในการทดลองที่ 1 
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แนวทางที่ 2 แนวทางการออกแบบที่ไดจากการนําทฤษฎีและหลักการมาประยุกตรวมกับผล
การทดลอง   
 1.  ในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมที่ดี  ควรมีการคํานึงถึงประสบการณบุคคล
เนื่องจากแตละบุคคลมีคุณสมบัติความสามารถในการรับรู  และจินตนาการถึงรูปทรงและปริมาตรของที่วาง 
(Space) ที่ไมเทาเทียมกัน  ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะควรกําหนดและออกแบบระบบสิ่งปด
ลอมและแนวขอบเขตกําหนดปริมาตร รูปทรง และที่วาง (Spatial Definition)   เพื่อใหงายตอการรับรูความเปนที่
วาง  และสามารถรับรูถึงความรูสึกปดลอมของบุคคลที่มีตอพื้นที่อันคมชัดยิ่งขึ้น  โดยทั้งนี้ความชัดเจนของที่วาง
และการปดลอม  สงผลโดยตรงใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับกิจกรรมเมือง  รวมทั้ง
การออกแบบใหระดับการปดลอมมีความสัมพันธกับขนาดของมนุษย (Human Scale) คุณสมบัติเหลานี้เปน
องคประกอบหนึ่งของการออกแบบที่ทําใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีโครงสรางที่ชัดเจน มีเอกลักษณ  ทําให
ผูใชงานหรือคนในเมืองรับรูรูปทรงและอาณาเขตของที่วางไดงาย  ทั้งยังงายตอการจดจํา  นํามาซึ่งความอบอุน  
ความมั่นใจ  ความรูสึกปลอดภัย  และความประทับใจ  ซึ่งชวยสรางความรูสึกพึงพอใจและดึงดูดใหเกิดการเขา
มาใชงานพื้นที่นั้น   

2. ในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะใหเกิดที่วาง (Space) ที่มีคุณภาพ  โดยคุณสมบัติทาง
กายภาพของพื้นที่ยอมประกอบขึ้นจากองคประกอบระนาบแนวนอน (Horizontal Elements) และการที่จะทําให
ปริมาตรของที่วางเดนชัดขึ้นตองมีองคประกอบระนาบแนวตั้ง (Vertical Elements) ชวยเสริม  องคประกอบ
แนวตั้งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดขอบเขตของพื้นที่และที่วาง  โดยทั่วไปแลวมนุษยสามารถเห็น  สัมผัส  รับรู
องคประกอบแนวตั้งไดงายกวาระนาบแนวนอน  และเชนเดียวกันระนาบแนวตั้งสามารถสรางขอบเขตและรูปทรง
ของที่วาง (Space) ไดชัดเจนกวาแนวนอน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 104  แสดงความรูสึกปดลอมกับองคประกอบแนวนอนและแนวตั้ง 
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ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอม  จึงควรใชส่ิงปดลอมที่เปนองคประกอบระนาบ
แนวตั้ง (Vertical Elements) เปนตัวกําหนดรูปทรงและปริมาตรของที่วางใหชัดเจน  อยางไรก็ตามในการ
ออกแบบตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความสัมพันธกันระหวางระนาบแนวนอนและแนวตั้ง  ซึ่งจะชวยสราง
ความรูสึกปดลอมและงายตอการรับรูที่วางของบุคคลทั่วไป  ตัวอยางเชน  พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่เกิดจากที่วาง
ในเมือง (Urban Space) หรือที่วางระหวางอาคารระนาบแนวตั้งก็จะเปนส่ิงปดลอม  เชน  อาคาร  หรือแนวไม  
และระนาบแนวนอนนั่นก็คือระนาบฐานหรือพื้น  และสวนที่อยูเหนือศีรษะซึ่งเปนระนาบที่เกิดจากจินตนาการคือ
แผนทองฟานั้นเอง 

3.  ในการวิจัยไดทําการศึกษาพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมรูปตัวยู (U-shape) โดยพบวา 
ผูคนในพื้นที่ศึกษา ใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่สูงสุด เมื่อพื้นที่รูปแบบดังกลาวมีอัตราสวนระหวางความสูง
ของอาคารที่ปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนหรือความกวางของพื้นที่วางเทากับ 1:2   และจากการศึกษา
อิทธิพลของงานสถาปตยกรรมตอความสัมพันธของคนในชุมชน (Festinger 1951) พบวาการจัดวางผังอาคารที่
พักอาศัย (หอพักนักศึกษา) ในลักษณะที่มีกลุมอาคารที่มีการปดลอมรูปตัวยู (U-shape) มีที่วางอยูตรงกลาง 
(Court) จะมีนักเรียนเลือกที่จะเขาอยูอาศัยจนเต็ม และมีการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยดวยกัน จนมี
ลักษณะกลุมสังคมยอยๆ และในการศึกษารูปแบบมิตรภาพ (Whyte 1956) พบวาพื้นที่ที่มีการปดลอม จะเปนตัว
เพิ่มรูปแบบพฤติกรรมในชุมชน อีกทั้งแสดงออกถึงความเปนกลุมพวกเดียวกัน  โดยการมีจํานวนของสิ่งปดลอม
เทากับ 3 ดานและมีการปดลอมรูปตัวยู (U-shape) จะเอื้อใหมีพฤติกรรมการรวมกลุมภายในพื้นที่วางมากกวา 
การมีจํานวนดานของสิ่งปดลอมไมเทากับ 3 ดาน (มณเฑียร อัตถจรรยา 2543)  

แนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม ซึ่งเหมาะสมกับการวมกลุมกิจกรรมของ
คนในเมือง และเปนองคประกอบเพื่อเนนความสงางามใหพื้นที่ สถานที่หรือส่ิงสําคัญตางๆ ของเมือง  ควรจัดวาง
ผังของสิ่งปดลอมใหมีอัตราสวนการปดลอม (H:D) เทากับ 1:2  และมีรูปแบบของการปดลอมรูปตัวยู (U-shape) 
โดยสิ่งปดลอมเปนส่ิงที่มีลักษณะกายภาพที่ตั้งขึ้นสูงเหนือระดับพื้นดิน  ซึ่งอาจเปนไดทั้งส่ิงที่มนุษยสราง เชน  
อาคาร  แนวรั้ว  แนวระเบียง  ฯลฯ  หรือเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  เชน  แนวเนินดิน  หิน  แนวตนไม  ฯลฯ  
ทั้งนี้โดยปกติแลว  พื้นที่เปดโลงสาธารณะเมือง (Urban Space) ที่มีการปดลอมรูปตัวยู  จะถูกปดลอมโดย
อาคารหรือกลุมอาคาร  แตอาจมีการผสมผสาน หรือทําการแกไขปรับปรุงใหเกิดการปดลอมที่เหมาะสมและได
ที่วาง (Space) ที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น  เชน  การใชแนวตนไม  ประติมากรรม  แนวระเบียง  ทางเดินที่มีหลังคาคลุม  
ฐานของอาคารสูง (Podium) และอื่นๆ  ในการเปนแนวอุดชองรั่วที่วาง เชื่อมกลุมอาคาร และแนวหยุดสายตา  
เพื่อใหสายตาและมุมมองหยุดอยูในพื้นที่หรือระดับความสูงที่ตองการ  ปดบังมุมมองจากสิ่งที่ไมพึงประสงค และ
ทําใหพื้นที่มีความสัมพันธกับสรีระมนุษย (Human Scale) มากขึ้น 
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 ผังพ้ืน รูปตัด 
 
ภาพที่ 105  แสดงแนวทางการออกแบบเพื่อใหไดอัตราสวนการปดลอมที่ตองการในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
 

1 

1 1 

การใชแนวตนไม 

การลดระดับพื้นที่ 
ในการสรางพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

การใชแนวฐานอาคาร(Podium) 
สําหรับอาคารสูง 

อัตราสวนการปดลอม 1:2 
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 A  B 
ภาพที่ 106 แนวทางแกไขปรับปรุงพื้นที่เปดโลงสาธารณะใหเกิดการปดลอมที่เหมาะสม 
A. การสรางใหเกิดแนวหยุดสายตา    B. การใชฐานของอาคารสูง (Podium) ปรับปรุงพื้นที่ในกรณีอาคารสูง 
 

ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะของเมือง  หากตองการใหเกิดความรูสึกปดลอม บริเวณมุมของกลุม
อาคารที่ปดลอมพื้นที่ควรมีลักษณะปด  ซึ่งจะทําใหเกิดการปดลอมที่แข็งแกรงขึ้น  เพราะมุมมองสายตาจะถูกปด
กั้นใหอยูภายในพื้นที่  รวมทั้งไมเกิดการรั่วไหลของที่วาง  ทําใหปริมาตรและขอบเขตของที่วางเดนชัด  ในทาง
กลับกันการยอมใหเกิดการเปดพื้นที่บริเวณมุม  ยอมทําใหความรูสึกปดลอมออนแอลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 107  แสดงการจัดผังส่ิงปดลอมในเพื่อแกปญหาการรั่วไหลของ Space ในบริเวณมุมของพื้นที่ 

 

การที่พ้ืนที่เปดบริเวณมุมทําใหความรูสึกปด
ลอมออนแอลง 

ใชการซอนทับของอาคารแกไขหากตองเปด
พ้ืนที่บริเวณมุม 

การที่พ้ืนที่บริเวณมุมมีลักษณะปดทําใหเกดิ
ความรูสึกปดลอมทีชั่ดเจน 

ใชแนวตนไมหรือสิ่งอ่ืนๆ แกปญหาการรั่วไหล
ของ Space 
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แนวทางการออกแบบจากสมมุติฐานที่ 2  
 ในการทดลองที่ 2 ของการวิจัย  เปนการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานในเรื่องการรับรูถึงระดับในการ
ปดลอม  โดยสมมุติฐานยอยทั้ง 2 ของการทดลองนั้น  คือ  สมมุติฐานที่ 2.1  “ผูคนโดยทั่วไป  เริ่มรับรูการปดลอม
ที่สมบูรณในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผู
สังเกตยืนอยู เทากับ 1 :1 (องศาการมอง 45 องศา)”  และ สมมุติฐานที่ 2.2  “ผูคนโดยทั่วไป  เริ่มรับรูการสูญเสีย
การปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผู
สังเกตยืนอยู เทากับ 1 :3 (องศาการมอง 18องศา)” 

จากการทดลอง  วิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานของการทดลองที่ 2  สามารถเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  และตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  คือ 

แนวทางการออกแบบที่ไดจากการทดลอง 
1.  เพื่อใหสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ มีการปดลอมในระดับสูงแตไมรูสึก

อึดอัด ควรกําหนดใหอัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของพื้นที่วาง มีคามากที่สุดเทากับ 1 :1.54หรือ
กําหนดใหพื้นที่เปดโลงมีความกวางอยางนอย 1.54 เทาของความสูงของสิ่งปดลอม  โดยจากการทดลอง  ปรากฏ
วา  คนในทองถิ่นเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ีย  
เทากับ 1 :1.54  และทําใหเกิดมุมสายตาเทากับ 33 องศา 

2.  เพื่อใหสภาพแวดลอมของพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีระดับการปดลอมนอย  แตไมเวิ้งวางจนรูสึก
สูญเสียการปดลอม  หรือรูสึกขาดความปลอดภัย  ควรกําหนดใหอัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของ
พื้นที่วาง  มีคานอยที่สุดเทากับ 1 : 3.31  หรือกําหนดใหพื้นที่เปดโลงมีความกวางอยางมากที่สุดเปน 3.31 เทา
ของความสูงส่ิงปดลอม  โดยจากการทดลองปรากฏวา คนในทองถิ่นเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่
เปดโลงสาธารณะ  ที่อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียเทากับ 1 :3.31 และทําใหเกิดมุมสายตาเทากับ 17 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33° 17° 

   เริ่บรูการปดลอมสมบูรณ     รับรูการสูญเสียการปดลอม 
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ภาพที่ 108  แสดงองศาการมองที่คนเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณและสูญเสียการปดลอม 
3.  เพื่อสงเสริมใหสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะเมือง  มีการปดลอมที่

เหมาะสมจึงกําหนดชวงระยะอัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของพื้นที่เปดโลงเฉลี่ย  เปน 1:1.54  ถึง 
1:3.31หรืออีกนัยหนึ่ง  อาจใชตัวเลขของพื้นที่เปดโลงเปนหลัก  คือ  ที่ความกวางของพื้นที่เปดโลง 1 หนวย  ส่ิง
ปดลอมหรืออาคารที่ปดลอมพื้นที่  มีความสูงไดไมเกิน 0.65 เทา  และไมนอยกวา 0.3 เทา  เชน  อาคารหรือส่ิง
ปดลอมมีความสูง 10 เมตร   ควรมีพื้นที่เปดโลงดานหนาอยูในความกวางระหวาง 15 ถึง 33 เมตร  โดยในการ
กําหนดอัตราสวนการปดลอมของพื้นที่  นอกจากจะคํานึงถึงสุนทรียภาพและความงามแลว  ในการที่จะไดพื้นที่
เปดโลงสาธารณะที่มีคุณภาพ  ควรคํานึงถึงเรื่องภูมิอากาศของพื้นที่ดวย  เชน  ปริมาณและทิศทางของแดดและ
ลม  แนวการเกิดรมเงา  และการระบายอากาศ (Ventilation) ในพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 109  แสดงชวงอัตราสวนการปดลอมที่เหมาะสมในการออกแบบ 

 
4.  ในการกําหนดสภาพแวดลอมกายภาพพื้นที่  ใหมีการตอบสนองตอการรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  

และการสูญเสียการปดลอมของคนในทองถิ่น 
 

ตารางที่ 49  แสดงการรับรูถึงระดับการปดลอมของกลุมตัวอยางที่เขารวมในการวิจัย 
 

การรับรูระดับการปดลอม 
กลุมตัวอยาง การรับรูการปดลอมสมบูรณ การเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม 

กลุมที่มีประสบการณดานการออกแบบ 1 :1.57 1 :3.35 
กลุมที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบ 1 :1.51 1 :3.28 

คาเฉล่ียรวม 1 :1.54 1 :3.31 

Ha 

Hb 

Wa 

Wb 

  1.5 ≤ Wa : Ha ≤ 3.3  

  1.5 ≤ Wb : Hb ≤ 3.3 
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การกําหนดและออกแบบสภาพแวดลอมกายภาพ  ควรตองคํานึงถึงความแตกตางของการรับรูถึงระดับ
การปดลอมของกลุมบุคคลที่มีและกลุมที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบดวย  โดยกลุมที่มีประสบการณดาน
การออกแบบ  หรือกลุมที่ประกอบอาชีพหรือศึกษาในสาขาการออกแบบชุมชนเมือง  สถาปตยกรรม  และ
สาขาวิชาเกี่ยวกับการออกแบบอื่นๆ  มีแนวโนมที่รับรูถึงการปดลอมสมบูรณในอัตราสวนปดลอมที่นอยกวา  หรือ
มีความทนตอความอึดอัดไดนอยกวา  และเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนที่มากกวา  ซึ่งแสดงให
เห็นวา  กลุมดังกลาวมีชวงการรับรูถึงระดับการปดลอมที่กวางกวา  เพราะมีความสามารถ  ทักษะในการรับรูและ
จินตนาการถึงปริมาตรและรูปทรงของที่วาง (Space)  รวมทั้งการรับรูถึงความรูสึกปดลอมที่สูงกวา 

5.  ในการกําหนดสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่  รูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในแตละลักษณะ
สงผลตอการรับรูระดับการปดลอม  ซึ่งในการวิจัยสวนการทดลองที่ 2 ไดกําหนดลักษณะพื้นที่ออกเปน 4 
ลักษณะ  ไดแก  1.ลักษณะพื้นที่เปดโลงสาธารณะซึ่งสวนหนาของอาคารที่ปดลอมไมมีการประดับตกแตงใดใด 
(Simple Frame)  2. พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะยานธุรกิจการคา (Commercial)   3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ลักษณะธุรกิจสํานักงาน (Office)  และ 4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะศูนยราชการ (Government)    

เพื่อใหไดพื้นที่สาธารณะเมืองซึ่งมีระดับการปดลอมที่เหมาะสม  จึงกําหนดชวงระยะอัตราสวนความสูง
อาคารตอความกวางของพื้นที่เปดโลง  ไดดังแสดงในตารางที่ 50 

 
ตารางที่ 50  แสดงชวงของอัตราสวนการปดลอมที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะพื้นที่แตละประเภท 

 

การรับรูระดับการปดลอม 
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปด

โลงสาธารณะ 
เร่ิมรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ 
ที่อัตราสวนปดลอม H:D ( * ) 

เร่ิมรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม
ที่อัตราสวนปดลอม H:D ( * )  

ชวงอัตราสวนการปด
ลอมที่เหมาะสม H:D 

Max ถึง Min 
Simple Frame 1 :1.76  (0.57) 1 :3.55  (0.28) 1 :1.76 ถึง 1 :3.55 
Commercial 1 :1.33  (0.75) 1 :3.07  (0.32) 1 :1.33 ถึง 1 :3.07 
Office 1 :1.46  (0.68) 1 :3.34  (0.30) 1 :1.46 ถึง 1 :3.34 
Government 1 :1.63  (0.61) 1 :3.31  (0.30) 1 :1.63 ถึง 1 :3.31 

 
H = ความสูงของสิ่งปดลอม (Height of Frame) 
D = ระยะหางที่ผูสังเกตยืน  หรือความกวางของพื้นที่ (Distance of Observer) 
( * )= คาความสูงของสิ่งปดลอม (H) เม่ือความกวางพื้นที่ 1 หนวย 

จากตารางที่ 50 สามารถสรุปไดวา   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะซึ่งสวนหนาของอาคาร (Facade) ที่ปดลอมไมมีการประดับตกแตงใดใด 

(Simple Frame)  ที่ความกวางของพื้นที่เทากับ 1 หนวย  ส่ิงปดลอมหรืออาคาร  สูงไดไมเกิน 0.57 เทา  และไม
นอยกวา 0.28 เทา 

พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะยานธุรกิจการคา (Commercial)  ที่ความกวางของพื้นที่เทากับ 1 หนวย  
ส่ิงปดลอมหรืออาคาร  สูงไดไมเกิน 0.75 เทา  และไมนอยกวา 0.32 เทา 
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พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะธุรกิจสํานักงาน (Office)  ที่ความกวางของพื้นที่เทากับ 1 หนวย  ส่ิงปด
ลอมหรืออาคาร  สูงไดไมเกิน 0.68 เทา  และไมนอยกวา 0.3 เทา 

พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะศูนยราชการ (Government)  ที่ความกวางของพื้นที่เทากับ 1 หนวย  ส่ิง
ปดลอมหรืออาคาร  สูงไดไมเกิน 0.61 เทา  และไมนอยกวา 0.3 เทา 

 
 

ภาพที่ 110 แสดงชวงอัตราสวนการปดลอมที่เหมาะสมที่ความสูงของสิ่งปดลอม (H) เทากับ 1 หนวย 
 
ในแตละลักษณะเฉพาะของพื้นที่จะมีชวงอัตราสวนการปดลอมที่เหมาะสมแตกตางกัน  โดยที่ความสูง

ของสิ่งปดลอม (H) เทากับ 1 หนวย  พบวา 
-  พื้นที่เปดโลงสาธารณะซึ่งสวนหนาอาคารไมมีการประดับตกแตงใดใด (Simple Frame) ในชวง

อัตราสวนการปดลอมที่เหมาะสม ที่ความสูงของสิ่งปดลอม 1 หนวย พื้นที่จะมีความกวางของพื้นที่เปดโลงได
กวางมากที่สุด  และในคาความกวางต่ําสุดก็ยังมีความกวางมากกวาความกวางของพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ  อาจ
ประเมินไดวา การที่อาคารที่ปดลอมในพื้นที่สาธารณะขาดรายละเอียดตกแตงที่สวนหนาอาคารทําให  ผูคนรูสึก
รับรูถึงขนาดของอาคารที่ปดลอมพื้นที่วามีขนาดใหญมากกวาอาคารที่ปดลอมในพื้นที่สาธารณะลักษณะอื่นๆ ใน
การวิจัย   ซึ่งสงผลใหผูคนในพื้นที่ที่สวนหนาอาคารไมมีการประดับตกแตงใดใด (Simple Frame) จะรูสึกแนนอึด
อัด และไวหรือออนไหวตอความรูสึกปดลอมสมบูรณมากกวาพื้นที่ลักษณะอื่น  และเมื่อรับรูวาอาคารที่ปดลอม
พื้นที่นั้นมีขนาดที่ใหญกวา ผูคนในพื้นที่จึงรูสึกสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนที่พื้นที่มีความกวางมากกวาพื้นที่
ลักษณะอื่นๆ ดวยเชนกัน 

COMMERCIAL (1 :1.33 to 1 :3.07) 

OFFICE  (1 :1.46 to 1 :3.34) 

GOVERNMENT (1 :1.63 to 1 :3.31) 

SIMPLE FRAME  (1 :1.76 to 1 :3.55) 

1 

ชวงอัตราสวนการปด
ลอมท่ีเหมาะสม 

Min 

Max 
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-  พื้นที่ลักษณะยานการคา (Commercial)  มีรูปแบบดานหนาอาคารมีการติดตั้งปายชื่อรานและปาย
โฆษณาอยางไมมีระเบียบแบบแผน  รูปแบบการตกแตงแตละรานคาที่แตกตางกัน  จากผลของชวงอัตราสวนการ
ปดลอมที่เหมาะสม  สามารถประเมินไดวา อาคารหรือส่ิงปดลอมในพื้นที่ลักษณะยานการคา (Commercial) มี
การประดับตกแตงและมีรายละเอียดที่มาก  ทําใหเกิดภาพลวงใหคนรับรูถึงขนาดที่เล็กกวาความเปนจริง  ซึ่ง
ผูคนในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพฯ) รับรูถึงพื้นที่ในบรรยากาศที่เกิดกิจกรรมการคา ความบันเทิง และการพักผอน มี
ความใกลชิดในระดับที่สามารถสังเกตผูคนและเก็บรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรมและรานคาได  ดังนั้นในความ
สูงของสิ่งปดลอม 1 หนวย ผูคนจะรับรูการปดลอมสมบูรณในอัตราสวนที่ทําใหมีความกวางของพื้นที่มีขนาดแคบ
ที่สุด  ดังนั้นพื้นที่ลักษณะยานการคา (Commercial) จึงมีระดับคาความกวางต่ําสุดของพื้นที่โลงในชวงอัตราสวน
การปดลอมที่เหมาะสม ที่มีขนาดเล็กกวาพื้นที่สาธารณะในลักษณะอื่นๆ  และมีความไวตอความเวิ้งวางหรือ
ความรูสึกสูญเสียการปดลอมมากกวาในพื้นที่ลักษณะอื่นๆ ทําใหในชวงอัตราสวนการปดลอมที่เหมาะสม คา
ความกวางของพื้นที่สูงสุดก็ยังมีขนาดที่เล็กกวาพื้นที่สาธารณะในลักษณะอื่นๆ ในงานวิจัย   ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
พื้นที่ลักษณะยานการคา (Commercial) ผูคนจะมีระดับของการยอมรับความอึดอัดและความรูสึกปดลอม
สมบูรณที่สูงกวา  และมีความออนไหวตอความรูสึกสูญเสียการปดลอม มากกวาพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ ที่ใชในการ
วิจัย 

-  ในพื้นที่ลักษณะศูนยราชการ (Government) และยานสํานักงาน (Office) พื้นที่ทั้ง 2 ลักษณะ มี
รูปแบบของการตกแตงดานหนาอาคารที่เรียบงาย มีจังหวะของโครงสรางและชองเปดที่เปนระเบียบ มีแบบแผน
ชัดเจน  โดยในชวงอัตราสวนการปดลอมที่เหมาะสมของพื้นที่  ที่ความสูงของสิ่งปดลอม 1 หนวย พบวา ทั้ง 2 
พื้นที่จะมีขนาดความกวางสูงสุดเทากัน  แตพื้นที่ศูนยราชการ (Government) จะมีระดับความกวางของพื้นที่
ต่ําสุดในชวงการปดลอมที่เหมาะสมที่กวางกวาพื้นที่ยานสํานักงาน (Office) สามารถประเมินไดวา ความรูสึกปด
ลอมของคนในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพฯ) มีแนวโนมความสัมพันธกับการรับรูจากประสบการณเดิมหรือความเคยชิน
ในรูปแบบการใชงานและบรรยากาศที่ไดสัมผัสพื้นที่ลักษณะนั้นในชีวิตประจําวัน  อาจเนื่องจากเมื่อกลาวถึงพื้นที่
ศูนยราชการ (Government) คนจะรับรูถึงการเปนพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่เนนหนักในการใหบริการประชาชน  
รองรับผูคนและกิจกรรมจํานวนมาก มีความเปนสาธารณะในระดับสูง  และรูปแบบกายภาพของพื้นที่ยังมีความ
กวางขวาง สงางามและมีรูปแบบพิธีการ (Formal) มากกวาพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ ในงานวิจัย  ดังนั้นผูคนจึงมี
ความออนไหวตอความรูสึกอึดอัดหรือรูสึกปดลอมสมบูรณในพื้นที่ศูนยราชการ (Government) มากกวาพื้นที่
ยานสํานักงาน (Office) 

จากประเด็นการวิเคราะหที่ไดกลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นวา  การรับรูถึงระดับการปดลอมและ
ความรูสึกปดลอมในพื้นที่  มีแนวโนมความสัมพันธกับ  ลักษณะทางกายภาพของอาคารหรือส่ิงปดลอมในพื้นที่  
และประสบการณที่รับรูถึงพื้นที่นั้นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น 

6.  ในการกําหนดการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม
ควรคํานึงถึงการประดับตกแตงสวนหนาของอาคาร (Facade) ดวย  เพราะรูปแบบการประดับสวนหนาอาคาร
หรือลักษณะเฉพาะของอาคารนั้น  สงผลถึงความพึงพอใจของผูรับรูพื้นที่  และยังมีอิทธิพลตอการเร่ิมรับรูถึงการ
ปดลอมสมบูรณและการเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมของบุคคลดวย 
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โดยมีขอแนะนําดังนี้  คือ   
- ในพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมภายนอกมีการประดับตกแตงหรือรายละเอียด  จะทําใหที่วาง (Space) ของ

พื้นที่สาธารณะนั้นๆ ดูออนโยนไมแข็งกระดาง  โดยถาหากสิ่งปดลอมมีการประดับตกแตงและมีรายละเอียด
ภายนอกในระดับที่เหมาะสม  จะทําใหที่วางนั้นใหความรูสึกสัมพันธกับมนุษย ทั้งดานขนาดสัดสวน  ความนา
ร่ืนรมย และความเหมาสมในการใชงาน  มีความนาสนใจในการใชงานและประกอบกิจกรรมตางๆ 

- จากการวิจัย  พบวา  การประดับตกแตงมีอิทธิพลตอการเริ่มรับรูถึงระดับการปดลอมสมบูรณและ
การเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม  โดยการประดับตกแตงสวนหนาอาคาร (Facade) จะชวยทําใหส่ิงปดลอม
ดูโปรง เบา ลดความทึบตัน ความหนัก และความแข็งกระดางของสิ่งปดลอม  ตัวอยางเชน  ในพื้นที่สาธารณะที่มี
การปดลอมมากเกินไปจนรูสึกอึดอัด  แตหากมีการประดับตกแตงหนาตาอาคารที่ปดลอม  พื้นที่นั้นก็ลดความอึด
อัดลง  แตในทางกลับกันหากในพื้นที่ซึ่งมีการประดับตกแตงสวนหนาอาคารจะทําใหคนเริ่มรับรูถึงการสูญเสีย
การปดลอมในอัตราสวนการปดลอมที่แคบกวาพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมไมประดับตกแตง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 111  แสดงอิทธิพลการประดับตกแตงกับระดับการปดลอม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 6 
สรุป 

จากเนื้อหาในบทที่ผานมาอันประกอบดวย  ที่มาและความสําคัญของการศึกษา  ทฤษฎี  หลักการ  
และแนวคิดที่เกี่ยวของ  การออกเก็บขอมูลภาคสนาม  ขอมูลจากการทดลอง  และผลการวิเคราะหตางๆ  ทั้งหมด
นี้สามารถนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ ที่
เหมาะสมและตอบสนองกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  ภายในบทนี้จะเปนการสรุปเนื้อหาใน
สวนตางๆ ที่มีความสําคัญ  พรอมทั้งเพิ่มเติมขอเสนอแนะ  และแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการทดลองสําหรับ
การวิจัยในครั้งตอไป  หรือการวิจัยที่มีความคลายคลึงกัน  โดยจะแบงเปนลําดับขั้นตอนตามวิธีการดําเนินการ
วิจัยที่ไดกําหนดไว  ซึ่งเนื้อหาในสวนการสรุปและขอเสนอแนะ  มีโครงสรางประกอบดวย 3 สวนหลัก  คือ  1. 
โครงงานวิจัย  2. ผลการวิจัยที่ได  และ 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย  ซึ่งในแตละองคประกอบของทั้ง 3 สวน
หลัก  จะมีรายละเอียดแยกยอยตางๆ  ดังนี้ 

1. โครงงานวิจัย  ประกอบดวย  วัตถุประสงคการวิจัย  สมมุติฐานการวิจัย  ตัวแปรที่ใชในการวิจยั  
และวิธีและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

2. ผลการวิจัย  ประกอบดวย  ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม  ขอมูลจากการทดลอง  ผล
การวิเคราะห  และขอสรุปที่ไดจากการทดลอง 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย  ประกอบดวย  ขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัย  ส่ิงที่ควร
พิจารณาในการดําเนินการวิจัย  และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในโอกาสตอไป 

จาก 3 สวนประกอบหลัก  และองคประกอบที่เปนแนวทางการนําเสนอตามที่ไดกลาวไว  ในสวน
รายละเอียดเนื้อหาตางๆ ของในแตละสวน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
โครงงานวิจัย 

 

ในสวนโครงงานวิจัย  มีเนื้อหาเปนการสรุปถึง  แนวคิด  กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
โดยมีลักษณะเปนการดําเนินการกําหนดแผนและแนวทางในงานวิจัย  ซึ่งแผนและแนวทางจะมีเนื้อหาประกอบ
ไปดวยสวนตางๆ ดังนี้  คือ  โครงสรางของงานวิจัย  สมมุติฐานการวิจัย  ตัวแปรที่กําหนดใชในการวิจัย  วิธีและ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ตามลําดับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  คือ 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการวิจัย 

 การวิจัยนี้  มีความมุงหมายที่จะทําการศึกษาหาแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ซึ่งมี
ระบบการปดลอมที่มีคุณภาพ  และมีความเหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชนใน
ทองถิ่น  และหาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่  คุณสมบัติภายในของผูใชพื้นที่  และ
ความพึงพอใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งศึกษาถึงการรับรูถึงระดับการปดลอม  ความรูสึกปดลอม  และความพึงพอใจ
ของบุคคล  ทั้งนี้ในการวิจัยไดทําการศึกษาในดานกายภาพของพื้นที่โดยมุงประเด็นหลักที่  อัตราสวนการปดลอม 
(Enclosed Ratio) หรือคาอัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู  เพื่อใชผลใน
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การศึกษาดังกลาว มาใชในการกําหนดแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอม  และยังใชผลการวิจัยที่ไดมาตรวจสอบ  แนวคิดหลักการในเรื่องอัตราสวนการปดลอม
ของตะวันตก  วามีความเหมาะสมและตรงกับการรับรูจริงของคนในทองถิ่นหรือประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หรือไม 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
ในการวิจัยตองการที่จะทราบวา  ปจจัยอะไรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอระดับการปดลอม

ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  และคนที่ดํารงชีวิตอยูในสภาพทองถิ่นลักษณะเดียวกันจะมีระดับการรับรูและความ
พึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับที่เทากันหรือไม   

คําถามยอยในการวิจัย 
1. ปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของคนในสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง

สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  และความสัมพันธที่เกิดขึ้นมีลักษณะอยางไร 
2. คนมีระดับการรับรูถึงระดับการปดลอมที่อัตราสวนของการปดลอมเทากันหรือไม   

2.1  คนจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ (Full Enclosure) ที่อัตราสวนการปดลอมเทาใด  
2.2  คนจะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม (Loss of Enclosure) ที่อัตราสวนการปดลอมเทาใด 

 
สมมุติฐานของการวิจัย  
มนุษยมีระดับการรับรูและความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มี

การปดลอมแตกตางกัน  โดยมีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอมและประสบการณของแต
ละบุคคล 

สมมุติฐานของการวิจัยที่ตองทําการพิสูจน 2 สมมุติฐาน  คือ 
สมมุติฐานที่ 1   ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด

ลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธกับ  
1. อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่ง
ปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู    

2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space)   
3. ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space)    
4. ประสบการณของบุคคล (Personal Experiences) 

 
 
 
สมมุติฐานที่ 2  สมมุติฐานในการวิจัยเรื่องการรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอม  

โดยแบงเปน 2 สมมุติฐานยอย 
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สมมุติฐานที่ 2.1   ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของส่ิงปดลอมบนพื้นที่ เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู
เทากับ 1ตอ1 (องศาการมอง 45 องศา) 

สมมุติฐานที่ 2.2  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู
เทากับ 1ตอ3 (องศาการมอง 18 องศา) 

 
ตัวแปรที่กําหนดใชในการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1  สมมุติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของคนกับสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน  และอาจเปนตัวเหตุหรือมี
ความสัมพันธสอดคลองกับตัวแปรอื่นๆ ที่ตามมา 

1. อัตราสวนการปดลอม (ความสูงของสิ่งปดลอม ตอ ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู) 
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
3. รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 
4. ประสบการณสวนบุคคล  (เนนที่ประสบการณเกี่ยวกับความรูดานการออกแบบ) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ  คือ  การรับรูและความ

พึงพอใจของผูมาใชพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  
 สมมุติฐานที่ 2  สมมุติฐานเกี่ยวกับการรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน  และอาจเปนตัวเหตุหรือมี

ความสัมพันธสอดคลองกับตัวแปรอื่นๆ ที่ตามมา 
1. อัตราสวนการปดลอม (อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู) 
2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 
3. ประสบการณสวนบุคคล  (เนนที่ประสบการณเกี่ยวกับความรูดานการออกแบบ) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ  คือ  การเริ่มรับรูของคน

ตอระดับการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม 
 
วิธีและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 ในการกําหนดกระบวนการและวิธีการวิจัยนี้  จะใชแนวทางในการปฏิบัติและการสรุปผลการวิจัย   โดย
การกําหนดกระบวนการวิจัยจะประกอบไปดวยขั้นตอนหลักๆ ดังตอไปนี้  คือ   

1. ขั้นตอนการเสนอโครงการ  ไดแก  การศึกษาปญหา  ความสําคัญและที่มาของการศึกษา  การ
กําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงคในการวิจัย  การกําหนดปญหาในการวิจัย  การตั้งสมมุติฐานในการวิจัย  
ศึกษาทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวของ  กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา  และการวางแผนการดําเนินการศึกษา   
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2.  ขั้นตอนการปฏิบัติการภาคสนาม  ไดแก  การเก็บรวบรวมขอมูล  การจัดทําเครื่องมือการทดลอง 
การปฏิบัติการทดลองและเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 

3.  ขั้นตอนการสรุป  ไดแก  การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ  สรุปผลการวิจัย  และการจัดทํา
รายงานขั้นสุดทายฉบับสมบูรณ 

สวนการกําหนดวิธีการวิจัยนั้น  จะทําการกลาวในเนื้อหารายละเอียดตาง ๆ ของการเตรียมการปฏิบัติ
งานวิจัยภาคสนาม  และสรุปผลการวิจัย  โดยมีลําดับขั้นตอนเริ่มตั้งแต  การกําหนดขอมูลที่ตองการ  วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล  การหาประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากกลุมประชากร
การจัดเก็บและการเตรียมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมุติฐาน  ตลอดไปจนการอภิปรายผล
ขอมูลและการรายงานสรุป   

ขอมูลที่ตองการเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห  สามารถแบงไดเปน 2 สวนงาน  คือ  1. ขอมูลเบื้องตนเพื่อ
สรางเครื่องมือทดลอง  และ 2. ขอมูลที่ไดจากการทดลอง   

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเพื่อสรางเครื่องมือทดลอง  ขอมูลที่ตองการคือ  ขอมูลดานกายภาพของพื้นที่
สาธารณะและที่วางสําคัญในกรุงเทพมหานคร  ขอมูลดานพฤติกรรมและการใชสอยพื้นที่วาง  ขอมูลดานแนวคิด  
ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวของกับการวิจัย  ซึ่งขอมูลทั้ง 4 ดานจะนํามาใชในการสรางเครื่องมือการทดลองเพื่อ
ใชในการวิจัย   

สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการทดลอง  เปนขอมูลที่ตองการจากผลการทดลอง  โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับคาความพึงพอใจ  และการรับรูถึงระดับการปดลอมของบุคคลที่ไดรับรูและสัมผัสพื้นที่โดยทางสายตาและ
การมองเห็น  ขอมูลในสวนนี้จะไดจากกลุมตัวอยางหรือผูเขารวมการทดลอง  จํานวน 100 ราย  โดยใชการสุม
ตัวอยางประชากรแบบขั้นหรือระดับช้ัน  หรือเรียกวา Stratified Quota Sampling ในการแบงชั้นของกลุม
ตัวอยางจากประชากรที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งในการวิจัยทําการแบงคุณสมบัติของกลุมตัวอยางตาม
ประสบการณและความรูดานการออกแบบ  และสถานภาพของบุคคลในปจจุบัน 

เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลในการวิจัย  คือ  1. แบบสังเกตการณ  ซึ่งใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและพฤติกรรม  รวมทั้ง Key words ที่แสดงใหเห็นการรับรูของคนตอพื้นที่
ลักษณะที่ศึกษา และสภาพทางกายภาพและลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ใชเปนกรณีศึกษา   
2.แบบบันทึกผลการทดลอง (ภาคผนวก ข.) ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจและการรับรูระดับการ
ปดลอมจากการทดลอง   และเมื่อไดขอมูลที่ตองการแลวจะดําเนินการจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่ไดทําการทดลองมา  
และเตรียมขอมูลนั้นโดยจําแนกเปนตัวแปรตางๆ ตามฐานขอมูลที่ได  เพื่อใชในการประเมินผลโดยโปรแกรมชวย
วิเคราะหสถิติ SPSS และ Excel  ชวยในการวิเคราะหประกอบการประมวลผล  และใชในการทดสอบสมมุติฐาน
ทางสถิติ 

วิธีการทดสอบสมมุติฐาน  ใชหลักในการทดสอบสมมุติฐานแบบทั่วๆ ไป  คือ  แปลงสมมุติฐานจาก
สมมุติฐานทางพรรณนา  ใหเปนสมมุติฐานทางสถิติกอน  แลวจึงดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ  โดยการทดสอบ
สมมุติฐานในการวิจัยนี้  ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (T-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ใน
การทดสอบ  เมื่อไดผลการทดสอบและตัวเลขทางสถิติที่ตองการแลวจึงนําไปตีความหมายในเชิงบรรยาย   และ
ในการสรุปผล  จะนําสาระความหมายเชิงบรรยายสําคัญที่ไดมาประกอบการอภิปรายผลรวมกับการวิเคราะห
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ขอมูลในสวนอื่นๆ  และจากนั้นจะเปนขั้นตอนการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ  โดยนําผลที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  มาดําเนินการสรางแนวทางการกําหนดสภาพแวดลอม
กายภาพของพื้นที่ เปดโลงสาธารณะที่ตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดกําหนดไว  สวนในการนําเสนอผลงานการวิจัย  จะใชรูปแบบการจัดทํา
เอกสารรายงานฉบับสมบูรณตามระเบียบการจัดทําวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผลการวิจัย 

 

 เนื้อหาในสวนนี้เปนการสรุปผลการวิจัย  โดยการเลือกนําผลวิจัยที่สําคัญและมีความนาสนใจมาทําการ
เรียบเรียงใหม  และสรุปเปนเนื้อหา  ซึ่งเรียงลําดับขั้นตอนการดําเนินการ  โดยเริ่มตั้งแตการแสดงผลที่ไดจากการ
ทดลอง, การวิเคราะหขอมูล  และการอภิปรายผลการทดลอง  ตลอดจนการนําเสนอแนวทางการนําผลที่ไดไปใช
งาน  ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบและงายตอการศึกษาทําความเขาใจ  ไดแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอย  ดังนี้  คือ 

1. ภาพรวมผูเขารวมการทดลอง 
2. ภาพรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและขอสรุปที่ไดจากการทดลองที่ 1   
3. ภาพรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและขอสรุปที่ไดจากการทดลองที่ 2   
โดยแสดงขอมูลตามลําดับหัวขอ  และมีรายละเอียดในแตละหัวขอ  ดังนี้  คือ 

 
ภาพรวมผูเขารวมการทดลอง 

 เนื่องจากประชากรในพื้นที่ศึกษาหรือในกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากมาย  จึงเปนไปไมไดเลยที่จะให
ทุกๆ คนเขารวมในการทดลอง  ดังนั้นจึงมีการสุมเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการทดลอง  เพื่อเปนตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา  โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางประชากรแบบขั้นหรือระดับชั้น (Stratified Quota 
Sampling)  ซึ่งใชตัวแปรประสบการณของบุคคลเปนตัวแบงระดับชั้น  โดยในงานวิจัยนี้ประสบการณบุคคลไดมุง
ไปในเรื่องประสบการณดานการศึกษาและความรูดานการออกแบบ  รวมถึงสถานะในปจจุบันของบุคคล  ซึ่งได
จัดแบงกลุมประชากรออกเปน 2 กลุม คือ  กลุมที่กําลังศึกษา และกลุมผูที่จบการศึกษาแลวหรือประกอบอาชีพ 

ดังนั้นจึงใชตัวแปรในกลุมนี้ในการแบงกลุมประชากรออกเปนกลุมตามลักษณะคุณสมบัติที่เหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกัน  โดยมีขอตกลงเบื้องตนในการกําหนดกลุมตัวอยางประชากรเขารวมการทดลองดังนี้   คือ 

1.  การศึกษาวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษากลุมประชากรเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  ตัวอยางประชากรที่เขารวมในการทดลองตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป  โดยไมคํานึงถึงเพศของ
ผูเขารวมการทดลอง 

3.  ตัวอยางประชากรจะเลอืกโดยพิจารณาจากกลุมบุคคลที่มีความแตกตางกันในระดับความรูและ
ความเกี่ยวโยงทางอาชีพในการออกแบบ  ตามทฤษฎีเกสตัลทบุคคลมีการรับรูสภาพแวดลอมแตกตางกันตาม

ประสบการณ   
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กลุมตัวอยาง 
ผูเขารวมการทดลอง 

100 คน 
(ประชากรในกรุงเทพมหานคร) 

 
กําลังศึกษา 

 
25 คน 

 
กําลังศึกษา 

 
25 คน 

 
ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

 
ทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว 

25 คน 

มี ประสบการณดานการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ  หรือมี
ความรูดานการออกแบบ 

ไมมี ประสบการณดานการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ  หรือไมมี

ความรูดานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 112  แผนภูมิแสดงลักษณะการสุมกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 
จากการทดลองกับผูเขารวมการทดลอง 100 คน  ไดแบงกลุมประชากรออกเปน 4 กลุมตัวอยาง  คือ

กลุมตัวอยางผูมีความรูดานการออกแบบและกําลังศึกษา  กลุมผูมีความรูดานการออกแบบและทํางานหรือจบ
การศึกษาแลว  กลุมตัวอยางผูไมมีความรูดานการออกแบบและกําลังศึกษา  และกลุมผูไมมีความรูดานการ
ออกแบบและทํางานหรือจบการศึกษาแลว  โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมละ 25 ตัวอยาง   

 
ภาพรวมขอมูลในการทดลองที่ 1  

ในหัวขอนี้ไดแสดงขอมูลที่ไดจากการทดลองแยกตามตัวแปรอิสระที่ตองการศึกษา  โดยแสดงขอมูล
ตามลําดับดังนี้  คือ  ตัวแปรที่ 1 ประสบการณบุคคล, ตัวแปรที่ 2 อัตราสวนการปดลอม, ตัวแปรที่ 3 
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และตัวแปรที่ 4  รูปแบบการใชและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ 

ตัวแปรที่ 1 ประสบการณของบุคคล ( P e r s o n a l  E x p e r i e n c e s ) 
ตัวแปรประสบการณเปนตัวแปรที่เกิดภายในบุคคล  หรือเรียกไดวาคุณสมบัติเฉพาะบุคคลนั้นๆ  โดยใน

การวิจัยเนนประสบการณในดานการออกแบบ  โดยตัวแปรดังกลาวนํามาใชในการสุมกลุมตัวอยางเขารวมในการ
ทดลอง  ทั้งนี้เลือกสุมกลุมตัวอยางเขารวมการทดลอง 4 กลุม รวมทั้งหมด 100 คน   คือ  
1. กลุมผูที่มีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา   (Design students) 25  คน 
2. กลุมผูที่มีประสบการณดานการออกแบบและทํางาน   (Design professionals) 25  คน 
3. กลุมผูที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบและกําลังศึกษา   (Non-design students) 25  คน 
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4. กลุมผูที่ไมมีประสบการณดานการออกแบบและทํางาน   (Non-design professionals) 25  คน 
ในการทดลองที่ 1 ผลปรากฏวา  จากผูเขารวมการทดลองทั้ง 100 รายไดระดับคาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจในชุดภาพการทดลองเทากับ 5.63   โดยกลุมที่มีความรูและประสบการณดานการออกแบบมีระดับคาความ
พึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 5.51  และกลุมที่ไมมีความรูและประสบการณดานการออกแบบมีระดับคาความพึงพอใจ
เฉล่ียเทากับ 5.75  ทั้งนี้เม่ือพิจารณากลุมตัวอยางจากสถานภาพบุคคลโดยไมพิจารณาคุณสมบัติของ
ประสบการณดานการออกแบบพบวา  กลุมที่กําลังศึกษามีระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 5.80  และกลุมที่
ทํางานหรือจบการศึกษาแลวนั้นมีระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 5.46   ซึ่งจากการทดลองปรากฏผลอยาง
เดนชัดวา  กลุมบุคคลที่ไมมีความรูหรือประสบการณดานการออกแบบ  มีแนวโนมในการใหระดับความพึงพอใจ
เฉล่ียที่สูงกวากลุมที่มีความรูและประสบการณดานการออกแบบ  ในทุกๆ ชุดภาพที่นําเขามาทดลอง  และเมื่อ
มองในดานคุณสมบัติดานสถานภาพปจจุบัน  กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูใหระดับคาความพึงพอใจที่สูงกวา

กลุมที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลว 
 

ตัวแปรที่ 2 อัตราสวนการปดลอม ( E n c l o s e d  R a t i o ) 
 ในสวนนี้เปนการแสดงขอมูลที่ไดจากการทดลองที่ 1  โดยแสดงระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  ในแตละ
ตัวแปรอัตราสวนการปดลอม (H:D) หรือ อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอม (H) ตอระยะหางที่ผูสังเกตยืน
อยู (D )  ทั้ง 4 คา คือ  อัตราสวนการปดลอม 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3  และ1ตอ4  จากการทดลองพบวา  กลุมภาพที่
มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ1 ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 5.63, กลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1
ตอ 2 ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 6.59, กลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ3 ไดระดับคาความพึง
พอใจเฉลี่ยเทากับ 5.52  และกลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ4 ไดระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 
4.78  

  ทั้งนี้จากการทดลองปรากฏผลอยางชัดเจนวากลุมภาพที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2  เปนกลุมภาพที่
ไดรับระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดจากทุกกลุมตัวอยาง  และภาพในกลุมอัตราสวนการปดลอม 1ตอ4  
ไดรับคาความพึงพอใจเฉลี่ยต่ําที่สุด 
 
  ตัวแปรที่ 3 ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space) 
 ในการทดลองที่ 1  ในสวนของขอมูลระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  จําแนกตามแตละกลุมภาพที่มีความ
แตกตางกันของลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิงปดลอมพื้นที่  โดยในการทดลองนี้  ไดแบงกลุมภาพตาม
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 5 ลักษณะ  คือ   

1 ลักษณะพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่สวนหนาอาคารหรือส่ิงปดลอมไมมีการประดับตกแตงใดใด
หรือไมมีเอกลักษณของยาน (Simple Frame)    

2. ลักษณะพื้นที่เปดโลงสาธารณะยานการคาธุรกิจ (Commercial)   
3. ลักษณะพื้นที่เปดโลงสาธารณะธุรกิจสํานักงาน (Office)   
4. ลักษณะพื้นที่เปดโลงสาธารณะจุดเปล่ียนระบบคมนาคมขนสงมวลชน (Transit Foyer)    
5 ลักษณะพื้นที่เปดโลงสาธารณะศูนยราชการ (Government) 
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 ผลการทดลองที่ไดสามารถเรียงลําดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  ที่มีตอลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิงปด
ลอมในรูปแบบตางๆ จากมากไปสูนอยไดดังนี้  1. ลักษณะ Commercial,  2. ลักษณะ Transit Foyer, 3. 
ลักษณะ Government, 4. ลักษณะ Office  และ 5. ลักษณะ Simple Frame   ดังนั้นปรากฏผลวา  กลุมภาพ
ลักษณะ Commercial เปนกลุมที่ไดรับระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5.87  และระดับคาความพึง
พอใจเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ลักษณะ Simple Frame ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.41  และเห็นไดวากลุมภาพพื้นที่ลักษณะ 
Commercial เปนกลุมที่ไดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่สูงสุด  โดยกลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการ
ออกแบบและทํางานเปนกลุมที่ใหระดับคาความพึงพอใจต่ําสุดในทุกๆ กลุมลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
 
  ตัวแปรที่ 4  การใชงานและกิจกรรมทีเ่กิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space) 
  ในสวนนี้เปนการแสดงขอมูลที่ไดจากการทดลองที่ 1  โดยมุงประเด็นไปที่ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  
ในแตละตัวแปรรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ทั้งนี้ไดทําการแสดงขอมูลระดับคาความพึงพอใจ
เฉล่ียแยกตามกลุมภาพ  ที่มีความแตกตางกันของการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่    โดยแบงเปน 3 กลุม
ภาพ  คือ  กลุมที่ 1 A  กลุมภาพที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในภาพ (Non-Activity), กลุมที่ 2 B  กลุมภาพที่มี
คนและมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่ (Passers-Through)  และกลุมที่ 3 C กลุมภาพที่มีคนมีการใชเวลาและเกิด
กิจกรรมการใชงานหลากหลายในพื้นที่ (Lingerers) 

 โดยสามารถอธิบายขอมูลจากการทดลอง  ดวยการเรียงลําดับคาความพึงพอใจเฉลี่ย  ที่มีตอรูปแบบ
การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ในรูปแบบตางๆ  จากมากไปสูนอย ไดดังนี้ 1. กลุมที่ 2 B  กลุมภาพที่มีคน
และมีกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่ (5.75), 2. กลุมที่ 1 A  กลุมภาพที่ไมมีคนและไมมีกิจกรรมใดใดในภาพ (5.57)   
และ 3. กลุมที่ 3 C  กลุมภาพที่มีคนและมีกิจกรรมการใชงานหลากหลายในพื้นที่ (5.56)  เมื่อไดทําการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของกลุมประชากรทั้ง 4 กลุม  พบวากลุมการใชงานประเภทมีคนและมี
กิจกรรมเดินผาน  หรือกลุม 2B เปนกลุมที่ไดรับคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  โดยกลุมตัวอยางที่มีประสบการณ
ดานการออกแบบและทํางาน  เปนกลุมที่ใหระดับคาความพึงพอใจต่ําสุด  ในทุกกลุมการใชและกิจกรรมที่เกิดใน
พื้นที่ 
 

 การศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูเขารวมการทดลองในแตละตัวแปรอิสระดานกายภาพทั้ง 3 ตัว
แปร  โดยประกอบดวย  ตัวแปรอัตราสวนการปดลอมพื้นที่, ตัวแปรลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และตัวแปรรูปแบบ
การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่   
 จากการทดลองที่ 1 สามารถแสดงผลระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมลักษณะเฉพาะพื้นที่ในแตละ
กลุม  โดยแยกตามการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  ปรากฏผลดังนี้  ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในการทดลอง 
รวมทั้งหมดเทากับ 5.628  โดยพื้นที่ลักษณะ Commercial  ไดระดับคาความพึงพอใจสูงที่สุด  และนอยที่สุดใน
พื้นที่ลักษณะ Simple Frame     
 เม่ือพิจารณาในผลการทดลองแยกตามรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่แลว  พื้นที่ลักษณะ 
Simple Frame, ลักษณะ Office, ลักษณะ Transit Foyer,  และลักษณะ Government  จะไดความพึงพอใจ
สูงสุดเมื่อในพื้นที่มีคนและเกิดกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่  โดยมีเพียงพื้นที่ลักษณะ Commercial เทานั้นที่มีระดับ
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ความพึงพอใจสูงสุดเมื่อในพื้นที่มีคนและมีกิจกรรมที่หลากหลายภายในพื้นที่  สังเกตไดวาในเกือบทุกลักษณะ
พื้นที่เมื่อในพื้นที่มีคนและเกิดกิจกรรมคนเดินผานพื้นที่จะไดรับคาความพึงพอใจสูง  และในทางกลับกันพื้นที่
ลักษณะ Simple Frame, ลักษณะ Commercial  และ ลักษณะ Transit  Foyer จะไดรับความพึงพอใจต่ําเมื่อไม
มีคนและไมมีกิจกรรมในพื้นที่  สวนในพื้นที่ลักษณะ Office และ ลักษณะ Government  ไดรับความพึงพอใจต่ํา
เม่ือในพื้นที่มีคนและเกิดกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่    
 ในสวนของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมลักษณะเฉพาะพื้นที่  โดยแยกตามอัตราสวนปดลอมทั้ง 4 
คา  ปรากฏวา  พื้นที่ที่มีอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2 จะไดรับความพึงพอใจสูงสุด  ตามดวยพื้นที่ในอัตราสวน
การปดลอม 1ตอ1, 1ตอ3   และต่ําสุดเมื่อพื้นที่มีอัตราสวนปดลอมเทากับ 1ตอ4  โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
สูงสุดจะอยูที่พื้นที่ลักษณะ Commercial  ในอัตราสวนการปดลอม1ตอ2 และต่ําที่สุดในพื้นที่ลักษณะ Simple 
Frame อัตราสวนการปดลอม1ตอ1 
 เมื่อพิจารณาลักษณะเฉพาะพื้นที่แยกตามอัตราสวนการปดลอมของพื้นที่  พบวามีเพียงพื้นที่ลักษณะ 
Simple  Frame  เทานั้นที่ไดความพึงพอใจสูงสุดเมื่ออยูในอัตราสวนการปดลอม 1ตอ2  และต่ําสุดในอัตราสวน 
1ตอ1  โดยพื้นที่ใน  4 ลักษณะที่เหลือ  คือ  ลักษณะ Commercial, ลักษณะ Office, ลักษณะ Transit Foyer  
และลักษณะ Government  ที่จะไดระดับความพึงพอใจสูงสุดเมื่ออยูในอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1ตอ2  และ
ต่ําสุดในอัตราสวน1ตอ4   
 
ผลการวิเคราะหและขอสรุปจากการทดลองที่ 1 

ภายในสวนนี้นําผลการวิเคราะหที่นาสนใจ  และขอสรุปที่ไดจากการทดลองมาแสดงและสรุปเปน
เนื้อหาสําคัญ  ทั้งนี้ในการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบสมมุติฐานนี้  ใชวิธีการสรุปผลวิเคราะหที่ไดจากการทดสอบ
ทางสถิติเปนหลัก  โดยมีขั้นตอนตางๆ  คือ  การกําหนดแนวทางการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ, การทดสอบ
สมมุติฐาน  และการสรุปผลการวิเคราะหทางสถิติ  ซึ่งเมื่อไดผลสรุปการวิเคราะหสถิติในทุกสมมุติฐานแลว  จึง
นําผลไปใชอภิปรายรวมกับขอมูลอื่นๆ ตอไป   
 การทดลองที่ 1  เปนการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งวา  ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของบุคคลที่มีตอพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ  มีความสัมพันธ 
กับ   1. อัตราสวนการปดลอม  หรืออัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู 
(Enclosed Ratio)  2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space)   3. รูปแบบ
การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ (Uses and Activities in the Space)   และ 4. ประสบการณของบุคคล 
(Personal Experiences) 

 โดยตัวแปรในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภท  คือ  ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  ซึ่งตัวแปรอิสระใน
งานวิจยัแบงเปน 2 สวน ไดแก  ตัวแปรอิสระสวนที่ 1  ตัวแปรที่เกิดจากคุณสมบัติภายในบุคคล คือ ประสบการณ
สวนบุคคล  และตัวแปรอิสระสวนที่ 2  เปนตัวแปรที่เกิดจากสภาพแวดลอมกายภาพพื้นที่ คือ อัตราสวนการปด
ลอม   ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  โดยตัวแปรตามที่ตองการศึกษาคือ  
ความพึงพอใจของบุคคล  ทั้งนี้ความพึงพอใจของบุคคลในงานวิจัยนี้  เปนความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดจากการ
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ไดสัมผัสรับรูพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมนั้นๆ  โดยใชลักษณะการรับรูพื้นที่ทางทัศนาการ  หรือการรับรูที่เกิด
จากสายตา  การมอง  และสังเกตพื้นที่เทานั้น 

สรุปผล  จากการทดสอบความสัมพันธในสวนที่ 1  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  สามารถ
สรุปวา  “ตัวแปรดานคุณสมบัติภายในบุคคลหรือตัวแปรประสบการณสวนบุคคลมีความสัมพันธกับระดับความ
พึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูพื้นที่สาธารณะ ”  ซึ่งประสบการณบุคคลแยกศึกษายอยเปน 2 เร่ืองตามคุณสมบัติ
ของกลุมตัวอยางที่เขารวมการทดลอง  คือ  ประสบการณในดานการออกแบบ  และประสบการณจากสถานภาพ    

ในเรื่องประสบการณดานการออกแบบจะแบงกลุมออกเปนกลุมตัวอยางที่มีและไมมีประสบการณ
เกี่ยวกับความรูดานการออกแบบ จากการวิจัยพบวา  กลุมผูเขารวมการทดลองที่มีความรูดานการออกแบบ 
(Design) มีการใหคาเฉล่ียความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม 
แตกตางจากกลุมผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ ( N o n - des i g n )  โดยกลุมผูที่มีความรูดานการออกแบบมี
แนวโนมการใหคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ต่ํากวา  ซึ่งสามารถประเมินไดวา  ผูที่มีความรูดานการออกแบบมีความ
พิถีพิถันในการรับรูที่ลึกซึ้ง  จึงรูสึกพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพไดยากกวาคนทั่วไป  ซึ่งสอดคลองกับผล
ของการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมถนนและทางเทาในชุมชนเมืองของผูที่มีความรูดานการ
ออกแบบ และผูที่ไมมีความรูดานการออกแบบ (สุพักตรา สุทธสุภา 2544)   และในเรื่องประสบการณจาก
สถานภาพจะแบงกลุมออกเปน 2 กลุม  คือกลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูและกลุมที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลว  
จากการวิจัยพบวา  กลุมผูเขารวมการทดลองที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลว (Professionals)  มีการใหคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม แตกตางจากกลุมที่กําลัง
ศึกษาอยู (Students)   กลุมผูที่ทํางานหรือจบการศึกษาแลวมีแนวโนมการใหระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ต่ํา
กวา  จึงประเมินไดวา  ผูที่ทํางานหรือจบการศึกษา ไดใชเวลาในการศึกษา  การใชความรูทางวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน  หรือมีระยะเวลาของประสบการณที่มากกวา  จึงทําใหมีความถี่ถวนในการพิจารณา  มีความพิถีพิถัน
ในการสังเกตและการรับรูที่สูงและลึกซึ้งกวา จึงรูสึกพึงพอใจตอสภาพแวดลอมกายภาพไดยากกวาคนที่กําลัง

ศึกษาอยู   
 เม่ือไดศึกษาตัวแปรดานกายภาพของพื้นที่ทั้ง 3 ตัว คือ อัตราสวนการปดลอม ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

และ การใชงานและกิจกรรมในพื้นที่  จากการวิเคราะหในทั้งสองสวน  คือสวนที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร และสวนที่ 2 การวิเคราะหอิทธิพลรวมของตัวแปรดานกายภาพของพื้นที่  สามารถสรุปไดอยาง
ชัดเจนวา “ตัวแปรในดานกายภาพของพื้นที่ นั้นคือ อัตราสวนการปดลอม  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และ
รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูพื้นที่
สาธารณะ”  ทั้งนี้ตัวแปรอิสระดานกายภาพของพื้นนั้นที่มีความสัมพันธแบบเดี่ยวและมีความสัมพันธแบบรวมกัน
ตอระดับความพึงพอใจของบุคคล   นั่นคือนอกจากที่แตละตัวแปรจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงระดับความพึง
พอใจแลว  เมื่อเกิดการนําตัวแปรดังกลาวมารวมกันตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปก็จะทําใหเกิดคุณสมบัติหนึ่งที่สงผลหรือมี

อิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงระดับคาความพึงพอใจของบุคคลนั้นดวย 
 
 
ภาพรวมขอมูลในการทดลองที่ 2 
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การทดลองที่ 2  เปนการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการรับรูการปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอม
ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ขอมูลจากการทดลองที่สองที่ไดจากกลุมตัวอยางทั้ง 100 คน  จะ
นําไปใชในการวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานที่สอง  ทั้ง 2 สมมุติฐานยอย  คือ  2.1 ผูคนโดยทั่วไป เร่ิมรับรูการ
ปดลอมที่สมบูรณ ของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอ
ระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 (องศามุมมอง 45 องศา) และ 2.2 ผูคนโดยทั่วไป เร่ิมรับรูการสูญเสียการ
ปดลอม ของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกต
ยืนอยูเทากับ 1ตอ3 (องศามุมมอง 18 องศา) 

 
 
 
 
 
 
 อัตราสวน 1 : 1 อัตราสวน 1 : 3 

ภาพที่ 113  แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนปดลอมและมุมมอง 
 

ตารางที่ 51  แสดงคาเฉล่ียรวมอัตราสวนการปดลอมที่เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณและสูญเสียการปดลอม 
 

เร่ิมรับรูการปดลอมสมบูรณ เร่ิมรับรูสูญเสียการปดลอม   
  
  Mean Mean 

1-กําลังศึกษา 1 : 1.69 1 : 3.44 สถานภาพปจจุบัน 
  2-ทํางาน 1 : 1.46 1 : 3.26 

1-มี 
  
  Group Total 1 : 1.57 1 : 3.35 

1-กําลังศึกษา 1 : 1.58 1 : 3.37 สถานภาพปจจุบัน 
  2-ทํางาน 1 : 1.45 1 : 3.19 

 ประสบการณ 
  
  
  
  
  

2-ไมมี 
  
  Group Total 1 : 1.51 1 : 3.28 

คาเฉลี่ย 1 : 1.54 1 : 3.31 
 
การแสดงขอมูลสรุปที่ไดจากการทดลองที่ 2 แบงออกเปน 2 สวน  โดยแยกตามสมมุติฐานที่ตองการ

ศึกษาทั้ง 2 สมมุติฐานยอย  คือ  สวนที่ 1 ขอมูลการทดลองการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  และสวนที่  2  ขอมูล
การทดลองการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม 
 ในการทดลองที่ 2 พบวา  ผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  เมื่อภาพจําลองอยูใน
อัตราสวนการปดลอมเทากับ 1ตอ1.54  และเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวน 1ตอ3.31 และยังพบวา

45° 18° 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 217

ในกลุมที่มีประสบการณดานออกแบบ  มีแนวโนมที่จะเริ่มรูสึกปดลอมสมบูรณ  และเริ่มรูสึกสูญเสียการปดลอม
ในอัตราสวนปดลอมที่กวางกวากลุมไมมีประสบการณดานการออกแบบ   

สวนที่ 1 ขอมูลการทดลองการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  ในการทดลองนี้ไดจัดทําแยกชุดภาพ
ออกเปน 4 ชุด  ซึ่งในแตละชุดจะมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่แตกตางกันออกไป  มีรูปแบบชุดภาพดังนี้  คือ  ชุดที่ 
2.1.1  ลักษณะ Simple Frame, ชุดที่ 2.2.1 ลักษณะ Commercial, ชุดที่ 2.3.1  ลักษณะ Office  และชุดที่ 2.4.1  
ลักษณะ Government     

  จากการทดลองที่ 2 ในสวนการรับรูการปดลอมสมบูรณ  พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนการปดลอมที่ทําให
ผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ  ในชุดภาพที่ 2.1.1  ลักษณะ Simple Frame เทากับ 1ตอ1.76, 
ชุดภาพที่ 2.2.1 ลักษณะ Commercial เทากับ 1ตอ1.33, ชุดภาพที่ 2.3.1 พื้นที่ลักษณะ Office เทากับ 1ตอ1.46  
และชุดภาพที่ 2.4.1 พื้นที่ลักษณะ Government เทากับ 1ตอ1.63   และสามารถจัดเรียงลําดับชุดภาพที่
ผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  ตามอัตราสวนการปดลอมจากกวางที่สุดไปแคบที่สุด  ได
ดังนี้  คือ  ชุดภาพที่ 2.1.1  พื้นที่ลักษณะ Simple Frame (1ตอ1.76)  โดยมีชุดภาพที่ 2.4.1 พื้นที่ลักษณะ 
Government (1ตอ1.63), ชุดภาพที่ 2.3.1 พื้นที่ลักษณะ Office (1ตอ1.46)  และ ชุดภาพที่ 2.2.1  พื้นที่ลักษณะ 
Commercial  (1ตอ1.33)  เรียงลงมาตามลําดับ 
  เมื่อไดทําการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณในแตละกลุมตัวอยาง  จะเห็นไดวากลุม
ตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบ  จะมีการเริ่มรูสึกรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  ที่เร็วกวากลุมที่ไมมี
ประสบการณดานการออกแบบ  โดยสังเกตไดจากการเริ่มรับรูในอัตราสวนการปดลอมที่กวางกวา  และจาก
ขอมูลที่ไดรับมาปรากฏวา  อัตราสวนการปดลอมเฉล่ียที่ผูเขารวมการทดลองเริ่มรูสึกรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  
นั้นมีอัตราสวนที่กวางกวา 1ตอ1 ในทุกชุดภาพ  ทั้งนี้ไดคาเฉล่ียอัตราสวนการปดลอมเม่ือรวมใน 4 ชุดภาพ
เทากับ 1ตอ1.54   ดังนั้นจากการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะหขอมูลจึงสรุปไดวา  คนจะเริ่มรับรูถึงการปด
ลอมสมบูรณเม่ืออัตราสวนการปดลอมนอยกวาอัตราสวน 1ตอ1 
 สวนที่ 2 ขอมูลการทดลองการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม  ในการทดลองนี้ไดจัดทําแยกชุดภาพ
ออกเปน 4 ชุด  ซึ่งในแตละชุดจะมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่แตกตางกันออกไป  มีรูปแบบชุดภาพดังนี้  คือ  ชุดที่ 
2.1.2  ลักษณะ Simple Frame  ชุดที่ 2.2.2 ลักษณะ Commercial  ชุดที่ 2.3.2  ลักษณะ Office  และชุดที่ 2.4.2  
ลักษณะ Government   ทั้งนี้เม่ืออธิบายขอมูลแยกตามชุดภาพ  ผลปรากฏวา  ชุดภาพที่ผูเขารวมการทดลองจะ
เริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนการปดลอมที่แคบสุด  คือ  ชุดภาพที่ 2.2.2  พื้นที่ลักษณะ 
Commercial เทากับ 1ตอ3.07   โดยมี ชุดภาพที่ 2.4.2 พื้นที่ลักษณะ Government (1ตอ3.31)  ชุดภาพที่ 2.3.2 
พื้นที่ลักษณะ Office (1ตอ3.34)   และชุดภาพที่ 2.1.2 พื้นที่ลักษณะ Simple Frame ที่อัตราสวน (1ตอ3.55) มี
อัตราสวนการปดลอมกวางขึ้นตามลําดับ 
  จากการทดลองที่ 2 จะพบวาวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณดานการออกแบบ  จะมีการเริ่มรูสึกรับรู
ถึงการสูญเสียการปดลอมอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน  โดยผูเขารวมการทดลองเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมใน
อัตราสวน 1ตอ3.31  ดังนั้นจากการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะหขอมูลจึงสรุปไดวา  คนจะเริ่มรับรูถึงการ
สูญเสียการปดลอมเมื่ออัตราสวนการปดลอมที่นอยกวาอัตราสวน 1ตอ3 
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ผลการวิเคราะหและขอสรุปจากการทดลองที่ 2 
ภายในสวนนี้นําผลการวิเคราะหที่นาสนใจ  และขอสรุปที่ไดจากการทดลองมาแสดงและสรุปเปน

เนื้อหาสําคัญ  ทั้งนี้ในการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบสมมุติฐานนี้  ใชวิธีการสรุปผลวิเคราะหที่ไดจากการทดสอบ
ทางสถิติเปนหลัก  โดยมีขั้นตอนตางๆ  คือ  การกําหนดแนวทางการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ  การทดสอบ
สมมุติฐาน  และการสรุปผลการวิเคราะหทางสถิติ  ซึ่งเมื่อไดผลสรุปการวิเคราะหสถิติในทุกสมมุติฐานแลว  จึง
นําผลไปใชอภิปรายรวมกับขอมูลอื่นๆ ตอไป   

ในการทดลองที่ 2 ของงานวิจัย  ซึ่งเปนการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับเรื่องการรับรูการปด
ลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  โดยไดตั้ง
สมมุติฐานไว  2 สมมุติฐานยอยดังนี้  คือ   

สมมุติฐานที่ 2.1  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  
ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ1 (องศาการมอง 45 องศา)    

สมมุติฐานที่ 2.2  ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลง
สาธารณะ  ที่ระยะอัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยูเทากับ 1ตอ3 (องศาการมอง 18 
องศา)   
 โดยการทดลองที่ 2  มีวิธีการทดลองกลาวโดยสรุปดังนี้  คือ   ผูควบคุมการทดลองจะใหผูเขารวมการ
ทดลองไดดูชุดภาพ   ซึ่งเปนเครื่องมือการทดลองที่เปนชุดภาพ 4 ชุดที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 4 ลักษณะ     
คือ  ชุดภาพที่ 2.1 ลักษณะ Simple Frame, ชุดภาพที่ 2.2 ลักษณะ Commercial, ชุดภาพที่ 2.3 ลักษณะ Office   
และ ชุดภาพที่ 2.4 ลักษณะ Government   โดยในแตละชุดจะมี 10 ภาพ 10 อัตราสวนการปดลอม ดังนี้คือ 1ตอ
0.5, 1ตอ1, 1ตอ1.5, 1ตอ2, 1ตอ2.5, 1ตอ3, 1ตอ3.5, 1ตอ4, 1ตอ4.5   และ 1ตอ5   

สมมุติฐานทั้ง 2 ของการทดลองที่ 2  ไมไดมุงประเด็นศึกษาที่ตัวแปรทางกายภาพ “ลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่ (Characteristics of Buildings around the Space)”   ดังนั้นในการทดลองที่ 2 จึงลดประเภทของ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ลงเพื่อความเหมาะสมในการทดลอง  โดยไมไดนําลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนระบบการคมนาคมสาธารณะ  หรือลักษณะ Transit Foyer มาใชในการสรางภาพ
จําลอง   เพื่อควบคุมจํานวนภาพจําลองและระยะเวลาในการทําการทดลองใหเหมาะสมกับการทดลอง   
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานในการทดลองที่ 2  มีหลักการ  คือ  นําคาเฉลี่ยรวมของการรับรูดานการ
ปดลอมของกลุมประชากรในทั้ง 2 เรื่อง  คือ  การรับรูการปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอมมาใชใน
การทดสอบพิสูจนสมมุติฐาน   ซึ่งในสวนนี้จะใชการวิเคราะหการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรเดียว  หรือ 1 
ประชากร (One-sample T-test) มาทดสอบสมมุติฐานนี้   โดยวิเคราะหรวมกับทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ   
และผลการทดลองที่ไดมา 
 สรุปผล  จากการศึกษาทั้ง 2 สวนของการทดลองที่ 2  คือ  การเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณและการ
สูญเสียการปดลอมสามารถสรุปไดวา  ผูเขารวมการทดลองจะเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณที่อัตราสวนการปด
ลอม 1ตอ1.54  และเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมในอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1ตอ3.31 
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ตารางที่ 52  แสดงคาเฉลี่ยของการเริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมจากการทดลองที่ 2   
 

อัตราสวนการปดลอมเฉล่ีย 
กลุมประชากร เริ่มรับรูการปดลอมสมบูรณ เริ่มรับรูการสูญเสียปดลอม 

กลุมมีประสบการณดานออกแบบ 1 : 1.57 1 : 3.35 

กลุมไมมีประสบการณดานออกแบบ 1 : 1.51 1 : 3.28 

คาเฉลี่ย 1 : 1.54 1 : 3.31 

  
 เม่ือไดทําการเปรียบเทียบการเริ่มรับรูการสูญเสียปดลอมระหวางกลุมที่มีและไมมีประสบการณในการ
ออกแบบ  จะพบวาในกลุมที่มีประสบการณในดานการออกแบบ  มีแนวโนมรับรูการปดลอมสมบูรณในอัตราสวน
การปดลอมที่กวางกวา  หรือกลาวไดวามีความไวตอความรูสึกปดลอมและความอึดอัดของพื้นที่มากกวา   
 ในเรื่องการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอม  กลุมที่มีประสบการณดานการออกแบบจะเริ่มรับรูใน
อัตราสวนการปดลอมที่กวางกวา  อาจเนื่องจากวากลุมที่มีประสบการณในดานการออกแบบ  มีการรับรูในเรื่อง
พื้นที่วาง (Space)   ทําใหสามารถรับรูและสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่  ขอบเขตของพื้นที่  และการปดลอมของพื้นที่ที่
ดีกวา  จึงสามารถรักษาความรูสึกรับรูถึงการปดลอมของพื้นที่ไดมากกวา  แมความสูงของสิ่งปดลอมที่โอบลอม
พื้นที่นั้นจะเล็กลงมากก็ตาม  แตหากมีความสามารถในการรับรูถึงความคงที่ของขนาดวัตถุหรือส่ิงปดลอมนั้นได
อยางดีก็จะยังสามารถรับรูถึงการปดลอมอยูได  
 เม่ือนําขอมูลที่ไดจากการทดลองในทั้ง 2 สวน  คือ การรับรูการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปด
ลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ มาทําการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ  โดยวิธีการวิเคราะหการทดสอบคาเฉลี่ย
ประชากรเดียว  หรือ 1 ประชากร (One-sample T-test)   โดยกําหนดการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95%  ซึ่งสามารถสรุปไดวา  “อัตราสวนการปดลอมที่คนเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณไมเทากับ 1ตอ1”  และใน
สวนที่ 2 การทดสอบเรื่องการสูญเสียการปดลอมในพื้นที่สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ สรุปไดวา  
“อัตราสวนการปดลอมที่คนเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมไมเทากับ 1ตอ3”   
 การวิเคราะหขอมูลจากการทดลองและการทดสอบสมมุติฐาน  ปรากฏวา  คนในทองถิ่นจะเริ่มรับรูถึง
การปดลอมสมบูรณที่คาอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1:1.54 หรือประมาณ 1:1.5  ทั้งนี้ในการประมาณคาแบบ
ชวงที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% คนเริ่มรูสึกถึงการปดลอมสมบูรณอยูในชวงอัตราสวน 1:1.45 ถึง 1:1.64  และคน
จะเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมที่คาอัตราสวนการปดลอมเทากับ 1:3.31 หรือประมาณ 1:3.3  ในการ
ประมาณคาแบบชวงที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% คนเริ่มรูสึกถึงการปดลอมสมบูรณอยูในชวงอัตราสวน 1:3.16 
ถึง 1:3.46   ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับการวิจัยของสุพักตรา สุทธสุภา (2544) โดยคาดการณแนวโนมไดวา 
ผูคนในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพฯ) มีความรูสึกอึดอัดในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ หรือมีความออนไหวตอการรับรูการ
ปดลอมสมบูรณมากกวาคาตามหลักการตางประเทศที่เคยกําหนดกันมาเทากับ 1:1 และมีความออนไหวตอการ
รับรูการสูญเสียการปดลอมนอยกวาที่เคยกําหนดมาในอัตราสวนเทากับ 1:3 
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 นอกจากนั้นยังพบอีกวารูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือส่ิงปดลอมมีความสัมพันธกับความรูสึก
รับรูถึงการปดลอมของบุคคล  โดยบุคคลจะเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณและการสูญเสียการปดลอมใน
อัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงแตกตางไปตามรูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่   โดยประเด็นหลักอยูที่รูปแบบกายภาพ
ลักษณะการประดับตกแตงอาคารหรือส่ิงปดลอมพื้นที่สาธารณะนั้นๆ   และความเคยชินในบรรยากาศ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  อาทิเชน  ในเรื่องรูปแบบกายภาพเฉพาะของอาคารหรือส่ิงปดลอมที่ปดลอมพื้นที่  การ
ออกแบบประดับตกแตงอาคาร  รูปแบบสวนหนาอาคาร (Facade)  ลวนสงผลตอการรับรูของคนในดาน
ความรูสึกหนัก-เบา  หนา-บาง  ทึบ-โปรง  และความรูสึกเหลานี้ตางมีแนวโนมความสัมพันธตอการรับรูเรื่องการ
ปดลอมของพื้นที่   
  นอกจากนั้นการรับรูการปดลอมยังมีแนวโนมสัมพันธกับความเคยชินในบรรยากาศเฉพาะของพื้นที่  
โดยเปนการรับรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตประจําวัน  ซึ่งบุคคลรับรูและคุนเคยกับลักษณะเฉพาะตางๆ และ
ระดับการปดลอมของพื้นที่นั้น  เชน  พื้นที่สาธารณะลักษณะศูนยราชการ (Government)  เนื่องดวยเปนพื้นที่
รองรับการใชงานของคนจํานวนมากและเปนสถานที่ซึ่งตองการความนาเชื่อถือ  และสงางาม  คนจะรับรูถึงพื้นที่
ตองมีขนาดใหญและมีอัตราสวนการปดลอมที่กวางมาก  แตถาเปนพื้นที่ลักษณะการคา (Commercial)  คนจะ
รับรูถึงความหนาแนนความใกลชิด  การเบียดเสียด  การไดสังเกตดูรานคากิจกรรมและผูคน  อัตราสวนที่คนรับรู
ในการปดลอมก็จะแคบกวาพื้นที่ลักษณะอื่นๆ   ซึ่งมีอิทธิพลตออัตราสวนที่ทําใหเกิดการรับรูการปดลอมสมบูรณ
และการสูญเสียการปดลอมในแตละลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่แตกตางกันไป      

เมื่อศึกษาถึงเรื่ององศาการมองกับความรูสึกปดลอม  จากผลการทดลองจะสามารถแสดงภาพใน
อัตราสวนที่ผูเขารวมการทดลองรับรูการปดลอมสมบูรณและสูญเสียการปดลอม  และองศาการมองที่เกิดขึ้น 

 

 

ภาพที่ 114  แสดงมุมมองของอัตราสวนการปดลอมที่เร่ิมรับรูปดลอมสมบูรณและสูญเสียการปดลอม 
 

โดยตามธรรมชาติทางสรีระของคนปกติทั่วไปนั้น  เมื่อมองตรงสายตาเราจะมีมุมมองบนเทากับ 30 
องศา  จากการทดลองพบวาอัตราสวนการปดลอมที่ทําใหคนเริ่มรับรูถึงการปดลอมสมบูรณเทากับ 1ตอ1.54  ซึ่ง
จะทําใหยอดบนของอาคารหรือส่ิงปดลอมทํามุมกับมุมมองตรงเทากับ 33 องศา  ซึ่งไดมุมที่ใกลเคียงหรือเกือบ
เทากับมุมสายตาของคนปกติมาก  และในเรื่องการสูญเสียการปดลอม  พบวา  อัตราสวนการปดลอมที่ทําใหคน
เร่ิมรับรูการสูญเสียปดลอมสมบูรณเทากับ 1ตอ3.31 และทําใหยอดบนของอาคารหรือส่ิงปดลอมทํามุม 17 องศา
กับมุมสายตามองตรง  โดยในอัตราสวนการปดลอมนี้จะทําใหผูที่อยูในพื้นที่ที่มีการปดลอมนั้น  มองเห็น

33°             17° 

การปดลอมสมบูรณ            สูญเสียการปดลอม 
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สภาพแวดลอมภายนอกไดดีหรือชัดกวาตัวพื้นที่ภายใน  และทําใหส่ิงปดลอมมีคุณสมบัติเปนเพียงเสนขอบของ
พื้นที่เทานั้น       
 
สรุปแนวทางการออกแบบ 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตางๆ   เพื่อทดสอบขอสมมุติฐานที่ไดตั้งไวนั้น  ไดนําไปสู
การเสนอแนะแนวทางการกําหนดและออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการ
ปดลอม  ซึ่งตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  หรือบุคคลในกรุงเทพมหานครอันเปนพื้นที่
ศึกษาของการวิจัยนี้ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย  โดยจากการทดลอง  การทดสอบสมมุตฐิาน  และการ
อภิปรายผล  ที่ไดจากการทดลองทั้ง 2 การทดลอง  สามารถกําหนดขอเสนอแนะและแนวทางการออกแบบพื้นที่
เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ไดเปน 2 หัวขอหลัก  ตามการทดลองและสมมุติฐานทั้ง 2 ของการวิจัย  ไดแก 

แนวทางการออกแบบจากสมมุติฐานที ่ 1  
แนวทางในการกําหนดและออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีระดับ

การปดลอม  อันตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น   
จากการทดลอง  วิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานของการทดลองที่ 1  สามารถเสนอแนะแนวทางการ

ออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  และตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  ไดเปน 2 
แนวทางดังนี้  คือ  แนวทางที่ 1 แนวทางการออกแบบที่ไดจากการทดลอง  และแนวทางที่ 2 แนวทางการ
ออกแบบที่ไดจากการนําทฤษฎีและหลักการมาประยุกตรวมกับการทดลอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  คือ 
 แนวทางที่ 1 แนวทางการออกแบบที่ไดจากการทดลอง   
 1.  ในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษา
และวิเคราะห ขอมูลพื้นฐาน  โดยเฉพาะขอมูลดานคุณสมบัติของผูใชพื้นที่  และคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่
หรือโครงการในดาน  อัตราสวนการปดลอม  ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ่งลวนเปนปจจัยที่สงผลและมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับรูและสัมผัสพื้นที่
เปดโลงสาธารณะนั้นๆ  โดยทางสายตาและการมองเห็น 
 2.  ในการวิจัยพบวา “ประสบการณบุคคลในดานการออกแบบ” มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลที่ไดรับรูและสัมผัสพื้นที่เปดโลงสาธารณะนั้นๆ  โดยทางสายตาและการมองเห็น  ซึ่งจากการวิจัยยังพบ
อีกวา  กลุมผูที่มีประสบการณและความรูดานการออกแบบ  หรือคือกลุมผูประกอบอาชีพหรือศึกษาดาน
ออกแบบชุมชนเมือง  สถาปตยกรรม  และกลุมดานสายวิชาศิลปะตางๆ  มีแนวโนมการใหระดับคาความพึงพอใจ  
ที่แตกตางโดยใหระดับคาความพึงพอใจที่ต่ํากวาอยางเห็นไดชัด  เมื่อเทียบกับกลุมผูที่ไมมีประสบการณและ
ความรูดานการออกแบบ หรือประชาชนทั่วไป   
 ในงานสายวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)  และงานในสาขาสถาปตยกรรมอื่นๆ ใน
แตละงานและโครงการที่รับผิดชอบตางมีความสัมพันธกับบุคคลและกลุมบุคคลมากมาย  ดังนั้นในสวนของการ
เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของแตละโครงการ  เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานและจัดทําโปรแกรมใน
การออกแบบควรมีการศึกษาขอมูลบุคคล  ทัศนคติความคิดเห็น  หรือการจัดทําประชาพิจารณในทองถิ่นและ
สําหรับกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของ   เพื่อใหไดงานที่ตรงกับความตองการ  และตอบสนองพฤติกรรมและความ
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พึงพอใจของประชาชน  โดยกระบวนการดังกลาวจะทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมของประชาชน  และมีความ
เขาใจในรายละเอียดตางๆ  เพิ่มทัศนคติแงบวก  ลดความรูสึกตอตาน  ซึ่งจะเปนสวนชวยอยางยิ่งใหโครงการ
ดําเนินไปอยางราบรื่น  เปนพื้นฐานใหโครงการประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ในการกําหนดขนาดของพื้นที่เปดโลงสาธารณะใหมีระดับการปดลอมที่คนพึงพอใจมากที่สุด  จาก
การวิจัยพบวา  อัตราสวนการปดลอมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจกับบคุคลที่ไดสัมผัสและรับรูพื้นที่  โดยทาง
สายตาหรือการมองเห็นมากที่สุด  พื้นที่ควรมีสัดสวนของความสูงส่ิงปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D)  
อยูที่อัตราสวน 1ตอ2   โดยในอัตราสวนดังกลาวจะทําใหองศาการมองเทากับ 27 องศา  ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ไดใช
ลักษณะพื้นที่สาธารณะที่มีรูปแบบในการปดลอมรูปตัวยู ( U - s h a p e ) 

แนวทางที่ 2 แนวทางการออกแบบที่ไดจากการนําทฤษฎีและหลักการมาประยุกตรวมกับการทดลอง   
1.  ในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมที่ดี  ควรมีการคํานึงถึงประสบการณบุคคล

เนื่องจากแตละบุคคลมีคุณสมบัติความสามารถในการรับรู  และจินตนาการถึงรูปทรงและปริมาตรของที่วาง 
(Space) ที่ไมเทาเทียมกัน  ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะควรกําหนดและออกแบบระบบสิ่งปด
ลอมและแนวขอบเขตกําหนดปริมาตร  รูปทรง และที่วาง (Spatial Definition)   เพื่อใหงายตอการรับรูความเปนที่
วาง  และสามารถรับรูถึงความรูสึกปดลอมของบุคคลที่มีตอพื้นที่อันคมชัดมากยิ่งขึ้น  โดยทั้งนี้ความชัดเจนของที่
วางและการปดลอม  สงผลโดยตรงใหพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับกิจกรรมเมือง 
 2.  ในการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะใหเกิดที่วาง (Space) ที่มีคุณภาพ   โดยคุณสมบัติทาง
กายภาพของพื้นที่ยอมประกอบขึ้นจากองคประกอบระนาบแนวนอน  และการที่จะทําใหปริมาตรของที่วาง
เดนชัดขึ้นตองมีองคประกอบระนาบแนวตั้งชวยเสริม  ซึ่งองคประกอบแนวตั้งมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ขอบเขตของพื้นที่และที่วาง  โดยทั่วไปแลวมนุษยสามารถมองเห็น  สัมผัส  และรับรูในองคประกอบระนาบ
แนวตั้งไดงายกวาองคประกอบระนาบแนวนอน  และเชนเดียวกันระนาบแนวตั้งจะเปนตัวชวยสรางขอบเขตพื้นที่  
และกําหนดรูปทรงดานกายภาพที่ชัดเจนกวาระนาบแนวนอน  ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่มีการปด
ลอม  จึงควรใชส่ิงปดลอมที่เปนองคประกอบระนาบแนวตั้งในการสรางความรูสึกปดลอมใหกับพื้นที่  และชวย

กําหนดรูปทรงและปริมาตรของที่วางใหชัดเจนงายในการรับรูที่วางของบุคคลทั่วไป   
 3.  แนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ควรวางผังส่ิงปดลอมใหมีลักษณะการปด

ลอมรูปตัวยู (U-shape)  โดยเปนลักษณะการปดลอมที่มีการปดลอมพื้นที่ 3 ดาน  ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีการ
รวมกลุมกิจกรรมในเมือง  และการเนนเพื่อเสริมพื้นที่  หรืออาคารสําคัญ  โดยสิ่งปดลอมเปนส่ิงที่มีลักษณะ
กายภาพที่ยื่นขึ้นสูงเหนือระดับพื้นดิน  ซึ่งอาจเปนไดทั้งส่ิงที่มนุษยสราง  หรือเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  ทั้งนี้
โดยปกติแลว  พื้นที่เปดโลงสาธารณะเมือง (Urban Space) ที่มีการปดลอมรูปตัวยู  จะถูกปดลอมโดยอาคารหรือ
กลุมอาคาร  แตอาจมีการผสมผสาน  หรือทําการแกไขปรับปรุงใหเกิดการปดลอมที่เหมาะสมและไดที่วาง 
(Space) ที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น   โดยจากการศึกษาของมนเฑียร อัตถจรรยา (2543) ในเรื่องแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดลอมที่วางในชุมชน เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของผูอยูอาศัย : กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมราคาประหยัด 
พบวา จากการศึกษาอิทธิพลของงานสถาปตยกรรมตอความสัมพันธของคนในชุมชน (Festinger 1951) การจัด
วางผังอาคารที่พักอาศัย ในลักษณะหอพักนักศึกษา ในลักษณะที่มีกลุมอาคารที่มีการปดลอมรูปตัวยู (U-shape) 
มีที่วางอยูตรงกลาง (Court) จะมีนักเรียนเลือกที่จะเขาอยูอาศัยจนเต็ม และมีการพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวาง
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ผูอยูอาศัยดวยกัน จนมีลักษณะกลุมสังคมยอยๆ และในการศึกษารูปแบบมิตรภาพ (Whyte 1956) พบวาพื้นที่ที่
มีการปดลอม จะเปนตัวเพิ่มรูปแบบพฤติกรรมในชุมชน อีกทั้งแสดงออกถึงความเปนกลุมพวกเดียวกัน 

“พฤติกรรมการรวมกลุมภายในพื้นที่วางที่มีการปดลอมของอาคาร หรือองคประกอบอื่นๆ ทั้ง 3 ดาน 
(U-shape) มีความแตกตางกับพฤติกรรมการรวมกลุมภายในพื้นที่วางที่ มีการปดลอมของอาคาร  หรือ
องคประกอบอื่นๆไมเทากับ 3 ดาน โดยการมีจํานวนของสิ่งปดลอมเทากับ 3 ดาน จะเอื้อใหมีพฤติกรรมการรวม
กลุมภายในพื้นที่วางมากกวา การมีจํานวนดานของสิ่งปดลอมไมเทากับ 3 ดาน” (มนเฑียร อัตถจรรยา  2543) 

ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะของเมือง (Urban Space) เพื่อใหเกิดความรูสึกปดลอมบริเวณมุมของ
กลุมอาคารที่ปดลอมพื้นที่ควรมีลักษณะปด  ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะทําใหเกิดการปดลอมที่แข็งแกรงขึ้น  เนื่องจาก
มุมมองสายตาจะถูกปดกั้นใหอยูภายในพื้นที่  รวมทั้งไมเกิดการรั่วไหลของที่วาง (Space)  ทําใหปริมาตรและ
ขอบเขตของที่วางเดนชัด  ในทางกลับกันการยอมใหเกิดการเปดของพื้นที่บริเวณมุมยอมทําใหความรูสึกปดลอม

ของพื้นที่เปดโลงสาธารณะออนแอลง 
 

แนวทางการออกแบบจากสมมุติฐานที ่ 2  
จากการทดลอง  วิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานของการทดลองที่ 2  สามารถเสนอแนะแนวทางการ

ออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  และตอบสนองความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  คือ 

แนวทางการออกแบบที่ไดจากการทดลอง 
1.  เพื่อใหสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  มีระดับการปดลอมมากแตไมรูสึก

อึดอัด  ควรกําหนดใหอัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของพื้นที่วาง  มีคามากที่สุดเทากับ 1ตอ1.54
หรือกําหนดใหพื้นที่เปดโลงมีความกวางอยางนอย 1.54 เทาของความสูงของสิ่งปดลอม   

2.  เพื่อใหสภาพแวดลอมของพื้นที่เปดโลงสาธารณะมีระดับการปดลอมนอย  แตไมเวิ้งวางจนรูสึก
สูญเสียการปดลอม  หรือรูสึกขาดความปลอดภัย  ควรกําหนดใหอัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของ
พื้นที่วาง  มีคานอยที่สุดเทากับ 1ตอ 3.31  หรือกําหนดใหพื้นที่เปดโลงมีความกวางอยางมากที่สุดเปน 3.31 เทา

ของความสูงส่ิงปดลอม 
3.  เพื่อสงเสริมใหสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะเมือง  มีการปดลอมที่

เหมาะสมจึงกําหนดชวงระยะอัตราสวนความสูงของอาคารตอความกวางของพื้นที่เปดโลงเฉล่ีย  เทากับ  1ตอ
1.54 ถึง  1ตอ3.31 

4.  ในการกําหนดการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม
ควรคํานึงถึงการประดับตกแตงสวนหนาของอาคาร (Facade) ดวย  เพราะรูปแบบการประดับสวนหนาอาคาร
หรือลักษณะเฉพาะของอาคารนั้น  สงผลถึงความพึงพอใจของผูรับรูพื้นที่  และยังมีอิทธิพลตอการเริ่มรับรูถึงการ

ปดลอมสมบูรณและการเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมของบุคคลดวย 
5.  ในการกําหนดสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่  รูปแบบลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในแตละลักษณะ

สงผลตอการรับรูระดับการปดลอม  เพื่อใหไดพื้นที่สาธารณะเมืองซึ่งมีระดับการปดลอมที่เหมาะสม  จึงกําหนด
ชวงระยะอัตราสวนความสูงอาคารตอความกวางของพื้นที่เปดโลง  ไดดังนี้  คือ 
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-  พื้นที่เปดโลงสาธารณะซึ่งสวนหนาของอาคาร (Facade) ที่ปดลอมไมมีการประดับตกแตงใด
ใด (Simple Frame)  ควรมีอัตราสวนความสูงส่ิงปดลอมตอความกวางของที่โลง  อยูในชวงเทากับ 1ตอ1.76 ถึง 
1ตอ 3.55 

-  พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะยานธุรกิจการคา (Commercial)  ควรมีอัตราสวนความสูงส่ิง
ปดลอมตอความกวางของที่โลง  อยูในชวงเทากับ 1ตอ1.33 ถึง 1ตอ3.07 

-  พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะธุรกิจสํานักงาน (Office)  ควรมีอัตราสวนความสูงส่ิงปดลอม
ตอความกวางของที่โลง  อยูในชวงเทากับ 1ตอ1.46 ถึง 1ตอ3.34 

-  พื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะศูนยราชการ (Government)  ควรมีอัตราสวนความสูงส่ิงปด
ลอมตอความกวางของที่โลง  อยูในชวงเทากับ 1ตอ1.63 ถึง 1ตอ3.31 

6.  ในการกําหนดการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม
ควรคํานึงถึงการประดับตกแตงสวนหนาของอาคาร (Facade) ดวย  เพราะรูปแบบการประดับสวนหนาอาคาร
หรือลักษณะเฉพาะของอาคารนั้น  สงผลถึงความพึงพอใจของผูรับรูพื้นที่  และยังมีอิทธิพลตอการเริ่มรับรูถึงการ

ปดลอมสมบูรณและการเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอมของบุคคลดวย 
โดยมีขอแนะนําดังนี้  คือ   
- ในพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมภายนอกมีการประดับตกแตงหรือรายละเอียด  จะทําใหที่วาง (Space) ของ

พื้นที่สาธารณะนั้นๆ ดูออนโยนไมแข็งกระดาง  โดยถาหากสิ่งปดลอมมีการประดับตกแตงและมีรายละเอียด
ภายนอกในระดับที่เหมาะสม  จะทําใหที่วางนั้นใหความรูสึกสัมพันธกับมนุษย ทั้งดานขนาดสัดสวน  ความนา
ร่ืนรมย และความเหมาะสมในการใชงาน  มีความนาสนใจในการใชงานและประกอบกิจกรรมตางๆ 

- จากการวิจัย  พบวา  การประดับตกแตงมีอิทธิพลตอการเริ่มรับรูถึงระดับการปดลอมสมบูรณและ
การเริ่มรับรูถึงการสูญเสียการปดลอม  โดยการประดับตกแตงสวนหนาอาคาร (Facade) จะชวยทําใหส่ิงปดลอม
ดูโปรง เบา ลดความทึบตัน ความหนัก และความแข็งกระดางของสิ่งปดลอม  ตัวอยางเชน  ในพื้นที่สาธารณะที่มี
การปดลอมมากเกินไปจนรูสึกอึดอัด  แตหากมีการประดับตกแตงหนาตาอาคารที่ปดลอม  พื้นที่นั้นก็ลดความอึด
อัดลง  แตในทางกลับกันหากในพื้นที่ซึ่งมีการประดับตกแตงสวนหนาอาคารจะทําใหคนเริ่มรับรูถึงการสูญเสีย

การปดลอมในอัตราสวนการปดลอมที่แคบกวาพื้นที่ที่ส่ิงปดลอมไมประดับตกแตง 
 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย 
 

จากการนําเสนอแนวทางการออกแบบ  การสรุปเนื้อหาการวิจัยตั้งแต  โครงงานวิจัย  จนถึงผลการวิจัย
ที่ไดนั้น  เนื้อหาในสวนนี้เปนการเสนอเพิ่มเติมขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการวิจัย  โดยเปนความคิดเห็นที่ไดมาจาก
ประสบการณขณะดําเนินการวิจัย  และแนวคิดที่เกิดในระหวางการวิจัย  ซ่ึงขอคิดเห็นและแนวคิดดังกลาวจะ
แสดงใหเห็นถึงขอเดนและขอดอยของงานวิจัยนี้  และถาหากไดทําการศึกษาจะสงผลใหงานวิจัยนี้สมบูรณขึ้น  
โดยเปนการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณสวนบกพรองของการวิจัย  ไมวาจะเปนความผิดพลาดที่เกิดในตัว
งานหรือกลุมผูดําเนินการ  รวมทั้งอุปสรรคตางๆ ที่เกิดระหวางการดําเนินงาน   ซึ่งส่ิงเหลานี้ควรอยางยิ่งที่จะนํา
กลับมาศึกษา  วิเคราะห  และทบทวน  เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ในการวิจัยครั้งตอไป  
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นอกจากประเด็นปญหา  ยังมีการเสนอแนะประเด็นที่หนาสนใจสําหรับการศึกษาวิจัยในโอกาสตอไป  ซึ่ง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยนี้  ประกอบดวย 3 หัวขอ  คือ  ขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัย, ส่ิงที่ควร
พิจารณาในการดําเนินการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในโอกาสตอไป  โดยแตละหัวขอมี
รายละเอียดสําคัญ ดังนี้ 

 
ขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัย 
 เนื้อหาในสวนนี้เปนการนําเสนอส่ิงที่เขามาเกี่ยวของหรือเกิดขึ้นโดยตรงกับการวิจัย  ซึ่งอาจเปนปจจัยที่
ยากตอการควบคุม  หรืออาจแทรกแซงเขามาในงานวิจัย  โดยคาดการณวาส่ิงเหลานี้อาจสงผลตอการวิเคราะห  
และผลการวิจัยที่ได  ทั้งในดานบวกและลบ  เพื่อใหทราบถึงและใชเปนแนวคิดในการวางแผนปองกันความ
ผิดพลาดในลักษณะเดียวกัน  ซึ่งอาจเกิดไดกับงานวิจัยอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระที่ใกลเคียงกันหรือเกี่ยวของกับ
งานวิจัยนี้  โดยขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นในการวจิัย  ไดแก 

1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะเมือง (Urban Space) เปนรูปแบบการใชสอยที่วางของเมืองที่เขามาพรอม
กับวัฒนธรรมตะวันตก  โดยพื้นที่เปดโลงสาธารณะในกรุงเทพมหานครยังขาดคุณสมบัติบางอยาง  ซึ่งไมอาจทํา
ใหสมบูรณพรอมตามตนตํารับแบบแผนในยุโรปทําใหการเลือกพื้นที่เปดโลงสาธารณะเพื่อเปนกรณีศึกษาในการ
อางอิงและใชในการจัดทําภาพจําลอง  ทําไดเพียงเลือกพื้นที่ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงตามหลักการมากที่สุด  ซึ่ง
อาจขัดตอคุณสมบัติพื้นฐานของพื้นที่เปดโลงสาธารณะตามหลักการในสาขาการออกแบบชุมชนเมือง  โดยอาจ
ทําใหขัดตอการรับรูและความรูสึกของบุคคลในกลุมตัวอยางผูที่มีประสบการณดานการออกแบบ 

2. รูปแบบของการทดลองเปนการใหผูเขารวมการทดลองดูภาพแลวใหระดับคาคะแนน  โดยมีภาพ
จําลองในการทดลองมีจํานวนถึง 100 ภาพ  จึงทําใหระยะเวลาในการทําการทดลองนานกวา 30 นาที  ซึ่งเปน
เวลาที่คอนขางนานสําหรับการทดลอง  โดยระยะเวลาที่นานอาจสงผลตอสมาธิ  ความสนใจ  และอารมณของ
ผูเขารวมการทดลอง  โดยอาจเกิดผลกระทบตอการรับรูของบุคคลทําใหระดับคาคะแนนคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริงได  และปญหาสําคัญ  คือ  เนื่องดวยการทําการทดลองทั้ง 2 ชุดการทดลอง  ตองใชระยะเวลา
คอนขางนาน  จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนหนึ่งปฏิเสธที่จะเขารวมการทดลอง  ทําใหตองเสียเวลามากขึ้นในการหา
ผูเขารวมการทดลอง  

3. ในการทดลองเปนการทดสอบการรับรูความรูสึกปดลอม  และความพึงพอใจของบุคคล  ซึ่งมีความ
ออนไหวสูง  จึงตองใชเครื่องมือในการทดลองที่มีความเที่ยงตรงและมีมาตรฐาน  โดยปญหาที่สําคัญคือการ
ส่ือสารใหผูเขารวมการทดลองไดเขาใจถึงวัตถุประสงคการทดลอง  รายละเอียดและวิธีการทดลอง  ใหเกิดความ
เขาใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนส่ิงที่ยากมาก  เนื่องจากกลุมตัวอยางมีพื้นฐานความรู  และประสบการณที่
แตกตางกัน  ทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในการทดลอง  และเกิดการรับรูนอกประเด็นที่ตองการศึกษา 

4. ในการทําการทดลองตองเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ที่คาดวาจะสามารถพบกลุมตัวอยางที่ตองการ  
ทําใหไมสามารควบคุมสถานที่ทําการทดลองได  ทั้งนี้สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ทําการทดลองก็เปนตัวแปร
แทรกสอดหนึ่ง  ซึ่งสงผลตอผลการทดลองได  เชน  สภาพของโตะและที่นั่งในการทดลอง  เสียงดัง  ฝุนและควัน  
รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งในบางวันไมเอื้อตอการทําการทดลอง  เชน  ฝนตก  ลมที่แรง  แสงไมเพียงพอ  หรือ
อากาศรอนอบอาวจนเกินไป 
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5. อุปกรณที่ใชในการทดลองเปนชุดภาพจําลอง  ซึ่งมีอายุการใชงานจํากัดถึงแมจะเสริมความแข็งแรง
และคงทนแกภาพ  และใชความระมัดระวังในการใชงาน  แตดวยจํานวนการทดลองที่มากครั้งและการตากแดด
ตากลม  จึงไมอาจหลีกหนีการเสื่อมสภาพลงได  ดังนั้นจากการทดลองครั้งแรกจนครั้งสุดทายสภาพโดยรวมของ
ภาพจําลองจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง  เชน  สภาพของกรอบ  คุณภาพสี  และการชํารุดของชุดภาพ  ซึ่งสภาพ
ของอุปกรณทดลองยอมสงผลถึงการรับรูของผูเขารวมการทดลอง  ไมวาจะเปนดานความประทับใจ  ความคมชัด  
และความพึงพอใจตอภาพ 

6. ชุดอุปกรณเครื่องมือการทดลอง  ซึ่งเปนกลองที่บรรจุภาพจํานวนกวา 100 ภาพทําใหกลองมีขนาด
ใหญ  ซึ่งเปนอุปสรรคในการเคลื่อนยายสูสถานที่ตางๆ ที่ทําการทดลอง  ทําใหเปนอุปสรรคในการเดินทางดังนั้น
เวลาในการเก็บขอมูลจากการทดลองจึงเพิ่มขึ้น  ซึ่งสงผลใหระยะเวลาในการดําเนินการในสวนนี้เกิดความ
คลาดเคลื่อนไปจากแผนงานที่วางไว 

 
ส่ิงที่ควรพิจารณาในการดําเนินการวิจัย 
 ในสวนนี้มีลักษณะเปนการบงชี้และขอเสนอแนะใหเห็นแงมุมบางประเด็นที่จะนําไปสูการคิดคนแกไข
ปรับปรุงในการวิจัยครั้งตอไป  โดยมีประเด็นที่สําคัญ  คือ 

1. ในการตัดสินใจสรุปและอภิปรายผล  รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการออกแบบเปนการวิจัยใน
สาขาการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)  ซึ่งเนนไปที่การออกแบบสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนประเด็น
สําคัญ   ดังนั้นมุมมองและแนวคิดบางอยางในการเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการ
ปดลอม  อาจไมสอดคลองกับแนวคิดของสาขาวิชาอื่นๆ 

2. ในการวิจัยนี้  ในสวนการวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการใชโปรแกรม SPSS  ซึ่ง
เปนโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติที่มีศักยภาพสูง  แตดวยผูวิจัยยังขาดทักษะและความชํานาญในการวิเคราะห
สถิติ  จึงตองใชระยะเวลาที่ยาวนานมากกวาที่วางแผนไวในการศึกษา  การวิเคราะหขอมูล  และตีความผลการ
วิเคราะหสถิติใหเปนความหมายในเชิงบรรยาย  เพื่อนําไปสูการอภิปรายผล  สรุปผล  และจัดวางแนวทางการ
ออกแบบในขั้นตอนตอไป   

3. อุปกรณหลักในการทดลองของการวิจัย  คือ  ภาพจําลองพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  โดยในการสราง
ภาพจําลองอาศัยขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม   คําสําคัญ (Key words) การรับรูของแตละลักษณะเฉพาะ
สถานที่  และขอมูลจากกรณีศึกษา  โดยนํามาวิเคราะหหารูปแบบที่เหมาะสมตามลักษณะที่ตองการ  และใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 3D Studio max 4.0 ทําการสรางภาพจําลองพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  โดยภาพอาจเกิด
ความบิดเบือนไปจากความเปนจริงบางตามความเหมาะสมในการดําเนินการ  การควบคุมตัวแปรในการทดลอง  
และวัตถุประสงคของการวิจัย 

4. เนื่องจากในการวิจัยเปนการกําหนดสภาพกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  
โดยองคประกอบสําคัญที่การวิจัยมุงประเด็นศึกษาคือ  องคประกอบที่สรางความรูสึกปดลอมใหกับพื้นที่  ดังนั้น
องคประกอบอื่นๆ จึงไมไดนํามาพิจารณา  ดังนั้นผลการวิเคราะหสรุป  และการวางแนวทางการออกแบบพื้นที่จึง
ยังขาดความสมบูรณ  ดังนั้นในการนําแนวคิดและแนวทางการออกแบบของงานวิจัยไปใช  ควรคํานึงถึง
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องคประกอบอื่นๆ ที่ทําใหพื้นที่สมบูรณดวย  ทั้งองคประกอบในดานกายภาพ  องคประกอบดานจิตใจ  และดาน
วิถีชีวิตและเอกลักษณของชุมชน 

5. ผลการวิ เคราะหและแนวทางการออกแบบของงานวิจัยนี้   มีขอบเขตการศึกษาอยู ใน
กรุงเทพมหานคร  ดังนั้นผลการวิเคราะหสรุป  และแนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมจึงครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ 

6. แมวาแนวทางในการออกแบบทั้งหลายที่ไดกลาวไวนี้  อาจสามารถประยุกตใชกับชุมชนได  แตทั้งนี้
ยอมมีขอที่ตองคํานึงถึงเพิ่มเติม  เชน  กฎหมายอาคาร  ขอกําหนดผังเมือง  ขอบังคับตางๆ  และวิถีชีวิตและ
เอกลักษณของพื้นที่  เนื่องจากการวิเคราะหและแนวทางการออกแบบซึ่งถูกกําหนดเพื่อความเหมาะสมในการ
วิจัย  โดยอยูในเงื่อนไขและขอตกลงเบื้องตน  ดังนั้นในการนําไปใชควรมีการประยุกตแนวคิด  และแนวทางใน
การออกแบบที่กําหนดไวใหเขากับรูปแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพในแตละพื้นที่ดวย 

7. ในสวนของระยะเวลาและสถานที่ในการทดลอง  โดยระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในแตละ
ชุดใชเวลาประมาณ 30 นาที  ซึ่งเปนชวงเวลาคอนขางนานสําหรับการทดลอง  ทําใหเกิดอุปสรรคหลายอยางใน
การทดลอง  เชน  การใหความรวมมือของกลุมตัวอยางเพื่อเขารวมการทดลอง  การสูญเสียสมาธิความสนใจใน
ระหวางการทดลอง  และทําใหการวิจัยตองใชระยะเวลาที่ยาวนานในการวิจัย  และยังมีอีกประเด็นสําคัญที่ตอง
คํานึงถึง  คือ  สถานที่ในการทดลอง  ควรมีการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งจะทําใหการทดลองมีประสิทธิภาพ  
เพิ่มความสะดวกมากขึ้น  และสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซอนตางๆ ที่เกิดจากสภาวะแวดลอมที่เปดได  เชน  
มลพิษตางๆ  สภาพแวดลอมกายภาพที่ไมเหมาะสม  และปญหาจากสภาพภูมิอากาศ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในโอกาสตอไป 
 เนื้อหาในสวนนี้เปนการเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่อาจเปนทางเลือกหนึ่ง  ที่จะใชดําเนินการวิจัยได
สมบูรณขึ้น  และอาจพิสูจนส่ิงที่ตองการไดชัดเจนกวา  อีกทั้งจะเปนการตรวจสอบวาผลการวิจัยที่ไดจริงมากนอย
เพียงใด  รวมทั้งแนะนําประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้และมีความนาสนใจสามารถนําไปใชเปนพื้นฐาน
หรือแนวคิดของการทําวิจัยในโอกาสตอไป  โดยมีรายละเอียด  คือ 

1. ในการวิจัยลักษณะอากัปกริยาของบุคคลเปนในลักษณะหยุดนิ่งยืนหนาตรงและมองตรงไป
ขางหนา  ซึ่งโดยความเปนจริงแลว  ธรรมชาติของมนุษยในพื้นที่เปดโลงสาธารณะยอมมีการเคลื่อนไหว  เปล่ียน
จุดมุมมองและระยะหางจากผูสังเกตกับส่ิงปดลอม  ดังนั้นคาอัตราสวนการปดลอมทที่ไดมาจากการวิจัย  และ
แนวทางในการออกแบบ  จึงควรมีการประยุกตใหเหมาะสมตามโอกาสและพื้นที่  รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัยใน
เร่ืองเดียวกันนี้แตมีการเคลื่อนที่และเปลี่ยนมุมมองในรูปแบบตางๆ ของผูสังเกตในพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการ
ปดลอม   

2. เครื่องมือในการทดลอง  โดยเฉพาะในการทดลองลักษณะที่ใหผูเขารวมการทดลองไดดูภาพจําลอง  
แลวทําการใหระดับคาคะแนนเกี่ยวกับการรับรูตางๆ  มีส่ิงที่ควรคํานึงถึง  คือ  ความเปนจริงและความเสมือนจริง
ซึ่งจะทําใหผูรวมทดลองเกิดการรับรูเหมือนอยูในเหตุการณจริง  ทําใหสามารถศึกษาการรับรู  อารมณ  หรือ
ความรูสึกอื่นๆ ของบุคคลไดอยางมีศักยภาพมากกวา  เชน  การใชระบบการสรางภาพหรือเหตุการณจําลอง  การ
ใชระบบ Simulation ซึ่งสามารถสรางภาพหรือเหตุการณที่มีการเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งก็ไดตามวัตถุประสงคของ
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การวิจัย  โดยการใชประกอบกับระบบรับภาพที่ถายทอดสูการรับรูของมนุษยเสมือนวาอยูในเหตการณนั้นจริงๆ  
เชน  จอแวนภาพยนตรสวนตัว (Personal LCD Monitor or Goggles)   

3. ควรมีการทําการวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ในพื้นที่ศึกษาทองถิ่นอื่นๆ   เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาทําการ
เปรียบเทียบ  ซึ่งจะทําใหสามารถศึกษาถึงการรับรูและความสัมพันธกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่นของประเทศไทย  
ทั้งนี้ยังเปนการขยายขอบเขตการศึกษา  และสามารถทําใหผลการวิเคราะห  แนวคิด  และแนวทางการออกแบบ
ของการวิจัยครอบคลุมผลในระดับประเทศ 

4. ควรมีการวิจัยตอเนื่อง  โดยประยุกตการวิจัยนี้กับพื้นที่เปดโลงสาธารณะลักษณะอื่นๆ  หรือรูปแบบ
การปดลอมพื้นที่ที่แตกตางกัน  เชน  พื้นที่ที่มีการปดลอมดานเดียว  การปดลอมลักษณะระนาบขนาน  การปด
ลอมรูปตัวแอล (L-shape) และการปดลอมทั้ง 4 ดาน  ซึ่งพื้นที่ในแตละรูปแบบตางใหระดับและความรูสึกปด
ลอมที่แตกตางกัน   เพื่อใหแนวทางการออกแบบที่ไดครอบคลุมในทุกลักษณะและรูปแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ในประเทศไทย 

5. นอกจากการศึกษาในเรื่ององคประกอบที่สรางความรูสึกปดลอมแลว  เพื่อใหไดแนวทางการ
กําหนดพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีคุณภาพและสมบูรณ  ควรทําการศึกษาวิจัยในองคประกอบดานกายภาพอื่นๆ 
ดวย  เชน  ลักษณะกายภาพของพื้นที่  รูปแบบของ Street Furniture ในพื้นที่  รูปรางและขนาดของพื้นที่  และ
องคประกอบอื่นๆ  ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนเปนองคประกอบหรือปจจัยสําคัญดานกายภาพที่สงผลใหพื้นที่เปดโลง
สาธารณะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

6. ในการวิจัยนี้   มีตัวแปรอิสระที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ  คือ  1. 
ประสบการณ 2. อัตราสวนการปดลอม 3. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และ 4. รูปแบบการใชงานและกิจกรรมที่เกิด
ในพื้นที่  ซึ่งเมื่อแบงประเภทแลวสามารถแบงแยกออกไดเปน 2 สวน  ไดแก  สวนที่ 1 ตัวแปรคุณสมบัติภายใน
บุคคล  คือ  ประสบการณบุคคล  และ สวนที่ 2 ตัวแปรคุณสมบัติกายภาพของพื้นที่  คือ  อัตราสวนการปดลอม   
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  และรูปแบบการใชและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่  ซึ่งเมื่อไดศึกษาทฤษฎีของกลุมจิตวิทยา
เกสตัลตในเรื่องของการรับรูแลวนั้น  จะพบวา  ในสวนคุณสมบัติภายในบุคคลอีกตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอการรับรู
คือ  วัตถุประสงคและเปาหมายในการใชพื้นที่  แตเนื่องจากในการวิจัยนี้มีระยะเวลาที่จํากัดจึงไมสามารถนําตัว
แปรดังกลาวเขารวมในการศึกษาได  แตหากไดทําการศึกษาในตัวแปรนี้จะทําใหงานวิจัยเกี่ยวกับการรับรูสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น 

7. หากมีการทําวิจัยซึ่งมคีวามเกี่ยวของหรือมีรูปแบบใกลเคียงกับการวิจัยนี้ในโอกาสตอไป  ส่ิงสําคัญ
ที่ควรคํานึงถึงคือ  สถานที่ในการทําการทดลองที่เหมาะสม  เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่เกิดจากสภาวะ
แวดลอมเปด  และทําใหเกิดความสะดวกมากขึ้นในการดําเนินการทดลอง 

8. ในการวิจัย  ควรมีการกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาในจํานวนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคการ
วิจัย  และมีรูปแบบการสุมกลุมตัวอยางผูเขารวมการทดลองที่เหมาะสม  โดยไมใหกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติ
ซับซอนหรือแยกยอยมากเกินไป  เพราะในทั้งสองส่ิงสงผลอยางสูงตอการดําเนินการวิจัย  ทั้งในดานกระบวนการ  
การเก็บขอมูล  การวิเคราะห  และระยะเวลาในการวิจัย 
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อธิบายวิธีการทดลอง 
 

การทดลองที่ 1 
 

 เครื่องมือที่ใชสําหรับการทดลองที่ 1  เปนชุดภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอม  โดยทําการสรางภาพจําลองเหลานี้จากคอมพิวเตอร  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ 1  ของการวิจัย  คือ  

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมระดับตางๆ  มี
ความสัมพันธกับ  1.1) อัตราสวนการปดลอม (Enclosed Ratio) อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปด
ลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D)  1.2) ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (Characteristics of Buildings 
around Space)  1.3) การใชงานและกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่(Uses and Activities)   และ 1.4) 
ประสบการณของบุคคล (Experience) 

 ภาพจําลองของการทดลองที่ 1 ไดแบงออกเปน  3 กลุมหลัก  และแยกยอยเปน 15 ชุดยอย  ที่มีความ
แตกตางกันของ   

• ประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ 3 แบบ  คือ กลุมภาพที่หนึ่งภายใน
พื้นที่ไมมีกิจกรรมหรือคนในพื้นที่ (Non-Activity)   กลุมภาพที่สองภายในพื้นที่มีคนและ
ใชพื้นที่ในลักษณะเปนทางสัญจรผาน (Passer- Through)   และในกลุมภาพที่สาม
ภายในพื้นที่มีการใชเวลาและเกิดกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ (Lingerers) 

• ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 5 ลักษณะ  คือ   
1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่อาคารหรือส่ิงที่ปดลอมพื้นที่ไมมีการประดับตกแตงใดใด 

(The Simple Frame) 
2. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ  เนนรูปแบบสถานที่ทางธุรกิจ

และการคา (The Commercial Corporate Foyer)   
3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ   เนนรูปแบบอาคารสํานักงาน 

(The Official Corporate  Foyer) 
4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนระบบการคมนาคมสาธารณะ (The Transit 

Foyer) 
5. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่ราชการ (The Government Corporate 

Foyer) 
• อัตราสวนระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู 4 คา  คือ  

อัตราสวนการปดลอม 1ตอ1, 1ตอ2, 1ตอ3  และ1ตอ4 
ดังนั้นในการทดลองที่ 1  จะมีภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด

ลอม  จํานวน  60  ภาพ  (3 x 5 x 4) 
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 ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพจําลองทุกภาพ  และทําการใหระดับคะแนนความพึงพอใจที่มีตอภาพ
ในแตละภาพ  โดยระดับคะแนนความพึงพอใจในการทดลองนี้จะมีระดับคะแนนเต็มเทากับ 10  ถาผูเขารวมการ
ทดลองมีความพึงพอใจกับภาพที่เห็นมากก็ใหคะแนนตัวเลขเทากับ 10  และถาหากพึงพอใจนอยลงก็ใหคะแนน
ลดลงจนถึงระดับตํ่าสุดที่คะแนนเทากับ 1  เมื่อผูเขารวมการทดลองไดพิจารณาและตัดสินใจบอกระดับคะแนน
ความพึงพอใจแลว  ผูควบคุมการทดลองจะทําการบันทึกคะแนนที่ไดมาลงในแบบบันทึกการทดลอง 
 
 

 

ภาพแสดงรูปแบบเสกลระดับคาความพึงพอใจ 
 
 

วิธีการทดลอง 
1. การทดลองในชุดนี้  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพจําลอง  โดยจะใหผูเขารวมการทดลองไดดูภาพที

ละชุดตามลําดับที่จัดไว  โดยกําหนดใหผูเขารวมการทดลองจินตนาการวากําลังอยูในสภาพแวดลอมที่
เห็นในภาพจําลองนั้นๆ  ซึ่งภาพในแตละชุดจะถูกจัดลําดับใหคละกันอยางมีแบบแผน  (ดูรายละเอียด
ไดจากตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลอง ภาคผนวก ค.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงตําแหนงในพื้นที่ซึ่งใหผูเขารวมการทดลองจินตนาการวากําลังยืนอยู 

 
 
 

ตําแหนงทีผู่สังเกตใน
ภาพจําลองยนือยู
และทิศทางการมอง 

อาคารที่ปดลอม
พ้ืนที่เปดโลง
สาธารณะ 

    1         2         3        4         5         6        7         8        9        10 

พึงพอใจนอย                       พึงพอใจมาก 
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2. ในแตละชุดยอยของการทดลองที่ 1  จะใหผูเขารวมการทดลองไดดูภาพจําลอง  และใหคาระดับคะแนน
ความพึงพอใจที่มีตอภาพแตละภาพ  ซึ่งในแตละชุดยอยผูเขารวมทดลองจะไดพิจารณาดูภาพชุดนั้น 2 
รอบ  ดังนี้คือ 
ใน รอบที่ 1  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพอยางคราวๆ  โดยใหเวลาในการดูภาพโดยประมาณภาพ 
ละ 2 วินาที  เพื่อใหผูเขารวมการทดลองทําการคุนเคยกับภาพ  และไดเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
แตละภาพในชุดภาพเดียวกันกอนทําการใหระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ใน รอบที่ 2  การดูภาพในรอบที่สองนี้  ผูเขารวมการทดลองจะตองดูภาพและใหระดับคาคะแนนความ
พึงพอใจตอภาพนั้นๆ  โดยผูเขารวมทดลองจะมีเวลาในการดูภาพ  ภาพละประมาณ 10 วินาที  แลวจึง
ทําการใหระดับคะแนนความพึงพอใจตอภาพนั้นๆ  เมื่อผูเขารวมการทดลองบอกระดับคะแนนความพึง
พอใจแลวผูควบคุมการทดลองจะทําการบันทึกคะแนนที่ไดมาลงในแบบบันทึกการทดลอง โดยที่ให
ผูเขารวมการทดลองทําการทดลองรูปแบบดังกลาวจนครบทุกๆ ชุดภาพของการทดลองที่ 1 

 
การทดลองที ่2 
 

เครื่องมือที่ใชในการทดลองที่ 2  เปนชุดภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ที่มีการปดลอมในระดับตางๆ  เพื่อใชทดสอบการรับรูเกี่ยวกับการปดลอมและการสูญเสียการปดลอม  และเพื่อ
ทําการพิสูจนสมมุติฐานที่ 2 ของการวิจัย  คือ   

- ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D) เทากับ 1:1 (องศาการมอง 
45 องศา) 

- ผูคนโดยทั่วไปเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ  ที่ระยะ
อัตราสวนความสูงของสิ่งปดลอมตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู (H:D) เทากับ 1:3 (องศาการมอง 
18 องศา) 

โดยไดการสรางภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับ
ตางๆ  จํานวนทั้งหมด 4 ชุด  โดยแตละชุดมีความแตกตางกันของ  รูปแบบกายภาพหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
(Characteristics of Open space) ทั้งส้ิน 4 ลักษณะ  ตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ดังนี้  คือ 

1. พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่อาคารหรือส่ิงที่ปดลอมพื้นที่ไมมีการประดับตกแตงใดใด  
 (The Simple Frame) 
2. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ   เนนรูปแบบสถานที่ทางธุรกิจและ

การคา   (The Commercial Corporate Foyer)   
3. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณหนาอาคารขนาดใหญ   เนนรูปแบบอาคารสํานักงาน   (The 

Office Corporate  Foyer) 
4. พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่ราชการ   (The Government Corporate Foyer) 
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 โดยในแตละชุดภาพจะประกอบดวยภาพจําลองจํานวน 10 ภาพ  ที่มีความแตกตางกันของอัตราสวน
ระหวางความสูงของสิ่งปดลอมกับระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู   โดยมีคาระดับอัตราสวนการปดลอม (H:D) 10 
ระดับ  โดยเรียงลําดับภาพในลักษณะสเกลระดับคา(scale)ดังนี้  คือ  (1:0.5), (1:1), (1:1.5), (1:2), (1:2.5), 
(1:3), (1:3.5), (1:4), (1:4.5)  และ (1:5)  

 

วิธีการทดลอง 
1. ในการทดลองที่ 2 นี้  ผูเขารวมการทดลองจะไดดูภาพจําลองสภาพแวดลอมกายภาพของพื้นที่เปดโลง

สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ จํานวน 4 ชุด  ซึ่งในแตละชุดภาพจะประกอบดวยภาพจําลอง
จํานวน 10 ภาพอยูภายในชุด   ผูรวมการทดลองจะไดดูภาพทุกชุดเรียงลําดับตามที่กําหนดไวจน
ครบถวนทุกชุด  โดยรวมแลวในการทดลองที่ 2 นี้จะประกอบดวยภาพจําลองสภาพแวดลอมจํานวน 40 
ภาพ 

2. ซึ่งในแตละชุดภาพ  ผูเขารวมการทดลองจะตัดสินใจเลือกภาพได 2  ภาพดวยกัน  และในแตละภาพ
แสดงถึงการเริ่มรับรูเกี่ยวกับการปดลอมสมบูรณ และการสูญเสียการปดลอมของพื้นที่  โดยในการ
ทดลองนี้ไมมีการกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหและตัดสินใจในการเลือกภาพ  เพื่อตองการหาระดับ
ความรูสึกระหวางการรับรูถึงภาวะการมีส่ิงปดลอมกับภาวะที่ไรซึ่งส่ิงปดลอม  ซึ่งตองการความ
ละเอียดออนในระดับที่เหมาะสม 

3. ผูควบคุมการทดลองจะทําการบันทึกผลการทดลองที่ไดมาลงในแบบบันทึกการทดลอง 
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ตัวอยางบทสนทนาในการทดลอง 
 

สวนที่ 1 แนะนําตัวและอธิบายการทดลองเบื้องตน 
ผูควบคุมการทดลอง :  สวัสดีครับ  และขอบคุณอยางสูงที่ทานไดเสียสละเวลาอันมีคา  เพื่อมาเขารวมในการ

ทดลองชิ้นนี้ 
ผม  นายเขมโชต  ภูประเสริฐ  นักศึกษาระดับปริญญาโท  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
สาขาออกแบบชุมชนเมือง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่ผมมาในวันนี้เพื่อทําการทดลองในงานวิทยานิพนธ  ในหัวขอ  
 “แนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม  ที่ตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น : องคประกอบที่สราง
ความรูสึกปดลอม” 

ผูควบคุมการทดลอง :  หลักทั่วไปในการทดลองชิ้นนี้  คือ  ผมจะใหคุณดูภาพที่สรางจําลองสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  แลวคุณจะใหคาระดับคะแนนหรือ
เลือกภาพตามที่เงื่อนไขของการทดลองนั้นๆ กําหนด  ซึ่งในการทดลองนี้จะแบงการ
ทดลองออกเปน 2 สวน  คือ   การทดลองที่ 1  เราจะทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่อง  ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง
สาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ   และสําหรับในการทดลองที่ 2  เราจะทําการ
ทดลองเกี่ยวกับเรื่องระดับการรับรูถึงระดับการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

 
สวนที่  2  การทดลองที่ 1 
ผูควบคุมการทดลอง :  เราจะเริ่มกันที่การทดลองที่ 1  คือ  การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคาความพึง

พอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับ
ตางๆ   วิธีการทดลองของการทดลองชุดนี้  มีดังนี้คือ  คุณจะไดดูภาพจําลอง  โดยจะไดดู
ภาพทีละชุดตามลําดับที่จัดไวจนครบทุกชุด  โดยขอใหคุณจินตนาการวากําลังยืนอยูใน
สภาพแวดลอมที่ไดเห็นในภาพจําลอง 

* แสดงภาพประกอบ  :  (ใหผูเขารวมการทดลองไดดูภาพแสดงตําแหนงการยืนเพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น) 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 

ตําแหนงทีผู่สังเกตใน
ภาพจําลองยนือยู
และทิศทางการมอง 

อาคารที่ปดลอม
พื้นที่เปดโลง
สาธารณะ 
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ผูควบคุมการทดลอง : ในภาพประกอบนี้จะแสดงใหทานไดทราบถึงตําแหนงการยืนและทิศทางมุมมองของทาน
(ผูสังเกต)ในภาพจําลองนั้นๆ 

 
ผูควบคุมการทดลอง :  โดยในแตละชุดภาพ  คุณจะไดดูภาพทั้งหมด 2 รอบดวยกัน  คือ  รอบที่ 1 คุณจะไดดู

ภาพอยางคราวๆ  กอน 1 รอบ  มีเวลาดูภาพโดยประมาณภาพละ 2 วินาที 
และในรอบที่ 2  คุณจะไดดูภาพในชุดนั้นๆ อีกรอบหนึ่ง  ซึ่งในรอบนี้จะเปนรอบที่คุณจะ
ใหคะแนนความพึงพอใจ  โดยคุณใชเวลาดูภาพและพิจารณาใหระดับคาคะแนนภาพละ  
10  วินาที 

ผูควบคุมการทดลอง :  โดยระดับคะแนนความพึงพอใจในการทดลองนี้จะมีระดับคะแนนเต็มเทากับ 10   
 
ทําการแสดงภาพสเกล :    พึงพอใจนอย                       พึงพอใจมาก 
   
       1         2         3        4         5         6        7         8        9        10 
 
ผูควบคุมการทดลอง :  ถาหากคุณมีความพึงพอใจกับภาพที่เห็นมากก็ใหคะแนนตัวเลขเทากับ 10  และถาหาก

พึงพอใจนอยลงก็ใหคะแนนลดลงจนถึงระดับตํ่าสุดที่คะแนนเทากับ 1 เมื่อคุณได
พิจารณาและไดตัดสินใจบอกระดับคะแนนความพึงพอใจแลว  ผมจะทําการบันทึก
คะแนนที่ไดมาลงในแบบบันทึกการทดลอง 

ผูควบคุมการทดลอง :  คุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการทดลองเรื่องใดเชิญถามครับ  กอนที่เราจะเริ่มการทดลองที่ 1 
กัน 

 
เร่ิมการทดลองที่ 1  ……………………………ทําการทดลองจนครบทุกชุดภาพ  ในสวนของการทดลองที่ 1 ก็จบ

ลงแคนี้  ตอไปจะเปนการทดลองที่ 2  
 
 
สวนที่ 3  การทดลองที่ 2 
ผูควบคุมการทดลอง : เครื่องมือในการทดลองที่สอง  เปนชุดภาพจําลองที่ถูกสรางเพื่อใชทดสอบสมมุติฐาน

เกี่ยวกับ  การรับรูถึงการปดลอมสมบูรณ  และการสูญเสียการปดลอมของคนในพื้นที่เปด
โลงสาธารณะที่มีการปดลอม 

 ซึ่งในการทดลองนี้  ผมจะมีชุดภาพจํานวน 4 ชุดภาพ   โดยในแตละชุดจะมีรูปแบบทาง
กายภาพของสิ่ง(อาคาร)ปดลอมแตกตางกัน 4 ลักษณะ   และในทุกชุดที่คุณไดดูจะ
ประกอบดวยภาพจําลอง 10 ภาพ ที่มีความแตกตางของระดับอัตราสวนการปดลอม 10 
ระดับ    โดยจัดเรียงภาพในรูปแบบสเกลระดับคาจากอัตราสวนการปดลอมมากไปนอย   
ขอใหคุณเลือกภาพที่แสดงระดับการปดลอมที่ตรงตามความตองการ  2 ภาพ  ตามที่
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โจทยกําหนดไว  สําหรับในการทดลองนี้ไมมีการกําหนดเวลาในการดูและพิจารณาเลือก
ภาพ 

คําถามที่ 1  
ผูควบคุมการทดลอง : ภาพที่หนึ่ง  ใหเลือกภาพที่ทําใหคุณ  เร่ิม รูสึกรับรูถึงการปดลอมที่สมบูรณ   
 (อธิบาย “การปดลอมสมบูรณ  คือ  ระดับการปดลอมที่สรางความรูสึกตัดขาดระหวางผู

สังเกตที่อยูในพื้นที่กับสภาพแวดลอมภายนอกพื้นที่ที่ถูกลอม  ไมวาจะเปนในดานมุมมอง  
หรือการเชื่อมตอสัญจร  โดยการปดลอมสมบูรณจะทําใหคุณรูสึกถึงความชัดเจนของ
พื้นที่วาง (Space)  และรูปทรงของพื้นที่  ซึ่งเมื่อเกินระดับการปดลอมที่สมบูรณนี้ไปแลว
คุณจะรูสึกถูกบีบและอึดอัด เปนสภาวะการปดลอมมากเกินไป”) 

คําถามที่ 2 
ผูควบคุมการทดลอง : ภาพที่สอง  ใหเลือกภาพที่ทําใหคุณ  เร่ิม รับรูถึงการสูญเสียการปดลอม 
 (“การสูญเสียการปดลอม คือ  ระดับการปดลอมที่คุณสัมผัสถึงพื้นที่ภายนอกสิ่งปดลอม

ไดมากกวาพื้นที่ภายใน  คุณรูสึกวาส่ิงปดลอมที่มีอยูเปนเสมือนขอบถนน คันนา คูหรือ
เนินเตี้ยๆ หรือเสมือนไมมีส่ิงใดใดลอมรอบคุณไวเลย  และระดับการสูญเสียการปดลอม
จะทําใหพื้นที่วาง (space) ไมชัดเจนรูปทรงไมเดนชัด”) 

 
เร่ิมการทดลองที่ 2            

ทําการทดลองจนครบทุกชุดภาพ   เม่ือจบการทดลองกลาวขอบคุณผูเขารวมการทดลองที่
ใหความรวมมือในการทดลองครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข. 
 

ตัวอยางแบบบันทึกการทดลอง 
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แบบบันทึกการทดลอง 
 
วันที่บันทึก           /         /                    ผูบันทึก                                               แบบบันทึกที่  
สถานที่ทําการทดลอง                                                                                    กลุมตัวอยางที่ 
 
 

  แบบบันทึกการทดลองวิทยานิพนธ 
แนวทางการกําหนดสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอม  ที่ตอบสนอง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของคนในทองถิ่น  :  
องคประกอบที่สรางความรูสึกปดลอม 

 
โดย นายเขมโชต     ภูประเสริฐ     รหัส 43264005    
  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง          ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง               

บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 คําช้ีแจงในการบันทึกการทดลอง 
1. ขอมูลจากการทดลองนี้จะถูกนําไปใชในการวิจัยเพื่อจัดทําวิทยานิพนธ 
2. การทดลองจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยผูควบคุมการทดลอง 
3. การทดลองในแตละครั้ง ผูควบคุมการทดลองจะตองอธิบายขั้นตอน  วิธีการทดลอง  และ

ใชคําถามการทดลองในรูปแบบเดียวกันตามมาตราฐานที่กําหนดไวเพื่อการทดลอง  เพื่อให
ผูเขารวมการทดลองมีความเขาใจในแนวทางเดียวกัน  ตามมาตราฐานงานวิจัย 

4. ผูควบคุมการทดลองเปนผูบันทึกผลการทดลองที่ไดลงในแบบบันทึกการทดลองเทานั้น 
5. สําหรับการทดลองที่ 1  ในการทดลองแตละชุดภาพ  เมื่อผู เขารวมการทดลองไดทํา

ความคุนเคยกับชุดรูปภาพดวยการดูภาพในชุดนั้นคราวๆรอบหนึ่งแลว  จะใหผูเขารวมทดลอง
ทําการใหคาคะแนนความพึงพอใจ โดยกําหนดใหผูเขารวมทดลองจะมีเวลา 10 วินาทีในการ
พิจารณาภาพในแตละภาพ  และใหคะแนนภาพนั้นๆ 

 สารบัญ 
สวนที่  1 ขอมูลดานลักษณะของผูเขารวมการทดลอง 
 

สวนที่  2 การทดลองที่ 1  แบบบันทึกระดับคาคะแนนความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆของผูเขารวมการทดลอง 

 

สวนที่  3 การทดลองที่ 2 แบบบันทึกระดับการรับรูถึงระดับการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ในอัตราสวนการปดลอมตางๆ 
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สวนที่ 1  ขอมูลดานลักษณะของผูเขารวมการทดลอง 

 ( ขอมูลสวนนี้ใชในการวิเคราะห  และการแบงกลุมตัวอยาง ) 
 
 

1. เพศ ชาย หญิง 
 
2. ประสบการณความรูดานการออกแบบ 

 

มี  ประสบการณดานการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ หรือมีความรูดานการ
ออกแบบ 
ไมมี ประสบการณดานการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ หรือมีความรูดานการ
ออกแบบ 

 

3. สถานภาพปจจุบัน  ( สําหรับการสุมกลุมตัวอยาง ) 
 

กําลังศึกษา                           ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
                                               ระดับปริญญาตรี 
                                                สูงกวาระดับปริญญาตรี 

ขณะนี้ศึกษาอยูที่ 
     

ทํางาน  หรือจบการศึกษาแลว 
ประกอบอาชีพ 
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สวนที่ 2  การทดลองที่ 1 
 

แบบบันทึกระดับคาคะแนนความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่
มีการปดลอมของผูเขารวมการทดลอง 

 
 

กลุมที ่1(A)  กลุมภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ โดยไมมีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ 
(Non-Activity) 
 

ชุดภาพยอยที่ 1.1.1 THE SIMPLE  FRAME     พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณที่อาคารปดลอมไมมีการตกแตง
ใดใด  

ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

1 S3A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
2 S1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
3 S4A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
4 S2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
ชุดภาพยอยที่ 1.1.2 THE  COMMERCIAL  CORPORATE  FOYER   พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณ

สถานที่ทางธุรกิจและการคา 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

5 C3A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
6 C1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
7 C4A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
8 C2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
ชุดภาพยอยที่ 1.1.3 THE  OFFICE  CORPORATE  FOYER    พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณอาคาร

สํานักงาน 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

9 O3A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
10 O1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
11 O4A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
12 O2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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ชุดภาพยอยที่ 1.1.4 THE  TRANSIT  FOYER   พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนระบบการคมนาคม 
 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

13 T3A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
14 T1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
15 T4A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
16 T2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 

ชุดภาพยอยที่ 1.1.5 THE  GOVERNMENT  PUBLIC  SPACE   พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่
ราชการ 

 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

17 G3A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
18 G1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
19 G4A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
20 G2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 246

กลุมที ่2(B)  กลุมภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ โดยมีคนและมีกิจกรรมลักษณะคน
เดินผานพื้นที่ ( Passers -Through) 
 

ชุดภาพยอยที่ 1.2.1 THE  SIMPLE  FRAME    พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณที่อาคารปดลอมไมมีการ
ตกแตงใดใด 

 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

21 S3B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
22 S1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
23 S4B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
24 S2B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
ชุดภาพยอยที่ 1.2.2 THE  COMMERCIAL  CORPORATE  FOYER พื้นที่เปดโลงสาธารณะ

บริเวณสถานที่ทางธุรกิจและการคา 
 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

25 C3B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
26 C1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
27 C4B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
28 C2B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
ชุดภาพยอยที่ 1.2.3 THE  OFFICE  CORPORATE  FOYER พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณอาคาร

สํานักงาน 
 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

29 O3B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
30 O1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
31 O4B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
32 O2B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 247

ชุดภาพยอยที่ 1.2.4 THE  TRANSIT  FOYER     พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนระบบการ
คมนาคม 

 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

33 T3B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
34 T1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
35 T4B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
36 T2B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
ชุดภาพยอยที่ 1.2.5 THE  GOVERNMENT  PUBLIC  SPACE    พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่

ราชการ 
 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

37 G3B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
38 G1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
39 G4B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
40 G2B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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กลุมที่ 3(C)  กลุมภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับตางๆ โดยมีคนในพื้นที่  มีการใชเวลา
และเกิดกิจกรรมที่หลากหลายภายในพื้นที่ (Lingerers) 
 

ชุดภาพยอยที่ 1.3.1 THE  SIMPLE  FRAME      พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณที่อาคารปดลอมไมมีการ
ตกแตงใดใด 

 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

41 S3C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
42 S1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
43 S4C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
44 S2C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
ชุดภาพยอยที่ 1.3.2 THE  COMMERCIAL  CORPORATE  FOYER พื้นที่เปดโลงสาธารณะ

บริเวณสถานที่ทางธุรกิจและการคา 
 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

45 C3C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
46 C1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
47 C4C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
48 C2C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
ชุดภาพยอยที่ 1.3.3 THE  OFFICE  CORPORATE  FOYER   พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณอาคาร

สํานักงาน 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

49 O3C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
50 O1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
51 O4C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
52 O2C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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ชุดภาพยอยที่ 1.3.4 THE  TRANSIT  FOYER     พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนระบบการ
คมนาคม 

 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

53 T3C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
54 T1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
55 T4C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
56 T2C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
ชุดภาพยอยที่ 1.3.5 THE  GOVERNMENT  PUBLIC  SPACE    พื้นที่เปดโลงสาธารณะบริเวณสถานที่

ราชการ 
 
ลําดับ
ในชุด
ภาพ 

รหัส 
ระดับคาความพึงพอใจ 

พึงพอใจนอย                                                                                พึงพอใจมาก   คะแนน 
(สถิติ) 

57 G3C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
58 G1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
59 G4C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
60 G2C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
 
 

   จบการทดลองที่  1 
(ขอบคุณผูเขารวมการทดลอง) 
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สวนที่  3  การทดลองที่ 2  
แบบบันทึกระดับการรับรูถึงระดับการปดลอมในพื้นที่เปดโลงสาธารณะ 

 

                                                                                                                                                                     
การทดลองที่ 2 

 ทดสอบสมมุติฐานเรื่องการเริ่มรับรูการปดลอมที่สมบูรณของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะของผูคน
โดยทั่วไป 

 ทดสอบสมมุติฐานเรื่องการเริ่มรับรูการสูญเสียการปดลอมของสิ่งปดลอมบนพื้นที่เปดโลงสาธารณะของผูคน
โดยทั่วไป 

 

ชุดภาพที ่2.1 THE  SIMPLE  FRAME 
 

 ชุดภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับอัตราสวนตางๆ 

ภาพที่ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

รหัสภาพ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

ENCLOSED RATIO 1:0.5 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 1:3.5 1:4 1:4.5 1:5 

ระดับคา 

ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการปด
ลอมที่สมบูรณ.ภาพที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการ
สูญเสียการปดลอม 
ภาพที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
ชุดภาพที ่2.2 THE  COMMERCIAL  CORPORATE  FOYER 
 

 ชุดภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับอัตราสวนตางๆ 

ภาพที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

รหัสภาพ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8C 9 C10 

ENCLOSED RATIO 1:0.5 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 1:3.5 1:4 1:4.5 1:5 

ระดับคา 

ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการปด
ลอมที่สมบูรณ.ภาพที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการ
สูญเสียการปดลอม 
ภาพที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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ชุดภาพที ่2.3 THE  OFFICE  CORPORATE  FOYER 
 

 ชุดภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับอัตราสวนตางๆ 

ภาพที่ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รหัสภาพ O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 

ENCLOSED RATIO 1:0.5 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 1:3.5 1:4 1:4.5 1:5 

ระดับคา 

ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการปด
ลอมที่สมบูรณ.ภาพที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการ
สูญเสียการปดลอม 
ภาพที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
ชุดภาพที ่2.4 THE  GOVERNMENT  PUBLIC  SPACE 
 

 ชุดภาพพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปดลอมในระดับอัตราสวนตางๆ 

ภาพที่ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

รหัสภาพ G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

ENCLOSED RATIO 1:0.5 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 1:3.5 1:4 1:4.5 1:5 

ระดับคา 

ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการปด
ลอมที่สมบูรณ.ภาพที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ผ ูทดลองเร่ิมรับรูการ
สูญเสียการปดลอม 
ภาพที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 
 

    จบการทดลองที่  2 
(ขอบคุณผูเขารวมการทดลอง) 
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ภาคผนวก ค. 

 
ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพจําลองในการทดลอง  และแผนผังแสดงโครงสราง

ของภาพจําลองที่ใชในการทดลองที่ 1 และ 2 
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ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองที่ 1 
 

ชุดภาพในการการทดลองที่ 1 

กลุมที่ ชุดภาพที ่

ภา
พท

ี่ 

ลํา
ดับ

ใน
ชุด

ภา
พ รหัส

ภาพ ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
สัดสวน
การปด
ลอม 

รูปแบบ
กิจกรรมใน

ภาพ 

กลุมที่ 1(A) 
ชุดที่ 1.1.1 
THE SIMPLE 

FRAME 
   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม ซ่ึงอาคารที่ปดลอมไมมีการ

ตกแตงใดใด 
 

ไมมีกิจกรรม
ใดใด 

(Non-Activity) 
  01 2 S1A “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  02 4 S2A “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  03 1 S3A “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  04 3 S4A “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 

ชุดที่ 1.1.2 
THE 

COMMERCIAL 
CORPORATE 

FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ทางธุรกิจ

และการคา 
 

ไมมีกิจกรรม
ใดใด 

(Non-Activity) 

  05 2 C1A “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  06 4 C2A “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  07 1 C3A “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  08 3 C4A “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 
ชุดที่ 1.1.3 
THE OFFICE 
CORPORATE 

FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณอาคารสํานักงาน  

ไมมีกิจกรรม
ใดใด 

(Non-Activity) 

  09 2 O1A “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  10 4 O2A “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  11 1 O3A “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  12 3 O4A “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 
ชุดที่ 1.1.4 
THE TRANSIT 

FOYER 
   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณจุดเปลี่ยนระบบ

การคมนาคม 
 

ไมมีกิจกรรม
ใดใด 

(Non-Activity) 
  13 2 T1A “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  14 4 T2A “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  15 1 T3A “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  16 3 T4A “----------------------“ 1:4 “-----------“ 
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ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองที่ 1 (ตอ) 

กลุมที่ ชุดภาพที ่

ภา
พท

ี่ 

ลํา
ดับ

ใน
ชดุ

ภา
พ 

รห
ัสภ

าพ
 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
สัดสวน
การปด
ลอม 

รูปแบบ
กิจกรรมใน

ภาพ 

กลุมที่ 1(A) 
(ตอ) 

ชุดที่ 1.1.5 
THE 

GOVERNMENT 
PUBLIC SPACE 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ราชการ  

ไมมีกิจกรรม
ใดใด 

(Non-Activity) 

  17 2 G1A “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  18 4 G2A “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  19 1 G3A “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  20 3 G4A “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

กลุมที่ 2(B) 
ชุดที่ 1.2.1 
THE SIMPLE 

FRAME 
   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม ซ่ึงอาคารที่ปดลอมไมมีการ

ตกแตงใดใด 
 

มีกิจกรรม
ลักษณะคน
เดินผานพื้นท่ี 

(Passers-
Through) 

  21 2 S1B “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  22 4 S2B “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  23 1 S3B “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  24 3 S4B “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 

ชุดที่ 1.2.2 
THE 

COMMERCIAL 
CORPORATE 

FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ทางธุรกิจ

และการคา 
 

มีกิจกรรม
ลักษณะคน
เดินผานพื้นท่ี 

(Passers-
Through) 

  25 2 C1B “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  26 4 C2B “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  27 1 C3B “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  28 3 C4B “----------------------“ 1:4 “-----------“ 
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ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองที่ 1 (ตอ) 

กลุมที่ ชุดภาพที ่

ภา
พท

ี่ 

ลํา
ดับ

ใน
ชดุ

ภา
พ 

รห
ัสภ

าพ
 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
สัดสวน
การปด
ลอม 

รูปแบบ
กิจกรรมใน

ภาพ 

กลุมที่ 2(B) 
(ตอ) 

ชุดที่ 1.2.3 
THE OFFICE 
CORPORATE 

FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณอาคารสํานักงาน  

มีกิจกรรม
ลักษณะคน
เดินผานพื้นท่ี 

(Passers-
Through) 

  29 2 O1B “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  30 4 O2B “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  31 1 O3B “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  32 3 O4B “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 
ชุดที่ 1.2.4 
THE TRANSIT 

FOYER 
   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณจุดเปลี่ยนระบบ

การคมนาคม 
 

มีกิจกรรม
ลักษณะคน
เดินผานพื้นท่ี 

(Passers-
Through) 

  33 2 T1B “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  34 4 T2B “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  35 1 T3B “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  36 3 T4B “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 
ชุดที่ 1.2.5 

THE 
GOVERNMENT 
PUBLIC SPACE 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ราชการ  

มีกิจกรรม
ลักษณะคน
เดินผานพื้นท่ี 

(Passers-
Through) 

  37 2 G1B “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  38 4 G2B “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  39 1 G3B “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  40 3 G4B “----------------------“ 1:4 “-----------“ 
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ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองที่ 1 (ตอ) 
 
 

กลุมที่ ชุดภาพที ่

ภา
พท

ี่ 

ลํา
ดับ

ใน
ชดุ

ภา
พ 

รห
ัสภ

าพ
 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
สัดสวน
การปด
ลอม 

รูปแบบ
กิจกรรมใน

ภาพ 

กลุมที่ 3(C) 
ชุดที่ 1.3.1 
THE SIMPLE 

FRAME 
   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม ซ่ึงอาคารที่ปดลอมไมมีการ

ตกแตงใดใด 
 

มีการใชเวลา
และเกิด
กิจกรรม

หลากหลาย
เกิดขึ้นในพื้นท่ี 
(Lingerers) 

  41 2 S1C “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  42 4 S2C “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  43 1 S3C “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  44 3 S4C “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 

ชุดที่ 1.3.2 
THE 

COMMERCIAL 
CORPORATE 

FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ทางธุรกิจ

และการคา 
 

มีการใชเวลา
และเกิด
กิจกรรม

หลากหลาย
เกิดขึ้นในพื้นท่ี 
(Lingerers) 

  45 2 C1C “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  46 4 C2C “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  47 1 C3C “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  48 3 C4C “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 
ชุดที่ 1.3.3 
THE OFFICE 
CORPORATE 

FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณอาคารสํานักงาน  

มีการใชเวลา
และเกิด
กิจกรรม

หลากหลาย
เกิดขึ้นในพื้นท่ี 
(Lingerers) 

  49 2 O1C “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  50 4 O2C “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  51 1 O3C “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  52 3 O4C “----------------------“ 1:4 “-----------“ 
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ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองที่ 1 (ตอ) 
 

กลุมที่ ชุดภาพที ่

ภา
พท

ี่ 

ลํา
ดับ

ใน
ชดุ

ภา
พ 

รห
ัสภ

าพ
 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
สัดสวน
การปด
ลอม 

รูปแบบ
กิจกรรมใน

ภาพ 

กลุมที่ 3(C) 
(ตอ) 

ชุดที่ 1.3.4 
THE TRANSIT 

FOYER 
   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณจุดเปลี่ยนระบบ

การคมนาคม 
 

มีการใชเวลา
และเกิด
กิจกรรม

หลากหลาย
เกิดขึ้นในพื้นท่ี 
(Lingerers) 

  53 2 T1C “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  54 4 T2C “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  55 1 T3C “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  56 3 T4C “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 
ชุดที่ 1.3.5 

THE 
GOVERNMENT 
PUBLIC SPACE 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ราชการ  

มีการใชเวลา
และเกิด
กิจกรรม

หลากหลาย
เกิดขึ้นในพื้นท่ี 
(Lingerers) 

  57 2 G1C “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

  58 4 G2C “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

  59 1 G3C “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

  60 3 G4C “----------------------“ 1:4 “-----------“ 
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ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองที่ 2 
 

ชุดภาพในการทดลองที่ 2 

ชุดภาพที ่
ภา

พท
ี่ 

ลํา
ดับ

ใน
ชดุ

ภา
พ 

รห
ัสภ

าพ
 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่ สัดสวนการ
ปดลอม 

รูปแบบกิจกรรมใน
ภาพ 

ชุดภาพที่ 2.1 
THE SIMPLE FRAME 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอม ซ่ึงอาคารที่ปดลอมไมมีการ

ตกแตงใดใด 
 

ไมมีกิจกรรมใดใด 
(Non-Activity) 

 01 1 S1 “----------------------“ 1:0.5 “-----------“ 

 02 2 S2 “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

 03 3 S3 “----------------------“ 1:1.5 “-----------“ 

 04 4 S4 “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

 05 5 S5 “----------------------“ 1:2.5 “-----------“ 

 06 6 S6 “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

 07 7 S7 “----------------------“ 1:3.5 “-----------“ 

 08 8 S8 “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 09 9 S9 “----------------------“ 1:4.5 “-----------“ 

 10 10 S10 “----------------------“ 1:5 “-----------“ 

ชุดภาพที่ 2.2 
THE COMMERCIAL 

CORPORATE 
FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ทางธุรกิจ

และการคา 
 

ไมมีกิจกรรมใดใด 
(Non-Activity) 

 11 1 C1 “----------------------“ 1:0.5 “-----------“ 

 12 2 C2 “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

 13 3 C3 “----------------------“ 1:1.5 “-----------“ 

 14 4 C4 “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

 15 5 C5 “----------------------“ 1:2.5 “-----------“ 

 16 6 C6 “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

 17 7 C7 “----------------------“ 1:3.5 “-----------“ 

 18 8 C8 “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 19 9 C9 “----------------------“ 1:4.5 “-----------“ 

 20 10 C10 “----------------------“ 1:5 “-----------“ 
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ตารางแสดงลักษณะและรหัสของภาพที่ใชในการทดลองที่ 2 (ตอ) 

ชุดภาพที ่

ภา
พท

ี่ 

ลํา
ดับ

ใน
ชดุ

ภา
พ 

รห
ัสภ

าพ
 

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่ สัดสวนการ
ปดลอม 

รูปแบบกิจกรรมใน
ภาพ 

ชุดภาพที่ 2.3 
THE OFFICE 
CORPORATE 

FOYER 

   
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณอาคารสํานักงาน  

ไมมีกิจกรรมใดใด 
(Non-Activity) 

 21 1 O1 “----------------------“ 1:0.5 “-----------“ 

 22 2 O2 “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

 23 3 O3 “----------------------“ 1:1.5 “-----------“ 

 24 4 O4 “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

 25 5 O5 “----------------------“ 1:2.5 “-----------“ 

 26 6 O6 “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

 27 7 O7 “----------------------“ 1:3.5 “-----------“ 

 28 8 O8 “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 29 9 O9 “----------------------“ 1:4.5 “-----------“ 

 30 10 O10 “----------------------“ 1:5 “-----------“ 

ชุดภาพที่ 2.4 
THE GOVERNMENT 

PUBLIC SPACE 
   

พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่มีการปด
ลอมในบริเวณสถานที่ราชการ  

ไมมีกิจกรรมใดใด 
(Non-Activity) 

 31 1 G1 “----------------------“ 1:0.5 “-----------“ 

 32 2 G2 “----------------------“ 1:1 “-----------“ 

 33 3 G3 “----------------------“ 1:1.5 “-----------“ 

 34 4 G4 “----------------------“ 1:2 “-----------“ 

 35 5 G5 “----------------------“ 1:2.5 “-----------“ 

 36 6 G6 “----------------------“ 1:3 “-----------“ 

 37 7 G7 “----------------------“ 1:3.5 “-----------“ 

 38 8 G8 “----------------------“ 1:4 “-----------“ 

 39 9 G9 “----------------------“ 1:4.5 “-----------“ 

 40 10 G10 “----------------------“ 1:5 “-----------“ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 260

แผนผังแสดงโครงสรางภาพจําลองที่ใชในการทดลองที่ 1 
 

กลุม 1A 
Non-Activity 

ชุด1.3 OA 
Office 

ชุด1.4 TA 
Transit Foyer 

ชุด1.5 GA 
Government 

ชุด1.2 CA 
Commercial 

ชุด1.1 SA 
Simple Frame 

S1
A 

S2
A 

S3
A 

S4
A 

C1
A 

C2
A 

C3
A 

C4
A 

O1
A 

O2
A 

O3
A 

O4
A 

T1
A 

T2
A 

T3
A 

T4
A 

G1
A 

G2
A 

G3
A 

G4
A 

แผนผังภาพกลุมท่ี 1A 
กลุม 2B 

Passers-Through 

ชุด2.3 OB 
Office 

ชุด2.4 TB 
Transit Foyer 

ชุด2.5 GB 
Government 

ชุด2.2 CB 
Commercial 

ชุด2.1 SB 
Simple Frame 

S1
B 

S2
B 

S3
B 

S4
B 

C1
B 

C2
B 

C3
B 

C4
B 

O1
B 

O2
B 

O3
B 

O4
B 

T1
B 

T2
B 

T3
B 

T4
B 

G1
B 

G2
B 

G3
B 

G4
B 

แผนผังภาพกลุมท่ี 2B 
กลุม 3C 
Lingerers 

ชุด3.3 OC 
Office 

ชุด3.4 TC 
Transit Foyer 

ชุด3.5 GC 
Government 

ชุด3.2 CC 
Commercial 

ชุด3.1 SC 
Simple Frame 

 

S1
C 

S2
C 

S3
C 

S4
C 

C1
C 

C2
C 

C3
C 

C4
C 

O1
C 

O2
C 

O3
C 

O4
C 

T1
C 

T2
C 

T3
C 

T4
C 

G1
C 

G2
C 

G3
C 

G4
C 

แผนผังภาพกลุมท่ี 3C 
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แผนผังแสดงโครงสรางภาพจําลองที่ใชในการทดลองที่ 2 
 
 

กลุมภาพ 
การทดลองที่ 2 

Non-Activity 

ชุดภาพ 2.1 
Simple Frame 

ชุดภาพ 2.2 
Commercial 

ชุดภาพ 2.3 
Office 

ชุดภาพ 2.4 
Government 

S1 

S2 

S3 

S10 

C1 

C2 

C3 

C10 

O1 

O2 

O3 

O10 

G1 

G2 

G3 

G10 

to 

to 

to 

to 
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ภาคผนวก ง. 
แสดงระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทดลองที่ 1 และแสดงคาเฉล่ียการรับรู

ระดับการปดลอมในการทดลองที่ 2 
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แสดงระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทดลองที ่1 
 
ตารางแสดงระดับคาความพึงพอใจเฉล่ียในแตละภาพของการทดลองที่ 1 

Design Experience Non-design Experience กลุมตัวอยาง(Total) 

รหัสภาพ N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation 

S1A 50 3.40 1.81 50 4.06 1.95 100 3.73 1.90 

S2A 50 6.08 1.83 50 5.94 1.95 100 6.01 1.88 

S3A 50 5.68 2.13 50 5.74 1.87 100 5.71 2.00 

S4A 50 5.88 2.51 50 5.52 1.89 100 5.70 2.22 

C1A 50 6.56 1.97 50 6.18 2.00 100 6.37 1.98 

C2A 50 6.62 1.85 50 6.80 1.70 100 6.71 1.77 

C3A 50 5.20 1.91 50 5.58 1.69 100 5.39 1.80 

C4A 50 4.24 2.13 50 4.56 2.34 100 4.40 2.23 

O1A 50 5.56 2.37 50 6.02 2.22 100 5.79 2.29 

O2A 50 6.84 1.52 50 6.74 1.64 100 6.79 1.57 

O3A 50 5.20 1.98 50 5.90 1.62 100 5.55 1.83 

O4A 50 3.84 2.13 50 4.82 2.34 100 4.33 2.28 

T1A 50 6.26 1.75 50 5.92 2.07 100 6.09 1.91 

T2A 50 6.72 1.74 50 6.70 1.59 100 6.71 1.66 

T3A 50 5.06 1.71 50 5.52 1.62 100 5.29 1.67 

T4A 50 4.48 2.24 50 4.44 2.04 100 4.46 2.13 

G1A 50 5.20 2.22 50 5.74 2.01 100 5.47 2.12 

G2A 50 6.74 1.71 50 6.74 1.79 100 6.74 1.74 

G3A 50 5.28 1.62 50 5.94 1.61 100 5.61 1.64 

G4A 50 4.44 2.06 50 4.82 1.98 100 4.63 2.02 

S1B 50 4.62 2.18 50 4.62 2.08 100 4.62 2.12 

S2B 50 5.90 1.71 50 6.44 1.62 100 6.17 1.68 

S3B 50 5.66 1.83 50 6.30 1.98 100 5.98 1.92 

S4B 50 5.32 1.96 50 5.50 1.84 100 5.41 1.90 
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ตารางแสดงระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในแตละภาพของการทดลองที่ 1 (ตอ) 
Design Experience Non-design Experience กลุมตัวอยาง(Total) 

รหัสภาพ N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation 

C1B 50 6.66 1.60 50 6.50 2.07 100 6.58 1.84 

C2B 50 7.00 1.58 50 7.00 1.65 100 7.00 1.61 

C3B 50 5.38 1.47 50 5.96 1.94 100 5.67 1.74 

C4B 50 4.04 1.65 50 4.74 2.14 100 4.39 1.93 

O1B 50 6.02 1.92 50 6.18 2.00 100 6.10 1.95 

O2B 50 6.60 1.48 50 7.02 1.48 100 6.81 1.49 

O3B 50 5.14 1.57 50 5.66 1.60 100 5.40 1.60 

O4B 50 4.38 2.05 50 4.56 1.93 100 4.47 1.98 

T1B 50 6.20 2.01 50 6.66 2.00 100 6.43 2.01 

T2B 50 6.72 1.58 50 7.14 1.48 100 6.93 1.54 

T3B 50 5.16 1.53 50 5.84 1.81 100 5.50 1.70 

T4B 50 4.44 2.05 50 4.40 1.90 100 4.42 1.97 

G1B 50 5.68 1.73 50 6.18 2.09 100 5.93 1.92 

G2B 50 6.76 1.52 50 6.42 1.99 100 6.59 1.77 

G3B 50 5.40 1.54 50 6.06 1.88 100 5.73 1.74 

G4B 50 4.86 2.01 50 4.74 2.00 100 4.80 1.99 

S1C 50 4.10 1.85 50 4.60 1.90 100 4.35 1.88 

S2C 50 6.02 1.60 50 6.02 1.70 100 6.02 1.64 

S3C 50 5.64 1.75 50 5.96 1.58 100 5.80 1.66 

S4C 50 5.40 1.80 50 5.42 2.07 100 5.41 1.93 

C1C 50 6.14 2.06 50 6.04 2.18 100 6.09 2.11 

C2C 50 6.92 1.66 50 6.84 1.75 100 6.88 1.70 

C3C 50 4.70 2.07 50 5.32 1.75 100 5.01 1.94 

C4C 50 5.88 2.00 50 5.90 1.73 100 5.89 1.86 

O1C 50 5.44 2.15 50 5.24 2.10 100 5.34 2.12 

O2C 50 6.36 1.70 50 6.62 1.59 100 6.49 1.64 

O3C 50 4.88 1.76 50 5.50 1.95 100 5.19 1.87 

O4C 50 4.12 2.07 50 4.64 1.90 100 4.38 1.99 
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ตารางแสดงระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยในแตละภาพของการทดลองที่ 1 (ตอ) 
Design Experience Non-design Experience กลุมตัวอยาง(Total) 

รหัสภาพ N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation 

T1C 50 6.34 2.02 50 6.20 2.07 100 6.27 2.03 

T2C 50 6.48 1.72 50 6.66 1.69 100 6.57 1.70 

T3C 50 5.40 1.58 50 5.72 1.59 100 5.56 1.58 

T4C 50 4.42 1.95 50 4.82 1.80 100 4.62 1.88 

G1C 50 5.08 1.97 50 5.40 2.02 100 5.24 1.99 

G2C 50 6.44 2.03 50 6.28 1.60 100 6.36 1.82 

G3C 50 5.32 1.96 50 5.42 1.63 100 5.37 1.80 

G4C 50 4.32 1.96 50 4.50 1.81 100 4.41 1.88 

Total 50 5.51 1.86 50 5.75 1.86 100 5.63 1.87 
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แสดงคาเฉลีย่การรับรูระดับการปดลอมในการทดลองที่ 2 
ตารางแสดงระดับคาการเริ่มรบัรูถึงปดลอมสมบูรณในการทดลองที่ 2 

ชุดภาพ 2.1 เริ่มรับรู 
การปดลอมท่ีสมบูรณ 

ชุดภาพ 2.2 เริ่มรับรู 
การปดลอมท่ีสมบูรณ 

ชุดภาพ 2.3 เริ่มรับรู 
การปดลอมท่ีสมบูรณ 

ชุดภาพ 2.4 เริ่มรับรู 
การปดลอมท่ีสมบูรณ 

ประสบการณ
เกี่ยวกับ 

การออกแบบ 
Simple Frame Commercial Office Government 

เฉล่ียเริ่มรับรู 
การปดลอมท่ีสมบูรณ 

Total 

1-มี Mean 1 : 1.74 1 : 1.34 1 : 1.49 1 : 1.72 1 : 1.57 

 N 50 50 50 50 50 
 Std. Deviation 0.74 0.45 0.59 0.64 0.46 

2-ไมมี Mean 1 : 1.78 1 : 1.32 1 : 1.42 1 : 1.53 1 : 1.51 

 N 50 50 50 50 50 
 Std. Deviation 0.69 0.61 0.49 0.72 0.48 

Total Mean 1 : 1.76 1 : 1.33 1 : 1.46 1 : 1.63 1 : 1.54 

 N 100 100 100 100 100 
 Std. Deviation 0.71 0.53 0.54 0.69 0.47 
 

ตารางแสดงระดับคาการเริ่มรบัรูถึงการสูญเสียการปดลอมในการทดลองที่ 2 
ชุดภาพ 2.1 เริ่มรับรู

การ 
สูญเสียการปดลอม 

ชุดภาพ 2.2 เริ่มรับรู
การ 

สูญเสียการปดลอม 

ชุดภาพ 2.3 เริ่มรับรู
การ 

สูญเสียการปดลอม 

ชุดภาพ 2.4 เริ่มรับรู
การ 

สูญเสียการปดลอม 
ประสบการณเกี่ยวกับ

การออกแบบ 
Simple Frame Commercial Office Government 

เฉล่ียเริ่มรับรูการ 
สูญเสียการปดลอม 

Total 

1-มี Mean 1 : 3.59 1 : 3.10 1 : 3.31 1 : 3.39 1 : 3.35 

 N 50 50 50 50 50 

 Std. Deviation 1.07 1.03 1.05 1.02 0.87 

2-ไมมี Mean 1 : 3.50 1 : 3.03 1 : 3.36 1 : 3.22 1 : 3.28 

 N 50 50 50 50 50 

 Std. Deviation 1.13 0.96 0.95 0.93 0.66 

Total Mean 1 : 3.55 1 : 3.07 1 : 3.34 1 : 3.31 1 : 3.31 

 N 100 100 100 100 100 

 Std. Deviation 1.10 0.99 1.00 0.97 0.77 
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