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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของประชาชนใน
การใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้
พืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคจากการ
ใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากร
ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยสถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอืสถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 
Independent Sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One way ANOVA) การทดสอบ
รายคู่ด้วยวธิี Least Significant Difference (LSD) สถติไิคสแควร์ (Chi-Square test) และสถติิ
วเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคล ดา้นอายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และ
รายได้มคีวามสมัพนัธ์กนักบัการใช้พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ความต้องการและความคาดหวงัในพื้นที่สาธารณะด้านทัว่ไป 
ดา้นการเขา้ถงึการเชื่อมต่อเขา้สู่พืน้ทีส่าธารณะ ดา้นการใชง้านและกจิกรรม ส่งผลต่อความพงึ
พอใจของผู้ที่เขา้มาใช้งานพื้นที่สาธารณะเชงิธุรกิจ และพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะเชงิ
ธุรกจิ ด้านช่วงเวลาที่มาใชง้านพื้นที่สาธารณะ ส่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการใชพ้ื้นที่
สาธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน ในรายด้านส่งผลต่อความพงึพอใจในด้านการใช้งานและจดั
กจิกรรม และดา้นการเป็นพืน้ทีท่างสงัคม 
 
ค าส าคญั : การใชพ้ืน้ที,่ พืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ, พืน้ทีส่าธารณะ, สวนสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 
 The aims of this research were to study the needs and behavior of people in using 
Commercial Public Space in Bangkok and study the problems and obstacles in the use 
of Commercial Public Space in Bangkok to find solutions to problems and obstacles in 
using Commercial Public Space in Bangkok. The samples of this research were 



Population living in Bangkok; 400 respondents. Data collecting from questionnaires. The 
statistics used in the data analysis were descriptive statistics comprising frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The inferential statistics is to be used for 
hypothesis testing. Comprising of Independent Samples T-test, One Way ANOVA, Least 
Significant Difference (LSD) method in case of the result shows a significant difference, 
Chi-Square test and Multiple Regressions.  
 The results of the research found that the demographic factors including Status, 
occupation, education level and income are significantly correlation with the use of 
Commercial Public Space in Bangkok at the 0.05 level the needs and expectations of the 
Commercial Public Space in general Accessibility: Connecting to public areas Applications 
and activities affects the satisfaction of people who use Commercial Public Space. 
Behavior of using Commercial Public Space in terms of time period using Commercial 
Public Space affects the overall satisfaction of people using Commercial Public Space. 
And in each aspect affecting satisfaction in the use and activities and the aspect of being 
a social space.  
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 พืน้ทีส่าธารณะ (Public Space) คอืพืน้ทีท่ีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดโ้ดย
ไม่ต้องค านึงสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ เป็นพื้นที่ที่สามารถใชเ้ป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจ
รวมกลุ่มกนัทางเศรษฐกจิ หรอืมาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีท่ีส่่งเสรมิ
ใหเ้กดิการมปีฏสิมัพนัธข์องคนในเมอืง พืน้ทีส่าธารณะนัน้เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของเมอืงที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิคุณภาพชวีติและรองรบัความตอ้งการทีห่ลากหลาย (ยศพล บุญสม , 2563) โดย
ส่วนมากพื้นที่สาธารณะมกัจะถูกจดัสรรโดยรฐับาลหรือองค์กรเพื่อสงัคม ยกตัวอย่างพื้นที่
สาธารณะที่เป็นที่รู้จกักนัในกรุงเทพ เช่น สวนหลวง ร.9 สวนวชริเบญจทศั สวนลุมพนิี สวน
จตุจกัร สวนเบญจกิติ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่มคี่าใช้จ่าย จากนี้ยงัมพีื้นที่สาธารณะที่ถูกบรหิารจดัการโดยภาคเอกชน
(Private Own Public Space หรอื POPS) มเีอกชนเป็นเจ้าของและบรหิารจดัการโดยเอกชน
เพือ่การใชป้ระโยชน์ร่วมกบัสาธารณะ โดยมกีฎหมายควบคุมว่าพืน้ทีน่ี้จ าเป็นจะตอ้งเปิดใหเ้ป็น
พื้นที่สาธารณะโดยอยู่ภายใต้ข้อก าหนดการจดัผงัเมือง (Zoning Ordinance) หรือกฎหมาย
ควบคุมการใช้ที่ดินต่างๆ กฎหมายนี้ เกิดขึ้นครัง้แรกเมื่ อปี ค.ศ.1961 ที่เมืองนิวยอร์ก 



สหรฐัอเมริกา เมื่อเมืองนิวยอร์กเริ่มใช้กลไกวางผงัเมอืงแบบมีแรงจูงใจ ( Incentive Zoning 
Mechanism) ท าใหเ้กดิพืน้ทีส่าธารณะมากขึน้ถงึ 503 แห่งในเมอืงแมนฮตัตนัโดยใชร้ะยะเวลา
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1961 - ค.ศ.2000 แต่ในประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายที่เขา้มาควบคุมหรอืจดัการ
เรือ่งผงัเมอืงนี้ (โตมร ศุขปรชีา, 2562) 
 การใชพ้ื้นที่สาธารณะในปัจจุบนันัน้มคีวามหลากหลายมากขึน้ เนื่องจากการขยายตวั
ของชุมชนเมอืงในกรุงเทพมหานคร ท าใหพ้ืน้ทีส่าธารณะทีถู่กจดัสรรโดยรฐับาลนัน้ไม่เพยีงพอ
พืน้ทีส่าธารณะของเอกชนไม่มกีฎหมายมาควบคุมอยา่งชดัเจน ท าใหม้กีลุ่มคนทีม่องเหน็โอกาส
เหน็ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมตีัง้แต่อยากสรา้งความเป็นชุมชนทีด่ขี ึน้ใหก้บัย่านๆนัน้ หรอืแมแ้ต่ ใช้
เป็นกลยทุธท์ีด่งึดดูลกูคา้เขา้ไปยงัศนูยก์ารคา้ต่างๆ โดยเปิดพืน้ทีใ่หผู้ค้นเขา้ไปใชง้านไดเ้หมอืน
เป็นพืน้ทีส่าธารณะ แมแ้ต่หา้งสมยัใหม่เองกพ็ยายามจะผนวกพืน้ทีเ่หล่านี้เขา้มาเป็นส่วนหนึ่ง
เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ICONSIAM ที่มทีางเดนิกวา้งยาวตลอดรมิแม่น ้าเจ้าพระยา รวมถงึกลุ่ม
ผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีอสิระหลายแห่งได้มกีารรวมตวักนัสรา้งพื้นที่สาธารณะขึน้มา โดยมี
การร่วมกลุ่มกันระหว่างร้านค้า 2-3 แห่งขึ้นไป ตัง้รวมอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันมีพื้นที่
ส่วนกลางทีเ่ปิดใหค้นมาใชง้านได ้พืน้ทีส่าธารณะนี้เป็นของเอกชนแต่ไม่มกีฎหมายผงัเมอืงมา
รองรบั เจ้าของพื้นทีจ่ะเอาพื้นที่คนืได้ทุกเวลา จะใหเ้ช่าพื้นที ่หรอืจะขายพื้นที่ไปเลยกไ็ดไ้ม่มี
ความผิด ท าให้ต่างชาติมกีารให้ค านิยามพื้นที่นี้ว่า Pseudo-Public Space (PPS) หรือพื้นที่
สาธารณะเทยีม ซึ่งหมายถงึ พื้นที่ที่สามารถเขา้ไปใช้งานได้ประหนึ่งพื้นที่สาธารณะแต่มกีาร
ก าหนดกฎเกณฑ์ บางพื้นที่อาจจะมคี่าใช้จ่าย และไม่ได้เป็นพื้นที่ส าหรบัทุกคนอย่างแท้จรงิ
(โตมร ศุขปรชีา, 2562) หรอืในทีน่ี้ผูว้จิยัขอเรยีกพืน้ทีส่าธารณะนี้ดว้ยค าว่า พืน้ทีส่าธารณะเชงิ
ธุรกจิ 
 สถาบนัสื่อเดก็และเยาวชน (สสย.) ไดท้ าแบบส ารวจมุมมองความคดิเหน็ของเยาวชน
จ านวน 463 คนจากทัว่ภูมภิาคของประเทศ พบว่าเยาวชนไทยมคีวามตอ้งการทีจ่ะใชพ้ืน้ทีเ่พือ่
ท ากจิกรรมบางอย่างเป็นหมู่คณะตามช่วงเวลาทีส่อดคลอ้งกบัชวีติของตน โดยพืน้ทีส่าธารณะ
ต้องสะอาด มสีิง่อ านวยความสะดวก และปลอดภยั แม้ว่าจะมคี่าใช้จ่ายในการใช้งานก็ตาม
(โครงการริทัศน์ มองเมืองมุมใหม่ , 2564) การวิจัยฉบับนี้จึงท าการศึกษาความต้องการ
พฤตกิรรม ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของพืน้ทีส่าธารณะ
เชงิธุรกจิ เพื่อเป็นแนวทางใหอ้งคก์รของรฐัและเอกชนน าไปใชป้รบัปรุงแก้ไขพืน้ทีส่าธารณะที่
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในการใช้พื้นที่สาธารณะเชิงธุรกิจเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิเขตกรุงเทพมหานคร 



 3. เพื่ อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้พื้นที่สาธารณะเชิงธุ รกิจ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.4 เพื่อศกึษาแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมผีลต่อการความต้องการ ความคาดหวงั และ พฤติกรรมการใช้
พืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน 
 2. ความตอ้งการและความคาดหวงัในพืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิมผีลต่อความพงึพอใจใน
การใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน 
 3. พฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะเชิงธุรกิจมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้พื้นที่
สาธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้  เ ป็นการศึกษาเรื่ อง  การใช้พื้นที่สาธารณะเชิงธุ รกิจ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
 1. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
 การศกึษานี้มขีอบเขตการศกึษาด้านพื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิในเขตกรุงเทพมหานคร
เทา่นัน้ 
 2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
 การศกึษานี้มขีอบเขตการศกึษาดา้นเนื้อหาเกีย่วกบัความตอ้งการ ความคาดหวงั ความ
พงึพอใจ พฤตกิรรม ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของพืน้ที่
สาธารณะเชงิธุรกจิทีม่อียูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตดา้นประชากร 
 การวจิยันี้ท าการศกึษาจากประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การวจิยัในครัง้นี้ ไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถาม ตัง้แต่ มถิุนายน 2565 ถงึ 
กรกฎาคม 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความต้องการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเป็นของ
นักจติวทิยามานุษยนิยม อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) โดยไดม้กีารแบ่งล าดบัชัน้ของ
ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขัน้ โดยเรยีงจากความต้องการพืน้ฐานต ่าทีสุ่ด 



ไปยงัความตอ้งการขัน้สงูสุด คอื 1.ความตอ้งการดา้นร่างกาย 2.ความต้องการดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั 3.ความตอ้งการดา้นความรกัและความเป็นเจา้ของ 4.ความตอ้งการความมเีกยีรตแิละ
ศกัดิศ์ร ีและ 5.ความต้องการพฒันาตวัเองไปสู่จุดสูงสุดของชวีติ โดยมาสโลวเ์ชื่อว่าต้องบรรลุ
ระดบัทีต่ ่ากวา่ก่อนทีจ่ะสามารถบรรลุเป้าหมายทางสงัคมทีส่งูขึน้ในขัน้ถดัไป (Maslow, 1964) 
 แนวคดิความพงึพอใจของผูเ้ขา้มาใชง้านพืน้ที่ เป็นความรูส้กึของคนทีเ่ขา้มาใชง้านพืน้
ทีว่่าพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ซึง่เป็นผลลพัธท์ีเ่กดิจากมกีารเปรยีบเทยีบกนัระหว่างการรบัรูใ้น
พืน้ทีก่บัความคาดหวงัของผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ทีถ่า้การรบัรูใ้นพืน้ทีต่ ่ากวา่ความคาดหวงัของผูท้ี่
เขา้มาใชง้านกจ็ะไม่เป็นทีน่่าพงึพอใจ กลบักนัถ้าการรบัรูใ้นพืน้ทีสู่งกว่าความคาดหวงัของผูท้ี่
เขา้มาใชง้านกจ็ะเป็นทีน่่าพงึพอใจอย่างมาก (Kotler, 2003) 
 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค คือการศึกษาว่ากลุ่มผู้บริโภคนัน้มีการเลือกซื้อ
เลอืกใชส้นิคา้และบรกิาร ตามความคดิและประสบการณ์ แลว้น าขอ้มูลทีไ่ด้เหล่านี้มาพจิารณา
ปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค (Kotler & Keller, 2012) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Shiffman & Wisenblit (1996) ที่
มองว่า การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอืการสงัเกตกลุ่มผูบ้รโิภค ว่ากลุ่มผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้ชนิด
ใด และดว้ยเหตุผลอะไร ประกอบกบั ซือ้ทีไ่หน ซือ้เมือ่ไร ซือ้บ่อยแค่ไหน และมกีารประเมนิหลงั
การซือ้ยงัไง รวมถงึการพจิารณาเพือ่ทีจ่ะซือ้ซ ้าหรอืไม่อกีดว้ย 
 ปัจจยัและหลกัการทีท่ าใหพ้ืน้สาธารณะประสบความส าเรจ็ ม ี4 หลกัการ คอื 
 1. การเขา้ถงึและการเชื่อมต่อเขา้สู่พืน้ทีส่าธารณะ (Access and linkages) การเขา้ถงึ
พืน้ทีค่วรเขา้ถงึไดง้่าย องคป์ระกอบทางกายภาพของพืน้ทีไ่ม่ปิดบงัทศันวสิยัในการเขา้ใชพ้ืน้ที ่
สามารถมองเหน็ทางเขา้พืน้ทีไ่ดอ้ย่างชดัเจน เช่น มกีารจดัท าทางเดนิเทา้หน้าทางเขา้ทีม่ขีนาด
กวา้งขวา้ง ค านึงถงึการใชง้านระหวา่งคนเดนิเทา้กบัการใชง้านอื่นๆ มคีวามต่อเนื่องกนัระหวา่ง
ลานและการใชง้านของคนเดนิเทา้ทีเ่ขา้มาใชง้าน 
 2. ความรู้สึกสบายและภาพลกัษณ์ของพื้นที่สาธารณะ (Comfort and image) พื้นที่
จะต้องมีความสะอาดและความปลอดภัยควบคู่กันไป มีการจดัการที่เป็นแบบแผนมีระบบ
ระเบยีบ พื้นที่มกีารจดัเตรยีมความพรอ้มของการใชง้าน มกีารจดัเตรยีมสิง่ของต่างๆ ที่ท าให้
พืน้ทีม่คีวามน่าสนใจ น่าเขา้ไปใชง้าน เชน่ ทีน่ัง่พกัคอย ถงัขยะ สิง่ของประดบัตกแต่งเพือ่ความ
สวยงาม รา้นคา้ รา้นอาหาร ในดา้นความปลอดภยั ควรมกีารจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดูแลรกัษา
ทรพัยส์นิและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ใชพ้ืน้ที ่มกีารบ ารุงรกัษาพืน้ทีใ่หน่้าใชอ้ยู่เสมอ มีการท า
ความสะอาดและดแูลเรือ่งของสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
 3. การใช้งานและการจดักิจกรรมของพื้นที่สาธารณะ (Uses and activities) พื้นที่มี
ความสะดวกต่อการท ากจิกรรมต่างๆ มสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม สามารถใชง้าน
ได้จรงิ มกีารจดัเตรยีมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรบักิจกรรมที่หลากหลาย มกีารสร้างจุด
รวมตวั เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านไดใ้ชพ้ืน้ทีน่ี้มาท ากจิกรรมรวมกนั หรอืพบปะพดูคุยกนั มกีารพฒันาและ



ปรบัปรุงพืน้ทีใ่หเ้กดิความมชีวีติชวีา มกีารพฒันากลยุทธต์่างๆร่วมกนั ระหว่างเจา้ของพืน้ทีก่ ับ
รา้นคา้ รา้นอาหารทีอ่ยูร่อบๆพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิกจิกรรมของผูท้ีเ่ขา้มาใชง้านพืน้ที่ 
 4. การเป็นพืน้ทีท่างสงัคมของพืน้ทีส่าธารณะ (Sociability) พืน้ทีม่คีวามสามารถในการ
ที่จะเป็นพื้นที่ของสงัคม เป็นสถานที่ที่ผู้มาใช้งานมีความรู้สกึสบายใจที่จะเริ่มต้นพูดคุยบท
สนทนากบัคนอื่นๆ อาจจะมอีงคป์ระกอบทีเ่หมาะแก่การรวมตวักนั เช่น ทีน่ัง่พกัคอยทีร่องรบั
คนเป็นกลุ่มหรอืเกา้อีท้ีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ธรีนาฎ จริะชยัพนัธุ์ (2562) ได้ศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาพื้นที่สาธารณะภายใน
อาคารศูนย์การค้าให้ตอบรบักบัพฤติกรรมของผู้ใช้งาน : กรณีศกึษา ศูนย์การค้าระดบัเมกะ
มอลล์ เขตกรุงเทพมหานครชัน้ใน มวีตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาลกัษณะทางกายภาพพื้นที่
สาธารณะภายในศูนยก์ารคา้ พฤตกิรรมและความตอ้งการภายในอาคารศูนยก์ารคา้ และเสนอ
แนวทางในการพฒันาพื้นที่สาธารณะภายในศูนย์การค้า ผลการศกึษาพบว่า ศูนย์การค้าที่มี
ขนาดใหญ่หรอืมพีื้นที่อาคารเยอะมกัจะมจี านวนพืน้ทีส่าธารณะมากขึน้ตามไปด้วย และแต่ละ
ศูนยก์ารคา้กจ็ะมจีุดเด่น จุดดงึดดูของพืน้ทีส่าธารณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป จากงานวจิยัพบว่าผู้
เขา้ใชง้านศูนยก์ารคา้ส่วนใหญ่พบปัญหาจ านวนทีน่ัง่ไม่เพยีงพอ หรอืแมแ้ต่พืน้ทีส่าธารณะใน
ศูนย์การค้าน้อยเกินไป รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะที่ไม่เอื้ออ านวย ไม่สะดวกต่อการใช้งาน
ผูใ้ชง้านตอ้งการพืน้ทีส่าธารณะส าหรบันัง่พกัผอ่น พืน้ทีส่ าหรบัท างาน อ่านหนงัสอื และตอ้งเป็น
พืน้ทีท่ีร่องรบัผูค้นไดทุ้กเพศ ทุกวยั รวมถงึพืน้ทีส่ าหรบันัง่รบัประทานอาหาร เครื่องดื่มไดอ้ย่าง
สะดวก เป็นสดัเป็นสว่น หากมกีารพฒันาพืน้ทีส่าธารณะเหล่านี้ไดผู้ใ้ชง้านส่วนใหญ่คาดหวงัใน
การเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆในพืน้ที ่โดยเฉพาะปลัก๊ไฟ เพื่อชารจ์โทรศัพทม์อืถอื รวม
ไปถงึต้องการเพิม่พื้นที่สเีขยีว การจดัใหม้ทีี่นัง่แบบไม่ถาวร สามารถโยกยา้ยได้ตามกจิกรรม
หรอืโอกาสต่างๆ 
 Noman Sahito, et al. (2020) ได้ศกึษาเรื่อง examining the Quasi-Public Spaces in 
Commercial Complexes การตรวจสอบพืน้ทีก่ึง่สาธารณะในอาคารพาณิชย ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีก่ึ่งสาธารณะในอาคารพาณิชย ์และลกัษณะทางกายภาพ
เหล่านี้ส่งเสรมิกนัอย่างไรในพื้นที่กึ่งสาธารณะร่วมสมยัในอาคารพาณิชย์ผลการศกึษาพบว่า 
อาคารพาณิชยท์ีม่พีืน้ทีก่ึง่สาธารณะร่วมสมยั มกีารดูแลสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างดี และมคีวาม
ปลอดภยั มกีจิกรรมทีเ่กดิขึน้อย่างอสิระและเป็นประชาธปิไตย ส่งเสรมิการขดัเกลาทางสงัคม
และเป็นการเพิม่การบรโิภคใหแ้ก่อาคารพาณิชยเ์หล่านี้ 
 Ar. Nirali K Gilbile (2021) ได้ศึกษาเรื่อง Community Spaces: Understanding the 
Importance of Community Spaces in Urban Areas พืน้ทีชุ่มชน: เขา้ใจความส าคญัของพืน้ที่
ชุมชนในเขตเมอืง มวีตัถุประสงค์เพื่อ ส ารวจความส าคญัของพื้นที่ชุมชนตามพฤตกิรรมของ
มนุษย์ ผลการศกึษาพบว่า พืน้ทีชุ่มชนครอบคลุมพืน้ทีห่ลากหลาย ในปัจจุบนั พืน้ทีเ่หล่านี้ ถูก



มองว่าเป็นแหล่งขอ้มลูส าหรบัการพฒันาและปรบัปรุงเมอืง นอกจากนี้ดว้ยประชากรในเขตเมอืง
ทีเ่พิม่มากขึน้ ความส าคญัและคุณภาพของพืน้ทีชุ่มชนกล็ดลง ขาดความมชีวีติชวีา สิง่อ านวย
ความสะดวก บรรยากาศ และการบ ารุงรกัษา เนื่องจากพืน้ทีเ่หล่านี้ไม่ค่อยน่าดงึดูดใจและเสยี
ความส าคญัไป ทัง้ๆ ทีพ่ืน้ทีเ่หล่านี้เป็นพืน้ฐานของเขตเมอืงทีร่วมกจิกรรมทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็น
ทางการเขา้ไวด้ว้ยกนั จงึควรออกแบบและปรบัปรุงพืน้ทีชุ่มชนโดยค านึงถงึหลกัการเหล่านี้ 
  

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้จิยัเลอืกใชป้ระชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยศกึษาทัง้ประชากรทีไ่ม่เคยไปพืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิมาก่อนและประชากรทีเ่คยไปใชง้าน
พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิมาก่อนแล้ว และมขีนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณโดยใชสู้ตร
ของ Yamane ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยมกีระบวนการสรา้งเครื่องมอืการวจิยั 
ดงันี้ 
 1. ศกึษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั  
 2. ร่างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกต้อง
และขอค าแนะน าเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหถู้กตอ้งเหมาะสม  
 3. น าแบบสอบถามทีร่่างขึน้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา จ านวน 3 ท่าน 
โดยเลอืกเฉพาะขอ้ค าถามที่ค่าดชันีความสอดคล้องแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค์ ( Index of item 
objective congruence: IOC) มากกวา่ 0.05 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และประสบการณ์ในการเขา้ใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ 
 สว่นที ่2 ความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ 
 สว่นที ่3 พฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ 
 สว่นที ่4 ความพงึพอใจในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ 
 4. ทดสอบค่าความเชือ่มัน่และคา่ความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมัน่จากกลุ่มตวัอย่างทดสอบแล้วไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่
ก าหนดไว ้จ านวน 400 คน 
 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS โดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ ทีม่ผีลต่อความตอ้งการ
และความคาดหวงัใช้พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกิจ ด้วยสถิติ t-test การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(One way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธี  LSD (Least Significant Difference) 



วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี 
ระดบั การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ ดว้ยสถติไิคส
แควร ์(Chi-Square test) วเิคราะหค์วามตอ้งการและความคาดหวงัใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิที่
มีผลต่อความพงึพอใจในการใช้พื้นที่สาธารณะ ด้วยสถิติวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิทีม่ผีลต่อความพงึพอใจใน
การใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ โดยแปลงพฤตกิรรมใหเ้ป็นตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) ก่อนจะใชส้ถติิ
วเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 
  

ผลการวิจยั 
 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 มีอายุ
ระหว่าง 21–30 ปี จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 สถานภาพ โสด จ านวน 275 คน คดิ
เป็นร้อยละ 68.8 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีรายได้เฉลี่ย 
55,001 ขึ้นไป จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 21.0 และเคยไปใช้งานพื้นที่สาธารณะ จ านวน 
306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.5 ตามล าดบั 
 2. ระดบัความตอ้งการและความคาดหวงัใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิของคนทีเ่คยไปสว่น
ใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สุด กลุ่มตวัอย่างที่เคยไปมคีวามต้องการและความคาดหวงัในด้านการ
เขา้ถงึและการเชื่อมต่อมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นความรูส้กึสบายและภาพลกัษณ์ ดา้นการใช้
งานและกจิกรรม ดา้นการเป็นพืน้ทีท่างสงัคม และดา้นทัว่ไป ตามล าดบั  
 3. พฤตกิรรมการใช้พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่เคยไปพื้นที่
สาธารณะ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มจีุดประสงคเ์พือ่มานัง่เล่นพกัผ่อน โดยเขา้มาใชบ้รกิาร
ในพืน้ทีช่่วงเวลาแลว้แต่สะดวก เฉลีย่แลว้ 1-2 ครัง้ต่อเดอืน โดยใชเ้วลาอยู่ในพืน้ที่ 1-2 ชัว่โมง 
เดนิทางมาดว้ยรถยนตส์ว่นตวั และเสยีคา่ใชจ้่าย 200-500 บาทต่อครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร 
 4. ระดบัความพึงพอใจในการใช้พื้นที่สาธารณะเชิงธุรกิจของคนที่เคยไปส่วนใหญ่              
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทีเ่คยไปมคีวามพงึพอใจในการใชพ้ืน้ที่
สาธารณะในดา้นการเป็นพืน้ทีท่างสงัคมมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นการเขา้ถงึและการเชื่อมต่อ 
ดา้นความรูส้กึสบายและภาพลกัษณ์ ดา้นการใชง้านและกจิกรรม และดา้นทัว่ไป ตามล าดบั 
 5. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศกึษา รายได้เฉลี่ย มผีลต่อการความคาดหวงั ความต้องการ และพฤตกิรรมการใชพ้ื้นที่
สาธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีเ่คยไปพืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิมาก่อนมี
ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศที่แตกต่างกนั มีความต้องการและความคาดหวงัในการใช้พื้นที่
สาธารณะเชงิธุรกจิ ด้านการใชง้านและการจดักจิกรรม แตกต่างกนั ดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มี



ความต้องการและความคาดหวงัในการใช้พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกิจ ด้านความรู้สกึสบายและ
ภาพลกัษณ์ของพืน้ทีส่าธารณะ และดา้นการเป็นพืน้ทีท่างสงัคม แตกต่างกนั ระดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มคีวามตอ้งการและความคาดหวงัในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ ดา้นการเขา้ถงึ
และเชื่อมต่อเขา้สู่พืน้ทีส่าธารณะแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยไปพืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ
มาก่อนมปัีจจยัสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตอ้งการและความคาดหวงั
ในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ ดา้นการเขา้ถงึและเชือ่มต่อเขา้สูพ่ืน้ทีส่าธารณะ กลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้หมดมปัีจจยัส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกนั มคีวามต้องการและความคาดหวงั ในการใช้
พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิ ด้านการเขา้ถงึและเชื่อมต่อเขา้สู่พื้นที่สาธารณะด้านความรูส้กึสบาย
และภาพลกัษณ์ของพื้นที่สาธารณะ และด้านการใชง้านและการจดักจิกรรม แตกต่างกนั ด้าน
อายุที่แตกต่างกนั มคีวามต้องการและความคาดหวงัในการใช้พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกิจ ด้าน
ทัว่ไปแตกต่างกนั ด้านอาชพีที่แตกต่างกนั มคีวามต้องการและความคาดหวงัในการใช้พื้นที่
สาธารณะเชิงธุรกิจ ด้านทัว่ไป และด้านการเป็นพื้นที่ทางสังคม แตกต่างกัน ด้านระดับ
การศกึษาที่แตกต่างกนั มคีวามต้องการและความคาดหวงัในการใช้พื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิ 
ด้านการเขา้ถงึและเชื่อมต่อเขา้สู่พื้นที่สาธารณะแตกต่างกนั และด้านรายได้ที่แตกต่างกนั มี
ความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ ดา้นทัว่ไป แตกต่างกนั 
 6. ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการมาใชบ้รกิารพื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิ 
จากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยเทคนิคแบบ ENTER พบว่า มตีวัแปรที่มอีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารพืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิโดยรวม จ านวน 3 ตวัแปรเรยีงตาม
ระดบัอิทธพิลได้แก่ ด้านทัว่ไป ด้านการใช้งานและการจดักิจกรรม ด้านการเขา้ถึง  และการ
เชือ่มต่อเขา้สูพ่ืน้ทีส่าธารณะ ตามล าดบั 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ ดา้นความพงึพอใจในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิ ภาพรวม 
ตวัแปร (ความพึงพอใจในการใช้พืน้ท่ี

สาธารณะเชิงธรุกิจ) 
B 

St. 
Error 

Beta t Sig. 

ดา้นทัว่ไป .306 .044 .365 7.008** .000 
ดา้นการเขา้ถงึและการเชือ่มต่อ .193 .088 .152 2.194** .029 
ดา้นความรูส้กึสบายและภาพลกัษณ์ -.128 .109 -.092 -1.176 .240 
ดา้นการใชง้านและการจดักจิกรรม .313 .089 .278 3.536** .000 
ดา้นการเป็นพืน้ทีท่างสงัคม -.030 .054 -.037 -.562 .575 

ค่าคงท่ี 1.371 .357  3.841** .000 
Multiple R = .500 R Square =.250 Adjusted R Square = .238 Std. Error = .6078531 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 *** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  
 7. ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการมาใชบ้รกิารพื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิ 
จากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยเทคนิคแบบ ENTER พบว่า ช่วงเวลาในการใช้งาน
พืน้ทีส่าธารณะ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กบัความพงึพอใจในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิ



ธุรกจิ เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ไม่มชี่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมผีลสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 เลย 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ ดา้นชว่งเวลาในการใชง้านพืน้ทีส่าธารณะ 
ตวัแปร (ความพึงพอใจในการใช้พืน้ท่ี

สาธารณะเชิงธรุกิจ) 
B 

St. 
Error 

Beta t Sig. 

ชว่งกลางวนั 11.00-13.00 -.112 .249 -.044 -.450 .653 
ชว่งบ่าย 13.00-17.00 -.117 .222 -.072 -.526 .599 
ชว่งเยน็ 17.00-20.00 -.149 .220 -.096 -.676 .500 
แลว้แต่สะดวก -.402 .217 -1.852 -1.852 .065 
(กลุ่มอา้งองิ: ช่วงเชา้ 06.00-11.00)      

ค่าคงท่ี 4.192 .207  20.234** .000 
Multiple R = .197 R Square =.039 Adjusted R Square = .026 Std. Error = .6870971 Sig of F = .018 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 *** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

อภิปรายผล 
 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่เคยไปพื้นที่สาธารณะเชิงธุรกิจมาก่อนมีปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการมาใช้พื้นที่สาธารณะ คือ อายุมีความสมัพนัธ์กนักบัวิธีการ
เดินทางมายงัพื้นที่สาธารณะ สถานภาพมีความสมัพนัธ์กนักบัช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่
สาธารณะและวธิกีารเดนิทางมายงัพืน้ที่สาธารณะ อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กนักบัวธิกีารเดนิทาง
มายังพื้นที่สาธารณะ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กันกับช่วงเวลาในการใช้ง านพื้นที่
สาธารณะและวธิีการเดินทางมายงัพื้นที่สาธารณะ และรายได้มีความสมัพนัธ์กนักบัวธิีการ
เดนิทางมายงัพืน้ทีส่าธารณะ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนกร จุดาศร ี(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง 
แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ พบว่า พื้นที่
สาธารณะทีต่อบรบักบัพฤตกิรรมของคนรุ่นใหม่จะต้องนึกถงึเรื่องเวลาเป็นหลกั พืน้ทีจ่ะต้องมี
การเขา้ถงึที่ง่ายสะดวกและรวดเรว็ อกีทัง้ยงัต้องมกีารเชื่อมโยงกบัลกัษณะการใช้ที่ดนิ หรอื
กิจกรรมการใช้พื้นที่ๆ หลากหลาย เพื่อให้พื้นที่มคีวามสดใส อีกทัง้ยงัต้องเชื่อมต่อกบัระบบ
คมนาคมไดห้ลากหลายรปูแบบ ไมค่วรจ ากดัการเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดจ้ากทางเดยีว 
 2. จากผลการศกึษา ความตอ้งการและความคาดหวงัในพืน้ทีส่าธารณะเชงิธรุกจิมผีลตอ่
ความพงึพอใจในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน พบว่า ความต้องการและความ
คาดหวงัในพืน้ทีส่าธารณะดา้นทัว่ไป ดา้นการเขา้ถงึการเชื่อมต่อเขา้สู่พืน้ทีส่าธารณะ ดา้นการ
ใช้งานและกจิกรรม ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ที่เขา้มาใช้งานพื้นที่สาธารณะเชงิธุรกจิ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีนาฎ จริะชยัพนัธุ์ (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาพืน้ที่
สาธารณะภายในอาคารศนูยก์ารคา้ใหต้อบรบักบัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน: กรณีศกึษาศนูยก์ารคา้
ระดบัเมกะมอลล์ เขตกรุงเทพมหานครชัน้ใน พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่คาดหวงัในการเพิม่สิง่



อ านวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ โดยเฉพาะปลัก๊ไฟ เพื่อชาร์จโทรศพัท์มือถือ รวมไปถึง
ต้องการเพิม่พื้นที่สเีขยีว การจดัให้มทีี่นัง่แบบไม่ถาวร สามารถโยกย้ายได้ตามกิจกรรมหรอื
โอกาสต่างๆตามสะดวก 
 3. จากผลการศกึษา พฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิมผีลต่อความพงึพอใจใน
การใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน พบว่า ช่วงเวลาทีม่าใชง้านพืน้ทีส่าธารณะ ส่งผล
ต่อความพงึพอใจโดยรวมในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิของประชาชน และในรายดา้นส่งผล
ต่อความพึงพอใจในด้านการใช้การและจัดกิจกรรม และด้านการเป็นพื้นที่ทางสังคม ซึ่ ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนกร จุดาศร ี(2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบพื้นที่
สาธารณะทีต่อบรบักบัพฤตกิรรมของคนรุ่นใหม่ พบว่า พืน้ทีส่าธารณะทีต่อบรบักบัพฤตกิรรม
ของคนรุ่นใหม่จะตอ้งนึกถงึเรือ่งเวลาเป็นหลกั ค านึงถงึความเรง่รบีในชวีติประจ าวนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยเลอืกใชก้าร
วจิยัเชงิส ารวจ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถาม เพือ่ศกึษาการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ
เชงิธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มกีารศกึษาแบบเจาะลกึ ดงันัน้เพื่อให้การศกึษาครัง้
ถัดไปมีความชัดเจนและได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ควรเพิ่มวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่
สาธารณะเชงิธุรกจิใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการ
พฒันาปรบัปรุงพืน้ทีส่าธารณะเชงิธุรกจิไดใ้นอนาคต 
 2. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มตวัอยา่งภายในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ จงึท า
ใหไ้ม่ไดศ้กึษาจงัหวดัรอบกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ นครปฐม นนทบุร ีสมุทรสาคร สมุทรปราการ
ฉะเชงิเทรา และปทุมธานีแต่เนื่องจากพื้นที่จงัหวดัที่ค่อนขา้งติดกนั และคนเดนิทางมาพื้นที่
สาธารณะส่วนใหญ่ดว้ยรถยนตส์่วนตวั ในการศกึษาครัง้ถดัไปควรท าการศกึษาเพิม่เตมิเป็นทัง้
กรุงเทพและปรมิณฑล 
 3. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มตวัอย่างภายในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ จงึท า
ให้ไม่ได้ศกึษาจงัหวดัอื่นๆที่มกีารใช้พื้นที่สาธารณะเช่นเดยีวกนั ในการศกึษาครัง้ถดัไปควร
ท าการศกึษาเพิม่เตมิในสว่นของการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะในภมูภิาคต่างๆ 
 4. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศึกษาความต้องการ ความคาดหวงั และความพงึพอใจใน
พื้นที่สาธารณเชงิธุรกจิ ในภาพรวมของพื้นที่ทัง้หมดไม่ได้เจาะจงไปที่สิง่อ านวยความสะดวก
ของพืน้ทีอ่ย่างรา้นคา้ รา้นอาหาร และกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ทีม่ากนัก ในการศกึษาครัง้
ถดัไปควรศกึษาในเรื่องความต้องการ ความคาดหวงั และความพงึพอใจในสิง่อ านวยความ
สะดวกของพืน้ทีส่าธารณะมากยิง่ขึน้ 
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