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1 

 

บทท่ี 1  

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พุทธมณฑล น้ัน เปนพื้นที่ทางพุทธศาสนาซึ่งมีประวัติการกอต้ังอันยาวนาน นับต้ังแตป 

พ.ศ.2500 รัฐบาลมีมติใหสรางพุทธมณฑลในบริเวณตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี และตําบลบาง

กระทึก อําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม เพื่อเปนพุทธานุสรณียในวโรกาสมหามงคลที่

พระพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบครบ 2,500 ป มีอาณาบริเวณ 2,500 ไร มีการออกแบบวางผังอยาง

ประณีตทั้งในเชิงพุทธศาสนคติและภูมิสถาปตย เปนพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส แบงออกเปน อาคาร

และสิ่งกอสราง 94 ไร ถนนและทางเขา 244 ไร พื้นนํ้า 600 ไร สนามหญาและปลูกตนไม 600 ไร ตัว

อาคารไดรับการออกแบบทางดานสถาปตยกรรมอยางพิถีพิถันและลงตัว ซึ่งพุทธมณฑลโดยมี

วัตถุประสงคในการจัดต้ังอยู 8 ประการ คือ 

1. เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษา คนควา ดานพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อเปนพุทธบูชา และเปนพุทธานุสรณียสถาน ในวโรกาสที่พระพุทธศาสนาซึ่งเปน

ศาสนาประจําชาติไทย เจริญรุงเรืองมาจนครบ 2,500 ป ในป พ.ศ. 2500 

3. เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวพุทธ 

4. เพื่อเปนที่สงบ รมรื่นสําหรับพักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป 

5. เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาและวิปสสนากรรมฐาน 

6. เพื่อเปนสํานักงานกลางการบริหารงานของคณะสงฆแหงประเทศไทย 

7. เพื่อเปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนา 

8. เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานธรรมของพุทธศาสนิกชน 

พุทธมณฑลเปนสถานที่ที่สําคัญทั้งในเชิงสัญลักษณและเชิงกายภาพของพื้นที่บริเวณน้ี 

และจากศักยภาพของพื้นที่และความเขมแข็งทางพุทธศาสนาทําใหที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเมื่อ

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีมติใหพื้นที่ “พุทธมณฑล” เปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาโลก 

(สํานักงานพุทธมณฑล,2550 )  โดยไดกําหนดบทบาทหนาที่ที่สําคัญของพุทธมณฑล ไดแก 1. เปนศูนย

ประสานงานของเครือขายชาวพุทธทั่วโลก 2. เปนศูนยกลางการศึกษาและปฏิบัติธรรมของ

พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกโดยประเทศสมาชิกทั่วโลกจะสงขอมูลสําคัญมาเก็บไวที่ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศของพุทธมณฑล 3. เปนสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับพุทธศาสนิกชนจาก

ทั่วโลกที่มาขอใชสถานที่ ซึ่งจากหนาที่หลักของพุทธมณฑลในขางตน ทําใหบทบาทของพุทธมณฑล
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กระจายออกไปในวงกวางและมีความสําคัญในระดับสากลมากข้ึน ซึ่งพุทธมณฑลก็ไดมีการดําเนิน

บทบาทน้ันเรื่อยมา เชน ใชเปนสถานที่จัดงานในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งรองรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ 

ที่เดินทางมารวมงาน เปนตน จากบทบาทของพุทธมณฑลที่เรารับรูกันโดยทั่วไปเปนบทบาทที่มาจาก

การประชาสัมพันธ หรือจากสื่อตางๆ  ที่ทําใหเราตางรับรู เปนภาพเดียวกัน แตหากมองถึง

ความสัมพันธและบทบาทของพุทธมณฑลในบริบทที่เล็กลงไป คือความสัมพันธระหวางพื้นที่ พุทธมณฑล

ถือเปนพุทธศาสนสถานที่สําคัญของพื้นที่บริเวณน้ี ซึ่งนําไปสูขอจํากัดของการกอสรางอาคารตางๆ 

โดยรอบในเขตรัศมี 1 กิโลเมตร (กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549) แสดงใหเห็นถึงรูปแบบ

ความสัมพันธระหวางพื้นที่พุทธมณฑลที่มีตอชุมชนในเชิงกายภาพในอีกแงมุมหน่ึง แตในสถานภาพ

การณปจจุบันบทบาทของพุทธมณฑลที่เปนหัวใจหลักของการจัดต้ังอาจจะลดนอยลงไปและถูก

ปรับเปลี่ยนการใชงานไปตามกาลเวลา  

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญการศึกษาบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลหลังการถูกยกให

เปนพื้นที่ศูนยกลางทางพุทธศาสนาโลกที่มีตอชุมชนโดยรอบ ในมิติดานการเปนพุทธศาสนสถาน ดาน

การเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  รวมไปถึงดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหาลักษณะ

ความสัมพันธระดับพื้นที่ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานองคความรูและประยุกตใชในการวางแผนพัฒนาพื้นที่

พุทธมณฑลและชุมชนที่มีตอกัน ซึ่งจะสามารถเปนกลไกหน่ึงที่จะชวยปกปองและสงเสริมบทบาทของ

พุทธมณฑลใหย่ังยืนตอไปได และ ใหชุมชนกับพุทธมณฑลมีบริบทที่สอดคลองกัน อันจะนําไปสูการเปน

พื้นที่ที่คงบทบาทสําคัญควบคูกันทั้งในบทบาทระดับโลกและบทบาทสําคัญในระดับชุมชน  

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ความมุงหมาย ศึกษาถึงบทบาท ความสัมพันธของพุทธมณฑลในระดับชุมชน หลัง

การถูกยกใหเปนพื้นที่ศูนยกลางทางพุทธศาสนาโลก เพื่อนํามาเปนพื้นฐานองคความรูและประยุกตใช

ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่  ทั้งพุทธมณฑลและชุมชนใหสอดคลองกับบริบทที่แสดงออกซึ่งกันและกัน  

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อศึกษาถึงบทบาท ความสัมพันธ ในระดับชุมชนกับมิติดานตางๆ ของพื้นที่

พุทธมณฑลและชุมชนโดยรอบในปจจุบัน 

2.2 เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกับการรับรูบทบาทของชุมชนตอพุทธมณฑล 

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการวางผัง วางแผนพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับบริบทซึง่กนัและกนั 
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ปญหาการวิจัย 

1. บทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลในมิติดานตางๆ ตอชุมชนเปนอยางไร 

2. ปจจัยใดที่มีผลตอบทบาท และความสัมพันธในมิติดานตางๆ  

 

ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยน้ี เปนการศึกษาเชิงปรมิาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมชุมชนวิจัย ซึ่ง

สามารถแบงขอบเขตการวิจัยไดดังน้ี 

1. ดานพ้ืนท่ี ศึกษาพื้นที่ชุมชนโดยรอบพุทธมณฑลรัศมี 2 กิโลเมตร ประกอบดวย 24 ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงพื้นที่ศึกษา  

(ก) ตําแหนงที่ต้ังพุทธมณฑล 

(ข) ตําแหนงที่ต้ังชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล  

 

(ก) 

(ข) 
ทิศเหนือ       จรด    ตําบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ทิศตะวันออก     จรด    เขตทวีวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

ทิศตะวันตก    จรด    ตําบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ทิศใต   จรด    ตําบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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2. ดานเน้ือหา ประกอบดวยขอบเขตเน้ือหา ดังน้ี 

 2.1 ศึกษาความเปนมา ความสําคัญ และบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลตอชุมชนใน

ปจจุบัน 

  2.2 ศึกษาบริบทของชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล องคประกอบของชุมชนตางๆ เชน 

สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กิจกรรมในชุมชน เสนทางคมนาคม พื้นที่ทางพุทธศาสนาอื่นๆ 

  2.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย  

 2.4 ศึกษาบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลที่มีตอชุมชน การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

บทบาทน้ัน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใหสงเสริมและสอดคลองกับบริบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ขอบเขตพื้นที่การศึกษาดานเน้ือหา 

กระบวนการวิจัย 

 ในการวิจัยมีกระบวนการวิจัย ประกอบดวย 6 ข้ันตอนดังน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การเสนอโครงการวิจัย โดยการกาํหนดปญหา สมมติฐาน หัวขอ กาํหนดช่ือ

เรื่อง และรางเคาโครงขออนุมัติโครงการ  

  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาทฤษฎีแนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบการวิจัย นําทฤษฎี แนวคิด มากําหนดกรอบแนวคิดและใน

การวิจัย การเลือกพื้นที่ศึกษา การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัย ออกแบบเครื่องมือวิจัย 

ศึกษาความเปนมา ความสําคัญ 

และบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล

ตอชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎท่ีีเก่ียวของกับ

การวิจัย 

เก็บขอมูลและวิเคราะหผลรวมกับสภาพ

ปจจุบัน 

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการวางผงัและแผนพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ

บริบทของพุทธมณฑลท่ีมีตอพ้ืนท่ีชุมชนปจจุบัน 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การดําเนินการวิจัย โดยดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด ทฤษฎี ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห 

 ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิเคราะหและอภิปรายผล จัดทําขอเสนอแนะ สําหรับนําไปพัฒนาตอยอด 

 ขั้นตอนท่ี 6 จัดทํารายงานและสรุปผลการศึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาเปน

รูปเลมตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพรในการประชุม

วิชาการหรือวารสารวิชาการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 

1. วิธีการศึกษาขอมูลเบื้องตน  

 1.1 ขอมูลปฐมภูมิ ใชวิธีสํารวจภาคสนาม และสงัเกตการณ 

ศึกษาขอมูล ประวัติศาสตร

ความเปนมา 

การศึกษาบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑล 

ตอชุมชนโดยรอบ  

ศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

กับการวิจัย 

การเก็บขอมูลการสํารวจภาคสนาม  

สรุปผลการวิเคราะหและอภปิรายผล 

การวิเคราะหขอมูล  

เสนอแนะแนวทางในการ

วางแผนพัฒนา 
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 1.2 ขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีรวบรวมจากเอกสาร ไดแก ทฤษฎีและแนวคิด เอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งจากหนังสอืและขอมูลสื่ออิเลคทรอนิกส 

2. การดําเนินการวิจัย 

 2.1 จัดเตรียมเครื่องมือในการวิจัย เพื่อเก็บขอมลูสภาพปจจบุัน 

 2.2 สํารวจภาคสนามและเก็บขอมลูโดยใชแบบสอบถาม 

3. วิธีการวิเคราะห 

 3.1 ขอมูลจากการสํารวจสภาพปจจุบัน และสํารวจภาคสนามการ ใชวิธีการวิเคราะห

หลักฐานเชิงประจักษโดยผูวิจัย 

 3.2 ขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามใชวิธีวิเคราะหโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

SPSS หาคาเฉลี่ย รอยละ สัดสวน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

1. พื้นที่การวิจัยในครั้งน้ีคาบเกี่ยวกับเขตพื้นที่ 3 เขต ซึ่งในสวนของขอมูลดานพื้นที่ตอง

มีการอางอิงจากขอมูลตามเขตการปกครอง ไดแก เทศบาลตําบลบางกระทึก เทศบาลตําบลศาลายา 

จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ  

2. การวิจัยน้ีเปนผลสํารวจความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบพุทธมณฑลในรัศมี 2 

กิโลเมตรเทาน้ัน 

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

1. ชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล คือ ชุมชนหรือหมูบานที่อยูรอบพุทธมณฑล ในรัศมี 2 

กิโลเมตร  

2. พื้นที่สีเขียวสาธารณะ คือ พื้นที่เปดโลงที่มีสภาพทางธรรมชาติอุดมสมบรูณ เชน พื้นที่

พุทธมณฑล 

3. การรับรูบทบาท คือ การรับรูสภาพของพื้นที่ที่แสดงออกมา ความคิดเห็นตอสิ่งหน่ึง

ภายใตความเขาใจของบุคคลน้ันๆ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บทบาทและความสมัพันธของพุทธมณฑลกบัชุมชนโดยรอบ ในมิติดานตางๆ 

2. ขอเสนอแนะในการสงเสริมบทบาทที่สําคัญ 
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การนําเสนอผลงานการวิจัย 

1. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ ตามรปูแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ตีพิมพผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีมาตรฐาน หรือนําเสนอตอที่

ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุม (proceeding) 
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บทท่ี 2  

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในบทน้ีเปนการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด หรือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องของ 

บทบาทของพื้นที่พุทธมณฑล จากการศึกษาในเบื้องตนน้ัน ผูวิจัยพบวาพุทธมณฑลมีบทบาทตอชุมชน

โดยรอบอยู 4 ดาน คือ บทบาททางดานพุทธศาสนา บทบาททางดานการเปนสวนสาธารณะ บทบาท

ทางสังคม และบทบาททางเศรษฐกิจ ดังน้ันในบทน้ี จะศึกษาถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาททั้ง 4 ดานน้ี 

เพื่อนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ไปสูกระบวนการดําเนินงานวิจัยตอไป 

 

1.แนวความคิดเก่ียวกับพุทธศาสนาและชุมชนในสังคมไทย 

สังคมไทยน้ันเปนสังคมพุทธศาสนา โดยต้ังแตเกิดจนตายชีวิตคนเรา จะเกี่ยวของกับพุทธ

ศาสนาอยูเสมอๆ เพราะพุทธศาสนาน้ันเปนศาสนาประจําชาติ และเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของคน

ในสังคมไทยมาชานาน โดยลักษณะสังคมไทยชุมชนหน่ึง จะมีความสัมพันธกันระหวาง บาน วัด 

โรงเรียน สถาบันศาสนาน้ันเปรียบเสมือนกับเปนศูนยกลางของชุมชนที่มีบทบาทและอิทธิพลตอชุมชน

ในหลายๆดาน 

ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2553) ไดสรุปถึงบทบาทและอิทธิพลของสถาบันศาสนาตอวิถี

ชีวิตของบุคคลและชุมชนดังน้ี  

1.1 สถาบันทางศาสนาเปนเครื่องมือเสริมสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชน เมื่อ

บุคคลมีความศรัทธาในสิ่งเดียวกัน จะทําใหตนรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของกันและกัน เกิดความสัมพันธ

ทางจิตใจซึ่งจะนําไปสูการประกอบกิจกรรมรวมกัน เกิดการแบงปนขอคิดเห็น ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

เกิดความสามัคคีภายในชุมชน  

1.2 สถาบันทางศาสนาตอบสนองตอความตองการทางจิตใจของบุคคล มนุษยเราน้ัน

ตองการปจจัยพื้นฐานทั้ง 4 คือ ที่อยูอาศัย อาหาร เสื้อผา และยารักษาโรค ในปจจุบันสังคม การ

ดํารงชีวิต วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทําใหมนุษยตองการที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อใหสามารถ

ดํารงอยู หรือชวยบําบัดบางสิ่งบางอยางที่เขามารุมเรา ศาสนาจึงเปนที่พึ่งทางใจที่เปรียบเสมือนปจจัยที่ 

5 ของมนุษย 

1.3 สถาบันทางศาสนาสรางความสมดุลทางใจแกบุคคลและสังคม โดยอาศัยเรื่องเลา 

ปรัมปรา และสมมติเทพตางๆ ในการตอบปญหาที่มนุษยไมอาจจะหาคําตอบได  
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1.4 สถาบันทางศาสนากําหนดแบบแผนพฤติกรรมของชุมชนโดยทางพิธีกรรมตางๆ ในวงจร

ชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย เรามักจะเกี่ยวของกับพิธีกรรมตางๆ เชน การเกิด การแตงงาน การทําบุญ การ

ตาย การประกอบกิจกรรมเหลาน้ีลวนแตประกอบดวยพิธีกรรมทางศาสนามาเกี่ยวของทั้งสิ้น 

1.5 สถาบันทางศาสนาเปนแหลงใหการศึกษาตลอดชีพแกชุมชน ชุมชนกับวัดน้ันมี

ความสัมพันธใกลชิดกันมากมาต้ังแตอดีตกาล จะเห็นวาไมวาจะทําอะไร หรือกิจกรรมอะไร จะมีวัด

เปนศูนยกลางเสมอ นอกจากน้ันวัดหรือสถาบันทางศาสนายังเปนแหลงความรูทางดานวิชาการ 

นอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา  

จากการศึกษาถึงบทบาทของสถาบันศาสนาตอชุมชนในสังคมไทยในขางตนน้ัน พอจะ

สรุปประเด็นสําคัญไดวา สถาบันศาสนามีความสัมพันธและมีบทบาทตอชุมชนในหลายๆ ดาน ทั้ง

บทบาทในเชิงนามธรรมที่เปนสถานที่ยึดเหน่ียวจิตใจ การเปนศูนยกลางชุมชน ชวยสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีใหกับคนในชุมชนและบทบาทในเชิงรูปธรรม คือเปนสถาบันที่ใหความรู เปน

สถานที่ประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมตาง ซึ่งพุทธมณฑลเองก็ถือวาเปนสถาบันทางศาสนา ซึ่งมี

บทบาทในทางพุทธศาสนาเหลาน้ีประกอบอยูดวย 

 

2. แนวความคิดเก่ียวกับพ้ืนท่ีเปดโลงและสวนสาธารณะ 

2.1 พ้ืนท่ีเปดโลง 

สุพักตรา สุทธสุภา (2540: 121) ไดใหความหมายของคําวา พื้นที่เปดโลง ไววา “พื้นที่

ซึ่งไมมีสิ่งกอสรางปกคลุมและชวยทําใหบริเวณโดยรอบ เชน ชุมชน หมูบาน และเมืองมีความเบาบาง

ลง ในกรณีที่เปนบริเวณที่ปกคลุมดวยพืชพรรณตนไมเปนสวนใหญมักเรียกวาพื้นที่สีเขียว (Green 

Area) ทั้งน้ี พื้นที่เปดโลงจะสรางสุนทรียภาพใหแกพื้นที่ และมีผลตอความพึงพอใจในบริเวณของผูคน

ที่ประกอบกิจกรรมอยูในพื้นที่และผูที่ไดพบเห็นบริเวณ นอกจากน้ันพื้นที่เปดโลงยังมีประโยชนอีก

หลายประการ เชน เพื่อการนันทนาการ เพื่อการสัญจร และเพื่อการรักษาสภาพแวดลอม พื้นที่เปด

โลงจึงเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงในผังเมืองซึ่งตองมีการวางแผนและการจัดการเพื่ออนุรักษ

หรือใหไดมาซึ่งพื้นที่น้ัน”  

หากมองในดานกายภาพของชุมชน พื้นที่เปดโลงน้ันนับวามีความสําคัญตอบริบทความ

เปนชุมชน น่ันคือพื้นที่เปดโลงกอใหเกิดกิจกรรม คนในชุมชนตางเขามาทํากิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน 

ยอมมีความสัมพันธตอกัน ซึ่งทําใหบุคคลมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคมน้ันๆ 

2.2 สวนสาธารณะ 

ลักษณะของสวนสาธารณะที่ใหการบริการดานการพักผอนหยอนใจ  แตกตางกันตาม

ขนาดของพื้นที่  รูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวก  ที่ต้ังและขอบเขตการบริการ  ลําดับช้ันของ

สวนสาธารณะมีดังน้ี (สิทธิพร ภิรมยรื่น, 2556) 
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 2.2.1 สวนใกลบาน ที่เด็กเลน (Tot Lots) หรือสวนหยอมขนาดเล็ก (Pocket 

Park) ต้ังอยูในระยะเวลาเดินถึง ใชเวลา 5- 10 นาที ในยานพักอาศัย อาจอยูในอาคาร หรือกลุม

อาคาร ใชเปนที่เลนสําหรับเด็ก ที่ออกกําลังกายและที่สังสรรค พักผอนหยอนใจของประชาชนวัย

ตางๆ สวนระดับน้ีควรอยูในระยะเดินเทา (Walking Distance) มีการเขาถึงสะดวกโดยไมควรตอง

ขามถนน อาจใชที่เวนวางขนาดเล็กที่ทิ้งรางพัฒนาเปนสวน  

 2.2.2 สวนในชุมชนยอย (Neighborhood Park) เปนสวนสําหรับประชาชนผูอยู

อาศัยในชุมชนยอยน้ันๆ ขนาดมาตรฐานเน้ือที่ 12 ไร หรือระหวาง 10 - 25 ไร สิ่งอํานวยความ

สะดวกในสวนควรมีมากกวาระดับแรก เพราะมีผูใชหลายกลุมแบงพื้นที่การใชออกตามวัตถุประสงค

ของผูใช เชน ที่เลนเกมส ที่ว่ิงเลนสําหรับเด็ก ทางจักรยานสําหรับเด็กโต ลานออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ ที่ต้ังควรอยูหางจากบานในระยะเดินเทาประมาณ 500 เมตร 

 2.2.3  สวนระดับชุมชน (Community Park)สวนระดับชุมชนควรมีทุก 4 หมูบาน  

ขนาดเน้ือที่ประมาณ 40 ไร สิ่งอํานวยความความสะดวกมีเพิ่มข้ึนมากกวาระดับที่ 1 และ 2 มีบริเวณ

เลนกีฬา เชน ตะกรอ  วอลเลยบอล  มีพื้นที่สําหรับการพักผอนแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เชนไม

ดอก  ไมประดับ  ใหบริการแกประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ต้ังระยะหางจากบานมากกวาระยะเดินเทา

ประมาณ 1- 2 กม. มีขอบเขตการใหบริการกวางขวาง     

 2.2.4 สวนระดับเขตหรือยาน (District Park) สวนระดับน้ีมีขนาดสัมพันธกับสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายในสวน ปกติจะมีขนาดมากกวา 100 ไร สิ่งอํานวยความความสะดวกมี

เพิ่มข้ึนมากกวาระดับที่ 1 2 และ 3 คือบริเวณที่ปกนิก ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค บริเวณที่มี

ลักษณะเฉพาะ (Special Feature) เชน สวนดอกไมขนาดใหญ สระเลนเรือ จักรยาน บึงตกปลา ลํา

ธาร การพักผอนในสวนใชระยะเวลานาน มีกิจกรรมเพลิดเพลินหลายชนิด สวนระดับน้ีรัศมีการ

ใหบริการประมาณ 2-5 กม. การเดินทางใชระบบขนสงมวลชนหรือรถยนต 

 2.2.5 สวนระดับเมือง  (City  Park) สวนระดับน้ีมีเน้ือที่ขนาดใหญระหวาง 500 -

1500 ไร นอกเหนือจากกิจกรรมตางๆ ในสวนระดับขางตนแลว กิจกรรมจะเนนหนักไปทางกิจกรรม

แบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) ที่สนุกสนาน ต่ืนเตน ดึงดูดใจ  เชนที่แลนเรือ Camping 

ที่ตกปลา  มีลานกวางสําหรับการจัดงานประเพณี ใชเวลาพักผอนนานกวาครึ่งวัน  สวนระดับเมืองมี

รัศมีการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ในระยะ 5-10 กม. 

 2.2.6 สวนระดับภาค (Regional Park) สวนระดับภาคเปนระดับสูงสุดของ

สวนสาธารณะ มีเน้ือที่กวางขวางหลายพันไรข้ึนไป มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เชน บึงนํ้า แองนํ้า แมนํ้า 

ตนไม ปาเขาตามธรรมชาติ เปนที่อยูอาศัยของสัตว สวนระดับน้ีใหบริการประชาชนในบริเวณเมือง

ทั้งหมดและพื้นที่ใกลเคียง 
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 2.2.7 สวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจอื่นๆ เชน  

   2.2.7.1 สนามกีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา (Sport Facilities) 

สวนสาธารณะทางดานกีฬา (Sport Park) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานกีฬา ไดแก สนาม

สําหรับแขงขันกีฬา (Stadium) หรือสนามกอลฟ มักจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริเวณสําหรับ

พักผอนหยอนใจ 

  2.2.7.2 สวนสาธารณะเฉพาะกิจ (Specific Park) สวนสาธารณะสําหรับ

ความมุงหมายเฉพาะกิจ เชน สวนสัตว (Zoo) สวนพฤกษชาติ (Botanic Park) และอุทยานทางดาน

ประวัติศาสตรและโบราณคดี (Historical and Archaeological Park) เอกชนอาจจัดสรางสวนสนุก 

(Amusement Park) สวนสัตวปา (Wildlife Park) สวนนํ้า (Water Park) หากพิจารณาแลววามี

กําไร สวนสาธารณะประเภทน้ีมักจะมีบริเวณสําหรับการพักผอนหยอนใจ 

จากแนวคิดความขางคิดน้ีสามารถเช่ืองโยงไปยังพื้นที่พุทธมณฑล ซึ่งหากมองในเชิง

กายภาพ พุทธมณฑลเดนชัดในดานกายภาพ สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ มีศักยภาพเปนทั้งพื้นที่เปดโลง

ใหกับเมือง หรือทําหนาที่เปนสวนสาธารณะ ทั้งเปนสวนระดับชุมชนไปจนถึงสวนระดับเมืองได 

กิจกรรมภายในพุทธมณฑลมีทั้งการพักผอนหยอนใจ การทํากิจกรรมนันทนาการตางๆ  

นอกจากน้ี พื้นที่เปดโลงและสวนสาธารณะ เปนสวนหน่ึงที่สงเสริมความเปนเมืองย่ังยืน 

(สิทธิพร ภิรมยรื่น, 2549: 111-142) มีความเกี่ยวโยงกับชุมชนหรือเมือง ทั้งในดาน กายภาพ สังคม 

เศรษฐกิจ โดยสามารถบงช้ีสุขภาวะชาวเมือง ซึ่งเห็นไดจากการเกิดกิจกรรมภายในพื้นที่ การเขาใช

ประโยชนพื้นที่ การเปนองคประกอบของชุมชนในเชิงกายภาพ สรางความเปนเอกลักษณ เสริมสราง

ในดานสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน รวมถึงเปนเครื่องบงช้ีขีดความสามารถการบริหารจัดการชุมชน จาก

การดูแลรักษาพื้นที่ การจัดระเบียบพื้นที่ การสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 

 

3. ความหมายและขอบเขตของชุมชน  
คําวาชุมชน น้ัน มีผูใหความหมายที่แตกตางกันไป โดยการวิจัยในครั้งน้ีผูศึกษาไดคนควา

ถึงความหมายและขอบเขตของคําวาชุมชน ดังน้ี 

3.1 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายของคําวา “ชุมชน” คือ หมูชน, กลุมคนที่

อาศัยอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน 

3.2 กรมการพัฒนาชุมชน (2550: 5) ใหความหมายของคําวา “ชุมชน” คือ กลุมชนที่

อาศัยอยูรวมกัน โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเช้ือชาติ 

เผาพันธุ ศาสนาเดียวกันซึ่งทําใหบุคคลมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคมน้ัน หรืออาศัยหลักความ

ผูกพันหรือผลประโยชนทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมรวมกันโดยอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตรเดียวกัน ตลอดจนการมีผลประโยชนในทางการบริการสังคมรวมกัน 
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3.3 จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2530: 10 - 11) ใหความหมายไววา “ชุมชน” 

ประกอบดวยกลุมชนที่มีบางสิ่งบางอยางคลายคลึงกัน รวมข้ึนเปนชุมชนหน่ึง มีความสัมพันธซึ่งกัน

และกัน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางสมาชิก สถาบัน และกลุมคนที่อยูในทองที่เดียวกัน อยูใตกฎหมาย

หรือขอบังคับเดียวกัน 

3.4 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน 2524: 72) ไดใหความหมายของ

ชุมชน ไว 3 แนวดังน้ี คือ 

3.4.1 เปนการรวมกลุมยอยหลายๆกลุมที่มีลักษณะเหมือนกันหลายประการ คลายกับ

สังคมแตมีขนาดที่เล็กกวา และมีความสนใจในเรื่องที่เฉพาะ 

3.4.2 ระดับความสัมพันธ การติดตอระหวางบุคคลในเขตพื้นที่จะมีลักษณะเฉพาะ

บางอยาง รวมถึงลักษณะทางเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองที่มีขีดจํากัดมากกวากลุมสังคม แตเปนการ

จํากัดแบบสรางสรรค โดยมีสิ่งบางประการเปนเครื่องผูกพัน เชน ตนกําเนิด เช้ือชาติ  

3.4.3 ความรูสึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปนกลุม 

จากการศึกษา ถึงนิยาม ความหมาย ขอบเขต ของคําวาชุมชนในขางตน ผูวิจัยสามารถ

สรุปไดวา ชุมชน คือ กลุมคนที่อยูรวมกันเปนกลุม โดยมีความสัมพันธกันโดยปจจัยบางอยาง เชน เช้ือ

ชาติ เผาพันธุ สถาบัน ความรูสึกนึกคิด วิถีชีวิต มีการใชพื้นที่ และมีผลประโยชนในทางการบริการ

สังคมรวมกัน หรืออาจอยูภายใตกฎเกณฑขอบังคับเดียวกัน โดยชุมชนหลายๆ ชุมชนสามารถรวมกลุม

กันเปนสังคมที่ใหญข้ึนได ซึ่งชุมชนแตละชุมชนน้ัน มักจะมีรูปแบบ แบบแผน เอกลักษณเฉพาะ และมี

ลักษณะทางกายภาพและระดับความสัมพันธที่ตางกันไป กลาวไดวา ชุมชน หมายถึง กลุมทางสังคม 

ชุมชน หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร และชุมชน หมายถึง องคกรทางสังคม 

 

4. แนวความคิดเก่ียวกับบริบทของชุมชนเมืองก่ึงชนบท 

โดยทั่วไปเราสามารถแบงประเภทของชุมชนไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ ชุมชนชนบท

และชุมชนเมือง ซึ่งทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมืองน้ัน มีลักษณะที่แตกตางกันอยางชัดเจน ไมวาจะ

เปนดานสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพ ซึ่งเราสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน แตดวยใน

สภาวการณปจจุบันและปจจัยในดานตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหบริบททางสังคมของชุมชนเกิด

ความเหลื่อมซอนกันมากข้ึนเรื่อยๆ ลักษณะของชุมชนชนบทและชุมชนเมืองคอยๆ รวมเขาหากันสู

สภาพที่กลายเปนสังคมเมืองกึ่งชนบท 

ทัศนา พฤติการณกิจ (2558: 7 –14) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพบริบทของชุมชนที่เปน

ลักษณะสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) โดยสรุปลักษณะของชุมชน

ดังกลาวได ดังน้ี 
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1. ลักษณะพื้นที่ในชุมชน พื้นที่ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จะมีลักษณะของชุมชนด้ังเดิม

อยู เชนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีชีวิตความเปนอยูแบบเอื้ออาทรกัน และเปนครอบครัวขยาย 

แตก็จะมีลักษณะของชุมชนใหมที่ขยายเพิ่มข้ึนมาโดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้ังเดิม ซึ่ง

ลักษณะของชุมชนใหมจะเกิดบริเวณสวนราชการ คอนโด หางสรรพสินคา ผูคนจะประกอบอาชีพดาน

คาขาย ธุรกิจสวนตัวเปนหลักและมีลักษณะแบบตางคนตางอยู 

2. ลักษณะทางสังคม สังคมของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทจะมีทั้งสังคมที่เปนลักษณะการ

รวมกลุมเฉพาะกิจ เชนเพื่อการคาขายช่ัวคราว และสังคมที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ทํากิจกรรมรวมกันอยู 

3. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ในสวนของชุมชนใหมจะมีสภาพเศรษฐกิจคอนขางดี เพราะ

เปนการประกอบอาชีพที่มีรายไดคอนขางมั่นคง สวนชุมชนด้ังเดิมยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู 

ซึ่งเปนรายไดที่ไมมั่นคงข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆดาน และไมไดมีอาชีพเสริม ซึ่งผลจากสภาพทาง

เศรษฐกิจ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้ังเดิมบางสวน เชน การละทิ้งการทํา

การเกษตรแลวเขาไปทํางานในชุมชนเมือง ที่มีสภาพเศรษฐกิจดีกวาและมีรายไดมั่นคง บางสวนเมือ่ถึง

ชวงที่ไมมีการทําภาคเกษตรก็จะหันมาทําอาชีพเสริมอื่นๆที่เกี่ยวของกับการเกษตรอยู เชน การทํา

หัตถกรรมพื้นบาน จักสาน โดยใชผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท พบวา ชุมชนลักษณะน้ีเริ่มมี

คอนขางมากในบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนที่อยูใกลกับแหลงการลงทุน ยานการศึกษา

หรือใกลกับสถานที่สําคัญๆ ของเมือง ที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลมายังชุมชนด้ังเดิมที่อยูใน

พื้นที่ ตองเกิดการปรับตัวเองเพื่อใหสามารถดํารงอยูในสภาพการณปจจุบันได เชน การปรับเปลี่ยน

บทบาทในทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ซึ่งสงผลไปยังสภาพทาง

สังคม ความสัมพันธในระดับละแวกบานเริ่มลดลง การพัฒนาทางกายภาพเพิ่มมากข้ึน ทําใหภาพของ

ชุมชนชนบทลดนอยลง คอยๆเปลี่ยนแปลงมาเปนภาพของชุมชนเมือง ซึ่งชุมชนที่อยูโดยรอบพุทธ

มณฑลก็เปนภาพของชุมชนชนบทเดิมที่เริ่มปรับเปลี่ยนภาพชุมชนมีความเปนเมืองมากข้ึน เพื่อตอบ

รับกับสภาพแวดลอมโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 

5. ทฤษฎีนิยัตินิยมทางกายภาพ  

เปนทฤษฎีที่กลาวถึง อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางกายภาพจะมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรม (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541:17) ไดวิเคราะหถึงลักษณะความสัมพันธดังกลาววา 

สภาพแวดลอมน้ันเปนระบบเปดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีความเกี่ยวของกับระบบสังคม

และวัฒนธรรม มีลักษณะความสัมพันธเปนพลวัต หากมีการเปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหน่ึง ก็จะเกิด

การเปลี่ยนแปลงของสวนอื่นๆ ตามมา เชน การสรางศูนยการคาในชุมชน จะสงผลตอพฤติกรรมการ
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ซื้อของของคนในชุมชน ผูที่เคยตองเดินทางไปซื้อของที่อื่นอาจจะไมจําเปนตองเดินทางออกนอก

ชุมชน ทั้งยังสงผลในเรื่องระบบคมนาคมและกระทบกับรานคาอื่นๆ ดวย นอกจากน้ันสภาพแวดลอม

ยังกําหนดพฤติกรรมในลักษณะการสื่อความหมายทางหนาที่ใชสอยและความหมายทางสัญลักษณ 

เชน เราจะไมสงเสียงดังรบกวนเมื่อเราอยูในหองสมุด แตเราอาจจะสามารถตะโกนเรียกเพื่อนใน

รานอาหารได เปนตน 

ดวยความคงที่ของพฤติกรรมที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม ความเหมาะสมที่บุคคลหน่ึง

ตองปฏิบัติตัวในที่ตางๆ ที่มีพฤติกรรมทํานองเดียวกัน เปนผลมาจากประสบการณทั่วไปของบุคคลน้ัน

ในการใชสอยสภาพแวดลอมน้ัน ซึ่งโดยปกติมนุษยเราไมไดใหความสนใจหรือรับรูสภาพแวดลอม

รอบตัวไดทั้งหมด แตการสนใจหรือใสใจน้ันมาจากการที่ตองมีการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการที่ตองอยู

ในสภาพแวดลอมใหมๆ กลาวไดวาทั้งสภาพแวดลอมและมนุษยน้ันมีความเกี่ยวเน่ืองกันในดานการ

รับรู และพฤติกรรมที่แสดงออกมา จากขางตน ยังสามารถแบงประเภทความสัมพันธระหวางมนุษย

สภาพแวดลอมทางกายภาพไดดังน้ี 

1. ทางสภาวะแวดลอม เชน ระดับ ความสวาง อุณหภูมิ ความช้ืน 

2. ทางการรูสึก เชน การรับรูทางโสตประสาท 

3. ทางมิติ เชน ขนาด ระยะทาง ของสิ่งหน่ึงๆ 

4. ทางทิศทาง เชน ตําแหนงที่ต้ัง การรับรูวาตองเคลื่อนไปในทิศทางใด 

5. ทางสัญลักษณ เชน ปายแสดงตาง 

6. ทางการกระทําระหวางกันทางสังคม 

7. ทางการผสานรวมกันทางวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สรุปทฤษฎีนิยัตินิยมทางกายภาพ 

ตัวกําหนดทางดานกายภาพ : โอกาสของสภาพแวดลอมในการ

สงเสริม หรือขัดขวางพฤติกรรม คุณสมบัติของกายภาพในฐานะ     

ส่ิงเราและตําแหนงที่ตั้งที่มนุษยมีความสัมพันธดวย 

กระบวนการหลัก : การรับรู การรู พฤติกรรม 

ตัวกําหนดทางดานมนุษย : สรีรวิทยา บุคลิกภาพ สังคม วัฒนธรรม 

สภาพแวดลอม 

ทางกายภาพ 

พฤติกรรม 

มนุษย 
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6. ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ 

การรับรูทางทัศนาการมีความสําคัญและมีบทบาทมากที่สุดตอการเกิดพฤติกรรมใน

สภาพแวดลอม โดยมีปจจัยหลักในการรับรู (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541:49) ไดแก  

6.1 การจัดระเบียบการรับรู (Organization in Perception) คือ ความสามารถในการ

แยกสิ่งหน่ึงออกจากสิ่งหน่ึงได โดยองคประกอบที่ชวยในการแยกแยะรับรูน้ี ประกอบดวย ภาพและ

พื้น ความสมบรูณ และการรวมกลุม 

2.2 การรับรูความลึก (Depth Perception) การที่เราแยกแยะไดวาสิ่งใด อยูใกล อยู

ไกลน้ันเกิดจากประสาทการรับรูจากภายใน หรือจากกายภาพของสิ่งน้ัน ที่เกิดการซอนทับ ขนาดของ

วัตถุ เสน ระนาบ ความหยาบละเอียด การเคลื่อนไหว หรือจากสภาพแวดลอม เชน แสงเงา 

2.3 ความคงที่ของการรับรู (Perceptual Constancy) สิ่งที่เรารับรูปรากฏเปนสิ่งน้ันอยู

เสมอๆ เปนสิ่งเดิมไมวาเราจะเปลี่ยนตําแหนงไป หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ มีผลมาจาก ความ

คงที่ของวัตถุ อันไดไดแก รูปราง แสงสวาง สี และความคงที่ของตําแหนง ซึ่งเกิดความคุนเคย เชน 

เรารับรูวาประตูอยูตําแหนงใด หนาตางมีความสูงเทาไร สิ่งน้ันก็จะคงอยูกับที่ แมตัวเราจะมีการ

เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไปมาเสมอๆ 

2.4 มายาทางทัศนาการ (Visual Illusion) เปนการรับรูสิ่งที่ปรากฏน้ันไมเปนความจริง 

เปนภาพลวงตา โดยภาพลวงตาน้ันสามารถอธิบายไดโดยหลักการทางทัศนียภาพ เชน การ

เปรียบเทียบขนาด และการเปรียบเทียบระยะทาง 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูในขางตน สามารถจัดกลุมอิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอม 

ไดแก 

1. สภาพแวดลอมกายภาพและสังคมที่บุคคลรับรู 

2. ประสบการณในอดีตของบุคคลที่รับรูสภาพแวดลอม 

3. ความใสใจและการใหคุณคา 

การที่บุคคลๆ หน่ึงสามารถรับรูบางอยางไดน้ัน เกิดจากหลายองคประกอบที่ทําใหภาพ

การรับรู น้ัน เปนไปตามความคิด ความคาดหมาย ซึ่ งในกระบวนการวางผังและออกแบบ

สภาพแวดลอมควรจะพิจารณาตามหลักของการรับรู ซึ่งจะสงเสริมใหสภาพแวดลอมและการรับรูน่ัน

สัมพันธกัน 

 Kevin Lynch (1960 : 47- 48) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับจินตภาพเมือง ซึ่งมีความ

เกี่ยวของกับการรับรูตามทฤษฎีที่ผู วิจัยไดศึกษาไปในขางตน โดย Kevin Lynch กลาวถึง

องคประกอบทางกายภาพของเมือง ที่รวมกันใหเกิดจินตภาพ (image) เกิดการรับรูภาพของความเปน

เมืองประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 5 ดาน ไดแก เสนทาง (Paths) เสนขอบ (Edges) ยาน 

(Districts) ศูนยรวม (Nodes) และ จุดหมายตา (Landmark)  
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ภาพที่ 5 องคประกอบทางกายภาพของเมืองตามแนวคิดของ Lynch 

ที่มา : Lynch, Kevin, Image of the city (U.S.A.: the M.I.T. Press, 1960), 47- 48.  

 

 จากภาพแสดงใหเห็นถึงองคประกอบท่ีสําคัญของเมืองท่ีจะทําใหผูท่ีพบเห็นเกิดภาพความ

ประทับใจ หรือเกิดภาพของความเปนเมืองท่ีสามารถรับรูได ซึ่งสามารถอธิบายองคประกอบขางตนได

ดังน้ี  1. เสนทาง (Paths) คือ ทางสัญจรที่เกิดการเคลื่อนไหว ไดแก ถนน ทางรถไฟ ทางเทา ทําให

เกิดการเดินทางของผูคนในเมือง ทําใหเห็นภาพในสวนตางๆของเมือง ซึ่งสัมพันธไปยังองคประกอบ

อื่นๆ 2.เสนขอบ (Edges) กําหนดขอบเขตการมองเห็นการรับรูทางทัศนาการ อาจเปนสิ่งที่เกิดตาม

ธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก แมนํ้า ลําธาร กําแพง เปนตน 3.ยาน (Districts) คือพื้นที่

ชุมชน ซึ่งมีความแตกตางกันตามแตลักษณะทางสังคมของการรวมกลุมน้ันๆ 4.ศูนยรวม (Nodes) 

เปนจุดศูนยหรือจุตัดของเสนทางสัญจร เพื่อใชทํากิจกรรมเฉพาะหรือเปนจุดเช่ือมตอไปยังเมืองหรือ

ยานอื่นๆ ตอไป 5.จุดหมายตา (Landmark) เปนลักษณะของจุดอางอิงของเมือง ไดแก อนุสาวรีย 

ปาย แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมและสัญลักษณของเมืองน้ันๆ ซึ่งถาหากเมืองหน่ึงมีองคประกอบ

เมืองตามทฤษีของ Kevin Lynch จะทําใหเกิดภาพของการเปนเมืองเดนชัด เกิดกิจกรรมเกิดการ

เคลื่อนไหว เกิดขอบเขตของกิจกรรม แตทั้งน้ีในสภาพการณปจจุบันนอกจากองคประกอบในเชิง

กายภาพแลวควรจะตองมีการผนวกเขากับองคประกอบในเชิงนามธรรมของพื้นที่เมืองน้ันๆ เชน 
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ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของเมืองเพื่อทําใหเกิดจินตภาพของเมืองครอบคลุมใน

ทุกๆ ดานย่ิงข้ึน 

7. เอกสารการศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาเน้ือหาในหัวขอน้ีเปนการศึกษาจากงานวิจัยที่มีลักษณะเน้ือหา หรือ

วิธีดําเนินการวิจัยที่คลายคลึง และสอดคลองกัน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการศึกษาในบทตอไป 

พระกัมมัฎฐาน  ยุติมิตร (ปวตฺตโน) (2550) ไดศึกษาถึงบทบาทของพุทธมณฑลหลังจาก

ไดถูกยกใหเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาโลก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งบทบาทในการ

เปนศูนยกลางของพุทธศาสนาโลก น้ัน มีภารกิจเบื้องตน 3 ประการ คือ 

1. การเปนศูนยประสานงานของเครือขายชาวพุทธทั่วโลก 

2. การเปนศูนยกลางการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก โดย

ประเทศสมาชิกทั่วโลกจะสงขอมูลสําคัญมาเก็บไวที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของพุทธมณฑล 

3. การเปนสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก 

ที่มาขอใชสถานที่ 

แตจากการศึกษาต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ังจนถึงเดือนธันวาคม 2550 ผูวิจัยพบวา พุทธ

มณฑลมีการดําเนินการเพียงประการเดียวคือ การเปนสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรบั

พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก ที่มาขอใชสถานที่ โดยพุทธมณฑลใชเปนสถานที่แหงหน่ึงในการจัดงานวัน

วิสาขบูชาโลก) และการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เน่ืองในวันวิสาขบูชาโลก ในปพุทธศักราช 2548 - 

2550 ติดตอกันถึง 3 ป เน่ืองจากพุทธมณฑล มีความพรอมในเรื่องสถานที่ในการใชจัดกิจกรรมตาง ๆ 

สวนในภารกิจดานอื่นๆ ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสิ่งตางๆ เพื่อรองรับความเปนศูนยกลาง

พระพุทธศาสนาโลก ดังน้ี  

1. อาคาร, สถานที่ 

2. เครื่องมือ เทคโนโลยีตาง ๆ 

3. บุคลากร 

4. การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับความเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก 

5. การปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบการบริหารจัดการพุทธมณฑล 

6. การวางเครือขายความรวมมือกบัหนวยงาน, องคกรอื่น ๆ ทั้งราชการและเอกชน  

 

ณัฐกานต ศุภสินธุ (2551) ไดทําการวิจัยเพื่อหาผลกระทบของพื้นที่เปดโลงตอชุมชนโดย

ศึกษาในเชิงความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนแพรงภูธร โดยลักษณะของชุมชนดังกลาวเปน

ชุมชนที่มีลานเปดโลงกลางพื้นที่ชุมชน ใชในการพักผอนหยอนใจและการทํากิจกรรมรวมกนัของคนใน
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ชุมชน ซึ่งวิธีการดําเนินงานวิจัยน้ันผู วิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณจาก

แบบสอบถาม และการสังเกตการณ กลุมประชากรที่อยูในชุมชนแพรงภูธร  

วัตถุประสงคของแบบสอบถามการวิจัยในครั้งน้ีคือ เพื่อการศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคม

และความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อใหทราบถึงผลทางสังคมที่เกิดข้ึนจาก

การมีลานเปดโลงในชุมชนและมีการใชประโยชนในลักษณะใด สวนการสังเกตการณ เปนการ

ตรวจสอบขอมูลและยืนยันขอเท็จจริงจากการสัมภาษณ โดยสังเกตวามีกิจกรรมใดบาง และผูใชมี

พฤติกรรมอยางไร รวมถึงสภาพทางกายภาพของลานฯ จากการวิจัยพบวา เมื่อมีพื้นที่เปดโลงแลวคน

ในชุมชนจะใชพื้นที่ดังกลาวเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ สงผลใหปฏิสัมพันธของคนในชุมชนเปนไป

ในทางที่ดีตอกัน ทําใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน รูสึกวาชุมชนเปนบานของตน 

และพื้นที่เปดโลงชวยสรางโอกาสในการใชพื้นทีใหคนในชุมชนมีการใชประโยชนรวมกัน ผูวิจัยจึงได

สรุปเปนขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย คือ 1) ในกรณีการจัดต้ังชุมชนใหมควรมีการกําหนดพื้นที่เปด

โลงไวสําหรับประชาชนใชสอยรวมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 2) ในกรณีที่เปนชุมชนที่จัดต้ังแลว แตยัง

ไมมีพื้นที่เปดโลงสําหรับใชสอยรวมกัน หากมีพื้นที่เหลือควรกําหนดใหมีการนําพื้นที่ดังกลาวมาจัดทํา

เปนพื้นที่เปดโลง 3) การจัดกิจกรรมและดูแลรักษาพื้นที่เปดโลง ควรใหความสําคัญกับคนในชุมชน

เปนบุคคลกลุมแรกในการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค และใหกลุมบุคคลภายนอกเชน ภาครัฐและ

เอกชน เขามาชวยสนับสนุน และตองมีการดูแลรักษาพื้นที่เปดโลงอยูเปนประจํา 

ดํารงคศักด์ิ มีสุนทร (2556) ไดทําการศึกษาหารูปแบบความสัมพันธระหวางวัดกับชุมใน

พื้นที่ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองจากในปจจุบันบทบาทของวัดที่มีตอสังคมไทยน้ันเริ่มสั่นคลอน ซึ่ง

เปนผลมาจากความเจริญของเมืองในดานตางๆ ที่ทําใหวัดและชุมชนน้ันหางออกจากกัน โดยการวิจัยน้ี

จะศึกษาเพื่อหาเงื่อนไขความรวมมือระหวางวัดกับชุมชนในดานการพัฒนาชุมชน ศึกษาถึงปญหา

อุปสรรค และแนวทางในการสงเสริมความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการ

เก็บขอมูลใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก 

พระสงฆ ผูนําชุมชน ชาวบาน ขาราชการ 

จากการวิจัย พบวา รูปแบบความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนที่สรางเครือขายทาง

ความสัมพันธ คือ การสรางหองสมุดของโรงเรียนที่มีพระสงฆและชาวบานมารวมกันทํา โดยมีปจจัย

เกื้อหนุนตางๆ ที่เขามาสงเสริมระดับเครือขายความสัมพันธน้ี ลักษณะความสัมพันธเปนแบบแนวราบ 

คือ ความสัมพันธแบบเครือญาติ พี่นอง สถานะของสมาชิกชุมชนมีความเสมอภาคกัน กอใหเกิดความ

ไวใจกันของผูคน แตรูปแบบระบบความสัมพันธแบบเครือญาติน้ัน ก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิต 

เน่ืองจากแบบแผนทางสังคมเปลี่ยนแปลงปจจุบันวิถีชีวิตเปนในลักษณะของนายจางและลูกจาง สวนใน

เรื่องของปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความสัมพันธน้ันยังไมปรากฏ แตผูวิจัยไดใหความเห็นถึงปญหา

และอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ไดแก ผลพวงที่มาจากการพัฒนาชุมชนและบทบาทของ
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พระสงฆ โดยใหเหตุผลวา ถาทั้งชุมชนและวัดไมมีการเตรียมการปรับตัวใหสอดคลองกัน ระดับและ

รูปแบบของความสัมพันธอาจจะเลือนหายไปได  

พระมหาทะนงชัย บูรณพิสุทธ์ิ (2545) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของวัดในการเปน

ศูนยกลางและเปนสัญลักษณแหงความมีอารยธรรมอันสูงสงของสังคมและชุมชนไทย โดยการวิจัยน้ีได

เลือกศึกษาบทบาทของวัดตอชุมชนเมืองในเขตบางรัก และบทบาทที่เหมาะสมของวัดตอชุมชนเมือง 

รวมถึงความสัมพันธในดานตางๆ วิธีการวิจัยใชการศึกษาขอมูลจากเอกสารและสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับ

บทบาทของวัดตามหลักพระธรรมวินัย และศึกษาขอมูลภาคสนามจากการสํารวจ การสังเกตการณ 

และการสัมภาษณ 

 ผูวิจัยพบวา บทบาทของวัดในเขตชุมชนเมืองบางรัก แบงเปน 7 ดานใหญๆ ไดแก 

บทบาทดานการศึกษา บทบาทดานการทองเที่ยว บทบาทดานพิธีการทางศาสนา บทบาทดานสังคม

สงเคราะหชุมชน บทบาทดานสถานที่พักผอนออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ บทบาทดานการ

เปนที่พึ่งทางจิตใจ และบทบาทดานเปนแหลงอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคลองกับ

บทบาทตามหลักการแหงพระธรรมวินัยและอุดมคติทางศาสนา สวนดานความสัมพันธพบวาวัดกับ

ชุมชน มีความสัมพันธกันหลักๆ 3 ดานคือ ความสัมพันธเชิงพื้นที่ ความสัมพันธเชิงภาระหนาที่ และ

ความสัมพันธที่เปนไปตามวัฒนธรรมและประเพณี  

อาทิตยา จารุจินดา (2546) ไดทําการศึกษารูปแบบพฤติกรรมทางศาสนาของคนในสังคม

เมือง ซึ่งมีปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากการ

สังเกตการณ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ โดยมุงไปที่วัดที่เปนกรณีศึกษา ไดแก วัดสนามนอกและ

วัดสนามใน ตําบลวัดชะลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งพบวาทั้ง 2 วัดน้ันมี  มีลักษณะทาง

กายภาพที่แตกตางกัน คือ วัดสนามนอกมีลักษณะเปนแบบชาวบานใชสําหรับประกอบพิธีกรรมและ

เปนศูนยกลางของทางราชการในการจัดกิจกรรมตางๆ สวนวัดสนามในเปนวัดที่เนนในดานการปฏิบัติ

ธรรม ซึ่งทั้งวัดสนามนอกและวัดสนามใน ก็มีบทบาทที่สําคัญตอชุมชน ไดแก บทบาทในการพัฒนาคน 

บทบาทในการสืบทอดประเพณี บทบาทในการรวมคน บทบาทในการเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมของ

ทางราชการ บทบาทในการเปนสถานที่พักผอน โดยลักษณะของวัดที่คนในชุมชนเมืองตองการคือ วัดที่

สะอาด สงบ รมรื่น ไมเนนวัตถุ มีพระทีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

 

8. สรุปทฤษฎีและแนวคิด 

การศึกษาเกี่ยวกับในบทน้ี ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎี ที่เปนผลทําใหเห็นภาพบทบาท

ของพุทธมณฑล คือ  

8.1 บทบาทในดานพุทธศาสนา โดยมีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่บงบอกถึงความเปนศาสน

สถาน โดยพื้นที่พุทธมณฑลจะใชสําหรับประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวันสําคัญทางพุทธ
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ศาสนาตางๆ เปนประจํา รวมถึงเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ และเปนแหลงการศึกษาทางพุทธศาสนา ของ

ชุมชนโดยรอบ  

8.2 บทบาทดานการเปนสวนสาธารณะ พุทธมณฑลมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงบ 

รมรื่นสงเสริมความเปนพื้นที่สีเขียว ภายในพื้นที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับรองรับการเขา

ไปทํากิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน เสนทางปนจักรยาน เดิน-ว่ิง ลานออกกําลังกาย  

8.3 บทบาทดานสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับบทบาทในการเปน

สวนสาธารณะของพุทธมณฑล ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแนวคิดเมืองย่ังยืน ที่ประกอบไปดวย ดานสังคม 

เศรษฐกิจ กายภาพ ที่ตองมีความสัมพันธและเช่ืองโยงกัน 

จากบทบาทที่ไดน้ัน จะนํามาผนวกเขากับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมและพฤติกรรม ทฤษฎีการรับรู และแนวคิดของชุมชนเมืองกึ่งชนบท ไดดังน้ี 

  1. ทฤษฎีนิยัตินิยมทางกายภาพ กลาวถึง อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางกายภาพ

จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ลักษณะความสัมพันธเปนพลวัต หากมีการเปลี่ยนแปลงสวนใดสวน

หน่ึง ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสวนอื่นๆ ตามมา เชน เมื่อเกิดพื้นที่ทางศาสนาข้ึนมากลางพื้นที่

ชุมชน ก็จะสงผลพฤติกรรมของคนในชุมชนในดานศาสนา 

  2. ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ การรับรูทางทัศนาการมีความสําคัญและมีบทบาท

มากที่สุดตอการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม การที่บุคคลๆ หน่ึงสามารถรับรูบางอยางไดน้ัน เกิด

จากหลายองคประกอบที่ทําใหภาพการรับรูน้ัน เปนไปตามความคิด ความคาดหมาย ซึ่งเกี่ยวโยงกับ

ทฤษฎีจินตภาพเมืองของ kevin Lynch ที่กลาวถึงระบบมโนทัศนของเมือง ซึ่งเปนองคประกอบทาง

กายภาพ ที่รวมกันใหเกิดจินตภาพ (Image) ประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 5 ดาน ไดแกเสนทาง 

(Paths) เสนขอบ (Edges) ยาน (Districts) ศูนยรวม (Nodes) และ จุดหมายตา (Landmark) ซึ่ง

องคประกอบขางตนน้ันเปนองคประกอบที่เปนรูปธรรม ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวาในสภาพการณปจจุบันควร

จะตองมีการผนวกเขากับองคประกอบในเชิงนามธรรมของพื้นที่เมืองน้ันๆ เชน วิถีชีวิต ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งจะทําใหเกิดจินตภาพของเมืองที่ครอบคลุมในทุกมิติ 

 3. ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่มีคอนขางมากในบริบทของประเทศไทย ซึ่งชุมชนที่อยู

โดยรอบพุทธมณฑลก็เปนภาพของชุมชนชนบทเดิมที่เริ่มปรับเปลี่ยนภาพชุมชนมีความเปนเมืองมาก

ข้ึน เพื่อตอบรับกับสภาพแวดลอมโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะชุมชนที่อยูใกลกับ

แหลงการลงทุน ยานการศึกษาหรือใกลกับสถานที่สําคัญๆ ของเมือง ที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  

ในการดําเนินการวิจัยในบทถัดไปตองมีการศึกษาและเก็บขอมูลทั้งจากพื้นที่พุทธมณฑล 

และชุมชนเพื่อหาบทบาทที่มีตอกัน โดยอาศัยแนวความคิดในขางตน และบทบาททั้ง 4 ดานของพุทธ

มณฑล ต้ังเปนประเด็นสําคัญของเครื่องมอืวิจัย เกิดพฤติกรรม ซึ่งยังสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ

รูปแบบของแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล  
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บทท่ี 3 

การออกแบบการวิจัย 

 

ในกระบวนการวิจัยตองอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี ในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่ง

เปนผลมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานวิจัยน้ัน

เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางถูกตอง โดยใชในการกําหนดขอบเขตเน้ือหา กําหนดพื้นที่วิจัย 

แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จนถึงกระบวนการวิเคราะห อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 

โดยมีองคประกอบดังน้ี 

 

กรอบทฤษฎี แนวความคิด ในการวิจัย 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในบทที่ 2 สามารถสรุปกรอบของทฤษฎี แนวคิดเพื่อใช

ในการดําเนินการวิจัยน้ี โดยนํามาต้ังประเด็นบทบาท 4 ดาน ไดแก บทบาทในดานพุทธศาสนา  

บทบาทดานการเปนสวนสาธารณะ บทบาทดานสังคม และบทบาทดานเศรษฐกิจ  

โดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ กับการรับรูบทบาท ในทั้ง 4 ดานน้ัน ไดแก  

 1. ทฤษฎีนิยัตินิยมทางกายภาพ กลาวถึง อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางกายภาพจะมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรม  

2. ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ การที่บุคคลๆ หน่ึงสามารถรับรูบางอยางไดน้ัน เกิดจาก

หลายองคประกอบที่ทําใหภาพการรับรูน้ัน เปนไปตามความคิด ความคาดหมาย ซึ่งเกี่ยวโยงกับ

ทฤษฎีจินตภาพเมืองของ kevin Lynch ที่กลาวถึงระบบมโนทัศนของเมือง ซึ่งเปนองคประกอบทาง

กายภาพที่รวมกันใหเกิดจินตภาพ (Image) ประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 5 ดาน ไดแกเสนทาง 

(Paths) เสนขอบ (Edges) ยาน (Districts) ศูนยรวม (Nodes) และ จุดหมายตา (Landmark)  

 3. ลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่มีคอนขางมากในบริบทของประเทศไทย โดย

ชุมชนที่อยูโดยรอบพุทธมณฑลก็เปนภาพของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทน้ี  
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ภาพที่ 6 การสรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 

 

การออกแบบกระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยไดออกแบบใหประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 

1.การเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันตอนแรกของการดําเนินงานวิจัยจะทําการศึกษาขอมูล

ทุติยภูมิ จากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย เพื่อกําหนดกรอบแนว

ทางการวิจัย และเปนขอมูลพื้นฐานกอนการวิจัยภาคสนาม สวนขอมูลปฐมภูมิจะทําการเก็บขอมูล

จากการลงพื้นที่ ไดแก ขอมูลกิจกรรมการใชสอยภายในพุทธมณฑล และขอมูลพื้นที่ชุมชนที่อยูโดยรอบ

พุทธมณฑล โดยขอมูลดานชุมชน ไดแก 

1.1 สังคม ลักษณะความเปนอยู กิจกรรมในชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม จํานวนประชากร 

 1.2 เศรษฐกิจ ลักษณะอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

1.3 กายภาพ ลักษณะอาคาร ทางสญัจร การเช่ือมโยงกับพืน้ที่พุทธมณฑล  

กรอบทฤษฎ ี

แนวความคดิ  

บทบาท 4 ดาน 

- บทบาทพุทธศาสนา 

- บทบาทดานสวนสาธารณะ 

- บทบาทดานสงัคม 

- บทบาทดานเศรษฐกิจ 
ต้ังประเด็นของ

แบบสอบถาม 

(เครื่องมือวิจัย) 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
- ทฤษฎีนิยัตินิยมทางกายภาพ 

- ทฤษฎีการรบัรูทางทัศนาการ 

- บรบิทของชุมชนเมืองกึ่งชนบท 

 

+  
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2. การสรางเครื่องมือในการวิจัย ใชเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม โดยนําไปเก็บขอมลู

จากประชาชนในชุมชนที่อยูโดยรอบพุทธมณฑล 

3. การดําเนินงานวิจัยภาคสนาม ใชแบบสอบถาม ชวยในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ กับ

ประชากรกลุมตัวอยางที่ไดจากการหาขนาดกลุมตัวอยาง  

4. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหจากแบบสอบถาม และใชการสอบถามขอมูล

ประกอบขณะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม วิเคราะหผนวกกับขอมูลทุติยภูมิ 

5. การอภิปรายผล เสนอแนะแนวทาง อภิปรายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมลู จัดทาํ

ขอเสนอแนะเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนและพุทธมณฑลใหสอดคลองกัน 

6. สรุปผลการวิจัย สรปุผลการวิเคราะหและอภิปรายผล จัดทําขอเสนอแนะ สาํหรับ

นําไปใช 
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ภาพที่ 7 สรปุกระบวนการดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาบทบาทพุทธมณฑลในบริบทของชุมชนตอ

การวางผังและแผนพัฒนาพื้นท่ี 

ศึกษาขอมูล ความเปนมา บทบาท บริบท ของ

พื้นที่ชุมชนและพุทธมณฑล จากขอมูลทุติยภูมิ  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวของ  

กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  

- พุทธศาสนา 

- สวนสาธารณะ 

- สังคมและเศรษฐกิจ 

สรางเครื่องมือการวิจัย  

แบบสอบถาม - เพื่อสํารวจทัศนคติจาก

ประชากรกลุมตัวอยาง เก่ียวกับบทบาทของ

พุทธมณฑลตอชุมชน วาชุมชนน้ันๆ สามารถ

รับรูบทบาทในดานใดมากที่สุด เพื่อนํามา

เปรียบเทียบ และวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่มี

ผลตอบทบาทน้ัน  

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ดําเนินการปรับปรุงแกไขเครื่องมือในการวิจัย  

เก็บขอมูลภาคสนาม (ขอมูลปฐมภูมิ)  

วิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  

แหลงที่ตั้งชุมชน/กลุมชุมชน 

ขอบเขตการวิจัยดานพื้นที่  

ขอมูลพุทธมณฑล สภาพ

ปจจุบัน บทบาทระดับกวาง  

- บทบาทระดับนานาชาติ 

- บาทบาทระดับประเทศ 

- บทบาทระดับภูมิภาค 

- บทบาทระดับพื้นที่/ชุมชน  

 - วัดหรือศาสนสถาน 

- สวนสาธารณะ  
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การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

 1. การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับบาทของพุทธมณฑลในบริบทของชุมชนน้ัน ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่

ศึกษาพื้นที่ชุมชนที่อยูโดยรอบพุทธมณฑล ซึ่งในการกําหนดพื้นที่น้ันผูวิจัยไดอางอิงพื้นที่ที่พุทธมณฑล

มีผลตอชุมชนตาม “กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช อาคารบาง

ชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558” ซึ่งกําหนดพื้นที่ 1 กิโลเมตรโดยรอบพุทธมณฑลเปน

พื้นที่ควบคุมการกอสรางอาคาร ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวาหากอางอิงเฉพาะพื้นที่ตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาว

แลว ในการวิเคราะหหรือการเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาหลังจากการดําเนินการวิจัย

เสร็จสมบูรณแลว อาจจะเปนการขัดตอขอกําหนดตางๆ และระยะดังกลาวยังไมครอบคลุมพื้นทีชุ่มชน

ทั้งหมด ผูวิจัยจึงไดผนวกเขากับเกณฑการใหบริการตามประเภทของสวนสาธารณะ ตามที่ไดศึกษาไว

ในบทที่ 2 ซึ่งในที่น้ีทําการศึกษาถึงความสัมพันธในระดับของชุมชน จึงใหเกณฑการใหบริการของ

สวนสาธารณะระดับชุมชน โดยมีรัศมีบริการ 1-2 กิโลเมตรซึ่งเปนระยะที่คนในชุมชนยังสามารถเขาถึง

ไดสะดวก จึงไดขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยตอจากเขตพื้นที่ตามกฎกระทรวงฯ อีก 1 กิโลเมตร ดังน้ัน 

พื้นที่ในการศึกษาของงานวิจัยน้ีจะครอบคลุมชุมชนโดยรอบพุทธมณฑลในรัศมี 2 กิโลเมตรจากแนว

เขตพุทธมณฑล  

 2. ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

 จากการกําหนดพื้นที่ ศึกษาชุมชนระยะ 2 กิโลเมตรโดยรอบพุทธมณฑล จะ

ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครองคือ เทศบาลตําบลศาลายา เทศบาลตําบลบางกระทึก จังหวัด

นครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย 24 ชุมชน ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือชุมชนในพื้นที่วิจัย 

ลําดับท่ี รายชื่อชมุชน พ้ืนท่ี 

1 ชุมชนสหพร  

 

เทศบาลตําบลศาลายา 

2 ชุมชนบานพกัขาราชการตํารวจ 
3 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 
4 ชุมชนศาลายานิเวศน 
5 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 
6 ชุมชนหนาพทุธมณฑล 
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ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือชุมชนในพื้นที่วิจัย (ตอ) 

ลําดับท่ี รายช่ือชุมชน พื้นท่ี 

8 ชุมชนหมูบานรวมเก้ือ  

เขตทวีวัฒนา 9 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกุลทิพย 

10 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา 

11 ชุมชนคลองเจริญพร 

เทศบาลตําบลบางกระทึก 

12 ชุมชนคลองรากหนองเสา 

13 ชุมชนปาริชาติ 

14 ชุมชนคลองบางกระทึก 

15 ชุมชนมณฑลนคร 

16 ชุมชนเอ้ืออาทร 

17 ชุมชนอนามัยบางกระทึก 

18 ชุมชนบานนอก 

19 ชุมชนบานใน 

20 ชุมชนคลองรางหนองเสือ 

21 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 

22 ชุมชนคลองวัฒนา 1 

23 ชุมชนคลองวัฒนา 2 

24 ชุมชนประภัสสร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ตําแหนงชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา 
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การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย   

 1. ประชากรในการวิจัย 

  จํานวนประชากรในการวิจัย แบงตามขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่อยูในชุมชนระยะ 2 กิโลเมตร

รอบพุทธมณฑล มีจํานวนทั้งหมด 15,816 คน แยกรายชุมชน ดังตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรใน

พื้นที่วิจัยแยกตามชุมชน 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรในพื้นที่วิจัยแยกตามชุมชน 

ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อชมุชน จํานวนประชากร (คน) 

1 ชุมชนสหพร 750 
2 ชุมชนบานพกัขาราชการตํารวจ 200 
3 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 240 
4 ชุมชนศาลายานิเวศน 1,100 
5 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 100 
6 ชุมชนหนาพทุธมณฑล 250 
7 ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี 484 
8 ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ 2,215 
9 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกลุทิพย 975 
10 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา 463 
11 ชุมชนคลองเจรญิพร 900 
12 ชุมชนคลองรากหนองเสา 250 
13 ชุมชนปาริชาติ 1,500 
14 ชุมชนคลองบางกระทึก 300 
15 ชุมชนมณฑลนคร 600 
16 ชุมชนเอื้ออาทร 940 
17 ชุมชนอนามัยบางกระทกึ 300 
18 ชุมชนบานนอก 600 
19 ชุมชนบานใน 930 
20 ชุมชนคลองรางหนองเสือ 438 
21 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 836 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรในพื้นที่วิจัยแยกตามชุมชน (ตอ) 

ลําดับท่ี รายชื่อชมุชน จํานวนประชากร (คน) 

22 ชุมชนคลองวัฒนา 1 340 
23 ชุมชนคลองวัฒนา 2 805 
24 ชุมชนประภัสสร 300 

รวม 15,816 
 

ที่มา : เทศบาลตําบลศาลายา, “รายช่ือ/เบอรโทรศัพทประธานชุมชน เทศบาลตําบลศาลายา,” 2559 

เทศบาลตําบลบางกระทึก, “ประธานกรรมการชุมชน 17 ชุมชน ตําบลบางกระทึก อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม,” 2559. 

สํานักงานเขตทวีวัฒนา, “แบบสํารวจและสรุปขอมูลชุมชน สํานักงานเขตทวีวัฒนา ขอมูล

ชุมชนที่จัดต้ังตามระเบียบกรุงเทพมหานคร,” 30 กันยายน 2558.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงตําแหนงที่ต้ังชุมชนและจาํนวนประชากรในแตละชุมชน 
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2. การกําหนดกลุมตัวอยาง 

 เมื่อทราบจํานวนประชากรในการวิจัยที่แนนอนแลว จํานวนทั้งสิ้น 15,816 คน 

สามารถหาจํานวนกลุมตัวอยางไดจาก สูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ของ Taro Yamane (1973) ที่

ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ± 5% 

                                       푛 =         푛 = ,
, ( . )

     =  399.97 

                        

ดังน้ัน จะไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง จากน้ัน ผูวิจัยจะทําการเทียบหา

อัตราสวน ตามสัดสวนของประชากร (Percentage) ในการกําหนดกลุมตัวอยางในแตละชุมชนดัง

ตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงการสุมตัวอยางตามสัดสวนประชากร 

ลําดับท่ี รายชื่อชมุชน 
จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยางในการเก็บ

แบบสอบถาม(ชุด) 

1 ชุมชนสหพร 750 19 
2 ชุมชนบานพกัขาราชการ 200 5 
3 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 240 6 
4 ชุมชนศาลายานิเวศน 1,100 28 
5 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 100 3 
6 ชุมชนหนาพทุธมณฑล 250 6 
7 ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี 484 12 
8 ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ 2,215 56 
9 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกลุ 975 25 
10 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา 463 12 
11 ชุมชนคลองเจรญิพร 900 23 
12 ชุมชนคลองรากหนองเสา 250 6 
13 ชุมชนปาริชาติ 1,500 38 
14 ชุมชนคลองบางกระทึก 300 8 
15 ชุมชนมณฑลนคร 600 15 
16 ชุมชนเอื้ออาทร 940 24 
17 ชุมชนอนามัยบางกระทกึ 300 8 
18 ชุมชนบานนอก 600 15 
19 ชุมชนบานใน 930 24 
20 ชุมชนคลองรางหนองเสือ 438 11 
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ตารางที่ 3 แสดงการสุมตัวอยางตามสัดสวนประชากร (ตอ) 

ลําดับท่ี รายชื่อชมุชน 
จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยางในการเก็บ

แบบสอบถาม (ชุด) 

21 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 836 21 
22 ชุมชนคลองวัฒนา 1 340 9 
23 ชุมชนคลองวัฒนา 2 805 20 
24 ชุมชนประภัสสร 300 8 

รวม 15,816 400 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยในภาคสนามน้ีผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร คือ กลองถายภาพ เครื่องบันทึกเสียงและคอมพิวเตอร  2) เครื่องมือทางสังคมศาสตร 

คือ แบบสอบถาม(อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2530: 9-23) เพื่อใหงานวิจัยน้ีมีความนาเช่ือถือ

ของขอมูลมากข้ึน 

แบบสอบถาม  

ในกระบวนการออกแบบแบบสอบถามมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. การกําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม ใชสําหรับเก็บขอมูลในการวิจัย เพื่อ

ตองการทราบถึงทัศนคติ ปจจัย การรับรูถึงบทบาท และความสัมพันธระหวางพุทธมณฑลตอชุมชนใน

พื้นที่วิจัย 

2. การกําหนดประเด็นของเน้ือหาหลัก เปนการต้ังประเด็นคําถามเกี่ยวกับบทบาทของ

พื้นที่พุทธมณฑลในปจจุบันที่ไดจากการเก็บขอมูลในข้ันทุติยภูมิ โดยแบงเปน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

การรับรูบทบาทของพุทธมณฑล ปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาท การใชพื้นที่พุทธมณฑล และปญหา

และอุปสรรคที่มีตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล 

 3. การแจกแจงประเด็นหลักออกมาเปนประเด็นยอย 

 3.1 การรับรูบทบาทของพุทธมณฑล   

 3.1.1 บทบาทของพุทธมณฑลในระดับโลก 

 3.1.2 บทบาทการเปนพุทธศาสนสถาน 

 3.1.3 บทบาทของพุทธมณฑลในดานการเปนสวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว 

  3.1.4 บทบาทของพุทธมณฑลในดานสังคม 

  3.1.5 บทบาทของพุทธมณฑลในดานเศรษฐกิจ
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 3.2 ปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาท 

 3.2.1 ปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาทดานการเปนศาสนสถาน 

 3.2.2 ปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาทดานการเปนสวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว 

 3.2.3 ปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาทดานสังคม 

 3.2.4 ปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาทเศรษฐกิจ 

 3.3 การใชพื้นที่พุทธมณฑล  

 3.4 ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล 

4. การกําหนดจํานวนขอคําถาม การกําหนดจํานวนขอคําถามเพื่อชวยในการหาคานํ้าหนัก

ของคะแนนในแตละสวนจากแบบสอบถามเพื่อสามารถนําไปวิเคราะหผลในข้ันตอนตอไป โดยในแตสวน

ของแบบสอบถามจะกําหนดคานํ้าหนักที่แตกตางกัน  

 

ตารางที่ 4 แสดงการกําหนดคานํ้าหนักในแบบสอบถาม 

ประเด็นหลัก คาน้ําหนัก ประเด็นยอย คาน้ําหนัก จํานวนขอ 

A 30 

a1 

a2 

a3 

a4 

a5 

- 

15 

15 

15 

15 

5 

4 

4 

3 

3 

 

B 

 

30 

b1 

b2 

b3 

b4 

10 

10 

10 

10 

4 

4 

4 

4 

C 20 -  5 

D 20 - - 7 

รวม 100%  100% 47 

 

 5. การกําหนดประเภทคําถาม การกําหนดประเภทคําถามในแบบสอบถามฉบับน้ี 

แบงเปน 

 5.1 คําถามประเภทถามความรู 
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 5.2 คําถามประเภทถามความคิดเห็น ทัศนคติ 

 5.3 คําถามประเภทถามพฤติกรรม 

6. การกาํหนดรูปแบบคําถาม ในการกาํหนดประเภทคําถามน้ัน ผูวิจัยจะนําขอประเภท

ของคําถามมาเปนตัวกําหนดลกัษณะของคําตอบที่ตองการได ดังน้ี  

 6.1 ใชประเภทคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) กับคําถามในดานการใช

พื้นที่พุทธมณฑล และปญหา อุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล 

 6.2 ใชประเภทคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กับคําถามในดาน

การรับรูบทบาทของพุทธมณฑล และปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาท 

 7. การตรวจสอบความสอดคลอง จากข้ันตอนในการจัดทําแบบสอบถามทั้ง 6 ข้ันตอน

ขางตน ผูวิจัยไดสรุปออกมาเปนตารางเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถาม และวัตถุประสงค

ของแบบสอบถาม สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 5 การกําหนดรายละเอียดแบบสอบถาม 

ประเด็นหลัก ประเด็นยอย 

จํานวนขอตามรูปแบบ 

รวม ถาม

ความรู 

เลือกตอบ ประมาณ

คา 

1.การรบัรูบทบาท
ของพุทธมณฑล 

1.1 บทบาทของพุทธมณฑลในระดับ
โลก 

5 - - 5 

1.2 บทบาทของพุทธมณฑลในระดับ
ชุมชนดานการเปนศาสนสถาน 

- - 4 4 

1.3 บทบาทของพุทธมณฑลในระดับ
ชุมชนดานการเปนสถานที่พักผอน/
สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว 

- - 4 4 

1.4 บทบาทของพุทธมณฑลในระดับ
ชุมชนดานสงัคม 

- - 3 4 

1.5 บทบาทของพุทธมณฑลในระดับ
ชุมชนดานเศรษฐกิจ 

  3  
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ตารางที่ 5 การกําหนดรายละเอียดแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นหลัก ประเด็นยอย 

จํานวนขอตามรูปแบบ 

รวม 
ถาม

ความรู 

เลือกตอบ ประมาณ

คา 

2. ปจจัยที่มผีลตอ
การรบัรูบทบาท 

2.1 ปจจัยทีม่ีผลตอการรบัรูบทบาท
ดานการเปนศาสนสถาน 

- - 4 4 

2.2 ปจจัยทีม่ีผลตอการรบัรูบทบาท
ดานการเปนสถานที่พกัผอน/
สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว 

- - 4 4 

2.3 ปจจัยทีม่ีผลตอการรบัรูบทบาท
ดานสงัคม 

- - 4 4 

2.4 ปจจัยทีม่ีผลตอการรบัรูบทบาท

ดานเศรษฐกิจ 

- - 4 4 

3.การใชพื้นที่พุทธ

มณฑล 

- - 5 - 5 

4.ปญหาและ

อุปสรรคทีม่ีตอการ

ใชพื้นที่พุทธมณฑล 

- - 7 - 7 

รวม  5 12 30 47 

 

8. จัดทํารางแบบสอบถามถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวนหลัก ไดแก 

 8.1 แบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถาม

ชนิดตรวจสอบรายการ โดยถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

 8.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลตอชุมชนที่อาศัยในดาน

ตางๆ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาที่มี 5 ระดับ  

 8.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชพื้นที่ภายในพุทธมณฑล เปนแบบสอบถามชนิด

ตรวจสอบรายการ 
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 8.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย ปญหา/อุปสรรค ที่มีผลตอบทบาทของพื้นที่พุทธ

มณฑลกับชุมชน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาที่มี 5 ระดับ  

 8.5 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

ในสวนของคําถามชนิดมาตราสวนประมาณคาผูวิจัยกําหนดนํ้าหนัก หรือคะแนนในการ

ตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ตาม Likert Scale (Likert, Rensis: 1967) ดังน้ี 

  ระดับมากทีสุ่ด  ใหนํ้าหนักหรือคะแนนเปน  5  

   ระดับมาก  ใหนํ้าหนักหรือคะแนนเปน  4  

   ระดับปานกลาง  ใหนํ้าหนักหรือคะแนนเปน  3  

   ระดับนอย  ใหนํ้าหนักหรือคะแนนเปน  2  

  ระดับนอยที่สุด  ใหนํ้าหนักหรือคะแนนเปน  1 

ในการกําหนดระดับทัศนคติ สําหรับการวิจัยครั้งน้ีจะใชสูตรการคํานวณตามอันตรภาค

ช้ัน (Class interval) จะไดคาระดับในแตละชวง ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง   ระดับประเมินอยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง   ระดับประเมินอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง   ระดับประเมินอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง   ระดับประเมินอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง   ระดับประเมินอยูในระดับนอยที่สุด 

 

9. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการทดสอบเครื่องมือวิจัยหลังจากที่ได

เครื่องมือวิจัยในเบื้องตนและปรับแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาแลว กอนที่จะนําไปเก็บขอมูลจริง ผูวิจัย

ไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแบบสอบถามน้ัน

สามารถสื่อถึงจุดประสงคของแบบสอบถามและตรงตามความตองการหรือไม มีความเหมาะสม มี

ความยากงายเพียงใด จากน้ันนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชการหาคา

สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach‘s Alpha coefficient) (Cronbach, 1974 : 161)  ซึ่งมี

เกณฑที่ทําใหแบบสอบน้ันนาเช่ือถือคือ มากกวา 0.70 โดยผูวิจัยจึงไดทําการหาคาความเช่ือมั่นจาก

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ไดผลของคาความเช่ือมั่นอยูที ่ 0.919 ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไว สรุปได

วาแบบสอบถามฉบับน้ีมีความนาเช่ือถือ สามารถนําไปแจกเพื่อเก็บขอมูลได  
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชการหาคา 

  สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) จากโปรแกรม SPSS 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.919 36 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน คือ  

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอมูลที่ไดจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ รวมถึงศึกษาบริบทของพื้นที่วิจัยเบื้องตนกอนทําการลงพื้นที่

วิจัยในข้ันตอนตอไป เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตงานวิจัย 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูลที่ไดจากการลงสํารวจพื้นที่วิจัย 

และการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล

ประมาณ 2 เดือน  

 

7. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหแบบสอบถามในแตละสวนจะใชการวิเคราะหที่แตกตางกัน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนคําถามชนิดตรวจสอบรายการ ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลว

สรปุออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

สวนท่ี 2 และ 4 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาที่มี 5 ระดับ ใชวิธีการหา

คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อสรุปผล 
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สวนท่ี 3 เปนคําถามชนิดตรวจสอบรายการ ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลว

สรปุออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

สวนท่ี 5 เปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมา ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรใน

การคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร (SPSS) โดยการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) และ รอยละ 

(Percentage) เพื่อมาอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางแบบสอบถาม สวน

การวิเคราะหดานระดับความรู ระดับทัศนคติ/ระดับพฤติกรรม ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนํามาอธิบายดานทัศนคติ บทบาท การรับรู ของกลุม

ตัวอยาง รวมไปถึงการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบหานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) 

สรุป 

จากการวิเคราะหขอมูลตามกระบวนการในขางตน เปนแนวทางการดําเนินการวิจัยน้ี ซึ่ง

ผูวิจัยคาดวาเมื่อทําตามกระบวนการข้ันตอนดังที่กลาวมาขางตน จนการดําเนินการเก็บขอมูลเสร็จ

เรียบรอยแลวนํามาสรุปผลในเบื้องตน จะสามารถทราบไดถึงบทบาทของพุทธมณฑลที่เปนบทบาทใน

ระดับชุมชน ที่ชุมชนโดยรอบใหความเห็น โดยแสดงออกมาในรูปแบบความสัมพันธดานตางๆ จากน้ัน

ตองทําการวิเคราะหในเชิงลึก ถึงกระบวนในการไดมาของบทบาทน้ัน เปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน

และวิเคราะหเขากับการศึกษาในบทที่ 2 เพื่อหาคําตอบจากปญหาการวิจัยในบทตอๆไป 

 



37 

 

บทท่ี 4 

ขอมูลสาํคัญของพ้ืนท่ีศึกษา 

 

ในบทน้ีเปนการศึกษาพื้นที่ที่เกี่ยวของ และพื้นที่ที่อยูในการดําเนินการวิจัยน้ี ประกอบ

ไปดวยพุทธมณฑลและกลุมชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล จํานวน 24 ชุมชนซึ่งอยูใน 3 เขตการปกครอง 

ไดแก เขตเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล เขตเทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา บริบท

ของพื้นที่ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน กับลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ โดยศึกษาขอมูลที่

เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเปนขอมูลประกอบการดําเนินการวิจัย 

 

พ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล 

ชุมชนโดยรอบพุทธมณฑลที่อยูในขอบเขตการวิจัยน้ี ประกอบดวย 24 ชุมชน ใน 3 เขต

การปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 พื้นที่ศึกษาแยกตามเขตปกครอง 
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เทศบาลตําบลศาลายา   

1.ประวัติความเปนมา  

 ชุมชนศาลายากอต้ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อันเน่ืองมาจากทรง

โปรดเกลาฯ ใหขุดคลองมหาสวัสด์ิข้ึนในป พ.ศ. 2403 เพื่อใชเปนเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไปพระ

ปฐมเจดียและเปนคลองเปดที่ใหเปนนาสําหรับแจกพระเจาลูกยาเธอ และทรงโปรดเกลาฯ ใหสราง

ศาลา ริมคลอง ทุกระยะ 4 กิโลเมตร ซึ่งภายหลังไดเรียกช่ือตาง ๆ ออกไปเชน ศาลาธรรมสพน กลาว

กันวาเปน ศาลา ที่ต้ังศพ เพื่อทําพิธีฌาปนกิจ ศาลายา เปนศาลาที่จารึกยา เอาไวใหใครไปมาสามารถ

จดจําเอาไปใชได และจึงไดเกิดชุมชนศาลายาข้ึนมา (องคการบริหารสวนตําบลศาลายา, 2558) ตอมา

บริเวณที่เปนชุมชนมีราษฎรอาศัยอยูหนาแนนมากข้ึนเรื่อยๆ และมีแนวโนมวาจะพัฒนาใหมีความ

เจริญกาวหนามีความเปนระเบียบเรียบรอย สามารถรองรับการขยายตัวและใหบริการดานตางๆ ตาม

ศักยภาพของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเหน็วา ทองถ่ิน

บางสวนของตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีสภาพอันสมควรยกฐานะเปน

สุขาภิบาล เพื่อประโยชนในการทะนุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาย่ิงข้ึนไป จึงไดมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2534 จัดต้ังสุขาภิบาลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม ซึ่งประกาศดังกลาวไดประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 

22 เมษายน 2535 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลศาลายา ตามพระราชบัญญัติ

เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปน เทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับต้ังแตวันที่ 25พฤษภาคม 2542 

เปนตนไป (สํานักงานเทศบาลตําบลศาลายา, 2558) 

2. สภาพท่ัวไป 

เขตเทศบาลตําบลศาลายามีพื้นที่รวมทั้งหมด 13.5 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นเปนที่ราบ

ลุม สูงจากระดับนํ้าทะเล 5 เมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนดินเหนียว ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 

3 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 31 องศาเซลเซียส จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลศาลายา ตาม

สถิติทะเบียนราษฎร ณ ฐานขอมูลปจจุบัน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 

11,186 คน แยกเปน ชาย 5,637 คน หญิง 5,549 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 

 2.1 สภาพทางสังคม พื้นที่เทศบาลศาลายามีลักษณะของชุมชนเมืองเปนสวนใหญ 

ลักษณะเปนครอบครัวเด่ียว ประชากรสวนใหญเปนประชากรแฝงที่เขามาศึกษา และเพื่อประกอบ

อาชีพเน่ืองจากเปนแหลงการศึกษาและแหลงงาน  

 2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญเปนการคาขาย โดย

มีบริเวณตลาดศาลายา และรอบๆมหาวิทยาลัยมหิดลเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และ

นอกจากน้ียังมีการประกอบอาชีพพนักงานของหนวยงานรัฐ เชน เทศบาล มหาวิทยาลัย เปนตน 
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  2.3 การศึกษา ในเขตเทศบาลตําบลศาลายา มีสถานศึกษาภาครัฐ ดังน้ี โรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จํานวน 1แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2 แหง 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 1 แหง ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง ระดับอุดมศึกษามี

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง 

  2.4.ศาสนา มีศาสนสถาน 1 แหง คือ พุทธมณฑล และวัดในพุทธศาสนา 2 แหง คือ 

วัดสาลวันและวัดหทัยนเรศวร 

  2.5 เสนทางสัญจร ถนนสายหลักที่ผานพื้นที่ ไดแก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ความยาว

ประมาณ 11 กิโลเมตร ถนนทางหลวงชนบทนครปฐม 4006 (ศาลายา – นครชัยศรี) ยาวประมาณ 

20 กิโลเมตร และถนนทางหลวงชนบทนครปฐม 3004 (ศาลายา – บางภาษี) ยาวประมาณ 28 

กิโลเมตร 

  2.6 ระบบขนสงมวลชน มีรถโดยสารประจําทาง รถตูโดยสารสาธารณะ และรถไฟสายใต  

3. การทองเท่ียวและสถานท่ีสําคัญ   

 3.1 พุทธมณฑล เปนพุทธอุทยานที่เปนศูนยรวมใจ โดยเฉพาะในวันสาํคัญทางศาสนา

ของชาวพุทธ ซึ่งพุทธมณฑลจะมีการจัดกจิกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาอยูเสมอ และยังเปนสถานที่

สาํหรับพกัผอนหยอนใจ และการออกกําลังกายของชุมชน  

    3.2 อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเขตตอุดมศักด์ิ เปนที่เคารพสกัการะของทหารเรือ 

และประชาชนทั่วไป ต้ังอยูในบริเวณของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  

 3.3 ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ) ไดรับการขนานนามวาเปนถนนที่มีความสวยงามที่สุด

แหงของประเทศไทย ตลอดทั้งแนวถนนจะตกแตงดวยโคมไฟรูปหงส นํ้าตก นํ้าพุ ประดับดวยไม

ดอกไมประดับ ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะตัวของถนนสายน้ีซึ่งมุงไปยังพุทธมณฑล 

 3.4 สวนสมุนไพรสิรีรุกชาติ อยูในมหาวิทยาลัยมหิดล เปนแหลงรวบรวมพันธุ

สมุนไพรพื้นบานที่มีในประเทศไทย จัดเปนลักษณะสวนหยอมที่สวยงาม และเปนแหลงอาศัยของนกที่

นาสนใจแหงหน่ึง 

 3.5 เรือนไทย ต้ังอยูในมหาวิทยาลัยมหิดล เปนเรือนไทยที่งดงาม ตกแตงเปนสวน

สวย บรรยากาศรมรื่น ใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมหรืองานพิธีตางๆ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเขาชม

ถายภาพ พักผอนในบริเวณโดยรอบได 

  3.6 สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร (ชางสิบหมู) มีงานปน งานหลอตางๆ เชน รูป

สมเด็จยา บุคคลสําคัญตางๆ 

  3.7 หอภาพยนตรแหงชาติ มีภารกิจในการแสวงหา หรือรวบรวมและรักษาภาพยนตร

ทั้งของรัฐ และเอกชนเพื่ออนุรักษไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสําหรับบริการสาธารณชนใน

การศึกษา คนควาเกี่ยวกับภาพยนตร 
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  3.8 มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี มีสถานที่สําคัญในมูลนิธิ เชน พระวิหารรัชมังคลาภิเษก, 

ศาลาเมตตาเจโตธรรมสถาน, ศาลาพระสังกัจจายนพรอมเสามังกร, อาคารพระบรมธาตุเจดียเฉลิม

พระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 สภาพพื้นที่เทศบาลตําบลศาลายา ถนนนครชัยศร-ีไทยาวาส 
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ภาพที่ 12 ตลาดศาลายา (ตลาดเหลือง) แหลงคาขายและพืน้ที่พาณิชยกรรมทีส่าํคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 สถานีรถไฟศาลายา  
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ชุมชนในพ้ืนท่ีวิจัย  

เขตเทศบาลตําบลศาลายามีลักษณะเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในลักษณะที่คอนไปทาง

ชุมชนเมืองมากกวา เปนศูนยกลางทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคาขายที่คึกคัก เปนจุดรวมของ

กิจกรรมทางการศึกษา พาณิชยกรรม ราชการ ระบบขนสงทางราง (รถไฟสายใต) แตมีบางสวนของ

พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชนบทอยูโดยจะอยูในแถบที่หางจากศูนยกลางของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคาขาย การศึกษา ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลที่อยูในพื้นที่วิจัย มีจํานวน 6 

ชุมชน ไดแก ชุมชนสหพร ชุมชนบานพักขาราชการตํารวจ ชุมชนหนาสถานีรถไฟ ชุมชนศาลายา

นิเวศน ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย และชุมชนหนาพุทธมณฑล ตําแหนงที่ต้ังอยูทางทิศเหนือของพุทธ

มณฑล แตละชุมชนมีลักษณะดังน้ี 

 

ตารางที่ 7 สรุปลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่วิจัย เทศบาลตําบลศาลายา 

ลาํดับ ช่ือชุมชน ลักษณะของชุมชน 

1 ชุมชนสหพร ชุมชนบานจัดสรร 

2 ชุมชนบ านพั กข า ร าชกา ร

ตํารวจ 

ชุมชนบานพักขาราชการ 

3 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ เปนชุมชนเกา 

4 ชุมชนศาลายานิเวศน ชุมชนบานจัดสรร/พื้นที่พาณิชยกรรม 

5 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย ชุมชนบานจัดสรร/พื้นที่พาณิชยกรรม 

6 ชุมชนหนาพุทธมณฑล พื้นที่พาณิชยกรรม 
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ภาพที่ 14 ตําแหนงชุมชนในพื้นที่วิจัย เทศบาลตําบลศาลายา 

 

เขตทวีวัฒนา 

1. ประวัติความเปนมา 

 เขตทวีวัฒนาน้ันต้ังช่ือตามคลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนาเปนช่ือคลองที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลาใหขุดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2421 เพื่อเช่ือมระหวางคลอง

มหาสวัสด์ิและคลองภาษีเจริญเน่ืองจากคลองทั้ง 2 ฝงที่รัชกาลที่ 4 ทรงใหขุดน้ันเกิดต้ืนเขินเกรงวาจะ

เปนการเสื่อมเสียเกียรติยศและเพื่อใชประโยชนทางการคาจึงใหขุดคลองเพื่อชวยระบายนํ้าเปนการ

ถาวร เดิมทองที่เขตทวีวัฒนาน้ันอยูในเขตการปกครองของอําเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี โดยเปนสวน

หน่ึงของตําบลศาลาธรรมสพน ตอมาเริ่มมีประชากรเพิ่มมากข้ึนประกอบกับมีอาณาเขตที่กวางเกินไป 

กระทรวงมหาดไทยจึงโอนพื้นที่บางสวนของตําบลมาต้ังเปนตําบลทวีวัฒนาใน พ.ศ. 2500 หลังจาก

น้ันมีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและพระนคร เปนกรุงเทพมหานคร จึงทําใหพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง

เรื่อยมา จนพื้นที่น้ีไดรับการยกฐานะเปนเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ.2541 

(สํานักงานเขตทวีวัฒนา, 2558) 
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2. สภาพท่ัวไป 

เขตทวีวัฒนามีพื้นที่ 50.219 ตร.กม. แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 2 แขวง ไดแก 

แขวงทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรสพน เน่ืองจากสภาพดินดีมีความอุดมสมบูรณ เขตทวีวัฒนาจึงเหมาะ

แกการเกษตรที่ทําช่ือเสียงและนํารายไดใหมาก ไดแก การปลูกกลวยไม นอกจากน้ีตามขอกําหนดการ

ใชที่ดินตามผังเมืองรวม เขตทวีวัฒนายังถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม จึงทําใหพื้นที่เปนแหลงที่พักอาศัย ซึ่งประชากรสวนหน่ึงเดินทางเขาไปทํางานในเขต

พื้นที่อื่น ๆ และมีประชากรสวนหน่ึงประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม  

 2.1 ประชากร จํานวนประชากรในเขตทวีวัฒนา ตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ 

ฐานขอมูลปจจุบัน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 77,455 คน แยกเปน 

ชาย 36,113 คน หญิง 41,342 คน แบงเปน แขวงทวีวัฒนา 22,475 คน และแขวงศาลาธรรมสพน 

54,980 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558: ออนไลน) 

 2.2 สภาพทางสังคม พื้นที่เขตทวีวัฒนามีลักษณะเปนชุมชนเมือง หมูบานจัดสรร 

ครอบครัวเด่ียว คนในชุมชนสวนใหญมีความเปนปจเจกบุคคลสูง  

 2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และ

พนักงานในหนวยงานรัฐและเอกชน 

 2.4 การศึกษา  มีสถานศึกษา โรงเรียนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยม และ

มหาวิทยาลัย 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยทองสุข และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 2.5 ศาสนา มีวัด 4 แหง ไดแก วัดโกมุทพุทธรังสี วัดวิสิษฎบุญญาวาส วัดปุรณาวาส 

และวัดสุทธิจิตตาราม (วัดพุทธบารมีเดิม) รวมถึงมีสถานที่ปฏิบัติธรรม 2 แหง และสํานักสงฆ 1 แหง 

 2.6 เสนทางสัญจร ถนนสายหลักที่ผานพื้นที่ ไดแก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถนน

อุทยาน และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 

 2.7 ระบบขนสงมวลชน มีรถโดยสารประจําทางหลายสายผาน รถตูโดยสาร

สาธารณะ  

3. การทองเท่ียวและสถานท่ีสําคัญ   

  3.1 โรงเรียนเกษตรทฤษฏีใหม  

  3.2 พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

  3.3 ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)  

  3.4 บานพิพิธภัณฑ  

  3.5 เทวลัยพระศรีมหากาล ี 

  3.6 หอศิลปพุทธะ 

  3.7 พิพิธภัณฑเครื่องมือเครื่องใช ทางการเกษตร และของใชโบราณ “อุนใจอนุรักษ” 
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 3.8 ถนนอุทยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 สภาพพื้นที่เขตทวีวัฒนา (คลองทวีวัฒนา) 
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ภาพที่ 16 สภาพพื้นที่เขตทวีวัฒนา  

 

ชุมชนในพ้ืนท่ีวิจัย 

 ชุมชนในเขตทวีวัฒนามีลักษณะเปนสังคมเมืองคอนขางสูง พื้นที่สวนใหญเปนหมูบาน

จัดสรร กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญไมคึกคัก มีบางตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย 4 ที่อยูในพื้นที่

วิจัย มีจํานวน 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ ชุมชนหมูบานจัดสรรสกุล

ทิพย ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา ตําแหนงที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของพุทธมณฑล แตละชุมชนมี

ลักษณะดังน้ี 

 

ตารางที่ 8 สรุปลักษณะชุมชนในเขตพื้นทีวิ่จัย เขตทวีวัฒนา 

ลาํดับ ช่ือชุมชน ลักษณะของชุมชน 

1 ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี หมูบานจัดสรร 

2 ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ หมูบานจัดสรร 

3 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกุลทิพย หมูบานจัดสรร 

4 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา หมูบานจัดสรร 
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ภาพที่ 17 ตําแหนงชุมชนในพื้นที่วิจัย เขตทวีวัฒนา 

 

เทศบาลตําบลบางกระทึก 

1. ประวัติความเปนมา 

ตําบลบางกระทึกเปนที่ชุมนุมของชาวบานในพื้นที่ และละแวกใกลเคียง เพื่อรวมทํา

กิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงตางๆ ตามประเพณีในงานน้ันจะมีมหรสพ การละเลนตาม

ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบานกันอยางสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเปนประจําทุกฤดูกาล

โดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเปนที่กลาวขานกันติดปากวา ตําบลน้ีเปนตําบลที่สนุกสนาน

อึกทึกครึกโครมตลอดทั้งป ชาวบานในตําบล และตําบลใกลเคียงจึงเรียกพื้นที่แหงน้ีวา “ตําบลบาง

กระทึก” สืบตอมาจนถึงปจจุบัน ตําบลบางกระทึกเปลี่ยนแปลงฐานะโดยจัดต้ังองคการบริหารสวน

ตําบลบางกระทึกเปนเทศบาลตําบลบางกระทึก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 

2  มิถุนายน 2551  ทั้งน้ี  ใหมีผลต้ังแต  วันที่  30 พฤษภาคม  2551  (เทศบาลตําบลบางกระทึก, 

2558) 
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2. สภาพท่ัวไป 

 เทศบาลตําบลบางกระทึก  เปนเทศบาลขนาดเล็ก มีพื้นที่ 12.847 ตารางกิโลเมตร มี

หมูบานตามกฎหมายปกครองลักษณะทองที่ จํานวน 8 หมูบาน มีการแบงชุมชนออกเปน 17 ชุมชน 

สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมแมนํ้า  มีทรัพยากรดินและนํ้าอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการ

เกษตรกรรม  โดยมีแมนํ้านครชัยศรี (ทาจีน) ไหลผานบริเวณหมูที่ 2, 4, 5, 7 มีลําคลองธรรมชาติ

สาขาสงนํ้าเขาสูพื้นที่เกษตรกรรม มีวัดคงคารามดอนหวาย ตลาดริมนํ้าดอนหวายอันเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนจุดเดนของตําบลบางกระทึก มีช่ือเสียงระดับประเทศ มีอายุกวา 100 ป ต้ังแตสมัย

รัชกาลที่ 6   

2.1 ประชากร จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลศาลายา ตามสถิติทะเบียนราษฎร 

ณ ฐานขอมูลปจจุบัน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 11,414 คน แยกเปน 

ชาย 5,315 คน หญิง 6,099 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 

2.2 สภาพทางสังคม พื้นที่เทศบาลบางกระทึกมีลักษณะของชุมชนเมืองกึ่งชนบท 

ลักษณะครอบครัวมีทั้งครอบครัวเด่ียว และครอบครัวขยาย พื้นที่ชุมชนด้ังเดิมที่มีความเปนชนบทจะ

อยูติดริมนํ้าทาจีนโดยมีถนนพุทธมณฑลสาย 5 แบงพื้นที่เทศบาลเปน 2 ฝง 

2.3 สภาพทา ง เศรษฐกิจ  ประชากรสวนใหญประกอบอา ชีพ  เกี่ ย วกับ 

อุตสาหกรรม (พนักงานโรงงาน) เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว) คาขาย รับจางทั่วไป

ราชการ อุตสาหกรรมครัวเรือน ไดแก เปดพะโล ขนมตาล ปลาตะเพียนตมเค็ม ฯลฯ 

2.4 การศึกษา ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบางกระทึก 1 

แหง โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 แหง แยกเปน โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา 1 แหง และโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง ไดแก โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลอง

บางกระทึก   

2.5 ศาสนา  มีวัด จํานวน 2 แหง ประกอบดวย วัดคงคารามดอนหวาย ต้ังอยูหมูที่  5 

ปจจุบันพระเมธีธรรมานันท เปนเจาอาวาสวัดดอนหวาย และวัดญาณเวศกวันต้ังอยูหมูที่  3 ปจจุบัน

พระพรหมคุณาภรณ  เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน  สํานักวิปสสนา 1 แหง  คือ สํานักวิปสสนา

มูลนิธิแนบมหานีรานนท ต้ังอยูหมูที่  1 สํานักสงฆ 1 แหง คือ สํานักสงฆนํ้าทองสิกขาลัย ต้ังอยูหมู

ที่  6 ศาลเจาจํานวน  1  แหง คือ  ศาลเจาแมเซงเน้ียะ บริเวณตลาดริมนํ้าดอนหวาย หมูที่  5 

2.6 ถนน มีถนนพุทธมณฑลสาย 5 และถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3414 ผาน

พื้นที่ 

2.7 ระบบขนสงมวลชน มีรถโดยสารประจําทาง และรถสองแถวในพื้นที่ 
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 ภาพที่ 18 สภาพพื้นที่เทศบาลตําบลบางกระทึก (ถนนพุทธมณฑลสาย4 บริเวณหนาพุทธมณฑล) 

  

3. การทองเท่ียวและสถานท่ีสําคัญ   

แหลงเศรษฐกิจและสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเทศบาลตําบลบางกระทึกคือ “ตลาด

นํ้าดอนหวาย” โดยต้ังอยู  ณ  หมูที่  5  ตําบลบางกระทึก ต้ังอยูริมฝงแมนํ้านครชัยศรี (ทาจีน) เปน

ตลาดเกาแกต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 6 มีอายุประมาณ รอยปมาแลว สมัยสงครามโลกครั้งที่  2  การ

คมนาคมทางเรือเมลรุงเรืองมาก มีเรือในแมนํ้านครชัยศรี (ทาจีน) จากสุพรรณบุรีผานมายังตลาด

ริมนํ้าดอนหวายทุกวัน ทําใหเกิดการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาข้ึนเปนสถานที่ขนถายสินคาที่สําคัญใน

สมัยน้ัน จากวีถีชีวิตของชาวบานอยูกันอยางเรียบงายมีการคมนาคมดวยเรือพาย  มีอาชีพทําสวน 

ตามริมฝงลุมแมนํ้านครชัยศรี ปจจุบันไดกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึงในจังหวัด

นครปฐม  

  

ชุมชนในพ้ืนท่ีวิจัย  

เขตเทศบาลตําบลบางกระทึกมีลักษณะเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในลักษณะที่คอนไป

ทางชุมชนชนบทมากกวา เดิมพื้นที่ตําบลบางกระทึกเปนชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน

หลัก แตเน่ืองจากการพัฒนาทางกายภาพที่รวดเร็ว เชนการตัดถนนพุทธมณฑล ทําใหพื้นที่ของตําบล
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กระทึก ถูกแบงจากกัน และเมื่อมีการคมนาคมขนสงที่สะดวก ก็เริ่มมีการขยับขยายปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประกอบอาชีพไปในเชิงอุตสาหสาหกรรมขนาดเล็กมาข้ึน โดยปจจุบันน้ีพื้นที่ของเทศบาล

ตําบลบางกระทึก  เปนศูนยกลางทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคาขายที่คึกคัก อุสาหกรรมขนาดเล็ก

เช่ือมตอไปยังเขตพื้นที่เทศบาลอออมนอย แตมีบางสวนของพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ที่ยังคงมีวิถีชีวิต

แบบชนบทอยูโดยจะอยูในแถบพื้นที่ที่ติดกับพุทธมณฑล ซึ่งเปนเขตที่มีกฎกระทรวงฯ ควบคุมอยู 

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึกที่อยูในพื้นที่วิจัย มีจํานวน 14 ชุมชน ไดแก ชุมชนคลองเจริญ

พรชุมชนคลองรากหนองเสา ชุมชนปาริชาติ ชุมชนคลองบางกระทึก ชุมชนมณฑลนคร ชุมชนเอื้อ

อาทร ชุมชนอนามัยบางกระทึก ชุมชนบานนอก ชุมชนบานใน ชุมชนคลองรางหนองเสือ ชุมชน

กฤษณาโครงการ 1-3 ชุมชนคลองวัฒนา 1 ชุมชนคลองวัฒนา 2 และชุมชนประภัสสร  

 

ตารางที่ 9 สรุปลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่การศึกษาเขตทวีวัฒนา 

ลําดับ ชื่อชุมชน ลักษณะของชุมชน 

1 ชุมชนคลองเจริญพร ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

2 ชุมชนคลองรากหนองเสา ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

3 ชุมชนปาริชาติ ชุมชนบานจัดสรร 

4 ชุมชนคลองบางกระทึก ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

5 ชุมชนมณฑลนคร ชุมชนบานจัดสรร 

6 ชุมชนเอื้ออาทร ชุมชนบานจัดสรร 

7 ชุมชนอนามัยบางกระทกึ ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

8 ชุมชนบานนอก ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

9 ชุมชนบานใน ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

10 ชุมชนคลองรางหนองเสือ ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

11 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 ชุมชนบานจัดสรร 

12 ชุมชนคลองวัฒนา 1 ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 
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ตารางที่ 9 สรุปลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่การศึกษาเขตทวีวัฒนา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อชุมชน ลักษณะของชุมชน 

13 ชุมชนคลองวัฒนา 2 ชุมชนเกา/ทําเกษตรกรรม/คาขาย 

14 ชุมชนประภัสสร ชุมชนบานจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ตําแหนงชุมชนในพื้นที่วิจัย เทศบาลตําบลบางกระทึก 
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พ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

ตําแหนงท่ีต้ัง อาณาเขตติดตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศเหนือ ติดกับ    ตําบลศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 

ทิศตะวันออก ติดกับ    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวันตก ติดกับ    ตําบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ทิศใต  ติดกับ    ตําบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ภาพที่ 20 ที่ต้ังพุทธมณฑลและอาณาเขตติดตอ 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธมณฑล 
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ประวัติความเปนมาของพุทธมณฑล 

ความเปนมาของพื้นที่พุทธมณฑล (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) เกิดในชวงเวลาสมยัสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ขณะน้ันญี่ปุนไดย่ืนขอเสนอขอใหกําลังกองทัพ

ทหารญี่ปุนผานดินแดนประเทศไทยเพื่อไปโจมตีอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร โดยญี่ปุนเคารพเอกราช

อธิปไตยและเกียรติยศของประเทศไทยทุกประการ รัฐบาลจึงจํายอมใหกองทัพญี่ปุนเดินทัพผานไปได 

ตอมาญี่ปุนเริ่มบีบไทยหนักข้ึนเรื่อยๆ โดยจะขอใหไทยประกาศสงครามกับอเมริกาและอังกฤษ จอมพล 

ป. พิบูลสงครามจึงไดคิดอุบายเพื่อที่จะขับไลกองทัพญี่ปุนออกจากแผนดินไทย จึงดําเนินงานสรางฐาน

ทัพที่จังหวัดเพชรบูรณและเขตปลอดทหารใน บริเวณเช่ือมตอระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดสระบุรี และเพื่อเหตุผลความปลอดภัยทางการทหาร จึงไดออกประกาศเปน พระราชกําหนดจัด

ระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณและพระราชกําหนดพุทธบุรีมณฑล แตเมื่อรัฐบาลในสมยัน้ัน 

ไมอนุมัติรางพระราชบัญญัติ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงตองลาออก จนกระทั่งตอมา จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง ไดมีการื้อฟนโครงการดังกลาวข้ึนมาอีกครั้ง

หน่ึง โดยเล็งเห็นวาเจตนารมยแหงโครงการน้ีเปนประโยชนตอพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติ ซึง่

จะครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ ในป พ.ศ.2500 นอกจากจะจัดใหมีการเฉลิมฉลองตางๆแลวไดรวมกันจัด 

สรางปูชนียสถานใหเปนพุทธานุสรณียข้ึนไวในพุทธศาสนาสักแหงหน่ึงใหย่ิงใหญกวา ปูชนียสถานใดๆที่

ไดเคยมีมาแตกอน เพื่อเปนอนุสรณสําหรับพุทธบริษัทในสมัยตอไป จึงมีมติใหสรางเปนพุทธมณฑลใน

บริเวณกลางแจง มีอาณาบริเวณ 2,500 ไร เปนที่ดินของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและของเอกชน

บริเวณตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี และตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม เปน

สถานที่กอสรางพุทธมณฑล ประดิษฐานพระศรีศากยะทศพลญาณ เปนพระพุทธรูปยืนปางลีลา เปน

พระประธานซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารยศิลป พีระศรี ภายในพื้นที่มีพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในใหสวยงามรมรื่น มีการจัดสวนที่แสดงถึงพุทธประวัติ และพื้นที่โดยรอบได

มีการปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสม สรางทางคมนาคมใหสะดวกสบาย และไดกราบบังคมทูลอัญเชิญ

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

ประกอบรัฐพิธีกอฤกษ ณ ตําแหนงฐานพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2494 

ภายหลังจากการเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เสร็จเรียบรอยแลวแตพื้นที่พุทธมณฑลน้ัน

ยังดําเนินการกอสรางไมเสร็จเรียบรอย ซึ่งคณะกรรมการจัดสรางพุทธมณฑลและสวนราชการที่

เกี่ยวของ ในรัฐบาลสมัยตางๆ ภายหลังการจัดสรางพุทธมณฑลมีการดําเนินงานดังน้ี ต้ังแต พ.ศ. 2500-

2516 ผลงานสวนใหญเปนการจัดซื้อที่ดิน การเวนคืนที่ดิน และการปรับปรุงพื้นที่สรางพุทธมณฑล 

พ.ศ. 2516-2523 ไมไดมีการกอสรางสิ่งกอสรางใดๆเพิ่มเติมแตไดมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการรับงาน



54 

 
จัดสรางพุทธมณฑลไปดําเนินตอจากกระทรวงมหาดไทย หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการรับมา

ดําเนินการตอ ไดมีการวางเปาหมายการพัฒนาพุทธมณฑลใหเสร็จทันการเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ป

แหงกรุงรัตนโกสินทร ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เพื่อเปดใหประชาชนเขาชมพุทธมณฑล ทั้งน้ี

การกอสรางพุทธมณฑลน้ันยืดเย้ือมาเปนเวลานานนับสิบป เน่ืองจากปญหาดานงบประมาณ ตอมา

ในชวง พ.ศ. 2526-2530 จึงไดมีการเรงรัดการกอสรางโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะ

ดานภูมิทัศนซึ่งตองมีการลอมยายตนไมขนาดใหญมาปลูกเปนจํานวนมาก ดวยความรวมมือจากทกุภาค

สวนทําใหการจัดสรางพุทธมณฑลใหแลวเสร็จทันการนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 

2530  

 

บริบทภายในพ้ืนท่ี 

พุทธมณฑลมีอาณาบริเวณทั้งหมด 2,500 ไร ไดรับการออกแบบวางผังอยางประณีตโดย

การออกแบบวางผังพื้นที่พุทธมณฑลในชวงแรกน้ัน พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาเทศบาล 

(ปจจุบันคือกรมโยธาธิการ)ในขณะน้ัน เปนประธานในการจัดวางผัง ตอมาในป พ.ศ. 2521 ไดมีการ

ปรับแกไขผังพุทธมณฑลใหมโดยนายวิโรจน ไชยนุวัฒน สถาปนิกกองแบบแผน เปนหัวหนากลุม

สถาปนิกดําเนินการวางผังแมบทโครงการกอสรางพุทธมณฑลข้ึนใหม (นายศรัทธา เจริญรัตน, 2548: 

248) โดยมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูนํ้าและคันถนนลอมรอบทั้ง 4 ดาน เมื่อมองจากทาง

อากาศพุทธมณฑลมีลักษณะเปนรูปพระธรรมจักรอยูทามกลางอุทยานอันรมรื่น มีสระนํ้าอันกวางใหญ 

พระพุทธรูปประดิษฐานอยางสงางามอยูกึ่งกลางแหงพระธรรมจักร ลอมรอบดวยลานกวางรูปวงกลมมี

ถนนเปนเสนแฉกรัศมีออกเปน 6 สวน โดยพื้นที่ 4 สวนน้ันเปนที่ต้ังแหงสังเวชนียสถาน 4 ตําบล สวน

พื้นที่อีก 2 สวน ซึ่งเปนดานหนา รวมกันเปนที่ต้ังแหงวิหารพุทธมณฑลลานกวางรูปสี่เหลี่ยมหนาวิหาร

ซึ่งบรรจบกับถนนใหญ โดยมีถนนทางเขาสูพุทธมณฑลกระหนาบสองขางลานน้ันเปรียบเสมือนฐานแหง

พระธรรมจักร เสมือนสวนพุทธาวาสเบื้องซายของวงพระธรรมจักรหรือทางดานทิศใต เปนสวน

สังฆาวาส และเบื้องขวาของวงพระธรรมจักรหรือทางดานทิศเหนือเปนสวนฆราวาส 
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ภาพที่ 21 แผนผังพุทธมณฑลในปจจุบัน 

ที่มา : คณะกรรมการอาํนวยการจัดสรางพทุธมณฑล, 2531: 178, อางจาก นายศรัทธา เจริญรัตน, 2548: 249 
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พุทธสถานและสิ่งกอสรางในพุทธมณฑล มีดังตอไปน้ี 

1. สวนพุทธาวาส ไดแก 

 1.1 พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล 

 1.2 วิหารพุทธมณฑล 

 1.3 มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปฎกหินออน 

2. สวนสังฆาวาส ไดแก  

 2.1 ตําหนักสมเด็จพระสังฆราช 

 2.2 ที่พักสงฆอาคันตุกะ 

3. สวนฆราวาส ไดแก 

 3.1 หอประชุมและสํานักงานพุทธมณฑล 

 3.2 พิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา 

 3.3 หอสมุดแหงพระพุทธศาสนา  

4. พุทธอุทยาน ไดแก  

 4.1 อุทธยานสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล 

 4.2 สวนไมดอกไมประดับลายไทย (สวนเข็ม) 

 4.3 สวนเวฬุวัน (สวนไผ) 

 4.4 สวนอัมพวัน (สวนมะมวง) 

 4.5 สวนไทร 

 4.6 สวนธรรม (สวนกระถินณรงค) 

 4.7 สวนลัฏิวัน (สวนตาล) 

 4.8 สวนสมุนไพร 

ปจจุบัน พุทธมณฑลอยูในการดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน คณะกรรมการอํานวยการอนุรักษและพัฒนาพุทธมณฑล ฝายฆราวาส 

สมเด็จพระสังฆราชเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการอนุรักษและพัฒนาพุทธมณฑล ฝายสงฆ 

โดยหนวยงานที่บริหารและดูแลพุทธมณฑลไดแก สํานักงานพุทธมณฑล มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(สํานักงานพุทธมณฑล, 2558) 

1. ดําเนินเนินงานเกี่ยวกับการกอสราง ดูแล บํารุง รักษา และการบริหารกิจการพุทธ

มณฑล 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการจัดสรางและ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑลแตงต้ัง 
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3. จัดและสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทาง

พระพุทธศาสนา 

4. ดําเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 บรรยากาศภายในพุทธมณฑล 
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ภาพที่ 23 สถานที่สําคัญภายในพุทธมณฑล สังเวชนียสถาน 4 ตําบล (ตําบลประสูติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 สถานที่สําคัญภายในพุทธมณฑล สังเวชนียสถาน 4 ตําบล (ตําบลตรัสรู) 
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ภาพที่ 25 สถานที่สําคัญภายในพุทธมณฑล สังเวชนียสถาน 4 ตําบล (ตําบลปฐมเทศนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 สถานที่สําคัญภายในพุทธมณฑล สังเวชนียสถาน 4 ตําบล (ตําบลปรินิพพาน) 
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กิจกรรมภายในพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

พุทธมณฑลถือวาเปนสถานที่ศูนยรวมทางดานกิจกรรมทางพุทธศาสนาและเปนพื้นที่ทํา

กิจกรรมนันทนาการใหแกชุมชนโดยรอบใหสามารถเขามาทํากิจกรรมได โดยกิจกรรมที่เห็นไดบอยคือ

กิจกรรมการออกกําลังกายในชวงเชาและชวงเย็นในทุกๆวัน อาทิเชน เดินว่ิง ปนจักรยาน รํามวยจีน 

เปนตน และนอกจากน้ีพุทธมณฑลยังเปนสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจของผูคนเขามาแวะเวียนน่ัง

ปกนิก ใหอาหารปลา สวนกิจกรรมทางพุทธศาสนาจะพบไดในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน มีการ

ทําบุญตักบาตร ฟงเทศนฟงธรรม เวียนเทียน หรือกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสงเสริมจริยธรรม ไดแก การ

บวชเณรภาคฤดูรอน การปฏิบัติธรรม เปนตน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 กิจกรรมทางศาสนาภายในพุทธมณฑล  
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ภาพที่ 28 กิจกรรมภายในพุทธมณฑล  
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สรุป 

จากการศึกษาพื้นที่บริบทชุมชนในเขตพื้นที่วิจัย 2 กิโลเมตรโดยรอบพุทธมณฑล พบวา 

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก มีลักษณะของชุมชนสวนใหญเปนชุมชนชนบทกึ่งเมือง ชุมชน

บางสวนยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกิจกรรมการคาขายขนาดเล็ก สวนชุมชนในเขตทวี

วัฒนาและเทศบาลตําบลศาลายา จะมีลักษณะของความเปนชุมชนเมืองสูง เปนศูนยรวมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยเปนแหลงการศึกษา แหลงงาน และพื้นที่พาณิชยกรรมอยูตามแนวถนนสายหลัก 

ภายในพื้นที่พุทธมณฑลมีสภาพแวดลอมทางกายที่เอื้อใหเกิดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมทางศาสนาและ

กิจกรรมนันทนาการ เปรียบเสมือนเปนพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่สาธารณะสําหรับชุมชนโดยรอบ ที่

สามารถเขามาประกอบกิจกรรมตางๆ ได 
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บทท่ี 5 

ผลการวิจัย 

 

ในบทน้ีจะเปนสรุปถึงผลการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการในบทที่ 3 และลงพื้นที่เพื่อ

เก็บขอมูลภาคสนามตามพื้นที่ศึกษาวิจัยในบทที่ 4 แลวนํามาสรุปผลวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บ

รวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดานขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ดาน

ขอมูล ประชากร ดานบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑล ดานการใชพื้นที่ภายในพุทธมณฑล ดานปญหา 

อุปสรรค การเขาใชพื้นที่พุทธมณฑล จากน้ันจะนําผลการวิเคราะหน้ัน มาอภิปรายรวมกับสภาพ

ปจจุบันและทฤษฎีที่ไดศึกษามาแลว 

 

การดําเนินการการเก็บขอมูล 

ในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามผู วิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 

Sampling) แบงประชากรออกเปนกลุม ตามสถานที่ สภาพทางภูมิศาสตร (Area Sampling) โดย

การเก็บตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งใชวิธีการเดินแจก และฝากตามชุมชน โดย

ผูวิจัยจะทําการเก็บเก็บขอมูลในวันเสาร-อาทิตยเปนหลัก ชวงเวลา 10.00 – 16.00 น. โดยประมาณ มี

ระยะเวลาการเก็บในชวงแรก 1 เดือน (มีนาคม – เมษายน 2559)  

 

ขอสังเกตและปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางดําเนินการ 

หลังจากไดขอมูลมาจึงไดทําการวิเคราะหในเบื้องตนพบวาขอมูลยังไมเพียงพอและขอมลู

ยังไมกระจายตัวเทาที่ควร จึงเก็บเพิ่มอีก ในชวงที่ 2 (มิถุนายน – กรกฎาคม 2559) ซึ่งหลังจากเก็บ

ขอมูลรอบที่ 2 จํานวนแบบสอบถามที่ไดยังไมครบตามเปาหมายที่ต้ังไว 400 ชุด ซึ่งผูวิจัยไดมาเพียง 

200 ชุด ใน 22 ชุมชน จากทั้งหมด 24 ชุมชนโดยรอบ ดังแสดงในตารางที่ 10 แตขอมูลมีการกระจาย

ตัวมากข้ึนจึงใชขอมูลน้ีนําไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไป ซึ่งผูวิจัยพบปญหาในการเก็บขอมูลในครั้งน้ีคือ 

การใชวิธีเก็บตัวอยางแบบสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) เจาะจงกลุมตัวอยางแบบแยก

เปนรายชุมชน น้ัน บางชุมชนมีขอจํากัดในการเขาถึง เชน ชุมชนที่เปนบานจัดสรร ที่มีลักษณะของ

การรักษาความปลอดภัยคอนขางเขมงวด และลักษณะความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีความเปน

ปจเจกบุคคลสูงทําใหการเก็บตัวอยางเปนไปไดยาก จึงไมไดจํานวนตามเปนหมายทีก่าํหนดไวในบทที ่3 
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ตารางที่ 10 สรุปจํานวนแบบสอบถามที่เก็บไดจํานวน 200 ชุด 

ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อชมุชน 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

(ชุด) 

แบบสอบถาม 
ท่ีเก็บได 

(ชุด) 
หมายเหตุ  

1 ชุมชนสหพร 19  21   ฝากคนในชุมชน  
2 ชุมชนบานพกัขาราชการตํารวจ 5  5  เดินแจก  
3 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 6  4   เดินแจก  
4 ชุมชนศาลายานิเวศน 28  12   เดินแจก  
5 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 3  3   เดินแจก  
6 ชุมชนหนาพทุธมณฑล 6  8    ฝากคนในชุมชน 
7 ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี 12  4   เดินแจก/ชุมชน
8 ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ 56  9   เดินแจก/ชุมชน
9 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกลุทิพย 25  14   ฝาก/ชุมชนจัดสรร  
10 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา 12  10   ฝาก/ชุมชนจัดสรร   
11 ชุมชนคลองเจรญิพร 23  20    ฝากคนในชุมชน 
12 ชุมชนคลองรากหนองเสา 6  7   เดินแจก  
13 ชุมชนปาริชาติ 38 -  บานจัดสรร ไมรับแจก  
14 ชุมชนคลองบางกระทึก 8 10  เดินแจก  
15 ชุมชนมณฑลนคร 15 10  ฝากชุมชน  
16 ชุมชนเอื้ออาทร 24 -  ฝากชุมชน ไมไดคืน  
17 ชุมชนอนามัยบางกระทกึ 8 7  เดินแจก  
18 ชุมชนบานนอก 15 9   เดินแจก 
19 ชุมชนบานใน 24 13    ฝากคนในชุมชน  
20 ชุมชนคลองรางหนองเสือ 11 9     ฝากคนในชุมชน  
21 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 21 4  เดินแจก  
22 ชุมชนคลองวัฒนา 1 9 4  เดินแจก   
23 ชุมชนคลองวัฒนา 2 20 4   เดินแจก 
24 ชุมชนประภัสสร 8 9   ฝากคนในชุมชน   

รวม 400 200  
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การสรุปผลขอมูล 

ขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 200 ชุด แบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55  มีอายุอยูในชวง 25-49 ป ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

คิดเปนรอยละ 40 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 36.00 รายไดสวนตัว

ตอเดือนอยูในชวง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.00 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนอยูที่ 

21 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 53.00 ดังแสดงในตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 สรุปผลขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลขอมูล 

จํานวน (คน) รอยละ 
 เพศ    

 ชาย  90 45 
 หญิง  110 55 

รวม 200 100 
 อายุ    
 15 - 24 ป 19 9.5 
 25 – 49 ป 103 51.5 
 50 ปข้ึนไป 78 39.0 

รวม 200 100 
 อาชีพ    
 นักเรียน/นักศึกษา 19 9.5 
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 80 40 
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ตารางที่ 11 สรุปผลขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
ผลขอมูล 

จํานวน (คน) รอยละ 
 ขาราชการ/พนักงานราชการ  39 19.5 
 พนักงานบริษัท 32 16 
 อื่นๆ  30 15 

รวม 200 100 
ระดับการศึกษา   

 ประถม  35 17.5 
 มัธยม  53 26.5 
 อนุปริญญา หรือเทียบเทา 29 14.5 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 72 36.0 
 ปริญญาโท หรือเทียบเทา 8 4.0 
 ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 2 1.0 
 อื่นๆ  1 .5 

รวม 200 100 
 รายไดสวนตัวตอเดือน     
 นอยกวา 10,000 บาท 31 15.5 
 10,001 – 20,001 บาท 84 42 
 20,001 – 30,000 บาท 51 25.5 
 30,001 – 40,000 บาท 18 9 
 40,001 บาทข้ึนไป 16 8 

รวม 200 100 
 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน     
 ไมเกิน 5 ป 6 3 
 6 – 10 ป 17 8.5 
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ตารางที่ 11 สรุปผลขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
ผลขอมูล 

จํานวน (คน) รอยละ 
 11 – 15 ป 27 13.5 
 16 – 20 ป 44 22 
 21 ปข้ึนไป 106 53 

รวม 200 100 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานบทบาทของพุทธมณฑลตอชุมชนโดยรอบ 

จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ในภาพรวมของความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทบาทของพุทธมณฑลตอชุมชนโดยรอบ พบวา ประชากรเกือบทั้งหมดทราบถึงบทบาทและ

ความสําคัญของพุทธมณฑลที่ถูกยกใหเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาโลก สวนบทบาทและ

ความสัมพันธในระดับชุมชน พบวาบทบาทที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดเรียงลําดับจาก

มากไปนอย ไดแก บทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว ( x̄ = 

3.80, S.D = 0.921 ) รองลงมา คือ บทบาทดานการเปนพุทธศาสนสถาน ( x̄ = 3.56, S.D = 1.074) 

บทบาทในดานสังคม ( x̄ = 3.27, S.D = 0.981) บทบาทในดานเศรษฐกิจ ( x̄ = 2.97, S.D = 0.934) 

ดังแสดงในตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 สรุปผลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานบทบาทของพุทธมณฑลตอชุมชนโดยรอบ 

รายการ/ขอคําถาม 

ผลขอมูล 

ทราบ ไม

ทราบ 

บทบาทพุทธมณฑลในระดับโลก     

1.ทานทราบเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของพทุธมณฑล 94.00% 6.00% 

2.ทานทราบหรือไมวาพุทธมณฑลถูกยกใหเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาโลก 94.00% 6.00% 

3. ทานทราบถึงบทบาทของพุทธมณฑล ในการเปนศูนยประสานงานของ

เครือขายชาวพทุธทั่วโลก 

97.00% 3.00% 
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ตารางที่ 12 สรปุผลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานบทบาทของพุทธมณฑลตอชุมชนโดยรอบ (ตอ) 

รายการ/ขอคําถาม 

ผลขอมูล 

ทราบ ไม

ทราบ 

4.ทานทราบถึงบทบาทของพุทธมณฑล ในการเปนศูนยกลางการศึกษาและ

ปฏบิัติธรรมของพทุธศาสนิกชนจากทั่วโลก 

97.00% 3.00% 

5.ทานทราบถึงบทบาทของพุทธมณฑล ในการเปนสถานที่จดักิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาสาํหรบัพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก 

97.00% 3.00% 

แปลผลขอมูล ทราบ 

บทบาทในระดับชุมชน : ดานการเปนพุทธศาสนสถาน      

1.ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนศูนยกลางทางศาสนาของชุมชน 3.41 1.099 

2.พุทธมณฑลเปนสถานที่ทีท่านไปสกัการะบูชา 3.65 1.026 

3. ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนสถานทีป่ระกอบกิจกรรมในวันสาํคัญทางศาสนา

ตางๆ ของชุมชน 

3.75 1.112 

4. ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนแหลงความรูและการศึกษาทางศาสนาของชุมชน 3.43 1.058 

คาเฉลีย่บทบาทดานการเปนพุทธศาสนสถาน 3.56 1.074 

บทบาทในระดับชุมชน : ดานการเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ/

สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขยีว  

  

1.ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนสวนสาธารณะของชุมชน 3.66 0.968 

2.ทานคิดวาพุทธมณฑลเหมาะกับการทาํกจิกรรมแบบผอนคลาย เชน เดินเลน 

ปกนิก พักผอน เปนตน 

3.92 0.868 

3.ทานคิดวาพุทธมณฑลเหมาะกับการทาํกจิกรรมที่มกีารเคลื่อนไหว เชน ว่ิง 

ปนจักรยาน หรอืกีฬาชนิดอื่นๆ 

3.84 0.925 

4.ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณในเชิงสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 3.79 0.922 

คาเฉลีย่บทบาทดานการเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ี

สีเขียว 
3.80 0.921 
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ตารางที่ 12 สรปุผลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานบทบาทของพุทธมณฑลตอชุมชนโดยรอบ (ตอ) 

รายการ/ขอคําถาม (ตอ) 

ผลขอมูล 

ทราบ ไม

ทราบ 

บทบาทในระดับชุมชน : ดานสังคม      

1.ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยใหเกิดปฏิสัมพันธอันดขีองคนในชุมชน 3.28 0.94 

2.ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนพ้ืนท่ีสําคัญของชุมชน ท่ีชุมชน มีสวนรวมในการดูแล

และพัฒนา 

3.31 0.995 

3.ทานคิดวาพุทธมณฑลกอใหเกิดกิจกรรมทางสงัคมภายในพ้ืนท่ีรวมกัน เชน การ

บําเพ็ญประโยชน การทําโรงทาน 

3.22 1.01 

คาเฉล่ียบทบาทดานสังคม 3.27 0.981 

บทบาทในระดับชุมชน : ดานเศรษฐกิจ     

1.ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีการขยายตัว เชน การคา

ขายเพ่ิมมากขึ้น 

3.28 0.94 

2. ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยใหเกิดการลงทุนดานอสงัหาริมทรัพยในชุมชน เชน 

หมูบานจัดสรร 

3.31 0.995 

3.ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนแหลงทองเท่ียวของชุมชน 3.22 1.01 

คาเฉล่ียบทบาทดานเศรษฐกิจ 2.97 0.934 

 

จากผลขอมูลดานบทบาทน้ัน สามารถสรุปในเบื้องตนไดวาพุทธมณฑลมีบทบาทที่เดนใน

ดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว ใหกับชุมชนโดยรอบ ในการทํา

กิจกรรมนันนาการตางๆ โดยเนนกิจกรรมาแบบผอนคลาย (Passive Reaction) เชน เดินเลน ปกนิก 

พักผอน เปนตน ซึ่งทําเกิดการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ ไดแก เสนทางเทา ทาง

จักรยาน สนามหญา และจุดบริการตางๆ ภายใน  

 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ในภาพรวมของความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑล พบวา ในดานการเปนพุทธศาสนสถานมี

ปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ ( x̄ = 3.89, 

S.D = 0.901 ) ในดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียวมีปจจัยที่มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ ( x̄ = 3.78, S.D = 
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0.898 ) ในดานสังคมมีปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ปจจัยดาน

ประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล ที่รูสึกวาพุทธมณฑลเปนสวนหน่ึงของชุมชนที่ตองดูแลรักษา ( x̄ = 

3.41, S.D = 0.941) ในดานเศรษฐกิจมปีจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ปจจัยดาน

จํานวนนักทองเที่ยว ( x̄ = 3.26, S.D = 0.827) ดังแสดงในตารางที่ 13 

  

ตารางที่ 13 สรุปผลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาท 

 ของพื้นที่พุทธมณฑล 

รายการ/ขอคําถาม 
ผลขอมูล 

 S.D. 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนพุทธศาสนสถาน     

1.ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สิง่ปลูกสรางภายในพื้นที ่ 3.25 0.813 

2.กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เชน เวียนเทียน ทําบญุตักบาตร 3.89 0.901 

3. การประชาสัมพันธจากสือ่ตางๆ 3.14 0.899 

4. ประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล 3.28 0.765 

แปลผลขอมูล : ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในพ้ืนท่ี  

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ/

สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขยีว 

    

1.สิ่งแวดลอมภายในพื้นที ่ 3.71 0.985 

2.กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เชน การออกกาํลังกาย 3.78 0.898 

3.การประชาสมัพันธจากสื่อตางๆ 3.14 0.908 

4.ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 3.2 0.876 

แปลผลขอมูล : ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในพ้ืนท่ี เชน การออกกําลังกาย 

 

 

 

 



71 
 

ตารางที่ 13 สรุปผลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาท

 ของพื้นที่พุทธมณฑล (ตอ) 

รายการ/ขอคําถาม (ตอ) 
ผลขอมูล 

 S.D. 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนพุทธศาสนสถาน     

1.ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สิง่ปลูกสรางภายในพื้นที ่ 3.25 0.813 

2.กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เชน เวียนเทียน ทําบญุตักบาตร 3.89 0.901 

3. การประชาสัมพันธจากสือ่ตางๆ 3.14 0.899 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 3.28 0.765 

แปลผลขอมูล : ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในพ้ืนท่ี  

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ/

สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขยีว 

    

1.สิ่งแวดลอมภายในพื้นที ่ 3.71 0.985 

2.กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เชน การออกกาํลังกาย 3.78 0.898 

3.การประชาสมัพันธจากสื่อตางๆ 3.14 0.908 

4.ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 3.2 0.876 

แปลผลขอมูล : ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในพ้ืนท่ี เชน การออกกําลังกาย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทดานสังคม (ระดับชุมชน)     

1.การมปีฏสิัมพันธของคนในชุมชน เชน เปนแหลงพบปะกันของคนในชุมชน 2.92 0.859 

2.มีการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่พุทธมณฑล เชน การอบรมดานพทุธ

ศาสนา 

3.25 0.916 

3.การประชาสมัพันธจากสื่อของชุมชน ใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมใน

พื้นที่พุทธมณฑล 

3.01 0.883 

4.ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล ที่รูสกึวาพุทธมณฑลเปนสวนหน่ึงของ

ชุมชนที่ตองดูแลรักษา 

3.41 0.941 

แปลผลขอมูล : ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ประสบการณ ทัศนะคติสวนบคุคล 
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ตารางที่ 13 สรุปผลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาท

 ของพื้นที่พุทธมณฑล (ตอ) 

รายการ/ขอคําถาม (ตอ) 
ผลขอมูล 

 S.D. 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ     

1.การคาขาย และการบรกิารโดยรอบพื้นที่พทุธมณฑล 3.07 0.777 

2. จํานวนนักทองเที่ยว 3.26 0.827 

3.การประชาสมัพันธจากสื่อตางๆ 2.96 0.912 

4.ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 3.01 0.854 

แปลผลขอมูล : ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ จํานวนนักทองเท่ียว 

 

จากผลขอมูลดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทน้ัน สามารถสรุปในเบื้องตนไดวาปจจยั

ที่มีผลตอการรับรูในดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน น้ัน มาจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพุทธมณฑล หรือสิ่งที

ชุมชนน้ันมีผลเกี่ยวเน่ืองดวย เชนในดานศาสนสถาน ชุมชนรับรูไดเมื่อชุมชนน้ันไดเขาไปรวมกิจกรรม

ดวย ไดรูขาวสารจากการประชาสัมพันธตางๆ ดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ ชุมชนเองก็มี

สวนในการใชประโยชนจากพื้นที่ในการเขาไปทํากิจกรรม ดานสังคม คือการที่ชุมชนกับพุทธมณฑลอยู

คูกันมานานจนเกิดเปนความสัมพันธระหวางพื้นที่ และดานเศรษฐกิจ เมื่อมีจํานวนักทองเที่ยวมากข้ึน

ก็ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนมีการขยับขยายตัว  

 

สวนท่ี 4 ขอมูลดานการใชพ้ืนท่ีภายในพุทธมณฑล 

จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน เกี่ยวกับการใชพื้นที่พุทธมณฑล

พบวา รอยละ 98 เคยเขาใชพื้นที่พทุธมณฑล โดยกิจกรรมที่เขามาทํามากที่สุด เรียงจากมากไปนอย 

คือ กิจกรรมทางศาสนา (รอยละ 59 ไดแก เวียนเทียน ตักบาตร และฟงเทศน ฟงธรรม) กิจกรรม

นันทนาการ (รอยละ 20 ไดแก ออกกําลังกาย ปนจักรยาน และพักผอนหยอนใจ) งานกิจกรรมที่จัด

ข้ึนช่ัวคราว (รอยละ 10 )  ในการปจจัยที่สงเสริมการเขาใชพื้นที่ เรียงจากมากไปนอยไดแก มีความ

เปนสวนตัว สงบ (รอยละ 98 )  สภาพแวดลอมสวยงาม รมรื่น (รอยละ 91) เขาถึงสะดวก (รอยละ 27) 

ในดานความถ่ีการเขาใช เรียงจากมากไปนอย ไดแก เขาใชนอยกวา 1 ครั้ง / สัปดาห (รอยละ 50) 

เขาใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห (รอยละ 22.5) อื่นๆ เชน นานๆครั้ง หรือเฉพาะมีงานกิจกรรม (รอยละ 19) 
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ในดานการเดินทางมายังพุทธมณฑล เรียงจากมากไปนอย ไดแก เดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล (รอยละ 

60) จักรยานยนต (รอยละ 16) จักรยาน (รอยละ 16) ดังแสดงในตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 14 สรุปผลขอมูลการเขาใชพื้นที่พุทธมณฑล 

รายการ 
ผลขอมูล 

จํานวน (คน) รอยละ 
การเขาใชพ้ืนท่ี   

 เคย 196 98 

 ไมเคย 4 2 

รวม 200 100 
กิจกรรมท่ีทํามากท่ีสุด   

 กิจกรรมทางศาสนา 118 59 

 กิจกรรมนันทนาการ 40 20 

 กิจกรรมการทองเที่ยว 13 6.5 

 งานกจิกรรมที่จัดข้ึนช่ัวคราว 20 10 

 อื่นๆ 5 2.5 

รวม 200 100 
ปจจัยเสริมในการเขาใชพ้ืนท่ี   
 สภาพแวดลอม รมรื่น 182 91 

 มีสิ่งอาํนวยความสะดวก 52 26 

 เขาถึงสะดวก 54 27 

 ปลอดภัย 35 17.5 

 มีความเปนสวนตัว สงบ 59 98 

 อื่นๆ 5 2.5 

รวม 200 - 
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ตารางที่ 14 สรุปผลขอมูลการเขาใชพื้นที่พุทธมณฑล (ตอ) 

รายการ (ตอ) 
ผลขอมูล 

จํานวน (คน) รอยละ 
ความถ่ีในการเขาใช   

 ทุกวัน    1 0.5 

 2-3ครั้ง/สปัดาห   12 6 

 1-2 ครั้ง/สัปดาห 45 22.5 

 นอยกวา 1 ครั้ง/สปัดาห    100 50 

 อื่นๆ 38 19 

รวม 200 100 
กิจกรรมท่ีทํามากท่ีสุด   

 กิจกรรมทางศาสนา 118 59 

 กิจกรรมนันทนาการ 40 20 

 กิจกรรมการทองเที่ยว 13 6.5 

 งานกจิกรรมที่จัดข้ึนช่ัวคราว 20 10 

 อื่นๆ 5 2.5 

รวม 200 100 
เขามาดวยวิธใีด   

 เดิน 6 3 

 จักรยาน 32 16 

 รถยนตสวนบุคคล 121 60.5 

 รถจักรยานยนต 32 16 

 อื่นๆ 5 2.5 

   

รวม 200 100 
 

จากผลขอมูลดานการใชงานพื้นที่พุทธมณฑลจากชุมชนโดยรอบ พบวาจะเนนไปทาง

กิจกรรมทางศาสนาเปนสวนมาก โดยจะมาทํากิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ที่มีการจัดข้ึน เชน 

ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน เปนตน จะมีความหางของชวงเวลาการเขามาทํากิจกรรมทางศาสนา
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ภายในพื้นที่ ประมาณสัปดาหละครั้ง และสิ่งที่สงเสริมใหชุมชนเขามาใชพื้นที่คือการมีสภาพแวดลอม

ที่สวยงามรมรื่นสวนในดานการเดินทางจะเดินทางมาโดยรถยนต เปนสวนใหญ 

สวนท่ี 5 ขอมูลดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล  

จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ในภาพรวมของความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล พบวา มีปญหาและอุปสรรคเรียงจากมากไป

นอยไดดังน้ี ลักษณะเสนทางที่มายังพุทธมณฑล (x̄ = 2.99, S.D = 1.074) เสนทางสัญจรภายใน

พื้นที่พุทธมณฑล (x̄ = 2.89, S.D = 1.083) กฎระเบียบ ขอหาม ขอบังคับตางๆ (x̄ = 2.86, S.D = 

1.112) ดังแสดงในตารางที่ 15 

 

ตารางที่ 15 สรุปผลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพืน้ที่

 พุทธมณฑล  

รายการ (ตอ) 
ผลขอมูล 

 S.D. 

ปญหาและอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล   

1.การรกัษาความปลอดภัยภายในพื้นที/่การกาํหนดชวงเวลาการ

เปด - ปด พุทธมณฑล กฎระเบียบ ขอหามตางๆ ภายในพื้นที่พุทธ

มณฑล 

2.86 1.112 

2.ลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/เสนทางสญัจรโดย

รถยนต/จักรยานยนต ที่มายังพทุธมณฑล 

2.99 1.074 

3. การบรกิารรถขนสงสาธารณะไปยังพุทธมณฑล 2.58 0.976 

4. การประชาสัมพันธ/กจิกรรมภายในพทุธมณฑล 2.62 0.992 

5. สภาพทางกายภาพที่ไมเอื้ออาํนวย เชน พื้นที่รกราง 2.62 1.087 

6. เสนทางสัญจรภายในพทุธมณฑล 2.89 1.083 

รวม 200 100 
 

จากผลขอมูลดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล เห็นไดวา สิ่งที่เปน

อุปสรรคตอการใชงานพื้นที่คือ การสัญจร อันไดแก ลักษณะเสนทางสัญจรตางๆ ที่มายังพุทธมณฑล 

ทั้งทางรถยนต จักรยานยนต จักรยาน หรือการเดินเทา ยังมีขอจํากัดและอุปสรรคตางๆอยูมาก ที่กีด

ขวางในการเขาถึงพื้นที่ รวมถึงเสนทางภายในพุทธมณฑลเองก็ยังมีความสลับซับซอนพอสมควร 
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การวิเคราะหขอมูล 

ทั้งน้ีจากขอมูลการสรุปผลจากแบบสอบถามในขางตนเปนการสรปุผลในภาพรวมทัง้หมด 

ระหวางพุทธมณฑลและชุมชนโดยรอบ ไดผลสรุปออกมาวาพุทธมณฑลมีบทบาทในดานการเปน

สถานที่พักผอนหยอนใจสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชนโดยรอบมากที่สุด โดยมีปจจัยที่

ทําใหเกิดการรับรูคือกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพุทธมณฑล เชน การออกกําลังกาย การทํากิจกรรม

นันทนาการประเภทตางๆ ซึ่งยังเปนบทบาทตามวัตถุประสงคของการจัดต้ัง 8 ประการของพุทธ

มณฑล แตแนวโนมบทบาทหลักของพุทธมณฑลจะไปในเชิงการเปนสวนสาธารณะมากกวาบทบาท

ทางพุทธศาสนามากข้ึน ซึ่งเปนลักษณะการใชพื้นที่ของชุมชนเมืองที่แสวงหาพื้นที่สีเขียวในการ

พักผอนหยอนใจ สวนบทบาทดานศาสนา พุทธมณฑลจะมีบทบาทในวันสําคัญๆ เทาน้ัน ที่มีการจัด

กิจกรรมใหญๆ แตจากขอมูลดานการใชพื้นที่ ประชาชนสวนใหญจะเขามาทํากิจกรรมทางศาสนามาก

วา กิจกรรมทางนันทนาการ ถึงรอยละ 39 และลักษณะเสนทางสัญจรตางๆ ทั้ง รถยนต จักรยานยนต 

จักรยาน และทางเดินเทา เปนอุปสรรคตอการเขาใชพื้นที่มากที่สุด ซึ่งถาวิเคราะหจากดานกายภาพ

ที่ต้ังของพุทธมณฑลแลวน้ัน พุทธมณฑลจะถูกลอมดวยถนนหลัก 3 ดาน ซึ่งเปนถนนเสนทางสัญจร

หลัก ไดแก ถนนบรมราชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย4 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ประกอบกับพุทธมณฑลมี

ทางเขาออกทางเดียว คือ ดานถนนพุทธมณฑลสาย 4 

 ซึ่งจากผลขอมูล ผู วิจัยจึงต้ังขอสังเกตข้ึนมาระหวางการดําเนินวิจัยวาลักษณะทาง

กายภาพของชุมชนดานใดบาง ที่มีสวนทําใหชุมชนแตละชุมชน มีการตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน 

โดยไดจัดกลุมพื้นที่วิเคราะห 3 กลุม ประกอบดวย  

 1. วิเคราะหตามตําแหนงที่ต้ังชุมชน 4 พื้นที่ แบงตามลักษณะที่ต้ังที่แบงเขตดวยแนวถนน

สัญจรหลัก ซึ่งเช่ือมโยงมาจากขอสังเกตในดานปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการเขาถึงพื้นที่พุทธ

มณฑล  

 2. วิเคราะหตามระยะหางของชุมชนจากแนวเขตพุทธมณฑล ไดแก ชุมชนในรัศมี 1 

กิโลเมตรและ 2 กิโลเมตร จากพุทธมณฑล ตามปจจัยที่มีผลตอการรับรู ที่กลาวถึงการรับรูความลึก 

คือ ความใกล และไกล ของสิ่งที่เรารับรู 

 3. วิเคราะหตามระยะเวลาการกอต้ังของชุมชน ไดแก ชุมชนใหม (บานจัดสรร) และ

ชุมชนเกา ตามปจจัยที่มีผลตอการรับรู ที่กลาวถึงประสบการณในอดีต ซึ่งมีความเกี่ยวของกับดาน

ระยะเวลา ชวงอายุ ลักษณะการดําเนินชีวิต 

 ซึ่งการแบงวิเคราะหทั้ง 3 กลุมน้ี สอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอการรับรู จากทฤษฎีการ

รับรูทางทัศนาการ (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541:49) ทั้งไดกลาวไวในบทที่ 2 แลว 
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1. การวิเคราะหขอมูลตามลักษณะตําแหนงท่ีต้ัง 4 พ้ืนท่ี 

 การวิเคราะหตามตําแหนงที่ต้ังชุมชน โดยแยกเปนกลุมพื้นที่ 4 พื้นที่ แบงตามลักษณะ

ที่ต้ังที่แบงเขตดวยแนวถนนสัญจรหลัก 3 สาย ไดแก ถนนบรมราชนนี แบงพื้นที่ชุมชนฝงเทศบาลตํา

บาลศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แบงพื้นที่ชุมชนเขตทวีวัฒนาและเทศบาลตําบลศาลายาบางสวน 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 แบงพื้นที่ชุมชนเทศบาลบางกระทึกออกเปนสองฝง คือฝงที่ติดกับพุทธมณฑล

และฝงที่ถูกถนนค่ัน ดังภาพที่ 29 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 ผังแสดงการแบงเขตพื้นที่วิเคราะหตามลักษณะที่ต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ี 1 

พ้ืนท่ี 2 

พ้ืนท่ี 3 

พ้ืนท่ี 4 

ถนนบรมราชนนี 
ถนนบรมราชนนี 

ถน
นพ
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มณ

ฑ
ลส
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ตารางที่ 16 แสดงรายช่ือชุมชนในแตละเขตพื้นที่วิเคราะหตามลักษณะที่ต้ัง 

เขตพื้นที ่ ลาํดับที ่ รายช่ือชุมชน จํานวนตัวอยาง 

(n) 

พื้นที ่1 

1 ชุมชนสหพร 

n=50 
2 ชุมชนบานพกัขาราชการตํารวจ 
3 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 
4 ชุมชนศาลายานิเวศน 
5 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 

พื้นที่ 2 

6 ชุมชนหนาพทุธมณฑล 

n=45 
7 ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี 
8 ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ 
9 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกลุทิพย 
10 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา 

พื้นที่ 3 

11 ชุมชนคลองเจรญิพร 

n=85 

12 ชุมชนคลองรากหนองเสา 
13 ชุมชนปาริชาติ 
14 ชุมชนคลองบางกระทึก 
15 ชุมชนมณฑลนคร 
16 ชุมชนเอื้ออาทร 
17 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 
18 ชุมชนคลองวัฒนา 2 
19 ชุมชนคลองรางหนองเสือ 
20 ชุมชนประภัสสร 

พื้นที่ 4 

21 ชุมชนอนามัยบางกระทกึ 

n=20 22 ชุมชนบานนอก 
19 ชุมชนบานใน 
24 ชุมชนคลองวัฒนา 1 

 

จากการแยกวิเคราะหตามเขตพื้นที่ 4 พื้นที่ โดยใชแนวเสนทางสัญจรหลักเปนตัวแบง 

ผูวิจัยไดสรุปผลออกมาแตละดาน โดยแบงการวิเคราะหดังน้ี  

1.1 ดานการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล ดานการรับรูบทบาทดานการเปน

พุทธศาสนสถาน พบวา ทุกพื้นที่ทราบถึงบทบาทในระดับโลกของพุทธมณฑล ในภาพรวมดาน

บทบาทการเปนศาสนาสถาน พบวา พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 และ พื้นที่ 3 มีการประเมินอยูในระดับมาก 

(3.40-4.20) สวนในพื้นที่ 4 มีการประเมินอยูในระดับนอย (1.81-2.60)  โดยพื้นที่ 1 และพื้นที่ 3 เห็น
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วาพุทธมณฑลเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ ของชุมชนมากที่สุด พื้นที่ 2 

และ 4 เห็นวาพุทธมณฑลเปนสถานที่ที่คนในชุมชนไปสักการบูชามากที่สุด จากการนํามาทดสอบทาง

สถิติดานการรับรูบทบาทของพื้นที่ทั้ง 4 แหง พบวา มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา พื้นที่ 4 (หลังถนนพุทธ

มณฑลสาย5) จะมรีะดับการรับรูตางจากพื้นที่อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะพื้นที่สเีขียว 

พบวา ในภาพรวมดานบทบาทการดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจพื้นที่ 1 พื้นที่ 2 และ พื้นที่ 3 

มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40-4.20) สวนในพื้นที่ 4 มีการประเมินอยูในระดับนอย (1.81-2.60)  

โดยพื้นที่ 1 พื้นที่ 2 และพื้นที่ 3 เห็นวาพุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมแบบผอนคลาย มาก

ที่สุด พื้นที่ 4 เห็นวาพุทธมณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณในเชิงสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนมากที่สุด จาก

การนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทของพื้นที่ทั้ง 4 แหง พบวา มีระดับการรับรูบทบาทที่

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา 

พื้นที่ 4 (หลังถนนพุทธมณฑลสาย5)  จะมีระดับการรับรูตางจากพื้นที่อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ดานการรับรูบทบาทดานสังคม พบวา ในภาพรวมดานบทบาทดานสังคมพื้นที่ 1 

พื้นที่ 2 และ พื้นที่ 3 มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40-4.20) สวนในพื้นที่ 4 มีการประเมินอยูใน

ระดับนอย (1.81-2.60)  โดยพื้นที่ 1 เห็นวา พุทธมณฑลกอใหเกิดกิจกรรมทางสังคมภายในพื้นที่

รวมกันมากที่สุด พื้นที่ 2 เห็นวาพุทธมณฑลเปนพื้นที่สําคัญของชุมชน มีสวนรวมในการดูแลและ

พัฒนามากที่สุด พื้นที่ 3 และ พื้นที่ 4 เห็นวาพุทธมณฑลชวยใหเกิดปฏิสัมพันธอันดีของคนในชุมชน

มากที่สุด จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทของพื้นที่ทั้ง 4 แหง พบวา มีระดับการ

รับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู 

(Post Hoc) พบวา พื้นที่ 4 (หลังถนนพุทธมณฑลสาย5) จะมีระดับการรับรูตางจากพื้นที่อื่นๆ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

ดานการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจพบวา ในภาพรวมดานบทบาทดานเศรษฐกิจทุก

พื้นที่ประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61-3.40)  โดยพื้นที่ 1  พื้นที่ 2 และพื้นที่ 3 เห็นวา พุทธ

มณฑลเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนมากที่สุด พื้นที่ 4 พุทธมณฑลชวยใหเกิดการลงทุนดาน

อสังหาริมทรัพยในชุมชน จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทของพื้นที่ทั้ง 4 แหง 

พบวา มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา พื้นที่ 4 (หลังถนนพุทธมณฑลสาย5) จะมีระดับการรับรู

ตางจากพื้นที่อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่องการชวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีการขยายตัว 

และเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน 
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ตารางที่ 17 แสดงผลขอมูลดานบทบาทจากการวิเคราะหตามลักษณะที่ต้ัง  

รายการ  พ้ืนท่ี 

1  
พ้ืนท่ี 

 2  
พ้ืนท่ี 

 3  
พ้ืนท่ี  

4  
เฉลี่ย 

n=200

Sig. 

บทบาทในระดับโลก  ทราบ  ทราบ ทราบ ทราบ   

บทบาทดานศาสถาน  
1.พุทธมณฑลเปนศูนยกลางทางศาสนาของชุมชน 
2.พทุธมณฑลเปนสถานที่ทีท่านไปสกัการบูชา 

3.พุทธมณฑลเปนสถานที่ประกอบกจิกรรมในวัน

สาํคัญทางศาสนาตางๆ ของชุมชน 
4.พทุธมณฑลเปนแหลงความรูและการศึกษาทาง

ศาสนาของชุมชน  

 

3.84 
3.84 
4.26 

 

3.70 

 

3.22 
3.56 
3.44 

 

3.44  

 

3.62 
3.87 
4.06 

 

3.66  

 

1.85 
2.45 
1.80 

 

1.70  

 

3.13 

3.43 

3.39 

 

3.12 

 

.000* 

.000* 

.000* 

 

.000* 

 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.91 3.41 3.80 1.95 3.26  

บทบาทดานสถานท่ีพักผอนหยอนใจ/

สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขยีว                                                

1.พุทธมณฑลเปนสวนสาธารณะของชุมชน     
2. พุทธมณฑลเหมาะกับการทาํกจิกรรมแบบผอน

คลาย  
3. พุทธมณฑลเหมาะกับการทาํกจิกรรมที่มกีาร

เคลื่อนไหว  

4. พุทธมณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณสิง่แวดลอม  

 

 

3.82 
4.04 

 

3.96 
 

3.82 

 

 

3.60 
4.02 

 

3.96 
 

3.93  

 

 

3.99 
3.99 

 

3.93 
 

4.07  

 

 

2.05 
3.15 

 

2.95 
 

2.20  

 

 

3.36 

3.80 

 

3.70 

 

3.50 

 

 

.000* 

.000* 

. 

000* 

 

.000* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.91  3.87  3.99  2.58  3.59   
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 ตารางที่ 17 แสดงผลขอมูลดานบทบาทจากการวิเคราะหตามลักษณะที่ต้ัง (ตอ) 

รายการ  (ตอ) 
พ้ืนท่ี 

1  
พ้ืนท่ี 

 2  
พ้ืนท่ี 

 3  
พ้ืนท่ี  

4  
เฉลี่ย 

n=200

Sig. 

บทบาทดานสังคม                                                

1. พุทธมณฑลชวยใหเกิดปฏสิัมพันธอันดีของคนใน

ชุมชน  
2. พุทธมณฑลเปนพื้นทีส่าํคัญของชุมชน มีสวน

รวมในการดูแลและพฒันา  

3. พุทธมณฑลกอใหเกิดกิจกรรมทางสงัคมภายใน

พื้นที่รวมกัน  

 

3.30 
3.20 

 

3.46 

 

3.47 
3.53 

 

3.22 

 

3.48 
3.55 

 

3.40 

 

1.99 
2.10 

 

1.90 

 

3.06 

3.095 

 

2.99 

 

.000* 

.000* 

 

.000* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.32 3.41 3.47 1.99 3.05  

บทบาทดานเศรษฐกิจ 
1. พุทธมณฑลชวยสงเสริมเศรษฐกจิชุมชนใหมีการ

ขยายตัว  
2. พุทธมณฑลชวยใหเกิดการลงทุนดาน

อสังหารมิทรพัยในชุมชน  
3. พุทธมณฑลเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน  

 

2.80 
2.80 

 

3.68 

 

3.09 
2.73 

 

3.42 

 

2.94 
2.58 

 

3.49 

 

2.30 
2.40 

 

2.15 

 

2.78 

2.62 

 

3.18 

 

.007* 

.271 

 

.000* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี  3.09 3.08 3.00 2.28 2.86  

 

1.2 ดานปจจัยท่ีมผีลตอการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

ดานปจจัยการรับรูบทบาทดานศาสถาน พบวา พื้นที่1 พื้นที่ 2 และพื้นที่3 เห็นวา

กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ทําใหเกิดการรับรูในดานการเปนศาสนสถานมากที่สุด มีการประเมินอยู

ในระดับมาก (3.40 - 4.20) สวนในพื้นที่ 4 เห็นวาลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สิ่งปลูกสรางภายใน

พื้นที่ทําใหเกิดการรับรูในดานการเปนศาสนสถานมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40 - 

4.20) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 4 แหง พบวา มีระดับการ

ประเมินปจจัยการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc)  พบวา ปจจัยดานกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่พุธมณฑล พื้นที่ 2 

และพื้นที่ 4 มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปจจัย
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ดานการประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ พื้นที่ 2 และพื้นที่ 3 มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ /

สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว พบวา พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 และ พื้นที่ 3 เห็นวาสิ่งแวดลอมที่มีอยูในพื้นที่เปน

ปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทดานศาสนสถานมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40 - 

4.20)  พื้นที่ 4 เห็นวากิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ ทําใหเกิดการรับรูบทบาทดานศาสนสถานมาก

ที่สุด มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40 - 4.20)  จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผล

การรับรูของพื้นที่ทั้ง 4 แหง  พบวา มีระดับการประเมินปจจัยการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ น้ัน ทุกพื้นที่มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  ปจจัยดานการประสัมพันธจากสื่อตางๆ พื้นที่ 2 และพื้นที่ 3 มีระดับการประเมินปจจัยที่

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 

และพื้นที่ 4 มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานสังคม พบวา พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 และ พื้นที่ 3 

เห็นวา ประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทดานสังคมมากที่สุด 

มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40 - 4.20)  พื้นที่ 4 เห็นวา ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล และ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทดานสังคมมากที่สุด มีการประเมนิ

อยูในระดับนอย (1.81- 2.60) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 4 

แหง พบวา มีระดับการประเมินปจจัยการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ทุกการประเมินปจจัยตางๆ น้ัน ทุกพื้นที่มี

ระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ พื้นที่ 1 เห็นวาจํานวน

นักทองเที่ยวเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับ

มาก (3.40 - 4.20) พื้นที่ 2 เห็นวาการประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรู

บทบาทดานเศรษฐกิจมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40 - 4.20) พื้นที่ 3 เห็นวาการ

คาขาย และการบริการโดยรอบพื้นที่พุทธมณฑล เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ

มากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61 – 3.40) พื้นที่ 4 เห็นวาการคาขาย และการ

บริการโดยรอบพื้นที่พุทธมณฑลและจํานวนนักทองเที่ยว มีการประเมินอยูในระดับนอย (1.81 – 

2.60)  จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 4 แหง พบวา มีระดับการ

ประเมินปจจัยการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ปจจัยดานจํานวนนักทองเที่ยว พื้นที่ 4 มีระดับการ
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ประเมินปจจัยที่ตางกับพื้นที่อื่นๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดานการประชาสมัพนัธ

จากสื่อตางๆ ทุกพื้นที่มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจยั

ดานประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล ทุกพื้นที่มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมนัียสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 18 แสดงผลขอมูลดานปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาทจากการวิเคราะหตามลักษณะที่ต้ัง  

รายการ  พ้ืนท่ี 

1  
พ้ืนท่ี 

 2  
พ้ืนท่ี 

 3  
พ้ืนท่ี  

4  
เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

ปจจัยการรบัรูบทบาทดานศาสถาน  

1. ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สิ่งปลูกสราง

ภายในพื้นที ่ 

2. กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที ่ 

3. การประชาสัมพันธจากสือ่ตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

3.30 

3.88 

3.04 

3.20 

 

3.09 

4.00 

3.49 

3.47  

 

3.26 

3.96 

3.06 

3.20  

 

3.45 

3.35 

3.00 

3.40  

 

3.27 

3.79 

3.14 

3.31 

 

.364 

.036* 

.034* 

.199 

ปจจัยการรบัรูบทบาทดานสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ/สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว                                                

1. สิ่งแวดลอมภายในพื้นที ่ 

2. กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที ่ 

3. การประชาสัมพันธจากสือ่ตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

 

3.82 

3.82 

3.06 

3.16 

 

 

4.00 

3.89 

3.62 

3.51  

 

 

3.60 

3.78 

2.94 

3.13  

 

 

3.25 

3.45 

3.10 

2.95  

 

 

3.66 

3.73 

3.18 

3.18 

 

 

.018* 

.327 

.000* 

.046* 

ปจจัยการรบัรูบทบาทดานสังคม                                                

1. การมีปฏสิัมพันธของคนในชุมชน  

2. มีการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่พทุธมณฑล  

3. การประชาสัมพันธจากสือ่ของชุมชน  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

2.90 

3.50 

3.04 

3.58 

 

3.29 

3.53 

3.22 

3.62 

 

2.89 

3.16 

3.01 

3.46 

 

2.25 

2.30 

2.10 

2.30 

 

2.83 

3.12 

2.84 

3.24 

 

.000* 

.000* 

.000* 

.000* 
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ตารางที่ 18 แสดงผลขอมลูดานปจจัยที่มีตอการรับรูบทบาทจากการวิเคราะหตามลักษณะที่ต้ัง (ตอ) 

รายการ  พ้ืนท่ี 

1  
พ้ืนท่ี 

 2  
พ้ืนท่ี 

 3  
พ้ืนท่ี  

4  
เฉลี่ย 

n=200

Sig. 

ปจจัยการบัรูบทบาทดานเศรษฐกิจ 

1. การคาขาย และการบริการโดยรอบพื้นที่พุทธ

มณฑล  

2. จํานวนนักทองเที่ยว  

3. การประชาสัมพันธจากสือ่ตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

2.74 

3.42 

2.92 

3.04 

 

3.22 

3.33 

3.47 

3.42 

 

3.28 

3.27 

2.85 

2.91 

 

2.60 

2.60 

2.40 

3.01 

 

2.96 

3.15 

2.91 

3.09 

 

 

.479 

.002* 

.000* 

.000* 

 

 1.3 ดานการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

 จากขอมลูดานการใชพื้นทีพุ่ทธมณฑล พบวา กิจกรรมที่แตละพื้นที่เขามาทาํมาก

ที่สุดคือ กิจกรรมทางศาสนาตางๆ โดยมีปจจัยที่ดึงดูดใหเขามาใช คือ การมสีภาพแวดลอมทีร่มรื่น 

โดยมีความถ่ีของการเขาใชพื้นที่ นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห และเดินทางดวยรถยนตเปนหลัก  
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ตารางที่ 19 แสดงผลขอมลูดานการเขาใชพื้นที่พุทธมณฑลจากการวิเคราะหตามลักษณะที่ต้ัง 

 
พ้ืนท่ี 1 พ้ืนท่ี 2  

รายการ  การแปรผลขอมูล  รอยละ การแปรผล

ขอมูล  
รอยละ 

กิจกรรมที่เขามาทาํมากทีสุ่ด กิจกรรมทางศาสนา  35.6  กิจกรรมทาง

ศาสนา  
77.8  

ปจจัยเสรมิที่เอื้อตอการเขาใช

พื้นที่พุทธมณฑล  

สภาพแวดลอมทีร่มรื่น  91.1  สภาพแวดลอมที่

รมรื่น  
84  

ความถ่ีในการเขาใช นอยกวา 1 ครั้ง/

สัปดาห  
60  นอยกวา 1 ครั้ง/

สัปดาห  
51  

วิธีการเดินทางมายังพุทธ

มณฑล 
รถยนตสวนบุคคล  66.7  รถยนตสวน

บุคคล  
57.8  

 

  

 
พ้ืนท่ี 3 พ้ืนท่ี 4 

รายการ  การแปรผลขอมูล  รอยละ การแปรผลขอมูล  รอยละ 

กิจกรรมที่เขามาทาํมากทีสุ่ด กิจกรรมทางศาสนา  60  กิจกรรมทาง

ศาสนา  

64  

ปจจัยเสรมิที่เอื้อตอการเขาใช

พื้นที่พุทธมณฑล  

สภาพแวดลอมทีร่มรื่น  91.8  สภาพแวดลอมที่

รมรื่น เขาถึง

สะดวก  

100 

100  

ความถ่ีในการเขาใช นอยกวา 1 ครั้ง/

สัปดาห  
42.4  นอยกวา 1 ครั้ง/

สัปดาห  
56  

วิธีการเดินทางมายังพุทธ

มณฑล 
รถยนตสวนบุคคล  55.3  รถยนตสวนบุคคล  72.0  
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1.4 ดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล   

ดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล จากขอมูลพบวา พื้นที่ 1 เห็นวา

ลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/เสนทางสัญจรโดยรถยนต ที่มายังพุทธมณฑลน้ันเปน

อุปสรรคมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61 – 3.40) พื้นที่ 2 เห็นวาการรักษาความ

ปลอดภัยภายในพื้นที/่ กฎระเบียบ ขอหามตางๆ เปนอุปสรรคมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

(2.61 – 3.40) พื้นที่ 3 เห็นวาลักษณะเสนทางสัญจรภายในพุทธมณฑลเปนอุปสรรคมากที่สุด มีการ

ประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61 – 3.40)  พื้นที่ 4 เห็นวาลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทาง

จักรยาน/เสนทางสัญจรโดยรถยนต ที่มายังพุทธมณฑลน้ันเปนอุปสรรคมากที่สุด มีการประเมินอยูใน

ระดับปานกลาง (2.61 – 3.40) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่

พุทธมณฑลของพื้นที่ทั้ง 4 แหง พบวา มีระดับการประเมินปญหาและอุปสรรคที่ตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา อุปสรรคดาน

การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่/ กฎระเบียบ ขอหามตางๆ ของพื้นที่ 4 มีระดับการประเมิน

ปญหาและอุปสรรคที่ตางกับพื้นที่อื่นๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อุปสรรคดานสภาพทาง

กายภาพที่ไมเอื้ออํานวย เชน พื้นที่รกราง ของทุกพื้นที่มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อุปสรรคดานเสนทางสัญจรภายในพุทธมณฑล ของทุกพื้นที่มีระดับการ

ประเมินปจจัยที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 20 แสดงผลขอมลูดานปญหาและอปุสรรคตอการเขาใชพื้นที่แยกตามลักษณะที่ต้ัง 

รายการ 
พ้ืนท่ี 

1 

พ้ืนท่ี 

2 

พ้ืนท่ี 

3 

พ้ืนท่ี 

4 

เฉลี่ย 

n=200 
Sig. 

1. การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที/่ 

กฎระเบียบ ขอหามตางๆ  
2.94 2.96  2.93  2.20  2.75 .047* 

2. ลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/

เสนทางสญัจรโดยรถยนต  
3.17 2.73  2.99  3.20  3.02 .201 

3. การบรกิารรถขนสงสาธารณะไปยังพุทธ

มณฑล  
2.71 2.24  2.70  2.50  2.53 .056 
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ตารางที่ 20 แสดงผลขอมลูดานปญหาและอปุสรรคตอการเขาใชพื้นที่แยกตามลักษณะที่ต้ัง (ตอ) 

รายการ 
พ้ืนท่ี 

1 

พ้ืนท่ี 

2 

พ้ืนท่ี 

3 

พ้ืนท่ี 

4 

เฉลี่ย 

n=200 
Sig. 

4. การประชาสัมพันธ/กจิกรรมภายในพทุธ

มณฑล  
2.60 2.58  2.73  2.30  2.55 .352 

5. สภาพทางกายภาพที่ไมเอื้ออาํนวย เชน พื้นที่

รกราง  
2.65 2.20  2.93  2.20  2.49 .001* 

6. เสนทางสัญจรภายในพทุธมณฑล  3.00 2.76  3.12  2.00  2.72 .000* 

  

จากการแยกขอมูลวิเคราะหออกมาเปนรายพื้นที่ พบวา พื้นที่ 4 ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยู

ดานหลังพุทธมณฑล และถูกค่ันดวยถนนพุทธมณฑลสาย 5 จะมีการรับรูในดานตางๆ ที่แตกตางจาก

พื้นที่อื่นๆอยางเห็นไดชัด ทั้งในดานการรับรูบทบาท ปจจัย การเขาใชพื้นที่ โดยการประเมินในแตละ

หัวขอจะอยูในระดับนอย  

 

2.วิเคราะหตามระยะหางของชุมชนและพุทธมณฑล รัศมี 1 กิโลเมตร และ 2 

กิโลเมตร 

การวิเคราะหตามระยะหางระหวางชุมชนและพุทธมณฑล สามารถแยกกลุมชุมชน

ออกเปน 2 กลุมไดดังภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30 ผังแสดงการแบงเขตพื้นที่วิเคราะหตามระยะหาง 

 

ตารางที่ 21 แสดงรายช่ือชุมชนในแตละเขตพื้นที่วิเคราะหตามระยะหาง 

พ้ืนท่ี ลําดับท่ี รายชื่อชมุชน จํานวนตัวอยาง 

(n) 

รัศมี 1 กิโลเมตร 

(R1) 

1 ชุมชนหนาพทุธมณฑล 

n=60 

2 ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี 
3 ชุมชนคลองรางหนองเสา 
4 ชุมชนปาริชาติ 
5 ชุมชนเอื้ออาทร 
6 ชุมชนคลองรางหนองเสือ 
7 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 
8 ชุมชนประภัสสร 
9 ชุมชนคลองวัฒนา 2 
10 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 

 

 

R 1 = 1 Km.    

R2 = 2 Km.    
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ตารางที่ 21 แสดงรายช่ือชุมชนในแตละเขตพื้นที่วิเคราะหตามระยะหาง (ตอ) 

พ้ืนท่ี ลําดับท่ี รายชื่อชมุชน จํานวนตัวอยาง 

รัศมี 2 กิโลเมตร 

(R2) 

11 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 

n=140 

 

12 ชุมชนศาลายานิเวศน 
13 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 
14 ชุมชนสหพร 
15 ชุมชนมณฑลนคร 
16 ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ 
17 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกลุทิพย 
18 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา 
19 ชุมชนคลองเจรญิพร 
20 ชุมชนคลองบางกระทึก 
21 ชุมชนอนามัยบางกระทกึ 
22 ชุมชนบานนอก 
23 ชุมชนบานใน 
24 ชุมชนคลองวัฒนา 1 

รวม n = 200 
 

จากการแยกวิเคราะหตามตามระยะหางระหวางชุมชนและพุทธมณฑลในเขตรัศมี 1 

กิโลเมตร (R1) และ 2 กิโลเมตร (R2) ผูวิจัยไดสรุปผลออกมาทีละดาน โดยแบงการวิเคราะหดังน้ี 

 

 2.1 ดานการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

  ดานการรับรูบทบาทดานการเปนศาสนสถาน พบวา ทุกพื้นที่ทราบถึงบทบาทใน

ระดับโลกของพุทธมณฑล ในภาพรวมดานบทบาทการเปนศาสนาสถาน พบวา พื้นที่ชุมชนR1 และ

พื้นที่ชุมชนR2 มีการประเมินบทบาทการเปนศาสนาสถานอยูในระดับมาก (3.40-4.20) โดยทั้ง 2 

พื้นที่เห็นวาพุทธมณฑล เปนสถานที่ประกอบกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ ของชุมชน จาก

การนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทดานการเปนศาสนสถานของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มี

ระดับการรับรูบทบาทที่ ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05   

  ดานการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะพื้นที่สี

เขียว พบวา ในภาพรวมดานบทบาทการดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ พื้นที่ชุมชนR1 และ

พื้นที่ชุมชนR2  มีการประเมินบทบาทการดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ อยูในระดับมาก 

(3.40-4.20)   พื้นที่ชุมชนR1 เห็นวาพุทธมณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณในเชิงสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน

มากที่สุด สวนพื้นที่ชุมชนR2 เห็นวา พุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมนันทนาการแบบผอนคลาย 
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จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ ของพื้นที่

ทั้ง 2 แหง พบวา มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อ

นํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ในดานการเปนสวนสาธารณะของชุมชน และในดาน

พุทธมณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณในเชิงสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน พื้นที่ชุมชน R1 และ R2 มีระดับ

รับรูบทบาทที่ตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ดานการรับรูบทบาทดานสังคม พบวา ในภาพรวมดานบทบาทดานสังคม พื้นที่ชุมชน

R1 มีการประเมินบทบาทดานสังคมอยูในระดับมาก (3.40-4.20) และพื้นที่ชุมชนR2 มีการประเมิน

บทบาทดานสังคมอยูในระดับปานกลาง (2.61-3.40) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรู

บทบาทดานสังคม พื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา บทบาทในการชวยใหเกิด

ปฏิสัมพันธอันดีของคนในชุมชน พื้นที่ชุมชน R1 และ R2 มีระดับรับรูบทบาทที่ตางกันทางสถิติที่

ระดับ 0.05  

 ดานการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ พบวา ในภาพรวมดานบทบาทดานเศรษฐกิจ 

พื้นที่ชุมชนR1 และพื้นที่ชุมชน R2 มีการประเมินบทบาทดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง (2.61-

3.40) โดยพื้นที่ชุมชนR1และพื้นที่ชุมชน R2 เห็นวา พุทธมณฑลเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนมาก

ที่สุด จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ ของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มี

ระดับการรับรูบทบาทที่ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

ตารางที่ 22 แสดงผลขอมูลดานบทบาทจากการวิเคราะหตามระยะหาง 

รายการ 

ชุมชน 

R1=1 

km 

ชุมชน 

R2=2 

km 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

บทบาทในระดับโลก  ทราบ ทราบ   

บทบาทดานศาสนสถาน  

1.พุทธมณฑลเปนศูนยกลางทางศาสนาของชุมชน 

2.พุทธมณฑลเปนสถานที่ที่ทานไปสักการบูชา 

3.พุทธมณฑลเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมในวันสาํคัญ

ทางศาสนาตางๆ ของชุมชน 

4.พุทธมณฑลเปนแหลงความรูและการศึกษาทาง

ศาสนาของชุมชน  

3.48 

3.83 

3.90 

 

3.49 

3.37 

3.58 

3.68 

 

3.40 

 

3.42 

3.70 

3.79 

 

3.44 

 

.606 

.129 

.206 

 

.578 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.67 3.50 3.59  

บ ท บ า ท ด า น ส ถ า น ท่ี พั ก ผ อ น ห ย อ น ใ จ /

สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว                                                

1. พุทธมณฑลเปนสวนสาธารณะของชุมชน     

2. พุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมแบบผอน

คลาย  

3. พุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมที่มีการ

เคลื่อนไหว  

4. พุทธมณฑลชวยสง เสริมภาพลักษณ ในเชิง

สิ่งแวดลอมใหกับชุมชน  

 

 

3.92 

3.96 

3.87 

 

4.07 

 

 

3.57 

3.90 

3.84 

 

3.67 

 

 

 

3.74 

3.93 

3.85 

 

3.875 

 

 

 

.012* 

.628 

.901 

 

.006* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.96 3.74 3.85  
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ตารางที่ 22 แสดงผลขอมูลดานบทบาทจากการวิเคราะหตามระยะหาง (ตอ) 

รายการ (ตอ) 

ชุมชน 

R=1 

km 

ชุมชน 

R=2 

km 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

บทบาทดานสังคม                                                

1. พุทธมณฑลชวยใหเกิดปฏิสัมพันธอันดีของคนใน

ชุมชน  

2. พุทธมณฑลเปนพื้นที่สําคัญของชุมชน มีสวนรวมใน

การดูแลและพัฒนา  

3. พุทธมณฑลกอใหเกิดกิจกรรมทางสังคมภายในพื้นที่

รวมกัน  

3.52 

3.50 

 

3.33 

3.18 

3.24 

 

3.17 

 

3.34 

3.36 

 

3.25 

 

.026* 

.114 

 

.339 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.45 3.1 3.32  

บทบาทดานเศรษฐกิจ 

1. พุทธมณฑลชวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีการ

ขยายตัว  

2. พุทธมณฑลชวยใหเกิดการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย

ในชุมชน  

3. พุทธมณฑลเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน  

 

2.96 

 

2.71 

 

3.55 

 

2.84 

 

2.63 

 

3.32 

 

2.9 

 

2.66 

 

3.43 

 

.336 

 

.607 

 

.179 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.07 2.92 3.00  

 

2.2 ดานปจจัยท่ีมผีลตอการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

ดานปจจัยการรับรูบทบาทดานศาสนสถาน พบวา พื้นที่ชุมชนR1 พื้นที่ชุมชนR2 เห็น

วากิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ ทําใหเกิดการรับรูในดานการเปนศาสนสถานมากที่สุด มีการประเมิน

อยูในระดับมาก (3.40 - 4.20 จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 2 

แหง การประเมินปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาททางดานศาสนาสานทั้ง 4 ดาน น้ันไมแตกตางกันทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ /

สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว พบวา พื้นที่ชุมชนR1 พื้นที่ชุมชนR2 เห็นวากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน

พื้นที่ ทําใหเกิดการรับรูในดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ มากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับมาก 
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(3.40 - 4.20) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา การ

ประเมินปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯทั้ง 4 ดาน น้ันไมแตกตาง

กันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานสังคม พบวา พื้นที่ชุมชนR1 พื้นที่ชุมชนR2 

เห็นวาประสบการณและทัศนคติสวนบุคคล ทําใหเกิดการรับรูในดานสังคมมากที่สุด มีการประเมนิอยู

ในระดับมาก (3.40 - 4.20) และระดับปานกลาง (2.61-3.40) ตามลําดับ จากการนํามาทดสอบทาง

สถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา การประเมินปจจัยที่มผีลตอการรบัรูบทบาทดาน

สังคม ทั้ง 4 ดาน น้ันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ พื้นที่ ชุมชนR1 เห็นวา

ประสบการณและทัศนคติสวนบุคคล และการประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ ทําใหเกิดการรับรูในดาน

เศรษฐกิจมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61-3.40) พื้นที่ชุมชนR2 จํานวน

นักทองเที่ยวทําใหเกิดการรับรูในดานสังคมมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61-3.40) 

จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 2 แหงพบวา การประเมนิปจจยัที่

มีผลตอการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจทั้ง 4 ดาน น้ันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 23 แสดงผลขอมูลดานปจจัยการรับรูทบทบาทจากการวิเคราะหตามระยะหาง 

รายการ 

ชุมชน 

R=1 

km 

ชุมชน 

R=2 

km 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานศาสถาน  

1. ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สิ่งปลูกสรางภายใน  

2. กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

3.24 

3.83 

3.07 

3.23 

 

3.25 

3.91 

3.17 

3.30 

 

3.24 

3.87 

3.12 

3.26 

 

.810 

.510 

.459 

.546 
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ตารางที่ 23 แสดงผลขอมูลดานปจจัยการรับรูทบทบาทจากการวิเคราะหตามระยะหาง (ตอ) 

รายการ (ตอ) 

ชุมชน 

R=1 

km 

ชุมชน 

R=2 

km 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานสถานท่ีพักผอนหยอน

ใจ/สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว                                                

1. สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่  

2. กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

 

3.57 

3.78 

3.19 

3.16 

 

 

3.76 

3.77 

3.12 

3.22 

 

 

3.66 

3.78 

3.15 

3.19 

 

 

.242 

.925 

.604 

.632 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานสังคม                                                

1. การมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน  

2. มีการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่พุทธมณฑล  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อของชุมชน  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

3.01 

3.07 

3.01 

3.46 

 

2.88 

3.31 

2.99 

3.39 

 

2.94 

3.19 

3.01 

3.42 

 

.407 

.088 

.906 

.663 

ปจจัยการับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ 

1. การคาขาย และการบริการโดยรอบพื้นที่พุทธ

มณฑล  

2. จํานวนนักทองเที่ยว  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

2.90 

3.22 

3.04 

3.04 

 

3.12 

3.26 

2.93 

2.99 

 

3.01 

3.24 

2.98 

3.01 

 

.506 

.621 

.464 

.754 

 

2.3 ดานการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

จากขอมูลดานการใชพื้นที่พุทธมณฑลเมื่อเปรียบเทียบตามระยะหาง พบวา ลักษณะ

การเขาใชพื้นที่ไมแตกตางกัน โดยกิจกรรมที่แตละพื้นที่เขามาทํามากที่สุดคือ กิจกรรมทางศาสนา

ตางๆ โดยมปีจจัยที่ดึงดูดใหเขามาใช คือ การมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น โดยมีความถ่ีของการเขาใชพื้นที่ 

นอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห และเดินทางดวยรถยนตเปนหลัก  
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ตารางที่ 24 แสดงผลขอมลูดานการเขาใชพื้นที่พุทธมณฑลจากการวิเคราะหตามระยะหาง 

 
ชุมชน R=1 km ชุมชน R=2 km 

รายการ  การแปรผลขอมูล  รอยละ การแปรผลขอมูล  รอย

ละ 

กิจกรรมที่เขามาทาํมาก

ที่สุด 

กิจกรรมทางศาสนา  65 กิจกรรมทางศาสนา  56.4  

ปจจัยเสรมิที่เอื้อตอการ

เขาใชพื้นที่พุทธมณฑล  

สภาพแวดลอมทีร่มรื่น  90  สภาพแวดลอมทีร่ม

รื่น  

91.2  

ความถ่ีในการเขาใช 1-2 ครัง้/สปัดาห  36.9  นอยกวา 1 ครั้ง/

สัปดาห  

58.3  

วิธีการเดินทางมายังพุทธ

มณฑล 

รถยนตสวนบุคคล  65 รถยนตสวนบุคคล  58.2  

 

2.4 ดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล  

ดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล จากขอมูลพบวา พื้นที่ชุมชน R1 

เห็นวาลักษณะเสนทางภายในพุทธมณฑลเปนอุปสรรคมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61 

– 3.40) พื้นที่ชุมชน R2 เห็นวาลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/เสนทางสัญจรโดยรถยนต 

ที่มายังพุทธมณฑลน้ัน เปนอุปสรรคมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61 – 3.40) จาก

การนํามาทดสอบทางสถิติดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑลของพื้นที่ทั้ง 2แหง 

พบวา มีระดับการประเมินปญหาและอุปสรรคที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย

เมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา เสนทางสัญจรภายในพุทธมณฑลเปนอุปสรรคตอ

การเขาใชพื้นที่น้ัน มีการประเมินที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 25 แสดงผลขอมลูดานปญหาและอปุสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑลตามระยะหาง 

รายการ 

ชุมชน 

R=1 

km 

ชุมชน 

R=2 

km 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

1. การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที/่ 

กฎระเบียบ ขอหามตางๆ  
3.02 2.80 2.91 .177 

2. ลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/

เสนทางสญัจรโดยรถยนต  
2.88 3.04 2.96 .324 

3. การบรกิารรถขนสงสาธารณะไปยังพุทธ

มณฑล  
2.66 2.54 2.60 .407 

4. การประชาสัมพันธ/กจิกรรมภายในพทุธ

มณฑล  
2.71 2.59 2.65 .414 

5. สภาพทางกายภาพที่ไมเอื้ออาํนวย เชน พื้นที่

รกราง  
2.82 2.54 2.68 .096 

6. เสนทางสัญจรภายในพทุธมณฑล  3.25 2.75 3.00 .003* 

 

 

3. วิเคราะหตามลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ชุมชนเกา และชุมชนใหม (บาน

จัดสรร)  

วิเคราะหตามลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ชุมชนเกา และชุมชนใหม (บานจัดสรร) 

สามารถแยกกลุมชุมชนออกเปน 2 กลุม ไดดังภาพที่ 31 
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ภาพที่ 31 ผังแสดงการแบงเขตพื้นที่วิเคราะหตามลักษณะชุมชนเกา และชุมชนใหม (บานจัดสรร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนเกา 

ชุมชนใหม  
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ตารางที่ 26 แสดงรายช่ือชุมชนในแตละเขตพื้นที่วิเคราะหตามลักษณะชุมชนเกา และชุมชนใหม  

              (บานจัดสรร) 

พ้ืนท่ี ลําดับท่ี รายชื่อชมุชน จํานวนตัวอยาง 

(n) 

ชุมชนเกา 

 

1 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 

n=86 

 

2 ชุมชนคลองรางหนองเสา 
3 ชุมชนคลองรางหนองเสือ 
4 ชุมชนคลองวัฒนา 1 
5 ชุมชนคลองวัฒนา 2 
6 ชุมชนคลองเจรญิพร 
7 ชุมชนคลองบางกระทึก 
8 ชุมชนอนามัยบางกระทกึ 
9 ชุมชนบานนอก 
10 ชุมชนบานใน 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนใหม  

(บานจัดสรร) 

11 ชุมชนหนาพทุธมณฑล 

 

n=114 

 

12 ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี 
13 ชุมชนปาริชาติ 
14 ชุมชนเอื้ออาทร 
15 ชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 
16 ชุมชนประภัสสร 
17 ชุมชนบานพกัขาราชการตํารวจ 
18 ชุมชนศาลายานิเวศน 
19 ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย 
20 ชุมชนสหพร 
21 ชุมชนมณฑลนคร 
22 ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ 
23 ชุมชนหมูบานจัดสรรสกลุทิพย 
24 ชุมชนหมูบานพรรณพฤกษา 

  

จากการแยกวิเคราะหระหวางชุมชนเกา และชุมชนใหม (บานจัดสรร) ผูวิจัยไดสรุปผล

ออกมาทีละดาน โดยแบงการวิเคราะหดังน้ี 
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3.1 ดานการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

ดานการรับรูบทบาทดานการเปนศาสนสถาน พบวา ทุกพื้นที่ทราบถึงบทบาทใน

ระดับโลกของพุทธมณฑล ในภาพรวมดานบทบาทการเปนศาสนาสถาน พบวา พื้นที่ชุมชนเกา มีการ

ประเมินบทบาทการเปนศาสนาสถานอยูในระดับระดับปานกลาง (2.61-3.40)  และพื้นที่ชุมชนใหม มี

การประเมินบทบาทการเปนศาสนาสถานอยูในระดับมาก (3.40-4.20) โดยทั้ง 2 พื้นที่เห็นวาพุทธ

มณฑลเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ ของชุมชน จากการนํามาทดสอบ

ทางสถิติดานการรับรูบทบาทดานการเปนศาสนสถานของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา พบวา มีระดับการ

รับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู 

(Post Hoc) พบวา ในดานการเปนศูนยกลางทางศาสนาของชุมชน และแหลงความรูและการศึกษา

ทางศาสนาของชุมชน ทั้ง 2 พื้นที่ มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

ดานการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะพื้นที่สเีขียว 

พบวา ในภาพรวมดานบทบาทการดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ พื้นที่ชุมชนเกา และพื้นที่

ชุมชนใหม  มีการประเมินบทบาทการดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ อยูในระดับมาก (3.40-

4.20)   โดยทั้ง 2 พื้นที่เห็นวาพุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมนันทนาการแบบผอนคลาย จาก

การนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ ของพื้นที่ทั้ง 2 

แหง พบวา มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ในดานการเปนสวนสาธารณะของชุมชน และในดานพุทธ

มณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณ ในเชิงสิ่งแวดลอมใหกับทั้ง 2 พื้นที่ มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานการรับรูบทบาทดานสังคม พบวา ในภาพรวมดานบทบาทดานสังคม พื้นที่ชุมชน

เกา และพื้นที่ชุมชนใหม มีการประเมินบทบาทดานสังคมอยูในระดับปานกลาง (2.61-3.40)  โดยทั้ง 

2 พื้นที่เห็นวา พุทธมณฑลเปนพื้นที่สําคัญของชุมชน มีสวนรวมในการดูแลและพัฒนามากที่สุด จาก

การนํามาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทดานสังคม พื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา พบวา มีระดับการ

รับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู 

(Post Hoc) พบวา บทบาทในการชวยใหเกิดปฏิสัมพันธอันดีของคนในชุมชน ทั้ง 2 พื้นที่ มีระดับการ

รับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดานการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ พบวา ในภาพรวมดานบทบาทดานเศรษฐกิจ 

พื้นที่ชุมชนเกา และพื้นที่ชุมชนใหม มีการประเมินบทบาทดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง 

(2.61-3.40) โดยทั้ง 2 พื้นที่เห็นวา พุทธมณฑลเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนมากที่สุด จากการนํามา

ทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ ของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มีระดับการรับรู
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บทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) 

พบวา ในทุกๆดาน ทั้ง 2 พื้นที่ มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 27 แสดงผลขอมูลดานบทบาทจากการวิเคราะหตามลักษณะชุมชนเกา และชุมชนใหม 

    (บานจัดสรร) 

รายการ 
ชุมชน 

เกา 

ชุมชน 

ใหม 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

บทบาทในระดับโลก  ทราบ ทราบ   

บทบาทดานศาสนสถาน  

1.พุทธมณฑลเปนศูนยกลางทางศาสนาของชุมชน 

2.พุทธมณฑลเปนสถานที่ที่ทานไปสักการบูชา 

3.พุทธมณฑลเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนาตางๆ ของชุมชน 

4.พุทธมณฑลเปนแหลงความรูและการศึกษาทาง

ศาสนาของชุมชน  

 

3.20  

3.51  

3.58  

 

3.15  

 

3.57  

3.75  

3.87  

 

3.63  

 

3.38 

3.63 

3.72 

 

3.39 

 

.021* 

.107 

.087 

 

.002* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.36 3.70 3.53  

บ ท บ า ท ด า น ส ถ า น ท่ี พั ก ผ อ น ห ย อ น ใ จ /

สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว                                                

1. พุทธมณฑลเปนสวนสาธารณะของชุมชน     

2. พุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมแบบผอน

คลาย  

3. พุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมที่มีการ

เคลื่อนไหว  

4. พุทธมณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณในเชิง

สิ่งแวดลอมใหกับชุมชน  

 

 

3.51 

3.73 

 

3.66 

 

3.52 

 

 

3.78 

4.07 

 

3.98 

 

3.99  

 

 

3.64 

3.90 

 

3.82 

 

3.75 

 

 

.063 

.007* 

 

.018* 

 

.001* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.60 3.95 3.78  
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ตารางที่ 27 แสดงผลขอมูลดานบทบาทจากการวิเคราะหตามลักษณะชุมชนเกา และชุมชนใหม 

  (บานจัดสรร) (ตอ) 

รายการ 
ชุมชน 

เกา 

ชุมชน 

ใหม 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

บทบาทดานสังคม 

1. พุทธมณฑลชวยใหเกิดปฏสิัมพันธอันดีของคนใน

ชุมชน 

2. พุทธมณฑลเปนพื้นทีส่าํคัญของชุมชน มีสวนรวม

ในการดูแลและพัฒนา 

3. พุทธมณฑลกอใหเกิดกิจกรรมทางสงัคมภายใน

พื้นที่รวมกัน 

 

3.14 

 

3.20 

 

3.06 

 

3.38 

 

3.40 

 

3.35 

 

3.26 

 

3.30 

 

3.20 

 

.077 

 

.159 

 

.042* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 3.13 3.37 3.32  

บทบาทดานเศรษฐกิจ 

1. พุทธมณฑลชวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีการ

ขยายตัว  

2.พุ ท ธ ม ณ ฑ ล ช ว ย ใ ห เ กิ ด ก า ร ล ง ทุ น ด า น

อสังหาริมทรัพยในชุมชน  

3. พุทธมณฑลเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน  

 

2.73 

 

2.50 

 

3.15 

 

2.98 

 

2.76 

 

3.57 

 

2.85 

 

2.63 

 

3.36 

 

.048* 

 

.039* 

 

.004* 

เฉลี่ยรายพ้ืนท่ี 2.79 3.10 2.94  

 

3.2 ดานปจจัยท่ีมผีลตอการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

ดานปจจัยการรับรูบทบาทดานศาสนสถาน พบวา พื้นที่ชุมชนเกา และพื้นที่ชุมชน

ใหม เห็นวากิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูในดานการเปนศาสนสถาน

มากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับมาก (3.40 - 4.20) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มี

ผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มีระดับการประเมินปจจัยที่มีผลตอรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ดาน

กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ ดานการประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ และดานประสบการณ ทัศนคติ

สวนบุคคล มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/

สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว พบวา พื้นที่ชุมชนเกา และพื้นที่ชุมชนใหม เห็นวากิจกรรมที่เกิดข้ึน

ภายในพื้นที่ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูในดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจฯ มากที่สุด มีการ

ประเมินอยูในระดับมาก (3.40 - 4.20) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของ

พื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มีระดับการประเมินปจจัยที่มีผลตอรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05   โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ดานสิ่งแวดลอมภายใน

พื้นที่ ดานการประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ และดานประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล มีระดับการ

ประเมินปจจัยที่ตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานสังคม พบวา พื้นที่ชุมชนเกา และพื้นที่ชุมชน

ใหม เห็นวาประสบการณและทัศนคติสวนบุคคล เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูในดานสังคมมากที่สุด 

มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61-3.40)  และระดับมาก (3.40 - 4.20) ตามลําดับ จากการ

นํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของพื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มีระดับการประเมินปจจัย

ที่มีผลตอรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปน

รายคู (Post Hoc) พบวา ดานการมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน ดานการจัดกิจกรรมของชุมชนใน

พื้นที่พุทธมณฑล และดานประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล มีระดับการประเมินปจจัยที่ตางกันทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ พื้นที่ชุมชนเกา และพื้นที่ชุมชน

ใหม เห็นวา ดานจํานวนนักทองเที่ยว เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูในดานเศรษฐกิจมากที่สุด มีการ

ประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61-3.40) จากการนํามาทดสอบทางสถิติดานปจจัยที่มีผลการรับรูของ

พื้นที่ทั้ง 2 แหง พบวา มีระดับการประเมินปจจัยที่มีผลตอรับรูบทบาทที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา ดานจํานวนนักทองเที่ยว 

ดานการประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ และดานประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล  มีระดับการประเมนิ

ปจจัยที่ตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 28 แสดงผลขอมูลดานปจจัยการรับรูบทบาทจากการวิเคราะหลักษณะชุมชนเกา และชุมชนใหม           

     (บานจัดสรร) 

รายการ 
ชุมชน 

เกา 

ชุมชน 

ใหม 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานศาสนสถาน  

1. ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สิ่งปลูกสรางภายใน  

2. กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

3.23 

3.73 

2.94 

2.15 

 

3.26 

4.01 

3.30 

3.38  

 

3.24 

3.87 

3.12 

3.26 

 

.793 

.035* 

.005* 

.036* 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานสถานท่ีพักผอนหยอน

ใจ/สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว                                                

1. สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่  

2. กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

 

3.49 

3.64 

2.91 

2.99 

 

 

3.88 

3.89 

3.32 

3.37  

 

 

3.68 

3.76 

3.11 

3.18 

 

 

.006* 

.054 

.001* 

.002* 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานสังคม                                                

1. การมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน  

2. มีการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่พุทธมณฑล  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อของชุมชน  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

2.65 

2.99 

2.86 

3.16 

 

3.12 

3.44 

3.11 

3.60  

 

2.88 

3.21 

2.98 

3.38 

 

.000* 

.000* 

.052 

.002* 

ปจจัยการับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ 

1. การคาขาย และการบริการโดยรอบพื้นที่พุทธ

มณฑล  

2. จํานวนนักทองเที่ยว  

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ  

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล  

 

2.76 

3.06 

2.64 

2.69 

 

3.30 

3.40 

3.20 

3.24 

 

3.03 

3.23 

2.92 

2.96 

 

.095 

.003* 

.000* 

.000* 
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3.3 ดานการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

จากขอมูลดานการใชพื้นที่พุทธมณฑลเมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะชุมชนเกา และ

ชุมชนใหม (บานจัดสรร) พบวา ลักษณะการเขาใชพื้นที่ไมแตกตางกัน โดยกิจกรรมที่แตละพื้นที่เขามา

ทํามากที่สุดคือ กิจกรรมทางศาสนาตางๆ โดยมีปจจัยที่ดึงดูดใหเขามาใช คือ การมีสภาพแวดลอมที่

รมรื่น โดยมีความถ่ีของการเขาใชพื้นที่ นอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห และเดินทางดวยรถยนตเปนหลัก  

 

ตารางที่ 29 แสดงผลขอมูลดานการใชพื้นที่จากการวิเคราะหตามลักษณะชุมชนเกา และชุมชนใหม 

  (บานจัดสรร) 

 
ชุมชนเกา ชุมชนใหม (บานจัดสรร) 

รายการ  การแปรผลขอมูล  รอยละ การแปรผลขอมูล  ร อ ย

ละ 

กิจกรรมที่เขามาทํามาก

ที่สุด 

กิจกรรมทางศาสนา  61.6  กิจกรรมทางศาสนา  56.8  

ปจจัยเสริมที่เอื้อตอการ

เขาใชพื้นที่พุทธมณฑล  

สภาพแวดลอมที่รมรื่น  93  สภาพแวดลอมที่รม

รื่น  

89.8  

ความถ่ีในการเขาใช นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห  45.3  น อยกว า  1  ค รั้ ง /

สัปดาห  

54  

วิ ธีกา ร เ ดินทา งมา ยั ง

พุทธมณฑล 

รถยนตสวนบุคคล  53.5  รถยนตสวนบุคคล  66.1  

 

  3.4 ดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล  

  ดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑล จากขอมูลพบวา พื้นที่

ชุมชนเกา เห็นวาลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/เสนทางสัญจรโดยรถยนต ที่มายังพุทธ

มณฑล น้ัน เปนอุปสรรคมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61 – 3.40)  พื้นที่ชุมชน

ใหม เห็นวา การรักษาความปลอดภัยภายใน/ กฎระเบียบ ขอหามตางๆของพื้นที่พุทธมณฑล เปน

อุปสรรคมากที่สุด มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง (2.61 – 3.40) จากการนํามาทดสอบทางสถิติ

ดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่พุทธมณฑลของพื้นที่ทั้ง 2แหง พบวา มีระดับการประเมิน

ปญหาและอุปสรรคที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปน

รายคู (Post Hoc) พบวา การรักษาความปลอดภัยภายใน/ กฎระเบียบ ขอหามตางๆของพื้นที่พุทธ
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มณฑล และ สภาพทางกายภาพที่ไมเอื้ออํานวย เชน พื้นที่รกราง เปนอุปสรรคตอการเขาใชพื้นที่น้ัน 

มีการประเมินที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 30 แสดงผลขอมูลดานปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นที่จากการวิเคราะหลักษณะชุมชนเกา 

   และชุมชนใหม (บานจัดสรร) 

รายการ 
ชุ ม ช น

เกา 

ชุมชน

ใหม 

เฉลี่ย 

n=200 

Sig. 

(2tailed) 

1. การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ / 

กฎระเบียบ ขอหามตางๆ  
2.63 3.04 2.83 .008* 

2. ลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/

เสนทางสัญจรโดยรถยนต  
3.00 2.99 2.99 .954 

3. การบริการรถขนสงสาธารณะไปยังพุทธ

มณฑล  
2.69 2.49 2.59 .145 

4. การประชาสัมพันธ/กิจกรรมภายในพุทธ

มณฑล  
2.57 2.66 2.61 .522 

5. สภาพทางกายภาพที่ไมเอื้ออํานวย เชน 

พื้นที่รกราง  
2.81 2.47 2.64 .032* 

6. เสนทางสัญจรภายในพุทธมณฑล  2.83 2.94  2.88 .507 

  

สรุป 

จากการสรุปผลขอมูลของการดําเนินการวิจัยในขางตนต้ังแตการเก็บขอมูล การสรุปผล 

และวิเคราะหขอมูลในเบื้องตนในภาพรวม และการต้ังขอสังเกตสูการวิเคราะหแยกพื้นที่ตามลักษณะ

ทางกายภาพ พบวา บทบาทที่เดนชัดคือ คือการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนสวนสาธารณะ และ

เปนพื้นที่สีเขียวที่สงเสริมภาพลักษณทางสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนโดยรอบบริเวณ โดยในดานการใช

ประโยชนพื้นที่ พบวา มีความขัดแยงกับดานบทบาท โดยจากการตอบแบบสอบถามของประชาชน

สวนใหญ จะเขาใชพุทธมณฑลเพื่อไปทํากิจกรรมทางศาสนามากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมทาง

นันทนาการ และมีชวงระยะเวลาการเขาใชที่มีความถ่ีนอย ซึ่งมีความเปนไปไดวามีปจจัยแฝงที่ทําให

เกิดความแตกตางกันระหวางขอมลู จึงไดวิเคราะหเพิ่มเติมโดยแยกเปน 3 ประเด็นคือ ตําแหนงที่ต้ัง
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โดยใชการเขาถึงเปนตัวแบงพื้นที ่ระยะหางระหวางชุมชนและพุทธมณฑล และระยะเวลาการตอต้ัง

ของชุมชน ซึ่งไดผลการวิเคราะหในเบื้องตนวา ดานตําแหนงที่ต้ังฯ สงผลตอความแตกตางของระดับ

การประเมินในดานตางๆ ในทางสถิติมากที่สุด ดังตารางที่ 31, 32, 33  

 

ตารางที่ 31 สรุปผลขอมูลเปรียบเทียบกลุมพื้นที่วิเคราะห 3 กลุม ดานบทบาทของพุทธมณฑล 

รายการ 

กลุมพื้นท่ีวิเคราะห 3 กลุม 

ตามตําแหนงท่ีต้ัง ระยะหาง 
ระยะเวลาการ

กอต้ังชุมชน 

พื้นท่ี

1 

พื้นท่ี

2 

พื้นท่ี

3 

พื้นท่ี

4 

1 

Km. 

2 

Km. 

ชุมชน

เกา 

ชุมชน

ใหม 

บทบาทดานการเปนพุทธศาสนสถาน 3.32 3.41 3.47 1.99 3.67  3.50  3.36  3.70  
บทบาท ดานการเปนสถานที่พักผอนหยอน

ใจ/ 

สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว 

3.91  3.87  3.99  2.58  3.96 3.74  3.60  3.95  

บทบาทดานสังคม 3.32  3.41  3.47  1.99  3.45  3.1  3.13  3.37  
บทบาทดานเศรษฐกิจ  3.09  3.08  3.00  2.28  3.07  2.92  2.79  3.10  

 

ตารางที่ 32 สรุปผลขอมูลเปรียบเทียบกลุมพื้นที่วิเคราะห 3 กลุม ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรู 

รายการ 

กลุมพื้นท่ีวิเคราะห 3 กลุม 

ตามตําแหนงท่ีต้ัง ระยะหาง 
ระยะเวลาการ

กอต้ังชุมชน 
พื้นท่ี

1 

พื้นท่ี

2 

พื้นท่ี

3 

พื้นท่ี

4 

1 

Km. 
2 

Km. 
ชุมชน

เกา 
ชุมชน

ใหม 
ปจจัยการรับรูบทบาทดานศาสถาน 

1. ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/ส่ิง

ปลูกสราง 

2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ 

3. การประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 

 

3.30 
 

3.88 
3.04 
3.20  

 

3.09 
 

4.00 
3.49 
3.47  

 

3.26 
 

3.96 
3.06 
3.20  

 

3.45 
 

3.35 
3.00 
3.40  

 

3.24 

 

3.83 

3.07 

3.23 

 

3.25 

 

3.91 

3.17 

3.30 

 

3.23  
 

3.73  
2.94  
2.15  

 

3.26  
 

4.01 
3.30 
3.38  

 

 

 



107 
 

ตารางที่ 32 สรุปผลขอมูลเปรียบเทียบกลุมพื้นที่วิเคราะห 3 กลุม ดานปจจัยที่มีผลตอการรับรู (ตอ) 

รายการ 

กลุมพื้นท่ีวิเคราะห 3 กลุม 

ตามตําแหนงท่ีต้ัง ระยะหาง 
ระยะเวลาการ

กอต้ังชุมชน 
พื้นท่ี

1 

พื้นท่ี

2 

พื้นท่ี

3 

พื้นท่ี

4 

1 

Km. 
2 

Km. 
ชุมชน

เกา 
ชุมชน

ใหม 
ปจจัยการรับรูบทบาทดานสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ/ 

สวนสาธารณะ/พื้นท่ีสีเขียว 

1. ส่ิงแวดลอมภายในพื้นที่ 

2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ 

3. การประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 

 

 

 

 3.82 
3.82 
3.06 
3.16  

 

 

 

4.00 
3.89 
3.62 
3.51  

 

 

 

3.60 
3.78 
2.94 
3.13  

 

 

 

3.25 
3.45 
3.10 
2.95  

 

 

 

3.57 

3.78 

3.19 

3.16 

 

 

 

3.76 

3.77 

3.12 

3.22 

 

 

 

3.49  
3.64  
2.91  
2.99  

 

 

 

3.88  
3.89  
3.32  
3.37  

ปจจัยการรับรูบทบาทดานสังคม 

1. การมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน 

2. มีการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่

พุทธมณฑล 

3. การประชาสัมพันธจากส่ือของชุมชน 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 

 

2.90 
3.50 

 

3.04 
3.58  

 

3.29 
3.53 

 

3.22 
3.62  

 

2.89 
3.16 

 

3.01 
3.46  

 

2.25 
2.30 

 

2.10 
2.30  

 

3.01 

3.07 

 

3.01 

3.46 

 

2.88 

3.31 

 

2.99 

3.39 

 

2.65  
2.99  

 

2.86  
3.16  

 

3.12  
3.44  

 

3.11  
3.60  

ปจจัยการับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ 

1. การคาขาย และการบริการโดยรอบ

พื้นที่ 

2. จํานวนนักทองเที่ยว 

3. การประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบุคคล 

 

2.74 
3.42 
2.92 
3.04 

 

3.22 
3.33 
3.47 
3.42 

 

3.28 
3.27 
2.85 
2.91 

 

2.60 
2.60 
2.40 
3.01 

 

2.90 

3.22 

3.04 

3.04 

 

3.12 

3.26 

2.93 

2.99 

 

2.76  
3.06  
2.64  
2.69  

 

3.30  
3.40  
3.20  
3.24  
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ตารางที่ 33 สรุปผลขอมูลเปรียบเทียบกลุมพื้นที่วิเคราะห 3 กลุม ดานปญหา อุปสรรคตอการใชพื้นที่ 

รายการ 

กลุมพ้ืนที่วิเคราะห 3 กลุม 

พื้นท่ี1 พื้นท่ี2 พื้นท่ี3 
พื้นท่ี

1 
พื้นท่ี

2 
พื้นท่ี

3 
พื้นท่ี

4 
1 

Km. 
2 

Km. 
ชุมชนเกา 

ชุมชน

ใหม 

1. การรักษาความปลอดภยัภายใน

พ้ืนท่ี/ กฎระเบยีบ ขอหามตางๆ  

การรักษาความปลอดภัยภายใน

พ้ืนท่ี/ กฎระเบยีบ ขอหามตางๆ  

2.94 2.96  2.93  2.20  3.02 2.80 2.63  3.04  

2. ลักษณะเสนทางเดินเทา/

เสนทางจักรยาน/เสนทางสญัจร

โดยรถยนต  
3.17 2.73  2.99  3.20  2.88 3.04 3.00  2.99  

3. การบริการรถขนสงสาธารณะ

ไปยังพุทธมณฑล  2.71 2.24  2.70  2.50  2.66 2.54 2.69  2.49  

4. การประชาสัมพันธ/กิจกรรม

ภายในพุทธมณฑล  2.60 2.58  2.73  2.30  2.71 2.59 2.57  2.66  

5. สภาพทางกายภาพท่ีไม

เอ้ืออํานวย เชน พ้ืนท่ีรกราง  
2.65 2.20  2.93  2.20  2.82 2.54 2.81  2.47  

6. เสนทางสญัจรภายในพุทธ

มณฑล  3.00 2.76  3.12  2.00  3.25 2.75 2.83  2.94  

 

ดังน้ัน การวิเคราะหในบทถัดไป ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดน้ีไปวิเคราะห อภิปรายผล และ

เสนอแนะแนวทางเพื่อตอบคําถามงานวิจัยตอไป 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการวิเคราะห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 ในบทน้ีจะเปนการจะนําผลการวิเคราะหขอมลูที่ไดจากบทที่ 5 มาอภิปรายรวมกับสภาพ

ปจจุบันและทฤษฎีที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ผานมา รวมถึงการตอบปญหาในการวิจัย เพื่อที่จะไดนํา

ขอมูลที่ไดจากการอภิปรายไปจัดทําขอสรุปและเสนอแนะแนวทางตอไป 

 

สรุปผลการวิเคราะห 

 จากการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 5 เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยนํามา

หาคาเฉลี่ย และแปรผลขอมูลจากคาที่ได แลววิเคราะหรวมกับโปรแกรมทางสถิติ (SPSS) เพื่อหาคา

ความสัมพันธของผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมด จากน้ันนํามาแยกวิเคราะหเพื่อหาปจจยัแฝง

ที่มีผลตอการประเมินการรับรูบทบาท ซึ่งมีความเปนไปไดวาเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการรับรูบทบาท

ของพุทธมณฑล โดยใชแยกการวิเคราะหออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 1.พื้นที่ชุมชนตามตําแหนงที่ต้ัง

แบงตามลักษณะที่ต้ังที่แบงเขตดวยแนวถนนสัญจรหลัก 2.พื้นที่ชุมชนตามระยะหางจากแนวเขตพุทธ

มณฑลรัศมี 1 และ 2 กิโลเมตร 3.พื้นที่ชุมชนตามระยะเวลาการกอต้ังของชุมชน (ชุมชนเกา-ใหม) 

จากน้ัน นํามาทดสอบความแตกตางทางสถิติของผลขอมูลในแตละกลุมพื้นที่วิเคราะห พบวา ประเด็น

ดานระยะหางและระยะเวลาการกอต้ังของชุมชน ไมไดมีผลตอการรับรูบทบาทเทาที่ควร แตในสวน

ของประเด็นที่ต้ังชุมชน ซึ่งเกี่ยวของกับการเขาถึงพื้นที่พุทธมณฑล เมื่อนําพื้นที่ทั้ง  4 พื้นที่มา

เปรียบเทียบกัน พบวาพื้นที่ 4 ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูดานหลังพุทธมณฑลและถูกแนวถนนพุทธมณฑลสาย 

5 เปนตัวกั้น ระดับการประเมินปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทในดานตางๆ จะแตกตางจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

อยางเห็นไดชัดเมื่อทดสอบคาความแตกตางในทางสถิติ  และมีระดับการประเมินอยูในระดับนอย 

แสดงใหเห็นวาการเขาถึงมีผลตอความสัมพันธของพื้นที่กับพื้นที่ที่ทําใหเกิดการรับรูออกจาก ดังน้ัน 

ในบทน้ีจะขอสรุปผลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในภาพรวมและประเด็นเกี่ยวกับที่ต้ังชุมชนรวมกัน 

โดยจะสรุปในสวนที่เกี่ยวของกับการตอบคําถามในงานวิจัยเปนหลัก แยกเปนหัวขอดังน้ี 
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1. ดานบทบาทของพุทธมณฑลในบริบทชุมชน 

พุทธมณฑลมีบทบาทตอชุมชนในดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ 

และพื้นที่สีเขียวมากที่สุด ( x̄ = 3.80, S.D = 0.921) รองลงมา คือ บทบาทดานการเปนพุทธศาสน

สถาน ( x̄ = 3.56, S.D = 1.074) บทบาทในดานสังคม ( x̄ = 3.27, S.D = 0.981) บทบาทในดาน

เศรษฐกิจ ( x̄ = 2.97, S.D = 0.934)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลในปจจุบันได

ปรับเปลี่ยนตามสภาพการใชงานพื้นที่และสภาพแวดลอมภายในพื้นที่  

เมื่อวิเคราะหโดยแยกการวิเคราะหออกเปน 4 พื้นที่ พบวา ทุกพื้นที่ทราบถึงบทบาทใน

ระดับโลกของพุทธมณฑล สวนดานบทบาทการเปนพุทธศาสนสถาน พบวา พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 และ 

พื้นที่ 3 มีการประเมินบทบาทอยูในระดับมาก (3.40 - 4.20) สวนในพื้นที่ 4 มีการประเมินอยูใน

ระดับนอย (1.81-2.60) ซึ่งเมื่อนําผลที่ไดมาทดสอบทางสถิติดานการรับรูบทบาทของพื้นที่ทั้ง 4 แหง 

พบวา มีระดับการรับรูบทบาทที่ตางกัน และเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา 

พื้นที่ 4 จะมีระดับการรับรูตางจากพื้นที่อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 34 

ตารางที่ 34 ขอมูลดานบทบาทเปรียบเทียบตามพื้นที่ต้ัง 

 

รายการ 

เปรียบเทียบรายพ้ืนที ่

พ้ืนที่ 1 

n=50 

พ้ืนที่ 2 

n=85 

พ้ืนที ่3 
n=45 

พ้ืนที ่4 
n=20 

รวม

n=200 
Sig. 

บทบาทดานการเปนพุทธศาสน

สถาน 
3.91 3.41 3.80 1.95 3.56 .000* 

บทบาท ดานการเปนสถานที่

พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะ/

พ้ืนที่สีเขียว 

3.91 3.87 3.99 2.58 3.80 .000* 

บทบาทดานสังคม 3.32 3.41 3.47 1.99 3.27 .000* 

บทบาทดานเศรษฐกิจ 3.09 3.08 3.00 2.28 2.97 .000* 

 

2. ดานปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

ดานปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทตางๆสามารถสรุปได ดังน้ี ดานการเปนพุทธศาสนสถาน

มีปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน

พื้นที่ ( x̄ = 3.89, S.D = 0.901 ) ในดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะ/พื้นที่สี

เขียวมีปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที ่ 

( x̄ = 3.78, S.D = 0.898 ) ในดานสังคมมีปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
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ปจจัยดานประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล ที่รูสึกวาพุทธมณฑลเปนสวนหน่ึงของชุมชนที่ตองดูแล

รักษา ( x̄ = 3.41, S.D = 0.941) ในดานเศรษฐกิจมีปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

ไดแก ปจจัยดานจํานวนนักทองเที่ยว ( x̄ = 3.26, S.D = 0.827) แสดงใหเห็นวากิจกรรมที่เกิดข้ึน

ภายในพื้นที่พุทธมณฑล เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทในดานการเปนสถานที่พักผอน

หยอนใจ/สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว และบทบาทดานพุทธศาสนา  

เมื่อวิเคราะหโดยแยกการวิเคราะหออกเปน 4 พื้นที่ พบวา พื้นที่ 4 มีระดับการประเมิน

ปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทในดานตางๆ แตกตางจากพื้นที่อื่นๆ และเมื่อทดสอบคาความแตกตาง

ในทางสถิติ และนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู (Post Hoc) พบวา สวนใหญมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 35  

ตารางที่ 35 ขอมูลดานปจจัยที่มผีลตอการรับรูเปรียบเทียบตามพื้นทีต้ั่ง 

 

รายการ 

เปรียบเทียบรายพ้ืนที ่

พ้ืนที่ 1 

n=50 

พ้ืนที่ 2 

n=85 

พ้ืนที ่3 

n=45 

พ้ืนที ่4 

n=20 

รวม

n=200 
Sig. 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานศาสถาน 

1. ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สิง่ปลูก

สราง 

2. กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ี 

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบคุคล 

 

3.30 

 

3.88 

3.04 

3.20 

 

3.09 

 

4.00 

3.49 

3.47 

 

3.26 

 

3.96 

3.06 

3.20 

 

3.45 

 

3.35 

3.00 

3.40 

 

3.27 

 

3.79 

3.14 

3.31 

 

.364 

 

.036* 

.034* 

.199 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานสถานที่พักผอน

หยอนใจ/สวนสาธารณะ/พ้ืนที่สีเขียว 

1. สิ่งแวดลอมภายในพ้ืนท่ี 

2. กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ี 

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบคุคล 

 

 

3.82 

3.82 

3.06 

3.16 

 

 

4.00 

3.89 

3.62 

3.51 

 

 

3.60 

3.78 

2.94 

3.13 

 

 

3.25 

3.45 

3.10 

2.95 

 

 

3.66 

3.73 

3.18 

3.18 

 

 

.018* 

.327 

.000* 

.046* 

ปจจัยการรับรูบทบาทดานสังคม 

1. การมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน 

2. มีการจัดกิจกรรมของชุมชนในพ้ืนท่ีพุทธ

มณฑล 

3. การประชาสัมพันธจากสื่อของชุมชน 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบคุคล 

 

2.90 

3.50 

3.04 

3.58 

 

3.29 

3.53 

3.22 

3.62 

 

2.89 

3.16 

3.01 

3.46 

 

2.25 

2.30 

2.10 

2.30 

 

2.83 

3.12 

2.84 

3.24 

 

.000* 

.000* 

.000* 

.000* 
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ตารางที่ 35 ขอมูลดานปจจัยที่มผีลตอการรับรูเปรียบเทียบตามพื้นทีต้ั่ง (ตอ) 

 

รายการ 

เปรียบเทียบรายพ้ืนที ่

พ้ืนที่ 1 

n=50 

พ้ืนที่ 2 

n=85 

พ้ืนที ่3 

n=45 

พ้ืนที ่4 

n=20 

รวม

n=200 
Sig. 

ปจจัยการับรูบทบาทดานเศรษฐกิจ 

1. การคาขาย และการบริการโดยรอบพ้ืนท่ี 

2. จํานวนนักทองเท่ียว 

3. การประชาสัมพันธจากสื่อตางๆ 

4. ประสบการณ ทัศนคติสวนบคุคล 

 

2.74 

3.42 

2.92 

3.04 

 

3.22 

3.33 

3.47 

3.42 

 

3.28 

3.27 

2.85 

2.91 

 

2.60 

2.60 

2.40 

3.01 

 
 

2.96 

3.15 

2.91 

3.09 

 

.479 

.002* 

.000* 

.000* 

 

จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดวาตําแหนงที่ต้ังซึ่งมีความสัมพันธกับ

ลักษณะการเขาถึงพื้นที่ มีผลตอการรับรูบทบาท รวมไปถึงมีผลตอปจจัยที่ใหเกิดการรับรูบทบาททั้ง 4 ดาน 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดลองประเมินถึงรูปแบบการเขาถึงพื้นที่พุทธมณฑลจากแตละตําแหนงที่ต้ังชุมชน ดัง

ภาพที่ 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ผังแสดงการวิเคราะหเสนทางการเขาถึงพื้นที่ของชุมชน 4 พื้นที่ 

พ้ืนท่ี 1 

พ้ืนท่ี 2 

พ้ืนท่ี 3 

พ้ืนท่ี 4 
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จากภาพ ผูวิจัยไดลองลากตําแหนงเสนทางในการเขาถึงพื้นที่พุทธมณฑลจากชุมชนตางๆ 

ทั้ง 4 พื้นที่ โดนจะประเมินลักษณะการเขาออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก การเขาถึงโดยรถยนต การ

เขาถึงโดยรถจักรยายนต การเขาถึงโดยรถจักรยาน และการเขาถึงโดยการเดินเทา โดยใหแตละ

ลักษณะการเขาถึงมีคะแนนเต็ม 5 ซึ่งจากการประเมิน พบวา พื้นที่ 4 มีคะแนนการเขาถึงนอยที่สุด 

ดังตารางที่ 36 แตในทุกพื้นที่น้ันการเขาถึงโดยรถยนตเปนตัวเลือกในการเขาถึงพื้นที่สะดวกที่สุด ซึ่ง

สอดคลองกับขอมูลของแบบสอบถามในบทที่ 5 ดานวิธีการเขาถึงพื้นที่ โดยเดินทางมายังรถยนตมาก

ที่สุด รอยละ 60.5  

 

ตารางที่ 36 แสดงผลขอมลูการประเมินการเขาถึงพื้นทีพุ่ทธมณฑล 4 พื้นที ่

 

พ้ืนท่ี 

ลักษณะการเขาถึง คะแนน

ประเมิน รถยนต รถจักรยานยนต จักรยาน เดินเทา 

พ้ืนท่ี 1  5 3 2 1 11 

พ้ืนท่ี 2 5 4 3 1 13 

พ้ืนท่ี 3 5 5 5 2 17 

พ้ืนท่ี 4 5 2 1 1 9 

รวม 20 14 11 5  

 

 3. ดานการใชพ้ืนท่ีและปญหาอุปสรรค 

 ดานการเขาใชพื้นที่ พบวา  รอยละ 98 เคยเขาใชพื้นที่พุทธมณฑล โดยกิจกรรมที่

เขามาทํามากที่สุด เรียงจากมากไปนอย คือ กิจกรรมทางศาสนา (รอยละ 59 ไดแก เวียนเทียน ตัก

บาตร และฟงเทศน ฟงธรรม) กิจกรรมนันทนาการ (รอยละ 20 ไดแก ออกกําลังกาย ปนจักรยาน 

และพักผอนหยอนใจ) งานกิจกรรมที่จัดข้ึนช่ัวคราว (รอยละ 10 )  ปจจัยที่สงเสริมการเขาใชพื้นที่ 

เรียงจากมากไปนอยไดแก มีความเปนสวนตัว สงบ (รอยละ 98 )  สภาพแวดลอมสวยงาม รมรื่น 

(รอยละ 91) เขาถึงสะดวก (รอยละ 27) ในดานความถ่ีการเขาใช เรียงจากมากไปนอย ไดแก เขาใช

นอยกวา 1 ครั้ง / สัปดาห (รอยละ 50) เขาใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห (รอยละ 22.5) อื่นๆ เชน นานๆครั้ง 

หรือเฉพาะมีงานกิจกรรม (รอยละ 19) ในดานการเดินทางมายังพุทธมณฑล เรียงจากมากไปนอย 

ไดแก เดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล (รอยละ 60) จักรยานยนต (รอยละ 16) จักรยาน (รอยละ 16) 

ดานปญหาและอุปสรรค มีปญหาและอุปสรรคเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี ลักษณะเสนทางที่มายัง

พุทธมณฑล (x̄ = 2.99, S.D = 1.074) เสนทางสัญจรภายในพื้นที่พุทธมณฑล (x̄ = 2.89, S.D = 

1.083) กฎระเบียบ ขอหาม ขอบังคับตางๆ (x̄ = 2.86, S.D = 1.112)  
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จากผลสรุปในการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาปจจัยแฝงที่ทําใหการประเมินการรับรู

บทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลมีความแตกตางกัน พบวา ดานตําแหนงที่ต้ังชุมชน ซึ่งสัมพันธกับ

ลักษณะการเขาถึงพื้นที่พุทธมณฑลเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหชุมชนในพื้นที่น้ันขาดปฏิสัมพันธกับพื้นที่

พุทธมณฑลเน่ืองจากอุปสรรคในการเขาถึงพื้นที่เปนประการสําคัญ แตทั้งน้ีเมื่อลองพิจารณาตัวแปร

อื่นๆ ที่อาจจะมีผลเกี่ยวเน่ืองดวย พบวา ชุมชนพื้นที่ 4 ซึ่งประกอบดวย ชุมชนอนามัยบางกระทึก 

ชุมชนบานนอก ชุมชนบานใน และชุมชนคลองวัฒนา 1 ลักษณะโดยทั่วไปของชุมชนเปนชุมชนที่

คอนขางเปนภาพของชุมชนชนบทมากกวาเมือง ที่มีรายไดเฉลี่ยสวนใหญอยูประมาณ 10,000-

20,000 บาท เปนไปไดวาระดับรายไดอาจเปนสวนหน่ึงที่สงผลตอการตัดสินใจในการเขาใชพื้นที่พุทธ

มณฑล ซึ่งสอดคลองกับเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม ที่

กลาวถึง ปญหาเชิงโครงสรางของรายไดที่มีความแตกตางกันมากระหวางกลุมคนในสังคมไทยทําให

สะทอนถึง ความไมเทาเทียมของโอกาสในการเขาถึงกิจกรรมและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

สังคม การเขาถึงทรัพยากรและสิทธิพื้นฐาน (ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ, 2555) 

ดังน้ัน ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางและสงผลตอการรับรูบทบาทของพื้นทีพ่ทุธมณฑล

จากชุมชนโดยรอบจากผลการวิเคราะหพอสรุปไดวา การเขาถึงพื้นที่เปนปจจัยหลักที่มีผลตอการรับรู 

และอาจเปนไปไดวา ระดับรายไดที่สัมพันธไปยังลักษณะชุมชนที่เปนชนบทกึ่งเมือง เปนสวนหน่ึงที่มี

ผลตอการรับรูเชนกัน  

 

อภิปรายผลท่ีไดจากการวิจัย 

พุทธมณฑลถือเปนสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง เพื่อ

เปนพุทธบูชา และเปนพุทธานุสรณียสถาน ในวโรกาสที่พระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทย 

เจริญรุงเรืองมาจนครบ 2,500 ป ในป พ.ศ. 2500 และใชเปนศูนยกลางในการดําเนินภารกิจตางๆ 

ของพุทธศาสนา หลังจากที่พุทธมณฑลถูกยกใหเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาโลก พุทธมณฑลมี

บทบาทหนาที่ที่สําคัญ ไดแก 1. เปนศูนยประสานงานของเครือขายชาวพุทธทั่วโลก 2. เปนศูนยกลาง

การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก  3. เปนสถานที่จัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาสําหรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกซึ่งเปนบทบาทในภาพกวาง แตจากจากผลการวิจยั

ถึงความสัมพันธในระดับชุมชนในภาพรวม พบวา ชุมชนที่อยูโดยรอบมีการรับรูบทบาทของพุทธ

มณฑลในดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ/สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว/มากกวาบทบาทในดาน

พุทธศาสนา ซึ่งบทบาทน้ีเกิดจากสภาพทางกายภาพภายในพื้นที่พุทธมณฑลที่มีสภาพแวดลอมที่

สวยงามรมรื่น เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทํากิจกรรมในเชิงนันทนาการ การพักผอนหยอนใจ ดังทฤษฎี

นิยัตินิยมทางกายภาพ ที่กลาวถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมทางกายภาพจะมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมของผูใชงานพื้นที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงผังเมือง พุทธมณฑลมีความเดนชัดในดานกายภาพ
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ของพื้นที่ ทั้งสภาพทางสิ่งแวดลอม การเปนพื้นที่สีเขียวของเมือง มีองคประกอบในดานการใหบริการ

ทั้งพื้นที่ทํากิจกรรม เลนกีฬา หรือพักผอนหยอนใจตามเกณฑการใหบริการของสวนสาธารณะระดับ

ชุมชน (Community Park) ถือเปนองคประกอบที่สําคัญของผังเมืองในปจจุบัน ประกอบกับพื้นที่

ชุมชนโดยรอบสวนใหญมศูีนยกลางทางศาสนาของชุมชนอยูแลว คือ “วัด” ที่ต้ังอยูในชุมชน ซึ่งทําหนาที่

ยึดเหน่ียวจิตใจและเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน อาจทําใหบทบาทของพทุธมณฑล

ตอชุมชนในดานพุทธศาสนาถูกลดทอนบทบาทลงไป แตทั้งน้ีบทบาทในดานพุทธศาสนาของพุทธมณฑล 

ก็ยังคงเดนชัดในชวงวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ ที่มีการจัดกิจกรรมประจําป เชน วันวิสาขบูชา 

วันอาสาฬหบูชา เปนตน 

 แตเมื่อพิจารณาในดานการเขาใชงานจริงพบวา ชุมชนตางๆ เขาใชพื้นที่ในการทํา

กิจกรรมทางศาสนามากวาการเขามาทํากิจกรรมทางนันทนาการ ซึ่งขัดแยงกับผลสรุปดานการรับรู

บทบาท เปนไปไดวาขอจํากัดในดานเขาถึงพื้นที่เปนอุปสรรคตอการเขาใชงานในชีวิตประจําวัน ไดแก 

1. ลักษณะเสนทางสัญจรตางๆ ที่มายังพื้นที่พุทธมณฑลยังมีขอจํากัดและไมหลากหลายตอการเขาถึง 

2. เสนทางสัญจรภายในพื้นที่พุทธมณฑลที่คอนขางซับซอน 3. กฎระเบียบ ขอหาม ขอบังคับตางๆ 

ภายในพื้นที่ ทําใหการเขามาใชพื้นที่หรือทํากิจกรรมที่ตองทําเปนประจําในคอนขางมีอุปสรรค ชุมชน

จึงเลือกกิจกรรมที่จะเขามาทํา โดยเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเฉพาะ เชน การมาเวียนเทยีนในวันสําคัญทาง

พุทธศาสนาตางๆ แทน 

ทั้งน้ีจากการแยกวิเคราะหตามตําแหนงที่ต้ังของพื้นที่ชุมชน 4 พื้นที่ ยังพบวา ตําแหนง

ที่ต้ังของชุมชนที่ไมเอื้ออํานวยตอการเขาถึงพุทธมณฑล มีการรับรูบทบาทของพุทธมณฑลระดับนอย

ในทุกๆดานกลาวไดวา ลักษณะการเขาถึงพื้นที่มีผลตอการรับรูบทบาทและความสัมพันธระหวางพืน้ที่

ในดานอื่นๆ ตามมาเปนไปตามผลการวิเคราะหดานปญหาและอุปสรรค 

ในดานความสัมพันธทางสังคมและดานเศรษฐกิจ พุทธมณฑลกับชุมชนไมคอยมีบทบาท

และความสัมพันธกันในดานน้ีมากนัก แตทั้งน้ีพุทธมณฑลและชุมชนมีศักยภาพในการทําใหบทบาทใน

ทั้ง 2 ดานน้ีชัดเจนข้ึนได โดยการสรางเปนแหลงศูนยกลางทางกิจกรรมของชุมชนในละแวกน้ี (Node) 

เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานจากการเขามาใชพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงศักยภาพใน

การเปนแหลงทองเที่ยวจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่ทําใหกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหกับ

ชุมชนโดยรอบได 

ทั้งน้ีพุทธมณฑลยังคงบทบาทหลักตามวัตถุประสงคของการจัดต้ัง 8 ประการ แตใน

ปจจุบันมีบทบาทในดานการเปนพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะเดนชัดที่สุด โดยกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใน

เปนตัวกําหนดบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑล โดยสภาพทางกายภาพเอื้ออํานวยและเหมาะกับการทํา

กิจกรรมนันทนาการ ในลักษณะผอนคลาย (passive reaction)  ซึ่งเปนรูปแบบการใชพื้นที่ของ

ชุมชนเมืองในปจจุบันที่แสวงหาพื้นที่สีเขียวในการพักผอนหยอนใจ สวนในบทบาทดานศาสนาของ
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พุทธมณฑลจะมีบทบาทที่เดนชัดในฐานะการเปนศูนยกลางการจัดกรรมทางพุทธศาสนาในวันสําคัญ

ตางๆ สวนในดานสังคมและเศรษฐกิจ พุทธมณฑลแทบจะไมมีบทบาทในสวนน้ีเลย แตทั้งชุมชนและ

พุทธมณฑลเองมีศักยภาพที่จะดึงบทบาทตางๆ ของพุทธมณฑลข้ึนมา ซึ่งเปนกลไกสําคัญ ที่จะ

สามารถชวยสงเสริมและปกปองบทบาทของพุทธมณฑลใหย่ังยืนและมีบทบาททั้งในระดับโลกและ

ระดับชุมชนควบคูกันได โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมระหวางชุมชนและพุทธมณฑลในการ

วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกลาว 

 

การตอบปญหาการวิจัย 

 จากการต้ังปญหาการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลในมิติดานตางๆ ตอชุมชน 

สามารถสรุปไดวา พุทธมณฑลมีบทบาทตอชุมชนโดยรอบในดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวมากที่สุด รองลงมาคือบทบาทในดานศาสนา บทบาทดานสังคม และ

บทบาทดานเศรษฐกิจตามลําดับ สวนในดานปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทตางๆ ไดแก ปจจัยดาน

กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการรับรูบทบาทบาทดานการเปนสถานที่

พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวมากที่สุด บทบาทในดานพุทธศาสนสถาน และบทบาท

ดานสังคม สวนบทบาทดานเศรษฐกิจ ไดแก ปจจัยดานจํานวนนักทองเที่ยว 

 ซึ่งผลจากขอมูลสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของพื้นที่พุทธมณฑลและชุมชนโดยรอบ 

ในดานการการรับรูบทบาทและการใชพื้นที่จริง พบวา ชุมชนโดยรอบจะเขาไปใชพื้นที่พุทธมณฑลไป

ในทางพุทธศาสนามากกวาการเขาไปทํากิจกรรมนันทนาการ โดยความสัมพันธดานการใชพื้นที่จริง

ไมไดเปนไปตามบทบาทที่ชุมชนโดยรอบประเมินการรับรู เน่ืองมาจากอุปสรรคในดานการเขาถึงพื้นที่ 

ที่ไมเอื้อตอการเขามาทํากิจกรรมที่ตองเขามาใชพื้นที่บอยๆ ดังน้ันการรับรูบทบาทและการเขาใชพืน้ที่

จึงไมสอดคลองกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการอภิปรายผลและขอสรุป แสดงใหเห็นถึงบทบาทของพุทธมณฑลที่ถูกปรับเปลี่ยนไป

ตามสภาพการณในปจจุบัน บทบาทในพุทธศาสนาลดนอยลง บทบาทในการเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ

เพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน หากตองการใหพุทธมณฑลยังคงบทบาทในเชิงพุทธศาสนาเปนหลัก หรือตองการให

พุทธมณฑลมีบทบาทตอชุมชนในทุกๆดาน เพื่อเพิ่มความสัมพันธในระหวางพื้นที่ เช่ือมโยงชุมชนและ

พุทธมณฑลเขาดวยกัน และสงเสริมบทบาทในการเปนองคประกอบเมือง ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทาง

ดังน้ี 

1.การสงเสริมบทบาทในดานพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา 

นอกเหนือจากวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ ที่มีการจัดกิจกรรมอยูเปนประจํา เพื่อสราง
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ความสัมพันธระหวางพื้นที่พุทธมณฑลและชุมชนโดยรอบ เนนการประชาสัมพันธใหมากข้ึน เชน การ

ใชสื่อออนไลนตางๆ เขามาชวย 

2. การสงเสริมบทบาทในดานสังคม โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนา ดูแล การบริหารจัดการพื้นที่พุทธมณฑลรวมกับหนวยงานของรัฐ เพื่อใหชุมชนเกิดความ

ตระหนักวาพุทธมณฑลน้ันเปนสวนหน่ึงของชุมชน 

3. การสงเสริมบทบาทในดานเศรษฐกิจ จากศักยภาพของพื้นที่ ดานตําแหนงที่ต้ัง 

ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ สามารถนํามาพัฒนาและกําหนดนโยบายใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงศาสนาได เพื่อกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนลดความเหลื่อมล้ําของรายได 

และสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล 

4. การปรับปรุงดานกายภาพ เพื่อสงเสริมบทบาทในระดับพื้นที่ระหวางชุมชนโดยรอบ

และพุทธมณฑล 

 4.1 การเขาถึงพื้นที่ เนนการเช่ือมตอเสนทางการเขาถึงพื้นที่ที่สะดวกและรองรับ

การเดินทางหลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากรถยนตสวนบุคคล เชน รถจักรยานยนต จักรยาน การ

เดินเทา และและบริการรถสาธารณะ เปนตน โดยอาจจะกําหนดแนวแกนการเช่ือมตอพื้นที่สีเขียว

จากชุมชนโดยรอบมายังพุทธมณฑลทั้ง 4 ดานของพุทธมณฑล เพื่อสงเสริมบทบาทในดานการเปน

พื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ ใหมีความกลมกลืนและสอดคลองกัน  

 4.2 สภาพภูมิทัศน ควรมีการปรับสภาพภูมิทัศนรอบนอกพื้นที่พุทธมณฑลให

สวยงามสอดคลองกับบริบทภายในพุทธมณฑล รวมถึงการเปดมุมมองจากภายนอกเขามายังพื้นที่

บริเวณที่เปนจุดเดนของพื้นที่พุทธมณฑล เชน องคพระประธาน เพื่อสรางจุดนําสายตา และเปนการ

เช่ือมโยงพื้นที่ชุมชนรอบดานจากการมองเห็น สรางการรับรูในทางกายภาพ  

 4.3 การสรางอัตลักษณของพื้นที่ จากศักยภาพของพื้นที่ สามารนํามาตรการทางผัง

เมืองเขามาชวยในการทําใหเกิดเปนรูปธรรม และสรางความเช่ือมโยงของสถานที่ที่เกี่ยวของกับทาง

พุทธศาสนาในบริเวณน้ีกับพุทธมณฑล โดยการกําหนดใหพื้นที่ชุมชนบริเวณน้ีเปนยานหรือพื้นที่

เฉพาะเพื่อสงเสริมภาพลักษณของพุทธมณฑลใหแสดงออกมาในเชิงกายภาพใหมากข้ึน ซึ่งพุทธ

มณฑลเองมีองคประกอบทางกายภาพเปนทุนเดิมที่สื่อถึงความเปนพุทธศาสนสถานอยูแลว โดย

วิธีการดําเนินงานอาจจะใชการออกขอกําหนดหรือนโยบายดานการออกแบบรูปลักษณอาคารของ

ชุมชนโดยรอบ ที่จะเกิดข้ึนใหมหรือปรับปรุงอาคารเดิมใหสอดคลองกับบทบาทของพุทธมณฑลในเชิง

พุทธศาสนาเพื่อสรางเปนอัตลักษณ (Identity) ใหกับพื้นที่  
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สรุป 

 บทบาทของพุทธมณฑลถูกปรับเปลี่ยนไปจากอดีต แตหากมองในดานการใชประโยชนพื้นที่

และดานการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พุทธมณฑลสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนโดยรอบไดโดยการเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ สวนในดานอื่นๆ ทั้งดานพุทธศาสนา 

ดานสังคมและเศรษฐกิจ อาจใชการสงเสริมกิจกรรม โดยใชการเขามามีสวนรวมในการจัดการตางๆ ให

มากข้ึน เพื่อสงเสริมบทบาทเหลาน้ันใหเดนชัดข้ึนมา ดังน้ัน ชุมชนที่อยูโดยรอบจะเปนกลไกหลักในการ

ชวยรักษาและสงเสริมบทบาทตางๆ ของพุทธมณฑล เพื่อใหเกิดเปนพื้นที่ศูนยกลางทางพุทธศาสนาที่มี

บทบาทตอชุมชนและบทบาทในระดับโลกควบคูกันไป   
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บทท่ี 7 

สรุป 

 

 ในบทสรุปของการศึกษาบทบาทของพื้นที่พุทธมณฑลในบริบทของชุมชน ตามสภาพ

ปจจุบันหลังจากพุทธมณฑลไดถูกยกใหเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนาโลก น้ัน จะกลาวถึงการสรุป

สาระสําคัญและผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหในบทที่แลวมา และขอเสนอแนะในการศึกษาข้ัน

ตอไป รวมถึงขอบกพรองในงานวิจัยน้ี 

 

สรุปสาระสําคัญของการวิจัย 

ในการศึกษาถึงบทบาท ความสัมพันธ ปจจัย ปญหาและอุปสรรค ตางๆ ระหวางพื้นที่

พุทธมณฑลและชุมชนโดยรอบ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อที่จะหาบทบาท

ความสัมพันธของพุทธมณฑลจากระดับโลกที่ถูกกําหนดไวใหเปนพื้นที่ศูนยกลางทางพุทธศาสนาโลก 

ลงมาสูการศึกษาหาความสัมพันธในหนวยยอย คือ ระดับชุมชน โดยกําหนดพื้นที่ชุมชนในการวิจัย 

รัศมี 2 กิโลเมตรจากพุทธมณฑล ไดจํานวนประชากรในพื้นที่วิจัย ทั้งสิ้น 15,816 คน และใชการ

กําหนดประชากรตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane โดยข้ันตอนการเก็บขอมูลจะเฉลี่ย

สัดสวนของแบบสอบถามที่แจกตามสัดสวนประชากรในแตละชุมชน และใชโปรแกรมทางสถิติในการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อความนาเช่ือถือ 

จากการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล ผูวิจัยไดทราบถึงความสัมพันธดังกลาววาเมื่อ

พิจารณาบทบาทของพุทธมณฑลในบริบทของชุมชน บทบาทที่ชุมชนโดยรอบรับรู และประเมินให

พื้นที่พุทธมณฑลคือ  การเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว ซึ่งจะตางจาก

บทบาทหลักที่ถูกกําหนดไวคือเปนบทบาทในเชิงศาสนา กลาวไดวา พุทธมณฑลมีบทบาทหลักใน

ระดับชุมชน คือ บทบาทในเชิงพื้นที่ ซึ่งการที่พุทธมณฑลมีบทบาทกับชุมชนโดยรอบในเชิงพื้นที่น้ันจะ

กอใหเกิดความสัมพันธในดานสังคมและเศรษฐกิจตามมา และจากผลการประเมินดานบทบาทยัง

สามารถต้ังขอสังเกตไดอีกวา เน่ืองจากชุมชนโดยรอบน้ัน สวนใหญจะมีวัดประจําชุมชนอยูแลว 

บทบาทของพุทธมณฑลในดานการเปนศาสนสถานจึงไมเดนชัด การศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

รับรูบทบาทในแตละดาน ไดแก ดานการเปนศาสนสถาน ดานการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ พบวาปจจัย ที่มีผลตอการรับรูมากที่สุดคือ 

ปจจัยดานกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ โดยในเชิงกายภาพของพื้นที่ 
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พุทธมณฑลเอื้อใหเกิดกิจกรรมที่สอดคลองกับการประเมินบทบาทที่ชุมชนโดยรอบรับรู และ

สอดคลองกับทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ ที่กลาวถึงอิทธิพลที่มีผลตอการรับรู สภาพแวดลอม

กายภาพเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดการรับรู 

ในการเขาใชพื้นที่พุทธมณฑลจากชุมชนโดยรอบเห็นวา ในการเขาใชพื้นที่สวนใหญจะ

เขาไปใชพื้นที่เฉพาะในการทํากิจกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ซึ่งความถ่ีของการเขาใชพื้นที่จะนอยกวา 1 ครั้ง

ตอสัปดาห ซึ่งจากการประเมินรวมกับดานปญหาและอุปสรรค ชุมชนโดยรอบเห็นวา การเขาถึงพื้นที่

พุทธมณฑลคอนขางเปนอุปสรรคตอการใชงานจริง แมวาการประเมินดานบทบาทของพื้นที่จะ

เหมาะสมสําหรับการเขาไปใชพื้นที่ในเชิงนันทนาการที่ตองเขาไปทํากิจกรรมบอยครั้ง ผูวิจัยจึงไดลอง

วิเคราะหแยกพื้นที่ออกเปน 3 กลุมคือ 1. พื้นที่ชุมชนตามลักษณะที่ต้ัง (ใชเกณฑในการเขาถึงพื้นที่) 

2. พื้นที่ชุมชนตามระยะหางจากแนวเขตพุทธมณฑลรัศมี 1 และ 2 กิโลเมตร 3. พื้นที่ชุมชนตาม

ลักษณะทางการต้ังถ่ินฐาน (ชุมชนเกา-ใหม) พบวา ชุมชนที่อยูไกลจากพุทธมณฑล และมีการเขาถึง

ยาก จะมีการประเมินในดานความสัมพันธตางๆ กับพื้นที่พุทธมณฑลอยูในระดับนอยกวาชุมชนอื่นๆ 

ดังน้ัน เมื่อการวิจัยช้ีใหเห็นวาพทุธมณฑลมีบทบาทความสําคัญตอชุมชนโดยรอบในเชิง

พื้นที่ แตในดานการเขาใชพื้นที่ยังมีอุปสรรคอยู หากตองการสงเสริมบทบาทในระดับชุมชนดังกลาว 

เพื่อใหพุทธมณฑลและชุมชนโดยรอบมีปฏิสัมพันธในเชิงพื้นที่ตอกันมากข้ึน ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาพื้นที่ คือ 1. การสงเสริมบทบาทโดยการจัดกิจกรรมตางๆ และกระบวนการการมีสวน

รวมของชุมชนในการบริหารจัดการ ดูแลและพัฒนาพื้นที่รวมกัน 2. การปรับปรุงและพัฒนาดาน

กายภาพของพื้นที่ เชน การปรับปรุงลักษณะเสนทางสัญจร การเขาถึงพื้นที่ การปรับสภาพภูมิทัศน

โดยรอบ การสรามมุมมองทางกายภาพใหกับพื้นที่ รวมถึงมาตรการทางผังเมืองเพื่อกําหนดนโยบาย 

เปนพื้นที่เฉพาะเพื่อสงเสริมบทบาทภาพลักษณของพุทธมณฑล เพื่อสรางเปนอัตลักษณ (Identity) 

ใหกับพื้นที่ 

 

ขอบกพรองในการวิจัย 

1. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ไมไดครบตามจํานวนที่ต้ังไว 400 ชุด เน่ืองจาก

ขอจํากัดดานระยะเวลาในการลงพื้นที่เก็บขอมูลแตละครั้ง ประกอบกับที่ต้ังของชุมชนแตละชุมชน

กระจายตัวทําใหการเก็บขอมูลแตละครั้งตองใชเวลานาน และบางชุมชนไมสามารถเขาถึงได เชน 

บานจัดสรร ลักษณะความสัมพันธภายในชุมชนคอนขางมีความเปนปจเจกบุคคลสูง ไมสามารถฝาก

แบบสอบถามไวได ทําใหไดจํานวนแบบสอบถามไมครบถวนตามที่ต้ังไว 

2. ในการศึกษาน้ีทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนประชากรในพื้นที่ชุมชนวิจัย

เทาน้ัน ไมไดรวมกลุมประชากรที่เขาใชพื้นที่พุทธมณฑล ซึ่งขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มาจากประชากร
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ในชุมชนโดยรอบเพียงฝายเดียวอาจจะไมหลากหลายเทาที่ควร และไมครอบคลุมถึงการวิเคราะหลง

ไปในรายละเอียดระดับการใชพื้นที่ได 

3. ในข้ันตอนการวิเคราะหสามารถแยกวิเคราะหโดยอางอิงจากหลายตัวแปรได 

เน่ืองจากแตละชุมชนก็จะมีลักษณะเฉพาะแตละชุมชนตางกันออกไปอีก แตทั้งน้ีผูวิจัยไดเลือก

เฉพาะตัวแปรในเชิงพื้นที่เปนหลัก  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในขั้นตอไป  

ในการศึกษาวิจัยในข้ันตอไป ควรปรับแกไขจากขอบกพรองในการวิจัย ดังน้ี 

1. หากกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลมีการกระจายตัวมาก ควรวางแผนการเก็บขอมูลใหดี 

รวมถึงศึกษาขอมูลแตละชุมชนวามีลักษณะชุมชน ความสัมพันธภายในชุมชนเปนอยางไร เพื่อที่จะ

วางแผนกอนดําเนินการลงพื้นที่เก็บขอมูล และการเก็บขอมูลอาจจะเพิ่มในสวนของแบบสัมภาษณ

ควบคูกันไปเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกเพิ่มมากข้ึน 

2. กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลอาจจะมีทั้งประชาชนในพื้นที่ ผูนําชุมชน นักวิชากร 

หรือผูเช่ียวชาญ รวมอยูดวยเพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายมากข้ึน 

สวนการพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยในข้ันตอไป สามารลงรายละเอียดในระดับพื้นที่ เชน 

การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดความสัมพันธในเชิงพื้นที่ระหวางพุทธมณฑลและชุมชน วาปจจัยตางๆ 

สงผลในดานใดเกี่ยวของกับการใชพื้นที่อยางไร หรือการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ

การใชพื้นที่ของชุมชนระหวางพุทธมณฑลและพื้นที่อื่นๆ  ในการทําวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาบทบาท

พุทธมณฑลในบริบทของชุมชน เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของหลักสูตร การวางแผนชุมชนเมอืงและ

สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

ไดผลตามที่คาดวาจะไดรับทั้ง 2 ขอ อยางไรก็ตามงานวิจัยยังมีขอบกพรองเชน การดําเนินการเก็บ

ขอมูล ประเภทของกลุมตัวอยาง และการวิเคราะหตัวแปรที่ยังไมหลากหลาย ทั้งน้ีผูวิจัยไดเสนอแนะ

หัวขอการวิจัยสําหรับผูที่สนใจจะทําการวิจัยตอไปอีก ซึ่งจะทําใหการวิจัยในหัวขอน้ีไดผลที่สมบูรณ

ย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

ผลการวิเคราะหขอมลูแบบสอบถามดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 
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ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามในภาพรวมทั้งหมด n=200 
 

เพศ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เพศชาย 90 45.0 45.0 45.0 

เพศหญิง 110 55.0 55.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

อาย ุ

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 15-24 ป 19 9.5 9.5 9.5 

25-49 ป 103 51.5 51.5 61.0 

50 ปขึ้นไป 78 39.0 39.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

ระดับการศึกษา 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ประถม 35 17.5 17.5 17.5 

มัธยม 53 26.5 26.5 44.0 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา 29 14.5 14.5 58.5 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 72 36.0 36.0 94.5 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 8 4.0 4.0 98.5 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 2 1.0 1.0 99.5 

อ่ืนๆ 1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

 

ภาพที่ 33 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
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รายไดสวนตัวตอเดือน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอยกวา 10,000 บาท 31 15.5 15.5 15.5 

10,001 - 20,000 บาท 84 42.0 42.0 57.5 

20,001 - 30,000 บาท 51 25.5 25.5 83.0 

30,001 - 40,000 บาท 18 9.0 9.0 92.0 

40,001  บาทขึ้นไป 16 8.0 8.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมเกิน 5 ป 6 3.0 3.0 3.0 

6-10 ป 17 8.5 8.5 11.5 

11-15 ป 27 13.5 13.5 25.0 

16-20 ป 44 22.0 22.0 47.0 

21 ปขึ้นไป 106 53.0 53.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

ดานการรบัรูบทบาท 

 
N 

Rang
e 

Minim
um 

Maxim
um Mean 

Std. 
Deviation 

Varia
nce 

บทบาทพุทธมณฑลในระดับโลก 1 200 1 0 1 .94 .238 .057 
บทบาทพุทธมณฑลในระดับโลก 2 200 1 0 1 .94 .247 .061 
บทบาทพุทธมณฑลในระดับโลก 3 200 1 0 1 .97 .184 .034 
บทบาทพุทธมณฑลในระดับโลก 4 200 1 0 1 .97 .184 .034 
บทบาทพุทธมณฑลในระดับโลก 5 200 1 0 1 .97 .171 .029 

 

 

ภาพที่ 34 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานรายไดสวนตัวตอเดือน ระยะเวลาทีอ่าศัยอยูในชุมชน

    อายุ และดานการรบัรูบทบาท 
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ดานการรบัรูบทบาท (ตอ) 

 
N 

Rang
e 

Minim
um 

Maxim
um Mean 

Std. 
Deviation 

Varia
nce 

บทบาทในดานพุทธศาสนสถาน 1 200 4 1 5 3.41 1.099 1.208 
บทบาทในดานพุทธศาสนสถาน 2 200 4 1 5 3.65 1.026 1.053 
บทบาทในดานพุทธศาสนสถาน 3 200 4 1 5 3.75 1.112 1.236 
บทบาทในดานพุทธศาสนสถาน  200 4 1 5 3.43 1.058 1.120 

บทบาทในดานสวนสาธารณะ 1 200 4 1 5 3.66 .968 .937 
บทบาทในดานสวนสาธารณะ 2 200 4 1 5 3.92 .868 .753 
บทบาทในดานสวนสาธารณะ 3 200 4 1 5 3.84 .925 .855 
บทบาทในดานสวนสาธารณะ 4 200 4 1 5 3.79 .922 .850 

บทบาทดานสังคม 1 
บทบาทดานสังคม 2 
บทบาทดานสังคม 3 

200 
200 
200 

4 
4 
4 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

3.28 
3.31 
3.22 

.940 

.995 
1.010 

.884 

.991 
1.019 

บทบาทดานเศรษฐกิจ 1 
บทบาทดานเศรษฐกิจ 2 
บทบาทดานเศรษฐกิจ 3 

200 
200 
200 

4 
4 
4 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

2.88 
2.65 
3.39 

.885 

.895 
1.021 

.783 

.802 
1.043 

ปจจัยดานพุทธศาสนสถาน 1 
ปจจัยดานพุทธศาสนสถาน 2 
ปจจัยดานพุทธศาสนสถาน 3 

200 
200 
200 

4 
4 
4 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

3.25 
3.89 
3.14 

.813 

.901 

.899 

.661 

.812 

.808 

ปจจัยดานพุทธศาสนสถาน 4 200 4 1 5 3.28 .765 .585 
ปจจัยดานสวนสาธารณะ 1 200 4 1 5 3.71 .985 .971 
ปจจัยดานสวนสาธารณะ 2 200 4 1 5 3.78 .898 .806 
ปจจัยดานสวนสาธารณะ 3 200 4 1 5 3.14 .908 .825 
ปจจัยดานสวนสาธารณะ 4 200 4 1 5 3.20 .876 .767 
ปจจัยดานสังคม 1 200 4 1 5 2.92 .859 .737 
ปจจัยดานสังคม 2 200 4 1 5 3.25 .916 .839 
ปจจัยดานสังคม 3 200 4 1 5 3.01 .883 .779 
ปจจัยดานสังคม 4 200 4 1 5 3.41 .941 .886 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 1 200 32 1 33 3.07 2.277 5.187 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 2 200 4 1 5 3.26 .827 .683 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 3 200 4 1 5 2.96 .912 .833 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 4 200 4 1 5 3.01 .854 .729 

 

ภาพที่ 35 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานการรับรูบทบาท (ตอ) 
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ดานการรบัรูบทบาท (ตอ) 

 
N 

Rang
e 

Minim
um 

Maxim
um Mean 

Std. 
Deviation 

Varia
nce 

กฏระเบียบ ขอบังคับ ขอหาม 196 4 1 5 2.86 1.112 1.237 
ลักษณะเสนทางที่มายังพุทธมณฑล 196 4 1 5 2.99 1.074 1.154 
บริการรถสาธารณะ 196 4 1 5 2.58 .976 .953 
การประชาสัมพันธ 196 4 1 5 2.62 .992 .985 
กายภาพ พื้นที่รกราง 196 4 1 5 2.62 1.087 1.181 
เสนทางสัญจรภายใน 196 4 1 5 2.89 1.083 1.173 
Valid N (listwise) 196       

 

การเขาใชพุทธมณฑล 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เคย 196 98.0 98.0 98.0 

ไมเคย 4 2.0 2.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

กิจกรรมท่ีทํามากท่ีสุด 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid กิจกรรมทางศาสนา 118 59.0 60.2 60.2 

กิจกรรมนันทนาการ 40 20.0 20.4 80.6 

การทองเที่ยว 13 6.5 6.6 87.2 

งานอีเวนท 20 10.0 10.2 97.4 

อ่ืนๆ 5 2.5 2.6 100.0 

Total 196 98.0 100.0  

Missing System 4 2.0   

Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 36 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานการรับรูบทบาท (ตอ) การเขาใชพุทธมณฑล และ   

    กิจกรรมที่ทาํมากที่สุด 
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ตักบาตร 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 60 30.0 51.7 51.7 

ใช 56 28.0 48.3 100.0 

Total 116 58.0 100.0  
Missing System 84 42.0   
Total 200 100.0   

 

ฟงเทศน ฟงธรรม 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 87 43.5 75.7 75.7 

ใช 27 13.5 23.5 99.1 

11 1 .5 .9 100.0 

Total 115 57.5 100.0  
Missing System 85 42.5   
Total 200 100.0   

 

ปฏิบัติธรรม 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 99 49.5 86.1 86.1 

ใช 16 8.0 13.9 100.0 

Total 115 57.5 100.0  
Missing System 85 42.5   

Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 37 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานกจิกรรมตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรม และปฏิบัติธรรม 
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สนทนาธรรม 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 110 55.0 95.7 95.7 

ใช 5 2.5 4.3 100.0 

Total 115 57.5 100.0  

Missing System 85 42.5   

Total 200 100.0   

 

เวียนเทียน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 12 6.0 10.4 10.4 

ใช 103 51.5 89.6 100.0 

Total 115 57.5 100.0  

Missing System 85 42.5   

Total 200 100.0   

 

อ่ืนๆ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 108 54.0 95.6 95.6 

ใช 5 2.5 4.4 100.0 

Total 113 56.5 100.0  

Missing System 87 43.5   

Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 38 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานกจิกรรมสนทนาธรรม เวียนเทียน อื่นๆ 
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พักผอน ปกนิค 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 13 6.5 33.3 33.3 

ใช 26 13.0 66.7 100.0 

Total 39 19.5 100.0  

Missing System 161 80.5   

Total 200 100.0   

 

เดินว่ิง ออกกําลังกาย 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 11 5.5 27.5 27.5 

ใช 29 14.5 72.5 100.0 

Total 40 20.0 100.0  

Missing System 160 80.0   

Total 200 100.0   

 

ปนจักรยาน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 19 9.5 47.5 47.5 

ใช 21 10.5 52.5 100.0 

Total 40 20.0 100.0  

Missing System 160 80.0   

Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 39 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานกจิกรรมพกัผอน ปกนิค เดินว่ิง ออกกําลังกาย  

 และปนจักรยาน  



134 

 

 
 

 

รํามวยจีน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 40 20.0 100.0 100.0 

Missing System 160 80.0   

Total 200 100.0   

 

อ่ืนๆ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 40 20.0 100.0 100.0 

Missing System 160 80.0   

Total 200 100.0   

 

รูปแบบการทองเท่ียว 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 .5 6.3 6.3 

เปนกลุม 9 4.5 56.3 62.5 

เดี่ยว 6 3.0 37.5 100.0 

Total 16 8.0 100.0  

Missing System 184 92.0   

Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 40 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานกจิกรรมราํมวยจีน อื่นๆ และรูปแบบการทองเที่ยว 
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วัฒนธรรมและศาสนา 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 9 4.5 60.0 60.0 

ใช 6 3.0 40.0 100.0 

Total 15 7.5 100.0  

Missing System 185 92.5   

Total 200 100.0   

 

พักผอนหยอนใจ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมใช 3 1.5 21.4 21.4 

ใช 11 5.5 78.6 100.0 

Total 14 7.0 100.0  

Missing System 186 93.0   

Total 200 100.0   

 

การศึกษา 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 14 7.0 100.0 100.0 
Missing System 186 93.0   
Total 200 100.0   

 
 

 

ภาพที่ 41 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานรปูแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนา     

 พักผอนหยอนใจ และการศึกษา 
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กีฬาและบันเทิง 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 14 7.0 100.0 100.0 
Missing System 186 93.0   
Total 200 100.0   

 
อ่ืนๆ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 14 7.0 100.0 100.0 
Missing System 186 93.0   
Total 200 100.0   

 
งาน OTOP 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 15 7.5 71.4 71.4 

ใช 6 3.0 28.6 100.0 

Total 21 10.5 100.0  
Missing System 179 89.5   
Total 200 100.0   

 
งานว่ิง 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 11 5.5 55.0 55.0 

ใช 9 4.5 45.0 100.0 

Total 20 10.0 100.0  
Missing System 180 90.0   
Total 200 100.0   

 

ภาพที่ 42 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานรปูแบบการทองเที่ยวทางกีฬาและบันเทิง อื่นๆ และ 

 ดานงานกจิกรรมทีจ่ัดข้ึนช่ัวคราว งานOTOP งานว่ิง      
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งานอ่ืนๆ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 15 7.5 75.0 75.0 

ใช 5 2.5 25.0 100.0 

Total 20 10.0 100.0  
Missing System 180 90.0   
Total 200 100.0   

  

สภาพแวดลอมสวยงาม รมรื่น 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 14 7.0 7.1 7.1 

ใช 182 91.0 92.9 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

 

มีสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 144 72.0 73.5 73.5 

ใช 52 26.0 26.5 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 43 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานงานกจิกรรมทีจ่ัดข้ึนช่ัวคราวอื่นๆ ดานปจจัยที่สงเสรมิ

 การเขาใชสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น มีสิง่อาํนวยความสะดวก 
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เขาถึงสะดวก 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 142 71.0 72.4 72.4 

ใช 54 27.0 27.6 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

ปลอดภัย 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 161 80.5 82.1 82.1 

ใช 35 17.5 17.9 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

มีความเปนสวนตัว สงบ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 137 68.5 69.9 69.9 

ใช 59 29.5 30.1 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

อ่ืนๆ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมใช 191 95.5 97.4 97.4 
ใช 5 2.5 2.6 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 44 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานปจจัยที่สงเสรมิ การเขาใชเขาถึงสะดวก ปลอดภัย มี

 ความเปนสวนตัว สงบ และอื่นๆ 
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ความบอยในการเขาใช 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ทุกวัน 1 .5 .5 .5 

2-3 ครั้ง/สัปดาห 12 6.0 6.1 6.6 

1-2 ครั้ง/สัปดาห 45 22.5 23.0 29.6 

นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห 100 50.0 51.0 80.6 

อ่ืนๆ 38 19.0 19.4 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

 

เขามาดวยวิธีใด 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เดิน 6 3.0 3.1 3.1 

จักรยาน 32 16.0 16.3 19.4 

รถยนตสวนบุคคล 121 60.5 61.7 81.1 

จักรยานยนต 32 16.0 16.3 97.4 

อ่ืนๆ 5 2.5 2.6 100.0 

Total 196 98.0 100.0  
Missing System 4 2.0   
Total 200 100.0   

 

 

ภาพที่ 45 ผลขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดานความบอยในการเขาใช และเขามาดวยวิธีใด 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง บทบาทพ้ืนที่พุทธมณฑลในบริบทของชุมชน 

 

คําช้ีแจง  1. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบถึงทัศนะคติ ขอคิดเห็นถึงการ

รับรูบทบาท ของพ้ืนท่ีพุทธมณฑลท่ีมีตอชุมชน โดยอาศัยการสอบถามจากประชาชนในชุมชนท่ีอยูโดยรอบ

พุทธมณฑลในเขตรัศมี 2 กิโลเมตร 

 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน จํานวน 53 ขอ 

  2.1 แบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (6 ขอ) 

  2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูบทบาทของพ้ืนท่ีพุทธมณฑล (19 ขอ) 

  2.3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาท (16 ขอ) 

  2.4 แบบสอบถามเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีภายในพุทธมณฑล (5 ขอ) 

  2.5 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีพุทธมณฑล (7 ขอ) 

   

 ผูวิจัยหวังอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณเปน

อยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ผูวิจัยใครขอความกรุณาทุกทาน ไดโปรดตอบแบบสอบถามน้ีตามความเปนจริง และ

ขอความอนุเคราะหในการตอบ โดยขอมูลเหลาน้ีจะนําไปใชประโยชนเฉพาะในวิทยานิพนธ เรื่อง 

“การศึกษาบทบาทพุทธมณฑลในบริบทของชุมชน ตอการวางผังและแผนพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน” ของ 

นางสาวศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ เทาน้ัน 

 

 

         (นางสาวศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ) 

               นักศึกษาระดับปริญญาโท 

     หลักสูตรวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 

            คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ( / ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

 1. เพศ  ชาย   หญิง 

 2. อาย ุ  15 – 24 ป  25 – 49 ป  50 ปขึ้นไป 

 3. อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา   คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

   ขาราชการ/พนักงานราชการ  พนักงานบริษัท 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

 4. การศึกษา  ประถม        มัธยม       อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

   ปริญญาตรี หรือเทียบเทา     ปริญญาโท หรือเทียบเทา  

   ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

   อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................  

 5. รายไดสวนตัวตอเดือน    นอยกวา 10,000 บาท    10,001 – 20,000 บาท  

   20,001 – 30,000 บาท   30,001 – 40,000 บาท 40,001 ขึ้นไป 

 6. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน    ไมเกิน 5 ป   6-10 ป  11-15 ป  16-20 ป  21 ปขึ้นไป 

 

สวนที่ 2 บทบาทของพ้ืนที่พุทธมณฑล 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ( / ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 
 

บทบาทของพุทธมณฑลในระดับโลก 

ระดับการรับรู 

ทราบ  

ไมทราบ นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 
ทานทราบเก่ียวกับประวัติความเปนมาของพุทธ
มณฑล 

      

2 
ทานทราบหรือไมวาพุทธมณฑลถูกยกใหเปน
ศูนยกลางแหงพุทธศาสนาโลก 

      

3 
ทานทราบถึงบทบาทของพุทธมณฑล ในการเปนศูนย
ประสานงานของเครือขายชาวพุทธทั่วโลก 

     
 

4 
ทานทราบถึงบทบาทของพุทธมณฑล ในการเปน
ศูนยกลางการศึกษาและปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก 

     
 

5 
ทานทราบถึงบทบาทของพุทธมณฑล ในการเปน
สถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับ
พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก 

     
 

* ขอ 3-5 เปนบทบาทหนาทีห่ลกัของพุทธมณฑลหลังถกูยกใหเปนศูนยกลางพุทธศาสนา 
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บทบาทของพุทธมณฑลในระดับชุมชนท่ีทานอาศัยอยู 

ระดับการรับรู 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

ไมมี

ความเห็น 

1 2 3 4 5 

บทบาทในดานการเปนศาสนสถาน  

6 ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนศูนยกลางทางศาสนาของ
ชุมชน 

      

7 พุทธมณฑลเปนสถานที่ที่ทานไปสักการะบูชา       

8 
ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมใน
วันสําคัญทางศาสนาตางๆ ของชุมชน 

     
 

9 
ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนแหลงความรูและการศึกษา
ทางศาสนาของชุมชน 

      

บทบาทในดานการเปนสถานท่ีพักผอน/สวนสาธารณะ/พื้นท่ีสีเขียว  

10 ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนสวนสาธารณะของชุมชน       

11 
ทานคิดวาพุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมแบบ
ผอนคลาย เชน เดินเลน ปกนิก พักผอน เปนตน 

     
 

12 
ทานคิดวาพุทธมณฑลเหมาะกับการทํากิจกรรมที่มี
การเคล่ือนไหว เชน ว่ิง ปนจักรยาน หรือกีฬาชนิด
อ่ืนๆ 

     
 

13 
ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยสงเสริมภาพลักษณในเชิง
ส่ิงแวดลอมใหกับชุมชน 

      

บทบาทในดานสังคม (ระดับชุมชน) 

14 
ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยใหเกิดปฏิสัมพันธอันดีของ
คนในชุมชน 

     
 

15 
ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนพื้นที่สําคัญของชุมชน ที่
ชุมชน มีสวนรวมในการดูแลและพัฒนา 

     
 

16 
ทานคิดวาพุทธมณฑลกอใหเกิดกิจกรรมทางสังคม
ภายในพื้นที่รวมกัน เชน การบําเพ็ญประโยชน การทํา
โรงทาน 

     
 

บทบาทในดานเศรษฐกิจ   

17 
ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมี
การขยายตัว เชน การคาขายเพิ่มมากขึ้น 

      

18 
ทานคิดวาพุทธมณฑลชวยใหเกิดการลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพยในชุมชน เชน หมูบานจัดสรร 

      

19 ทานคิดวาพุทธมณฑลเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน       
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สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทของพุทธมณฑลตอชุมขน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ( / ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

ไมมี

ความเห็น 

1 2 3 4 5 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทในดานการเปนศาสนสถาน  

20 
ลักษณะทางกายภาพ อาคาร/ส่ิงปลูกสรางภายใน
พื้นที่ 

      

21 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ เชน เวียนเทียน ทําบุญ
ตักบาตร 

      

22 การประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ       

23 ประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล       

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทในดานการเปนสถานท่ีพักผอน/สวนสาธารณะ/พื้นท่ีสีเขียว  

24 ส่ิงแวดลอมภายในพื้นที่       

25 กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ เชน การออกกําลังกาย        

26 การประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ       

27 ประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล       

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทในดานสังคม (ระดับชุมชน) 

28 
การมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน เชน เปนแหลง
พบปะกันของคนในชุมชน 

     
 

29 
มีการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่พุทธมณฑล เชน 
การอบรมดานพุทธศาสนา 

     
 

30 
การประชาสัมพันธจากส่ือของชุมชน ใหประชาชนเกิด
การมีสวนรวมในพื้นที่พุทธมณฑล 

     
 

31 
ประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล ที่รู สึกวาพุทธ
มณฑลเปนสวนหน่ึงของชุมชนที่ตองดูแลรักษา 

     
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบบทบาทในดานเศรษฐกิจ  

31 การคาขาย และบริการโดยรอบพื้นที่พุทธมณฑล       

32 จํานวนนักทองเที่ยว       

33 การประชาสัมพันธจากส่ือตางๆ       

34 ประสบการณ ทัศนะคติสวนบุคคล       
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สวนท่ี 4 การใชพื้นท่ีภายในพุทธมณฑล 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ( / ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

1. ทานเคยเขาใชพื้นที่พุทธมณฑลหรือไม  เคย   ไมเคย (จบการทําแบบสอบถาม)  

2. ทานเขามาทํากิจกรรมใดมากที่สุด (เลือกตอบได 1 ขอ) 

     กิจกรรมทางศาสนา (ตอบคําถามขอ 2.1)    กิจกรรมนันทนาการ (ตอบคําถามขอ 2.2)    

    การทองเที่ยว (ตอบคําถามขอ 2.3)           งานกิจกรรมตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นชั่วคราว (ตอบคําถามขอ 2.4)      

    อ่ืนๆ (ระบุ)........................... (ตอบคําถามขอ 3)            

 2.1 กิจกรรมทางศาสนาที่ทานเขามารวมมีอะไรบาง.... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       ตักบาตร     ฟงเทศน ฟงธรรม   ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน   สนทนาธรรม   

           เวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ    อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................  

 2.2 กิจกรรมนันทนาการที่ทานเขามาทํามีอะไรบาง.... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       พักผอนหยอนใจ/ปกนิค     เดิน/ว่ิงออกกําลังกาย   ปนจักรยาน    รํามวยจีน 

       อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................  

   2.3 รูปแบบการทองเที่ยวของทานเปนแบบใด.... 

                    ทองเที่ยวเปนกลุม         ทองเที่ยวคนเดียว     

          2.3.1 วัตถุประสงคของการทองเที่ยว  

              เพื่อวัฒนธรรมและศาสนา    เพื่อพักผอนหยอนใจ   

                             เพื่อการศึกษา               เพื่อกีฬาและบันเทิง    อ่ืนๆ (ระบุ)................... 

 2.4 งานกิจกรรมตางๆ ที่ทานเขารวมมีอะไรบาง….(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        งานขายสินคา OTOP    งานว่ิง     อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 

3. ปจจัยเสริมที่ทําใหทานเขามาภายในพุทธมณฑล…..  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม รมรื่น     มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน หองนํ้า ซุมอาหาร    เขาถึง
สะดวก   

     มีความปลอดภัย    ตองการพื้นที่ที่เปนสวนตัว สงบ     อ่ืนๆ ................................ 

4. ทานเขาใชพื้นที่พุทธมณฑลบอยแคไหน 

    ทุกวัน    2-3ครั้ง/สัปดาห   1-2 ครั้ง/สัปดาห  นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    อ่ืนๆ 
................................ 

5. ทานเดินทางเขามาทํากิจกรรมตางๆ ภายในพุทธมณฑลดวยวิธีใดบอยที่สุด 

     เดินเทา    จักรยาน    รถยนตสวนบุคคล     รถจักรยานยนต    อ่ืนๆ ................................ 
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สวนท่ี 5 ปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นท่ีพุทธมณฑล 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ( / ) ท่ีทานคิดวาเปนอุปสรรคตอการใชพื้นท่ีพุทธมณฑล 

 

 

ปญหาและอุปสรรคตอการใชพื้นท่ีพุทธมณฑล 

การประเมิน 

นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

ไมมี

ความเห็น 

1 2 3 4 5 

1 

การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่/การกําหนด

ชวงเวลาการเปด - ปด พุทธมณฑล กฎระเบียบ ขอ

หามตางๆ ภายในพื้นที่พุทธมณฑล 

      

2 
ลักษณะเสนทางเดินเทา/เสนทางจักรยาน/เสนทาง

สัญจรโดยรถยนต/จักรยานยนต ที่มายังพุทธมณฑล 

      

3 การบริการรถขนสงสาธารณะไปยังพุทธมณฑล       

4 การประชาสัมพันธ/กิจกรรมภายในพุทธมณฑล       

5 สภาพทางกายภาพที่ไมเอ้ืออํานวย เชน พื้นที่รกราง        

6 เสนทางสัญจรภายในพุทธมณฑล       

7 
ปญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นท่ีพุทธมณฑล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  พ.ศ. 2556 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมอืง

   และสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ประวัติการทํางาน 

  พ.ศ. 2554  สถาปนิก บริษัท 1+1 synergy จาํกัด จ.เชียงใหม 

  พ.ศ. 2555- ปจจุบัน  สถาปนิก งานออกแบบและผังแมบท กองกายภาพและ

     สิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

     (ศาลายา) 
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