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บทคัดย่อ 
งานวิจัยชิ้นน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในการปฏิบัติธรรม และประกอบ
ศาสนกิจ ที่เขตศาสนสถาน วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลีและวัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้เก่ียวข้องให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจที่เขตศาสนถาน อ าเภอบางพลี
และวัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จากกรณีศึกษาการส ารวจอ าเภอบางพลีและวัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
เครื่องมือที่ใช้คือการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ท าการเฝ้าสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) และยังคงใช้เครื่องมือ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อท าการสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  60 ปี
ขึ้นไปที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมในศาสนสถาน และพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในศาสนสถาน  
ผลการวิจัยพบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกมีความจ าเป็นอย่างมากต่อผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ เพราะมีส่วนช่วยในการเดินทางประกอบ
ศาสนกิจ การเข้าห้องสุขา หรือท าสิ่งอ่ืนๆด้วยตนเองภายในศาสนสถาน แต่ศาสนสถานในกรณีศึกษายังมีข้อบกพร่องเน่ืองจากว่ามีสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ทั้งน้ีหากปัญหาดังกล่าวได้รับทราบและน าไปแก้ไข เม่ือศาสนสถานมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้บริการในวัยอ่ืนๆก็จะมีความสนใจเข้ามาเยี่ยมอีกทั้ง
ยังสามารถเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและสักการบูชาได้อีกด้วย เพราะวัดเป็นเอกลักษณ์ส่วนหน่ึงของประเทศไทย 
ค าส าคัญ สิ่งอ านวยความสะดวก, ผู้สูงอายุ, ศาสนสถาน 
 

Abstract 
This research is a qualitative research. The purpose is to know the problem and requirement of the older 

person in the practice the dharma and religious activities at the religious places Bang plee yai nai temple Bang 
plee district and Osokaran temple Mueang Samutprakarn district. To propose a development approach and 
improvement facilities to accessory for the older person in the practice the dharma and religious activities at the 
religious places Bang plee yai nai temple Bang plee district and Osokaran temple Mueang Samutprakarn district. 
From case study, the survey at Bang plee yai nai temple Bang plee district and Osokaran temple Mueang 
Samutprakarn district. Tools of research and anthropological methodology, non-participant observation and still 
use in-depth interview for interview person who comes to temple. The key informants are 60-year-olds who 
have come to practice in religious places and monks living in religious places. 

The research found that Facilities are very necessary for the older person who comes to use the service 
because they contribute in for religious activities at the religious places. Access to the toilet or do other things by 
themself within the religious place. But the places of worship in the case study are flawed because it has not 
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enough for the older person. If the problem is known and corrected when religious places have complete 
facilities. Other age users will be more interested not only the older person who comes to use the service. So it 
can be a place for traveler to worship and visit. Because the temple is a part of Thailand. 
Keywords : Facilities, Elderly, Religious Sites 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เม่ือเทียบสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึงร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยก าลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เม่ือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 
20 ในปี 2564 หรือในอีกเพียง 5 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในและในอีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้า ประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ,  2560) 

ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีสถานที่รองรับผู้สูงอายุ คือ สวางคนิวาส มีสถานที่พักส าหรับผู้สูงอายุ  โดยจะมีบริการอาหาร 
กายภาพบ าบัด สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและการดูแลอย่างดี (สภากาชาดไทย , 2554) แสดงให้เห็นว่าทางจังหวัด
สมุทรปราการ ได้มีการพัฒนาพื้นที่ส่วนหน่ึงเพื่อรองรับผู้สูงอายุ นอกจากน้ี ยังมีสถานที่อ่ืนที่ได้สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุ 
อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานบริการด้านสุขภาพ การเดินทางคมนาคม และศาสนสถานเป็นต้น ทั้งน้ีในจังหวัด
สมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทั้งสิ้น 1,260,400 คน แยกเป็นชาย 605,309 คน หญิง 655,091 คน (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2558) เป็นประชากรผู้สูงอายุ จ านวน 164,744 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ปัจจุบันประชากรจะมีอายุยืนยาวขึ้น และคาดการณ์ว่าในอนาคต จ านวนผู้สูงอายุจะมากขึ้นทุกๆ ปี(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สมุทรปราการ, 2560)  ประชากรอ่ืนควรใส่ใจด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ และด้านการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ซ่ึงผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่แล้วต้องพึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกของแต่ละสถานที่ ที่ได้ไปใช้บริการเพื่อลดความล าบากในการเดินทาง โดยสถานที่เป็น
กรณีศึกษาในที่น้ีคือ ศาสนสถานในจังหวัดสมุทรปราการ  ได้แก่ วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลี และวัดอโศการาม อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ 

จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อสภาพปัญหาตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุในวัดบางพลีใหญ่ และวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพื้น ศาสนสถานในเขตจังหวัดสมุทรป ราการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อทราบถึงปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในการปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ ที่เขตศาสนสถาน วัดบางพลี
ใหญ่ใน และวัดอโศการาม 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้เก่ียวข้องให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม และ
ประกอบศาสนกิจที่เขตศาสนถาน วัดบางพลีใหญ่ใน และวัดอโศการาม 
   
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัญหาของผู้สูงอายุในการใช้บริการที่ศาสนสถาน 
2. ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อการใช้บริการในศาสนสถาน 
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3. สามารถน าผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 
ขอบเขตงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุใน วัดบางพลีใหญ่ใน และวัดอ
โศการาม ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขอบเขตดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรผู้สูงอายุ คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป(ผู้สูงอายุ) ทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ ใน

จังหวัดสมุทรปราการ  
2. ขอบเขตเน้ือหาด้านความต้องการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

ใช้ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุจากการศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ศาสนสถานในเขตจังหวัด สมุทรปราการ ได้แก่ เพศ อายุ 

3. ขอบเขตการศึกษาด้านสถานที่ศึกษา 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  สภาพปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศาสนสถานในเขต

จังหวัด สมุทรปราการ ได้แก่ ราวจับ ทางลาด ห้องสุขส าหรับผู้สูงอายุ หรือคนพิการ 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.ผู้สูงอายุ (Older person)  

หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไป (องค์การสหประชาชาติ)   ผู้สูงอายุ เรียกอีกอย่างว่า
ราษฎรอาวุโส (Senior citizen)และคนชรา หมายถึง แก่ด้วยอายุช ารุดทรุดโทรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
2.สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) 

 หมายถึงสิ่งที่สร้างความสะดวก ท าให้การประกอบกิจกรรม ต่าง ๆ กระท าได้ง่ายขึ้นตามหลักการจัดการอุทยานและพื้นที่
นันทนาการ (รักชนก มณีรัตน์, 2550 และศูนย์วิจัยป่าไม้ ,2541) สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
หมายความว่า ส่วนของ อาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ได้แก่ “ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับน า
คนขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารที่ต่างระดับกัน แต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความว่า พื้นผิวที่มีผิวสัมผัส
และสีซ่ึงมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว และสีในบริเวณข้างเคียงซ่ึงผู้สูงอายุและคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้  “ความกว้าง
สุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงโดยปราศจาก สิ่งใด ๆ กีดขวาง 
3.ศาสนสถาน (Religious Places)  

หมายถึง คือสถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิด
อิสลาม( วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 

ในที่น้ีผู้วิจัยกล่าวถึง ศาสนสถานในศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมีศาสนสถานส าคัญเรียกว่าวัด วัด  คือค าเรียก สถานที่ส าหรับ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ภายในวัดจะมี กุฏิ ซ่ึงใช้เป็นเป็นที่อาศัยของนักบวชในศาสนาพุทธซ่ึงก็คือ 
พระสงฆ์ อีกทั้งยังมีเจดีย์ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุ ซ่ึงใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ 
การท าสมาธิ  วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของ
สถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฏิสงฆ์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร
จ าพรรษา (นนร.ธรรมรัตน์   แววศรี, 2555) 
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ระเบียบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยา กล่าวว่า การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา เป็น

กระบวนการของการเรียนรู้และท าความเข้าใจความหมายประสบการณ์ของมนุษย์ ผ่านการสนทนากับบุคคลซ่ึงใช้ชีวิตอยู่ใน
ประสบการณ์น้ันๆ (Wood & Haber, 2002)  โดยมีวิธีการดังน้ี 
  1.ผู้วิจัย เตรียมความพร้อม โดยด าเนินการลงพื้นที่ส ารวจ และสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องในกรณีศึกษาศาสนสถาน ในเขตวัดบาง
พลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลี และวัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

2.การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ผู้วิจัยเตรียมค าถามเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศาสนสถาน เพื่อสอบถามปัญหา และ
รับทราบความต้องการโดยรวมของผู้สูงอายุ 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การลงพื้นที่ส ารวจตามศาสนสถานที่จ าเป็นต้องใช้ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ดังน้ี สมุด
บันทึกและปากกา เพื่อจดข้อมูลที่ส าคัญในการส ารวจและสัมภาษณ์ โทรศัพท์มือถือ เพื่อบันทึกรูปภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในศาสน
สถาน 

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation)โดยผู้วิจัย
ลงพื้นที่ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกในศาสนสถาน และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักคือพระสงฆ์ที่จ า
วัดอยู่ในศาสนสถานวัดบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี และวัดอโศการาม อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  
5.การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ศาสนสถานใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา วัดบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี และวัดอโศการามอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในรูปแบบวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation)และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth 
Interview) เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับเน้ือหาให้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุใน
เขตกรณีศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า(Triangulation) วิธีสามเส้า ถ่ายทอด
มาจากแนวคิดของการส ารวจชี้ทิศทางในการเดินเรือ ซ่ึงถ้ารู้จุดตรึงบนแผนที่สองจุด แล้วลากเส้นจากจุดทั้งสองมาตัดกันก็จะได้ทิศทาง 
วิธีการตรวจสอบสามเส้า เปรียบเสมือนการตรึงความจริง ณ จุดหน่ึงแล้วจะรู้ถึงความจริงอ่ืนๆ(วรรณี แกมเกตุ , 2551) โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบดังน้ี 

1.การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธี
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูล โดยมีแหล่งพิจารณาในการตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ 

1.1 แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ตรวจสอบข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์
เรื่องเดียวกันแต่ต่างสถานที่กัน 

1.2 แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น การสอบถามข้อมูลจากพระสงฆ์ 2รูปในศา
สนสถานเดียวกัน 

2.การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ( Investigator Triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม และศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย  

 
ผลการศึกษาวิจัย 
จากกรณีศึกษา ศาสนสถานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลี และวัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากการลงพื้นที่ส ารวจ ดังน้ี 
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1.ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในการปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ ที่เขตศาสนสถาน วัดบางพลีใหญ่ใน และวัดอโศกา
ราม 

ปัญหาและความต้องการ วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลี วัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

ห้องสุขา ราวจับกันลื่น   - 

พื้นกันลื่น   - 

ทางเดินระดับเดียวกัน   - 

ประตูบานเลื่อน   - 

ทางลาด   - 

ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ     - - 

สถานที่น่ังพักส าหรับผู้สูงอายุ     
ทางเดินเข้าศาสน
ส ถ า น ส า ห รั บ
ผู้สูงอายุ 

ทางลาดส าหรับรถเข็น         -   

ราวจับส าหรับการเดิน     

  
2.แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้เก่ียวข้องให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจที่เขตศา
สนถาน วัดบางพลีใหญ่ใน และวัดอโศการาม 

แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลี วัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

ห้องสุขา จ านวนห้องสุขา -   -   - - 

สิ่งอ านวยความสะดวก   - - - - - 

สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับต่อจ านวนผู้สง
อายุที่เข้ามาประกอบศาสนกิจที่ศาสนสถาน  

-   - -   - 

พื้นที่ก่อสร้างของศาสนสถาน - -     - - 

ทุนทรัพย์ทางก่อสร้างของศาสนสถาน -   - - -   
 การเก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้เก่ียวข้อง ณ ศาสนสถานในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ กรณีศึกษา วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลี และวัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ โดยแบ่งข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษาเป็นสองด้าน ดังน้ี  

1.ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในการปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ ที่เขตศาสนสถาน พบว่า ศาสนสถานทั้งสอง
แห่งไม่มีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ วัดบางพลีใหญ่ใน มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุภายในห้องสุขาครบครัน มีสถานที่น่ังพัก 
และราวจับทางเดินเข้าศาสนสถาน ไม่มีทางลาดส าหรับรถเข็น และวัดอโศการาม มีสถานที่น่ังพักส าหรับผู้สูงอายุ ทางลาดส าหรับ
รถเข็นและราวจับทางเดินเข้าศาสนสถาน ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุภายในห้องสุขา  

2.แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้เก่ียวข้องให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ
ที่เขตศาสนถาน พบว่า วัดบางพลีใหญ่ใน มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องสุขาจ านวนมาก มีจ านวนห้องสุขา สิ่งอ านวยความ
สะดวกรองรับต่อจ านวนผู้สูงอายุที่เข้ามาประกอบศาสนกิจที่ศาสนสถาน และทุนทรัพย์การก่อสร้างของศาสนสถานปานกลาง พื้นที่
ก่อสร้างของศาสนสถานน้อย และวัดอโศการาม เห็นได้ว่ามีห้องสุขาและพื้นที่ก่อสร้างของศาสนสถานจ านวนมาก  มีสิ่งอ านวยความ
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สะดวกรองรับต่อจ านวนผู้สูงอายุที่เข้ามาประกอบศาสนกิจที่ศาสนสถานปานกลาง ทุนทรัพย์การก่อสร้างของศาสนสถานน้อย และไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องสุขา 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ศาสนสถานในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ กรณีศึกษา : วัดบางพลีใหญ่ใน และ วัดอโศการาม  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในการปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ ที่เขตศาสนสถาน วัดบางพลีใหญ่ใน และ
วัดอโศการาม 

จากผลการศึกษาพบว่าศาสนสถานทั้งสองแห่ง ยังคงมีปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในการปฏิบัติธรรม และประกอบ
ศาสนกิจ เน่ืองจากสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ ที่มีไม่เพียงพอ ไม่มีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุที่มาปฏิบัติธรรมพบความ
ล าบากในการใช้บริการที่ศาสนสถาน พบว่า ผู้สูงอายุต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และไม่ยุ่งยากที่จะใช้งาน มีตัวอย่าง ดังน้ี  

1.1 ราวจับทั่วไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกราวจับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร และมีระดับที่สูงจากพื้น 0.8 เมตร 
1.2 ราวจับในห้องน้ าบริเวณโถส้วม ผู้สูงอายุเลือกราวติดพื้น 2 ข้างมากที่สุด 
1.3 ทางลาด ส่วนใหญ่เลือกความชันระดับ 9 องศา เลือกพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยในการเดิน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือก

ทรายล้าง (ผศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์และคณะ, 2550) 
1.4 ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด มีลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอ

กัน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และ
ยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน (กระทรวงมหาดไทย, 2548) 

2.แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้เก่ียวข้องให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ
ที่เขตศาสนถาน วัดบางพลีใหญ่ใน และวัดอโศการาม 

จากผลการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้เก่ียวข้องให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติธรรม 
และประกอบศาสนกิจที่เขตศาสนถาน 

2.1 กรณีศึกษา วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลี ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบแต่ไม่เพียงพอ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อ
ผู้สูงอายุที่มาประกอบศาสนกิจ แต่เป็นเพราะทุนทรัพย์ทางศาสนสถานไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม ท าให้ทางศาสนสถานมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกได้ไม่มากเท่าความต้องการของผู้มาใช้บริการ ผู้วิจัยได้มีความเห็นว่าทางวัดบางพลีใหญ่ได้มีผู้ไปประกอบศาสนกิจเป็น
จ านวนมาก เงินบริจาคส่วนหน่ึงสามารถน ามาพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุได้ 

2.2 กรณีศึกษา วัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ มีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 
ศาสนสถานมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ราวจับ ทางลาด ตามทางเดิน เพื่อผู้สูงอายุและผู้คนที่มาประกอบศาสนกิจ แต่ไม่มีห้อง
สุขาส าหรับผู้สูงอายุ อาจเป็นเพราะมีผู้คนมาประกอบศาสนกิจที่วัดเป็นจ านวนน้อย ได้รับเงินบริจาคท าบุญไม่มากพอที่จะก่อสร้าง ทาง
วัดจึงมิได้ตระหนักตรงส่วนน้ีมากนัก แต่ผู้วิจัยได้มีความเห็นว่า ทางศาสนสถานและผู้เก่ียวข้องควรใส่ใจกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพราะเม่ือศาสนสถานไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ จะท าให้ผู้สูงอายุที่มา
ประกอบศาสนกิจลดลง และเลือกไปศาสนสถานที่อ่ืนที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอและประกอบศาสนกิจได้เหมือนกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ศาสนสถานในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ กรณีศึกษา : วัดบางพลีใหญ่ใน อ าเภอบางพลีและ วัดอโศการาม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ พบว่า ปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายุในการใช้บริการที่ศาสนสถาน มีข้อบกพร่องคือมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ
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ที่มาใช้บริการ เน่ืองจากทางศาสนสถานไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุมากนัก และมีทุนทรัพย์
ในการบูรณก่อสร้างไม่เพียงพอ ดังน้ันทางศาสนสถานและผู้เก่ียวข้องควรศึกษาถึงผลลัพธ์ในทิศทา งที่ดีที่จะได้จากการก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกเหล่าน้ี ริเริ่มด าเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มาประกอบศาสนกิจ และมีประโยชน์ต่อศาสนสถาน เม่ือสถานที่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบย่อมดึงดูดผู้คน ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบศาสนกิจ ผู้สูงอายุ อาจมีคนเข้ามาประกอบศาสนกิจ และเยี่ยมชมศาสน
สถานทุกวัย 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ที่มาเยี่ยมชมศาสนสถานในกลุ่มบุคคลที่ต่างออกไป เช่น กลุ่มวัยรุ่น วัย
ท างาน หรือวัยอ่ืนๆ และศึกษาถึงต้นแบบในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุจากสถานที่อ่ืนที่มีความใกล้เคียงเพื่อเป็น
กรณีศึกษาและง่ายต่อการด าเนินงาน อีกทั้งสามารถน าผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่อผู้สูงอายุทั้งที่ศาสนสถานและสถานที่อ่ืนๆด้วย 
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