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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 

 จากการนําเสนอผลการศึกษาในบทท่ี  4  คือผลการวิเคราะหพื้นท่ีวัดดาวดึงส  และผล
การศึกษาท่ีได จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนภายในพ้ืนท่ี  นํามาพิจารณาหาบท สรุป
ความตองการทั้ง  3  ดาน  คือ ทางดานกายภาพ,  กจิกรรม  และส่ิงบริการสาธารณะ และนําขอมูล
ท้ังหมดมาวิเคราะหรวมกัน  กับขอมูลทางดานพื้นท่ีกรณศึีกษา   สามารถสรุปไดวาการประยุกต
พื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สามารถทําได โดยไมขัดแยงกับหนาท่ีใชสอยหลัก 
และสามารถเพิ่มพื้นท่ีพกัผอนหยอนใจใหกับประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหมได 
 ในบทท่ี 5 ซ่ึงเปนบทสุดทายของวิทยานพินธฉบับนี้ จะเปนการนําเสนอเนื้อหาในสามสวน  
ซ่ึงประกอบไปดวย  1) สรุปข้ันตอนการประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ   
2) อภิปรายผลการศึกษา และ 3) ขอเสนอแนะ เปนการเสนอขอเสนอแนะในการประยุกตพืน้ท่ีโลง
ภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 
5.1 สรุปขั้นตอนการประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ   
 สรุปเปนข้ันตอนไดดังนี ้

1) ขั้นตอนการศึกษาดานกายภาพของวัด  
โดยแยกข้ันตอนดังนี ้
ก. ศึกษาเกี่ยวกับทําเลที่ต้ัง และสภาพพ้ืนท่ีภายในของวัด ศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีมี

อยูแลว เชน แผนท่ีแสดงขอบเขตของชุมชนโดยรอบวดั ผังบริเวณท่ีแสดงตําแหนง
ท่ีต้ังอาคาร ส่ิงกอสราง พื้นท่ีโลง และส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ังตําแหนง
ตนไม พืชพนัธไมตางๆ ภายในวดั เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา   

ข. ศึกษาเกีย่วกับการใชพืน้ท่ีวัดของผูใชกลุมตางๆ โดยใชวิธีสังเกต และสัมภาษณ โดย
การสังเกตเปนการสังเกตประชาชนกลุมตางๆ ท่ีมาใชพื้นท่ีโลงของวัด และทําการ
จดบันทึกแยกเปนพื้นท่ีทางเดินทางสัญจร และพ้ืนท่ีโลงหรือพื้นท่ีทํากจิกรรม สวน
การสัมภาษณแยกเปนการสัมภาษณเจาอาวาสกับหวัหนาชุมชน  การสัมภาษณเจา
อาวาส เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการใชพืน้ท่ีโลงภายในวัด, การแบงเขตพุทธาวาส 
เขตสังฆาวาส และเขตบริการชุมชน, การจดังานพิธีกรรม งานประเพณี และการจดั
กิจกรรมตางๆ  สวนการสัมภาษณหวัหนาชุมชน จะสัมภาษณเกีย่วกับ ขอบเขตของ 



 
 

125 

 
ชุมชน, จํานวนประชากร, และนโยบายของชุมชนท่ีเกีย่วของกับวัด ผลท่ีไดท้ังหมดเปน

ผังแสดงการสรุปผลดานการใชพื้นท่ี 
2) ศึกษาขอมูลจากภาคประชาชนโดยใชวิธีออกแบบสอบถาม  

โดยการออกแบบสอบถามกลุมประชากรภายในรัศมี 800 เมตร จากวดั หรือใชเวลาเดนิ
ดวยเทาจากท่ีพักอาศัยมาวัดประมาณ 5-10 นาที โดยสอบถามขอมูลดังนี้  
ก. ขอมูลท่ัวไป ดานสังคม และดานเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ข. พฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชนในพื้นท่ีในยามพกัผอน 
ค. ความคิดเหน็ตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และ

ความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ, ดานกิจกรรม, ดานสิ่งบริการสาธารณะ 
                    ขอมูลท่ีไดท้ังหมดเปนการสรุปผลดานความตองการของประชาชนในการจัดองคประ- 
                    กอบพื้นท่ีพักผอนบนพื้นท่ีโลงภายในวดั  

3) ขั้นตอนการสังเคราะหใหกิจกรรมมีความสัมพันธกับพืน้ท่ี 
โดยนําผังท่ีไดจากการศึกษาดานกายภาพของวัด กับสรุปผลความตองการดานองคประ- 
กอบตางๆ ของประชาชนมาทําการพิจารณา โดยใชเกณฑในการพิจารณาดานตางๆ 
และผลที่ไดเปนผังการสังเคราะหท่ีกจิกรรมมีความสัมพนัธกับพื้นท่ี เพื่อนําไปสูการ
ออกแบบผังบริเวณของวัดในเบ้ืองตน 

4) การออกแบบผงับริเวณ  
โดยการนําขอมูลท่ีสรุปไดท้ังหมด มารวบรวมและวางแผนในการออกแบบผังบริเวณ 

5) ขั้นตอนการทําประชาพิจารณ 
โดยนําผังบริเวณท่ีออกแบบแลวในเบ้ืองตนไปเสนอตอประชาชนท่ีมีสวนเกีย่วของ 
เพื่อใหผูใชพื้นท่ีมีสวนรวมในการทําประชาพิจารณ โดยประชาชนท่ีเกีย่วของ
ประกอบดวย เจาอาวาสวดั, คณะกรรมการวัด, คณะกรรมการชุมชน 

6)   นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาปรับปรุงแกไขเปนผงับริเวณข้ันสุดทาย 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาการประยุกตพื้นท่ีโลงในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ กรณีตัวอยางวัด

ดาวดึงส ทําใหทราบขั้นตอน แนวทางการประยุกตใชพื้นท่ีโลงในวัด เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และ
ยังสามารถเพิ่มอัตราสวนของพื้นท่ีพักผอนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม โดยจากจํานวนวัดท่ีมีอยู
ภายในเขตเทศบาล  จาํนวน  86  วัด มีพื้นท่ีโลงรวมกันแลวประมาณ  592  ไร  และมีคาเฉลี่ยของพื้นท่ี 
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เทากับ  6.8 ไร กระจายตัวท่ัวเขตเมือง ถาใชรูปแบบการประยุกตพื้นท่ีโลงของวัดดาวดึงส กับวัดท่ีมี
รูปแบบของพื้นท่ีโลงภายในวัดมีลักษณะใกลเคียงกับวัดดาวดึงสแลว  และพัฒนาพ้ืนท่ีโลงในวัดใหเปน
สถานท่ีพักผอนได จะสามารถเพ่ิมอัตราสวนพื้นท่ีพักผอนหยอนใจจากอัตราสวน 2.98 ตารางเมตร ตอ
ประชากร 1 คน ไปเปนประมาณ 7.89  ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน   

จากขอมูลท่ีกลาวมาในเบื้องตนใชไดกับรูปแบบวัดท่ีมีพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนพื้นท่ีโลง
ท้ังหมดเปนพื้นท่ีเดียวกันโดยไมมีขอบเขตหรือแนวร้ัวก้ันพื้นท่ี ในกรณีท่ีวัดอื่นๆ ท่ีมีพื้นท่ีโลงหลายๆ
พื้นท่ี และมีแนวเขตหรือร้ัวกันพื้นท่ี หรือวัดท่ีมีการแบงเขตขวงแกว และขวงวัดอยางชัดเจนรูปแบบ 
และขั้นตอนการประยุกต  อาจมีแนวทางท่ีแตกตางออกไป     
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

วิทยานิพนธเร่ือง  “การประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ”  เปนการ 
ศึกษาท่ีครอบคลุมขอมูลทางดานสภาพพื้นท่ีวัดดาวดึงส และการศึกษาขอมูลจากภาคประชาชนดาน
ความคิดเห็น ความตองการลักษณะองคประกอบกายภาพ, กิจกรรม, สิ่งบริการสาธารณะจากประชาชน
ในพื้นท่ี และนําขอมูลท้ังสองมาพิจารณาจัดทําผังบริเวณใหมของวัด  

ในการศึกษาไดมุงเนนไปที่การจัดทําขอมูลการวิจัยดานปริมาณ (Quantitative Research ) คือ
อาศัยเกณฑวิเคราะหพื้นท่ีโลงภายในวัดทางดาน  ความถ่ีในการเดินผานพื้นท่ี,  ปริมาณคนท่ีประกอบ
กิจกรรมบนพืน้ท่ี, ขนาดพืน้ท่ี,  เสียงรบกวนท่ีมีผลกระทบตอพื้นท่ี,  มุมมองรบกวนท่ีมีผลกระทบ
ตอพื้นท่ี มาวิเคราะหกับขอมูลความตองการดานตางๆ ท่ีไดจากทางประชาชน  ซึ่งผลที่ไดเปนการใช
รูปแบบของการจัดวางองคประกอบของสวนสาธารณะ  มาจัดวางลงบนพื้นท่ีโลงภายในวัด ซึ่งวิทยา- 
นิพนธฉบับนี้ยังขาดขอมูลการวิจัยทางดานคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไมไดศึกษาลงลึกดาน
ความหมายของพื้นท่ี  มิติทางวัฒนธรรมของพื้นท่ี เพราะพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนรูปแบบของพื้นท่ีโลง
ทางวัฒนธรรม  (Traditional Open Space)   ซึ่งมีประวัติศาสตร มีรูปแบบ ความคิด ความเช่ือ และมี
ความศักด์ิสิทธ์ิของพื้นท่ี  ซึ่งถาประยุกตพื้นท่ีแลวอาจสงผลกระทบดานตางๆ ท่ีอาจจะทําใหความหมาย 
วิถีชีวิต ความเช่ือด้ังเดิมของผูคนในพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในการศึกษาตอไปจึงควรศึกษาลงลึกทางดาน
มิติทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีโลงภายในวัด ศึกษาเก่ียวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือของผูคนท่ีมีตอพื้นท่ี
โลงภายในวัด  

หลังจากท่ีทําการประยุกตพื้นท่ีแลวควรมีการบริหารจัดการดูแลพื้นท่ีกันเองภายในชุมชน และ
มีมาตรการเพิ่มความรู ความเขาใจในเร่ืองการเขามามีสวนรวมในการบํารุง ดูแล รักษา และปรับปรุง
สวนสาธารณะ และสรางจิตสํานึกวาสวนสาธารณะ เปนของประชาชนในชุมชนทุกคน เชน จัดอาสา-  
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สมัครท่ีเปนเยาวชนรวมกับพระ-เณร เพื่อดูแลพื้นท่ี และปรับปรุงตกแตงไมดอก ไมประดับ ไมพุมตางๆ 
โดยสับเปลี่ยนกันวันละ 2-3 คน หมุนเวียนกันภายในชุมชน 
 มีแนวทางในการบริหารเงินหรือการหาเงินทุน ในการบริหารจัดการสวนฯ เชน รับเงินบริจาค
จากประชาชนทั่วไปท่ีมาใชพื้นท่ี หรือเก็บเงินจากสมาชิกภายในชุมชนเปนรายเดือน หรือบริหารจัดการ
ซุมเคร่ืองด่ืม ซุมขายอาหารภายในบริเวณวัด และจัดต้ังกรรมการสําหรับดูแลระบบการเงิน   

สําหรับผูท่ีมีความสนใจศึกษาทําการวิจัยในอนาคต  ควรทําการศึกษาวิจัยพื้นท่ีวัดในกรณีท่ีมี
พื้นท่ีโลงหลายๆ พื้นท่ี และมีแนวเขตหรือร้ัวกันพื้นท่ี หรือวัดท่ีมีการแบงเขตขวงแกว และขวงวัดอยาง
ชัดเจน โดยรูปแบบ  และขั้นตอนการประยุกตพื้นท่ี   อาจมีแนวทางท่ีแตกตางออกไป นอกจากนี้ยังมี
พื้นท่ีโลงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม    ท่ียังมีพื้นท่ีโลงท่ีมีศักยภาพในการประยุกตพื้นท่ีไดอีก   เชน  
1) พื้นท่ีโลงในฌาปนสถาน หรือสุสาน   2) พื้นท่ีโลงในสถานศึกษาของรัฐ    3) พื้นท่ีโลงทาง
ประวัติศาสตร  4) สถานท่ีราชการ  5) พื้นท่ีสองฝงริมแมน้ําปง เปนตน 

 การประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนความพยายามเพิ่มพื้นท่ี
พักผอนรองรับประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และเปนการเตรียมพื้นท่ีรองรับไว
สําหรับอนาคต ซึ่งนับวันประชากรมีจํานวนเพ่ิมขึ้น และตอบรับความตองการใชพื้นท่ีสวนสาธารณะ
เพื่อพักผอนในชีวิตประจําวัน  โดยไมจําเปนตองเดินทางไกลจากท่ีพัก   หรือท่ีทํางาน   เปนการ
ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนการสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูคนในเมืองดีขึ้น โดยการ
ประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัด หรือพื้นท่ีโลงในรูปแบบอื่นๆ ในพื้นท่ีเมืองได ก็จะเปนการบูรณาการพื้นท่ี
สีเขียวเพื่อการพักผอน โดยอาศัยการบริหารจัดการพื้นท่ีโลงวางท่ีไมใชงานท่ีมีอยูแลวภายในพื้นท่ีเมือง  
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