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This research aims to study the visual perception which affects to the personal 
attitudes toward the changes of the landscape from the Chao Phraya River Front extension 
project, in order to guideline for prevention or mitigation of the visual perception of the personal 
attitude. The research framework is applied from the principle of Visual Impact Assessment. 

The research methodology can be described into 5 parts: 1) Studying the basic 
information and defining the related variables, 2 ) Defining the representative site and selecting 
the representative pictures of government office area, 3 )  Creating questionnaire and 
photomontage by selected pictures to depict the appearance of mock-up the Chao Phraya River 
Front extension project on the foreground of the government office area, 4) Collecting data from 
target population and analyzing statistical data, 5) Concluding result of the research and finding 
suggestions to mitigate the impacts to the personal attitude.  

The findings reveal that the most respondents have positive attitude towards the 
current landscape of the government office area, and the attitudes have changed toward the 
negative way when the Chao Phraya riverfront extension project is appeared. It can be said that 
the Chao Phraya riverfront extension project is not an element that make people’s attitude being 
positive to the area. From the evaluation of the respondents to the Chao Phraya extension 
project in each type, a level of an appropriate the suit the government place are not equal. The 
factors that affect the visual perception the most is the current condition of the government 
office area, followed by the width, height of the extension project, the characteristics of 
functional space and personal characteristics of the participants, respectively. 
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1 

บทที่ 1  

บทน้า 

1. ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 
ริมแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครเป็นต้าแหน่งพ้ืนที่ ที่ชาวไทยตั้งถ่ินฐานบ้านเมือง

สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน ดังที่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหา
โกษาธิบดี มีการกล่าวถึงว่าพ้ืนทีบ่ริเวณแม่น้้าเจ้าพระยามีศักยภาพ และเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมต่อ
กิจการของบ้านเมือง สถานที่ส้าคัญต่างๆ อันได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วังเจ้านาย ศาสนสถาน 
บ้านเรือนข้าราชการ รวมไปถึงชุมชนจึงกระจายตัวอยู่บริเวณริมแม่น้้า โดยยึดล้าน้้าเจ้าพระยาเป็น
เส้นทางหลักในการคมนาคม ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และลักษณะทางภูมิศาสตร์ พ้ืนทีร่ิม
ฝั่งแม่น้้าจึงถูกพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับการใช้พ้ืนที่ ณ ขณะนั้นและตอบรับกับวิถีชีวิตของชนชาว
ไทยเสมอ ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นเสมือนสิ่งทีส่ะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ที่ท้าให้ผู้มาเยือน
เกิดความประทับใจสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

เห็นได้ว่าพ้ืนที่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานคร และ
มีความส้าคัญอย่างมากทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่ง ที่ท้าให้เนื้อเมืองเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ได้รับการควบคุมที่เหมาะสม เช่น เกิดการรุกล้้าแม่น้้า ตลอดจนการปิดกั้นพ้ืนที่ท้าให้บุคคล
ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้้าได้ ทั้งนี้เพ่ือรองรับต่อบทบาทส้าคัญ และแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ส้านักงานกรุงเทพมหานครจึงจัดท้าแผนพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาซึ่งได้ระบุถึงแผนการ
พัฒนาโครงข่ายพ้ืนที่เชื่อมต่อกับริมแม่น้้า และการก่อสร้างโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าตลอดท้ัง
สองฝั่งของแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร  โดยการออกแบบมีลักษณะเป็นพื้นที่สาธารณะยื่นไป
ในแม่น้้ากว้าง 19.50 เมตรและยกระดับสูง 3.25 เมตร เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่นันทนาการและรองรับการใช้
ประโยชน์สาธารณะ (มติชนออนไลน์, 2558) เนื่องจากการน้าเสนอโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยาในสื่อสาธารณะมิได้กล่าวถึงการจัดท้ารายงานผลกระทบทางด้านสายตา (Visual Impact) 
จึงท้าให้สาธารณชนเกิดประเด็นและข้อทักท้วงถึงโครงการ ที่อาจบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของพ้ืนที่
บริเวณท่ีท้าการราชการหรือพ้ืนที่กึ่งสาธารณะ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ทางการทหาร 
รวมถึงที่ท้าการราชการอ่ืนๆ อันเป็นพื้นที่ ที่มีความส้าคัญและมีคุณลักษณะทางภูมิทัศน์ที่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุนี้การประเมินผลกระทบทางสายตาหรือ Visual Impact Assessment (VIA) จึงมี
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ความส้าคัญอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ทัศนคติของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิทัศน์อันเนื่องมาจากโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา และประเมินระดับผลกระทบทางสายตาบริเวณที่
ท้าการราชการเมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยการวิจัยได้ใช้หลักการที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางศึกษา และประยุกต์เครื่องมือจากกรณีศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับงานวิจัยมากข้ึน 
อีกท้ังงานวิจัยนี้ยังถือเป็นการเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น ในการออกแบบพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าให้มี
ความเหมาะสม รวมถึงการก้าหนดมาตรการควบคุมคุณภาพเชิงทัศน์บริเวณที่ท้าการราชการริมแม่น้้า
เจ้าพระยา ตลอดจนพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์จากการก่อสร้างโครงการ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบทางกายภาพท่ีปรากฏในภูมิทัศน์ ทัศนียภาพของพ้ืนที่ 
ต้าแหน่งอาคารส้าคัญ และประวัติศาสตร์ของที่ท้าการราชการบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา ในขอบเขต
พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่สะพานพระรามแปดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า 

2.2 เพ่ือศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาในภูมิทัศน์ (Visual Assessment) 
และการประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment) 

2.3 เพ่ือทราบถึงทัศนคติของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการให้ระดับคะแนนบนสเกล 
(Likert Scale) ต่อที่ท้าการราชการและพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่ปรากฏในภูมิทัศน์บริเวณ
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

2.4 เพ่ือประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment) ของโครงการ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในพ้ืนที่ ที่ท้าการราชการที่เป็นพื้นที่ตัวแทนศึกษา 

2.5 เพ่ือเสนอเป็นแนวทางบรรเทาผลกระทบจากการรับรู้ทางสายตา และแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 
3. ค้าถามในการวิจัย 

3.1 สาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญให้คุณค่าต่อการรับรู้ทางสายตาในสภาพภูมิทัศน์ปัจจุบัน
ของที่ท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยา แตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

3.2 เมื่อโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ถูกก่อสร้างผ่านที่ท้าการราชการ
ริมน้้า โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ จะมีผลกระทบต่อทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาของผู้สังเกตหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด  
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3.2.1 ความกว้างของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
หากโครงการถูกออกแบบให้มีขนาดความกว้างที่แตกต่างกัน จะมีผลกระทบ

ต่อการรับรู้ทางสายตา และทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามหรือไม่  
3.2.2 ความสูงของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

หากโครงการถูกออกแบบให้มีการยกระดับโครงสร้าง ในความสูงที่แตกต่างกัน 
จะมีผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตา และทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามหรือไม่  
  3.2.3 องค์ประกอบอื่นๆ 

หากโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ถูกออกแบบให้มีลักษณะการ
ใช้พื้นที่และมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกัน จะมีผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตา และทัศนคติของผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือไม่  

3.3 พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณท่ีท้าการราชการ ส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
จากการรับรู้ทางสายตาของสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

3.4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่มเีพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่พักอาศัย 
และสัญชาติที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตาต่อพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
บริเวณที่ท้าการราชการมากน้อยเพียงใด และแตกต่างกันหรือไม่ 

 
4. ตัวแปรในการศึกษา 

4.1 ตัวอิสระ (Independent Variables) 
   4.1.1 ลักษณะทางกายภาพปัจจุบันของที่ท้าการราชการ   
    4.1.2 รูปแบบของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

 
4.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) 

   4.2.1 การรับรู้ทางสายตา และทัศนคติของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา 

มุ่งเน้นในการศึกษาทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ อันเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณท่ีท้าการราชการเป็นหลัก โดยได้น้ากรอบทฤษฎี
และหลักการประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแม่น้้าได้อย่างเหมาะสม 
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5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
มุ่งเน้นศึกษาที่ท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยา ขอบเขตตั้งแต่สะพานพระราม

แปดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทั้งนี้ได้พิจารณาเกณฑ์ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ คุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือใช้ในการ
คัดเลือกพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา จึงท้าให้ได้พ้ืนที่ตัวแทน 6 สถานที่  ได้แก่  

5.2.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (วังบางขุนพรหม) 
  5.2.2 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (วังมะลิวัลย)์   
  5.2.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  5.2.4 โรงพยาบาลศิริราช  
  5.2.5 โรงเรียนราชิน ี(อาคารสุนันทาลัย) 
  5.2.6 ราชนาวิกสภา 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
6.1 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา  

หมายถึง พ้ืนที่ ที่ได้รับการต่อเติมยื่นลงไปในแม่น้้าเจ้าพระยา โดยมีการใช้พื้นที่เป็น
ทางสาธารณะ เช่น ทางเดิน ทางจักรยาน เป็นต้น  

6.2 ที่ท้าการราชการ  
หมายถึง สถานพยาบาล สถานศึกษา พ้ืนที่ด้าเนินกิจการทหาร และสถานที่ท้างาน

หรือสถานที่ด้าเนินงานขององค์กร องค์การ หน่วยงาน รวมไปถึงบ้านและวังเก่าท่ีถูกปรับเปลี่ยนการ
ใช้สอยให้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท้างาน หรืออยู่ในอาณาเขตเดียวกันกับสถานที่ท้างาน ที่อยู่ในการ
ครอบครองของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  

6.3 มุมมองส้าคัญ  
หมายถึง บริเวณท่ีสามารถมองเห็นองค์ประกอบหรือต้าแหน่งอาคารส้าคัญได้ชัดเจน 

เช่น บริเวณอาคารหลักของพ้ืนที่ และอาคารโบราณสถานที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึง
เอกลักษณ์ที่เป็นจุดหมายตาให้กับพ้ืนที่นั้นๆ 

6.4 กลุ่มตัวอย่าง  
หมายถึง ประชากรเป้าหมายที่ผู้วิจัยเลือกท้าการศึกษา หรือผู้ตอบแบบสอบถามใน

งานวิจัย  (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, ม.ป.ป., 85) 
6.5 ภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

หมายถึง ภาพถ่ายที่เป็นสภาพในปัจจุบันของที่ท้าการราชการ ที่พิจารณาเลือกเป็น
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 
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6.6 ภาพพื้นที่ตัวแทนศึกษา เมื่อมีโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
หมายถึง ภาพที่เกิดจากการน้าแบบจ้าลองของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 

5 รูปแบบ ไปซ้อนทับกับภาพถ่ายที่เป็นสภาพในปัจจุบันของที่ท้าการราชการ ที่พิจารณาเลือกเป็น
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เพ่ือทราบถึงองค์ประกอบทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ใน
ภูมิทัศน์ บริเวณท่ีท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยา  

7.2 เพ่ือทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนแนวทางในการออกแบบพื้นที่
บริเวณท่ีท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยา  

7.3 สามารถใช้เป็นกรณีศึกษา เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เนื่องจากโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณท่ีท้าการราชการ  

 
8. วิธีด้าเนินการวิจัย 

8.1 ศึกษาข้อมูลและก้าหนดตัวแปรในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
8.1.1 ศึกษาเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
8.1.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ ที่ท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยาโดย

ใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS) และลงส้ารวจพื้นที่เบื้องต้น เพ่ือเก็บข้อมูลที่ใช้ส้าหรับวิเคราะห์หา
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษาต่อไป 

8.2 การก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ตัวแทนในการศึกษา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 8.2.1 การก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลก่อนการลงส้ารวจภาคสนาม  

รวมทั้งได้ท้าการจัดกลุ่มท่ีท้าการราชการตามความคล้ายคลึงของลักษณะทางภูมิทัศน์ และลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่ 

8.2.2 การก้าหนดพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา  จากการจัดกลุ่มพ้ืนที่ และภาพถ่ายของ
สถานที่จริง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ตัวแทนเพ่ือท้าการศึกษา ได้แก่ บริบทของที่ท้าการราชการ  
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรมจากการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ   

8.2.3 การเลือกภาพของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา โดยการก้าหนดจุดมุมมองส้าคัญ จาก
ต้าแหน่งที่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ และบริบทโดยรวมของพ้ืนที่ตัวแทนได้ชัดเจนที่สุด รวมทั้งก้าหนด
ขอบเขตของมุมมอง เมื่อมองไปยังองค์ประกอบส้าคัญของที่ท้าการราชการ ที่ได้พิจารณาเลือกเปน็
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา  
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8.3 การสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
8.3.1 การสร้างแบบจ้าลองพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา และการจัดท้าภาพ

เชิงซ้อน (Photomontage)  บริเวณพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา ซึ่งเป็นการจ้าลองภาพภูมิทัศน์เสมือนจริง 
โดยน้าภาพจากการะบวนการนี้ไปใช้ประกอบกับแบบสอบถามต่อไป 

8.3.2 การสร้างแบบสอบถาม เพ่ือค้นหาค้าตอบเกี่ยวกับความชื่นชอบ การยอมรับ
และระดับคะแนนความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณท่ีท้าการ
ราชการ จากการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มชาวต่างประเทศ
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

8.4 การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  โดยการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SPSS  และ
ประมวลข้อมูลทางสถิติ  ซึ่งใช้วิเคราะห์ถึงระดับความเหมาะสม  และทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพ่ือน้าไปสู่ผลสรุปของงานวิจัยต่อไป 

8.5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการด้าเนินการวิจัย 



8 

 

9. ระยะเวลาในการวิจัย 
เวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

และท้าการเสนอวิทยานิพนธ์ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560   
 

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย 

 

10. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
10.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ แผนที่ทางอากาศ ผังบริเวณริมแม่น้้า 

สมุดจดบันทึก และกล้องถ่ายรูป  
10.2 แบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo-Questionnaire) ซึ่งประกอบไปด้วย 

ภาพถ่ายเชิงซ้อน (Photomontage) และชุดค้าถาม 2 ส่วน คือ แบบประเมินคุณภาพของภูมิทัศน์
และข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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บทที่ 2  

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

เป็นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการรับรู้ทางสายตาใน 6 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ทฤษฎีการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการประเมินคุณค่าในภูมิทัศน์และการประเมินผลกระทบอันเกิดจากการรับรู้ทางสายตา (Visual 
Impact Assessment) นอกจากนี้ได้ท้าการศึกษางานวิจัยกรณีศึกษา และประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ออกแบบทางสาธารณะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดรูปลักษณ์พ้ืนฐาน รวมทั้งขนาดของพ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ือน้าไปใช้ในกระบวนการสร้างแบบสอบถามต่อไป โดยรายละเอียดของ
ทฤษฎีที่ศึกษา มีดังนี้ 

 
1. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อภูมิทัศน์ 

การวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อภูมิทัศน์ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิธีการทางจิตวิทยา
กายภาพ (Psychophysical Methodology) โดยนักวิจัยมักเชื่อมโยงกระบวนการรับรู้ และความ
คิดเห็นของบุคคลเข้ากับหลักเกณฑ์ในการประเมิน ตัวอย่างเช่น ความชอบในภูมิทัศน์ (Landscape 
Preference)  ความสวยงามของภูมิทัศน์ (Scenic Beauty) ความสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิทัศน์ 
(Compatibility) และการยอมรับได้ (Acceptability) ซ่ึงผลจากการประเมินดังกล่าวมีลักษณะเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นข้อมูลส้าหรับการประเมินคุณภาพของภูมิทัศน์ 
และมีความส้าคัญต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้งาน อีกท้ังเป็นเสมือนการสงวนรักษาลักษณะทางภูมิทัศน์ที่มีคุณค่าได้อีกทางหนึ่ง (Kaplan and 
Kaplan, 1982: 313 อ้างถึงใน วิลาสินี สุขสว่าง, 2546: 11)  

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม 

มนุษย์จะเรียนรู้และมีความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ 
เช่น วัตถุ สิ่งของ และสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ระบบความคิด ความรู้ ทัศนคติ วัฒนธรรม โดย
องค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น อาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรม ซ่ึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพฤติกรรมของมนุษย์ คือ ปัจจัยด้านสรีรวิทยา (Physiological) ซึ่งจะมีความเก่ียวข้อง
และสัมพันธ์กับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์, ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ (Personality Factors)  
โดยบุคลิกภาพเฉพาะตัวของบุคคล บางส่วนเกิดจากการเรียนรู้หรือบางส่วนมีมาตั้งแต่ก้าเนิด และเป็น
แรงจูงใจให้บุคคลแสดงออก หรือก้าหนดพฤติกรรมต่อสถานการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน, ปัจจัย
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ทางด้านสังคม (Social Factors) โครงสร้างของสังคม และหน้าที่ตามสถานภาพของบุคคล ย่อมส่งผล
ให้บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมตามแบบแผนของสังคม เช่น บทบาทของครูอาจารย์และนักเรียน 
บทบาทของหัวหน้างานและพนักงาน เป็นต้น, ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็น
บรรทัดฐานที่ถูกก้าหนดโดยศาสนาความเชื่อ จารีตประเพณี และเป็นแบบแผนให้บุคคลปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตามกาลเทศะหรือตามแต่ละสถานการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม
สามารถจ้าแนกข้ันตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, บุษกร 
เสรฐวรกิจ และศิวาพร กลิ่นมาลัย, 2554: 1-26) 

2.1 กระบวนการรับรู้ (Perception) 
เป็นกระบวนการรับข่าวสารจากสภาพแวดล้อมผ่านระบบประสาทสัมผัส หรืออาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการรู้สึก (Sensation) เพ่ือน้าไปสู่การรับรู้ (Perception)  
2.2 กระบวนการรู้ (Cognition) 

เป็นกระบวนการทางจิต ร่วมกับกระบวนการทางปัญญา เช่น กระบวนการเรียนรู้ 
การจดจ้า การคิด เพ่ือน้าไปสู่การเข้าใจปรากฏการณ์ สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ออกจากกันได้ หรือ
เรียกว่าการเกิดระบบมโนทัศน์ (Formation of Conceptual System) ซึ่งทั้งกระบวรการรับรู้ 
(Perception) และกระบวนการรู้ (Cognition) เป็นส่วนส้าคัญท่ีท้าให้เกิดการตอบสนองทางด้าน
อารมณ์ และน้าไปสู่การเกิดพฤติกรรมภายใน 
 
3. ทฤษฎีการรับรู้ทางสายตา 

เนื่องจากในชีวิตประจ้าวันมนุษย์สามารถรับรู้ผ่านการมองเห็นมากกว่าประสาทสัมผัสอ่ืน
ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางด้านสายตาจึงเป็นการรับรู้ที่มีความส้าคัญ
มากที่สุด (Smardon, 1986: n.pag. อ้างถึงใน สิริมา ณ สงขลา , ม.ป.ป.: 69)  อีกท้ังมีความส้าคัญ
ต่อการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม เช่น บุคคลสามารถรับรู้ข้อมูล รูปทรงต่างๆ รวมถึงสามารถ
รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากความต่อเนื่องในปริภูมิ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ 
และศิวาพร กลิ่นมาลัย, 2554: 9-10)   โดยหลักการและทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ทางสายตา  
มีดังต่อไปนี้ 

3.1 ความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์  
ความสามารถในการมองเห็น หรือสมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการมองเห็นของมนุษย์

มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการท้างานของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งมุมมองที่มนุษย์มองเห็น ออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ (ธวัชชานนท์ สิปปภากุล, 2548: 161 อ้างถึงใน ขนิษฐา เป็นซอ, 2554: 10-12) 
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3.1.1 มุมมองในแกนนอน  
เป็นมุมของการมองเห็นในลักษณะแกนนอน โดยในขณะที่มนุษย์มองตรงจะ

มีระยะในการมองเห็นภาพประมาณ 62 องศา และระยะในการมองเห็นของทั้งตาข้างซ้ายและตาข้าง
ขวาประมาณ 94-104 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงมุมของการมองเห็นในแกนนอน 
ที่มา: Panero and Zelnik, Human Dimension & Interior Space: A Source Book of  
Design Reference Standard (New York: Whitney Library of Design, 1979), 287. 

 
3.1.2 มุมมองในแกนตั้ง 

มุมของการมองเห็นในแนวตั้ง มีระยะในการมองเห็นภาพด้านบนประมาณ 
50 องศา ด้านล่างประมาณ 70 องศา และจะมีแนวสายตาจากระดับการยืนประมาณ 10 องศา และ
ในระดับนั่งประมาณ 15 องศา 
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ภาพที่ 3 แสดงมุมของการมองเห็นในแกนตั้ง 
ที่มา: Panero and Zelnik, Human Dimension & Interior Space: A Source Book of  
Design Reference Standard (New York: Whitney Library of Design, 1979), 287. 

3.2 โครงสร้างของการมองเห็นภูมิทัศน์ (Visual Structure of Landscapes) 
การมองเห็นภูมิทัศน์มีปัจจัยส้าคัญ ที่สามารถอธิบายด้วยหลักการต่างๆ ดังนี้ 
3.2.1 ทัศนวิสัย (Visibility)  

เป็นความสามารถในการมองเห็นสภาพแวดล้อมกายภาพ รวมถึงสิ่งก่อสร้าง 
จากจุดมอง (Viewpoint) ในทิศทางเดียวกันว่าสามารถมองเห็นรายละเอียด และความชัดเจนได้
หรือไม่ (รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง, 2555: 30) 

3.2.2 ระยะทาง (Distance) 
ระยะทางระหว่างผู้สังเกต และสถานที่ ส่งผลต่อการรับรู้รายละเอียดใน 

ภูมิทัศน์ (Tadahigo Higuchi, 1983: 4) Smardon, Palmer and Felleman (1986: 53-54, อ้าง
ถึงใน สุพิชฌาย์ เมืองศรี, 2553: 11) ได้กล่าวว่าระยะต่างๆ ในการมองเห็นส่งผลท้าให้ผู้สังเกต 
(Observer) เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน โดยลักษณะของการมองเห็น สามารถแบ่งระยะตามความ
ชัดเจนของภูมิทัศน์ (รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง, 2555: 30) ได้แก่  
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3.2.2.1 ระยะใกล้ที่สุด (Foreground)  
เป็นระยะที่สามารถมองเห็นโครงการหรือสามารถเห็นองค์ประกอบ

ของพ้ืนที่ได้ชัดเจนหรือเป็นจุดสนใจ 
3.2.2.2 ระยะกลาง (Middle ground) 

เป็นการมองเห็นพื้นที่ในระยะกลาง ที่เริ่มไกลออกไปจากต้าแหน่งที่
มอง ท้าให้สามารถมองเห็นโครงการหรือจุดเด่นของพื้นที่ผสมผสานไปกับบริบทรอบๆ  

3.2.2.3 ระยะไกล (Background) 
คือการมองเห็นพื้นที่เป็นฉากหลัง ในระยะท่ีไกลที่สุดที่สามารถ

มองเห็นโครงการได้ หรือเป็นการมองเห็นโครงการในระยะที่ฉากหน้าอ่ืนๆ บังไม่หมด 
3.2.3 มุมตกกระทบบนระนาบ (Angle of incidence) 

เป็นมุมจากสายตาไปกระทบหรือปะทะกับพ้ืนผิว การมองเห็นภูมิทัศน์จึงเป็น
ผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างแนวเส้นของการมองกับระนาบพื้น  ซึ่งท้าให้ผู้มอง (Viewer) สามารถ
รับรู้ความแตกต่างของระดับพื้น รายละเอียดในภูมิทัศน์ และขอบเขตที่ปรากฏในภูมิทัศน์เปลี่ยนไป 
(Tadahigo Higuchi, 1983: 4) 

3.2.4 ความลึกท่ีไม่สามารถเห็นได้ (Depth of invisibility) 
ความลึกที่สุดที่ผู้สังเกตไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่

ปกป้องภูมิทัศน์ระยะที่มองไม่เห็น จากสิ่งที่รบกวนทางสายตา (Tadahigo Higuchi, 1983: 4) 
3.2.5 มุมกด (Angle of depression) 

เป็นมุมที่ผู้มอง มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง หรือสิ่งที่อยู่ในต้าแหน่งที่ต่้ากว่า 
และเป็นผลท้าให้ผู้มอง มีความสามารถในการมองเห็นมุมที่กว้างมากยิ่งข้ึน  (Tadahigo Higuchi, 
1983: 4)  

3.2.6 มุมของการมองเห็น (Angle of elevation) 
Märtens H. (1890: 14, quoted in Tadahigo Higuchi, 1983: 47) กล่าว

ว่าคือการมองในแนวเส้นตรง (Line of Vision) ที่ปะทะกับระนาบพ้ืนผิว จึงมีผลต่อการเห็นขอบเขต
ของภาพ หรือเป็นตัวก้าหนดขอบเขตของการมองสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า 

3.2.7 ความลึก (Depth)  
ในการที่ผู้มอง (Viewer)  รู้สกึและรับรู้ถึงความลึกท่ีเกิดขึ้นท้าให้สามารถแยก

สิ่งต่างๆ ที่มองเห็นได้ว่าสิ่งใดอยู่ใกล้หรือไกล โดยสัญญาณชี้แนะเอกนัยน์ (Monocular Cue) อ่ืนๆ ที่
เป็นบทบาทส้าคัญท้าให้มนุษย์สามารถรับรู้ความลึกของภูมิทัศน์ ได้แก่ การซ้อนกัน ลักษณะเส้น 
ขนาด ระนาบทางนอน ความหยาบละเอียดที่ประกอบในทัศนียภาพ (Perspective) แสง  
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และเงา (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2554: 39-41) ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมานี้ถือเป็นการมองเห็น 
ภูมิทัศน์ในลักษณะสามมิติ (Tadahigo Higuchi, 1983: 4)  

3.2.8 แสง (Light)  
แสงหรือสภาพของภูมิอากาศเป็นองค์ประกอบส้าคัญ ที่ท้าให้มนุษย์สามารถ

มองเห็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Tadahigo Higuchi, 1983: 4) โดย
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2554: 41) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางทัศนียภาพด้วยแสงว่า เมื่อสิ่งต่างๆ  
ที่ได้รับแสงสว่างและเกิดเงาบนสิ่งนั้นเป็นส่วนช่วยที่ท้าให้ผู้มองรับรู้ความลึก นูน เว้า และมองเห็น
วัตถุนั้นๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณค่าในภูมิทัศน์  

การศึกษาวิจัยนี้ได้จ้าแนกปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณค่าในภูมิทัศน์เป็น 2 ส่วนหลัก 
ได้แก่ ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวมนุษย์ และปัจจัยภายนอก สิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

4.1 ทัศนคติของบุคคล 
ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่จะแสดงออกในความรู้สึกต่างๆ เช่น ความรู้สึก

ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งมนุษย์จะมีอารมณ์ผสมกับความเชื่อของตนต่อสิ่งที่เห็น บุคคล หรือเหตุการณ์
ต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าทัศนคติเป็นสภาวะของจิตใจโดยเริ่มจากการรับรู้เบื้องต้น เพ่ือเชื่อมโยงกับความรู้ 
ความคิด ไปสู่การตีความและประเมินคุณค่าสิ่งนั้นว่าพอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งทัศนคติที่เกิดข้ึนสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องมาจากองค์ประกอบดังนี้ (ไพบูลย์ เทวรักษ์, 2540: 65-71 อ้างถึงใน กัตติกา 
กิตติประสาร, 2545: 14) 

4.1.1 ความรู้ 
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ ความคิด ความเชื่อ อันเป็นผลมาจาก

ระดับของการศึกษา สาขาของการศึกษา และประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล 
4.1.2 พฤติกรรมและอารมณ์  

เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรม การกระท้า กริยา ค้าพูด อันเป็นผลมาจาก
บรรยากาศ สถานที่ ความประทับใจและความพึงพอใจของบุคคล 

4.1.3 ค่านิยม  
เป็นการบอกหรือให้คุณค่าสิ่งต่างๆ รวมถึงเป็นการแสดงความรู้สึกท่ีปัจเจก

บุคคลจะยอมรับหรือปฏิเสธ และมีการประเมินค่าเป็นผิด-ถูก ดี-เลว  ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมประกอบ
กับระดับความรู้ การศึกษา และฐานะทางสังคม มีผลท้าให้ค่านิยมของบุคคลมีความแตกต่างกัน  
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4.2 ความชอบในภูมิทัศน์ (Landscape Preference) 
ความชอบในภูมิทัศน์เกิดจากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่ต้องการรู้และจดจ้า 

(Recognition) สิ่งที่เกิดข้ึน โดยประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจะเป็นส่วนช่วยในการจดจ้าและใช้เพ่ือ
ประเมินค่าในเหตุการณ์ครั้งต่อไป เช่น สิ่งที่เคยได้รับความพึงพอใจมาก่อน ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นที่พึง
พอใจเมื่อเกิดข้ึนอีกครั้ง โดยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนการสร้างแผนที่ในใจ (Cognitive Map) 
เพ่ือใช้ในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและใช้ในการตัดสินใจกระท้า เลือกสิ่งที่ที่ต้องการ รวมถึงการ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานอันก่อให้เกิดความประทับใจในภูมิทัศน์สามารถสรุปได้
ดังนี้ (Kaplan and Kaplan,1982: 73-82), (Appleton, 1996: 66 อ้างถึงใน วิลาสินี สุขสว่าง, 
2546: 17-19) 

4.2.1 สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย 
มนุษย์ชอบสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย เนื่องจากความต้องการเอาชีวิต

รอดในสภาพแวดล้อมที่มีความอันตราย โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์สามารถมองเห็นได้โดยที่ไม่
ต้องถูกมองเห็น เช่น การสร้างพ้ืนที่ ที่สามารถมองจากท่ีรกไปยังพ้ืนที่สว่าง เป็นต้น สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยจึงเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาแปรเปลี่ยนเป็นความงามที่มนุษย์ชื่นชอบ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม มีผลต่อความชื่นชอบและประทับใจของมนุษย์ โดยใน
ความชื่นชอบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความงามที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์  

4.2.2 สภาพแวดล้อมที่มนุษย์มีความคุ้นเคย 
ความชอบ และความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อม มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ

มนุษย์มักชอบสภาพแวดล้อมที่ตนคุ้นเคยเสมือนบ้านและยึดบ้านเป็นพ้ืนฐาน เนื่องจากเป็นสถานที่ท้า
ให้รู้สึกสบาย และปลอดภัย รวมทั้งชอบสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเนื่องจากก่อให้เกิดความรู้สึกแปลก
ใหม่น่าสนใจ ในขณะเดียวกันในความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก็อาจท้าให้มนุษย์เกิดความเบื่อหน่าย 
และในความแปลกใหม่ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก็อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบชอบเช่นกัน เนื่องจาก
ความกลัว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความคุ้นเคยเป็นพื้นฐานความชอบของมนุษย์ 

4.3 สุนทรียภาพในภูมิทัศน์ (The Aesthetics of the Landscape) 
ค้าว่าสุนทรียภาพ (Aesthetic) มีรากศัพท์มาจากค้าในภาษากรีก ซึ่งหมายถึงการ

รับรู้ทางความรู้สึก หรือการที่มนุษย์รับรู้ได้ถึงความงามจากสิ่งที่ปรากฏ (Simon Bell,1999: 64) ซึ่ง
สุนทรียภาพในภูมิทัศน์เป็นกระบวนการจดจ้าภาพที่ประทับใจจากการมองเห็น สิ่งที่เก่ียวข้องกับการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลเป็นผลมาจากความรู้ ประสบการณ์ การให้คุณค่า สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น 
โดยคุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ และสั่งสมมา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้แต่ละคนอาจมี
ความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันได้ (Simon Bell,1999: 3) อีกทั้งสุนทรียภาพในการรับรู้ภูมิทัศน์
สามารถอธิบายได้ดังนี้ (Jon Lang, 1994: 320-336 อ้างถึงใน วิลาสินี สุขสว่าง, 2546: 21-22) 
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4.3.1 สุนทรียภาพที่เกิดจากความรู้สึก (Sensory Aesthetic) 
เป็นสุนทรียภาพอันเกิดจากความประทับใจในความงาม เช่น ความสวยงาม

ทิวทัศน์ บทเพลง กลิ่น รวมถึงรสชาติ ซึ่งเป็นการรับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัส (Pure Sensation) 
โดยในแต่ละบุคคลจะมีความคิดเห็นเหมือนหรือต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของปัจเจกบุคคล 

4.3.2 สุนทรียภาพที่เกิดจากรูปทรง (Formal Aesthetic) 
คือการรับรู้รูปทรง รูปร่างของสิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในภูมิทัศน์ ซึ่งการ

พิจารณาถึงสุนทรียภาพในลักษณะนี้ บุคคลมักมีพ้ืนฐานทางศิลปะ เช่น สัดส่วน (Proportion) จังหวะ 
(Rhythm) ความกลมกลืน (Harmony) และความขัดแย้ง (Contrast) เป็นต้น 

4.3.3 สุนทรียภาพที่เกิดจากสัญลักษณ์ (Symbolic Aesthetic) 
เป็นสุนทรียภาพที่เกิดจากความเข้าใจในสัญลักษณ์ หรือความหมายของสิ่งที่

ปรากฏให้เห็น เช่น สุนทรียภาพที่เกิดจากผลงานศิลปะ ที่มักสื่อความหมายออกมาท้าให้แต่ละบุคคลมี
ความเข้าใจที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป 

4.3.4 สุนทรียภาพที่เกิดจากสติปัญญา (Intellectual Aesthetic) 
เป็นการรับรู้ความงามผ่านการคิด ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ท้าให้แต่ละ

บุคคลตีความสิ่งที่ปรากฏในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะของการใช้พื้นที่ในแต่ละวัฒนธรรมที่
อาจมีความแตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งในสุนทรียภาพที่ท้าให้บุคคลประทับใจ จึงไม่จ้าเป็นต้องเกิดจาก
ความสวยงามทางกายภาพเท่านั้น 

4.3.5 สุนทรียภาพที่เกิดจากการคิดตีความหมาย (Cognitive Aesthetic) 
เป็นสุนทรียภาพที่เกิดจากการตีความหมายผ่านกระบวนความคิด หรือเป็น

การแปลความหมายผ่านความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง ก่อให้เกิดความเข้าใจ ชื่นชม และประทับใจ
ในคุณค่าของสิ่งที่ปรากฏ 

4.4 จิตวิญญาณของสถานที่  
จิตวิญญาณของสถานที่ หรือ Sense of Place หรือ Genius Loci ล้วนเป็น

แนวความคิดท่ีไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเป็นบทบาทส้าคัญที่ก่อให้เกิดการรับรู้ได้ว่าก้าลังอยู่ที่ใด 
หรือในสภาพแวดล้อมแบบใด โดยแนวความคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณของสถานที่ มีความเชื่อว่าในแต่
ละสถานที่จะต้องมีลักษณะไม่เหมือนกับที่อ่ืน (Uniqueness) มีลักษณะเฉพาะ (Character) มี
เอกลักษณ์ (Identify) และมีจิตวิญญาณ (Spirit) โดยสิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า
และความหมายต่อบุคคลในสถานที่นั้นๆ ซึ่งองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดจิตวิญญาณของสถานที่ ได้แก่
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Features and Appearance) คอืลักษณะทางกายภาพของสถานที่
จริง เช่น สภาพภูมิประเทศ อาคาร บรรยากาศ และคุณภาพทางสุนทรียภาพ, ลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
(Observable Activities and Functions) คือการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่หรือสถานที่ เช่น 
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การด้าเนินชีวิต หรือวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้พ้ืนที่, ความหมายหรือสัญลักษณ์ 
(Meaning or Symbols) เป็นสิ่งที่บุคคลได้ให้คุณค่าและความหมาย โดยเกิดจากกระบวนการคิดและ
ตีความจากประสบการณ์ท่ีบุคคลได้สั่งสมมา (Harry Launce Garnham, 1985: 7-8 อ้างถึงใน 
วิลาสินี สุขสว่าง, 2546: 23-24) 

4.5 มลทัศน์ 
มลทัศน์หรือมลภาวะทางสายตา เป็นการรับรู้ในความไม่สวยงามของสภาพแวดล้อม

จากการมองเห็น (Visual Perception) ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่พบเห็นเกิดทัศนคติในทางลบ  กล่าวคือ  
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพแวดล้อมทางสายตา (Visual Quality) และมีความกลมกลืนกัน
ระหว่างองค์ประกอบที่มีคุณค่า ทั้งด้านการใช้งาน ทางด้านสายตาจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่พบ
เห็นและส่งผลกับอารมณ์ในทางบวก ในทางกลับกันหากองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมมีความ
ขัดแย้งกัน ก็จะส่งผลกับอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นในทางลบ ซึ่งมลภาวะทางสายตา จะมีผลโดยตรงต่อ
สภาพแวดล้อม ซึ่งบางครั้งอาจมีผลกระทบต่อมนุษย์ด้วย แต่เพราะความเคยชินจึงอาจท้าให้มนุษย์ไม่
รู้สึกถึงผลกระทบนั้น (บัณฑิต จุลาสัย, 2547: 45-46 อ้างถึงใน วิล์ลญา สงค์อ่ิม, 2557: 17) 
 
5. การประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment) 

5.1 จุดมุ่งหมายของการประเมินผลกระทบทางสายตา  
การประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment) เป็นการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับการรับรู้ สุนทรียภาพ และความชอบในภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นการศึกษาที่แพร่หลายในกลุ่ม
วิชาชีพภูมิสถาปนิก สถาปนิก นักวางผัง ที่ต้องให้ความสนใจรูปแบบของภูมิทัศน์ที่เหมาะสม และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
ภูมิทัศน์เป็นเสมือนการสงวนรักษาภูมิทัศน์ที่ผู้คนชื่นชอบ หรือมีคุณค่าไม่ให้เสื่อมลงหรือถูกท้าลายไป 
(Kaplan and Kaplan, 1982: 96) อีกทั้งการวิจัยในลักษณะนี้ มักใช้วิธีการทางจิตวิทยากายภาพ  

5.2 การประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment) 
การประเมินผลกระทบทางสายตา เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท้ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพเชิงทัศน์ (Visual Quality) ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือท้าความเข้าใจใน
ความเห็นและทัศนคติของบุคคลที่มีวัฒนธรรม อายุ เพศ หรืออ่ืนๆแตกต่างกัน รวมถึงความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ โดยกระบวนการประเมินคุณภาพ
และผลกระทบทางสายตาที่เหมาะสมส้าหรับใช้งานในบริบทของประเทศไทยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ (รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง, 2555: 17-110) 
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5.2.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
เป็นการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับโครงการโดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจลักษณะของ

โครงการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนส้าคัญท่ีใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อไป โดยข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ้าเป็นส้าหรับใช้ในการประเมินผลกระทบทางสายตา ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนหลัก ได้แก่  
ข้อมูลของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้เข้าใจรูปลักษณ์ ขนาด ต้าแหน่งที่ตั้ง พ้ืนที่ใช้สอย รวมถึง
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ปรากฏออกมาเป็นผังบริเวณของโครงการ ผังระดับ ผังพื้น ความสูง รูปแบบ วัสด ุ
สี รูปทัศนียภาพ  และผังภูมิสถาปัตยกรรม โดยข้อมูลอีกส่วนหลักท่ีมีความส้าคัญ คือข้อมูลพ้ืนที่ตั้ง
โครงการที่บอกต้าแหน่งของโครงการ เช่น ข้อมูลจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS) เป็นต้น 

5.2.2 การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น 
เป็นเสมือนการคาดการณ์ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับคุณภาพเชิงทัศน์ ซึ่งเป็น

การน้าสิ่งปลูกสร้างของโครงการ มาพิจารณาประกอบกับลักษณะทางกายภาพ ของที่ตั้งโครงการ 
รวมถึงบริบทโดยรอบ โดยผลกระทบทางสายตาจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากในบริเวณที่มีคุณค่า หรือมี
คุณภาพเชิงทัศน์สูง เช่น บริเวณพ้ืนที่ ที่มีความส้าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม โบราณคดี 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ สัญลกัษณ์ หรือเป็นบริเวณที่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง โดยขั้นตอนในการ
คาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

5.2.2.1 ขอบเขตของผลกระทบ คือ การคาดการณ์ขอบเขตของการมองเห็น 
(View shed) จากการศึกษาจากแผนที่ หรือภาพถ่ายทางอากาศที่มีมาตราส่วนถูกต้อง โดยแสดง
ต้าแหน่งของสถานที่ส้าคัญต่างๆ เพ่ือใช้ในการคาดการณ์เบื้องต้นว่าสามารถมองเห็นพื้นที่ และสิ่งที่จะ
ท้าการปลูกสร้างได้จากระยะไกลเพียงใด 

5.2.2.2 ลักษณะของผลกระทบ เป็นการพิจารณาลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง 
ในระหว่างด้าเนินการก่อสร้างหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ ว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพเชิงทัศน์ และ
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการอย่างไร เช่น เกิดการบดบังทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็น
ได้ในระยะไกล รบกวนมุมมองที่ส้าคัญ หรือแปลกแยกจากบริบทใกล้เคียง เป็นต้น 

5.2.3 การศึกษาและส้ารวจทรัพยากรทางสายตา 
เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ในขอบเขตของผลกระทบหรือ

พ้ืนที่ศึกษา อีกทั้งเป็นการศึกษาแผนที่ ข้อมูลจากภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลความส้าคัญและคุณค่าของ
สถานที่นั้นๆ โดยใช้ข้อมูลในขั้นตอนนี้เพ่ืออธิบายองค์ประกอบของพ้ืนที่และวิเคราะห์คุณภาพเชิง
ทัศน์ต่อไป 
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5.2.4 การก้าหนดจุดควบคุมมุมมอง 
เป็นการก้าหนดจุดควบคุมการมอง (Visual Control Point) จากจุดมอง

ภาพ (View Point) ที่คาดว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทางสายตามาก โดยเกณฑ์ในการก้าหนด
จุดควบคุมการมองมีหลักการที่ต้องค้านึงถึง ได้แก่ (รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง, 2555: 
28-29) 

5.2.4.1 สมรรถนะดูดกลืนทางสายตา (Visual Absorption Capacity) เป็น
ปัจจัยที่ลดทอนสิ่งรบกวนทางสายตาหรือลดทอนจุดสนใจจากการมองเห็น โดยเกิดจากลักษณะของ
แผ่นดิน (Landform) สิ่งปลูกสร้าง (Buildings) และพืชพรรณ (Vegetation) (Institute of 
Environmental Assessment and The Landscape Institute, 1995: 45) ตัวอย่างเช่น บริเวณ
ลานโล่ง ถือเป็นพื้นที่ ที่มีความสามารถในการดูดซับสิ่งรบกวนทางสายตาได้น้อย เมื่อมีการปลูกสร้าง
อาคารในบริเวณลานโล่งกว้างนั้น จึงท้าให้สามารถมองเห็นสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และมี
โอกาสที่ท้าให้เกิดผลกระทบทางสายตาสูง  

5.2.4.2 ความอ่อนไหวทางสายตา (Visual Sensitivity)   เป็นผลมาจากการ
ประเมินคุณภาพในภูมิทัศน์ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการมอง ที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของโครงการ และสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น การก่อสร้างอาคาร
สูงในเขตเมืองมีความหนาแน่น แต่เป็นบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารขนาดเล็ก ที่มี
ความสวยงาม หรือมีคุณค่าด้านต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าอาคารสูงนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการมอง 
จึงเป็นผลท้าให้เกิดความอ่อนไหวทางสายตาสูง (Sensitivity) หรือเป็นพ้ืนที่ ที่ทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้น้อย  

5.2.5 การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
เป็นการคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพเชิงทัศน์ ในขณะที่มี

การก่อสร้างโครงการและเม่ือโครงการแล้วเสร็จ จากการสร้างภาพจ้าลอง (Simulation) โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างแบบจ้าลอง 3 มิติได้อย่างแม่นย้าและน้ามาซ้อนทับกับภาพถ่าย 
(Photomontage) จากจุดควบคุมมุมมอง เพ่ือเป็นภาพตัวแทนที่ใช้อธิบายรายละเอียดของโครงการที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต   

5.2.6 การประเมินผล 
เป็นกระบวนการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพเชิงทัศน์ จากภาพจ้าลองหรือ

ภาพเชิงซ้อน (Photomontage) ในจุดควบคุมมุมมอง (Visual Control Point) ซึ่งการประเมิน
จะต้องเลือกใช้กระบวนทัศน์ (Paradigm) และวิธีการ (Methodology) ที่เหมาะสม เพ่ือให้ผลการ
ประเมินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของวิธีประเมินผลกระทบทางสายตา มีดังนี้  
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5.2.6.1 ลักษณะของผลกระทบทางสายตา ที่โครงการมีต่อสิ่งแวดล้อมมี
ลักษณะดังนี้ การรบกวน (Disturbance) คือ การที่สิ่งก่อสร้างปรากฏในต้าแหน่งต่างๆ จึงท้าให้เกิด
การรบกวนช่องมองภาพที่ส้าคัญ เช่น บริเวณท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม หรือบริเวณอาคาร
ส้าคัญ, การคุกคาม (Threaten) คือ การที่สิ่งปลูกสร้างถูกก่อสร้างใกล้กับสถานที่ส้าคัญหรือมีคุณค่า 
ซึ่งท้าให้อาคารส้าคัญมีความโดดเด่นและความสง่างามลดลง, การบดบัง (Obstruction) คือ การที่สิ่ง
ปลูกสร้างปรากฏอยู่ด้านหน้า จึงท้าให้เกิดการบดบังพ้ืนที่ส้าคัญ หรืออาคารโบราณสถานที่มีคุณค่า, 
ความแปลกแยก (Alienation) คือ การมีสิ่งปลูกสร้างที่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกับบริบทโดยรอบหรือใน
บริเวณท่ีมีลักษณะทางกายภาพชัดเจน (Landscape Characteristics) 

5.2.6.2 ผู้ประเมินผลกระทบทางสายตา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบทางสายตา ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อม เช่น สถาปนิก 
ภูมิสถาปนิก นักออกแบบชุมชน และกลุ่มสาธารณชน 

5.2.6.3 เครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพเชิงทัศน์ นิยมใช้การ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo-Questionnaire) ซึ่งเป็นการดูภาพเชิงซ้อน
(Photomontage) และให้คะแนนบนสเกล (Likert Scale) เพ่ือใช้ในประเมินผลตามหลักการทาง
สถิติต่อไป 

5.2.7 การเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสายตา 
เป็นการเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสายตา (Mitigation) ที่

เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ข้อเสนอแนะในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างเพ่ือลดการรบกวน
สายตาจากมุมมองส้าคัญ การย้ายต้าแหน่ง รวมถึงการลดทอนของขนาดอาคารและแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือ
ลดความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม เป็นต้น  

5.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
เป็นวิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติ รสนิยม และความชอบของ

สาธารณะชน ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายแบ่งออกเป็น 3 วิธีหลัก ได้แก่ การอธิบาย การจัดหมวดหมู่ 
และการให้คะแนน ซึ่งเป็นการให้บุคคลทั่วไปอธิบาย จัดหมวดหมู่ หรือให้คะแนนภูมิทัศน์ แล้วน้า
ข้อมลูส่วนดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของภูมิทัศน์ด้วยวิธีการทางสถิติ วิธีการนี้
เรียกว่า Perceived Environmental Quality Indicators (PEQIs) (Hyman, 1988: 118-127 อ้าง
ถึงใน วิลาสินี สุขสว่าง, 2546: 35-37) 

5.3.1 วิธีการประเมินด้วยการอธิบาย (Descriptive Assessment) เป็นวิธีการที่
ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายความรู้สึกท่ีมีต่อภูมิทัศน์ได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นการอธิบาย
ด้วยค้าพูด เขียนภาพ หรือเป็นตัวเลือก (Checklist) 
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5.3.2 วิธีการประเมินด้วยการให้คะแนน (Rating) เป็นวิธีการที่ผู้ตอบแสดงความ
คิดเห็นโดยการให้คะแนนตามความรู้สึกท่ีมีต่อภูมิทัศน์ จากการใช้ระดับคะแนน (Likert Scale) ความ
พึงพอใจเป็นตัวชี้วัดซึ่งส่วนมากมักใช้มาตรวัด 5 ระดับถึง 7 ระดับ รวมทั้งสามารถผสมผสานวิธีการ
อธิบายระดับคะแนนโดยการใช้ค้าคุณศัพท์คู่ตรงข้าม (Bipolar Adjective Scale) เช่น สวย-ไม่สวย 
ชื่นชอบ-ไม่ชื่นชอบ เหมาะสม-ไม่เหมาะสม เป็นต้น  

5.3.3 วิธีการประเมินด้วยการจัดกลุ่ม (Ranking) หรือการจัดประเภทรูปภาพ 
(Picture Sorting) เป็นวิธีการบังคับให้ผู้ตอบจัดกลุ่มภาพออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลเกาะกลุ่ม
จนไม่สามารถน้ามาใช้วิเคราะห์ได้ โดยในแต่ละภาพอาจมีความแตกต่างกันไม่มากนักแต่เมื่อถูกบังคับ
ให้จัดกลุ่ม อาจท้าให้ข้อมูลเกิดการเบี่ยงเบนได้ 
 
6. ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสายตา 

6.1 การค้นคว้าอิสระ เรื่องผลกระทบทางสายตาของวัดกับอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย 
เป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมาย ในการศึกษาผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงเพื่อการ

อยู่อาศัยที่ก่อสร้างใกล้วัดโดยใช้วิธีการประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment)  
ที่เคยมีการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งกระบวนการ
ศึกษามีดังนี้ (วิล์ลญา สงค์อ่ิม, 2557) 

6.1.1 การศึกษาเบื้องต้น 
ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การรับรู้ทางสายตา การวิเคราะห์คุณภาพทางสายตา และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตา 
รวมถึงมีการศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ตัวแทน 

6.1.2 กระบวนการศึกษา 
6.1.2.1 การเลือกวัดตัวแทน ซึ่งผู้ศึกษาได้ท้าการจัดกลุ่มวัดตามลักษณะทาง

กายภาพ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ 
วัดเกา่ที่มีคุณค่ามากและมีอาคารในฉากหลัง, วัดเก่าท่ีมีคุณค่ามากและไม่มีอาคารในฉากหลัง, วัดเก่า
ทั่วไปมีอาคารในฉากหลัง, วัดเก่าท่ัวไปไม่มีอาคารในฉากหลัง, วัดใหม่มีอาคารในฉากหลัง, วัดใหม่ไม่มี
อาคารในฉากหลัง และท้าการเลือกวัดเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม 

6.1.2.2 การสร้างแบบจ้าลองอาคารสูง ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาอาคารสูงเพ่ือ
การอยู่อาศัยในลักษณะต่างๆ และใช้ในการก้าหนดรูปแบบของอาคารสูง เช่น ลักษณะของผังพ้ืน 
ความกว้าง ความสูง และสี เป็นต้น โดยขั้นตอนจากกระบวนการนี้ ผู้ศึกษาได้น้าไปใช้ในกระบวนการ
ท้าภาพเชิงซ้อนในแบบสอบถาม (Photomontage) 
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6.1.2.3 การจัดท้าแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้จัดท้าแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล โดยในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือแบบสอบถามประกอบรูปภาพ 
(Photo-Questionnaire) ซึ่งเป็นการให้คะแนนบนสเกล 6 ระดับ และในแบบสอบถามส่วนที่ 2 คือ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้แบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลในส่วนหลักดังกล่าวจะเป็นส่วนส้าคัญเพ่ือใช้ในการประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1.3 การประเมินผล 
ผู้ศึกษาได้ก้าหนดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามแบบโควตา (Quota Sampling) 

ซึ่งสอบถามจากบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มชาวไทย และกลุ่มชาวต่างชาติทั้งหมด 306 
คน โดยน้าค้าตอบจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS และผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลทาง
สถิติ เพื่อสรุปผลการศึกษา 

6.1.4 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
จากวิธีการด้าเนินการวิจัย ของตัวอย่างงานวิจัยกรณีศึกษา พบว่าในการ

ประเมินผลกระทบทางสายตา มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าผลจากการศึกษาไปใช้ในการเสนอแนะแนวทาง
และวางแผนการจัดการโครงการเพ่ือการอยู่อาศัย เช่น การเสนอแนะการวางต้าแหน่งของอาคาร  
การวิเคราะห์พ้ืนที่บริบทก่อนการก่อสร้างอาคารสูงในบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับวัด  รวมถึงการออกแบบ
องค์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อลดผลกระทบทางด้านสายตา เป็นต้น 
 
7. หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่ทางสัญจรสาธารณะ 

7.1 การออกแบบกับพฤติกรรมมนุษย์  
จากกระบวนการหลักทางพฤติกรรม ได้แก่ กระบวนการรับรู้ กระบวนการทาง

อารมณ์ และกระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม มีความสอดคล้องกับงานออกแบบ 3 ด้าน 
ดังนี้ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 26-30) 

7.1.1 การก่อให้เกิดสุนทรียภาพ (Aesthetic Aspects) 
การจัดระเบียบรูปทรง หรือรูปแบบทางกายภาพ เป็นส่วนส้าคัญท่ีท้าให้

บุคคลเกิดการรับรู้ทางทัศนางการ ซึ่งการจัดระเบียบดังกล่าว อาจส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมมีความ
เด่นชัด หรือมีความกลมกลืนกับบริบทใกล้เคียง 

7.1.2 การก่อให้เกิดการสื่อความหมายทางสัญลักษณ์ (Symbolic Aspects) 
ในการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพต้องมีการสื่อความหมาย ให้มีความ

สอดคล้องกับความเข้าใจของผู้ที่พบเห็น ทั้งทางสัญลักษณ์หรือการใช้ถ้อยค้า อีกท้ังในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมยังสามารถสื่อความหมายทางด้านการใช้สอย และก่อให้บุคคลเกิดความรู้สึกเม่ืออยู่ใน
สภาวะแวดล้อมต่างๆ 
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7.1.3 การตอบสนองความต้องการทางหน้าที่ใช้สอย (Function Aspects) 
การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพ ให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ

ทางหน้าที่การใช้สอยคือเป้าหมายหลักของงานออกแบบ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเกิด
พฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (Spatial Behavior) และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

7.2 กรณีศึกษาการออกแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
เป็นการศึกษาองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า จากโครงการใน

ประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเบื้องต้น และก้าหนดมิติทางด้านประโยชน์การใช้สอย 
ให้กับพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในงานวิจัยนี้ โดยลักษณะของโครงการที่เป็นกรณีศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

7.2.1 โครงการริมน้้ายานนาวา (Yannawa Riverfront Project) 
7.2.1.1 แนวความคิดของโครงการ 

เนื่องจากพ้ืนที่ย่านบางรัก ยานนาวา บางคอแหลม ซึ่งเป็นย่านที่อยู่
อาศัยความหนาแน่นสูง ที่ยังขาดพ้ืนที่โล่งส้าหรับการท้ากิจกรรมนันทนาการ ดังนั้นกลุ่มผู้พัฒนาและ
นักออกแบบจึงน้าเสนอโครงการพื้นที่สาธารณะริมน้้าโดยการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับลักษณะทางกายภาพของบริบทเดิม ซึ่งพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยามีองค์ประกอบ
หลักๆ คือทางเดิน และทางจักรยาน และส่วนพักผ่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่ 
อีกท้ังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนทุกกลุ่มได้สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ริมน้้าได้ (Inclusive and 
Universal Design) รวมทั้งได้น้าเสนอแนวความคิดในการออกแบบแนวเขื่อน ที่เป็นการบูรณการ
ระหว่างความสามารถในการป้องกันน้้าท่วมผนวกเข้ากับความงามของภูมิทัศน์ ทั้งนี้ในกระบวนการ
ด้าเนินงานต่างๆ ได้มีการร่วมมือกันระหว่างหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้วางแผน นักพัฒนา ผู้ออกแบบ รวมทั้ง
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้โครงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด 

7.2.1.2 ลักษณะของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
โครงการริมน้้ายานนาวา เป็นการเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ริมน้้า และ

พ้ืนที่ต่างๆ ที่อยู่บริเวณย่านดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นโครงข่ายเดียวกัน โดยองค์ประกอบของพ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้า ประกอบด้วย พ้ืนที่พักผ่อน ทางเดินเท้า ทางจักรยาน ที่แบ่งการใช้งานออกจากกัน
อย่างเด่นชัด ซึ่งในบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ มีการออกแบบพ้ืนที่ริมน้้าที่เปิดโล่งและสามารถเชื่อมต่อกับ
แม่น้้า ทั้งนี้เพ่ือตอบรับกับจ้านวนของผู้ใช้งานและความเป็นส่วนตัวบริเวณท่ีพักอาศัย ในบริเวณ
ส้าหรับท้ากิจกรรมนันทนาการหรืออาคารสาธารณะ จึงมีความกว้างของทางมากกว่าเขตที่พักอาศัย 
นอกจากนี้ได้มีการจัดภูมิทัศน์โดยใช้พืชพรรณต่างๆ เพ่ือสร้างร่มเงาและบดบังสิ่งรบกวนสายตา เช่น 
อาคารสูงหรือโครงสร้างที่ไม่น่ามอง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ และเป็น
องค์ประกอบส้าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ภาพที่ 4 แสดงพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าโครงการริมน้้ายานนาวา (Yannawa Riverfront Project) 
ที่มา: ศูนย์การออกแบบและพัฒนาเมือง, โครงการริมน้้ายานนาวา, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559  
เข้าถึงได้จาก http://www.yannawariverfront.org/assets/img/design/06-after.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แสดงพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าโครงการริมน้้ายานนาวา (Yannawa Riverfront Project) 
ที่มา: ศูนย์การออกแบบและพัฒนาเมือง, โครงการริมน้้ายานนาวา, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559  
เข้าถึงได้จาก http://www.yannawariverfront.org/assets/img/design/07-after.jpg 

 
7.2.2 โครงการก่อสร้างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา  

7.2.2.1 แนวความคิดของโครงการ 
เนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และพ้ืนที่บริเวณริมฝั่ง

แม่น้้าเจ้าพระยาไม่ได้รับควบคุมการออกแบบก่อสร้างที่เหมาะสม ท้าให้เกิดการรุกล้้าแม่น้้า รวมถึงมี
การปิดก้ันพ้ืนที่สาธารณะ จึงท้าให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ริมแม่น้้าได้ ทั้งนี้ด้วยศักยภาพ
ของพ้ืนที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ทีส่ามารถพัฒนาให้เป็นเสมือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ รัฐบาลจึง
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส้านักงานกรุงเทพมหานคร จัดท้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริม
แม่น้้าเจ้าพระยา โดยในแผนงานได้ระบุถึงการพัฒนาโครงข่ายพ้ืนที่ในบริบทเดิม ให้มีความเชื่อมต่อ
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กับริมแม่น้้า อีกท้ังก่อสร้างทางเดินและพ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้้า ตลอดทั้งสองฝั่งของแม่น้้าเจ้าพระยา
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะทางทั้งหมด 57 กิโลเมตร 

7.2.2.2 ลักษณะของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ามีการยกพ้ืนให้สูงขึ้น 3.25 เมตร เพ่ือใช้เป็น

แนวเขื่อนในการป้องกันน้้าท่วม และมีลักษณะเป็นพ้ืนที่กว้าง 19.50 เมตร ซึ่งลักษณะของการใช้งาน
ประกอบไปด้วย ทางเดินเท้า ทางจักรยาน พ้ืนที่พักผ่อนริมน้้า และมีการจัดภูมิทัศน์โดยใช้พืชพรรณ
ต่างๆ 

 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าโครงการก่อสร้างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ที่มา: กาญจนา พาหา, โปรเจคสองริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://cdn-cms.pgimgs.com/news/2015/05/Chaophraya- riversideproject.jpg 

7.3 แนวทางในการออกแบบพื้นที่ทางสัญจรสาธารณะ 
เป็นการศึกษาทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พ้ืนที่ทางสาธารณะ

เพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางของการออกแบบและสร้างภาพเชิงซ้อน (Photomontage) ในกระบวนการ
สร้างแบบสอบถาม  ซึ่งในการก้าหนดพื้นที่ใช้สอยของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในงานวิจัยนี้ 
ได้อ้างอิงมาจากองค์ประกอบของพ้ืนที่ส่วนขยายที่ถูกน้าเสนอโดยภาครัฐ  โดยในพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยาดังกล่าว ประกอบไปด้วย ทางเดิน และทางจักรยานสาธารณะ ด้วยเหตุนี้จึงได้
ท้าการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพ้ืนที่ และขนาดของทางสัญจรสาธารณะ เพ่ือน้ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยต่อไป โดยเนื้อหาที่ได้ท้าการศึกษาเพ่ิมเติม มีดังนี้ 

7.3.1 ขนาดของทางเท้าสาธารณะ  
ในการออกแบบพ้ืนที่ทางเท้า (Pedestrian) และขอบของทาง (Curb zone)  

ควรก้าหนดแนวทางสัญจรให้อยู่บริเวณตรงกลางของพ้ืนที่ทางเท้า โดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางบนเส้นทาง 
นอกจากนี้อุปกรณบ์นทางสัญจร ควรจัดวางอย่างเป็นสัดส่วน อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสม (ด้ารงศักดิ์ 
สังข์ทอง, 2549:13 อ้างถึงใน ปรีชญะ โรจน์ฤดากร, 2555: 146) ซึ่งมาตรฐานของช่องทางเดินใน



26 

 

กรณีท่ีเดินสวนกัน ควรมีความกว้างน้อยที่สุด 1.20 เมตร ขนาดความกว้างของช่องทางเท้ายังข้ึนกับ
จ้านวนของผู้สัญจร โดยมาตรฐานสากลได้ระบุว่า ทางเท้าในบริเวณย่านการค้า ย่านธุรกิจ และย่าน
อุตสาหกรรมควรมีความกว้างอย่างน้อย 2.50-3.00 เมตร และในพ้ืนทีย่่านพักอาศัยทั่วไปควรมีความ
กว้างอย่างน้อย 1.20-2.00 เมตร ซึ่งความกว้างของพ้ืนที่ทางเท้าดังกล่าวเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ใน
การออกแบบทางสาธารณะ (ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551: 14-15) 

7.3.2 ขนาดของทางจักรยานสาธารณะ 
ช่องทางจักรยานที่รถจักรยานสามารถสวนกันได้ ควรมีความกว้างอย่างน้อย 

1.50-1.80 เมตร โดยทางจักรยาน จะต้องแยกออกจากทางเดินเท้าอย่างชัดเจน รวมถึงควรใช้สี 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เป็นจุดแบ่งเส้นทาง (บุญนาค ตีวกุล, 2546: 47) 

7.3.3 ส่วนประกอบอ่ืนๆ บนทางสาธารณะ 
ส่วนประกอบอ่ืนๆ บนทางสาธารณะที่กล่าวถึงประกอบไปด้วย พ้ืนผิวทาง

เท้า (Pavement) พืชพรรณ (Landscape Planting)  ระบบแสงสว่าง (Street Lighting) และ
อุปกรณ์บนทางสาธารณะ (Street Furniture) รวมถึงเครื่องหมาย ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ (ด้ารงศักดิ์ 
สังข์ทอง, 2549:13 อ้างถึงใน ปรีชญะ โรจน์ฤดากร, 2555: 148) 
 
8. สรุปการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสายตา 

จากการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์ การประเมินผลกระทบทางสายตา 
(Visual Impact Assessment)   รวมถึงงานวิจัยที่เป็นกรณีศึกษา จึงสรุปข้อมูลที่จะสามารถน้ามาใช้
เป็นแนวทางในการก้าหนดตัวแปร และวิธีด้าเนินการวิจัยได้ ดังนี้ 

8.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประเมินคุณค่าในภูมิทัศน์ 
จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ของสิ่งที่เกิดภายในจิตใจ การเกิดของพฤติกรรม และประสบการณ์ของบุคคล ที่มีต่อสภาพแวดล้อม  
แล้วท้าการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมกายภาพ ที่เป็นปัจจัยท้าให้มนุษย์เกิดความรู้สึก
ชอบ และรับรู้ถึงสุนทรียภาพในสภาพแวดล้อมนั้นๆ จึงสามารถน้าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในการ
สร้างแบบสอบถาม รวมทั้งก้าหนดรูปลักษณ์ของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าและคุณลักษณะของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน้าแนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตา (รุจิโรจน์ อนามบุตร และ
วิลาสินี สุขสว่าง, 2555)  และตัวอย่างงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับงานวิจัยมากข้ึน  

8.2 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment)   
8.2.1 การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยาที่ถูกน้าเสนอจากภาครัฐ ประกอบกับกรณีศึกษาโครงการในประเทศไทย โดยท้า
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ความเข้าใจรูปลักษณ์เบื้องต้นของโครงการ ขนาด พ้ืนที่ใช้สอย และองค์ประกอบอื่นๆ เพ่ือน้ามาเป็น
แนวทางในการก้าหนดลักษณะของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่ใช้ในงานวิจัยต่อไป 

8.2.2 การก้าหนดพื้นที่ตัวแทนศึกษา 
8.2.2.1 ศึกษาข้อมูลจากแผนที่ ผังการใช้ที่ดิน และภาพถ่ายดาวเทียม 

รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เพื่อวางแผนการลงส้ารวจพื้นที่  
8.2.2.2 จัดท้าแผนที่ในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งบันทึกต้าแหน่งที่ท้าการ

ราชการ และลงส้ารวจสภาพจริงของพ้ืนที่ศึกษา โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิทัศน์และบันทึก
ภาพถ่ายที่ท้าการราชการทุกแห่งจากทุกมุมมองที่สามารถมองเห็นพ้ืนที่ได้ชัดเจน  

8.2.2.3 การจัดกลุ่มที่ท้าการราชการตามลักษณะทางภูมิทัศน์ และก้าหนด
เกณฑ์เพ่ือท้าการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

8.2.3 การสร้างแบบสอบถาม 
8.2.3.1 ก้าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง หรือผู้ประเมินผลกระทบทางสายตา 

ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มสาธารณชน 
8.2.3.2 ก้าหนดขอบเขตการมองเห็น และมุมมองส้าคัญของพ้ืนที่ และจึง

คัดเลือกภาพถ่ายที่ได้จากกระบวนการนี้ไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามต่อไป 
8.2.3.3 สร้างแบบจ้าลอง โดยน้าข้อมูลที่ศึกษามาก้าหนดรูปลักษณ์และ

องค์ประกอบของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา คือ ขนาด สัดส่วน และองค์ประกอบ
อ่ืนๆ และสร้างเป็นแบบจ้าลองสามมิติที่มีขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้องสมจริง  

8.2.3.4 การจัดท้าภาพเชิงซ้อน เป็นการน้าแบบจ้าลองมาซ้อนทับกับภาพ
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งภาพเชิงซ้อนดังกล่าวคือสมุดภาพ ที่จะถูกน้ามาใช้
ประกอบกับแบบสอบถาม โดยในส่วนของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ สมุดภาพ 
แบบสอบถามส่วนการให้คะแนนบนสเกล (Likert Scale) และในส่วนข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

8.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดบันทึกลงในโปรแกรม IBM SPSS 

Statistics version 24 และประมวลผลข้อมูลเพื่อท้าการวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะมาตรการรวมทั้ง
แนวทางในการบรรเทาผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตา อันเกิดจากโครงการพ้ืนที่ส่วน
ขยายบริเวณท่ีท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยาต่อไป 
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บทที ่3 

ข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลท้าให้เกิดลักษณะทางภูมิทัศน์บริเวณ
ริมแม่น้้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน อีกท้ังได้ท้าการศึกษาโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาใน
กรุงเทพมหานครที่ถูกน้าเสนอโดยภาครัฐ และน้าข้อมูลจากศึกษาข้างต้นไปใช้ในการก้าหนดขอบเขต
พ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงส้ารวจภาคสนามต่อไป ด้วยเหตุที่พื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้า
เจ้าพระยา ประกอบไปด้วยลักษณะของอาคารหลายประเภท ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินผลกระทบทางทัศนคติจากการรับรู้ทางสายตา เฉพาะบริเวณอาคารประเภทที่ท้าการราชการ
ริมแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องจากอาคารประเภทดังกล่าวเป็นพื้นที่ก่ึงสาธารณะ 
อีกท้ังที่ท้าการราชการบางแห่งมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ และมีลักษณะทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ จึงอาจเกิดผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตาได้สูง หากมีการก่อสร้างโครงการพ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา 
2. การตั้งถ่ินฐานบริเวณริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร 
3. ลักษณะการใช้ที่ดินบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน 
4. ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร 
5. การก้าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา  
 

1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา 
1.1 อาณาเขตของแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง
ของประเทศ มีพ้ืนที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร   แบ่งเป็นพ้ืนที่การปกครอง 50 เขต   โดยมีแม่น้้า
เจ้าพระยาเป็นแม่น้้าสายหลักของเมือง (ส้านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, กองสารสนเทศภูมิศาสตร์, 
2558: ไมป่รากฏเลขหน้า, อ้างถึงใน วิล์ลญา สงค์อ่ิม, 2557: 24)   โดยพื้นที่แม่น้้าเจ้าพระยาใน
กรุงเทพมหานคร บริเวณด้านทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัด
สมุทรปราการ ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแม่น้้ามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด  17 เขต  (ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2552: 1)  ดังนี้  
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1.1.1 ฝั่งพระนคร (ด้านทิศตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยา) ครอบคลุม 11 เขต 
ได้แก่ เขตบางซ่ือ เขตดุสิต เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร เขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา  เขตคลองเตย 
เขตพระโขนง  และเขตบางนา  โดยมีระยะทางรวม 40 กิโลเมตร 

1.1.2 ฝั่งธนบุรี (ด้านทิศตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา)  ครอบคลุม  6  เขต   ได้แก่  
เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน และเขตราษฎร์บูรณะ โดย
มีระยะทางรวม 25 กิโลเมตร 

ภาพที่ 7 แสดงอาณาเขตของแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครและเขตการปกครองที่ติดกับแม่น้้า 
ที่มา: ปรับปรุงจาก ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, แผนแม่บทการปรับปรุงด้านกายภาพ และภูมิ  
ทัศน์ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 
2552.   
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2. การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร  
เป็นการศึกษาถึงความส้าคัญของพ้ืนที่ และองค์ประกอบต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ที่เป็น

ปัจจัยท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ 
2.1 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 

หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ (2534: 18-22)   ได้กล่าวถึงการสร้างกรุง
รัตนโกสินทร์ไว้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว จึงได้มี
การย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยา ด้วยเหตุผลด้านภูมิศาสตร์ 
กล่าวคือฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเป็นบริเวณท่ีมีน้้าไหลเชี่ยว เกิดการกัดเซาะ และท้าให้บริเวณตลิ่งทรุด
พังเร็วกว่าฝั่งตะวันออก อีกทั้งพ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเมือง และเป็น
ชัยภูมิที่เหมาะสมต่อการป้องกันการรุกราน เนื่องจากพ้ืนทีด่ังกล่าวมีลักษณะเป็นหัวแหลมยื่นออกมา
โดยมีแม่น้้าโอบล้อมอยู่ถึงสามด้าน  ในภาพรวมของผังเมืองช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการขุดคูคลอง
เพ่ือแบ่งเขตเมืองออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย เมืองชั้นที่หนึ่งคือศูนย์กลางการปกครองเมือง
หรือเขตคูเมืองเดิมเป็นพ้ืนที่ของพระบรมมหาราชวัง วังหน้า และสถานที่ราชการต่างๆ โดยสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าฯโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังขึ้นเพ่ือท้าหน้าที่รักษาพระนคร กล่าวคือการกระจาย
ต้าแหน่งของพระราชวังต่างๆ เป็นการสร้างตามจุดยุทธศาสตร์เพ่ือป้องกันพระราชวังหลวง (นภดล 
ปาละประเสริฐ, 2557: 184-192) ล้าดับต่อมาคือบริเวณระหว่างคลองคูเมืองถึงคลองรอบกรุง เป็นที่
พักอาศัยของข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชน ในส่วนของชั้นที่สามคือส่วนนอกของเมืองถูกจัดสรรให้
เป็นพื้นที่ท้าการเกษตรของเมือง จะเห็นได้ว่าลักษณะของเมืองในช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 
พลเมืองมักจะมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม ขนส่ง รวมถึงการอุปโภค
บริโภค นอกจากนี้สถานที่ส้าคัญ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วังเจ้านายต่างๆ ศาสนสถาน ตลอดจนที่
พักอาศัยของชาวเมือง ล้วนก่อตั้งบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา ก่อนจะมีการขยายเมืองไปตามแนวคลอง
ต่างๆ (ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2552, 1-2) 

2.2 ช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 
เมื่อระบบเศรษฐกิจเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง อีกท้ังวิสัยทัศน์ของพระมหากษัตริย์

ในขณะนั้นที่ต้องการพัฒนาเมืองให้ทัดเทียมกับต่างชาติ จึงท้าให้ชาวตะวันตกมีโอกาสเข้ามาท้าการค้า
และตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้้าเจ้าพระยามากขึ้น รูปแบบของสถาปัตยกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างจึงได้รับการ
ผสมผสานและแสดงออกถึงความทันสมัยมากยิ่งข้ึน อีกทั้งวังบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาทีใ่นอดีตถูก
สร้างตามจุดยุทธศาสตร์เพ่ือปกป้องบ้านเมืองจากการรุกราน ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การใช้สอย
ให้เหมาะสมกับการใช้งานตามยุคสมัย รวมทั้งได้มีการพระราชทานเพื่อให้เป็นที่ประทับของเจ้านาย
ส้าหรับการท้าราชการแผ่นดิน วังจึงเป็นเสมือนทั้งท่ีประทับและที่ท้าการราชการ (สมเด็จกรมพระยา
ด้ารงราชานุภาพ, 2513: 33, อ้างถึงใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534: 28) ต่อมา
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ในช่วงยุครัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แม่น้้าล้าคลองยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส้าคัญ และยังเป็น
เส้นทางส้าคัญท่ีท้าให้เกิดพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบนอกของเมือง อีกท้ังยังได้มีการสร้างถนนขนานไปกับ
แม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ือขยายเมืองไปทางด้านเหนือ  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 แม่น้้าล้า
คลองถูกลดบทบาทในด้านการอุปโภคบริโภคลงไป และมีการสร้างถนนเพ่ิมข้ึน ถือเป็นการพัฒนาการ
คมนาคมจากทางน้้ามาเป็นทางบก รวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ือเชื่อมต่อเนื้อ
เมืองจากฝั่งพระนครไปยังฝั่งธนบุรี ซึ่งลักษณะของริมแม่น้้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ มีการสร้างที่อยู่อาศัย
กระจายตัวอยู่ทั้งริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยในฝั่งพระนครมีการแบ่งสัดส่วน
ของย่านอย่างชัดเจน คือ ด้านทิศเหนือของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นย่านพักอาศัยของข้าราชบริพาร โดย
ส่วนของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง และเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมือง 
ส่วนด้านใต้เป็นย่านพานิชยกรรม เป็นย่านที่พักอาศัยของชุมชนชาวจีนและชาวต่างประเทศ ซึ่งต่อมา
เมื่อได้มีการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าขึ้นอาคารพักอาศัยต่างๆ จึงเกิดการกระจายตัวไปสู่ฝั่งธนบุรี
มากขึ้น (ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2552, 2-5) 

2.3 ภายหลังการเปลี่ยนการปกครอง 
จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย ในปีพุทธศักราช 2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร 
อีกท้ังได้เกิดการขยายตัวของเมือง มีการสร้างถนนเพ่ือรองรับการเดินทางมากข้ึน โดยโครงข่ายการ
สัญจรทางบกเข้ามาแทนการสัญจรทางน้้า รวมทั้งเกิดการสร้างสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง มีการแบ่งย่าน
ที่ชัดเจนมากข้ึน โดยทางตอนเหนือของเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณถนนสามเสนลงมา เป็นที่ตั้งของที่ท้า
การราชการส้าคัญหลายแห่ง ส่วนทางตอนใต้ของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นย่านพานิชยกรรม (ส้านักผัง
เมืองกรุงเทพมหานคร, 2552) 

สรุปการตั้งถ่ินฐานบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่การสร้าง
กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา รูปแบบ
สิ่งปลูกสร้างบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามล้าดับ ขณะเดียวกันผู้คนยังคง
ให้ความส้าคัญและใช้ประโยชน์จากแม่น้้า คูคลองต่างๆ ในช่วงรัชกาลที่ 6 จนถึงในปัจจุบัน บทบาท
ของแม่น้้าที่มีต่อเมืองถูกปรับเปลี่ยนเป็นเส้นทางการสัญจรตามแนวเหนือใต้ และข้ามฝั่งแม่น้้าในย่าน
ส้าคัญๆ ในปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ยังคงเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้าน
การท่องเที่ยว รวมถึงด้านราชการต่างๆ เนื่องจากมีหน่วยงานส้าคัญหลายแห่งประกอบด้วย พ้ืนที่ของ
สถาบันการศึกษา ที่ท้าการราชการ และสถานพยาบาล เป็นต้น ในส่วนของอาคารที่มีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ วังเจ้านาย ได้รับการอนุรักษ์และมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมตามการใช้
งานของหน่วยงานราชการที่ถือครองกรรมสิทธิ์พื้นที่ดังกล่าว  
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3. การใช้พื้นที่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน 
แสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้ที่ดินบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาในภาพรวม ซึ่งประกอบไป

ด้วยย่านต่างๆ ดังนี้ ย่านประวัติศาสตร์และอนุรักษ์, ย่านราชการและสถาบันต่างๆ, ย่านที่อยู่อาศัย, 
ย่านที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง, พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เปิดโล่ง, ย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า, 
ย่านที่อยู่อาศัยผสมกับชุมชน, ย่านพานิชกรรมและจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง   

ภาพที่ 8 แสดงการใช้พื้นที่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา ในปัจจุบัน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth, [computer program], California: Google, 2016.; 
ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, แผนแม่บทการปรับปรุงด้านกายภาพ และภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้้า
เจ้าพระยา  [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2552.   
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จากการศึกษาผังการใช้ที่ดินบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่บริเวณริม
แม่น้้าเจ้าพระยาจะมีลักษณะการใช้พื้นท่ีเป็นย่านที่อยู่อาศัย (สีเหลือง) ย่านชุมชนหนาแน่นสูง (สีฟ้า
อ่อน) ย่านประวัติศาสตร์ (สีน้้าตาล) ย่านราชการ (สีน้้าเงิน) ย่านที่อยู่อาศัยผสมกับชุมชน (สีชมพู) 
และย่านอุตสาหกรรม (สีม่วง) โดยผังการใช้ที่ดิน รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ในภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึงบทบาทของพ้ืนที่ย่านต่างๆ บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา ดังต่อไปนี้ (ส้านักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2552: 18)   

3.1 บทบาทด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี  
จากผังการใช้ที่ดินจะเห็นได้ว่าบริเวณสีน้้าตาล คือ พ้ืนที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

ซึ่งเป็นย่านที่มีความเด่นชัดทางด้านประวัติศาสตร์มากที่สุด เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งถ่ินฐาน
กรุงเทพมหานคร โดยสิ่งปลูกสร้างที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ จะมีการกระจายตัวอยู่
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ศาสนสถาน พระบรมมหาราชวัง วังเจ้านาย บ้านพักข้าราชบริพาร 
และบ้านเรือนต่างๆ ก่อนจะมีการขยายตัวออกไปตามแนวฝั่งริมแม่น้้าเจ้าพระยา ในปัจจุบันพื้นที่
ส้าคัญทางประวัติศาสตร์บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ได้รับการดูแลอนุรักษ์ แม้ถูกพัฒนาเพ่ือ
ตอบรับหน้าที่การใช้งานตามยุคสมัยแต่ภูมิทัศน์ที่ปรากฏก็เป็นเสมือนตัวแทนของช่วงเวลาส้าคัญ ที่ได้
สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตริมแม่น้้า คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย 

3.2 บทบาทด้านการคมนาคม  
จากการตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพมหานคร ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้า

เจ้าพระยา การคมนาคมจึงใช้เส้นทางของแม่น้้ารวมถึงคูคลองต่างๆ เป็นเส้นทางการสัญจรสายหลัก 
ในปัจจุบันเนื้อเมืองได้ถูกขยายตัวออกจากพ้ืนที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาจึงท้าให้การคมนาคมทางน้้าถูกลด
บทบาทลงไป แต่เนื่องด้วยสภาพการสัญจรทางบกท่ีมีความติดขัด การคมนาคมทางน้้าในแม่น้้า
เจ้าพระยาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง เพราะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี  

3.3 บทบาทด้านการท่องเที่ยว  
บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยามีลักษณะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งออกสู่แม่น้้า อีกท้ังประกอบไป

ด้วยพ้ืนที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน สวนสาธารณะ และวัง
ของเจ้านายต่างๆ ที่ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตเดียวกับที่ท้าการราชการริมแม่น้้า เนื่องจากความส้าคัญ
และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ ในปัจจุบันพ้ืนทีบ่างแห่ง จึงได้ถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอย ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาเกือบตลอดสายมี
ลักษณะทางภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีศักยภาพสูงสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้
ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนจึงพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าให้มีความสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมและดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมา  
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4. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร  
4.1 ลักษณะภูมิประเทศและธรณีสัณฐานริมแม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร 

Chai Muktabhant, Pairoje Teerawong and Wichien Tengamnuay (1996: 
6, อ้างถึงใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534: 10)  กล่าวว่า ผลจากการส้ารวจทาง
วิศวกรรมท้าให้พบร่องรอยว่าแม่น้้าเจ้าพระยาได้พัดพาน้าดินตะกอน และโคลนตมมาทับถมในพ้ืนที่ 
จนท้าให้เกิดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา  สภาพพ้ืนดินชั้นบนมีลักษณะเป็นดินเหนียว หนาประมาณ 
20 เมตร ถัดมาจึงเป็นชั้นดินตะกอนปนทราย และกรวดตามล้าดับ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2520: 25-27) โดยเขตภาคกลางของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ราบลุ่ม
เจ้าพระยาทั้งหมด (Chao Phraya River Basin) ซึ่งประกอบไปด้วย ที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนบนและ
ตอนล่าง โดยพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครมีลักษณะภูมิประเทศ และธรณีสัณฐาน จัดอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม
เจ้าพระยาตอนล่าง (Lower Central Plain) และมีความสูงของพ้ืนดินริมฝั่งแม่น้้าเฉลี่ยประมาณ 
1.50 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลาง (ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, กองนโยบายและแผนงาน, 
2549: 12-13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงรูปตัดของระดับดินเปรียบเทียบกับระดับน้้าเจ้าพระยา บริเวณกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ศูนย์ป้องกันน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร, รูปตัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร, เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559,  
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257584084276615&set=pu.18 
6357484732609&type=1&theater  

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257584084276615&set=pu.18
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4.2 ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร 
การวัดระดับน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยา มีการใช้มาตรวัดระดับน้้าในหลายจุดซึ่งในแต่

ละพ้ืนที่จะมีระดับความสูงของน้้าและระดับของตลิ่งที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยจึงอ้างอิง
ระดับน้้าเฉลี่ยจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ผนวกกับรูปตัดพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่ถูก
น้าเสนอโดยส้านักงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับน้้าสูงสุดเฉลี่ยที่ +2.10 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง และระดับน้้าต่้าสุดเฉลี่ย -1.00 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลาง โดยข้อมูล
ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาดังกล่าว รวมทั้งรูปแบบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ที่ปรากฏ
ดังภาพที่ 9 จะถูกน้ามาใช้สร้างแบบจ้าลองสามมิติ ในกระบวนการจัดท้าภาพเชิงซ้อนต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 แสดงรูปตัดของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ระดับน้้าสูงสุดและระดับน้้าต่้าสุดของแม่น้้า 
  เจ้าพระยา บริเวณกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: นณณ์ พาณิตวงศ์, จดหมายเหตุ : กรณีพัฒนาริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา, เข้าถึงเมื่อ มกราคม  
2559, เข้าถึงได้จาก http://siamensis.org/article/40103 
 
5. การก้าหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 

บริเวณริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ ที่มีลักษณะภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์จึงเอ้ือให้เกิด
การตั้งถ่ินฐานและการอยู่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมิติที่เกิดจากการใช้ที่ดิน เป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญทีส่ะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ในบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่มีความแตกต่างกัน เป็นเอกลักษณ์ 
และบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม ลักษณะของสังคม และความส้าคัญของพ้ืนที่ในแต่ละยุคสมัย (หม่อม
ราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ป.ป: 1) ดังจะเห็นได้จากสถานที่ส้าคัญริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ ศาสน
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สถาน พระบรมมหาราชวัง วังเจ้านาย ตลอดจนที่พักอาศัยและชุมชนต่างๆ ที่มีการกระจายตัวและ
เติบโตจากจุดส้าคัญของเมือง  

จากจุดประสงค์ของการวิจัย ที่มุ่งเน้นศึกษา และประเมินผลกระทบจากการรับรู้ทาง
สายตา อันเป็นผลมาจากโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า เฉพาะบริเวณท่ีท้าการราชการริมแม่น้้า
เจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และเนื่องจากที่ท้าการราชที่อยู่บริเวณริมแม่น้้า มีการกระจาย
ตัวอยู่หลายต้าแหน่ง จึงท้าการศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่ เพ่ือก้าหนดกรอบหรือขอบเขตที่จะท้าการศึกษา
ก่อนการลงส้ารวจสภาพจริงของพ้ืนที่ โดยจากการศึกษาข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ริมฝั่ง
แม่น้้าเจ้าพระยา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ รวมถึงบทบาทของพ้ืนที่บริเวณริม
แม่น้้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร พบว่าพ้ืนที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของ
กรุงเทพมหานคร และมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งแสดงถึงบทบาทของย่านที่ท้าการ
ราชการอย่างชัดเจน อีกท้ังแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์จนถึงในปัจจุบัน   

ด้วยเหตุนี้จึงก้าหนดพื้นที่ศึกษาบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ขอบเขตตั้งแต่สะพานพระราม
แปดจนถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า (ภาพที่ 10 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา) ทั้งทางด้านตะวันออกและ
ตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา ซ่ึงในขอบเขตพ้ืนที่ดังกล่าวประกอบไปด้วย ที่ท้าการราชการ 14 แห่ง 
มีดังต่อไปนี้ 

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (วังบางขุนพรหม)  
2. ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
3. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
4. องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6. ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (1)  
7. ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2)  
8. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
9.โรงพยาบาลศิริราช 
10. ราชนาวิกสภา 
11. หอประชุมกองทัพเรือ  
12. กองบัญชาการกองทัพเรือ 
13. โรงเรียนราชิน ี
14. ส้านักเทศกิจ   
โดยจะกล่าวถึงการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาต่อไป ในบทที่ 4  
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ภาพที่ 11 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth, [computer program], California: Google, 2016.;  
ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, แผนแม่บทการปรับปรุงด้านกายภาพ และภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้้า
เจ้าพระยา  [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2552.   
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บทที ่4 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

จากการศึกษาหลักการประเมินผลกระทบทางสายตา งานวิจัยกรณีศึกษา รวมทั้งทฤษฎี
และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้จึงน้าวิธีการที่เคยมีการศึกษามาแล้ว เป็นแนวทางและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือให้มีความเหมาะสมต่องานวิจัยมากขึ้น โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนด้าเนินการ
วิจัย 6 ขั้นตอน มีดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ หลักการทฤษฎี แผนที่ รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยเพ่ือก้าหนดตัวแปรในการศึกษา ทั้งนี้ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของริมแม่น้้าเจ้าพระยา
เพ่ือก้าหนดกรอบของพ้ืนที่ศึกษา และน้าข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการส้ารวจภาคสนาม เพ่ือพิจารณาหา
พ้ืนที่ตัวแทนในการศึกษาต่อไป 

2. ส้ารวจสภาพจริงของพ้ืนที่ในขอบเขตที่ท้าการศึกษา และจัดกลุ่มตามความคล้ายคลึง
กันของลักษณะทางภูมิทัศน์ อีกท้ังได้ก้าหนดจุดมุมมองส้าคัญ จากต้าแหน่งที่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์
ของที่ท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยาได้ชัดเจนที่สุด แล้วจึงพิจารณาเลือกภาพตัวแทนศึกษาต่อไป 

3. การวิจัยนี้ได้สร้างแบบสอบถาม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ สมุดภาพ (Photo-Questionnaire) ซ่ึงเป็นการจ้าลองโครงการพื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณท่ีท้าการราชการ และน้าสมุดภาพดังกล่าวไปใช้ประกอบกับแบบสอบถามที่
ให้ระดับคะแนนความชอบ การยอมรับ และความเหมาะสม 

4. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
5. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

1. รายละเอียดของตัวแปรในการวิจัย 
1.1 ตัวแปรต้น 

ตัวแปรอิสระในงานวิจัยนี้ คือลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ ที่ท้าให้มนุษย์เกิดการ
รับรู้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งตัวแปรต้นออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ที่ท้าการราชการที่เป็น
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา และรูปแบบของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ ความกว้าง 
ความสูง และองค์ประกอบอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1.1 การก้าหนดที่ท้าการราชการเพื่อเป็นตัวแทนศึกษา 
จากลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินริมแม่น้้า บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เป็น

เสมือนจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานคร ทีม่ีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ อีกท้ังแสดงถึงบทบาทของ
ย่านที่ท้าการราชการอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของที่ท้าการราชการหลายแห่ง ที่มีความส้าคัญ
จากอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยรายละเอียดของการพิจารณาที่ท้าการราชการเพ่ือเป็นพ้ืนที่
ตัวแทนศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1.1.1.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษา  
ได้ท้าการการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารที่มีความเก่ียวข้องกับ

พ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมกับบันทึกต้าแหน่งของที่ท้าการราชการ ที่อยู่ใน
ขอบเขตตั้งแต่สะพานพระรามแปดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ประกอบด้วยที่ท้าการราชการ 14 แห่ง 
ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (ส้านักงาน กปร.), องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), องค์การทุนเพ่ือ
เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(1), 
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(2), ราชนาวิกสภา, โรงพยาบาลศิริราช,  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, 
หอประชุมกองทัพเรือ, กองบัญชาการกองทัพเรือ, โรงเรียนราชินี และส้านักเทศกิจ  โดยได้น้าข้อมูล
จากกระบวนการนี้ไปใช้ในการส้ารวจภาคสนามต่อไป  

1.1.1.2 การส้ารวจภาคสนาม  
เป็นการลงส้ารวจสภาพจริงและข้อมูลของพ้ืนที่ ในขอบเขตที่ก้าหนด 

(สะพานพระรามแปดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า) ซึ่งได้ท้าการลงส้ารวจภาคสนามในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคม 2559 โดยแบ่งลักษณะของการส้ารวจออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1.1.2.1 การส้ารวจพื้นที่ทางน้้า เพ่ือท้าให้สามารถมองเห็นบริบท
โดยรอบและภูมิทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงท้าการส้ารวจบริบท และลักษณะทางกายภาพของที่ท้าการ
ราชการริมแม่น้้าจากการโดยสารเรือ ทั้งนีไ้ด้ท้าการบันทึกภาพเพ่ือเป็นข้อมูลของการรับรู้ภูมิทัศน์ ใน
มุมมองทีส่ามารถมองจากแม่น้้าไปยังท่ีท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยา  

1.1.1.2.2 การส้ารวจพื้นที่ทางบก  เป็นการส้ารวจพื้นที่จากต้าแหน่ง
ส้าคัญต่างๆ เช่น บนสะพาน  ท่าเรือ  และบริเวณท่ีสามารถมองเห็นที่ท้าการราชการได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งจากการลงส้ารวจภาคสนามทั้ง 2 ส่วนนี้ ได้ท้าการบันทึกภาพโดยใช้กล้อง Nikon D800e เลนส์ 
28-105 mm. และ 70-200 mm. เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบส้าคัญของที่ท้าการราชการแต่ละแห่ง 
รวมทั้งได้ท้าการตัดต่อภาพในแต่ละสถานที่เพ่ือให้ได้ภาพมุมกว้าง (Panorama View) และปรับแต่งสี
ท้องฟ้า แม่น้้าเพ่ือให้ภาพแต่ละสถานที่มีโทนสีใกล้เคียงกัน และบิดเบือนน้อยที่สุด 



40 

 

ภาพที่ 12 แสดงพ้ืนที่ส้ารวจ และการบันทึกต้าแหน่งของที่ท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง  
  14 แห่ง ในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่สะพานพระรามแปดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า โดย 
  ใช้โปรแกรม ARCGIS  
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth, [computer program], California: Google, 2016.   
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ภาพที่ 13 แสดงภาพถ่ายและข้อมูลที่ตั้งของที่ท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยา ในขอบเขตพ้ืนที่ 
  ศึกษาตั้งแต่สะพานพระรามแปดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า (สะพานพุทธ) 

 
 



42 

 

1.1.1.3 การจัดกลุ่มที่ท้าการราชการ 
จากการลงส้ารวจภาคสนามในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ที่ท้าการ

ราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยาแต่ละแห่งมีลักษณะร่วมหรือองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน โดย
จากสิ่งที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดในภูมิทัศน์สามารถจ้าแนกได้ดังนี้คือ ภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งองค์ประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ลักษณะการวางตัวและต้าแหน่งของสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะ
ของตลิ่งริมน้้า รวมทั้งต้าแหน่งของพืชพรรณในพื้นที่ โดยในเบื้องต้นได้ท้าการจัดกลุ่มที่ท้าการราชการ
ตามความคล้ายคลึงกันของภูมิทัศน์ที่สามารถรับรู้ได้จากการมองเห็น และได้แบ่งลักษณะของภูมิทัศน์
ที่ปรากฏออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้  

1.1.1.3.1 กลุ่ม A ภูมิทัศน์ที่ปรากฏ มีลักษณะเป็นอาคารราชการ
เดี่ยว ขนาดใหญ่ โดดเด่นตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา  

1.1.1.3.2  กลุ่ม B ภูมิทัศน์ที่ปรากฏ มีลักษณะเป็นอาคารกลุ่มผสม 
ที่มอีาคารร่วมสมัยอยู่ในระนาบเดียวกับอาคารอนุรักษ์ หรืออาคารที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ต้ังอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา และมีพืชพรรณเป็นฉากหน้าหรือฉากหลังของพ้ืนที่ 

1.1.1.3.3 กลุ่ม C   ภูมิทัศน์ที่ปรากฏ มีลักษณะเป็นอาคารร่วมสมัย 
หรือกลุ่มอาคารอนุรักษ์ท่ีมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ต้ังอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา และมีอาคารสูง
เป็นฉากหลังของพ้ืนที่  

 
ภาพที่ 14 แสดงการจัดกลุ่มที่ท้าการราชการตามความคล้ายคลึงกันของภูมิทัศน์ โดยแบ่งออกเป็น  
  3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม A อาคารเดี่ยว ขนาดใหญ่ โดดเด่น,  กลุ่ม B กลุ่มผสม ระหว่าง 
  อาคารอนุรักษ์กับอาคารร่วมสมัย, กลุ่ม C กลุ่มท่ีมีอาคารสูงอยู่ด้านหลัง 
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 ตารางที่ 2 แสดงการจัดกลุ่มและภาพถ่ายที่ท้าการราชการบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

 
 
1.1.1.4 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ตัวแทนศึกษา 

เมื่อจัดกลุ่มท่ีท้าการราชการ ตามความคล้ายคลึงของภูมิทัศน์แล้ว 
จึงพิจารณาเลือกที่ท้าการราชการเพ่ือเป็นตัวแทนของพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีลักษณะทางภูมิทัศน์คล้ายกัน โดย
เกณฑ์ที่ใช้ก้าหนดเลือกพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา มีดังนี้ 

1.1.1.4.1 ลักษณะของพ้ืนที่  แบ่งออกเป็น 
1.1.1.4.1.1 การใช้ที่ดินและประเภทพื้นที่ เป็นการศึกษา

การใช้ที่ดินของที่ท้าการราชการในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 14 แห่ง โดยในเบื้องต้นได้ท้าการศึกษาจาก 
ผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมแม่น้้าเจ้าพระยา และส้ารวจพื้นที่ภาคสนาม เพ่ือสังเกตการณ์
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สภาพจริงของพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลการใช้ที่ดินจะบ่งบอกถึงลักษณะของพ้ืนที่ รวมถึงโอกาสในการเข้าใช้งาน
พ้ืนที่ริมแม่น้้าของที่ท้าการราชการแต่ละแห่ง 

1.1.1.4.1.2 ระยะเชื่อมต่อแม่น้้า จากการลงส้ารวจสภาพ
จริงของพ้ืนที่ พบว่า ที่ท้าการราชการแต่ละแห่งมีระยะพ้ืนที่เปิดโล่งริมแม่น้้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ผู้มองจะสามารถมองเห็นสถานที่ได้อย่างชัดเจน เมื่อสิ่งปลูกสร้างอยู่ชิดกับริมฝั่งแม่น้้า หรือสามารถ
มองเห็นองค์ประกอบของพ้ืนที่นั้นๆ ได้น้อยลง เมื่อมีการเว้นระยะกับริมฝั่งแม่น้้ามากข้ึน จึงอาจกล่าว
ได้ว่าระยะความกว้างของพ้ืนที่เปิดโล่งริมแม่น้้ามีผลต่อการมองเห็นทัศนียภาพ ซึ่งระยะเชื่อมต่อแม่น้้า
จะเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ที่ดินและประเภทพ้ืนที่ ที่บ่งบอกถึงโอกาสในการเข้าไปใช้งาน
พ้ืนที่ริมแม่น้้า 

1.1.1.4.1.3 อาคารอนุรักษ์  เป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความส้าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นส่วนที่ท้าให้
พ้ืนที่ในบริบทดังกล่าวเป็นจุดหมายตา (Landmarks) หรือจุดมุมมองส้าคัญ 

1.1.1.4.2 การเข้าถึงพื้นที่ 
เนื่องจากที่ท้าการราชการ ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาเริ่มตั้งแต่

สะพานพระรามแปดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ตั้งอยู่ในย่านส้าคัญ รวมทั้งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายทางการ
คมนาคมที่ส้าคัญของเมือง เช่น ระบบรถขนส่งมวลชน และเรือโดยสาร เป็นต้น จึงคาดการณ์ได้ว่าใน
บริเวณท่ีมีการเข้าถึงด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือการคมนาคมที่หลากหลายรูปแบบ จะส่งผลท้าให้มีผู้
ที่สัญจรผ่าน และสามารถพบเห็นพื้นที่ตัวแทนศึกษาได้จ้านวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มในการเกิดผลกระทบ
ทางสายตาได้สูง  

1.1.1.4.3 คุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรม 
เป็นการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความช้านาญ

ทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม เนื่องจากที่ท้าการราชการบางแห่ง ประกอบไปด้วยอาคาร
ร่วมสมัยและอาคารที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดหมายตาส้าคัญของพื้นที่ รวมทั้งมีระดับ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรมไม่เท่ากัน กล่าวคือ หากที่ท้าการราชการที่
มีคุณค่าสูงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ อาจเป็นปัจจัยส้าคัญ ที่มีผลต่อการเกิดผลกระทบทางการ
รับรู้ทางสายตาได้ โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ท้าการราชการทั้ง 14 แห่ง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
(1) มีคุณค่าน้อย, (2) มีคุณค่าปานกลาง, (3) มีคุณค่าค่อนข้างมาก และ (4) มีคุณค่ามาก ซึ่งในการ
ประเมินคุณค่าจากกระบวนการนี้ ได้น้าไปพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ด้านอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น เพ่ือใช้ใน
การก้าหนดพ้ืนที่ตัวแทนในการศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 3 แสดงการจัดกลุ่มที่ท้าการราชการและเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ตัวแทน 

หมายเหต:ุ การประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรม เป็นการประเมินคุณค่าโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางประวตัิศาสตร์และสถาปัตยกรรม เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ (1) มีคุณค่าน้อย, 
(2) มีคุณค่าปานกลาง, (3) มีคุณคา่ค่อนข้างมาก, (4) มีคุณค่ามาก 
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ตารางที่ 3 แสดงการจัดกลุ่มที่ท้าการราชการและเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ตัวแทน (ต่อ) 

หมายเหต:ุ การประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม เป็นการประเมินคณุค่าโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางประวตัิศาสตร์และสถาปัตยกรรม เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ  
(1) มีคุณค่าน้อย, (2) มีคุณค่าปานกลาง, (3) มีคุณค่าค่อนข้างมาก, (4) มีคุณค่ามาก 

 
ที่มา: ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, แผนแม่บทการปรับปรุงด้านกายภาพ และภูมิทัศน์ริมฝั่ง
แม่น้้าเจ้าพระยา  [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2552.   
ที่มา: หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ณพิศร กฤตติกากุล และดรุณี แก้วม่วง. พระราชวังและวังใน
กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. (รายงานผลการวิจัยเงินทุนเพ่ือ
เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)   
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1.1.1.5 สรุปพื้นที่ตัวแทนศึกษา 
จากเกณฑ์ดังกล่าวจึงพิจารณาเลือกพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ราชนาวิกสภา 
2. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. โรงเรียนราชิน ี
5. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6. โรงพยาบาลศิริราช 
 

ตารางที่ 4 แสดงที่ท้าการราชการที่พิจารณาเลือกเป็นพ้ืนที่ตัวแทนในการศึกษา 

  
โดยรายละเอียดของพ้ืนที่ตัวแทน 6 สถานที่มีดังนี้ 
1.1.1.5.1 ราชนาวิกสภา 

อาคารราชนาวิกสภาตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากรูปแบบเรเนอซองส์ แต่มีการประยุกต์ให้มี
รูปแบบเรียบง่ายเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีไม้ประกอบ มีระเบียงยาวตลอดตัวอาคาร ผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านยาวออกสู่แม่น้้าเจ้าพระยาตรงกับพระบรมมหาราชวัง ในปัจจุบันตัวอาคาร 
ชั้นล่างเป็นที่ท้าการราชนาวิกสภาประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส้านักงานราชนาวิกสภา 
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กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และห้องสมุดกลางกองทัพเรือ ส่วนอาคารชั้นบน
ประกอบด้วยห้องสมุดพลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตรและห้องประชุม 
เมื่อปีพุทธศักราช 2474 ได้มีการออกแบบ และต่อเติมบริเวณระเบียงด้านหน้า โดยนาวาตรีหลวง 
วัฒนประดิษฐ์ (รวย วัฒนประดิษฐ์) และได้มีการท้าบันไดบริเวณตรงกลางอาคารโดยศาสตราจารย์พล
เรือตรีสมภพ ภิรมย์  

ลักษณะของอาคารในจุดมุมมองส้าคัญ   อาคารราช
นาวิกสภา บริเวณพ้ืนที่ชั้นล่างเป็นอาเขต (Arcade) ก่ออิฐถือปูน มีเสาที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ลายดอกไม้ประยุกต์เป็นระยะ เหนือประตูแต่ละบานมีการเจาะช่องลมเพ่ือระบายอากาศ  โดย
โครงสร้างของอาคารชั้นบนเป็นโครงถักไม้เนื้อแข็ง และมีหลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof) อาคาร
ทางด้านทิศเหนือบริเวณระเบียงชั้นบนมีหอคอยประดับ และมีการประดับปูนปั้นเป็นตัวอักษรสีทอง
บอกนามอาคารว่า ราชนาวิกสภา 

ภาพที่ 15 แสดงภาพถ่ายของราชนาวิกสภา 

1.1.1.5.2 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ตั้งอยู่ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 

ในอดีตที่วังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย) ซึ่งเป็นปู่ของเจ้าจอมมารดากลิ่น (ต้นสกุลคช
เสนี) เมื่อกรมพระนเรศวรฤทธิ์ประสูติ ที่ดินจึงตกเป็นมรดกของกรมพระนเรศวรฤทธิ์ ต่อมาเม่ือ
พุทธศักราช 2460 รัชกาลที่ 6  ได้พระราชทานเงินเพ่ือสร้างต้าหนักหลังใหม่หรือวังมะลิวัลย์ขึ้น เนื่อง
ในวันประสูติครบ 5 รอบ เมื่อกรมพระนเรศวรฤทธิ์สิ้นพระชนม์ ที่ดินและวังมะลิวัลย์จึงตกเป็นของ
ทายาท และได้ถูกทูลถวายจากองค์ผู้จัดการมรดกเพ่ือทรงใช้หนี้ให้กับกรมพระคลังข้างที่ จนเมื่อ
พุทธศักราช 2480 บริเวณท่ีดินและวังมะลิวัลย์จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท้าการเช่าที่ดิน เพ่ือใช้เป็นที่ท้าการขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ หรือ FAO โดยพื้นที่ในส่วนของวังมะลิวัลย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  
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ในกรุงเทพมหานครตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 กันยายน 2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 
140ง หน้า 72  

ลักษณะของอาคารในจุดมุมมองส้าคัญ   ต้าหนักหรือวัง
มะลิวัลย์ ถูกออกแบบโดยนายอี มันเฟรดี (นายเอกฤทธิ์ หมั่นเฟ้นดี) สถาปนิกชาวอิตาเลียนซึ่ง
ขณะนั้นรับราชการอยู่กรมศิลปากร ลักษณะอาคารเป็นอาคารสูง 2 ชั้น หันหน้าออกสู่แม่น้้า
เจ้าพระยาลักษณะอาคารภายนอกมีลักษณะที่เรียบง่าย ซึ่งจุดเด่นของอาคารอยู่ที่การออกแบบภายใน
คือท้องพระโรงมีลักษณะเป็นโถงสูงและมีการตกแต่งอย่างวิจิตร (หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และ
คณะ, 2525: 353-355)  

 

ภาพที่ 16 แสดงภาพถ่ายขององค์การอาหารและเกษตรฯ (วังมะลิวัลย์) 

1.1.1.5.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตั้งอยู่เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง โดยเป็น

โรงเรียนกฎหมาย ในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ที่สะพานผ่านพิภพลีลา (กรมประชาสัมพันธ์ใน
ปัจจุบัน) เมื่อพุทธศักราช 2440 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงตั้งข้ึนเป็นโรงเรียนกฎหมายในยุคแรก 
(หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534: 308-311) ต่อมาปี 2478 มหาวิทยาลัยจึงได้ขอ
ซื้อทีด่ินของทหาร บริเวณท่าพระจันทร์ ซึ่งในการปรับปรุงอาคารได้รับการออกแบบจากนายจิตรเสน 
อภัยวงศ์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทบาททางด้านการเมืองของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา
ตึกโดมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกเสนอชื่อจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพ่ือรับพระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทสถาบันและอาคารสาธารณะใน
งานสถาปนิก 48 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2550: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
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ลักษณะของอาคารในจุดมุมมองส้าคัญ ตึกโดมมีการ
ออกแบบเพ่ือเชื่อมต่ออาคาร 4 หลังที่แต่เดิมเป็นกองพันทหาร ลักษณะของอาคารแผ่ออกไปทางด้าน
ทิศเหนือและทิศใต้  โดยจุดเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 3 ถูกออกแบบให้มีหลังคาเป็น
รูปทรงกรวยแปดเหลี่ยมยอดแหลม 2 ชั้น พ้ืนที่บริเวณชั้น 3 เป็นหอเกียรติยศและพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

ภาพที่ 17 แสดงภาพถ่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตึกโดม) 

1.1.1.5.4 โรงเรียนราชินี  
ตั้งอยู่เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง ในอดีต

โรงเรียนราชินีเคยเป็นวังของสมเด็จพระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์ และวังของกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ต่อมาใน
ปีพุทธศักราช 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกสุนันทาลัย
ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ รวมทั้งอุทิศเพ่ือเป็นพระราชกุศลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระ
ราชเทวีที่ประสบเหตุทางเรือสิ้นพระชนม์ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการย้ายโรงเรียนราชินีมาอยู่ที่โรงเรียนสุนันทาลัย  ใน
ปีพุทธศักราช 2429 เมื่อได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่รวมกันแล้ว จึงเรียกว่าโรงเรียนราชินี  

ลักษณะของอาคารในจุดมุมมองส้าคัญ  อาคารสุนันทา
ลัย ถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ผังพื้นเป็นรูปกากบาท โดยด้านหน้าอาคารหันออกสู่แม่น้้า
เจ้าพระยา มีความสูง 2 ชั้น อาคารชั้น 2 มีบันไดหินอ่อนขนาดใหญ่  ประกอบด้วยหน้าต่างไม้ขนาด
ใหญ่อยู่รอบอาคาร  โดยประตูไม้เป็นรูปวงโค้ง ช่องแสงเหนือขอบประตูประดับกระจกสีรูปครึ่งวงกลม 
บริเวณมุขด้านหน้ามีตุ๊กตาปูนปั้นแบบฝรั่ง เหนือปูนปั้นเป็นแผ่นปูนประทับตราแผ่นดินจารึกอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า ปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้
สร้างในปีมะโรง โทศก 1242 (หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534: 182) 
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ภาพที่ 18 แสดงภาพถ่ายของโรงเรียนราชินี (อาคารสุนันทาลัย) 

1.1.1.5.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ต้ังอยู่เขตพระนคร แขวงวัดสามพระยา เมื่อพุทธศักราช 

2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด้าริในการสร้างวัง เพ่ือพระราชทานให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่สมเด็จฯเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ ในปีพุทธศักราช 2488 กรมธนารักษ์ได้ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเช่าพ้ืนที่ของวังขุนพรหมเพ่ือเป็นที่ท้าการ และได้มีการเสนอเรื่องเพ่ือขอกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ทั้งหมดไว้เป็นสมบัติของธนาคาร ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างอาคารส้านักงานใหม่ วังบางขุนพรหมจึงถูก
ปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2554 เล่ม 118 ตอนพิเศษ 113ง หน้า 3 

ลักษณะของอาคารในจุดมุมมองส้าคัญ วังบางขุนพรหม
ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบ Baroque ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามาญโญ สถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน ซึ่งหม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ (2525: 439-452) ได้กล่าวถึงลักษณะอาคารไว้
ว่าจุดเด่นของต้าหนัก คือการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่กรอบหน้าต่าง และผนังชิดหลังคา ต้าหนักหัน
ด้านยาวและห้องต่างๆ ออกสู่แม่น้้า ตอนบนเป็นหลังคาสูง 2 ชั้น 

ภาพที่ 19 แสดงภาพถ่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย (วังบางขุนพรหม) 
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1.1.1.5.6 โรงพยาบาลศิริราช 
ตั้งอยู่เขตบางกอกน้อย แขวงศิริราช บริเวณริมแม่น้้า

เจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 1 บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (พระราชวัง
หลัง) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการใช้พ้ืนที่บางส่วนเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งแรกในสยามโดยชาว
อเมริกัน คือโรงเรียนสตรีแฮเรียตเอ็มเฮาท์หรือกุลสตรีวังหลัง ในปีพุทธศักราช 2431 โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างโรงพยาบาลขึ้น และพระราชทานนามของโรงพยาบาลตามพระนามเจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์ว่า
โรงพยาบาลศิริราช อีกท้ังได้มีการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นและพระราชทานนามว่าโรงเรียนแพทยาลัย 
ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชถือเป็นโรงพยาบาลที่มีความส้าคัญทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน (หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534: 181) 

ลักษณะของอาคารในจุดมุมมองส้าคัญ   ในปัจจุบัน
บริเวณโรงพยาบาลศิริราชได้มีการสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิม แต่มีอาคารที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้ 
ได้แก่ หอประชุมราชแพทยาลัย และศาลาท่าน้้าศิริราช โดยหอประชุมราชแพทยาลัย ก่อสร้างข้ึน
หลังจากไมีการฉลอง 60 ปีศิริราช ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์  
ถูกออกแบบโดย ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทย
ประเพณีผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ส่วนศาลาท่าน้้าศิริราช ในอดีตศาลาท่าน้้าเป็น
อาคารไม้ หลังคาจั่ว ในปีพุทธศักราช 2466 ได้มีการปรับปรุงโรงพยาบาลและก่อสร้างศาลาท่าน้้าขึ้น
ใหม่ ถูกออกแบบโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม มีลักษณะเป็นศาลาโล่ง หลังคาปั้นหยา และเนื่องจากอา
คาราชแพทยาลัย และศาลาท่าน้้าศิริราช เป็นเสมือนอนุสรณ์ในช่วงเวลาส้าคัญของศิริราช มีความ
งดงามและเป็นเอกลักษณ์ ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์จึงคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ้าปี 2549 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549: 84-85) 

ภาพที่ 20 แสดงภาพถ่ายของโรงพยาบาลศิริราช 
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1.1.2 การเลือกภาพตัวแทนศึกษา 
1.1.2.1 การก้าหนดจุดควบคุมมุมมอง  

เป็นการส้ารวจภาคสนามเพ่ือบันทึกภาพของสถานที่จริง โดยท้าการ
บันทึกภาพในมุมกว้าง (Panoramic view) และต้าแหน่งอาคารส้าคัญของที่ท้าการราชการแต่ละแห่ง 
จากจุดที่สามารถมองเห็นพื้นที่ตัวแทนได้ชัดเจน ได้แก่ บริเวณชุมชน สะพาน สวนสาธารณะ ท่าเรือ 
สถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญ และการโดยสารเรือ ซึ่งเป็นมุมมองจากฝั่งตรงข้าม รวมถึงบริเวณกลางแม่น้้า
ไปยังจุดหมายตา (Landmark)  โดยน้าภาพถ่ายจากกระบวนการนี้ ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพ
ตัวแทนของพ้ืนที่ศึกษาต่อไป  

1.1.2.2 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกภาพตัวแทนศึกษา 
ในการพิจารณาเลือกภาพตัวแทนของพื้นที่ศึกษา มีหลักการดังนี้  
1.1.2.2.1 เป็นมุมมองที่สามารถมองเห็นภูมิประเทศ พืชพรรณ และ

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง อาคารส้าคัญ รวมทั้งองค์ประกอบทางกายภาพที่สามารถสื่อ
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่นั้นๆ 

1.1.2.2.2 เป็นจุดมุมมองส้าคัญของพ้ืนที่ ที่คาดว่าน่าจะมีผลกระทบ
ทางสายตา หากพ้ืนที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณสถานที่นั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  

1.1.2.2.3 ในกรณีที่ภาพถ่าย มีลักษณะของมุมมองที่ใกล้เคียงกัน 
จะพิจารณาเลือกภาพท่ีสามารถมองเห็นองค์ประกอบส้าคัญของที่ท้าการราชการได้ชัดเจนที่สุด 

1.1.2.3 จุดควบคุมมุมมองและภาพตัวแทนของพ้ืนที่ศึกษา 
เนื่องจากที่ท้าการราชการทั้ง 6 สถานที่ ได้แก่ ราชนาวิกสภา

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชิน ี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช มีขอบเขตของพ้ืนที่ ที่กว้าง เมื่อท้าการถ่ายภาพให้เห็นลักษณะทาง
กายภาพและภูมิทัศน์ของพื้นที่ทั้งหมด หรือถ่ายภาพมุมกว้าง (Panoramic View) รายละเอียดของ
สถานที่ในภาพถ่ายจึงลดลง ทั้งนี้เมื่อได้น้าภาพมุมกว้างดังกล่าวไปทดลองใช้ในส่วนของการสร้างสมุด
ภาพ ท้าให้มองเห็นองค์ประกอบต่างๆ ของภาพไม่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้ภาพมีความเหมาะสมต่อการ
จัดท้าภาพเชิงซ้อน (Photomontage) และมีขนาดของภาพที่ท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน เข้าใจในภูมิทัศน์ได้ถูกต้อง จึงท้าการเลือกเฉพาะองค์ประกอบส้าคัญของพ้ืนที่ โดย
มุมมองที่พิจารณาเลือกเป็นภาพตัวแทนของพ้ืนที่ศึกษา มีดังนี้ 

 
 
 
 



54 

 

1.1.2.3.1 จุดควบคุมมุมมองของราชนาวิกสภา 

ภาพที่ 21 แผนที่แสดงจุดควบคุมมุมมอง และภาพถ่ายราชนาวิกสภา (พ้ืนที่ตัวแทนในกลุ่ม A)  
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], California: Google, 2016.  

ภาพที่ 22 แสดงภาพตัวแทนของราชนาวิกสภา 
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1.1.2.3.2 จุดควบคุมมุมมองขององค์การอาหารและเกษตรฯ 

ภาพที่ 23 แผนที่แสดงจุดควบคุมมุมมองภาพถ่ายองค์การอาหารและเกษตร(พ้ืนที่ตัวแทนในกลุ่ม B) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], California: Google, 2016. 

ภาพที่ 24 แสดงภาพตัวแทนขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
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1.1.2.3.3 จุดควบคุมมุมมองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาพที่ 25 แผนที่แสดงจุดควบคุมมุมมอง ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ้ืนที่ตัวแทนในกลุ่ม B) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], California: Google, 2016. 

ภาพที่ 26 แสดงภาพตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.1.2.3.4 จุดควบคุมมุมมองของโรงเรียนราชินี 

ภาพที่ 27 แผนที่แสดงจุดควบคุมมุมมอง และภาพถ่ายโรงเรียนราชินี (พ้ืนที่ตัวแทนในกลุ่ม B) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], California: Google, 2016 

ภาพที่ 28 แสดงภาพตัวแทนของโรงเรียนราชินี 
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1.1.2.3.5 จุดควบคุมมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพที่ 29 แผนที่แสดงจุดควบคุมมุมมองภาพถ่ายธนาคารแห่งประเทศไทย (พ้ืนที่ตัวแทนในกลุ่ม C) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], California: Google, 2016. 

ภาพที่ 30 แสดงภาพตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.1.2.3.6 จุดควบคุมมุมมองของโรงพยาบาลศิริราช 

ภาพที่ 31 แผนที่แสดงจุดควบคุมมุมมอง และภาพถ่ายโรงพยาบาลศิริราช (พ้ืนที่ตัวแทนในกลุ่ม C) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth [computer program], California: Google, 2016. 

ภาพที่ 32 แสดงภาพตัวแทนของโรงพยาบาลศิริราช 
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1.1.3 โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
จากการศึกษาทฤษฎี และกรณีศึกษาพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในประเทศไทย 

จึงสรุปรูปแบบของโครงการ ลักษณะการใช้พื้นที่ และจ้าแนกพ้ืนทีส่่วนขยายริมแม่น้้าออกเป็น 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ ความกว้าง ความสูง และองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ ประกอบด้วย ลักษณะ
การใช้พื้นท่ี และวัสดุ  โดยคุณลักษณะดังกล่าวเป็นองค์ประกอบในการสร้างแบบจ้าลองพ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้า เพ่ือจัดท้าภาพเชิงซ้อน (Photomontage) ส้าหรับใช้ประกอบกับแบบสอบถามต่อไป 
โดยหลักการออกแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา มีสาระส้าคัญสรุปดังนี้ 

1.1.3.1 ลักษณะของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
1.1.3.1.1 ความกว้างของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า  

จากการศึกษา กรณีศึกษาพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า และ
ทฤษฎีในบทที่ 2 จึงน้ามาใช้เป็นแนวทางการออกแบบพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาในขนาดที่
เหมาะสมในการเป็นทางสัญจรสาธารณะ โดยพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย 
ทางเดินเท้า ทางจักรยาน  รวมถึงพ้ืนที่ส้าหรับปลูกพืชพรรณและวางอุปกรณ์ประกอบถนน (Street 
Furniture) 

1.1.3.1.2 ความสูงของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
เป็นการศึกษาระดับน้้า และความสูงของพ้ืนที่ส่วนขยาย

ริมแม่น้้าท่ีถูกน้าเสนอโดยภาครัฐและถูกเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ เพ่ือใช้ในการก้าหนดระดับความสูง 
และผนังป้องกันน้้าท่วมของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในงานวิจัยนี้ และเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงก้าหนดความสูงของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า โดยอ้างอิงจากระดับ
พ้ืนดินริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา และก้าหนดให้ระดับพ้ืนดินของทุกสถานที่เป็น 0.00 เมตร  

1.1.3.1.3 องค์ประกอบอ่ืนๆ ของโครงการ 
1.1.3.1.3.1 การเชื่อมต่อกับพื้นที่ตัวแทนศึกษา  
คือลักษณะการเชื่อมต่อพ้ืนที่เดิม ในด้านของการใช้งาน 

และการเปิดมุมมอง ระหว่างที่ท้าการราชการกับพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
1.1.3.1.3.2 การเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา  
คือลักษณะการเชื่อมต่อพ้ืนที่ ในด้านของการใช้งาน และ

การเปิดมุมมอง ระหว่างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยากับแม่น้้าเจ้าพระยา 
1.1.3.1.3.3 วัสดุของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า  
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาแต่ละรูปแบบ มีการ

ก้าหนดวัสดุพื้น ที่แตกต่างกัน เพ่ือใช้ในการประเมินว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุพ้ืน จะมีผลต่อ
ทัศนคติและการให้ระดับคะแนนความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  
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1.1.3.2 รูปแบบของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
1.1.3.2.1 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 1  

ความกว้างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 1 ประกอบ
ไปด้วย ทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร ทางจักรยานกว้าง 1.50 เมตร รวมถึงพ้ืนที่ส้าหรับปลูกพืชพรรณ
และวางอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) 1.50 เมตร ซึ่งระยะความกว้างของทางท้ังหมดที่
ยื่นมาในแม่น้้าคือ 5.00 เมตร โดยความสูงของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ามีความสูง 0.30 เมตรจาก
ระดับพ้ืนดิน ในส่วนของทางเดินเท้าใช้วัสดุเลียนแบบไม้ทั้งหมด  

โดยลักษณะการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่เดิม มีการเชื่อมต่อ
มุมมองระหว่างพ้ืนที่ตัวแทนศึกษากับพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยใช้รั้วโปร่งมีความสูง 
1.20 เมตรจากระดับพ้ืนดิน ในส่วนของการเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยามีการใช้ผนังก้ันน้้าเป็น
คอนกรีตทึบความสูง 1.40 เมตรจากระดับพ้ืนดิน  

 
ภาพที่ 33 แสดงผังพ้ืน (Plan) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 1 

 
ภาพที่ 34 แสดงรูปตัด (Section) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 1 
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1.1.3.2.2 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 2 
ความกว้างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 2 ประกอบ

ไปด้วย ทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร ทางจักรยานกว้าง 1.50 เมตร รวมถึงพ้ืนที่ส้าหรับปลูกพืชพรรณ
และวางอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) 1.50 เมตร ซึ่งระยะความกว้างของทางท้ังหมดที่
ยื่นมาในแม่น้้าคือ 5.00 เมตร โดยความสูงของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ามีความสูง 0.70 เมตรจาก
ระดับพ้ืนดิน ในส่วนของทางเดินเท้าใช้วัสดุคอนกรีตทั้งหมด  

โดยลักษณะการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่เดิม มีการใช้ผนังกั้นน้้า
เป็นคอนกรีตทึบความสูง 1.70 เมตรจากระดับพ้ืนดิน ในส่วนของการเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา มี
การเชื่อมต่อมุมมองระหว่างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ากับแม่น้้าเจ้าพระยา โดยการใช้รั้วโปร่งมีความสูง 
1.60 เมตรจากระดับพ้ืนดิน 

 
ภาพที่ 35 แสดงผังพ้ืน (Plan) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 2 
 

 
ภาพที่ 36 แสดงรูปตัด (Section) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 2 
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1.1.3.2.3 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 3 
ความกว้างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 ประกอบ

ไปด้วย ทางเท้าและวางอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) กว้าง 4.50 เมตร ทางจักรยาน
กว้าง 1.50 เมตร รวมถึงพ้ืนที่ส้าหรับปลูกพืชพรรณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ระหว่างทาง
เท้าและทางจักรยานมีความกว้าง 1.50 เมตร และส่วนที่ 2 อยู่ด้านหน้าแนวรั้วโปร่งติดริมแม่น้้ามี
ความกว้าง 0.50 เมตร ซึ่งระยะความกว้างของทางทั้งหมดที่ยื่นมาในแม่น้้าคือ 8.00 เมตร อีกท้ังความ
สูงของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับทางจักรยานมีความสูง 0.60 เมตร
จากระดับพ้ืนดิน และระดับของทางเดินเท้ามีความสูง 1.40 เมตรจากระดับพื้นดิน ซึ่งในส่วนของ
ทางเดินเท้าใช้วัสดุเลียนแบบไม้และวัสดุของพ้ืนบางส่วนเป็นคอนกรีต  

โดยลักษณะการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่เดิม มีการใช้ผนังกั้นน้้า
เป็นคอนกรีตทึบความสูง 1.80 เมตรจากระดับพื้นดิน ในส่วนของการเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา  
มีการใช้รั้วโปร่งเพ่ือเป็นราวกันตกโดยมีความสูง 2.50 เมตรจากระดับพ้ืนดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 แสดงผังพ้ืน (Plan) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38 แสดงรูปตัด (Section) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 3 



64 

 

1.1.3.2.4 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 4 
ความกว้างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 4 ประกอบ

ไปด้วย ทางเท้ากว้างและวางอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture)  7.50 เมตร ทางจักรยาน
กว้าง 1.80 เมตร รวมถึงพ้ืนที่ส้าหรับปลูกพืชพรรณแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ระหว่างทาง
เท้าและทางจักรยานมีความกว้าง 1.50 เมตร ส่วนที่ 2 อยู่ติดกับแนวรั้วโปร่งด้านใน 1.20 เมตร และ
ส่วนที่ 3 บริเวณทางเท้าติดริมแม่น้้ามีความกว้าง 1.50 เมตร ซึ่งระยะความกว้างของทางทั้งหมดที่ยื่น
มาในแม่น้้าคือ 12.00 เมตร ในส่วนของความสูงของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
โดยทางเท้าและทางจักรยานระดับแรกสูง 1.50 เมตรจากระดับพ้ืนดิน ล้าดับถัดมาคือทางเท้าสูง 
0.90 เมตรจากระดับพ้ืนดิน ซึ่งในกรณีที่ระดับน้้าในแม่น้้าสูงขึ้น ทางเท้าท่ีอยู่ในระดับความสูง 0.90 
เมตรจากระดับพื้นดิน จะเป็นพ้ืนที่ ที่ยอมให้น้้าท่วมถึงได้ และในกรณีที่น้้าลดพ้ืนที่นี้จะสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ในส่วนของทางเดินเท้ามีการใช้ทั้งวัสดุเลียนแบบไม้และคอนกรีต  

โดยลักษณะการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่เดิม มีการใช้ผนังกั้นน้้า
เป็นคอนกรีตทึบความสูง 1.50 เมตรจากระดับพ้ืนดิน และมีแนวรั้วโปร่งสูง 2.50 เมตรจากระดับ
พ้ืนดิน โดยพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 4 เป็นพื้นที่เปิดโล่งสู่แม่น้้าเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใกล้ชิดกับแม่น้้าได้ 

 

 
ภาพที่ 39 แสดงผังพ้ืน (Plan) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 4 
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ภาพที่ 40 แสดงรูปตัด (Section) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 4 

1.1.3.2.5 พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 5 
องค์ประกอบของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 5 ได้

อ้างอิงมาจากโครงการของรัฐที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย ทางเท้าและพ้ืนที่วาง
อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) กว้าง 7.00 เมตร ทางจักรยานกว้าง 7.00 เมตร และพ้ืนที่
ส้าหรับปลูกพืชพรรณกว้าง 1.00 เมตรจากระดับพ้ืนดิน ซึ่งระยะความกว้างของทางท้ังหมดที่ยื่นมาใน
แม่น้้าคือ 15.00 เมตร โดยความสูงของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ามีความสูง 2.80 เมตรจากระดับพ้ืนดิน 
ซึ่งการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา มีการใช้ผนังกั้นน้้าเป็นคอนกรีตทึบความสูง 3.25 เมตรจาก
ระดับพ้ืนดิน และในส่วนของการเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยามีการใช้รั้วโปร่งเพื่อเป็นราวกันตกโดยมี
ความสูง 3.80 เมตรจากระดับพื้นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 41 แสดงภาพพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า โครงการของรัฐที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ 
ที่มา: นณณ์ พาณิตวงศ์, จดหมายเหตุ : กรณีพัฒนาริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา, เข้าถึงเมื่อ มกราคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://siamensis.org/article/40103 
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ภาพที่ 42 แสดงผังพ้ืน (Plan) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 5 

 

 
ภาพที่ 43 แสดงรูปตัด (Section) โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รูปแบบที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงตารางสรุปรูปแบบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ 

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

รายละเอียดของทางริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ความกว้าง 
 (เมตร) 

ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การ 

เชื่อมต่อ 
กับพื้นที่ 

การ
เชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า ทาง

จักรยาน 
ทาง 
เท้า 

พืช
พรรณ 

ระดับ1 ระดับ2 

พื้นที่รูปแบบที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร 

1.50 2.00 1.50 0.30 - ไม้  รั้วโปร่ง 
ก้าแพง 

คอนกรีต 

 
พื้นทีรู่ปแบบที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร 

1.50 2.00 1.50 0.70 - คอนกรีต 
 ก้าแพง
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง 

 
พื้นทีรู่ปแบบที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร 

1.50 4.50 2.00 0.60 1.40 
คอนกรีต, 

ไม้ 
 ก้าแพง
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
พืชพรรณ 

 
พื้นทีรู่ปแบบที่ 4 กว้าง 12.00 เมตร 

1.80 6.00 4.20 1.50 0.90 
ไม,้ 

คอนกรีต 
รั้วโปร่ง, 

แนวต้นไม้ 
เปิดโล่ง 

 
พื้นทีรู่ปแบบที่ 5 กว้าง 15.00 เมตร 

7.00 7.00 1.00 2.80 - คอนกรีต คอนกรีต 
รั้ว

โปร่ง 

 
 
หมายเหต:ุ ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตลิง่หรือระดับพ้ืนดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
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1.2 ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือการรับรู้ทางสายตาในภูมิทัศน์ และทัศนคติของกลุ่ม

ประชากรตัวอย่าง (Sample) โดยจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งกรณีศึกษาท้าให้ทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินและการรับรู้ทางสายตาในภูมิทัศน์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก้าหนด
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามในข้ันตอนต่อไป 
 
2. การก้าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
คือกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยเลือกท้าการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 

2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสาธารณชนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
2.1.1 สาธารณชน (Public) 

2.1.1.1 กลุ่มคนในกรุงเทพมหานคร 
คือบุคคลที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ 

และมีโอกาสพบเห็นพ้ืนที่ของโครงการได้มากที่สุด 
2.1.1.2 กลุ่มคนต่างจังหวัด 

คือกลุ่มบุคคลที่อาศัยต่างจังหวัด ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาส
พบเห็นพ้ืนที่ของโครงการได้น้อยลงจากกลุ่มแรก 

2.1.1.3 กลุ่มชาวต่างประเทศ 
คือกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงผู้ที่

เข้ามาใช้งานพ้ืนที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยกลุ่มชาวต่างประเทศเป็นบุคคลที่เติบโตในสภาพแวดล้อม 
และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาวไทย ดังนั้นการประเมิน และการแสดงความคิดเห็นต่อพ้ืนที่ รวมทั้ง
โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า จึงอาจมาจากประสบการณ์ท่ีมีความแตกต่างจากบุคคลกลุ่มอ่ืน 

2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อันประกอบไปด้วย ผู้ที่ท้างานในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ

การออกแบบสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และผังเมือง รวมถึงคณาจารย์ และ
นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มบุคคลที่
ได้รับการฝึกฝน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นในการประเมิน และการแสดงความคิดเห็นต่อ
พ้ืนที่ จึงเป็นการประเมินผ่านหลักการและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นข้อมูลที่
มีนัยส้าคัญ 
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3. การจัดท้าแบบสอบถาม 
ในกระบวนการสร้างแบบสอบถาม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือกระบวนการจัดท้า

สมุดภาพ และการก้าหนดค้าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถาม โดยในรายละเอียดของทั้ง 2 กระบวนการ  
มีดังนี้ 

3.1 สมุดภาพ 
3.1.1 การจัดท้าภาพเชิงซ้อน (Photomontage) 

เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถมองเห็นองค์ประกอบของภาพได้ชัดเจน 
และครบถ้วน จึงก้าหนดหน้ากระดาษในขนาด A3 (ด้านกว้าง 29.7 ซม. ด้านยาว 42 ซม.) โดยการ
จัดท้าภาพเชิงซ้อน (Photomontage) มีข้ันตอนดังนี้ 

3.1.1.1 จากการคัดเลือกภาพตัวแทน  (หัวข้อ 1.1.2 การเลือกภาพตัวแทน) 
ท้าให้ได้ภาพตัวแทนศึกษาในมุมมองส้าคัญของพื้นที่ และมีขนาดที่เหมาะสมต่อการจัดท้าภาพเชิงซ้อน 
(Photomontage) โดยอาจท้าให้องค์ประกอบอ่ืนๆ ในภาพถูกตัดออกไป ดังนั้นในการจัดท้าสมุดภาพ
จึงท้าการใส่ภาพถ่ายมุมกว้าง (Panoramic View) ของสถานที่ลงไปด้วย เพ่ือแสดงให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามทราบถึงขอบเขต และต้าแหน่งของภาพถ่าย ที่พิจารณาเลือกเป็นภาพในมุมมองส้าคัญ 
(ภาคผนวก ก)  

3.1.1.2 การสร้างแบบจ้าลอง ได้ท้าการสร้างแบบจ้าลอง 3 มิติ พ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sketch Up และก้าหนดจุด
มุมมองของพ้ืนที่ทั้ง 5 รูปแบบ ในลักษณะ Two Point Perspective แล้วจึงน้าภาพจากการ
ประมวลผลมาซ้อนทับกับภาพถ่ายของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา ในโปรแกรม Photoshop cs6 โดยภาพ
จ้าลองที่น้ามาซ้อนทับกับภาพถ่ายที่พิจารณาเป็นภาพตัวแทนจะมีขนาด สัดส่วนเท่ากับพ้ืนที่ในสภาพ
จริงทุกประการ ทั้งนี้ได้ท้าการตกแต่งภาพเพ่ิมเติม โดยการใส่คนในส่วนของรูปตัด เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ขนาด และสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าได้ โดยมีความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

3.1.2 การเรียงล้าดับภาพตัวแทน 
ภาพตัวแทนทั้งหมด 36 ภาพ จากพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 6 สถานที่ โดยในแต่

ละสถานที่จะประกอบไปด้วย ภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน 1 ภาพ และภาพเชิงซ้อน (Photomontage) 5 ภาพ  
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความสับสนด้านต้าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาน้อยที่สุด จึง
ท้าการจัดเรียงภาพตัวแทนของแต่ละสถานที่ ตามต้าแหน่งที่ตั้งบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยได้มี
การจัดเรียงสถานที่ (ภาพท่ี 44) ได้แก ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนราชินี, ราชนาวิสภา  
ตามล้าดับ โดยภาพตัวแทนของแต่ละสถานที่ มีการจัดเรียงดังนี้ 
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ภาพที่ 44 แสดงต้าแหน่งของที่ท้าการราชการบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา ที่เป็นพื้นที่ตัวแทนศึกษา  
  6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ,  
  โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนราชินี, ราชนาวิสภา  ตามล้าดับ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Earth, [computer program], California: Google, 2016.   
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3.1.2.1 ภาพตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

 



73 

 

3.1.2.2 ภาพตัวแทนขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
  

ตารางที่ 7 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณองค์การอาหารและเกษตรฯ 
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ตารางที่ 7 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณองค์การอาหารและเกษตรฯ (ต่อ) 
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3.1.2.3 ภาพตัวแทนของโรงพยาบาลศิริราช 
 

ตารางที่ 8 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลศิริราช 
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ตารางที่ 8 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลศิริราช (ต่อ) 
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3.1.2.4 ภาพตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ตารางที่ 9 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ตารางที่ 9 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ) 
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3.1.2.5 ภาพตัวแทนของโรงเรียนราชินี 
 

ตารางที่ 10 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณโรงเรียนราชินี 
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ตารางที่ 10 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณโรงเรียนราชินี (ต่อ) 
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3.1.2.6 ภาพตัวแทนของราชนาวิกสภา 
 

ตารางที่ 11 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณราชนาวิกสภา 
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ตารางที ่11 สรุปรูปแบบพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณราชนาวิกสภา (ต่อ) 
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3.1 ชุดแบบสอบถาม 
คือแบบสอบถาม โดยค้าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ค้าถามส่วนที่ 1 ส้าหรับการให้คะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) และแสดง

ความคิดเห็น โดยมีค้าถามดังนี้ 
1. ภาพพ้ืนที่ปัจจุบันของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

1.1 ท่านรู้จักสถานที่ในภาพหรือไม่ 
1.2 ท่านเคยไปสถานที่ในภาพหรือไม่ 
1.3 ท่านมีความชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในภาพ มากน้อยเพียงใด และ

อะไรในภาพที่ท่านชอบหรือไม่ชอบ (ส่วนที่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้) 
1.4 ท่านยอมรับสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในภาพ มากน้อยเพียงใด และอะไรใน

ภาพที่ท่านยอมรับได้หรือไม่ได้ (ส่วนที่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้) 

 
ภาพที่ 45 แสดงตัวอย่างค้าถาม ภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

2. ภาพพ้ืนที่ตัวแทนในกรณีท่ีมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ 
2.1 ท่านคิดว่าพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณพ้ืนที่ตัวแทน รูปแบบที่

ปรากฏในภาพมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มากน้อยเพียงใด และอะไรในภาพที่ท้าให้ท่านคิด
ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม (ส่วนที่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้) 
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ภาพที่ 46 แสดงตัวอย่างค้าถาม ภาพพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาเมื่อมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ค้าถามส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยได้ก้าหนด
คุณลักษณะหรือข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ  
สาขาวิชาชีพ ภูมิล้าเนาถิ่นเกิด จังหวัดที่อยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่อาศัย และจุดประสงค์ที่เดินทางมา
ประเทศไทย (ค้าถามเฉพาะชาวต่างชาติ) โดยข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นส่วนที่
น้ามาวิเคราะห์ร่วมกับการให้คะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) และการแสดงความคิดเห็นต่อ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในรูปแบบต่างๆ 

 
4. การเก็บแบบสอบถาม 

ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้ด้าเนินการในวันที่ 2-31 กรกฎาคม 2559 โดยได้ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก้าหนดสัดส่วน (Multi-Stage Quota Sampling) ซึ่งเบื้องต้นได้ก้าหนดกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มคนในกรุงเทพมหานคร 80 คน กลุ่มคนต่างจังหวัด 
50 คน กลุ่มชาวต่างประเทศ 20 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 50 คน โดยรายละเอียดของการเก็บ
แบบสอบถามและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

4.1 กลุ่มคนในกรุงเทพมหานคร 
เป็นการสอบถามจากบุคคลทั่วไปที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยท้าการเก็บข้อมูล

ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ที่ท้าการราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สนามหลวง สวนสาธารณะบริเวณ
ริมแม่น้้าเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร  

4.2 กลุ่มคนต่างจังหวัด 
เป็นการสอบถามจากกลุ่มบุคคลทั่วไปที่อาศัยในต่างจังหวัด เนื่องจากข้อจ้ากัดด้าน

เวลาและการเดินทาง จึงสอบถามจากบุคคลที่เดินทางมาท้าธุระในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกเก็บ
ข้อมูลบริเวณที่ท้าการราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   
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4.3 กลุ่มชาวต่างประเทศ 
เป็นการสอบถามจากกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางมากรุงเทพมหานคร โดยท้าการเก็บ

ข้อมูลบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ บริเวณพระบรมหาราชวัง 
ป้อมพระสุเมรุ สวนนาคราภิรมย์ (ท่าเตียน) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

4.4 ผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นการสอบถามกลุ่มบุคคลที่ได้รับการฝึกฝน และเชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรม และผังเมือง โดยท้าการเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่ท้างานในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ
การออกแบบสภาพแวดล้อม นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน
ต่างจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  
 
5. การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม มาบันทึกลงในโปรแกรม IBM SPSS Statistics 
version 24  และท้าการประมวลทางสถิติ  เพ่ือใช้วิเคราะห์ถึงระดับความเหมาะสม  และทัศนคติ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในการวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 5 

 
6. การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือตอบค้าถามในการวิจัย และ
เสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบทางสายตา อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยา โดยจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 6 
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บทที่ 5 

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามจ้านวน 200 ชุด จากกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มคนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มคนในต่างจังหวัด และกลุ่มชาวต่างประเทศ โดย
น้าข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงในโปรแกรม IBM SPSS Statistics version 24 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และ
สรุปผลทางสถิติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การประมวลผลข้อมูล 

เป็นการน้าข้อมูลจากแบบสอบถามบันทึกลงในโปรแกรม IBM SPSS Statistics version 
24 เพ่ือท้าการประมวลผลข้อมูลทางสถิติและท้าการวิเคราะห์ โดยแบ่งการประมวลผลออกเป็น 2 วิธี
ตามลักษณะของกลุ่มข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ 

1.1 การประมวลผลข้อมูลจากการให้คะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) 
1.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x ) ของระดับความชื่นชอบ และการ

ยอมรับ รวมถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบต่างๆ โดยน้าค่าเฉลี่ยดังกล่าวไป
พิจารณาร่วมกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือค่า S.D.) เพ่ือทราบการกระจาย
ตัวของข้อมูล โดยในการวิเคราะห์ มีระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ( x ) ดังนี้ 
ตารางที่ 12 แสดงความหมายของคะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์ประเมินภาพพ้ืนที่ปัจจุบนั เกณฑ์ประเมินภาพเชิงซ้อน  

ความหมายของ
คะแนนความชอบ 

ความหมายของ 
คะแนนการยอมรับ 

ความหมายของ 
คะแนนความเหมาะสม 

ทัศนคติทางลบ 

1 ไม่ชอบอย่างมาก ยอมรับไม่ได้อย่างมาก ไม่เหมาะสมอย่างมาก 

2 ไม่ชอบ ยอมรับไม่ได้ ไม่เหมาะสม 

3 ไม่ค่อยชอบ ยอมรับไม่ค่อยได้ ไมค่่อยเหมาะสม 

ทัศนคติทางบวก 

4 ค่อนข้างชอบ ค่อนข้างยอมรับได้ ค่อนข้างเหมาะสม 

5 ชอบ ยอมรับได้ เหมาะสม 

6 ชอบอย่างมาก ยอมรับได้อย่างมาก เหมาะสมอย่างมาก 

หมายเหตุ: ความหมายของช่วงระดับคะแนนตามการให้คะแนนแบบอันตรภาคชั้น มดีังนี้  
1.ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 ถึง 1.83 หมายถึง น้อยท่ีสุด, 2.ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 ถึง 2.67 หมายถึง น้อย, 
3.ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 ถึง 3.51 หมายถึง ค่อนข้างน้อย, 4.ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 ถึง 4.35 หมายถึง ค่อนข้างมาก, 
5.ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 ถึง 5.18 หมายถึงมาก, 6.ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.19 ถึง 6.00 หมายถึง มากท่ีสุด 



87 

 

1.1.2 การเปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหรือข้อมูล 2 ชุด ซ่ึงข้อมูลทั้ง 2 ชุด ต้องอยู่ในมาตราส่วนอันตรภาคหรือมาตร
อัตราส่วนเพื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ของข้อมูล หากค่าสหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ (-1 ถึง 0) 
หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน, หากค่าสหสัมพันธ์มีค่าเป็นศูนย์ (เท่ากับ 0) หมายถึง 
ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน, หากค่าสหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก (0 ถึง 1) หมายถึง ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์แบบแปรผันตรง 

1.2 การประมวลข้อมูลจากการเสนอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณที่ท้าการ

ราชการ ในกรณีที่มีผู้แสดงความคิดเห็นใกล้เคียงกัน ได้ท้าการจัดกลุ่มค้าตอบให้อยู่ในหมวดเดียวกัน 
และประมวลผลในรูปแบบสัดส่วนร้อยละ ส้าหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลข้อมูลเพื่อท้าการวิเคราะห์
ต่อไป 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่ม จ้านวน 200 คน  
(ดูภาคผนวก ค) พบว่า จากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นเพศชาย 96 คน (ร้อยละ 48), 
เพศหญิง 104 คน (ร้อยละ 52) ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 48), รองลงมาคืออายุ 18-25 ปี 
(ร้อยละ 25.5), อายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 20), อายุ 46-55 ปี (ร้อยละ 4), อายุ 56-65 ปี (ร้อยละ 1.5), 
อายุ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 1) 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ให้สัมภาษณ์ การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 56), 
ปริญญาโท (ร้อยละ 27), มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (ร้อยละ 7), 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (ร้อยละ 3.5), ปริญญาเอก 
(ร้อยละ 1.5) และประถมศึกษา (ร้อยละ 1) ตามล้าดับ 

อาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นพนักงานเอกชน (ร้อยละ 28.5), นักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 
21.5),  ข้าราชการ (ร้อยละ 19), อาชีพอิสระ (ร้อยละ 15.5), เจ้าของกิจการ (ร้อยละ 7.5), ค้าขาย 
(ร้อยละ 4), เกษียณอายุ (ร้อยละ 2.5), รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 1.5) โดยสาขาวิชาชีพที่พบมากที่สุด คือ 
ศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม (ร้อยละ 28), รองลงมาคือสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 13), 
ประวัติศาสตร์/โบราณคดี (ร้อยละ 10.5), วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 11), การแพทย์/
สาธารณสุข (ร้อยละ 10.5), ธุรกิจการค้า/บัญชีการเงิน (ร้อยละ 10), กฎหมาย (ร้อยละ 6), เกษตร/
ประมง (ร้อยละ 2), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 1) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 8) (ประกอบด้วย ครุศาสตร ์
รัฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์) 



88 

 

ภูมิล้าเนาถิ่นเกิดของผู้ให้สัมภาษณ์อยู่ในภาคกลาง (ร้อยละ 34.5), กรุงเทพมหานคร 
(ร้อยละ 19), ภาคเหนือ (ร้อยละ 18.5), ภาคอีสาน (ร้อยละ 6.5), ภาคใต้ (ร้อยละ 6), ภาคตะวันออก 
(ร้อยละ 5.5) ซึ่งจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์เกินครึ่งอาศัยในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 
54), ภาคกลาง (ร้อยละ 25.5), ภาคเหนือ (ร้อยละ 7), ภาคตะวันออก (ร้อยละ 3), ภาคใต้ (ร้อยละ 1)  

ส้าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้งหมดเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.5), เพ่ือท้างาน (ร้อยละ 1), เพ่ืออยู่
อาศัย (ร้อยละ 0.5) ประกอบไปด้วยผู้ที่มีภูมิล้าเนาถิ่นเกิดในเอเชีย (ร้อยละ 1.5), ยุโรป (ร้อยละ 7.5), 
ออสเตรเลีย (ร้อยละ 0.5) และอเมริกา (ร้อยละ 0.5)  และปัจจุบันอาศัยอยู่ในยุโรป (ร้อยละ 8), 
เอเชีย (ร้อยละ 0.5), ออสเตรเลีย (ร้อยละ 0.5) และอเมริกา (ร้อยละ 0.5)  ในส่วนของลักษณะที่อยู่
อาศัยของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านเดี่ยวที่ไม่อยู่ติดริมแม่น้้า (ร้อยละ 34.5) 
รองลงมาคือหอพัก/อพาร์ทเมนท์/คอนโดมิเนียมที่ไม่อยู่ติดริมแม่น้้า (ร้อยละ 29), อาคารตึกแถวที่ไม่
อยู่ติดริมแม่น้้า (ร้อยละ 19), บ้านเดี่ยวที่อยู่ติดริมแม่น้้า  (ร้อยละ 7.5), หอพัก/อพาร์ทเมนท์/
คอนโดมิเนียมที่อยู่ติดริมแม่น้้า (ร้อยละ 6.5) และอาคารตึกแถวที่อยู่ติดริมแม่น้้า (ร้อยละ 3.5) 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้ระดับคะแนนบนสเกล 6 ระดับ (Likert Scale) จาก
พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 6 สถานที่ โดยในแต่ละสถานที่จะประกอบไปด้วยภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่ 1 ภาพ 
และภาพของที่ท้าการราชการ เมื่อมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 5 รูปแบบ  ทั้งหมด 30 ภาพ โดยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาค่านัยส้าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1 ซึ่งหากมีค่าต่้ากว่าหรือเท่ากับ 0.1 แสดง
ว่าค่านัยส้าคัญทางสถิติ มีระดับความเชื่อมั่น 90% (Confidence Interval 90%) โดยการวิเคราะห์
ผลทางสถติิ เพื่อตอบค้าถามในการวิจัยมีดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณค่าต่อการ
รับรู้ทางสายตาในภูมิทัศน์ปัจจุบันของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา แตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) รวมถึงสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นของความชอบและ
การยอมรับภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ราชนาวิกสภา องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
โรงพยาบาลศิริราช 

2. เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณที่ท้าการราชการ ที่เป็นพ้ืนที่
ตัวแทนศึกษา โดยมีความกว้าง ความสูง และองค์ประกอบของพ้ืนทีแ่ตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะมีทัศนคติต่อพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบต่างๆ และให้คะแนนความเหมาะสม มากน้อยเพียงใด 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นต่อพ้ืนที่ตัวแทนทั้ง 6 แห่ง 
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3. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มคีุณลักษณะแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ การศึกษา สาขา
วิชาชีพ เป็นต้น จะมีทัศนคติต่อรูปแบบพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ในบริเวณพ้ืนที่ตัวแทน
ศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาเลือกศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีค่านัยส้าคัญทาง
สถิติต่้ากว่าหรือเท่ากับ 0.1 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ทัศนคติต่อภาพพื้นที่ปัจจุบันของที่พื้นที่ตัวแทนศึกษา 
จากการจ้าแนกกลุ่มที่ท้าการราชการตามความคล้ายคลึงกันของภูมิทัศน์และก้าหนด

เกณฑ์เพ่ือพิจารณาเลือกพ้ืนที่ ท้าให้ได้พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 6 สถานที่ ได้แก ่ ราชนาวิกสภา องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในหัวข้อนี้เป็นการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน
ความชอบ การยอมรับ และสัดส่วนร้อยละของความคิดเห็น ทั้งนีไ้ด้ท้าการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางทัศนคติ ทีผู่้ตอบแบบสอบถามมีต่อภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการ
ราชการพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา โดยเปรียบเทียบจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 
สาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ  
ตารางที่ 13 แสดงภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

 
หมายเหต:ุ ลักษณะทางภูมิทัศน์กลุ่ม A หมายถึง อาคารเดีย่ว ขนาดใหญ่ โดดเด่น  
ลักษณะทางภมูิทัศน์กลุม่ B หมายถึง กลุ่มผสม ระหว่างอาคารอนุรักษ์กับอาคารร่วมสมัย 
ลักษณะทางภมูิทัศน์กลุม่ C หมายถึง กลุ่มที่มีอาคารสูงอยู่ด้านหลัง 
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ภาพรวมของการให้ระดับคะแนนความชอบ และการยอมรับภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบัน
ของที่ท้าการราชการตัวแทนศึกษาทั้ง 6 สถานที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 2 กลุ่มหลัก ได้แก ่
สาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ ชอบและยอมรับภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการไปในทิศทางเดียวกัน ดังที่
แสดงในแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 โดยรายละเอียดของระดับคะแนนจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

แผนภูมิที่ 1 แสดงระดับความชอบของสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญต่อภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้า
การราชการ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงระดับการยอมรับของสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญต่อภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่
ท้าการราชการ 
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3.1.1 ทัศนคติของสาธารณชน ต่อภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันของท่ีท้าการราชการ 
จากการศึกษา พบว่า สาธารณชนให้คะแนนภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้า

การราชการ มีระดับความชอบอยู่ในช่วง 3.52 ถึง 4.67 (หมายถึงค่อนข้างชอบถึงชอบ) หากเรียง
อันดับความชอบจากมากไปน้อย พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคะแนนความชอบมากท่ีสุด (4.67) 
รองลงมาคือราชนาวิกสภา (4.43) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4.31) โรงพยาบาลศิริราช (4.30) 
โรงเรียนราชินี (4.15) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (3.52) ตามล้าดับ ในส่วน
คะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง 3.99 ถึง 4.67 (หมายถึงค่อนข้างยอมรับได้ถึงยอมรับได้) ราชนาวิกสภา
มีคะแนนการยอมรับมากท่ีสุด (4.67) รองลงมาคือธนาคารแห่งประเทศไทย (4.58) โรงพยาบาลศิริ
ราช (4.42) โรงเรียนราชินีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคะแนนการยอมรับเท่ากัน (4.39) โดย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติมีอันดับคะแนนการยอมรับน้อยที่สุด (3.99)  
ตารางที่ 14 แสดงล้าดับค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับของสาธารณชน 

อันดับท่ี 
การประเมินความชอบ การประเมินการยอมรับ 

ชื่อ 
ค่าเฉลี่ย

ความชอบ 
SD. ชื่อ ค่าเฉลี่ย 

การยอมรับ SD. 

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.67 0.720 ราชนาวิกสภา 4.67 0.679 

2 ราชนาวิกสภา 4.43 0.833 ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.58 0.777 

3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.31 1.653 โรงพยาบาลศิริราช 4.42 0.884 

4 โรงพยาบาลศิริราช 4.30 1.050 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.39* 0.968 

5 โรงเรียนราชินี 4.15 1.035 โรงเรียนราชินี 4.39* 0.926 

6 องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.52 0.944 องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.99 0.831 

 

 

หมายเหตุ: 1.เรียงอันดับค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับจากมากไปน้อย 
* หมายถึง มีค่าเฉลีย่ความชอบหรอืการยอมรับอยู่ในอันดับเท่ากัน 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรฯ โรงพยาบาลศิริราช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ราชนาวิกสภา 
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องค์ประกอบทางกายภาพ อาคารอนุรักษ์ การใช้งานของสถานท่ี

สัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติทางบวก ของสาธารณชน

ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรฯ โรงพยาบาลศิริราช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ราชนาวิกสภา

จากระดับความชอบ และการยอมรับ ภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของทุกสถานที่
พบว่ามคีะแนนความชอบและการยอมรับมากกว่า 3.50 ( x =3.52 ถึง 4.67) แสดงว่า สาธารณชนมี
ทัศนคติทางบวกต่อภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้าการราชการในระดับค่อนข้างมากถึงมาก เมื่อพิจารณา
ร่วมกับสัดส่วนร้อยละของการแสดงความคิดเห็น พบว่า สาธารณชนเกินครึ่ง ชอบองค์ประกอบทาง
กายภาพประกอบด้วย ภูมิประเทศ พืชพรรณ แม่น้้า รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ปรากฏในภาพปัจจุบันของ
ราชนาวิกสภา (ร้อยละ 63.2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 63.1) โรงพยาบาลศิริราช (ร้อยละ 
59.0) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้อยละ 57.3) ตามล้าดับ อีกท้ังสาธารณชนยังมีความเห็นว่า
สามารถยอมรับภูมิทัศน์ในปัจจุบันของพ้ืนที่ได้ เนื่องจากองค์ประกอบทางกายภาพทั้งหมดที่ปรากฏใน
ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้อยละ 73.2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 72.0) ราชนาวิก
สภา (ร้อยละ 66.1) โรงพยาบาลศิริราช (ร้อยละ 61.9) ตามล้าดับ (แผนภูมิที่ 3) 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติทางบวกของสาธารณชน  
  (เฉพาะผู้ที่แสดงความคิดเห็น) 

จากคะแนนความชอบและการยอมรับ ภาพปัจจุบันของที่ท้าการราชการทั้ง 
6 สถานที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติมีระดับคะแนนน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาร่วมกับ
สัดส่วนร้อยละของการแสดงความคิดเห็น พบว่า สาธารณชนมีทัศนคติทางลบต่อภูมิทัศน์ปัจจุบันของ
พ้ืนทีด่ังกล่าวมากกว่าพื้นที่ตัวแทนศึกษาอ่ืน โดยให้เหตุผลว่าพ้ืนที่มีความทรุดโทรม (ร้อยละ 22.8) 
และอาคารสูงรบกวนหรือบดบังสายตา แออัดไม่สวยงาม (ร้อยละ 21.9) นอกจากนี้สาธารณชน 
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ยังแสดงความคิดเห็นทางลบต่อภาพของพ้ืนที่ ที่มีระดับความชอบและยอมรับมากกว่า 4.00 ได้แก่ 
โรงพยาบาลศิริราช โดยแสดงความคิดเห็นว่าอาคารสูงที่ปรากฏในภาพ ท้าให้เกิดการรบกวนหรือบด
บังสายตา (ร้อยละ 20.5)  (แผนภูมิที่ 4) 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติทางลบของสาธารณชน  
  (เฉพาะผู้ที่แสดงความคิดเห็น) 

 
สรุป ทัศนคติของสาธารณชนต่อภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้าการ

ราชการ พบว่า องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่ อันประกอบด้วย ภูมิประเทศ พืชพรรณ แม่น้้า 
รวมถึงสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ที่มีความเรียบร้อยสวยงาม เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้สาธารณชนชื่นชอบ
และยอมรับพื้นที่นั้นๆ ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันหากภูมิทัศน์ปัจจุบันของสถานที่ใด ปรากฏให้เห็นถึง
ความทรุดโทรม ตลอดจนมีอาคารสูงรบกวนบดบังสายตาก็จะเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่ง ที่ท้าให้
สาธารณชนชอบและยอมรับภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการนั้นๆ ได้น้อยลงเช่นกัน 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรฯ โรงพยาบาลศิริราช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ราชนาวิกสภา
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3.1.2 ทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญ ต่อภาพในปัจจุบันของท่ีท้าการราชการ 
จากการศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีทัศนคติทางบวกต่อภาพปัจจุบันของที่ท้า

การราชการ โดยให้คะแนนความชอบอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.42 (หมายถึงค่อนข้างชอบถึงชอบ) และ
คะแนนการยอมรับอยู่ระหว่าง 3.70 ถึง 4.62 (หมายถึงค่อนข้างยอมรับได้ถึงยอมรับได้) ซึ่งหากเรียง
อันดับความชอบจากมากไปน้อย พบว่า ราชนาวิกสภามีคะแนนความชอบมากที่สุด (4.42) รองลงมา
คือธนาคารแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระดับเท่ากัน (4.26) อันดับถัดมาคือ
โรงพยาบาลศิริราช (4.22) โรงเรียนราชินี (3.82) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (3.50) 
ตามล้าดับ ในส่วนของคะแนนการยอมรับ ราชนาวิกสภามีระดับคะแนนมากท่ีสุด (4.62) รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4.38) โรงพยาบาลศิริราช (4.36) ธนาคารแห่งประเทศไทย (4.30)  โดย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มีระดับการยอมรับน้อยที่สุด (3.70) 
ตารางที่ 15 แสดงล้าดับค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ 

อันดับท่ี 
การประเมินความชอบ การประเมินการยอมรับ 

ชื่อ 
ค่าเฉลี่ย

ความชอบ 
SD. ชื่อ ค่าเฉลี่ย 

การยอมรับ SD. 

1 ราชนาวิกสภา 4.42 0.827 ราชนาวิกสภา 4.62 0.735 

2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.26* 0.931 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.38 0.839 

3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.26* 0.790 โรงพยาบาลศิริราช 4.36 0.776 

4 โรงพยาบาลศิริราช 4.22 0.986 ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.30 0.901 

5 โรงเรียนราชินี 3.82 1.004 โรงเรียนราชินี 3.90 0.909 

6 องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.50 0.950 องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.70 1.067 

 

 

หมายเหตุ: 1.เรียงอันดับค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับจากมากไปน้อย 
* หมายถึง มีค่าเฉลีย่ความชอบหรอืการยอมรับอยู่ในอันดับเท่ากัน 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรฯ โรงพยาบาลศิริราช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ราชนาวิกสภา 
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จากระดับความชอบ และการยอมรับภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของทุกสถานที่ 
มีระดับคะแนนความชอบและการยอมรับมากกว่า 3.50 ( x =3.50 ถึง 4.62)  แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ทัศนคติทางบวกต่อภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้าการราชการในระดับค่อนข้างมากถึงมาก เมื่อพิจารณา
ร่วมกับสัดส่วนร้อยละของการแสดงความคิดเห็น พบว่า องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ 
ภูมิประเทศ พืชพรรณ แม่น้้า สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งความสวยงามของอาคารอนุรักษ์ที่ปรากฏในภูมิ
ทัศน์ เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ผู้เชี่ยวชาญ มีทัศนคติทางบวกต่อภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้าการ
ราชการทั้ง 6 สถานที่ (แผนภูมิที่ 5) 

แผนภูมิที่ 5 แสดงสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติทางบวกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
  (เฉพาะผู้ที่แสดงความคิดเห็น) 

   
จากระดับคะแนนความชอบ และการยอมรับ ภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้า

การราชการตัวแทนศึกษาทั้ง 6 สถานที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และโรงเรียน
ราชินีมีคะแนนความชอบและการยอมรับน้อยที่สุด ซ่ึงเมื่อพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดง
ความคิดเห็น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติทางลบต่อองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ โดยให้เหตุผลว่าไม่ชอบแนวรั้ว แนวก้าแพงคอนกรีต (ร้อยละ 34) และ (ร้อยละ 
21.3) ไม่ชอบความทรุดโทรมของพื้นที ่ ซึ่งในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ราชินี ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอาคารสูงในภูมิทัศน์รบกวนบดบังสายตา (ร้อยละ 19.1) นอกจากนี้
ผู้เชี่ยวชาญยังแสดงความคิดเห็นทางลบต่อภาพของพ้ืนที่ ที่มคีะแนนความชอบและยอมรับมากกว่า 
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4.00 ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โดยให้ความเห็นว่าอาคารสูงที่ปรากฏในภาพ รบกวนหรือบดบัง
สายตา (ร้อยละ 21.3) (แผนภูมิที่ 6) 

แผนภูมิที่ 6 แสดงสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติทางลบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
  (เฉพาะผู้ที่แสดงความคิดเห็น) 

สรุป ทัศนคติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่อภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้าการ
ราชการ พบว่า องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ ภูมิประเทศ พืชพรรณ แม่น้้า รวมถึง
อาคารอนุรักษ์ที่มีความเรียบร้อยสวยงาม เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ผู้เชี่ยวชาญชอบและยอมรับภูมิทัศน์
ปัจจุบันของที่ท้าการราชการริมแม่น้้ามากขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้เชี่ยวชาญมักมีทัศนคติเปลี่ยนไป
ในทางลบ โดยมีความชอบและยอมรับภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการได้น้อยลง หากสถานที่
นั้นๆ ทรุดโทรม ตลอดจนมีสิ่งปลูกสร้างถาวร เช่น แนวรั้ว แนวก้าแพงคอนกรีตบริเวณริมแม่น้้า 
รวมถึงอาคารสูงทีร่บกวนและบดบังสายตา  

3.1.3 การเปรียบเทียบความชอบและการยอมรับภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้า
การราชการระหว่างสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ 

จากการประมวลผลคะแนนความชอบและการยอมรับ ระหว่างสาธารณชน
และผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สาธารณชนชอบและยอมรับภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากถึงมาก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและราชนาวิกสภามีระดับคะแนนมากที่สุด 
ทั้งนี้ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความชอบและยอมรับภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการ 
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พื้นท่ีสีเขียวน้อยท้าให้
ทัศนียภาพไม่สวยงาม

พื้นท่ี/อาคารทรุดโทรม อาคารสูงรบกวนสายตา/
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คอนกรีต

สัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติทางลบของ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรฯ โรงพยาบาลศิริราช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ราชนาวิกสภา
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อยู่ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก ซึ่งราชนาวิกสภามีระดับคะแนนมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง
สาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ ให้ระดับคะแนนต่อภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับระดับคะแนนของพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากนี้ค่าสหสัมพันธ์ที่เข้า
ใกล้ 1.0 ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มได้ให้คะแนนความชอบและการยอมรับไปใน
ทิศทางเดียวกันอีกด้วย (ภาคผนวก ค) 
 
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับระหว่างสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่ม ชื่อ 

สาธารณชน (N=150) ค่า
สหสัมพันธ์

* 

ผู้เชี่ยวชาญ (N=50) ค่า
สหสัมพันธ์

* 
ค่าเฉลี่ย

ความชอบ 
ค่าเฉลี่ย 

การยอมรับ 
ค่าเฉลี่ย

ความชอบ 
ค่าเฉลี่ย 

การยอมรับ 

A ราชนาวิกสภา 4.43 4.67 0.763 4.42 4.62 0.805 

B 

องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.52 3.99 0.612 3.50 3.70 0.483 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.31 4.39 0.824 4.26 4.38 0.714 

โรงเรียนราชินี 4.15 4.39 0.609 3.82 3.90 0.472 

C 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  4.67 4.58 0.563 4.26 4.30 0.478 

โรงพยาบาลศิริราช 4.30 4.42 0.717 4.22 4.36 0.600 

 

 
 

 
หมายเหตุ: กลุ่ม A หมายถึง อาคารเดีย่ว ขนาดใหญ่ โดดเด่น, กลุม่ B หมายถึง กลุ่มผสม ระหว่างอาคารอนุรักษ์กับ
อาคารร่วมสมัย, กลุ่ม C หมายถึง กลุ่มที่มีอาคารสูงอยู่ดา้นหลัง 
ค่าสหสัมพันธ์* หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์ที่เข้าใกล้ 1.0 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามชอบและยอมรับภาพ 
ภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการไปในทิศทางเดยีวกัน 
N หมายถึง จ้านวนประชากรหรือจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
แถบส ี              หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับมากท่ีสุด (กลุ่มสาธารณชน) 
แถบส ี              หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับน้อยที่สุด (กลุ่มสาธารณชน) 
แถบส ี หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับมากที่สดุ (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) 
แถบส ี หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความชอบและการยอมรับน้อยที่สุด (กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรฯ โรงพยาบาลศิริราช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ราชนาวิกสภา 
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จากคะแนนความชอบ การยอมรับภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบัน และค่าสหสัมพันธ์ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม ชอบและยอมรับภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการในระดับที่
ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาคะแนนความชอบและการยอมรับตามการจัดกลุ่มของลักษณะภูมิทัศน์ทั้ง 3 
กลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักชอบภูมิทัศน์กลุ่ม A ที่มีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ขนาด
ใหญ่ โดดเด่น และกลุ่ม C คือกลุ่มที่มีอาคารสูงอยู่ด้านหลัง เนื่องจากมีการให้ระดับคะแนนความชอบ
มากกว่าที่ท้าการราชการในกลุ่ม B ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มผสมระหว่างอาคารอนุรักษ์กับอาคารร่วมสมัย 
ทั้งนี้ในส่วนของระดับการยอมรับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ ม มักแสดงความคิดเห็นโดย
พิจารณาประเด็นเรื่องลักษณะการใช้ที่ดินร่วมด้วย เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ค่อยชอบภูมิทัศน์ของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เนื่องจากมีอาคารสูงรบกวนสายตา ตลอดจนมีลักษณะ
ทางกายภาพที่ทรุดโทรม และไม่สวยงาม แต่สามารถยอมรับภูมิทัศน์ดังกล่าวได้เนื่องจากความจ้าเป็น
ในการเติบโตของพื้นที่ ที่ต้องรองรับผู้ใช้งานที่มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากระดับของ
การยอมรับที่มักมีคะแนนมากกว่าความชอบในเกือบทุกสถานที่  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สาธารณชนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้คุณค่า
และมีทัศนคติต่อภูมิทัศน์ในปัจจุบันของท่ีท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยา ไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยที่ท้าการราชการที่ไม่มีสิ่งรบกวนสายตา หรือมีองค์ประกอบในภูมิทัศน์ที่รบกวนสายตาน้อยที่สุด
เป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่ง ที่ท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถามชอบและยอมรับในภูมิทัศน์นั้นๆ มากขึ้น 
เช่น ราชนาวิกสภา และธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงว่า ลักษณะทางกายภาพตลอดจนความ
สวยงามของภูมิทัศน์ในปัจจุบันของที่ท้าการราชการ มีผลต่อระดับความชอบและการยอมรับ 

 
3.2  ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อภาพตัวแทนศึกษา  

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มต่อภาพภูมิทัศน์
ปัจจุบันของท่ีท้าการราชการ และภาพของที่ท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยา 

เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม จึง
พิจารณาระดับคะแนนความชอบ และการยอมรับภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการ ประกอบ
กับคะแนนความเหมาะสมของภาพที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
ทั้ง 5 รูปแบบ โดยจากคะแนนความชอบและการยอมรับภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย ราชนาวิกสภา องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โรงเรียนราชินี ธนาคารแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลศิริราช พบว่า มีคะแนนความชอบอยู่ในช่วง
ค่อนข้างชอบถึงชอบ ( x = 4.07 ถึง 4.57)  และคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วงค่อนข้างยอมรับได้ถึง
ยอมรับได้ ( x = 4.27 ถึง 4.66)  ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคะแนนความเหมาะสม พบว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามให้ระดับคะแนนลดลงอยู่ในช่วง 2.98 ถึง 4.11 หมายถึงไม่ค่อยเหมาะสมถึงค่อนข้าง
เหมาะสม  นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความเหมาะสมต่อภาพขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่สหประชาชาติเมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 เพ่ิมขึ้น โดยมี
ระดับคะแนน 4.02 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเหมาะสม ซึ่งมากกว่าระดับคะแนนความชอบ ( x =3.52) 
และการยอมรับ ( x =3.92) ภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันของพ้ืนที่ (ดังตารางที่ 17 และแผนภูมิที่ 7) 

  
ตารางที่ 17 แสดงระดับความชอบ การยอมรับภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการ และระดับความ 
  เหมาะสมภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการเมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา  
  5 รูปแบบ 

กลุ่ม พื้นที่ตัวแทนศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของภาพ
ในปัจจุบันของ

พื้นที่ 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยา 

ความ 
ชอบ 

การ
ยอมรับ 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 รูปแบบ 5 

A ราชนาวิกสภา 4.43  4.66  3.34 3.65 3.85 3.54 3.06 

B 

องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.52  3.92  3.51 3.66 4.02 3.56 2.98 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.30  4.39  3.46 3.61 3.99 3.66 3.11 

โรงเรียนราชินี 4.07  4.27  3.54 3.68 3.94 3.30 2.97 

C 
ธนาคารแห่งประเทศไทย      4.57 4.59  3.69 3.59 4.06 3.47 2.94 

โรงพยาบาลศิริราช 4.28  4.41  3.46 3.62 4.11 3.49 3.02 

 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ: กลุ่ม A หมายถึง อาคารเดีย่ว ขนาดใหญ่ โดดเด่น,  
กลุ่ม B หมายถึง กลุ่มผสม ระหว่างอาคารอนุรักษ์กับอาคารร่วมสมัย,  
กลุ่ม C หมายถึง กลุ่มที่มีอาคารสงูอยู่ด้านหลัง 
แถบส ี              หมายถึง มีคะแนนความเหมาะสมมากกว่าระดับความชอบและการยอมรับ 

ราชนาวิกสภา องค์การอาหารและเกษตรฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

โรงเรียนราชินี 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

โรงพยาบาลศิริราช 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่  3 รูปแบบที่  4 

รูปแบบที่  5 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่ม ต่อภาพในปัจจุบัน 
  ของที่ท้าการราชการและภาพของที่ท้าการราชการเมื่อมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
  เจ้าพระยา  
 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบและยอมรับอยู่ในระดับมาก มีระดับความเหมาะสมไปในทางลบ ยกเว้นองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่มีระดับความชอบ และการยอมรับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่
อ่ืน แต่กลับมีระดับความเหมาะสมเพ่ิมขึ้น เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 
3 อยู่บริเวณด้านหน้าพ้ืนที่ คาดว่าความสวยงามของลักษณะทางกายภาพเดิมของท่ีท้าการราชการ 
อาจมีผลต่อการให้ระดับความเหมาะสมของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา  
โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของระดับคะแนนความเหมาะสมของโครงการ บริเวณที่ท้าการราชการแต่
ละแห่งและการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อถัดไป 

 
3.2.2 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพื้นที่

ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ 
ในกระบวนการนี้ ได้น้าคะแนนความเหมาะสมภาพที่ท้าการราชการ เมื่อมี

โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ มาพิจารณาร่วมกับการแสดงความคิดเห็นที่มี
สัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก เพ่ือทราบถึงองค์ประกอบของโครงการที่มีผลต่อทัศนคติของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยในเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนความเหมาะสมต่อภาพที่

1

2

3

4

5

6

คว
าม

ชอ
บ

กา
รย

อม
รับ

รูป
แบ

บ 
1

รูป
แบ

บ 
2

รูป
แบ

บ 
3

รูป
แบ

บ 
4

รูป
แบ

บ 
5

มากที่สุด

แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงทางทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่ม ต่อภาพในปัจจุบันของ
ที่ท้าการราชการ และภาพของที่ท้าการราชการ เมื่อมีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา

ราชนาวิกสภา

องค์การอาหารฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศิริราช

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ยภาพในปัจจุบัน
ของพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษา

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษา
เมื่อมีโครงการพ้ืนท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ
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ท้าการราชการเมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
( x อยู่ในช่วง 3.85 ถึง 4.06)  และให้คะแนนต่อภาพเมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยารูปแบบที่ 5 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยถึงน้อย ( x อยู่ในช่วง 2.94 ถึง 3.11)  รายละเอียด
ของแต่ละสถานที่มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ภาพพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริม 
  แม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ 

กลุ่ม พ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแมน่้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 รูปแบบ 5 

A ราชนาวิกสภา 3.34 3.65 3.85 3.54 3.06 

B 
องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.51 3.66 4.02 3.56 2.98 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.46 3.61 3.99 3.66 3.11 

โรงเรียนราชินี 3.54 3.68 3.94 3.30 2.97 

C 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 3.69 3.59 4.06 3.47 2.94 

โรงพยาบาลศิริราช 3.46 3.62 4.11 3.49 3.02 

 

หมายเหตุ: พื้นที่ตัวแทนศึกษาจ้าแนกกลุ่มตามความคล้ายคลึงกันของภูมิทัศน์ ได้แก่  
กลุ่ม A หมายถึง อาคารเดีย่ว ขนาดใหญ่ โดดเด่น,  
กลุ่ม B หมายถึง กลุ่มผสม ระหว่างอาคารอนุรักษ์กับอาคารร่วมสมัย,  
กลุ่ม C หมายถึง กลุ่มที่มีอาคารสงูอยู่ด้านหลัง 
แถบส ี               หมายถึง มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
แถบส ี  หมายถึง มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 
3.2.2.1 ราชนาวิกสภา 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความเหมาะสมต่อราชนาวิกสภา เมื่อ
มีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.85) 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 
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รองลงมาคือ พ้ืนที่ ส่ วนขยายริมแม่น้้ าเจ้ าพระยารูปแบบที่  2 ( x =3.65) และรูปแบบที่  4  
( x =3.54) โดยรูปแบบที่ 1 ( x =3.34) และรูปแบบที่ 5 ( x =3.06) อยู่ในระดับไม่ค่อยเหมาะสม 
ตามล้าดับ 
ตารางที่ 19 แสดงรูปแบบ รายละเอียด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณราชนาวิกสภา 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 

รายละเอียดของพื้นที่ส่วนขยายรมิแมน้้่าเจ้าพระยา 

x  

 
SD. 

 

 
อันดับ 

 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การเชื่อมต่อ 

กับพื้นที่ 
การเชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า 

รูปแบบที ่3 

8.00 
0.60, 
1.40 

คอนกรีต, 
ไม้ 

ก้าแพง 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

3.85  1.348 1 

 
รูปแบบที ่2 

5.00 0.70 คอนกรีต 
ก้าแพง

คอนกรีต 
รั้วโปร่ง 3.65  1.260 2 

 
รูปแบบที ่4 

12.00 
1.50, 
0.90 

ไม้, 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

เปิดโล่ง 3.54  1.399 3 

 
รูปแบบที ่1 

5.00 0.30 ไม้ รั้วโปร่ง 
ก้าแพง 

คอนกรีต 
3.34 1.234 4 

 
รูปแบบที ่5 

15.00 2.80 คอนกรีต คอนกรีต รั้วโปร่ง 3.06 1.516 5 

 
หมายเหตุ: ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตล่ิงหรือระดับพื้นดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
x หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพท่ีท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 



103 

 

จากตารางแสดงรายละเอียด องค์ประกอบของพ้ืนที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณราชนาวิกสภาที่เป็นตัวแทนของที่ท้าการราชการเดี่ยว ขนาดใหญ่ โดดเด่น 
พบว่าพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางบวก คือ โครงการ
รูปแบบที่ 3, 2  และ 4 ตามล้าดับ นอกจากนี้ได้น้าข้อมูลจากตารางข้างต้นมาพิจารณาร่วมกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก เพ่ือสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพราชนาวิกสภา เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ  

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 
ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

1 

รูปแบบที ่3 พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและ 
มีความกลมกลืนกับสถานที ่

18.5 37 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนสถานที ่

10.5 21 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

16.5 33 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

7.0 14 

2 

รูปแบบที ่2 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 14.5 29 

ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ 

10.0 20 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 13.5 27 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนสถานที ่

10.0 20 

3 

รูปแบบที ่4 ลักษณะการใช้งานของพื้นทีแ่ละ
การแบ่งระดับทางสัญจร 

13.0 26 เร่ืองความไม่ปลอดภัย 20.5 41 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและ 
มีความกลมกลืนกับสถานที ่

11.5 23 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

8.0 16 

4 

รูปแบบที ่1 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 10.5 21 

ลักษณะของพื้นที่ไม่เชื่อม 
ต่อกับแม่น้้า และก้าแพง 
คอนกรีตบดบังทัศนียภาพ 

26.0 52 

 
มีการเชื่อมต่อมุมมองกับสถานที ่ 9.5 19 

  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

10.5 21 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 
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ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพราชนาวิกสภา เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ (ต่อ) 

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 
ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

5 

รูปแบบที ่5 
พื้นที่มีความเหมาะสมกับสถานที ่ 8.5 17 

พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

35.5 71 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 6.0 12 
ความสูงของพื้นที่ บดบัง
ทัศนียภาพ 

12.0 20 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 
 
 

จากค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพของราชนาวิกสภา พื้นที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3  มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม 
( x =3.85) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ (ตารางที่ 20) 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้าโดยใช้รั้ว
โปร่ง และการใช้พืชพรรณเพ่ือบดบังความหนาทึบของโครงสร้างซึ่งสามารถสร้างความกลมกลืนให้กับ
สถานที่ และร้อยละ 16.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพื้นที่ และการแบ่งระดับทาง
สัญจรของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า  

รองลงมาคือพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 มี
คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.65) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดง
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 14.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะของ
การใช้งานของพ้ืนที่ และร้อยละ 13.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่ง ที่สามารถเชื่อมต่อมุมมอง
ไปยังแม่น้้าได้  

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.54) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 20.5 มีทัศนคติทางลบต่อลักษณะการใช้งาน 
(Functional) ที่ไม่ปลอดภัย แต่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 13 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้
งานของพื้นที่ รวมถึงการแบ่งระดับทางสัญจรของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า     

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 ซึ่งมคีะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.34) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
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เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26 มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ก้าแพงคอนกรีตทึบบด
บังทัศนียภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 10.5 มีทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบต่อลักษณะการ
ใช้งานของพ้ืนที่   

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.06) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 35.5 มีทัศนคติทางลบต่อความกว้างของพ้ืนที่ และ
ร้อยละ 12 มีทัศนคติทางลบต่อความสูงของพ้ืนที่ ที่บดบังทัศนียภาพ 
 

3.2.2.2 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่    ให้ระดับคะแนนความเหมาะสมต่อ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
รูปแบบที่  3 อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =4.02) รองลงมาคือพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ า
เจ้าพระยารูปแบบที่ 2 ( x =3.66) และรูปแบบที่ 4 ( x =3.56) โดยรูปแบบที่ 1 ( x =3.51) และ
รูปแบบที่ 5 ( x =2.98)  อยู่ในระดับไม่ค่อยเหมาะสม ตามล้าดับ 

 
ตารางที่ 21 แสดงรูปแบบ รายละเอียด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่  
  ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 

รายละเอียดของพื้นที่ส่วนขยายรมิแมน้้่าเจ้าพระยา 

x  

 
SD. 

 

 
อันดับ 

 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การเชื่อมต่อ 

กับพื้นที่ 
การเชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า 

รูปแบบที ่3 

8.00 
0.60, 
1.40 

คอนกรีต, 
ไม้ 

ก้าแพง 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

4.02 1.282 1 

 
รูปแบบที ่2 

5.00 0.70 คอนกรีต 
ก้าแพง

คอนกรีต 
รั้วโปร่ง 3.66 1.015 2 

 
หมายเหตุ: ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตล่ิงหรือระดับพื้นดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
x หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพท่ีท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 21 แสดงรูปแบบ รายละเอียด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (ต่อ) 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 

รายละเอียดของพื้นที่ส่วนขยายรมิแมน้้่าเจ้าพระยา 

x  

 
SD. 

 

 
อันดับ 

 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การเชื่อมต่อ 

กับพื้นที่ 
การเชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า 

รูปแบบที ่4 

12.00 
1.50, 
0.90 

ไม้, 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

เปิดโล่ง 3.56 1.366 3 

 
รูปแบบที ่1 

5.00 0.30 ไม้ รั้วโปร่ง 
ก้าแพง 

คอนกรีต 
3.51 1.121 4 

 
รูปแบบที ่5 

15.00 2.80 คอนกรีต คอนกรีต รั้วโปร่ง 2.98 1.419 5 

 
หมายเหตุ: ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตล่ิงหรือระดับพื้นดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
x หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพท่ีท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

จากตารางแสดงรายละเอียด องค์ประกอบของพ้ืนที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่เป็นตัวแทนของที่ท้าการ
ราชการกลุ่มผสมระหว่างอาคารอนุรักษ์กับอาคารร่วมสมัย พบว่าพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ที่มรีะดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางบวก คือพื้นที่รูปแบบที่ 3, 2 และ 4 ตามล้าดับ นอกจากนี้ได้
น้าข้อมูลจากตารางข้างต้น มาพิจารณาร่วมกับการแสดงความคิดเห็นที่มีสัดส่วนร้อยละมากท่ีสุด 2 
อันดับแรก เพ่ือสรุปปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 
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ตารางที ่22 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพองค์การอาหารและเกษตรแห่ง 
  สหประชาชาติ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ัง 5 รูปแบบ  

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 
ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

1 

รูปแบบที ่3 พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและ 
มีความกลมกลืนกับสถานที ่

21.5 43 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

9.5 19 

 

ลักษณะการใช้พื้นที ่
และการแบ่งระดับ 

20.0 40 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนสถานที ่

7.0 14 

2 

รูปแบบที ่2 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 18.5 37 

ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ 

9.5 19 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 13.5 27 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

9.0 18 

3 

รูปแบบที ่4 ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

19.0 38 เร่ืองความไม่ปลอดภัย 23.0 46 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและมี
ความกลมกลืนกับสถานที ่

14.5 29 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

8.0 16 

4 

รูปแบบที ่1 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 13.5 27 

ลักษณะของพื้นที่ไม่เชื่อม 
ต่อกับแม่น้้า และก้าแพง 
คอนกรีตบดบังทัศนียภาพ 

22.5 45 

 
มีการเชื่อมต่อมุมมองกับสถานที ่ 9.0 18 

  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

11.5 23 

5 

รูปแบบที ่5 พื้นที่มีความเหมาะสมกับ
สถานที่ 

7.5 15 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

44.0 88 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 7.0 14 
ความสูงของพื้นที่บดบัง
ทัศนียภาพ 

11.0 22 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 
 

จากค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ภาพขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
ประชาชาติ เมื่อมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า พื้นที่รูปแบบที่ 3   
มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =4.02) เมื่อน้ามาพิจารณา
ร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ (ตารางที่ 22) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ร้อยละ 21.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่งที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า และการใช้พืช
พรรณเพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ อีกท้ังบดบังความหนาทึบของโครงสร้าง และร้อยละ 20 มี
ทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้พ้ืนที่ และการแบ่งระดับทางสัญจรของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

รองลงมาคือพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 มี
คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.66) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดง
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้
งานของพื้นที่ และร้อยละ 13.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่ง ที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยัง
แม่น้้าได้  

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.56) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23 มีทัศนคติทางลบต่อลักษณะการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย 
แต่ร้อยละ 19 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ และการแบ่งระดับทางสัญจรของ
พ้ืนทีส่่วนขยายริมแม่น้้า     

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 ซึ่งมคีะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.51) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 22.5 มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 13.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่  

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =2.98) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 44 มีทัศนคติทางลบต่อความกว้างของพ้ืนที่และ 
ร้อยละ 11 มีทัศนคติทางลบต่อความสูงของพ้ืนที่ ที่บดบังทัศนียภาพ 

 
3.2.2.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับคะแนนความเหมาะสมต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับ
ค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.99) รองลงมาคือพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 ( x =3.66) 
และรูปแบบที่ 2 ( x =3.61) โดยรูปแบบที่ 1 ( x =3.46) และรูปแบบที่ 5 ( x =3.11) อยู่ในระดับไม่
ค่อยเหมาะสม ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 23 แสดงรูปแบบ รายละเอียด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 

รายละเอียดของพื้นที่ส่วนขยายรมิแมน้้่าเจ้าพระยา 

x  

 
SD. 

 

 
อันดับ 

 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การเชื่อมต่อ 

กับพื้นที่ 
การเชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า 

รูปแบบที ่3 

8.00 
0.60, 
1.40 

คอนกรีต, 
ไม้ 

ก้าแพง 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

3.99 1.358 1 

 
รูปแบบที ่4 

12.00 
1.50, 
0.90 

ไม้, 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

เปิดโล่ง 3.66 1.425 2 

 
รูปแบบที ่2 

5.00 0.70 คอนกรีต 
ก้าแพง

คอนกรีต 
รั้วโปร่ง 3.61 1.190 3 

 
รูปแบบที ่1 

5.00 0.30 ไม้ รั้วโปร่ง 
ก้าแพง 

คอนกรีต 
3.46 1.173 4 

 
รูปแบบที ่5 

15.00 2.80 คอนกรีต คอนกรีต รั้วโปร่ง 3.11 1.495 5 

 
หมายเหตุ: ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตล่ิงหรือระดับพื้นดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
x หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพท่ีท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
จากตารางแสดงรายละเอียด องค์ประกอบพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า

เจ้าพระยา บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนของที่ท้าการราชการกลุ่มผสมระหว่าง
อาคารอนุรักษ์กับอาคารร่วมสมัย พบว่าพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ที่มีระดับคะแนนอยู่ใน
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เกณฑ์ทัศนคติทางบวก คือ พื้นที่รูปแบบที่ 3, 4 และ 2 ตามล้าดับ โดยเมื่อน้าข้อมูลจากตารางข้างต้น
มาพิจารณาร่วมกับการแสดงความคิดเห็นที่มีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก เพ่ือสรุปปัจจัยที่มี
ผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อมี 
  โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ 

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 
ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

1 

รูปแบบที ่3 พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและ 
มีความกลมกลืนกับสถานที ่

19.0 38 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

8.0 16 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

18.0 36 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนสถานที ่

6.5 13 

2 

รูปแบบที ่4 ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

14.5 29 เร่ืองความไม่ปลอดภัย 23.0 46 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและ 
มีความกลมกลืนกับสถานที ่

14.0 28 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

6.5 13 

3 

รูปแบบที ่2 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 14.5 29 

ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ 

10.5 21 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 11.5 23 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

7.5 15 

4 

รูปแบบที ่1 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 11.5 23 

ลักษณะของพื้นที่ไม่เชื่อม 
ต่อกับแม่น้้า และก้าแพง 
คอนกรีตบดบังทัศนียภาพ 

26.5 53 

 
มีการเชื่อมต่อมุมมองกับสถานที ่ 10.0 20 

  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

10.0 20 

5 

รูปแบบที ่5 พื้นที่มีความเหมาะสมกับ
สถานที่ 

7.0 14 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

37.5 75 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 6.5 13 
ความสูงของพื้นที่ บดบัง
ทัศนียภาพ 

12.0 24 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 
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จากค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ
มีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบ
ที่ 3  มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( x =3.99) เมื่อน้ามาพิจารณา
ร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ (ตารางที่ 24) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อย
ละ 19 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่งที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า และการใช้พืชพรรณ
เพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ อีกทั้งบดบังความหนาทึบของโครงสร้าง และร้อยละ 18 มี
ทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพื้นที่ และการแบ่งระดับทางสัญจรของพ้ืนที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า  

รองลงมาคือพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 มี
คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.66) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดง
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23 มีทัศนคติทางลบต่อลักษณะการใช้
งาน (Functional) ที่ไม่ปลอดภัย แต่ร้อยละ 14.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ 
และการแบ่งระดับทางสัญจรของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า     

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.61) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 14.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ 
และร้อยละ 11.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่ง ที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า  

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 ซึ่งมคีะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.46) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26.5 มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 11.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่     

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.11) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 37.5 มีทัศนคติทางลบต่อความกว้างของพ้ืนที่และร้อย
ละ 12 มีทัศนคติทางลบต่อความสูงของพ้ืนที่ ที่บดบังทัศนียภาพ    

 
3.2.2.4 โรงเรียนราชินี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้คะแนนความเหมาะสมต่อโรงเรียน
ราชินี เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม  
( x =3.94) รองลงมาคือพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 ( x =3.68) และรูปแบบที่ 1  
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( x =3.54) โดยรูปแบบที่ 4 ( x =3.30) และรูปแบบที่ 5 ( x =2.97) อยู่ในระดับไม่ค่อยเหมาะสม 
ตามล้าดับ 

 

ตารางที่ 25 แสดงรูปแบบ รายละเอียด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณโรงเรียนราชินี 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 

รายละเอียดของพื้นที่ส่วนขยายรมิแมน้้่าเจ้าพระยา 

x  

 
SD. 

 

 
อันดับ 

 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การเชื่อมต่อ 

กับพื้นที่ 
การเชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า 

รูปแบบที ่3 

8.00 
0.60, 
1.40 

คอนกรีต, 
ไม้ 

ก้าแพง 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

3.94 1.360 1 

 
รูปแบบที ่2 

5.00 0.70 คอนกรีต 
ก้าแพง

คอนกรีต 
รั้วโปร่ง 3.68 1.227 2 

 
รูปแบบที ่1 

5.00 0.30 ไม้ รั้วโปร่ง 
ก้าแพง 

คอนกรีต 
3.54 1.263 3 

 
รูปแบบที ่4 

12.00 
1.50, 
0.90 

ไม้, 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

เปิดโล่ง 3.30 1.413 4 

 
รูปแบบที ่5 

15.00 2.80 คอนกรีต คอนกรีต รั้วโปร่ง 2.97 1.454 5 

 
หมายเหตุ: ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตล่ิงหรือระดับพื้นดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
x หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพท่ีท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากตารางแสดงรายละเอียด องค์ประกอบพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยา บริเวณโรงเรียนราชินี ที่เป็นตัวแทนของที่ท้าการราชการกลุ่มผสมระหว่างอาคารอนุรักษ์
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กับอาคารร่วมสมัย พบว่า พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติ
ทางบวก คือ พ้ืนที่รูปแบบที่ 3, 2 และ 1 ตามล้าดับ นอกจากนี้ได้น้าข้อมูลจากตารางข้างต้น มา
พิจารณาร่วมกับความคิดเห็นที่มีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก เพ่ือสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพโรงเรียนราชินี เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ 

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 
ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

1 

รูปแบบที ่3 พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและ 
มีความกลมกลืนกับสถานที ่

21.5 43 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

7.0 14 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

16.0 32 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนสถานที ่

7.0 14 

2 

รูปแบบที ่2 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 16.0 32 

ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ 

9.0 18 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 14.0 28 ไม่ชอบการใช้วัสด ุ 5.0 10 

3 

รูปแบบที ่1 
มีการเชื่อมต่อมุมมองกับสถานที ่ 13.0 26 

ลักษณะของพื้นที่ไม่เชื่อม 
ต่อกับแม่น้้า และก้าแพง
คอนกรีตบดบังทัศนียภาพ 

23.5 47 

 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 10.5 21 

  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

11.0 22 

4 

รูปแบบที ่4 ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

12.5 25 เร่ืองความไม่ปลอดภัย 23.0 46 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและมี
ความกลมกลืนกับสถานที ่

12.0 24 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

11.5 23 

5 

รูปแบบที ่5 
พื้นที่มีความเหมาะสมกับสถานที ่ 11.5 23 

พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

39.0 78 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 8.0 16 
ความสูงของพื้นที่บดบัง
ทัศนียภาพ 

10.0 20 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 
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จากค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ภาพของโรงเรียนราชินีเมื่อมีโครงการ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบ
ที่ 3  คะแนนความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.94) เมื่อน้ามาพิจารณา
ร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ (ตารางที่ 26) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 21.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่งที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า และการใช้พืช
พรรณเพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ อีกท้ังบดบังความหนาทึบของโครงสร้าง และร้อยละ 16 มี
ทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพื้นที่ และการแบ่งระดับทางสัญจรของพ้ืนที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า     

รองลงมาคือพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 มี
คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.68) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดง
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 16 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้
งานของพื้นที่ และร้อยละ 14 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่ง ที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยัง
แม่น้้าได้ 

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 ซึ่งมคีะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.54) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23.5 มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 13 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่งเพื่อเชื่อมต่อมุมมอง
จากพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าไปยังโรงเรียนราชินี  

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.30) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23 มีทัศนคติทางลบต่อลักษณะการใช้งานที่ไม่
ปลอดภัย แต่ร้อยละ 12.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ และการแบ่งระดับทาง
สัญจรของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า       

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =2.97) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 39 มีทัศนคติทางลบต่อความกว้างของพื้นที่ แต่ร้อยละ 
11.5 มีทัศนคติทางบวกต่อพื้นที่รูปแบบที่ 5 โดยให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสถานที่ 

 
3.2.2.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้คะแนนความเหมาะสมต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทย เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้าง
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เหมาะสม ( x =4.06) รองลงมาคือพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 ( x =3.69) และ
รูปแบบที่ 2 ( x =3.59) โดยรูปแบบที่ 4 ( x =3.47) และรูปแบบที่ 5 ( x =2.94) อยู่ในระดับไม่ค่อย
เหมาะสม ตามล้าดับ 

 

ตารางที่ 27 แสดงรูปแบบ รายละเอียด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 

รายละเอียดของพื้นที่ส่วนขยายรมิแมน้้่าเจ้าพระยา 

x  

 
SD. 

 

 
อันดับ 

 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การเชื่อมต่อ 

กับพื้นที่ 
การเชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า 

รูปแบบที ่3 

8.00 
0.60, 
1.40 

คอนกรีต, 
ไม้ 

ก้าแพง 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

4.06 1.426 1 

 
รูปแบบที ่1 

5.00 0.30 ไม้ รั้วโปร่ง 
ก้าแพง 

คอนกรีต 
3.69 1.150 2 

 
รูปแบบที ่2 

5.00 0.70 คอนกรีต 
ก้าแพง

คอนกรีต 
รั้วโปร่ง 3.59 1.312 3 

 
รูปแบบที ่4 

12.00 
1.50, 
0.90 

ไม้, 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

เปิดโล่ง 3.47 1.473 4 

 
รูปแบบที ่5 

15.00 2.80 คอนกรีต คอนกรีต รั้วโปร่ง 2.94 1.393 5 

 
หมายเหตุ: ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตล่ิงหรือระดับพื้นดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
x หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพท่ีท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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จากตารางแสดงรายละเอียด องค์ประกอบของพ้ืนที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เป็นตัวแทนของที่ท้าการราชการที่มีอาคารสูงอยู่
ด้านหลัง พบว่า พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางบวก คือพื้นที่
รูปแบบที่ 3, 1 และ 2 ตามล้าดับ นอกจากนี้ได้น้าพิจารณาข้อมูลจากตารางข้างต้นร่วมกับความคิด
เห็นที่มีสัดส่วนร้อยละมากท่ีสุด 2 อันดับแรก เพ่ือสรุปปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 28 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อมี 
  โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ 

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิ
แม่น้้า 

ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
ละ 

จ้านวน    
(คน) 

1 

รูปแบบที ่3 ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

22.0 44 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิดการใช้
งานที่ไม่เหมาะสม 

8.0 16 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและมี
ความกลมกลืนกับสถานที ่

22.0 44 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

7.0 14 

2 

รูปแบบที ่1 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 15.5 31 

ลักษณะของพื้นที่ไม่เชื่อม 
ต่อกับแม่น้้า และก้าแพง
คอนกรีตบดบังทัศนียภาพ 

23.5 47 

 
มีการเชื่อมต่อมุมมองกับสถานที ่ 12.5 25 

  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

6.0 12 

3 

รูปแบบที ่2 
พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 12.0 24 ก้าแพงคอนกรีตบดบังทัศนียภาพ 19.0 38 

 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 8.5 17 

พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่กลมกลืน
สถานที่ 

6.5 13 

4 

รูปแบบที ่4 พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้าและ 
มีความกลมกลืนกับสถานที ่

16.0 32 เร่ืองความไม่ปลอดภัย 34.0 68 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

13.5 27 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

5.5 11 

5 

รูปแบบที ่5 
พื้นที่มีความเหมาะสมกับสถานที ่ 5.5 11 

พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

45.0 90 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 5.0 10 
ความสูงของพื้นที่บดบัง
ทัศนียภาพ 

12.5 25 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 
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จากค่าเฉลี่ยความเหมาะสม พ้ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อมี
โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
รูปแบบท่ี 3  มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =4.06) เมื่อ
น้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ (ตารางที่ 28) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 22 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่งที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า 
และการใช้พืชพรรณเพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ อีกทั้งบดบังความหนาทึบของโครงสร้าง และ
ร้อยละ 22 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ และการแบ่งระดับทางสัญจรของพ้ืนที่
ส่วนขยายริมแม่น้้า     

รองลงมาคือพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 ซึ่งมี
คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.69) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดง
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23.5 มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ก้าแพง
คอนกรีตบดบังทัศนียภาพ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 15.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้งานของ
พ้ืนที่ 

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.59) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 19 มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ และร้อยละ 12 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่ง ที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า
ได้ 

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.47) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 34 มีทัศนคติทางลบต่อลักษณะการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย 
แต่ร้อยละ 16 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้วัสดุโปร่งที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า และการใช้
พืชพรรณเพ่ือสร้างความกลมกลืนให้กับสถานที่  

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =2.94) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 45 มีทัศนคติทางลบต่อความกว้างของพ้ืนที่ และร้อย
ละ 12.5 มีทัศนคติทางลบต่อความสูงของพ้ืนที่ ที่บดบังทัศนียภาพ 
 

3.2.2.6 โรงพยาบาลศิริราช 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับคะแนนความเหมาะสมต่อ
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อมีโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้าง
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เหมาะสม ( x =4.02) รองลงมาคือพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 ( x =3.66) และ
รูปแบบที่ 4 ( x =3.56) โดยรูปแบบที่ 1 ( x =3.51) และรูปแบบที่ 5 ( x =2.98) อยู่ในระดับไม่ค่อย
เหมาะสม ตามล้าดับ 

 
ตารางที่ 29 แสดงรูปแบบ รายละเอียด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าบริเวณโรงพยาบาลศิริราช 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 

รายละเอียดของพื้นที่ส่วนขยายรมิแมน้้่าเจ้าพระยา 

x  

 
SD. 

 

 
อันดับ 

 
ความกว้าง 

(เมตร) 
ความสูง 
(เมตร) 

วัสดุทาง 
การเชื่อมต่อ 

กับพื้นที่ 
การเชื่อมต่อ 
กับแม่น้้า 

รูปแบบที ่3 

8.00 
0.60, 
1.40 

คอนกรีต, 
ไม้ 

ก้าแพง 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

4.11 1.312 1 

 
รูปแบบที ่2 

5.00 0.70 คอนกรีต 
ก้าแพง

คอนกรีต 
รั้วโปร่ง 3.62 1.141 2 

 
รูปแบบที ่4 

12.00 
1.50, 
0.90 

ไม้, 
คอนกรีต 

รั้วโปร่ง, 
แนวต้นไม้ 

เปิดโล่ง 3.49 1.374 3 

 
รูปแบบที ่1 

5.00 0.30 ไม้ รั้วโปร่ง 
ก้าแพง 

คอนกรีต 
3.46 1.215 4 

 
รูปแบบที ่5 

15.00 2.80 คอนกรีต คอนกรีต รั้วโปร่ง 3.02 1.453 5 

 
หมายเหตุ: ก้าหนดให้ระดับพ้ืนตล่ิงหรือระดับพื้นดินของทุกสถานท่ี คือ 0.00 เมตร 
x หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมภาพท่ีท้าการราชการเมื่อมีโครงการพื้นท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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จากตารางแสดงรายละเอียด องคป์ระกอบพ้ืนทีส่ว่นขยายรมิแมน่้า้
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช ที่เป็นตัวแทนของที่ท้าการราชการที่มีอาคารสูงอยู่ด้านหลัง พบว่า พ้ืนที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ที่มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางบวก คือ พ้ืนที่รูปแบบที่ 3 
และ 2  ตามล้าดับ นอกจากนี้ได้น้าข้อมูลจากตารางข้างต้น มาพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นที่มี
สัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก เพ่ือสรุปปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพโรงพยาบาลศิริราช เมื่อมีโครงการ 
  พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ัง 5 รูปแบบ 

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 
ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

1 

รูปแบบที ่3 พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 
และมีความกลมกลืนกับสถานที ่

21.5 43 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

7.5 15 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

18.5 37 
  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนสถานที ่

6.0 12 

2 

รูปแบบที ่2 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 14.0 28 

  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
กลมกลืนกับสถานที ่

10.5 21 

 

พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 10.0 20 
ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ 

9.5 19 

3 

รูปแบบที ่4 พื้นที่เปิดมุมมองไปสู่แม่น้้า 
และมีความกลมกลืนกับสถานที ่

14.5 29 เร่ืองความไม่ปลอดภัย 25.0 50 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่
และการแบ่งระดับทางสัญจร 

9.0 18 
พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

8.0 16 

4 

รูปแบบที ่1 
ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 10.0 20 

ลักษณะของพื้นที่ไม่เชื่อม 
ต่อกับแม่น้้า และก้าแพง
คอนกรีตบดบังทัศนียภาพ 

22.5 45 

 
มีการเชื่อมต่อมุมมองกับสถานที ่ 10.0 20 

  พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ 
  กลมกลืนกับสถานที ่

11.5 23 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพโรงพยาบาลศิริราช เมื่อมีโครงการ 
  พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้ัง 5 รูปแบบ (ต่อ) 

อัน
ดับ 

พื้นที่ส่วนขยายรมิแม่น้า้ 
ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

ความคิดเห็น 
ร้อย   
 ละ 

จ้านวน    
(คน) 

5 

รูปแบบที ่5 
พื้นที่มีความเหมาะสมกับสถานที ่ 8.0 16 

พื้นที่กวา้งไป เอื้อให้เกิด 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

40.0 80 

 

ลักษณะการใช้งานของพื้นที ่ 4.0 8 
ความสูงของพื้นที่บดบัง
ทัศนียภาพ 

10.5 21 

หมายเหตุ: การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปรากฏในตาราง เป็นการสรุปความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  
ท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด 2 อันดับ (ภาคผนวก ค) 
แถบสี                หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสัดส่วนร้อยละมากที่สุด 2 อันดับแรก 

 
จากค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ภาพของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อมี

โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
รูปแบบท่ี 3  มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =4.11) เมื่อ
น้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ (ตารางที่ 30) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 21.5 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้รั้วโปร่งที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า 
และการใช้พืชพรรณเพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ อีกทั้งบดบังความหนาทึบของโครงสร้าง และ
ร้อยละ 18.5 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ และการแบ่งระดับทางสัญจรของ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า   

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 2 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.62) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 14 มีทัศนคติทางบวกต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ 
และร้อยละ 12 มีทัศนคติทางลบต่อพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ที่ไม่มีเหมาะสม และไม่กลมกลืนกับ
สถานที่   

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 4 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเหมาะสม ( x =3.49) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 25 มีทัศนคติทางลบต่อลักษณะการใช้งานที่ไม่
ปลอดภัย แต่ร้อยละ 19 มีทัศนคติทางบวกต่อการใช้วัสดุโปร่งที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองไปยังแม่น้้า 
และการใช้พืชพรรณเพ่ือสร้างความกลมกลืนให้กับสถานที่  
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พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 ซึ่งมคีะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.46) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 22.5 มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ก้าแพงคอนกรีตบดบัง
ทัศนียภาพ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 11.5 มีทัศนคติทางลบต่อพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า ที่ไม่มี
เหมาะสม และไม่กลมกลืนกับสถานที่   

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มีคะแนนอยู่ใน
ระดับไม่ค่อยเหมาะสม ( x =3.02) เมื่อน้ามาพิจารณาร่วมกับสัดส่วนร้อยละการแสดงความคิดเห็น
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 40 มีทัศนคติทางลบต่อความกว้างของพ้ืนที่ และร้อย
ละ 10.5 มีทัศนคติทางลบต่อความสูงของพ้ืนที่ ที่บดบังทัศนียภาพ 

 
3.2.3 สรุปทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดต่อภาพที่ท้าการราชการเม่ือมี

โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ 
ผลจากการประเมินให้ระดับความเหมาะสม ต่อภาพที่ท้าการราชการทุกแห่ง 

เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ จากผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่ม 
(แผนภูมิที่ 7) พบว่ามีระดับคะแนนความเหมาะสมและการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในเบื้องต้น พบว่าโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 มีระดับความเหมาะสมมากที่สุดในทุก
สถานที่และโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 5 มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดในทุก
สถานที่ จึงอาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 ส่งผลกระทบต่อ
การรับรู้ทางสายตาและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ในขณะที่พื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้ารูปแบบที่ 5 ส่งผลกระทบทางลบมากที่สุดเม่ือเทียบกับพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบอ่ืน 

โดยจากการพิจารณาการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ลักษณะของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่มีผลต่อระดับความเหมาะสม และทัศนคติ
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากการรับรู้ทางสายตา สามารถจ้าแนกตามรูปแบบของโครงการพ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา มีรายละเอียดดังนี้  

โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 
(ภาพที่ 47) ซึ่งจากการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนความเหมาะสมต่อ
โครงการรูปแบบที่ 2 (อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม) ซึ่งมีคะแนนมากกว่าโครงการรูปแบบที่ 1 เกือบ
ทุกสถานที่ (อยู่ในระดับไม่ค่อยเหมาะสม) แสดงว่า องค์ประกอบของพื้นที่รูปแบบที่ 2 ส่งผลให้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติทางบวกมากกว่ารูปแบบที่ 1 และจากการแสดงความคิดเห็น จึง
ทราบว่าองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตา และท้าให้
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดทัศนคติทางลบคือผนังคอนกรีตทึบที่บดบังทัศนียภาพพื้นที่เดิม
และแม่น้้าเจ้าพระยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 47 แสดงโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 

โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 (ภาพที่ 48) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับความเหมาะสมต่อโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 
อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ซึ่งมากกว่าโครงการรูปแบบอ่ืนในทุกสถานที่ แสดงว่า องค์ประกอบ
ของพื้นที่รูปแบบที่ 3 ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติทางบวกมากกว่าโครงการรูปแบบอ่ืน 
และจากการแสดงความคิดเห็น จึงทราบว่าองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าที่มีผลต่อ
การรับรู้ทางสายตาและท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดทัศนคติทางบวกคือ การใช้รั้วโปร่ง 
เปิดมุมมองเพื่อให้เห็นทัศนียภาพของแม่น้้าเจ้าพระยา และการใช้พืชพรรณที่สามารถบดบัง
องค์ประกอบที่รบกวนสายตา นอกจากนี้พบว่าปัจจัยด้านการใช้งานของพ้ืนที่ และความกว้างของ
โครงการมีผลต่อการให้ระดับคะแนนความเหมาะสมของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย 

โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบท่ี 4 (ภาพที่ 48) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้คะแนนความเหมาะสมต่อโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 
4 อยู่ในระดับไม่ค่อยเหมาะสมเกือบทุกสถานที่ แสดงว่า องค์ประกอบของพื้นที่รูปแบบที่ 4 ส่งผล
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดทัศนคติทางลบ และจากการแสดงความคิดเห็นจึงทราบว่าองค์ประกอบ
ของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าที่มีผลต่อการรับรู้ทางสายตาคือการเป็นพื้นที่ ที่ไม่บดบังทัศนียภาพ
ระหว่างโครงการไปยังแม่น้้าเจ้าพระยา นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยด้านการใช้งานของพื้นที่ของ
โครงการท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดทัศนคติทางลบ ซึ่งมีการค้านึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัย เนื่องจากโครงการรูปแบบท่ี 4 มีลักษณะเปิดโล่งออกสู่แม่น้้าโดยไม่มีรั้วกันตก  
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ภาพที่ 48 แสดงโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 

พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 (ภาพที่ 49) เป็นพ้ืนที่ ที่มี
ความกว้างและความสูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่รูปแบบอ่ืน ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้คะแนนความเหมาะสมต่อพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 5  น้อยที่สุดในทุกสถานที่ 
และอยู่ในระดับไม่ค่อยเหมาะสม จากการแสดงความคิดเห็นจึงทราบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่พิจารณาเรื่องความกว้าง และความสูงของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเป็นส้าคัญ คาดว่า ความ
กว้างและความสูงของโครงการที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความสวยงามของภูมิทัศน์
เดิม จึงเป็นผลท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทัศนคติทางลบต่อโครงการพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มากกว่าโครงการรูปแบบอ่ืน 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 49 แสดงโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา
แต่ละรูปแบบมีระดับความเหมาะสมกับที่ท้าการราชการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน โดยเมื่อพิจารณาระดับ
คะแนนความเหมาะสมของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า รว่มกับการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้ระดับความเหมาะสมของ
โครงการและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ มิติด้าน
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การใช้สอยของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา และมิติด้านความสวยงาม เม่ือ
โครงการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในภูมิทัศน์บริเวณที่ท้าการราชการ  

 
3.2.4 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีจ้าแนกตามกลุ่มประชากรตัวอย่าง  

ในเบื้องต้น พบว่า กลุ่มชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ให้ระดับคะแนนความ
เหมาะสมต่อพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 มากที่สุด เมื่อโครงการดังกล่าวอยู่บริเวณธนาคาร
แห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรฯ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
ราชนาวิกสภา โดยระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 2 มีคะแนนมากที่สุด
เมื่อโครงการรูปแบบดังกล่าวอยู่บริเวณโรงเรียนราชินี ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มชาวไทยในต่างจังหวัด ชาว
ต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญ มีการให้คะแนนความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 3 
มากที่สุดในทุกสถานที่ ในขณะที่พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 5 มีระดับคะแนนน้อยที่สุดในทุก
สถานที่ ดังแผนภูมิที่ 8 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่ม พบว่า ระดับคะแนน
ความเหมาะสมจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มคนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มคนต่างจังหวัด ชาว
ต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญ มีค่านัยส้าคัญทางสถิติบางช่วงต่้ากว่าหรือเท่ากับ 0.1  แสดงว่า  
มีประชากรอย่างน้อย 2 กลุ่ม ที่ให้ระดับคะแนนความเหมาะสมต่อพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในพื้นที่
เดียวกัน แตกต่างกันมาก  

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพื้นที่ 
  ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม 
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ราชนาวิกสภา องค์การอาหารและ
เกษตรฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพื้นที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยท่ีสุด
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ตารางที่ 31 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการ 
  พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม 

ชื่อสถานที่ 
พื้นที่ส่วน

ขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยา 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มคนใน
กรุงเทพฯ 

กลุ่มคน
ต่างจังหวัด 

กลุ่มชาว
ต่างประเทศ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย
ของทุก
กลุ่ม ค่าเฉลี่ย อัน

ดับ ค่าเฉลี่ย อัน
ดับ ค่าเฉลี่ย อัน

ดับ ค่าเฉลี่ย อัน
ดับ 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

รูปแบบท่ี 1 3.75 2 3.78 2 4.55 3 3.14 3 3.69 

รูปแบบท่ี 2 3.63 3 3.58 3 4.75 2 3.06 4 3.59 

รูปแบบท่ี 3 4.20 1 3.96 1 4.95 1 3.56 1 4.06 

รูปแบบท่ี 4 3.30 4 3.48 4 4.75 2 3.20 2 3.47 

รูปแบบท่ี 5 3.11 5 3.02 5 3.50 4 2.34 5 2.14 

องค์การอาหาร
และเกษตรฯ 

รูปแบบท่ี 1 3.51 3 3.64 3 4.10 3 3.14 4 3.51 

รูปแบบท่ี 2 3.66 2 3.80 2 4.00 4 3.36 2 3.66 

รูปแบบท่ี 3 3.98 1 4.22 1 4.80 1 3.56 1 3.43 

รูปแบบท่ี 4 3.43 4 3.54 4 4.70 2 3.34 3 3.56 

รูปแบบท่ี 5 3.19 5 3.14 5 3.20 5 2.38 5 2.98 

โรงพยาบาล 
ศิริราช 

รูปแบบท่ี 1 3.64 3 3.36 4 3.70 
3 

3.18 3 3.46 

รูปแบบท่ี 2 3.85 2 3.72 2 3.70 3.12 4 3.62 

รูปแบบท่ี 3 4.16 1 4.22 1 4.75 1 3.64 1 4.11 

รูปแบบท่ี 4 3.35 4 3.5 3 4.45 2 3.30 2 3.49 

รูปแบบท่ี 5 3.24 5 3.14 5 2.95 4 2.58 5 3.02 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 1 3.64 3 3.40 4 3.60 2 3.16 4 3.46 

รูปแบบท่ี 2 3.78 2 3.78 2 3.55 3 3.20 3 3.61 

รูปแบบท่ี 3 4.00 1 4.18 1 4.60 
1 

3.52 1 3.99 

รูปแบบท่ี 4 3.60 4 3.64 3 4.60 3.38 2 3.66 

รูปแบบท่ี 5 3.26 5 3.44 5 3.05 4 2.54 5 3.11 

โรงเรียนราชินี 

รูปแบบท่ี 1 3.70 3 3.56 3 3.75 4 3.18 2 3.54 

รูปแบบท่ี 2 3.89 1 3.80 2 3.85 3 3.16 3 3.68 

รูปแบบท่ี 3 3.81 2 4.14 1 4.70 1 3.62 1 3.94 

รูปแบบท่ี 4 3.06 5 3.40 4 4.25 2 3.18 2 3.3 

รูปแบบท่ี 5 3.11 4 3.30 5 2.95 5 2.40 4 2.97 

หมายเหตุ: แถบส ี                หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากท่ีสุด 
แถบส ี  หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 31 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการ 
  พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม (ต่อ) 

ชื่อสถานที่ 
พื้นที่ส่วน

ขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยา 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มคนใน
กรุงเทพฯ 

กลุ่มคน
ต่างจังหวัด 

กลุ่มชาว
ต่างประเทศ 

กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าเฉลี่ย
ของทุก
กลุ่ม ค่าเฉลี่ย อัน

ดับ ค่าเฉลี่ย อัน
ดับ ค่าเฉลี่ย อัน

ดับ ค่าเฉลี่ย อัน
ดับ 

ราชนาวิกสภา 

รูปแบบท่ี 1 3.53 2 3.54 2 3.20 3 2.90 3 3.69 

รูปแบบท่ี 2 3.95 3 3.82 3 3.55 2 3.02 4 3.59 

รูปแบบท่ี 3 3.88 1 4.04 1 4.45 1 3.38 1 4.06 

รูปแบบท่ี 4 3.55 4 3.38 4 4.45 2 3.32 2 3.47 

รูปแบบท่ี 5 3.39 5 3.18 5 2.85 4 2.50 5 2.14 

หมายเหตุ: แถบส ี               หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากท่ีสุด 
แถบส ี หมายถึง มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 
สรุปทัศนคติของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อภาพของที่ท้าการราชการ เมื่อมี

โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา พบว่า การให้คะแนนความเหมาะสมจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มคนในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มคนต่างจังหวัด มีการให้ระดับคะแนนความ
เหมาะสมไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกต่อโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายรูปแบบที่ 
1, 2 และ 3 คาดว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม แม้เป็นกลุ่มที่มีถิ่นอาศัยต่างกัน แต่อาจไม่
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันของที่ท้าการราชการริมแม่น้้ามากนัก จึงรับรู้ถึง
ผลกระทบของโครงการที่มีต่อที่ท้าการราชการริมแม่น้้าได้ค่อนข้างน้อย อีกทั้งเม่ือได้ท้าการ
สัมภาษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าบางรูปแบบ เป็น
องค์ประกอบท่ีสามารถส่งเสริมใหภู้มิทัศน์ของท่ีท้าการราชการมีความเรียบร้อยสวยงามมากขึ้น 

ในส่วนของกลุ่มชาวต่างประเทศให้คะแนนความเหมาะสม ต่อภาพที่มีพ้ืนที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 อยู่ในช่วงค่อนข้างมากถึงมาก ซึ่งเป็นระดับ
คะแนนที่สูงมากเมื่อเทียบกับระดับคะแนนความเหมาะสมของประชากรอีก 3 กลุ่ม คาดว่า กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างประเทศ เป็นกลุ่มบุคคลที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อม ที่แตกต่างจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย จึงอาจมีทัศนคติทางบวกต่อการใช้พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า อีกทั้ง
กลุ่มชาวต่างประเทศบางส่วนไม่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ และอาจยังไม่มีองค์ความรู้ใดๆ เกี่ยวกับ
พื้นที่มากนัก จึงเป็นไปได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างประเทศจะรับรู้ถึงผลกระทบทางสายตาได้
น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอ่ืน   
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ในส่วนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีการให้ระดับคะแนนความเหมาะสมของพ้ืนที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก แต่ให้คะแนนความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบ 1, 2, 4 และ 5 อยู่ในเกณฑ์ทัศนคติทางลบทุกพ้ืนที่ตัวแทน
ศึกษา คาดว่า โครงการรูปแบบที่ 3 อาจส่งผลกระทบทางสายตาน้อยกว่าโครงการรูปแบบอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ยังพบว่า คะแนนความเหมาะสมของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณราชนาวิกสภาอยู่
ในเกณฑ์ทัศนคติทางลบทุกรูปแบบ ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า 
ราชนาวิกสภาเป็นพ้ืนที่ ที่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ของพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งทัศนียภาพของ
แม่น้้าเจ้าพระยาได้ชัดเจนและสวยงามที่สุด ดังนั้นพ้ืนที่ริมน้้าบริเวณราชนาวิกสภาจึงไม่ควรมีสิ่งปลูก
สร้างใดๆ รบกวนหรือบดบังทัศนียภาพ  แสดงว่าโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาส่งผล
กระทบทางลบต่อความสวยงามของภูมิทัศน์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกิด
ทัศนคติทางลบต่อโครงการบริเวณราชนาวิกสภา อีกทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อาจมีองค์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่มากกว่าชาวต่างประเทศ จึงเป็นผลท้าให้ระดับคะแนน
ระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันมาก  

นอกจากนี้พบว่าพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 มักจะมีระดับ
คะแนนความเหมาะสมน้อยที่สุดในทุกสถานที่ จึงสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มมีทัศนคติ
ทางลบต่อองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่มีความกว้าง และความสูงมาก
เกินไป  

3.3 การเปรียบเทียบทัศนคติของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 
ต่อที่ท้าการราชการ เมื่อโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ 

จากการประมวลผลข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่พักอาศัย สัญชาติที่แตกต่างกัน และจุดประสงค์ของการ
เดินทางมากรุงเทพมหานคร (เฉพาะชาวต่างประเทศ) โดยได้พิจารณาเลือกศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีค่า
นัยส้าคัญทางสถิติต่้ากว่าหรือเท่ากับ 0.1 ซึ่งจากการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ พบว่า ความคุ้นเคย
กับพ้ืนทีแ่ละระดับการศึกษา มีข้อมูลที่มีค่านัยส้าคัญทางสถิติต่้ากว่า 0.1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคุ้นเคยกับที่ท้าการราชการ(พื้นที่
ตัวแทนศึกษา) แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ระดับคะแนนความเหมาะสมภาพของที่ท้าการราชการ เมื่อ
มีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า ความคุ้นเคยกับพื้นที่ตัวแทนศึกษา
ส่งผลต่อการให้ระดับคะแนนความเหมาะสม และมีนัยส้าคัญทางสถิติอยู่ระหว่าง 0.00 -0.515 โดยมี
ข้อมูลที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 23 กรณี จาก 30 กรณี แสดงว่า ระดับความคุ้นเคยกับพื้นที่ มีผลต่อ
การให้คะแนนความเหมาะสม ของภาพที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
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ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
  เจ้าพระยา จากผู้ตอบแบบสอบถามที่คุ้นเคยกับพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาแตกต่างกัน 

พื้นที่ตัวแทน
ศึกษา 

ความคุ้นเคยกับพื้นที่ 
ตัวแทนศึกษา 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพ้ืนทีต่ัวแทน ในกรณีที่มีพื้นที่ 
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที ่1 รูปแบบที ่2 รูปแบบที ่3 รูปแบบที ่4 รูปแบบที ่5 

ค่าเฉลี่ย 
อัน
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
อัน
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
อัน
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
อัน
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
อัน
ดับ 

ราชนาวิกสภา 
เคยไปมากกวา่ 1 คร้ัง  (N=24) 2.80 3 3.12 3 3.40 3 3.32 3 2.20 3 
เคยไป 1 คร้ัง (N=50) 3.29 2 3.47 2 3.79 2 3.45 1 3.34 1 
ไม่เคยไป (N=126) 3.45 1 3.79 1 3.95 1 3.61 1 3.14 2 

องค์การ
อาหารและ
เกษตรฯ 

เคยไปมากกวา่ 1 คร้ัง (N=12) 3.00 3 3.24 3 3.40 3 3.20 3 2.12 3 

เคยไป 1 คร้ัง (N=18) 3.39 2 3.34 2 3.53 2 3.37 2 3.05 2 

ไม่เคยไป (N=170) 3.64 1 3.82 1 4.26 1 3.68 1 3.11 1 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

เคยไปมากกวา่ 1 คร้ัง (N=92) 2.88 3 3.24 3 3.40 3 3.40 2 2.44 3 

เคยไป 1 คร้ัง (N=45) 3.32 2 3.37 2 3.76 2 3.39 3 3.29 2 

ไม่เคยไป (N=63) 3.60 1 3.74 1 4.15 1 3.77 1 3.18 1 

โรงเรียน
ราชินี 

เคยไปมากกวา่ 1 คร้ัง (N=25) 3.24 3 3.04 3 3.52 3 3.24 2 2.32 3 

เคยไป 1 คร้ัง (N=25) 3.34 2 3.42 2 3.68 2 3.13 3 2.97 2 

ไม่เคยไป (N=25) 3.65 1 3.87 1 4.08 1 3.35 1 3.08 1 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

เคยไปมากกวา่ 1 คร้ัง   (N=25) 3.32 3 3.08 3 3.48 3 3.40 2 2.00 3 

เคยไป 1 คร้ัง             (N=38) 3.45 2 3.24 2 3.92 2 3.29 3 2.79 2 

ไม่เคยไป               (N=137) 3.82 1 3.77 1 4.20 1 3.53 1 3.15 1 

โรงพยาบาล 
ศิริราช 

เคยไปมากกวา่ 1 คร้ัง (N=13) 3.00 3 3.24 3 3.72 3 3.56 1 2.48 3 

เคยไป 1 คร้ัง (N=29) 3.55 1 3.45 2 3.74 2 3.45 3 3.05 2 

ไม่เคยไป (N=158) 3.52 2 3.74 1 4.28 1 3.48 2 3.11 1 

หมายเหตุ:  แถบส ี               หมายถึง ข้อมูลที่มีนัยส้าคัญทางสถติิ (Level of Significant) 
 

จากข้อมูลค่าเฉลี่ยที่มีค่านัยส้าคัญทางสถิติ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ จะมีทัศนคติทางลบต่อภาพที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า มากกว่าผู้ที่ไม่มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ตัวแทน จึงอาจกล่าวได้ว่า ความคุ้นเคยกับพื้นที่มีผลต่อ
ระดับของผลกระทบทางสายตา และการให้ระดับคะแนนความเหมาะสมต่อภาพที่ท้าการราชการ 
เมื่อมีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าทั้ง 5 รูปแบบ 

3.3.2 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์ระดับคะแนนความเหมาะสมของภาพที่ท้าการราชการ เมื่อ

มีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อการให้ระดับ
คะแนนความเหมาะสมและมีค่านัยส้าคัญทางสถิติอยู่ระหว่าง 0.00-0.90 โดยมีข้อมูลที่มีนัยส้าคัญทาง
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สถิติ 17 กรณี จาก 30 กรณี กล่าวคือ มีภาพที่ที่ท้าการราชการ เมื่อมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า จ้านวน 
17 ภาพ จาก 30 ภาพ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ระดับคะแนนความ
เหมาะสมต่อภาพเดียวกันแตกต่างกันมาก 
ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
  เจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

พื้นที่ตัวแทน
ศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพื้นที่ตัวแทน ในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนขยาย 
ริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 

ค่าเฉลี่ย อัน
ดับ ค่าเฉลี่ย อัน

ดับ ค่าเฉลี่ย อัน
ดับ ค่าเฉลี่ย อัน

ดับ ค่าเฉลี่ย อัน
ดับ 

ราชนาวิกสภา 

ต่้ากวา่ปริญญาตร ี 3.53 1 4.00 1 4.16 1 3.97 1 3.34 1 
ปริญญาตรี 3.42 2 3.71 2 4.01 2 3.51 2 3.27 2 
ปริญญาโท-เอก 3.07 3 3.30 3 3.36 3 3.36 3 2.48 3 

องค์การ
อาหารและ
เกษตรฯ 

ต่้ากวา่ปริญญาตร ี 3.63 1 3.97 1 4.50 1 3.75 1 3.16 1 

ปริญญาตรี 3.63 1 3.67 2 4.12 2 3.57 2 3.13 2 

ปริญญาโท-เอก 3.20 3 3.45 3 3.54 3 3.43 3 2.55 3 

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

ต่้ากวา่ปริญญาตร ี 3.50 1 3.81 1 4.44 1 3.97 1 3.31 1 

ปริญญาตรี 3.49 2 3.62 2 4.03 2 3.63 2 3.22 2 

ปริญญาโท-เอก 3.36 3 3.48 3 3.64 3 3.52 3 2.75 3 

โรงเรียน
ราชินี 

ต่้ากวา่ปริญญาตร ี 3.75 1 4.00 1 4.34 1 3.81 1 3.19 1 

ปริญญาตรี 3.54 2 3.70 2 4.04 2 3.11 3 3.15 2 

ปริญญาโท-เอก 3.43 3 3.46 3 3.50 3 3.38 2 2.46 3 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ต่้ากว่าปริญญาตรี 4.09 1 4.13 1 4.59 1 3.69 1 3.22 1 

ปริญญาตรี 3.69 2 3.55 2 4.10 2 3.33 3 3.04 2 

ปริญญาโท-เอก 3.45 3 3.34 3 3.66 3 3.61 2 2.57 3 

โรงพยาบาล 
ศิริราช 

ต่้ากว่าปริญญาตรี 3.66 1 3.75 1 4.50 1 3.69 1 3.41 1 

ปริญญาตรี 3.46 2 3.66 2 4.20 2 3.38 3 3.06 2 

ปริญญาโท-เอก 3.34 3 3.46 3 3.70 3 3.57 2 2.71 3 

หมายเหตุ:  แถบส ี               หมายถึง ข้อมูลที่มีนัยส้าคัญทางสถติิ (Level of Significant) 

จากข้อมูลค่าเฉลี่ยที่มีค่านัยส้าคัญทางสถิติ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับวุฒิการศึกษาสูงกว่า มักมีทัศนคติทางลบต่อภาพที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้ามากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่้ากว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า ระดับการศึกษามีผลต่อทัศนคติและ
การให้ระดับคะแนนความเหมาะสมต่อภาพที่ท้าการราชการ เมื่อมีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าทั้ง 5 
รูปแบบ
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บทที่ 6 

ผลสรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายหลักในการศึกษากระทบทางสายตา อันเกิดจากโครงการพ้ืนที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณท่ีท้าการราชการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ท้า
ให้สามารถสรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการ
วางแผน และการออกแบบโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าให้มีความเหมาะสมกับบริบทของที่ท้าการ
ราชการต่อไป โดยผลสรุปของการวิจัยและข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 การรับรู้ทางสายตาในสภาพปัจจุบันของที่ท้าการราช ระหว่างสาธารณชนและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ ชอบและยอมรับภูมิทัศน์ปัจจุบัน
ของที่ท้าการราชการในระดับใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม มองภาพรวมที่
ปรากฏในภูมิทัศน์ อันประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นจุดหมาย
ตาส้าคัญของพ้ืนที่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะชอบและยอมรับภูมิทัศน์ปัจจุบันได้น้อยลง 
หากที่ท้าการราชการนั้นๆ ทรุดโทรม ไม่เป็นระเบียบ หรือมีองค์ประกอบในภูมิทัศน์ที่รบกวนสายตา  
จึงสามารถสรุปได้ว่า สาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ มองภาพรวมในภูมิทัศน์ และให้คุณค่าต่อ 
ภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการจากความเรียบร้อยสวยงามที่สามารถมองเห็นได้ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้
หากพื้นที่นั้นๆ มีปัจจัยท่ีท้าให้ภูมิทัศน์ของแต่ละสถานที่มีความสวยงามน้อยลง เช่น ความทรุด
โทรม ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงมีองค์ประกอบที่รบกวนหรือบดบังสายตา เช่น สิ่งปลูกสร้างถาวร 
อาคารสูง แนวรั้วคอนกรีตทึบ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามชอบและยอมรับภูมิทัศน์
ของที่ท้าการราชการนั้นๆ ได้น้อยลงเช่นกัน 

ภาพที่ 50 แสดงลักษณะภูมิทัศน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม ชอบและยอมรับมากที่สุด 
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ภาพที่ 51 แสดงลักษณะภูมิทัศน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม ชอบและยอมรับน้อยที่สุด 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อที่ท้าการราชการเม่ือมีพื้นที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ผลจากการศึกษาพบว่า โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาแต่ละรูปแบบ มี
ระดับความเหมาะสมกับที่ท้าการราชการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทีช่อบและยอมรับที่ท้าการราชการเนื่องจากความเรียบร้อยสวยงามของภูมิทัศน์ดั้งเดิม มีการให้ระดับ
ความเหมาะสมลดลง เมื่อที่ท้าการราชการปรากฏพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทุกรูปแบบ คาด
ว่า ภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการ อาจมีผลต่อการให้ระดับความเหมาะสม โครงการพื้นที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยหากภูมิทัศน์เดิมมีความสวยงามอยู่แล้ว โครงการพ้ืนที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้าอาจเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการนั้นๆ มีความสวยงามน้อยลง 

แผนภูมิที่ 9 แสดงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการ และ 
  ภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการเมื่อมีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา  
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1
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บ 
2

รูป
แบ

บ 
3

รูป
แบ

บ 
4

รูป
แบ

บ 
5

มากที่สุด

แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงทางทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่ม ต่อภูมิทัศน์ในปัจจุบันของ
ที่ท้าการราชการ และภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการ เมื่อมีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา

ราชนาวิกสภา

องค์การอาหารฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศิริราช

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ยภาพในปัจจุบัน
ของพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษา

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของภาพพ้ืนท่ีตัวแทนศึกษา
เมื่อมีโครงการพ้ืนท่ีส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ
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ตารางที่ 34 แสดงระดับความชอบ การยอมรับภูมิทัศน์ปัจจุบันของที่ท้าการราชการ และระดับความ 
  เหมาะสมภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการเมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา  
  5 รูปแบบ 
 

กลุ่ม ที่ท้าการราชการ 

ภูมิทัศน์
ปัจจุบัน 

ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจา้พระยา 

ความ 
ชอบ 

การ
ยอมรับ 

รูปแบบ 
1 

อัน
ดับ 

รูปแบบ 
2 

อัน
ดับ 

รูปแบบ 
3 

อัน
ดับ 

รูปแบบ 
4 

อัน
ดับ 

รูปแบบ 
5 

อัน
ดับ 

A ราชนาวกิสภา 4.43  4.66  3.34 4 3.65 2 3.85 1 3.54 3 3.06 5 

B 

องค์การอาหารและเกษตรฯ 3.52  3.92  3.51 4 3.66 2 4.02 1 3.56 3 2.98 5 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 4.30  4.39  3.46 4 3.61 3 3.99 1 3.66 2 3.11 5 

โรงเรียนราชนิ ี 4.07  4.27  3.54 3 3.68 2 3.94 1 3.30 4 2.97 5 

C 
ธนาคารแห่งประเทศไทย    4.57 4.59  3.69 2 3.59 3 4.06 1 3.47 4 2.94 5 

โรงพยาบาลศิริราช 4.28  4.41  3.46 4 3.62 2 4.11 1 3.49 3 3.02 5 

 

 
 

 
 

หมายเหตุ: กลุ่ม A หมายถึง อาคารเดีย่ว ขนาดใหญ่ โดดเด่น, กลุม่ B หมายถึง กลุ่มผสม ระหว่างอาคารอนุรักษ์กับ
อาคารร่วมสมัย, กลุ่ม C หมายถึง กลุ่มที่มีอาคารสูงอยู่ดา้นหลัง 
แถบส ี              หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีอื่น 
แถบส ี              หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมน้อยที่สดุเมื่อเทยีบกับพ้ืนท่ีอื่น 
 

 

ทั้งนี้ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามกลับมีทัศนคติในทางบวกต่อ
โครงการรูปแบบที่ 1, 2, 3 และรูปแบบที่ 4 (อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม) เมื่อโครงการอยู่บริเวณ
ด้านหน้าที่ท้าการราชการที่มีระดับความชอบและยอมรับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืน โดยที่ท้าการ
ราชการดังกล่าวผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าภูมิทัศน์มีความทรุดโทรมและไม่สวยงาม ทั้งนี้คาด
ว่า ภูมิทัศน์เดิมของที่ท้าการราชการ ที่ทรุดโทรม ไม่สวยงาม หรือมีองค์ประกอบของพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าในลักษณะของทางสัญจรริมแม่น้้าอยู่ก่อนแล้ว อาจเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่ง 

ราชนาวกิสภา องค์การอาหารและเกษตรฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ โรงเรียนราชนิ ี

ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 

รูปแบบที่ 5 
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ที่ท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลกระทบอันเกิดจากโครงการพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยาของงานวิจัย ที่มีต่อภูมิทัศน์ได้น้อยกว่าที่ท้าการราชการอ่ืนๆ ที่ไม่มีองค์ประกอบ
ดังกล่าว 

ภาพที่ 52 แสดงรูปด้าน (Elevation) และรายละเอียดอ่ืนๆ ของโครงพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
  เจ้าพระยารูปแบบที่ 3 ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเหมาะสมมากกว่าความชอบ 
  และยอมรับ  
 

ภาพที่ 53 แสดงภาพที่ท้าการราชการ ที่มีพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าในลักษณะของทางสัญจรริมแม่น้้า 
  อยู่ก่อนแล้ว 
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1.3 องค์ประกอบของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบต่อ
ทัศนคติผู้ตอบแบบสอบถามจากการรับรู้ทางสายตา 

ผลจากการประเมินความเหมาะสมพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาทั้ง 5 รูปแบบ  
ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกต่อโครงการรูปแบบที่ 3 และมีทัศนคติทางลบ
ต่อโครงการรูปแบบที่ 5 อาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของโครงการรูปแบบที่ 3 ส่งผลกระทบต่อการ
รับรู้ทางสายตาน้อยที่สุด ในขณะที่โครงการรูปแบบที่ 5 ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตามาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบอ่ืน  

โดยองค์ประกอบของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระดับผลกระทบจากการรับรู้สายตา รวมถึงการประเมินระดับความเหมาะสมมีรายละเอียด
ดังนี้   

1.3.1 ความกว้างของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
จากการศึกษา พบว่าความกว้างของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า

เจ้าพระยาที่มากกว่า 5.00 เมตร ส่งผลต่อกระทบต่อการรับรู้ทางสายตา และเป็นปัจจัยส้าคัญที่
ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดทัศนคติทางลบ เห็นได้จากพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 5 ที่มี
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบอ่ืน นอกจากนี้ยังพบว่า
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 แม้มีความกว้างน้อยที่สุด แต่มิได้เป็นปัจจัยที่ท้า
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเหมาะสมมากขึ้น โดยจากโครงการรูปแบบที่ 3 แม้มีระดับ
ความเหมาะสมมากกว่าโครงการรูปแบบอ่ืน แต่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมักมีทัศนคติทางลบต่อ
ความกว้างของโครงการ ทั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้พิจารณาความกว้างของโครงการ
ร่วมกับลักษณะของพื้นที่ใช้สอยด้วย กล่าวคือ ความกว้างของโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของพื้นที่ใช้สอย มีผลท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเหมาะสมต่อโครงการ
รูปแบบนั้นๆ มากขึ้น  

1.3.2 ความสูงของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ความสูงโครงการ เป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญ ในระดับเดียวกับความกว้าง

ของโครงการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมักให้ระดับความเหมาะสมน้อยลง เม่ือพื้นที่ส่วนขยายริม
แม่น้้าเจ้าพระยามีความสูงมากเกินไปและบดบังมุมมองส้าคัญของพื้นที่ เห็นได้จากพ้ืนที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้ารูปแบบที่ 5 ที่มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดในทุกสถานที่ นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 แม้มีความสูงน้อยที่สุดแต่มิได้เป็นปัจจัยที่ท้าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ พ้ืนที่ส่วนขยายรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 ที่มี
ความสูงเท่ากัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ส่วนขยายรูปแบบที่ 3  



135 

 

มากกว่ารูปแบบที่ 4 ในทุกสถานที่ จึงอาจกว่าได้ว่าพ้ืนที่ส่วนขยายรูปแบบที่ 3 ส่งผลกระทบต่อการ
รับรู้ทางสายตาน้อยที่สุด จากการแสดงความคิดเห็นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พิจารณา
ความสูงของโครงการที่สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปด้าน (Elevation) กล่าวคือ องค์ประกอบของ
โครงการที่ลดทอนสิ่งรบกวนสายตา โดยใช้พืชพรรณเพื่อบดบังโครงสร้างคอนกรีต และไม่รบกวน
มุมมองส้าคัญของพื้นที่เดิม มีผลท้าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความเหมาะสมต่อโครงการ
รูปแบบนั้นๆ มากขึ้น  
 

 
ภาพที่ 54 แสดงตัวอย่างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 5 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งผลกระทบ
ต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามในทางลบมากท่ีสุด 
 

1.3.2 องค์ประกอบอ่ืนๆ ของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า  
1.3.2.1 ลักษณะของพื้นที่ใช้สอย  (Functional)  

เนื่องจากแบบสอบถามประกอบรูปภาพในการวิจัย ได้แสดงรูปตัด
ของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าด้วย ผลจากการศึกษาจึงพบว่าผู้แบบสอบถามส่วนใหญ่พิจารณา
ความกว้างร่วมกับประโยชน์ด้านการใช้สอยของโครงการ เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 5 ไม่สอดคล้องกับความกว้างของโครงการ 
เนื่องจากประกอบไปด้วยทางจักรยานและทางเดินเท้าที่มากเกินความจ้าเป็น จึงส่งผลให้ระดับความ
เหมาะสมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการรูปแบบอ่ืน ทั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมักให้ระดับความ
เหมาะสมมากขึ้น หากลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของโครงการมีการแบ่งระดับทางสัญจรอย่างเป็นสัดส่วน 
สรุปได้ว่า ลักษณะพื้นที่ใช้สอยของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยามีผลต่อการรับรู้
ทางสายตาและการพิจารณาให้ระดับความเหมาะสม  
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1.3.2.2 วัสดุของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีทัศนคติทางลบ เมื่อพ้ืนที่ส่วน

ขยายริมแม่น้้าใช้ก้าแพงคอนกรีตทึบและบดบังมุมมองไปยังแม่น้้า ทั้งนี้วัสดุพ้ืนผิวทางเป็นประเด็นรอง
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญ แสดงว่า การใช้ก้าแพงคอนกรีตทึบ ส่งผลกระทบต่อ
การรับรู้ทางสายตา และส่งผลในทางลบต่อระดับความเหมาะสมของโครงการ 

1.3.2.3 ลักษณะการเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา 
มีความสัมพันธ์กับลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอย และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อรูปด้านของพื้นที่ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
ให้ระดับความเหมาะสมมากขึ้น เม่ือพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าดังกล่าวมีการใช้รั้วโปร่งและเปิด
มุมมองไปสู่แม่น้้าเจ้าพระยา รวมทั้งใช้พืชพรรณเพื่อลดทอนองค์ประกอบจากโครงการที่รบกวน
สายตา ดังจะเห็นได้จากโครงการรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ในขณะเดียวกันหากพ้ืนที่ส่วนขยายริม
แม่น้้า มีการใช้คอนกรีตทึบคะแนนความเหมาะสมของโครงการจะมีระดับน้อยลงเช่นกัน เห็นได้จาก
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้ารูปแบบที่ 1  

นอกจากนี้ในขณะสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยด้าน
การใช้งานของพ้ืนที่โครงการมีผลต่อการให้ระดับคะแนนความเหมาะสมของโครงการ  ดังจะเห็นได้
จากโครงการรูปแบบที่ 4 ที่มีลักษณะเปิดโล่งไปสู่แม่น้้าโดยไม่มีแนวรั้วป้องกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พิจารณาลักษณะการเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา โดยค้านึงถึงเรื่อง
ความปลอดภัยร่วมด้วย 

จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ของบุคคลและการประเมินระดับความเหมาะสมมากที่สุดคือลักษณะทางกายภาพของที่ท้าการ
ราชการในปัจจุบัน รองลงมาคือลักษณะของของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดย
ความกว้าง และความสูงของโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอย ไม่บดบัง
มุมมองส้าคัญหรือทัศนียภาพของพ้ืนที่เดิม ทั้งนี้ระดับความเหมาะสมมีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นได้หาก
โครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า มีการใช้พืชพรรณบดบังโครงสร้างที่ไม่สวยงาม และมีองค์ประกอบที่
สามารถบรรเทาผลกระทบจากการรับรู้ทางสายตาอันเกิดจากโครงการได้  

 
1.4 ลักษณะของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาที่มีความเหมาะสมกับที่

ท้าการราชการ 
จากการจัดกลุ่มที่ท้าการราชการตามความคล้ายคลึงกันของภูมิทัศน์ในปัจจุบัน และ

ผลการศึกษาระดับความเหมาะสมของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ที่พบว่าโครงการ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 5 มีระดับความเหมาะสมต่อที่ท้าการ
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ราชการแต่ละกลุ่มเหมือนกัน กล่าวคือโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 3 มี
ระดับความเหมาะสมมากที่สุดในทุกสถานที่ โดยลักษณะของโครงการ มีการใช้พืชพรรณเพ่ือบดบัง
โครงสร้าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างจากโครงการรูปแบบอื่น คาดว่าเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมอง
ภูมิทัศน์ไปยังที่ท้าการราชการโดยมีโครงการรูปแบบที่ 3 อยู่บริเวณด้านหน้าพ้ืนที่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการรับรู้ทางสายตาไม่มากนักจึงเป็นผลท้าให้โครงการรูปแบบดังกล่าว มีระดับความเหมาะสมมาก
ขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันเมื่อภูมิทัศน์ของที่ท้าการราชการมีโครงการรูปแบบที่ 5 ที่มีทั้งความกว้างและ
ความสูงมากกว่าโครงการรูปแบบอ่ืน จึงส่งผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตาและทัศนคติของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากกว่าโครงการรูปแบบอ่ืน  

ทั้งนี้ในภาพรวมของผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า โครงการพ้ืนที่ส่วนขยาย
ริมแม่น้้าเจ้าพระยาแต่ละรูปแบบมีระดับความเหมาะสมกับที่ท้าการราชการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน โดย
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความเหมาะสมของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า  ร่วมกับการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้
ระดับความเหมาะสมของโครงการและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็นหลัก คือ มิติด้านการใช้สอยของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา และมิติด้าน
ความสวยงาม เมื่อโครงการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในภูมิทัศน์บริเวณที่ท้าการราชการ  

โดยระดับผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตา และทัศนคติของผู้ตอบ
แบบสอบถามจะไปในทางบวกหรือทางลบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของที่ท้าการราชการ
นั้นๆ และองค์ประกอบของโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

หากมีการก่อสร้างโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณที่ท้า
การราชการริมน้้า จึงควรพิจารณาประเด็นที่พบจากการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมักพิจารณา 2 ประเด็นหลัก
ควบคู่กัน คือมิติด้านความสวยงามของทัศนียภาพ เมื่อโครงการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในภูมิทัศน์
บริเวณที่ท้าการราชการ  และด้านการใช้งานของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ดังนั้น
การพัฒนาระหว่างพ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาให้มีศักยภาพ  อีกทั้งมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่เดิม จึงควรค้านึงถึง 2 ประเด็นหลักดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย  

1.4.2 เนื่องจากที่ท้าการราชการริมแม่น้้า แต่ละแห่งมีลักษณะทางกายภาพ
และผู้ใช้งานหลักที่ไม่เหมือนกัน  ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาจึงควรมีการออกแบบที่
แตกต่างกัน โดยมีความเหมาะสมต่อลักษณะการใช้ที่ดินเดิม สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้หลัก 

1.4.3 ที่ท้าการราชการเป็นพ้ืนที่กึ่งสาธารณะ และมีเวลาเข้าออกของผู้ใช้งาน
ที่แน่นอน หากมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณดังกล่าว จึงควรค้านึงถึงการ
ออกแบบที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เดิมร่วมกับการรักษาความปลอดภัยของที่ท้าการราชการนั้นๆ ทั้งนี้หากมี
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ราชนาวิกสภา องค์การอาหารและ
เกษตรฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของที่ท้าการราชการ เมื่อมีโครงการพื้นที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยท่ีสุด

องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นก้าแพงคอนกรีตทึบตัน หรือมีความสูงที่บดบังทัศนียภาพของพ้ืนที่เดิม 
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้ทางสายตา และความสวยงามของภูมิทัศน์เดิมได้ 

1.4.4 ขนาดความกว้างของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ควร
มีความสอดคล้องกับมิติด้านการใช้สอยพื้นที่ โดยที่ขนาดของโครงการจะต้องไม่กว้าง หรือลุกล้้าแม่น้้า
มากเกินไป 

1.4.5 ควรมีการใช้พืชพรรณเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางสายตา เพราะเป็น
ส่วนช่วยบดบังองค์ประกอบที่ไม่น่ามองของโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าได้  

 

1.5 ลักษณะเฉพาะของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความเหมาะสมของโครงการ
พื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 

แผนภูมิที่ 10 แสดงระดับความเหมาะสมของที่ท้าการราชการเมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
  เจ้าพระยา จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม 

1.5.1 ความคุ้นเคยกับพื้นที่ 
ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีถิ่นก้าเนิดต่างกัน พบว่ามีผลต่อการประเมิน

ให้ระดับความเหมาะสม โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างประเทศให้ระดับความเหมาะสมต่อโครงการ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยารูปแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 อยู่ในช่วงค่อนข้างมากถึงมาก ซึ่งเป็น
ระดับคะแนนที่สูงมากเมื่อเทียบกับระดับความเหมาะสมจากกลุ่มชาวไทย ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าชาวต่างประเทศเป็นกลุ่มบุคคลที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่
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แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย โดยอาจมีทัศนคติทางบวกต่อการใช้พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้า 
อีกท้ังกลุ่มชาวต่างประเทศไม่มีความคุ้นเคยและยังไม่มีองค์ความรู้ใดๆ เกี่ยวกับพื้นท่ีมากนัก จึงเป็นไป
ได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างประเทศ จะรับรู้ถึงผลกระทบทางสายตาที่เกิดจากโครงการพ้ืนที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าได้น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอ่ืนๆ ที่รู้จักและมีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่มากกว่า    

สรุปได้ว่าความคุ้นเคยกับพื้นที่มีผลต่อระดับของผลกระทบทางสายตาและการ
ประเมินความเหมาะสมต่อพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าทุกรูปแบบ กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการเคยไป หรือพบเห็นที่ท้าการราชการริมแม่น้้ามากกว่า 1 ครั้ง มักมีทัศนคติในทาง
ลบต่อโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยามากกว่าผู้ที่ไม่เคยไปหรือไม่เคยพบเห็นพ้ืนที่มาก่อน  

1.5.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาที่ชอบ และยอมรับภูมิทัศน์ในปัจจุบัน

ของที่ท้าการราชการ มีทัศนคติทางลบต่อโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าทุกรูปแบบ โดยในส่วนของ
การประเมินระดับความเหมาะสมต่อโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้า พบว่าผู้ที่มีระดับวุฒิการศึกษา
สูงกว่ามักให้ระดับความเหมาะสมต่อโครงการน้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่้ากว่า คาดว่า ผู้ที่มีระดับ
วุฒิการศึกษาสูงอาจมีองค์ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ จึงเป็นผลท้าให้
กลุ่มบุคคลดังกล่าวรับรู้ถึงผลกระทบจากโครงการได้มากกว่าเช่นกัน 

สรุปได้ว่า ระดับการศึกษามีผลต่อต่อระดับของผลกระทบทางสายตาและการให้
ระดับคะแนนความเหมาะสมต่อภาพที่ท้าการราชการเมื่อมีพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้้าทั้ง 5 รูปแบบ 
 
2. ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

จากผลการศึกษา จึงขอเสนอแนะแนวทางส้าหรับการพัฒนาพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
2.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับผู้ออกแบบพ้ืนที่ บริเวณที่ท้าการราชการริมแม่น้้า 

2.1.1 เนื่องจากที่ท้าการราชการหลายแห่ง ที่อยู่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา ปรากฏ
ให้เห็นถึงโบราณสถานอันเป็นจุดหมายตาส้าคัญของพ้ืนที่ แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ และถือเป็นภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาส้าคัญได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ริม
ฝั่งแม่น้้าของที่ท้าการราชการ จึงไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างรบกวนสายตา บดบังทัศนียภาพ หรือท้าให้ภูมิ
ทัศน์เดิมมีความสวยงามน้อยลง 

2.1.2 พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่เดิม ที่มีความทรุดโทรมไม่สวยงาม เช่น เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
บริเวณพ้ืนที่เปิดโล่ง รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่มีการใช้งาน อีกทั้งในส่วนของพ้ืนที่ ที่มีสิ่งปลูกสร้าง
รบกวนสายตา ควรมีการใช้มีการใช้พืชพรรณเพื่อบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการรับรู้ทางสายตา 

2.1.3 พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายการสัญจรริมแม่น้้าเดิม ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม 
ปลอดภัย รวมทั้งมีความเชื่อมต่อสอดคล้องกับเนื้อเมือง และโครงข่ายการสัญจรระบบอื่น 
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2.1.4 เป็นที่ทราบกันดีว่าที่ท้าการราชการริมแม่น้้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของลักษณะการใช้พ้ืนที่ รวมถึงมีรายละเอียดทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากมีการ
พัฒนาพ้ืนที่เดิม โดยการก่อสร้างพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณท่ีท้าการราชการ โครงการ
ดังกล่าวจึงไม่ควรมีองค์ประกอบแบบเดียวกันตลอดทั้ง 2 ฝั่งแม่น้้า โดยผู้ออกแบบควรค้านึงถึงปัจจัย
เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตาและทัศนคติ ดังต่อไปนี้ 

2.1.4.1 ความกว้างของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยขนาดความ
กว้างของโครงการควรมีความสอดคล้องกับมิติด้านการใช้สอยพ้ืนที่ กล่าวคือ ลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอย
ที่เกิดขึ้น ต้องมีความสมเหตุสมผลกับขนาด ทั้งนี้ขนาดของโครงการจะต้องไม่กว้างหรือลุกล้้าแม่น้้า
มากเกินไป 

2.1.4.2 ความสูงของพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา โครงการจะต้องไม่
บดบังทัศนียภาพ และความสวยงามของพ้ืนที่ อีกท้ังไม่ควรมีโครงสร้างอันก่อให้เกิดการรบกวนสายตา 

2.1.4.3 มิติด้านการใช้สอย โดยลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ ควรมีความ
สอดคล้องกับขนาดของโครงการ โดยประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย และบุคคล
ทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าไปใช้งานในพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้จะต้องค้านึงถึงผู้ใช้งานหลักเป็นส้าคัญ เช่น นักเรียน 
ข้าราชการ ผู้ป่วย ฯลฯ 

2.1.4.4 ควรใช้พืชพรรณในพื้นที่ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ลดการรบกวน
สายตาบดบังโครงสร้างที่ไม่สวยงาม และเป็นส่วนช่วยให้โครงการมีความกลมกลืนกับพ้ืนที่เดิมมากข้ึน 

 
2.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาให้เกิดประโยชน์ เห็นผลระยะยาว 
และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ควรได้รับการร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่าย โดยหน่วยงานรัฐอาจเป็น
ตัวแทนในการประสานงานระหว่างภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาชน รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าหนดแผนพัฒนาพ้ืนที่ ให้มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนก้าหนดมาตรการ
ที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลให้เกิดสิ่งที่ส่งผลเสียกับพ้ืนที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาน้อยที่สุด 

2.2.2 เพ่ือให้สาธารณชนสามารถรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ริม
แม่น้้าเจ้าพระยา ทั้งข้อดี ข้อเสียจากการพัฒนา รวมถึงเผยแพร่ผลกระทบ เช่น ผลกระทบต่อการรับรู้
ทางสายตา รวมถึงผลกระทบด้านอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้เม่ือการพัฒนาแล้วเสร็จ  

2.2.3 หน่วยงาน และองค์กร ที่ได้รับหน้าที่ในการพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ควรเน้นศึกษาสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีแผนปฏิบัติงาน และกระบวนการ
ด้าเนินงานที่ชัดเจน และสาธารณชนสามารถตรวจสอบการด้าเนินงานได้ 
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2.3 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
2.3.1 ในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้ระยะเวลาในการท้าแบบสอบถามค่อนข้างนาน  ทั้งนี้จึงควรวางแผน ออกแบบ รวมถึงพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น และสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการค้นหา 

2.3.2 จากการศึกษา ที่เน้นศึกษาเฉพาะผลกระทบทางสายตาจากมุมมองที่มองจาก
แม่น้้าเจ้าพระยาไปยังพ้ืนที่ตัวแทนศึกษาเท่านั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไป อาจมีการเปรียบเทียบถึง
ผลกระทบทางสายตาจากมุมมองที่มองจากที่ท้าการราชการไปยังแม่น้้าเจ้าพระยา โดยคาดว่าอาจมี
มิติของการศึกษามากข้ึน  

2.3.3 หากมีการก้าหนดมุมมอง (View Point) โดยให้ภาพพ้ืนหลังของโครงการ
พ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นต้าแหน่งอ่ืนของที่ท้าการราชการริมแม่น้้า ซ่ึงไม่มีโบราณสถาน
หรืออาคารอนุรักษ์อยู่ในองค์ประกอบของภาพ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจพบประเด็นในการศึกษาที่
น่าสนใจและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2.3.4 การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบภาพรวมของโครงการพื้นที่ส่วน
ขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา ที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตา และทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้วยข้อจ้ากัดด้านเวลา การออกแบบองค์ประกอบของโครงการจึงไม่ละเอียดนัก ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไป จึงอาจศึกษาองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ทางสายตาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เช่น 
มิติด้านการใช้สอยของพื้นที่ วัสดุของทาง การใช้พืชพรรณ อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) 
ตลอดจนรายละเอียดของโครงการในด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ในการศึกษาที่เฉพาะเรื่อง อาจท้าให้ทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

รายการอ้างอิง 

กัตติกา กิตติประสาร. (2545). “การก้าหนดเขตการจัดการทางสายตาพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.  

กาญจนา พาหา. โปรเจคสองริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา. เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก  
http://cdn-cms.pgimgs.com/news/2015/05/Chaophraya-riverside-project.jpg 

ด้ารงศักดิ์ สังข์ทอง. (2549). “แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและทางเท้า ถนนศรีจันทร์.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. อ้างถึงใน ปรีชญะ โรจน์ฤดากร. (2555). เข้าถึงเมื่อ   
กรกฎาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/ 
executive_journal/july_sep_12/pdf/aw20.pdf 

ทรรศชล ปัญญาทรง. (2551). “แนวทางการออกแบบเพ่ือพัฒนาทางเท้าในย่านพานิชยกรรมอโศก  
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

ธวัชชานนท์ สิปปภากุล. (2548). การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์.  
อ้างถึงใน ขนิษฐา เป็นซอ. (2554). “โคมไฟส้าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัย:  
ความบันดาลใจจากกุหลาบ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่อง 
เคลือบดินเผา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นณณ์ พาณิตวงศ์. (ม.ป.ป.). จดหมายเหตุ : กรณีพัฒนาริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา. เข้าถึงเมื่อ มกราคม  
2559. เข้าถึงได้จาก http://siamensis.org/article/40103 

นภดล ปาละประเสิรฐ. (2557). พระราชวัง 3 แคว้น. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส 
บุญชัย ใจเย็น. (2554). ๑๕ พระราชวังส้าคัญในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: ปราชญ์ 
บุญนาค ตีวกุล. (2546). เมืองและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไพบูลย์ เทวรักษ์. (2540). จิตวิทยาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ. เอสดีเพรส การพิมพ์. อ้างถึงใน  

กัตติกา กิตติประสาร. (2545). “การก้าหนดเขตการจัดการทางสายตาพื้นที่เกาะช้าง  
จังหวัดตราด.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

มติชนออนไลน์. (2558). ผังเมืองจุฬาฯน้า ‘ภาคีพัฒนาริมน้้าเจ้าพระยา’ ค้านรูปแบบทางเลียบ 
เจ้าพระยา. เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จากhttp://www.matichon.co.th/ 

  news_detail.php?newsid=1432218543 



143 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2550). “อาคารโดมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์” จุลสารธรรมศาสตร์  
ปีท่ี 40, (มกราคม-กุมภาพันธ์) 

รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง. (2555). คู่มือการประเมินผลกระทบทางสายตาจาก 
สิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร. กรุงเทพฯ: ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ลิขิต กาญจนาภรณ์. (2541). จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ และศิวาพร กลิ่นมาลัย. (2554). จิตวิทยาสภาพแวดล้อม  
มูลฐานการสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย. กรุงเทพฯ: บริษัท จี.บี.พี  
เซ็นเตอร์ จ้ากัด 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อ 
การออกแบบและวางแผน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย. 

วิล์ลญา สงค์อ่ิม. (2557). “ผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงเพ่ือการอยู่อาศัยที่มีต่อวัดในบริเวณ 
กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม บัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วิลาสินี สุขสว่าง. (2546). “การรับรู้ทางสายตาและทัศนคติต่อภูมิทัศน์ชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

ศูนย์การออกแบบและพัฒนาเมือง. โครงการริมน้้ายานนาวา, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559  
เข้าถึงได้จาก http://www.yannawariverfront.org/ 

ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์. (ม.ป.ป). โรงเรียนราชินี.  เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก  
http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/sunanta.htm 

ศูนย์ป้องกันน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร. (2554). รูปตัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร. เข้าถึงเมื่อ มกราคม  
2559. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=25758 
4084276615&set=pu.186357484732609&type=1&theater  

สมเด็จกรมพระยาด้ารงราชานุภาพ. (2513). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องต้านานวังเก่า. 
พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. เล็ก งอนรถ  
อ้างถึงใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ. (2534). องค์ประกอบทาง 
กายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (จัดพิมพ์เนื่อง 
ในวโรกาสเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 



144 

 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. (2549). “อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 
ประจ้าปี 2549” วารสารอาษา, (สิงหาคม-กันยายน): 84-85. 

สรรค์ เวชสุนทรเทพ และชัยสิทธิ์ ด่านกิตติคุณ. (2557). แนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน 
ประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก https://www.tci-thaijo.org/ 

  index.php/sduhs/article/view/29165/25065 
ส้านักงานราชนาวิกสภา. (2554). อาคารราชนาวิกสภา. เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 

http://www.rtni.org/th/about/building.html 
ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร. (2552). แผนแม่บทการปรับปรุงด้านกายภาพ และภูมิทัศน์ริมฝั่ง 

แม่น้้าเจ้าพระยา [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์]. กรุงเทพฯ: ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร. 
สิริมา ณ สงขลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์โดยใช้ 

แบบจ้าลองเชิงปริภูมิ. เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://kukr.lib.ku.ac.th/ 
  journal/JRN/search_detail/dowload_digital_file/200338/56981 
สุพิชฌาย์ เมืองศรี. (2553). “แนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์บริเวณมุมมองส้าคัญของสถานที่ 

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ. (2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ณพิศร กฤตติกากุล และดรุณี แก้วม่วง. (2525). พระราชวังและวัง 
ในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (พิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภช 
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)  

Bell, Simon. (1991). Elements of Visual Design in the Landscape. London: E & FN  
Spon.  

 . (1999). Landscape Pattern, Perception and Process. London: E & FN  
Spon.  

Chai Muktabhant, Pairoje Teerawong and Wichien Tengamnuay. (1996). Engineering  
Properties of Bangkok Subsoils. Bangkok: Chulalongkorn University.  
อ้างถึงใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ. (2534). องค์ประกอบทาง 
กายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (จัดพิมพ์เนื่อง 
ในวโรกาสเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

Google. (2016). Google Map. [computer program]. California: Google.  

http://www.rtni.org/th/about/building.html


145 

 

Higuchi, Tadahiko. (1983). The Visual and Spatial Structure of Landscape.  
Translated by Charles S. Terry. Massachusetts: The MIT Press. 

Institute of Environmental Assessment and The Landscape Institute. (1995). 
Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. London:  
E & FN Spon. 

Kaplan, Stephen and Rachel Kaplan. (1982). Cognition and Environment:  
Functioning in an Uncertain World. New York: Praeger Publishes.  
อ้างถึงใน วิลาสินี สุขสว่าง. (2546). “การรับรู้ทางสายตาและทัศนคติต่อภูมิทัศน์ชนบท 
จังหวัดสุพรรณบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

Märtens, H. (1890). Optisches Mass Für den Städtebau. Bonn: Max Cohen & Sohn.  
Quoted in Tadahiko Higuchi. (1983). The Visual and Spatial Structure of  
Landscape. Translated by Charles S. Terry. London: The MIT Press. 

Panero and Zelnik. (1979). Human Dimension & Interior Space: A Source Book of  
Design Reference Standard. New York: Whitney Library of Design.  
อ้างถึงใน ขนิษฐา เป็นซอ. (2554). “โคมไฟส้าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัย:  
ความบันดาลใจจากกุหลาบ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่อง 
เคลือบดินเผา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Smardon Richard C., James F. Palmer and John P. Felleman et al. (1986).Foundations  
for Visual Project Analysis. New York: John Wiley & Sons. อ้างถึงใน  
สุพิชฌาย์ เมืองศรี. (2553). “แนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์บริเวณมุมมองส้าคัญ 
ของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

The Landscape Institute and Institute of Environmental Management and  
Assessment. (2002). Guidelines for Landscape and Visual Impact  
Assessment. London: Spon Press. 

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and  
Row.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ภาพตัวแทนในมุมมองส้าคัญ 
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1. ขอบเขตของภาพที่ใช้ในกระบวนการสร้างแบบสอบถาม 
1.1 ภาพธนาคารแห่งประเทศไทย (วังบางขุนพรหม) 

ภาพที่ 55 แสดงขอบเขตภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยในมุมมองส้าคัญ 
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1.2 ภาพองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (วังมะลิวัลย์) 

ภาพที่ 56 แสดงขอบเขตภาพขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในมุมมองส้าคัญ  
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1.3 ภาพโรงพยาบาลศิริราช 

ภาพที่ 57 แสดงขอบเขตภาพของโรงพยาบาลศิริราชในมุมมองส้าคัญ 
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1.4 ภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาพที่ 58 แสดงขอบเขตภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในมุมมองส้าคัญ 
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1.5 ภาพโรงเรียนราชินี (อาคารสุนันทาลัย) 

ภาพที่ 59 แสดงขอบเขตภาพของโรงเรียนราชินีในมุมมองส้าคัญ 
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1.6 ภาพราชนาวิกสภา 

ภาพที่ 60 แสดงขอบเขตภาพของราชนาวิกสภาในมุมมองส้าคัญ 
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แบบสอบถาม 
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1. รูปแบบของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ สมุดภาพ และส่วนของค้าถาม โดย

รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้  
1.1 สมุดภาพ  

แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนคือ 
 1.1.1 ส่วนหัวกระดาษ ประกอบด้วย ล้าดับภาพตัวแทน ขนาดของทางริมแม่น้้า 
 1.1.2 รูปภาพของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 
 1.1.3 ส่วนใต้ภาพ ประกอบด้วย ชื่อสถานที่  ขอบเขตมุมมองของภาพถ่าย รูปตัด

รายละเอียดของทางเดินริมแม่น้้า และค้าอธิบายสัญลักษณ์ 

ภาพที่ 61 แสดงองค์ประกอบในสมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  
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1.2 ชุดค้าถาม 
 1.2.1 ชุดค้าถามส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ส่วนหัวกระดาษ ส่วนของผู้สัมภาษณ์ ส่วน

ค้าถาม และส่วนค้าตอบ (Likert scale และส่วนแสดงความคิดเห็น) 

ภาพที่ 62 แสดงองค์ประกอบในแบบสอบถามส่วนที่ 1  
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ภาพที่ 63 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างสมุดภาพและชุดค้าถามในแบบสอบถามส่วนที่ 1  
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 1.2.2 ชุดค้าถามส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ส่วนของผู้สัมภาษณ์ และข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สาขาวิชาชีพ ภูมิล้าเนาถิ่นเกิด จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ลักษณะที่อยู่อาศัย  

ภาพที่ 64 แสดงชุดค้าถามในแบบสอบถามส่วนที่ 2 
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2. แบบสอบถาม: สมุดภาพภาษาไทย 

ภาพที่ 65 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 66 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย) 
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ภาพที่ 67 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 68 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 69 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 70 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 71 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 72 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 73 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 74 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 75 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 76 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 77 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 78 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 79 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 80 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 81 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 82 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 83 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 84 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 85 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 86 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  



170 

 

ภาพที่ 87 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 88 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 89 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 90 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  



172 

 

ภาพที่ 91 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 92 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 93 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 94 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 95 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 96 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 97 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 98 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  
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ภาพที่ 99 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  

ภาพที่ 100 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาไทย)  



177 

 

3. แบบสอบถาม: สมุดภาพภาษาอังกฤษ 

ภาพที่ 101 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 102 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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ภาพที่ 103 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 104 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 105 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 106 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 107 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 108 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 109 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 110 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  



182 

 

ภาพที่ 111 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 112 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 113 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 114 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 115 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 116 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 117 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 118 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 119 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 120 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 121 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 122 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 123 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 124 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 125 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 126 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 127 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 128 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 129 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 130 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 131 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 132 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 133 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 134 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 135 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 136 สมุดภาพที่ใช้ประกอบกับแบบสอบถาม  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
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4. แบบสอบถาม: ภาษาไทย 

ภาพที่ 137 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  



196 

 

ภาพที่ 138 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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ภาพที่ 139 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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ภาพที่ 140 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  

 



199 

 

ภาพที่ 141 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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ภาพที่ 142 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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ภาพที่ 143 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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ภาพที่ 144 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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ภาพที่ 145 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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ภาพที่ 146 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาไทย)  
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5. แบบสอบถาม: ภาษาอังกฤษ 

ภาพที่ 147 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 148 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 149 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 150 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 151 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 152 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 153 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 154 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 155 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 156 ชุดค้าถามของแบบสอบถาม  (ภาษาอังกฤษ)  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ข้อมูลทางสถิติ 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 35 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามกลุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่ม 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

บุคคลท่ัวไป 
กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มคนใน
กรุงเทพฯ 

กลุ่มคน
ต่างจังหวัด 

กลุ่มชาว
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

จ้านวน  
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน  
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

เพศ 

ชาย 48.0 96 36.3 29 54.0 27 55.0 11 58.0 29 

หญิง 52.0 104 63.8 51 46.0 23 45.0 9 42.0 21 

ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 

อาย ุ

18-25 ปี 25.5 51 22.5 18 24.0 12 55.0 11 20.0 10 

26-35 ปี 48.0 96 46.3 37 50.0 25 15.0 3 62.0 31 

36-45 ปี 20.0 40 22.5 18 16.0 8 25.0 5 18.0 9 

46-55 ปี 4.0 8 6.3 5 4.0 2 5.0 1 - - 

56-65 ปี 1.5 3 1.3 1 4.0 2 - - - - 

65 ปีขึ้นไป 1.0 2 1.3 1 2.0 1 - - - - 

ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 

การศึกษา
สูงสุด 

ประถมศึกษา 1.0 2 2.5 2 - - - - - - 

ม.ต้น 4.0 8 5.0 4 - - 20.0 4 - - 

ม.ปลาย/ปวช. 7.0 14 11.3 9 6.0 3 10.0 2 - - 

ปวส. 3.5 7 2.5 2 6.0 3 10.0 2 - - 

ปริญญาตรี 56.0 112 48.8 39 68.0 34 35.0 7 64.0 32 

ปริญญาโท 27.0 54 30.0 24 20.0 10 15.0 3 34.0 17 

ปริญญาเอก 1.5 3 - - - - 10.0 2 2.0 1 

ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 

อาชีพ 

นักศึกษา 21.5 43 28.8 23 16.0 8 40.0 8 8.0 4 

พนักงาน
เอกชน 

28.5 57 27.5 22 20.0 10 25.0 5 40.0 20 

ข้าราชการ 19.0 38 20.0 16 18.0 9 - - 26.0 13 

รัฐวิสาหกิจ 1.5 3 1.3 1 4.0 2 - - 10.0 5 

เจ้าของ
กิจการ 

7.5 15 3.8 3 10.0 5 10.0 2 16.0 8 

ค้าขาย 4.0 8 5.0 4 6.0 3 5.0 1 - - 

เกษียณอาย ุ 2.5 5 2.5 2 4.0 2 5.0 1 - - 

อาชีพอิสระ 15.5 31 11.3 9 22.0 11 15.0 3 - - 

ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 
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ตารางที่ 36 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามกลุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่ม 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

บุคคลท่ัวไป 
กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มคนใน
กรุงเทพฯ 

กลุ่มคน
ต่างจังหวัด 

กลุ่มชาว
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

จ้านวน  
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน  
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

สาขา
วิชาชีพ 

ศิลปกรรม /
สถาปัตยกรรม 

28.0 56 3.8 3 - - 15.0 3 100 50 

ประวัติศาสตร์ /
โบราณคดี 

10.5 21 17.5 14 14.0 7 - - - - 

วิศวกรรม /
วิทยาศาสตร์ 

11.0 22 10.0 8 20.0 10 20.0 4 - - 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

1.0 2 1.3 1 - - 5.0 1 - - 

ธุรกิจการค้า /
บัญชี /การเงิน 

10.0 20 13.8 11 10.0 5 20.0 4 - - 

การแพทย์ /
สาธารณสุข 

10.5 21 17.5 14 8.0 4 15.0 3 - - 

สังคมศาสตร์ /
มนุษย์ศาสตร์ 

13.0 26 18.5 15 18.0 9 10.0 2 - - 

กฎหมาย 6.0 12 10.0 8 8.0 4 - - - - 

เกษตร / ประมง 2.0 4 - - 6.0 3 5.0 1 - - 

อื่นๆ 8.0 16 7.5 6 16.0 8 10.0 2 - - 

ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 

ภูมิล้าเนา
ถิ่นเกิด 

กรุงเทพมหานคร 19.0 38 36.3 29 2.0 1 - - 16.0 8 

ภาคกลาง 34.5 69 28.8 23 62.0 31 - - 30.0 15 

ภาคเหนือ 18.5 37 16.3 13 14.0 7 - - 34.0 17 

ภาคอีสาน 6.5 13 11.3 9 2.0 1 - - 6.0 3 

ภาคใต้ 6.0 12 5.0 4 10.0 5 - - 6.0 3 

ภาคตะวันออก 5.5 11 2.5 2 10.0 5 - - 8.0 4 

เอเชีย 1.5 3 - - - - 15.0 3 - - 

ยุโรป 7.5 15 - - - - 75.0 15 - - 

ออสเตรเลีย 0.5 1 - - - - 5.0 1 - - 

อเมริกา 0.5 1 - - - - 5.0 1 - - 

  ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 
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ตารางที่ 37 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามกลุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่ม 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

บุคคลท่ัวไป 
กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มคนใน
กรุงเทพฯ 

กลุ่มคน
ต่างจังหวัด 

กลุ่มชาว
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

จ้านวน  
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน  
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ที่อยู่อาศัย
ปัจจุบัน 

  

กรุงเทพมหานคร 54.0 108 100 80 - - 5 1 54.0 27 

ภาคกลาง 25.5 51 - - 74.0 37 - - 28.0 14 

ภาคเหนือ 7.0 14 - - 14.0 7 - - 14.0 7 

ภาคอีสาน - - - - - - - - - - 

ภาคใต้ 1.0 2 - - 4.0 2 - - - - 

ภาคตะวันออก 3.0 6 - - 8.0 4 - - 4.0 2 

เอเชีย 0.5 1 - - - - 5 1 - - 

ยุโรป 8.0 16 - - - - 80 16 - - 

ออสเตรเลีย 0.5 1 - - - - 5 1 - - 

อเมริกา 0.5 1 - - - - 5 1 - - 

ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 

ลักษณะที่
อยู่อาศัย 

บ้านเดี่ยวทีอ่ยู่ติด
ริมแม่น้้า 7.5 15 6.3 5 12.0 6 

 
- 8.0 4 

บ้านเดี่ยวที่ไมอ่ยู่
ติดริมแม่น้้า 34.5 69 26.3 21 48.0 24 50.0 10 28.0 14 

อาคารตกึแถวที่ไม่
อยู่ติดริมแมน่้้า 3.5 7 5.0 4 4.0 2 

 
- 2.0 1 

อาคารตกึแถวที่ไม่
อยู่ติดริมแมน่้้า 19.0 38 21.3 17 18.0 9 25.0 5 14.0 7 

หอพัก/ 
อพารท์เมนท/์

คอนโดมิเนียม/ 
ที่อยู่ติดริมแม่น้้า 

6.5 13 11.3 9 - - - - 8.0 4 

หอพัก/ 
อพารท์เมนท/์

คอนโดมิเนียม/ 
ที่ไม่อยู่ติดรมิ

แม่น้้า 

29.0 58 30.0 24 18.0 9 25.0 5 40.0 20 

ผลรวม 100 200 100 80 100 50 100 20 100 50 

วัตถุประสงค์
ที่มาเยือน

ประเทศไทย 

ท่องเที่ยว 8.5 17 - - - - 85.0 17 - - 

ท้างาน 1.0 2 - - - - 10.0 2 - - 

อื่นๆ 0.5 1 - - - - 5.0 1 - - 

ผลรวม 10 20 - - - - 100 20 - - 
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ตารางที่ 38 แสดงการประเมินความชอบภาพในปัจจุบันของที่ท้าการราชการโดยกลุ่มสาธารณชน 

 
อัน 
ดับ 

การประเมินความชอบภาพในปจัจุบัน 
ของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) 

น้อย 
 
 

(2) 

ค่อน 
ข้าง
น้อย 
(3) 

ค่อน 
ข้าง
มาก 
(4) 

มาก 
 
 

(5) 

มาก
ที่สุด 

 
(6) 

รวม 
 

ค่าเฉลี่ย 

x  

SD. 
 

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ร้อยละ(%) - 0.7 3.3 34.0 52.7 9.3 100 

4.67 0.720 
จ้านวน (คน) - 1 5 51 79 14 150 

2 ราชนาวิกสภา 
ร้อยละ(%) 1.3 2.7 5.3 43.3 36.7 10.7 100 

4.43 0.833 
จ้านวน (คน) 2 4 8 65 55 16 150 

3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร้อยละ(%) 1.3 3.3 14.7 35.3 34.0 11.3 100 

4.31 1.653 
จ้านวน (คน) 2 5 22 53 51 17 150 

4 โรงพยาบาลศิริราช 
ร้อยละ(%) - 4.0 16.0 34.7 36.7 8.7 100 

4.30 1.050 
จ้านวน (คน) - 6 24 52 55 13 150 

5 โรงเรียนราชินี 
ร้อยละ(%) 2.7 2.0 17.3 40.7 30.0 7.3 100 

4.15 1.035 
จ้านวน (คน) 4 3 26 61 45 11 150 

6 องค์การอาหารและเกษตรฯ 
ร้อยละ(%) 0.7 6.0 46.7 35.3 10.0 1.3 100 

3.52 0.944 
จ้านวน (คน) 1 9 22  53  15  2 150 

หมายเหตุ: SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 39 แสดงการประเมินการยอมรับภาพในปัจจุบันของที่ท้าการราชการโดยกลุ่มสาธารณชน 

 
อัน 
ดับ 

การประเมินการยอมรับภาพในปัจจุบนั 
ของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) 

น้อย 
 
 

(2) 

ค่อน 
ข้าง
น้อย 
(3) 

ค่อน 
ข้าง
มาก 
(4) 

มาก 
 
 

(5) 

มาก
ที่สุด 

 
(6) 

รวม 
 

ค่าเฉลี่ย 

x  

SD. 
 

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ร้อยละ(%) - 0.7 2.7 32.0 57.3 7.3 100 

4.67 0.679 
จ้านวน (คน) - 1 4 48 86 11 150 

2 ราชนาวิกสภา 
ร้อยละ(%) 0.7 2.0 3.3 27.3 56.7 10.0 100 

4.58 0.777 
จ้านวน (คน) 1 3 5 41 85 15 150 

3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร้อยละ(%) 1.3 4.0 6.0 40.7 39.3 8.7 100 

4.42 0.884 
จ้านวน (คน) 2 6 9 61 59 13 150 

4 โรงพยาบาลศิริราช 
ร้อยละ(%) - 4.0 9.3 32.7 48.7 5.3 100 

4.39 0.968 
จ้านวน (คน) - 6 14 49 73 8 150 

5 โรงเรียนราชินี 
ร้อยละ(%) 1.3 2.0 10.0 36.0 44.0 6.7 100 

4.39 0.926 
จ้านวน (คน) 2 3 15 54 66 10 150 

6 องค์การอาหารและเกษตรฯ 
ร้อยละ(%) 0.7 1.3 22.0 51.3 24.0 0.7 100 

3.99 0.831 
จ้านวน (คน) 1 2 33 77 36 1 150 

หมายเหตุ: SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 40 แสดงการประเมินความชอบภาพในปัจจุบันของที่ท้าการราชการโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
อัน 
ดับ 

การประเมินความชอบภาพในปจัจุบัน 
ของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) 

น้อย 
 
 

(2) 

ค่อน 
ข้าง
น้อย 
(3) 

ค่อน 
ข้าง
มาก 
(4) 

มาก 
 
 

(5) 

มาก
ที่สุด 

 
(6) 

รวม 
 

ค่าเฉลี่ย 

x  

SD. 
 

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ร้อยละ(%) - - 22.0 36.0 36.0 6.0 100 

4.42 0.827 
จ้านวน (คน) - - 11 18 18 3 50 

2 ราชนาวิกสภา 
ร้อยละ(%) - 2.0 16.0 30.0 42.0 10.0 100 

4.26 0.931 
จ้านวน (คน) - 1 8 15 21 5 50 

3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร้อยละ(%) - 6.0 14.0 34.0 40.0 6.0 100 

4.26 0.790 
จ้านวน (คน) - 3 7 17 20 3 50 

4 โรงพยาบาลศิริราช 
ร้อยละ(%) - - 18.0 46.0 32.0 4.0 100 

4.22 0.986 
จ้านวน (คน) - - 9 23 16 2 50 

5 โรงเรียนราชินี 
ร้อยละ(%) - 6.0 28.0 36.0 28.0 2.0 100 

4.38 1.004 
จ้านวน (คน) - 3 14 18 14 1 50 

6 องค์การอาหารและเกษตรฯ 
ร้อยละ(%) - 10.0 48.0 26.0 14.0 2.0 100 

3.50 0.950 
จ้านวน (คน)  - 5 24 13 7 1 50 

หมายเหตุ: SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 41 แสดงการประเมินการยอมรับภาพในปัจจุบันของที่ท้าการราชการโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
อัน 
ดับ 

การประเมินการยอมรับภาพในปัจจุบนั 
ของพ้ืนที่ตัวแทนศึกษา 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) 

น้อย 
 
 

(2) 

ค่อน 
ข้าง
น้อย 
(3) 

ค่อน 
ข้าง
มาก 
(4) 

มาก 
 
 

(5) 

มาก
ที่สุด 

 
(6) 

รวม 
 

ค่าเฉลี่ย 

x  

SD. 
 

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ร้อยละ(%) - - 14.0 44.0 40.0 2.0 100 

4.62 0.735 
จ้านวน (คน) - - 7 22 20 1 50 

2 ราชนาวิกสภา 
ร้อยละ(%) - 6.0 8.0 22.0 46.0 18.0 100 

4.38 0.839 
จ้านวน (คน) - 3 4 11 23 9 50 

3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร้อยละ(%) - 4.0 6.0 48.0 32.0 10.0 100 

4.36 0.776 
จ้านวน (คน) - 2 3 24 16 5 50 

4 โรงพยาบาลศิริราช 
ร้อยละ(%) - - 14.0 40.0 42.0 4.0 100 

4.30 0.901 
จ้านวน (คน) - - 7 20 21 2 50 

5 โรงเรียนราชินี 
ร้อยละ(%) - 6.0 28.0 36.0 30.0 - 100 

3.90 0.909 
จ้านวน (คน) - 3 14 18 15 - 50 

6 องค์การอาหารและเกษตรฯ 
ร้อยละ(%) 2.0 4.0 30.0 50.0 14.0 - 100 

3.70 1.067 
จ้านวน (คน) 1 2 15 25 7 - 50 

หมายเหตุ: SD. หมายถึง Standard deviation หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 42 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติ 
  ทางบวก (กลุ่มสาธารณชน) 

 
พื้นที่ตัวแทนศึกษา 

ทัศนคติ 

องค์ประกอบทาง
กายภาพ 

ชอบอาคารอนุรักษ์ 
การใช้งานของ

พื้นที่ 
รวมจ้านวนผู้
แสดงความ
คิดเห็น (คน) 

(N=150) ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(วังบางขุนพรหม) 

ความชอบ 63.1% 82 30.0% 39 - - 121 

การยอมรับ 72.0% 85 13.6% 16 - - 101 

องค์การอาหารและเกษตรฯ 
(วังมะลิวัลย์) 

ความชอบ 26.3% 30 13.2% 15 - - 45 

การยอมรับ 48.2% 54 15.2% 17 - - 71 

โรงพยาบาลศิริราช 
ความชอบ 59.0% 69 17.9% 21 - - 90 

การยอมรับ 61.9% 73 16.1% 19 10.2% 12 92 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ความชอบ 57.3% 67 23.9% 28 - - 95 

การยอมรับ 73.2% 82 13.4% 15 - - 97 

โรงเรียนราชิน ี 
(อาคารสุนันทาลยั) 

ความชอบ 37.4% 46 42.3% 52 - - 98 

การยอมรับ 49.1% 56 32.5% 37 0.9 1 93 

ราชนาวิกสภา 
ความชอบ 63.2% 74 31.6% 37 - - 111 

การยอมรับ 66.1% 76 27.8% 32 - - 108 
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ตารางที่ 43 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติ 
  ทางลบ (กลุ่มสาธารณชน) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พื้นที่ตัวแทน
ศึกษา 

ทัศนคติ 

พื้นที่สีเขียวน้อย
ท้าให้ทัศนียภาพ

ไม่สวยงาม 

พื้นที่/อาคารทรุด
โทรม 

อาคารสูงรบกวน
สายตา/บดบัง/

แออัดไม่สวยงาม 

ไม่ชอบแนวรั้ว/
ก้าแพงคอนกรีต 

รวม
จ้านวนผู้
แสดง
ความ
คิดเห็น 
(คน)  

(N=150) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ความชอบ 2.3% 3 - - 4.6% 6 - - 9 

การยอมรับ 2.5% 3 - - 10.2% 12 1.7% 2 17 

องค์การอาหาร
และเกษตรฯ 

ความชอบ 7.0% 8 22.8% 26 21.9% 25 8.8% 10 69 

การยอมรับ 5.4% 6 9.8% 11 13.4% 15 8.0% 9 41 

โรงพยาบาล 
ศิริราช 

ความชอบ 0.9% 1 - - 20.5% 24 1.7% 2 27 

การยอมรับ 0.8% 1 - - 9.3% 11 1.7% 2 14 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

ความชอบ 0.9% 1 - - 12.0% 14 6.0% 7 22 

การยอมรับ 0.9% 1 0.9% 1 8.9% 10 2.7% 3 15 

โรงเรียนราชิน ี
ความชอบ 4.9% 6 0.8% 1 6.5% 8 8.1% 10 25 

การยอมรับ 0.9% 6 0.9% 1 8.9% 5 2.7% 8 20 

ราชนาวิกสภา 
ความชอบ 4.3% 5 - - 0.9% 1 - - 6 

การยอมรับ 5.2% 6 0.9% 1 - - - - 7 



223 

 

ตารางที่ 44 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติ 
  ทางบวก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) 

พื้นที่ตัวแทนศึกษา ทัศนคติ 

องค์ประกอบทาง
กายภาพ 

ชอบอาคารอนุรักษ์ 
การใช้งานของ

พื้นที่ 
รวมจ้านวนผู้
แสดงความ
คิดเห็น (คน) 

(N=150) ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(วังบางขุนพรหม) 

ความชอบ 51.0% 25 26.5% 13 - - 38 

การยอมรับ 60.9% 28 15.2% 7 - - 35 

องค์การอาหารและ 
เกษตรฯ (วังมะลิวัลย์) 

ความชอบ 12.8% 6 17.0% 8 - - 14 

การยอมรับ 34.8% 16 10.9% 5 2.2% 1 21 

โรงพยาบาลศิริราช 
ความชอบ 46.8% 22 23.4% 11 - - 33 

การยอมรับ 53.5% 23 23.3% 10 9.3% 4 33 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ความชอบ 51.1% 23 31.1% 14 - - 37 

การยอมรับ 60.0% 27 22.2% 10 4.4% 2 37 

โรงเรียนราชิน ี 
(อาคารสุนันทาลยั) 

ความชอบ 17.0% 8 42.6% 20 - - 28 

การยอมรับ 17.0% 8 38.3% 18 2.1% 1 26 

ราชนาวิกสภา 
ความชอบ 25.0% 11 59.1% 26 - - 37 

การยอมรับ 39.5% 17 46.5% 20 - - 37 
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ตารางที่ 45 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติ 
  ทางลบ (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ตัวแทน
ศึกษา 

ทัศนคติ 

พื้นที่สีเขียวน้อย
ท้าให้ทัศนียภาพ

ไม่สวยงาม 

พื้นที่/อาคารทรุด
โทรม 

อาคารสูงรบกวน
สายตา/บดบัง/

แออัดไม่สวยงาม 

ไม่ชอบแนวรั้ว/
ก้าแพงคอนกรีต 

รวม
จ้านวนผู้
แสดง
ความ
คิดเห็น 
(คน)  

(N=150) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ความชอบ 6.1% 3 - - 14.3% 7 2.0% 1 11 

การยอมรับ -  - - 19.6% 9 4.3% 2 11 

องค์การอาหาร
และเกษตรฯ 

ความชอบ 6.4% 3 21.3% 10 8.5% 4 34.0% 16 33 

การยอมรับ 13.0% 6 8.7% 4 6.5% 3 23.9% 11 24 

โรงพยาบาล 
ศิริราช 

ความชอบ -  - - 21.3% 10 8.5% 4 14 

การยอมรับ 2.3% 1 - - 7.0% 3 4.7% 2 6 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

ความชอบ - - 2.2% 1 8.9% 4 6.7% 3 8 

การยอมรับ - - - - 6.7% 3 6.7% 3 6 

โรงเรียนราชิน ี
ความชอบ 14.9% 7 2.1% 1 19.1% 9 4.3% 2 19 

การยอมรับ 12.8% 6 - - 14.9% 7 14.9% 7 20 

ราชนาวิกสภา 
ความชอบ 15.9% 7 - - - - - - 7 

การยอมรับ 14.0% 6 - - - - - - 6 
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ตารางที่ 46 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินให้ระดับความ 
  เหมาะสมของราชนาวิกสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนความเหมาะสมของ 
ราชนาวิกสภา 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 2.0% 5.0% 8.50% 8.0% 6.50% 

จ้านวน (คน) 4 10 17 16 13 

เหมาะสม 
ร้อยละ 17.50% 21.50% 28.0% 21.0% 16.0% 

จ้านวน (คน) 35 43 56 42 32 

ค่อนข้างเหมาะสม 
ร้อยละ 25.0% 30.0% 26.50% 19.0% 10.50% 

จ้านวน (คน) 50 60 53 38 21 

ไม่ค่อยเหมาะสม 
ร้อยละ 32.50% 27.50% 21.50% 30.0% 31.0% 

จ้านวน (คน) 65 55 43 60 62 

ไม่เหมาะสม 
ร้อยละ 14.0% 8.50% 8.0% 13.0% 16.0% 

จ้านวน (คน) 28 17 16 26 32 

ไม่เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 9.0% 7.50% 7.5% 9.0% 20.0% 

จ้านวน (คน) 18 15 15 18 40 
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ตารางที่ 47 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อราชนาวิกสภา 

การแสดงความคิดเห็นของ 
ราชนาวิกสภา 

โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งบ
วก

 

ชอบลักษณะการใช้งานและการแบ่ง
ระดับพื้น / ความสวยงามของโครงการ 

ร้อยละ 10.50% 13.50% 16.50% 13.0% 6.0% 
จ้านวน 
(คน) 

21 27 33 26 12 

ชอบการใช้วัสดุพื้น 
ร้อยละ 1.0% 5.50% 0.50% - - 
จ้านวน 
(คน) 

2 11 1 - - 

ชอบพืน้ที่สีเขียวบริเวณทางเดินของ
โครงการ 

ร้อยละ 1.0% 3.0% 6.0% 3.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

2 6 12 7 - 

ลักษณะของโครงการมีความเหมาะสม
และกลมกลืนกับสถานท่ี 

ร้อยละ 9.50% 14.50% 18.50% 11.50% 8.50% 
จ้านวน 
(คน) 

19 29 37 23 17 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งล
บ 

ไมช่อบโครงการเพราะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม และท้าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม 

ร้อยละ 2.0% 2.0% 2.50% 3.0% 3.0% 

จ้านวน 
(คน) 

4 4 5 6 6 

เรื่องความไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ 0.5% 0.5% 1.0% 20.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

1 1 2 41 - 

ลักษณะของโครงการไม่เชื่อมโยงกับ
แม่น้้า / ก้าแพงคอนกรีตบดบังมุมมอง 

ร้อยละ 26.0% 10.0% 4.50% 0.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

52 20 9 1 - 

การออกแบบโครงการไม่มีความ
กลมกลืนกับพ้ืนที่เดิม 

ร้อยละ 10.50% 10.0% 10.50% 8.0% 4.0% 
จ้านวน 
(คน) 

21 20 21 16 8 

โครงการสูงไปท้าให้บดบังทัศนียภาพ 
ร้อยละ - 1.50% 1.50% 3.50% 12.0% 
จ้านวน 
(คน) 

- 3 3 7 24 

โครงการกว้างไปเอื้อให้เกิดการใช้งานท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น ร้านค้าแผงลอย, ทาง
จักรยานยนต์ และท้าให้แม่น้้าแคบลง 

ร้อยละ 0.5% 0.50% 7.0% 7.0% 35.50% 

จ้านวน 
(คน) 

1 1 14 14 71 

โครงการไม่มีการออกแบบเพื่อคนพิการ, 
คนชรา, เด็ก (Universal Design) 

ร้อยละ - - 1.0% - - 
จ้านวน 
(คน) 

- - 2 - - 
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ตารางที่ 48 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินให้ระดับความ 
  เหมาะสมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนของ 
องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 3.0% 1.50% 13.0% 7.0% 6.0% 

จ้านวน (คน) 6 3 26 14 12 

เหมาะสม 
ร้อยละ 14.50% 18.0% 25.0% 19.50% 9.50% 

จ้านวน (คน) 29 36 50 39 19 

ค่อนข้างเหมาะสม 
ร้อยละ 33.50% 38.50% 27.0% 25.50% 14.50% 

จ้านวน (คน) 67 77 54 51 29 

ไม่ค่อยเหมาะสม 
ร้อยละ 34.50% 32.50% 24.50% 29.0% 36.0% 

จ้านวน (คน) 69 65 49 58 72 

ไม่เหมาะสม 
ร้อยละ 8.50% 5.50% 6.50% 8.50% 14.0% 

จ้านวน (คน) 17 11 13 17 28 

ไม่เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 6.0% 4.0% 4.0% 10.50% 20.0% 

จ้านวน (คน) 12 8 8 21 40 
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ตารางที่ 49 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์การอาหารและเกษตรฯ 

การแสดงความคิดเห็นของ 
องค์การอาหารและเกษตรฯ 

โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งบ
วก

 

ชอบลักษณะการใช้งานและการแบ่ง
ระดับพื้น / ความสวยงามของโครงการ 

ร้อยละ 13.50% 18.50% 20.0% 19.0% 7.0% 
จ้านวน 
(คน) 

27 37 40 38 14 

ชอบการใช้วัสดุพื้น 
ร้อยละ 3.0% 2.50% 1.0% - - 
จ้านวน 
(คน) 

6 5 2 - - 

ชอบพืน้ที่สีเขียวบริเวณทางเดินของ
โครงการ 

ร้อยละ 1.0% 1.50% 4.50% 1.0% - 
จ้านวน 
(คน) 

2 3 9 2 - 

ลักษณะของโครงการมีความเหมาะสม
และกลมกลืนกับสถานท่ี 

ร้อยละ 9.0% 13.50% 21.50% 14.50% 7.50% 
จ้านวน 
(คน) 

18 27 43 29 15 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งล
บ 

ไมช่อบโครงการเพราะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม และท้าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม 

ร้อยละ 2.0% 2.0% 2.50% 2.50% 2.50% 

จ้านวน 
(คน) 

4 4 5 5 5 

เรื่องความไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ 0.5% - - 23.0% - 
จ้านวน 
(คน) 

1 - - 46 - 

ลักษณะของโครงการไม่เชื่อมโยงกับ
แม่น้้า / ก้าแพงคอนกรีตบดบังมุมมอง 

ร้อยละ 22.50% 9.50% 3.0% 1.50% 1.0% 
จ้านวน 
(คน) 

45 19 6 3 2 

การออกแบบโครงการไม่มีความ
กลมกลืนกับพ้ืนที่เดิม 

ร้อยละ 11.50% 9.0% 7.0% 3.50% 3.50% 
จ้านวน 
(คน) 

23 18 14 7 7 

โครงการสูงไปท้าให้บดบังทัศนียภาพ 
ร้อยละ - 2.50% 3.50% 2.0% 11.0% 
จ้านวน 
(คน) 

- 5 7 4 22 

โครงการกว้างไปเอื้อให้เกิดการใช้งานท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น ร้านค้าแผงลอย, ทาง
จักรยานยนต์ และท้าให้แม่น้้าแคบลง 

ร้อยละ 1.0% 2.50% 9.50% 8.0% 44.0% 

จ้านวน 
(คน) 

2 5 19 16 88 

โครงการไม่มีการออกแบบเพื่อคนพิการ, 
คนชรา, เด็ก (Universal Design) 

ร้อยละ - - 1.0% - - 
จ้านวน 
(คน) 

- - 2 - - 
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ตารางที่ 50 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินให้ระดับความ 
  เหมาะสมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 1.50% 4.0% 11.0% 12.0% 6.50% 

จ้านวน (คน) 3 8 22 24 13 

เหมาะสม 
ร้อยละ 19.0% 17.50% 29.0% 17.0% 14.50% 

จ้านวน (คน) 38 35 58 34 29 

ค่อนข้างเหมาะสม 
ร้อยละ 28.50% 35.50% 30.0% 23.50% 15.50% 

จ้านวน (คน) 57 71 60 47 31 

ไม่ค่อยเหมาะสม 
ร้อยละ 32.50% 29.0% 14.0% 28.0% 29.0% 

จ้านวน (คน) 65 58 28 56 58 

ไม่เหมาะสม 
ร้อยละ 11.50% 6.50% 9.50% 11.0% 15.50% 

จ้านวน (คน) 23 13 19 22 31 

ไม่เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 7.0% 7.50% 6.50% 8.50% 19.0% 

จ้านวน (คน) 14 15 13 17 38 
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ตารางที่ 51 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การแสดงความคิดเห็นของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งบ
วก

 

ชอบลักษณะการใช้งานและการแบ่ง
ระดับพื้น / ความสวยงามของโครงการ 

ร้อยละ 11.50% 14.50% 18.0% 14.50% 6.50% 
จ้านวน 
(คน) 

23 29 36 29 13 

ชอบการใช้วัสดุพื้น 
ร้อยละ 1.0% 5.0% 1.0% 0.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

2 10 2 1 - 

ชอบพืน้ที่สีเขียวบริเวณทางเดินของ
โครงการ 

ร้อยละ - 1.50% 5.50% 3.0% - 
จ้านวน 
(คน) 

- 3 11 6 - 

ลักษณะของโครงการมีความเหมาะสม
และกลมกลืนกับสถานท่ี 

ร้อยละ 10.0% 11.50% 19.0% 14.0% 7.0% 
จ้านวน 
(คน) 

20 23 38 28 14 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งล
บ 

ไมช่อบโครงการเพราะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม และท้าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม 

ร้อยละ 2.50% 2.50% 3.0% 2.50% 2.50% 

จ้านวน 
(คน) 

5 5 6 5 5 

เรื่องความไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ - 0.50% 0.5% 23.0% 1.50% 
จ้านวน 
(คน) 

- 1 1 46 3 

ลักษณะของโครงการไม่เชื่อมโยงกับ
แม่น้้า / ก้าแพงคอนกรีตบดบังมุมมอง 

ร้อยละ 26.50% 10.5% 3.50% 0.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

53 21 7 1 - 

การออกแบบโครงการไม่มีความ
กลมกลืนกับพ้ืนที่เดิม 

ร้อยละ 10.0% 7.50% 6.50% 4.0% 3.50% 
จ้านวน 
(คน) 

20 15 13 8 7 

โครงการสูงไปท้าให้บดบังทัศนียภาพ 
ร้อยละ - 2.50% 2.50% 4.50% 12.0% 
จ้านวน 
(คน) 

- 5 5 9 24 

โครงการกว้างไปเอื้อให้เกิดการใช้งานท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น ร้านค้าแผงลอย, ทาง
จักรยานยนต์ และท้าให้แม่น้้าแคบลง 

ร้อยละ 1.0% 3.50% 8.0% 6.50% 37.50% 

จ้านวน 
(คน) 

2 7 16 13 75 

โครงการไม่มีการออกแบบเพื่อคนพิการ, 
คนชรา, เด็ก (Universal Design) 

ร้อยละ - - 1.0% - - 
จ้านวน 
(คน) 

- - 2 - - 
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ตารางที่ 52 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินให้ระดับความ 
  เหมาะสมของโรงเรียนราชินี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนของ 
โรงเรียนราชินี 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 4.50% 4.0% 11.0% 6.0% 3.50% 

จ้านวน (คน) 9 8 22 12 7 

เหมาะสม 
ร้อยละ 18.50% 24.0% 27.0% 17.50% 15.0% 

จ้านวน (คน) 37 4 54 35 30 

ค่อนข้างเหมาะสม 
ร้อยละ 31.50% 30.50% 29.0% 18.0% 16.0% 

จ้านวน (คน) 63 61 58 36 32 

ไม่ค่อยเหมาะสม 
ร้อยละ 24.50% 24.50% 17.0% 29.0% 27.0% 

จ้านวน (คน) 49 49 34 58 54 

ไม่เหมาะสม 
ร้อยละ 14.0% 11.50% 9.50% 17.50% 17.0% 

จ้านวน (คน) 28 23 19 35 34 

ไม่เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 7.0% 5.50% 6.5% 12.0% 21.50% 

จ้านวน (คน) 14 11 13 24 43 
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ตารางที่ 53 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโรงเรียนราชินี 

การแสดงความคิดเห็นของ 
โรงเรียนราชินี 

โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งบ
วก

 

ชอบลักษณะการใช้งานและการแบ่ง
ระดับพื้น / ความสวยงามของโครงการ 

ร้อยละ 10.50% 16.0% 16.0% 12.50% 8.0% 
จ้านวน 
(คน) 

21 32 32 25 16 

ชอบการใช้วัสดุพื้น 
ร้อยละ 0.50% 6.0% 1.0% - - 
จ้านวน 
(คน) 

1 12 2 - - 

ชอบพืน้ที่สีเขียวบริเวณทางเดินของ
โครงการ 

ร้อยละ - 0.50% 6.50% 1.0% 0.50% 
จ้านวน 
(คน) 

- 1 13 2 1 

ลักษณะของโครงการมีความเหมาะสม
และกลมกลืนกับสถานท่ี 

ร้อยละ 13.0% 14.0% 21.50% 12.0% 11.50% 
จ้านวน 
(คน) 

26 28 43 24 23 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งล
บ 

ไมช่อบโครงการเพราะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม และท้าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม 

ร้อยละ 2.0% 2.0% 3.0% 2.0% 2.0% 

จ้านวน 
(คน) 

4 4 6 4 4 

เรื่องความไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ - 1.0% - 23.0% 1.0% 
จ้านวน 
(คน) 

- 2 - 46 2 

ลักษณะของโครงการไม่เชื่อมโยงกับ
แม่น้้า / ก้าแพงคอนกรีตบดบังมุมมอง 

ร้อยละ 23.50% 9.0% 2.0% 1.50% 0.50% 
จ้านวน 
(คน) 

47 18 4 3 1 

การออกแบบโครงการไม่มีความ
กลมกลืนกับพ้ืนที่เดิม 

ร้อยละ 11.0% 9.0% 7.0% 4.50% 2.0% 
จ้านวน 
(คน) 

22 18 14 9 4 

โครงการสูงไปท้าให้บดบังทัศนียภาพ 
ร้อยละ 0.50% 2.0% 4.50% 3.0% 10.0% 
จ้านวน 
(คน) 

1 4 9 6 20 

โครงการกว้างไปเอื้อให้เกิดการใช้งานท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น ร้านค้าแผงลอย, ทาง
จักรยานยนต์ และท้าให้แม่น้้าแคบลง 

ร้อยละ 0.50% 1.50% 7.0% 11.50% 39.0% 

จ้านวน 
(คน) 

1 3 14 23 78 

โครงการไม่มีการออกแบบเพื่อคนพิการ, 
คนชรา, เด็ก (Universal Design) 

ร้อยละ - - 1.50% - - 
จ้านวน 
(คน) 

- - 3 - - 
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ตารางที่ 54 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินให้ระดับความ 
  เหมาะสมของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 4.50% 5.50% 18.0% 11.50% 6.50% 

จ้านวน (คน) 9 11 36 23 13 

เหมาะสม 
ร้อยละ 18.0% 23.50% 23.50% 12.0% 6.50% 

จ้านวน (คน) 36 47 47 24 13 

ค่อนข้างเหมาะสม 
ร้อยละ 37.0% 21.50% 24.50% 25.0% 15.0% 

จ้านวน (คน) 74 43 49 50 30 

ไม่ค่อยเหมาะสม 
ร้อยละ 28.0% 30.0% 20.50% 26.50% 38.0% 

จ้านวน (คน) 56 60 41 53 76 

ไม่เหมาะสม 
ร้อยละ 7.0% 12.50% 7.0% 13.0% 14.0% 

จ้านวน (คน) 14 25 14 26 28 

ไม่เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 5.50% 7.0% 6.5% 12.0% 6.50% 

จ้านวน (คน) 11 14 13 24 13 
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ตารางที่ 55 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

การแสดงความคิดเห็นของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งบ
วก

 

ชอบลักษณะการใช้งานและการแบ่ง
ระดับพื้น / ความสวยงามของโครงการ 

ร้อยละ 15.50% 8.50% 22.0% 13.50% 5.0% 
จ้านวน 
(คน) 

31 17 44 27 10 

ชอบการใช้วัสดุพื้น 
ร้อยละ 3.0% 6.50% - 1.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

6 13 - 3 - 

ชอบพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเดินของ
โครงการ 

ร้อยละ 1.50% 2.50% 3.0% 1.0% - 
จ้านวน 
(คน) 

3 5 6 2 - 

ลักษณะของโครงการมีความเหมาะสม
และกลมกลืนกับสถานท่ี 

ร้อยละ 12.50% 12.0% 22.0% 16.0% 5.50% 
จ้านวน 
(คน) 

25 24 44 32 11 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งล
บ 

ไมช่อบโครงการเพราะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม และท้าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม 

ร้อยละ 2.50% 4.0% 3.50% 3.0% 3.50% 

จ้านวน 
(คน) 

5 8 7 6 7 

เรื่องความไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ - - - 34.0% - 
จ้านวน 
(คน) 

- - - 68 - 

ลักษณะของโครงการไม่เชื่อมโยงกับ
แม่น้้า / ก้าแพงคอนกรีตบดบังมุมมอง 

ร้อยละ 23.50% 19.0% 5.0% 0.50% 1.50% 
จ้านวน 
(คน) 

47 38 10 1 3 

การออกแบบโครงการไม่มีความ
กลมกลืนกับพ้ืนที่เดิม 

ร้อยละ 6.0% 6.50% 7.0% 1.50% 2.50% 
จ้านวน 
(คน) 

12 13 14 3 5 

โครงการสูงไปท้าให้บดบังทัศนียภาพ 
ร้อยละ - 4.50% 5.0% 3.50% 12.50% 
จ้านวน 
(คน) 

- 9 10 7 5 

โครงการกว้างไปเอื้อให้เกิดการใช้งานท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น ร้านค้าแผงลอย, ทาง
จักรยานยนต์ และท้าให้แม่น้้าแคบลง 

ร้อยละ 1.50% 0.5% 8.0% 5.50% 45.0% 

จ้านวน 
(คน) 

3 1 16 11 90 

โครงการไม่มีการออกแบบเพื่อคนพิการ, 
คนชรา, เด็ก (Universal Design) 

ร้อยละ 1.0% - 1.50% - - 
จ้านวน 
(คน) 

2 - 3 - - 
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ตารางที่ 56 แสดงอัตราร้อยละและจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินให้ระดับความ 
  เหมาะสมของโรงพยาบาลศิริราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนของ 
โรงพยาบาลศิริราช 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 2.50% 3.0% 13.50% 8.50% 4.50% 

จ้านวน (คน) 5 6 27 17 9 

เหมาะสม 
ร้อยละ 20.50% 21.50% 29.50% 15.50% 13.50% 

จ้านวน (คน) 41 43 59 31 27 

ค่อนข้างเหมาะสม 
ร้อยละ 25.0% 28.0% 27.50% 22.50% 17.0% 

จ้านวน (คน) 50 56 55 45 34 

ไม่ค่อยเหมาะสม 
ร้อยละ 30.0% 34.0% 18.0% 33.0% 31.0% 

จ้านวน (คน) 60 68 36 66 62 

ไม่เหมาะสม 
ร้อยละ 16.50% 9.0% 6.50% 10.50% 12.50% 

จ้านวน (คน) 33 18 13 21 25 

ไม่เหมาะสมอย่างมาก 
ร้อยละ 5.50% 4.50% 5.0% 10.0% 21.50% 

จ้านวน (คน) 11 9 10 20 43 
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ตารางที่ 57 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราช 

การแสดงความคิดเห็นของ 
ราชนาวิกสภา 

โครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งบ
วก

 

ชอบลักษณะการใช้งานและการแบ่ง
ระดับพื้น / ความสวยงามของโครงการ 

ร้อยละ 10.0% 14.0% 18.50% 9.0% 4.0% 
จ้านวน 
(คน) 

20 28 37 18 8 

ชอบการใช้วัสดุพื้น 
ร้อยละ 0.50% 7.0% 0.50% 0.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

1 14 1 1 - 

ชอบพืน้ที่สีเขียวบริเวณทางเดินของ
โครงการ 

ร้อยละ 0.50% 1.50% 5.50% 0.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

1 3 11 1 - 

ลักษณะของโครงการมีความเหมาะสม
และกลมกลืนกับสถานท่ี 

ร้อยละ 10.0% 10.0% 21.50% 14.50% 8.0% 
จ้านวน 
(คน) 

20 20 43 29 16 

คว
าม

คิด
เห

็นที่
เป

็นท
ัศน

คต
ิทา

งล
บ 

ไมช่อบโครงการเพราะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม และท้าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม 

ร้อยละ 2.50% 2.50% 2.50% 3.0% 4.0% 

จ้านวน 
(คน) 

5 5 5 6 8 

เรื่องความไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ - 0.50% - 25.0% - 
จ้านวน 
(คน) 

- 1 - 50 - 

ลักษณะของโครงการไม่เชื่อมโยงกับ
แม่น้้า / ก้าแพงคอนกรีตบดบังมุมมอง 

ร้อยละ 22.50% 9.50% 2.50% 2.50% - 
จ้านวน 
(คน) 

45 19 5 5 - 

การออกแบบโครงการไม่มีความ
กลมกลืนกับพ้ืนที่เดิม 

ร้อยละ 11.50% 10.50% 6.0% 3.50% 4.50% 
จ้านวน 
(คน) 

23 21 12 7 9 

โครงการสูงไปท้าให้บดบังทัศนียภาพ 
ร้อยละ 0.50% 2.50% 4.0% 3.50% 10.50% 
จ้านวน 
(คน) 

1 5 8 7 21 

โครงการกว้างไปเอื้อให้เกิดการใช้งานท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น ร้านค้าแผงลอย, ทาง
จักรยานยนต์ และท้าให้แม่น้้าแคบลง 

ร้อยละ - 1.50% 7.50% 8.0% 40.0% 

จ้านวน 
(คน) 

- 3 15 16 80 

โครงการไม่มีการออกแบบเพื่อคนพิการ, 
คนชรา, เด็ก (Universal Design) 

ร้อยละ 1.0% 1.50% 1.50% 2.0% 1.0% 
จ้านวน 
(คน) 

2 3 3 4 2 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
  เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่ม  
  ตัวอย่าง 4 กลุ่ม 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การอาหารและเกษตรฯ 
  เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่ม  
  ตัวอย่าง 4 กลุ่ม 

 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยเมือ่มโีครงการพ้ืนทีส่่วนขยายริมแม่น้้า
เจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยที่สุด

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5

องค์การอาหารและเกษตรฯ

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนทีอ่งค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติเมื่อมโีครงการพ้ืนที่
ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยที่สุด

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ
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แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่โรงพยาบาลศิริราช 
  เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่ม  
  ตัวอย่าง 4 กลุ่ม 

 

แผนภูมิที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่ม  
  ตัวอย่าง 4 กลุ่ม 

 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5

โรงพยาบาลศิริราช

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนทีโ่รงพยาบาลศิริราช เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายรมิแมน่้้า
เจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยที่สุด

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนทีต่ัวแทนศึกษา เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยที่สุด

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ
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แผนภูมิที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่โรงเรียนราชินี 
  เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่ม  
  ตัวอย่าง 4 กลุ่ม 

 

แผนภูมิที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ราชนาวิกสภา 
  เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายริมแม่น้้าเจ้าพระยา 5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่ม  
  ตัวอย่าง 4 กลุ่ม 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5

โรงเรียนราชินี

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนทีโ่รงเรียนราชนิี เมื่อมีโครงการพ้ืนที่ส่วนขยายรมิแม่น้้าเจ้าพระยา 
5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยท่ีสุด

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5

ราชนาวิกสภา

มากที่สุด

แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนทีร่าชนาวิกสภาเมื่อมีโครงการพ้ืนทีส่่วนขยายริมแมน่้้าเจ้าพระยา 
5 รูปแบบ  จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม

กลุ่มคนไทยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มคนไทยในต่างจังหวัด

กลุ่มชาวต่างประเทศ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาก

ค่อนข้างมาก

ค่อนข้างน้อย

น้อย

น้อยท่ีสุด

ทัศนคติทางบวก
ทัศนคติทางลบ
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