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บทคดัยอ่ 
บทความนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความพงึพอใจและความเขา้ใจของชาวเมอืงขอนแก่น ทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่ปิด

โล่งสาธารณะเมอืงขอนแก่น ดว้ยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มประชากรชาวเมอืงขอนแก่น 400 ตวัอย่าง โดยใชปั้จจยั 
6 มติ ิเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาเพื่อวเิคราะห ์ไปสู่พืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะทีม่คีุณภาพ ไดแ้ก่ 1)โครงสรา้งเมอืง 2)
การรบัรู ้3)สงัคมวฒันธรรม 4)ทศันาการ 5)บทบาทหน้าที ่และ 6)ปรากฏการณ์ตามเวลา ซึง่พบว่า ชาวเมอืงขอนแก่นมี
ความเขา้ใจต่อพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะในระดบัที่เกดิขึน้จากทัง้การรบัรูจ้ากภายนอกและเกดิจากการซมึซบัตามวถิชีวีติ
ของทอ้งถิน่เองดว้ย ก่อเกดิเป็นความพงึพอใจต่อพื้นทีส่าธารณะเมอืงในระดบัทีต่่างกนัไป แต่ยงัมลีกัษณะร่วมในทาง
สงัคมและวฒันธรรมเป็นพืน้ฐาน 
ค าส าคญั : พืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ, สวนสาธารณะ, จนิตภาพ, สภาพแวดลอ้ม 
 
บทน ำ 

 
ววิฒันาการของพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะในรูปแบบลานโล่งสาธารณะ ไม่ปรากฏเด่นชดันักในประเทศไทย ซึง่

ต่างจากประสบการณ์เกีย่วกบัพื้นทีเ่ปิดโล่งสาธารณะของประเทศตะวนัตกทีม่คีวามต่อเนื่องของรูปแบบอย่างชดัเจน 
เช่น  Agora ในสมยักรกี,  Forum ในสมยัโรมนั,  Square ในยุคมดื,  Piazza หรอื Plaza ในยุคเรอนาซองและยุคบาโรค
, Boulevard ในยุคนโปเลยีนที ่3 จนกระทัง่ถงึ Civic Design ในยุค City Beautiful ช่วงสิน้ครสิต์ศตวรรษที1่9 ([1]ก าธร 
กุลชลและรุจโิรจน์ อนามบุตร, 2544) ซึง่ความไม่ชดัเจนนัน้ อาจเกดิจากความแตกต่างทางความเชื่อ วฒันธรรม การ
ปกครอง หรอืการตัง้ถิน่ฐาน โดยประเทศไทยมลีกัษณะการกระจายตวัเป็นหน่วยย่อยของชุมชนขนาดเลก็ หมู่บา้นที่
แทรกอยู่ในพืน้ทีเ่กษตรกรรม ([2]อลศิรา  มนีะกนิษฐ, 2546.)  หรอืการตัง้ถิน่ฐานรมิฝัง่ล าน ้า และวถิชีวีติทีม่สีถาบนัทาง
ศาสนาเป็นศนูยก์ลางชุมชน คอื “วดั” ซึง่เป็นทัง้ทีป่ระกอบกจิกรรมทางศาสนา กจิกรรมทางสงัคม การพกัผ่อนหย่อนใจ
และการค้า สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้สงัคมไทยอาจไม่เอื้ออ านวยให้เกิดพื้นที่กิจกรรมในรูปแบบลานโล่ง (Plaza หรือ 
Square) เช่นในประเทศตะวนัตก  

เมอืงขอนแก่น นับว่าเป็นเมอืงใหญ่ในภูมิภาคและระดบัประเทศเมอืงหนึ่ง มปีระชากรเพิม่มากขึน้ทุกขณะ 
และมกีารขยายตวัของเน้ือเมอืง ตลอดจนความเจรญิกา้วหน้าทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยอีย่างต่อเน่ือง  ซึง่เป็นผลมา
จากการพฒันาเมอืงตามแบบอย่างตะวนัตกมาตัง้แต่การประกาศใช้แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ.
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2504-2509) แลว้ ซึง่มผีลต่อวถิชีวีติของประชาชนในเมอืงขอนแก่นทีเ่ปลีย่นจากสงัคมเกษตรในยุคก่อน มาสู่วถิแีบบ
สงัคมเมอืงทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากตะวนัตก ทัง้โครงข่ายการสญัจรในเมอืง รูปแบบการใชอ้าคาร รวมถงึพฤตกิรรมการใช้
พืน้ทีแ่บบใหม่ๆ จงึท าใหพ้ืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะตามโลกทศัน์แบบตะวนัตกเขา้มามคีวามส าคญัและถูกใชป้ระโยชน์กนั
อย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มสถานะทางสงัคม ซึ่งปัจจุบนั รูปแบบของพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะยงัคงถูกออกแบบและ
ก าหนดรูปแบบจากทฤษฎี หลกัการและพื้นฐานความเข้าใจตามอย่างประเทศตะวนัตก ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างจาก
สงัคมไทย แต่ครัน้จะปฏเิสธประสบการณ์จากตะวนัตกอย่างสิน้เชงิกอ็าจไม่ใช่ทางเลอืกทีเ่หมาะสมนกั  

อย่างไรกต็าม พื้นฐานวธิคีดิแบบตะวนัตกยงัคงเป็นส่วนส าคญัเสมอ ต่องานออกแบบและวางแผนเกีย่วกบั
พื้นที่สาธารณะในเมือง  ซึ่งการศึกษาเบื้องต้นจากผลงานของ [3]ภควดี ศรีอ่อน (2555) เรื่อง พฤติกรรมการใช้
สวนสาธารณะและสภาพแวดลอ้มทางภูมทิศัน์ กรณีศกึษาสวนมณีนาถ หรอืแนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดบั
เมอืง กรณีศกึษาสวนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 เทศบาลนครภูเกต็ โดย [4]ศวิพงศ ์ทองเจอื และคณะ (2549)  ความสมัพนัธ์
ระหว่างความพอใจของผู้ใช้สวนกบัพื้นที่ใช้งานในสวนสาธารณะระดบัชุมชน : กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ  และสวน
อุทยานเบญจสริ ิโดย[5]ปรญิญา  ฉายแสง (2540) หรอื การจดัการสวนสาธารณะเมอืง กรณีอุทยานเบญจสริ ิกรุงเทพฯ 
โดย [6]พลพินิจ พินิจชอบ (2558) เป็นต้น ล้วนใช้รากฐานแนวคิดจากตะวนัตกมาเป็นกรอบในการศึกษา โดยตัง้
ขอ้สงัเกตว่า แนวคดิดงักล่าว อาจยงัไม่ตอบสนองกบับรบิทของทอ้งถิน่ โดยเฉพาะในเมอืงขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เมอืงใหญ่ระดบัภูมภิาคของประเทศ  จงึน าไปสู่การตัง้ค าถามถงึความเป็นไปไดว้่า ในสงัคมไทยจะสามารถสรา้งองค์
ความรูเ้กีย่วกบัพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะทีต่อบสนองคนในทอ้งถิน่ไดห้รอืไม่ โดยเบือ้งตน้ การท าความเขา้ใจต่อทศันคติ
ของคนทอ้งถิน่ในประเดน็พีน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ ย่อมมคีวามส าคญัเป็นล าดบัแรกๆ จงึเป็นเหตุใหม้กีารตัง้ค าถามใน
งานศกึษานี้ ถงึความพงึพอใจและความเขา้ใจของชาวเมอืงขอนแก่น ทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะนัน้ เป็นไปในทศิทาง
ใด โดยคาดว่า ผลการศกึษาจะเป็นฐานขอ้มลูส าคญัในการออกแบบและวางแผนเกีย่วกบัพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะในเมอืง 
รวมไปถงึการพฒันาเมอืงในอนาคตต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์  
 

เพื่อตรวจสอบทศันคต ิและความพงึพอใจของชาวเมอืงขอนแกน่ทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะเมอืงขอนแก่น 
 
กรอบแนวคิด 

เป็นการผสมผสานแนวคิดจากประสบการณ์ของตะวนัตก น ามาประยุกต์ศึกษากบับริบทของท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย แนวคิดของ [7]Roger Trancik (1986) เรื่อง Finding the Lost Space ในประเด็นการเชื่อมโยงพื้นที่
สาธารณะในเมือง พิจารณาร่วมกับงานศึกษาของ [8]Richard Hedman และ Andrew Jaszewski (1984) จาก 
Fundamental of Urban Design ในแง่มุมพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่ดี หรือ [9]Marcus, Chare Cooper and Francis 
(1998) ใน People Places: Design Guidelines for Urban Open Space ที่ท าการจ าแนกประเภทของพื้นที่เปิดโล่ง
สาธารณะหรอืการศกึษาองค์ประกอบที่ต้องค านึงถงึในการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ น าไปสู่การตัง้สมมุติฐาน
เบือ้งต้น ถงึมติใินการออกแบบพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะทีม่คีุณภาพ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทย โดยค านึงถงึ
ปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1.  มติดิา้นโครงสรา้งเมอืง (Morphological dimension) 
2.  มติดิา้นการรบัรู ้(Perceptual dimension) 
3.  มติดิา้นสงัคมวฒันธรรม (Social dimension)  
4.  มติดิา้นทศันาการ (Visual dimension) 
5.  มติดิา้นบทบาทหน้าที(่Functional dimension)   
6.  มติดิา้นเวลากบัปรากฏการณ์ของพืน้ที ่(Temporal dimension) 
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ซึง่ปัจจยัทัง้ 6 มตินิี้ จะถูกใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบความพงึพอใจของชาวเมอืงขอนแก่นทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่ปิด
โล่งสาธารณะเมอืง นอกจากนี้ยงัมกีารศึกษาทฤษฎี A theory of good city form ([10]Kevin A. Lynch) ซึ่งอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ทางกายภาพของเมอืง ดว้ยองคป์ระกอบทีน่ ามาประกอบในแบบสอบถาม 3 ประการ คอื ทฤษฎปีระกอบ
ทีว่่าดว้ยกระบวนการวางแผนของรูปทรง (Decision Theory) ทฤษฎวี่าดว้ยการพฒันาของรูปทรง (Function Theory) 
ทฤษฎีว่าด้วยการวางบรรทดัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างแนมโน้มค่านิยมของมนุษย์ต่อรูปทรงของเมือง (Normative 
Theory) เพื่อการเกบ็ขอ้มูลการรบัรู้และความเขา้ใจของประชากรต่อแบบแผนและรูปทรงของพื้นที่สาธารณะในเขต
เมอืงขอนแก่น 
 
วิธีกำรศึกษำ 

การศกึษานี้ ก าหนดขอบเขตพีน้ทีศ่กึษาใหอ้ยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ครอบคลุมพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ
เมอืง 12 บรเิวณ มแีบบสอบถาม เป็นเครื่องมอืทีส่ร้างขึ้นเพื่อศกึษาขอ้มูลทัว่ไป และทศันคติ ตลอดจนความคดิเหน็
เกี่ยวกับพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ และรูปแบบการใช้พื้นที่  ซึ่งบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของชาวเมืองขอนแก่น ทัง้นี้
สาระส าคญัของแบบสอบถาม ถูกน ามาจากปัจจยั 6 มติ ิทีต่ัง้เป็นสมมุตฐิานไว ้โดยมกีลุ่มเป้าหมาย คอื ผูท้ีอ่าศยัในเขต
เมอืงขอนแก่น ทัง้ผูท้ีเ่ป็นประชากรหลกัทีเ่กดิและเตบิโตทีเ่มอืงขอนแก่น และประชากรแฝงซึง่เป็นผูท้ีเ่ขา้มาด าเนินชวีติ
และใชพ้ืน้ทีใ่นเมอืงขอนแก่นเป็นระยะเวลา 3 ปีขึน้ไป ซึง่ขอ้มูลชุดน้ี ใหข้อ้เทจ็จรงิในภาพกวา้งของชาวเมอืงขอนแก่น 
ทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ โดยเฉพาะทศันคตแิละความพงึพอใจของชาวเมอืง ซึง่เป็นฐานขอ้มลูส าคญัทีท่ าใหท้ราบ
ถงึความตอ้งการโดยรวม ทีย่่อมสง่ผลต่อการออกแบบหรอืวางแผนเกีย่วกบัพืน้ทีส่าธารณะเมอืง    
แบบสอบถำมชุดท่ี 1 ส าหรบัสอบถาม  

-  ขอ้มลูทัว่ไป 
-  ขอ้มลูความเขา้ใจและความคดิเหน็ ทศันคตแิละความพงึพอใจต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะเมอืง 

แบบสอบถำมชุดท่ี 2 เป็นขอ้มลูในการเปรยีบเทยีบ และวเิคราะหร์่วมกบัการคน้ควา้เบือ้งตน้ ถงึความเขา้ใจและ
ทศันคตขิองชาวเมอืงขอนแก่นทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีเ่มอืงขอนแก่นต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะของเมอืง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมทิี ่1 แสดงแผนภูมขิ ัน้ตอนและวธิวีจิยั 

ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม 
วิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

        เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัย
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากข้อมูลแผนที่และแผนผังเบื้องต้น  

 

เก็บข้อมูลภำคสนำม 
- ส ารวจพ้ืนท่ี เก็บข้อมูลการใช้พื้นที่ 

- ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

สังเครำะห์ข้อมูลและคัดแยกข้อมลูตำมหมวดหมู่ 
 

 แนวทำงกำรออกแบบพ้ืนที่เปิดโล่งสำธำรณะ
เมืองที่เหมำะสวมกับท้องถิน่ไทย 

ข้อเสนอแนะ แนวคิด ทิศทำงกำรพัฒนำ กำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม พ้ืนที่ศำลหลักเมือง 

จังหวัดขอนแกน่ 
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ผลกำรศึกษำ         
 
ข้อมูลทศันคติท่ีมีต่อพืน้ท่ีสำธำรณะเมืองขอนแก่น 
 จากรูปแบบวธิศีกึษา กลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด ผู้วจิยัได้ก าหนดรูปแบบพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะในพื้นที่
เมอืงขอนแก่นไวด้งันี้  

1. ลำนหน้ำศำลำกลำงจงัหวดัขอนแก่น ซึง่ใชป้ระโยชน์กจิกรรมในลกัษณะการใชพ้ืน้ที่เพื่อจดักจิกรรม
ระดบัเมอืงและระดบัจงัหวดั เช่น ประเพณีผกูเสีย่วและงานกาชาดจงัหวดัขอนแก่น การจดัมหกรรมสนิคา้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

2. สวนรชัดำนุสรณ์ เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืง ลกัษณะพืน้ทีส่รา้งเป็นลานดาดแขง็เป็นหลกั กลุ่มไม้
ยนืตน้ อุปรณ์สนาม หอนาฬกิาและอนุสาวรยี ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยพืน้ทีก่จิกรรมเมอืงทีม่คีวามหลากหลายแตกต่างกนั เช่น 
ลอ้มรอบไปดว้ยโรงเรยีน อาคารพาณิชย ์สถานีขนสง่ เป็นตน้ 

 

 

 

 

3. ฟุตบำทหน้ำศนูยก์ำรค้ำ ดว้ยลกัษณะการใชพ้ืน้ทีใ่นรูปแบบของการเป็น Transition Space ระหว่าง
การเดนิเทา้และการใชพ้ื้นที่การจบัจ่ายใช้สอย โดยผูว้จิยัชีแ้จงกบัผูต้อบแบบสอบถามเบื้องต้น ไดเ้ลอืกพืน้ทีฟู่ตบาท
หน้าศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่าขอนแก่น ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในสถานทีท่ีต่รงกนัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

4. จุดรอรถโดยสำรประจ ำทำง เป็นพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่มลีกัษณะการเชื่อมโยงระหว่างจุดเปลี่ยน
ถ่ายของการเดนิทางดว้ยยานพาหนะกบัการเดนิเทา้ รวมถงึรา้นคา้ อาคารพาณิชย ์ท าใหเ้กดิกจิกรรมอื่นๆทีก่วา้งและ

ภาพที่ 1 ลานหน้าศาลากลางจังหวัด 

ภาพที่ 2 สวนรัชดานุสรณ ์

ภาพที่ 3 ฟุตบาทหน้าศูนย์การค้า 
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หลากหลาย เช่น เป็นจุดนดัหมาย พืน้ทีพ่บปะ รวมถงึพืน้ทีใ่นการจบัจ่ายใชส้อย โดยก าหนดพืน้ทีเ่ป็นจุดรอรถโดยสาร
ประจ าทางดา้นหน้าขนสง่มวลชนขอนแก่นแห่งที ่1  

 

 

 

 

 

 

5. ตลำดโต้รุ่ง พืน้ทีค่า้ขายทีม่รีูปแบบการใชพ้ืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นไปตามช่วงเวลา โดยในช่วงเวลากลางวนัเป็น
ถนนดา้นหน้าการประปาส่วนภูมภิาค แต่เมื่อถงึช่วงกลางคนืจะเปลีย่นบทบาทเป็นตลาดโต้รุ่ง ผูค้นสามารถจบัจ่ายใช้
สอยสนิคา้ เช่น อาหาร เสือ้ผา้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

6. บึงแก่นนคร สวนสาธารณะทีโ่อบลอ้มรอบบงึขนาดใหญ่  เปิด-ปิดตามเวลา มรีัว้รอบขอบชดิโดยมถีนน
รอบพื้นที่สวนสาธารณะและเสน้ทางที่เขา้ถึงได้จากหลายส่วนของเมอืง มกีจิกรรมในพืน้ทีท่ี่หลากหลาย ทัง้เป็นสวน
สุขภาพ พืน้ทีอ่อกก าลงักาย ลานกฬีา ลู่วิง่และจุดชมววิกลางน ้า  พพิิธภณัฑแ์ละส่วนแสดง รา้นอาหารและพืน้ที่ขาย
ของทัง้ของเล่น ของใชแ้ละอาหารเป็นตน้  

 

 

ภาพที่ 4 จุดรอรถโดยสารประจ าทาง 

ภาพที่ 5 ตลาดโต้รุ่ง 

ภาพที่ 6 บึงแก่นนคร 
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7. ถนนคนเดิน มลีกัษณะการใชพ้ืน้ทีแ่ละบทบาทพื้นคล้ายตลาดโต้รุ่ง แต่มขีนาดใหญ่กว่า การเขา้ถงึที่
สะดวก และมรีูปแบบกจิกรรมทีห่ลายหลายกว่า เป็นพืน้ทีแ่สดงออกดา้นศลิปะและวฒันธรรม เช่น การแสดงของกลุ่ม
นักแสดงพื้นถิ่น การแสดงร่วมสมยั ดนตรเีปิดหมวก เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมีประเภทสนิค้าที่มคีวามหลากหลาย ทัง้
อาหาร งานหตัถกรรม งานศลิปะ งานฝีมอื เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

8. สนำมกีฬำกลำงจงัหวดัขอนแก่น รปูแบบของการใชป้ระโยชน์พืน้ทีช่ดัเจน กล่าวคอืเป็นพืน้ทีเ่พื่อการ
นันทนาการในรปูแบบของกฬีาและกจิกรรมออกก าลงักายเพื่อสขุภาพเป็นหลกั นอกจากนี้ยงัมกีารใชพ้ืน้ที่เปิดโล่งเพื่อ
จดักจิกรรมอื่นๆ เช่น จดัคอนเสริต์และการแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 

 

 

 

  

 

 

 

9. คิวรถตุก๊ๆหน้ำตลำดบำงล ำภ ูเป็นอกีพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นจุดเปลีย่นถ่ายการสญัจรทีส่ าคญัอกีจุดใน
เมอืงขอนแก่นผนวกกบัรปูแบบของการเดนิเทา้หน้าอาคารพาณิชยแ์ละศนูยก์ารคา้ โดยระบบขนสง่สาธารณะจะมขีนาด
เล็กกว่าพื้นที่หน้าขนส่งที่ 1 และมีรูปแบบของกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจนกว่า คือการเดินทางมาเพื่อการ
จบัจ่ายใชส้อย 

ภาพที่ 7 ถนนคนเดิน 

ภาพที่ 8 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น 

http://surin108.com/web/2014/11/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80/
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10. ลำนโล่งห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นพื้นที่ทีจ่ะสามารถจดักจิกรรมที่ค่อนขา้งหลากหลาย ซึ่งโดยมากจะเป็น
การจดักจิกรรมเพื่อการนันทนาการ การบนัเทงิและเพื่อการคา้ขายในเชงิพาณิชย ์เช่น การจดัมหกรรมสนิคา้ การจดั
กจิกรรมตามเทศการวนัส าคญัต่าง การแสดงคอนเสริต์ เป็นตน้ ทัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้ลอืกพืน้ทีบ่รเิวณลานศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั
พลาซ่าขอนแก่น เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในสถานทีท่ีต่รงกนัของผูต้อบแบบสอบถามเช่นเดยีวกบัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

 
 

11. ลำนวดั เนื่องจากเป็นรปูแบบทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไป ประกอบกบัประสบการณ์ร่วมในทางจนิตภาพ
ต่อพืน้ทีล่านวดัของกลุ่มเป้าหมายมรีปูแบบแตกต่างกนัออกไป ในทีน่ี้จงึไม่เจาะจงพืน้ทีเ่ปิดโล่งในกลุ่มของลานวดัจ ากดั
เจาะจงไว ้ณ ทีใ่ดทีห่นึ่ง เพยีงแต่เมื่อกล่าวถงึลานวดัแลว้กลุ่มเป้าหมายสามารถก าหนดจนิตภาพของตวัเองออกมาได้
ตามประสบการณ์ทีส่มัผสัมาดว้ยตวักลุ่มเป้าหมายเอง 

 

 

ภาพที่ 9 คิวรถตุ๊กๆหน้าตลาดบางล าภ ู

ภาพที่ 10 ลานโล่งห้างสรรพสินคา้ 

ภาพที่ 11 ลานวัด 
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12. ศาลหลกัเมอืงขอนแก่น เป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะทีจ่ดัว่าอยู่ในเขตใจกลางเมอืง มลีกัษณะและรปูแบบ
ของกิจกรรมที่เด่นชดั มีความส าคญัทัง้ในด้านการเป็นสถานที่ประกอบพธิกีรรมด้านความเชื่อ เป็นศูนย์รวมความ
ศรทัธาของชาวเมอืงขอนแก่น รวมถงึมกีารใชพ้ืน้ทีเ่พื่อจดักจิกรรมทีแ่สดงออกดา้นต่างๆเป็นประจ าและต่อเนื่องเรื่อยมา 
ประกอบกบัความน่าสนใจของลกัษณะพืน้ที ่ศกัยภาพและขอ้จ ากดั ศาลหลกัเมอืงขอนแก่นจงึเป็นพืน้ทีส่าธารณะเมอืง
ทีม่คีวามเหมาะสมในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อศกึษาเรื่องความพงึพอใจต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะของชาวเมอืงขอนก่นได้เป็น
อย่างด ี

 

 

 โดยหลงัจากก าหนดพืน้ทีใ่นบรเิวณทีม่คีวามส าคญัในเมอืงและเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถสรา้งจนิต

ภาพในการใชพ้ืน้ทีก่ าหนดนัน้ๆไดแ้ลว้ ไดม้กีารแยกประเภทการเกบ็ขอ้มลูโดยจ าแนกตามเพศและจ าแนกตามวยั ดงันี้ 

 ตำรำงท่ี 1  พืน้ทีใ่นจงัหวดัขอนแก่นทีช่าวขอนแก่น อยากไปท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่าง จ าแนกตามเพศ 
(n = 400) 
 

สถำนท่ี 
ชำย หญิง 

ทดสอบควำม
แตกต่ำงค่ำเฉล่ีย 

( t-test ) สรปุผล 

x̄  S.D. x̄  S.D. t Sig. 

1. ลานหน้าศาลากลางจงัหวดั 2.51 1.065 2.68 1.237 -1.477 .141 ไม่ต่าง 

2. สวนรชัดานุสรณ์ 2.83 1.156 2.97 1.246 -1.138 .256 ไม่ต่าง 

3. ฟุตบาทหน้าศนูยก์ารคา้ 2.39 1.065 2.33 1.216 0.453 .650 ไม่ต่าง 

4. จุดรอรถโดยสารประจ าทาง 2.15 1.121 2.19 1.253 -0.327 .744 ไม่ต่าง 

5. ตลาดโตรุ้ง่ 3.03 1.059 3.24 2.273 -1.807 .072 ไม่ต่าง 

6. บงึแก่นนคร 3.721 1.204 3.911 1.174 -1.534 .126 ไม่ต่าง 

7. ถนนคนเดนิ 3.432 1.105 3.582 1.191 -1.281 .201 ไม่ต่าง 

ภาพที่ 12 ศาลหลักเมืองขอนแก่น 
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สถำนท่ี 
ชำย หญิง 

ทดสอบควำม
แตกต่ำงค่ำเฉล่ีย 

( t-test ) สรปุผล 

x̄  S.D. x̄  S.D. t Sig. 

8. สนามกฬีากลาง จ.ขอนแก่น 3.393 1.153 3.423 1.231 -0.308 .758 ไม่ต่าง 

9. ควิรถตุ๊กๆ หน้าตลาดบางล าภู 2.17 1.201 2.35 1.327 -1.345 .180 ไม่ต่าง 

10. ลานโล่งของหา้งสรรพสนิคา้ 2.72 1.125 2.82 1.243 -0.779 .436 ไม่ต่าง 
11. ลานวดั 2.87 1.132 2.98 1.189 -0.917 .360 ไม่ต่าง 

12. ศาลหลกัเมอืงขอนแก่น 2.88 1.274 3.20 1.226 -2.422 .016** ต่างกนั 

  
 
ตำรำงท่ี 2  พืน้ทีใ่นจงัหวดัขอนแก่นทีช่าวขอนแก่นอยากไปท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่าง จ าแนกตามวยั    
 

  สถำนท่ี วยั 
ค่ำเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 
(S.D.) 

ทดสอบควำมแตกต่ำง
ค่ำเฉล่ีย 
( F-test ) 

สรปุผล 

F Sig. 
1. ลานหน้าศาลากลางจงัหวดั วยัเรยีน 2.57 1.148 

.477 .621 ไม่ต่างกนั  วยัท างาน 2.69 1.217 
 ผูส้งูอายุ 2.68 1.234 
2. สวนรชัดานุสรณ์ วยัเรยีน 3.04 1.229 

5.719 .004*** ต่างกนั  วยัท างาน 2.85 1.164 
 ผูส้งูอายุ 2.37 1.090 
3. ฟุตบาทหน้าศนูยก์ารคา้ วยัเรยีน 2.30 1.136 

.823 .440 ไม่ต่างกนั  วยัท างาน 2.45 1.209 
 ผูส้งูอายุ 2.44 1.163 
4. จุดรอรถโดยสารประจ าทาง วยัเรยีน 2.05 1.175 

3.339 .036** ต่างกนั  วยัท างาน 2.37 1.255 
 ผูส้งูอายุ 2.37 1.157 
5. ตลาดโตรุ้่ง วยัเรยีน 3.28 1.184 

4.486 .012** ต่างกนั  วยัท างาน 3.07 1.217 
 ผูส้งูอายุ 2.71 1.123 
6. บงึแก่นนคร วยัเรยีน 4.03 1.105 

13.318 .000*** ต่างกนั  วยัท างาน 3.69 1.269 
 ผูส้งูอายุ 3.07 1.104 
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  สถำนท่ี วยั 
ค่ำเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 
(S.D.) 

ทดสอบควำมแตกต่ำง
ค่ำเฉล่ีย 
( F-test ) 

สรปุผล 

F Sig. 
7. ถนนคนเดนิ วยัเรยีน 3.66 1.125 7.316 .001*** ต่างกนั 
    
 วยัท างาน 3.39 1.197 
 ผูส้งูอายุ 2.98 1.084 
8. สนามกฬีากลาง จ. ขอนแก่น วยัเรยีน 3.56 1.194 

5.500 .004*** ต่างกนั  วยัท างาน 3.14 1.200 
 ผูส้งูอายุ 3.22 1.107 
9. ควิรถตุ๊กๆหน้าตลาดบางล าภู วยัเรยีน 2.15 1.247 3.849 .022** ต่างกนั 
 วยัท างาน 2.45 1.352    
 ผูส้งูอายุ 2.63 1.199    

 

10. ลานโล่งของหา้งสรรพสนิคา้ วยัเรยีน 2.68 1.212  
3.528 

 

 
.030** 

 

 
ต่างกนั 

 
 วยัท างาน 3.04 1.203 
 ผูส้งูอายุ 2.71 1.006 
11. ลานวดั วยัเรยีน 2.92 1.154  

.794 
 

 
.453 

 

 
ไม่ต่างกนั 
 

 วยัท างาน 3.04 1.188 
  ผูส้งูอายุ 2.78 1.194 
12. ศาลหลกัเมอืงขอนแก่น วยัเรยีน 3.00 1.283 

1.553 .213 ไม่ต่างกนั  วยัท างาน 3.15 1.210 
  ผูส้งูอายุ 3.34 1.153 

 
 ผลการศกึษา เมื่อจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามพงึพอใจใน
การท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างในแต่ละสถานทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนัก กล่าวคอื ทุกคนต่างพงึพอใจต่อพืน้ที่
สาธารณะและมคีวามต้องการใชง้านพืน้ทีโ่ดยมุ่งเน้นไปในรูปแบบของการพกัผ่อนหย่อยใจ  โดยเป็นการพกัผ่อนใน
สวนสาธารณะ (บงึแก่นนคร) การเดนิจบัจ่ายใชส้อย เดนิดูกจิกรรมต่างๆและเลอืกซือ้ของ (ถนนคนเดนิ) และรูปแบบ
กจิกรรมในแนวทางการออกก าลงักาย (สนามกฬีากลาง จ.ขอนแก่น) ยกเว้น พื้นที่ศาลหลกัเมอืง ที่เพศหญงิมคีวาม
ต้องการทีจ่ะไปใชพ้ืน้ทีท่ ากจิกรรมต่างๆสงูกว่าเพศชาย แสดงถงึรูปแบบของการใชพ้ืน้ทีก่จิกรรมในลกัษณะของความ
เชื่อและศรทัธาทีม่คีวามแตกต่างกนั   ( x̄ ญ= -3.20, S.D.ญ = 1.226 ; x̄ ช= 2.88, S.D.ช = 1.274 ) และเมื่อจ าแนกตาม
วยัของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า วยัรุ่นและวยัท างานมคีวามต้องการในการท ากจิกรรมในพื้นทีท่ีม่ชีวีติชวีา (Active) 
เช่น ตลาดโต้รุ่ง ลานห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น ต่างกบัผู้สูงอายุที่มคีวามต้องการกจิกรรมการพกัผ่อนแบบเงยีบสงบ 
(Passive) หมายถงึทัง้สามช่วงวยั คอื วยัเรยีน วยัท างานและผูสู้งอายุ มคีวามต้องการไปท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนใน
เวลาว่างในสถานที่ที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั .05 ใน 8 สถานที่ ยกเว้นพื้นที่หน้าศาลากลาง
จงัหวดั ฟุตบาทหน้าศูนย์การค้า ลานวดัและศาลหลกัเมอืงขอนแก่น  ที่คนทัง้สามวยัมคีวามพึงพอใจในการไปท า
กจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างไม่ต่างกนัแสดงถงึปรากฏการณ์ถงึความสมัพนัธข์องพืน้ทีท่ีทุ่กช่วงวยัมคีวามพงึพอใจ
ทีจ่ะมาใชง้านพืน้ที ่โดยรปูแบบพืน้ทีท่ีม่คีวามพงึพอใจสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัจะจดัอยู่ในรปูแบบลานโล่ง พืน้ทีก่วา้งขวาง
และสามารถจดักจิกรรมทีห่ลากหลายยดืหยุ่นได ้
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ตำรำงท่ี 3  ความแตกต่างของความตอ้งการไปท ากจิกรรมในเวลาว่างในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่นทีช่าวขอนแก่น 
จ าแนกตามวยั  (n = 400)  

สถานที ่ I 
 
J 

Mean Difference 
(I-J) 

Std.Error Sig. 

2. สวนรชัดานุสรณ์ วยัเรยีน ผูส้งูอายุ 0.670 0.202 .001*** 
 วยัท างาน ผูส้งูอายุ 0.489 0.219 .026** 
4. จุดรอรถโดยสารประจ าทาง วยัเรยีน วยัท างาน 0.321 0.137 .020** 
5. ตลาดโตรุ้่ง วยัเรยีน ผูส้งูอายุ 0.570 0.200 .005*** 
6. บงึแก่นนคร วยัเรยีน วยัท างาน 0.337 0.132 .011** 
 วยัเรยีน ผูส้งูอายุ 0.955 0.194 .000*** 
 วยัท างาน ผูส้งูอายุ 0.618 0.211 .004*** 
7. ถนนคนเดนิ วยัเรยีน วยัท างาน 0.272 0.131 .038** 
 วยัเรยีน ผูส้งูอายุ 0.687 0.192 .000*** 
 วยัท างาน ผูส้งูอายุ 0.415 0.209 .047** 
8. สนามกฬีากลาง จ. ขอนแก่น วยัเรยีน วยัท างาน 0.426 0.136 .002*** 
9. ควิรถตุ๊ก ๆ หน้าตลาดบางล าภู วยัเรยีน วยัท างาน 0.297 0.146 .042** 
    วยัเรยีน ผูส้งูอายุ 0.486 0.214 .024** 
10. ลานโล่งของหา้งสรรพสนิคา้ วยัเรยีน วยัท างาน 0.358 0.136 .009*** 

  
จาก ตำรำงท่ี 3 ความแตกต่างของความตอ้งการใชพ้ืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะเพื่อด าเนินกจิกรรมต่างๆในเวลา

ว่างในส่วนพื้นที่ศึกษา(พื้นที่เทศบาลเมืองขอนแก่น) ที่ส ารวจจากประชากรชาวขอนแก่น(ทัง้ประชากรหลักและ
ประชากรแฝง) ผลการศกึษา เมื่อจ าแนกตามวยัของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า  

- พื้นที่สวนรชัดานุสรณ์  วยัสูงอายุมคีวามต้องการที่ท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างแตกต่างจากวยั
เรยีนและวยัท างานอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .05  

- พืน้ทีจุ่ดรอรถโดยสารประจ าทาง และควิรถตุ๊ก ๆ หน้าตลาดบางล าพ ูวยัเรยีนมคีวามตอ้งการทีท่ ากจิกรรม
หรอืพกัผ่อนในเวลาว่างแตกต่างจากวยัท างานและวยัสงูอายุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .05  

- พืน้ทีต่ลาดโตรุ้่ง วยัเรยีนมคีวามตอ้งการทีท่ ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างแตกต่างจากวยัสงูอายุ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .05 

- พื้นที่บงึแก่นนครและถนนคนเดนิวยัเรยีนมคีวามต้องการที่ท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างแตกต่าง
จากวยัท างานและวยัสงูอายุ  ในขณะทีว่ยัสงูอายุมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างจากวยัเรยีนและวยัท างานอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิณ ระดบั .05  

- พื้นที่สนามกีฬากลางจงัหวดัขอนแก่น และลานโล่งของห้างสรรพสนิค้า วยัเรียนมีความต้องการที่ท า
กจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างแตกต่างจากวยัท างาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .05  

สามารถสรุปได้ว่า โดยเฉพาะในกลุ่มวยัเรยีนทีม่คีวามต้องการในการใช้พื้นทีก่จิกรรมสาธารณะทีม่รีูปแบบ
ของกจิกรรมแบบ Active เช่น สว่นพืน้ทีต่ลาด พืน้ทีข่นสง่มวลชน ซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นชดัเจน สว่นในกลุ่มวยัท างาน
และวยัสงูอายุมคีวามตอ้งการใชง้านพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะทีม่กีจิกรรมในรูปแบบ Passive ซึง่เป็นรูปแบบเพื่อพกัผ่อน
หย่อนใจ ผ่อนคลายและเงยีบสงบ  
 เพื่อศกึษารูปแบบทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบและเหมาะสมส าหรบัชาวขอนแก่น จงึใช้รูปแบบการส ารวจโดยการใชภ้าพ
พืน้ทีเ่ปิดโล่งในลกัษณะต่างๆ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเลอืกและใหค้ะแนน โดยแยกประเภทตามเพศและวยั  
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ตำรำงท่ี 4  ลกัษณะพืน้ทีท่ีช่าวขอนแก่นชื่นชอบ (n = 400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกตำรำงท่ี 4 ลกัษณะของพืน้ทีท่ีช่าวขอนแก่นชื่นชอบ จากการศกึษาพบว่า ชาวขอนแก่นชอบพืน้ที่ทีเ่ป็น
พืน้ทีส่าธารณะเปิดโล่งเพิอ่การพกัผ่อนหย่อนใจในรปูแบบสวนสาธารณะซึง่มพีืน้ทีส่เีขยีวและววิทวิทศัน์ทีส่ายงาม(แบบ
ที่ 10) รองลงมาคอืพืน้ทีท่ีเ่ป็นรูปแบบของลานกจิกรรมโล่งและมสี่วนทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวใจกลางเมอืง (แบบที ่2)  และ
อนัดบั 3 คอืพื้นที่ในลกัษณะของของลานเอนกประสงค์ของบรเิวณวดัทีม่คีวามร่มรื่น ร่มเยน็และสงบเงยีบ(แบบที ่3)  

แบบท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.12   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.120 

แบบท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.562   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.104 

แบบท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.04   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.184 

แบบท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 2.83   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.124 

แบบท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 2.81   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.082 

แบบท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.02   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.150 

แบบท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.213 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.199 

แบบที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 2.52 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.212 

แบบท่ี 9 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.01 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.234 

แบบที่ 10 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 4.011 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.142 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_C%C3%A9sar_Ch%C3%A1vez
http://www.globalsiteplans.com/environmental-design/lack-of-green-spaces-pocket-parks-are-the-solution/
http://www.bestplacesinspain.com/1344/plaza-mayor-de-salamanca-salamanca-main-square/
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=juti&month=04-2006&date=28&group=1&gblog=15
http://pl.wikipedia.org/wiki/Green_Park
http://www.pcal.nsw.gov.au/__data/assets/image/0015/50262/Footpaths_support_walking_and_cycling.jpg
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=bicyclecity&group=1&page=8
http://karatecoaching.com/which-direction-must-we-line-up-what-are-kamiza-%E4%B8%8A%E5%BA%A7-and-shimoza-%E4%B8%8B%E5%BA%A7/
http://www.huahincity.in.th/tag/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99/
https://davisla.wordpress.com/2012/07/25/burgess-park-old-kent-road-end-open/
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ค่าเฉลี่ยของพื้นที่แบบที่ 10 ( x̄ = 4.01, S.D. = 1.142)  ค่าเฉลี่ยของพื้นที่แบบที่  ( x̄ = 3.56, S.D. = 1.104)  และ
ค่าเฉลีย่ของพืน้ทีแ่บบที ่3  ( x̄ = 3.21, S.D. = 1.199) ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 5 ลกัษณะพืน้ทีท่ีช่าวขอนแก่นชื่นชอบ จ าแนกตามเพศ (n = 400) 

ลกัษณะพืน้ท่ี 
ชำย หญิง 

ทดสอบควำม
แตกต่ำงค่ำเฉล่ีย 

( t-test ) 
สรปุผล 

x̄  S.D. x̄  S.D. t Sig. 
แบบที ่1 2.95 1.080 3.23 1.133 -2.480 .014** ต่ำงกนั 

แบบที ่2 3.372 1.001 3.682 1.151 -2.784 .006*** ต่างกนั 

แบบที ่3 2.99 1.211 3.07 1.168 -0.704 .482 ไม่ต่าง 

แบบที ่4 2.75 1.107 2.88 1.135 -1.070 .286 ไม่ต่าง 

แบบที ่5 2.83 1.037 2.80 1.111 0.295 .768 ไม่ต่าง 

แบบที ่6 2.89 1.108 3.10 1.171 -1.821 .069 ไม่ต่าง 

แบบที ่7 3.053 1.115 3.313 1.241 -2.127 .034** ต่ำงกนั 

แบบที ่8 2.51 1.089 2.53 1.285 -0.140 .888 ไม่ต่าง 

แบบที ่9 2.86 1.151 3.10 1.278 -1.925 .055 ไม่ต่าง 

แบบที ่10 4.031 1.101 3.991 1.168 0.384 .701 ไม่ต่าง 

 
 จาก ตำรำงท่ี 5 ลกัษณะพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะทีช่าวขอนแก่นชื่นชอบ ผลการศกึษา เมื่อจ าแนกตามเพศของ
ผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ทัง้เพศชายและเพศหญงิชาวพงึพอใจต่อพืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีส่าธารณะเปิดโล่งไม่ต่างกนั โดยให้
น ้าหนักไปที่พื้นที่เพิอ่การพกัผ่อนหย่อนใจแบบสวนสาธารณะ ที่มพีื้นที่สเีขยีวและววิทวิทศัน์ที่สายงาม(แบบที่ 10)  
มากทีส่ดุ ( x̄ ญ= 3.99, S.D.ญ = 1.168 ; x̄ ช= 4.03, S.D.ช = 1.101)  ทัง้เพศชายและหญงิชอบลกัษณะพืน้ทีใ่นแบบที ่2 
พืน้ทีท่ีเ่ป็นรูปแบบของลานกจิกรรมโล่งและมสี่วนทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวใจกลางเมอืง เป็นอนัดบัรองลงมา แต่มรีะดบัความ
ชื่นชอบทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .01 โดยทีเ่พศหญงิจะมคีวามชื่นชอบแบบที ่2 มากกว่าเพศ
ชาย  ( x̄ ญ= 3.68, S.D.ญ = 1.151 ; x̄ ช= 3.37, S.D.ช = 1.001; t = -2.784***) เช่นเดยีวกบัลกัษณะพืน้ทีท่างเดนิเทา้ที่
กวา้งมตีน้ไมแ้ละการแยกสดัสว่นรปูแบบการสญัจรทีช่ดัเจน(พืน้ทีแ่บบที ่7) ทีท่ ัง้เพศชายและหญงิชอบ เป็นอนัดบัสาม 
แต่มรีะดบัความชื่นชอบทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .05 โดยทีเ่พศหญงิจะมคีวามชื่นชอบแบบที ่7 
มากกว่าเพศชาย ( x̄ ญ= 3.31, S.D.ญ = 1.241 ; x̄ ช= 3.05, S.D.ช = 1.115; t = -2.127**) 
 
ตำรำงท่ี 6 ความแตกต่างของลกัษณะพืน้ทีท่ีช่าวขอนแก่นชื่นชอบ จ าแนกตามวยั (n = 400) 

สถำนท่ี I 
 
J 
 

Mean Difference 
(I-J) 

Std.Error Sig. 

แบบที ่7 วยัเรยีน วยัท างาน 0.386 0.136 .005*** 
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 จาก ตำรำงท่ี 6 ลักษณะพื้นที่ที่ชาวขอนแก่นชื่นชอบ ผลการศึกษา เมื่อจ าแนกตามวัย ของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ทัง้สามวยัชื่นชอบลกัษณะพืน้ทีทุ่กแบบไม่ต่างกนั ยกเว้นลกัษณะพื้นทีแ่บบที ่7 วยัเรยีนและวยั
ท างานมคีวามชื่นชอบแตกต่างกนั วยัท างานจะมคีวามชื่นชอบในพืน้ทีรู่ปแบบนี้ดว้ยพฤตกิรรมการใชง้านซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัพืน้ทีม่ากกว่าวยัเรยีน โดยพืน้ทีด่งักล่าวเป็นลกัษณะพืน้ทีท่างเดนิเทา้ทีก่วา้งมตีน้ไมแ้ละการแยกสดัสว่นรปูแบบการ
สญัจรทีช่ดัเจน ซึง่มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .01 (F = 5.569***) 
 ชุดส ารวจและเก็บข้อมูลตำรำงท่ี 7 - ตำรำงท่ี 11 เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อศกึษาความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กจิกรรมต่างๆ ในองค์ประกอบของพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ โดยจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและ
สมัพนัธก์บัการใชพ้ืน้ที ่รวมถงึชุดขอ้มลูในดา้นความส าคญัและรูปแบบกจิกรรมของพืน้ทีส่าธารณะทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยชุดส ารวจจะจ าแนกขอ้มลูออกมาและชีแ้จงเป็นล าดบั โดยมกีารจ าแนกตามเพศและวยัของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
ตำรำงท่ี 7 รปูแบบกจิกรรมทีช่าวขอนแก่นชื่นชอบ (เรยีงล าดบั) (n = 400) ต่อ 

รปูแบบกิจกรรม 
จ ำนวนควำมถ่ีท่ีเลอืกแต่ละล ำดบั 

ล ำดบัท่ี 
1 

ล ำดบัท่ี 
2 

ล ำดบัท่ี 
3 

ล ำดบัท่ี 
4 

ล ำดบัท่ี 
5 

ล ำดบัท่ี 
6 

1. เดินจับจ่ายซื้อของในร้านค้าริมถนนของ
ทอ้งถิน่ 

105* 
26.25 

86 
21.5 

90 
22.5 

40 
10.0 

49 
12.25 

30 
7.5 

2. พกัผ่อนหย่อนใจ ในสวนสาธารณะ ที่เงยีบ 
สงบ ร่มรื่น 

68 
17 

137* 
34.25 

90 
22.5 

43 
10.75 

41 
10.25 

21 
5.25 

3. ออกก าลังกายทัง้แบบมีอุปกรณ์และไม่มี 
เช่น วิ่ง ปัน่จักรยาน อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
เป็นตน้ 

74 
18.5 

73 
18.25 

80* 
20.0 

76 
19.0 

51 
12.75 

46 
11.5 

4. พื้นที่จ ัดงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานไหม 
งานสงกรานต ์เป็นตน้ 

53 
13.25 

38 
9.5 

57 
14.25 

96* 
24.0 

82 
20.5 

74 
18.5 

5. สถานทีพ่บปะพดูคุย นดัหมาย 36 
9.0 

44 
11.0 

55 
13.75 

82 
20.5 

126* 
31.5 

57 
14.25 

6. ท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชน   เกษตรกรรม  
งานหัตถกรรม  งานช่างฝีมือและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 

63 
15.75 

25 
6.25 

28 
7.0 

63 
15.75 

50 
12.5 

171* 
42.75 

 
 จาก ตำรำงท่ี 7 รปูแบบกจิกรรมทีช่าวขอนแก่นชื่นชอบ เมื่อมกีารเรยีงล าดบัความชื่นชอบจากมากไปหาน้อย 
6 ล าดบั ผลการศกึษาเป็นดงันี้ 
 ล าดบัที ่1 เดนิจบัจ่ายซือ้ของในรา้นคา้รมิถนนของทอ้งถิน่   
 ล าดบัที ่2 พกัผ่อนหย่อนใจ ในสวนสาธารณะ ทีเ่งยีบ สงบ ร่มรื่น 
 ล าดบัที ่3 ออกก าลงักายทัง้แบบมอีุปกรณ์และไม่ม ีเช่น วิง่ ปัน่จกัรยาน อุปกรณ์ออกก าลงักาย  
 ล าดบัที ่4 พืน้ทีจ่ดังานเทศกาลต่างๆ เช่น งานเทศกาลผกูเสีย่ว(งานไหม) งานสงกรานต ์เป็นตน้  
 ล าดบัที ่5 สถานทีพ่บปะพดูคยุ นดัหมาย  
 ล าดบัที ่6 ท่องเทีย่วดวูถิชีวีติชุมชน   เกษตรกรรม  งานหตัถกรรม  งานช่างฝีมอืและผลติภณัฑต่์าง ๆ  
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 ผลการศกึษาจากตารางที ่7 พบว่าความพงึพอใจต่อพืน้ทีส่าธารณะจะมนีัยยะมคีวามสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
การใชช้วีติประจ าวนัของชาวขอนแก่นและรองลงมาคอืพืน้ทีส่ าหรบักจิกรรมทีเ่ป็นกจิกรรมรองในชวีติเช่นการพกัผ่อน
หรอืออกก าลงักาย โดยทีก่จิกรรมพเิศษจะเป็นส่วนทา้ยๆทีช่าวเมอืงขอนแก่นจะใหค้วามส าคญัต่อการออกมาใชพ้ืน้ที ่
ดงันัน้หากมกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาพืน้ทีส่าธรณะเมอืงควรใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีท่ีป่ระชากรเมอืงขอนแก่นใชใ้นการ
ด าเนินชวีติเป็นหลกัเสยีก่อน  
 
ตำรำงท่ี 8 องคป์ระกอบทีช่าวขอนแก่นใหค้วามส าคญัต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ (n = 400) 

องคป์ระกอบส าคญัต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ 
ภาพรวม 

ค่าเฉลีย่  
( x̄ ) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1. ท าเลทีต่ัง้  3.69 1.112 
2. การเขา้ถงึทีส่ะดวก 3.88 1.016 
3. มแีสงสว่างในยามค ่าคนื 3.82 1.058 
4. กจิกรรมทีห่ลากหลาย ครกึครืน้ 3.63 1.020 
5. ออกแบบดว้ยวสัดุทีส่วยงาม 3.65 1.075 
6. ระบบรกัษาความปลอดภยัทีท่ ัว่ถงึ 3.961 1.093 
7. มอีุปกรณ์ออกก าลงักายและเครื่องเล่นต่างๆ 3.86 1.079 
8. ค านึงถงึเดก็ สตรมีคีรรภ ์คนชราและผูพ้กิาร 3.932 1.063 
9. มคีวามเป็นธรรมชาตติน้ไม/้สนามหญา้ 3.913 1.037 
10. มนี ้าเป็นองคป์ระกอบสระ/บงึ/น ้าพุ 3.72 1.126 
11. มเีรื่องราวหรอืต านานในพืน้ที ่ 3.38 1.222 

 
 จาก ตำรำงท่ี 8 องคป์ระกอบทีช่าวขอนแก่นใหค้วามส าคญัต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ พบว่า ชาวขอนแก่นให้
ความส าคญัมากกบัเรื่องระบบการรกัษาความปลอดภยัที่ทัว่ถึง ( x̄ = 3.96, S.D. = 1.093) และให้ความส าคญัอย่าง
มากว่าพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ ควรค านึงถงึเดก็ สตรมีคีรรภ์ คนชราและผูพ้กิาร ( x̄ = 3.93, S.D. = 1.063) นอกจากนี้
ชาวขอนแก่นยงัให้ความส าคญัระดบัมากในเรื่องของความเป็นธรรมชาติต้นไม้และพื้นที่สเีขยีว ( x̄ = 3.91, S.D. = 
1.037)  
 
 
 
ตำรำงท่ี 9 องคป์ระกอบทีช่าวขอนแก่นใหค้วามส าคญัต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ จ าแนกตามเพศ (n = 400) 
 

องคป์ระกอบส าคญัต่อพืน้ที ่ เปิดโล่งสาธารณะ 
ชาย หญงิ 

ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลีย่ 

( t-test ) สรุปผล 

x̄  S.D. x̄  S.D. t Sig. 
1. ท าเลทีต่ัง้  3.52 1.147 3.80 1.077 -2.412 .016** ต่างกนั 
2. การเขา้ถงึทีส่ะดวก 3.69 1.036 4.00 0.988 -2.966 .003*** ต่างกนั 
3. มแีสงสว่างในยามค ่าคนื 3.66 1.059 3.92 1.049 -2.345 .020** ต่างกนั 
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องคป์ระกอบส าคญัต่อพืน้ที ่ เปิดโล่งสาธารณะ 
ชาย หญงิ 

ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลีย่ 

( t-test ) สรุปผล 

x̄  S.D. x̄  S.D. t Sig. 
4. กจิกรรมทีห่ลากหลายครกึครืน้ 3.54 0.975 3.69 1.045 -1.437 .152 ไม่ต่าง 
5. ออกแบบดว้ยวสัดุทีส่วยงาม 3.57 1.026 3.71 1.103 -1.276 .203 ไม่ต่าง 
6. ระบบรกัษาความปลอดภยัทีท่ ัว่ถงึ 3.77 1.072 4.07 1.091 -2.700 .007*** ต่างกนั 
7. มอีุปกรณ์ออกก าลงักายและเครื่องเล่นต่างๆ 3.70 1.118 3.96 1.043 -2.289 .023** ต่างกนั 
8. ค านึงถงึเดก็ สตรมีคีรรภ ์คนชราและผูพ้กิาร 3.75 1.071 4.04 1.045 -2.663 .008*** ต่างกนั 
9. มคีวามเป็นธรรมชาตติน้ไม/้สนามหญา้ 3.74 1.012 4.02 1.040 -2.614 .009*** ต่างกนั 
10. มนี ้าเป็นองคป์ระกอบสระ/บงึ/น ้าพุ 3.58 1.127 3.81 1.119 -2.008 .046** ต่างกนั 
11. มเีรื่องราวหรอืต านานในพืน้ที ่ 3.35 1.318 3.40 1.160 -0.318 .751 ไม่ต่าง 

 
 จาก ตำรำงท่ี 9 องค์ประกอบทีช่าวขอนแก่นใหค้วามส าคญัต่อพื้นทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ เมื่อจ าแนกตามเพศ
ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ทัง้เพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบัองค์ประกอบของพื้นที่เปิดโล่ งสาธารณะ
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .05 ยกเวน้ประเดน็เรื่องความหลากหลายของกจิกรรม  การออกแบบ
ดว้ยวสัดุทีส่วยงาม และการมเีรื่องราวหรอืต านานในพืน้ทีท่ีใ่หค้วามส าคญัไม่แตกต่างกนั 
 
ตำรำงท่ี 10 องคป์ระกอบทีช่าวขอนแก่นใหค้วามส าคญัต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ จ าแนกตามวยั (n = 400) 

สถานที ่ วยั 
ค่าเฉลีย่ 
( x̄ ) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลีย่ 

( F-test ) 
สรุปผล 

F Sig. 
1. ท าเลทีต่ัง้  วยัเรยีน 3.70 1.108 

2.303 .101 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.80 1.039 
ผูส้งูอายุ 3.37 1.280 

2. การเขา้ถงึทีส่ะดวก วยัเรยีน 3.90 1.030 
1.400 .248 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.94 .970 

ผูส้งูอายุ 3.63 1.043 
3. มแีสงสว่างในยามค ่าคนื 
 

วยัเรยีน 3.86 1.014 
.415 .661 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.75 1.153 

ผูส้งูอายุ 3.80 1.077 
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ตำรำงท่ี 10 (ต่อ) 

สถานที ่ วยั 
ค่าเฉลีย่ 
( x̄ ) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลีย่ 

( F-test ) 
สรุปผล 

F Sig. 
4. กจิกรรมทีห่ลากหลาย ครกึครืน้ วยัเรยีน 3.71 .991 

1.759 .174 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.51 1.047 
ผูส้งูอายุ 3.51 1.098 

5. ออกแบบดว้ยวสัดุทีส่วยงาม 
 

วยัเรยีน 3.69 1.031 
.763 .467 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.65 1.114 

ผูส้งูอายุ 3.46 1.227 
6. ระบบรกัษาความปลอดภยัทีท่ ัว่ถงึ วยัเรยีน 3.97 1.121 

.461 .631 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.99 1.062 
ผูส้งูอายุ 3.80 1.005 

7. มีอุปกรณ์ออกก าลงักายและเครื่องเล่น
ต่างๆ 
 

วยัเรยีน 3.85 1.093 
.287 .750 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.92 1.050 

ผูส้งูอายุ 3.78 1.084 
8. ค านึงถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชราและผู้
พกิาร 

วยัเรยีน 4.00 1.038 
1.897 .151 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.89 1.103 

ผูส้งูอายุ 3.66 1.087 
9. มคีวามเป็นธรรมชาตติน้ไม/้สนามหญา้ 
 

วยัเรยีน 3.94 .990 
1.064 .346 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.80 1.148 

ผูส้งูอายุ 4.05 .999 
10. มนี ้าเป็นองคป์ระกอบสระ/บงึ/น ้าพุ วยัเรยีน 3.69 1.098 

.466 .628 ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.73 1.188 
ผูส้งูอายุ 3.88 1.144 

11. มเีรื่องราวหรอืต านานในพืน้ที ่ วยัเรยีน 3.34 1.231  
.417 

 
.660 

 
ไม่ต่างกนั วยัท างาน 3.42 1.176 

ผูส้งูอายุ 3.51 1.306 
 

จาก ตำรำงท่ี 10 องค์ประกอบทีช่าวขอนแก่นให้ความส าคญัต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ เมื่อจ าแนกตามวยั
ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ทัง้สามวยัใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของพืน้ทีเ่ปิดโล่งไม่แตกต่างกนั ในทุกๆดา้น 
แสดงถงึทศันคตแิละจนิตภาพทีม่ต่ีอองคป์ระกอบทีจ่ะเป็นต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะมสีว่นทีค่อดคลอ้งกนัแมจ้ะมชี่วงวยั
ที่แตกต่างกนักต็าม โดยค านึงถึงท าเลที่ตัง้โดยรูปแบบพื้นที่ที่ค านึงถึง ต่อคนทัง้มวล กจิกรรมที่มคีวามหลากหลาย 
ครกึครืน้(Active) การเขา้ถงึทีส่ะดวกอย่างมนียัยะ เป็นตน้ 
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ตำรำงท่ี 11  ลกัษณะของพืน้ทีเ่ปิดโล่งในความคดิของชาวขอนแก่น (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) (n = 400) 
 

ลกัษณะพืน้ท่ีเปิดโล่ง ควำมถ่ี รอ้ยละ (%) 
1. มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 3341 83.5 
2. มคีวามปลอดภยั 3292 82.3 
3. มตีน้ไมใ้หร้ม่เงา 3073 76.8 
4. มคีวามสะดวกสบาย 292 73.0 
5. มคีวามเงยีบสงบ 235 58.8 
6. มกีารประดบัประดาดว้ยงานปฏมิากรรม 209 52.3 
7. เป็นพืน้ทีโ่ล่งสามารถใชง้านไดเ้อนกประสงค ์ 203 50.8 
8. เขา้ถงึไดใ้นหลายรปูแบบ 200 50.0 
9. มพีืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ออกก าลงักาย 198 49.5 
10. มรีปูแบบเสน้ทางเดนิและพืน้ทีใ่ชง้านชดัเจน 179 44.8 
11. สามารถเดนิหรอืใชพ้ืน้ทีต่รงไหนกไ็ด ้ 154 38.5 
12. มผีูค้นพลุกพล่าน ครกึครืน้ 140 35.0 
13. เน้นพืน้ดนิและสนามหญา้เป็นสว่นใหญ่ 135 33.8 
14. มรีะดบัความสงูทีต่่างกนัไมม่าก 117 29.3 
15. เล่นระดบัสงูต ่าในพืน้ที ่ 106 26.5 
16. พืน้ทีห่ลกั ๆ ใชพ้ืน้ดาดแขง็หรอืปพูืน้ดว้ยวสัดุปพูืน้ 86 21.5 

 
 จาก ตำรำงท่ี 11 ลกัษณะของพืน้ทีเ่ปิดโล่งในความคดิของชาวขอนแก่น จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะของ
พืน้ทีเ่ปิดโล่งในความคดิของชาวขอนแก่นต้องมคีวามสะอาดเรยีบรอ้ยมาเป็นอนัดบั 1 (83.5%) และรองลงมาคอืด้าน
ความปลอดภยั (82.3%) และมตีน้ไมใ้หร้่มเงา (76.8%) ตามล าดบั  
 บทสรุปจากตารางที่ 7 - ตารางที่ 11 สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบหลกัๆที่จ าเป็นต้องมใีนพื้นที่เปิดโล่ง
สาธารณะของชาวเมอืงขอนแก่น คอื การออกแบบพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะทีป่ระชากรใชง้านพืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมใน
ชวีติประจ าวนั ให้มคีวามเรยีบร้อยสะอาดและสวยงาม มุ่งเน้นถงึความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ เช่น แสงสว่าง 
ระบบรกัษาความปลอดภยัในรูปแบบต่าง เป็นต้น มอีงค์ประกอบที่ค านึงถงึคนทัง้มวล (Universal Design) เช่น ทาง
ลาดส าหรบัผูน้ัง่รถเขน็ ราวพยุงตวัในระดบัต่างๆ ส าหรบัเดก็และผูส้งูอายุ จุดนัง่พกั (Street Furniture) เป็นตน้ ภายใต้
บรรยากาศทีม่คีวามเป็นธรรมชาต ิความเขยีวขจ ีร่มรื่น ต้นไมแ้ละร่มเงาจงึเป็นองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมหรอืแมก้ระทัง่
ทางเดนิทีม่หีลงัคาคลุม ซึง่แต่ละองคป์ระกอบถอืเป็นปัจจยัในการออกแบบทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจทัง้สิน้ 
  

ชุดส ารวจและเกบ็ขอ้มลูตำรำงท่ี 12 - ตำรำงท่ี 15 เป็นการเกบ็ขอ้มลูเพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ เพื่อศกึษามุมมองต่อรูปร่างในจนิตภาพของพืน้ทีส่าธารณะต่อความพงึพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นแนวคดิต่อรูปร่างทีม่คีวามเหมาะสมต่อการเป็นพื้นทีเ่ปิดโล่งสาธารณะรวมถงึทศันคติต่อ
การปิดลอ้มพืน้ทีส่าธารณะ โดยมกีารจ าแนกตามเพศและวยัของกลุ่มเป้าหมาย 
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ตำรำงท่ี 12  พืน้ทีร่ปูทรงสณัฐานทีช่าวขอนแก่นคดิว่ามคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพื่อเป็นพืน้ทีส่าธารณะ (n = 
400) 

พืน้ท่ีรปูทรงสณัฐำน ควำมถ่ี รอ้ยละ (%) 

แบบที ่1 ทรงกลม 
 

 
30 

 
7.5 

แบบที ่2 ทรงร ี
 

 
62 

 
15.53 

แบบที ่3 เป็นแนวยาว 
 

 
4 

 
1.0 

แบบที ่4 สีเ่หลีย่มจตุรสั 
 

 
16 

 
4.0 

แบบที ่5 สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
 

 
82 

 
20.52 

แบบที ่6 รปูทรงอสิระ 
 
 

 
206 

 
51.51 

รวม 400 100 
  

จาก ตำรำงท่ี 12 พืน้ทีร่ปูทรงสณัฐานทีช่าวขอนแก่นคดิว่ามคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพือ่เป็นพืน้ที่
สาธารณะ จากการศกึษาพบว่า พืน้ทีร่ปูทรงสณัฐานทีช่าวขอนแก่นคดิว่ามคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพื่อเป็นพืน้ที่
สาธารณะ คอื รปูทรงอสิระ (51.5%) สีเ่หลีย่มผนืผา้ (20.5%) และทรงร ี(15.5%) ตามล าดบั  
 
ตำรำงท่ี 13  พืน้ทีร่ปูทรงสณัฐานทีช่าวขอนแก่นคดิว่ามคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพื่อเป็นพืน้ทีส่าธารณะจ าแนก
ตามเพศ (n = 400) 

รปูทรงสณัฐาน 
ชาย หญงิ รวม 

ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ควำมถ่ี รอ้ยละ 
แบบที ่1 ทรงกลม 13 3.25 17 4.25 30 7.5 
แบบที ่2 ทรงร ี 153 3.75 473 11.75 623 15.5 
แบบที ่3 เป็นแนวยาว 2 0.5 2 0.5 4 1.0 
แบบที ่4 สีเ่หลีย่มจตุรสั 6 1.5 10 2.5 16 4.0 
แบบที ่5 สีเ่หลีย่มผนืผา้ 242 6 582 14.5 822 20.5 
แบบที ่6 รปูทรงอสิระ 951 23.75 1111 27.75 2061 51.5 

รวม 155 38.75 245 61.25 400 100 
  

จาก ตำรำงท่ี 13 พืน้ทีร่ปูทรงสณัฐานทีช่าวขอนแก่นคดิว่ามคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพือ่เป็นพืน้ที่
สาธารณะ โดยจ าแนกตามเพศ จากการศกึษาพบว่า ทัง้เพศชายและเพศหญงิคดิว่ารปูทรงสณัฐานทีม่คีวามเหมาะสมใน
การออกแบบเพื่อเป็นทีส่าธารณะมากทีส่ดุ คอื รปูทรงอสิระ รองลงมาคอืรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ และรปูทรงร ีตามล าดบั  
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ตำรำงท่ี 14  พืน้ทีร่ปูทรงสณัฐานทีช่าวขอนแก่นคดิว่ามคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพื่อเป็นพืน้ทีส่าธารณะจ าแนก
ตามวยั (n = 400) 

รปูทรงสณัฐาน 
วยัเรยีน วยัท างาน วยัสงูอาย ุ รวม 

ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ควำมถ่ี รอ้ยละ 
แบบที ่1 ทรงกลม 17 4.25 13 3.25 0 0.00 30 7.50 
แบบที ่2  ทรงร ี 383 9.50 183 4.50 62 1.50 623 15.50 
แบบที ่3 เป็นแนวยาว 3 0.75 1 0.25 0 0.00 4 1.00 
แบบที ่4 สีเ่หลีย่มจตุรสั 13 3.25 2 0.50 1 0.25 16 4.00 
แบบที ่5 สีเ่หลีย่มผนืผา้ 452 11.25 272 6.75 102 2.50 822 20.50 
แบบที ่6 รปูทรงอสิระ 1331 33.25 491 12.25 241 6.00 2061 51.50 

รวม 249 62.25 110 27.50 41 10.25 400 100 
 
 จาก ตำรำงท่ี 14 พื้นที่รูปทรงสณัฐานที่ชาวขอนแก่นคดิว่ามคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพื่อเป็นพื้นที่
สาธารณะ โดยจ าแนกตามวยั จากการศกึษาพบว่า ทัง้สามวยัมคีวามคดิเหมอืนกนัว่ารปูทรงสณัฐานทีม่คีวามเหมาะสม
ในการออกแบบเพื่อเป็นที่สาธารณะมากที่สุด คือ รูปทรงอิสระ รองลงมาคือรูปทรงสี่เหลี่ ยมผืนผ้า และรูปทรงรี 
ตามล าดบั  
ตำรำงท่ี 15 ความคดิเหน็ต่อการมกีารกัน้ขอบเขตทีช่ดัเจนของพืน้ทีเ่ปิดโล่ง  (n =278) 
 

ควำมคิดเหน็ต่อกำรกัน้ขอบเขตพืน้ท่ีเปิดโล่ง ควำมถ่ี รอ้ยละ (%) 
ควรมกีารกัน้พืน้ที ่เพราะ 220 72.66 
     1. เพื่อความสะดวกในการดแูลความปลอดภยัของผูใ้ชส้วนสาธารณะ 941 33.81 
     2. เพื่อบ่งบอกพืน้ทีท่ีช่ดัเจนในการท ากจิกรรม เช่น โซนวิง่  
       โซนเดก็ ลานกจิกรรม, ทีพ่าสนุขัเดนิเล่น, ทีใ่หอ้าหารปลา 

422 
15.11 

     3. เพื่อใหเ้ป็นสดัสว่น สว่นทีใ่ชง้านได ้และใชง้านไม่ได ้ 393 14.03 
     4. เพื่อใหท้ราบทศิทางการเขา้สวนสาธารณะ 12 4.32 
     5. เพื่อความเป็นระเบยีบ สวยงาม 9 3.24 
     6. เพื่อใหม้เีวลาเปิดปิดทีแ่น่นอน 4 1.44 
     7. เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้่อคา้ แม่คา้เขา้มาขายสนิคา้ 2 0.72 
ไม่ควรมกีารกัน้ขอบเขตพืน้ที ่เพราะ 76 27.34 
     1. ตอ้งการความสะดวกสบายในการเขา้-ออก 261 9.35 
     2. ตอ้งการความปลอดโปร่ง สบายตา ไม่อดึอดั 212 7.55 
     3. ตอ้งการความมอีสิระในการใชพ้ืน้ที ่ 123 4.32 
     4. การกัน้รัว้ไมช่่วยใหป้ลอดภยัขึน้ 6 2.16 
     5. ควรใหก้ารออกก าลงักายสามารถออกทีไ่หนกไ็ด ้ 6 2.16 
     6. ทุกคนมสีทิธเิท่ากนัในการใชพ้ืน้ที ่ 3 1.08 
     7. สิน้เปลอืงงบประมาณโดยไมจ่ าเป็น 2 0.72 

รวม 278 100 
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 จาก ตำรำงท่ี 15 ความคดิเหน็ต่อการมกีารกัน้ขอบเขตทีช่ดัเจนของพืน้ทีเ่ปิดโล่ง จากการศกึษาพบว่า ส่วน
ใหญ่เหน็ด้วยว่าควรมกีารกัน้ขอบเขตพื้นที่เปิดโล่ง (72.66%) เพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภยัของผู้ใช้ 
(33.81%) เพื่อบ่งบอกพื้นที่ที่ชดัเจนในการท ากจิกรรม เช่น โซนวิ่ง โซนเด็ก ลานกิจกรรม ที่พาสุนัขเดินเล่น ที่ให้
อาหารปลา (15.11%) และเพื่อใหเ้ป็นสดัสว่น สว่นทีใ่ชง้านได ้และใชง้านไม่ได ้(14.03%)  ตามล าดบั สว่นผูท้ีเ่หน็ว่าไม่
ควรมกีารกัน้ขอบเขตพืน้ทีเ่ปิดโล่ง (27.34%) เพราะตอ้งการความสะดวกสบายในการเขา้-ออก (9.35%) ตอ้งการความ
ปลอดโปร่ง สบายตา ไม่อดึอดั (7.55%) และตอ้งการความมอีสิระในการใชพ้ืน้ที ่(4.32%) ตามล าดบั 
 
 จากการศกึษา จ านวน 400 ตวัอย่าง สามารถระบุผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (มอีายุระหว่าง 15–24 ปี (59.3%) รองลงมาคอื อายุระหว่าง 25–
34 ปี สว่นใหญ่อยู่ในวยัเรยีน (อายุระหว่าง 12–15 ปี) (62.3%)  ทัง้หมดมสีญัชาตไิทย นบัถอืศาสนาพุทธ (99.2%)  จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(50.0%) ประกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา (54.3%) มรีายไดต่้อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท 
(57.0%) 
 ในส่วนของข้อมูลด้านทศันคติและความคิดเหน็ต่อพื้นที่เปิดโล่งสวนสาธารณะเมืองขอนแก่น พบว่า ชาว
ขอนแก่นอยากไปท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างมากที่สุดคอื บงึแก่นนคร ถนนคนเดนิ  และ สนามกฬีากลาง
จงัหวดัขอนแก่น ทัง้เพศชายและเพศหญงิอยากไปท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างในสถานทีท่ีไ่ม่แตกต่างกนัใน 11 
สถานที ่ยกเวน้ศาลหลกัเมอืง โดยทีเ่พศหญงิมคีวามต้องการไปท ากจิกรรมสงูกว่าเพศชาย นอกจากนี้ทัง้สามช่วงวยั 
ไดแ้ก่ วยัรุ่น วยัท างานและวยัสงูอายุ ต่างตอ้งการไปท ากจิกรรมหรอืพกัผ่อนในเวลาว่างในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05  ใน  8 สถานที ่ยกเว้นหน้าศาลากลางจงัหวดั ฟุตบาทหน้าศูนยก์ารคา้ ลานวดัและ
ศาลหลกัเมอืงขอนแก่น    
 ลกัษณะของพื้นที่ที่ชาวขอนแก่นชื่นชอบมากที่สุดคอื พื้นที่แบบที่ 10 รองลงมาคอื แบบที่ 2 และแบบที่ 3 
ตามล าดบั  ทัง้เพศชายและเพศหญงิชื่นชอบพื้นที่ในลกัษณะแบบที ่10 และแบบที ่2 เหมอืนกนั แต่มรีะดบัความชื่น
ชอบทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .01 โดยทีเ่พศหญงิมคีวามชื่นชอบแบบที ่2 และแบบที ่7 มากกว่า
เพศชาย ในขณะทีท่ ัง้สามช่วงวยัชื่นชอบลกัษณะพืน้ทีทุ่กแบบไมต่่างกนั ยกเวน้ลกัษณะพืน้ทีแ่บบที ่7 ทีว่ยัเรยีนและวยั
ท างานมคีวามชื่นชอบแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั .01  
 รูปแบบกิจกรรมที่ชาวขอนแก่นชื่นชอบเป็นอนัดบัหนึ่งคอื เลือกเดินจบัจ่ายซื้อของในร้านค้าริมถนนของ
ทอ้งถิน่  รองลงมาคอืการพกัผ่อนหย่อนใจ ในสวนสาธารณะ ทีเ่งยีบ สงบ ร่มรื่น และล าดบัที ่3 คอื  การออกก าลงักาย
ทัง้แบบมอีุปกรณ์และไม่มอีุปกรณ์ เช่น วิง่ ปัน่จกัรยาน อุปกรณ์ออกก าลงักาย  
 องคป์ระกอบทีช่าวขอนแก่นใหค้วามส าคญัต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ มากเป็นอนัดบัแรกคอื เรื่องระบบรกัษา
ความปลอดภยัทีท่ ัว่ถงึ และควรค านึงถงึเดก็ สตรมีคีรรภ ์คนชราและผูพ้กิาร นอกจากนี้ ชาวขอนแก่นยงัใหค้วามส าคญั
ระดับมากในเรื่องของความเป็นธรรมชาติ ต้นไม้/สนามหญ้า โดยที่ทัง้เพศชายและเพศหญิงให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบของพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับ .05 ยกเว้น เรื่องความ
หลากหลายของกจิกรรม  การออกแบบดว้ยวสัดุทีส่วยงาม และ การมเีรื่องราวหรอืต านานในพืน้ที ่  ในขณะทีท่ ัง้สาม
ช่วงวยัใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของพืน้ทีเ่ปิดโลกไม่แตกต่างกนั ในทุกเรื่อง  
 ลักษณะของพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะในความคิดของชาวขอนแก่น คือ มีความสะอาดเรียบร้อย มีความ
ปลอดภยั และมตีน้ไมใ้หร้่มเงา  สว่นพืน้ทีร่ปูทรงสณัฐานทีช่าวขอนแก่นทัง้เพศชายและเพศหญงิ รวมถงึทัง้สามช่วงวยั
เหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการออกแบบเพื่อเป็นพืน้ทีส่าธารณะ คอื รปูทรงอสิระและรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
 นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยงัมคีวามคดิเหน็ว่า ควรมกีารกัน้ขอบเขตทีช่ดัเจนของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ เพื่อ
ความสะดวกในการดูแลความปลอดภยัของผูใ้ช ้และเพื่อบ่งบอกพืน้ทีท่ีช่ดัเจนในการท ากจิกรรม เช่น โซนวิง่ โซนเดก็ 
ลานกจิกรรม ทีพ่าสนุขัเดนิเล่น ทีใ่หอ้าหารปลา รวมถงึเพื่อใหเ้ป็นสดัสว่น สว่นทีใ่ชง้านได ้และใชง้านไม่ได ้สว่นผูท้ีไ่ม่



 

113 
 

เหน็ด้วยให้เหตุผลว่า ต้องการความสะดวกสบายในการเขา้-ออก และต้องการความปลอดโปร่ง สบายตา ไม่อดึอดั 
รวมถงึตอ้งการความมอีสิระในการใชพ้ืน้ที ่  

 
สรปุและเสนอแนะ 

 
ผลการศกึษาจากแบบสอบถามทศันคติชาวเมอืงขอนแก่นทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะ ทีห่ากพจิารณาตามปัจจยั 

6 มติ ิอนัเป็นสมมุตฐิาน พบว่า 
1. มติดิา้นโครงสรา้งเมอืง แสดงผ่านความต้องการของชาวเมอืงขอนแก่นส่วนใหญ่ ทีใ่หค้วามส าคญักบัการปิด

ล้อมพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะให้ชดัเจน ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างของเมอืง ที่แม้เลือกรูปทรงพื้นที่แบบอิสระมากที่สุด 
เพราะค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศที่เป็นไปตามธรรมชาติ บึงแก่นนครจึงถูกเลือกเป็นอนัดับแรก ขณะที่รูปทรง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ เป็นขอบเขตทีช่ดัเจนและอาจเหมาะสมกบัผงัเมอืงชัน้ในของเมอืงขอนแก่น ทีถู่กวางแบบระบบตาราง 
(Grid system) ท าใหเ้ขา้ถงึไดห้ลายทศิทาง แต่การเขา้ใชพ้ืน้ที ่อาจตอ้งขึน้อยู่กบัการจดัวางต าแหน่งทางเขา้-ออก  

2. มติดิา้นการรบัรู ้เป็นผลโดยตรงจากมติกิ่อนหน้านี้ ซึง่เมื่อขอบเขตพืน้ทีช่ดัเจน การรบัรูย้่อมสะดวกและชดัเจน
ขึน้ ภูมสิญัลกัษณ์จากพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะทีม่คีวามเป็นธรรมชาตสิูง จงึแยกตวัออกจากกลุ่มอาคารในเมอืง ท าให้
จดจ าไดง้่าย ทัง้จากคนในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่

3. มติดิา้นสงัคมวฒันธรรม แมศ้าลหลกัเมอืงไม่ไดถู้กเลอืกเป็นอนัดบัต้นๆในการพกัผ่อนยามว่างของชาวเมอืง
ขอนแก่น แต่กลบัเป็นพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่มคีวามศกัดิส์ทิธิป์ระกอบอยู่ด้วย ซึ่งอาจไม่ต่างจากพื้นที่ลานวดัของ
ชุมชน แต่ศาลหลกัเมอืงถูกผลกัดนัให้เป็นภูมิสญัลกัษณ์ของเมอืง (Landmark) ก่อให้เกดิการรวมตวัทางสงัคมและ
วฒันธรรมดว้ยพธิกีรรม ต านาน เรื่องเล่า จนกลายเป็นอตัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเมอืงขอนแก่น ซึง่ต่างจากกจิกรรมใน
พืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะแบบอื่น สะทอ้นความเชื่อและความตอ้งการใชพ้ืน้ทีข่องทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ี

ขณะที่บงึแก่นนคร ที่ถูกเลอืกเป็นอนัดบัแรกนัน้ ไม่ได้เป็นพื้นทที่ทที่มกีจิกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่ชดัเจน
ตายตวั แต่มคีวามหลากหลายของกจิกรรมทีซ่อ้นทบักนัอยู่ จงึไดร้บัควานิยมในการใชพ้ืน้ทีม่าชา้นาน กลายเป็นพืน้ที่
ทางสงัคมวฒันธรรมของชุมชนที่อยู่ในส านึกของชาวขอนแก่นและผู้มาเยอืนเสมอทา จนอาจกล่าวได้ว่า ตามความ
เขา้ใจของชาวเมอืงขอนแก่นทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะนัน้ บงึแก่นนคร เป็นตวัแทนทีช่ดัเจนทีสุ่ดตามการศกึษาใน
ครัง้นี้ 

4. มติดิา้นทศันาการ สงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนจากการปิดลอ้ม ลกัษณะทางธรรมชาต ิหรอืสิง่ปลูกสรา้งตามแนวดิง่ 
ซึง่ปรากฏในเมอืงขอนแก่นหลายบรเิวณ เช่นการโอบลอ้มพืน้ทีส่าธารณะดว้ยถนนและอาคารในเมอืง เขตบงึแก่นนคร 
หรอืเขตศาลหลกัเมอืง เป็นตน้ พืน้ทีด่งักล่าวจะเป็นศนูยก์ลางดา้นกจิกรรมต่างๆของประชากรโดยรอบหรอืบุคคลทัว่ไป 
ทัง้ แบบ Active Activities การออกก าลงักายกลางแจ้งหรือการจบัจ่ายใช้สอย และ Passive Activities การพกัผ่อน
หย่อนใจต่างๆ ซึง่เป็นทีส่งัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

5. มติดิา้นบทบาทหน้าที ่ส่วนใหญ่ชาวเมอืงขอนแก่นเลอืกการเดนิเล่นเพื่อจบัจ่ายสนิคา้ มากกว่าการออกก าลงั
กาย อาจสะทอ้นมุมมองทีเ่น้นตอบสนองกจิกรรมทางเศรษฐกจิควบคู่ไปกบักจิกรรมนนัทนาการทีส่รา้งความเพลดิเพลนิ
จากการเลอืกซือ้สนิคา้ตามตลาดนัด ถนนคนเดนิ บาทวถิ ีมากกว่ากจิกรรมนันทนาการลว้นๆทีอ่าจมเีฉพาะในสนาม
กฬิากไ็ด ้ดว้ยนัยนี้ พืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะจงึอาจต้องมคีวามหลากหลายของกจิกรรมเพื่อรองรบัคนทุกกลุ่มใหม้คีวาม
ปลอดภัยในการใช้งานพื้นที่ ซึ่งความปลอดภยัถูกเลือกให้มาก่อนความสวยงาม จึงเป็นไปในลกัษณะ form follow 
function 

6. มติดิา้นเวลากบัปรากฏการณ์ของพืน้ที ่อาจขึน้อยู่กบัวาระหรอืโอกาสอนัพเิศษในรอบเดอืนหรอืปี โดยเฉพาะ
เทศกาลส าคญัของเมอืง พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะมกัถูกใชใ้นกจิการเหล่านี้ พื้นที่จงึควรมคีวามยดืหยุ่นมากกว่าภาวะ
ปกต ิเช่น การสรา้งสถติคิลื่นมนุษยม์ากทีสุ่ดในโลก โดยต้องเชื่อมโยงพืน้ทีเ่ปิดโล่งสาธารณะหลายบรเิวณเขา้ดว้ยกนั  
หรอืการรวมกลุ่มเพื่อแสดงออกถงึแนวคดิทางการเมอืงทีม่แีนวโน้มถกจดับ่อยครัง้ขึน้ในปัจจุบนั   
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             อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า ชาวเมอืงขอนแก่นมคีวามเขา้ใจต่อพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะในระดบัหนึ่ง ซึ่งเกดิขึน้
จากทัง้การรบัรูจ้ากภายนอก และเกดิจากวถิชีวีติของทอ้งถิน่เองดว้ย เกดิเป็นความพงึพอใจต่อพื้นทีใ่นระดบัทีต่่างกนั
ไป แต่มลีกัษณะร่วมในทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นพืน้ฐาน 
 มติิทัง้ 6 ด้านขา้งต้น จงึควรได้รบัการตรวจสอบหรอืพสิูจน์เพิม่เติมจากกรณีที่ต่างไป  โดยเฉพาะมติิด้าน
โครงสร้างเมือง ที่ดูเหมือนงานศึกษานี้ ตัง้ค าถามในประเด็นดงักล่าวน้อยมาก ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เปิดโล่ง
สาธารณะ  จนอาจละเลยเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะกบัขุมชนเมอืง โดยเฉพาะโครงสรา้งเมอืง 
ความเขา้ใจในดา้นน้ีของชาวเมอืงจงึถูกตรวจสอบไดไ้ม่มากนัก อย่างไรกต็าม เพื่อใหส้ามารถน าไปใชเ้ป็นกรอบในทาง
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของพืน้ที ่จงึควรเพิม่รายละเอยีดในเชงิลกึใหม้ากขึน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจทศันคตไิด้
มากขึน้ตามไปดว้ย  
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