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Urban growth and mass transit system development in Bangkok have caused rapid 
increase in real estate projects along the transit line areas. Tall residential buildings for such 
projects become a necessity due to high land cost. These tall buildings were designed and 
developed without regards for environmental or cultural context of the areas. One of the 
uncontrollable impacts of such reckless development is the visual impact on cultural assets in 
urban areas, notably the Buddhist temples, with religious, historic, artistic and architectural values. 

This research aims to explore and to form a basis for understanding of public attitudes 
on the aforementioned visual impact. The methodology can be described as; 1) Gathering and 
reviewing basic information of the concerned areas, temples, and the characteristics of tall residential 
building. 2) Surveying of the targeted areas and determines the research variables by pretest photo-
questionnaire 3) Temples that fit the study criteria were chosen, pictures of temples were 
selected according to certain criteria to become representative pictures of each temple, 
photomontage technique was applied to temple pictures to simulate the situation where tall 
buildings of various heights were erected in the background of each temple, 4) Data were 
collected from public with a survey using Photo-questionnaire by having the respondents giving 
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306 questionnaires were collected, 5) Collected data were analyzed using a statistic package, the 
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in the background, the respondents were less likely to prefer and to accept the scenarios, to the 
degree that they clearly expressed dislike and state that it was unacceptable. The results may 
lead to guidelines for development of real estate and design of tall building where there are 
places of valuable historic and cultural values; such as temples and religious buildings nearby. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
จากการเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าบนดินและ

ใต้ดิน อย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็วตามแนว
ระบบขนส่งมวลชน ทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองในแนวตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและรองรับที่
อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง โดยไม่สนใจสภาพพื้นที่และบริบทแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว การดูแลควบคุมพื้นที่การขยายตัวของอาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้นยังไม่พอเพียง ทำให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายประการ โดยหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญ คือ ผลกระทบทางสายตา ซึ่งมีผล
ต่อสถานที่สำคัญและมีคุณค่าอยู่เดิมของเมือง โดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่มีคุณค่า
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับคนไทยด้วย 

การประเมินผลกระทบทางสายตานอกจากความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทัศนคติของ
บุคคลคนทั่วไปเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคารสูง

ที่เกิดขึ้นใกล้วัด โดยการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย กับ
ผลกระทบทางสายตาที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานครนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะทำความเข้าใจผลกระทบทาง
สายตาของอาคารสูงโดยเฉพาะอาคารคอนโดมิเนียมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่บริเวณวัด

ในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นจากกลุ่มคนทั่วไปที่มีต่ออาคารสูงระดับ
ต่าง ๆ กัน โดยใช้แบบสอบถามประกอบภาพ (Photo-questionnaire) ที่มีภาพจำลองทับซ้อน
ภาพถ่าย (Photomontage) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน จากผลการวิจัยนำไปสู่ข้อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบอาคารสูง และการประเมินผลกระทบทาง
สายตาของอาคารสูงในเมืองที่มีผลต่อสถานที่สำคัญของเมือง เช่น วัด โบราณสถาน ฯลฯ ที่มีคุณค่า
อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1.  เพื่อศึกษาทำความเข้าใจผลกระทบทางสายตาของการพัฒนาอาคารสูงเพื่อการอยู่

อาศัยในที่ดินบริเวณวัดในกรุงเทพมหานคร 
2.2.  เพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีต่ออาคารสูงเพื่อการอยู่

อาศัยระดับความสูงต่าง ๆ กันที่ปรากฎในฉากหลังของวัด 
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3. คำถามในการวิจัย 
3.1.  ความสูงของอาคารใหม่ที่อยู่ในฉากหลังของวัดมีผลต่อทัศนคติของคนอย่างไร 
3.2.  อาคารสูงที่สร้างใหม่เพิ่มในฉากหลังของวัดที่มีอาคารเดิมกับวัดที่ไม่มีอาคารเดิมอยู่

ในฉากหลังอยู่แล้ว มีผลต่อทัศนคติของคนต่างกันหรือไม่ 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1.  ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา มุ่งเน้นศึกษาวัดลักษณะต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาคารสูงโดยรอบซึ่งตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
4.2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาผลกระทบทางสายตาจากความสูงของอาคารสูงเพื่อการ

อยู่อาศัยที่มีผลต่อภูมิทัศน์ของวัดในกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ 
4.3.  ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ.2558 

เป็นระยะเวลา 7 เดือน 
4.4.  ตัวแปรที่ศึกษา 

4.4.1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วัดที่เลือกเป็นกรณีศึกษา และความสูงของอาคารสูง
เพื่อการอยู่อาศัย 

4.4.2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ทางสายตาของผู้ประเมิน 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1.  ความเข้าใจเรื่องทัศนคติของบุคคลทั่วไปที่มีต่อผลกระทบทางสายตาของอาคารสูง

เพื่อการอยู่อาศัยที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร 
5.2.  เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่มีต่อวัด 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 
6.1.ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.1.1.  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6.1.2.  ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของกรงุเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ 

และสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้ง 
6.2.  ขั้นตอนศึกษาและกำหนดรายละเอียดตัวแปรในการวิจัย 

6.2.1.  ศกึษาและรวบรวมวัดในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการสำรวจวัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับที่ตั้ง บริบท และมุมมองสำคัญของวัดที่จะเป็นกรณีศึกษา 

6.2.2.  ศึกษาลักษณะของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่พัฒนาในเขต
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
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6.2.3.  ทำแบบสอบถามฉบับทดลองเพื่อใช้เป็นแนวทางการเลือกวัดกรณีศึกษา
และลักษณะของอาคารสูงที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย 

6.2.4.  กำหนดวัดทีเ่ปน็กรณศีกึษาและลักษณะอาคารจำลองอาคารสงูเพือ่การอยูอ่าศัย 
6.3.  ขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถาม 

6.3.1. จัดทำภาพจำลองซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage) 
6.3.2. การสร้างแบบสอบถามประกอบภาพ (Photo-questionnaire) เพื่อให้ผู้

ตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพของภูมิทัศน์ และระดับผลกระทบทางสายตาที่มีต่อภาพ
ตัวแทน โดยการให้คะแนนความชอบและการยอมรับตามระดับคะแนน 6 ระดับ (Likert scale) 
พร้อมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อภาพตัวแทน 

6.4.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
6.4.1. กำหนดกลุ่มตัวแทนตอบแบบสอบถาม 
6.4.2.  การเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่ไดรั้บการฝกึฝนเปน็ผูด้ำเนนิ

การเกบ็ขอ้มลู ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
6.5.  ขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุป อภิปรายผลการวิจัย 

และข้อเสนอแนะ 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัย 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7. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 
 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และเสนอโครงการค้นคว้า        
อิสระภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน (มกราคม - กรกฎาคม พ.ศ.2558)

ขั้นตอนการดำเนินงาน
พ.ศ.2558

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง

2 สำรวจวัดในขอบเขตพื้นที่ศึกษา

3 กำหนดรายละเอียดของตัวแปรในการวิจัย

4 จัดทำภาพจำลอง

5 จัดทำแบบสอบถาม

6 เก็บแบบสอบถาม

7 ประมวลผลจากแบบสอบถาม

8 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

9 จัดทำรายงานการวิจัย

10 ส่งแบบร่างการค้นคว้าอิสระ

11 สอบการค้นคว้าอิสระ

12 ส่งการค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การรับรู้สภาพแวดล้อม 
การรับรู้สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัว อย่างเช่นการรับรู้สภาพแวดล้อมในชีวิต

ประจำวัน แต่เนื่องจากกระบวนการรับรู้สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการรู้ กระบวนการทางอารมณ์ 
และกระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมจึงทำให้การพัฒนาทฤษฎีการรับรู้สภาพแวดล้อมซึ่ง
แยกออกมาศึกษาโดยเฉพาะเป็นไปได้ยาก ต่างจากการรับรู้วัตถุ 

การศึกษาการรับรู้วัตถุจะให้ความสำคัญต่อวัตถุและสิ่งเร้า เมื่อกระบวนการรับรู้ไม่ได้ขึ้น
อยู่กับสิ่งเร้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และเมื่อให้ความสำคัญกับสภาพ
แวดล้อมระหว่างที่เกิดกระบวนการรับรู้ ก็พบว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลที่อาจส่งผลต่อการรับรู้อีก
ด้วย จึงเป็นเหตุเริ่มต้นในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การรับรู้สภาพแวดล้อมขึ้น 
โดยมีหลักการของการรับรู้สภาพแวดล้อมตามข้อพิจารณาความแตกต่างจากการรับรู้วัตถุ คือ 

1. การศึกษาความสัมพันธ์ในการรับรู้สภาพแวดล้อมโดยการสังเกตต้องอาศัยบุคคลเป็น
ผู้ร่วมอยู่ในสภาพการณ์สภาพแวดล้อมด้วย 

2. การรับรู้วัตถุเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรับรู้สภาพแวดล้อม เพราะฉนั้นการรับรู้สภาพ
แวดล้อมไม่ได้เกิดจากการรวมการรับรูวั้ตถทุีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้ม โดยในสภาพแวดลอ้มมขีา่วสารตา่ง ๆ 
รวมอยู่ด้วยซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลและเป็นปัญหาสำคัญในการศึกษา 

3. บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในการศึกษา
ต้องอาศัยการวิเคราะห์เพื่อแยกการรับรู้ของบุคคลออกจากสภาพแวดล้อม 

4. บุคคลมีความสัมพันธ์และได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม ซึ่ง
ส่งผลต่อการรับรู้ทำให้สภาพแวดล้อมที่เกิดจากการรับรู้ต่างจากสภาพแวดล้อมจริงที่ปรากฎอยู่ ทำให้
การรับรู้สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ซึ่งในสภาพแวดล้อมยังแฝงไปด้วยข่าวสาร
มากมายที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาและอาจส่งผลต่อการรับรู้ที่เปลี่ยนไป ต่างจากการรับรู้วัตถุซึ่งข่าวสารที่
ได้จากการรับรู้วัตถุค่อนข้างจะคงที่ 

5. สภาพแวดลอ้มทีม่บีคุคลเปน็สว่นรว่ม มักมกีารกระทำเกดิขึน้เสมอควบคู่ไปกับการรับรู้
สภาพแวดลอ้ม การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระทำมักจะมคีวามซับซอ้นมากกวา่การสังเกตการรับรูว้ัตถุ 

5
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6. สภาพแวดล้อมมีความหมายอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลที่ต่างกันออกไป และ
มักไม่มีลักษณะเป็นกลาง 

การศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมโดยที่บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม การรับรู้
นั้นย่อมได้รับอิทธิพลของบุคคลที่รับรู้ด้วย การรับรู้จึงไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่าง
เดียว การรับรู้สภาพแวดล้อมซับซ้อนกว่าการรับรู้วัตถุ และไม่สามารถควบคุมจัดการได้โดยง่าย ใน
การศึกษาจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงอิทธิพลที่จะส่งผลต่อการรับรู้อย่างรอบคอบทำให้การศึกษาเรื่องการ
รับรู้สภาพแวดล้อมจึงทำได้ยาก นอกจากนั้นแล้วการใช้วัตถุหรือภาพถ่ายเป็นตัวแทนสภาพแวดล้อมที่
เกดิขึน้กอ็าจมคีวามคลาดเคลื่อนไม่สามารถสื่อความหมายสภาพแวดล้อมจริงที่เป็นอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ 
(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2530: 37-47) 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพ 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) 

หมายถึงการใช้หลักวิชาการในการทำนายหรือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ
ของการดำเนินโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด 
(สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2558) “การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดรั้บการยอมรับท้ังใน
และตา่งประเทศวา่เปน็กลไกสำคัญในการคุม้ครองชวีติและคณุภาพชวีติของทกุคน” (บัณฑิต จุลาสัย, 
2547: 9) 

ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพ ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ของโครงการและบริเวณโดยรอบ อีงทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพทางสายตา (Visual Quality) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิต มีวิธีวิเคราะห์ผลกระทบโดย
ศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาคุณลักษณ์ทางภูมิทัศน์ (Landscape Character) เพื่อทำความเข้าใจสภาพ
แวดล้อมปัจจุบันโดยรอบ และการพัฒนาโครงการที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในอนาคต 

2. ศึกษาความกลมกลืนทางสายตา (Visual Harmony) ทั้งความกลมกลืนและความขัด
แย้งในความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับพื้นที่โดยรอบในอนาคต 

3. ศึกษามุมมองที่สำคัญและผลกระทบทางสายตาต่อสถานที่สำคัญ (View and Vista) 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยเฉพาะเมื่อมองจากเส้นทางหลักที่คนเห็นจำนวนมาก หรือจากสถานที่
สำคัญหรือโบราณสถานที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ 
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(ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล และรุจิโรจน์ อนามบุตร, 2537: ไม่ปรากฎเลขหน้า, อ้างถึงในบัณฑิต จุลาสัย, 
2547: 48) 

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพนั้นเป็นไปตามหลักการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่น อันประกอบดว้ย สภาพปัจจบัุน สิง่กอ่สรา้งในโครงการ ผลกระ
ทบทีเ่กดิขึน้ และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภทและที่ตั้งโครงการ 
(บัณฑิต จุลาสัย, 2547: 116) 

แนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตา 
การประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment หรือ VIA) เป็นส่วน

หนึ่งของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม
ทางด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากโครงการสร้างเสร็จ โดยปัจจุบันมีการเสนอกระบวนการประเมิน
ผลกระทบทางสายตาจากสิ่งก่่อสร้างประเภทอาคารเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานใน
ประเทศไทย (รจุิโรจน์ อนามบตุร และวลิาสนิ ีสขุสวา่ง, 2555) โดยเสนอแนวทางการประเมนิผลกระทบ
ทางสายตาทีม่กีระบวนการ แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่  

1.1.  ข้อมูลอาคาร เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและส่วนต่าง ๆ 
ของโครงการที่จะเกิดขึ้น ทั้งลักษณะรูปแบบ ที่ตั้ง และการใช้งาน  

1.2.  ข้อมูลพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อศึกษาข้อมูลที่ตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบให้
เข้าใจถึงลักษณะและคุณค่าที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งจะทำให้สามารถคาดการผลกระทบและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นและในขั้นต่อ ๆ ไป 

2. การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น 
2.1.  ขอบเขตของผลกระทบ โดยทั่วไปการกำหนดพื้นที่ศึกษาเป็นไปได้ยาก

เนื่องจากผลกระทบของโครงการอาจส่งผลกระทบไปได้ไกลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งใน
เบื้องต้นสามารถอาศัยการคาดการณ์ขอบเขตการมองเหน็มาชว่ยในการกำหนดขอบเขตของผลกระทบ 

2.2.  ลักษณะของผลกระทบ ในเบื้องต้นสามารถคาดการณ์ลักษณะผลกระทบทาง
สายตาได้โดยแบ่งเปน็ 2 ลักษณะ คอื ผลกระทบระหวา่งการกอ่สรา้ง และผลกระทบเมือ่สรา้งแลว้เสรจ็ 
ซึ่งอาจจะอาศัยการเปรียบเทียบจากโครงการที่สร้างแล้วที่มีลักษณะพื้นที่ตั้งและโครงการที่ใกล้เคียง
กันได้ 

3. การศึกษาและสำรวจทรัพยาการทางสายตา 
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3.1.  การอธิบายสภาพทั่วไปปัจจุบันของบริเวณ เป็นการอธิบายภาพรวมของพื้นที่
หรือบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในเบื้องต้น 

3.2.  การแจกแจงทรัพยากรทางสายตา เป็นการอธิบายทรัพยากรทางสายตาจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล และแจกแจงรายละเอียดตามคุณค่าและความสำคัญต่าง ๆ ของพื้นที่นั้น ๆ  

4. การกำหนดจุดควบคุมการมอง 
4.1.  เกณฑ์ในการกำหนดจุดควบคุมการมอง ได้แก่ สมรรถนะการดูดกลืนทาง

สายตา คือ คุณสมบัติของพื้นที่ที่สามารถลดทอนความโดดเด่นของโครงการจากการมองเห็น ความ
อ่อนไหวทางสายตา คือ การรับรู้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะโครงการกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ และทัศนวิสัย คือ ความสามารถในการมองเห็นโครงการ
จากทิศทางเดียวกัน 

4.2.  จุดควบคุมการมองและจุดควบคุมการมองวิกฤติ  
5. การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยการสร้างภาพจำลอง
ซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมและเห็นผลชัดเจน 

5.1.  วัตถุประสงค์ของภาพจำลอง เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธีที่เชื่อถือได้และปราศจากอคติ โดยคุณสมบัติของภาพจำลอง ได้แก่ สามารถเป็นคัวแทนได้
อย่างแท้จริง มีความแม่นยำเหมือนจริง มองเห็นภาพได้ชัดเจน มีความน่าสนใจแต่อยู่ในขอบเขตของ
ความเป็นจริง ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 

5.2.  วิธีการสร้างภาพจำลองซ้อนทับภาพถ่าย ทำได้โดยการนำข้อมูลของโครงการ
มีสร้างภาพจำลอง 3 มิติของอาคาร จากนั้นจึงนำมาซ้อนทับกับภาพถ่ายซึ่งถ่ายจากจุดควบคุมมุมมอง
เพื่อใช้เป็นภาพตัวแทน 

6. การประเมินผลกระทบทางสายตา  
เป็นการประเมินผลกระทบจากการคาดการณ์โดยประเมินจากภาพตัวแทนที่สร้าง

ขึ้น ด้วยกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับผลกระทบนั้น ๆ เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

6.1.  ลักษณะของผลกระทบทางสายตาของโครงการที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม 
ได้แก่ การรบกวน การคุกคาม การบดบัง และความแปลกแยก 

6.2.  ผู้ประเมินผลกระทบทางสายตา แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ
กลุ่มสาธารณชน 

6.3.  การสร้างแบบประเมินภาพจำลองซ้อนทับภาพถ่าย เครื่องมือในการประเมิน
ผลกระทบทางสายตาที่ใช้เป็นการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo-
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questionnaire) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามดูภาพตัวแทนซึ่งเป็นภาพจำลองซ้อนทับภาพถ่าย แล้วให้
คะแนนการประเมินผลกระทบตามระดับคะแนนบนสเกล (Likert Scale) สามารถกำหนดคำถามและ
ระดับคะแนนได้ตามความเหมาะสม ในแบบสอบถามควรประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 เป็นส่วนการ
ประเมินผลกระทบทางสายตา ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

6.4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความรุนแรงของผล 
กระทบทางสายตาที่เกิดขึ้นในแต่ละภาพตัวแทน 

7.  การเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสายตา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสายตาจากอาคารสูงที่มีต่อวัด ได้ศึกษา

งานวิจัยเรื่องผลกระทบทางสายตาวัดกับคอนโดมิเนียม (เอมิสา รักสยาม, 2553) โดยในงานวิจัยได้มี
การศึกษาผลกระทบของคอนโดมิเนียมที่อยู่ในบริบทของวัดในระยะใกล้และไกลที่มีต่อวัดที่มีคุณค่า
ต่างกัน ได้แก่ วัดที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ วัดที่มีคุณค่าด้านความสวยงาม วัดที่มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์และความสวยงาม  

โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) การเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อทำแบบสอบถาม โดยเลือกวัดที่ใช้เป็นตัวแทนคุณค่าที่กำหนด 3 วัด และเลือกแบบจำลอง
อาคาร 2) การสำรวจวัดตัวแทน 3) การจัดทำแบบสอบถาม โดยจัดทำภาพอาคารจำลอง (ความสูง 
100 เมตร หรือ 30 ชั้น) ซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage) เพื่อนำมาใช้ในแบบสอบถามประกอบ
รูปภาพ (Photo-Questionnaire) โดยแบ่งภาพเป็น 3 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วยภาพปัจจุบัน
ของวัด ภาพวัดที่มีอาคารจำลองอยู่ในระยะใกล้ (ติดกับพื้นที่วัด) และภาพวัดที่มีอาคารจำลองอยู่ใน
ระยะไกล (อยู่ห่างจากวัด 300 เมตร) 4) การดำเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลทั้วไป 100 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม 5 คน 5) วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ 

สรุปผลที่ได้จากการศึกษาคนทั่วไปให้คุณค่าวัดในระดับที่ต่างกับตามลำดับจากมากไป
น้อยดังนี้ วัดที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และความสวยงาม วัดที่มีคุณค่าด้านความสวยงาม และ วัดที่
มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ แต่เมื่อมีคอนโดอยู่ในภาพวัดคนทั่วไปให้การยอมรับในทางลบโดยสามารถ
เรียงลำดับการยอมรับได้จากมากไปน้อย ดังนี้ วัดที่มีคุณค่าด้านความสวยงาม วัดที่มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ และวัดที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และความสวยงาม
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัยได้ประยุกต์และปรับปรุงจากแนวทางการประเมินผลกระทบทาง

สายตาจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร โดยมีเนื้อหาแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดของตัวแปรในการวิจัย ขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถาม 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และขั้นตอนการประมวลผล 

1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ โดยจะทำ

ศึกษาวัดและอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
สำหรับขั้้นตอนการกำหนดรายละเอียดของตัวแปรในการวิจัยต่อไป 

1.1. ข้อมูลพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ได้รับการ

สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงตั้งแต่พ.ศ. 2325 เริ่มต้นพื้นที่เมืองประมาณ 4.14 กิโลตารางเมตร ปัจจุบัน
มีพื้นที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร การใช้สอยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเกือบครึ่ง
หนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เมือง โดยมีการใช้สอยที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเกษตรกรรม เป็น
พื้นที่ว่าง ในปริมาณเท่า ๆ กันของพื้นที่ทั้งหมด นอกนั้นเป็นพื้นที่เพื่อการใช้สอยอื่น ๆ เช่น เพื่อ
การพานิชยกรรม เพื่ออุตาหกรรม สถานที่ราชการ ฯลฯ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทำให้เมืองแบ่ง
เป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งตะวันออกเรียกว่าฝั่งพระนคร และฝั่งตะวันตกเรียกว่าฝั่งธนบุรี 

พื้นที่กรุงเทพมหานครแบ่งเป็นเขตการปกครองจำนวน 50 เขต และมีการแบ่งเขต
ตามลักษณะอื่น ๆ ของเมืองเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการพื้นที่ ได้แก่ การแบ่งเขตพื้นที่ตาม
นโยบายการพัฒนาเมือง การแบ่งเขตตามการบริหารงาน การแบ่งเขตตามที่ตั้งของพื้นที่ การแบ่งเขต
ตามการตั้งถิ่นฐานชุมชน และการแบ่งเขตตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการศึกษาราย
ละเอียดการแบ่งเขตพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ กันของกรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปย่านที่มีความเป็นไปได้
ในการพัฒนาอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยใกล้วัด โดยทำการศึกษาการแบ่งพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การแบ่งเขตตามการตั้งถิ่นฐานของชุมชน การแบ่งเขตตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
การแบ่งเขตตามนโยบายการพัฒนาเมือง 
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ภาพที่ 2 ผังเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร 

1.1.1.  การแบ่งเขตตามการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
แบ่งได้เป็น 3 เขต ได้แก่ เขตเมืองชั้นใน เขตเมืองขั้นกลาง และเขตเมือง

ชั้นนอกหรือเขตชานเมือง 
1.1.1.1. เขตเมืองชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกของเมือง 

ประกอบไปด้วยบริเวณพื้นที่เขตชั้นในด้านตะวันออกซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พานิ
ชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก 
ได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตบางรัก เขต
ดุสิต เขตพญาไท เขตสาธร เขตยานาวา เขตบางคอแหลม เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขต
ดินแดง เขตคลองเตย เขตวัฒนา และบริเวณพื้นที่เขตชั้นในด้านตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ เขตธนบุรี เขตบางพลัด เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขต
คลองสาน 

1.1.1.2. เขตเมืองชั้นกลางหรือเขตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเขตที่รองรับการขยาย
ตัวจากเขตเมืองชั้นใน โดยตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 - 20 กิโลเมตรจากศูนย์กลางเมือง ประกอบไป
ด้วยเขตต่อเนื่องด้านตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณที่รองรับการขยายตัวจากพื้นที่เมืองชั้นในมีการใช้
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ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพานิชกรรมสูงในหลายพื้นที่ 
ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง 
เขตพระโขนง เขตบางนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบึ่งกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง ส่วนเขต
ต่อเนื่องด้านตะวันตกใช้ประโยขน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา 
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตจอมทอง 

1.1.1.3. เขตเมืองชั้นนอกหรือเขตชานเมือง เป็นเขตเมืองที่ยังมีลักษณะ
เมืองแบบชนบทพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยตั้งอยู่ถัดจากเขตเมืองชั้นกลาง เป็น
ประกอบไปด้วยเขตชานเมืองด้านตะวันออกใช้ประโยขน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการเกษตรกรรม บางส่วน
เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขต
ลาดกระบัง ส่วนเขตชานเมืองด้านตะวันตกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรและพื้นที่ว่าง ได้แก่ 
เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน 

 
ภาพที่ 3 ผังกรุงเทพมหานครแบ่งเขตตามการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  

1.1.2.  การแบ่งเขตตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เป็นการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2556 โดยกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจำแนกได้เป็น 10 เขต ซึ่งประกอบไปด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 13

1.1.2.1. เขตสเีหลอืง (ย.๑ - ย.๔) เปน็ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศัยหนาแนน่นอ้ย 
1.1.2.2. เขตสสีม้ (ย.๕ - ย.๗) เปน็ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศัยหนาแนน่ปานกลาง 
1.1.2.3. เขตสนี้ำตาล (ย.๘ - ย.๑๐) เปน็ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศัยหนาแนน่มาก 
1.1.2.4. เขตสีแดง (พ.๑ - พ.๕) เป็นที่ดินประเภทพานิชยกรรม 
1.1.2.5. เขตสีม่วง (อ.๑ - อ.๒) เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
1.1.2.6. เขตสีเม็ดมะปราง (อ.๓) เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า 
1.1.2.7. เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว (ก.๑ - ก.๓) เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
1.1.2.8. เขตสีเขียว (ก.๔ - ก.๕) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
1.1.2.9. เขตสีน้ำตาลอ่อน (ศ.๑ - ศ.๒) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่ง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
1.1.2.10. เขตสีน้ำเงิน (ส.) เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

    
ภาพท่ี 4 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
ทีม่า: สำนักผังเมอืงกรงุเทพมหานคร, แผนผังการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ผังเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร, เขา้
ถงึเมือ่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2558, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.dpt.go.th/urbanplanning/page5.php 
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1.1.3.  การแบ่งเขตตามนโยบายการพัฒนาเมือง   
โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 มีการแบ่งเขตพื้นที่ของ

กรุงเทพมหานครตามโครงสร้างการพัฒนาเมืองที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง
ตามลักษณะของพื้นที่ออกเป็น 12 กลุ่มเขต และตามบทบาทการพัฒนาเมืองออกเป็น 6 กลุ่มเขต มี
ความสัมพันธ์กันตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลุม่เขตพืน้ทีต่าม
บทบาทการพัฒนาเมอืง

กลุ่มเขตพื้นที่ตามลักษณะของพื้นที่ เขตการปกครอง

กลุ่ม 1 เขตอนุรักษ์
พื้นที่ กท 1 เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขต

สัมพันธวงศ์ เขตดุสิต

พื้นที่ กท 5 เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าธนบุรี เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน 
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด

กลุ่ม 2 เขตเศรฐกิจ

พื้นที่ กท 2 เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจการค้า เขตปทมุวัน เขตบางรัก เขตสาธร เขตวัฒนา

พื้นที่ กท 3 เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ ย่านการ
ค้า และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

 เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขต
ดินแดง เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี

พื้นที่ กท 4 เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา

เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขต
ยานาวา เขตพระขโนง เขตบางนา

พื้นที่ กท 6 เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และที่
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขต
ราษฎร์บูรณะ

กลุ่ม 3 เขตที่อยู่อาศัย

พื้นที่ กท 7 เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการ
ขยายตัวของเมือง

เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขต
สายไหม เขตลาดพร้าว

พื้นที่ กท 8 เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการ
ขยายตัวของเมือง

เขตบางกะป ิเขตคันนายาว เขตวังทองหลาง 
เขตบงึกุม่ เขตสะพานสงู เขตสวนหลวง

กลุม่ 4 เขตอทุยานนคร พืน้ที ่กท 9 เปน็เขตเกษตรกรรมและทีอ่ยูอ่าศัย เขตคลองสามวา เขตหนองจอก

กลุ่ม 5 เขตชุมชนใหม่ พื้นที่ กท 10 เป็นเขตศูนย์ชุมชนชานเมือง
รองรับสนามบิน

เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตประเวศ

กลุ่ม 6 เขตควบคุม
และรักษาสภาพ

แวดล้อม

พื้นที่ กท 11 เป็นเขตเกษตรกรรมและที่อยู่
อาศัย

เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางแค เขต
หนองแขม

พื้นที่ กท 12 เป็นเขตเกษตรกรรม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตทุ่งครุ
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ภาพที่ 5 ผังกรุงเทพมหานครแบ่งเขตตามนโยบายการพัฒนาเมือง 

1.2. สรุปพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อการสำรวจ 
จากการศึกษาการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแจกแจงการศึกษา

พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น 4 ย่านหลัก คือ ย่านอนุรักษ์ ย่านธุรกิจการค้า ย่านชุมชนเมือง และ ย่าน
ชุมชนชานเมืองและเกษตรกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1.  ย่านอนุรักษ์ 
ย่านอนุรักษ์อยู่ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานในระยะ

แรกของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นย่านที่มีโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จำนวน
มาก ปัจจุบันในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ได้กำหนดให้เป็นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเขตพื้นที่ที่มีลักษณะของย่าน
อนุรักษ์ ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต บางส่วนของเขตธนบุรี เขตบางพลัด เขตบางกอกใหญ่ และเขต
บางกอกน้อย 
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1.2.2.  ย่านธุรกิจการค้า 
ย่านธุรกิจการค้าอยู่ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน บริเวณพื้นที่เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและการค้าซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากเขตพื้นที่พักอาศัยในอดีตจึงเป็นย่านที่มีวัดเก่าแก่ ปัจจุบันมี
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมทำให้เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองสูง โดยเขต
พื้นที่ที่มีลักษณะของย่านธุรกิจการค้า ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขต
ราชเทวี เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสาธร เขตยานาวา เขตบางคอแหลม เขตวัฒนา เขตคลองเตย 
เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง 

1.2.3.  ย่านชุมชนเมือง 
ย่านชุมชนเมืองอยู่ในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก เป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็น

พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การค้าที่เกิดจากการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนในอดีต ปัจจุบันมีการขยายตัว
ตามการคมนาคมขนส่งระบบรางอย่างต่อเนื่อง ย่านชุมชนเมืองประกอบไปด้วย ย่านชุมชนเมืองฝั่ง
ตะวันออก ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตลาดพร้าว เขตบางกระปิ เขต
วังทองหลาง เขตพระโขนง เขตบางนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตคันนายาว เขตบึ่งกุ่ม เขต
สะพานสูง ย่านชุมชนเมืองฝั่งตะวันตก ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขต
หนองแขม เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตคลองสาน บางส่วนของเขตธนบุรี เขต
บางพลัด เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย 

1.2.4.  ย่านชุมชนชานเมืองและเกษตรกรรม 
ย่านชุมชนชานเมืองและเกษตรกรรม เป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นพื้นที่

เกษตรกรรม ชนบท และพื้นที่ว่าง พื้นที่ส่วนใหญ่ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ได้
กำหนดให้เป็นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยเขตพื้นที่ที่มีลักษณะของย่านชุมชนชานเมืองและเกษตรกรรม 
ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน 
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ภาพที่ 6 ผังย่านการสำรวจกรุงเทพมหานคร 

โดยสรุปย่านที่มีความเป็นไปได้การพัฒนาอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยใกล้วัด ซึ่งจะ
กำหนดเป็นขอบเขตพื้นที่เพื่อการสำรวจวัดและลักษณะของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยในการวิจัยต่อ

ไป คือ ย่านธุรกิจการค้า และย่านชุมชนเมือง 

1.3. รูปแบบการพัฒนาอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยใกล้วัดในกรุงเทพมหานคร 
การศึกษารูปแบบการพัฒนาอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยใกล้วัดด้วยวิธีการประมวลภาพ

จากอินเตอร์เนต เพื่อหาแนวทางในการกำหนดความสูง ตำแหน่งของอาคารสูง ระยะห่างของการ
พัฒนา และมุมมองสำคัญของวัด  โดยภาพรูปแบบการพัฒนาที่พบ มีรายละเอียดดังนี้ 1

 มุมมองสำคัญ (Key View Point) หมายถึง ทิศทางหรือตำแหน่งที่มองออกไปยังภูมิ1

ทัศน์นั้น ๆ ซึ่งเป็นทิศทางหรือตำแหน่งที่นิยมถ่ายภาพ. สุพิชฌาย์ เมืองศรี. “แนวทางการปรับปรุง
คุณภาพเชิงทัศน์บริเวณมมุมองสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเชียงใหม่.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

   ส
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1.3.1. มุมมองสำคัญของวัด ได้แก่ มุมมองที่เห็นด้านหน้าและด้านข้างอาคารหลัก
ของวัด มุมมองที่เห็นด้านหน้าอาคารหลักของวัด โดยอาคารหลักของวัดในภาพที่พบ คือ โบสถ์ วิหาร 
เจดีย์ 

1.3.2. ตำแหน่งของอาคารในภาพ ได้แก่ ตั้งอยู่หลังอาคารของวัด ตั้งอยู่ด้านข้าง
อาคารของวัดซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน ตั้งอยู่ด้านข้างอาคารของวัดซึ่งมองเห็นได้บางส่วน 

1.3.3. ความสูงของอาคารในภาพถ่าย ได้แก่ สูงน้อยกว่าอาคารของวัด สูงใกล้
เคียงอาคารของวัด และสูงกว่าอาคารของวัด 

1.3.4. ระยะห่างของอาคารในภาพ ได้แก่ ระยะใกล้วัด (Middle ground) ระยะ
ไกลวัด (Background) 

ภาพที่ 7 รูปแบบการพัฒนาอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยใกล้วัดในกรุงเทพมหานคร 

ที่มา: http://www.maneger.co.th/
travel/viewnews.aspx?
newsid=955000003980

ที่มา: http://watthong.myreadyweb. 
com/article/topic-24979.html 

ที่มา: http://www.bloggang.com/
viewdiary.php?i 

d=morkmek&month=04-2014&date
=07& group=3&gblog=258  

ที่มา: http://www.foodtravel.tv/
travel Show_detail.aspx?viewId=261  

ที่มา: http://
www.gerryganttphotogra phy.com/

dthb0482.htm 
ที่มา: http://

www.thailand2tour.com/ เดินทางจาก
อนุสามวรีย์ชัยสมรภูมิมาวัดธาตุทอง-

tran-53 

ที่มา: http://commons.wikimedia.org 
/wiki/File:วัดโบสถ์สามเสน133.jpg  

ที่มา: www.luangpudu.com ที่มา: http://fineartamerica.com/
featured/wat- yannawa-boat-

wiharn-and-king-rama-iii- memorial-
dthb1284-gerry-gantt.html 

  

   

  

 

 

 

 

  

   ส
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2. การกำหนดรายละเอียดของตัวแปรในการวิจัย 
วิธีการกำหนดรายละเอียดของตัวแปรเพื่อตอบคำถามในการวิจัย โดยนำข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษามาทำแบบสอบถามฉบับทดลองเพื่อทำการสรุปรายละเอียดและเลือกตัวแปรที่เหมาะสม 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วัดที่เลือกเป็นกรณีศึกษา และความสูง
ของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ทางสายตาของคนทั้วไป (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม) 

 
ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

2.1. การเลือกวัดกรณีศึกษา 
การเลือกวัดกรณีศึกษาด้วยการสำรวจวัดในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด นำภาพวัดที่

สำรวจมาทำแบบสอบถามทดลองเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะของวัดที่เหมาะสมสำหรับการทำวิจัย โดย
การเลือกวัดกรณีศึกษา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1.1.  การสำรวจวัด 
สำรวจวัดในขอบเขตพื้นที่เลือกจากย่านที่มีความเป็นไปได้การพัฒนา

อาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยใกล้วัด ได้แก่ ย่านธุรกิจการค้า และย่านชุมชนเมือง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
ที่พัฒนาตามแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางเป็นหลัก 

จากการสำรวจพื้นที่ สภาพแวดล้อม และถ่ายภาพมุมมองสำคัญของวัดใน
ขอบเขตที่กำหนด จำนวนทั้งหมด 24 วัด ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 ดังนี้ 

   ส
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2.1.1.1. วัดที่สำรวจในย่านธุรกิจการค้า จำนวน 13 วัด ได้แก่ วัด
ยานนาวา วัดสุทธิวราราม วัดสวนพลู วัดม่วงแค วัดมหาพฤฒาราม วัดแก้วแจ่มฟ้า วัดช่องลม วัด
ปทุมวนาราม วัดธาตุทอง วัดภาษี วัดต้นไทรย์ วัดพรหมวงศาราม วัดกุนนทีรุทธาราม 

ภาพที่ 9 ภาพวัดที่สำรวจในย่านธุรกิจการค้า 

2.1.1.2. วัดที่สำรวจในย่านชุมชนเมือง จำนวน 11 วัด ได้แก่ วัดมหาบุศย์ 
วัดยาง วัดทองใน วัดสีกัน วัดทองนพคุณ วัดนางชี วัดนาคปรก วัดราชคฤห์ วัดอนิทาราม วัดจันทาราม 
วัดบางน้ำชน 

  
วัดยานาวา 
เขตสาธร

  
วัดพรหมวงศาราม 
เขตดินแดง

  
วัดภาษี 
เขตวัฒนา

  
วัดช่องลม 
เขตยานาวา

  
วัดมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก

  
วัดม่วงแค 
เขตบางรัก

  
วัดสุทธิวราราม 
เขตสาธร

  
วัดต้นไทรย์ 
เขตคลองเตย

  
วัดธาตุทอง 
เขตวัฒนา

  
วัดปทุมวนาราม 
เขตปทุมวัน

  
วัดแก้วแจ่มฟ้า 
เขตบางรัก

  
วัดกุนนทีรุทธาราม 
เขตดินแดง

  
วัดสวนพลู 
เขตบางรัก

   ส
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ภาพที่ 10 ภาพวัดที่สำรวจในย่านชุมชนเมือง 

2.1.2. การจัดทำแบบสอบถามทดลองฉบับที่ 1 
แบบสอบถามทดลองฉบับที่ 1 จัดทำขึน้เพือ่สำรวจทัศนคตขิองผูต้อบแบบสอบถาม

ทีม่ตีอ่ภาพวัดเพือ่ใชเ้ปน็แนวทางการเลอืกวัดกรณศีกึษา จำนวน 30 คน โดยแบบสอบถามประกอบไป
ด้วยภาพวัดที่สำรวจจำนวน 24 วัด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสวยงามของภาพวัดตาม
ระดับคะแนน 6 ระดับ พร้อมแสดงความคิดเห็น 

จากการวิเคราะห์ผลแบบสอบถามฉบับที่ 1 พบว่าย่านที่วัดตั้งอยู่ไม่มีผลต่อการรับ
รู้ทางสายตาของผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ วัดที่ปรากฎอยู่ในภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสนใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภาพวัดก่อนอาคารสำคัญของวัดและ

ฉากหลังของวัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากชื่นชอบภาพวัดที่เป็นมุมมองด้านหน้าของอาคารโบสถ์ 
วิหาร และเจดีย์มากกว่าภาพวัดมุมอื่นๆ กล่าวคือ ภาพวัดที่เหมาะสมควรเป็นภาพที่ไม่มีตัวแปรความ
ไม่เป็นระเบียบของภาพวัด เช่น รถยนต์ สายไฟ เสาสัญญาณ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมุ่ง
ความสนใจไปยังภาพวัดและฉากหลังของวัด มุมมองที่ใช้ควรเป็นมุมเดียวกันทุกภาพ และเลือกใช้วัดที่
มีอาคารอยู่แวดล้อมในฉากหลังแทนวัดที่อยู่ในย่านเมือง เพื่อให้รับรู้ภาพวัดในเมืองอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

  
วัดมหาบุศย์ 
เขตสวนหลวง

  
วัดนาคปรก 
เขตภาษีเจริญ

  
วัดยาง 

เขตสวนหลวง

  
วัดราชคฤห์ 
เขตธนบุรี

  
วัดทองใน 
เขตสวนหลวง

  
วัดอินทาราม 
เขตธนบุรี

  
วัดจันทาราม 
เขตธนบุรี

  
วัดสีกัน 

เขตดอนเมือง

  
วัดทองนพคุณ 
เขตคลองสาน

  
วัดบางน้ำชน 
เขตธนบุรี

  
วัดนางชี 

เขตภาษีเจริญ   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1.3.  การกำหนดวัดกรณีศึกษา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ข้างต้นสามารถกำหนดรายละเอียดการเลือก

วัดกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับการวิจัยได้ ดังนี้ 
2.1.3.1.  ลักษณะพื้นที่ตั้งของวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด

อาคารสูงขึ้นในบริเวณโดยรอบในกรุงเทพมหานคร 
2.1.3.2.  ลักษณะของวัดที่มีความสวยงามตามทัศนคติของคนทั่วไป 
2.1.3.3.  ลักษณะสภาพแวดล้อมโดยรอบวัด ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่มี

อาคารเดิมในฉากหลังของวัด และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลังของวัด ในมุมมองสำคัญ
ที่กำหนด 

2.1.3.4.  ลักษณะพื้นที่ตั้งของวัดที่มีบริเวณที่สามารถถ่ายภาพมุมกว้าง
โดยมีอาคารสำคัญของวัดอยู่ในตำแหน่งในภาพที่ใกล้เคียงกัน 

โดยสรปุวัดทีเ่ลอืกเปน็กรณศีกึษาในงานวจัิย จำนวนท้ังหมด 6 วัด ซึง่จะแบง่
เปน็วัดที่ไมม่อีาคารในฉากหลัง จำนวน 3 วัด ไดแ้ก ่วัดอนิทาราม วัดมหาบศุย์ วัดกนุนทรีทุธาราม และ
วัดทีม่อีาคารเดมิในฉากหลัง จำนวน 3 วัด ไดแ้ก ่วัดปทมุวนาราม วัดสวนพล ูวัดธาตทุอง มรีายละเอยีด
ดังนี ้

 
ภาพท่ี 11 ผังขอบเขตพื้นที่ศึกษาแสดงวัดที่เลือกเป็นกรณีศึกษา 

   ส
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2.1.3.1.  วัดอินทาราม 
วัดอินทารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.

2300 ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2492 เล่ม 66 ตอนที่ 64 หน้า 5280  สถานที่ตั้ง 432 ถนนเทิดไท แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  

วัดอินทารามเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดบางยี่เรือ
นอก หรือวัดสวนพลู หรือวัดบางยี่เรือไทย ต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ปฏิสังขรณ์ใหม่มี
การขยายที่ดินกว้างขึ้น ขุดคูวัด บูรณะพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ และสร้างเสนาสนะ เคยโปรด
เสด็จมาทรงศีลบําเพ็ญกรรมฐานประทับแรม เมือ่เสดจ็สวรรคตในปพี.ศ.2325 ไดป้ระดษิฐานพระบรม
ศพ ถวายพระเพลงิ และบรรจพุระบรมอัฐ ิณ วัดอนิทาราม สมัยกรงุรัตนโกสนิทร์ พระยาศรสีหเทพ (เพง็) 
ตน้ตระกลูศร ีไดทํ้าการปฏสัิงขรณ์ และสรา้งถาวรวัตถ ุเสนาสนะตา่ง ๆ ขึน้ใหม ่และพระราชทานนามวา่ 
วัดอนิทาราม 

พระอุโบสถหลังเกา่ทีส่มเดจ็พระเจา้กรงุธนบรุทีรงสรา้ง ปัจจบัุนเปน็พระ
วหิารประดษิฐานพระพทุธรปูฉลองพระองค์ของสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบรุซีึง่เปน็พระพทุธรปูปางตรัสรู ้ใต้
องค์พระบรรจพุระบรมราชสรรัีงคารของสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบรุ ีพระอุโบสถหลังใหมเ่ปน็
คอนกรตีเสรมิเหลก็ โดยมพีระปรางค์อยูท่างซา้ยและขวาเปน็ปรางค์เหล่ยีม ยอ่มมุไมส้บิสอง ต้งัอยูบ่น
ฐานสงูประดับเครือ่งลายคราม พระยาศรสีหเทพ (เพง็) สรา้งขึน้ในบรเิวณท่ปีระดษิฐานพระบรมศพของ
สมเดจ็พระเจา้ กรงุธนบรุ ีโดยมพีระประธานในพระอุโบสถเปน็พระพทุธรปูปางมารวชัิย สมัยกรงุสุโขทัย 
คอื พระพทุธชนิวร 

2.1.3.2.  วัดมหาบุศย์ 
วัดมหาบุศย์เป็นวัดราษฎร์ สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อประมาณ

ปีพ.ศ.2305 สถานที่ตั้ง 747/1 ซอยอ่อนนุช 7 ถนนสุขุมวิท 77 หมู่ 12 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

วัดมหาบุศย์เดิมเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยามีชื่อว่าวัดสามบุตร ในสมัย
รัชกาลที่ 1 มีการบูรณะวัดโดยพระมหาบุตรจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นวัดมหาบุตร และมีการ
เปลี่ยนการเขียนชื่อเป็นวัดมหาบุศย์ในปัจจุบัน วัดมหาบุศย์มีอีกชื่อที่นิยมเรียก คือ วัดแม่นาค
พระโขนง เมื่อปีพ.ศ.2459 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสร้างอุโบสถของวัดขึ้น มีการรื้อและ
สร้างใหม่ในปีพ.ศ.2470 มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร และได้รับการบูรณะในปีพ.ศ.2500 มี
พระประธานประจำพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 84 นิ้ว สูง 109 นิ้ว 
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2.1.3.3. วัดกุนนทีรุทธาราม 
วัดกุนนทีรุทธารามเป็นวัดราษฎร์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ปีพ.ศ.2457 

สถานที่ตั้ง 88 ถนนสุทธิสาร หมู่ที่ 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ, กองพุทธศาสนสถาน, 2557: 1) 

อุโบสถของวัดกุนนทีรุทธาราม สร้างเมื่อปีพ.ศ.2512 ขนาดกว้าง 7.75 
เมตร ยาว 15.75 เมตร มีพระประธานประจำอุโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 
158 นิ้ว สร้างในปีพ.ศ. 2508 

2.1.3.4. วัดปทุมวนาราม 
วัดปทุมวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างในสมัย

รัชกาลที่ 4 ปีพ.ศ.2400 ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2492 เล่ม 66 ตอนที่ 64 หน้า 5280 ตั้งอยู่ที่ 969 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วัดปทุมวนารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้
สร้างด้านฝั่งตะวันตกของสวนสระปทุม เพ่ือพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรง
พระราชทาน ชื่อว่า วัดปทุมวนาราม 

พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด 2 ช้ัน มุงกระเบื้อง 
ประดับช่อฟ้าใบระกา หน้าบันเป็นรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ
ประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระนามว่า พระไส หรือ พระสายน์ 

พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด 2 ชั้น หน้าบันเป็นรูปพระ
ราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่น
ฟ้า มีฉัตร 2 ข้าง และประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามว่า พระแสน และพระเสริม 

พระเจดีย์ ลักษณะทรงกลม 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นส่ีเหลี่ยม ที่มุมทั้ง 4 ด้าน มี
พุ่มป้ันรูปดอกบัวซ้อน 4 ช้ัน ฐานข้างในโปร่ง ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองหินอ่อน ช้ัน
บนมีบันไดข้ึนลง ทรงกลม ข้างในโปร่ง ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หินอ่อน พระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ และรูปอดีตเจ้าอาวาส 

2.1.3.5. วัดสวนพลู 
วัดสวนพลูเป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อปีพ.ศ.2340 

สถานที่ตั้ง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
อุโบสถของวัดสวนพลูสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2341 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 

22 เมตร มีพระประธานประจำพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 
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79 นิ้ว สร้างในปีพ.ศ.2545 (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กองพุทธศาสนสถาน, 2549: 
287-288) 

2.1.3.6. วัดธาตุทอง 
วัดธาตุทองเป็นวัดประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นใน

ปีพ.ศ.2481 สถานที่ตั้ง 1325 ซอยภาษี 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  

วัดธาตุทองเดิมเป็นวัดหน้าพระธาตุ และวัดทองล่างโดยวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ในปีพ.ศ.2480 รัฐบาลได้เวนคืนพื้นที่วัดทั้งสองวัดเพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ตำบลคลองเตย จึงมีการย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุมารวมกันและสร้างวัดขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อ
ของทั้ง 2 วัดมารวมกันว่า วัดธาตุทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2481 มีพระอุโบสถ
สร้างในปี พ.ศ.2490 กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร มีพระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 74 นิ้ว ที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2495 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ภาพที่ 12 วัดอินทาราม 

 
ภาพที่ 13 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังวัดอินทาราม และจุดถ่ายภาพ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 
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ภาพที่ 14 วัดมหาบุศย์ 

 
ภาพที่ 15 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังวัดมหาบุศย์ และจุดถ่ายภาพ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 
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ภาพที่ 16 วัดกุนนทีรุทธาราม 

 
ภาพที่ 17 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังวัดกุนนทีรุทธาราม และจุดถ่ายภาพ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 
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ภาพที่ 18 วัดปทุมวนาราม 

 
ภาพที่ 19 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังวัดปทุมวนาราม และจุดถ่ายภาพ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 
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ภาพที่ 20 วัดสวนพลู 

 
ภาพที่ 21 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังวัดสวนพลู และจุดถ่ายภาพ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 
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ภาพที่ 22 วัดธาตุทอง 

 
ภาพที่ 23 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังวัดธาตุทอง และจุดถ่ายภาพ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 32

2.2. การเลือกลักษณะอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย 

2.2.1. สำรวจลักษณะอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยในกทม. 
ลักษณะอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีหลาย

ประเภทตามระดับราคาต่อตารางเมตรของโครงการ ได้แก่ Ultimate, Super Luxury, Luxury, 
High Class, Upper Class, Main Class, Economy และ Super Economy  

ในการวิจัยนี้จะทำการศึกษาข้อมูลอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่พัฒนาใน

กรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในปัจจุบันและมีแนว
โน้มที่จะสร้างอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทำเลที่ตั้งตามแนวระบบขนส่งประเภทราง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกำหนดลักษณะอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยจำลองในการวิจัย โดยจะเลือกศึกษารูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยประเภท Upper Class ราคาเฉลี่ย 80,000-100,000 
บาทตอ่ตารางเมตร, Main Class ราคาเฉลี่ย 60,000 - 80,000 บาทต่อตารางเมตร และ Economy 
ราคาเฉลี่ย 45,000 - 60,000 บาทต่อตารางเมตร 

ภาพที่ 24 แสดงอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยประเภท Upper Class  
ที่มา: คอนโดมิเนียม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com/
catagory/news/condominium/ และ ประเทศไทย โครงการ คอนโดมิเนียม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.ddproperty.com/โครงการ-คอนโด 

Blocs 77 
อ่อนนุช

Life 
รัชดาภิเษก

The Seed 
สาธร - ตากสิน

The Seed Atom 
อารีย์
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ภาพที่ 25 แสดงอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยประเภท Main Class 
ที่มา: คอนโดมิเนียม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com/
catagory/news/condominium/ และ ประเทศไทย โครงการ คอนโดมิเนียม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.ddproperty.com/โครงการ-คอนโด 

ภาพที่ 26 แสดงอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยประเภท Economy 

Aspire 
รัตนาธิเบศร์

Aspire 
สุขุมวิท 48

Casa 
รัชดา - ราชพฤกษ์

Casa 
อโศกดินแดง 

Centric 
อารีย์

The Base 
พระราม 9

The Key 
แจ้งวัฒนะ

The Key 
วุฒากาศ
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DCondo 
อ่อนนุช

Lumpini Ville 
ราษฎร์บูรณะ

Lumpini Ville 
สุขุมวิท 77

Lumpini Ville 
ศรีนครินทร์ - บางนา

The Niche 
รัชวิภา - ประชาชื่น

The Niche 
ลาดพร้าว

U Delight 
จตุจักร

U Delight 
อ่อนนุช
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ที่มา: คอนโดมิเนียม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com/
catagory/news/condominium/ และ ประเทศไทย โครงการ คอนโดมิเนียม, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.ddproperty.com/โครงการ-คอนโด 

2.2.2.  การจัดทำแบบสอบถามทดลองฉบับที่ 2  
แบบสอบถามทดลองฉบับที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจทัศนคติของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีต่ออาคารสูงลักษณะต่าง ๆ จำนวน 30 คน ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน
ความชอบและการยอมรับได้ตามระดับคะแนน 6 ระดับ พร้อมแสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วยภาพทั้งหมด 38 ภาพ ได้แก่ ภาพปัจจุบันของวัด, ภาพปัจจุบันของวัดที่ลบอาคารสูง
ในฉากหลัง, ภาพวัดที่มีอาคารสูงระดับต่างกัน, ภาพวัดที่มีอาคารสูงอยู่ในระยะห่างที่ต่างกัน, ภาพวัด
ที่มีอาคารสูงอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน และภาพวัดที่มีอาคารสูงสีต่างกันในภาพ 

ภาพที่ 27 ภาพวัดที่ใช้ในแบบสอบถามทดลองฉบับที่ 2 
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จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อสำรวจลักษณะอาคาร
สูงจำลองที่ส่งผลกระทบต่อวัดในระดับปานกลางที่จะใช้ในการวิจัย สามารถสรุปลักษณะอาคารได้
ดังนี้ ตำแหน่งของอาคารจำลองไม่ทาบอยู่กับอาคารสำคัญของวัดและมีระยะห่างจากวัด สีของอาคาร
เป็นสีอ่อนและสีเข้มในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน และรูปทรงของอาคารเป็นทรงแคบสูงเพื่อให้รับรู้ว่าเป็น
อาคารสูงอย่างชัดเจน 

2.2.3.  การกำหนดลักษณะอาคารสูงจำลอง 
การเลือกลักษณะอาคารจำลองอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับ

การวิจัยมีรายละเอียดในการพิจารณาจากข้อมูลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและความสูงของอาคารสูง

เพื่อการอยู่อาศัยที่พัฒนาปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร สี รูปทรง และขนาดของอาคารเป็นไปตาม
ผลของการวิเคราะห์จากแบบสอบถามทดลองฉบับที่ 2 โดยสรุปลักษณะอาคารสูงจำลองได้ ดังนี้ 

2.2.3.1. ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายสร้าง
ด้วยแผงผนังสำเร็จรูป รูปด้านอาคารเป็นส่วนระเบียงและช่องเปิดตามพื้นที่ใช้สอยของห้องพักซ้ำกัน
ทุกชั้น 

2.2.3.2. รูปทรงและขนาดของอาคาร อาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยเป็น
ลักษณะอาคารเดี่ยว แบบทางเดินร่วม (double-loaded corridor) มีห้องพักทั้งสองฝั่ง จำนวน 12 
ห้องต่อชั้น ผังพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 16.20 เมตร ยาว 50.00 เมตร 

 
ภาพที่ 28 ผังพื้นที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย 

2.2.3.3. สีของอาคาร เป็นโทนสีขาว-เทาโดยใช้ปริมาณสีเข้มและอ่อนใน
ปริมาณเท่า ๆ กัน 

2.2.3.4. ลักษณะความสูงของอาคารจำลอง กำหนดให้มีความสูง 3 ระดับ 
โดยตำแหน่งการถ่ายภาพจากมุมสำคัญของวัดมีระยะห่างจากอาคารจำลองกับประมาณ 200 - 300 
เมตร คือ 
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1) อาคารความสูงน้อย เป็นอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย 15 ชั้น (45 
เมตร) หรือ อาคารที่สูงน้อยกว่าส่วนสำคัญของวัดเมื่อมองจากมุมสำคัญของวัด 

2) อาคารความสูงปานกลาง เป็นอาคารสูง 25 ชั้น (75 เมตร) หรือ 
อาคารที่สูงเท่าส่วนสำคัญของวัดเมื่อมองจากมุมสำคัญของวัด 

3) อาคารความสูงมาก เป็นอาคารสูง 35 ชั้น (105 เมตร) หรือ อาคารที่
สูงกว่าส่วนสำคัญของวัดเมื่อมองจากมุมสำคัญของวัด 

 
ภาพที่ 29 รูปด้านแบบจำลองอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยระดับต่าง ๆ กัน 

2.2.3.5. ลักษณะที่ตั้งอาคารจำลอง มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ตำแหน่งอาคาร
จำลองอยู่ด้านข้างอาคารหลักของวัดในบริเวณที่มองเห็นอาคารได้ชัดเจน (ตำแหน่ง A) และบริเวณที่
มองเห็นได้ไม่ชัดเจน (ตำแหน่ง B) 

3. การจัดทำแบบสอบถาม 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo Questionnaire) ซึ่ง

พัฒนาจากแบบประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพของภูมิทัศน์ และระดับผลกระทบทางสายตาที่มีต่อภาพตัวแทนของวัด 
โดยการให้คะแนนความชอบและการยอมรับตามระดับคะแนน 6 ระดับ (Likert scale)  

การสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอน ดังนี้ 
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3.1. การสร้างภาพตัวแทน 
3.1.1. การเตรียมภาพถ่ายของวัด โดยการถ่ายภาพวัดกรณีศึกษาในมุมมองสำคัญ

ของวัดเป็นภาพถ่ายมุมกว้าง (Panorama) และได้ทำการปรับแต่งภาพเพื่อให้ภาพวัดมีความใกล้เคียง
กันในรายละเอียด เช่น ท้องฟ้า ความเรียบร้อยของภาพวัด ฯลฯ 

3.1.2. การจัดทำแบบจำลองอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย 3 มิติ ด้วยโปรแกรมส
เก็ตช์อัพ (SketchUp) ตามลักษณะอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่กำหนดไว้ ได้แก่ อาคารสูงน้อย 
อาคารสูงปานกลาง และอาคารสูงมาก 

3.1.3. การจัดทำภาพตัวแทน นำภาพหุ่นจำลองอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยระดับ
ต่าง ๆ ในมุมมองเดียวกันกับภาพถ่ายของวัดแต่ละวัดมาซ้อนทับกัน เพื่อทำภาพจำลองซ้อนทับ
ภาพถ่าย (Photomontage) 

 
ภาพที่ 30 การทำภาพจำลองซ้อนทับภาพถ่าย 

3.2. การเรียงลำดับชุดภาพตัวแทน 
ลำดับการเรียงวัดในแบบสอบถามจะเรียงสลับกันระหว่างภาพตัวแทนของวัดที่มี

อาคารเดิมในฉากหลังสลับกับภาพตัวแทนของวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการชี้นำ
เรื่องอาคารในฉากหลัง โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ชุดภาพวัดปทุมวนาราม ชุดภาพวัดอินทาราม ชุดภาพ
วัดสวนพลู ชุดภาพวัดมหาบุศย์ ชุดภาพวัดธาตุทอง และชุดภาพวัดกุนนทีรุทธาราม 
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ตารางที ่3 การจัดเรยีงภาพตัวแทน

แต่ละชุดภาพวัดมีภาพตัวแทน 7 รูป เรียงตามลำดับดังนี้ 
3.2.1. ภาพปัจจุบันของวัด  
3.2.2. ภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่สูงน้อยในฉากหลัง (ตำแหน่ง A) 
3.2.3. ภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่สูงปานกลางในฉากหลัง (ตำแหน่ง A) 
3.2.4. ภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่สูงมากในฉากหลัง (ตำแหน่ง A) 
3.2.5. ภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่สูงน้อยในฉากหลัง (ตำแหน่ง B) 
3.2.6. ภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่สูงปานกลางในฉากหลัง (ตำแหน่ง B) 
3.2.7. ภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่สูงมากในฉากหลัง (ตำแหน่ง B) 

ลำดับ 1 วัดปทุมวนาราม ลำดับ 2 วัดอินทาราม

ลำดับ 3 วัดสวนพลู ลำดับ 4 วัดมหาบุศย์

ลำดับ 5 วัดกุนนทีรุทธาราม ลำดับ 6 วัดธาตุทอง
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3.2.1.ชุดภาพวัดปทุมวนาราม 

 
ภาพที่ 31 ภาพถ่ายทางอากาศวัดปทุมวนารามแสดงจุดถ่ายภาพและตำแหน่งอาคารจำลอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 

ตารางที่ 4 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 1-2)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

1 วัดปทุมวนาราม 
ภาพปัจจุบัน

2
วัดปทุมวนาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 40

ตารางที่ 5 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 3-7)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

3
วัดปทุมวนาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

4
วัดปทุมวนาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

5
วัดปทุมวนาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

6
วัดปทุมวนาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

7
วัดปทุมวนาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)
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3.2.2. ชุดภาพวัดอินทาราม 

 
ภาพที่ 32 ภาพถ่ายทางอากาศวัดอินทารามแสดงจุดถ่ายภาพและตำแหน่งอาคารจำลอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 

ตารางที่ 6 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 8-9)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

8 วัดอินทาราม 
ภาพปัจจุบัน

9
วัดอินทาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)
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ตารางที่ 7 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 10-14)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

10
วัดอินทาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

11
วัดอินทาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

12
วัดอินทาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

13
วัดอินทาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

14
วัดอินทาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

 

�

 

 

�

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43

3.2.3. ชุดภาพวัดสวนพลู 

 
ภาพที่ 33 ภาพถ่ายทางอากาศวัดสวนพลูแสดงจุดถ่ายภาพและตำแหน่งอาคารจำลอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 

ตารางที่ 8 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 15-16)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

15 วัดสวนพลู 
ภาพปัจจุบัน

16
วัดสวนพลู 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

�
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ตารางที่ 9 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 17-21)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

17
วัดสวนพลู 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

18
วัดสวนพลู 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

19
วัดสวนพลู 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

20
วัดสวนพลู 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

21
วัดสวนพลู 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

�
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3.2.4. ชุดภาพวัดมหาบุศย์ 

 
ภาพที่ 34 ภาพถ่ายทางอากาศวัดมหาบุศย์แสดงจุดถ่ายภาพและตำแหน่งอาคารจำลอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 

ตารางที่ 10 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 22-23)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

22 วัดมหาบุศย์ 
ภาพปัจจุบัน

23
วัดมหาบุศย์ 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

�
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ตารางที่ 11 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 24-28)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

24
วัดมหาบุศย์ 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

25
วัดมหาบุศย์ 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

26
วัดมหาบุศย์ 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

27
วัดมหาบุศย์ 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

28
วัดมหาบุศย์ 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

�
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3.2.5. ชุดภาพวัดธาตุทอง 

 
ภาพที่ 35 ภาพถ่ายทางอากาศวัดธาตุทองแสดงจุดถ่ายภาพและตำแหน่งอาคารจำลอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 

ตารางที่ 12 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 29-30)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

29 วัดธาตุทอง 
ภาพปัจจุบัน

30
วัดธาตุทอง 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)
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ตารางที่ 13 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 31-35)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

31
วัดธาตุทอง 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

32
วัดธาตุทอง 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

33
วัดธาตุทอง 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

34
วัดธาตุทอง 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

35
วัดธาตุทอง 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)
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3.2.6.  ชุดภาพวัดกุนนทีรุทธาราม 

 
ภาพที่ 36 ภาพถ่ายทางอากาศวัดกุนนทีรุทธารามแสดงจุดถ่ายภาพและตำแหน่งอาคารจำลอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], CA: Google, 2015. 

ตารางที่ 14 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 36-37)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

36 วัดกุนนทีรุทธาราม 
ภาพปัจจุบัน

37
วัดกุนนทีรุทธาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)
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ตารางที่ 15 แสดงภาพตัวแทนที่ใช้ในแบบสอบถาม (ภาพที่ 38-42)

ลำดับ คำอธิบาย ภาพตัวแทน

38
วัดกุนนทีรุทธาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

39
วัดกุนนทีรุทธาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง A)

40
วัดกุนนทีรุทธาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อย 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

41
วัดกุนนทีรุทธาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลาง 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)

42
วัดกุนนทีรุทธาราม 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงมาก 
ในฉากหลัง (ตำแหน่ง B)
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3.3. การสร้างแบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo Questionnaire) 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
3.3.1.  ชุดสมุดภาพตัวแทนขนาด A3  

ประกอบไปด้วยภาพจำลองซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage) โดย
แต่ละชุดจะมีส่วนประกอบ ดังนี้ ส่วนหัวของกระดาษ ส่วนคำถาม ส่วนอธิบายข้อมูลของวัดและแสดง
ภาพตัวแทนของวัด 6 วัด จำนวน 42 ภาพ 

 
ภาพที่ 37 ส่วนประกอบของชุดสมุดภาพตัวแทน 

3.3.2.  ชุดกระดาษคำตอบขนาด A4  
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพเชิงทัศน์และระดับผลกระทบทางสายตา 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบและการการยอมรับที่มีต่อภาพตัวแทนของวัดตามระดับ
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คะแนน 6 ระดับ (Likert scale) พร้อมแสดงความเห็น โดยชุดกระดาษคำตอบส่วนที่ 1 มีส่วน
ประกอบดังนี้ ส่วนหัวของกระดาษ ส่วนข้อมูลผู้สัมภาษณ์ ส่วนคำถาม ส่วนคำตอบ และส่วนที่ใช้
กรอกโค้ดเพื่อใส่ข้อมูลสถิติ 

 
ภาพที่ 38 แสดงส่วนประกอบของชุดกระดาษคำตอบ ส่วนที่ 1 

 
ภาพที่ 39 ความหมายของระดับคะแนนความชอบและการยอมรับ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามแบบสำรวจรายการ (Checklist) จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด 
ศาสนา รายได้ต่อเดือน สถานะ/อาชีพ สาขาวิชาชีพ ถิ่นที่เกิด ที่อยู่ปัจจุบัน และลักษณะสถานที่พัก
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อาศัย โดยชุดกระดาษคำตอบส่วนที่ 2 มีส่วนประกอบดังนี้ ส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ส่วนที่ใช้กรอกโค้ดเพื่อใส่ข้อมูลสถิติ 

 
ภาพที่ 40 แสดงส่วนประกอบของชุดกระดาษคำตอบ ส่วนที่ 2 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
การเก็บแบบสอบถามใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกำหนด

เงื่อนไขการสุ่มจากผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งหมด 300 คน โดยแบ่งเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามคนไทยจำนวน 250 คน และชาวต่างชาติ 50 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นผู้ดำเนินการ

เก็บข้อมูล ในส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามผู้สัมภาษณ์จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามดูชุดสมุดภาพตัวแทน
แล้วเขียนตอบลงในชุดกระดาษคำตอบ และในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมีข้อคำถามให้ผู้ตอบ
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แบบสอบถามสามารถตอบลงในชุดกระดาษคำตอบ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยชุดสมุดภาพตัวแทน 
ชุดกระดาษคำตอบ และปากกา 

ภาพที่ 41 ตัวอย่างชุดสมุดภาพตัวแทน และชุดกระดาษคำตอบ ที่ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กัน 

4.2. พื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
พื้นที่การเก็บข้อมูลแบบสอบถามกระจายตัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ในสถานที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีเวลาพอที่จะให้ความร่วมมือทำแบบสอบถามได้
เนื่องจากใช้เวลาประมาณ 20 - 30 นาที เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน หอศิลปะ 
มหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยได้ทำการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึง 13 เมษายน 
พ.ศ.2558 รวมระยะเวลาเก็บข้อมูล 19 วัน 

5. การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้ตามที่กำหนดไว้แล้ว จึงทำการประมวลผลทาง

สถิติด้วยโปรแกรม SPSS Statistics 20.0 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยคะแนน (Mean) และค่าร้อยละ 
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(Percentage) อธิบายเปรียบเทียบลักษณะข้อมูล และใช้ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) อธิบายความ
สัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อสรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป 

5.1. ค่าเฉลี่ยคะแนน (Mean) 
เพื่อใช้อธิบายลักษณะ รายละเอียด และเปรียบเทียบข้อมูล สำหรับข้อมูลการให้

คะแนนตามระดับคะแนน 6 ระดับ (Likert Scale) โดยพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายตัวของข้อมูลในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

ตารางที่ 16 ความหมายระดับคะแนนความชอบและการยอมรับ

เมื่อนำระดับคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมายของ
ค่าคะแนนเฉลี่ยในการวิจัยนี้สามารถแจกแจงได้ ดังนี้ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 1 ถึง 3.5 หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ยแสดงทัศนคติทางลบ   
2) ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.5 ถึง 6 หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ยแสดงทัศนคติทางบวก 

5.2. ค่าร้อยละ (Percentage)  
สำหรับการอธิบายข้อมูลอื่น ๆ จากแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลความคิดเห็น 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5.3. ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
ใชส้ำหรับอธบิายความสัมพันธ์ของขอ้มลู ถา้ขอ้มลูมคีวามสัมพันธ์แบบแปรผันตรง 

คา่สหสัมพันธ์ที่ไดจ้ะเปน็คา่บวก (0 ถงึ 1) ถา้ขอ้มลูมคีวามสัมพันธ์แบบแปรผกผัน คา่สหสัมพันธ์ที่ไดจ้ะ
เปน็คา่ลบ (-1 ถงึ 0) ถา้คา่สหสัมพันธ์เปน็ 0 แปลวา่ขอ้มลูไมม่คีวามสัมพันธ์กัน ท้ังนีค้า่สหสัมพันธ์มคีา่ -1 
ถงึ 1 

ระดับคะแนน
ความหมายความชอบตาม

ระดับคะแนน

ความหมายการยอมรับ

ตามระดับคะแนน

ระดับคะแนนแสดง

ทัศนคติทางลบ

1 ไม่ชอบอย่างมาก ยอมรับไม่ได้อย่างมาก

2 ไม่ชอบ ยอมรับไม่ได้

3 ไม่ค่อยชอบ ยอมรับไม่ค่อยได้

ระดับคะแนนแสดง

ทัศนคติทางบวก

4 ค่อนข้างชอบ ค่อนข้างยอมรับได้

5 ชอบ ยอมรับได้

6 ชอบอย่างมาก ยอมรับได้อย่างมาก
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บทที่ 4 

การประมวลผลข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผลการสำรวจความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัด และความคิดเห็นความ
ชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัด 

1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจำนวน 306 คน ประกอบไปด้วยผู้ตอบแบบสอบถามชาว

ไทย 256 คน ชาวต่างชาติ 50 คน โดยสถานที่การเก็บแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในย่านชุมชน
เมือง เช่น เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตบางนา เป็นต้น รองลงมา อยู่ในย่านธุรกิจการค้า เช่น เขต
วัฒนา เขตพญาไท เขตสาทร เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นย่านอนุรักษ์และย่านชานเมือง ปริมณฑล 

ผูต้อบแบบสอบถามเปน็เพศหญงิและชายจำนวนใกลเ้คยีงกัน มอีายต้ัุงแต ่18 - 65 ปขีึน้ไป 
โดย 3 ใน 5 เปน็กลุม่คนอาย ุ18 - 35 ป ี4 ใน 5 ของผูต้อบแบบสอบถามนับถอืศาสนาพทุธ (80.1%) 
สว่นใหญจ่บการศกึษาระดับปรญิญาตรขีึน้ไป (74.2%) และครึง่หนึง่ของผูต้อบแบบสอบถาม มีรายได้ต่อ
เดือน ต่ำกว่า 10,000 ถึง 25,000 บาท ส่วนอีกครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 

สถานะอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานเอกชน (44.8%) รองลง
มาเป็นนักเรียน/นักศึกษา (12.4%) อาชีพอื่นๆ ได้แก่ อาชีพอิสระ (12.1%) เจ้าของกิจการ (9.5%) 
ข้าราชการ (6.2%) ค้าขาย (5.9%) เกษียณอายุ (4.2%) และแม่บ้านพ่อบ้าน (2.6%) ในสัดส่วนที่ลด
หลั่นกันไป เกินครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบวิชาชีพในสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
(28.4%) และสาขาธุรกิจการค้า (26.5%) สาขาอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์(15.7%) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (13.1%) สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 
(3.3%) และสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (2.0%) ตามลำดับ 

2. ผลสำรวจความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัด 
จากการสำรวจความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัดทั้ง 6 วัด ได้แก่ วัดปทุม

วนาราม วัดอินทาราม วัดสวนพลู วัดมหาบุศย์ วัดธาตุทอง และวัดกุนนทีรุทธาราม จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 306 คน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบและการยอมรับได้ที่มีต่อภาพ
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วัด (Photo-questionnaire) กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบและการยอมรับภาพ
วัดที่คัดเลือกมาแล้ว เนื่องจากแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจเพื่อทำการวิจัยโดยละเอียด การ
ประมวลผลในงานวิจัยนี้จะเลือกใช้เฉพาะส่วนที่สำคัญสำหรับการตอบคำถามในการวิจัย โดยเลือก
ภาพที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 24 ภาพ จากทั้งหมด 42 ภาพ เป็นภาพของวัดทั้ง 6 วัด แต่ละวัด
ประกอบไปด้วยภาพ 4 ภาพ คือ ภาพปัจจุบันของวัด ภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่ความสูงต่าง ๆ กันใน
ฉากหลัง (ตำแหน่ง A หรือตำแหน่งที่เห็อาคารได้ชัดเจน) ได้แก่ อาคารใหม่สูงน้อย อาคารใหม่สูงปาน
กลาง และอาคารใหม่สูงมากในฉากหลัง 

ตารางที่ 17 แสดงภาพตัวแทนของวัดที่ใช้ในการประมวลผล

ชื่อวัด ภาพปัจจุบันของวัด

ภาพวัดเมื่อมีอาคาร

ใหม่สูงน้อยในฉาก

หลัง

ภาพวัดเมื่อมีอาคาร

ใหม่สูงปานกลางใน

ฉากหลัง

ภาพวัดเมื่อมีอาคาร

ใหม่สูงมากในฉาก

หลัง

วัดปทุมวนาราม

วัดอินทาราม

วัดสวนพลู

วัดมหาบุศย์

วัดธาตุทอง

วัดกุนนทีรุทธาราม
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2.1. ความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัด 
จากการให้คะแนนความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัดทั้ง 6 วัด ของผู้

ตอบแบบสอบถาม เมื่อนำค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับเปรียบเทียบได้ผลสำรวจดังนี้ 
ผลสำรวจความชอบภาพวัดที่ได้คะแนนความชอบสูงที่สุดคือ ภาพวัดอินทาราม  

ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างชอบถึงชอบ (4.97 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) และภาพที่ได้
คะแนนต่ำสุดคือ ภาพวัดสวนพลู ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับไม่ค่อยชอบ ถึงค่อนข้างชอบ (3.69) 
สำหรับภาพวัดอื่น ๆ ได้รับคะแนนเรียงลำดับจากมากไปน้อยลดหลั่นลงไปดังนี้ วัดกุนนทีรุทธาราม 
(4.91) วัดมหาบุศย์ (4.88) วัดธาตุทอง (4.12) และวัดปทุมวนาราม (3.74) 

ผลสำรวจการยอมรับภาพวัดที่ได้คะแนนการยอมรับสูงที่สุดคือ ภาพวัดอินทาราม 
ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับยอมรับได้ ถึงยอมรับได้อย่างมาก (5.19 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) และ
ภาพที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ภาพวัดสวนพลู ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับยอมรับไม่ค่อยได้ ถึงค่อนข้าง
ยอมรับได้ (3.99) สำหรับวัดอื่น ๆ ได้รับคะแนนเรียงลำดับจากมากไปน้อยลดหลั่นลงไปดังนี้ วัดกุน
นทีรุทธาราม (5.09) วัดมหาบุศย์ (5.05) วัดธาตุทอง (4.36) และวัดปทุมวนาราม (4.08) 

ตารางที่ 18 ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัด

เมื่อนำค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัดทั้ง 6 วัด มา
เปรียบเทียบกันจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยการยอมรับสูงกว่าค่าเฉลี่ยความชอบของทุกภาพตัวแทน โดยค่า
เฉลี่ยความชอบภาพปัจจุบันจะอยู่ในระดับไม่ค่อยชอบ (3) ถึงชอบ (5) ส่วนค่าเฉลี่ยการยอมรับอยู่ใน

ชื่อวัด

ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
ความชอบ 
ภาพปัจจุบัน

อันดับ 
ความชอบ

ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
การยอมรับ 
ภาพปัจจุบัน

อันดับ 
การยอมรับ

ค่า 
สหสัมพันธ์

วัดอินทาราม 4.97 1 5.19 1 .706

วัดกุนนทีรุทธาราม 4.91 2 5.09 2 .777

วัดมหาบุศย์ 4.88 3 5.05 3 .764

วัดธาตุทอง 4.12 4 4.36 4 .717

วัดปทุมวนาราม 3.74 5 4.08 5 .623

วัดสวนพลู 3.69 6 3.99 6 .669
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ระดับค่อนข้างยอมรับได้ (4) ถึงยอมรับได้อย่างมาก (6) ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความชอบและการ
ยอมรับเป็นค่าบวก (เข้าใกล้ 1) สามารถบอกความสัมพันธ์ของผลสำรวจได้ว่า ทัศนคติความชอบ
แปรผันตรงกับทัศนคติการยอมรับ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบไปในแนวทาง
เดียวกับคะแนนการยอมรับ 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับจากผลการสำรวจ ระดับช่วงค่า
เฉลี่ยแบ่งสองกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด สามารถจัดกลุ่มของภาพตัวแทนของวัดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 วัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 
ภาพปัจจบัุนของวัดอันดับ 1-3 ไดแ้ก ่วัดอนิทาราม, วัดกนุนทรีทุธาราม, วัดมหาบศุย์ 

โดยค่าเฉลี่ยความชอบอยู่ในระดับค่อนข้างชอบ (4) ถึง ชอบ (5) และค่าเฉลี่ยการยอมรับอยู่ในระดับ
ยอมรับได้ (5) ถึง ยอมรับได้อย่างมาก (6) 

ภาพที่ 42 วัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง (วัดอินทาราม, วัดกุนนทีรุทธาราม, วัดมหาบุศย์) 

กลุ่มที่ 2 วัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 
ภาพปัจจุบันของวัดอันดับ 4-6 ได้แก่ วัดธาตุทอง, วัดปทุมวนาราม, วัดสวนพลู 

โดยมีค่าเฉลี่ยความชอบอยู่ในระดับไม่ค่อยชอบ (3) ถึง ค่อนข้างชอบ (4) และค่าเฉลี่ยการยอมรับอยู่
ในระดับค่อนข้างยอมรับได้ (4) ถึง ยอมรับได้ (5) 

ภาพที่ 43 วัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง (วัดธาตุทอง, วัดปทุมวนาราม, วัดสวนพลู) 

จากผลของการจัดกลุ่มตามค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับ จะเห็นได้ว่าภาพ
ปัจจุบันของวัดในกลุ่มที่ 1 เป็นภาพตัวแทนของวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติในทางบวกทั้งความชอบและการยอมรับต่อภาพตัวแทนของวัด ส่วนภาพปัจจุบันของวัดใน
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กลุ่มที่ 2 เป็นภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมอยู่ในฉากหลัง ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีทัศนคติในทาง
ลบต่อภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

2.2. ความชอบและการยอมรับภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงระดับต่าง ๆ กันใน
ฉากหลัง 
ในส่วนนี้เป็นการประมวลการให้คะแนนความชอบและการยอมรับของผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่ตีอ่ภาพเชงิซอ้นทีตั่ดตอ่ใหม้อีาคารใหมจ่ำลองขึน้มาในฉากหลัง โดยมคีวามสงู 3 ระดับ 
คือ อาคารสูงน้อย (15 ชั้น หรือสูงไม่เกินอาคารสำคัญของวัด) อาคารสูงปานกลาง (25 ชั้น หรือสูง
เท่าอาคารสำคัญของวัด) และอาคารสูงมาก (35 ชั้น หรือสูงกว่าอาคารสำคัญของวัด) ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนภาพตัวแทนซึ่งตัดต่อให้มีอาคารสมมุติตามระดับความสูงต่าง ๆ ดังนี้  

2.2.1. ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงน้อยในฉากหลัง  

ภาพที ่44 ภาพวัดทีม่อีาคารใหมค่วามสงูนอ้ยในฉากหลัง (แถวบนจากซ้าย: วัดอินทาราม, วัดกุนนทีรุท-
ธาราม, วัดมหาบศุย์ แถวล่างจากซ้าย: วัดธาตุทอง, วัดปทุมวนาราม, วัดสวนพลู) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยความชอบภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความ

สูงน้อยในฉากหลังอยู่ในระดับไม่ค่อยชอบ (3) ถึงค่อนข้างชอบ (4) และคะแนนเฉลี่ยการยอมรับอยู่ใน
ระดับยอมรับไม่ค่อยได้ (3) ถึงยอมรับได้ (5) โดย 2 ใน 6 วัด ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีทัศนคติในทาง
ลบต่อภาพตัวแทน (ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50) ได้แก่ วัดปทุมวนาราม (คะแนนความชอบ 3.44, 
การยอมรับ 3.84) และวัดสวนพลู (คะแนนความชอบ 3.11, การยอมรับ 3.39) 
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยภาพปัจจุบันของวัดและภาพวัดที่มีอาคารสูงน้อย

การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบเมื่อภาพวัดที่มีอาคารใหม่

ความสูงน้อยในฉากหลังลดลงทุกภาพวัด โดยผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบมีการเกาะกลุ่มกัน 
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัดอินทาราม (-1.39) วัดมหาบุศย์ 
(-1.36) วัดกุนนทีรุทธาราม (-1.00) และกลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัดสวนพลู (-0.58) 
วัดธาตุทอง (-0.42) วัดปทุมวนาราม (-0.30) ตามลำดับ กล่าวคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบของกลุ่ม
วัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลังลดลงมากกว่ากลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับเมื่อภาพวัดที่มีอาคารใหม่

ความสูงน้อยในฉากหลังลดลงทุกภาพวัด โดยผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับมีการเกาะกลุ่ม
กัน ซึ่งสามารถแบง่ไดเ้ปน็กลุม่วัดที่ไมม่อีาคารเดมิในฉากหลัง ไดแ้ก ่วัดอนิทาราม (-1.32) วัดมหาบศุย์ 
(-1.27) วัดกุนนทีรุทธาราม (-0.92) และกลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัดสวนพลู (-0.60) 
วัดธาตุทอง (-0.39) วัดปทุมวนาราม (-0.24) ตามลำดับ กล่าวคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของกลุ่ม
วัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลังลดลงมากกว่ากลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

ชื่อวัด

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ภาพปัจจุบัน

ค่าคะแนนเฉลี่ยเมื่อมี

อาคารสูงน้อย
ผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ย

ความชอบ การยอมรับ ความชอบ การยอมรับ ความชอบ การยอมรับ

วัดอินทาราม 4.97 5.19 3.58 3.87 -1.39 -1.32

วัดกุนนทีรุทธาราม 4.91 5.09 3.91 4.17 -1.00 -0.92

วัดมหาบุศย์ 4.88 5.05 3.52 3.78 -1.36 -1.27

วัดธาตุทอง 4.12 4.39 3.70 4.00 -0.42 -0.39

วัดปทุมวนาราม 3.74 4.08 3.44 3.84 -0.30 -0.24

วัดสวนพลู 3.69 3.99 3.11 3.39 -0.58 -0.60   ส
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2.2.2. ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงปานกลางในฉากหลัง  

ภาพที่ 45 ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงปานกลางในฉากหลัง (แถวบนจากซ้าย: วัดอินทาราม, วัดกุน
นทีรุทธาราม, วัดมหาบุศย์ แถวล่างจากซ้าย: วัดธาตุทอง, วัดปทุมวนาราม, วัดสวนพลู) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยความชอบภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความ

สูงปานกลางในฉากหลังอยู่ในระดับไม่ชอบ (2) ถึง ไม่ค่อยชอบ (3) และคะแนนการยอมรับอยู่ใน
ระดับยอมรับไม่ได้ (2) ถึง ยอมรับไม่ค่อยได้ (3) ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในทางลบต่อภาพวัดที่มี
อาคารใหม่ความสูงปานกลางในฉากหลังทั้งหมด 6 วัด ทั้งในเรื่องความชอบและการยอมรับ 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยภาพปัจจุบันของวัดและภาพวัดที่มีอาคารสูงปานกลาง

 

 

 

 

 

 

ชื่อวัด

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ภาพปัจจุบัน

ค่าคะแนนเฉลี่ยเมื่อมี

อาคารสูงปานกลาง
ผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ย

ความชอบ การยอมรับ ความชอบ การยอมรับ ความชอบ การยอมรับ

วัดอินทาราม 4.97 5.19 2.97 3.22 -2.00 -1.97

วัดกุนนทีรุทธาราม 4.91 5.09 3.14 3.33 -1.77 -1.76

วัดมหาบุศย์ 4.88 5.05 2.98 3.19 -1.90 -1.86

วัดธาตุทอง 4.12 4.39 3.20 3.41 -0.92 -0.98

วัดปทุมวนาราม 3.74 4.08 2.97 3.32 -0.77 -0.76

วัดสวนพลู 3.69 3.99 2.65 2.90 -1.04 -1.09

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเปลีย่นแปลงคา่คะแนนเฉลีย่ความชอบเมือ่ภาพวัดทีม่อีาคารใหมค่วาม

สงูปานกลางในฉากหลังลดลงทกุภาพวัด โดยผลตา่งของคา่คะแนนเฉลีย่ความชอบแบง่ไดเ้ปน็กลุม่วัดที่
ไมม่อีาคารเดมิในฉากหลัง ไดแ้ก ่วัดอนิทาราม (-2.00) วัดมหาบศุย์ (-1.90) วัดกนุนทรีทุธาราม (-1.77) 
และกลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัดสวนพลู (-1.04) วัดธาตุทอง (-0.92) วัดปทุมวนาราม 
(-0.77) ตามลำดับ กล่าวคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบของกลุ่มวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลังลดลง
มากกว่ากลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  

การเปลีย่นแปลงคา่คะแนนเฉลีย่การยอมรับเมือ่ภาพวัดทีม่อีาคารใหมค่วาม

สงูปานกลางในฉากหลังลดลงทกุภาพวัด โดยผลตา่งของคา่คะแนนเฉลีย่การยอมรับแบง่ไดเ้ปน็กลุม่วัดที่
ไมม่อีาคารเดมิในฉากหลัง ไดแ้ก ่วัดอนิทาราม (-1.97) วัดมหาบศุย์ (-1.86) วัดกนุนทรีทุธาราม (-1.76) 
และกลุม่วัดทีม่อีาคารเดมิในฉากหลัง ไดแ้ก ่วัดสวนพล ู(-1.09) วัดธาตุทอง (-0.98) วัดปทุมวนาราม 
(-0.76) ตามลำดับ กล่าวคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของกลุ่มวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลังลดลง
มากกว่ากลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

2.2.3. ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงมากในฉากหลัง 

ภาพที่ 46 ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงมากในฉากหลัง (แถวบนจากซา้ย: วัดอนิทาราม, วัดกนุนทรีทุ-
ธาราม, วัดมหาบศุย์ แถวลา่งจากซา้ย: วัดธาตทุอง, วัดปทมุวนาราม, วัดสวนพล)ู 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยความชอบภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความ

สูงมากในฉากหลัง โดยคะแนนความชอบอยู่ในระดับไม่ชอบ (2) ถึงไม่ค่อยชอบ (3) และคะแนนการ
ยอมรับอยู่ในระดับยอมรับไม่ได้ (2) ถึงยอมรับไม่ค่อยได้ (3) ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในทางลบ
ต่อภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงมากทั้งหมด 6 วัด ทั้งในเรื่องความชอบและการยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยภาพปัจจุบันของวัดและภาพวัดที่มีอาคารสูงมาก

การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบเมื่อภาพวัดที่มีอาคารใหม่

ความสูงปานกลางในฉากหลังลดลงทุกภาพวัด โดยผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบแบ่งได้เป็นก
ลุ่มวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัดอินทาราม (-2.62) วัดมหาบุศย์ (-2.55) วัดกุนนทีรุทธารา
ม (-2.44) และกลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัดสวนพลู (-1.49) วัดธาตุทอง (-1.45) วัด
ปทุมวนาราม (-1.23) ตามลำดับ กล่าวคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบของกลุ่มวัดที่ไม่มีอาคารเดิมใน
ฉากหลังลดลงมากกว่ากลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  

การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับเมื่อภาพวัดที่มีอาคารใหม่

ความสูงมากในฉากหลังลดลงทุกภาพวัด โดยผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับแบ่งได้เป็นกลุ่มวัด
ที่ไมม่อีาคารเดมิในฉากหลัง ไดแ้ก ่วัดอนิทาราม (-2.65) วัดมหาบศุย์ (-2.52) วัดกนุนทรีทุธาราม (-2.34) 
และกลุม่วัดทีม่อีาคารเดมิในฉากหลัง ไดแ้ก ่วัดสวนพล ู(-1.60) วัดธาตทุอง (-1.55) วัดปทมุวนาราม 
(-1.24) ตามลำดับ กล่าวคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของกลุ่มวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลังลดลง
มากกว่ากลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

ชื่อวัด

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ภาพปัจจุบัน

ค่าคะแนนเฉลี่ยเมื่อมี

อาคารสูงมาก
ผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ย

ความชอบ การยอมรับ ความชอบ การยอมรับ ความชอบ การยอมรับ

วัดอินทาราม 4.97 5.19 2.35 2.54 -2.62 -2.65

วัดกุนนทีรุทธาราม 4.91 5.09 2.47 2.75 -2.44 -2.34

วัดมหาบุศย์ 4.88 5.05 2.33 2.53 -2.55 -2.52

วัดธาตุทอง 4.12 4.39 2.67 2.84 -1.45 -1.55

วัดปทุมวนาราม 3.74 4.08 2.51 2.84 -1.23 -1.24

วัดสวนพลู 3.69 3.99 2.20 2.39 -1.49 -1.60   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภาพที่ 1 แสดงความชอบและการยอมรับภาพตัวแทน 
จากการแผนภาพแสดงความชอบและการยอมรับภาพตัวแทน 6 วัด จะเห็นว่าเมื่อ

มีอาคารใหม่ความสูงต่าง ๆ กันในฉากหลังของภาพตัวแทนของวัด ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบและการ
ยอมรับลดลง โดยทั้งความชอบและการยอมรับภาพวัดเมื่อมีอาคารใหม่ของกลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่
ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ลดลงมากกว่ากลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลังอยา่งชัดเจน 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบน้อยกว่าคะแนนการยอมรับในภาพตัวแทนของวัดทุกภาพ 
กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะยอมรับอาคารสูงในภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมใน
ฉากหลังได้มากกว่าวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

2.3. การเปรียบเทียบความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัดทั้ง 6 วัด 
การเปรียบเทียบความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัดแสดงด้วยแผนภาพ

ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบ และค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับที่สัมพันธ์กันใน 2 แกน แผนภาพที่ใช้จะ
แบ่งเป็น 4 ส่วน ด้วยเส้นค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบ (แกน X) และการยอมรับ (แกน Y) ที่ 3.5 จาก 6 
คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนในทางลบคือระดับ 1-3.5 ระดับคะแนนในทางบวกคือค่าเฉลี่ย 3.5 - 6  

การเปรียบเทียบจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่ไม่มีอาคารเดิม
ในฉากหลัง และกลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ
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2.3.1. กลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  
จะเห็นได้ว่าทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ภาพวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด กล่าวคือ จะมีความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัด
ในระดับที่สูงสุด จากนั้นความชอบและการยอมรับจะลดลงอย่างมากเมื่อภาพอาคารสมมุติในฉากหลัง
มีความสูงมากขึ้น 

 

แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

2.3.2. กลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  
จะเห็นได้ว่าทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ภาพวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ จะมีความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัดในระดับ
ที่สูง จากนั้นความชอบและการยอมรับจะลดลงเมื่อภาพอาคารสมมุติในฉากหลังมีความสูงมากขึ้นโดย
ภาพปัจจุบันของวัดที่คะแนนเฉลี่ยความชอบสูงกว่าความชอบและการยอมรับจะลดลงน้อยกว่าโดย

รวมเมื่อภาพตัวแทนของวัดมีอาคารสูงสมมุติขึ้นมาในภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีทัศนคติในทางลบ 

   ส
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คือชอบและยอมรับได้น้อยลง ยกเว้นวัดปทุมวนารามที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติความชอบในทาง
ลบต่ออาคารสมมุติความสูงน้อยแต่ยอมรับได้ 

 

แผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 
จากการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีทัศนคติทางลบเมื่อมีอาคารสูงน้อยในฉากหลัง

ของวัด เมื่อมีอาคารสูงปานกลางและอาคารสูงมากในฉากหลังของภาพวัดทัศนคติที่มีต่อภาพตัวแทน
เป็นทัศนคติในทางลบทั้งหมด กล่าวคือ ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะเป็นทัศนคติใน
ทางลบมากขึ้นเมื่ออาคารสูงในฉากหลังมีความสูงเพิ่มขึ้น 

3. ความคิดเห็นความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัด 
รวบรวมความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การประมวลผลเป็นร้อยละของความคิด

เหน็ที่ไดท้ั้งหมด โดยจะแบง่การพจิารณาเปน็กลุม่ภาพตัวแทนของวัดที่ไมม่อีาคารเดมิในฉากหลัง ไดแ้ก ่
วัดอินทาราม วัดมหาบุศย์ และวัดกุนนทีรุทธาราม และภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 
ได้แก่ วัดปทุมวนาราม วัดสวนพลู และวัดธาตุทอง 

   ส
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3.1. ความคิดเห็นของกลุ่มวัดตัวแทนที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชงิบวกตอ่ภาพปัจจบัุนของท้ัง 3 วัด 

มีความคิดเห็นความชอบและการยอมรับเกี่ยวกับภาพรวม วัด และบริเวณของวัด  
เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อยในภาพตัวแทนของวัดผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมี

ความคิดเห็นในเชิงลบและเชิงบวกใกล้เคียงกันต่อภาพตัวแทนของวัดอินทารามและวัดมหาบุศย์ 
โดยเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาของอาคารสูงของอาคารในภาพวัด ต่างจากภาพตัวแทน
ของวัดกุนนทีรุทธารามที่มียังมีความเห็นในเชิงบวกต่ออาคารสูงในภาพวัด  

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลางและความสูงมากในภาพตัวแทนความคิดเห็น

ในเชิงลบมากกว่า 80% ของทุกภาพวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาและความสูงของ
อาคารที่รบกวนวัด 

3.2. ความคิดเห็นของกลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาพปัจจุบันของวัดตัวแทนต่างกัน ภาพ

ปัจจุบันของวัดปทุมวนารามได้รับความเห็นความชอบเป็นไปในเชิงลบ การยอมรับเป็นความคิดเห็น
ทั้งเชิงบวกและลบ สรุปความคิดเห็นต่อภาพปัจจุบันของวัดปทุมวนารามได้ว่า วัดและบริเวณของวัดดี
แต่ถูกรบกวนด้วยการพัฒนาและอาคารสูงที่อยู่โดยรอบส่งผลให้ภาพโดยรวมไม่ดี ภาพปัจจุบันของวัด
สวนพลูได้รับความเห็นในเชิงลบทั้งเรื่องความชอบและการยอมรับเกี่ยวกับวัดและบริเวณของวัดไม่ดี 
อาคารที่มีในบริบทเดิมรบกวนวัดส่งผลให้ภาพโดยรวมไม่ดี ส่วนภาพปัจจุบันของวัดธาตุทองได้รับ
ความคิดเห็นในเชิงบวกและลบเท่า ๆ กัน เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวัดและบริเวณวัด ภาพรวม และ
อาคารสูงในบริบทเดิมไม่รบกวนวัด 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อยในภาพตัวแทนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เรื่องความชอบในเชิงลบ ความคิดเห็นการยอมรับ 1 ใน 3 วัดมีความคิดเห็นเป็นไปในเชิงลบ คือวัด
สวนพลู ส่วนวัดปทุมวนาราม และวัดธาตุทอง ความคิดเห็นครึ่งหนึ่งเป็นความคิดเห็นเชิงบวกอีกครึ่ง
หนึ่งเป็นเชิงลบ โดยเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวม การพัฒนาและอาคารสูงที่รบกวนวัด เริ่มมีการ
พูดถึงตำแหน่งของอาคารสูงที่ทำให้ภาพรวมดูแออัด 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลางและความสูงมากในภาพตัวแทน ความคิดเห็น
เป็นไปในเชิงลบทั้งหมดโดยความคิดเห็นที่ได้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา และความสูง
ของอาคารที่รบกวนวัด และตำแหน่งของอาคารสูงที่เพิ่มเข้าไปในภาพทำให้ดูแออัดมากยิ่งขึ้น มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความสูงและตำแหน่งของอาคารเดิมที่ส่งผลต่อภาพวัดรวมอยู่ด้วย 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาวจัิยความสัมพันธ์ระหวา่งความสงูของอาคารสงูเพือ่การอยูอ่าศัย กับผลกระทบ
ทางสายตาที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปกระบวนการวิจััย ผลการวิจัย อภิปรายผลที่
ได้จากการศึกษา และนำเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่
ความเข้าใจขั้นต้นการศึกษาผลกระทบทางสายตาของสิ่งก่อสร้างประเภทอาคารได้จากกลุ่มคน

ทั่วไปต่อไป 

1. สรุปกระบวนการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยกับผลกระทบ

ทางสายตาที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตาของสิ่ง
ก่อสร้างประเภทอาคาร มีวิธีดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1. ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 
1.1.1.  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.1.2.  ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของกรงุเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ 

และสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้ง 

1.2. ขั้นตอนศึกษาและกำหนดรายละเอียดตัวแปรในการวิจัย 
1.2.1.  ศึกษาและรวบรวมวัดในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการสำรวจวัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับที่ตั้ง บริบท และมุมมองสำคัญของวัดที่จะเป็นกรณีศึกษา 
1.2.2.  ศึกษาลักษณะของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่พัฒนาในเขต

กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
1.2.3.  ทำแบบสอบถามฉบับทดลอง เพื่อใช้เป็นแนวทางการเลือกวัดกรณีศึกษา

และลักษณะของอาคารสูงที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย 
1.2.4.  กำหนดวัดที่เป็นกรณีศึกษา และลักษณะอาคารจำลองอาคารสูงเพื่อการ

อยู่อาศัย 
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1.3. ขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถาม 
1.3.1. การจัดทำภาพตัวแทนสำหรับแบบสอบถามจากภาพวัดซึ่งเป็นภาพถ่ายมุม

กว้าง (Panorama) โดยกำหนดให้มุมมองสำคัญและตำแหน่งอาคารของวัดในภาพมีลักษณะใกล้เคียง
กัน การสร้างหุ่นจำลองอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยด้วยโปรแกรมสเก็ตช์อัพ (SketchUp) จากรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่พัฒนาปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นำภาพหุ่น
จำลองอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยระดับต่าง ๆ ในมุมมองเดียวกันกับภาพวัดแต่ละวัดมาซ้อนทับกัน 
เพื่อทำภาพจำลองซ้อนทับภาพถ่าย (Photomontage) 

1.3.2. การสร้างแบบสอบถามประกอบภาพ (Photo-questionnaire) เพื่อให้ผู้
ตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพของภูมิทัศน์ และระดับผลกระทบทางสายตาที่มีต่อภาพตัวแทน 
โดยการให้คะแนนความชอบและการยอมรับตามระดับคะแนน 6 ระดับ (Likert scale) พร้อมแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อความชอบและการยอมรับภาพตัวแทน 

1.4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
1.4.1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นผู้

ดำเนินการเก็บข้อมูล ในส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามผู้สัมภาษณ์จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามดูชุดสมุด
ภาพตัวแทนแล้วเขียนตอบลงในชุดกระดาษคำตอบ และในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมีข้อคำถามให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบลงในชุดกระดาษคำตอบ ใช้เวลาประมาณ 20 - 30 นาที ในการทำ
แบบสอบถาม 

1.4.2. พื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
โดยได้ทำการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึง 13 เมษายน พ.ศ.2558 รวมเป็น
เวลา 19 วัน 

1.5. ขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุป อภิปรายผลการวิจัย 
และข้อเสนอแนะ 

2. สรุปผลการวิจัย 
จากการประมวลผลข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจำนวน 306 คน ประกอบไปด้วยผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวไทย 256 คน ชาวต่างชาติ 50 คน โดยสถานที่การเก็บแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่ง
อยู่ในย่านชุมชนเมือง เช่น เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตบางนา เป็นต้น รองลงมา อยู่ในย่านธุรกิจ
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การค้า เช่น เขตวัฒนา เขตพญาไท เขตสาทร เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นย่านอนุรักษ์และย่านชานเมือง 
ปริมณฑล 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและชายจำนวนใกล้เคียงกัน มีอายุตั้งแต่ 18 - 
65 ปีขึ้นไป โดย 3 ใน 5 เป็นกลุ่มคนอายุ 18 - 35 ปี 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามนับถือศาสนา
พุทธ (80.1%) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (74.2%) และครึ่งหนึ่งของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 ถึง 25,000 บาท ส่วนอีกครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 

สถานะอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานเอกชน (44.8%) 
รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา (12.4%) อาชีพอื่นๆ ได้แก่ อาชีพอิสระ (12.1%) เจ้าของกิจการ 
(9.5%) ข้าราชการ (6.2%) ค้าขาย (5.9%) เกษียณอายุ (4.2%) และแม่บ้านพ่อบ้าน (2.6%) ใน
สัดส่วนที่ลดหลั่นกันไป เกินครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบวิชาชีพในสาขาศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรม (28.4%) และสาขาธุรกิจการค้า (26.5%) สาขาอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์(15.7%) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (13.1%) สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 
(3.3%) และสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (2.0%) ตามลำดับ 

2.2.  ผลสำรวจความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัด 

2.2.1. ความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัด 
ผลสำรวจความชอบภาพวัดที่ได้คะแนนความชอบสูงที่สุดคือ ภาพวัดอิน

ทาราม  ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างชอบถึงชอบ (4.97 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) และภาพ
ที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ภาพวัดสวนพลู ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับไม่ค่อยชอบ ถึงค่อนข้างชอบ (3.69) 
สำหรับภาพวัดอื่น ๆ ได้รับคะแนนเรียงลำดับจากมากไปน้อยลดหลั่นลงไปดังนี้ วัดกุนนทีรุทธาราม 
(4.91) วัดมหาบุศย์ (4.88) วัดธาตุทอง (4.12) และวัดปทุมวนาราม (3.74) 

ผลสำรวจการยอมรับภาพวัดที่ได้คะแนนการยอมรับสูงที่สุดคือ ภาพวัด
อินทาราม ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับยอมรับได้ ถึงยอมรับได้อย่างมาก (5.19 จากคะแนนเต็ม 6 
คะแนน) และภาพที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ภาพวัดสวนพลู ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ในระดับยอมรับไม่ค่อยได้ 
ถึงค่อนข้างยอมรับได้ (3.99) สำหรับวัดอื่น ๆ ได้รับคะแนนเรียงลำดับจากมากไปน้อยลดหลั่นลงไป
ดังนี้ วัดกุนนทีรุทธาราม (5.09) วัดมหาบุศย์ (5.05) วัดธาตุทอง (4.36) และวัดปทุมวนาราม (4.08) 
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แผนภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัด 

จากค่าสหสัมพันธ์สามารถบอกความสัมพันธ์ของทัศนคติความชอบไปใน

แนวทางเดียวกับทัศนคติการยอมรับ 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับจากผลการสำรวจสามารถ

จัดกลุ่มของภาพตัวแทนของวัดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัด
อินทาราม, วัดกุนนทีรุทธาราม, วัดมหาบุศย์ กลุ่มที่ 2 วัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ได้แก่ วัดธาตุทอง, 
วัดปทุมวนาราม, วัดสวนพลู 

2.2.2. ความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารใหม่ความสูง
ระดับต่าง ๆ กันในฉากหลัง 

ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงน้อยในฉากหลัง ผู้ตอบแบบสอบถามให้
คะแนนเฉลี่ยความชอบภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงน้อยในฉากหลังอยู่ในระดับไม่ค่อยชอบ (3) ถึง
ค่อนข้างชอบ (4) และคะแนนเฉลี่ยการยอมรับอยู่ในระดับยอมรับไม่ค่อยได้ (3) ถึงยอมรับได้ (5) โดย 
2 ใน 6 วัด ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีทัศนคติในทางลบต่อภาพตัวแทน ได้แก่ วัดปทุมวนาราม และวัด
สวนพลู 
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แผนภาพที่ 6 คา่เฉลีย่คะแนนความชอบและการยอมรับภาพวัดทีม่อีาคารใหมค่วามสงูนอ้ยในฉากหลัง 

ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงปานกลางในฉากหลัง ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้คะแนนเฉลี่ยความชอบภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงปานกลางในฉากหลังอยู่ในระดับไม่ชอบ (2) 
ถึง ไม่ค่อยชอบ (3) และคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับยอมรับไม่ได้ (2) ถึง ยอมรับไม่ค่อยได้ (3) ผู้
ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในทางลบต่อภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงปานกลางในฉากหลังทั้งหมด 
6 วัด ทั้งในเรื่องความชอบและการยอมรับ 

 
แผนภาพที่ 7 คา่เฉลีย่คะแนนความชอบและการยอมรับภาพวัดทีม่อีาคารใหมค่วามสงูปานกลางในฉากหลัง 
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ภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงมากในฉากหลังผู้ตอบแบบสอบถามให้

คะแนนเฉลี่ยความชอบภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงมากในฉากหลัง โดยคะแนนความชอบอยู่ใน
ระดับไม่ชอบ (2) ถึงไม่ค่อยชอบ (3) และคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับยอมรับไม่ได้ (2) ถึงยอมรับไม่
ค่อยได้ (3) ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในทางลบต่อภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงมากทั้งหมด 6 
วัด ทั้งในเรื่องความชอบและการยอมรับ 

 
แผนภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบและการยอมรับภาพวัดที่มีอาคารใหม่ความสูงมากในฉากหลัง 

การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบและการยอมรับเมื่อภาพวัดที่มี

อาคารใหม่ ความสูงระดับต่าง ๆ กัน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลังลดลง
มากกว่ากลุ่มวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความชอบน้อยกว่าคะแนน
การยอมรับในภาพตัวแทนของวัดทุกภาพ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะยอมรับอาคาร
สูงในภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลังได้มากกว่าวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 

2.3.  การเปรียบเทียบความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัด 
แบ่งเปรียบเทียบเป็น 2 กลุ่ม คือ 

2.3.1. กลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพวัดเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันทั้งหมด คือมีความชอบและการยอมรับภาพปัจจุบันของวัดในระดับที่สูงสุด จากนั้น
ความชอบและการยอมรับจะลดลงอย่างมากเมื่ออาคารใหม่ในฉากหลังมีความสูงมากขึ้น โดยเมื่อมี
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อาคารสูงปานกลางและสูงมากในฉากหลังความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนจัดอยู่ในส่วนที่ไม่

ชอบและยอมรับไม่ได้ 

2.3.2. กลุ่มภาพตัวแทนของวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพวัดเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันทุกวัด คือความชอบและการยอมรับลดลงเมื่ออาคารใหม่ในฉากหลังมีความสูงมาก
ขึ้น โดยเมื่อมีอาคารสูงปานกลางและสูงมากในฉากหลังความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนจัดอยู่
ในส่วนที่ไม่ชอบและยอมรับไม่ได้ ยกเว้นวัดสวนพลูที่เริ่มไม่ชอบและยอมรับไม่ได้ตั้งแต่เริ่มมีอาคารสูง
น้อยในฉากหลัง 

2.4.  ความคิดเห็นความชอบและการยอมรับภาพตัวแทนของวัด 

2.4.1. ความคิดเห็นของกลุ่มวัดตัวแทนที่ไม่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อภาพปัจจุบัน 

เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อยในภาพตัวแทนของวัดผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีความคิดเห็นในเชิงลบ

และเชิงบวกใกล้เคียงกันโดยเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาของอาคารสูงของอาคารในภาพวัด 
ยกเว้นวัดกุนนทีรุทธารามที่มียังมีความเห็นในเชิงบวก แต่เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงปานกลางและ
ความสูงมากในภาพตัวแทนความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาและความ

สูงของอาคารที่รบกวนวัด 

2.4.2. ความคิดเห็นของกลุ่มวัดตัวแทนที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาพปัจจุบันของวัดตัวแทนต่างกัน 

วัดปทุมวนารามได้รับความเห็นเชิงบวกและลบว่าบริเวณของวัดดีแต่ถูกรบกวนด้วยการพัฒนาและ

อาคารสูงที่อยู่โดยรอบส่งผลกระทบต่อภาพรวมของวัดให้ดูแย่ลง ภาพปัจจุบันของวัดสวนพลูได้รับ
ความเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับวัดและบริเวณของวัดอีกทั้ง อาคารที่มีในบริบทเดิมก็รบกวนวัดส่งผลให้
ภาพโดยรวมดูไม่ดี และภาพปัจจุบันของวัดธาตุทองได้รับความคิดเห็นในเชิงบวกและลบเท่า ๆ กัน 
เมื่อมีอาคารใหม่ความสูงน้อยในภาพตัวแทนผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความเห็นทั้งเชิงบวกและลบ แต่
เมื่ออาคารมีความสูงปานกลางและมากความคิดเห็นที่ได้เป็นไปในเชิงลบทั้งหมด โดยมาเป็นความเห็น
ในเรื่องการพัฒนาและอาคารสูงที่รบกวนวัด มีการพูดถึงความสูงและตำแหน่งของอาคารเดิมที่ส่งผล
ต่อภาพวัดรวมอยู่ด้วย 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3. อภิปรายผล 
จากการประมวลผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลเพื่อตอบคำถามในการวิจัยได้ ดังนี้ 

3.1. ทัศนคติและความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีต่ออาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย
ระดับความสูงต่าง ๆ กันที่ปรากฎในฉากหลังของวัด 
เพื่อตอบคำถามในการวิจัย “ความสูงของอาคารสร้างใหม่ที่อยู่ในฉากหลังของวัด

มีผลต่อทัศนคติของคนอย่างไร” โดยสรุปผลจากการประมวลความชอบและการยอมรับที่มีต่อภาพ
ปัจจุบันของวัด คนทั่วไปมีทัศนคติในทางบวกในระดับที่ชอบและยอมรับได้ เมื่อเพิ่มอาคารความสูง
น้อยเข้าไปในภาพตัวแทนของแต่ละวัด ทัศนคติก็เริ่มลดลง และลดลงลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเพิ่มอาคาร
ความสูงปานกลางถึงความสูงมากเข้าไปในภาพตัวแทน ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือคนทั่วไปมีการยอมรับ
ได้มากกว่าความชอบในทุกกรณี

 
แผนภาพที่ 9 แสดงทิศทางค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบและการยอมรับที่ลดลง 

กล่าวคือ คนทั่วไปยังคงมีทัศนคติในทางบวกต่ออาคารสูงที่พัฒนาโดยรอบวัดต่อ
เมื่อความสูงของอาคารนั้นไม่สูงเกินกว่าวัด จะมีความชอบน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่ออาคารมีความสูงมากขึ้น 
และแม้ว่าจะรู้สึกถึงผลกระทบจากอาคารสูงแต่ก็ยังสามารถยอมรับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาดัง

กล่าวได้ในระดับหนึ่ง 
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ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างอาคารที่จะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งอยู่บริเวณรอบ ๆ วัด
และเห็นได้จากมุมมองสำคัญของวัด ความสูงของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่คนทั่วไปยังพอยอมรับ
ได้ คือความสูงของอาคารใหม่ที่มีความสูงไม่เกินส่วนสำคัญของอาคารหลักของวัด 

3.2. ความแตกต่างของทัศนคติและความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีต่อวัดที่ไม่มี
อาคารเดิมในฉากหลังกับวัดที่มีอาคารเดิมในฉากหลัง 
เพื่อต่อคำถามในการวิจัย “อาคารสูงที่สร้างใหม่เพิ่มในฉากหลังของวัดที่มีอาคาร

เดิมกับวัดที่ไม่มีอาคารเดิมอยู่ในฉากหลังอยู่แล้ว มีผลต่อทัศนคติของคนต่างกันหรือไม่” 
คนทั่วไปมีทัศนคติในทางบวกต่อภาพวัดทุกวัด โดยวัดที่ไม่มีอาคารสร้างแล้วให้

เห็นในสภาพแวดล้อมโดยรอบคนชอบมากกว่าวัดที่มีอาคารสร้างแล้วให้เห็นในสภาพแวดล้อม และ
เมื่อมีอาคารสร้างใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในฉากหลังของวัด อัตราการลดลงของความชอบและการยอมรับ
ก็ลดลงมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะชอบและยอมรับได้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง เมื่ออาคารในสภาพ
แวดล้อมสูงขึ้น กล่าวคือ ในเมื่อคนมีความชอบสภาพแวดล้อมของวัดที่สวยงามเรียบร้อยไม่มีอาคาร
แปลกปลอมอยู่ในฉากหลัง ก็ควรช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ไว้ให้ยังคงอยู่สวยงามในแบบเดิม 

ในกรณีวัดที่มีอาคารสร้างแล้วให้เห็นในสภาพแวดล้อม ถึงแม้ว่าคนจะชอบน้อย
กว่าและอัตราการลดลงเมื่อมีอาคารเพิ่มในสภาพแวดล้อมต่ำกว่า แต่เมื่อมีอาคารสูงเพิ่มขึ้นในฉากหลัง 
ความชอบและการยอมรับก็ลดลงอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพราะฉนั้นวัดที่มีอาคารสูงเกิดขึ้นในสภาพ
แวดล้อมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะมีอาคารเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมได้โดยไม่มีใครรู้สึกถึงผลกระทบ กล่าวคือ 
เมื่อการที่มีอาคารสร้างใหม่เพิ่มขึ้นอีกก็ส่งผลกระทบต่อวัดเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ความคิดเห็นในกรณีวัดที่มีอาคารสร้างแล้วให้เห็นในสภาพแวดล้อม คนทั่วไปไม่
ชอบอาคารที่เกิดขึ้นโดยรอบวัดแล้วแต่ยอมรับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น

แล้วไม่ได้ แต่อาคารที่สร้างอยู่เดิมรบกวนวัดทำให้ภาพรวมของภาพวัดแย่ลง ส่งผลต่อความชอบที่มีต่อ
วัด ดังนั้นสำหรับวัดที่มีอาคารเดิมแล้วในสภาพแวดล้อมก็มีผลต่อทัศนคติของคนต่ออาคารสร้างใหม่ที่
จะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งจะอนุมานได้ว่า หากคนเห็นว่าวัดที่มีอาคารอื่นภายนอกล้อมอยู่แล้ว คนส่วนหนึ่ง
อาจมีความเห็นว่าอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ก็ไม่ได้รบกวนวัดมากขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่งอาจมีความเห็นว่า
อาคารที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้ภาพวัดที่ไม่ดีอยู่แล้วแย่ลงไปอีกก็เป็นได้ 
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4. ข้อเสนอแนะ 

4.1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษาทัศนคติของคนทั่วไปพบว่าความสูงของอาคารสูงมีความสัมพันธ์ต่อ

ผลกระทบทางสายตาต่อวัด ซึ่งเป็นแนวความคิดเพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดย
มีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

4.1.1. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
4.1.1.1. ควรศึกษาพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการให้เข้าใจถึงลักษณะและองค์

ประกอบของพื้นที่ โดยเฉพาะสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่มีคุณค่า เช่น วัด โบราณสถาน ฯลฯ  
4.1.1.2. ควรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพเชิงทัศน์ และทำการประเมินผลกระทบทางสายตาจากโครงการต่อสถานที่นั้น ๆ เพื่อกำหนด
ขอบเขตการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ในขั้นแรกของการดำเนินงานโครงการ 

4.1.1.3. ควรพัฒนาและการออกแบบอาคาร โดยการศึกษาและคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอาคารที่ออกแบบโดยไม่มองข้ามคุณค่าของสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในบริบท 

4.1.2. ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
4.1.2.1. ควรคำนึงถึงความสูงของอาคารสูงที่มีผลกระทบต่อสถานที่

สำคัญต่าง ๆ ในระดับที่บุคคลทั่วไปรับได้ เมื่อมองจากมุมมองสำคัญของวัด คือ อาคารสูงที่มีความสูง
ประมาณไม่เกินส่วนสำคัญของอาคารหลัก เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ฯลฯ 

4.1.2.2. ควรคำนึงการวางตำแหน่งในพื้นที่ รูปทรงอาคาร ที่อาจทำให้บาง
มุมมองที่สำคัญของวัดที่ได้รับผลกระทบ กล่าวคือ เมื่ออาคารสร้างขึ้นแล้ว ตัวอาคารที่สร้างไม่ควรทับ
ซ้อนกับอาคารหลักและส่วนสำคัญของวัด 

4.1.2.3. ผู้ออกแบบควรมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลความรู้และความ
เข้าใจเรื่องผลกระทบทางสายตาอย่างเป็นกลางแก่บุคคลทั่วไป 

4.1.3. ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
4.1.3.1. ควรศึกษาและให้ความสำคัญกับทัศนคติของบุคคลทั่วไปเพื่อใช้

ประกอบการประเมินผลกระทบทางสายตาที่เกิดจากอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย หรืออาคารสูง ๆ อื่น 
นอกเหนือไปจากการประเมินผลกระทบทางสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียว 

4.2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำวิจัยในขั้นต่อไป 
4.2.1. ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบของแบบสอบถามที่จะสามารถทำให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นภาพรวมของคำถามเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการ
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เก็บแบบสอบถาม จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าแบบสอบถามที่มีอาคารสูงระดับต่าง ๆ กันในหน้าเดียวกันอาจ
เป็นการชี้นำให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอคติต่อภาพอาคารสูงซึ่งอาจมีผลต่อการให้คะแนนของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ในการออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยควรพิจารณารูปแบบให้เป็นกลางมากที่สุด
เพื่อที่จะได้ผลการวิจัยที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 

4.2.2. ควรจัดทำภาพตัวแทนให้มีองค์ประกอบของภาพที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าจะ
มีการใช้กฎสามส่วน (Rule of Thirds) แต่เนื่องจากการเลือกวัดกรณีศึกษาที่มีข้อจำกัดในการถ่าย
ภาพและองค์ประกอบในบริเวณวัดที่ไม่สามารถตัดต่อให้ใกล้เคียงกันได้ ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีข้อผิด
พลาดในการจัดองค์ประกอบของภาพ เช่น จุดเด่นของภาพอยู่ต่างที่กัน มุมมองอาคารหลักของวัดมี
ลักษณะต่างกันมากเกินไป การซ้อนทับภาพอาคารสูงในพื้นที่ที่กำหนดไว้ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งใน
บางภาพ 

4.2.3.งานวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องผลกระทบทางสายตาของ
อาคารสูงที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อ
ทัศนคติของคนทั่วไป และยังไม่ได้ทำการศึกษาโดยละเอียด ในการทำวิจัยขั้นต่อไปจึงควรพิจารณา
การศึกษารายละเอียดตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันต่อไป 
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