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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแบบจำาลองสำาหรับชว่ยในการประเมินระดบัผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์ความถีแ่ละผลกระทบของสาเหตุของการเปลีย่นแปลงงาน 

กระบวนการประเมินระดบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงงานน้ีจะใชก้ารตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ ์

(Multiple Criteria Decision Making, MCDM) สำาหรับการวิจัยนี้จะใช้กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์

แบบฟัซซี่ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process, FAHP) ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assess-

ment) ผู้ประเมินความเสี่ยงเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยในโครงการที่ทำาการ

ศึกษา จำานวน 15 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ และเจ้าของ

โครงการ เป็นต้น เน่ืองจากผู้เชี่ยวชาญแสดงผลการประเมินในรูปคำาอธิบายทางภาษาทำาใหก้ระบวนการ

ตัดสินใจตกอยู่ในสภาพไม่แน่นอนจึงนำาทฤษฎีฟัซซีเ่ซตมาใช้ในการจำาลองตัวแปรทางภาษาที่คลุมเครือ

เพ่ือสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจและสร้างความชดัเจนในการวเิคราะหท์ี่ซับซ้อนไดด้ข้ึีน ผลการ

ศึกษาแสดงปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง น้ำาหนักความสำาคัญของปัจจัย ตลอดจน

ตัวเลขระดับผลกระทบของปัจจัยตามลำาดับ

Abstract 

 This study aimed to assess the impacts of variations of construction works. A decision 

making supporting model was developed by employing Multiple Criteria Decision Making (MCDM), 

equipped with multiple assessment criteria and designed based on the requirement of Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (FAHP). The risk assessors include 15 experts who have experience 

of managing construction projects. The experts are consultant, contractor, designer, and 

owner, respectively. To handle human subjectivity in the assessment, fuzzy set theories were 

used to transfer human language into linguistic values. The research results are factors causing 

the variation of construction works, weights, and Impact Indexs of these factors. 
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คำาสำาคัญ (Keywords): การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment), โครงการก่อสร้างของมหาวทิยาลัย 

(University Construction Project), กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ (Fuzzy Analytic Hier-

archy Process)

1. บทนำา

 โครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเป็น

งานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการดำาเนินงานภายใต้

ขีดจำากัดของงบประมาณ กำาหนดระยะเวลา และ

คุณภาพของงาน พร้อมทั ้งยังมีกิจกรรมมาก         

มีความซับซ้อนของงาน และมีผู้เก่ียวข้องมากมาย 

ซ ึง่ ในโครงการก ่อสร ้างแต ่ละโครงการจะม ี               

ผู้เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ เจ้าของโครงการ (Owner) 

ผู ้ออกแบบ (Designer) ที ่ปรึกษาควบคุมงาน 

(Consultant: CM) และผู้รับเหมาก่อสร้าง (Con-

tractor) ซึง่แต่ละฝ่ายที ่กล่าวมานัน้ ต่างก็มี

วัตถุประสงค์หรือความมุง่หวังความสำาเร็จของ

โครงการพร้อมทั้งมุมมองความพึงพอใจ และ

ความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึงงานโครงการ

ก่อสรา้งแล้วเสร็จ ซ่ึงแต่ละชว่งการดำาเนินงานอาจ

มีข้อบกพร่องเกิดขึน้ได้ จึงทำาให้งานก่อสร้างใน

โครงการต่างๆ มักพบการเปล่ียนแปลงงานจากผู้

ที ่เกีย่วข้องแต่ละฝ่ายอยู่เสมอเสมือนเป็นเรือ่ง

ปกติ การสั่งเปลี่ยนแปลงงานในระหว่างก่อสร้าง

มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ด้วยเหตุผล

และความจำาเป็นของผู้เกีย่วข้องแต่ละฝ่ายอาจ

เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลีย่งการเปลีย่นแปลงงาน

นั้นได้ การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างมีผลกระทบ

ดา้นระยะเวลางานก่อสร้าง ผลกระทบดา้นต้นทนุ

งานก่อสร้าง และผลกระทบดา้นคณุภาพของงาน

ก่อสร้าง ทั้งนี ้ ได้แบ่งงานเปลีย่นแปลงเป็น 5 

ประเภท (สิรินธร ราชวงษ์, 2552) คือ 1) งาน

เปลีย่นแปลงที่เกิดจากการออกแบบไม่สมบูรณ์ 

ขัดแย้งกัน 2) งานเปลีย่นแปลงที่เกิดจากความ

ต้องการของเจา้ของโครงการ 3) งานเปล่ียนแปลง

ที่เกิดจากเทคนิคการก่อสร้าง 4) งานเปล่ียนแปลง

ที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบข้อบังคับ

ของราชการ และ 5) งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

การสำารวจข้อมูลเบื้องต้นบกพร่อง

 บทความวจิยัน้ีอภิปรายถึง สาเหตุของการ

เปลีย่นแปลงงานที่มีผลกระทบต่อความสำาเร็จ

ของโครงการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย

กรณีศึกษา ผู้วิจัยจึงได้เสนอแบบจำาลองที่ช่วยใน

การตัดสินใจดว้ยการนำาวธีิการประเมินความเส่ียง

มาบูรณาการกับวิธีการตัดสินใจแบบ Analytic 

Hierarchy Process (AHP) ซึง่วิธี AHP ถูก

ออกแบบให้สามารถเปรียบเทียบใช้เพือ่ตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากการเปรียบเทียบด้วย

หลายเกณฑ์ โดยใช้เพียงการเปรียบเทียบทีละคู่ 

นอกจากนี ้ ยังทำาให้การตัดสินใจมีความเป็นเหตุ

เป็นผลมากกว่าการใช้ความรูส้ึกตัดสิน ซึง่มักจะ

มีความไม่แน่นอนสูง (Saaty, 1998) อยา่งไรก็ตาม

สำาหรับผู้ประเมินทั่วไปนัน้ การแสดงความรูส้ึก

ที่มีต่อค่าระดับความสำาคัญ ค่าโอกาส และค่าผล

กระทบของสาเหตุของการเปลีย่นแปลงงาน

ก่อสร้างและการกำาหนดค่าระดับความสำาคัญ ค่า

โอกาส และค่าผลกระทบของสาเหตุของการ

เปลีย่นแปลงงานก่อสร ้างม ักจะอยู ่ในร ูปคำา

อธิบายทางภาษา ซึ่งส่งผลให้กระบวนการตัดสิน

ใจตกอยู่ในสภาพไม่แน่นอน (uncertainty) เหมาะ

กับการนำาทฤษฎีฟัซซีเ่ซตมาใช้ในการจำาลอง

ตัวแปรทางภาษาที่คลุมเครือเหล่านีเ้พือ่สามารถ

อธิบายกระบวนการตัดสินใจและสร้างความ

ชัดเจนในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้ดีขึน้ (Zhu, 

1999)
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2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์

 วิธ ีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำาดับชั้น 

(Analytic Hierarchy Process-AHP) เป็นกระบวน

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธี

หน่ึง โดยเป็นการแบ่งองคป์ระกอบของปัจจยัออก

เป็นส่วนๆ ในรูปของแผนภูมิตามลำาดับชั้นและ

ทำาการกำาหนดค่าของการวินิจฉัยเปรียบเทียบ

ปัจจัยต่างๆ ทีละคู่ (pairwise comparisons) โดย 

ใช้สเกลเปรียบเทียบความสำาคัญตั้งแต่ 1 ถึง 9 

ซึง่ 1 หมายความว่า มีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ

เท่ากัน สำาหรับ 2 ถึง 9 หมายความว่า มากกว่า

ตามลำาดบัและนำาคา่จากการวนิิจฉัยเปรียบเทยีบ

มาทำาการคำานวณหาค่าน้ ำาหนักความสำาคัญ

สัมพัทธ์ (relative importance weights) เพือ่

พิจารณาว่าปัจจัยและทางเลือกใดมีค่าลำาดับ

ความสำาคัญสูงที่สุด AHP นั้นสามารถช่วยในการ

ตัดสินใจที่ซับซ้อน และชว่ยในการรวมกันระหวา่ง

ปัจจัยที ่สามารถวัดค่าได้ (objective factor) 

เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี (Saaty, 1998) วิธีนี้ยังทำา

ให้ความผิดพลาดของการตัดสินใจลดลง เพราะ

ต้องทำาการตรวจสอบคา่อตัราส่วนความเที่ยงตรง 

(Consistency Ratio: CR) ด้วยโดยค่า CR ที่มีค่า

น้อยกว่า 0.10 แสดงว่าผู้ที่ตัดสินใจมีความเที่ยง

ตรงของการใช้เหตุผลอยู่ในระดับที ่ยอมรับได้ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่า AHP จะสามารถช่วยในการ

ตัดสินใจที่ซับซ้อนได้ แต่ไม่สามารถจัดการความ

ไม่แน่นอนในข้อมูลของปัจจัยจากความคิดเห็น 

(subjective factor) ของผู้เชี่ยวชาญได ้(Zhu, 1999)

2.2 การคำานวณทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขฟัซซ่ี 

 เนือ่งจากข้อมูลของปัจจัยจากความคิด

เห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในลักษณะคำาอธิบายทาง

ภาษา (linguistic term) เช่น ปัจจัยมีความสำาคัญ

มากกว่าอย่างมากที ่ส ุด ปัจจัยมีความสำาคัญ

มากกว่าอย่างมาก ปัจจัยมีความสำาคัญเท่ากัน 

ปัจจัยมีความสำาคัญน้อยกว่าและปัจจัยมีความ

สำาคญัน้อยกวา่มาก จากน้ันจะดำาเนินการเปล่ียน

คำาอธิบายนี้ให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณ คือ ในรูปของ

ตัวเลข (crisp number) โดยใช้ค่าระดับ (scale) 

ต่างๆ กัน ในความเป็นจริงคำาอธิบายทางภาษานี้          

มีความไม่แน่นอนและคลุมเครือ (vagueness) อยู่

มาก ในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา

ซึง่ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนและคลุมเครือเช่นนี ้

ฟัซซี่เซต (Fuzzy Set) เป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้

กันแพร่หลาย (Ross, 1995; Ward, 1985; Chiu 

& Park, 1994; Cheng & Mon, 1994) ในการวิจัย

คร้ังน้ีได้แยกส่วนต่างๆ ของ AHP ออกเป็นข้ันตอน

ที่ชัดเจนเพือ่เป็นแนวทางสำาหรับสร้างเครือ่งมือ 

มีการกำาหนดตัวแปรและสูตรท่ีเก่ียวข้องทุกข้ันตอน 

และกำาหนดรูปแบบตัวเลขฟัซซี่ เพื่อแทนค่าที่มา

จากการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็น การ

คำานวณทั้งหมดเป็นไปตามแบบของฟัซซี่ รูปที่ 1 

แสดงตัวเลขฟัซซี่แบบสี่เหลี่ยมคางหมู 

รูปที่ 1 ตัวเลขฟัซซี่แบบสี่เหลี่ยมคางหมู

3. ขั้นตอนการศึกษา 

3.1  ขั้นตอนการศึกษา

 การดำาเนินการศึกษาครัง้นีม้ีแนวทางการ

ดำาเนินการศึกษา 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที ่

เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนที่ 2 การวางโครงร่างงานวิจัย กำาหนด

วัตถุประสงค์ และขอบเขตงานวิจัย

ขั้นตอนที ่ 3 การกำาหนดวัตถุประสงค์และระบุ

ปัจจัยที่ทำาให้งานเปลีย่นแปลง ตลอดจนผลกระ

ทบจากงานเปลี่ยนแปลง จัดทำาแผนภูมิลำาดับชั้น

ขั้นตอนที่ 4 การกำาหนดแนวทางการดำาเนินการ

วิจัย การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เพือ่จัดทำา

แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

เพื่อศึกษาความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 5 คำานวณหาน้ำาหนักความสำาคัญของ

ปัจจัยด้วยการใช้วิธี Fuzzy AHP 

3.2  การเก็บข้อมูล

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การศกึษาคร้ังนี้พิจารณาโครงการก่อสร้าง

ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2554 โดยพิจารณา

โครงการก่อสร้าง 13 โครงการ ผู้เกี่ยวข้องร่วมใน

โครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจ

การจา้ง ที่ปรึกษาควบคมุงาน และเจา้หน้าที่พัสด ุ

ผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกประกอบด้วย ผู้รับเหมา 

และผู้ควบคุมงาน เนือ่งจากการศึกษานีต้้องการ

ข้อมูลเกีย่วกับสาเหตุงานเปลีย่นแปลง งานวิจัย

จึงได้ก ำาหนดผู ้ที ่จะเข ้าทำาการสัมภาษณ์เป ็น

บุคลากรที ่ประกอบวิชาชีพในบริษัทที ่ปรึกษา

ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ และ

เจา้ของโครงการ โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ ์

และผ่านการดำาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในด้าน

การเปลีย่นแปลงงานก่อสร้างในภาครัฐ จำานวน

ผู ้ให้ข ้อม ูลรวม 5 ท่าน ข ้อม ูลสาเหต ุงาน

เปล่ียนแปลงที่รวบรวมไดจ้ากงานวจัิยที่เก่ียวข้อง

จะถูกนำามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์

 จากสาเหตุของการเปลีย่นแปลงงาน 5 

ประเภท การศึกษาได้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

ในประเด็นเกีย่วกับรายการงานเปลีย่นแปลงที่

พบบ่อยในกลุม่ของงานเปลีย่นแปลงแต่ละ

ประเภท จากนั้นจึงสรุปรายการงานเปลี่ยนแปลง

ที่มักพบแบ่งตามประเภทของการเปลีย่นแปลง

งาน และสัมภาษณ์เพือ่เก็บข้อมูลน้ำาหนักความ

สำาคัญของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงงาน  เพื่อ

ใช้ในการวิเคราะห์ค่าน้ำาหนักความสำาคัญของผล

กระทบ ซ่ึงวเิคราะหโ์ดยการใชก้ระบวนการลำาดบั

ชั ้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีซ่ึง่เป็นการนำาตัวเลข

ฟ ัซซ ่แีละวิธ ีการคำานวณแบบฟ ัซซ ่มีาใช้ ใน

กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์

4. ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาได้ใช้แบบประเมินผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลงงานก่อสร้างของโครงการ

ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาได้

ปัจจยัสำาคญั 5 อนัดบัแรกและน้ำาหนักความสำาคญั

ของแต่ละปัจจยัแสดงในตารางที่ 1 แยกวเิคราะห์

ตามลักษณะของปัญหา ค่าน้ำาหนักแบบเฉพาะที่ 

(LWt) ที่ได้จากการเปรียบเทียบคู่ของสาเหตุของ

การเปลีย่นแปลงและค่าน้ำาหนักแบบรวม (GWt) 

ที่ได้จากการถ่ายทอดน้ำาหนักความสำาคัญของ

ค่าน้ำาหนักแบบเฉพาะที่ในแต่ละระดับชั ้นของ

โครงการลำาดับชั้นของการตัดสินใจ ข้อมูลที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ค่าน้ำาหนักความสำาคัญนีไ้ด้จากการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาภาพรวมของ

ทุกโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัย 

 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าโอกาสและ

ค่าผลกระทบของสาเหตุการเปลีย่นแปลงมาจาก

แบบสอบถาม ซ่ึงประเมินดว้ยเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับ 1 แทน โอกาสเกิดน้อยที่สุด และระดับผล

กระทบน้อยที่สุด ถึงระดบั 5 แทน โอกาสเกิดมาก

ที่สุด และระดบัผลกระทบมากที่สุด โดยพิจารณา
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เฉพาะโครงการก่อสร้างกรณีตัวอย่าง 1 โครงการ 

พบว่า สาเหตุที่สำาคัญของการเปลีย่นแปลงงาน

ก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง คือ การเพิม่หรือ

เปลีย่นแปลงประโยชน์ใช้สอยการใช้งานพืน้ที ่ 

เพ่ือใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับการใชง้านจริง 

โดยเป็นสาเหตุในกลุม่ความต้องการของเจ้าของ

ที่เปลีย่นแปลงไป สาเหตุสำาคัญลำาดับรองลงมา

ประกอบด้วยขาดข้อมูลการเจาะสำารวจดินภายใน

พื้นที่ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการออกแบบ

งาน และการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคที่

จ่ายให้โครงการ เช่น เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่

จ่ายให้โครงการตามลำาดับ ผลการศึกษาแตกต่าง

จากการศึกษาของสิรินธร ราชวงษ์ (2552) ท่ีพบว่า 

การเปล่ียนแปลงงานก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่

มีดัชนีความถี่และความรุนแรงสูงสุด 5 ลำาดับแรก 

คือ การเปล ีย่นแปลงการใช้งานพืน้ที ่ การ

เพิ่มงานนอกขอบเขตสัญญา การแก้ไขเพื่อความ

สวยงาม การแก้ไขข้อขัดแย้งของงานแต่ละระบบ 

และการแก้ไขเพื ่อเพิม่คุณภาพงาน เห็นได้ว่า

สาเหตุของงานเปล่ียนแปลงในงานก่อสร้างอาคาร

ของมหาวทิยาลัยแตกต่างจากงานก่อสร้างอาคาร

ของภาครัฐทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างของ

มหาวิทยาลัยมักขาดการวางแผนและไม่มีความ

พร้อมในแบบรูปรายการก่อสร ้าง การร ิเร ิม่

โครงการมาจากผู้บริหาร การก่อสร้างส่วนใหญ่

คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำาสุด การควบคุมที่เป็น

โครงการขนาดใหญ่จะใช้บุคลากรภายนอก ใน

ขณะที่ผู้ตรวจสอบงานจะแต่งตัง้จากผู้ปฏิบัติงาน

ประจำา การศึกษาของ ฉวีวรรณ ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย 

(2546) พบว่า สาเหตุของปัญหาการบริหารงาน

ก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดลมาจากการขาด

ข้อมูลที่ชัดเจนและความถูกต้องในการวางแผน 

ออกแบบล ่าช้าและม ีการแก ้ไขแบบร ูปการ 

ก่อสร้างเกิดจากแบบรูปมีการแก้ไข และเกิดจาก

ผู้รับจา้งขาดสภาพคล่อง ผู้ควบคมุไม่ควบคมุงาน

โดยใกล้ชิด ผู ้ตรวจสอบงานขาดความรูแ้ละ

ประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง 

5. สรุปผลการศึกษา 

 บทความน ีน้ ำา เสนอการประยุกต ์ใช้

กระบวนการลำาดับชั ้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ่

ร่วมกับการประเมินความเสีย่ง ในการประเมิน

สาเหตกุารเปลีย่นแปลงงานก่อสร้าง ซึง่วิธีการที่

พัฒนาขึน้นีต้่างจากเครือ่งมือทั่วไปที่ใช้ตัวเลข

แบบปกติแทนค่าข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำาให้เกิด

เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสำาหรับรองรับความไม่

แน่นอนในการประเมินของผู ้เชี ่ยวชาญตัวเลข

ฟัซซีถ่ ูกใช้แทนทุกถ้อยคำาที ่เกิดจากการแสดง

ความคิดเห็น นับเป็นการใช้เครือ่งมือที่เหมาะ

สมในการจดัการปัญหาความไม่แน่นอนเน่ืองจาก

ภาษา ในการคำานวณและวเิคราะหส่์วนต่างๆ ของ

กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์จะใช้หลักการ

ของฟัซซี ่ ทำาให้เครือ่งมือที่สร้างขึน้นีส้ามารถ

พิจารณาครอบคลุมถึงความคลุมเครือและไม่

ชัดเจน 

 ผลการศึกษาพบว่า สาเหต ุที ่ส ำาคัญ

ของการเปลีย่นแปลงงานก่อสร้างของโครงการ

ก่อสร้าง คือ 1) การเพิม่หร ือเปลีย่นแปลง

ประโยชน์ใชส้อยการใชง้านพ้ืนที่ เพ่ือใหเ้หมาะสม

และสอดคล้องกับการใช้งานจริง 2) ขาดข้อมูล

การเจาะสำารวจดินภายในพืน้ที่ เปลีย่นแปลงข้อ

บังคับในการออกแบบงาน และ 3) เปลี่ยนแปลง

ระบบสาธารณูปโภคที ่จ่ายให้โครงการ เช่น 

เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้โครงการ
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีจดุหมายในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเ์ชงิสาเหตขุองการนำาผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์

ในการทำางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัย 410 คน และวิเคราะห์

ข้อมูลดว้ยโปรแกรมลิสเรล ผลการวจิยัพบวา่ อาจารยมี์การนำาผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์มากที่สุดในงาน

บริการสังคม และใช้น้อยที่สุดในงานบริหารจัดการ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการนำาผลวิจัยไปใช้

ประโยชน์มากที่สดุ คอื ปัจจยัดา้นผู้ใชง้าน สำาหรับปัจจยัดา้นองค์กรและการส่ือสารนอกจากจะส่งผลต่อ

การนำาผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์โดยตรงแล้ว ยงัส่งผลทางออ้มผา่นปัจจยัดา้นผู้ใชง้านดว้ย และพบวา่ปัจจยั

ด้านการสื่อสารส่งผลต่อปัจจัยผู้ใช้งานอย่างชัดเจนมาก

Abstract 

 The main objectives of this research are to develop the causal model of the research 

utilization among university lecturers. The research sample covered 410 lecturers. The data is 

analyzed by LISREL program. The research findings indicate that the highest level of research 

utilization among lecturers is in social services. The user characteristics are the most significant 

causal factors of research utilization. The organizational and communicational characteristics 

have the indirect effect on the research utilization through the user characteristics. The user 

characteristics are obviously affected by the communicational characteristics. 

คำาสำาคัญ (Keywords): การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization), อาจารย์มหาวิทยาลัย 

(University Lecturer), โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Model)
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บทนำา

 ประโยชน์สูงสุดของการทำาวิจัยเกิดขึน้

เมือ่ผลวิจัยได้ถูกส่งต่อไปถึงมือผู้ที่เกีย่วข้องเพือ่

ให้เกิดการใช้งาน ในปัจจุบันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็

ตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้ประโยชน์จาก

ผลการวจิยัด ีมีการผลักดนัอยา่งกวา้งขวางทั้งฝา่ย

ที่ใหท้นุสนับสนุน ฝา่ยที่ทำาวจัิยและฝา่ยที่ต้องการ

ผลวิจัย อีกทั ้งยังเป็นการผลักดันทั ้งในระดับ

นโยบายตลอดจนถึงระดบัการปฏิบัติการ  สำาหรับ

ในงานวจิยัน้ีสนใจศกึษาบทบาทการเป็นผู้บริโภค

งานวิจัยของอาจารย์ เนือ่งจากปฏิเสธไม่ได้ว่า

อาจารยร์ะดบัอุดมศกึษาเป็นกลุ่มคนที่ต้องพัฒนา

ความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ต้องวางแผน 

แก้ปัญหางานต่างๆ การบริหารงาน การบริหาร

คนเหมือนวิชาชีพอื่นๆ อีกทั้งเป็นกลุม่คนที่อยู่

ใกล้ชดิกับแหล่งความรู้ แหล่งสร้างงานวจัิย ดงัน้ัน

จึงน่าสนใจว่า อาจารย์ในฐานะผู ้บริโภคงาน

วิจัยมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการทำางาน

แต่ละประเภทอย่างไร มากน้อยเพียงใด ทั้งงาน 

การเรยีนการสอน งานบริการสังคม งานธุรการใน

คณะ และงานวิจัย (ในฐานะผู้ผลิตงานวิจัย) การ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะการนำา

ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำางานของอาจารย์

มหาวทิยาลัย  รวมถึงสถานภาพการนำาผลวจิยัไป

ใชป้ระโยชน์ในปัจจบัุน ตลอดจนมุ่งพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนำาผลวิจัยไปใช้

ประโยชน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

 รูปแบบการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์มี

หลากหลายสถานการณ์และหลายระดับการรับรู ้

เคทซ์และมาเรียนน์ (Katz & Marianne, 2001) 

ได้สรุปว่า การนำาผลวิจัยไปใช้ แบ่งเป็นการใช้

ประโยชน์เชงิเคร่ืองมือชว่ย (Instrumental Utiliza-

tion) เกิดขึน้เมือ่ผู ้ใช้หรือผู ้ปฏิบัติปรับเปลีย่น

วิธีการปฏิบัติ การใช้ประโยชน์เชิงความคิด (con-

ceptual utilization) เกิดขึน้เมือ่งานวิจัยทำาให้ผู้

ใช้ที่เกีย่วข้องมีมุมมองที่กว้างขึน้เกีย่วกับปัญหา

ที่เกิดขึน้ การใช้ประโยชน์เชิงชักจูง (persuasive 

utilization) เกิดข้ึนเม่ือผู้ใชผ้ลวจิยัในการสนับสนุน

จุดยืน ชักชวนโน้มน้าว และการใช้ประโยชน์จาก

วิธีการวิจัย (methodological utilization) เกิดขึ้น

เมือ่ผู้ใช้มีการนำาเครือ่งมือวิจัยไปใช้ ซึง่อาจเป็น

แบบทดสอบมาตรฐาน และ  การใชป้ระโยชน์ทาง

อ้อม (indirect utilization) เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้

ผลงานวิจัยโดยตรง แต่เป็นการได้รับความรูเ้พิม่

เติมจากการเรียนในระดบัสูง การอา่นหนังสือหรือ

บทความที่มาจากงานวิจัย ทำางานกับบุคคลที่อยู่

ในวงการวิจัย  ในทำานองเดียวกัน แลนดรีย์ อเมรา 

และลามาริ (Landry, Amara & Lamari, 1999) ได้

ประยกุต์การอธิบายการนำาผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์

ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันใน 3 ลักษณะ คือ (1)  

การใช้ประโยชนเ์ชิงเครือ่งมอืช่วย (instrumental 

u t i l i z a t i on )  ครอบคล ุมถ ึงข ้อ เสนอแนะ

หรือข้อสรุปจากงานวจิยัไดถู้กนำาไปใชจ้ริง (2) การ

ใช้ประโยชน์เชิงความคิด (conceptual utilization) 

หมายถึงการใช้ผลวิจัยเพือ่มุง่หวังผลเชิงความ

เข้าใจ ความคิด มโนคติ และ (3) การใช้ประโยชน์

เชิงชักจูง (persuasive utilization) หมายถึง การใช้

ผลวจิยัในการสนับสนุนหรือโต้แยง้หลักการต่างๆ 

 โดยสรุป ในงานวิจัยนีม้ ุง่เน้นอธิบาย

ลักษณะการนำาผลวิจัยไปใช้เพือ่ศึกษาการนำาผล

วิจัยไปใช้ประโยชน์ในบริบทการทำางานของ

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นศึกษาอาจารย์

ในฐานะผู้ใชห้รือผู้บริโภคผลวจิยัที่นำาไปใชพั้ฒนา

หรือปรับปรุงงานประจำาของตนเองในภาระงาน

หลัก 4 งาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัย งานบริหาร

จดัการคณะ และงานบริการสังคม  ลักษณะการนำา
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ผลวจิยัไปใชค้รอบคลุม 3 ประเดน็หลัก ไดแ้ก่ การ

ใช้ประโยชน์ด้านการปฏิบัติ การใช้ในประโยชน์

ด้านความคิด และการใช้ประโยชน์ด้านการ

สนับสนุน โต้แย้ง โดยผู้วิจัยนำาข้อมูลในส่วนนี้ใช้

เป็นกรอบในการสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างต่อไป

ปัจจัยที่มีผลต่อการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

 การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นกลุม่

พฤติกรรมของบุคคลที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ

ซึ่งไม่สามารถเกิดได้อย่างทันทีทันใด และต้องใช้

ระยะเวลา ดอบบนิส์ คอคเคอริล บาร์นล่ีและเคน

โซ (Dobbins, Ciliska, Cockerill, Barnsley & 

Censo, 2002) สรุปปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนำาผล

วิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณสุข ได้แก่ 

ลักษณะนวัตกรรม  ลักษณะขององค์กร  ลักษณะ

สภาพแวดล้อม และลักษณะตัวบุคคล   การศกึษา

ของโรเจอร์ (Rogers, 1995) พบว่า สิ่งสำาคัญที่มี

ผลต่อการรับนวัตกรรมของบุคคล คือ  1) การรับรู้

ว่านวัตกรรมหรือความรูใ้หม่นัน้ เป็นสิง่ที่ดีกว่า

ของเดิม อาจพิจารณาได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

สังคม ความพึงพอใจ ประหยัดเวลา และแรงงาน  

2) การรับรู้วา่นวตักรรมหรือความรู้ใหม่น้ันเป็นส่ิง

ที ่สอดคล้องกับค่านิยม ความต้องการ และ

ประสบการณ์ของผู้รับ  3) การรับรู้ความยากและ

ความซับซ้อนของนวัตกรรมหรือความรู้ใหม่ และ 

4 ) ก า รม ีต ัว อย่ า ง ก า รน ำา ไปทดลอง ใช้ ใ น

สถานการณท์ี่คล้ายคลึงกันจะทำาใหก้ารนำาผลวจิยั

ไปใช้ประโยชน์มีมากขึน้ สำาหรับในงานวิจัยนี ้

ศึ กษาป ัจจัย ที ม่ี ผลต ่อการน ำาผลวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในบริบทการทำางานของอาจารย์ระดับ

อุดมศึกษาที่ครอบคลุมงานสอน งานวิจัย งาน

บริการวิชาการและงานบริหารจัดการคณะ โดย

ศึกษาการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงการ

ปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์เชิงความคิด และการ

ใช้ประโยชน์เชิงการเจรจาต่อรอง 

 

วิธีการวิจัย

 ในชว่งแรกของการศกึษาเป็นการใชเ้ทคนิค

เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เพือ่ค้นหารูป

แบบการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เกิดขึน้จริง 

รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงนำาข้อมูล

ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม

สำาหรับเก็บข้อมูลกลุม่ใหญ่เพือ่เป็นการพัฒนา

โมเดลเชิงสาเหตุและตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนใน 4 ภูมิภาค จำานวน 9 

มหาวิทยาลัย หน่วยตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุม่ 

ผู ้ให้ส ัมภาษณ์ จำานวน 10 คน และผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 410 คน จากการแจก

แบบสอบถาม จำานวนทั้งสิ้น 1,200 ฉบับ ร้อยละ

การตอบกลับ คือ 34.17

 ตัวแปรที่ศึกษา  

 - ตัวแปรตาม ได้แก่ การนำาผลวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการทำางาน หมายถึง การนำาความรู้

ที ่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงซึง่

อาจนำามาจากบางส่วนหรือทั้งหมดของงานวิจัย 

เพือ่การพัฒนาหรือแก้ไขการทำางานโดยตรง  

ประยกุต์ใชใ้หเ้หมาะกับงาน หรือเพ่ิมพูนในภาระ

งานประจำาหลัก 4 งาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัย 

งานบริหารจดัการคณะ และงานบริการสังคม โดย

ลักษณะการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ประกอบ

ด้วย 1) การใช้ประโยชน์เชิงการปฏิบัติ หมายถึง 

การที่ผู้ใชง้านวจิยัมีการปรับเปล่ียนวธีิการทำางาน

หรือพัฒนาวิธีการทำางานอันเนือ่งมาจากผลวิจัย

ที่ได้รับรูม้า 2) การใช้ในประโยชน์เชิงความคิด 
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หมายถึง การที่ผู้ใชง้านวจิยัมีการปรับเปล่ียนแนว

ความคดิ ความเข้าใจ มุมมองของตนเองอนัเน่ือง

มาจากผลวจิยัที่ไดรั้บรู้มา และ 3) การใชป้ระโยชน์

เชิงการเจรจาต่อรอง หมายถึง การใช้ผลวิจัยเป็น

ข้อมูลในการสนับสนุน โต้แย้ง หรือชักชวนโน้ม

น้าวให้ผู้อื่นเชื่อหรือไม่เชื่อในหลักการต่างๆ 

 - ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัที่เก่ียวข้องกับ

การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน แบ่งเป็น 

ปัจจัยด้านองค์การ ปจัจัยด้านการสือ่สาร และ

ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน  

 เคร่ืองมอื ในการวจิยัน้ีประกอบดว้ยแบบ

สัมภาษณ์และแบบสอบถามลักษณะการนำาผล

วิจัยไปใช้ประโยชน์และปัจจัยที่เกีย่วข้อง โดยผู้

วจิยันำาข้อมูลจากแบบสัมภาษณไ์ปใชใ้นการสร้าง

แบบสอบถามหลังจากนัน้จึงนำาแบบสอบถามไป

ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะนำา

ไปเกบ็ข้อมูลกับกลุม่ตัวอย่าง แบบสอบถาม

เป็นการให้ผู้ตอบรายงานตนเอง 6 ระดับ (Likert 

Scale) และมีการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง 

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis)

 การวเิคราะหข์อ้มลู เพ่ือตรวจสอบความ

ตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ

นำาผลวจิยัไปใชไ้ปประโยชน์ และเป็นการทดสอบ

สมมติฐานความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการนำาผล

วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำางานของอาจารย์ 

เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์

สมการโครงสรา้ง (Structural Equation Model) 

ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) 

ผลการวิจัย

1. การศึกษาลักษณะการนำาผลวิจัยไปใช้

 ประโยชน์และปัจจัยเชิงเหตุ

 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 10 คน 

สรุปได้ว่า การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาระ

งานหลักสี่งาน คือ งานสอน (TEACH) งานวิจัย 

(RES) งานบริหารจัดการคณะ (MGT) และงาน

บริการสังคม (SOCIAL) สามารถแบ่งได้เป็น

 1. การใช้ประโยชน์เชิงการปฏิบัติ (inst) 

ครอบคลุม การที่ผู้ใชง้านวจิยัมีการปรับเปล่ียนวธีิ

การทำางานหรือพัฒนาวิธีการทำางานอันเนือ่งมา

จากผลวิจัยที่ได้รับรู้มา 

 2. การใช้ในประโยชน์เชิงความคิด (con) 

ครอบคลุม การที่ผู้ใช้งานวิจัยมีการปรับเปลีย่น

แนวความคิด ความเข้าใจ มุมมองของตนเองอัน

เนื่องมาจากผลวิจัยที่ได้รับรู้มา

 3. การใช้ประโยชน์เชิงการเจรจาต่อรอง 

(pers) ครอบคลุม การใช้ผลวิจัยเป็นข้อมูลในการ

สนับสนุน โต้แยง้ หรือชกัชวนโน้มน้าวใหผู้้อื่นเชื่อ

หรือไม่เชื่อในหลักการต่างๆ

 ผลการสัมภาษณ์เกีย่วกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การนำาผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

3 ลักษณะไดแ้ก่ ลักษณะขององค์กร  ลักษณะการ

สื่อสาร และลักษณะของผู้ใช้งาน กล่าวคือ 

 ลักษณะขององค์กร (ORG) แบ่งเป็น 3 

ปัจจัย คือ ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยระดับนโยบายซึ่ง

เป็นการให้ความสำาคัญกับการทำางานบนพืน้ฐาน

การวิจัยหรือการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

การทำางาน (ORG_1) ปัจจัยที ่สองเป็นปัจจัย

บรรยากาศการทำางานบนพื้นฐานการวิจัย ข้อมูล

ท่ีเน้นไปท่ีบุคคลซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

(ORG_2) ปัจจัยสุดท้ายเป็นปัจจัยการสนับสนุน
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ขององค์กรด้านข้อมูล สิ่งอำานวยความสะดวกใน

การเข้าถึงผลงานวจิยัและการนำาผลการวจิยัไปใช้

ประโยชน์ (ORG_3)

 ลักษณะการสือ่สาร (COM) แบ่งเป็น 3 

ปัจจัย ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยในระดับบุคคลที่เกี่ยว

กับการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ผลงานวิจัยกับ

คนในวงการเดียวกัน (COM_1) ปัจจัยที ่สอง

เป็นการที ่ผู ้ใช้ร ับรูว้่าจะค้นหางานวิจัยได้จาก

แหล่งใด (COM_2) และปัจจัยสุดท้ายเป็นปัจจัย

ด้านตัวงานวิจัยที ่มีการนำาเสนอผลงานวิจัยที ่

เขา้ใจง่าย เป็นรูปธรรม ภาษาของการวิจัย การ

สรุปผลการนำาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม (COM_3)

 ลักษณะของผู้ใช ้(USER) แบ่งเป็น 4 ปัจจัย 

ปัจจัยแรกเป็น ความต่อเนือ่ง สม่ำาเสมอในการ

ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (USER_1) ปัจจัย

ที ่สองเป็นลักษณะของบุคคลที ่เป็นคนกล้าจะ

เปล่ียนแปลงและสามารถทำางานที่แปลกและแตก

ต่างจากเดิมได้ (USER_2) ปัจจัยที่สามเป็นนิสัย

การทำางานหรือตัดสินใจบนพืน้ฐานของข้อมูล 

ความรู้ หรืองานวิจัย (USER_3)  ปัจจัยสุดท้าย

เป็นผู้มีความรูแ้ละทักษะเกีย่วกับวิธีการวิจัยและ

การวิเคราะห์ข้อมูล  มีประสบการณ์ทำางานวิจัย

อยา่งสม่ำาเสมอ  สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ

ของงานวิจัยได้ (USER_4)

2.  การศึกษาระดับสถานภาพการนำาผลวจิยัไป

 ใช้ประโยชน์ในการทำางานของอาจารย์

 การตรวจสอบความสัมพันธ ์ระหว่าง

ตัวแปรสังเกตได้ในโครงสร้างความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรแฝงการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ

ทำางานของอาจารย์ด้วยการวิ เคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 

Confirmatory Factor Analysis) ยนืยนัไดว้า่ โมเดล

การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ที ่สร ้างข ึน้น ีม้ ี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-

square=45.55, df=37, p=.18, RMSEA=.022, 

GFI=.98, RMR=.019) ตัวแปรแฝงการนำาผลวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ในการทำางานของอาจารย์ (RU) 

อธิบายได้ด้วย การนำาไปใช้ในงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านงานบริการสังคม (SOCIAL) ด้านงานบริหาร

จัดการ (MGT) ด้านงานวิจัย (RES) และด้านงาน

สอน (TEACH) และในงานแต่ละด้านมีการนำาผล

วิจัยไปใช้ประโยชน์ใน 3 ลักษณะ คือการใช้

ประโยชน์ในเชิงความคิด (con) เชิงการเจรจาต่อ

รอง (pers) และเชิงการปฏิบัติจริง (inst) ได้อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติทุกตัวแปร ดังรูปที่ 1 เมือ่

เปรียบเทียบน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวแปร

การนำาผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการทำางาน พบวา่ 

อาจารย์มีการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน

บริการสังคมมากที่สุด (0.70) รองลงมาคือ งาน

ด้านสอนและด้านการวิจัย (0.60 เท่ากัน) และใช้

น้อยที่สุดในงานบริหารจัดการ (0.56) สำาหรับ

ลักษณะการใช้งานในเชิงความคิด เชิงการเจรจา

ต่อรองและเชิงการปฏิบัต ิจร ิงของแต่ละองค์

ประกอบย่อย พบว่า ไม่แตกต่างกันมากนัก 

รูปที่ 1  โมเดลการนำาผลวิจัยไปใช้ฯ ในการทำางานของ

 อาจารย์ 

RU  คือ  การนำาผลวิจัยไปใช้ฯ     SOCIAL  คือ  งานบริการวิชาการ 

MGT  คือ  งานบริหารจัดการ       RES    คือ  งานวิจัย และ 

TEACH  คือ  งานสอน                  con    คือ  การนำาผลวิจัยไปใช้ฯเชิงความคิด 

pers  คือ การนำาผลวิจัยไปใช้ฯเชิงเจรจาต่อรอง 

inst  คือ การนำาผลวิจัยไปใช้ฯ เชิงการปฏิบัติ
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3.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการนำาผล

 วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำางานของอาจารย์ 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุการนำาผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการทำางาน

ของอาจารย์ได้ค่า Chi-square=100.88, df=83, 

p=.089,RMSEA=.023,GFI=.96 แสดงว่า โมเดล

น้ีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชงิประจกัษ์  ขนาด

อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและภายใน

มีนัยสำาคัญทางสถิติทุกตัว นั่นคือ ปัจจัยเชิงเหตุ

ทั้งสามตัวแปรมีผลต่อของตัวแปรการนำาผลวิจัย

ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีนัยสำาคญัทางสถิติ ปัจจยัที่

มีผลทางตรง (Direct effect) มากที่สุดคือ ผู้ใช้งาน

วิจัย (USER) (0.34) รองลงมาคือ การสือ่สาร 

(COM) (0.23) และองคก์ร (ORG) (0.21) ตามลำาดบั 

(รูปประกอบ 2) นอกจากนี้ยังพบว่า การสื่อสาร 

(COM) และองคก์ร (ORG) ส่งผลทางออ้ม (Indirect 

effect) ผ่านผู้ใช้งาน (0.75 และ 0.08 ตามลำาดับ) 

นัยสำาคัญทางสถิติโดยเฉพาะอิทธิพลของตัวแปร

การสือ่สารที่ส่งต่อผู้ใช้งานมีขนาดที่ค่อนข้างสูง 

เมื่อพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวแปร

ปัจจัยเชิงเหตุทั้งสาม พบว่า 

 ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน (USER) พบว่า ตัวแปร

สังเกตได้ที่มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด คือ USER_4 

(ผู ้มีความรูแ้ละทักษะเกีย่วกับวิธีการวิจัยและ

การวิเคราะห์ข้อมูล มีประสบการณ์ทำางานวิจัย

อยา่งสม่ำาเสมอ  สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ

ของงานวิจัยได้) และ USER_1 (ความต่อเนือ่ง 

สม่ำาเสมอในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย)

 ปัจจัยด้านการสือ่สาร (COM) พบว่า 

ตัวแปรที่มีค่าน้ำาหนักมาก คือ COM_1 (การแลก

เปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ผลงานวิจัยกับคนในวงการ

เดียวกัน) และ COM_3 (การนำาเสนอผลงานวิจัย

ที่เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม  ภาษาของการวิจัย การ

สรุปผลการนำาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม)

 ปัจจัยด้านองค์กร (ORG) พบว่า ตัวแปรที่

มคีา่น้ำาหนักมากคอื ORG_3 (การใหก้ารสนับสนุน 

ข้อมูล สิง่อำานวยความสะดวกในการเข้าถึง

ผลงานวิจัยและการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์) 

และ ORG_2 (ผู้บังคับบัญชา เพือ่นร่วมงาน มี

บรรยากาศการทำางานบนพืน้ฐานการวิจัยและ

ข้อมูล)

รูปที่ 2  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการนำาผลวิจัยไป

 ใช้ประโยชน์ในการทำางานของอาจารย์

RU  คือ  การนำาผลวิจัยไปใช้ฯ,     SOCIAL  คือ  งานบริการวิชาการ, 

MGT  คือ  งานบริหารจัดการ,         RES     คือ  งานวิจัย และ 

TEACH  คือ  งานสอน                 

USER   คือ  ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน

USER_1  คือ  ความต่อเนื่อง สม่ำาเสมอในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

USER_2  คือ  เป็นคนกล้าเปลี่ยนแปลงและสามารถทำางานที่แปลกและแตกต่าง

  จากเดิมได้

USER_3  คือ  มีนิสัยการทำางานหรือตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ความรู้ หรือ

  งานวิจัย

USER_4  คือ  ผู้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  มี

   ประสบการณ์ทำางานวิจัยอย่างสม่ำาเสมอ  สามารถประเมินความน่า

  เชื่อถือของงานวิจัยได้

COM   คือ  ปัจจัยด้านการสื่อสาร

COM_1  คือ  การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ผลงานวิจัยกับคนในวงการเดียวกัน

COM_2  คือ  การรับรู้ว่าจะค้นหางานวิจัยได้จากแหล่งใด

COM_3  คือ  การนำาเสนอผลงานวิจัยที่เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม  ภาษาของการวิจัย 

  การสรุปผลการนำาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ORG   คือ  ปัจจัยด้านองค์การ

ORG_1  คือ  การให้ความสำาคัญกับการทำางานบนพื้นฐานการวิจัยหรือการนำาผล

  การวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำางาน

ORG_2  คือ  ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน มีบรรยากาศการทำางานบนพื้นฐาน

  การวิจัยและข้อมูล

ORG_3  คือ  การให้การสนับสนุน ข้อมูล สิ่งอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงผล

  งานวิจัยและการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 ผลการทบทวนเอกสารที่เกีย่วข้องและ

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกีย่วกับรูปแบบการ

นำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำางาน พบว่า 

อาจารย์มหาวิทยาลัยการนำาผลวิจัยไปใช้ ฯ ใน 3 

รูปแบบ คอื การใชป้ระโยชน์เชงิการปฏิบัติงานจริง

อย่างเป็นรูปธรรม การใช้ประโยชน์เชิงความคิด

หรือปรับเปลีย่นมุมมองความเข้าใจ และการใช้

ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองชักชวนหรือสนับ 

สนุนการโน้มน้าว เมือ่พิจารณาการนำาไปใช้

ประโยชน์ในภาระงานหลัก พบวา่ มีการนำาผลวจัิย

ไปใช้ประโยชน์ในงานบริการวิชาการมากที่สุด 

รองลงมาคอื งานสอนและงานวจัิย ลำาดบัสุดทา้ย

คอื งานบริหารจดัการ ลักษณะงานบริการวชิาการ 

เป็นการส่งต ่อและถ่ายทอดความรูแ้ก ่ส ังคม 

ลักษณะกิจกรรมมีลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น 

การบรรยาย การอบรม การให้คำาปรึกษา ทำาให้

อาจารย์สามารถนำาความรูท้ี่เกดิจากการวิจัยไป

ถ่ายทอดไดโ้ดยตรง สำาหรับงานดา้นบริหารจดัการ

มีการใช้ความรู ้ที ่เก ิดจากการวิจัยเป็นลำาดับ

สุดท้าย เนื่องจากลักษณะงานบริหารจัดการเป็น

กิจกรรมที่แตกต่างจากงานบริการสังคมและการ

สอนซึง่เป็นงานวิชาการ กล่าวคือ งานบริหาร

จัดการไม่ได้เปน็ก ิจกรรมที เ่ก ีย่วขอ้งกับงาน

วิชาการที ่เน ้นการสร้างและถ่ายทอดความรู ้

โดยตรง แต่เป็นกิจกรรมที่ต้องประยุกต์ความรู้ไป

ใช้ในกิจการขององค์กร เช่น การวางแผนองค์กร 

การบงัคับบัญชา การประสานงานต่าง ๆ  เป็นต้น 

การศึกษาของเวสส์ (Weiss) การจัดทำานโยบาย 

การตัดสินใจของหน่วยงานต่างๆ มักเกิดจากการ

สั่งสมความคิด ผลงาน ความรู้ที่หลากหลาย  ซึ่ง

ความรูท้ี่เกิดจากผลงานวิจัยจะส่งผลในทางอ้อม 

ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด (Weiss,1979)  ผลสรุป

เกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุ พบว่า ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน 

มีผลต่อการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด 

โดยลักษณะของคนที่นำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

มากที่สุดคือ บุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

วธีิการวจิยัและการวเิคราะหข้์อมูล มีประสบการณ์

ทำางานวจิยัอยา่งสม่ำาเสมอ สามารถประเมินความ

น่าเชื่อถือของงานวิจัยได้ และบุคคลที่มีความ

ต่อเนือ่ง สม่ำาเสมอในการติดตามความก้าวหน้า

งานวิจัย รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการสือ่สาร 

โดยการสร้างโอกาสการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล 

ผลงานวจิยักับคนในวงการเดยีวกัน และวธีิการนำา

เสนอผลงานวิจัยที่เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม  ภาษา

ของการวิจัย การสรุปผลการนำาไปใช้อย่างเป็น

รูปธรรม จะทำาใหเ้กิดการนำาไปใชป้ระโยชน์ที่มาก

ข้ึน และปัจจยัดา้นองคก์ร ที่ส่งเสริมการนำาผลวจิยั

ไปใช้ประโยชน์ คือ การให้การสนับสนุน ข้อมูล 

สิ่งอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงผลงานวิจัย

และการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้บังคับ

บัญชา เพือ่นร่วมงาน มีบรรยากาศการทำางาน

บนพืน้ฐานการวิจัยและข้อมูล สรุปได้ว่า ปัจจัย

เชิงเหตุที่ทำาให้เกิดการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

มากททีี่สำาคญัที่สุด คอื ตัวผู้ใชง้านเอง น่ันคอื เป็น

คนที่มีความรูด้้านการวิจัย ประเมินงานวิจัยได้  

และติดตามความก้าวหน้างานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Landry et al. (2001) 

ที ่พบว่า ศักยภาพของผู ้ใช้งานวิจัยเป็นปัจจัย

ที ่มีความสำาคัญมากที ่ส ุด และการศึกษาของ 

Estabrooks et al. (2003) พบว่า บุคคลที่ติดตาม

อ่านงานวิจัย อ่านผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

จะเป็นบุคคลที่มีการนำาผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์มาก
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บทคัดย่อ 

 ศูนย์กลางเมืองเป็นศูนย์รวมกิจกรรมหลักของพื้นที่ อันมีความหลากหลายและแตกต่างกันตาม

หน้าที่ของแต่ละศนูย ์อาท ิที่อยู่อาศยั พาณชิยกรรม อตุสาหกรรม และการศกึษา เป็นต้น โดยศนูยก์ลาง

แต่ละระดบัจะเชื่อมโยงกันดว้ยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือก่อใหเ้กิดเป็นโครงข่ายเมือง การศกึษา

นีไ้ดจ้ำาแนกปัจจยัในการพัฒนาเมืองหลายศนูยก์ลางออกเป็น 7 ปัจจยัสำาคัญ ประกอบดว้ย 1) ยทุธศาสตร์

และแผนพัฒนา 2) รูปแบบเมือง 3) การคมนาคมขนส่ง 4) คุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย 5) ระบบนิเวศ

เมือง 6) เศรษฐกิจและการลงทุน และ 7) การบริการขั้นพื้นฐาน โดยทำาการวิเคราะห์ทั้งด้านนโยบาย

และปฏิบัติด้วยวิธีสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง การวาง

ผังเมือง การคมนาคมขนส่ง และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำานวน 215 คน ระยะเวลาเก็บข้อมูล 8 สัปดาห์ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2555) และใช้เครือ่งมือการวิเคราะห์ลำาดับความสำาคัญของ

ปัจจยั (Analytical Hierarchy Process: AHP) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติและที่อยู่อาศัย

มีความสำาคัญที่สุด รองลงมาคือ ด้านคมนาคมขนส่ง โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสำาคัญจากบทบาท

ของประชาชนในการพัฒนาเมือง  จะเหน็ไดว้า่การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมเป็นปัจจยัเก้ือหนุน

สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพือ่นำาไปสูก่ารพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลางที ่มี

ประสิทธิภาพได้

Abstract 

 Allocation of city center plays an important role to allow residents and commuters to 

maximize their utility with a variety of needs and demands. However, different centers lead their 

different roles to attract people in dissimilar ways such as residential center, commercial 

center, industrial center, education center and so forth. In each center level should be properly 

connected by transportation system to be a city network. This study provides an approach to 
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prioritize the important factors for polycentricity development based on an assessment from 

the views of government officers and concerned authorities of urban development sectors. 

In particular, the urban development policy was subdivided into 7 categories on a basis of 

polycentricity development concepts by includes: 1) strategy and plan 2) urban form 3) transpor-

tation system 4) housing allocation and quality of life 5) urban ecosystem 6) economy and 

investment, and 7) facilities and utilities. Furthermore, this study adopted an Analytical Hierarchy 

Process (AHP) method as a tool to analyze data. The result of this study demonstrated that the 

first priority factor is housing allocation and quality of life. Also, transportation system was ranked 

as the second priority factor. Finally, it can be concluded that the policy and planning should 

concern about the effective area development by allocate transportation development with 

good accessibility, it tends to improve quality of life of surrounded residents. For this particular 

development could be an approach to reach polycentricity development.

คำาสำาคัญ (Keywords):  เมืองหลายศูนย์กลาง (Polycentric City), ปัจจัยการพัฒนาเมือง (City 

Development Factor), การลำาดับความสำาคัญของปัจจัย (Analytical Hierarchy Process)

1. บทนำา

 เมืองหลายศูนย์กลางเป็นรูปแบบเมือง

หนึง่ที ่มีการคำานึงถึงการเชื ่อมโยงภายในศูนย์ 

กลาง และเชื่อมต่อการเดินทางกันระหว่างศูนย์ 

กลาง ซ่ึงส่งผลใหแ้ต่ละเมืองมีความสัมพันธ์ต่อกัน 

ทั ้งในด้านกายภาพที่เชื่อมโดยระบบคมนาคม

ขนส่ง ด้านเศรษฐกิจที่เกีย่วข้องกับต้นทุนในการ

ขนส่งและการเดินทาง และด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับปฏิสัมพันธ์ของประชากร ในการประกอบ

อาชพีและการดำาเนินชวีติ (home based trip) โดย

เวลาในการเดินทางระหว่างเมืองเป็นส่ิงสำาคัญ เพ่ือ

นำาไปสู่เมืองหลายศนูยก์ลางอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัจจบัุนนโยบายการพัฒนาเมืองของประเทศไทย

ได้มีการวางแผนเมืองให้เป็นรูปแบบเมืองหลาย

ศูนย์กลาง แต่โครงการสนับสนุนหรือสอดคล้อง

ภายใต้หน่วยงานที่เกีย่วข้องยังมีปริมาณที่น้อย 

โดยการกำาหนดนโยบายค่าความจำาเป็นต้อง

บูรณาการด้านการวางแผนและพัฒนาเมืองให้

ครอบคลุมทกุบริบทที่เก่ียวข้อง ซ่ึงในแต่ละบริบท

ของการพัฒนาเมืองนัน้มีความจำาเป็นและความ

สำาคัญแตกต่างกันออกไป การศึกษานีไ้ด้ศึกษา

ปัจจัยที ่ม ีอิทธ ิพลต ่อการพัฒนาเม ืองหลาย

ศูนย์กลางเพือ่วิเคราะห์หาปัจจัยที ่ม ีอิทธิพล

สำาคัญต่อการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลางเป็น

หลัก เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมือง

หลายศูนย์กลางตามนโยบายการพัฒนาของ

ประเทศไทยและให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาเมืองหลาย 

 ศูนย์กลาง

 การศึกษานี ้ เริม่ต้นจากการวางกรอบ

แนวคดิเก่ียวกับการศกึษา เพ่ือแจกแจงปัจจยัตาม

องค์ประกอบของเมืองและรูปแบบเมือง (Urban 

form) อีกทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556  
Built Environment Research Associates Associates Conference, BERAC 4, 2013

555

หลายศูนย์กลาง (polycentric city development)

โดยวิเคราะห์ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ 

เพือ่ครอบคลุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

เมืองใหค้รบถ้วนโดยโครงสร้างการแจกแจงปัจจยั

ในการพัฒนาเมืองหลายศนูยก์ลางของการศกึษา

นี้ออกเป็น 7 ปัจจัยหลัก (Barton & Grant, 2010) 

คือ 1) ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 2) ด้าน

รูปแบบเมือง 3) ด้านการคมนาคมขนส่ง 4) ด้าน

คณุภาพชวีติและการอยู่อาศยั 5) ดา้นระบบนิเวศ

เมืองและชุมชน 6) ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

และ 7) ดา้นการเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน ดงัแสดง

ในรูปที ่ 1 โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู ้

เชี่ยวชาญ 5 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 

คือ 1) การคมนาคมขนส่ง 2) การวางผังเมือง 3) 

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ 4) นักวิชาการ/

คณาจารย์ และ 5) บริษัทเอกชน/ผู้ประกอบการ 

จำานวน 215 คน ทั้งนี้ ในการศึกษาได้ใช้วิธีการ

พิจารณาเปรียบเทียบความสำาคัญทีละคู่ปัจจัย 

(pairwise comparison) ในระดบัข้ันปัจจยัเดยีวกัน 

และทำาการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

ข้อมูล (consistency) เพื่อคัดแยกชุดข้อมูลที่มีข้อ

ผิดพลาด (error) ออกจากกระบวนการวิเคราะห์  

(สุธรรม อรุณ, 2549) ตามขั้นตอนการวิเคราะห์

การลำาดับความสำาคัญของปัจจัย (Analytical Hi-

erarchy Process: AHP) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูล ข้อสังเกต คือ ผลรวม

ของแต่ละหลักต้องเท่ากับ 1

ตารางที่ 1 เมตริกซ์แสดงการเปรียบเทียบเป็นคู่

ปัจจัย Aj

ป
ัจจ

ัย 
A i

A1 A2 A3

A1 a11 a12 a13

A2 a21 a22 A23

A3 a31 a32 a33

รวม 1.00 1.00 1.00

รูปที่ 1  โครงสร้างการแจกแจงปัจจัยในการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง
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 โดย aij คือ ข้อมูลในแถว i หลัก j ของ

เมตริกซ์ หมายถึง ผลการเปรียบเทยีบความสำาคญั

ระหว่างปัจจัย AI ต่อ Aj 

 ขั้นตอนที ่ 2: ผลรวมของแต่ละแถวหาร

ด้วย “จำานวนปัจจัย”

 ผลลัพธ์: ค่าน้ำาหนักของแต่ละปัจจัย

 ค่าน้ำาหนักที่ได้นำามาใช้ในการจัดลำาดับ

ความสำาคัญของปัจจัยในการพัฒนาเมืองหลาย

ศูนย์กลางเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

     สมการที่ (1)

โดย n คือ จำานวนปัจจัย Wi คือ ค่าน้ำาหนัก

(CR ≤ 0.1 ผ่าน และ CR > 0.1 ไม่ผ่าน)

3.  ผลการศึกษา

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์

ลำาดับความสำาคัญของปัจจัย (Analytical Hierar-

chy Process: AHP) โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัย

ที่มีความสำาคญัมากที่สุดในการพัฒนาเมืองหลาย

ศูนย์กลาง โดยปัจจัยด้านการคมนาคมขนส่งถือ

เป็นส่วนสำาคัญลำาดับที่สอง เนือ่งจากเป็นการ

เช่ือมโยงระหว่างศูนย์กลางเมืองให้ประชาชนเดินทาง

ได้สะดวกสบายและลดระยะเวลาในการเดินทาง 

ซึง่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึน้ 

และปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์การพัฒนา การบริการ

ข้ันพ้ืนฐาน ระบบนิเวศน์และชมุชน เศรษฐกิจการ

ลงทุน และรูปแบบเมือง ตามลำาดับ (ดังแสดงราย

ละเอียดในตารางที่ 2)

3.1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

 ปัจจัยด้านการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ 

(0.52) มีความสำาคัญมากกว่าด้านการบริหาร

จัดการ (0.48) เนื่องจากการวางแผนที่ดีจะนำาไป

สูก่ารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบก่อนนำาไป

ปฏิบัติซึง่จะช่วยให้การบริหารจัดการสามารถ

ทำาได้สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาที่อาจเกิดขึน้

ในอนาคตได้เนือ่งจากในขัน้ตอนการวางแผนมี

การคาดการณเ์หตุการณล่์วงหน้าและไดเ้ตรียมหา

แนวทางแก้ไขและป้องกันไว ้ซ่ึงจะชว่ยใหส้ามารถ

ดำาเนินการตามแผนได้ตรงตามเวลาที่กำาหนด

ปัจจัยหลัก ค่าน้ำาหนัก ปัจจัยรอง

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 0.135 ยุทธศาสตร์ (0.52) การบริหาร (0.48)

รูปแบบเมือง 0.105 ขนส่ง (0.29) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (0.27) การพัฒนาเมือง (0.22)

ความหนาแน่น (0.21)

การคมนาคมขนส่ง 0.136 ปัญหาจราจร (0.22) เชื่อมต่อภายในเมือง (0.204) จุดเสี่ยง (0.202) 

เชื่อมต่อระหว่างเมือง (0.19) รูปแบบการเดินทาง (0.18)

คุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย 0.151 ขนส่งเข้าถึง (0.26) ที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน (0.21)

การมีส่วนร่วม (0.20) ความเป็นชุมชน (0.17) ประชากร (0.15)

ระบบนิเวศเมืองและชุมชน 0.113 กำาจัดขยะ (0.26) แหล่งอาหาร (0.254) น้ำา (0.25) พลังงาน (0.23)

เศรษฐกิจและการลงทุน 0.107 OTOP (0.27) ขายปลีก (0.26) แหล่งขายส่ง (0.23) การจ้างงาน (0.22)

การบริการขั้นพื้นฐาน 0.128 ศึกษาและสาธารณสุข (0.41) พักผ่อน (0.35) บริการ (0.23)

ตารางที่  2 ค่าน้ำาหนักจากการวิเคราะห์ด้วยAHP
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3.2  รูปแบบเมือง

 ปัจจัยด้านการขนส่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญ

ที่สุดในปัจจัยนี ้ ซึง่มีความสำาคัญต่อการกำาหนด

รูปแบบเมือง (0.29) เพราะเส้นทางคมนาคมเป็น

ปัจจัยสำาคัญในการแบ่งพืน้ที่ต่างๆ ให้มีขนาด

แตกต่างกันไปตามลำาดับศักดิ์ของถนน รวมทั้ง

ด้านขนส่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน (0.27) แต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพต่อการเข้าถึงของพื้นที่ 

3.3 การคมนาคมขนส่ง

 ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหาจราจรเป็น

ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดในด้านการคมนาคมขนส่งให้

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากปัญหาจราจรยังคง

เป็นปัญหาหลักของคนในเมือง จะส่งผลต่อความ

น่าอยู่ของเมือง ประชากรไม่มีความปรารถนาที่

จะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆ เนื่องจากระยะเวลาใน

การเดินทางนาน ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตเสีย

และสุขภาพกายเสียจากมลพิษทางอากาศ อกีทั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิม่ขึน้ ซึง่ปจัจัยด้านนี้

มีค่าน้ำาหน ักส ูงถ ึง 0.2228 ในอีกทางหนึง่               

ผู ้เชี ่ยวชาญให้ความสำาคัญด้านการเชื ่อมโยง

ภายในเมืองเป็นลำาดบัสอง (0.204) และเหน็ความ

สำาคัญของการแก้ไขปัญหาจุดเสีย่งภายในเมือง 

(0.202) มากกว่าการสนับสนุนการเชื่อมโยงการ

เดินทางระหว่างเมือง (0.19)

3.4  คุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย

 ดา้นการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนในพ้ืนที่

ที่อยู่อาศัยมีค่าน้ำาหนักมากที่สุดในปัจจัยหลัก

(0.2648) โดยเป็นปัจจัยที ่ม ีอิทธ ิพลต่อการ

ต ัดส ินใจเล ือกตำาแหน่งที ่ต ัง้ของที ่อยู ่อาศัย 

หากขาดการเข้าถึงด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มี

ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความจำาเป็นต้องใช้

รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง และก่อให้เกิด

ปัญหาการจราจรติดขัดตามมา ซึง่ก่อให้เกิด

ความล่าช้าในการเดินทาง อันส่งผลกระทบต่อ

การเลือกที ่พักอาศัยให้ใกล้แหล่งงานเพือ่ลด

ปัญหาดังกล่าวรวมถึงค่าบริการของระบบขนส่ง

มวลชนต้องมีความเหมาะสม และประชาชนมี

ความสามารถในการจ่ายได้ ดังนัน้ ปัจจัยด้าน     

ท่ีอยู่อาศัยและแหล่งงานจึงมีความสำาคัญรองลงมา 

(0.21) ขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้เช่ียวชาญให้ความสำาคัญเป็นลำาดับสาม (0.20) 

ซ่ึงมีค่าน้ำาหนักต่างจากแหล่งงานเพียงเล็กน้อย

เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญเล็งเห็นความ

สำาคัญจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสามารถ

ผลักดันให้ประชาชนเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนา

เมืองและเกิดความรักและดูแลในพืน้ที่ของตน 

3.5  ระบบนิเวศเมือง

 ด้านการกำาจัดขยะมูลฝอยเป็นสิง่สำาคัญ

มากที่สุดในปัจจัยหลักนี้ (0.2641) การกำาจัดขยะ

ม ูลฝอยม ีความส ำา คัญก ับระบบน ิเวศเม ือง 

เน่ืองจากการขาดประสิทธิภาพของ ระบบการกำาจัด 

ขยะของเมืองส่งผลให้เมืองขาดความน่าอยู่ และ

ไม่มีผู ้ใดปรารถนาที ่จะอาศัยอยู ่ในเมืองนัน้ๆ 

ขณะที ่แหล่งอาหารในชุมชนสำาคัญรองลงมา 

(0.254) เนื่องจากการมีทรัพยากรในพื้นที่ถือเป็น

ข้อได้เปรียบจากเมืองอื่นๆ

3.6 เศรษฐกิจและการลงทุน

 การส่งเสริมการรวมกลุม่ผลิตสินค้าระดับ

ท้องถิน่เป็นปัจจัยที ่สำาคัญมากที่สุด (0.2744) 

เนือ่งจากอุตสาหกรรมครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ผลัก

ดันให้เศรษฐกิจในพืน้ที่ขับเคลือ่น และหากเป็น

สินค้าที่มีเอกลักษณ์จะสามารถดึงดูดผู้อื่นเข้ามา

เยี่ยมชม และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
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พืน้ที่ในทิศทางที่ดีขึน้ ในขณะที่ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการจ้างงานขนาดใหญ่ (0.22) นัน้อยู่ใน

ลำาดับสุดท้าย ซึง่แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี ่ยวชาญ

มุง่เนน้ผลกัดันให้เกิดความมัน่คงของเศรษฐกจิ

ท้องถิน่มากกว่าการสนับสนุนให้เกิดการจ้าง

แรงงานสูภ่าคอุตสาหกรรมในแต่ละศูนย์กลาง

เมือง

3.7 การบริการขั้นพื้นฐาน

 ปัจจัยด้านการศึกษาและสาธารณสุขมี

ความสำาคญัที่สุด (0.4113) โดยการศกึษามีสำาคญั

ในด้านการพัฒนาด้านความรูค้วามสามารถของ

ประชาชนและด้านสาธารณสุขมีความสำาคัญ

เกีย่วกับสุขภาพของประชาชนเพือ่คุณภาพชีวิต

ที่ด ีและการศกึษานำาไปสู่การพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีน ำาไปส ูด้่านสาธารณส ุขที ่ม ี

ประสิทธิภาพมากขึน้และด้านสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจถือเป็นส่ิงสำาคัญรองลงมา (0.35) เน่ืองจาก

เป็นพืน้ที่กิจกรรมที่สำาคัญสำาหรับการพัฒนาให้

เกิดความสมดุลต่อพืน้ที่เมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์

กลางกิจการและพื้นที่สีเขียวของเมืองอีกด้วย

4.  บทสรุป

 การพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลางด้วยการ

เชื ่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่งเพือ่ให้เกิด

ความย่ังยืนน้ัน การวางแผนมีปัจจัยท่ีสำาคัญ 7 ด้าน 

โดยผู ้เชี ่ยวชาญด้านที ่เกีย่วข้องกับการพัฒนา

เมืองไดใ้หค้วามสำาคญักับปัจจัยดา้นคณุภาพชวีติ

และที่อยู่อาศยัมากที่สุด รองลงมา คอื ปัจจยัดา้น

คมนาคมขนส่ง และยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 

อันจะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำาคัญต่อ

บทบาทของประชาชนในการพัฒนาเมืองและการ

เชื ่อมโยงของระบบโครงข ่ายคมนาคมเป ็น      

ปัจจัยในการเกื้อหนุนให้เกิดการเข้าถึงแหล่งที่อยู่

อาศยัและแหล่งงานดว้ยระบบคมนาคมขนส่งที่มี

ความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วและตรงต่อเวลา 

อันนำาไปสูคุ่ณภาพชีวิตของประชาชนที ่ดีข ึน้

ซึง่ถือเป็นการพัฒนาที ่จะสามารถนำาไปสูก่าร

พัฒนาเมืองหลายศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพได้
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บทคัดย่อ 

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ในการสานประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

ร่วมกันคาดวา่จะทำาใหภู้มิภาคน้ีเติบโตและเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เม่ือเปรียบเทยีบการผงัเมืองและการ

พัฒนาเมืองประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว และไทย พบว่า ประเด็นด้านเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

กระบวนการ นโยบายการพัฒนาเมือง และมาตรการในการนำาผังไปปฏิบัติ มีลักษณะเหมือนและ

แตกตา่งกันไปตามบริบทการพฒันาประเทศเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจ โดยทุกประเทศให้ความสำาคัญใน

การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นสำาคัญเพื่อนำาไปสู่ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract 

 The upcoming of the ASEAN Economic Community (AEC) will be officially opened in 

2015 that directly be a driving force for growth and huge changes. The comparative urban 

planning and development of Singapore, Malaysia, Vietnam, Laos and Thailand found that goal/

vision, planning process, spatial development policy, and action plan is quiet similar, and 

different based on country’s development context to promote economic perspective. All 

countries have concerned the urban planning strategy to support a sustainable development. 

คำาสำาคัญ (Keywords):  การผังเมือง (Urban Planning), การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial Development), 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
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1. บทนำา

 การสร้างเครือขา่ยทางเศรษฐกิจ ที่เรียกวา่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 

Community: AEC) คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อน

การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและการพัฒนา

เศรษฐกิจต้องมีความเชื่อมโยงทางกายภาพเพือ่

รองรับการพัฒนา ดังนั้น การวางกรอบนโยบาย

เชิงพืน้ที ่จึงเป็นนโยบายทีทุ่กประเทศในกลุม่

สมาชิกให้ความสำาคัญของการเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาในทุกระดับเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน สร้างความสมดลุระหวา่งเมืองและ

ชนบท พัฒนาคณุภาพชวีติและชี้นำาการพัฒนาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เนื้อความหลัก

2.1 วัตถุประสงค์การศึกษา

 1)  เพือ่สร้างความรู ้ ความเข้าใจพืน้ฐาน

ระบบการวางผังเมืองของกลุ่มประเทศ AEC 

 2)  เพือ่เปรียบเทียบการวางแผนพัฒนา

เมืองของกลุม่ประเทศสมาชิกในการพัฒนา

ประเทศ

 3)  เพือ่เป็นแนวทางการศึกษาระบบการ

วางผังเมืองมิติต่างๆ ในเชิงลึกต่อไป

2.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2.1	 บทบาทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 การรวมตัวของชาติในอาเซียน โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวยีดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อนิโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เพื่อสานประโยชน์

ทางเศรษฐกิจซึ่งคล้ายกับกลุ่ม Euro Zone โดยมี

อำานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และเพื่อ

ให้ถึงเป้าหมายของประชาคมในปี ค.ศ. 2015 

กระบวนการต่างๆ ถูกเร่งให้เป็นรูปธรรมภายใต้ 

Roadmap for an ASEAN Community ในระยะ

เวลาเพียง 2 ปี ซึ่งถือเป็นเวลาที่กระชั้นมาก โดย

ประเทศไทยยังขาดแผนปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2554)

2.2.2		แนวคิดและหลักการวางผังเมือง

 การวางผังเมือง คือ การจัดชุมชนหรือ

เมืองให้มีความเป็นระเบียบ มีการวางแผนการใช้

ที ่ดินอย่างเหมาะสม โดยทั ่วไปแล้วการวาง

ผังเมืองแบ่งออกเป็นระดับชาติ (National) ภาค 

(Regional) และท้องถ่ิน (Local) (สุวัฒนา ธาดานิติ, 

2546) 

2.2.3	 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การ

	 ผังเมือง

 การรวมกลุ่มประเทศในระดบัภูมิภาคเพ่ือ

ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจต้องคำานึงถึงการ

กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงพืน้ที่ (spatial 

distribution of economic activities) ท่ีแตกต่างกัน 

ทั้งนี้ แนวทางของ AEC คือ การกำาหนดให้แต่ละ

ประเทศมีจุดเด่นทางเศรษฐกิจ เช่น มาเลเซีย มี

บทบาทด้านสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม สิงคโปร์มี

บทบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ 

เวียดนามมีบทบาทด้านโลจิสติกส์ ไทยมีบทบาท

ดา้นการทอ่งเที่ยว การบิน (องคค์วามรู้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน, 2556) ในขณะที่การรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจของกลุม่สมาชิกสหพันธรัฐยุโรป 

(European Union) ที่มีนโยบายการเปิดการคา้เสรี

และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจคล้ายคลึง

กับ AEC พบว่า กลุ่ม EU มีการปรับปรุงกฎหมาย

รวมถึงแนวทางการวางผงัเมืองใหเ้ป็นในแนวทาง

เดียวกัน (ธงชัย โรจนกนันท์, 2550) โดยนำา

แนวทางพัฒนาเชิงพืน้ที ่ (European Spatial 

Development Perspective: ESDP) มาใช ้ดงัแสดง

ในรูปที่ 1 โดยแบ่งกลุม่พัฒนาเมืองออกเป็น 9 

สาขา และแบ่งพืน้ที่ภายในเป็น 7 โซน ทำาให้
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สามารถกำาหนดทิศทางการพัฒนาด้วยการ

กระจายงบประมาณการลงทุนไ ด้อย่ างม ี

ประสิทธิภาพ (European Commission, 1999)

รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม EU         

(ที่มา: http://www.nordregio.se/en)

2.4 ผลการศึกษา

2.4.1		องค์ประกอบพื้นฐานของประเทศ

 1) ประเทศสิงคโปร์ มีระบบการวาง

ผงัเมือง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชาติ ระดบัเมือง และ

ระดับท้องถิน่ โดยเริม่จากผังแนวคิด (Concept 

Plan) โดยถ่ายทอดสูแ่ผนพัฒนาเมือง (Master 

Plan) ซึง่แสดงรายละเอียดการใช้ที่ดิน ความสูง

ของอาคาร และข้อกำาหนดการออกแบบชุมชน 

แนวคิดการพัฒนาเมือง คือ เป็นเมืองชั ้นนำา

ของโลก (World Class City) ในศตวรรษที่ 21 

โดยคำานึงถึงปัจจัย 4 ประการ คือ 1) การจัดหา

พืน้ที่เพือ่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และการพักผ่อน 

2) การยกระดับคุณภาพชีวิต 3) การสร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ 4) การ

สร้างจิตสำานึกของประชาชนต่อเอกลักษณ์และ

ชาตินิยม ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง คือ การ

วางผังการใช้ที่ดินตามแนวระบบคมนาคมขนส่ง

สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมที่มี

ความหนาแน่นสูงบริเวณจุดเปลีย่นถ่าย สร้าง

กิจกรรมที ่หลากหลายเพือ่ดึงดูดนักท่องเที ่ยว 

เพิม่พืน้ที ่ส ีเข ียวให้เกิดความสมดุล และการ

อนุรักษ์ (Serene Tng, 2012)

 2) ประเทศมาเลเซีย มีระบบการวาง

ผังเมือง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

และระดับท้องถิน่ ถ่ายทอดมาจากแผนพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาทาง

กายภาพภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ        

ปี ค.ศ. 2020 และแผนดังกล่าวจะส่งผ่านไปยังรัฐ

ทั้ง 14 รัฐ คือ ระดับภาคเพือ่ใช้เป็นกรอบการ

พัฒนารายสาขา และส่งต่อไปยังระดับท้องถิน่

เพื่อจัดทำาแผนท้องถิน่และพืน้ที่เฉพาะ สำาหรับ

แนวคิดการพัฒนาเมืองคือเป็นประเทศพัฒนา

แล้วภายใต้วิส ัยทัศน์ 2020 ซึง่ส ่งผลให้การ

วางแผนเชิงกายภาพต้องสอดรับกับวิสัยทัศน์    

ดังกล่าวโดย National Physical Plan (NPP) คือ 

ผงัแนวคิดที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. 2006 – 2020 ดา้น

ยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองจะก้าวสูป่ระเทศ

พัฒนาแล้วในอีก 7 ปี นำายุทธศาสตร์ New Eco-

nomic Model (NEM) มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง

แผน NPP-2 ยังให้ความสำาคัญการเปลี่ยนสภาพ

ภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และยก

ระดับเมือง 4 แห่ง คือ Kuala Lumpur, George 

Town, Johor Bahru, Kuantan เป็นเมืองชั้นนำา

ระดับโลก (World Class City)

 3) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม มีระบบการวางผงัเมืองภายใต้แผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันได้จัดทำา       

ผังระบบเมืองปี ค.ศ. 2020 ภายใต้วิสัยทัศน์สู่

ประเทศที่พัฒนาแล้วในปี ค.ศ. 2050 โดยจัดทำา

ผังภาค ผังพ้ืนท่ีเฉพาะและผังรายละเอียด เช่ือมโยง

กับแผนระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถ่ิน 

ท้ังน้ี แนวคิดการพัฒนาเมือง คือ ลดความไม่เท่า

เทยีมระหวา่งเมืองกับชนบทเพ่ือใหส้อดคล้องกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Ngo 

Trung Hai, 2010) สำาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมือง จดัทำาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจในชว่งปี ค.ศ. 2005 

–2015 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนการพัฒนาเมือง

จะดำาเนินการในช่วงปี ค.ศ. 2015 – ค.ศ. 2025 

และการเช่ือมโยงเครือข่ายระบบเมืองจะดำาเนินการ

ในช่วงปี ค.ศ. 2026 – ค.ศ. 2050 และกำาหนดพ้ืนท่ี

มหานคร 3 แห่ง คือ ฮานอย ดานัง และโฮจิมินท์ 

พร้อมจัดตัง้ Free Trade Zones ทั้งนี ้ ได้ตรา

กฎหมายในปี ค.ศ. 2003 เพ่ือบังคบัใชแ้ผนพัฒนา

เชิงพื้นในทางปฏิบัติ (2010)

 4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว มรีะบบการวางผงัเมือง 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั

ชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำาเภอ 

การพัฒนาแบ่งเป็นรายสาขา 3 ด้าน คือ การ

ผังเมือง การพัฒนาเมือง และระบบประปาใน

เมืองและชุมชน และเริม่ดำาเนินการสาขาการ

ผังเมืองโดยจัดทำา Master Plan ครอบคลุม 139 

อำาเภอ คาดแล้วเสร็จภายในปี 2020 พร้อมจัดตั้ง

องค์กรบริหารเมือง ด้านแนวคิดการพัฒนาเมือง 

คือ ขจดัความยากจนเพ่ือลดชอ่งวา่งระหวา่งเมือง

และชนบท โดยตัง้เป้าสูค่วามสมดุลของเมือง

และชนบทภายในปี ค.ศ. 2020 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเมืองเพือ่รองรับจากการเปิดเสรีการค้า

ทำาให้ประเทศลาวต้องทบทวนนโยบายภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7, AEC 

Blueprint 2015 และนโยบายระดับชาติ ปี ค.ศ. 2020 

สู่การปฏิรูปภาคอตุสาหกรรม โดยมีแผนจดัต้ัง 41 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมต่อระบบถนนและระบบ

รางกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Land-Linked Strategy) 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 5) ประเทศไทย มีระบบการวางผังเมือง 

7  ระดับ ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค 

ผังเมอืงรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  

ผงัเมืองเฉพาะ และผงัจดัรูปที่ดนิ ดา้นแนวคดิการ

พัฒนาเมืองมีการจัดทำา “ผังประเทศไทย พ.ศ.

2600” (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550) ดัง

แสดงในรูปที่ 2 โดยมีเป้าหมายเป็นประเทศช้ันนำา

ของโลกด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า

และบริการ แต่ผังดังกล่าวที่แล้วเสร็จในปี 2550 

ไม่สามารถนำาไปใช้ตามวัตถ ุประสงค์ที ่ต ัง้ไว้

เน่ืองจากยงัขาดข้อบังคบัในการปฏิบัติ  ดา้นยทุธ- 

ศาสตร์การพัฒนาเมืองคอืเป็นศนูยก์ลางอาเซียน

โดยให้ความสำาคัญโครงข่ายคมนาคม ตามแนว

พ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวนั

ออก-ตะวันตก และแนวพืน้ที่เศรษฐกิจตอนใต้ 

รวมทั้งการพัฒนาพืน้ที่ชายแดนต้องวางแผนใน

เชิงรุก (นิพันธ์ วิเชียรน้อย, 2552)

รูปที่ 2 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

(ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550)

2.4.2		การเปรียบเทียบการผังเมืองและพัฒนาเมือง

 • เป้าหมาย	ของประเทศสิงคโปร์ คอื การ

พัฒนาเมืองในขัน้สูงสูก่ารเติบโตอย่างยั ่งยืน 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556  
Built Environment Research Associates Associates Conference, BERAC 4, 2013

563

ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ทรัพยากรที่มีจำากัด 

สำาหรับประเทศไทยและมาเลเซียที ่มีลักษณะ

กิจกรรมและขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกันมุง่สู ่

ประเทศพัฒนาแล้ว โดยตัง้เป้าหมายในช่วง

เดียวกัน คือ ปีพ.ศ. 2563 สำาหรับประเทศ

เวียดนามตัง้เป้าหมายสูป่ระเทศพัฒนาแล้วใน

ปี พ.ศ. 2593 ในขณะที่ สปป.ลาว เน้นเป้าหมาย

สร้างความสมดุลระหว่างเมืองและชนบทในปี 

พ.ศ. 2563 โดยทุกประเทศต้องการไปให้ถึงการ

พัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี ท่าทีของประเทศไทย

ที่จะขับเคลือ่นไปสูเ่ศรษฐกิจระดับโลกยังไม่มี

เป้าหมายที่ชัดเจนกับพลวัตรการเปลีย่นแปลง

ที่จะเกิดขึ้น 

 • กระบวนการวางผังเมือง	 เห็นได้ว่าทุก

ประเทศมีการวางแผนพัฒนาเชิงพืน้ที่ในระดับ

ประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับเมือง ระดับท้องถิ่น

คล้ายคลึงกันแต่อาจแตกต่างไปบ้างตามการ

บริหารการปกครอง ทั้งน้ี ระบบผงัจะส่งผา่นไปยงั

ระดับท้องถิน่เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และ

การวางผังเมืองระดับชาติส่วนใหญ่จะกำาหนด

ควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

 • นโยบายพัฒนาเมือง ประเทศสิงคโปร์ 

คือ การใช้ประโยชน์ที ่ดินให้คุ ้มค่า และเน้น

นโยบายการลงทุนการค้าและบริการ อุปสรรค

ของประเทศที ่พัฒนาแล้วคือมีประชาชนมีค่า

ครองชีพสูง และขนาดพืน้ที ่อยู ่อาศัยมีจำากัด 

ดังนั้น จึงวางนโยบาย Green Growth Develop-

ment ที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

เพ ือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต ส ำาหร ับประเทศ

มาเลเซียและไทยที่กำาลังพัฒนาเพ่ือก้าวสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว มีประเดน็ที่คล้ายกัน คอื การ

เข้าสูก่ารแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

เน้นภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพืน้

ฐาน และการลงทุนภายในประเทศ และจากการ

ที่มาเลเซียมีนโยบายพัฒนาที่ชัดเจนทำาให้ก้าวสู่

อันดับความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าไทย 

ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดเป้าหมายในการ

พัฒนาเมือง ซ่ึงยงัคงมุ่งเน้นนโยบายรายสาขาเป็น

หลัก ในส่วนของประเทศเวียดนามและลาว

เน้นนโยบายพึง่ตนเองในระยะแรก และเปิดการ

คา้เสรีภายหลังที่ไดเ้ข้าร่วม AFTA และการปรับตัว

เข้าสู ่ AEC ทั้งนี ้ นโยบายการพัฒนาของสอง

ประเทศมีแนวทางใกล้เคียงกัน คือ ประเทศ

เวียดนามจัดตัง้พืน้ที่เศรษฐกิจ (comprehensive 

economic zones) ในขณะที ่ลาวจัดตัง้เขต

เศรษฐกิจพิเศษ (special economic zone) เพื่อ

ดึงดูดน ักลงทุนโดยการยกเว้นภาษ ีและค่า

ธรรมเนียมพิเศษ

 • การนำาผังไปปฏิบัต ิ แต่ละมลรัฐของ

ประเทศมาเลเซียสามารถกำาหนดผังเมืองได้เอง

ผ่านคณะกรรมการผังเมืองของมลรัฐนัน้ๆ มี

หน้าที่กำาหนดนโยบายเกีย่วกับการใช้ที่ดิน การ

อนุรักษ์พืน้ที่ ซึง่เน้นให้องค์กรท้องถิน่วางแผน

และจัดทำาแผนพัฒนาที่ดินหรือผังเฉพาะแต่ต้อง

สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎหมายหลักของ 

NPP และให้อำานาจจัดตัง้บรรษัทขึน้เพือ่พัฒนา

พื้นที่ได้ เช่นเดียวกับ สปป. ลาว ที่มีแนวคิดจัดตั้ง

องค์กรบริหารเมืองเพ่ือใหก้ารวางแผนดำาเนินการ

อย่างคล่องตัว เมื่อพิจารณาการผังเมืองของไทย

เหน็ไดช้ดัวา่เป็นไปเพ่ือการวางและจดัทำาผงัเมือง

รวมและผังเมืองเฉพาะเท่านัน้ แม้ในส่วนของ

ผังเม ืองเฉพาะเองก ็ม ิได้ม ีระบุถ ึงการลงทุน

พัฒนาทำาให้การใช้บังคับขาดประสิทธิภาพ (กรม

โยธาธิการและผังเมือง, 2550) 
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3. สรุปส่ิงเรียนรู้จากการวางผังและพัฒนาเมือง

 ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และการรวม

ตัวของอาเซียนที ่ไม่มีองค์กรกลางที ่มีอำานาจ

เหนือรัฐอยา่ง EU เป็นข้อจำากดัทีท่ำาใหก้ารวางผงั

พื้นที่ AEC เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เช่น การจัดทำา

แผนพัฒนาพัฒนาพื้นที่ ESDP ของ EU สำาหรับ

ด้านเป้าหมาย พบว่า ทุกประเทศต่างมีเป้าหมาย

ที ่ชัดเจนเพือ่สะท้อนความต้องการในอนาคต

โดยมุง่สูห่ลักแนวคิดการสร้างความสมดุลและ

เกิดความยั่งยืน ด้านกระบวนการจัดทำาผัง พบว่า 

มีการจัดทำาผังระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด 

และระดับท้องถิน่/ชุมชนใกล้เคียงกัน ทั้งนี ้ อาจ

แตกต่างกันไปตามโครงสร้างการบริหาร นอกจากน้ี

ท้องถิน่ม ีบทบาทการจัดทำาผังมากขึน้ ด้าน

นโยบายการพัฒนาเมือง พบว่า มีการกำาหนด

นโยบายแตกต่างไปตามบริบทของสถานการณ์

และปัจจัยพืน้ฐานของประเทศพัฒนาแล้วและ

กำาลังพัฒนา ด้านการนำาผังไปปฏิบัติ กฎหมาย

ข้อบังคับเป ็นเคร ือ่งม ือที ่ส ำาคัญที ่จะอำานวย

ความสะดวกให้การวางแผนพฒันาพืน้ทีป่ระสบ

ความสำาเร็จ และรัฐต้องให้ความสนใจและร่วม

ผลักดันเพือ่ให้การพัฒนาของประเทศมีทิศทาง

ที่เหมาะสม  
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บทคัดย่อ 

 การทอ่งเที่ยวนับไดว้า่เป็นอตุสาหกรรมประเภทหนึ่งที่สรา้งรายไดจ้ำานวนมากใหกั้บประเทศไทย

แต่พบว่า สิง่หนึ่งที่เป็นภัยคุกคามด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ ปัญหาด้านคุณภาพการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยว ซึง่ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสีย่งในด้านความไม่ปลอดภัยทาง

ถนนในระดบัสูง โดยพบวา่ มีอตัราการเสียชวีติในอบัุติเหตุทางถนนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี พ.ศ.

2554 มีอัตราสูงสุดเป็นอันดับที่สามของโลก จึงจำาเป็นต้องมีการยกระดับความปลอดภัยเพื่อลดอัตรา

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมการขับขี่ กฎหมายที่

ใชค้วบคมุ รวมไปถึงแผนหรือนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมความปลอดภัย งานวจิยัน้ีไดท้ำาการศึกษาพฤติกรรม

และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพือ่สรุปถึงปัจจัยเสีย่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี ้ จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสถานการณ์

ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (30.9%) และไม่มีการทำาประกันภัยท่องเที่ยว (48.9%) โดย

ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะการท่องเที่ยวแบบระยะยาว มีการวางแผนก่อนการเดินทาง

อยา่งละเอียด และพบวา่ นักทอ่งเที่ยวที่เชา่ยานพาหนะเพ่ือขับข่ีในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตขับข่ี

สากลถึงร้อยละ 64.58 อีกทั้งยังพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่

ยานพาหนะในประเทศไทย

Abstract 

 The tourism industry is one major source of revenue for Thailand.Although the foreign 

tourists have been increasing continuously but one thing which was a threat to the quality of 

journey in, Thailand is thehigh level of risk on road safety. When compared to other countries, 

a statistics revealed that the death rate of road accidents per 100,000 populations per year in 

B.E.2554 is ranked the third in the world. This is urgently required to raise the safety level to 
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reduce the rate of deaths and injuries from road accidents. This study aimed to understand the 

causes of the accident, driving behavior, driving regulation, Including plans and policies to 

promote road safety. This research is focused on the studying of travel behavior and satisfac-

tion of foreign tourists to determine the risk factors that contributed on road accidents. The 

result of study found that most tourists do not know about the road safety situation in Thailand 

and did not prepare travel insurance before traveling. The most of the tourists-are classified 

intopre-planner and found that most of them travel by rental vehicles without proper license 

(64.58 percent). Finally, it was found that most of tourists traveled in Thailand with risk behavior.

คำาสำาคัญ (Keywords): ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety), พฤติกรรม (Behavior), ความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction), นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Foreign Tourists)

1. บทนำา

 การท่องเที่ยวนับได้ว่า เป็นอุตสาหกรรม

ประเภทหนึง่ที ่สร ้างรายได้จำานวนมากให้กับ

ประเทศไทยซ ึง่จากการศึกษารายงานของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่อง

เที่ยว (2555) พบว่า ใน พ.ศ. 2554 มีจำานวนนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ประเทศไทยจำานวนสูงถึง 19,098,323 คน โดย

เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2553 จำานวน 3,161,923 คน

หรือคิดเป็นร้อยละ 19.84 และสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศเป็นจำานวน 734,591.46 ล้านบาท โดย

เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2553 จำานวน 141,797.37 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.92 ทั้งนี้ เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่ได้รับความ

นิยมจากชาวต่างชาติมากประกอบกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนภาครัฐไดส้นับสนุนมาตรการ

ต่าง ๆ ทางด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการ

กระตุน้และดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงการสร้าง

ความม่ันใจต่อการเดนิทางทอ่งเที่ยวของชาวต่าง

ชาติที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 อนึง่ ถึงแม้ว่าสถานการณ์นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง

แต ่พบว่า ส ิง่หน ึง่ที ่เป ็นภ ัยคุกคามด้านการ

ท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ ปัญหาด้านคุณภาพการ

เดินทางของนักท่องเที ่ยว ซึง่ปัจจุบันประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่มีความเสีย่งต่อด้านความไม่

ปลอดภัยทางถนนในระดับสูง เม่ือเทียบกับประเทศ 

อื่นๆ ในโลก (WHO., 2013) พบว่า ประเทศไทย

มีอัตราการเสียชีวิตในอุบ ัต ิเหตุทางถนนต่อ

ประชากร 100,000 คนต่อปี พ.ศ. 2554 มีอัตรา

สูงสดุเป็นอันดับสามของโลกซึง่แสดงให้เห็นว่า

มาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยยังอยู่

ในระดับต่ำา ซึ่งจำาเป็นต้องมีการยกระดับความ

ปลอดภัยเพือ่ลดอัตราผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนน โดยศึกษาได้จากสาเหตุ

ของการเกิดอบัุติเหตุพฤติกรรมการขับข่ีกฎหมาย

ที่ใช้ควบคุมรวมไปถึงแผนหรือนโยบายต่างๆ ที่

ส่งเสริมความปลอดภัย ดังนั้น การศึกษานี้จึงทำา

การศกึษาพฤติกรรมและทศันคติของนักทอ่งเที่ยว

ชาวต่างชาติ เพือ่สรุปปัจจัยเสีย่งต่อการเกิด

อบัุติเหตุทางถนนของการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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2. ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวิจัยนีใ้ช้วิธ ีวิเคราะห์เชิงพรรณนา

โดยใช้แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ที ่ได้

เก็บรวบรวมไว้มาวิเคราะห์และสรุปผล โดยเป็น

ทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจาก

การทบทวนงานวิจัย ซึง่เมือ่สรุปผลแล้วจะทำา

ให้ทราบถึงปัจจัยเสีย่งต่ออุบัติเหตุทางถนนจาก

พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที ่ยวชาว

ต่างชาติ โดยใช้แบบสอบถามเพือ่เป็นเครือ่งมือ

ในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) แบบ 

สอบถามสำาหรับนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ 2) แบบ 

สอบถามสำาหรับผู้ประกอบการ 3) แบบสอบถาม

สำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สำาหรับการศึกษาครัง้นีไ้ด้กำาหนดกลุม่

ประชากรสำาหรับงานวจิยัน้ี คอื ผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

2) กลุม่ผู้ประกอบการการเดินทางและกิจกรรม

การทอ่งเที่ยวที่เก่ียวข้อง และ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/

หน่วยงาน/สถาบันที่เกีย่วข้องโดยได้ทำาการเก็บ

ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อให้การ

วิเคราะห์มีประสิทธิภาพและอธิบายในเชิงลึก

การกำาหนดกลุม่ตัวอย่างนัน้ต้องศึกษาจากสถิติ

จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของจังหวัดใน

แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยที่มีจำานวนสูงที่สุด

ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถิติใน

การกำาหนดกลุ่มตัวอยา่ง พบวา่ จงัหวดัที่มีจำานวน

นักท่องเที่ยวมากที่สุด และอัตราการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 100,000 คน

มากที่สุดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

 โดยได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก

นักท่องเที่ยว จำานวน 800 ชุด ซึ่งคิดเป็นค่าความ

ยอมรับได้ตาม Yamane (1967) อยู่ที่ร้อยละ 98 

จากจำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใน

เมืองไทยเฉล่ียปี ค.ศ. 1997–2007 ประมาณ 10.8 

ล้านคน แบ่งเป็น 6 ภูมิภาค โดยคิดสัดส่วน

จำานวนนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติเฉล่ียรายภูมิภาค

ดังแสดงจำานวนในตารางที่ 1

ตารางที ่ 1 จำานวนการรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยว

ด้านพฤติกรรมและทัศนคติ

จังหวัด จำานวนนัก

ท่องเที่ยว พ.ศ. 

2552 (พันคน) 

ร้อยละ จำานวน

แบบสอบ

ถาม (ชุด)

กรุงเทพมหานคร 30,037 24.06 200

ประจวบคีรีขันธ์ 28,303 22.67 150

ชลบุรี 16,383 13.12 150

เชียงใหม่ 14,854 11.90 100

นครราชสีมา 18,252 14.62 100

ภูเก็ต 17,008 13.62 100

รวม 124,840 100 800

 นอกจากนี ้ ยังมีกลุม่ตัวอย่างที่เป็นกลุม่

ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 300 ชุด ได้แก่ ผู้ประกอบ

การด้านยานพาหนะผู ้ประกอบการด้านการ

ประกันภัยและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

และสำาหรับกลุม่ต ัวอย่างของหน่วยงานและ

สถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 100 ชุดรูปที่ 1 จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ศึกษา
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3. ผลการศึกษา

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั ้งเชิงปฐมภูมิและ

ทุต ิยภ ูม ิด้วยวิธ ีการวิ เคราะห์ข ้อม ูลเชิงสถ ิต ิ

พรรณนาในการอธิบายถึงระดบัและความสัมพันธ์

ของปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสีย่งต่อพฤติ- 

กรรมและทัศนคติของนักท่องเที ่ยวด้านความ

ปลอดภัยทางถนนผลการศึกษาสามารถอธิบาย

ได้ถึงรูปที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสังคม

เศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อม การเลือก

รูปแบบการเดนิทางการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 

รวมถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ

ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยอันเป็น

ประโยชน์ต่อการสรุปผลการศึกษาและเสนอ

แนวทางในการส่งเสริมด้านความปลอดภัยทาง

ถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยศึกษา

ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อม

ในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย

ทางถนน 2) การเลือกรูปแบบการเดินทาง และ

พฤติกรรมการขับขีใ่นการท่องเที่ยวของนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติ 3) ทัศนคติของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติต่อความปลอดภัยทางถนน 4) ปัญหา

ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานที ่เกีย่วข้อง

ด้านความปลอดภัยทางถนน

3.1 การเตรียมความพร้อมในการเดินทางมา

 ท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยทางถนน

 การเตรียมความพร้อมในการเดินทางมา

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อด้าน

ความปลอดภัยทางถนน พบว่า มีนักท่องเท่ียวชาว

ต่างชาติถึงร้อยละ 30.9 ของนักทอ่งเที่ยวทั้งหมด

ที่ไม่ทราบถึงสถานการณด์า้นความปลอดภัยทาง

ถนนของประเทศไทยรวมถึงไม่มีการทำาประกันภัย

ท่องเที่ยวร้อยละ48.9 ของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ทำาประกันภัย

รูปที่ 1 พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในความไม่

 ปลอดภัยทางถนน
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 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว

ที ่มีลักษณะการท่องเที ่ยวแบบระยะยาว โดย

วางแผนก่อนการเดนิทางอยา่งละเอยีดถึงร้อยละ 

12.8 และมีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 27.3 มีอายุอยู่

ในช่วง 21-30 ปี ร้อยละ17.9 มีระดับการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 22 โดยส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทถึงร้อยละ 13.4 มี

รายได้มากกว่า 3,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ร้อยละ 

12.3 และมีสถานภาพแต่งงานแล้วถึงร้อยละ 23.8 

ซึง่ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญใน

การสือ่สารต ่อนักท่องเที ่ยวเพือ่ให้ทราบถึง

สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนเพือ่ให้

นักท่องเที่ยวมีการเตรียมความพร้อมต่อการเดิน

ทางเขา้มาท่องเทีย่ว ในด้านความปลอดภัยทาง

ถนน โดยหากนักท่องเที่ยวทราบถึงสถานการณ์

ดา้นความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงเป็นข้อมูลสำาคญั

ต่อการตัดสินใจต่อการทำาประกันภัยท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวขาวต่างชาติ จะส่งผลทำาให้มี

การเตรียมความพร้อม ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรง

ของความเสียหายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในประเทศไทยลดน้อยลง โดยนักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติส่วนใหญ่ที่ไม่ทำาประกันภัยทอ่งเที่ยว คอื

กลุม่นักท่องเที ่ยวที ่วางแผนก่อนการเดินทาง

ซ่ึงส่ือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักทอ่งเที่ยวลักษณะน้ี

คือ สื่อทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่

วางแผนก่อนการเดินทางส่วนใหญ่หาข้อมูล

จากสือ่อินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดก่อนการเดิน

ทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

3.2 การเล ือกร ูปแบบการเด ินทางและ

 พฤติกรรมการขับขี่ในการท่องเทีย่วของ

 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 การเลือกรูปแบบการเดินทาง พบว่า นัก

ท่องเที่ยวที่เช่ายานพาหนะเพือ่ขับขีใ่นการท่อง

เที่ยวไม่มีใบขับขี่ในการเดินทางถึงร้อยละ 64.58 

และไม่ทราบกฎจราจรและบทลงโทษหากฝ่าฝืน

กฎจราจรถึงร้อยละ 65 และ 70 ตามลำาดับ และ

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการขับขีท่ี ่ผิดกฎจราจร

โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขีย่านพาหนะถึง

ร้อยละ 59 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่

ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่อง

เที่ยวที่มีลักษณะมาท่องเที่ยวในระยะยาวและ

วางแผนก่อนเดินทางอย่างละเอียดถึงร้อยละ 

22.3 ของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด แสดง

ใหเ้หน็ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา คอื การเพ่ิม

ความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่

เก ีย่วข ้องและการให้ข ้อมูลด้านกฎจราจรใน

ประเทศไทยต่อกฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัยและ

สวมหมวกนิรภัยขณะขับขีย่านพาหนะรวมถึง

นักท่องเที่ยวที่ไม่เช่ายานพาหนะส่วนใหญ่เลือก

รูปแบบเดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถโดยสาร

ประจำาทางถึงร้อยละ 33.8 ทั้งนี้ ระดับความพึง

พอใจของนักท่องเที ่ยวต่อการเดินทางด้วยรถ

โดยสารประจำาทางต่อความสะดวกอยู่ในระดับดี

ถึงร้อยละ 47 และความคุ้มคา่ต่อราคาอยู่ในระดบั

ดีถึงร้อยละ 46.3 และความปลอดภัยอยู่ในระดับ

ดีร้อยละ 43.2 ซึง่แสดงให้เห็นถึงการตัดใจใน

การเลือกให้รูปแบบยานพาหนะในการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวที่เลือกจากความสะดวกและ

คุ้มคา่ต่อราคาก่อนปัจจยัดา้นความปลอดภัยทาง

ถนนและนักท่องเที่ยวที่ไม่เช่ายานพาหนะ ส่วน

ใหญ่เลือกรูปแบบเดินทางภายในจังหวัดโดยรถ

สามล้อเครือ่งรับจ้างถึงร้อยละ 19.5 ซึง่มีระดับ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทาง

ดว้ยรถสามล้อเคร่ืองรับจา้งต่อความสะดวกอยู่ใน
ระดบัดถึีงร้อยละ 45 และความสบายอยู่ในระดบั
ดถึีงร้อยละ 40.4 โดยความพึงพอใจในดา้นความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับดีร้อยละ 36.9 ซึง่มีระดับ
ความพึงพอใจในอยู ่ล ำาดับสุดท้ายเมือ่เทียบ
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สัดส่วนกับปัจจัยอ่ืนๆ แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจ

ในการเลือกใหรู้ปแบบยานพาหนะในการเดนิทาง

ภายในจังหวัดของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติที ่

เลือกจากความสะดวกและความสบายก่อนปัจจยั

ด้านความปลอดภัยทางถนน ซึง่ทำาให้เกิดความ

เสีย่งต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่ตระหนัก

ถึงความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง

3.3  ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ

 ความปลอดภัยทางถนน

 ทัศนคติของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ

พบว่า ระดับความปลอดภ ัยทางถนนของ

ประเทศไทยต่ำากว่าประเทศของนักท่องเที่ยงถึง

ร้อยละ 64.7 และระดับความปลอดภัยของ

รูปแบบการเดนิทางของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่

ในระดับที ่ต ่ ำากว่าประเทศของนกัท่องเทีย่ว

โดยรถไฟมีระดับความปลอดภัยที ่ต่ ำากว่าจาก

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 51.2 และ

นโยบายเมาไม่ขับมีระดับความเข้มงวดที่ต่ำากว่า

ประเทศของนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 43.3 ซึง่มี

สัดส่วนของระดับความเข้มงวดที่ต่ำากว่า โดยมี

สัดส่วนมากกว่านโยบายด้านอื่นๆ ซึง่นักท่อง

เที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สาเหตุของการเกิด

พฤติกรรมเสีย่งด้านความปลอดภัยทางถนนของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนือ่งจากไม่มีข้อมูล

ด้านกฎจราจรหรือการบังคับใช้ถึงร้อยละ 48.4 

โดยปัจจัยหลักที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจให้นัก

ท่องเที่ยวไม่กลับมาท่องเที่ยวอีกครัง้คือ ปัญหา

อาชญากรรมมีสัดส่วนถึงร้อยละ 18.7 และความ

ปลอดภัยทางถนนมีสัดส่วนอยู่ในอันดับที่ 3 มี

สัดส่วนร้อยละ 16.7 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะ

เห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า ความ

ปลอดภัยทางถนนเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจในการกลับมาท่องเที่ยวอีกครัง้ถึง

ร้อยละ 43.3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด

3.4 ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 ทีเ่กี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน

 จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

ด้านความปลอดภัยทางถนน พบว่า การให้ความ

เข้มงวดต่อการตรวจสอบใบอนุญาตขับขีใ่นการ

เช่ายานพาหนะของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

หน่วยงานยังคงมีความสำาคัญในระดับปานกลาง

ร้อยละ 33.3 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความ

สำาคัญในระดับสำาคัญมาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 

1.2 จึงแสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการเข้มงวดต่อ

การตรวจสอบใบอนุญาตขับขีข่องนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ เมือ่พิจารณาด้านความเข้มงวดต่อ

การตรวจสอบยานพาหนะในการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน พบว่า การให้ความสำาคัญของหน่วย

งานและผู้ประกอบการให้ความสำาคัญในระดับ

ปานกลาง โดยมีสัดส่วนร้อยละ 37.5 และ 36.6 

ตามลำาดบั โดยการดแูลใหค้วามช่วยเหลือนักทอ่ง

เที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุหน่วยงาน

และผู้ประกอบการใหค้วามสำาคัญมากต่ออปุกรณ์

ฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือยามเกิดเหตุถึง

ร้อยละ 50 และ 48.8 รวมถึงการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพือ่ให้ความช่วย

เหลือผู้ประสบอุบัติเหตุชาวต่างชาติและติดต่อ

ญาติพบวา่ หน่วยงานส่วนใหญ่ยงัคงไม่เหน็ความ

สำาคัญและให้ความสำาคัญในระดับปานกลางถึง 

37.5 โดยผู้ประกอบการให้ระดับความสำาคัญใน

ระดับมากถึงร้อยละ 56.1

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาองค์ประกอบของอุบัติเหตุ

ซึง่เกิดจากปัจจัยร่วม 3 ปัจจัย ได้แก่ คนหรือผู้

ขับขีย่านพาหนะรถหรือยานพาหนะในการขับขี่

และถนน-ส่ิงแวดล้อม โดยผลการวเิคราะห ์พบวา่

พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่าง
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ชาติยงัคง พบวา่ เป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงดา้นผู้ขับข่ี

ยานพาหนะ รวมทั้งไม่มีการเตรียมความพร้อม

ในการท่องเที่ยว และยังคงไม่ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยทางถนน รวมถึงมีพฤติกรรมการขับขี่ที่

ผิดกฎจราจร ซึง่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่

เกีย่วข้องจำาเป็นที ่จะต้องร่วมมือกันเพือ่แก้ไข

ปัญหาดงักล่าว โดยทางผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง

ดา้นการทอ่งเที่ยว ควรมีการจดัทำาส่ือหรือเอกสาร

เพือ่เตือนลูกค้าชาวต่างชาติถึงปัจจัยเสีย่งต่างๆ

ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางถนน ส่วนผู้

ประกอบการดา้นความปลอดภัยทางถนน ทั้งกลุ่ม

รถเช่าและรถโดยสารสาธารณะควรมีการให้

บริการกับนักท่องเที่ยว โดยเน้นให้เช่าเฉพาะผู้มี

ใบอนุญาตขับข่ีสากลเทา่น้ัน รวมถึงกวดขันในการ

ให้ข้อมูลด้านกฎจราจรและบทลงโทษแก่นักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติ ในส่วนของหน่วยงานที่เกีย่ว 

ข้องดา้นการทอ่งเที่ยว ควรมีการจดัทำาแผนความ

ปลอดภัยทางถนนและจัดทำาสือ่ เอกสาร คู่มือ 

เพือ่ให้ความรูท้ี่ถูกต้องเกีย่วกับการเดินทางท่อง

เที ่ยวที ่ปลอดภัยแก่นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ 

ส่วนหน่วยงานที่เก่ียวข้องดา้นความปลอดภัยทาง

ถนนควรเพิม่ความเข้มงวดในการตรวจสอบใบ

อนุญาตขับขีข่องนักท่องเที่ยว และร่วมมือกัน

สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และหน่วย

งานดา้นการให้ความชว่ยเหลือ ควรมีการจดัระบบ

ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นชาวต่าง

ชาติเพือ่เป็นต้นแบบนำาไปสูก่ารอบรมหรือตัด

กิจกรรมเชิงปฏิบัติต่อไป และปัจจัยด้านยาน

พาหนะ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้

รูปแบบการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง

พบว่า ผู้ประกอบการในปัจจุบันละเลยต่อการ

ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ซึง่หน่วยงานและ

ผู้ประกอบการที่เกีย่วข้องควรมีความเข้มงวดต่อ

การกำาหนดระยะเวลา และเพิม่ประสิทธิภาพใน

การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ รวมถึงปัจจัยด้าน

ถนน-ส่ิงแวดล้อม พบวา่ ยงัเป็นปัจจยัเส่ียงในการ

ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ซึง่

หน่วยงานที่เก่ียวข้องดา้นความปลอดภัยทางถนน

ควรทำาการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

เพื่อนำาไปสูม่าตรฐานด้านความปลอดภัยทาง

ถนนในระดับสากล
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บทคัดย่อ 

 พื้นที่สาธารณะมีความสำาคัญและการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามกาลเวลา ที่ตั้ง และวัฒนธรรม

ของพืน้ที ่นัน้ๆ ในประเทศไทยถนนและทางเท้า ซึง่เป็นหนึ ่งในประเภทของพืน้ที ่สาธารณะที ่มี

จุดมุง่หมายในการเป็นทางสัญจรของคนกลับมีลักษณะเป็นพืน้ที ่ที ่เกิดกิจกรรมอื ่นขึน้นอกเหนือ

จากการเป็นทางเดิน ดังนัน้ การศึกษาและทำาความเข้าใจกับลักษณะที่เกิดขึน้จะเป็นประโยชน์ต่อ

การนำาใชใ้นการออกแบบจัดการทางเทา้และพ้ืนที่โดยรอบ ผู้วจิยัไดท้ำาการศกึษาพ้ืนที่บริเวฌทางเทา้ใกล้

ตัง้แต่หน้าอาคารซิลลิค เฮ้าส์ถึงหน้าอาคารลิเบอร์ตี ้ สแควร์ และหน้าอาคารโรบินสันสีลมถึงสีลม 

ซอย 4 โดยการสังเกตุ วัดระยะ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การใช้งานพื้นที่ และพบความเกี่ยวข้องกัน

ระหว่างช่วงเวลา ผู้ใช้ รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ ซึง่ส่งผลให้ลักษณะทางพฤติกรรมบน

ทางเท้าบริเวณต่างๆ มีลักษณะแตกต่างกัน 

Abstract 

 Public spaces’ role and significance may vary across regions and cultures. Bangkok also 

has their own way to perceive and function their public space. Sidewalk, a type of public space 

for pedestrians at the side of a street, has its use far more than just space for walking in 

Bangkok’s context. In order to understand this phenomenon, researcher have studied sidewalk 

on Silom Rd. by way of measurement, observation, and conduct interviews and found some 

interesting connections between time, users, and sidewalk’s physical condition and design. 

คำาสำาคัญ (Keywords):  ความเข้าใจ (Understand), ทางเท้า (Sidewalk), การใช้งาน (Function)
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1.  บทนำา

1.1  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญ

ต่อความเป็นเมืองและชุมชน เนือ่งจากพืน้ที ่

สาธารณะเป็นสถานที่ที ่ผู ้คนสามารถพบปะ มี

ปฏิสัมพันธ์และเกิดกิจกรรมร่วมกัน แต่ความ

สำาคัญและการใช้งานของพืน้ที่สาธารณะมีความ

แตกต่างกันไปตามกาลเวลา ที่ตั้ง และวัฒนธรรม

ของพื้นที่นั้นๆ 

 ทางเท้าตามจุดประสงค์แล้ว หมายถึง

บริเวณพ้ืนที่เพ่ือใหค้นเดนิสัญจรเลียบไปกับถนน 

และทำาให้คนเข้าถึงอาคารสถานที่ต่างๆ แต่ใน

ประเทศไทยนัน้ ถนนและทางเท้าซึง่เป็นพืน้ที่

สาธารณะที่มีจุดมุง่หมายในการเป็นทางสัญจร

ของคนกลับมีลักษณะเป็นพืน้ที ่ที ่เกิดกิจกรรม

อื่นขึน้ โดยทางเท้าในกรุงเทพมหานครฯ โดย

เฉพาะทางเท้าในบริเวณที่มีการสัญจรของคน

มากมักจะมีกิจกรรมประเภทการค้าเกิดขึน้ด้วย 

ซึง่ในปัจจุบันได้กลายเป็นหนึง่ชีวิตประจำาวัน

และเอกล ักษณ์ของทางเท้าในประเทศไทย 

(Maugham, 1995, p.151 as cited in Askew, 

2002, p.1) และหากมีการศึกษาและทำาความ

เข้าใจเก่ียวกับลักษณะที่เกิดข้ึนแล้วนำาไปประยกุต์

ใช้ ในการออกแบบ จัดการทางเท้า จะช่วยให้

เกิดรูปแบบทางเท้าที่ตอบสนองต่อลักษณะการ

ใช้งานและวิถีชีวิตของคนไทยได้ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของบทความ

 1.  ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพและ

พฤติกรรมที ่เก ิดขึน้ในการใช้พืน้ที ่ทางเท้าใน

บริเวณเขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD)

         2.  วิเคราะห์ท่ีมาของปัญหาและพฤติกรรม

การใช้พืน้ที่สาธารณะประเภททางเท้าในบริเวณ

เขตศูนย์กลางธุรกิจ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  เข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึน้

ในพ้ืนท่ีและปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเกิดกิจกรรม

ลักษณะต่างๆ ขึ้น

 2.  การเข้าใจถึงปัจจัยและสาเหตุการเกิด 

พฤติกรรมในพ้ืนที่นำาไปสู่แนวทางการจดัการและ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่ลักษณะนั้นๆ ได้

1.4  ขอบเขตการวิจัย

 การศึกษาถ ึงล ักษณะของทางเท้าใน

บริเวณสถานีขนส่งมวลชนในบริเวณสีลม มี

ขอบเขตการวิจัย ดังนี้

 1.	ขอบเขตการวิจัยเชิงพื้นที่

 การวิจัยนีผู้้วิจัยเลือกศึกษาพืน้ที่ทางเท้า

ในบริเวณเขตศูนย์กลางธุรกิจโดยมีขอบเขตการ

ศึกษาตัง้แต่สถานีรถไฟใต้ดินสีลมไปถึงหน้า

อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ และหน้าอาคารโรบินสัน

สีลมถึงสีลม ซอย 4

 	2.	ขอบเขตการวิจัยเชิงเนื้อหา

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของบริเวณ

พืน้ที่ทางเท้าที่เกิดกิจกรรมการใช้งานทั้งในด้าน

การใช้เป็นเส้นทางสัญจร ด้านกิจกรรมการค้า

หาบเร่แผงลอย และด้านการออกแบบ

 ศึ กษาล ักษณะและพฤต ิก ร รมของ                 

ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่อยู่บนพืน้ที่หรือเหลือ่ม

ล้ำาเข้ามาบนพื้นที่ทางเท้า

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยเรือ่งนีใ้ช้วิธ ีการเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพจากการสำารวจ วิเคราะห์ และสอบถาม

ข้อมูลจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่และหน่วยงานที่

เกีย่วข้องโดยตรง และมีการเก็บข้อมูลจากการ

วัดขนาด สำารวจพืน้ที่ และทำาแบบสอบถามต่อ

ผู้ที่มาใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 1. ทำาการสำารวจและเก็บข้อมูลทางกาย 

ภาพของพ้ืนที่ทางเทา้ที่มีกิจกรรมการคา้ประเภท

หาบเร่แผงลอยหรือการเหลื่อมล้ำาเข้ามาบนพื้นที่

ทางเท้าของร้านค้า โดยการถ่ายภาพ วัดขนาด

ความกว้าง ยาว ของพื้นที่ที่สนใจศึกษา

 2.  สัมภาษณ์ผู ้ประกอบการหาบเร่แผง 

ลอย ร้านค้าในบริเวณพื้นที่ ผู้เดินสัญจรในพื้นที่ 

และหน่วยงานที่เก่ียวกับการดแูลรับผดิชอบพ้ืนที่

ที่ศึกษาโดยตรง 

 3.  นำาข้อมูลที่ไดจ้ากการสำารวจมาทำาการ

วิเคราะห์หาความเกีย่วข้องระหว่างลักษณะทาง

กายภาพกับพฤติกรรมการใช้งานที่เกิดขึน้ของ

พื้นที่ เพื่อทำาความเข้าใจถึงปัจจัยที ่ส ่งผลต่อ

ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละบริเวณ

2. ลักษณะทางกายภาพและการใช้งานในพ้ืนท่ี

 ในการวิจัยทำาการวิจัยแบ่งตามเวลาออก

เป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่

 - ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.31-10.30 น.

 - ชว่งกลางวนัตั้งแต่เวลา 10.31-14.30 น.

 - ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 14.31-18.30 น.

 - ชว่งกลางคนืตั้งแต่เวลา 18.31-22.30 น.

 และแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นบริเวณท้ังหมด 8 ส่วน 

2.1  ลักษณะทางเท้าในพื้นที่ศึกษา

 1. บริเวณทางเท้าจากสถานีรถไฟใต้ดิน

สถานีสีลมถึงซอยศาลาแดง: ทางเท้ามีพืน้ที ่

ในการเดินที่กว้าง การตัง้แผงขายของไม่ส่งผล

กระทบต่อการเดินมากนักแต่ส่งผลต่อลักษณะ

การเข้ามาใช้งานพืน้ที่ พฤติกรรมของผู้ใช้งานที่

เกิดขึน้ส่วนมากจะเป็นในลักษณะเดินผ่านไปยัง

บริเวณอ่ืน และผู้ใชง้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยทำาให้

มีลักษณะช่วงเวลาการใช้งานมากน้อยที่ค่อนข้าง

แน่นอนและขึ้นกับกิจวัตรประจำาวัน

 2. บริเวณทางเท้า จากซอยศาลาแดงถึง

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์: ทางเท้ามีพืน้ที่เดินไม่

กว้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งร้านค้าทั้งสอง

ข้างของทางเท้าซึง่มีลักษณะเปลีย่นไปตามช่วง

เวลา และบางส่วนเกิดจากลักษณะการออกแบบ

ของทางเท้า ผู้ใช้งานมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

และลักษณะการใช้งานจะแตกต่างกันตามช่วง

เวลา คือ ช่วงเวลาเช้าและเย็นการใช้งานหลัก

จะเป็นการเดนิผา่นไปบริเวณอื่น และในชว่งเวลา

กลางวันและกลางคืนเป็นการเดินมานัง่ทาน

อาหารในพ้ืนที่แล้วเดนิกลับทางเดมิหรือแวะทาน

อาหารก่อนเดินไปบริเวณอื่น

 3. บริเวณทางเท้า จากสีลมคอมเพล็กซ์

ถึงอาคารพาณิชย์ร้านสมัยโภชนา: ทางเท้ามี

ขนาดไม่กว้างมาก และในบางพืน้ที่ยังได้รับผล

กระทบจากโครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้าสีลม แต่

กลับ เป็นบริเวณที่ความหนาแน่นไม่มากนัก เน่ือง

มาจากพืน้ที่บริเวณระยะถอยร่นของอาคารสีลม

คอมเพล็กซ์ที่มีระดับเดียวกับทางเท้าและมีการ

เปิดให้เดินได้เหมือนเป็นส่วนหนึง่ของทางเท้า 

โดยการใช้งานพืน้ที ่บริเวณนีม้ี ตัง้แต่การเดิน

ผ่านไปบริเวณอื่น การเดินเข้าออกอาคารสีลม

คอมเพล็กซ์ การเดินทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า 

และการยืนรอรถโดยสาร 

 4.  บริเวณทางเท้าทางขึน้สถานีรถไฟฟ้า

ศาลาแดงหน ้าอาคารพาณิชย์ถ ึงหน ้าซอย

คอนแวนต์: เป็นบริเวณที่พืน้ที ่ส่วนใหญ่อยู่ใต้

โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้า พืน้ที ่ในการเดินทาง

สัญจรมีขนาดแคบ เน่ืองจากผลกระจากโครงสร้าง

สถานี และการตั้งร้านค้าในพื้นที่ โดยการใช้งาน

ส่วนมากจะเป็นลักษณะการเดินผ่านไปยังพืน้ที่

อื ่น แต่เนือ่งจากมีร้านค้าจำานวนมากจะมีการ

แวะซื้อของข้างทางให้เห็นได้เรื่อยๆ ยกเว้นเพียง

บริเวณหน้าอาคารศรีบุญเรือง จะไม่มีการต้ังร้านค้า 
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นอกจากช่วงเวลากลางคืน ทำาให้บริเวณหน้า

อาคารมีพืน้ที ่ในการเดินที ่กว้าง แต่ในขณะ

เดียวกันก็ยังเป็นบริเวณที่มีคนเยอะเกือบตลอด

เวลาเนือ่งจากปริมาณคนที่มาจากทั้งรถไฟฟ้า 

ซอยคอนแวนต์ หรือจากฝ่ังอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์

 5.  บริเวณทางเท้าหน้าอาคารลิเบอร์ตี ้

สแควร์: เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นมากเน่ืองมา

จากนอกจากทางเทา้จะมีขนาดที่ไม่กวา้งมากแล้ว

ยังมีการวางแผงขายของบริเวณทั้งสองด้านของ

ทางเท้าเกือบตลอดทั้งวันด้วย

 6.  บริเวณทางเท้าฝั ่งโรบินสันสีลมถึง

ทางขึน้รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง: เป็นบริเวณที่มี

ความกว้างของทางเท้ามากและมีความหนาแน่น

น้อย การต้ังร้านขายของข้างทางก็มีน้อยเกือบทั้ง

วันยกเว้นช่วงเวลากลางคืน โดนการใช้งานพืน้ที่

บริเวณน้ีส่วนมากจะเป็นเพียงการสัญจรเดนิผา่น

เป็นหลัก ยกเว้นช่วงเวลากลางวันที่จะมีการเดิน

มาทานอาหารกลางวันในพื้นที่

 7. บริเวณทางเท้าทางขึน้รถไฟฟ้าสถานี

ศาลาแดงถึงหน้าอาคารธนิยะ: ผู้ใช้งานในพืน้ที่

บริเวณนีส้่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติและจะมีการใช้งานมากในช่วงกลางคืน เช่น

เดียวกับการตัง้แผงร้านค้าที่แทบจะไม่มีในช่วง

เวลากลางวนั แตมี่มากตลอดสองข้างทางในเวลา

กลางคืน ส่งผลให้พืน้ที่ที่สามารถเดินได้มีความ

กว้างเหลือเพียงประมาณ 1 เมตร 

 8. บริเวณหน้าอาคารธนิยะถึงสีลมซอย 

4: มีลักษณะเหมือนกับบริเวณอาคารธนิยะ คือ 

ผู ้ใช้งานในพืน้ที ่บริเวณนีส้ ่วนใหญ่จะเป็นนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจะมีการใช้งานมากใน

ช่วงกลางคืน และการตัง้ร้านค้าที่มีอยู่จำานวน

หน่ึงในชว่งเวลากลางวนัและหนาแน่นมากในชว่ง

เวลากลางคนื ซ่ึงสง่ผลถึงพ้ืนที่ที่สามารถสัญจรได้

ของคนในช่วงเวลากลางคืน

2.2  องค์ประกอบท่ีมผีลต่อลักษณะการใชง้าน

 ทางเท้า

2.2.1	 องค์ประกอบทางเท้าที ่เก ิดจากการ

	 ออกแบบ:

 1) องค์ประกอบที่อยู่บนทางเท้า

 - ถ ังขยะ การไม ่ม ีถ ังขยะและการม ี

ตูโ้ทรศัพท์สาธารณะที ่มากและไม่มีคนใช้งาน

รวมถึงลักษณะของพ้ืนที่สูญเปล่า นำาไปสู่รูปแบบ

การกองขยะทิ้งไว้บริเวณตูโ้ทรศัพท์สาธารณะ 

โคนเสา หรอืต้นไม้ และการใช้พืน้ที่วา่งทีไ่ม่มกีาร

ใช้งานเป็นที่วางเก็บของ หรือทิ้งขยะของร้านค้า

 - เสาไฟและป้ายสัญลักษณ์ เสาไฟมี

ปริมาณมาก โดยบางตำาแหน่งมีเสาไฟตั้งอยู่สอง

อันติดกัน โดยอันหนึ่งเป็นไฟสำาหรับถนนและอีก

อนัสำาหรับทางเทา้ ตำาแหน่งการวางป้ายบอกทาง

และสัญลักษณ์ต่างๆ มีปริมาณมากและกินพื้นที่

เข้ามาบนทางเดินมากทำาให้ขวางทางเดิน

 - การปูพืน้ ลักษณะการปูพืน้ทางเท้าที่

แบ่งเป็น 3 บริเวณ มีผลต่อลักษณะการใช้พืน้ที่ 

โดยร้านค้าจะมีการตัง้ร้านอยู่ในแนวด้านข้าง

ทั้งสองด้าน และพืน้ที่ตรงกลางที่มีลายต่างออก

ไปเป็นพื้นที่ที่เว้นไว้สำาหรับการเดินเท้า

 2) พื้นทีร่อรถขนส่งมวลชนหรือจักร-

     ยานยนต์รับจ้าง 

 - พืน้ที ่ในการรอรถโดยสารประจำาทาง 

พืน้ที่ในการรอรถโดยสารประจำาทาง ในพืน้ที่ไม่

ไดมี้การออกแบบไวใ้นพ้ืนที่จงึส่งกระทบต่อความ

สะดวกในการเดินสัญจรของคนบนทางเท้าด้วย

เช่นเดียวกัน

 - พื้นที่จอดรถรับส่งชั่วคราว พื้นที่จอดรถ

รับส่งชั่วคราวกินพืน้ที่ทางเท้าไปจำานวนมากแต่

ไมม่ีการใช้งานเนือ่งจากไมอ่นุญาตให้มีการจอด

และกลายเป็นที่ตั้งขายของของร้านค้าแทน
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 - จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นอีกหนึ่งส่วนที่

ส่งผลต่อลักษณะการใช้พืน้ที่ทางเท้า โดยในช่วง

เวลาเร่งดว่นจะมีคนยนืรอจกัรยานยนต์รับจา้งบน

พืน้ที่ทางเท้าส่งผลให้คนต้องลงไปเดินบนถนน 

และในช่วงเวลาที่ไม่มีคนสัญจรมาก จักรยาน

ยนตร์รับจ้างจะนำารถขึ้นมาจอดบนทางเท้าแทน 

ซึง่ในพืน้ที่ไม่ได้มีการจัดการและกำาหนดพื้นที่ที่

ชัดเจนสำาหรับจักรยานยนต์รับจ้างเหล่านี้

2.2.2		ลักษณะสิ่งก่อสร้างที่ติดกับทางเท้า

 - อาคารสำานักงาน อาคารสำานังานในพ้ืนที่

ส่วนใหญ่จะมีการหา้มต้ังร้านคา้บริเวณพ้ืนที่หน้า

อาคารในระหว่างวัน (ยกเว้นบริเวณหน้าอาคาร

ลิเบอร์ตี้สแควร์) ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ทางเดินบริเวณ

เหล่านั้นมีขนาดกว้าง

 - อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ในพื้นที่

จะมีส่วนที่เป็นกันสาดของอาคารยื่นเข้ามาใน

พืน้ที่ทางเท้า และสร้างความรูส้ึกความเป็นเจ้า

ของต่อพืน้ที่บริเวณนัน้ เนือ่งจากคนไทยไม่ได้มี

การรับรูพ้ืน้ที่เป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจน (Noparatna-

raporn, 2005, p. 4-5) ซึ่งเจ้าของอาคารเหล่านั้น

จะใช้ประโยชน์พืน้ที่เหล่านัน้ในลักษณะการตัง้

แผงขายของยื่นออกมาหรือปล่อยเช่าให้มีการตัง้

ร้านขายสินค้าในบริเวณนัน้ ซึง่เป็นส่วนที่ส่งผล

กระทบต่อทางเดินมากกว่าแผงร้านค้าที่ติดกับ

ถนนซ่ึงเป็นแนวเดยีวกับส่วนประกอบทางเทา้อยู่

แล้ว

   

รูปที่ 1  แนวพื้นที่และการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางเท้า

 

รูปที่ 2  การใช้พืน้ที่ทางเท้าที่อยู่ภายใต้กันสาดเหมือน

 เป็นพื้นที่ครอบครองของอาคารพาณิชย์

2.2.3		แผงร้านค้าในพื้นที่

 - รถเข็น 

 - โต๊ะขายของ 

 - ซุ้มบริการ 

 - แผงชั่วคราว 

 - แบกับดิน 

2.2.4		ประเภทผู้ใช้พื้นที่

 1) ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

  - ผู้ประกอบการร้านค้า 

  - คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

 2) ผู้ใช้งานพื้นที่

  - คนไทย 

  - นักเรียน 

  - นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

3.  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 ด้านอาคารสีลมคอมเพล็กซ์จะมีกิจกรรม

เกิดขึน้มากในช่วงระหว่างวันและผู้ใช้งานส่วน

ใหญ่ในพื้นที่จะเป็นคนไทย ส่งผลให้ลักษณะการ
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ใชง้านและจำานวนคนมีลักษณะแปรผนัโดยตรงกับ

กิจวัตรประจำาวัน 

 จำานวนคนในแต่ละพืน้ที ่ไม่ได้มีผลต่อ

ช่วงเวลา สถานที่ หรือประเภทสินค้าของร้านค้า

ที ่จะเข ้าการมาตัง้ร ้านในพืน้ที ่เน ือ่งจากเป็น

บริเวณที่มีคนอยู่ตลอด แต่เป็นการได้รับอนุญาต

จากเขตและเจ้าของอาคารใกล้เคียงเป็นตัวกำาหนด 

ลักษณะและประเภทของร้านจะถูกกำาหนดโดย

ลักษณะทางกายภาพของตำาแหน่งที่ตัง้ของร้าน

มากกว่าปัจจัยอื ่น ซึง่ส่งผลต่อประเภทสินค้า        

ที่ขายอีกทหีน่ึง ชว่งเวลาในการขายไม่ไดส่้งผลต่อ

ลักษณะของสินคา้มากนัก ซ่ึงเป็นผลจากลักษณะ

การใช้งานพืน้ที่สาธารณะของคนไทยที่มีรูปแบบ

ของกิจกรรมเกิดขึน้เมือ่มีพืน้ที ่ (Levi, 2007

as cited in Batteate & Venema, 2007, p. 14) 

โดยลักษณะดังกล่าวแสดงถึงแนวทางในการแก้

ปัญหาการใช้พืน้ที่ที่อาจทำาได้ด้วยการออกแบบ

หน่วยขายของให้มีขนาดที่ต่างออกไปให้เหมาะ

ต่อการใช้พื้นที่ได้

 นอกจากนี ้ ปัจจัยความสะดวกในการ

ต่อรถและเดินทางมีผลเลือกใช้เส ้นทางของ

พนักงานบริษัท แต่การยืนรอรถส่งผลต่อความ

สะดวกของการเดินบนทางเท้า เนือ่งจากไม่ได้มี

การออกแบบพื้นที่รอรถโดยสาร และการกำาหนด

จัดการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึง่เป็นปัญหาที่

จำาเป็นต้องใช้การจัดการและวางแผนในการแก้

ปัญหา

 ฝั่งอาคารธนิยะผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็น

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีกิจกรรมเกิดขึน้

เฉพาะในช่วงกลางคืน โดยในช่วงกลางวันไม่มี

คนใชพ้ื้นที่บริเวณน้ีมาก ในชว่งเวลากลางคนืร้าน

คา้ใชพ้ื้นที่ในการต้ังร้านมากส่งผลใหท้างเดนิแคบ

ซึง่แต่ในขณะเดียวกันก็อาจแก้ปัญหาได้ด้วยการ

จัดการพื้นที่ในแต่ละเวลา 
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 การใช้งานอาคารควรมีการประเมินการออกแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้ใช้งาน ประกอบกับใน

ปัจจบัุนยงัไม่มีการศกึษาการประเมินที่อยู่อาศยัของคนไรบ้้าน บทความนี้จงึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนำาเสนอ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประเมินที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน การมอง

กิจกรรม และวถีิชวีติในศนูยค์นไร้บ้านผา่นสภาพแวดล้อมทางกายภาพเชงิสถาปัตยกรรม พรอ้มนำาเสนอ

แนะแนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต จากกระบวนการศึกษา โดยวิธีการสำารวจ สังเกต และ

การสร้างเครือ่งมือการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน โดยสามารถกำาหนดเกณฑ์การประเมินที่พักชั่วคราว 

ประกอบด้วย การใช้พื้นที่ เปลือกอาคาร ความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ระยะเวลาการพักอาศัย 

และการอยู่ร่วมกันทางสังคมภายในศูนย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคมและเศรษฐกิจที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการแก้ปัญหาระดับกลุ่มคนในสังคมต่อไป 

Abstract 

 Building usability should be estimated in terms of design to match user’s way of life. In 

addition, currently, there is no case study about building estimation for the homeless. The 

objective of this study is to understand estimation guidelines of space utilities for homeless 

temporary shelters at the present condition. An observation of homeless activities and lifestyles 

through physical conditions was employed. The methodology includes surveying, observation 

and using participation tool usage. The estimation guideline of space utilities is aimed to serve 

life style of the homeless which then will lead to the Post-Occupancy Evaluation that indicates 

a set of criteria including the use of space, resident’s attitude, security, period of stay and 

privacy. These guidelines are also parts of factors promoting their quality of life, social and 

economic development driving towards social problem mitigation.

คำาสำาคัญ (Keywords): คนไร้บ้าน (Homeless), ศนูยค์นไร้บ้าน (Homeless Shelter), การประเมินอาคาร

หลังเข้าใช้ (Post-occupancy Evaluation (POE))
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1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 ผลพวงแห่งความเจริญตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมาทำาให้

เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค

อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมเปล่ียนแปลงสู่ภาค

อุตสาหกรรม เกิดการอพยพของแรงชนบทสู่เมือง

หลวง ซึ่งในอนาคตจากการคาดการณ์อีก 30 ปี

ข้างหน้า (พ.ศ. 2549-2578) จะมีประชากรเพิม่

ขึน้ จากความเป็นเมืองที ่ขยายตัวนำาไปสูก่าร

วางแผนพัฒนาที่เกิดขึน้ ซึง่จำาเป็นต้องมองภาพ

ทั้งระบบมหานคร และแนวโน้มของการขยายตัว

ของเมืองในอนาคตที่เกิดจากโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ (mega project) ที่จะส่งผลต่อการ

เพิ่มจำานวนประชากรในบริเวณกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ทำาให้มีความแออัดมากยิ่งขึ้น เกิดการ

อพยพแรงงานเข้าสูพ่ ืน้ที ่มากขึน้ เกิดปัญหา

เรือ่งการขาดแคลนที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต

ของกลุม่ด้อยโอกาสหรือคนจนเมือง จะมีความ

รุนแรงมากยิ ่งขึน้ซึง่เป็นสิง่ที ่ร ัฐ และองค์กรที ่

เกีย่วข้องต้องวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาใน

อนาคต (สยาม นนท์คำาจันทร์, 2553, น. 26, อ้าง

ถึงใน ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2539; Rakodi & 

Jones, 2004; Ravestin, 2003) 

 แกนนำาเครือข่ายคนไร้บ้านเริม่มีแนวคิด

อยากให้ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณใน

การสร้างศนูยพั์กพิงของคนไร้บ้านที่มีกฎระเบียบ 

และการจัดการซึ่งออกโดยกลุ่มคนไร้บ้าน เพราะ

วถีิชวีติบางประการของคนไร้บ้านน้ันไม่สอดคล้อง

กับกฎระเบียบที่ภาครัฐเป็นผู้ออกกฎในการอยู่

อาศัย จากผลของนโยบายปิดสนามหลวงของ

กรุงเทพมหานคร ทำาให้คนไร้บ้านแก้ปัญหาโดย

สร้างศนูยพั์กชั่วคราวรองรับซ่ึงไดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณการจัดสร้างจากสถาบันพัฒนาองคก์ร

ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ฯ ในการตั้งหลักชีวิต โดยมี

ระบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ ด้วยตัวคนไร้บ้าน

เอง และค้นคว้ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

ต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนาข้อเสนอต่อการแก้

ปัญหาคนไร้บ้านให้ครอบคลุมมากขึน้ภายใต้การ

ดูแลของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  จากการศึกษา

วิจัยในครัง้นีจ้ึงเป็นส่วนหนึง่ในการเสริมสร้าง

แนวคดิใหมี้การสร้างศนูยพั์กพิงชั่วคราวเพ่ือตอบ

สนองกับวิถีชีวิตของคนไร้บ้านมากยิ่งขึ้น

2. แนวคิดการประเมิน

 ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการนำาแนวความ

คิดทางสถาปัตยกรรมเพือ่สร้างแนวทางการ

ประเมินการใช้งานพืน้ที ่ทางกายภาพอาคารที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสมาชิกคนไร้บ้าน จาก

การกล่าวถึงสมมติฐานที่ไม่ได้รับการพิสูจน์มา

ก่อนทั้งของ วีระ สัจกุล และ Brill (1974), อ้างถึง

ใน วีระ สัจกุล (2544) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญ 

และจำาเป็นที่จะต้องทำาการศึกษาเพือ่ประเมิน

ผลหลังการใชง้านอาคารหรือที่เรียกวา่ “Post Oc-

cupancy Evaluation” หรือ “Post-Construction” 

หรือ “After–the–Fact–Evaluation” โดยมีความ

หมายที่เกีย่วข้องว่าเป็นการประเมินผลอาคาร

หลังจากทำาการก่อสร้างอาคารเสรจ็ หรอือาคาร

ที ่มีผู ้มาใช้สอยแล้ว จากการศึกษาเกณฑ์การ

ประเมินได้กล่าวไว้ว่า ผู้พักอาศัยสำาหรับที่พัก

อาศัยมีความต้องการหลัก 2 ประการ ประการแรก 

คือ ความต้องการด้านสรีรวิทยา (physiological 

needs) และประการที่สอง เป็นความต้องการดา้น

จิตวิทยา และสังคม ในขณะที่ Liu (1999, p. 514) 

แบ่งความต้องการออกเป็น 4 ประการ คือ ความ

ต้องการด้านสรีรวิทยา (physiological needs) 

ความต้องการด้านจิตวิทยา (psychological needs) 

ความต้องการด้านสังคมวิทยา (sociological 



แนวทางการประเมินที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน: กรณีศึกษา ศูนย์คนไร้บ้านตลิ่งชัน และบางกอกน้อย
รุสนี โซ๊ะสะอิ และ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์580

needs) และความต้องการด้านเศรษฐศาสตร์ 

(economic needs) ซึ่งนำาไปสู่การสำารวจความคิด

เห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 9 ประการ ส่วนทาง

ดา้น Sungur (1998) ไดแ้บ่งปัจจยัที่มีผลต่อความ

พึงพอใจของผู้ใช้ออกเป็น 5 ปัจจัย ซึง่มีความ

สัมพันธ์ก ับความต้องการความต้องการด้าน

สรรีวิทยา และความตอ้งการด้านจิตวิทยา และ

สังคม ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยที ่มีผลต่อผู ้ใช้งาน 

(parameters related to the user) เป็นการกล่าว

ถึงข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ใช้ เช่น เพศ อายุ การ

ศึกษา รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัย ลักษณะ

การพักอาศัย (Kaya & Erkip, 2001, quoting 

Baum at., 1979; 1998;) ฐานะทางสังคม (Liu, 

1999; 1998) และภูมิหลังของผู้ใช้งาน (2001, 

quoting Baum at., 1979) ปัจจัยที่สองเป็นปัจจัย

ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม (parameters related to 

the environment) เช่น ความสบายทางกายภาพ 

(2001; 1999; 1998) ปัจจัยที่สามเป็นปัจจัยที่มี

ผลต่ออาคาร (parameters related to the building) 

เช่น การจัดการ ที่ตัง้ คุณค่า และแนวคิดทาง

กายภาพ ส่วนที่สี่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อที่พักอาศัย 

และพื้นที่ว่าง (parameters related to the dwell-

ing and spaces in the dwelling) เช่น คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และความยดืหยุ่นของพ้ืนที่ (1998; 

Voordt, 2004) ความสบายทางกายภาพ (Leifer, 

1998; 1999; 2001; 1998) ความเหมาะสมของ

การใช้งาน (1998; 1999; 1998; 2004) ขนาดของ

พื้นที่ในการใช้งาน และปัจจัยสุดท้ายเป็นปัจจัยที่

ห้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของมนุษย์ 

(parameters related to human need) เช่น ความ

สะดวก ความปลอดภัย (1999; 1998; 2004) การ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (2001; 1999; 1998)  ความ

เป็นส่วนตัว (1998; 1999; 2001; 1998; 2004) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเราสามารถนำา

ตัวแปรเกณฑ์การประเมินมาประยุกต์ใช้เป็น

ขอบเขตของเกณฑเ์พ่ือสร้างแนวทางการประเมิน

ที่อยู่อาศยัของคนไร้บ้านในกรณศีกึษาซ่ึงประกอบ

ด้วย 4 ประการ คือ ข้อมูลผู้ใช้งาน (profile) การ

ใช้พื้นที่ (use of space) ความปลอดภัย (safety & 

security) และเปลือกอาคาร (building envelope) 

ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ตัวแปรเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินหลัก         เกณฑ์การประเมินย่อย   
Us er               Profile Age/Gender/Income/

Living Period of Stay/
Personal Background

Building Building Envelop 
Security & Safety 
Use of Space

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

 - ศึกษาวิถ ีชีวิตเพ ือ่ทราบถ ึงล ักษณะ

เบือ้งต้นของคนไร้บ้านที ่อยู ่อาศัยภายในศูนย์

พักชั่วคราวคนไร้บ้าน

 - กำาหนดเกณฑก์ารประเมินที่อยู่อาศยัคน

ไร้บ้าน ภายใต้กรอบความคิดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพเชิงสถาปัตยกรรม และนโยบายของ

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

 - เสนอแนะแนวทางการประเมินที ่อยู ่

อาศัยศูนย์คนไร้บ้าน

4. ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยครัง้นีม้ีลักษณะเป็นการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (action research) โดยใช้รูปแบบการ

เก็บข้อมูลทั้งรูปแบบข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิง

ปริมาณ โดยมีกลุม่ตัวอย่างการวิจัย คือ ศูนย์

ตลิ่งชัน 6 คน และศูนย์บางกอกน้อย 23 คน รวม

ทั้งการสร้างเครือ่งมือการวิจัยในภาคสนามเพือ่

นำามาซ่ึงเกณฑก์ารประเมินที่สอดคล้องกับการอยู่

อาศยัของสมาชกิคนไร้บ้านน้ัน ผู้วจิยัไดแ้บ่งออก

เป็น 3 ส่วน คือ
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 ส่วนที่ 1 การใช้แบบสำารวจเพื่อศึกษาการ

ใช้พืน้ที่ในชีวิตประจำาวันทั้งภายในอาคาร และ

บริเวณโดยรอบอาคารทั้ง 2 กรณีศึกษา โดยการ

ใช้แผนผังอาคาร และบริเวณโดยรอบ ระหว่างผู้

วิจัยและสมาชิก ประกอบการพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการเพือ่สร้างความเข้าการใช้พืน้ที ่ในเวลา 

1 วัน เครื่องมือดังกล่าวสามารถสร้างความเข้าใจ 

และเชื่อมโยงการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน และ

บริเวณโดยรอบอาคาร รวมทั้งสามารถรับรูถ้ึง

วิถีชีวิตของสมาชิกแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 

 ส่วนที่ 2 การใช้เครื่องมืออย่างมีส่วนร่วม

เพือ่ศึกษาการใช้พืน้ที่ส่วนตัวเพือ่การอยู่อาศัย 

ซึง่จำาเป็นต้องสร้างเคร่ืองมือที่สามารถสร้างความ

เข้าใจร่วมกัน และการสือ่สารที่ช่วยให้เข้าใจง่าย

ต่อการทำาความเข้าใจร่วมกัน โดยผู้วิจัยเลือกวิธี

การใชต้ารางกระดาษเพ่ือชว่ยใหส้มาชกิคนไร้บ้าน

สามารถทำาความเข้าใจเรือ่งขนาดได้ง่ายขึน้ การ

ใช้กระดาษสติก๊เกอร์สีต่าง ๆ เพือ่ให้ทราบถึง

ความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่อยู่อาศัย 

และการรับรูต้ำาแหน่งการจัดวางเครือ่งใช้ไฟฟ้า

ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการพ้ืนท่ีของตัวเอง (รูปท่ี 

2) โดยกระดาษตารางประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ

 ลักษณะที ่ 1 สำาหรับการใช้พืน้ที ่ของ

สมาชิก 1 คน ขนาด 10 x 11 กระเบื้อง หรือ 

ขนาดพื้นที่ 3.00 x 3.30 เมตร

 ลักษณะที ่ 2 สำาหรับการใช้พืน้ที ่ของ

สมาชิกมากกว่า 1 คนขึน้ไป ขนาด 13 x 17 

กระเบื้อง หรือขนาดพื้นที่ 3.90 x 5.10 เมตร 

 สำาหรับขนาดพื้นที่ทั้ง 2 ลักษณะ ได้จาก

การสำารวจภาคสนามในการใช้พืน้ที่ที ่มากที่สุด

สำาหรับสมาชกิ 1 คน และสมาชกิที่อาศยัมากกวา่ 

1 คนขึน้ไปในพื้นที ่นัน้ ๆ เครือ่งมือดังกล่าว

สามารถสร้างการรับรูก้ารใช้พืน้ที่ และสามารถ

เข้าใจการใช้พืน้ที ่ของตัวสมาชิกเองมากยิ่งขึน้ 

และสามารถใหส้มาชิกทราบถึงการใช้พ้ืนที่ภายใต้

ขอบเขตการกำาหนดการใช้พื้นที่ร่วมกันอีกด้วย

 ส่วนที่ 3 การใช้แบบสัมภาษณ์เพือ่การ

ศึกษาถึงทัศนคติของสมาชิกคนไร้บ้านด้วยการ

สร้างแนวคำาถาม หรือประเด็นคำาถาม ประกอบ

ด้วย ขนาดพืน้ที่อยู่อาศัย พืน้ที่สำาหรับผู้สูงอายุ 

พื้นที่ในอุดมคติ ความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกัน 

และระยะเวลาการพักอาศัย โดยกระบวนการพูด

คยุ หรือสัมภาษณอ์ยา่งไม่เป็นทางการ เพ่ือทราบ

ถึงแนวคิด และทัศนคติของผู้ใช้งานอาคาร

5. การอภิปราย และวิเคราะห์ผลการวิจัย

 ก่อนการเข้าพักอาศัยจะมีการคัดสมาชิก

ผ่านการพูดคุยสาเหตุที่มา และความเดือดร้อนที่

เกิดขึน้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากกลุม่

สมาชิกท่ีอาศัยอยู่ภายในศูนย์น้ัน ๆ  ภายใต้กฎเกณฑ์

และข้อปฏิบัติต่าง ๆ

ตารางที่ 2 ขนาดพื้นที่อยู่อาศัย 

รูปภาพ ขนาดพื้นที่ 

(เมตร)

  ผู้ใช้งาน

     

0.60 x 2.00

1.20 x 2.00

เด็กเล็ก

เด็กโต/ 

วัยรุ่น/

ผู้ใหญ่
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  ลกัษณะการใชพ้ื้นที่ขึน้อยูก่ับลักษณะการ

อยู่อาศัยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันภายในศูนย์ฯ ซึ่ง

มีการเรียกจำานวนกระเบือ้งเพือ่สร้างความเข้าใจ

ให้กับสมาชิกตามตารางที่ 2 หลังจากโครงการ

ศูนย์พักชั ่วคราวในกรณีศึกษาได้ประสบความ

สำาเร็จในระดบัหนึง่ ทางผู้วจิยัไดส้ังเกตการณก์าร

ใช้พื้นที่เกินขอบเขต (รูปที่ 1) ซึ่งเกิดจากการเพิ่ม

สัมภาระ และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เพิ่มมาก

ขึน้ปัจจุบันภายในอาคารศูนย์ฯ มีลักษณะเป็น

พืน้ที่โล่ง (รปูที่ 3) มกีารแบง่พืน้ที่ระหว่างคนไร้

บ้านอยา่งชดัเจน เชน่ ผา้ม่าน ที่แขวนเส้ือผา้ โต๊ะ

โทรทัศน์ และตู้ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างการใช้พื้นที่เกินขอบเขตที่กำาหนด 

 (ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกเล็ก 1 คน)

 

 

รูปที่ 2  ตัวอย่างการใช้เครื่องมืออย่างมีส่วนร่วมของคน

 ไร้บ้าน

 สำาหรับที่พักชั่วคราวสิ่งที่ควรคำานึงถึง คือ 

การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของผู้อยู่อาศยั 

รวมทั้งรองรับการใชช้วีติร่วมกันบนพ้ืนฐานความ

เป็นส่วนตัว ในกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนไร้

บ้านทำาใหเ้ข้าใจมิติเชงิกายภาพอื่น ๆ  มากข้ึนดว้ย 

เชน่ ความปลอดภัยในการอาศยัอยู่ร่วมกัน ความ

ต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัย

จึงมีแนวคิดในการวิเคราะห์ตามหลักเชิงวิชาการ

ที่มีการเสนอแนะแนวทางการประเมินที่อยู่อาศยั

ของคนไร้บ้าน ซึง่จำาเป็นที่จะต้องกำาหนดเกณฑ์

ต่าง ๆ นำามาประยุกต์ใช้เพือ่กำาหนดตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์กับพืน้ที่ทางกายภาพควบคู่การอยู่

ร่วมกันทางสังคมภายในศูนย์ฯ ที่สามารถรองรับ

กับลักษณะของการเข้าพักอาศัยในช่วงระยะเวลา

หน่ึงควบคู่กับการใชท้ฤษฎีที่เก่ียวข้องในการสร้าง

เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้วย

กระบวนการศกึษา โดยวธีิการสำารวจ สังเกต และ

การสร้างเครือ่งมือการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน 

(รูปที่ 2) เพ่ือสร้างแนวทางการประเมินที่อยู่อาศยั

ศนูยค์นไร้บ้านน้ัน สามารถสร้างตัวแปรเกณฑก์าร

ประเมินซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 

 ส่วนที่ 1 ผู้ใช้งาน: ควรศึกษาข้อมูลเบื้อง

ต้นของผู้อยู่อาศัยเพือ่ให้ทราบภูมิหลังของผู้ใช้

งานเพ่ือใหท้ราบถึงข้อมูลประชากรที่เราจะศึกษา 

สภาพสังคม และเศรษฐกิจ 

 ส่วนที่ 2 อาคาร: เป็นการศกึษาถึงทศันคติ 

และพฤติกรรมการใช้พืน้ที่ในปัจจุบันระหว่างผู้ใช้

งานและอาคาร ในการศึกษาวิจัยครัง้นีไ้ด้สร้าง

เครือ่งมือ และแนวคำาถามในการพูดคุยอย่างไม่

เป็นทางการ ซึง่สามารถสรุปเกณฑ์การประเมิน 

ดังนี้

 1. ความปลอดภัย (Security & Safety) 

กล่าวถึงความปลอดภัยด้านชีวิต ทรัพย์สิน และ

การอยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน 

ตู้          เสื้อผ้า     อื่นๆ     ที่นอน     ของมือสอง
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 2. การใช้พื้นที่ (Use of Space) 

 2.1 การใช้พ้ืนท่ีภายในอาคาร ประกอบด้วย 

 2.1.1 พืน้ที่ส่วนตัว เป็นการใช้พืน้ที่เพือ่

การอยู่อาศยัโดยมีพ้ืนที่ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คอื ขนาด

พื้นที่ที่ทางศูนย์ฯ ได้กำาหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลง

ร่วมกันในการใช้พื้นที่เพื่ออยู่อาศัย ส่วนที่ 2 คือ 

การใช้ขนาดพื้นที่จริงของสมาชิกภายในศูนย์

 2.1.2 พื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย พื้นที่

เก็บของเก่าและของมือสอง ห้องน้ำา ห้องครัว 

พืน้ที่ทางเดิน พืน้ที่ใต้บันได หรือระเบียงบันได 

พื้นที่นั่งเล่นดูโทรทัศน์ และ อื่น ๆ 

 2.2 การใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร ประกอบด้วย 

 2.2.1 พ้ืนที่ส่วนตัว เป็นพ้ืนที่อยู่อาศยั ถูก

สร้างขึน้ด้วยสมาชิก เช่น เรือนผู้สูงอายุ และ

กระต๊อบ โดยการสร้างต้องได้รับการยินยอมจาก

สมาชิกคนไร้บ้านด้วยกัน

 2.2.2 พ้ืนที่ส่วนกลาง ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

ส่วนแรกเป็นพ้ืนท่ีดำาเนินกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน 

เช่น ล้างจาน ซักผ้า ตากผ้า พืน้ที่ครัว พืน้ที่

สันทนาการ หรือการประชุมต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน

ที่สองเป็นพืน้ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ

สมาชิก เช่น ห้องเก็บของเก่า และของมือสองที่

ทางศูนย์ฯ ได้อนุญาตให้สร้างข้ึน พ้ืนท่ีเก็บของเก่า 

และของมือสอง พืน้ที่แยกขยะ เรือนแยกขยะ 

พ้ืนที่เก็บรถเข็น รถซาเล้ง รถยนต์เก็บของเก่า และ

อื่น ๆ เป็นต้น 

 3. เปลือกอาคาร (Building Envelope) 

ในการศึกษานี้ ขอกล่าวถึงระยะเวลาการใช้พื้นที่ 

และการใช้งานพื้นที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 สำาหรับเกณฑ์การประเมินเพิม่เติมที่ที่น่า

สนใจเพ่ือการศึกษาถึงทศันคติ และพฤติกรรมการ

ใช้พื้นที่ระหว่างผู้ใช้งานและอาคาร ดังนี้

 1. การใช้พืน้ที่การอยู่อาศัยแบบส่วนตัว 

คือ ความสบายทางกายภาพ และขนาดพื้นที่

 2. การใช้พื้นที่ภายในอาคาร คือ พื้นที่อยู่

อาศัยส่วนตัว พืน้ที่ส่วนรวม และพืน้ที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู ้สูงอายุ ซึง่พืน้ที ่ดังกล่าวมีผลต่อการ

บริหารจัดการพืน้ที ่ส ำาหรับการอยู ่อาศัยของ

สมาชิกปัจจุบัน และสมาชิกอนาคตเพือ่ความ

เพียงพอ และการใช้พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในพื้นที่ที่จำากัด

รูปที่ 3 แผนผังชั้นที่ 1 ศูนย์คนไร้บ้าน เขตบางกอกน้อย
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 3. การใช้พืน้ที่ภายนอกอาคารในการทำา

ก ิจกรรมในชีวิตประจำาวัน การส ่งเสร ิมการ

ประกอบอาชีพ และการประชุมต่าง ๆ  ภายในศูนย์ฯ

 4. ความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ร่วมกัน

ภายในศูนย์ฯ คือ ความปลอดภัยด้านชีวิตและ 

ทรัพยสิ์น รวมถึงการอาศยัอยู่ร่วมกันระหวา่งเพศ

 5. ระยะเวลาการอยู่อาศยัภายใต้นโยบาย

ของศูนย์ฯ
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