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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ”  อาศัยการ 
ศึกษาขอมูลองคประกอบหลายสวน  ท้ังขอมูลเกี่ยวกับท่ีต้ังพื้นท่ีกรณีศึกษา (วดัดาวดึงส)  ขอบเขต
การใหบริการ   และจํานวนประชากรของชุมชนดาวดึงส   สภาพภายในพื้นท่ี   อาคารส่ิงกอสราง 
ลักษณะการใชพื้นท่ีภายในวัดของผูใชกลุมตางๆ   ศึกษาขอมูลเกี่ยวกบังานพิธีกรรม งานประเพณี 
การจัดกจิกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในวัดในระยะเวลาตางๆ ในรอบป  นอกจากนีต้องศึกษาเกีย่วกับ
พฤติกรรมการใชเวลาวางในยามพักผอนของประชาชนภายในพื้นท่ี    ศึกษาถึงความคิดเห็น   และ
การตอบรับของประชาชนในการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัด ความตองการของประชาชนในองค
ประ กอบทางดานกายภาพ, รูปแบบกิจกรรมใหมท่ีจะเกดิข้ึน และนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห  และ
จัดทําผังบริเวณใหมเพื่อใหตอบรับกับความตองการของผูใชพื้นท่ีทุกกลุม และใหขัดแยงกับการใช
งานเดิมใหนอยท่ีสุด 

จากขอมูลเบ้ืองตนผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนนิการศึกษาออกเปน 6 สวน คือ  
3.1  การศึกษาดานกายภาพวดัดาวดึงส  โดยทําการศึกษาขอมูลทางดานท่ีต้ัง ขอบเขตการ

ใหบริการ จํานวนประชากรของชุมชนวดัดาวดึงส ขนาดพื้นท่ีของวดั  ลักษณะทางกายภาพของวัด 
ท่ีต้ังอาคาร ส่ิงกอสราง ลักษณะพ้ืนท่ีโลง และทางสัญจรของผูใชกลุมตางๆ ภายในวดั รวมท้ังการจดั
งานพิธีกรรม ประเพณใีนชวงเวลาตางๆ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห และสรุปเปนพื้นท่ีพักผอนหยอน
ใจ รายละเอียดประกอบ ดวยขอมูลดังนี ้

       3.1.1 การศึกษาขอมูลเกีย่วกับทําเลที่ต้ัง และสภาพพืน้ท่ีภายในของวัดดาวดึงส 
       3.1.2 การศึกษาขอมูลเกีย่วกับการใชพืน้ท่ีวัดดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆ     
3.2  การศึกษาขอมูลจากประชาชนภายในชุมชนวัดดาวดึงส    ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเกี่ยว ของกับ

การประยกุตพืน้ท่ีโลงภายในวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีหอขอหลักดังนี้ 
       3.2.1 ศึกษาพฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชนในพืน้ท่ีในการพักผอนหยอนใจ 
       3.2.2 ศึกษาขอมูลดานความคิดเหน็ ตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดึงสเปน

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
       3.2.3 ศึกษาขอมูลท่ัวไป ดานสังคม และดานเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3.3 การสังเคราะหประเภทกิจกรรมใหสัมพันธกับลักษณะพ้ืนท่ี โดยนําผลความตองการ

ดานกิจกรรมท่ีไดการออกแบบสอบถามประชาชน มาพจิารณาลักษณะความตองการของแตละ
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กิจกรรม และจัดวางลงบนตาํแหนงพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีวิเคราะหไดจากการศึกษาดาน
กายภาพแลว    

3.4 การออกแบบผังบริเวณ โดยนําขอมูลท่ีสรุปได  จากแบบสอบถามมาพิจารณา  และ
ออกแบบลงบนผังท่ีไดจากการจัดวางประเภทกิจกรรมตางๆ แลว 

3.5 การประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงส  โดยนําผังบริเวณท่ีออกแบบแลว
ไปประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชนวดัดาวดึงส 

3.6 นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาปรับปรุงแกไขเปนผังบริเวณข้ันสุดทาย 
จากลําดับขอมูลเบ้ืองตน ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชศึกษา ข้ันตอนการ

สรางเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนวิธีการสรุปขอมูล 
ดังตอไปนี ้

3.1  การศึกษาดานกายภาพวัดดาวดึงส   
       3.1.1 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับทําเลท่ีตั้ง และสภาพพืน้ท่ีภายในของวัดดาวดึงส 

  กําหนดการศกึษาออกเปน 2 สวน คือ  
  (ก) ศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีมีอยูแลวท้ังจากเทศบาลนครเชียงใหม หรือขอมูลท่ีได

จากวัด เชน แผนท่ีแสดงขอบเขตของชุมชนวัดดาวดึงส หรือแผนท่ีแสดงขอบเขตการใหบริการ
ประชาชนของวัด   แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง   และทิศทางของวัด    ผังบริเวณท่ีแสดงตําแหนงท่ีต้ังอาคาร 
สิ่งกอสราง พื้นท่ีโลง และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งตําแหนงตนไม พืชพันธไมตางๆ ภายในวัด 
เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา 

  (ข) ทําการลงสํารวจพื้นท่ีเพื่อเก็บ และบันทึกขอมูลท่ีนอกเหนือจากเอกสารท่ีมีอยู
แลว โดยการสังเกต และการสัมภาษณ เชน ขอมูลเก่ียวกับการใชงานภายในอาคาร การใชพื้นท่ีโลง
ภายในวัด การแบงเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  และเขตใหบริการชุมชนของวัด ลักษณะการจัดงาน
พิธีกรรมตางๆ นโยบายของวัดท่ีเก่ียวของกับการใชพื้นท่ีโลงในวัด เปนตน เพื่อนํามาพิจารณาเปน
ขอมูลประกอบการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูล  แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ระดับคือ 
   (ก) การวิเคราะหขอมูลในระดับแผนท่ี ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงของวัดท่ี

สัมพันธกับเมือง และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ,  ขอมูลและแผนท่ีขอบเขตการใหบริการของวัด หรือ
ขอบเขตของชุมชนวัดดาวดึงส, ขอมูลเกี่ยวกับประชากรของชุมชนวัดดาวดึงส   

   (ข) การวิเคราะหขอมูลในระดับผังบริเวณ ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการวางผัง
ของวัด, ทางสัญจรหรือถนนท่ีตัดผานในทิศตางๆ ของวัด,  การเขา- ออกวัด,  ตําแหนงการปลูกสราง
ของอาคารส่ิงกอสราง  ประเภทการใชงานของอาคาร  ขอมูลเกี่ยวกับพืน้ท่ีโลงภายในวัดและส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ 
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ภาพท่ี 3.1  ผังบริเวณแสดงตําแหนงอาคาร ส่ิงกอสราง และพ้ืนท่ีโลง ภายในวัดดาวดงึส 

การสรุปขอมูล  ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจะนํามารวบรวม และจัดทําเปนผังบริเวณท่ีสมบูรณ
ของวัดดาวดึงส  เชน ทิศทางของวัด   ผังบริเวณท่ีแสดงตําแหนงท่ีต้ังอาคาร ส่ิงกอ สราง พื้นท่ีโลง 
และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในวัด การแบงเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  และเขตใหบริการ
ชุมชนของวัด  พรอมอธิบายถึงองคประกอบภายในวัดตางๆ  ท่ีเปนประเด็นสําคัญ     

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับการใชพืน้ท่ีวัดดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆ  
  กลุมผูใชวัดดาวดึงสผูศึกษาแยกประเภทไดดังนี้ 

     - พระสงฆ-สามเณร ท่ีจําพรรษาอยูภายในวัดดาวดึงส 
     - ประชาชนของชุมชนวัดดาวดึงส,  ประชาชนท่ีเดินทางมาวัดเพื่อประกอบกิจกรรม

ทางศาสนา, ประชาชนท่ีอาศัยพื้นท่ีวัดเปนท่ีพักผอนในระหวางวัน  รวมทั้งประชาชนที่อาศัยพื้นท่ีวัด
เปนท่ีจอดรถ เปนท่ีขายของ เปนตน  

- นักทองเที่ยว ท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศ 
วันเวลาในการลงพื้นท่ี แบงเปน  
 (ก) การใชพื้นท่ีวัดดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆ ในวันธรรมดาของป   
 (ข) การใชพืน้ท่ีวัดดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆในวันท่ีมีงานพิธีกรรมทางศาสนา, 

งานประ เพณี และการจดักิจกรรมตางๆ   

N 
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เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล  ขอมูลผูใชวัดดาวดึงส  การเก็บขอมูลลักษณะการใชพื้นท่ี 
มี 2 วิธีคือ   3.1.2.1 การสังเกต  และ   3.1.2.2 การสัมภาษณ    มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.2.1 การสังเกต (Observation)  เปนการสังเกตพฤติกรรมของกลุมคนท่ีใชพื้นท่ีใน
วัดดาวดึงส   และรูปแบบของกิจกรรมท่ีทําบนพื้นท่ีตามรูปแบบการวิเคราะห  Daily Rhythms ของ  
Knox &  Pinch (2000) ซึ่งไดใหคําจํากัดความไววา  “สถานท่ีเปนตัวกําหนดกาละ เทศะ  ของการใช
ชีวิตประจําวัน โดยอธิบายวา สถานท่ี (Place) นั้นถูกสรางขึน้โดยกระบวนการทางสังคมโดยการให
ความหมายของคนตางกลุม ท่ีมีวัตถุประสงคตางๆ กัน  (Knox &  Pinch, 2000)   โดยรูปแบบการ
วิเคราะห  Daily  Rhythms  นีจ้ะสามารถรูลักษณะการใชอาคาร การใชพื้นท่ีโลง และเสนทางสัญจรของ
พระ และประชาชนกลุมตางๆ ภายในวัดท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆได  

     วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  นําแผนผังบริเวณของวัดท่ีไดจากการวิเคราะห และสรุป
แลวจากขอ 3.1  การศึกษาพื้นท่ีกรณีศึกษา (วัดดาวดึงส)  นํามาบันทึกขอมูลแสดงการใชพื้นท่ีของพระ 
และประชาชน ท้ังในอาคาร และนอกอาคารในสวนตางๆ ของวัด ท้ังในชวงเวลาปรกติของป    และท่ี
เกิดขึ้นในบางชวงเวลา เชน ท่ีจัดงานในชวงประเพณี และเทศกาลตางๆ เปนตน โดยเขียนทับพื้นท่ี
สัญจร และพื้นท่ีทํากิจกรรมลงไปบนผังบริเวณ (อัษฎางค โปราณานนท, 2542) 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดแบงเวลาออกเปน 4 ชวง คือ  
ชวงท่ี 1 ชวงเชา 5.00 น. – 8.30 น. เปนชวงเวลาท่ีพระสงฆ-สามเณรทําวัตรเชา ออก

บิณฑบาต รับถวายทานขาวเชาจากประชาชน จนถึงจบเวลาฉันทเชา ซ่ึงเปนชวงเวลาที่พระสงฆ-
สามเณร ประกอบกิจวัตรทางศาสนา  

ชวงท่ี 2 ชวงสาย 8.31 น.– 12.00 น. เปนชวงเวลาทํากิจกรรมของพระสงฆ-สามเณร 
จนถึงจบเวลาฉันทเพล เปนชวงเวลาท่ีสามารถสังเกตพื้นท่ีท่ีใชทํากจิกรรม และลักษณะของกิจกรรม
ของพระสงฆ-สามเณรได 

ชวงท่ี 3 ชวงบาย 12.01 – 18.00 น. เปนชวงเวลาท่ีพระสงฆ-สามเณรทํากิจกรรม
ตอเนื่องไปจนถึงชวงกอนทําวัตรเยน็ ซ่ึงเปนชุดเวลาท่ีมีลักษณะเดียวกนัตลอดชวงเวลา 

ชวงท่ี 4 ชวงเยน็ 18.01 น. – 22.00 น. เปนชวงเวลาทําวัตรเย็นไปจนถึงกอนจําวัด ซ่ึง
เปนชวงเวลาการทํากิจกรรมทางศาสนาของพระสงฆ-สามเณร 
         โดยการสังเกต เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) คือผู
สังเกตไมไดเขาไปรวมกิจกรรมในเหตุการณท่ีศึกษา แตคอยเฝาดูอยูหางๆ  (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544)    

ขอมูลจะบันทึกลงในผังบริเวณแสดงตําแหนงอาคาร และพ้ืนท่ีโลงภายในวัดท่ีจัดทําข้ึน 
และขอมูลท่ีบันทึกจะแยกเปน 2 รูปแบบ คือ  

1) ขอมูลแสดงตําแหนง และพื้นท่ีท่ีใชทํากิจกรรมของผูใชกลุมตางๆ พรอมท้ังระบุ
ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 
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ภาพท่ี 3.2 รูปแบบการบันทึกขอมูลลงบนผังบริเวณ 

ชวงเวลาท่ีสัญจร  

2) ขอมูลแสดงเสนทางสัญจรผูใชกลุมตางๆ พรอมท้ังระบุชวงเวลาท่ีใชสัญจร 
โดยขอมูลของผูใชกลุมตางๆ ท่ีบันทึกลงในผังบริเวณจะมีการแยกประเภทผูใชโดยการ

แยกสีใหเห็นถึงความชัดเจนดังนี ้1)  สีเหลือง หมายถึง พระสงฆ - สามเณร   2) สีแดง  หมายถึง
ประชาชน   3)  สีน้ําเงิน  หมายถึง  นักทองเท่ียว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     การวิเคราะหขอมูล ผังบริเวณท่ีไดรับการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเกิด

กิจกรรม และเสนทางสัญจรแลวจะนํามาวิเคราะหหาผลรวมระดับของพื้นท่ีท่ีถูกใชงานมาก, พื้นท่ีท่ี
ถูกใชงานนอย และพ้ืนท่ีท่ีไมไดถูกใชงานในแตละชวงเวลา โดยพ้ืนท่ีท่ีถูกใชงานมากจะใชสีน้ําเงิน, 
พื้นท่ีท่ีถูกใชงานนอยจะใชสีฟา และ พืน้ท่ีท่ีไมไดถูกใชงานจะปลอยใหเปนสีขาว เพื่อใหสามารถรู
วาชวงเวลาใดในแตละวนัมีการใชพื้นท่ี และทางสัญจรในวัดบริเวณใดมาก บริเวณใดใชงานนอย 
และบริเวณใดไมไดถูกใชงาน   

ในการสังเกต 1 วัน  จะมีผังบริเวณแสดงผลรวมพื้นท่ีท่ีถูกใชงาน  4  ชวง  คือ  1) ชวง
เชา  2) ชวงสาย  3) ชวงบาย  4) ชวงเย็น  หลังจากนั้นนําผลรวมของท้ัง 4  ชวง  มาซอนทับรวมกนั
เพื่อหาบทสรุปการใชพื้นท่ีรวบยอดในแตละวัน 

การสรุปขอมูล  ผังบริเวณท่ีสรุปแลวจะสามารถเห็นระดับการใชพื้นท่ีท่ีแตกตาง
กัน โดยพื้นท่ีมีระดับความถ่ีในการใชงานมาก หรือพื้นท่ีท่ีพลุกพลาน จะถูกพจิารณาใหเหมาะกับ
กิจกรรมท่ีไมจาํเปนตองใชความสงบมาก เชน การจัดเทศกาล หรือลานกีฬา และพ้ืนท่ีมีระดับความถ่ี
ในการใชงานนอยจะถูกพิจารณาใหเหมาะกับกิจกรรมท่ีมีความจําเปนตองใชความสงบมากเชนการ
นั่งสมาธิ, เดินจงกรมเปนตน   
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 3.1.2.2 การสัมภาษณ (Interview)  การสัมภาษณเปนวิธีการอยางหนึ่งของการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวจิัย (Research Interview) หรืออาจกลาวไดวา เปนแบบของการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณซ่ึงอยูภายใตกรอบแนวคิดท่ีผูสัมภาษณสรางข้ึน (พิชิต ฤทธ์ิ
จรูญ, 2544)    ซ่ึงการสัมภาษณ  เปนการรวบรวมขอมูลท่ีนอกเหนือ  จากการใชวิธีสังเกต  และจด
บันทึก ทําใหไดรับขอมูลท่ีสมบูรณข้ึน 

     วิธีเก็บรวบรวมขอมูล   รูปแบบการสัมภาษณ   เปนการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง  (Unstandardized  Interview  หรือ  Unstructured  Form)  แตผูสัมภาษณมีจดุสนใจ
โดยเฉพาะ  (Focused Interview)  ซ่ึงเปนวธีิการสัมภาษณท่ีมีจุดมุงหมายหรือมีความสนใจในบาง
เร่ืองอยูแลว จงึพยายามพูดคุยใหผูถูกสัมภาษณใหแสดงความคิดเหน็ออกมาอยางมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองนัน้ๆ   และเลือกการสัมภาษณเปนรายบุคคล   (Individual  Interview)   
เพื่อสะดวกในการจดบันทึก (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544)   การสัมภาษณไดกําหนดบุคคลเปาหมายท่ีจะ
ทําการสัมภาษณ ใหสัมพันธกับขอมูลท่ีตองการ ดังนี ้

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 ตัวอยางการแบงพื้นท่ีถูกใชงานมาก, พื้นท่ีท่ีใชงานนอย และพ้ืนท่ีท่ีไมไดถูกใชงาน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงบุคคลท่ีจะสัมภาษณ, ขอมูลท่ีสัมภาษณ และวัตถุประสงคในการสัมภาษณ 
บุคคลท่ีจะสัมภาษณ ขอมูลท่ีสัมภาษณ วัตถุประสงค 

 -  การใชพ้ืนที่โลงภายในวัด   เพ่ือใหรูการใชงานพ้ืนที่โลงภายใน
วัด และชวงเวลาที่ใช 

- การแบงเขตพุทธาวาส, เขตสังฆาวาส และ 
  เขตใหบริการชุมชนของวัด   

เพ่ือดูลักษณะการแบงพ้ืนที่ Zoning 
เปนเขตตางๆ ภายในพ้ืนที่วัด 

 
 
 

เจาอาวาส 
- งานพิธีกรรม, งานประเพณี และการจัด 
  กิจกรรมตางๆ ของวัดในรอบป 
- รูปแบบ และลักษณะการจัดงานตางๆ  
  ภายในวัด 

เพ่ือใหรูรูปแบบของแตละงาน
พิธีกรรมที่เกิดขึ้น และลักษณะการจัด
งานในแตละครั้ง พ้ืนที่ที่เกิด  และ
ชวงเวลาที่เกิดในรอบป 

- ขอบเขตของชุมชนวัดดาวดึงส เพ่ือดูลักษณะขอบเขตโดยรอบของ
ชุมชนวัดดาวดึงส 

- จํานวนประชากรของชุมชนวัดดาวดึงส 
  

เพ่ือนํามาคํานวณหาจํานวนที่จะจัดทํา
ชุดแบบสอบถาม 

 
 

หัวหนาชุมชนวัด
ดาวดึงส 

- นโยบายของชุมชนวัดดาวดึงส เพ่ือดูวามีสวนเก่ียวของกับวิถีชีวิต
ของชุมชนอนาคต และมีสวน
เก่ียวของกับพ้ืนที่วัดหรือไม 

      
       การวิเคราะห และสรุปขอมูล แบงไดดังนี้ 
       (ก) ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผังบริเวณ เชนการใชอาคารกบัการใชพื้นท่ีโลงตางๆ 
ภายในวัด, การแบงเขต พุทธาวาส, เขตสังฆาวาส และเขตใหบริการชุมชนของวัด รวมท้ังพื้นท่ีท่ีใช
จัดกิจกรรมตางๆ ภายในวดั ขอมูลจะถูกนาํมาบันทึกลงผังบริเวณพรอมอธิบายประกอบ 
       (ข) สําหรับงานพิธีกรรม ประเพณี และการจัดงานตางๆ  ขอมูลสวนท่ีเกีย่วกับ
ชวงเวลาท่ีเกิด จะบันทึกเปนวันเวลาท่ีเกิดในรอบ 1 ป และดูความถ่ีของการเกิดกิจกรรมในรอบป  
เพื่อวิเคราะหหาการบริหารจัดการพืน้ท่ีในชวงวันเวลาตางๆ 
       (ค) ขอมูลสวนท่ีเกีย่วกับจํานวนประชากร และขอบเขตของชุมชนดาวดึงส จะ
นํามาวิเคราะห เพื่อคํานวณหาจํานวนท่ีจะจดัทําชุดแบบสอบถาม และวธีิการลงพื้นท่ีเพื่อออกแบบ 
สอบถาม 

ขอมูลท้ังหมดท่ีไดในการศึกษาพื้นท่ีวดัดาวดึงส  จะนํามาจัดทําแผนผังท่ีสมบูรณของวัด ทํา
ใหรูถึงทิศทาง  ตําแหนงอาคาร  และบทบาท – หนาท่ี การใชงานอาคารตางๆ ภายในวดัได นอก จาก
นี้ยังทราบถึงการแบงเขต แบงพื้นท่ีตางๆ ภายในวัด ในดานของขอมูลผูใช สามารถเห็นพื้นท่ีท่ีทํา
กิจกรรม ระดบัความถ่ีในการใชงาน หรือทางสัญจรในบริเวณตางๆ ภายในวัด เพื่อนํามาวิเคราะห
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และจัดวางองคประกอบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีไดในอนาคต นอกจากนี้ในการสัมภาษณ
จะไดขอมูลเกีย่วกับงานพิธี หรือ กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบป และรูรูปแบบการจัดงานแตละ
งานและมีการใชพื้นท่ีท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อนํามาวเิคราะหการบริหารจัดการพื้นท่ีในชวงวันเวลา
ตางๆ ในรอบป    

การศึกษาขอมูลในลําดับตอไปเปนการศึกษาขอมูลจากประชากรของชุมชนวัดดาวดึงส ถึง
พฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชนในพื้นท่ี, ความคิดเห็น ตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัด
ดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และการศึกษาขอมูลท่ัวไป ดานสังคม และดานเศรษฐกิจของ
ประชากรชุมชนวัดดาวดึงส 

3.2  ศึกษาขอมูลจากประชาชนภายในชุมชนวัดดาวดงึส    เก่ียวกับการปรับปรุงพืน้ท่ีภายใน
วัดเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม  เพราะสะดวกในการรวบรวม

ขอมูลในกรณท่ีีกลุมเปาหมายอยูกระจัดกระจาย   และยงัครอบคลุมกลุมเปาหมายไดท่ัวถึง  การ
วิเคราะหขอมูล จัดทําไดงายกวาการรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตหรือสัมภาษณ เนือ่งจากผูตอบ
แบบสอบถามจะตอบคําถามท่ีมีรูปแบบเหมือนกัน คําถามอยางเดยีวกนั โดยในแบบสอบถาม 1 ชุด 
ประกอบดวยชุดคําถาม 3 สวนดังนี ้

    สวนท่ี 1 ขอมูลดานพฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชน แยกประเด็นไดดงันี ้
-  การใชเวลาวางของ ประชาชนในพ้ืนท่ี กับการไปใชสวนสาธารณะ 
-  การใชพื้นท่ีของวัดเพื่อทํากิจกรรมหรือรองรับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

    สวนท่ี 2   ขอมูลดานความตองการ และความคิดเห็น ตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลง
ภายในวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ แยกประเด็นไดดังนี ้

-  ความคิดเหน็ดานความเหมาะสมตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ี 
   พักผอน 
- ระดับความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ 
- ระดับความตองการองคประกอบทางดานกิจกรรม 
- ระดับความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ 
-  ระดับความสนใจท่ีจะมาใชพื้นท่ีหลังจากการปรับปรุงแลว 

    สวนท่ี 3  ขอมูลท่ัวไป, ดานสังคม, เศรษฐกิจ  แยกประเด็นไดดังนี ้
  -  สถานภาพ, จํานวนสมาชิกในครอบครัว, อายุ, อาชีพ, รายได, การศกึษา, ลักษณะ
ท่ีพักอาศัย, ขนาดพื้นท่ีพักอาศัย 
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       3.2.2 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ  
  การสรางแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ มีการขั้นตอนการรวบรวมขอมูล  วิธีการ

สราง และพัฒนาแบบสอบถาม ดังตอไปนี้ 
  ก) กําหนดเนื้อหา ชุดคําถาม โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ วรรณกรรมท่ีใช

อางอิงในการศึกษา 
ข) พิจารณาแยกแยะประเภทชุดคําถาม แตละชุด ใหสัมพันธกับหลักการสรางแบบ 

สอบถาม เชน คําถามบางชุดเปนคําถามปลายปด,  บางชุดเปนคําถามปลายปด  หรือบางชุดตองนําเขาสู
แบบทดสอบทางเจตคติ   ตามวิธีของลิเกิรต  Likert (1932)  โดยมาตราวัดเจตคติแบบลิเกิรตนี้ วิธีการคือ  
การกําหนดคาความตองการเปน  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด,  มาก, ปานกลาง, นอย, นอยท่ีสุด หลังจากนั้น
กําหนดคาตัวเลขกับความรูสึกแตละระดับ ถาความรูสึกมากท่ีสุดใหตัวเลขสูงโดยความรูสึกทางดานดี
มักเปนตัวเลขสูงมากกวาดานไมดี ดังนั้นตัวเลขท่ีกําหนดใหจึงมักจะเปน 1, 2, 3, 4, 5 เชน มากที่สุด ให
น้ําหนัก 5,  มากใหน้ําหนัก 4 , ปานกลางให 3 , นอยให 2 และนอยท่ีสุดให 1 หรือจะใหเปน 4, 3, 2, 1, 0 
ก็ไดเหมือนกัน การแปลผลท่ีคาเทาๆ กัน Likert (1932) (อางในพิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544) 

 ค) นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความชัดเจน ความ
เหมาะสมของเน้ือหา และนํามาปรับปรุงแกไข 

 ง) นําแบบสอบถามที่ไดจากการแกไขแลว นําไปทดสอบกับประชากรท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 15 ชุด เพื่อดูผลตอบรับ และนํามาปรับปรุงแกไขคร้ังสุดทาย 

 จ) นําแบบสอบถามชุดสมบูรณ เพื่อลงพื้นท่ี 
 3.2.3 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแกประชากรของชุมชนวัดดาวดึงส ซึ่งจาก
การสอบถามขอมูลจาก  นางศรีนวล ชัยวงค   (ศรีนวล ชัยวงค,  2551)   ตําแหนงคณะกรรมการฝาย
สาธารณะสุข และสิ่งแวดลอมของชุมชนวัดดาวดึงส ไดกลาวถึงประกาศเทศบาลนครเชียงใหม เร่ือง
การสํารวจประชากรของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ป พ.ศ.2551  พบวาประชากรท่ีมีทะเบียน
ราษฎรอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ของชุมชนวัดดาวดึงสมีท้ังหมด 1,500 คนโดยแยกเปนหญิง 855 
คน และชาย  655  คน ซึ่งจาํนวนประชากรดังกลาว  สามารถนํามาใชในการคํานวณ หาสัดสวนการ
คํานวณกลุมตัวอยางได (ศรีนวล ชัยวงค, 2551)  

     3.2.4 การคํานวณกลุมตัวอยาง 
         ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูศึกษาสามารถดําเนินการไดโดยการใชสูตร

คํานวณ  ขนาดของกลุมตัวอยาง หรืออาจเลือกใชตามตารางสําเร็จรูปท่ีมีผูไดสรางไวแลว ซึ่งการใชสูตร
คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ในท่ีนี้จะกลาวถึง สูตรของ Yamane (1967) ท่ีมีสูตรในการคํานวณหา
สัดสวนของกลุมตัวอยางดังนี้ 
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21 Ne
Nn
+

=
                         โดยที่  n = จํานวนตัวอยาง 

N = จํานวนประชากร 
e = คาความคลาดเคล่ือน 
 
 

         สูตรในการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยางของ Yamane (1967)   สามารถนํามาใชใน
การศึกษาโดยใชตัวเลขประชากรของชุมชนวัดดาวดึงสในการคํานวณ หาสัดสวนกลุมตัวอยางดังนี ้

    n = จํานวนตัวอยาง 
           N = จํานวนประชากร  =  1,500คน                     
            e = คาความคลาดเคลื่อน = 0.05 

จากสูตรคํานวณหาสัดสวนกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 150 ตัวอยาง (150 ชุด
แบบสอบถาม) จากประชากรชุมชนวัดดาวดึงสท้ังหมด 1,500 คน แตเนือ่งจากมีความหลากหลาย
ของกลุมประชากร และมีชุมชนแออัดอยูทางดานทิศใตของวัด ผูศึกษาจงึไดเพิม่จํานวนชุดแบบสอบ 
ถามอีก 50 ชุด เพื่อลดอัตราความคลาดเคล่ือนของขอมูล จึงเปนชุดแบบสอบถามท้ังหมด 200 ชุด 

    3.2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
            การเกบ็รวบรวมขอมูลการลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถาม  งานวิจยัช้ินนี้ไดออกแบบ
แบบสอบถามโดยใชระบบ  Systematic Sampling การเลือกตัวอยางแบบนี้ เปนวิธีการเลือกตัวอยาง
ท่ีคอนขางงาย และสะดวกและอาจจะเปนประโยชนมากสําหรับการออกเก็บขอมูลในงานสนาม  ถา

สมมติวาสุมตัวอยางขนาด n จากประชากรขนาด N ถา  
N
n  = k  และใหหมายเลขหนวยขอมูลใน

ประชากรจาก 1 ถึง  N  ถา  
N
n  เปนคาจํานวนเต็มพอดี   จะทําการเลือกตัวอยางโดยเลขสุม 1 ตัว 

ระหวางคา 1 ถึง k สมมติวาได i ดังนั้นหนวยท่ีตกอยูในตัวอยางคือ หนวยท่ี  i,   i+k,  i+2k,… ไปจน
ครบ n  หนวยท่ีตองการ  D.A. de Vaus (1985) 

        ในพื้นท่ีศึกษามี ประชากรกลุมเปาหมาย 1,500 คน และตองการตวัอยาง 200 ชุด  
เทากับ 1,500/200 = 7.5  ดังนั้นระบบการสุมตัวอยางจะไดเทากับทุกๆ 7.5 คน ตองทําการสุมตัวอยาง 
1 คน แตพื้นท่ีทําการลงสํารวจเปนลักษณะครัวเรือน จากการสอบถามนางศรีนวล ชัยวงค ตําแหนง
คณะกรรม การฝายสาธารณะสุข  และส่ิงแวดลอมของชุมชนวัดดาวดึงส  พบวาจํานวนครัวเรือนของ
ชุมชนวัดดาวดึงสมีท้ังหมด 485  ครัวเรือน  จึงเทากับ  485/200  =  2.5 (ปดตัวเลขเปนจํานวนเต็ม
เทากับ 3)   เพราะฉะน้ันตองคัดเลือกครัวเรือน 1 ครัวเรือน ในทุกๆ  3  ครัวเรือน กรรมวิธีนี้ในทาง

1,500 

1+(1,500 x 0.05) 
2 150  =   

ท่ีมา: Taro Yamane.1967.Elementary Sampling Theory.Prentice Hall 
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เทคนิคเรียกวา Sampling Interval คือการท้ิงระยะหางของตัวอยางท่ีเทากันโดยตลอดในท่ีนี้ คือ
ครัวเรือนท่ี 1, 4, 7, 10...  De Vaus (1985) 

     ในการศึกษา ผูศึกษาไดแบงพื้นท่ีในการลงพ้ืนท่ีเพื่อแจกแบบสอบถามออกเปน 6 พื้นท่ี 
(Zone) โดยเกบ็ชุดคําถามพื้นท่ีละ 25 ชุด โดยมีเง่ือนไขผูตอบแบบสอบถามตองเปนผูท่ีอาศัยอยูใน
พื้นท่ี  มีอายุเกนิกวา  16  ป  และไมใชคนเรรอน หรือนักทองเท่ียว โดยพื้นท่ีท่ีดําเนินการออก
แบบสอบถามคือพื้นท่ีขอบเขตชุมชนวัดดาวดึงส (ศรีนวล ชัยวงค, 2551)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 
 

 

 

       3.2.6 การวิเคราะหขอมูล   
         สวนท่ี 1 ขอมูลดานพฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชน   

- บทบาทของสวนสาธารณะ ในการรองรับพฤติกรรมการใชเวลาวางของ 
ประชาชนในพื้นท่ี    

ภาพท่ี 3.4  แผนท่ีแสดงท่ีต้ังวัดดาวดึงส และการแบงโซนในการลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถาม 

N 

คูเมือง 
ประตูเชียงใหม 

ขอบเขตของ
ชุมชนวัดดาวดึงส 

วัดดาวดึงส 

Zone 1 

วัดดาวดึงส Zone 2 

Zone 4 Zone 3 

Zone 5 

Zone 6 
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- บทบาทของวัด ในการรองรับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
               วิเคราะหขอมูล โดยการนําคําตอบท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200  คน มา
จําแนกเปนความถ่ี เพื่อหาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และอธิบายสรุปเปนการจดัลําดับ ( Rank ) 
โดยอธิบายถึงส่ิงท่ีประชาชนระบุถึงมากท่ีสุดไปถึงส่ิงท่ีระบุถึงนอยท่ีสุด เชน จากตารางกิจกรรมที่มี
คนทําในเวลาวางมากท่ีสุด คือ อานหนังสือ มีคนระบุ 100 คน จาก 200 คน คิดเปน อัตราสวนรอยละ 
50 รองลงมาคือ วาดรูป มีคนระบุ 50 คน จาก 200 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 25  โดยถายรูปและดู
โทรทัศนมีคนระบุเทากันคือ 25 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 12.5 จากแบบสอบถามท้ังหมด  

        ดังนั้นกจิกรรมท่ีจะถูกนํามาพิจารณาเปนขอมูลประกอบในการออกแบบเปนอันดับ
แรก คือ กิจกรรมอานหนังสือ รองลงมาคือ วาดรูป และถายรูป กับ ดูโทรทัศน ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 3.2 อัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกิจกรรม 
                   ในการใชเวลาวาง 
ลําดับ กิจกรรม จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 อานหนังสือ 100   50   
2 วาดรูป 50   25   
3 ถายรูป 25   12.5   
4 ดูโทรทัศน 25 12.5 

รวม 200 100 

 

สวนท่ี 2   ขอมูลดานความตองการ และความคิดเห็น ตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายใน
วัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ แยกประเด็นไดดังนี ้

- ความคิดเห็นดานความเหมาะสมตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวดัเปนสถานท่ี
พักผอน 

- ระดับความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ 
- ระดับความตองการองคประกอบทางดานกิจกรรม 
- ระดับความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ 
- ความสนใจท่ีจะมาใชพื้นท่ีหลังจากการปรับปรุงแลว 

         วิเคราะหขอมูล ขอมูลในสวนท่ี 2 นี้ นําเขาสูแบบทดสอบทางเจตคติ ตามวิธีของลิ
เกิรต Likert (1932) โดยมาตราวัดเจตคตแิบบลิเกิรตนี้ วธีิการคือ การกําหนดคาความตองการเปน 5 
ระดับ คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยท่ีสุด หลังจากนั้นกําหนดคาตัวเลขกับความรูสึกแต
ละระดับ  ถาระดับความตองการมากท่ีสุดใหตัวเลขสูง (5) ไลไปจนถึงระดับความตองการนอยท่ีสุด
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ใหตัวเลขตํ่า (1) หลังจากนัน้นําตัวเลขท่ีไดจากการสอบถาม คูณ กับตัวเลขระดับความตองการ เชน 
จากตารางท่ี 3.3 ขอ 1. องคประกอบ A  ซ่ึงในชองนี้มีผูตอบจํานวน 38 คน และในชองนี้ ใหคาระดับ
ความตองการคือ มากท่ีสุด ไดตัวเลขท่ี (5) นําท้ังสองตัวเลขมาคูณดวยกัน (38x5 = 190)  หลังจาก
นั้นนําผลรวมท่ีไดมาบวกกันท้ัง  5  ชอง  จะไดผลรวมในชองสุดทาย  คือ  782   และตัวเลขผลรวมท่ี
ไดจะถูกจัดลําดับ  (Rank)  โดยตัวเลขมากที่สุดจะใหคาเปนอักษร  A  ไปจนถึงคาท่ีนอยท่ีสุดคือ C 
เปนตน และผลรวมท่ีไดจะถูกจัดลําดับ (Rank) จะถูกนําเขาสูการพิจารณาในกระบวนการออกแบบ
ผังบริเวณ 
ตารางท่ี 3.3 ตัวอยางตารางระดับความตองการองคประกอบ  

 
จากการทําวิเคราะหตารางท่ี 3.3 เราจะไดอันดับองคประกอบทางดานกายภาพ, 

องคประกอบทางดานกจิกรรม และองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ ท่ีถูกจดัอันดับความ
ตองการจากประชาชนภายในชุมชนวดัดาวดึงส ซ่ึงในการจัดทําผังบริเวณ ส่ิงท่ีประชาชนตองการ
มากท่ีสุดจะถูกนํามาพิจารณาจัดทําผังบริเวณกอน ส่ิงท่ีประชาชนตองการปานกลาง หรือ ส่ิงท่ี
ประชาชนตองการนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3  ขอมูลท่ัวไป, ดานสังคม, เศรษฐกิจ  แยกประเด็นไดดังนี ้
      -  สถานภาพ, จํานวนสมาชิกในครอบครัว, อายุ, อาชีพ, รายได, การศึกษา, ลักษณะท่ี
พักอาศัย, ขนาดพื้นท่ีพกัอาศัย 
              วิเคราะหขอมูล โดยการนําคําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามในสวนท่ี 3  มาจําแนกเปน
อัตราสวนรอยละ  (Percentage)  และอธิบายสรุปเปนการจัดลําดับ  ( Rank ) โดยอธิบายถึงส่ิงท่ี
ประชาชนระบุถึงมากท่ีสุดไปถึงส่ิงท่ีระบุถึงนอยท่ีสุด โดยขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีชวยเสริมการ
ออกแบบผังบริเวณได เชน ประชาชนสวนใหญในชุมชนเปนอยูในชวงวัยเทาไหร หรือ ระดับ
การศึกษาสวนใหญจบในระดับอะไร เชาอยูอาศัย หรือ เปนบานของตัวเอง เปนตน 
 
 

ระดับความตองการ รายการ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอย 
 (2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ผลรวม 
 

ผลการ
จัดลําดับ 
(Rank) 

1.  องคประกอบ A 38 (190) 116 (464) 39  (117) 4  (8) 3 (3) 782 A 
2.  องคประกอบ B 27 (135) 85  (340) 76  (228) 8  (16) 4  (4) 723 C 

3.  องคประกอบ C 52  (260) 91 (364) 31  (93) 25  (50) 1  (1) 768 B 
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3.3 การสังเคราะหประเภทกิจกรรมใหสัมพันธกับลักษณะพื้นท่ี  
โดยการวิเคราะหลักษณะพืน้ท่ีสําหรับรองรับแตละกิจกรรม และนําความตองการดาน

กิจกรรมท่ีไดจากการออกแบบสอบถามจากประชาชน มาพิจารณา และจัดวางลงบนตําแหนงพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม โดยมีข้ันตอนดังนี ้

      3.3.1 การวิเคราะหพื้นท่ีสําหรับรองรับกิจกรรม 
3.3.1.1 นําผลที่ไดจากการศึกษาดานกายภาพของวัดดาวดึงส ซ่ึงเปนผลจากการ

วิเคราะหและจําแนกดานพืน้ท่ีทางเดิน ทางสัญจรหลัก กับพื้นท่ีโลงหรือพื้นท่ีท่ีใชทํากิจกรรมออก
จากกนั โดยในข้ันตอนนีจ้ะไดรูปแบบผังสองผัง คือ  ก. ผังแสดงเสนทางสัญจรหลักภายในวัด กบั  
ข. ผังแสดงตําแหนงพื้นท่ีโลงหรือพื้นท่ีท่ีใชทํากิจกรรมภายในวัด 

3.3.1.2 นําผังแสดงพื้นท่ีโลงหรือพื้นท่ีท่ีใชทํากิจกรรม มากําหนดหมายเลขลงบน
พื้นท่ีโลงในแตละตําแหนงเพื่อกําหนดหมายเลขแตละพืน้ท่ี 

ผังพื้นท่ีท่ีกําหนดหมายเลขบนพ้ืนท่ีแลว จะนํามาพิจารณาพื้นท่ีภายในโดยใชเกณฑ
ในการวิเคราะหลักษณะพ้ืนท่ีดานตางๆ ดงัตอไปนี้  

(1) ความถ่ีในการเดินผานพืน้ท่ี / วัน โดยใหคาความถ่ีเปน มาก ปานกลาง นอย 
(2) ปริมาณคนที่ประกอบกิจกรรมบนพ้ืนท่ี / วัน  โดยใหคาปริมาณคนที่ประกอบกิจกรรม

เปน มาก ปานกลาง นอย 
(3) ขนาดพื้นท่ี  โดยใหคาขนาดพ้ืนท่ีเปน กวาง ปานกลาง แคบ 
(4) พื้นท่ีท่ีไดรับเสียงรบกวนจากบริเวณโดยรอบ  โดยใหคาการไดรับเสียงรบกวนจาก

บริเวณโดยรอบเปน มาก ปานกลาง นอย 
(5) พื้นท่ีท่ีไดรับมุมมองรบกวนจากบริเวณโดยรอบ  โดยใหคาการไดรับมุมมองรบกวนจาก

บริเวณโดยรอบเปน มาก ปานกลาง นอย 
 โดยวิธีการนี้ผลลัพธท่ีไดจะเปนการสรุปในรูปแบบตารางวาพื้นท่ีใด มีคาความถ่ีในการเดิน
ผานมาก  หรือพื้นท่ีใดมีคาความถ่ีในการเดนิผานนอย  เปนตน  ผลลัพธท่ีไดจะเตรียมไวเพื่อนําผล
วิเคราะหทางดานกิจกรรมมาจัดลงบนพ้ืนท่ี 
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ความถ่ีของ

มาก

ปานกลาง

นอย

กวาง

ปานกลาง

แคบ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

นอย

ความถ่ีมาก

ปานกลาง

ความถ่ีนอย

การเดินผาน

ลักษณะพื้นท่ีพืน้ท่ี  4 พืน้ท่ี  3 พื้นท่ี  2 พื้นท่ี  1

หมายเลขพ้ืนท่ี

ปริมาณคน

ขนาดพืน้ท่ี

รบกวนจาก

มุมมองรบกวน

บนพ้ืนท่ี / วนั

ที่ประกอบ 
กิจกรรม

บนพ้ืนที่ / วนั

การไดรับเสียง

บริเวณ โดยรอบ

การไดรับ

จากบริเวณ 
โดยรอบ

ตารางท่ี 3.4   ตัวอยางตารางสรุปลักษณะพ้ืนท่ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางสรุปลักษณะพ้ืนท่ีโดยใชเกณฑท้ัง 5 รูปแบบ และแตละรูปแบบ แบงไดเปนสาม 
ระดับ คือ มาก  ปานกลาง  นอย ซ่ึงท้ังสามระดับจะนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลในสวนของลักษณะ
กิจกรรม วาแตละกิจกรรมสามารถจัดวางลงบนพ้ืนท่ีใด   

3.3.2 การวิเคราะหลักษณะกจิกรรม โดยใชเกณฑในการวเิคราะห ลักษณะความ
ตองการกิจกรรมดานตางๆ ดังตอไปนี ้

- เปนกิจกรรมท่ีการเดินผานบนพื้นท่ีมีผลกระทบมาก กระทบปานกลาง หรือ กระทบ
นอยตอกจิกรรม 

- เปนกิจกรรมท่ีมีปริมาณคนรวมกิจกรรมในแตละคร้ังจํานวนมาก จํานวนปานกลาง 
หรือ จํานวนนอย 

- การใชพื้นท่ีเพือ่ประกอบกิจกรรมแตละคร้ังเปนพื้นท่ีกวาง ปานกลางหรือ พื้นท่ีแคบ 
- เปนกิจกรรมท่ีเสียงรบกวนจากภายนอกมีผลกระทบ ปานกลาง หรือ ไมมีผลกระทบ
ตอกิจกรรม 

- เปนกิจกรรมท่ีมุมมองรบกวนจากภายนอกมีผลกระทบ ปานกลาง  หรือไมมี
ผลกระทบตอกิจกรรม 

ผลท่ีไดจะเปนตารางแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรม กับลักษณะท่ีตัวกิจกรรมเอง
ตองการ เชน กิจกรรม A  ตองการความสงบมาก ไมตองการคนเดินผาน และไมตองการเสียง
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กิจกรรม A
จํานวนมาก

ปานกลาง

จํานวนนอย

พ้ืนที่กวาง

ปานกลาง

พ้ืนที่แคบ

ปานกลาง

ปานกลาง

ไมมีผลกระทบ

มผีลกระทบ

ประเภทกิจกรรม

มีผลกระทบมาก

ปานกลาง

มีผลกระทบนอย

ลักษณะความตองการ
ของแตละกิจกรรม

เดินผานพื้นท่ีมีผล
กระทบตอกิจกรรม

เปนกิจกรรมท่ีการ

ปริมาณคนทํา
กิจกรรมแตละคร้ัง

เปนกิจกรรมท่ีมี

ทํากิจกรรม
การใชพ้ืนที่

แตละครั้ง

รบกวนจากภาย
นอกมีผลกระทบ

เปนกิจกรรมท่ีเสียง

มองรบกวนจาก 
ภายนอกมี 

เปนกิจกรรมท่ีมุม ไมมีผลกระทบ

มผีลกระทบผลกระทบ

กิจกรรม B

กิจกรรม C

กิจกรรม D

รบกวน หรือกจิกรรมการจัดงานเทศกาล ตองการพื้นท่ีโลงกวาง และใชปริมาณคนในการรวมงาน
แตละคร้ังจํานวนมาก เปนตน 
ตารางท่ี 3.5   ตัวอยางตารางประเภทกิจกรรม และลักษณะความตองการของแตละกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางจะแสดงประเภทกจิกรรม   และลักษณะท่ีกิจกรรมแตละประเภทตองการ  โดย

แบงเปนสามระดับ ซ่ึงท้ังสามระดับจะนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลในสวนของลักษณะพ้ืนท่ี วาแต
ละพื้นท่ีสามารถรองรับรูปแบบของกิจกรรมประเภทใด  จากขอมูลตารางสรุปลักษณะพ้ืนท่ี และ
ลักษณะความตองการของแตละกิจกรรม นํามาสรุปเช่ือมโยงกันเพื่อจดัวางกจิกรรมลงบนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม โดยสรุปเปนตารางไดดังนี ้
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ความถ่ีของ

มาก

ปานกลาง

นอย

กวาง

ปานกลาง

แคบ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

นอย

ความถ่ีมาก

ปานกลาง

ความถ่ีนอย

การเดินผาน

ลักษณะพื้นที่พื้นท่ี  4 พื้นท่ี  3 พื้นท่ี  2 พื้นท่ี  1

หมายเลขพื้นที่

ปริมาณคน

ขนาดพื้นท่ี

รบกวนจาก

มุมมองรบกวน

บนพ้ืนที่ / วัน

ท่ีประกอบ 
กิจกรรม

บนพ้ืนท่ี / วัน

การไดรับเสียง

บริเวณ  โดยรอบ

การไดรับ

จากบริเวณ  
โดยรอบ

กิจกรรม A

จํานวนมาก

ปานกลาง

จํานวนนอย

พื้นท่ีกวาง

ปานกลาง

พื้นท่ีแคบ

ปานกลาง

ปานกลาง

ไมมีผลกระทบ

มีผลกระทบ

ประเภทกิจกรรม

มีผลกระทบมาก

ปานกลาง

มีผลกระทบนอย

ลักษณะความตองการ
ของแตละกิจกรรม

เดินผานพื้นท่ีมีผล
กระทบตอกิจกรรม

เปนกิจกรรมท่ีการ

ปริมาณคนทํา
กิจกรรมแตละครั้ง

เปนกิจกรรมท่ีมี

ทํากิจกรรม
การใชพื้นท่ี

แตละคร้ัง

รบกวนจากภาย
นอกมีผลกระทบ

เปนกิจกรรมท่ีเสียง

มองรบกวนจาก 
ภายนอกมี 

เปนกิจกรรมท่ีมุม ไมมีผลกระทบ

มีผลกระทบผลกระทบ
กิจกรรม B

กิจกรรม C

กิจกรรม D

ตารางท่ี 3.6  ตัวอยางตารางการเช่ือมโยงระหวางกิจกรรมกับพื้นท่ี  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากตัวอยางตารางจะเห็นการเช่ือมโยงกันระหวางกิจกรรม กับ พื้นท่ี เชน กิจกรรม B  เปน
กิจกรรมท่ีเสียงรบกวนมีผลกระทบตอการทํากิจกรรม  เม่ือนํามาเช่ือมโยงกับตารางพื้นท่ี ก็จะตรงกับ
พื้นท่ีท่ีผานการวิเคราะห และสรุปแลววาเปนพื้นท่ีท่ีไดรับเสียงรบกวนจากบริเวณโดยรอบ คอนขาง
นอย เปนตน    จากตารางการเช่ือมโยงระหวางกิจกรรมกับพื้นท่ี  สามารถสรุปและจัดวางกิจกรรมแตละ
ประเภทลงบนพื้นท่ีแตละตําแหนง และการระบุกิจกรรมลงบนพื้นท่ี โดยใชวิธีเช็คตัวเลขท่ีปรากฏใน
แตละเกณฑ  และตัวเลขเดิมตองมีในทุกเกณฑอยางนอย 4 เกณฑขึ้นไป จากตัวอยางตารางที่ 3.7   
ตารางที่ 3.7 ตัวอยางตารางการระบุกิจกรรมลงบนพื้นท่ีของกิจกรรม A   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทกิจกรรม หลักเกณฑท่ีใชวิเคราะห ตําแหนงพ้ืนท่ี 
1 เปนกิจกรรมที่การเดินผานบนพ้ืนที่มี 
   ผลกระทบ มากหรือ นอยตอกิจกรรม 

2 

2 เปนกิจกรรมที่มีปริมาณคน รวมกิจกรรมใน 
   แตละ   ครั้งจํานวนมาก หรือ จํานวนนอย 

1,2, 3 

3 การใชพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรมแตละครั้ง 
   เปน   พ้ืนที่กวาง หรือ พ้ืนที่แคบ 

3, 4 

4  เปนกิจกรรมที่เสียงรบกวนจากภายนอกมี 
   ผลกระทบหรือ ไมมีผลกระทบตอ กิจกรรม 

2, 3 

 
 
 
 

กิจกรรม  A 
  

5 เปนกิจกรรมที่มุมมองรบกวนจากภายนอกมี 
   ผลกระทบ หรือ ไมมีผลกระทบตอกิจกรรม 

2, 3, 4 
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จากตารางการระบุกิจกรรมลงบนพ้ืนท่ี   ของกิจกรรม A  สามารถระบุตําแหนงพื้นท่ีได คือ
หมายเลข  2  เพราะมีปรากฏอยูอยางนอย 4 เกณฑ ใน 5 เกณฑ เปนตน  การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมกับพื้นท่ีตองทําทุกๆ กิจกรรม จะไดภาพ รวมของตําแหนงกิจกรรมบนพื้นท่ี
หมายเลขตางๆ ท่ีกําหนดไว จากนั้นนําผังท่ีกําหนดตําแหนงกจิกรรมแลวเขาสูกระบวนการออกแบบ 

3.4 การออกแบบผงับริเวณ  
โดยนําขอมูลท่ีสรุปไดจากแบบสอบถาม มารวบรวมและวางแผนในการออกแบบ โดย

ขอมูลท่ีสรุปไดจากแบบสอบถามมีดังนี้    
       ผลสรุปจากแบบสอบถาม ขอ 4.2.1 พฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชนในพื้นท่ี   
       ผลสรุปจากแบบสอบถาม ขอ 4.2.2  ดานความคิดเหน็ ตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายใน

วัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ    
       ผลสรุปจากแบบสอบถาม ขอ 4.2.3  ขอมูลท่ัวไป ดานสังคม และดานเศรษฐกจิของ

ประชาชนในพื้นท่ี   
 โดยนําขอมูลท้ังสามสวนมาพิจารณาออกแบบ จัดวางองคประกอบทางดานภูมิทัศนภายใน
พื้นท่ีท่ีกําหนดตําแหนงประเภทกิจกรรมไวแลว 
 3.5 การสรุปจากการประชุมรวมกับผูนําชมุชนวัดดาวดงึส   

ผังท่ีไดจากการวิเคราะหออกแบบ และสรุปแลวดังกลาว จะถูกนําไปนําเสนอตอคณะกรรม 
การวัด และผูนําชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกบัวัดดาวดึงส  เพื่อรับฟงความคิดเห็น  พิจารณาหาขอด-ี
ขอเสีย และขอแนะนําจากคนในพื้นท่ีอีกคร้ัง  

3.6 นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาปรับปรุงแกไขเปนผงับริเวณขั้นสุดทาย  

 จากแนวทาง และวิธีการศึกษา ในบทท่ี 3  ในบทตอไปเปนผลการศึกษาท่ีไดจาก
การนําวิธีการศึกษาไปใชกบัพื้นท่ีกรณีศึกษา ท้ังการศึกษาสภาพพื้นท่ีของวัดดาวดึงส และการศึกษา         
พฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชนในพื้นท่ี ศึกษาขอมูลดานความคิดเห็น ตอการปรับปรุงพื้นท่ี
โลงภายในวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  และการศึกษาขอมูลท่ัวไป ดานสังคม และดาน
เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นท่ี นําขอมูลท้ังหมดมารวบรวม วิเคราะห และออกแบบผังบริเวณใหม
ของวัดดาวดึงส รวมท้ังนําผังบริเวณใหมท่ีออกแบบไปเสนอคณะกรรมการวัดดาวดงึส และสรุปเปน
ผังบริเวณท่ีผานการประชุมกับคณะกรรมการแลว 

 
 

 
 


