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วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือประเมินหลงัการใช้งานภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา ในเร่ืองสภาพการใช้งานในปัจจุบนัของภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกับความ
ตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร  ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานกบัลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ท่ีสวนในโรงพยาบาลเสนา  และการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกบัแนว
ทางการออกแบบภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ   

การเก็บข้อมลูการส ารวจใช้การสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมลูด้านลกัษณะทาง
กายภาพ  ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบสวน  ลักษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตาม
สภาพแวดล้อม  

น าการเก็บข้อมลูการใช้งานพืน้ท่ีสวนต่างๆในช่วงเวลาต่างๆของโรงพยาบาลเสนาในด้านต าแหน่ง
การใช้งาน  เส้นทางการสญัจร  พฤติกรรมการใช้งาน  กลุม่ผู้ ใช้งาน  ความถ่ีของการใช้งาน(จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน)  
เวลาในการใช้งาน  การดแูลรักษาและความปลอดภยั  และความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน  มาสรุปเป็นการใช้งาน
พืน้ท่ีสวนต่างๆในหนึ่งวัน  พฤติกรรมการใช้งาน  ประเภทผู้ ใช้งาน  และข้อดี/ข้อเสีย เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการใช้งานพืน้ท่ีสวนทัง้ 6 สวน  เวลาในการใช้งาน  ต าแหน่งและช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานน้อยท่ีสดุ
และมากท่ีสดุ 

ขัน้ต่อมาวิเคราะห์สภาพการใช้งานในปัจจบุนัของภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร  การออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาล
เสนาท่ีสอดคล้องและไมส่อดคล้องกบัแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ และปัญหาท่ีเกิดขึน้หลงั
การใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 

ผลจากการศึกษาพบว่า 1. สภาพการใช้งานในปัจจุบันของภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนามีความ
สอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหารในบางประเด็น  2. ปัจจยัท่ีส าคญัในการ
ใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา ได้แก่ การเข้าถึง  ร่มเงาและแสงแดด  ความสวยงามหรือสนุทรียภาพ  สิ่ง
อ านวยความสะดวก  ที่วา่งท่ีเหมาะสม  ธรรมชาติและสตัว์  และแสงสวา่งในเวลากลางคืน  
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NICHA MUNINNIMIT: A POST OCCUPANCY EVALUATION OF LANDSCAPE IN 
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The thesis is a post-occupancy evaluation of the landscape in Sena Hospital (Sena 

district, Ayutthaya province). The purpose is to find out if the current usage would conform to the 
intentions of the designer and the executive, the relationship between usage and physical 
environment of the garden will be studied. And whether the hospital landscape design conforms to 
the healing garden approach will be examined. 

For data collection the chosen methods are observation and recording of physical 
condition and users, behavior, interviewing the executives regarding the intention in design of the 
hospital landscape areas.   

Data is analyzed to describe the time, duration, frequency & location of usage of each 
landscape areas, circulation, usage behavior, user groups, maintenance, safety, satisfaction, 
positive and negative aspects of each area is noted and compared across the 6 landscape areas.  

Analysis results reveal the level of conformity of the intention of the designer and the 
executive to the actual uses and to the healing garden design approach. 

The results found that 1. the current usage of the Sena hospital landscape  conforms to 
certain degree the concept and intention of the designer and the executive  2. the major factors 
which determine the usability are accessibility, shade & daylight, aesthetics, facilities, appropriate 
space, nature & animal and lighting at night. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.รุจิโรจน์ 
อนามบตุร ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้ค าสอน  ค าแนะน า และค าปรึกษาท่ีมีคณุค่า  
ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ความถกูต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอขอบพระคณุใน
ความกรุณาของทกุท่านเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ในสาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรมทกุท่านท่ีให้การอบรม สัง่สอน 
ให้เกิดความรู้ความสามารถและความเข้าใจในกระบวนการการท าวิทยานิพนธ์  และน าความรู้ท่ีได้
ไปประกอบวิชาชีพ 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเสนาท่ีให้ความกรุณา 
อนุญาตให้ผู้ วิจัยได้ใช้โรงพยาบาลเสนาเป็นสถานท่ีศึกษาวิจัย   และให้ข้อมูล  ค าแนะน า  
ข้อเสนอแนะตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่การศกึษาวิจยัเป็นอยา่งยิ่ง 

ขอขอบพระคณุคณุพ่อ  คณุแม่  และอากง ท่ีให้โอกาสให้การสนบัสนนุและให้ก าลงัใจ
มาโดยตลอด ซึง่เป็นสิง่ส าคญัท่ีท าให้ผู้วิจยัสามารถท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  

คณุค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัขอมอบให้กบั พ่อ แม่  และ
ครูอาจารย์ทกุท่านท่ีอบรมสัง่สอน แนะน า ให้การสนบัสนนุและให้ก าลงัใจอยา่งดียิ่งเสมอมา 
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