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บทคดัย่อ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษารูปแบบและประเมินค่าความเป็นสถานท่ีภายในเขต คูเมืองร้อยเอ็ดและพ้ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองโดยศึกษาจากแนวคิด การสร้างความเป็นสถานท่ีให้ประสบความส าเร็จเป็นแนวคิดขององค์กรพฒันาพ้ืนท่ี
สาธารณะ(PPS) 
                วิธีการศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคเดลฟายในการสอบถามและการให้ค่าน ้ าหนักของปัจจยัพร้อมดว้ยตวัช้ีวดั
จากผูเ้ช่ียวชาญทางสาขาการวางแผนภาคและชุนชนเมืองเพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งแม่นย  าน่าเช่ือถือจากนั้นน าเอาผลท่ีไดม้า
ทดสอบสมมุติฐานดว้ยเทคนิคพิกดัสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินผลเชิงพ้ืนท่ี ผลการศึกษาพบวา่พ้ืนท่ีท่ีมีค่าคะแนน
ในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมสูงสุดไดแ้ก่ พ้ืนท่ีสาธารณะบึงพลาญชยั รองลงมาคือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  
                ผลสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถไปต่อยอดการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีของภาครัฐโดยเทศบาลสามารถน าไปเป็นแนว
ทางการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชนพลเมืองในการพฒันาปรับปรุงพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือให้
เหมาะสมกบัอนาคตก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการจดัการพ้ืนท่ีต่อไปภายภาคหนา้ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research is to study the model and evaluate the areal index within the Roi Et city moat and 
relating areas by studying the concept of successful creation of public areas by development organizations Project for Public 
Spaces.  Study Method:  The researcher used data collection of the experts (Delphi Technique)  in the questionnaires and 
allowed weight factors including indexes from the experts in urban planning and urban design to ensure accuracy and 
reliability. Thereafter, the assumption was analyzed by Geographic Information System for areal evaluation. It was found that 
the areas with the highest social, economic and cultural scores are Bueng Palanchai Public Park, Suan Somdej Prasinakarin 
Garden and the moat trails respectively. 
                 The result from the study allows the awareness of various different dimensions of the areas and the city which 
physically shows that which area has broad social score, which area has the highest economic score and which area has cultural 
score that warrants a promotion.  The conclusion of this study can be used for government’s areal development in which the 
municipality can use as developmental guideline to respond to the need of the people in various areas for sustainable area 
management in the future. 
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บทน า 
 จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคอีสานนบัเป็นเมืองส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอยู่
ภายในเมือง อาทิเช่น บึงพลาญชยั สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  รวมทั้งวดัวา
อารามท่ีเก่าแก่ ลกัษณะทางกายภาพเมืองเป็นเมืองท่ีมีคูน ้ าคนัดินลอ้มรอบซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัทางประวติัศาสตร์
แตด่ั้งเดิมในอดีต โครงข่ายถนนภายในเมืองมีลกัษณะเป็นรูปแบบตารางกริด หรือเรียกวา่เมืองแบบกระชบั (Compact City) 
แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีพิเศษของเมืองเก่าสมยัทวารวดี ท่ีสามารถส่งเสริมในเร่ืองของกิจกรรมการเขา้ถึงไดดี้ ท าใหเ้มืองมี
ความน่าสนใจ และตอบกบัวสิยัทศัน์เทศบาลเมือง ท่ีวา่ “บา้นเมืองน่าอยู ่ผูค้นน่ารัก ฟมูฟักต านานเมือง ลือเร่ืองวฒันธรรม” 
จากแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558 – 2562) ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกบริบทของเมืองร้อยเอ็ดมาเป็นพ้ืนท่ีศึกษา ทั้งน้ีวิธีการ
ประเมินค่าความเป็นสถานท่ี โดยผูว้ิจัยได้น าเอาเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เขา้มาใช้ในการให้ค่าน ้ าหนักและ
ความส าคญัในเร่ืองของทฤษฎี place-making โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมกบัใชเ้ทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาใชใ้นการสงัเคราะห์ในเชิงพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งและแม่นย  า 
 
 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษารูปแบบ และประเมินค่าความเป็นสถานท่ีภายในเขตคูเมืองร้อยเอด็ และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 
 
วธีิการวจิยั 
                เกณฑท่ี์ผูว้จิยัไดเ้ลือกบริบทเมืองร้อยเอด็เป็นพ้ืนท่ีศึกษาเน่ืองจาก มีสวนสาธารณะตั้งอยูใ่จกลางเมืองซ่ึงถือได้
วา่เป็นหวัใจหลกัท่ีตอบสนองต่อคุณภาพชีวติของชาวเมืองร้อยเอด็ อีกทั้งภายในเขตคูเมืองชั้นในยงัมีสถานท่ีส าคญัทาง
ศาสนา ซ่ึงถือไดว้า่มีบทบาทความส าคญัทางสังคมและเศรษฐกิจอีกดว้ย ซ่ึงสวนสาธารณะถือไดว้า่เป็นปอดท่ีดีส าหรับ
เ มือง  ผู ้วิจัย จึ ง เ ห็นความส าคัญตามศักยภาพท่ีแสดงออกของเ มือง  จึ งได้ เ ลือกร้อย เอ็ด เ ป็น พ้ืน ท่ี ศึกษา                                  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า โดยใชเ้ทคนิค
รวบรวมขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ (Delphi Techniques) ซ่ึงท าใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม 3 รอบ คือ 

รอบท่ี1 ใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิด (สั้นๆ กวา้ง) ขอ้เสนอแนะ 
รอบท่ี2 ผูว้ิจยัไดน้าขอ้ความท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามในรอบท่ี 1 ของผูเ้ช่ียวชาญน ามาจ าแนก และจดักลุ่ม

ขอ้มูล แลว้จดัท าเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าของ ไลเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงก าหนดค่าระดบัคะแนน
ช่วงความเห็นเป็น 5 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการใหเ้กิดในระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการใหเ้กิดในระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการใหเ้กิดในระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการใหเ้กิดในระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการใหเ้กิดในระดบันอ้ยท่ีสุด 
รอบท่ี 3 หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามรอบท่ี 2 จากผูเ้ช่ียวชาญคืน ผูว้ิจยัไดน้ าค าตอบแต่ละขอ้มาค านวณ ค่า

พิสยั แลว้สรุปผลรวมค่าคะแนนสูงสุด-ต ่าสุด 
ผูเ้ช่ียวชาญ คดัเลือกจากอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญสาขาดา้นการวางแผนภาคเมือง  2 ท่าน และ

สาขาดา้นสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 3 ท่าน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีแบบเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีกรรมการวิทยานิพนธ์ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ โดยการน าแนวคิดการสร้างความ
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เป็นสถานท่ีใหป้ระสบความส าเร็จเป็นแนวคิดขององคก์รพฒันาพ้ืนท่ีสาธารณะ(PPS) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเกิดในทศวรรษ 
1960 ท่ีโดยมีนักเขียน Jane Jacobs และ William H.Whyte ได้เสนอแนวคิดการออกแบบเมืองท่ีรองรับผูค้นเพื่อให้
สถานท่ีนั้น ๆ มีชีวิตชีวาข้ึนมา อีกทั้งเนน้ใหส้ายตาอยูบ่นทอ้งถนนโดยอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 องคป์ระกอบ และ 33 ปัจจยั (นามธรรม)                                                                                                       

 
 
ภาพที ่1 แสดงแนวคิด Street Life Project ซ่ึงมีแนวความคิด เป็นรูปวงกลมลอ้มรอบประกอบไปดว้ย ปัจจยั และ 
 ตวัช้ีวดั ของปัจจยั ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงเป็นแนวคิดขององคก์รพฒันาพ้ืนท่ีสาธารณะ Project for  
 Public Spaces (PPS)  
ทีม่า: Degoros (2014) 
 
จากรูปแนวคิด Street Life Project ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั และ33 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี                                                                                     
 1.  ปัจจยั SOCIABILITY (การใชส้ถานท่ีเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัผูค้น) ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั 8 ตวั ดงัน้ี                                                                                                                   
 1.1  DIVERSE / ความหลายหลายของช่วงวยั ท่ีมาใชส้ถานท่ี                                                                                                                                   
 1.2  STEWARDSHIP / การดูแล                                                                                    
 1.3  COOPERATIV / การรวมกลุ่มพบปะ                                                                                     
 1.4  NEIGHBORLY / ความเป็นมิตร                                                                                             
 1.5  PRIDE / รางวลัท่ีไดรั้บของสถานท่ี                                                                                         
 1.6  FRIENDLY / ผูม้าใชง้านรู้สึกปลอดภยั                                                                                        
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 1.7  INTERACTIVE / ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั                                                                                     
 1.8  WELCOMING  / บรรยากาศเช้ือเชิญใหน่้าเขา้มาใช ้                                                                                                                            
 2.ปัจจยั USES & ACTVITIES (กิจกรรมและการใชป้ระโยชน์สถานท่ี) ประกอบดว้ย  9  ตวั ดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                                   
 2.1  FUN  / กิจกรรม ความสนุกสนาน ร่ืนเริง                                                                                  
 2.2  ACTIVE / มีกิจกรรมท่ีจดัอยูส่ม ่าเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2.3  VITAL  / ความส าคญั                                                                                                     
 2.4  SPECIAL / เอกลกัษณ์ของสถานท่ี จดจ าไดง่้าย                                                             
 2.5  REAL / ความจริงของแท ้                                                                                                                                                                                                                            
 2.6  USEFUL/ ตอบสนองต่อการใชง้าน                                                                                                                           
 2.7  INDIGENOUS / คนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี                                                                                              
 2.8  CELEBRATORY / จดังานส าคญัต่างๆ                                                                                                                            
 2.9  SUSTAINABLE / การจดัการพ้ืนท่ีอยา่งถาวร                                                                    
 3.ปัจจยั ACCESS&LINKAGES (การเขา้ถึงและการเช่ือมต่อ)  ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั  7 ตวั ดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3.1  CONTINUITY  / ความเช่ือมโยงต่อพ้ืนท่ีอ่ืน                                                                                                      
 3.2  PROXIMITY  / สะดวกสบายในการเขา้ถึง                                                                                                        
 3.3  CONNECTED / การกระจุกตวั                                                                                               
 3.4  READABLE  / การจดจ าหมายรู้                                                                                                   
 3.5  WALKABLE  / การเดินเทา้                                                                                                                                         
 3.6  CONVEIENT / ความสะดวกสบาย                                                                                                     
 3.7  ACCESSIBLE  / สามารถเดินทางถึงไดง่้าย                                                                                                                                                                   
 4.ปัจจยัCOMFORT&IMAGE (ภาพลกัษณ์ ความสะดวกสบาย)   ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั  9 ตวั ดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  4.1  SAFE /  รู้สึกปลอดภยั                                                                                                          
  4.2  CLEAN /  ความสะอาด                                                                                                       
  4.3  GREEN  / ร่มเงาจากพนัธ์ุไม ้                                                                                              
  4.4  WALKABLE  / บรรยากาศน่าเดิน                                                                                             
  4.5  SITTABLE  / จิตวญิญาณของสถานท่ี                                                                                               
  4.6  HISTORIC /   มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์                                                                                   
  4.7  SPIRITUAL /  มีประวติัความเป็นมาในอดีต                                                                                                
  4.8  CHARMING  / เป็นท่ีน่าจดจ า                                                                                                               
  4.9  ATTRACTIVE  / น่านัง่ น่าใชง้าน 

(หมายเหตุ แปลโดยผูเ้ช่ียวชาญ) 
 
 
 
 
 

1123



HMP12-5 

  

Flowchart วธีิการศึกษา และการไดม้าของตวัช้ีวดัจาก (Delphi Techniques) 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการไดม้าของขอ้มูล จากผลรวมค่าคะแนนสูงสุดของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตแิละวเิคราะห์ข้อมูล  
ส่วนที ่1 สถิติท่ีใช ้มีดงัต่อไปน้ี         

  1. ยอดรวม (Total) คือ การน าขอ้มูลสถิติมารวมกนัเป็นผลรวมทั้งหมด เช่น จ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                

2. ค่าเฉล่ีย (arithmetic mean) ค่าเฉล่ียซ่ึงเกิดจากขอ้มูลของผลรวมทั้งหมดหารดว้ยจ านวนรายการขอ้มูล 
3. ค่าพิสยั (Range) คือ ค่าผลต่างของขอ้มูลตวัท่ีมีค่ามากท่ีสุด (Max) กบัตวัท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด (Min) ค่าพิสยั จดัเป็น

วธีิการวดัการกระจายของขอ้มูลท่ีหยาบท่ีสุด ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี ค่าพิสยั = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด 
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                  ส่วนที ่2 ให้นิยามความหมายโดยผู้เช่ียวชาญ 
                    ในแบบสอบถามชุดท่ี 1 โดยผูว้จิยัสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้วามหมายของหลกัการของ 
PLACE MAKING แบ่งเป็น 4 ปัจจยั พร้อมทั้งให้ผูเ้ช่ียวชาญใหค้่าน ้ าหนกั แต่ละตวัในแต่ละปัจจยัดา้น ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนใหค้วามเห็นโดยวธีิ (Delphi technique)  
                    ส่วนที ่3 น าผลจากการรวบรวมข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ (Delphi Technique) 
                   หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามชุดท่ี 2 จากผูเ้ช่ียวชาญคืน ผูว้ิจยัจะน าค าตอบในแบบสอบถามมาค านวณ ค่า
พิสัย และใส่ต าแหน่งของผูเ้ ช่ียวชาญแต่ละท่านลงไป น าผลท่ีได้มาสังเคราะห์โดย ระบบสารสนเทภูมิศาสตร์
(Geographic Information System )โดยใช้วิธีสังเคราะห์โดย Potential Surface Analysis (PSA) GIS Arc view : Raster 
Grid 100*100 เมตร ใน Layer เพ่ือให้ไดผ้ลเชิงพ้ืนท่ีโดยแผนท่ีท่ีสังเคราะห์ไดจ้ะทราบค่าคะแนนร่วมกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีค่า
คะแนนร่วมสูงสุด เป็น Composite Map 

 

 
 

ภาพที ่2  การน า Grid 100*100 เมตรโดยเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใชใ้นการสงัเคราะห์พ้ืนท่ีโดยเทคนิค  
Potential Surface Analysis (PSA) GIS Arc view: Raster Grid                                                                       

 
ส่วนที ่3 ท าการสังเคราะห์เพ่ือจะได้ทราบค่าคะแนนร่วมแต่ละพื้นที่ 
พ้ืนท่ีท่ีมีค่าคะแนนร่วมสูงสุด และน้อยท่ีสุดโดยก าหนดเป็นเลเยอร์ แต่ละเลเยอร์แทนค่าลงไปดว้ยสี แต่ละ

บลอ็กมีค่า 1 หน่วย การใชร้ะบบค่าน ้ าหนกั (Weighting System) การประเมินค่าเชิงพ้ืนท่ีโดยตวัผูว้จิยัท าการประเมินโดย
การเดินส ารวจและเช็คลิส โดยผูว้ิจัยได้สร้างเกณฑ์การให้ค่าคะแนนจากปัจจัยแต่ละเร่ือง อยู่ 4 ปัจจัย แต่ละปัจจยั
ประกอบไปดว้ย 33 ตวัช้ีวดั ดั้งต่อไปน้ี ก าหนดค่าระดบัคะแนน(Weighting System) เพ่ือวดัค่าความเป็นสถานท่ีลงใน
ช่องตารางกริด Grid 100*100 เมตร ใน Layer ผูว้ิจยัไดแ้บ่งช่วงความเห็นการประเมิน เป็น 5 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 
พ้ืนท่ีมีครบตามตวัช้ีจะไดค้ะแนนตามเกณฑ ์จากระดบัมากท่ีสุด – ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าระดบัคะแนนช่วงความเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง มีระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีในระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีในระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวจิยั 

การให้นิยาม โดยผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ได้อธิบายความหมายของหลกัปัจจัยท่ีมีผลกับพ้ืนท่ี หรือสถานท่ีไว ้
ดงัต่อไปน้ี ผูว้จิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจัยท่ี  1.  SOCIABILITY เ ก่ียวข้องกับสถานท่ีหรือ (NODE)  และจะต้องมีกิจกรรมทางสังคมเป็น
ส่วนประกอบ มีการท ากิจกรรมตั้งแต่สองคนข้ึนไปมีความส าคญัท่ีสุดอาทิ เช่นพบปะพูดคุย ออกกาลงักาย การแสดง 
การจดังานมหรสพ โดยเกิดกบัสถานท่ีสาธารณะหรือพ้ืนท่ีวา่งใดๆ 

ปัจจยัท่ี 2. USES & ACTIVITIES เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้าน กิจกรรม และประโยชน์การใชส้อยของพ้ืนท่ี ผูใ้ชท่ี้
เป็นเจา้ของพ้ืนท่ีหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายของช่วงวยัซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึงเพื่อท าใหส้ถานท่ีมีชีวติชีวาไม่เงียบเหงา  

ปัจจยัท่ี 3. ACCESS & LINKAGES เก่ียวขอ้งกบั การเขา้ถึงรวมทั้งการเช่ือมโยงเช่ือมต่อไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนภายในเมือง 
ชุมชน สงัคม ซ่ึงแสดงออกในทางกายภาพ อาทิ เสน้ทางถนนหรือแนวแกนต่างๆ รวมไปถึงบริการสาธารณะเป็นตน้  

ปัจจยัท่ี 4 COMFORT & IMAGE เก่ียวขอ้งกบั ภาพลกัษณ์ และความสะดวกสบายของการใชพ้ื้นท่ี รวมไปถึง
ไม่วา่จะเป็นเร่ือง มลพิษ ส่ิงแวดลอ้ม เอกลกัษณ์ การจดัการ ความสะอาด ความปลอดภยัซ่ึงภาพลกัษณ์ และความ
สะดวกสบายของการใชพ้ื้นท่ีเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้ม้าใชง้านรู้สึกประทบัใจ จดจ าได ้เป็นตน้  
 สรุปผลแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้ความเห็นค่าน า้หนักปัจจยั 
                แทนค่าผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านดว้ย A-E รวมค่าคะแนนแต่ละเร่ืองพร้อมค่าพิสยั (Range) สรุปผลพบวา่ 
ค่าปัจจัย เร่ืองท่ี 2. USES & ACTIVITIES และ ปัจจัยเร่ือง4 COMFORT & IMAGE มีค่าคะแนนรวมสูงท่ีสุดคือ 22 
เท่ากนั ผูว้จิยัจึงไดน้าเอาปัจจยั USES & ACTIVITIES และ COMFORT & IMAGE มาสร้างเกณฑก์ารวดัค่าเชิงพ้ืนท่ีโดย
ก าหนดตวัช้ีวดัละ 4 ช่วง (แต่ละตวัช้ีวดัมีค่าคะแนน 4 ช่วง) จากค่าน ้ าหนกัปัจจยั และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของปัจจยัท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญไดต้อบแบบสอบถามชุดท่ี 1 พบวา่ คะแนนรวมสูงท่ีสุดสองอนัดบั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัท่ี 2. USES & ACTIVITIES มีค่าคะแนนรวม เท่ากบั 22 คะแนน 
ปัจจยัท่ี 4 COMFORT&IMAGE มีค่าคะแนนรวม เท่ากบั 22 คะแนน 
ปัจจยัท่ี 1 COMFORT&IMAGE มีค่าคะแนนรวม เท่ากบั 20 คะแนน 
ปัจจยัท่ี 3 COMFORT&IMAGE มีค่าคะแนนรวม เท่ากบั 19 คะแนน 
ผลสรุปในบริบทของเมืองร้อยเอด็ 

               ผลสรุปรวมค่าคะแนน ท่ีออกมาพบวา่ พ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ สวนสาธารณะบึงพลาญชยัทั้งน้ีดว้ย
ท่ีตั้งของพ้ืนท่ีเป็นจุดแข็ง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองลอ้มรอบดว้ยชุมชนคา้ขายและพกัอาศยั มีศกัยภาพท่ีโดดเด่นจากสถานท่ี
อ่ืนๆ เช่น เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีกวา้งขวางมีธรรมชาติและความร่มร่ืนท่ีสวยงาม สามารถเล่นกีฬาออกก าลงักาย ป่ันจกั
ยาน รวมถึงเป็นศูนย์รวมทางความเช่ือความศรัทธา คือ เป็นท่ีตั้ งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซ่ึงภายในสถานท่ี มีองค์
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พระพุทธรูปขนาดใหญ่ภายในซ่ึงถือเป็นศูนยร่์วมจิตใจ ให้ผูท่ี้เขา้มาท าส่ิงไม่ดีไม่งามรู้สึก ย  าเกรง อีกทั้งมีสนามเด็กเล่น 
ลานกีฬากลางแจง้ จึงท าให้สถานท่ีไดเ้ปรียบกว่าสถานท่ีอ่ืนๆโดยรอบ ในส่วนสถานท่ี ท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด ในเร่ือง 
ความส าคญัทางดา้นประเพณีวฒันธรรม คือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของลานกิจกรรมของเทศบาล 
มีท่ีตั้งเวทีการแสดงกลางแจง้ มีถนนพลาญชยัเป็นถนนดา้นหน้าซ่ึงใชจ้ดังานส าคญัๆประจ าจงัหวดัเร่ือยมา  ส าหรับ
สถานท่ีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูใ้ชคิ้ดวา่มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากท่ีสุดคือ ตลาดสดทุ่งเจริญซ่ึง เป็น
จุดศูนยร์วมการจบัจ่ายใชส้อยของเมือง การใชง้านพ้ืนท่ีจะอยูใ่นช่วงเชา้มืดถึงช่วงตอนเยน็เลิกงาน ควรส่งเสริมควรเพ่ิม
ในเร่ืองความปลอดภยัปลอดภยัเป็นหลกั โดยเนน้ในเร่ืองของการเพ่ิมแสงสวา่งในจุดอบัต่างการสัญจรมีอิทธิพลต่อเมือง
อยา่งมากเป็นรูปแบบการใชง้านโดยตรงอาทิ ทางสญัจร ทางเดิน ทางจกัรยาน ซ่ึงเช่ือมไปยงัจุดต่างๆอยา่งเป็นระบบเมือง
ท่ีมีการจดัการและวางผงัดีจะไม่ประสบปัญหา การเดินทางและการสัญจร ในทางกลบักนัเมืองท่ีไม่มีแบบแผนการวาง
ระบบ ทางสัญจร ทางเดิน ทางจกัรยาน ตลอดทั้งอ่ืนๆจะท าให้เมืองขาดประสิทธิภาพ เกิดผลเสียตามมา ทั้งความไม่
ปลอดภยั สุขภาพจิต และมลภาวะ ฉะนั้นการเขา้ถึงพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงควรเนน้เร่ืองของ (ACCESS & 
LINKAGES) เขา้มาเป็นส่วนส าคญัตามองคป์ระกอบปัจจยัท่ีท าใหส้ถานท่ีประสบความส าเร็จซ่ึงตรงกบัหลกัการวธีิคิด

ของ  Place making (PPS)                                                                                         
              
ตารางที ่1 แสดงผลการใหค้่าน ้ าหนกัและปัจจยัของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ปัจจยั Expert TOTAL Range 
PLACE MAKES A B C D E   
1.SOCIABILITY 2 5 5 3 5 20 4 
2.USES & ACTIVITIES 4 3 5 5 5 22 4.4 
3.ACCESS & LINKAGES 5 3 4 3 4 19 3.8 
4.COMFORT&IMAGE 4 4 5 4 5 22 4.4 
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ภาพที ่3 แสดงค่าน ้ าหนกัสูงสุด-ต ่าสุดในการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเทียบกบั 33 ตวัช้ีวดั 
  
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
                    งานวิจัยน้ี มีความส าคัญกับททบาทการพัฒนาเมือง ในระดับพ้ืนท่ีโดยรัฐเป็นผู ้ข ับเคล่ือน 
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ผา่นการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ท่ีอยากใหมี้หรือภาพฝันใหพ้ื้นท่ีเป็นอยา่งไร
การประยุกต์ใช้แนวคิด การสร้างความเป็นสถานท่ีให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นแนวคิดขององค์กรพฒันาพ้ืนท่ี
สาธารณะ Project for Public Spaces ช่ือยอ่ (PPS) ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนในนิวยอร์ค ในต่างประเทศเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ของเมืองชาวเมืองจะเป็นผูก้  าหนดซ่ึงเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนสามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงก็คือ“การสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน” ต่างกนักบับา้นเราท่ีเป็นหนา้ท่ีของภาครัฐท่ีก าหนดลงมาเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละด าเนินการ
ตามแผนได ้เหมือนกบัในต่างประเทศ การน าแนวคิด Place making ท่ีมีการยอมรับทัว่ไปในต่างประเทศมาใชง้านวจิยัน้ี
ผูว้จิยัเพียงอยากน าเสนอเป็น กรณีศึกษา เพ่ือวดัค่าความเป็นสถานท่ีใหอ้อกมาเป็นเชิงรูปธรรมซ่ึงเป็นหวัใจหลกัเพื่อการ
สร้างการรับรู้ของชุมชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงขั้นตอนของ place making จะเน้นในกระบวนการ ขั้นตอนท่ี 6: การแปล
ความคิดสู่การท างานร่วมกบัคณะท างาน  และขั้นตอนท่ี 10: พฒันาแผนการออกแบบและการบริหารระยะยาว น ามาซ่ึง
ความยัง่ยืนในการจดัการในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าจะเอามาใชก้บัประเทศไทยอย่างจริงจงั กบั
สถานท่ีส าคญัภายในเมืองท่ีถูกปล่อยปละละเลย ซ่ึงสถานท่ีเหล่านั้นมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัไปโดยการเปิดโอกาสให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรับฟัง น าเสนอขอ้คิดเห็นในกระบวนการวางแผน เพื่อพฒันาอยากจะให้พ้ืนท่ีนั้นเป็น
อย่างไร ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีหรือคนในชุมชนจะร่วมกันก าหนดบทบาทแนวทางซ่ึงจะพฒันาสถานท่ีได้ตรงจุด และได้
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  
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