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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการศึกษาเร่ือง การออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  จากวัตถุประสงคของการศึกษา  เพื่อหาความสัมพันธทางดาน
องคประกอบและคุณลักษณะ ระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนากับกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพแบบสปา และเพื่อหาความสัมพันธทางดานท่ีวางระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัด
สุขภาพแบบลานนากับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม ตลอดจนเพ่ือนําเอาท่ี
วาง (Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม มาทําการออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม จึงทําการสรุปผลการศึกษาออกเปน 3 ประเด็นดังตอไปนี้ 

5.1.1 ความสัมพันธทางดานองคประกอบและคุณลักษณะ ระหวางกิจกรรมการ 
ดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนากับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบสปา  

5.1.2 ความสัมพันธทางดานท่ีวางระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบ 
ลานนากับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 

5.1.3 การออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวาง (Space) ทางกิจกรรมการดูแลบําบัด 
สุขภาพแบบลานนา ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

 
5.1.1 สรุปความสัมพันธทางดานองคประกอบและคุณลักษณะ ระหวางกิจกรรม 

การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนากับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบสปา  
กิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ท่ีสัมพันธทางองคประกอบ (การ 

รับรูสัมผัสท้ัง 5) กับกิจกรรมการบริการสุขภาพแบบสปา สรุปไดดังนี้ 

• กิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการใช 
สมุนไพรและการอบสมุนไพร มีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานกล่ิน มากท่ีสุด มี
ความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานรูปกับสัมผัส  ปานกลาง  มีความสัมพันธทาง
องคประกอบการรับรูดานรส นอย และไมมีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานเสียง 
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• กิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการนวด 
ท่ัวไป และการนวดจุดเสนเอ็นตางๆ มีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานสัมผัส มากท่ีสุด 
มีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานรูป มาก มีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรู
ดานกล่ิน ปานกลาง มีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานเสียง นอย และไมมีความสัมพันธ
ทางองคประกอบการรับรูดานรส  

• และกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการ 
นวดบําบัดดวยความรอนแบบการย่ําขาง มีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานสัมผัส มาก
ท่ีสุด มีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานรูป มาก มีความสัมพันธทางองคประกอบการ
รับรูดาน กล่ิน นอย และ ไมมีความสัมพันธทางองคประกอบการรับรูดานรสกับเสียง  

กิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาท่ีสัมพันธทางดานคุณลักษณะ กับ 
กิจกรรมการบริการสุขภาพแบบสปา 

• กิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการใช 
สมุนไพร และการอบสมุนไพร มีความสัมพันธทางดานคุณลักษณะกับการนวด, การนวดน้ํามัน 
การขัดผิว, การประคบสมุนไพร การบําบัดดวยความรอน มากท่ีสุด และมีความสัมพันธทางดาน
คุณลักษณะกับการบําบัดดวยน้ํา ปานกลาง 

• กิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการนวด 
ท่ัวไป และการนวดจุดเสนเอ็นตางๆ มีความสัมพันธทางดานคุณลักษณะกับการนวด, การนวด
น้ํามันมากท่ีสุด และไมมีความสัมพันธทางดานคุณลักษณะกับการขัดผิว, การประคบสมุนไพร การ
บําบัดดวยน้ํา และการบําบัดดวยความรอน 

• และกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการ 
นวดบําบัดดวยความรอนแบบการย่ําขาง มีความสัมพันธทางดานคุณลักษณะกับการบําบัดดวยความ
รอน มาก มีความสัมพันธทางดานคุณลักษณะกับการนวด, การนวดน้ํามัน ปานกลาง และไมมี
ความสัมพันธทางดานคุณลักษณะกับการขัดผิว, การประคบสมุนไพร และการบําบัดดวยน้ํา 

 
5.1.2 สรุปความสัมพันธทางดานท่ีวางระหวางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบ 

ลานนากับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม 
  ท่ีวางทางกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ท่ีสัมพันธกับลักษณะ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน สรุปไดดังนี้ 
 
 



134 
 

• ท่ีวางกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนากลุมท่ี 1 ไดแก การ 
ใชสมุนไพร และการอบสมุนไพร มีความสัมพันธกับใตถุน มาก มีความสัมพันธกับขวง ตอมน้ํา 
สวนฮ้ี ปานกลาง มีความสัมพันธกับหองนอน เต๋ิน นอย และไมมีความสัมพันธกับชาน 

รูปท่ี 51 สรุปท่ีวางทางกิจกรรมการใช, การอบสมุนไพร ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวน
ใตถุนของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

 

• ท่ีวางกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการ 
นวดท่ัวไป และการนวดจุดเสนเอ็น ตางๆ มีความสัมพันธกับหองนอน เต๋ิน มากท่ีสุด มี
ความสัมพันธกับชาน ขวง นอย และไมมีความสัมพันธกับใตถุน ตอมน้ํา สวนฮ้ี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 52 สรุปท่ีวางทางกิจกรรมการนวดท่ัวไป, การนวดเสนตางๆ ท่ีสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมสวนหองนอน ของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
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• ท่ีวางกิจกรรมของการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา กลุมกิจกรรมการ 
นวดบําบัดดวยความรอนแบบย่ําขาง มีความสัมพันธกับชาน มาก และไมมีความสัมพันธกับ 
หองนอน เต๋ิน ใตถุน ขวง ตอมน้ํา และสวนฮ้ี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 53 สรุปท่ีวางทางกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความรอนแบบย่ําขาง ท่ีสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมสวนชาน ของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

 
5.1.3 สรุปการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวาง (Space) ทางกิจกรรมการดูแล 

บําบัดสุขภาพแบบลานนา ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
5.1.3.1 การออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการใช, การอบ 

สมุนไพร ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนใตถุนของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 54 สรุปการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการใช, การอบสมุนไพร ท่ี
สัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนใตถุนของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
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5.1.3.2 การออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการนวดท่ัวไป,  
การนวดเสนตางๆ ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนหองนอน ของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 55 สรุปการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการนวดทั่วไป, การนวด
เสนตางๆ ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนหองนอน ของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

5.1.3.3 การออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการนวดบําบัด 
ดวยความรอนแบบย่ําขาง ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนชาน ของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 56 สรุปการออกแบบลานนาสปา โดยใชท่ีวางทางกิจกรรมการนวดบําบัดดวยความ
รอนแบบย่ําขาง ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนชาน ของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม  
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5.1.4 สรุปผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจตอการออกแบบลานนาสปาโดยใช 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม ของผูใชบริการสปาในจังหวัดเชียงใหม 

  5.1.4.1 ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวยเพศ อายุ ภูมิลําเนา อาชีพ และภูมิหลังดานการใชบริการสปา 

  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 62 รองลงมาเปนเพศชายรอยละ 
38 และ มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 44.0 รองลงมาคืออายุ 21-30 ป รอยละ 32.0 อายุ 41-50 ป 
รอยละ 18.0  และอายุ51 ปข้ึนไป รอยละ 6.0  มีภูมิลําเนาจ.เชียงใหม รอยละ 83.0 รองลงมาคือ 
จังหวัดอ่ืนๆ รอยละ 10.0 และกรุงเทพฯ รอยละ 7.0 มีอาชีพพนักงานบริษัท รอยละ 74.0 รองลงมา
คือ ธุรกิจสวนตัว รอยละ 12.0 อาชีพอ่ืนๆรอยละ8.0 และรับราชการ คิดเปนรอยละ 6.0 เคยมี
ประสบการณการใชบริการสปา รอยละ 80.0 และไมเคยมีประสบการณการใชบริการสปา รอยละ 
20.0 
    5.1.4.2 ผลการศึกษาพบวา ขอมูลดานประสบการณการใชบริการสุขภาพ
แบบลานนา 

  ผูตอบแบบสอบถามเคยมีประสบการณการใชบริการสุขภาพแบบลานนา 
รอยละ 79.0 ไมเคยมีประสบการณการใชบริการสุขภาพแบบลานนา รอยละ 20.0 และไมแนใจ รอย
ละ 1.0 มีท่ีใชบริการการอบสมุนไพร รอยละ 33.67 รองลงมาคือ การนวดเอาเสนเอาเอ็น รอยละ 
27.31 การใชสมุนไพร รอยละ 25.36 การตอกเสน รอยละ 9.27 และ การนวดบําบัดดวยความรอน 
(การย่ําขาง) รอยละ 4.39                                                                                          

  5.1.4.3 ผลการศึกษาพบวา ขอมูลดานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 

  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอลักษณะกิจกรรมการดูแลบําบัด
สุขภาพแบบลานนา ในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ กิจกรรมการใชสมุนไพร (คาเฉล่ีย 3.77) และการ
อบสมุนไพร (คาเฉล่ีย 3.53)   

 ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอลักษณะกิจกรรมการดูแลบําบัด 
สุขภาพแบบลานนา ในระดับปานกลางเรียงลําดับดังนี้ การนวดเอาเสนเอาเอ็น (คาเฉล่ีย 3.2) และ
การตอกเสน (คาเฉล่ีย 2.64) 

 ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอลักษณะกิจกรรมการดูแลบําบัด 
สุขภาพแบบลานนา ในระดับนอยคือ การนวดบําบัดดวยความรอน (การย่ําขาง) (คาเฉล่ีย 2.33) 
   5.1.4.4 ผลการศึกษาพบวา ขอมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับท่ีวางทางกิจกรรม
การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา 
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ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ 
แบบลานนากับท่ีวางทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนา ในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ กิจกรรมการ
นวดแบบย่ําขาง โดยใชท่ีวางบริเวณชาน (ท่ีโลง) (คาเฉล่ีย 3. 89) กิจกรรมการนวดแบบตางๆ กับ
ท่ีวางบริเวณเต๋ิน (คาเฉล่ีย 3. 63) และกิจกรรมการอบสมุนไพรกับที่วางบริเวณใตถุนเรือน (คาเฉล่ีย 
3. 55)   

 ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพ 
แบบลานนากับท่ีวางทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนา ในระดับปานกลางคือ กิจกรรมการนวด
แบบตางๆกับท่ี วางบริเวณหองนอน (คาเฉล่ีย 3.3)   

5.1.4.5 ผลการศึกษาพบวา ขอมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะ 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนา 

 ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอลักษณะสภาพแวดลอมทาง 
กายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนาประกอบกับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ในระดับ
มากเรียงลําดับดังนี้ สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม (คาเฉล่ีย 3.72) และ
สภาพแวดลอมบริเวณชานของเรือนกับสวนกิจกรรมการนวดแบบย่ําขาง (คาเฉล่ีย 3.59)   

ผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจตอลักษณะสภาพแวดลอมทาง 
กายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนาประกอบกับกิจกรรมการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา ในระดับ
ปานกลางเรียงลําดับดังนี้ สภาพแวดลอมบริเวณหองนอนของเรือนกับสวนกิจกรรมการนวดเอาเสน
เอาเอ็น (คาเฉล่ีย 3.42)   และสภาพแวดลอมบริเวณใตถุนของเรือนกับสวนกิจกรรมการอบสมุนไพร 
(คาเฉล่ีย 3.4)   

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัย เร่ืองการออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน

พื้นถ่ินเชียงใหมในคร้ังนี้ พบปญหา, อุปสรรค และขอเสนอแนะ สําหรับการทําวิจยัคร้ังตอไป ดังนี้ 
5.2.1 การศึกษาเกี่ยวกับสปา พบปญหาดานแหลงขอมูล อันไดแก หนังสือ  

บทความ รายงาน การวิจัย และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยังมีขอมูลพื้นฐานประกอบการวิจัยอยูนอย
มาก ดวยการท่ีความรูพื้นฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสปา ในขณะนั้นยังเปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ี
คอนขางใหม สําหรับดานการวิจัย ทําใหการหาขอมูลตางๆ ในบททบทวนวรรณกรรม อาจยังไม
เพียงพอกับความตองการ เพื่อการเปรียบเทียบความตรงของเน้ือหาและการนําไปใชในงานวิจัย 
ตลอดจนระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนใชเวลามากเกินไป โดยขอมูลเชน หนังสือคูมือ
ผูดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ (กระทรวงสาธารณะสุข, 2547) หรืองานวิจัยเร่ือง อัตลักษณไทย
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ลานนา สูสปาท่ีมีเอกลักษณ (กระทรวงสาธารณะสุข, 2548) ท่ีไดในคร้ังนี้ตองใชเวลาในการหา
ขอมูลกวา 2 ป จึงสามารถท่ีจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธได จากปญหาดังกลาวทําใหมี
ขอเสนอแนะ 2 ประการ ประการแรกคือ การเลือกหัวขอการวิจัยควรเลือกหัวขอท่ีมีงานวิจัยท่ี
ใกลเคียงหรือมีผูเคยทําการวิจัยมากอน และไมเปนหัวขอท่ีใหมจนเกินไปสําหรับดานงานวิจัย 
เพื่อท่ีจะไดมีขอมูลบางสวนนําไปใชประกอบการศึกษาได อีกท้ังเพื่อท่ีจะไดมีตัวอยางกระบวนการ
ทําวิจัยท่ีเปนประโยชนในการทําวิจัยตอไป ประการท่ีสองคือ กอนการเลือกหัวขอการวิจัยควร
ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญตางๆ จากแหลงขอมูลใหแนชัดกอนวาเพียงพอกับความตองการ
หรือไม จึงคอยตัดสินใจเลือกหัวขอและทําการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ  

5.2.2 การศึกษาการดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนา พบปญหาดานแหลงขอมูล  
ไดแก หนังสือ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยังมีขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการวิจัยอยูนอยมากเชนกัน เนื่องจากอดีตผานมา ยังขาดการบันทึกเอกสาร ตํารา มาก
เทาท่ีควร อีกท้ังในปจจุบันยังขาดผูทําการศึกษาวิจัย, งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทําใหการหาขอมูลตางๆ 
ในบททบทวนวรรณกรรม อาจยังไมเพียงพอกับความตองการ เพื่อการเปรียบเทียบความตรงของ
เนื้อหาและการนําไปใชในงานวิจัย ตลอดจนระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนใชเวลามาก
เกินไป โดยขอมูลเชน ตําราการแพทยพื้นบานลานนา (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547) ท่ีไดในคร้ังนี้ตอง
ใชเวลาในการหาขอมูลกวา 2 ปเชนกัน ตลอดจนการเก็บขอมูล จากการสังเกตการดูแลบําบัด
สุขภาพแบบลานนา ท่ีคอนขางกระจัดกระจาย สวนมากอยูบริเวณชานเมืองเชียงใหม จึงทําใหใช
เวลาการเก็บรวบรวมขอมูลนาน และงบประมาณในการสังเกตคอนขางมาก จากปญหาดังกลาวทํา
ใหมีขอเสนอแนะ 2 ประการ ประการแรกคือ ควรมีการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับหัวขอวิจัยนั้นๆ 
กอนตัดสินใจเลือกหัวขอการวิจัย ประการท่ีสองคือ บางคร้ังจําเปนตองศึกษากระบวนการทําวิจัย, 
การทําการเก็บขอมูลใหดีเสียกอน วาตรงกับความตั้งใจในการทําวิจัยหรือไม เปนตนวา การศึกษา
การดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาในคร้ังนี้ ตองทําการเก็บขอมูลภาคสนาม ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ดูแลบําบัดสุขภาพแบบลานนาโดยการสังเกต ซ่ึงเปนข้ันตอนของการเก็บขอมูลในดานศาสตร
การแพทยพื้นบาน ซ่ึงการวิจัยคอนขางเอนเอียงไปกับทางพยาบาลศาสตรหรือทางสังคมศาสตร
มากกวาทางดานสถาปตยกรรม 

5.2.3 การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม พบปญหา 
ดานแหลงขอมูล ไดแก หนังสือ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยังมีขอมูล
พื้นฐานประกอบการวิจัยอยูนอยมากเชนกัน ขาดผูทําการศึกษาคนควาวิจัย โดยเฉพาะ “การศึกษา
ทางดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน” ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรือนพื้นถ่ิน ยกตัวอยางเชน เรือน
ลานนาไทย และประเพณีการปลูกเรือน(อนุวิทย, นิวัฒน, 2536), การศึกษารูปแบบและการใชสอย
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เรือนพื้นถ่ินในจังหวัดเชียงใหม (วิชชุลดา, 2541) ก็ถือวามีขอมูลคอนขางนอยอยูแลว สําหรับ
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินท่ีผานมานั้นปรากฏวายังไมมี
การศึกษาที่เกี่ยวกับทางดานนี้เลย แตเนื่องดวยขอจํากัดของการทําวิทยานิพนธท้ังดานเวลา
การศึกษา,ขอบเขตการวิจัย จึงทําใหการศึกษาคร้ังนี้ตองจํากัดขอบเขตการศึกษาโดยแยกสวน
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ “สภาพแวดลอมทางกายภาพเรือนพื้นถ่ินแทนการศึกษาเรือนพื้นถ่ิน” จากเหตุผล
ดังกลาวจึงสงผลใหการศึกษาและเก็บขอมูลดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน
เชียงใหมซ่ึงมีอยูกระจัดกระจายบริเวณชานเมืองเชียงใหม และยังมีสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี 
ตรงตามวัตถุประสงคการศึกษาคงเหลืออยูใหทําการศึกษาไมมากนักทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในคร้ังนี้ใชเวลาการหาขอมูลของเรือนพื้นถ่ินเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพคอนขางมาก  
จากปญหาดังกลาวทําใหมีขอเสนอแนะ 2 ประการ ประการแรกคือ ควรมีการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 
เกี่ยวกับหัวขอวิจัยนั้นๆ กอนตัดสินใจเลือกหัวขอการวิจัย ประการท่ีสองคือ เสนอใหมีการศึกษา 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินเชียงใหม เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้
ยังขาดการศึกษาทางดานชาติพันธุของเจาของซ่ึงสงผลตอรูปแบบของเรือนพื้นถ่ินตางๆ ตลอดจน
ลักษณะทางกายภาพของเรือนท้ังภายนอกภายในของเรือนพื้นถ่ิน อีกท้ังควรนาจะมีการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ินลานนา” ท้ังทางดานสถาปตยกรรม
และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สืบทอดใหกับชนรุน
หลังไดทําการศึกษาตอไป 

5.2.4 การออกแบบลานนาสปา โดยใชสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนพื้นถ่ิน 
เชียงใหม ตามหัวขอการวิจัยดังกลาว เปนการศึกษาระดับวิทยานิพนธ ซ่ึงมีขอจํากัดดานเวลาใน
การศึกษาและงบประมาณเพื่อการทําวิจัย จึงทําใหการศึกษาในคร้ังนี้อาจไมครอบคลุมเนื้อหาดาน
การออกแบบเทาท่ีควร อาทิเชน ขาดการศึกษาเกี่ยวกับสปาประเภทตางๆ อันไดแก Destination 
Spa, Day Spa ,Medical Spa ฯลฯ ท่ีเปนปจจัยสําคัญทางดานการออกแบบสปาประเภทตางๆ และ
การศึกษาทางดานการออกแบบลานนาสปาเชิงประยุกต การออกแบบลานนาสปาตามลักษณะและ
รูปแบบของอาคารประเภทตางๆ เชน ตึกแถว คอนโดมิเนียม หรืออาคารเพื่อการพาณิชยอ่ืนๆ เปน
ตน จากปญหาดังกลาวทําใหมีขอเสนอแนะ 3 ประการ ประการแรกคือ ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสปา
ประเภทตางๆ อันไดแก Destination Spa, Day Spa ,Medical Spa ฯลฯ ท่ีเปนปจจัยสําคัญทางดาน
การออกแบบสปาประเภทตางๆ ประการท่ีสองคือ ศึกษาเพิ่มเติมทางดานการออกแบบลานนาสปา
เชิงประยุกต เชน การออกแบบลานนาสปาตามลักษณะหรือรูปแบบของอาคารประเภทตางๆ เชน 
ตึกแถว คอนโดมิเนียม หรืออาคารเพ่ือการพาณิชยอ่ืนๆ และประการสุดทาย คือควรมีการทดลอง
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กอสรางและจัดพื้นท่ีสภาพแวดลอม ลานนาสปาจริง เพื่อทดลอง และเก็บขอมูลความพึงพอใจจาก
ผูใช 
 5.2.5 การเก็บแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชบริการสปา จังหวัดเชียงใหม เนื่องจาก
ชวงเวลาท่ีทําการเก็บขอมูลตรงกับชวง “Low Season” พอดี และจากปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ทํา
ใหกลุมตัวอยางสําหรับตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนกลุมผูใชบริการสปา จังหวัดเชียงใหม ท่ีจะเขาไป
ใชบริการสปามีจํานวนคอนขางนอยลงกวาปกติ พบปญหาวาบางแหงก็ไมรับแบบสอบถาม บาง
แหงอางเหตุผลท่ีวา มีจํานวนผูใชบริการนอย หรือผูใชบริการเปนกลุมนักทองเท่ียวตางชาติซ่ึงไม
ตรงกับกลุมตัวอยางการวิจัย   อีกท้ังยังมีสปาบางแหงปดตัวไปก็มี จึงทําใหการเก็บขอมูล
แบบสอบถามเต็มไปดวยความยุงยากและใชเวลาคอนขางมาก ในการรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
เพิ่อใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตั้งไวต้ังแตตน ขอเสนอแนะ คือการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
ควรเลือกชวงเวลาในการเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับชวงเวลา การใหบริการของสถานบริการนั้นๆ 
และไมควรเลือกกลุมตัวอยางการวิจัยท่ีอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


