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การเสนอแนวทางและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณพื้นท่ีวัดในเขต 
บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : วัดบางนาใน วัดวชิรธรรมสาธิตและวัดธรรมมงคล 

Proposing guideline and improvement of physical environment and facilities in the temple area  
at Bang Na District, Bangkok. Case Study: Bang Na Nai Temple, Wachirathamsatit Temple and Thamma 

Mongkol Temple. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณ

พื้นที่วัดในเขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางและการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
ให้มีความเหมาะสมปลอดภัยสอดคล้องกับธรรมชาติร่างกาย โดยคัดเลือกวัดจ านวน  3 วัด ได้แก่ วัดบางนาใน วัดวชิรธรรมสาธิตและ
วัดธรรมมงคล โดยการท าวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามด้วยการสังเกตและส ารวจลักษณะกายภาพในเขตพื้นที่วัด 
และ สอบถามจากประชากรผู้สูงอายุที่มาใช้พื้นที่วัดและผู้บริหารวัด 

ผลการวิจัยพบว่าแต่ละวัดมีลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างกันไป เช่น ที่จอดรถ
ส าหรับสูงสูงอายุมีแค่วัดเดียวคือ วัดธรรมมงคล ส่วนวัดที่มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุมีสองวัด คือ วัดวชิรธรรม และวัดธรรมมงคล ซ้ึงมี
อุปกรณ์และความสะอาดที่ดีแต่ขาดป้ายบอกวิธีใช้ และจากการสอบถามจะผู้บริหารวัดพบว่าทางวัดยังไม่ให้ความส าคัญต่อสิ่งอ านวย
ของผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ประชากรที่มาใช้พื้นในจ านวน 2ส่วน4 เป็นผู้สูงอายุ และจากการสอบถามผู้สูงอายุสิ่งที่ต้องการให้
ปรับปรุงและออกแบบให้ดีขึ้นคือ บริเวณห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ ควรมีป้ายและสัญลักษณ์ ป้ายน าทาง แผนที่ ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ 
ซ้ึงจากแนวทางศึกษาน้ีสามารถน าไปใช้ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุที่มาวัดอ่ืนๆได้
อีก แต่ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบเทคนิคให้เหมาะสมกับสถานที่น้ันๆรวมถึงบริบทอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ,สภาพแวดล้อมทางกายภาพ,สิ่งอ านวยความสะดวก,ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

Abstract 

  This research is a qualitative research. The purpose is to study about physical environment and facilities 
of the temple area in Bang Na District, Bangkok to point the guidance and improvement to encourage the lives of 
elderly people in order to be living appropriately, safe and consistent with the body nature. There are 3 key 
informants that were purposively selected: Bang Na Nai Temple, Wachirathamsatit Temple and Thamma Mongkol 
Temple. The tools that were used are observation and survey all round the area together with interview from 
visitors and caretakers. 

Research resulted as in each area among 3 places have a different physical environment: Thamma 
Mongkol Temple is the one and only place which has parking lot for elderly, or even Wachirathamsatit Temple 
and Thamma Mongkol Temple has restroom for eldely but still lacked of signs and instructions. Moreover, the 
interviewing indicated that many temples does not focus on elderly conveniences even though it is part 2 of 4 
that elderly was a visitor and what the elderly people need is a better design for parking lot, all the restroom, 
include with signs and directions. This research is the guidance in order to improve facilities for the other places 
to be better and more appropriate for elderly people. 
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บทน า 

ทุกวันน้ีประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างสังเกตุเห็นได้ชัดไม่ว่าจะใน ครอบครัว ชุมชน หรือตามสถานที่สาธารณะเรา
จะเห็นและรู้สึกได้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่มาก ปรากฏการณ์ที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นน้ียืนยันด้วยสถิติข้อมูลประชากรซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยได้ก้าวสู่ "สังคมสูง" วัยมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2548 แล้ว ยิ่งไปกว่าน้ันในอนาคตเป็นไปได้ว่าประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เม่ือประมาณอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงร้อยละ 20 ปีของประชากร
ทั้งหมด    ความส าคัญของผู้สูงอายุน้ันประเด็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว คุณภาพ ชีวิตที่ดีความสุขความพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกหลานหรือคนใน ครอบครัวควรที่จะตระหนักและพิจารณาในจุดน้ีด้วยว่าควรจะเป็นอย่างไร 
เน่ืองจากเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุและอาจมีปัญหากับสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาทางด้านจิตใจ ความจ า การ เรียนรู้ บุคลิกภาพ สิ่ง
ต่างๆเหล่าน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ผู้สูงอายุเป็นวันที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง
ในรูปของการ เสื่อมถอยมากกว่าการเจริญเติบโต แต่จะมากหรือน้อยช้าหรือเร็วน้ัน ขึ้นอยู่ปัจจัยหลากหลายประการ จากการศึกษา
พบว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งพาตนเองได้  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2556) 

วัดจึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ วัดสามารถสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้ ท าให้  ผู้สูงอายุได้
ฝึกฝนพัฒนาตนให้รู้จักการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม (พระธรรมปิฎก, 2543) ในพิธีกรรมและประเพณีทางศานาวัดยังเป็นพื้นที่ที่
ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและความรู้เน่ืองจาก กิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดสอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ไม่วุ่นวาย ไม่ต้องเร่ ง
รีบ นอกจากน้ียังเป็นโอกาสในการพบปะผู้คนในช่วงอายุเดียวกันอีกด้วย (ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ , 2545)  วัยสูงอายุ หรือ วัย
ชรา หมายถึง มนุษย์ที่มอีายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเคลื่อนไหวได้ลงน้อยและใช้เวลามากขึ้น การ
ใช้ความจ าน้อยลงความเสื่อมสภาพทรุดโทรมทางร่างกายและอวัยวะภายในร่างกาย (Laura Carstensen - research at Stanford 
university's) ดังน้ันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสิ่งอ านวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อผู้สูงอายุที่เข้ามาในวัด ความสามารถและ
มีชีวิตทางสังคมร่วมกับผู้คนทั้งวัยเดียวกันและต่างวัย แต่พื้นที่วัดในปัจจุบันลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความ
สะดวกไม่สมบูรณ์แบบ  เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในบริเวณพื้นที่วัดให้มีความเหมาะสมปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุและคุณภาพเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และช่วยส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุต่อไป อีกทั้งเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เข้ามาใช้บริเวณพื้นที่วัดทุกเพศทุกวัย ให้มีสิทธิได้รับสิ่ งอ านวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะด้วยเช่นกัน 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

1. วัด คือ ค าเรียกสถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ในประเทศไทย กัมพูชา และ
ลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ ซ่ึงใช้เป็นเป็นที่อาศัยของนักบวชในศาสนาพุทธซ่ึงก็คือ  พระสงฆ์ อีกทั้งยังมีเจดีย์พระอุโบสถ ศาลาการ
เปรียญ เมรุ ซ่ึงใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆเช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การท าสมาธิ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554) 

2.การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2547) ได้กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุน้ัน ควรมีลักษณะเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในสภาวะแวดล้อมทั้ง 3 ประเภท ดังน้ี 1) สภาวะแวดล้อม
ส่วนบุคคล (Individual Environment) ควรปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อกระตุ้นความ
สนใจและท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มากยิ่งขึ้น 2) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) ควรเน้นการจัดสภาวะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%22%20%5Co
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แวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ คือ การปรับปรุงหรือเสริมแต่งให้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เพื่อเอ้ือต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือแม้แต่การพูดคุย เพื่อเสริมสร้างก าลังใจ 3) สภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพ(Physical Environment) ควรให้ความสนใจเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของผู้สูงอายุ นอกเหนือจากเรื่องความสวยงาม จะเห็น
ได้ว่าสภาวะแวดล้อมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่าวัยอ่ืน ดังน้ัน เพียงการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อม
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ทั้งสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคล สภาวะแวดล้อมทางสังคมและสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ จะช่วยป้องกัน ลด 
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ โดยจะต้องค านึงถึงความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละคนด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ทุพพล
ภาพ 

3.สิ่งอ านวยความสะดวกของศาสนสถาน ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้สูงอายุต้องใช้งานใน 
ศาสนสถาน จ านวน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ทางเดินเข้าศาสนสถาน (จากประตูรั้วถึงประตูหลักของอาคาร) ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ
บันไดภายนอก ทางลาด ประตูหลัก บันไดภายในอาคาร ห้องน้ าผู้สูงอายุทางเดินภายในอาคาร (จากประตูหลักถึงห้องน้ า) ป้าย
สัญลักษณ์ (กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548) 

การจัดท าวิจัยครั้งน้ีผู้จัดท ามีความประสงค์จะศึกษาประโยชน์และความเหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุโดยมีกรณีศึกษาเป็นวัดใน
เขต บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเล็งว่าวัดเป็นที่ยึดเหนียวของประชาชนชาวไทย และเห็นได้ว่าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบไปวัด
เน่ืองจาก กิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดสอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ไม่วุ่นวาย ไม่ต้องเร่งรีบ นอกจากน้ียังเป็นโอกาสในการ
พบปะผู้คนในช่วงอายุเดียวกันอีกด้วย วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายเคลื่อนไหวได้ลงน้อยและใช้เวลามากขึ้น การใช้ความจ าน้อยลงความเสื่อมสภาพทรุดโทรมทางร่างกายและอวัยวะ
ภายในร่างกาย ดังน้ันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสิ่งอ านวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อผู้สูงอายุที่เข้ามาในวัด  

วัด 3 วัด คือวัดที่ยกมาศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้จัดท ามีความเห็นว่าเป็นวัดใหญ่ประจ าเขตบางนา และ เป็นวัดที่ต่างมีผู้คนเข้ามา
ท าบุญมาก และเห็นได้ว่ามีผู้สูงอายุเข้ามาท าบุญ น่ังสมาธิเป็นประจ าจึงเหมาสมที่จะเป็นกรณีศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณพื้นที่วัดในเขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อประเมินความจ าเป็นของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาความเหมาะสมความจ าเป็นของสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุภายในวัดในเขต
บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 เพื่อทราบถึงความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เข้ามาปฏิบัติธรรมใน 

 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในวัด ให้ผู้สูงอายุและผู้ใช้งาน ทุกเพศ ทุกวัย  

 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงทางเท้าและทางข้าม ให้ผู้สูงอายุและ ทุกเพศทุกวัยให้เข้าถึงสถานที่อย่างปลอดภัย 

 เพื่อกระตุ้นหน่วยงานและผู้บริหารวัดให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ 

 เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึก สงบ และรู้สึกปลอดภัยเวลามาที่วัด 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%22%20%5Co
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
1) พื้นท่ีการวิจัย 

เลือกพื้นที่แบบเฉพาะจงเจาะ บริเวณด้านในและนอกวัดบางนาใน วัดวชิรธรรมสาธิตและวัดธรรมมงคล เขตบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
โดยใช้วิธีการสังเกต(Observation)และการสัมภาษณ์(Interview)เน่ืองจากการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้ให้ข้อมูลหลักจึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงคือผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และ
ผู้ที่ต้องรับเรื่องเพื่อน าไปแก้ไขต่อไปคือผู้บริหารวัด จึงสามารถให้ข้อมูลที่เจาะลึกได้และตรงประเด็น เชื่อถือได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งน้ี 

3) เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ได้แก่สมุดบันทึก(notebook) ใช้บันทึกข้อมูลหลัก เพศ อายุ 
และที่อยู่ เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล นอกจากน้ีคือ การสังเกตโดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation)
โดยการพาผู้สูงอายุเข้าไปใช้ห้องน้ าบริเวณวัดและสังเกตสิ่งอ านวยสะดวกน้ันว่าสามารถตอบสนองผู้สูงอายุได้แค่ไหนและเก็บ
ข้อมูลด้านความต้องการปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาพื้นที่วัดในแง่การให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารวัดและเก็บข้อมูลด้านความต้องการปัญหาและข้อจ ากัดในการใช้
พื้นที่วัดของผู้สูงอายุด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตามสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่มาใช้บริเวณพื้นที่วัด แนวค าถามที่ผู้วิจัยก าหนดได้แก่  1) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในวัด ส่วนไหนบ้างที่ต้องการ
ให้มีเพิ่มขึ้น 2)ถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวก ภายในวัด และมีการติดต่อนัดหมายผู้บริหารวัดเพื่อที่จะ
สัมภาษณ์ล่วงหน้า ก าหนดช่วงเวลาที่จะใช้สัมภาษณ์ สถานที่และวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสะดวกเต็มใจไม่
รู้สึกว่าถูกบังคับสร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และชี้แจงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ทราบว่าจะน าผลการสัมภาษณ์ไปใช้
อย่างไร ให้ค ารับรองว่าจะไม่ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เสื่อมเสีย 

4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากหนังสือเอกสาร วารสาร บทความ งานวิจัย ต่างๆ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความจ าเป็นของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะกับผู้สูงอายุในพื้นที่กรณีศึกษา วัดในเขต บางนา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  
ผลการวิจัย  

ผลการเก็บข้อมูลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่วัดกรณีตัวอย่างทั้ง 3 วัด สามารถสรุปสิ่งที่ต้องออกแบบหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 วัดบางนาใน วัดธรรมมงคล วัดวชิรธรรมสาธิต 

ที่จอดส าหรับผู้สูงอายุ ไม่มี มี ไม่มี 

ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ ไม่มี มี มี 

อุปกรณ์ในห้องน้ าที่เหมาะสม ไม่มี มี มี 

โต้ะและม้าน่ัง มี มี มี 

ราวกันตก/ผนังกันตก มี มี มี 

มีความลาดชันเกิน มี ไม่มี ไม่มี 

มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ป้ายและสัญลักษณ์ มี มี มี 

 
ด้านสภาพแวดล้อม 

 วัดบางนาใน วัดธรรมมงคล วัดวชิรธรรมสาธิต 

ต้มไม้ที่ในความร่มเงา       

ขนาดพื้นที่ท ากิจกรรม -     

การให้ความสว่าง     - 

ปัญหาขยะมูลฝอย   -   

ความสวยงามความรมรื่น -     

จากการเก็บข้อมูลจากพื้นที่วัดกรณีตัวอย่างทั้ง 3 วัด โดยแบ่งประเด็นเป็นสองด้านคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
สิ่งแวดล้อม  ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้สูงอายุทุกท่านต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นอย่างมาก เช่น ที่จอดรถผู้สูงอายุ ห้องน้ า
ส าหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในห้องน้ า โต๊ะและม้าน่ัง ราวกันตก ป้ายและสัญลักษณ์ โดยจากการลงพื้นที่ส ารวจ
พบว่าสิ่งอ านวยความสะดวกที่กล่าวมา ยังมีบางวัดที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้สูงอายุ และบางวัดไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกน้ันเลย ได้แก่ ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ (1วัด)ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ (1วัด) อุปกรณ์ในห้องน้ าที่เหมาะสม(2วัด) โต๊ะและ
ม้าน่ัง(3วัด) ราวกันตก /ผนังกันตก(3วัด) มีความลาดชันเกิน(1วัด) มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย(0วัด) ป้ายและสัญลักษณ์(3วัด)  สรุปผล
การศึกษาจากการสังเกตและจากความคิดเห็นสรุปได้ว่า วัดบางนาในขาดห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ วัดธรรมมงคลมีห้องน้ าส าหรับ
ผู้สูงอายุแต่ยังมีจ านวนไม่เพียง และวัดวชิรธรรมสาธิตก็มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุไม่เพียงพอเช่นกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ภายในห้องและ
ค่อยเติมอยู่อย่างเสมอ เพิ่มที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุอย่างน้อย  3-4 คันในบริเวณวัดราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 90 เซนติเมตร ราวจับด้านที่ อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 12 
เซนติเมตรและผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ ราวจับต้องยาวต่อเน่ือง ทางลาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ท าด้วยวัสดุ เรียบ ไม่
ลื่น มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับ ป้ายและสัญลักษณ์ต้องมีความชัดเจนและไม่ติดเยอะเกินให้จะท าให้เกิดความ
สับสนและด้านสภาพแวดล้อมจากผลการลงพื้นที่ส ารวจ และสัมภาษณ์พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มจ านวนต้นไม่ใหญ่ใน
บริเวณที่ขาดความร่มรื่น จัดการท าความสะอาดบริเวณวัดอย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอย ขนาดพื้นที่จัดกิจกรรมโดยการ
จัดพื้นที่ให้เพียงพอ และเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ  
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การประเมินความจ าเป็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 
1. ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุพบว่ามีความจ าเป็นมาก และมากที่สุดคือราวจับภายในห้องน้ า และวัสดุพื้นผิวกันลื่น และควรมีโถ
ส้วมแบบชักโครก และรองลงมาคือ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในห้องน้ าและป้ายสัญลักษณ์อธิบายวิธีใช้ 
2. ที่จอดรถ พบว่ามีความส าคัญอย่างมาก เน่ืองจากครอบครัวที่พาผู้สูงอายุมาวัดจะได้ไม่ต้องพาเดินไกลเกินไป สถานที่จอดรถ
ควรอยู่ใกล้บริเวณปฏิบัติธรรม และรองลงมาคือควรมีจ านวนที่พอเพียงต่อจ านวนผู้สูงอายุ 
3. ทางสัญจรเท้ามีความจ าเป็นในระดับปานกลาง ความจ าเป็นที่พบมากที่สุดคือควรใช้วัสดุพื้นผิวกันลื่น และมีป้ายสัญลักษณ์
บอกทางที่มองเห็นได้ชัดเจน มีความกว่างของทางสัญจรที่เหมาะสม 
4. บริเวณโดยรอบวัด พบว่ามีความจ าเป็นในระดับปานกลาง สิ่งที่พบว่ามีความจ าเป็นมากที่สุดคือ มีหลังคาบังแดดบังฝนและมี
ต้นไม้ที่ร่มรื่น รองลงมาคือ มีความสะอาดไม่ขยะมูลฝอยและไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย 
 
บทสรุป วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในพื้นที่วัดจากการวิเคราะห์และน าสรุปปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขมีดังน้ีเพิ่มที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุให้มีอย่างน้อย  3-4 คันในบริเวณวัด 
และคอยตรวจสอบสิ่งกีดขวางอันตรายอย่างสม่ าเสมอ ปรับทางเดินที่ขรุขระ และใช้วัสดุพื้นผิวที่เรียบ แยกทางจราจรกับทางสัญจร
ออกจากกัน เพิ่มห้องน้ าที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดยอยู่ต าแหน่งที่เข้าถึงง่ายที่สุด และมีอุปกรณีอ านวยความสะดวกใน
ห้องน้ าที่เหมาะสม ใช้วัสดุกันลื่น เพิ่มราวจับ และมีไฟส่องสว่างตลอด มีป้ายสัญลักษณ์บอกทาง และ วิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
บริเวณวัดความปรับปรุงความร่มรื่มภายในวัดโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เพิ่มมากขึ้น จัดการท าความสะอาดบริเวณวัดอย่างเสมอสม่ า มี
ถังขยะไว้ต่างจุดต่างๆบริเวณวัด จัดพื้นที่ให้เพียงงต่อการปฎิบัติธรรม สร้างบรรยายกาศให้วัดดูรู้สึกปลอดภัยน่ามาปฎิบัติธรรม เพิ่มโต้ะ
ม้าน่ัง และสิ่งอ านวยความความสะดวกอ่ืนๆให้เพียงต่อผู้สูงอายุ 

จากผลส ารวจพบว่านอกจากผู้สูงอายุจะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกแล้ว ยังรับรู้ถึงการได้รับการยอมรับ และ ความส าคัญ
ต้องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุมีความม่ันใจในการใช้ชีวิตในการเดินทางมาวัดได้ด้วยตนเอง จึงขอสรุปว่า การ
สนับสนุนให้จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ  เป็นการยกระดับสถานที่น้ันๆ ให้มีการเข้าถึงคนทุกระดับอายุ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุในบริเวณวัด เพื่อพัฒนาคุณค่า
ชีวิตของผุ้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีคุณค่า นอกจากน้ีพบว่าบริเวณวัดในแต่ละวัดมีขนาดพื้นที่ชุมชนที่แตกต่ างกัน 
ดังน้ัน 

 ควรมีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องและตรงกับความจ าเป็นต่อผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับพื้นที่วัดน้ันๆ ซ่ึงมี
ความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม 

 ควรมีการประสานงานงบประมาณในส่วนของภาครัฐโดยส านักงานเขตบางนา 
 
แนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป 
 การท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะได้มีการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีเพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมีน้อยเกินไป ท าให้สรุปผลการวิจัยครั้งน้ีได้จากคนกลุ่มน้อย  

 ผู้ที่สนใจเก่ียวกับวิจัยเรื่องน้ีสามารถศึกษาวัดในเขตอ่ืนๆ ที่ควรให้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบและศึกษาเพิ่มเติม 

 สามารถน าไปศึกษาเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ เช่น การใช้พื้นที่ทางสังคมของวัด วิเคราะห์ความส าคัญของผู้ใช้พื้นที่ และศึกษา
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ความส าคัญและบทบาทของวัด เป็นต้น 

 เน่ืองจากเป็นงานวิจัยที่ต้องสรุปปัญหา จึงไม่ควรมีข้อจ ากัดว่าจะต้องไม่ซ้ า หรือให้นักศึกษาไม่ท าเรื่องเดียวกัน เน่ืองจากวิจัย
อาจมีลักษณะที่ออกมาต่างกัน การน าเสนอและการใช้เครื่องมีที่ต่างกัน เป็นต้น 
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