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 The main objective of this research is to study behavior of users of community 
parks, (a case study of Rommaninart park). The research proposed that by looking at the 
characteristics of the park area and activities that took place in the park would enable a study 
of physical factors that affected the behavior of park users, as well as physical characteristics 
of the areas that were either active or inactive. The results would then be used as guidelines 
for park design, while addressing the needs of its users. 
 The study involved two data collection methods, observation and interviews. 
Observations were divided into two parts: a survey of the area and physical characteristics of 
the park, and observation of user behavior. Park activities were used to analyze the relevance 
and appropriateness of the park use to its physical characteristics. Observations were 
recorded in the survey map of the park, specifying the type and location of activities taken 
place, along with characteristics of the park users.  The interview data was then used to 
support the data from observations. 

The study found that users had performed activities of various kinds. Each age 
group had a specific time of park use with different interests. Moreover, study discovered that 
there were areas where a similar kind of activity took place, areas which were used only at 
specific time, areas which were used all the time, areas which were not designed for any 
activities, and areas with less access. The physical factors that influenced user behavior, 
included setting of activity, shading area, open space, hardscape, softscape, integrity of the 
equipment and facilities. 
 A proposal from this research based on analysis of physical characteristics and 
behavior concluded that the usage area should be clearly divided for each type of activity to 
reduce any overlapping area, a walking track should be added around the lawn to allow more 
access, the shape and materials of the walking track should be improved with considerations 
to the type of activity. As the area of park was limited, the park area should also be developed 
with flexibility as to sufficiently cater the various types of activities taking place. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัสวนสาธารณะคือพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัอยา่ง 
หน่ีงของเมือง สวนสาธารณะทัว่ไปมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีสีเขียวท่ีร่มร่ืน มีการออกแบบพืน้ท่ีเพื่อให้
เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการค านึงถึงการจัดสภาพพืน้ท่ีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้งาน โดยเฉพาะสวนสาธารณะระดบัชุมชนซี่งตัง้อยู่ใกล้แหลง่ชุมชนท่ีมีผู้ ใช้หนาแน่นพืน้ท่ี
สวนสาธารณะจะต้องตอบสนองต่อการใช้ของบุคคลซึ่งต่างวัยและจุดประสงค์ท่ีมาใช้สวนเป็น
จ านวนมาก อาจมีโอกาสของการเกิดปัญหาสภาพพืน้ท่ีท่ีไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ พืน้ท่ี
บางสว่นถกูปลอ่ยร้าง ไม่มีคนเข้าไปใช้  การเกิดปัญหานีจ้ะเป็นเหตท่ีุท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะท่ีมีอยูใ่ห้คุ้มคา่กบัพืน้ท่ีท่ีจดัท าขึน้ 

ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะท่ี
ค านงึถึงพฤติกรรมการใช้มากขึน้ ผลท่ีได้สามารถเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการออกแบบ
สวนสาธารณะท่ีจะเกิดขึน้ในสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อประสทิธิภาพในการใช้พืน้ท่ีตอ่ไป 

 
1.2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1. ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบและพฒันาพืน้ท่ีนนัทนาการและพืน้ท่ีสาธารณะให้ตรง

ตามความมุ่งหมายของการออกแบบ สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของพืน้ท่ี
สวนสาธารณะระดบัชุมชน 

1.2.2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. ศกึษาสภาพปัจจุบนั พฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีจริงของผู้ใช้สวนสาธารณะระดบัชุมชน ท่ี

เป็นกรณีศกึษาในการศกึษานี ้
2. ศึกษาปัจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้ในการท า

กิจกรรมตา่งๆ และลกัษณะในการท ากิจกรรมตา่งๆในสวนสาธารณะ 
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3. ศกึษาลกัษณะพืน้ท่ีสวนสาธารณะบริเวณท่ีมีผู้ ใช้งานมาก-น้อย และบริเวณท่ีไม่มี
การใช้งาน 

4. สรุปและวิเคราะห์ผลท่ีได้ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะท่ี
เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ ใช้งาน และเป็นแนวทางในการศึกษาการออกแบบ หรือปรับปรุง
สวนสาธารณะท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

 
1.3. ค ำถำมของกำรศึกษำ 

 1.3.1. ลกัษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะตอบสนองต่อพฤติกรรมและสามารถ
รองรับกิจกรรมตา่งๆได้เหมาะสมหรือไม่ 
 1.3.2. ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ท่ีพบวา่ไม่มีการใช้งานมีลกัษณะ
อยา่งไรและปัจจยัหรือสาเหตขุองการไม่ใช้พืน้ท่ีเหลา่นัน้คืออะไร 
 1.3.3. ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ท่ีพบวา่มีการใช้งานในพืน้ท่ี
นัน้ๆมีลกัษณะอยา่งไรและสาเหตขุองการมาใช้พืน้ท่ีเหลา่นัน้คืออะไร 
 
1.4. ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1.4.1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
1. การศกึษาทฤษฎี แนวความคิด และแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
 - พฤติกรรมนนัทนาการและกิจกรรมนนัทนาการในสวนสาธารณะ 
 -  พฤติกรรมมนษุย์กบัสภาพแวดล้อมในการออกแบบภมิูสถาปัตยกรรม 

- หลกัการและเกณฑ์ในการแบง่เนือ้ท่ีใช้สอยภายในสวนสาธารณะ 
- แนวคิด และการสือ่ความหมายในการออกแบบสวนสาธารณะ 
- ทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งานในพืน้ท่ีของผู้ใช้ 

2. การศกึษากายภาพของพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
 - สิง่แวดล้อมและองค์ประกอบของพืน้ท่ี 
 -  สภาพด้านกายภาพของสวนสาธารณะ 

- สภาพด้านสงัคมและเศรษฐกิจโดยสงัเขปของพืน้ท่ีโดยรอบ 
3. ข้อมลูรายละเอียดโครงการพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
 - แนวความคิดในการออกแบบของสวนแตล่ะแหง่ 
 -  แนวนโยบาย แผนพฒันา และวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
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- รูปแบบและลกัษณะชุมชนท่ีตัง้ของบริเวณโดยรอบสวน 
4. บทบาทของผู้ใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะ  
 - กิจกรรมที่เกิดขึน้ประจ าวนัและประจ าสปัดาห์ 
5. ศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีนันทนาการในสวนสาธารณะท่ี

ประกอบด้วย 
 - กลุม่ประชากรท่ีเข้ามาใช้ในโครงการ 
 -  กลุม่ประชากรบริเวณภายในรัศมีรอบโครงการ 

1.4.2. ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
การศึกษานีจ้ะศึกษาลักษณะพฤติกรรมการใช้พืน้ ท่ีส าหรับกิจกรรมต่างๆ ใน

สวนสาธารณะ  โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางภมิทศัน์ของสวนกบัพฤติกรรมการใช้ ซึ่งศึกษา
จากผู้ใช้สวนสาธารณะท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ตามหวัข้อท่ีสอดคล้องกบัค าถามในการศึกษา 
โดยการศกึษานีจ้ะศกึษาพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 1แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ สวน
รมณีนาถ ซึง่พืน้ท่ีท่ีจะท าการศกึษาเป็นพืน้ท่ีสาธารณะทัว่ไปของสวน โดยไม่รวมสว่นท่ีเป็นอาคาร
ส านกังาน และอาคารซึง่ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีปิดเพื่อใช้ท ากิจกรรมเฉพาะ 

 
1.5. ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

 การศึกษาครั ้ง นี ส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์ไ ด้ เฉพาะพื น้ ท่ี ท่ี มีลักษณะทาง
สภาพแวดล้อมและพืน้ฐานของประชากรท่ีใกล้เคียงเทา่นัน้ 
 

1.6. ขัน้ตอนกระบวนกำรศึกษำ  

 1.6.1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารเบือ้งต้น 
 - ศกึษาทฤษฎี หรือจุดมุ่งหมายหลกัการออกแบบสวนสาธารณะ ทฤษฎีทางพฤติกรรม 
และกิจกรรมนนัทนาการ 
 - ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
 -  เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ 
 -  การสงัเกตการณ์เบือ้งต้น 
 2. การส ารวจและเก็บข้อมลูภาคสนาม 
 -  การสงัเกตการณ์ และท าผงับนัทกึพฤติกรรม (Behavior map) 
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 -  น าผลเบือ้งต้นจากผงับนัทกึพฤติกรรมไปสูข่ัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1.6.2. วิเครำะห์ข้อมูล 
 -  น าผลการบันทึกกิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผงัโครงการในด้านของ
สภาพปัจจุบนัพฤติกรรมการใช้ การแบง่พืน้ท่ีและการกระจายตวัเพื่อท ากิจกรรมของผู้ใช้สวน 
 -  น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมูลท่ีได้จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
มาสรุปเนือ้หา 
 1.6.3. กำรสรุปผลกำรศึกษำและเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลมาสรุปให้เห็นสิ่งท่ีไ ด้พบ
จากงานศกึษา อธิบายผลจากการศกึษาวา่มีความสอดคล้องหรือขดัแย้งอย่างไรกับค าถามในงาน
ศกึษาและข้อสมมติุฐานท่ีตัง้ไว้หรือไม่ เพราะเหตใุด และท าการเสนอแนะสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการ
พฒันาพืน้ท่ีสวนสาธารณะระดบัชุมชนในอนาคตให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ ใช้
พืน้ท่ีสวนสาธารณะ  
 หลงัจากท่ีได้สรุปแล้วจะท าการเสนอแนะจากผลการศึกษาท่ีได้และแนวทางในการท า
การศีกษาครัง้ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ ออกแบบ ผู้ ค้นคว้า ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถน าไปใช้ได้ โดยข้อสรุปและข้อเสนอแนะนีจ้ะได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ของงานศกึษาทัง้หมด 
 
1.7. ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

 พฤติกรรมกำรใช้  หมายถึง พฤติกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ และออกก าลงักายของ
ผู้ ใช้สวนสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีท่ีท ากิจกรรม ประเภทของกิจกรรม ซึ่งท าภายใน
สวนสาธารณะท่ีใช้ท าการศกึษา 

สวนสำธำรณะ หมายถึง ท่ีว่างของเมือง (Open Space) ท่ีเป็นพืน้ดินและพืน้น า้ท่ีมี
การจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเท่าท่ีจะท าได้ และมีจุดมุ่งหมายให้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
คลายความเครียด เป็นท่ีออกก าลงักาย เลน่กีฬา เดินเท่ียวเลน่ส าหรับสาธารณะชนทัว่ไปโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน ในการศึกษานีจ้ะศึกษาสวนรมณีนาถ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีรัศมีการ
ให้บริการ 1-5 กม. (อ้างอิงจากรัศมีการให้บริการสวนระดบัยา่นในกรุงเทพมหานคร) 

สภำพแวดล้อมทำงภูมิทัศน์ หมายถึง สภาพพืน้ท่ีของสวนสาธารณะท่ีมีผลต่อ
กิจกรรม และสภาพท่ีเกิดของกิจกรรม เป็นพืน้ท่ีภายในสวนสาธารณะทัง้ท่ีมีการใช้และไม่ใช้ 

ผู้ใช้สวนสำธำรณะ หมายถึง บุคคล หรือกลุม่คนท่ีเข้ามาพกัผอ่น และใช้พืน้ท่ีภายใน 
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สวนรมณีนาถ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้จ าแนกโดยความถ่ีในการเข้ามา
ใช้สวนสาธารณะใน1ปี 

พืน้ที่สำธำรณะ หมายถึง พืน้ท่ีบริเวณท่ีบุคคลทัว่ไปมีสิทธิสามารถเข้าไปใช้สอยได้
อยา่งอิสระภายใต้ขอบเขต ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของสงัคม หรือของผู้ดแูลพืน้ท่ีนัน้ 

 
1.8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.8.1. ทราบถึงสภาพการใช้กิจกรรมต่างๆ ในพืน้ท่ีจริง สภาพปัญหาของการใช้พืน้ท่ี
สวนสาธารณะระดับชุมชน ลกัษระการกระจายตัวของกิจกรรมในพืน้ท่ีเปิดโล่ง และปัจจัยทาง
กายภาพท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้และความพงึพอใจ 

1.8.2. ผลของการศึกษาอาจเป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีสวนสาธารณะท่ี
ตอบสนองตอ่พฤติกรรมการใช้งานท่ีอาจเปลีย่นไปในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของพืน้ท่ีสวนสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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ภาพท่ี 1 แสดงขัน้ตอนกระบวนการศกึษา 
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บทที่ 2 

การศึกษาทบทวนวรรณกรรม 

2.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1.1. ลักษณะของสวนสาธารณะระดับชุมชน (Community parks) 
สวนสาธารณะระดบัชุมชนเป็นสวนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้แหลง่ชุมชน ใกล้บริเวณท่ีพัก

อาศยั โดยการให้บริการต้องการให้เกิดการใช้จากกลุม่ผู้ใช้ได้โดยง่าย สามารถใช้พืน้ท่ีได้ตลอดวนั 
มีช่วงการให้บริการตัง้แตเ่ช้าถึงค ่า มีลกัษณะเผ่ือตอบสนองต่อผู้ ใช้ทุกเพศทุกวยั ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อสรุปของนิลุบล คลอ่งเวสสะ ท่ีว่าลกัษณะเด่นของสวนสาธารณะระดบัชุมชนจะต้องมีความ
สะดวกตอ่การใช้สอยของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ ท่ีมาใช้สวนสาธารณะจะเป็นผู้ ท่ีมีเวลาว่าง สว่น
ใหญ่จึงเป็น เด็ก วัยรุ่น และแม่บ้าน ลกัษณะของสวนจะต้องตอบสนองต่อการใช้ของคนจ านวน
มากและหลากหลายกลุม่ผู้ ใช้ จึงต้องมีการให้ความส าคญักับการจัดแบ่งพื น้ท่ี การค านึงถึงหลกั
จิตวิทยาในการใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะท่ีมีการใช้ร่วมกัน และต้องระวังเร่ืองของผลท่ีเกิดจากการ
ขดัแย้งของกลุ่มผู้ ใช้ ซึ่งอาจเกิดจาการครอบครองการใช้พืน้ท่ีโดยกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง รวมถึงการ
พิจารณารูปแบบและองค์ประกอบของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ของกลุ่มผู้ ใช้ท่ีมาใช้พืน้ท่ีเป็นประจ า
และลกัษณะของแตล่ะชุมชนในบริเวณพืน้ท่ีนัน้ 

สวนสาธารณะระดบัชุมชนถือเป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดพืน้ท่ีระดบัปานกลาง และมี
ขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ใช้ไม่ไกลจากพืน้ที่ที่ตัง้ของสวนสาธารณะ มีการตัง้เกณฑ์การแบ่ง
ระดบัลกัษณะสวนสาธารณะออกเป็นประเภทตา่งๆ 7 ประเภท ดงันี ้(ส านกัผงัเมือง, 2540: 11-14) 

ประเภทที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) มีขนาด
พืน้ท่ีไม่เกิน 2 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร การกระจายตวัของสวน ควรอยู่ใน
ระยะเดินเท้าประมาณ 5-10 นาท ีมีการเข้าถึงโดยสะดวกและไม่ควรต้องข้ามถนน อาจอยู่ระหว่าง
อาคารหรือกลุม่อาคาร เหมาะส าหรับย่านท่ีมีครอบครัวมาก ใช้เป็นท่ีส าหรับเด็กเลน่ ท่ีออกก าลงั
กาย และสงัสรรค์พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนวยัตา่ง ๆ 

ประเภทที่ 2 สวนหมู่ บ้าน (Neighborhood Park) มีขนาดพืน้ท่ีมากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่
เกิน 25 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มมากกว่า
สวนระดบัท่ี 1 เป็นสวนส าหรับประชาชนผู้อยูอ่าศยัในละแวกบ้านนัน้  
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ประเภทที่ 3 สวนชุมชน (Community Park) มีเนือ้ท่ีประมาณ 40 ไร่ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 มีท่ีเลน่กีฬา รัศมีบริการเป็นวงรอบ
ประมาณ 3 - 8 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีส าหรับการพกัผอ่นแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ดอกไม้
ประดบั 

ประเภทที่ 4 สวนระดับย่าน (District Park) ขนาดพืน้ท่ีมากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 
500 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบมากกวา่ 8 กิโลเมตรขึน้ไป การให้บริการผู้อยูใ่กล้มาด้วยการเดิน ผู้ ท่ี
อยูไ่กลเดินทางด้วยระบบขนสง่มวลชน รถยนต์ 

มีสิง่อ านวยความสะดวกบางอยา่งที่ไม่มีในสวนระดบัท่ี 1, 2 และ 3 เช่น บริเวณปิกนิก 
ท่ีจอดรถ ลานอเนกประสงค์ บริเวณท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Special Feature) เช่น สวนดอกไม้ขนาด
ใหญ่ บงึตกปลา ล าธาร 

ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง (City Park) มีขนาดพืน้ท่ีมากกว่า 500 ไร่ขึน้ไป รัศมี
บริการเป็นวงรอบแก่คนทัง้เมืองและพืน้ท่ีใกล้เคียง ในเขตอิทธิพลของเมือง มีลานกว้างส าหรับการ
จดังานประเพณี 

มีกิจกรรมในสวนท่ีหลากหลาย  และเน้นหนักไปทางด้าน Active Recreation 
นอกเหนือจากกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นสวนระดบัลา่ง เป็นกิจกรรมที่สนกุสนาน ต่ืนเต้น ดงึดดูใจ 

ประเภทที่ 6 สวนถนน (Street Park) ความกว้างของพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 5 เมตร ความ
ยาวไม่จ ากดั แบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. สวนไหลท่างหรือทางจกัรยาน (Linear Park หรือ Greenway) 
2. สวนเกาะกลาง (Island Park) 
3. สวนทางแยก (Junction Park) 
ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) ไม่จ ากัดขนาด เช่น สวน

อนุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ สวนประวติัศาสตร์ สวนวฒันธรรม เช่น สวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
สวนหยอ่มลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร์ ฯลฯ 

 
2.1.2. กิจกรรมนันทนาการ 

2.1.2.1. ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมนนัทนาการ ได้แก่ ลกัษณะการพักผ่อนหย่อนใจท่ีมนุษย์มีความพอใจท่ีจะ

เลอืกพกัผอ่นในเวลาวา่ง ตามหลกัของนกันนัทนาการ (Brian Hackett, 1971: 35) ได้จ าแนกไว้มี 
2 ประเภท ดงันี ้
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1. การพักผ่อนหย่อนใจแบบผ่อนคลาย ( Passive Recreation) เป็นการพกัผ่อน
แบบสบายๆ เป็นการออกก าลงักายเบาๆไม่ได้ออกก าลงัมาก เช่น การนัง่เลน่ เดินเลน่ ฟังเพลง ปู
เสือ่นอนเลน่ เป็นต้น  

2. การพักผ่อนแบบมีการเคล่ือนไหว ( Passive Recreation) 
เป็นกิจกรรมท่ีต้องออกแรง หรือการออกก าลงักายหนกัๆ เช่น วิ่งเล่น เล่นกีฬาชนิด

ตา่งๆ 
(นิลุบล คลอ่งเวสสะ, 2544) ซึ่งอ้างถึงการศึกษาของ (Hester, 1975) กล่าวถึงการ

จ าแนกกิจกรรมนนัทนาการในสวนสาธารณะและพืน้ท่ีนนัทนการไว้หลากหลายมากขึน้ ดงันี ้
1.กิจกรรมนนัทนาการด้านออกก าลงักาย 
เป็นกิจกรรมท่ีเป็นแรงจูงใจในการลดความเครียดและความกดดนัต่างๆ มีตัง้แต่แบบ

เบา เช่น ร ามวยจีน แบบปานกลาง เช่น ป่ันจกัรยานเดิน ออกก าลงักาย ซึ่งการออกก าลงักายบาง
ประเภทจะรวมไปกบักิจกรรมนนัทนาการประเภทแขง่ขนัและท้าทาย 

2.กิจกรรมนนัทนาการด้านความสงบของจิตใจ 
เป็นกิจกรรมท่ีท าตามล าพงั เช่น การนัง่สมาธิ การเดินเลน่ การนัง่เลน่ ซึ่งเกิดขึน้ในท่ี

สาธารณะร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่รู้จกั แตส่ามารถเกิดความเป็นสว่นตวัในท่ีสาธารณะได้ 
3.กิจกรรมนนัทนาการด้านสงัคม 
เป็นกิจกรรมที่มีได้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปจนถึงกลุม่ใหญ่ กิจกรรมทางสงัคมเป็นกิจกรรมท่ี

อยูใ่นสวนสาธารณะมาโดยตลอดเพื่อสนองความต้องการเชิงสงัคมของมนษุย์ 
4.กิจกรรมนนัทนาการด้านการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
เป็นกิจกรรมที่เกิดจากลกัษณะนิสยัชอบส ารวจ ชอบเรียนรู้ในสิง่ท่ีแปลกใหม่ของมนษุย์ 

แต่ก่อนกิจกรรมประเภทนีไ้ด้รับความสนใจในเฉพาะวงการศึกษา จนถึงปี 1960s US National 
Park Service ได้ศกึษาระบบในอุทยานแห่งชาติ และเผยแพร่หนงัสือ Interpreting Our Heritage 
ท าให้ได้รับความสนใจมากขึน้ในสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ 

5.กิจกรรมนนัทนาการด้านการแขง่ขนัด้านการท้าทาย 
เป็นกิจกรรมที่เกิดจากลกัษณะนิสยัพืน้ฐานของมนุษย์ เป็นการแข่งขนัตัง้แต่กับตนเอง

จนแขง่กบัคนอ่ืน เป็นกิจกรรมสนองทัง้ในเร่ืองการออกก าลงักายและการแข่งขนั แต่บางประเภทก็
ไม่มีการออกแรง เป็นการแขง่ขนัล้วนๆ เช่น ไพ ่เกมกระดานตา่งๆ  
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6.กิจกรรมนนัทนาการด้านการลา่ 
 แตก่่อนมนษุย์ด ารงชีพด้วยการลา่สตัว์ ตอ่มาการลา่สตัว์กลายเป็มเกมของชนชัน้สงูใน
ยโุรป ปัจจุบนัมนษุย์ไม่สามารถลา่สตัว์เป็นเกมได้ แตย่งัมีลกัษณะนิสยันีป้รากฎให้เห็นในกิจกรรม
ประเภทตา่งๆ เช่น ตกปลา  
 

2.1.2.2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
 (Marcus, 1990 ) พบว่า มี ปัจจัย ท่ีส าคัญเ ก่ียวกับคุณลักษณะของผู้ ใ ช้พื น้ ท่ี
สวนสาธารณะ ซึง่สอดคล้องกับการศึกษาของ( Hester, 1975) และ (นิลบุล คลอ่งเวสสะ, 2544) 
ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.วัย 
 ความแตกต่างเร่ืองวัยเป็นความแตกต่างท่ีสงัเกตพฤติกรรมได้มากท่ีสุด ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

วัยเด็ก สามารถเดินและวิ่งได้แบบเตาะแตะ  ความเร็วในการเคลื่อนไหวมีจ ากัด 
ต้องการความปลอดภัยสูง ความมั่นใจจึงจะอยู่ในขอบเขตจ ากัด มีสมิสัน้ มีความสนใจอยากรู้
อยากเห็นในสิ่งรอบตวั มีความพยายามในการฝึกฝนควบคุมร่างกาย ดงันัน้สวนท่ีมีอุปกรณ์การ
เลน่จึงเป็นท่ีช่ืนชอบของเด็กท่ีมีอายุ 1-5 ปี สนามเด็กเล่น(Tot lot) จึงเป็นเหมือนท่ีพบปะของ
ผู้ปกครองรวมทัง้เด็กๆ เพราะสนามเด็กเลน่ ต้องมีท่ีนัง่ข้างๆ เพื่อท่ีผู้ปกครองจะได้สามารถมองเห็น
เด็กๆและการเล่นของเด็ก กิจกรรมท่ีให้ความสนุกสนานแก่เด็กๆ การเลน่ของเด็กมักไม่ค านึงถึง
หลกัใดๆ และมาจากการเลยีนแบบของผู้ใหญ่ เม่ือเด็กโตขึน้และได้คลกุคลีกับเด็กอ่ืนๆ เด็กจะเร่ิม
เลียนแบบพฤติกรรมของเด็กท่ีโตกว่า การเล่นนอกบ้านท าให้เด็กเกิดความเช่ือมั่นและมี
ประสบการณ์มากกวา่การเลน่คนเดียวท่ีบ้าน ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะท าให้เด็กเกิดความเช่ือมั่นและกล้าท่ี
จะเจอโลกภายนอก ลกัษณะการเล่นของเด็กจะเป็นไปตามพฒันาการ กลุม่วยัเด็กอายุ 6-12 ปี 
เด็กกลุม่นีไ้ม่ได้มาสวนสาธารณะเพื่อมาเลน่ เหมือนเด็กกลุม่1-5 ปี แต่ต้องการความเป็นอิสระใน
การเลน่ ความรู้สกึต่ืนเต้น 

วัยรุ่น มีโลกเป็นของตัวเอง และต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝูง เร่ิมมีเพื่อนวัย
เดียวกัน กลุม่อายุ13-18ปี เด็กกลุม่นีต้้องการความเป็นสว่นตวัสงู กลุม่นีมี้ปัญหาคือการต่อต้าน
กลุม่สงัคมอ่ืน นอกจากกลุม่ตวัเองและต้องการสถานท่ีห่างจากสายตาผู้ ใหญ่ สวนท่ีเด็กกลุม่นีใ้ช้
ต้องไม่ไกลจากโรงเรียน เพราะจะมาสวนสาธารณะโดยการเดินหรือรถประจ าทาง วัยรุ่นใช้
สวนสาธารณะเป็นท่ีนัดพบ และเด็กกลุ่มนีเ้ม่ือเบื่อจะท าลายข้าวของ(Vandalism)  เป็นวัยท่ีมี
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แนวโน้มการท าลายข้าวของ ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อผู้ ใช้อ่ืน เพราะเด็กวัยรุ่นมักยึดพืน้ท่ีเป็นของ
ตนเองเป็นบริเวณกว้าง ท าให้ผู้ใช้คนอ่ืนเข้าไปใช้สวนไม่ได้ (Marcus and Francis, 1990) 

วัยท างาน ชีวิตมีก าหนดเวลา มีระเบียบในชีวิตมากขึน้ เป็นช่วงของการเร่ิมสร้างฐานะ 
สรค้างครอบครัว ต้องการการยอมรับจากสงัคม 

วัยผู้ใหญ่ วัยชรา ต้องการความสันโดนมากขึน้ แต่ต้องการความปลอดภัยสูง
เช่นเดียวกบัเด็กเลก็ มีเวลาวา่งมาก ต้องการความรักและความเอาใจใส ่ผู้สงูอายุสว่นใหญ่อาศยั
อยู่บ้านคนเดียว จึงมีเวลาท่ีบางส่วนต้องใช้เวลาในสวนใกล้บ้าน ซึ่งไปคนเดียว นั่งคนเดียวใน
สวนสาธารณะ และกลบัคนเดียว แต่การไปสวนสาธารณะของคนกลุม่นีก็้มีจุดหมายเพื่อท่ีจะไป
พบปะพดูคยุกบัเพื่อนใหม่ๆ ซึง่ Marcus ได้อ้างการศกึษาของ (Byerts, 1970) จากการศึกษากลุม่
ผู้ ใช้สวนสงูอายุใน McArthur Park, Los Angeles ว่า 2 ใน 3 ของผู้ ใช้กลุม่นีม้าใช้ทุกวนัและเดิน
เท้ามาสวนสาธารณะ มกัมาคนเดียว มากกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ใช้กลุม่นีใ้ช้เวลาในสวนโดยการดูคนท่ี
ท ากิจกรรมอยูใ่นสวสาธารณะและพดูคยุกนั 

2.เพศ 
 ความแตกต่างเร่ืองเพศจะพบว่าเพศหญิงใช้สวนสาธารณะน้อยกว่าเพศชายและ
กิจกรรมท่ีท าจะเน้นการพบปะพูดคุยมากกว่าเลน่กีฬา สว่นลกัษณะการมาใช้สวนสาธารณะคน
เดียวสว่นมากเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
 3.กระแสความนิยม 
 ลักษณะการด า เนินชีวิตของมนุษย์ซึ่ งมีการเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย เป็น
ปรากฎการณ์ของแต่ละยุค กระแสความนิยมนัน้เป้นสิ่งปกติของมนุษย์ การสร้างสวนสาธารณะ
นัน้ก็ต้องดกูระแสความนิยม แม้กระทัง่ตวัสวนสาธารณะก็สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สร้างกระแส
ความนิยมได้ด้วย 

4.ผู้ร่วมใช้สวนสาธารณะ 
 การใช้พืน้ท่ีในสวนสาธารณะมีการแบ่งกลุม่ผู้ ใช้ตามหลกัธรรมชาติทางจิตรวิทยาของ
มนษุย์ ซึง่แตล่ะกลุม่พอใจที่จะมีพืน้ท่ีเฉพาะของตนเอง ผู้ ร่วมใช้สว่นใหญ่เป็นคนหลายประเภทท่ี
เข้ามาใช้ร่วมกนั ซึง่จะมีกลุม่ท่ีสามารถใช้พืน้ท่ีร่วมกันได้ และกลุม่ท่ีไม่สามารถใช้พืน้ท่ีร่วมกันได้ 
เช่น กลุม่ผู้สงูอายจุะหลกีเลีย่งท่ีจะเข้าไปใช้พืน้ท่ีร่วมกบักลุม่วยัรุ่นและภายในสวนสาธารณะก็ยงัมี
กลุม่อ่ืนเข้ามาร่วมใช้พืน้ท่ีด้วย ได้แก่ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมโต้แย้งต่อสงัคม (Antisocial Activities) 
เป็นกลุม่คนท่ีผู้ใช้สว่นใหญ่หลกีเลีย่งท่ีจะใช้พืน้ท่ีร่วมด้วย ได้แก่ คนจรจัด คนติดยา และพวกชอบ
ท าลายข้าวของ กลุม่คนเหลา่นีม้กัเป็นปัญหาของพืน้ท่ีสาธารณะในบริเวณท่ีมีผู้อยู่อาศยัหนาแน่น 
มีพฤติกรรมกร้าวร้าวชอบท าลายของสาธารณะ (นิธิวดี ทองป้อง, 2546: 9-11) 
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2.1.3. หลักการและทฤษฎีทางพฤติกรรมของกลุ่มคนในที่สาธารณะ 

2.1.3.1. ทฤษฎีพืน้ฐานทางพฤติกรรม 
สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีท่ีคนหลายกลุ่มมาใช้ร่วมกัน ลกัษณะของผู้ ใช้สวนเป็น

ปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญัตอ่พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2526: 194) กลา่วถึง 
พฤติกรรมในสภาพแวดล้อม มีประเด็นท่ีส าคญัตอ่พฤติกรรมท่ีแสดงออก 3 ประการ คือ 

1.การมีอาณาเขตครอบครอง (Territoriality) 
พื น้ ท่ี ท่ีถูกครอบครองโดยบุคคลหรือกลุ่มคน  ท่ีใ ช้บ ริ เวณใดบริ เวณหนึ่งใน

สวนสาธารณะเป็นประจ า จนท าให้ผู้ อ่ืนท่ีมาใช้รู้สึกเหมือนพืน้ท่ีนัน้เป็นของคนกลุ่มนัน้ ในการ
ออกแบบสวนสาธารณะ ผู้ออกแบบควรท่ีจะคาดการณ์ถึงการครอบครองพืน้ท่ีแบบชั่วคราวเฉพาะ
เวลาท่ีคนกลุม่นัน้ จบัจองพืน้ท่ีเพื่อการท ากิจกรรมบางอยา่ง ซึง่ควรบอกขอบเขตท่ีชัดเจนท่ีผู้ ใช้จะ
รับรู้ได้ถึงขอบเขตของแตล่ะกลุม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งานพืน้ท่ีสวนสาธารณะของแต่ละ
กลุม่ โดยการใช้ทางเดิน กลุม่ของต้นไม้ การเปลี่ยนระดบัพืน้ การเปลี่ยนวสัดุลวดลายระดบัพืน้ท่ี 
เพื่อให้ได้รับความสบายใจในการใช้พืน้ท่ีร่วมกนั 

2.พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล (Personal Space Behavior) 
พืน้ท่ีเฉพาะตัว (Personal Space) เป็นเสมือนอาณาเขตของแต่ละบุคคลโดยไม่

สามารถมองเห็นด้วยตา รับรู้ได้จากความรู้สกึเม่ือมีบุคคลอ่ืนเข้ามารุกล า้  เช่น ในกรณีของคนนัง่
อยูท่ี่ม้ายาวเม่ือมีคนอ่ืนเข้ามานัง่ม้านัง่เดียวกนั โดยมีระยะหา่งพอเหมาะ ผู้นัง่เดิมจะยงัไม่รู้สกึ แต่
ถ้าเข้าใกล้จนเกินไปจะเกิดปฎิกิริยาตอบสนองต่างๆ เกิดขึน้ นัน่คือเกิดความรู้สึกว่าถูกรุกล า้เข้า
ใกล้พืน้ท่ีเฉพาะตวัซึง่มีขนาดไม่แนน่อนขึน้อยูก่บั 
 -  ความคุ้นเคย ไม่คุ้นเคย ถ้ามีความคุ้นเคยกนัพืน้ท่ีเฉพาะตวัจะมีขนาดเล็ก ต่างคนจะ
รู้สกึสบาย แตถ้่าไม่คุ้นเคยกนัพืน้ท่ีเฉพาะตวัจะมีขนาดใหญ่กวา่ 

- บุคคลกิภาพ ถ้าบุคคลกิภาพของอีกฝ่ายดไูม่นา่ไว้ใจหรือดมีูอ านาจมากกวา่ จะท าให้
เกิดปฎิกิริยาตอบสนอง โดยท่ีขอบเขตพืน้ท่ีเฉพาะตวัจะมีขนาดใหญ่ขึน้ 

- สถานการณ์ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ท่ีทัง้ 2 ฝ่ายมีจุดสนใจร่วมกัน หรือต่างสนใจในสิ่ง
อ่ืน จะท าให้ขอบเขตพืน้ท่ีเฉพาะตวัลดลงชัว่คราว 
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3. ภาวะความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
ในสวนสาธารณะเป็นท่ีรวมของคนหลายกลุม่ โดยท่ีผู้ ใช้ในแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนก็

ต้องการความเป็นสว่นตวัแตกตา่งกนัไป ระดบัความเป็นสว่นตวัสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ระดบั 
ดงันี ้

- ภาวะนิรนาม ความรู้สกึเป็นสว่นตวัในกลุม่คนมากๆ โดยไม่รู้สกึว่ามีใครสงัเกตเห็น
หรือสนใจในตวัเขา ท าให้มีความอิสระและรู้สกึถึงความเป็นตวัเองเต็มท่ี 

- ภาวะส ารวม ความรู้สกึเป็นสว่นตวัในกลุม่คนมากๆ แต่ไม่ให้ความส าคญัหรือสนใจ
กบัคนรอบข้าง เช่น การนัง่หนัหลงัให้กลุม่คน อ่านหนงัสอื เป็นต้น 

- ภาวะอยู่ในกลุม่ ความรู้สึกเป็นส่วนตวัในกลุม่คนท่ีใกล้ชิด โดยรู้สกึว่าคนกลุม่อ่ืน
ไม่ได้สงัเกตหรือสนใจ เหมือนกบัวา่กลุม่ของเขาอยูต่ามล าพงั 

- ภาวะสนัโดษ การอยูล่ าพงัอยา่งแท้จริง เช่น การตกปลา การนัง่สมาธิ เป็นต้น 
ความเป็นสว่นตวัจะเกิดขึน้เม่ือไม่มีปฎิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ หรือไม่แสดงวา่ตวัอยูต่รงนัน้

ไม่มีการทกัทาย ซึง่การใช้พืน้ท่ีสาธารณะต้องการใช้เพื่อให้เกิดความสบาย รู้สกึผอ่นคลายและรู้สกึ
เป็นตวัของตวัเอง 

 
2.1.3.2. ข้อสังเกตเก่ียวกับพฤติกรรมในสวนสาธารณะ 

1.สภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศ 
(Rutledge and Molnar, 1985: 102) ได้ให้ข้อสงัเกตว่า ผู้ ใช้สวนมีความต้องการใน

เร่ืองบรรยากาศภายในสวนซึ่งจะต้องเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ เช่น เลน่กีฬา ต้องการความ
โปร่งโลง่ ลมไม่แรงเกินไป แดดจ้า ไม่มีฝุ่ นควัน กลิ่นเหม็น และภาพท่ีไม่น่าดู เช่น กองขยะ สิ่ง
สกปรก ซึ่งสอดคล้องกับ( Marcus and Francis, 1990)ได้ให้เหตุผลในการใช้สวนสาธารณะ คือ 
ความต้องการสมัผัสธรรมชาติ โดยให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการนี ้คือ มีการจัดพืน้ท่ี
ส าหรับปลกูต้นไม้และให้เกิดความหลากหลายในการเดินผ่านจุดต่างๆ มีการจัดพืน้ท่ีส าหรับการ
ขยายตัวทางกิจกรรมและพืน้ท่ีปิกนิก ค านึงถึงต าแหน่งท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆในสวนกับสภาพภูมิ
ประเทศและต าแหนง่ของเก้าอีค้วรมีการจดัวางให้คนได้เปิดมมุมองสูธ่รรมชาติ 

2.สภาพแวดล้อมทางสังคม 
(Rutledge, 1981: 102) กลา่วถึงการใช้สวนสาธารณะในหนงัสือ A Visual Approach 

to Park Design โดยแบง่พฤติกรรมในสวนดงันี ้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

- To see and to be seen คนมาใช้สวนเพื่อดคูนอ่ืนท ากิจกรรมและต้องการให้ผู้ อ่ืนได้
ดพูฤติกรรมของคนท่ีท ากิจกรรม 

- Show time may be any time คนมาใช้สวนเพื่อแสดงออก สวนเปรียบเสมือนเวทีให้
แสดงความสามารถ เช่น เลน่ดนตรี 

นอกจากนี(้ Marcus and Francis, 1990) ได้ให้ข้อสงัเกตไว้ว่า ผู้ ใช้สวนยงัมีเหตุผล
นอกเหนือจากความต้องการสัมผัสธรรมชาติ ยังต้องการความมีปฎิสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ  

- ความต้องการมีสว่นร่วมโดยตรง (Overt Socializing) แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
- การเข้ามาใช้สวนกับบุคคลต่างๆ เข้ามาท ากิจกรรมต่างๆกับเพื่อน 
ครอบครัว หรือกบัคนท่ีคุ้นเคยกนัอยูแ่ล้ว 
- การเข้ามาเพื่อพบปะสงัสรรค์ สื่อสารกับบุคคลอ่ืน เช่น ผู้ ท่ีมาเล่น
กีฬาในสวนอาจคาดหวงัวา่จะพบกลุม่ผู้ เลน่ใหม่ๆในสวน เป็นต้น 

- ความต้องการมีสว่นร่วมทางอ้อม (Covert Socializing)  
เป็นการใช้พืน้ท่ีในลกัษณะเข้ามาเพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปต่างๆ โดย

ไม่ต้องการการมีสว่นร่วมในกิจกรรมใดๆ ซึ่งพบได้ในช่วงวยัเกษียณเป็นสว่นใหญ่ และสิ่งท่ีส าคญั
ของพฤติกรรมนีคื้อ การจดัวางท่ีนัง่ในสวน 

3.สภาพแวดล้อมที่เก่ียวความรู้สึกปลอดภยัของผู้ใช้สวนสาธารณะ 
เม่ือผู้ใช้เกิดความรู้สกึปลอดภยัในการใช้พืน้ท่ีท าให้เกิดความสบายใจในการใช้มากขึน้ 

แบง่เป็นความปลอดภยัด้านลา่งกาย และความปลอดภยัจากอาชญากรรม การจัดสถานท่ีให้เกิด
ความปลอดภยัทางด้านร่างกาย ได้แก่ มีการดูแลรักษา การใช้วัสดุท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้
สอย เป็นต้น สว่นความปลอดภยัจากอาชญากรรมคือการออกแบบให้ไม่มีจุดลบัสายตา หากเป็น
พืน้ท่ีท่ีลกึเข้าไปควรจดัให้มีกิจกรรมเพื่อให้คนเข้าไปในบริเวณนัน้ มีการออกแบบความสว่างไม่ให้
แสงจ้าเกินไปและน้อยเกินไป การออกแบบให้พืน้ท่ีต่างๆในสวนสาธารณะสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีลกัษณะเปิดโลง่ (นิลบุล คลอ่งเวสสะ, 2544) 

4.สภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกด้านความสวยงาม 
ความสวยงามของสวนสาธารณะเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญมาก เพราะท าให้ผู้ ให้เกิด

ความรู้สึกสบายใจ และก่อให้เกิดความระมัดระวังในการใช้สถานท่ี ความสวยงามของ
สวนสาธารณะจะต้องประกอบด้วย การจัดองค์ประกอบจะต้องมีความเป็นอันนึงอันเดียวกัน 
สภาพโดยรวมของสวนมีความสะอาด เรียบร้อบ มีการดแูลรักษาท่ีดี (Rutledge, 1981) 
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2.1.4. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พืน้ที่สวนสาธารณะ 

 การวางแผนและจดัการพืน้ท่ีเพื่อนนัทนาการควรมีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้
ท่ีจะเกิดขึน้จริงโดยมาจากการวิเคราะห์ลกัษณะกลุ่มผู้ ใช้จึงต้องให้ความส าคัญในเร่ืองต่างๆท่ี
เก่ียวข้องคือ การใช้สอย สนุทรียภาพ  รวมถึงการลงทุนด้วย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สวน ควรเป็น
ปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองในเร่ืองตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม ซึ่ง (Rutledge, 1986:15-33) ได้ศึกษา
ไว้ดงันี ้
 

2.1.4.1. การเดินทางและการเข้าถึงสวนสาธารณะ 
พืน้ท่ีการให้บริการของสวนสาธารณะแตล่ะแหง่มีขอบเขตท่ีต่างกัน ดงันัน้ขอบเขตของ

พืน้ ท่ีการให้บริการของสวนมาจากระยะการเดินและความสะดวกในการเดินทางมาใช้
สวนสาธารณะ มาตราฐานของสหรัฐอเมริกาพบว่า สวนสาธารณะท่ีมีขอบเขตการให้บริการ
ประมาณ 400-800 เมตร จะอยูใ่นระยะเวลาในการเดิน 5-10 นาทีและผู้ ใช้ยินดีท่ีจะเดินทางมาใช้
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาท ี

การเข้าถึงสวนสาธารณะได้ยากสง่ผลถึงการไม่เข้ามาใช้สวนสาธารณะของผู้มาใช้เป็น
อย่างมาก ถึงแม้ว่าสวนสาธารณะแห่งนัน้จะอยู่ใกล้ เช่น การท่ีต้องข้ามถนนท่ีมีรถวิ่งพลกุพลา่น 
เกิดเป็นอปสุรรคในการเข้าถึงสวน รวมทัง้วยัของผู้ ใช้ก็มีผลต่อระยะการเดิน รวมทัง้ความสะดวก
และบรรยากาศของเส้นทางก็มีส่วนช่วยให้ผู้ ใช้เดินทางมาใช้สวน ลกัษณะของเส้นทางควรให้
ความรู้สกึปลอดภยัของผู้ ใช้ และระบบโครงข่ายของเส้นทางควรมีความต่อเน่ืองซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาเร่ือง “พฤติกรรมนนัทนาการกับสภาพการใช้พืน้ท่ีสาธารณะในชุมชนอยู่อาศยัของการ
เคหะแห่งชาติ” (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู และ นิลุบล คล่องเวสสะ, 2542: 38) พบว่า การเข้าถึง
สวนสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของคุณลกัษณะของสวนสาธารณะซึ่งมีผลต่อการใช้พืน้ท่ีสวน หาก
สวนสาธารณะนัน้เข้าถึงได้ยาก มีลกัษระอยู่ลกึเข้าไปในพืน้ท่ี ไม่ติดกับทางสญัจร จะมีผู้ ใช้พืน้ท่ี
น้อย ทัง้นีก้ารเข้าถึงสวนสาธารณะยงัมีสว่นสมัพนัธ์กบัความรู้สกึปลอดภยัในการใช้พืน้ท่ีอีกด้วย 

 
2.1.4.2. กิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสวนสาธารณะ 

เป้าหมายหลกัของสวนสาธารณะคือ เป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและรับอากาศบริสทุธ์ิ
ของผู้ ใช้ ความต้องการพักผ่อนของคนมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความชอบเฉพาะตัว 
รูปแบบของสวนสาธารณะจึงควรมีลักษณะท่ีมาจากความต้องการของผู้ ใช้ และมีความ
หลากหลายของกิจกรรมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป 
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กิจกรรมทีมีในสวนจึงมีสว่นช่วยให้บรรยากาศของสวนมีชีวิตชีวาส าหรับผู้ ใช้และมีสว่นช่วยในการ
ดงึดดูผู้ใช้ในสวนสาธารณะ 

 
2.1.4.3. ความทรุดโทรมของพืน้ที่ 

สวนสาธารณะหลายแห่งมีความทรุดโทรมเน่ืองจากขาดการดูแลในระยะยาว เคร่ือง
เลน่ภายในสนามเด็กเลน่ ท่ีขาดการดแูลท าให้เกิดอันตรายต่อเด็กท่ีมาใช้ได้ ความทรุดโทรมสง่ผล
ตอ่จ านวนของผู้ใช้ท าให้ลดน้อยลง เม่ือไม่มีผู้ ใช้สวนจึงมักเป็นท่ีอาศยัของคนจรจัดและกลายเป็น
แหลง่มั่วสมุของอาชญากรรม ปัญหาไม่ได้มีเพียงความไม่สวยงามของสถานท่ีแต่มีผลต่อความ
ปลอดภยัของผู้ใช้ด้วย 

 
2.1.4.4. ความปลอดภยั 

สวนสาธารณะท่ีคนสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระจะท าให้ผู้ ใช้เกิดความรู้สึกไม่
ปลอดภยัเน่ืองจากในอดีตสวนสาธารณะเป็นสถานท่ีท่ีเกิดอันตรายขึน้เสมอ ดงันัน้การออกแบบ
สวนในปัจจุบนัจึงมีความค านงึถึงความปลอดภยัเพื่อให้ผู้ใช้เกิดภาพพจน์ท่ีดีตอ่สวนโดยการลดจุด
ท่ีลบัตาภายในสวนสาธารณะ, การเดินตรวจตราดูแลบริเวณสวนของเจ้าหน้าท่ี , ควบคุมให้มี
ทางเข้า-ออกท่ีจ ากดั, การให้แสงสวา่งที่เพียงพอกบัผู้ใช้ภายในสวน 

 
2.1.4.5. ความน่าสนใจ ความดึงดูดใจ 

การสร้างความนา่สนใจและความดึงดูดใจของสวนสาธารณะ ไม่ได้เกิดจากการเน้นท่ี
สว่นประกอบและรูปแบบของสวนเทา่นัน้ แตอ่ยูท่ี่กิจกรรมที่นา่สนใจรวมทัง้การประชาสมัพนัธ์และ
การจูงใจด้วย การสร้างพืน้ฐานและลกัษณะนิสยัใหม่ๆให้เกิดขึน้กับผู้ ใช้ เช่น สนบัสนุนให้เยาวชน
เลน่กีฬาในเวลาวา่ง สง่เสริมให้มีกิจกรรมออกก าลงักายส าหรับวยัท างานเพิ่มขึน้ภายในสวน ได้แก่ 
การเต้นแอโรบิค ออกก าลงักายในสวนสขุภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยคนเข้ามาใช้สวนในเวลาว่างมากห
ขึน้ช้วยให้คา่นิยมของคนท่ีมีตอ่สวนสาธารณะเปลีย่นไป รูปแบบของสวนก็มีผลต่อจ านวนของผู้ ใช้
ด้วย สวนท่ีมีความสวยงามน่าใช้ท าให้คนเกิดความรู้สกึอยากกลบัมาใช้อีก มักมาจากลกัษณะ
พืน้ท่ีสวนท่ีมีความสวา่ง ความสดช่ืน ความเคลือ่นไหว และอ่ืนๆ รวมกนัอยา่งได้สดัสว่น 
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2.1.4.6. ขนาดและรูปร่างของสวนสาธารณะ 
สวนท่ีมีสดัสว่นแคบยาวหรือโลง่กว้างเกินไปจะมีผลต่อการใช้พืน้ท่ีของสวนสาธารณะ 

โดยสดัสว่นท่ีแคบอาจสร้างความรู้สกึอึดอดัตอ่การใช้ ก่อให้เกิดความรู้สกึไม่สามารถหาต าแหน่งท่ี
ปลอดภยัได้ ขณะท่ีพืน้ท่ีโลง่กว้างมากก็จะมีลกัษณะไม่เหมาะสมกบักิจกรรมทัว่ไป ซึ่งสดัสว่นและ
ต าแหน่งของการเข้าถึงความสมัพนัธ์กับความสบายของผู้ ใช้ซึ่งเก่ียวข้องกับความรู้สกึปลอดภัย
ของผู้ใช้ด้วย (Marcus and Francis, 1990) 

 
2.1.4.7. บรรยากาศของกิจกรรมและการจัดวางต าแหน่ง (Setting) 

สภาพท่ีเกิดของกิจกรรม และองค์ประกอบธรรมชาติ เป็นสิง่ส าคญัท่ีมีผลตอ่ความ

ต้องการของผู้ใช้สวนและลกัษณะกิจกรรม ซึง่ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะควรมีลกัษณะดงันี ้(Marcus 

and Francis, 1990) 

1. มีสภาพงดงามท่ีตอบสนองตอ่ความรู้สกึในการสมัผสัธรรมชาติได้ดี 

2. มีการเตรียมการพืน้ท่ีไว้เผ่ือการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศซึง่อาจสง่ผล

กระทบตอ่การใช้พืน้ท่ี โดยมีการเตรียมการพืน้ท่ีให้มีความเหมาะสมกบัสภาพของพืน้ท่ีภายในสวน

ด้วย เช่น มีการเตรียมพืน้ท่ีไว้รับกบัเร่ืองของแสงแดด ทิศทางลม การให้ร่มเงา โดยเฉพาะใน

บริเวณพืน้ท่ีท่ีต้องการความสงบในสวน หรือพืน้ท่ีของกิจกรรมบางชนิด 

3. ควรจดัต าแหนง่ท่ีนัง่ หรือบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรม ให้หนัเข้เหาสว่นท่ีเป็นพืชพรรณ

ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ใช้รู้สกึเป็นสว่นตวัและได้สมัผสักบัธรรมชาติ 

4. ควรให้ความส าคญักบัรายละเอียดปลกียอ่ยท่ีสง่เสริมตอ่บรรยากาศธรรมชาติรอบๆ

บริเวณพืน้ท่ีกิจกรรมนัน้ๆ เช่น ลกัษณะพืน้ผิว การเกิดกลิน่ตา่งๆ เป็นต้น การเตียมพืน้ท่ีในสวนให้

มีลกัษณะท่ีเหมาะสม เช่น ทางเดินสวนท่ีมีความกว้างเพียงพอและสอดคล้องกบักิจกรรมที่จะมี

โอกาสเกิดขึน้ มีการจดัลกัษณะของพืน้ท่ีให้สนบัสนนุตอ่การเกิดกิจกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะกิจกรรม

ด้านสงัคม เช่น ลกัษณะการจดัวางท่ีนัง่ รวมถึงให้พืน้ท่ีสามารถเห็นและสงัเกตการณ์ผู้คนทัว่ไปใน

พืน้ท่ีนัน้ได้เป็นอยา่งดี และมีการยอมให้พืน้ท่ีบางสว่นสามารถถกูใช้จากกลุม่ผู้ใช้สวนประจ าใน

บางโอกาสได้ 
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2.1.5. ลักษณะและหน้าที่ของสวนสาธารณะที่ดี 

จากลักษณะการวางแผนจัดการพืน้ท่ีเพื่อนันทนาการในชุมชนหนึ่งๆนัน้ควรต้อง
สอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้จริงท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่จะได้จากการวิเคราะห์ลกัษณะของกลุม่ผู้ ใช้  โดย
ต้องให้ความส าคญัในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวข้องอย่างในเร่ืองของ การใช้สอย สนุทรียภาพ และการ
ลงทุนด้วย ซึ่งทัง้นีห้ากต้องพิจราณาพืน้ท่ีสาธารณะดังกล่าวอย่างกรณีของสวนสาธารณะ จะ
พบวา่ลกัษณะและหน้าที่ท่ีดีของสวนควรจะต้องสามารถตอบสนองในเร่ืองตา่งๆได้อย่างเหมาะสม 
ดงันี ้(Rutledge, 1986:15-33)  
 1. ความสมัพนัธ์ของแตล่ะพืน้ท่ีควรจะมีความสมัพนัธ์กนัอย่างเหมาะสมซึ่งกันและกัน 
เช่น พืน้ท่ีพกัผ่อนกับพืน้ท่ีออกก าลงักาย ซึ่งตรงกับข้อพิจารณาด้านการใช้พืน้ท่ีเพื่อกิจกรรมใน
สวนสาธารณะ พบว่าการวางแผนแบ่งสว่นการใช้ท่ีดิน (Zoning) และการสญัจร (Circulation) 
โดยการแบ่งสว่นการใช้ท่ีดินท่ีดีจะท าให้มีการกระจายกิจกรรมได้เหมาะสม ป้องกันการขดัแย้ง
ระหวา่งกิจกรรม สามารถใช้ศกัยภาพของท่ีดินได้เต็มท่ีและช่วยให้ผู้ใช้เข้าสูแ่ตล่ะสว่นของโครงการ
ได้ดี ขณะท่ีการวางระบบสญัจรท่ีดีช่วยให้ผู้ ใช้เข้าสูกิ่จกรรมได้โดยสะดวก และไม่รู้สกึสบัสนหลง
ทิศทางในขณะอยูใ่นพืน้ท่ี (นิลบุล คลอ่งเวสสะ, 2543: 87) 

2. ต้องมีปริมาณหรือความพอเพียงของสว่นใช้สอย หรืออุปกรณ์ท่ีพอเพียง เช่นควรมี
การจดัเตรียมพืน้ท่ีสนามกีฬา มีการจัดเตรียมเคร่ืองเลน่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสวนให้เกิด
ความพอเพียง โดยการพิจารณา ขนาด สดัสว่น และพอเพียงนัน้ ต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ปริมาณคน และลักษณะของกิจกรรม (นิลุบล คล่องเวสสะ , 2543: 87) การใช้งานใน
สวนสาธารณะมีองค์ประกอบส าคญัคือ คน จ านวน ความต้องการของแตล่ะกิจกรรม และลกัษณะ
ขนาดอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในกิจกรรม ซึง่จะพบวา่กบักิจกรรมบางอย่างมีขนาดมาตราฐานเป็นเกณฑ์
ให้ปฏิบติั เช่น ขนาดท่ีจอดรถ ขณะท่ีกิจกรรมบางอย่างมีมาตราฐานท่ีไม่ใช่กฎเกณฑ์ เช่นขนาด
เคร่ืองเล่นเด็ก และกิจกรรมบางอย่างไม่มีขนาดตายตัวแต่จะมีขนาดแนะน าท่ีเป็นผลจากการ
สงัเกตและบนัทกึไว้เป็นสถิติ ซึง่เม่ือมีการน าไปใช้ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นัน้ๆ 
เช่น ระยะทางที่ผู้ใช้รู้สกึวา่ไกล ในการออกแบบพืน้ท่ีควรมีการใสใ่จและรอบคอบต่อการน าข้อมูล
ไปใช้ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลงั ทัง้นีมี้สิ่งหนึ่งท่ีมักคาดไม่ถึงใน
โครงการสาธารณะคือขนาดกลุม่ของผู้ใช้ ซึง่จะท าให้บรรยากาศของพืน้ท่ีผิดไปจากท่ีคาดการณ์ไว้ 
ดงันัน้ต้องไม่ลมืพิจารณาวา่กลุม่คนถือเป็นองค์ประกอบของงานภมิูสถาปัตยกรรมด้วย 
 3. การออกแบบต้องสามารถรองรับคนได้ทุกกลุ่ม ทัง้นีห้มายถึงทุกเพศ ทุกวัย หรือ
สถานภาพทัง้สว่นบุคคลและสงัคม 
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  4. ค านงึถึงลกัษณะความเป็นสว่นตวัของผู้ ท่ีเข้ามาพกัผ่อนแบบผ่อนคลาย เพราะโดย
หลกัการทัว่ไป ธรรมชาติของคนมกัต้องการพืน้ท่ีสว่นบุคคลเพื่อใช้ส าหรับพกัผอ่น 
 5. ควรมีความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีท่ีจะใช้กับสภาพพืน้ท่ีเดิม หรือสภาพพืน้ท่ีท่ีจะใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ซึง่หมายถึงการผสาน หรือสอดคล้อง และค านงึถึงสภาพพืน้ท่ีเดิม 
 6. ค านงึถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสวนสาธารณะกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ ควรที่จะให้
สวนสาธารณะเกิดความตัดขาดจากสภาพแวดล้อม หรือสภาพอาคารท่ีมีลกัษณะวุ่นวาย และ
สร้างความตอ่เน่ืองกบัอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีคณุคา่ เพื่อให้เกิดความรู้สกึท่ีดี 
 7. การออกแบบต้องก่อให้ผู้ ใช้เกิดความประทับใจ และความทรงจ าท่ีดีต่อสถานท่ี
ภายในสวน คือให้ผู้ใช้เกิดความรู้สกึท่ีดี หรือจดจ าลกัษณะหรือบรรยากาศท่ีเดน่ชดัภายในสวนได้ 
 8. ค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่การใช้สวน เช่น ลกัษณะสว่นบุคคล 
สงัคมของผู้ ใช้ ความสวยงาม บรรยากาศในสวน ทศันคติท่ีมีต่อสวนในด้านความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความหนาแน่นของผู้ ใช้สวนสาธารณะ ความรู้สกึปลอดภยัภายในสวนซึ่ง
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ ใช้ ความปลอดภยัจากอุบติัเหตุและปลอดภยัจากบุคคลผู้ ใช้พืน้ท่ี
ร่วม ค านึงถึงสภาพอากาศและมลภาวะในพืน้ท่ีของสวนสาธารณะควรให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย 
ได้แก่เร่ืองของแดด ลม และความร้อน สวนสาธารณะควรจัดพืน้ท่ีประกอบด้วยพืน้ท่ีมืด (Shade) 
และพืน้ท่ีสว่าง(Light) ให้เหมาะสม สวนสาธารณะท่ีรกครึม้มากเกินไปก่อให้เกิดความอึดดดัต่อ
ผู้ ใช้ในช่วงเวลาเย็นถึงค ่าซึ่งขณะช่วงเวลาดงักลา่วผู้ ใช้จะพอใจพืน้ท่ีโลง่มากกว่า ทัง้นีต้้องมีการ
พิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้เกิดลกัษณะท่ีเหมาะสม (นิลบุล คลอ่งเวสสะ, 2543: 89) 
 9. พิจารณาการวางผงัออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยกบัพฤติกรรม โดยต้องมีการจดัพืน้ท่ีให้เกิด
ความเหมาะสมของแต่ละพืน้ท่ีใช้งาน (Used Areas) โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม
ของผู้ ใช้กับการจัดรูปแบบของกิจกรรมภายในสวน ซึ่งคือการจัดการกับสภาพท่ีเกิดของกิจกรรม 
(นิลบุล คลอ่งเวสสะ, 2543: 88) ทัง้นีง้านภูมิสถาปัตยกรรมเป็นงานสาธารณะ จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนจดัสภาพท่ีเหมาะให้กับกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ ต้องคาดการณ์ว่ากิจกรรมใดต้องการสภาพ
พืน้ท่ีอย่างไร เช่น สภาพท่ีนัง่พกัผ่อนควรมีร่มเงา ไม่อยู่ในสถานท่ีท่ีเป็นเป้าสายตา โดยหากเป็น
สวนสาธารณะท่ีมีการใช้แบบหนาแนน่ปานกลางคอ่นข้างสงูจ าเป็นต้องมีการสร้างสว่นพืน้ท่ีย่อยๆ 
การสร้างห้องน า้ในงานภมิูสถาปัตยกรรมสาธารณะมกัใช้การสร้างปริภมิูสว่นตา่งๆ ด้วยระนาบพืน้ 
เช่น การเปลีย่นระดบั การเปลีย่นวสัดพุืน้ ด้วยระนาบผนงั เช่น เนิน กระบะต้นไม้ อุปกรณ์ เช่น  
ท่ีนัง่ ชุดโต๊ะสนาม เป็นต้น ซึ่งการสงัเกตและสนใจในลกัษณะพฤติกรรมของผู้ ใช้จะเป็นสิ่งช่วยให้
เกิดความเหมาะสม 
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 10. การกระจายตวัของพืน้ท่ีใช้สอย การออกแบบสวนควรจะวางผังให้พืน้ท่ีใช้สอย
ประเภทสนามกีฬา หรือพืน้ท่ีออกก าลงักายแยกออกมาเป็นสดัส่วน จากพืน้ท่ีเพื่อการพักผ่อน 
เพื่อให้เหมาะสมตอ่พฤติกรรมของผู้ใช้พืน้ท่ี 
 

2.1.6. พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบพืน้ที่นันทนาการ 

โดยหลักการแล้วนักออกแบบควรจะให้ความสนใจพฤติกรรมมนุษย์ท่ีจะใช้ในการ

ออกแบบ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ (นิลบุล คลอ่งเวสสะ, 2549) 

 1.พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) 

พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการเดิน การนัง่  การเลน่กีฬา หรือ

ด้านขนาดของพืน้ท่ีท่ีต้องการใช้ ด้านวสัดท่ีุเหมาะสมท่ีจะรองรับกิจกรรมนัน้ ด้านอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

และต าแหนง่การวางอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบักิจกรรม และด้านความสมัพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืนๆเป็น

ต้น คือเป็นการจดัการพืน้ท่ีเพื่อสนบัสนนุให้เกิดความสะดวกในการใช้สอยให้ดีท่ีสดุเทา่ที่จะท าได้ 

ผู้ออกแบบมักจะมีเคร่ืองมือช่วย เช่น คู่มือและมาตราฐานต่างๆ ซึ่งเป็นงานค้นคว้า

เก่ียงกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนวปฏิบัติต่างๆ 

การศกึษาและสงัเกตเพื่อท าแผนภมิูความสมัพนัธ์กิจกรรม เป็นต้น 

2.พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) 

ได้แก่ การตอบสนองของมนษุย์ตอ่สิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้ อาจเป็นบรรยากาศรอบตวั 

ผู้คนรวบตวั เหตกุารณ์รอบตวั สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience) 

การรับรู้ผ่านประสาทสมัผสัของร่างกายและผ่านการรับรู้ไปยังสมองเพื่อตีความและ

ประเมินค่า กระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้โดยอัตโนมัติเรียกว่า สญัชาน เช่น การรับรู้

ความรู้สึก รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น การประเมินค่า เช่น ความช่ืนชม ความชอบ 

ความสวย ความนา่เกลยีด เป็นต้น ฯลฯ เป็นสญัชาตญาณท่ีจะมีความรู้สกึและมีความคิดต่อสิ่งท่ี

เห็นเสมอ ไม่วา่จะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ตาม 

ขัน้ตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior) 

 การแสดงออกเพื่อตอบสนองตอ่สิง่กระตุ้นท่ีอยูร่อบข้างขณะนัน้ เม่ือมนษุย์รับรู้และ

มีสญัชานตอ่สิง่ท่ีเขาเห็นและสมัผสัแล้วมกัจะมีการแสดงออกอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่สิง่นัน้ๆ ซึง่
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บุคคลอ่ืนอาจสงัเกตได้ชดัเจนหรือสงัเกตไม่ชดั การแสดงออกนีอ้าจเป็นได้ตัง้แตก่ริยาเลก็ๆน้อยๆ

ไปจนถึงกริยาท่ีแสดงออกในทางการสือ่สารโดยตรง เช่น การพดู การผลกั การจบัมือ หรือกริยา

ตอบสนองท่ีเป็นผลอ่ืนๆเช่น การตดัสนิใจเลอืก การท าลาย การช่วยเหลอื การร่วมมือ การแยกตวั 

ซึง่การออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะจะมุ่งเน้นสนในพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในสว่นการตอบสนองในด้าน

การตดัสนิใจในการท ากิจกรรมนัน้ การตดัสนิใจเพื่อเลอืกสถานท่ีท ากิจกรรมนัน้ การสร้างความ

ร่วมมือในชุมชนเพื่อลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณ 

 ส าหรับโครงการสวนสาธารณะและพืน้ท่ีนนัทนาการสาธารณะ หลกัการทางจิตวิทยา

และพฤติกรรมมีสว่นส าคญั ทัง้นีโ้ครงการสาธารณะตา่งๆ ได้จ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. โครงการท่ีผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึง่ เช่น 

โรงพยาบาล ทา่อากาศยาน โรงเรียน  

2. โครงการท่ีผู้ใช้เลอืกใช้ด้วยความพงึพอใจ เชน่ สวนสาธารณะ สวนสนกุ แหลง่

ทอ่งเท่ียว พิพิธภณัฑ์ ศนูย์การค้า เป็นต้น ในกรณีโครงการประเภทแรก หากเป็นการออกแบบโดย

ไม่ได้ค านงึถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ ผู้ใช้ก็จะไม่ได้รับความสะดวก ไม่พอใจ และไม่ประทบัใจใน

สถานท่ีนัน้ๆ แตผู่้ใช้เหลา่นัน้ก็ยงัคงใช้สถานท่ีนัน้ๆอยูดี่ด้วยเหตุผลอ่ืน สว่นโครงการประเภทท่ีสอง 

หากออกแบบโดยไม่ค านงึถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ให้ดีแล้ว ผู้ใช้ก็เลอืกท่ีจะไม่มาใช้พืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นผล

ให้เกิดการสญูเปลา่ เงียบเหงา ทิง้ร้าง ทรุดโทรม เกิดการครอบครองโดยบุคคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่

และอาจกลายเป็นแหลง่มัว่สุม่ในทางมิชอบได้ 

 

2.2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 พฤติกรรมนันทนาการกับสภาพการใช้พืน้ที่สาธารณะในชุมชนอยู่อาศัยของ
การเคหะแห่งชาติ, วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู และ นิลุบล คล่องเวสสะ , กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542 
 เป็นการวิจยัท่ีศกึษาถึงเอกลกัษณะการใช้พืน้ท่ีสาธารณะภายในชมุชนตา่งๆของการ
เคหะ ซึง่สามารถน ามาสรุปแนวทางในกานออกแบบและวางผงัดงันี ้
 1.การกระจายตวัของสวนมีการกระจายตวัไปทัว่โครงการ ระหวา่งที่พกัอาศยักบั
สวนสาธารณะตา่งๆ ไม่ควรเกิน 300 เมตร 
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 2.ความหลากหลายของขนาดพืน้ท่ีควรออกแบบให้มีขนาดใหญ่หนึง่แหง่บริเวณกลางๆ
พืน้ท่ีชุมชน มีขนาดพอเพียงท่ีสามารถเลน่กีฬาเป็นกลุม่ยอ่ยๆเช่น ฟุตบอล และไม่รบกวนผู้ใช้อ่ืนท่ี
จะท ากิจกรรม เดินเลน่ นัง่เลน่ พกัผอ่น และจดัให้มีสวนสาธารณะขนาดเลก็ท่ีเหมาะกบัการนัง่เลน่ 
พกัผอ่น ท่ีไม่ต้องการพืน้ท่ีมากนกั กระจายตวัอยูท่ัว่ไป 
 3.การเข้าถึงได้งา่ยพบวา่ไม่ควรที่จะอยูใ่นต าแหนง่ท่ีลกึเกินไป และไม่ต้องผา่น
อุปสรรคตา่งๆเช่น ถนนหลกัท่ีมีการสญัจรมาก หรือมีทางเข้าที่วกวน เป็นต้น 
 4.ความรู้สกึปลอดภยั โดยให้สามารถเข้าออกพืน้ท่ีได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั ไม่อยู่
ในท่ีลบัตาคน มีการติดตัง้ไฟฟ้าและแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ 
 5.ชุมชนแตล่ะแหง่มีการประกอบกิจกรรมนนัทนาการที่แตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี จึง
ควรออกแบบให้สอดคล้องกบักิจกรรมในพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น สวนสาธารณะท่ีมีกิจกรรมนัง่เลน่ พกัผอ่น
มาก ก็ควรจดัให้มีม้านัง่เพิ่มขึน้เป็นต้น และควรออกแบบจากการศกึษาความต้องการที่แท้จริงของ
แตล่ะชุมชน 
 

สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์กับพฤติกรรมของผู้ใช้พืน้, มานิต หวังธรรมเกือ้, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทางภมิูทศัน์และสภาพท่ีเกิดของ
กิจกรรมโดยมีการศกึษาลกัษณะการกระจายตวัของการท ากิจกรรมเพื่อดปัูจจยัทางกายภาพท่ีมี
ผลตอ่พฤติกรรมการใช้ ผลการศกึษาพบวา่ลกัษณะการช้พืน้ท่ีของผู้ใช้สวนแตล่ะกลุม่วยัมี
ช่วงเวลาและชนิดกิจกรรมที่แตกตา่งกนั เช่น กิจกรรมนัง่เลน่ ชมวิว กิจกรรมนัง่คยุกบัเพื่อน  
กิจกรรมกีฬาแบบออกก าลงัน้อย เป็นต้น และกลุม่ผู้ใช้วนัธรรมดาจะเป็นคนละกลุม่กบักลุม่ผู้ใช้ใน
วนัหยดุ กรณีศกึษาสวนเบญจสริิ และสวนสนัติภาพ 

ผลการศกึษาในสาวนปัจจยัทางกายภาพท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้พบวา่สภาพที่เกิด
ของกิจกรรมและเงื่อนไขของพืน้ท่ีท่ีส าคญั ได้แก่ การเป็นสนามหญ้า เนินหญ้า ลานพืน้แข็ง พืน้ท่ี
ริมน า้ เส้นทางวิ่ง ใต้ต้นไม้ เป็นต้น และสามารถสรุปได้วา่ ความสมบรูณ์ของสวน ความร่มร่ืน 
สว่นประกอบสวนองค์ประกอบธรรมชาติรวมทัง้ลกัษณะการมาใช้กิจกรรมที่ผู้ใช้นิยมท า และความ
พอใจตอ่การใช้สวน เป็นข้อท่ีควรพิจารณาถึงลกัษณะร่วมท่ีผู้ใช้สวนสว่นใหญ่ต้องการ 
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พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของ
สวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น, นิธิวดี ทองป้อง, วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 

การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัทางกายภาพท่ีมีอิทิธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้-ไม่
ใช้ และการกระจายตวัการใช้งานในสวนสาธารณะ พบว่ามีปัจจัยท่ีส าคญัต่อการใช้ได้ก่ิความร่ม
ร่ืน ความสวยงาม ความสงบ ความปลอดภยัเป็นต้น ซึ่งจะพบว่าในสว่นของปัจจัยเร่ืองอ่ืนๆ คน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางภูมิทศัน์ซึ่งภูมิสถาปนิกไม่สามารถจัดองค์ประกอบ
นัน้ได้โดยตรง แต่สามารถจัดสภาพพืน้ท่ีให้สามารถดึงดูดคนเข้าไปใช้ให้เกิดสัมพันธ์ได้ ซึ่งใน
ทางตรงข้ามพบวา่มีปัจจยัทางกายภาพบางอยา่งท าให้คนไม่อยากใช้สวน 

จากการศกึษาพบวา่ปัจจยัทางกายภาพท่ีสง่ผลตอ่การใช้สวนดงันี ้พืน้ท่ีท่ีมีร่มเงา เป็น
พืน้ท่ีราบ ผู้ ร่วมใช้สวน พืน้ท่ีท่ีสามารถเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ชดัเจน และเป็นพืน้ท่ีกว้าง 

การศกึษาพบวา่ปัจจยัทางกายภาพท่ีสง่ผลตอ่การไม่ใช้สวนดงันี ้การเดินทางไม่
สะดวก ไม่มีกิจกรรมท่ีนา่สนใจ สวนไม่สวยนา่ใช้ ได้ยินขา่วไม่ดีเก่ียวกบั และความแออดัของสวน 

จากการศกึษาพบวา่ผู้ใช้สวนคาดหวงัให้สภาพแวดล้อมเกิดขึน้ในสวนสาธารณะ ดงันี ้
- ความร่มเย็น ร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ อากาศบริสทุธ์ิ 
- สวนมีความสวยงาม เป็นสดัสว่น สิง่แวดล้อมสวยงาม 
- มีสถานท่ีออกก าลงักาย และท ากิจกรรมตา่งๆ  
- ความสงบ การพกัผอ่นหยอ่นใจ ผอ่นคลายความเครียด 

 
Rebuilding Central Park a Management and Restoration Plan; Elizabeth 

Barlow Roger; Massachusetts; USA: 1987  
การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัผู้ใช้ ซึง่ผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์ผู้ใช้ก่อนการออกแบบ

และปรับปรุงพืน้ท่ีสวนสาธารณะ ซึ่งการวางแผนในการฟื้นฟู Central Park นัน้ได้มีการรวม
หลกัการหลายๆด้าน ทัง้ทางประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทางโบราณคดี มาใช้ในการ
วิจยั โดยเร่ิมจากการศกึษาเก่ียวกบัผู้ใช้สวนว่า ใครเป็นผู้มาใช้บ้าง มาใช้เม่ือไหร่ และท าไมจึ งมา
ใช้ เก่ียวกับการศึกษานีเ้พื่อเป็นการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับเปลี่ยนขนาดองค์ประกอบต่างๆ 
ภายในสวนได้ ข้อมลูเหลา่นีจ้ะช่วยให้สามารถน าไปปรับปรุงอุปกรณืและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในสวนได้ รวมทัง้ยังเป็นตวัประเมินให้เราทราบได้ด้วยว่า สวนมีความล้าสมัย
ส าหรับผู้ใช้ในปัจจุบนัไปแล้วหรือไม่ 
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จากการส ารวจท าให้พบว่า ผู้ ใช้สวนในปัจจุบันมีจุดประสงค์เหมือนๆกับผูใช้ใน
ศตวรรษท่ี18 ท่ีผ่านมา คือ ใช้สวนเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจแบบผ่อนคลาย 80%ของผู้ ใช้สวนนัน้ 
จากรายงานกล่าวว่า ฌป็นท่ีชัดเจนว่าผู้ ใช้ต่างมาพักผ่อนหย่อนใจและรู้สึกสนุกสนานกับการ
ปรากฎตวัของผู้ใช้อ่ืนๆเช่นกนั 

จากการวิจัยในทุกๆปีพบว่าหลกัการท่ี เฟรเดอริค ลอว์ โอล์มสเตด ได้เคยออกแบบ  
Central Park ไว้นัน้ต้องมีการเปลีย่นแปลงตามวิถีชีวิตท่ีเปลีย่นไปของคนในยคุตา่งๆ ดงันัน้จึงได้มี
การเพิ่มเติมพืน้ท่ีเพื่อสนองความต้องการของประชาชนดงันี ้มีการเลน่สเก็ตน า้แข็งและขี่ม้าในปี 
1858 มีการจดัคอนเสร์ิตในปี 1859 การพายเรือในปี 1861 สนามเทนนิสในปี1863 แต่จากการท่ีมี
เคร่ืองพกัผอ่นหยอ่นใจมากขึน้ ก็อาจท าให้ภมิูทศัน์ของสวนเปลีย่นแปลงไปด้วย ดงันัน้จึงควรมีการ
วางแผนดแูลในอนาคตด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ (นิธิวดี ทองป้อง, 2546: 20) 
 
2.3. สรุป 

พฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีในสวนสาธารณะ มีความสมัพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพต่างๆ
รวมถึงเก่ียวข้องกบัลกัษณะทัว่ไปของการมาใช้สวน ทัง้นีใ้นการศึกษาหาลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ี
เก่ียวโยงกนั สามารถน าไปสู้ ข้อสงัเกตถึงลกัษณะท่ีเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางภูมิทศัน์ของ
พืน้ท่ีสวนสาธารณะกบัผู้มาใช้สวนสาธารณะได้ ดงันี ้

- ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้สวนสาธารณะแตล่ะกลุม่วยั 
- ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะ 
- กิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสวนสาธารณะ 
- ความทรุดโทรมของพืน้ท่ี 
- ความปลอดภยั 
- ความนา่สนใจ ความดงึดดูใจ 
- ขนาดและรูปร่างของสวนสาธารณะ 
- ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีมีการใช้เบาบาง 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การด าเนินการวิจยัส าหรับศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะท่ีเป็นผลจาก
สภาพแวดล้อมทางภมิูทศัน์ กรณีศกึษาสวนรมณีนาถ โดยเป็นการศกึษาถึงลกัษณะ การออกแบบ
สวนตอ่ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้วา่มีความสอดคล้องกนัหรือไม่อยา่งไร โดยท าเป็นล าดบัการ
ศกึษาวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
3.1. ค ำถำมของกำรศึกษำ 

 3.1.1. ลกัษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะตอบสนองต่อพฤติกรรมและสามารถ
รองรับกิจกรรมตา่งๆได้เหมาะสมหรือไม่ 
 3.1.2. ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ท่ีพบวา่ไม่มีการใช้งานมีลกัษณะ
อยา่งไรและปัจจยัหรือสาเหตขุองการไม่ใช้พืน้ท่ีเหลา่นัน้คืออะไร 
 3.1.3. ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ท่ีพบวา่มีการใช้งานในพืน้ท่ี
นัน้ๆมีลกัษณะอยา่งไรและสาเหตขุองการมาใช้พืน้ท่ีเหลา่นัน้คืออะไร 
 
3.2. วิธีที่ใช้ในกำรศึกษำ  

 Post Occupancy Evaluation (POE) (Marcus and Francis, 1998: 345-356) เป็น
กระบวนการประเมินหลงัการใช้งานเพื่อให้ได้ข้อมลูการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึน้กับผู้ ใช้งานท่ีจะ
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพืน้ท่ีโครงการท่ีเปิดใช้งานไปแล้ว หรือน าผลตอบรับการ
ใช้งานจากโครงการท่ีท าการประเมินไว้มาเป็นแนวทางการออกแบบโครงการใหม่ในอนาคต  
กญุแจส าคญัของ POE มีดงันี ้
 1. การได้ข้อมลูจากผู้ใช้งานพืน้ท่ี หมายถึงผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีอยู่ภายในพืน้ท่ี 
ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ผู้ ใช้งาน บุคลากรผูออกแบบและบ ารุงรักษา รวมถึงผู้พิการท่ีเข้ามาใช้
งานในพืน้ท่ีทัง้หมด 
 2. POE มีความแตกต่างจากการส ารวจทั่วไปและการท าวิจัยการตลาด โดยจะใช้
ข้อมูลจากประสบการณ์การใช้งานพืน้ท่ีเป็นพืน้ฐานในการประเมินว่าการใช้งานท่ีเกิดขึน้จริงมี
ความแตกตา่งจากวตัถปุระสงค์ของพืน้ท่ีท่ีตัง้ใจไว้อยา่งไร 
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 3. ผลของการท า POE สามารถน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การปรับแต่ง
พืน้ท่ีแหง่ใหม่ การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ ในสว่นของการ
บริหารจดัการพืน้ท่ีจะพบวา่มีความส าคญัในการวางแผนการบ ารุงรักษา การแทนท่ีพืน้ท่ีเดิมด้วย
พืน้ท่ีลกัษณะใหม่ การวางนโยบายการซือ้ขายหรือใช้งาน การเตรียมการเพื่อการตกแต่ง หรือการ
เลอืกสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการซือ้หรือเช่า 
 จากกรณีศึกษาสวนเด็ก Kids Together Park ใน North Carolina ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Natural Learning Initiative (NLI) ร่วมกับ The Center for University 
Design (CUD), 2005) ซึง่เป็นสวนสาธารณะท่ีออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) ส าหรับ
การท ากิจกรรมครอบครัว ท่ีถูกออกแบบมาโดยผ่านขัน้ตอนการเก็บข้อมูลและการประชุมเชิง
ปฎิบัติการจากกลุ่มคนในชุมชนทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ และเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2000 ได้ท าการ
ประเมินหลงัการใช้งานในปี ค.ศ.2005 โดยมีวตัถปุระสงค์ของการประเมินเพื่อส ารวจการใช้งานท่ี
เกิดจากลกัษณะสภาพพืน้ท่ีกิจกรรม (setting) ว่ามีคว่มสอดคล้องกับการใช้งานท่ีหลากหลาย 
และกระตุ้นให้เกิดปฎิสมัพนัธะหวา่งกลุม่คนในแตล่ะวนัอย่างไร โดยมีเป้าหมายเพื่อน าข้อมูลท่ีได้
ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะแห่งอ่ืนๆ โยอาศยัข้อมูลจารกสภาพท่ีเกิดขึน้จริง
เป็นพืน้ฐาน (Evidence Based) การประเมินครัง้นีป้ระกอบด้วยเนิคการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย 
เช่น Behavior Mapping, Behavior Tracking, การบนัทึกวีดีทศัน์การใช้งานพืน้ท่ีของแต่ละ
ครอบครัวท่ีมีความต้องการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกัน และสมัภาษณ์กลุม่ผู้ ใช้งานพืน้ท่ี เพื่อใช้
ประเมินภาพรวมและสว่นปลกียอ่ยในพืน้ท่ีว่าสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกทกวยั
ในครอบครัวได้อย่างไร ผลสรุปท าให้ทราบว่า สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการท ากิจกรรม
ครอบครัวนัน้เป็นเสมือนสิง่ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมท่ีสร้างปฎิสมัพนัธ์ระหว่างคนในแต่ละวยั และยงัมี
สว่นส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมระหว่างครอบครัวด้วย สามารถสรุปได้ว่าแนวคิดกกรออกแบบเพื่อ
มวลชน เกิดจาการค านงึถึงวงจรชีวิตและสมรรคภาพทางร่างกายขงมนุษย์เม่ือเข้าสูว่ยัต่างๆ การ
ออกแบบตามรูปแบบ Universal Design ท่ีแท้จริงควรเป็นการสง่เสริมให้คนในทุกช่วงวยัและทุก
สภาวะสามารถท ากิจกรรมในพืน้ท่ีร่วมกนัได้ (พรภทัร์ ลอืบุญธวชัชยั, 2552: 16-17) 
 จากกรณีศกึษาข้างต้นพบว่า กระบวนการ POE ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินพืน้ท่ี
หลงัการใช้งานแล้ว และสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสูก่ารสร้างแนวคิดโดยอาศยัข้อมลูจากสภาพ
ท่ีเกิดขึน้จริงเป็นพืน้ฐานได้ด้วย 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

 ในการเก็บข้อมลูเพื่อท า POE มีวิธีการตา่งๆ เช่น การสงัเกตการณ์ (Observation), 
การสมัภาษณ์ (Interviewing), แบบสอบถาม, Objective environmental data collection และ 
Data analysis เป็นต้น ในการศกึษานีว้ิธีใช้ในการเก็บข้อมลูคือ การสงัเกตการณ์ เป็นการสงัเกต
กิจกรรมและพฤติกรรม เพื่อบนัทกึลงแผนท่ี เป็นการเก็บข้อมลูเชิงกายภาพกบัพฤติกรรมของผู้ใช้
สวนสาธารณะ มาประเมินเพื่อหาความเหมาะสม ในด้านการใช้งาน กิจกรรมที่เกิดขึน้กบัสภาพ
พืน้ท่ีเดิม 
 
 3.2.1. กำรส ำรวจข้อมูล 

  3.2.1.1. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู คือการ
สงัเกตการณ์ ส ารวจภาคสนาม สงัเกตกิจกรรม พฤติกรรม การใช้งาน และกายภาพของพืน้ท่ี เพื่อ
ท าผงับนัทกึกิจกรรมและพฤติกรรม 

 ข้อมูลการส ารวจสามารถแบ่งๆได้เป็น 2 สว่น คือข้อมูลทางกายภาพของพืน้ท่ี และ
ข้อมลูการใช้งานของผู้ใช้พืน้ท่ีในการศกึษานี ้ ซึง่คือผู้ใช้พืน้ท่ีภายในสวนรมณีนาถ  
  -  ข้อมูลกำรใช้งำนของผู้ ใช้ ซึ่งคือผู้ ใช้พืน้ท่ีภายในสวนรมณีนาถศึกษา
พฤติกรรมการท ากิจกรรม การใช้งานในพืน้ท่ีสว่นต่างๆ ในช่วงวนัและเวลาต่างๆ เช่น มีการท า
กิจกรรมประเภทใดบ้าง ในช่วงเวลาใด ช่วงวยัของผู้ ท่ีท ากิจกรรม เป็นต้น 

 -  ข้อมูลทำงกำยภำพของพืน้ที่ ศึกษาลกัษณะกายภาพของสวน พืน้ท่ีการ
ใช้งานในสว่นตา่งๆ รวมทัง้องค์ประกอบตา่งๆของสวน การเข้าถึง การสญัจร เป็นต้น  
เพื่อน ามาวิเคราะห์กบัข้อมลูการใช้งานของกลุม่ผู้ใช้ 
 ข้อมลูทางกายภาพพืน้ท่ี โดยหวัข้อท่ีใช้พิจารณาจากตวัแปรท่ีมีความสอดคล้อง เพื่อ
น ามาประกอบในการสรุปผลการประเมินดงันี ้
  1.สภาพพืน้ท่ีกิจกรรม (Setting) ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีท ากิจกรรมภายใน 
  ลกัษณะการออกแบบ 
  2. กลุม่ผู้ใช้พืน้ท่ี (User) ลกัษณะของกลุม่ผู้ใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะ 
  3. กิจกรรมที่เกิดขึน้ ลกัษณะกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสวนสาธารณะ 
  (ดรูางละเอียดจากตารางท่ี 1) 
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หัวข้อที่ใช้พจิำรณำ ค ำถำมในกำรวจัิย วธีิที่ใช้ 
1.แนวควำมคิดในกำรออกแบ
สวนสำธำรณะ 

- ผู้ใช้สามารถใช้พืน้ท่ี ได้อย่างเตม็ท่ีหรือไม ่อย่างไร -สมัภาษณ์ผู้ใช้ 

2.กำรออกแบบวำงผังพืน้ที่ 
- การสญัจร 
- การแบง่สว่นพืน้ท่ี 

- ผู้ใช้รู้สกึช่ืนชมกบัมมุมองความตอ่เน่ืองของสวน
หรือไม ่
- มีการใช้พืน้ท่ีท ากิจกรรมตา่งๆตามท่ีออกแบบไว้
หรือไม ่ 
- ผู้ใช้พืน้ท่ีกระจายตวัตามจดุตา่งๆทั่วพืน้ท่ีสวน   
  หรือไม ่อย่างไร 

-สงัเกตด้วยตนเอง 
 

3.กำรออกแบบให้เหมำะสมกับ 
คนและกิจกรรม 
- ออกแบบให้เหมาะสมกบัผู้ใช้ 
- ลกัษณะของกิจกรรม 
- ความเป็นสว่นตวั 

- ขนาดและพืน้ท่ีกิจกรรมมีความพอเพียงหรือไม่ 
  1.ช่วงเวลาในการใช้พืน้ท่ี และความหนาแน่น 
  2.ผู้ใช้รูสกึถึงความหนาแน่นหรือไม่ 
 

-สงัเกตด้วยตนเอง 
-สมัภาษณ์ผู้ใช้ 

4.สภำพอำกำศและมลภำวะ 
- สภาพแวดล้อม  (แดด ลม ฝน) 
- สภาพความน่าสบายในสวน 

- ผู้ใช้มีความพงึพอใจใน การมาใช้สวนหรือไม่ 
- ผู้มาใช้เกิดความสบาย และผอ่นคลายหรือไม่ 
 

-สงัเกตด้วยตนเอง 
-สมัภาษณ์ผู้ใช้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงหวัข้อในการศกึษาด้านกายภาพ 

 

1. กำรสังเกตกำรณ์เบือ้งต้น (Pilot Observation) 
การสงัเกตการณ์เบือ้งต้น เพื่อสงัเกตการณ์สภาพพืน้ท่ีและการใช้งานโดยภาพรวม 

สว่นวิธีการสงัเกตการณ์แบบละเอียด คือสงัเกตการณ์ในแตล่ะช่วงวนั ช่วงเวลาตามตารางท่ีวางไว้ 
โดยท าการสงัเกตการณ์แบบระเอียด มีการบนัทึกผงักิจกรรม หรือมีการสมัภาษณ์ควบคู่ไปด้วย 
การส ารวจเบือ้งต้นเพื่อให้ได้ข้อมลูการใช้พืน้ท่ีลกัษระกิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงวยัของผู้ใช้พืน้ท่ี เพื่อใช้
เป็นแนวทางและประกอบการสงัเกตการณ์โดยละเอียด 

 

2. กำรสังเกตกำรณ์ (Observation)  
ในการการสงัเกตการณ์ (Observation) จะแบ่งช่วงเวลาในการส ารวจเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงท่ีคาดวา่กลุม่ผู้ ใช้สวนสาธารณะใช้งานมาก ได้แก่ เช้า (06.00-08.00), (07.00-09.00), บ่าย 
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(15.00-17.00), เย็น (17.00-19.00) เน่ืองจากช่วงเวลาเช้า, บ่าย และเย็น-หวัค ่า เป็นช่วงเวลาท่ีผู้
เข้ามาใช้สวนสาธารณะเป็นจ านวนมากกวา่ช่วงเวลาอ่ืนๆ ทัง้ในวนัธรรมดาและวนัหยดุ รวมถึงการ
สังเกตกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีมีความหลากหลายต่างกันตามช่วงเวลา ผู้ สังเกตการณ์ใช้วิธีการ
สงัเกตการณ์และบันทึกต าแหน่งลงบนแผนท่ีเพื่อบันทึกการกระจายตัวของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ภายในพืน้ท่ีสวนรมณีนาถเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ โดยท่ี
การสงัเกตการณ์จะท าการส ารวจช่วงเวลาละ 2 วนั ทัง้ในวนัธรรมดาและวนัหยดุสดุสปัดาห์ โดยใน
วนัธรรมดาจะท าการส ารวจในวนัพธุ วนัพฤหสับดี และวนัศกุร์ สว่นในวนัหยดุสดุสปัดาห์จะท าการ
ส ารวจทัง้ 2 วนัคือ วนัเสาร์ และวนัอาทิตย์ (ดรูายละเอียดจากตารางท่ี 2) 
 

 
ช่วงเวลา 

 
เวลา 

วนัธรรมดา วนัหยดุ 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
ช่วงเช้า 06.00-08.00        

ช่วงเช้า 07.00-09.00        

ช่วงบา่ย 15.00-17.00        

ช่วงเย็น-หวัค ่า 17.00-19.00        

 
ตารางท่ี2 การส ารวจภาคสนามช่วงเวลาตา่งๆในวนัธรรมดาและวนัหยดุ 

 

โดยท าการส ารวจช่วงเวลาละ 2 ชัว่โมง เร่ิมจากการเดินส ารวจเป็นวงตามทางเดินรอบ
พืน้ท่ีสวน 1 รอบ เพื่อสงัเกตการณ์ว่าในแต่ละช่วงเวลา มีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีเกิดขึน้และเกิดขึน้
บริเวณใดบ้าง จากนัน้ท าการเดินส ารวจอีกรอบโดยเดินตามวงเดิมท่ีเดินรอบแรก และหยุดบ้างที
ละจุดเพื่อบนัทกึต าแหนง่กิจกรรมลงบนแผนท่ีท่ีเกิดในแต่ละจุดของพืน้ท่ีสวน ใช้เวลาประมาณ 1
ชัว่โมง หลงัจากเดินส ารวจและบนัทึกต าแหน่งกิจกรรมแล้ว หยุดพกัเพื่อตรวจความเรียบร้อยของ
แผนท่ีท่ีบันทึกต าแหน่งกิจกรรมและนัง่ส ารวจเพื่อดูกิจกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หากเจอรูปแบบ
กิจกรรมหรือต าแหนง่มีการเปลีย่นแปลงก็บนัทกึลงในแผนท่ี โดยเปลี่ยนพืน้ท่ีการนัง่ส ารวจไปทีละ
จุด ตามวงเดิมท่ีท าการเดินส ารวจในรอบแรก จนครบรอบพืน้ท่ีสวน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ใน
ระหวา่งที่ท าการนัง่ส ารวจเพื่อตรวจความเรียบร้อยของผงัพฤติกรรมและสงัเกตการเปลี่ยนแปลง
ของกิจกรรม จะท าการสมัภาษณ์ไปด้วยบ้าง  
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3. กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
ในการสมัภาษณ์จะสมัภาษณ์ผู้ใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะ เป็นการสมัภาษณ์เพื่อสนบัสนนุ

ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์ ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์จะเก่ียวกบัข้อมลูการใช้พืน้ท่ี การท า
กิจกรรม และความพงึพอใจความสะดวกสบายในการใช้พืน้ท่ีสวน 

 
3.3.2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่ออภิปรายผลและมุ่งหาค าตอบของการวิจัย เพื่อน าผลท่ีได้
จากการศกึษาเป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบสวนสาธารณะระดบัชุมชนตอ่ไป 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม ข้อมูลทางกายภาพ สภาพการใช้งาน
กิจกรรมที่เกิดขึน้ในจุดตา่งๆ โดยวิเคราะห์จากผงักิจกรรมที่ได้ท าการเก็บข้อมูลเบือ้งต้น โดยหวัข้อ
ท่ีจะท าการวิเคราะห์สามารถแบง่ได้ดงันี ้

- ปัจจยัทางกายท่ีมีผลตอ่การใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถ ซึ่งสามารถแยกได้อีกหลายหวัข้อ
ตา่งๆ ดงันี ้ 

 - การเข้าถึงพืน้ท่ีสวน 
 -  บริบทโดยรอบพืน้ท่ีสวนสาธารณะ 
 -  สภาพพืน้ท่ีของต าแหนง่ท่ีเกิดกิจกรรมตา่งๆ 
 -  พืน้ท่ีท่ีมีร่มเงา เป็นต้น 
- ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพืน้ท่ีกิจกรรมและการใช้พืน้ท่ี 
- ความเหมาะสมทางกายภาพและการใช้งาน 
โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการสงัเกต และสมัภาษณ์ มาวิเคราะห์ควบคู่ไปกับของมูล

เบือ้งต้นของสวน การเข้าถึง การกระจุกตวัในการท ากิจกรรม หรือข้อมลูเร่ืองร่มเงา มาประกอบกัน
เพือ่วิเคราะห์หาค าตอบหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการจากสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์ เพื่อหาความสมัพนัธ์
ของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้และการใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหา 
เพื่อท่ีจะสามารถหาข้อเสนอแนะในการออกแบบสวนสาธารณะระดบัชุมชนท่ีรับรองการใช้งาน
ของผู้ใช้ได้ทกุกลุม่ 

การวิเคราะห์โดยมุ่งหาค าตอบของการวิจยัโดยอ้างอิงข้อมลูเชิงทฤษฎีสนบัสนนุ เพื่อ
พิจารณากิจกรรมและความสมัพนัธ์ของกิจกรรมตา่งๆที่เหมาะสมกบัสวนสาธารณะระดบัชุมชน 
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โดยพิจารณาข้อมลูจากการสงัเกตการณ์เบือ้งต้นควบคูไ่ปกบัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ พร้อม
ทัง้เสนอแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะระดบัชุมชนตอ่ไป 
 

3.3.3. กำรสรุปผล 

 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจยัอาจแบง่เป็นเร่ืองของประเภทกิจกรรมและความ
ต้องการ แสดงเป็นตารางแสดงผลเป็นร้อยละของความต้องการ อีกประเด็นคือปัญหาที่เกิดขึน้จาก
ข้อบงพร่องของพืน้ท่ีและกิจกรรมที่ขดัแย้งกนั พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทาง แนวคิดในการแก้ปัญหา
เบือ้งต้นเพื่อสร้างความสอดคล้องกบัทฤษฎี กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ และความคิดเห็นของผู้ใช้งานสวน
รมณีนาถ 
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บทที่ 4 

ข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดของพืน้ที่สวนรมณีนาถ 

 ในบทนีจ้ะกลา่วถึงข้อมูลทัว่ไปและรายละเอียดของพืน้ท่ีศึกษาทัง้ท่ีได้จากการส ารวจ
ด้วยตวัเองและได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ โดยสามารถแบ่งเป็นหวัข้อ
ตา่งๆได้ดงันี ้

- ขอบเขตท่ีตัง้และการเข้าถึงพืน้ท่ีสวน การสญัจรภายในสวนรมณีนาถ 

- ประวติัความเป็นมาของสวนรมณีนาถ 

- ลกัษณะทางกายภาพและพืน้ท่ีใช้สอย รวมถึงเร่ืองวสัด ุพืชพรรณ แสงและเงา 
 

4.1. ขอบเขตที่ตัง้และการเข้าถึงพืน้ที่สวนรมณีนาถ 

4.1.1. ขอบเขตที่ตัง้ของสวนรมณีนาถ 

ท่ีตัง้โครงการ   ตัง้อยูบ่ริเวณเรือนจ าพิเศษ กรุงเทพมหานคร ถนนมหาไชย 
เนือ้ท่ีโครงการ  29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา 
เวลาท าการ            05.00 -21.00 น. ทกุวนั    

พิพิธภณัฑ์เปิดวนัองัคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น  
ประเภทของสวน  สวนหมู่บ้าน หรือ สวนละแวกบ้าน 
รถประจ าทาง  ถนนมหาไชย สาย 5, 35, 56    

ถนนศิริพงษ์ สาย 35, 42, 96 
ทิศเหนือ  ติด ซอยศิริพฒัน์ โรงเรียนเบญจมราชาลยั 
ทิศใต้  ติด ถนนชุมชนบางบาง(มะ)กอก 
ทิศตะวนัออก  ติด ถนนมหาไชย 
ทิศตะวนัตก  ติด ถนนศิริพงษ์ วดัสทุศัน์เทพวราราม 
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ภาพ 2 แสดงต าแหน่งสวนรมณีนาถและสถานท่ีใกล้เคียง 
                   ท่ีมา : Google Earth สวนรมณีนาถ เข้าถึงเม่ือ 2 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
 4.1.2. การเข้าถึงพืน้ที่สวนรมณีนาถ 

การเข้าถึงทางรถ การเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ 2 ทาง คือ ทางถนนมหาไชยบริเวณทิศ
ตะวนัตกของสวน บริเวณทางเข้าของโครงการเช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ซึง่ผู้ เข้าใช้พืน้ท่ี
สามารถจอดรถไว้และเดินเท้าเข้าสู่ภายในพืน้ท่ี ทางเข้าอีกทางหนึ่งได้แก่ทางซอยศิริพัฒน์มี
บริเวณท่ีจอดรถยนต์และสามารถเดินเท้าเข้าพืน้ท่ีโครงการได้ 
 การเข้าถึงทางเดินเท้า เน่ืองจากตัง้อยูใ่กล้บริเวณชุมชนและโรงเรียนเพื่อความ
สะดวกแก่ชุมชนโดยรอบจดัให้มีการเข้าถึงได้โดยทางเท้า จากทางชุมชนบาง(มะ)กอก ทางถนน
มหาไชย ทางถนนศิริพงษ์ตรงข้ามวดัสทุศัน์ และทางซอยศิริพฒัน์ (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 1) 

4.1.3. การสัญจรภายในสวนรมณีนาถ 

ถนน ออกแบบให้มีถนนเข้าไปในพืน้ท่ีโครงการน้อยท่ีสดุ เน้นการเดินเท้าให้มากท่ีสดุ
โดยจดัให้มีท่ีจอดรถอยูบ่ริเวณทางเข้า  

ทางเดินเท้า ทางเดินเท้าในสวนรมณีนาถมี 2 แบบ คือ 
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- ทางเดินท่ีมีลกัษณะเป็นทางตรง ช่วยสญัจรเข้าสู่สว่นต่างๆของโครงการได้รวดเร็ว 
โดยเฉพาะการเช่ือมทางเข้าออกหลกักบัพืน้ท่ี 

- ทางเดินพกัผอ่นเป็นลกัษณะเส้นอิสระ สอดแทรกไปกบัพืน้ท่ีสเีขียว ซึง่ผู้ใช้สามารถใช้
เส้นทางเดินตอ่เน่ืองไปได้ทัง้สวน 

 
แผนผงัท่ี 1 แสดงการเข้าถึงพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 
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4.2. ประวัติความเป็นมาของสวนรมณีนาถ 

4.2.1. ประวัติของสวนรมณีนาถ 
สวนรมณีนาถ หรือท่ีเรียกกนัวา่ คกุเก่า เป็นสวนสาธารณะท่ีจัดสร้างขึน้ใหม่ เพื่อน้อม

เกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสท่ีทรงมี
พระชนมาย ุ60 พรรษา พ.ศ. 2535 และได้รับพระราชทานนามว่า "รมณีนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า 
"นางผู้ เป็นท่ีพึ่ง" ตัง้อยู่บริเวณเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครเดิม  ถนนมหาไชย แขวงส าราญ
ราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา 

สวนรมณีนาถเดิมเคยเป็มเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเม่ือ ร.ศ. 108 (พ.ศ. 
2433) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรง เห็นว่า ท่ีต้องขงัจองจ าผู้กระท าความผิด
ต้องควบคูไ่ปกบัศาลสถิตยติุธรรม ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดซือ้ท่ีดินต าบลตรอกค า ท า
การก่อสร้าง  และได้รับการขนานนามว่า "คุกกองมหนัต์โทษ" หรือเรียกกันว่า "คุกใหม่" มีอายุ
เก่าแก่ถึง 103 ปี และได้เปลีย่นช่ือหลายครัง้ ครัง้สดุท้ายใช้ช่ือว่า "เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร" 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงทณัฑสถานวยัหนุ่มบางเขน หรือ 
"เรือนจ ากลางคลองเปรม" และได้ย้ายผู้ ต้องขังจากเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครมาควบคุม
รวมกนั และให้ปรับปรุงพืน้ท่ีเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นสวนสาธารณะ จากการท่ีสวนรมณี
นาถได้ดดัแปลงมาจากเรือนจ า ภายในบริเวณสวนจึงยงัคงอนุรักษ์แนวรัว้ก าแพง ป้อมยาม  ซุ้ม
ประตทูางเข้าไว้เป็นสญัลกัษณ์ และเป็นสว่นประกอบของสวน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดสวนรมณีนาถ และพิพิธภณัฑ์ราชทณัฑ์ อย่างเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม พ.ศ. 2542 (ส านกังานสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร, 2535: 21) 

 
4.2.2. แนวคิดหลักของผู้ออกแบบ 
1. เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ออกก าลงั และจัดกิจกรรมทางกีฬาบางประเภทของ

ประชาชนในเขตพระนคร และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ซึง่เป็นเขตท่ีมีความหนาแนน่ของประชากร
สงูมาก การอนรัุกษ์และเห็นคณุคา่ของโบราณสถาน คือการอนุรักษ์ป้อมเก่า รวมถึงมีการอนุรักษ์
แนวก าแพงเดิมบางสว่นด้วยป้อมท่ีมีการเน้นป็นพิเศษ คือป้อมบริเวณกลางสระน า้ภายในพืน้ท่ี 
ทางทิศใต้ และทางด้านถนนศิริพงษ์ (ทิศตะวนัตก)ซึ่งใช้เป็น Landmark ของพืน้ท่ีและแสดงถึงจุด
ท่ีเป็นทางเข้าทางออก โดยป้อมอ่ืนๆรอบพืน้ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากถนนท่ีเลียบพืน้ท่ี
โครงการ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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2. เป็นการอนุรักษ์และปรับปรุงโบราณสถานของกรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดตัง้เป็น 
“พิพิธภณัฑ์แหง่การลงโทษทณัฑ์ของชาติไทย” ให้เป็นสถานท่ีร่มร่ืนและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

3. ท าให้สวนสามารถใช้ได้ส าหรับคน ทุกเพศ ทุกวยั จึงท าให้เกิดสว่นของกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

4. จดัให้สวนมีการใช้ประโยชน์ในแตล่ะสว่น สามารถตอบสนองประโยชน์ได้มากท่ีสดุ 
และพยายามจดักิจกรรมให้เกิดการเหลือ่มกนัของเวลา ท าให้เกิดความอเนกประสงค์ 

5.จัดสว่นให้พกัผ่อนหย่อนใจ ได้มีการออกแบบประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ (หอย
สงัข์, น า้พ,ุ ลานอเนกประสงค์, สวนหยอ่ม) (ปริญญา ฉายแสง, 2540: 98) 
 

4.2.3. องค์ประกอบโดยทั่วไปของสวน 
1. สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  ได้แก่ ศาลาพกัผ่อน ม้านัง่ สวนหย่อม ต้นไม้ สนามหญ้า 

น า้พ ุทางเดินเท้า ลานเอนกประสงค์ รูปปัน้ประติมากรรม (ภาพท่ี 3 ประกอบ) 
2. สวนสุขภาพและสนามกีฬาได้แก่ ท่ีออกก าลัง ท่ีนั่งพักส าหรับออกก าลังกาย 

อุปกรณ์ออกก าลงักาย ทางเดินรอบบริเวณ สนามบาสเกตบอล ลานสเกต สนามเด็กเลน่ (ภาพท่ี 4 
ประกอบ) 

3. สว่นกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ ลานเอนกประสงค์ สว่นอนรัุกษ์ท าพิพิธภณัฑ์ และร้านค้า 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในสวนรมณีนาถสว่นใหญ่เน้นไปท่ีกิจกรรมแบบ  Active เป็นลาน

กิจกรรม โดยมีผู้มาออกก าลงักาย เลน่ตะกร้อ สเก็ตบอร์ด ฟุตบอล เต้นแอโรบิค นั่งเลน่พกัผ่อน
หยอ่นใจ ฯลฯ (ดแูผนผงัท่ี 3 ประกอบ) 

 
     ภาพ 3 แสดงบรรยากาศท่ีนัง่พกัผอ่นภายในสวน    ภาพ 4 แสดงบรรยากาศลานออกก าลงักาย 
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แผนผงัท่ี 2 ผงับริเวณสวนรมณีนาถ 
  ท่ีมา : http://www.yoruhealtyguide.com/ ผงับริเวณสวนรมณีนาถ เข้าถึงเม่ือ 11กมุภาพนัธ์ 2555 

      

4.3. ลักษณะทางกายภาพและพืน้ที่ใช้สอย  

4.3.1. ลักษณะของสวนรมณีนาถ 
สวนรมณีนาถเป็นสวนสาธารณะท่ีมีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน ซึ่งมีลกัษณะเด่น 2 ประการ 

คือ เป็นสถานท่ี พกัผอ่น ออกก าลงักาย จดักิจกรรมเพื่อประชาชนในเขตพระนคร และเป็นสถานท่ี
เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากยุโรปสมัยรัชกาลท่ี 5 การออกแบบคงเอกลกัษณ์ เดิมไว้ คือ 
สถานท่ีคุมขังลงโทษทัณฑ์ ให้เป็นเอกลกัษณ์ของสวน ประกอบด้วยความพิเศษในการอนุรักษ์
โบราณสถาน และสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม โดยติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียจากคลองสะพานถ่าน เพื่อ
น าน า้ผา่นการบ าบดัมาใช้รดน า้ต้นไม้ในสวน เป็นการประชาสมัพนัธ์คุณค่าของน า้ และประหยดั

http://www.yoruhealtyguide.com/
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ค่าใช้จ่าย สวนรมณีนาถจึงแสดงถึงความร่วมมือในการพฒันาสิ่งแวดล้อม  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตามพระราชเสาวนีย์ สว่นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ กรมศิลปากรได้ขึน้ทะเบียนท่ีดินและอาคารเรือนจ าพิเศษฯ 
เป็นโบราณสถานเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2530 บริเวณหน้าถนนมหาไชยตลอดแนวก าแพงเรือนจ า
ด้านหน้า ตัง้แตป้่อมริมคลองสะพานถ่านทางทิศตะวนัตกถึงแนวป้อมร้านนายเหมือนทางด้าน ทิศ
ตะวนัออก ลกึจากก าแพงเข้าไป 8 เมตร เป็นพืน้ท่ีโบราณสถานรวม 4 ไร่ 11 ตารางวา  

 
4.3.2. จดุที่น่าสนใจในสวน    
1. ป้อมยามรักษาการณ์ซึง่เป็นสว่นเดิมท่ียงัคงรักษาไว้ 
2. ประติมากรรมสงัข์สมัฤทธ์ิ อยูบ่ริเวณสงูสดุของสวนกลางสระน า้ มีน า้พเุฉลมิพระ

เกียรติ แสดงความหมายแทนน า้พระทยัของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถท่ีบริสทุธ์ิดจุสี
ของน า้และแปลง ดอกไม้รูปร่างคดเคีย้วในลกัษณะธารน า้ ท่ีเช่ือมน า้พเุฉลมิพระเกียรติิกบับอ่น า้พุ
ด้านลา่งนัน้ แสดงถึงน า้พระทยัท่ีทรงประทานแก่ชาวไทย โดยบอ่น า้พดุ้านลา่งเทียบได้กบัพสกนิกร 
ท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคณุพร้อมใจกนัสรรเสริญ สว่นป้อมยามท่ีเป็นสิง่ก่อสร้างเดิมกลางน า้พ ุ
เป็นตวัแทนเหลา่ผู้กระท าผิด ซึง่ยงัคงได้รับพระมหากรุณาธิคณ เช่นกนั ประติมากรรมสร้างเป็น 
สงัข์เวียนซ้ายวางบนพานหลอ่ด้วยโลหะผิวสมัฤทธ์ิ ภายในสงัข์บรรจุแผน่ยนัต์มหาโสฬสมงคลและ
สงัข์องค์จริง ออกแบบสง่น า้ในสระไหลจากปากสงัข์ลงสูส่ระปากสงัข์หนัสูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือ  

3. สวนสขุภาพ จดัอุปกรณ์ออกก าลงักายเป็นจุดพร้อมค าแนะน า มีลานกีฬา เช่น 
สนามบาสเกล และลานสเก็ต โดยจดัต าแหนง่ไม่ให้เกิดการรบกวนระหวา่งกิจกรรม พร้อมสนาม
เด็กเลน่ท่ีจดัไว้อยา่งครบครัน (ภาพท่ี 5-8)  

5. พิพิธภณัฑ์ราชทณัฑ์ ราชทณัฑ์ เป็นอาคารโบราณสถาน 4 หลงั ท่ีปรับปรุงเป็น
พิพิธภณัฑ์จดัแสดง ประวติัศาสตร์การคมุขงัลงทณัฑ์ และความเป็นมาของกิจการกรมราชทณัฑ์  

ปริมาณผู้ ท่ีเข้ามาใช้ภายในสวน วนัธรรมดาประมาณ 1,500 -1,800 คน สว่นใน
วนัหยดุมีผู้ใช้ประมาณ 1,000-1,200 คน (ข้อมลูจากกองสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร) 
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     ภาพ 5 แสดงบรรยากาศบริเวณสนามบาส                ภาพ 6 แสดงบรรยากาศบริเวณลานสเก็ต              

   
     ภาพ 7 แสดงบรรยากาศบริเวณสนามเดก็เลน่            ภาพ 8 แสดงกิจกรรมบริเวณสวนสขุภาพ   

 
 4.3.3. การแบ่งพืน้ที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถ  

มีการจ าแนกพืน้ท่ีเพื่อใช้ศกึษาถึงกิจกรรมตา่งๆที่เกิดขึน้ โดยการใช้การส ารวจและจาก
ศึกษาแผนผังสวน จ าแนกพืน้ท่ีสามารถระบุต าแหน่ง ขอบเขต และมีลักษณะเป็นกลุ่มพืน้ท่ี
เดียวกนัท่ีสามารถสือ่สารท าความเข้าใจให้กบัผู้ใช้สวนสาธารณะนัน้เข้าใจได้ รวมถึงสอดคล้องกับ
การศกึษา(ส านกังานสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร, 2535: 46-47)  

สวนรมณีนาถสามารถแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 5 สว่นได้แก่(ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 4.3) 
1. สว่นพืน้ท่ีนนัทนาการสาธารณะ  ได้แก่  

- ศาสาพกัผอ่น ม้านัง่  
- สวนหยอ่ม ต้นไม้ สนามหญ้า น า้พ ุทางเดินเท้า  
- ลานเอนกประสงค์ 
- อุปกรณ์ออกก าลงักาย  
- สนามบาสเกตบอล  
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- ลานสเกต  
- สนามเด็กเลน่ 

2.สว่นเฉลมิพระเกียรติ ได้แก่ 
- ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ (หอยสังข์, น า้พุ, ลานอเนกประสงค์ , 
สวนหยอ่ม) 

3. สว่นบริการ ได้แก่  
- พืน้ท่ีจอดรถ  
- ร้านค้า 

4. สว่นอนรัุกษ์โบราณสถาน 
- พิพิธภณัฑ์แหง่การลงโทษทณัฑ์ของชาติไทย 

5.พืน้ท่ีเปิดโลง่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
- ลานเอนกประสงค์  

 - ทางเดินรอบโครงการ 
 
 4.3.4. วัสดุพืน้ผิวและพืชพรรณ  

 4.3.4.1. วัสดพุืน้ผิว 

 วสัดพุืน้ผิวภายในสวนรมณีนาถจากการส ารวจเบือ้งต้นพบว่ามี 2 ประเภทคือ พืน้ผิว
แบบ soft scape และพืน้ท่ีแบบ hard scape พืน้ผิวท่ีเป็น soft scape เช่น ลานสนามหญ้าขนาด
ใหญ่ท่ีตัง้อยู่กลางสวนรมณีนาถ เป็นลานสนามหญ้าปลกูต้นไม้ใหญ่และบางสว่นของพืน้ท่ีเป็น
สวนหยอ่ม สว่นพืน้ท่ีแบบ hard scape เช่น บริเวณทางเดินรอบพืน้ท่ีสวนรมณีนาถลกัษณะพืน้ผิว
ปดู้วยกระเบือ้งคอนกรีต บางสว่นมีลกัษณะพืน้ผิวแบบลาดยาง บริเวณเส้นทางสญัจรภายในสวน
จะโรยดินกรวดเป็นลกัษณะของเส้นทางเดิน-วิ่งออกก าลงักาย สว่นพืน้ท่ีบริเวณสนามฝึกหดักีฬา 
ลานสเก็ต และลานจอดรถพืน้ผิวมีลกัษณะเป็นพืน้คอนกรีต บริเวณสขุภาพพืน้ผิวมีลกัษณะท่ีเป็น
พืน้ยางเพื่อป้องกนัอนัตรายเม่ือเกิดอุบติัเหต ุและบางสว่นปดู้วยอิฐบลอ็ค สนามเด็กเด็กพืน้ผิวเป็น
ทรายเพื่อป้องกนัอนัตรายขณะเลน่เคร่ืองเลน่ (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี3) 
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แผนผงัท่ี 3 ผงัพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 
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4.3.4.2. พืชพรรณไม้ 

 พืชพรรณไม้ภายในสวนรมณีนาถมีทัง้ไม้ต้นและไม้พุม่ บริเวณลานสนามหญ้ามีการ
ปลกูต้นไม้กระจายรอบพืน้ท่ี ความสงูโดยประมาณของต้นไม้อยูท่ี่ 10-15 เมตร เป็นต้นไม้ขนาด
ใหญ่ท่ีให้ร่มเงาแก่พืน้ท่ี บริเวณรอบประติมากรรมสงัข์สมัฤทธ์ิถกูจดัเป็นสวนหยอ่มเพื่อความ
สวยงามมีทัง้ต้นปาล์มและไม้พุม่ขนาดตา่งๆกนั และบริเวณลานน า้พมีุประติมากรรมอีกแหง่หนึง่มี
การจดัเป็นสวนหยอ่มโดยใช้ไม้พุม่และไม้ดอกเป็นหลกั สว่นรอบก าแพงคกุเก่าด้านถนนมหาไชยมี
สวนหยอ่มเพื่อเพิ่มความร่มร่ืนโดยใช่ไม้พุม่และไม้ดอก(ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 4) 
 ต้นไม้ภายในสวนรมณีนาถมีหลากหลายชนิดทัง้ไม้ต้น ไม้พุม่ และไม้ดอก ยกตวัอยา่ง
ต้นไม้ภายในสวนรมณีนาถได้ดงันี ้

                ต้นนนทรี                                      ต้นประดู ่                              ต้นหกูวาง             ต้นบนุนาค 

           ต้นพลบัพลงึตีนเป็ด                        ต้นกระดมุทองเลือ้ย                 ต้นธรรมรักษา            ต้นพทิเูนีย 
 
4.3.5. แสงและเงา 

 แสงและเงาท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถจะเป็นแสงธรรมชาติ และร่มเงาท่ีเกิดขึน้สว่น
ใหญ่มาจากร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ท่ีปลกูทัว่พืน้ท่ีสวน นอกจากนีย้งัมีร่มเงาท่ีเกิดจากอาคารอนรัุกษ์
เก่าท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ ป้อมยามเก่า เป็นต้น ร่มเงาท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเช้า บา่ย และเย็นจะแตกตา่ง
กนัตามการเคลือ่นท่ีของดวงอาทิตย์ โดยร่มเงาท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาตา่งๆเป็นดงันี ้(ดรูายละเอียด
จากแผนผงัท่ี 5-7) 
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แผนผงัท่ี 4 ผงัต้นไม้ภายในสวนรมณีนาถ 
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แผนผงัท่ี 5 แสดงแสงและเงาในช่วงเช้า 

 
 
 
 



45 

 

 
 

 

 
 

แผนผงัท่ี 6 แสดงแสงและเงาในช่วงบา่ย 

 
 
 
 
 



46 

 

 
 

 

 
 

แผนผงัท่ี 7 แสดงแสงและเงาในช่วงเย็น 
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บทที่ 5 

การส ารวจพฤตกิรรมการใช้พืน้ที่สวนรมณีนาถ 

วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษานีค้ือศึกษาพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะและ
ปัจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ และ
ลกัษณะในการท ากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะระดบัชุมชน ดงันัน้จึงท าการส ารวจพฤติกรรม
การใช้สวนของผู้ใช้พืน้ที่จริง ลกัษณะการท ากิจกรรมของผู้ ใช้พืน้ท่ี ปัจจยัทางกายภาพของสวนท่ีมี
ผลต่อการใช้พืน้ท่ีของสวนสาธารณะ ในการศึกษาลกัษณะการใช้งานท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณี
นาถ มีขัน้ตอนในการส ารวจ 2 ขัน้ตอนคือ 

- การสงัเกตการณ์เบือ้งต้น (Pilot Observation) 
- การสงัเกตการณ์ (Observation) 
การสังเกตการณ์เบือ้งต้น เพื่อสงัเกตการณ์สภาพพืน้ท่ีและการใช้งานโดยภาพรวม 

สว่นวิธีการสงัเกตการณ์แบบละเอียด คือสงัเกตการณ์ในแต่ละช่วงวนั ช่วงเวลาตามตารางท่ีวางไว้ 
โดยท าการสงัเกตการณ์แบบระเอียด มีการบนัทกึผงักิจกรรม หรือมีการสมัภาษณ์ควบคูไ่ปด้วย  

 
5.1. การสังเกตการณ์เบือ้งต้น (Pilot Observation) 

การสงัเกตการณ์กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถในภาพรวม โดยท าการส ารวจ
พืน้ที่ก่อนการส ารวจจริง ซึง่เป็นการส ารวจ สงัเกตการณ์เพื่อมองภาพรวม ว่าในพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มีลกัษณะใดบ้าง ประเภทกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ การใช้พืน้ท่ีในแต่ละบริเวณ ช่วงอายุ
ในการท ากิจกรรมตา่งๆ ในการส ารวจเบือ้งต้นนีเ้พื่อสรุปช่วงเวลาท่ีคนนิยมมาท ากิจกรรม เพื่อแบ่ง
ประเภทของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวน และกลุ่มอายขุองผู้ ใช้งาน เพื่อท่ีจะไปสงัเกตการณ์แบบ
ละเอียดโดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ ใช้ ช่วงเวลา และสงัเกตกาณ์โดยแบ่งตามกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สภาพการใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถ ท่ีท าการสงัเกตการณ์เบือ้งต้นสงัเกตการณ์ในภาพรวม
ของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ โดยสรุปรวมกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทัง้วนัธรรมดา วนัหยดุวนัเสาร์ วนัอาทิตย์ โดย
แบง่เป็น ช่วงเวลา 3 (ช่วงเช้า, ช่วงบา่ย, ช่วงเย็น) และช่วงอายขุองผู้ ท่ีเข้ามาใช้งานดงันี ้

 



48 

 

5.1.1. สภาพการใช้สวนรมณีนาถในวันธรรมดา และวันหยุด  จากการ
สังเกตการณ์เบือ้งต้น 

ช่วงเช้า  
1.วยัสงูอาย ุ(อาย ุ60 ปี ขึน้ไป) 
กลุ่มผู้ ใช้ส่วนใหญ่ของช่วงเวลา ท ากิจกรรมในลกัษณะการพบปะสงัสรรค์พดูคยุออก

ก าลงักายแบบออกแรงน้อย ( ร ามวยจีน โยคะ ร าพดั เดินออกก าลงักาย นัง่เลน่ ) ชมวิวทิวทศัน์ 
2.วยัผู้ ใหญ่ (อาย ุ25-60 ปี) 
กิจกรรมคือ การออกก าลงักายโดยการว่ิง และบางสว่นร ามวยจีน ร าพดั และเดินเลน่ 
3.นกัศกึษา (อาย ุ18-25 ปี) 
กิจกรรมคือ การว่ิงออกก าลงักาย และการเดินเลน่เพื่อผ่อนคลาย 
4.เดก็นกัเรียน (อาย ุ4-18 ปี) 
ในช่วงเวลานีม้ีผู้ ใช้กลุ่มนีน้้อยมาก หรือไม่มีการใช้ในพืน้ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดในพืน้ท่ีคือ 

การเดินเลน่ นัง่เลน่ อา่นหนงัสือ 
ช่วงบ่าย  
1.วยัสงูอาย ุ(อาย ุ60 ปี ขึน้ไป) 
ในช่วงเวลานีม้ีการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้กลุ่มนีน้้อยมาก เน่ืองจากอากาศร้อน แต่

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มีเพียงการนัง่พกัผ่อน อา่นหนงัสือ  
2.วยัผู้ ใหญ่ (อาย ุ25-60 ปี) 
กลุม่ท่ีหมนุเวียนมาใช้ซึง่เป็นส่วนมากเป็นวยัท างาน และจะมาออกก าลงักาย เดินเล่น 

พกัผ่อน อา่นหนงัสือ 
3.นกัศกึษา (อาย ุ18-25 ปี) 
ตอนท้ายของช่วงเวลาจะเข้ามาใช้พืน้ท่ีมาก และส่วนใหญ่จะเป็นการออกก าลงักาย 

การว่ิง และนดัพปะกลุม่เพื่อน 

ช่วงเยน็ 
1.วยัสงูอาย ุ(อาย ุ60 ปี ขึน้ไป) 
การเข้าใช้พืน้ท่ีของกลุ่มวยันีจ้ะอยู่ในช่วงต้นของช่วงเวลา เพราะเป็นช่วงเย็นของวัน 

กิจกรรมคือการออกก าลงักายแบบเบาๆ ได้แก่ การเดิน การร ามวยจีน ร าพดั และการนัง่พกัผ่อน 
พบปะพดูคยุกบักลุม่วยัสงูอายดุ้วยกนั 

2.วยัผู้ ใหญ่ (อาย ุ25-60 ปี) 
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ส่วนมากเป็นวัยท างาน และมาผ่อนคลายความเครียดจากการงานโดยการเล่นกีฬา 
ได้แก่ ตะกร้อ แบดมินตนั และมาว่ิงออกก าลงักาย เต้นแอโรบิค พกัผ่อน อ่านหนงัสือ และนดัพบ
กบักลุม่เพื่อน สว่นช่วงอายตุอนปลายของกลุม่นีม้กัจะมากบัลกูและครอบครัว 

3.นกัศกึษา (อาย ุ18-25 ปี) 
กิจกรรมของกลุ่มวยันีก้็คือ การเล่นกีฬา ว่ิงออกก าลงักาย เล่นแบดมินตนั เล่นสเก็ต

บอร์ด นดัพบปะกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่การมาท ากิจกรรมจะมากบัเพื่อนต่างเพศ ส่วนน้อยคือมากบั
กลุม่เพื่อนและออกก าลงักายแบบประจ า(ดรูายละเอียดจาตารางที่ 3และ4) 

อาย ุ

เวลา 

กจิกรรมที่เกดิขึน้ในวันธรรมดา 

วัยสูงอาย ุ วัยผู้ใหญ่ นักศึกษา เด็กนักเรียน เด็กเล็ก 

 ช่วงเช้า 
- พบปะสงัสรรค์
พดูคยุ  
- ออกก าลงักายแบบ
ออกแรงน้อย (ร ามวย
จีน โยคะ ร าพดั เดนิ
ออก ก าลงักาย 
นัง่เล่น)  
- ชมวิวทิวทศัน์ 

- การออกก าลงั
กายโดยการวิ่ง  
- ร ามวยจีน ร าพดั  
- เดนิเล่น 

- การวิ่งออกก าลงั
กาย  
- การเดนิเล่นเพ่ือ
ผ่อนคลาย 

- ในช่วงเวลานีมี้
ผู้ใช้กลุ่มนีน้้อยมาก  
- การเดนิเล่น  
- นัง่เล่น  
- อ่านหนงัสือ 

ในช่วงเวลา
นีไ้มมี่การ
เข้าใช้พืน้ท่ี
ของผู้ใช้กลุ่ม
นี ้

 

 ช่วงบ่าย ในช่วงเวลานีมี้การ
เข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้
กลุ่มนีน้้อย 

- การนัง่พกัผ่อน อ่าน
หนงัสือ 

ในช่วงเวลานีมี้ผู้ใช้
กลุ่มนีน้้อยในวนั
ธรรมดา  
- ออกก าลงักาย  
- เดนิเล่น  
- พกัผ่อน อ่าน
หนงัสือ 

ตอนท้ายของ
ช่วงเวลาจะเข้ามา
ใช้พืน้ท่ีมาก  
- ออกก าลงักาย  
- การวิ่ง  
- นดัพปะกลุ่ม
เพ่ือน  

มาใช้พืน้ท่ีในช่วง
ท้ายของช่วงเวลา 
เป็นการรวมกลุ่ม
ของเดก็วยัรุ่น  
- ออกก าลงักาย  
- เล่นกีฬา 

-เล่นเคร่ือง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็นผู้พามา
พกัผ่อน 

 ช่วงเย็น การออกก าลงักาย
แบบเบาๆ 
- การเดนิ  
- การร ามวยจีน ร า
พดั  
- การนัง่พกัผ่อน  
- พบปะพดูคยุกบั
กลุ่มวยัสงูอาย ุ

- ตะกร้อ  
- แบดมนิตนั  
- วิ่งออกก าลงักาย  
- เต้นแอโรบิค  
- พกัผ่อน อ่าน
หนงัสือ  
- นดัพบกบักลุ่ม
เพ่ือน 

- การเล่นกีฬา  
- วิ่งออกก าลงักาย  
- เล่นแบดมนิตนั  
- เล่นสเก็ตบอร์ด  
- นดัพบปะกลุ่ม
เพ่ือน  

- เล่นเคร่ืองเล่น  
- มาฝึกเดนิ วิ่งเล่น  
- เล่นสเก็ตบอร์ด  
- การรวมกลุ่ม
พบปะ นดัท า
กิจกรรม  
- เล่นกีฬาเป็นกลุ่ม 

ในช่วงเวลา
นีไ้มมี่การ
เข้าใช้พืน้ท่ี
ของผู้ใช้กลุ่ม
นี ้

 

ตารางที ่3 กิจกรรมของกลุม่ผู้ ใช้ในแตล่ะชว่งอาย ุในแตล่ะชว่งเวลาที่เกิดขึน้ในวนัธรรมดา 
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4.เดก็นกัเรียน (อาย ุ4-18 ปี) 
ช่วงต้นของอายกุลุม่นีเ้ป็นเดก็ท่ีมากบัผู้ปกครอง มาเลน่เคร่ืองเลน่ มาฝึกเดิน วิ่งเลน่ และเลน่สเก็ต
บอร์ด ซึง่มกัจะอยู่บริเวณสนามเดก็เลน่ สว่นมากบ้านจะอยู่ใกล้กบัสวนสาธารณะ โดยช่วงกลาง
อายใุนกลุม่นีค้ือกลุม่วยัรุ่น กิจกรรมสว่นมาก คือการรวมกลุม่พบปะ นดัท ากิจกรรม เลน่กีฬาเป็น
กลุม่ ได้แก่ การว่ิง เลน่แบคมินตนั บาสเก็ตบอล เลน่สเก็ตบอร์ด ทานอาหาร และกลุม่วยัรุ่นจะอยู่
ท ากิจกรรมจนถงึช่วงค ่าของวนั (ดรูายละเอียดจาตารางที่ 3และ4) 

อาย ุ

เวลา 

กจิกรรมที่เกดิขึน้ในวันหยุด 

วัยสูงอาย ุ วัยผู้ใหญ่ นักศึกษา เด็กนักเรียน เด็กเล็ก 

 ช่วงเช้า 
- พบปะสงัสรรค์
พดูคยุ  
- ออกก าลงักายแบบ
ออกแรงน้อย (ร ามวย
จีน โยคะ ร าพดั เดนิ
ออก ก าลงักาย 
นัง่เล่น)  
- ชมวิวทิวทศัน์ 

- การออกก าลงั
กายโดยการวิ่ง  
- ร ามวยจีน ร าพดั  
- เดนิเล่น 

- การวิ่งออกก าลงั
กาย  
- การเดนิเล่นเพ่ือ
ผ่อนคลาย 

- ในช่วงเวลานีมี้
ผู้ใช้กลุ่มนีน้้อยมาก  
- การเดนิเล่น  
- นัง่เล่น  
- อ่านหนงัสือ 

-เล่นเคร่ือง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็นผู้พามา
พกัผ่อน 

 ช่วงบ่าย - การนัง่พกัผ่อน อ่าน
หนงัสือ 

- ออกก าลงักาย  
- เดนิเล่น  
- พกัผ่อน อ่าน
หนงัสือ 

ตอนท้ายของ
ช่วงเวลาจะเข้ามา
ใช้พืน้ท่ีมาก  
- ออกก าลงักาย  
- การวิ่ง  
- นดัพปะกลุ่ม
เพ่ือน  

เป็นการรวมกลุ่ม
ของเดก็วยัรุ่น  
- ออกก าลงักาย  
- เล่นกีฬา 

-เล่นเคร่ือง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็นผู้พามา
พกัผ่อน 

 ช่วงเย็น การออกก าลงักาย
แบบเบาๆ 
- การเดนิ  
- การร ามวยจีน ร า
พดั  
- การนัง่พกัผ่อน  
- พบปะพดูคยุกบั
กลุ่มวยัสงูอาย ุ

- ตะกร้อ  
- แบดมนิตนั  
- วิ่งออกก าลงักาย  
- เต้นแอโรบิค  
- พกัผ่อน อ่าน
หนงัสือ  
- นดัพบกบักลุ่ม
เพ่ือน 

- การเล่นกีฬา  
- วิ่งออกก าลงักาย  
- เล่นแบดมนิตนั  
- เล่นสเก็ตบอร์ด  
- นดัพบปะกลุ่ม
เพ่ือน  

- เล่นเคร่ืองเล่น  
- มาฝึกเดนิ วิ่งเล่น  
- เล่นสเก็ตบอร์ด  
- การรวมกลุ่ม
พบปะ นดัท า
กิจกรรม  
- เล่นกีฬาเป็นกลุ่ม 

-เล่นเคร่ือง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็นผู้พามา
พกัผ่อน 

 
ตารางที่ 4 กิจกรรมของกลุม่ผู้ ใช้ในแตล่ะชว่งอาย ุในแตล่ะชว่งเวลาที่เกิดขึน้ในวนัหยดุ 
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 นอกจากผู้ใช้พืน้ที่สวนสาธารณะสว่นใหญ่ท่ีตัง้ใจมาท ากิจกรรมต่างๆภายในสวน
แล้ว ยงัมีผู้ ใช้พืน้ท่ีอีกประเภทคือ ใช้สวนเป็นทางผ่าน เช่น การเดินเข้าจากทางด้านซอยศิริพฒัน์
แล้วเดินออกทางประต ูทางถนนมหาไชย เป็นต้น บางคนใช้สวนเป็นทางผ่านเพื่อย่นระยะในการ
เดิน บางคนเลือกท่ีจะเดินไกลกว่าแต่สภาพแวดล้อมระหว่างทางท่ีร่มร่ืนมากกว่าเดินท่ีฟตุบาทริม
ถนน โดยเส้นทางที่ผู้ ใช้พืน้ที่ประเภทนีนิ้ยมใช้เป็นทางผ่านมีอยู่ 2 เส้นทางหลกัๆ คือ 
เส้นทางที่ 1  สว่นใหญ่จากจะเดินเข้าออกจากทางประตดู้านข้างซอยศิริพฒัน์และเดินไปทาง 

ประตชู้างป้อมยามด้านข้างถนนศิริพงษ์หรือ เดินผ่านน า้พเุพื่อไปออกประตเูล็กท่ี
อยู่ทางด้านถนนมหาไชย (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 8) 

เส้นทางที่ 2  สว่นใหญ่จากจะเดินเข้าออกจากทางประตใูหญ่ทางถนนมหาไชยและเดินไปทาง 
ประตดู้านข้างซอยศิริพฒัน์หรือ ประตเูลก็ท่ีถดัจากประตทูางด้านศิริพฒัน์ (ดรูาย 
ละเอียดจากแผนผงั 8) 

 
แผนผงัที่ 8 เส้นทางที่ผู้ ใช้พืน้ที่ใช้สวนรมณีนาถเป็นเส้นทางผ่าน 
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5.1.2.สรุปการสังเกตการณ์เบือ้งต้น 

1. ประเภทของกจิกรรมที่เกดิขึน้ภายในพืน้ที่สวนรมณีนาถ 

จากการส ารวจเบือ้งต้นพบว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถมีทัง้หมด 10 
กิจกรรม และสามารถแบ่งเป็นกิจกรรม 2ประเภทคือ กิจกรรมพกัผ่อนใจ (Passive Recreation) 
และกิจกรรมออกก าลงักาย (Active Recreation) ได้ดงันี ้(ดภูาพท่ี 9– 14 ประกอบ) 

1.1. กิจกรรมพกัผ่อนใจ (Passive Recreation) ได้แก่  
- กิจกรรมนัง่คยุ นัง่เลน่กบัเพื่อน หรือครอบครัว  
- กิจกรรมฝึกสอนวาดรูป 

1.2. กิจกรรมออกก าลงักาย (Active Recreation) ได้แก่ 
- กิจกรรมเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 
- กิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ 

- กิจกรรมออกก าลงักายแบบออกแรงน้อย (เช่น มวยจีน โยคะ ร าพดั กาย 
  บริหาร เป็นต้น) 
- กิจกรรมเลน่กีฬาเป็นกลุม่ (เช่น ฟตุบอล ตะกร้อ บาสเก็ตบอล เป็นต้น) 
- กิจกรรมออกก าลงักายแบบออกแรง (เช่น แอโรบิค เป็นต้น) 
- กิจกรรมออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ออกก าลงักาย 
- กิจกรรมเลน่สเกตบอร์ด 

 
 

 

     ภาพ 9 แสดงการเลน่ตะกร้อ                                 ภาพ 10 กิจกรรมฝึกโยคะ 

 
 
 
 



53 

 

 

     ภาพ 11 แสดงการออกก าลงักาย                                 ภาพ 12 การเลน่ฟตุบอล 

 

 

     ภาพ 13 กิจกรรมนัง่เลน่ พกัผ่อน                    ภาพ 14 กิจกรรมว่ิงออกก าลงักาย 
 

2. กลุ่มผู้ใช้งานในพืน้ที่สวนรมณีนาถ 

จากการส ารวจเบือ้งต้นพบว่าผู้ ใช้สวนรมณีนาถ สามารถแบ่งตามอายุของผู้ ท่ีมาใช้
สวนได้ 5 ช่วงอาย ุคือ 

- วยัผู้สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) 
- วยัท างานหรือวยัผู้ ใหญ่  (25-60 ปี) 
- วยันกัศกึษา (18-25 ปี) 
- วยันกัเรียน (6-18 ปี) 
- เดก็เลก็ (ต ่ากว่า 6ปี) 

ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่มีท่ีพกัอาศยัและสถานท่ีท างานอยู่ใกล้สวน การใช้งานจะเป็นเวลา
เย็นหลงัเลิกงานช่วงเวลา และในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์จะมาพร้อมกบัครอบครัว 
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3. ช่วงเวลา 

จากการส ารวจเบือ้งต้นพบช่วงเวลาท่ีผู้ ใช้ส่วนใหญ่นิยมมาใช้พืน้ท่ีคือ ช่วงเวลาเช้า
ตัง้แต่สวนเปิดจนถึงเวลาประมาณ 9.00น. ปริมาณการใช้พืน้ท่ีเร่ิมเบาบาง ส่วนในช่วงบ่าย
ประมาณ 15.00น. เป็นต้นไปเร่ิมมีการใช้พืน้ที่หนาแน่นอีกครัง้เน่ืองจากเป็นเวลาหลงัเรียน และ
ปริมาณแสงแดดค่อนข้างน้อยลง และช่วงเย็น-หัวค ่าเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ ใช้นิยมมาท ากิจกรรม
เน่ืองจากสภาพอากาศไม่ร้อน และเป็นเวลาหลงัเลิกงาน เลิกเรียน จึงสรุปได้ว่าช่วงเวลาท่ีมี
ผู้ ใช้งานนิยมมาท ากิจกรรม 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ช่วงบา่ย และช่วงเย็น-หวัค ่า 

 
5.2. การสังเกตการณ์ (Observation) 

ในการการสงัเกตการณ์ (Observation) จะแบ่งช่วงเวลาในการส ารวจเป็น 3 ช่วง คือ 
เช้า (06.00-08.00), (07.00-09.00), บ่าย (15.00-17.00), เย็น (17.00-19.00) โดยจะท าการ
ส ารวจช่วงเวลาละ 2 วนั ทัง้ในวันธรรมดาและวนัหยุดสุดสปัดาห์ โดยในวนัธรรมดาจะท าการ
ส ารวจในวนัพธุ วนัพฤหสับดี และวนัศกุร์ ส่วนในวนัหยดุสดุสปัดาห์จะท าการส ารวจทัง้ 2 วนัคือ 
วนัเสาร์ และวนัอาทิตย์ (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 2) 

 
 

ชว่งเวลา 
 

เวลา 
วนัธรรมดา วนัหยดุ 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
ชว่งเช้า 06.00-08.00        

ชว่งเช้า 07.00-09.00        

ชว่งบา่ย 15.00-17.00        

ชว่งเยน็-หวัค ่า 17.00-19.00        

 
ตาราง 2 การส ารวจภาคสนามชว่งเวลาตา่งๆในวนัธรรมดาและวนัหยดุ 

 
จากการสงัเกตการณ์กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถเบือ้งต้น ในช่วงวันและ

เวลาตา่งๆ โดยสามารถแบง่เป็นหวัข้อได้ดงันีค้ือ  
- การใช้งานท่ีสมัพนัธ์กบัพืน้ที่ 
- การใช้งานท่ีสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาและช่วงวยัของผู้ใช้สวน 
- การใช้งานท่ีสมัพนัธ์กบัวนั  
- สรุปข้อมลูการใช้พืน้ที่หรือการท ากิจกรรมตา่งๆตามวนั  มีรายละเอียดดงันี ้
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5.2.1. การใช้งานที่สัมพนัธ์กับพืน้ที่ 

จากข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์ในวนัธรรมดา วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ในช่วงเวลา
ตา่งๆ จะพบว่าในวนัตา่งๆมีลกัษณะการท ากิจกรรมท่ีตา่งกนัและเหมือนกนัอยู่บ้าง ในบางกิจกรรม  
ในหวัข้อนีจ้ะอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะการใช้งานท่ีเกิดขึน้ท่ีสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ี ต าแหน่งท่ีท า กิจกรรม 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

5.2.1.1 การใช้พืน้ที่ในวันธรรมดา ช่วงเช้า 

การเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัธรรมดา ช่วงเช้า ท าการเก็บข้อมลูในวนัพฤหสับดี และ
วนัศกุร์ โดยท าการส ารวจในช่วงเวลาเดียวกนัทัง้ 2 วนัคือ 06.00-08.00น. กิจกรมท่ีเกิดขึน้ในช่วง
เช้าของทัง้วันพฤหัสบดีและวนัศกุร์ มีลกัษณะกิจกรรมและต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมเหมือนกนั จะ
ตา่งกนัที่ปริมาณการใช้พืน้ท่ีในแต่ละวนั กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเช้า ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงั
กาย, เต้นแอโรบิค, ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, เล่นกีฬา, โยคะ, การนัง่เล่นพกัผ่อนหลงัจากท า
กิจกรรม, ร ามวยจีน/ร าพดั โดยลกัษณะการเกิดและต าแหน่งของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัพฤหสับดี 
และวนัศกุร์ช่วงเช้ามีรายละเอียดดงันี ้

 
1. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันพฤหสับด ีเวลา 06.00-08.00 น. 

จากการเก็บข้ออมลูภาคสนามในวันพฤหัสบดี ช่วงเช้าพบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ี
สวนรมณีมีเพียง 2 กลุ่มเท่านัน้ คือ ผู้ สงูอายุและผู้ ใหญ่ ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้สงูอายุจะ
มากกว่าผู้ ใหญ่ กิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่นิยมท าคอ่นข้างจะคล้ายกนัจะตา่งกนัก็ที่จ านวนผู้ใช้ 

โดยท่ีกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุและผู้ ใหญ่นิยมท า คือ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณทางเดิน
รอบพืน้ท่ีสวน, เต้นแอโรบิค บริเวณท่ีจอดรถท่ีติดกบัซอยศิริพฒัน์และพืน้ท่ีบริเวณทางเดิน , ออก
ก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ ในบริเวณสวนสุขภาพและพืน้ท่ีลานอเนกประสงค์ท่ีมีการจัดเตรียม
อปุกรณ์ออกก าลงักายไว้ให้, เล่นกีฬา เช่น ตระกร้อ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในสนามฝึกหัดกีฬา แต่มี
บางกลุม่นิยมเลน่บริเวณลานสเก็ต เน่ืองจากพืน้ที่ในสนามฝึกหดักีฬา มีพืน้ที่ไมเ่พียงพอ 
นอกจากนีย้งัมีการเล่นแบตมินตนั บริเวณทางเดิน, โยคะ บริเวณลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้า, การ
นัง่เล่นพกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม จะมีปริมาณผู้สงูอายมุากกว่าผู้ ใหญ่ นิยมพกัผ่อนตามพืน้ท่ีท่ี
จัดเตรียมไว้ให้ตามทางเดิน เช่น โต๊ะม้าหิน เก้าอีไ้ม้ และศาลา , ส่วนกิจกรรมร ามวยจีน/ร าพัด 
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บริเวณลานอเนกประสงค์ ใกล้กับประติมากรรมน า้พุเฉลิมพระเกียติ ลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้า 
และพืน้ที่ลานอเนกประสงค์ใกล้กบัพืน้ท่ีท่ีมีอปุกรณ์ออกก าลงักาย ร าพดั/ร ามวยจีนเป็นกิจกรรมท่ี
ผู้สงูอายนิุยมท า สว่นวยัผู้ ใหญ่ไมนิ่ยมท ากิจกรรมนี ้(ดรูายละเอียดจากแผนผงั 5.2) 

 
แผนผงัที่ 9 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัพฤหสับดีชว่งเช้า (06.00-08.00) 

 

 2. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันศุกร์ เวลา 06.00-08.00 น. 
ในช่วงเช้าวนัศกุร์พบว่ากลุม่ผู้ ใช้งานในช่วงเช้าวนัศกุร์มี 2 กลุม่ คือ ผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่ 

ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ สูงอายุจะมากกว่าผู้ ใหญ่ กิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุและผู้ ใหญ่นิยมท า
คอ่นข้างจะคล้ายกนั โดยท่ีกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่นิยมท า คือ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณ
ทางเดินรอบพืน้ที่สวน, เต้นแอโรบิค บริเวณท่ีจอดรถท่ีติดกบัซอยศิริพฒัน์และพืน้ท่ีบริเวณทางเดิน
, ออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ ในบริเวณสวนสุขภาพและพืน้ท่ีลานอเนกประสงค์ท่ีมีการ
จดัเตรียมอปุกรณ์ออกก าลงักายไว้ให้, เล่นกีฬา เช่น ตระกร้อ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในสนามฝึกหดั
กีฬา, โยคะ บริเวณลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้า เป็นต าแหน่งเดียวกบัวนัพฤหสับดี, การนัง่พกัผ่อน
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หลงัจากท ากิจกรรม จะมีปริมาณผู้สงูอายมุากกว่าผู้ ใหญ่ นิยมพกัผ่อนตามพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้
ตาม, ส่วนกิจกรรมร ามวยจีน/ร าพัดเป็นกิจกรรมท่ีมีผู้ ใช้กลุ่มเดียวคือผู้ สูงอายุ บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ใกล้กบัประติมากรรมน า้พเุฉลิมพระเกียติ ลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้า และพืน้ท่ีลาน
อเนกประสงค์ใกล้กบัพืน้ที่ท่ีมีอปุกรณ์ออกก าลงักาย (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 10) 

 
แผนผงัที่ 10 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัศกุร์ชว่งเช้า (06.00-08.00) 

 
5.2.1.2 ลักษณะการใช้พืน้ที่ในวันธรรมดา ช่วงบ่าย 

จากการเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัธรรมดา ช่วงบ่ายท าการเก็บข้อมลูในวนัพฤหสับดี 
และวนัศกุร์ ท าการส ารวจในวนัพฤหสับดีเวลา 15.00-17.00น. และวนัศกุร์เวลา14.00-16.00น. 
กิจกรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงบา่ยของทัง้วนัพฤหสับดีและวนัศกุร์  จะแตกต่างไปจากกิจกรรมในช่วงเช้า
บ้างมีกิจกรรมท่ีเหมือนเดิมและต่างกันไป โดยลักษณะกิจกรรมและต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรม
คล้ายกันทัง้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จะต่างกันท่ีปริมาณการใช้พืน้ท่ีในแต่ละวัน กิจกรรมท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเวลาบ่าย ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, การออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, โยคะ, 
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เลน่กีฬา, นัง่เลน่พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรมหรือนัง่คยุ, ส่วนร ามวยจีน/ร าพดั, เล่นเคร่ืองเล่น และ
เลน่สเก็ตท่ีลานสเก็ต ในช่วงเวลานีจ้ะมีกลุ่มนกัเรียนใช้พืน้ท่ีค่อนข้างเยอะ เน่ืองจากเป็นเวลาหลงั
เลิกเรียน เดก็นกัเรียนจากโดรงเรียนท่ีอยู่ละแวกนีจ้ึงนิยมมาเล่นกีฬา ออกก าลงักาย นัง่คยุ/นัง่เล่น
กนั เป็นต้น โดยลกัษณะการเกิดและต าแหน่งของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัพฤหสับดี และวนัศกุร์ช่วง
บา่ยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  1. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันพฤหสับด ีเวลา 15.00-17.00 น. 

 พบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีทุกช่วงวัย ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ สูงอายุจะมาก
ท่ีสดุ รองลงมาเป็นผู้ใหญ่ นกัเรียน นกัศกึษาและเดก็เลก็ตามล าดบัดงันี ้การเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 
บริเวณทางเดินรอบพืน้ที่สวน เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ นกัศกึษานิยมท า, การออกก าลงักาย
แบบใช้อปุกรณ์ ในบริเวณสวนสขุภาพและลานอเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ เป็น
กิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมท า, ส่วนกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ ใหญ่นิยม
ท าคือโยคะบริเวณลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้าและเป็นต าแหน่งเดียวกบัช่วงเช้า , การเล่นกีฬา วยั
ผู้ ใหญ่นิยมเล่นตะกร้อบริเวณลานอเนกประสงค์ใกล้กับประติมากรรมน า้พุเฉลิมพระเกียติ เด็ก
นกัเรียนนิยมมาเล่นฟุตบอลท่ีสนามฝึกหดักีฬาหลงัโรงเรียนเลิก นอกจากนีน้กัศกึษาและนกัเรียน
เลน่แบตมินตนั บริเวณสนามเปตอง, การนัง่เลน่พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรมหรือนัง่คยุ ตามพืน้ท่ีท่ี
จดัเตรียมไว้ให้ตามทางเดิน เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ และนกัเรียนนิยมท า, ส่วนร ามวยจีน/ร า
พดั บริเวณลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้า เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท า ในช่วงบ่ายอากาศร้อนจึงมี
จ านวนในการท ากิจกรมนีค้่อนข้างน้อย, กิจกรรมท่ีเด็กเล็กและเด็กนกัเรียนนิยมท าคือ เล่นเคร่ือง
เลน่ที่สนามเดก็เลน่ และเดก็นกัเรียนเลน่สเก็ตท่ีลานสเก็ต (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 11) 
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แผนผงัที่ 11 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัพฤหสับดีชว่งบา่ย (15.00-17.00) 

 
  2. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น. 

 ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงบ่ายวนัศกุร์พบว่ามีลกัษณะใกล้เคียงกบัช่วงบ่าย
วนัพฤหสับดี โดยทัง้ประเภทของกิจกรรม ต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรม และกลุม่ผู้ ใช้งานพบว่ามีลกัษณะ
เหมือนกนั จะมีแตกต่างไปบ้างก็ท่ีจ านวนของผู้ ใช้ดงันี ้ การเดิน-ว่ิงออกก าลงักายบริเวณทางเดิน
รอบพืน้ที่สวน เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ นกัศกึษานิยมท า, การออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ 
ในบริเวณสวนสขุภาพและลานอเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุ
ผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมท า, ส่วนกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ ใหญ่นิยมท าคือโยคะบริเวณ
ลานโลง่ท่ีเป็นสนามหญ้าและเป็นต าแหน่งเดียวกบัช่วงเช้า, การเลน่กีฬา วยัผู้ ใหญ่นิยมเล่นตะกร้อ
(ต าแหน่งเดียวกบัช่วงบ่ายวนัพฤหสับดี) เด็กนกัเรียนนิยมมาเล่นฟตุบอลท่ีสนามฝึกหดักีฬา, การ
นั่งเล่นพกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรมหรือนั่งคุย ตามพืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ตามทางเดินหรือลาน
สนามหญ้าบางส่วน เป็นกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุ ผู้ ใหญ่ และนกัเรียนนิยมท า, ส่วนร ามวยจีน/ร าพดั 
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บริเวณลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้า เป็นกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุนิยมท า ในช่วงบ่ายอากาศร้อนจึงมี
จ านวนในการท ากิจกรมนีค้่อนข้างน้อย, กิจกรรมท่ีเด็กนกัเรียนนิยมท าคือ เล่นเคร่ืองเล่นท่ีสนาม
เดก็เลน่ และเลน่สเก็ตท่ีลานสเก็ต (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 12) 

 
แผนผงัที่ 12 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัศกุร์ชว่งบา่ย (14.00-16.00) 

 
5.2.1.3 ลักษณะการใช้พืน้ที่ในวันธรรมดา ช่วงเยน็-หวัค ่า 

จากการเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัธรรมดา ช่วงเย็น-หวัค ่าท าการเก็บข้อมลูในวนัพุธ
และวนัพฤหสับดี โดยท าการส ารวจในช่วงเวลาเดียวกันทัง้ 2 วนัคือ 17.00-19.00น. กิจกรมท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่าของทัง้วนัพธุและวนัพฤหสับดี จะมีลกัษณะกิจกรรมและต าแหน่งท่ีเกิด
กิจกรรมคล้ายกันทัง้ในวันพุธและวันพฤหัสบดี จะต่างกันท่ีปริมาณการใช้พืน้ท่ีในแต่ละวัน 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเย็น-หัวค ่า ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, ออกก าลังกายแบบใช้
อปุกรณ์, โยคะ, เล่นกีฬา, เต้นแอโรบิค, นัง่เล่นพกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรมหรือนัง่คยุ, ร ามวยจีน/
ร าพดั, เล่นเคร่ืองเล่น และเล่นสเก็ต ในช่วงเวลานีจ้ะมีกลุ่มนกัศกึษาใช้พืน้ท่ีค่อนข้างเยอะกว่าใน
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ช่วงเวลาอื่นๆของวัน โดยลกัษณะการเกิดและต าแหน่งของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวันพุธและวัน
พฤหสับดีช่วงเย็น-หวัค ่า มีรายละเอียดดงันี ้

 
1. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันพุธ เวลา 17.00-19.00 น. 

จากการเก็บข้ออมลูภาคสนามในวนัพธุ ช่วงเย็น-หวัค ่าพบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ี 4 
กลุ่ม คือ ผู้สงูอายุ ผู้ ใหญ่ นกัเรียน และนกัศกึษา ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้สงูอายจุะมากท่ีสดุ 
รองลงมาเป็นผู้ ใหญ่ นักเรียน และนักศึกษาตามล าดับดงันี ้การเดิน-ว่ิงออกก าลังกาย บริเวณ
ทางเดินรอบพืน้ที่สวน เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ นกัศกึษานิยมท า, การออกก าลงักายแบบใช้
อปุกรณ์ ในบริเวณสวนสขุภาพและลานอเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ เป็นกิจกรรม
ท่ีผู้ สูงอายุ ผู้ ใหญ่ นักศึกษาและนักเรียนนิยมท า , ส่วนกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุและผู้ ใหญ่นิยมท าคือ
โยคะ บริเวณลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้าและเป็นต าแหน่งเดียวกบัช่วงเช้า, การเล่นกีฬา วยัผู้ ใหญ่
และนกัศกึษานิยมเล่นตะกร้อบริเวณลานอเนกประสงค์ใกล้กบัประติมากรรมน า้พเุฉลิมพระเกียติ  
และบริเวณบอ่บ าบดัน า้เสีย วยัผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและเดก็นกัเรียนนิยมมาเล่นฟตุบอลท่ีสนามฝึกหดั
กีฬา และมีนกัเรียนเล่นแบตมินตนั บริเวณทางเดินข้างสนามเปตอง, เต้นแอโรบิค บริเวณลาน
อเนกประสงค์ใกล้กบัประติมากรรมน า้พเุฉลิมพระเกียติและพืน้ท่ีลานอเนกประสงค์ใกล้กบัพืน้ท่ีท่ี
มีอุปกรณ์ออกก าลงักาย กิจกรรมนีผู้้ สูงอายุและผู้ ใหญ่นิยมท า , การนั่งเล่นพกัผ่อนหลงัจากท า
กิจกรรมหรือนั่งคุย ตามพืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ตามทางเดิน เป็นกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุ ผู้ ใหญ่ และ
นกัเรียนนิยมท า, ส่วนร ามวยจีน/ร าพดั บริเวณลานโล่งท่ีเป็นสนามหญ้า เป็นกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุ
นิยมท า, กิจกรรมท่ีเด็กนกัเรียนนิยมท าคือ เล่นเคร่ืองเล่นท่ีสนามเด็กเล่น ส่วนกิจกรรมท่ีนกัศกึษา
และเดก็นกัเรียนนิยมท าคือ เลน่สเก็ตท่ีลานสเก็ต(ดรูายละเอียดจากแผนผงั 13) 
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แผนผงัที่ 13 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัพธุชว่งเยน็ (17.00-19.00) 

 
  2. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันพฤหสับด ีเวลา 17.00-19.00 น. 

 ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่า วนัพฤหสับดี พบว่ามีลกัษณะใกล้เคียง
กับช่วงเวลาเดียวกันของวันพุธ โดยทัง้ประเภทของกิจกรรม ต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรม และกลุ่ม
ผู้ ใช้งานพบว่ามีลกัษณะเหมือนกนั จะมีแตกต่างไปบ้างก็ท่ีจ านวนของผู้ ใช้ดงันี ้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ในวนัพฤหสัมีลกัษณะเดียวกนัของวนัพธุในช่วงเวลาเดียวกนั จะต่างกนัตรงท่ีมีการเล่นตะกร้อของ
ผู้ใหญ่และนกัศกึษาเพิ่มมาตรงบริเวณทางเดินใกล้กบัลานอเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์
ออกก าลงักายไว้ และท่ีต่างกนัอีกอย่างคือในวันพฤหสับดี ช่วงเย็น-หัวค ่าจะไม่มีเด็กนกัเรียนมา
เล่นแบตมินตันเหมือนวันพุธในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนกิจกรรมอื่นๆค่อนข้างเหมื อนกัน(ดู
รายละเอียดจากแผนผงั 14) 
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แผนผงัที่ 14 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัพฤหสับดีชว่งเยน็ (17.00-19.00) 

 
5.2.1.4 ลักษณะการใช้พืน้ที่ในวันหยุดเสาร์อาทติย์ ช่วงเช้า 

การเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วงเช้า จะท าการเก็บข้อมลูทัง้2วัน 
คือเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยท าการส ารวจในช่วงเวลาเดียวกันทัง้ 2 วันคือ 07.00-09.00น. 
เน่ืองจากเป็นวนัหยดุผู้ ใช้พืน้ที่อาจมาใช้พืน้ที่สายช้ากว่าวนัธรรมดา กิจกรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเช้าของ
ทัง้วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ มีลกัษณะกิจกรรมและต าแหน่งที่เกิดกิจกรรมต่างกนับ้าง โดยท่ีลกัษณะ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัเสาร์มีลกัษณะคล้ายกบักิจกรรมท่ีเกิดในวนัธรรมดาช่วงเช้า  โดยท่ีปริมาณ
ของผู้ใช้งานในวนัเสาร์จะมีมากกว่าผู้ ใช้งานในวนัอาทิตย์ และในวนัอาทิตย์รูปแบบของกิจกรรมท่ี
เกิดขึน้มีน้อยกว่าในวนัอื่นๆ แต่กิจกรรมประเภทพวกพกัผ่อน ผ่อนคลาย จะมีจ านวนผู้ท ากิจกรรม
ประเภทนีม้ากกว่าวนัอื่นๆ โดยลกัษณะการเกิดและต าแหน่งของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัวนัหยุด
เสาร์อาทิตย์ ช่วงเช้ามีรายละเอียดดงันี ้
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1. การกระจายตวัของผู้ใช้ในเสาร์ เวลา 07.00-09.00 น. 

ในวนัเสาร์ ช่วงเช้าพบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ี 4 กลุ่ม คือ ผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ นกัศึกษา 
และเด็กเล็ก ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ ใหญ่จะมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นสูงอายุ นกัศึกษา และ
เดก็เลก็ตามล าดบั โดยที่กิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุและผู้ใหญ่นิยมท า คือ เต้นแอโรบิค บริเวณท่ีจอดรถท่ี
ติดกับซอยศิริพัฒน์, ออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ ในบริเวณสวนสุขภาพและพืน้ท่ีลาน
อเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ออกก าลงักายไว้ให้, นัง่เลน่พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม จะ
มีปริมาณผู้ สูงอายุมากกว่าผู้ ใหญ่ นิยมพักผ่อนตามพืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ตามทางเดิน ส่วน
กิจกรรมท่ีผู้ สงูอายุ ผู้ ใหญ่ และนกัศึกษานิยมท า คือ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณทางเดินรอบ
พืน้ท่ีสวน, เล่นกีฬา เช่น ตระกร้อ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในสนามฝึกหดักีฬา แต่มีบางกลุ่มนิยมเล่น
บริเวณลานสเก็ต เน่ืองจากพืน้ท่ีในสนามฝึกหดักีฬา มีพืน้ท่ีไม่เพียงพอ กิจกรรมร ามวยจีน/ร าพดั 
บริเวณพืน้ท่ีลานอเนกประสงค์ใกล้กับพืน้ท่ีท่ีมีอุปกรณ์ออกก าลังกาย ร าพัด/ร ามวยจีนเป็น
กิจกรรมท่ีผู้สงูอายนิุยมท าเพียงช่วงวยัเดียว และกิจกรรมท่ีเดก็เลก็ท าคือเล่นเคร่ืองเล่นท่ีสนามเด็ก
เลน่ (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 15) 

แผนผงัที่ 15 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัเสาร์ชว่งเช้า (07.00-09.00) 
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2. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันอาทติย์ เวลา 07.00-09.00 น. 

ในวนัอาทิตย์ ช่วงเช้าพบว่ามีการเข้าใช้พืน้ที่น้อยกว่าวนัอื่นๆ แตม่ีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ี
ทกุช่วงวยั ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของสงูอายจุะมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นผู้ ใหญ่ นกัศกึษา นกัเรียน
และเดก็เลก็ตามล าดบั โดยกิจกรรมท่ีเกือบทกุช่วงวยั(ยกเว้นเด็กเล็ก)นิยมท าคือ เดิน-ว่ิงออกก าลงั
กาย บริเวณทางเดินรอบพืน้ท่ีสวน ส่วนกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุ และผู้ ใหญ่นิยมท าคือ  ออกก าลงักาย
แบบใช้อปุกรณ์ ในบริเวณสวนสขุภาพและพืน้ท่ีลานอเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ออก
ก าลังกายไว้ให้, นั่งเล่นพักผ่อนหลังจากท ากิจกรรม จะมีปริมาณผู้สูงอายุมากกว่าผู้ ใหญ่ นิยม
พกัผ่อนตามพืน้ที่ท่ีจดัเตรียมไว้ให้ตามทางเดิน เช่น โต๊ะม้าหิน เก้าอีไ้ม้ ศาลา เป็นต้น และลานโล่ง
ท่ีเป็นสนามหญ้าบางส่วน ส่วนกิจกรรมท่ี ผู้ ใหญ่ และนกัศึกษานิยมท าคือ เล่นกีฬา เช่น ตระกร้อ 
ฟุตบอล นิยมเล่นในสนามฝึกหัดกีฬา กิจกรรมของเด็กเล็กคือเล่นเคร่ืองเล่นท่ีสนามเด็กเล่น (ดู
รายละเอียดจากแผนผงั 16) 

 
 แผนผงัที่ 16 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัอาทติย์ชว่งเช้า (07.00-09.00) 
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5.2.1.5 ลักษณะการใช้พืน้ที่ในวันหยุดเสาร์อาทติย์ ช่วงบ่าย 

การเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัหยดุเสาร์อาทิตย์ ช่วงบ่าย จะท าการเก็บข้อมลูทัง้2วนั 
คือเสาร์ และวนัอาทิตย์ โดยท าการส ารวจในช่วงเวลาเดียวกนัทัง้ 2 วนัคือ 15.00-17.00น. กิจกรม
ท่ีเกิดขึน้ในช่วงบ่ายของทัง้วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ มีลกัษณะกิจกรรมและต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรม
แตกตา่งกนับ้าง โดยท่ีลกัษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัเสาร์มีลกัษณะคล้ายกบักิจกรรมท่ีเกิดในวนั
ธรรมดา  โดยท่ีปริมาณของผู้ ใช้งานในวนัเสาร์จะมีมากกว่าผู้ ใช้งานในวนัอาทิตย์ และในวัน
อาทิตย์รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มีน้อยกว่าในวนัอื่นๆ แต่กิจกรรมประเภทพวกพกัผ่อน ผ่อน
คลาย จะมีจ านวนผู้ท ากิจกรรมประเภทนีม้ากกว่าวนัอื่นๆ  ส่วนในวนัเสาร์มีกิจกรรมท่ีเพิ่มเข้ามา
นอกเหนือวนัอื่นๆ คือการฝึกสอนวาดรูปของเด็กนกัศึกษาและนกัเรียน โดยลกัษณะการเกิดและ
ต าแหน่งของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัวนัหยดุเสาร์อาทิตย์ ช่วงบา่ยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  1. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันเสาร์ เวลา 15.00-17.00 น. 

พบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีทกุช่วงวยั ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ ใหญ่จะมากท่ีสดุ 
รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษาและเด็กเล็กตามล าดบั โดยกิจกรรมท่ีเกือบทุกช่วงวัย
(ยกเว้นเด็กเล็ก)นิยมท าคือ การออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ในบริเวณสวนสขุภาพและลาน
อเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ ส่วนกิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่และนกัศกึษานิยมท า
คือ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณทางเดินรอบพืน้ท่ีสวน, เล่นกีฬา นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมเล่น
ฟุตบอลบริเวณสนามฝึกหัดกีฬา นอกจากนีน้กัศึกษาและผู้ ใหญ่เล่นแบตมินตนับริเวณทางเดิน, 
กิจกรรมท่ีเดก็เลก็และเดก็นกัเรียนนิยมท าคือ เลน่เคร่ืองเลน่ที่สนามเด็กเล่น ส่วนการพกัผ่อน ปิกนิ
คส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว มีตัง้แต่วัยสูงอายุ ผู้ ใหญ่และนักเรียน ส่วนใหญ่ใช้พืน้ท่ีท่ีมีการ
จัดเตรียมไว้ให้เช่น โต๊ะม้าหิน เก้าอีไ้ม้ ศาลา  เป็นต้น และลานสนามหญ้าโล่ง กระจายกันไป 
นอกจากนีย้งัมีการฝึกสอนวาดรูป สว่นใหญ่เป็นวยันกัเรียนและนกัศกึษา ฝึกสอนวาดรูปกนับริเวณ
ลานสนามหญ้าตรงข้ามกบัน า้พ ุ(ดรูายละเอียดจากแผนผงั 17) 
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แผนผงัที่ 17 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัเสาร์ชว่งบา่ย (15.00-17.00) 

 
2. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันอาทติย์ เวลา 15.00-17.00 น. 

พบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีทกุช่วงวยั ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ ใหญ่จะมากท่ีสดุ 
รองลงมาเป็นผู้ นักเรียน สูงอายุ เด็กเล็ก และนักศึกษาตามล าดับ กิจกรรม ท่ีเกิดขึน้เป็นแบบ
passive คือการมาพกัผ่อน ปิกนิคกบัครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้พืน้ท่ีสนามหญ้ามากกว่าวนั
อื่นๆ ท่ีท าการเก็บข้อมลู โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่และนกัศกึษานิยมท าคือ เดิน-ว่ิงออกก าลงั
กาย บริเวณทางเดินรอบพืน้ท่ีสวน, การออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ในบริเวณสวนสขุภาพและ
ลานอเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้  กิจกรรมท่ี ผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมท า
คือ เล่นฟุตบอลบริเวณสนามฝึกหัดกีฬา นอกจากนีน้ักเรียนและผู้ ใหญ่เล่นแบตมินตันบริเวณ
ทางเดิน และมีวยัผู้ ใหญ่กบัเด็กนกัเรียนเล่นตะกร้อกันบริเวณบ่อบ าบดัน า้เสีย กิจกรรมท่ีเด็กเล็ก
และเดก็นกัเรียนนิยมท าคือ เลน่เคร่ืองเลน่ที่สนามเดก็เลน่ สว่นการพกัผ่อน ปิกนิคสว่นใหญ่มาเป็น
ครอบครัว มีตัง้แต่วยัสงูอาย ุผู้ ใหญ่ นกัเรียน และเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ใช้พืน้ท่ีท่ีมีการจดัเตรียมไว้ให้
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เช่น โต๊ะม้าหิน เก้าอีไ้ม้ ศาลา เป็นต้น และลานสนามหญ้าโล่ง กระจายกนัไป กิจกรรมท่ีนกัศกึษา
กบัเดก็นกัเรียนนิยมท ากนัคือเลน่สเก็ตบริเวณลานสเก็ต (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 18) 

 
แผนผงัที่ 18 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัอาทติย์ชว่งบา่ย (15.00-17.00) 

 

5.2.1.6 ลักษณะการใช้พืน้ที่ในวันหยุดเสาร์อาทติย์ ช่วงเยน็-หวัค ่า 

การเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัหยดุเสาร์อาทิตย์ ช่วงเย็น-หวัค ่า จะท าการเก็บข้อมลูทัง้
2วนั คือเสาร์ และวนัอาทิตย์ โดยท าการส ารวจในช่วงเวลาเดียวกนัทัง้ 2 วนัคือ 17.00-19.00น. กิจ
กรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่า ของทัง้วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ มีลกัษณะกิจกรรมและต าแหน่งท่ีเกิด
กิจกรรมแตกตา่งกนั โดยท่ีลกัษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัเสาร์มีลกัษณะคล้ายกบักิจกรรมท่ีเกิดใน
วนัธรรมดาแต่มีปริมาณการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้งานน้อยกว่า  โดยท่ีปริมาณของผู้ ใช้งานในวนัเสาร์จะ
มีมากกว่าผู้ ใช้งานในวนัอาทิตย์ และในวนัอาทิตย์รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มีน้อยกว่าในวัน
อื่นๆ แต่กิจกรรมประเภทพวกพกัผ่อน ผ่อนคลาย จะมีจ านวนผู้ท ากิจกรรมประเภทนีม้ากกว่าวนั
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อื่นๆ โดยลกัษณะการเกิดและต าแหน่งของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวันวนัหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วงเย็น-
หวัค ่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

1. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันเสาร์ เวลา 17.00-19.00 น. 

พบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ี ทกุช่วงวยั ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีของผู้ ใหญ่จะมากท่ีสดุ 
รองลงมาเป็นผู้สงูอายุ นกัศึกษา นกัเรียนและเด็กเล็กตามล าดบั  โดยกิจกรรมท่ีเกือบทุกช่วงวยั
(ยกเว้นเด็กเล็ก)นิยมท าคือ การออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ในบริเวณสวนสขุภาพและลาน
อเนกประสงค์ท่ีมีการจดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ , เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณทางเดินรอบพืน้ท่ีสวน 
กิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่ นักศึกษา และเด็กนักเรียนนิยมท าคือ  เล่นฟุตบอลบริเวณสนามฝึกหัดกีฬา 
นอกจากนีน้กัศึกษาและผู้ ใหญ่เล่นตะกร้อกนับริเวณลานอเนกประสงค์ใกล้กบัประติมากรรมน า้พุ
เฉลิมพระเกียติ บริเวณบอ่บ าบดัน า้เสียและทางเดิน กิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ ใหญ่นิยมท าคือ เต้น
แอโรบิคบริเวณลานอเนกประสงค์ใกล้กบัประติมากรรมน า้พเุฉลิมพระเกียติ และฝีกโยคะ บริเวณ
ลานโลง่ท่ีเป็นสนามหญ้า กิจกรรมการพกัผ่อน ปิกนิคสว่นใหญ่มาเป็นครอบครัว มีตัง้แต่วยัสงูอาย ุ
ผู้ ใหญ่ นกัเรียน และเดก็เลก็ ส่วนใหญ่ใช้พืน้ท่ีท่ีมีการจดัเตรียมไว้ให้เช่น โต๊ะม้าหิน เก้าอีไ้ม้ ศาลา 
เป็นต้น และลานสนามหญ้าโล่ง กระจายกันไป  กิจกรรมร ามวยจีน/ร าพดั บริเวณลานโล่งท่ีเป็น
สนามหญ้า เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายนิุยมท า ช่วงวยัอื่นไมนิ่ยมท า กิจกรรมท่ีเดก็นกัเรียนและเด็กเล็ก
นิยมท าคือ เลน่เคร่ืองเลน่บริเวณสนามเดก็เลน่ สว่นกิจกรรมท่ีนกัศกึษาและเดก็นกัเรียนนิยมท าคือ 
เลน่สเก็ตบริเวณลานสเก็ต (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 19) 

 
2. การกระจายตวัของผู้ใช้ในวันอาทติย์ เวลา 17.00-19.00 น. 

จากการเก็บข้ออมลูภาคสนามพบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีทกุช่วงวยั ปริมาณการเข้า
ใช้พืน้ที่ของผู้ใหญ่จะมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นผู้สงูอาย ุนกัเรียน นกัศกึษาและเดก็เลก็ตามล าดบั  
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัอาทิตย์เป็นแบบpassive คือการมาพกัผ่อน ปิกนิคกับครอบครัวเป็นส่วน
ใหญ่ มีการใช้พืน้ที่สนามหญ้ามากกว่าวนัอื่นๆ โดยกิจกรรมท่ีเกือบทกุช่วงวยั(ยกเว้นเด็กเล็ก)นิยม
ท าคือ การออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ในบริเวณสวนสขุภาพและลานอเนกประสงค์ท่ีมีการ
จดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ กิจกรรมท่ีผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ และนกัศกึษา นิยมท าคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 
บริเวณทางเดินรอบพืน้ท่ีสวน กิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่ นกัศกึษา และเด็กนกัเรียนนิยมท าคือ เล่นฟตุบอล
บริเวณสนามฝึกหดักีฬา ผู้ ใหญ่และนกัเรียนเลน่ตะกร้อบริเวณบอ่บ าบดัน า้เสีย นอกจากนีน้กัเรียน
และผู้ใหญ่เลน่แบตมินตนักนับริเวณทางเดิน กิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่นิยมท าคือ เต้นแอโรบิค 
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บริเวณลานอเนกประสงค์ใกล้กบัประติมากรรมน า้พเุฉลิมพระเกียติ กิจกรรมการพกัผ่อน ส่วนใหญ่
มาเป็นครอบครัว มีตัง้แตว่ยัสงูอาย ุผู้ ใหญ่ นกัเรียน และเดก็เลก็ สว่นใหญ่ใช้พืน้ที่ท่ีมีการจดัเตรียม
ไว้ให้เช่น โต๊ะม้าหิน เก้าอีไ้ม้ ศาลา เป็นต้น และลานสนามหญ้าโล่ง กระจายกนัไป  กิจกรรมท่ีเด็ก
นกัเรียนและเดก็เลก็นิยมท าคือเลน่เคร่ืองเลน่บริเวณสนามเดก็เลน่ สว่นกิจกรรมท่ีเดก็นกัเรียนนิยม
ท าคือ เลน่สเก็ตบริเวณลานสเก็ต (ดรูายละเอียดจากแผนผงั 20) 

 
แผนผงัที่ 19 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัเสาร์ชว่งเยน็ (17.00-19.00) 
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แผนผงัที่ 20 ผงัการกระจายตวัของกิจกรรมในวนัอาทติย์ช่วงเยน็ (17.00-19.00) 

 
สรุปจากผังกจิกรรม 

สภาพการใช้สวนรมณีนาถในวันธรรมดา 

สรุปจากผงัพฤติกรรมของผู้ ท่ีเข้ามาใช้สวนรมณีนาถในวนัธรรมดาพบว่า ช่วงเวลาเย็น-
หวัค ่า 17.00-19.00น. เป็นช่วงท่ีมีการกระจายตวัของผู้ ใช้งาน วยัผู้ ใหญ่ กลุ่มนกัศกึษา และกลุ่ม
เด็กนกัเรียน มากท่ีสดุรองลงมาคือช่วงเวลาบ่าย 15.00-17.00น. โดยมีการกระจายตวัของผู้ ใช้วยั
สงูอายุ กลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มเด็กนกัเรียน ส่วนช่วงเวลาอื่นมีการกระจายตวัของผู้ ใช้น้อยมาก 
โดยมีการกระจายตวัของกลุม่นกัศกึษา และกลุม่เดก็นกัเรียนอยู่ตามบริเวณพืน้ท่ีท่ีให้ร่มเงา ท่ีนั่งท่ี
จดัเตรียมไว้ริมทางเดินรอบโครงการ ศาลานัง่เล่น โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ส าหรับนัง่เล่นนัง่
คยุบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกของสวนจะมีผู้ ใช้มากท่ีสดุ 
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สภาพการใช้สวนรมณีนาถในวันหยุด 

จากผงัพฤติกรรมของผู้ ท่ีเข้ามาใช้สวนรมณีนาถในวนัหยดุพบว่า ช่วงเวลาเย็น 17.00-
19.00น. เป็นช่วงท่ีมีการกระจายตวัของผู้ ใช้งาน วยัผู้ ใหญ่ กลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มเด็กนักเรียน 
มากท่ีสดุรองลงมาคือช่วงเวลาบ่าย 15.00-17.00น. โดยมีการกระจายตวัของผู้ ใช้วัยสงูอายุ วัย
ผู้ ใหญ่ กลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มเด็กนกัเรียน ส่วนช่วงเวลาอื่นมีการกระจายตวัของกลุ่มนกัศึกษา 
และกลุ่มเด็กนักเรียน อยู่ตามบริเวณพืน้ท่ีท่ีให้ร่มเงา ท่ีนัง่ท่ีจัดเตรียมไว้ริมทางเดินรอบโครงการ 
ศาลานัง่เลน่ บริเวณสนามหญ้าสว่นใหญ่จะมาเป็นกลุม่มีการฝึกสอนวาดรูป ฝึกซ้อมเต้น เป็นต้น  

และจากผงัพฤติกรรมของผู้ ท่ีเข้ามาใช้สวนรมณีนาถในวนัเสาร์และวันอาทิตย์ พบว่า
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทัง้ 2 วนัมีลกัษณะท่ีตา่งกนั เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเกิดในวนัเสาร์จะมีลกัษณะคล้าย
กบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัธรรมดา แตจ่ะมีปริมาณของผู้ใช้งานน้อยกว่าวนัธรรมดา ส่วนวนัอาทิตย์
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้เน้นไปท่ีกิจกรรมแบบ Passive คือการนัง่เล่น นัง่คยุ พกัผ่อนกบัครอบครัวเป็นต้น 
จึงท าการแยกประเภทของวันในการศึกษานีไ้ด้ 3ประเภท ดังนี ้คือ วันธรรดา วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ 

จากผงัพฤติกรรมของผู้ ท่ีเข้ามาใช้สวนรมณีนาถทัง้ในวนัธรรมดาและวนัหยดุเสาร์อาทิตย์ 
ในทกุช่วงเวลา แบ่งกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ได้เป็น 2 zone คือ  Active Activity Zone และ Passive 
Activity Zone จากการส ารวจและเก็บข้อมมลูภาคสนามสามารถแบง่ Zone ในพืน้ที่สวนรมณีนาถ
ได้ดงันี ้ตามแผนผงัท่ี 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 21 แสดงพืน้ที่รองรับกิจกรรมแบง่เป็น active activity zone และ passive activity zone 
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สรุปโดยรวมจากผังกิจกรรมช่วงเวลาต่างๆ ท่ีผู้ ใช้เข้ามาใช้งาน พบว่าบริเวณท่ีมี
ผู้ ใช้งานมากท่ีสดุคือเส้นทางเดิน/ว่ิง จะมีผู้ ใช้งานมากจนล้นออกนอกเส้นทาง และส่วนอปุกรณ์
ออกก าลงักายจะมีผู้ ใช้งานมากจนต้องมีการตอ่คิว บางสว่นจะมีกิจกรรมเป็นของตนเอง เช่น แอโร
บิค ร าพดั โยคะ เป็นต้น และจากการสงัเกตการณ์ในเบือ้งต้นพบว่าพืน้ท่ีส่วนสนามหญ้ามีผู้ ใช้เบา
บางเมื่อเทียบกบัขนาดพืน้ท่ีแล้วควรมีการปรับขนาดและเพิ่มส่วนของกิจกรรม เช่น อปุกรณ์ออก
ก าลงักาย หรือจดัแยกโซนท่ีเป็นกิจกรรมนนัทนาการออกให้เป็นสดัส่วนเฉพาะเพื่อความสะดวก
และไมเ่ป็นการรบกวนกนัของผู้ใช้งานในสวนรมณีนาถ  
 
สรุปภาพรวมของการท ากจิกรรมที่เกดิขึน้ 

 จากผงักิจกรรมสามารถสรุปภาพรวมของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ได้ดงันี ้คือ โดยกิจกรรมท่ี
เกิดขึน้ทัง้หมด 10 กิจกรรม และต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรม บางกิจกรรมเกิดท่ีต าแหน่งเดิมในทุกวัน 
ทกุช่วงเวลา บางกิจกรรมในบางช่วงเวลามีการเปลี่ยนต าแหน่งในการท ากิจกรรม ซึง่สามารถสรุป
ได้ดงันี ้(ดรูายละเอียดจากแผนผงั 22) 

- กิจกรรมเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณทางเดินรอบพืน้ที่สวน 
- กิจกรรมออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 2 สวนสขุภาพ และ 

6 สนามเดก็เลน่ 
- กิจกรรมโยคะ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 3 ลานโลง่สนามหญ้า 
- กิจกรรมเต้นแอโรบิค บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 4ท่ีจอดรถยนต์ และลานอเนกประสงค์ 
- กิจกรรมร ามวยจีน ร าพดั บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 9 ลานโลง่สนามหญ้า 
- กิจกรรมเล่นกีฬา บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 7 สนามฝึกหดักีฬา และ 8 บ่อบ าบดัน า้

เสีย 
- กิจกรรมนั่งคุย/นั่งเล่น บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ11 และพืน้ท่ีท่ีให้ร่มเงา ท่ีนั่งท่ี

จดัเตรียมไว้ริมทางเดินรอบพืน้ที่สวน ศาลานัง่เลน่ 
- กิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ  6 สนามเดก็เลน่ 
- กิจกรรมเลน่สเก็ต บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 10 ลานสเกตบอร์ด 
- กิจกรรมฝึกสอนวาดรูป บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณลานโลง่สนามหญ้า 
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แผนผงัที่ 22 แสดงต าแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถ 

 

จากภาพรวมของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะพบว่ากิจกรรมมีการกระจกุตวับริเวณทางด้าน
ตะวนัตกเฉียงเหนือของสวนรมณีนาถ หรือพืน้ท่ีบริเวณสวนสขุภาพและพืน้ที่บริเวณใกล้เคียง พืน้ที่
สนามฝึกหดักีฬา และพืน้ที่ลานอเนกประสงค์หน้าประติมากรรม สว่นพืน้ที่ทางเดินรอบสว่นเป็นอีก 

บริเวณหนึง่ท่ีมีการใช้พืน้ที่อย่างหนาแน่น เน่ืองจากใช้เป็นเส้นทางเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย และยงัใช้
เป็นเส้นทางสญัจรภายในสวนสาธารณะ (ดรูายละเอียดเส้นทางเดิน-ว่ิงจากแผนผงัท่ี 23) 
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แผนผงัที่ 23 แสดงเส้นทางเดิน–ว่ิง ออกก าลงักายภายในสวนรมณีนาถ 

 
สรุปกจิกรรมที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา 

 จากการสงัเกตการณ์ และการบนัทึกผงักิจกรรมสามารถสรุปได้ว่าในแต่ละช่วงเวลามี
กิจกรรมใดเกิดขึน้บ้าง และเป็นลกัษณะใด ต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บางกิจกรรมเกิดในทุก
ช่วงเวลา บางกิจกรรมในบางช่วงเวลามีการเปลี่ยนต าแหน่งในการท ากิจกรรม ซึง่สามารถสรุปได้
ดงันี ้ 
 สรุปกจิกรรมที่เกดิขึน้ในช่วงเช้า 

 โดยกิจกรรมท่ีผู้ ใช้นิยมท าในช่วงเช้าของทกุวนั มีทัง้หมด 8 กิจกรรมได้แก่ เดิน-ว่ิงออก
ก าลงักาย, ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์, โยคะ, เต้นแอโรบิค, ร ามวยจีน ร าพดั,เล่นกีฬา, นัง่คยุ/
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นัง่เล่น/พกัผ่อน และเล่นเคร่ืองเล่น โดยต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมมีรายละเอียดดงันี ้ (ดรูายละเอียด
จากแผนผงัท่ี 24) 

- กิจกรรมเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณทางเดินรอบพืน้ที่สวน 
- กิจกรรมออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 2 สวนสขุภาพ  
 และ 6 สนามเดก็เลน่ 
- กิจกรรมโยคะ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 3 ลานโลง่สนามหญ้า  
- กิจกรรมเต้นแอโรบิค บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 4ท่ีจอดรถยนต์ และลาน 
 อเนกประสงค์ 
- กิจกรรมร ามวยจีน ร าพดั บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 9 และลานโลง่สนามหญ้า 
- กิจกรรมเลน่กีฬา บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 7 สนามฝึกหดักีฬา และ 8 บอ่บ าบดั 
 น า้เสีย 
- กิจกรรมนัง่คยุ/นัง่เลน่ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ11 และพืน้ที่ท่ีให้ร่มเงา ที่นัง่ท่ี 
 จดัเตรียมไว้ริมทางเดินรอบพืน้ที่สวน ศาลานัง่เลน่ 
- กิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ  6 สนามเดก็เลน่ 
จากภาพรวมของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเช้าจะพบว่ากิจกรรมมีการกระจกุตวับริเวณ

ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของสวนรมณีนาถ หรือพืน้ที่บริเวณสวนสขุภาพและพืน้ที่บริเวณ
ใกล้เคียง พืน้ที่สนามฝึกหดักีฬา พืน้ที่ลานจอดรถหน้าอาคารส านกังาน และพืน้ที่ลานอเนก-
ประสงค์หน้าประติมากรรม  
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แผนผงัที่ 24 แสดงต าแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถ ชว่งเช้า 

 
สรุปกจิกรรมที่เกดิขึน้ในช่วงบ่าย 
 กิจกรรมท่ีผู้ ใช้นิยมท าในช่วงบา่ยของทกุวนั มีทัง้หมด 8 กิจกรรมได้แก่ เดิน-ว่ิงออก
ก าลงักาย, ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, โยคะ, เลน่กีฬา, นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อน, เลน่เคร่ืองเล่น, 
ฝึกสอนวาดรูปและเลน่สเก็ต โดยต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมมีรายละเอียดดงันี ้ (ดรูายละเอียดเส้นทาง
เดิน-ว่ิงจากแผนผงัท่ี 25) 

- กิจกรรมเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณทางเดินรอบพืน้ที่สวน 
- กิจกรรมออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 2 สวนสขุภาพ และ 

6 สนามเดก็เลน่ 
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- กิจกรรมโยคะ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 3 ลานโลง่สนามหญ้า 
- กิจกรรมเล่นกีฬา บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 7 สนามฝึกหดักีฬา และ 8 บ่อบ าบดัน า้

เสีย 
- กิจกรรมนั่งคุย/นั่งเล่น บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ11 และพืน้ท่ีท่ีให้ร่มเงา ท่ีนั่งท่ี

จดัเตรียมไว้ริมทางเดินรอบพืน้ที่สวน ศาลานัง่เลน่ 
- กิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ  6 สนามเดก็เลน่ 
- กิจกรรมเลน่สเก็ต บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 10 ลานสเกตบอร์ด 
- กิจกรรมฝึกสอนวาดรูป บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณลานโลง่สนามหญ้า 

 
แผนผงัที่ 25 แสดงต าแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถ ชว่งบา่ย 
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จากภาพรวมของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงบา่ยจะพบว่ากิจกรรมมีการกระจกุตวับริเวณ
เดียวกบัช่วงเช้า คือพืน้ท่ีบริเวณสวนสขุภาพและพืน้ที่บริเวณใกล้เคียง พืน้ที่สนามฝึกหดักีฬา และ
พืน้ที่ลานอเนก-ประสงค์หน้าประติมากรรม ในช่วงบา่ยพบว่าการใช้พืน้ที่บริเวณสนามหญ้ามีการ
ใช้งานน้อย  
 
สรุปกจิกรรมที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเยน็-หวัค ่า 
 กิจกรรมท่ีผู้ ใช้นิยมท าในช่วงเย็น-หวัค ่าของทุกวนั มีทัง้หมด 9 กิจกรรมได้แก่ เดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย, ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, โยคะ, ร ามวยจีน ร าพดั,เล่นกีฬา, นัง่คยุ/นัง่เล่น/
พกัผ่อน, เล่นเคร่ืองเล่น, ฝึกสอนวาดรูปและเล่นสเก็ต โดยต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมมีรายละเอียด
ดงันี ้ (ดรูายละเอียดเส้นทางเดิน-ว่ิงจากแผนผงัท่ี 26) 

- กิจกรรมเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณทางเดินรอบพืน้ที่สวน 
- กิจกรรมออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 2 สวนสขุภาพ และ 

6 สนามเดก็เลน่ 
- กิจกรรมโยคะ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 3 ลานโลง่สนามหญ้า  
- กิจกรรมเต้นแอโรบิค บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 4ท่ีจอดรถยนต์ และลานอเนกประสงค์ 
- กิจกรรมร ามวยจีน ร าพดั บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 9 และลานโลง่สนามหญ้า 
- กิจกรรมเล่นกีฬา บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ 7 สนามฝึกหดักีฬา และ 8 บ่อบ าบดัน า้

เสีย 
- กิจกรรมนั่งคุย/นั่งเล่น บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ11 และพืน้ท่ีท่ีให้ร่มเงา ท่ีนั่งท่ี

จดัเตรียมไว้ริมทางเดินรอบพืน้ที่สวน ศาลานัง่เลน่ 
- กิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ บริเวณท่ีเกิดกิจกรรม บริเวณ  6 สนามเดก็เลน่ 

จากภาพรวมของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่าจะพบว่ากิจกรรมมีการกระจกุตวั
บริเวณเดียวกบัช่วงเช้าและช่วงบา่ย คือพืน้ที่บริเวณสวนสขุภาพและพืน้ที่บริเวณใกล้เคียง พืน้ที่
สนามฝึกหดักีฬา และพืน้ที่ลานอเนก-ประสงค์หน้าประติมากรรม ในช่วงเย็นพบว่ามีการใช้พืน้ที่
บริเวณสนามหญ้ามากขึน้ โดยเฉพาะในวนัอาทิตย์จะมีการใช้พืน้ที่สนามหญ้ามากกวา่วนัอื่นๆ  
 กิจกรรมสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้จะมีต าแหน่งเดียวกนัเกือบในทกุช่วงเวลา ลกัษณะกิจกรรม
ท่ีเกิดขึน้คือเกิดตามขอบๆของสวน และเกิดในพืน้ท่ีท่ีจดัไว้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ  เพราะฉะนัน้
อาจสรุปได้ว่าพืน้ท่ีท่ีมีการใช้หนานแน่นคือพืน้ท่ีทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสวนรมณีนาถ 
หรือพืน้ท่ีบริเวณสวนสขุภาพและพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง พืน้ท่ีสนามฝึกหดักีฬา พืน้ท่ีลานจอดรถ
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หน้าอาคารส านกังาน และพืน้ที่ลานอเนก-ประสงค์หน้าประติมากรรม และพืน้ท่ีท่ีมีการใช้เบาบาง
คือบริเวณท่ีเป็นลานสนามหญ้า 

 
แผนผงัที่ 26 แสดงต าแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถ ชว่งเยน็-หวัค ่า 
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 5.2.2. ลักษณะการใช้งานที่สัมพนัธ์กับช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้สวน 

จากข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูภาคสนามในวันธรรมดา วนัเสาร์และวันอาทิตย์ใน
ช่วงเวลาต่างๆ จะพบว่าประเภทของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี มีผู้ ใช้พืน้ท่ีในช่วงวยัท่ีต่างกนั 
ในหวัข้อนีจ้ะอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะการใช้งาน (กิจกรรม) ท่ีเกิดขึน้ท่ีสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาและช่วง
วัยของผู้ ใช้สวน ว่ากิจกรรมลกัษณะนีม้ีผู้ ใช้งานในช่วงวัยใดบ้าง และผู้ ใช้นิยมท ากิจกรรมนีใ้น
ช่วงเวลาใดบ้าง มีรายละเอียดดงันี ้
 
  5.2.2.1. ลักษณะการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ ใช้สวน 

วันธรรมดา 

ลกัษณะกิจกรมท่ีเกิดขึน้ในวนัธรรมดา มีลกัษณะกิจกรรมและต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรม
คล้ายกนัจะต่างกนับ้างในบางช่วงเวลา บางช่วงอาจจะมีผู้ ใช้งานครบทกุวยั โดยท่ีบางเวลาอาจมี
การใช้พืน้ที่เพียงแค ่2 วยั เช่น ในวนัธรรมดาตอนเช้าจะพบว่ามีการใช้งานของผู้สงูอายแุละผู้ ใหญ่
เท่านัน้ แต่ในช่วงเวลาอื่นๆ มีช่วงวยัของผู้ ใช้งานท่ีหลากหลาย โดยลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ในช่วงเวลาตา่งๆและช่วงวยัของผู้ใช้งานในพืน้ที่วนัธรรมดามีรายละเอียดดงันี ้
 
 1. ลักษณะการใช้งานของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงเวลา วันธรรมดา 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีผู้สงูอายมุกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 33.51 รองลงมาเป็นการนั่งคยุ/นัง่เล่น หลงัจากท า
กิจกรรม ร้อยละ 21.19 ร ามวยจีน ร าพดัร้อยละ 17.18 ออกก าลงักายแบบใช้อุปกรณ์ ร้อยละ 
33.51 เต้นแอโรบิคร้อยละ 7.41 เล่นกีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนัร้อยละ6.23 และโยคะร้อยละ 1.90
ของจ านวนผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

ส่วนในช่วงบ่ายผู้สงูมกัท ากิจกรรมดงันีเ้ดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 50.23 นัง่คยุ/
นัง่เลน่ หลงัจากท ากิจกรรม ร้อยละ 27.57 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 11.56 โยคะร้อย
ละ 6.89 และร ามวยจีน ร าพดัร้อยละ 3.73 ของจ านวนผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

และในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท าคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 
47.93 การนัง่คยุ/นัง่เล่น หลงัจากท ากิจกรรม ร้อยละ 14.32 ร ามวยจีน ร าพดัร้อยละ 4.95 ออก
ก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 19.7 เต้นแอโรบิคร้อยละ 8.26 เลน่กีฬาร้อยละ4.4 และโยคะร้อย
ละ 2.2 ของจ านวนผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุปแล้วกิจกรรมท่ีผู้สงูอายนิุยมท าในทกุช่วงเวลาได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักายมาเป็น
อนัดบัท่ี1 รองลงมาเป็นนัง่คยุ/นัง่เล่น หลงัจากท ากิจกรรม ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร ามวย
จีน ร าพดัและโยคะตามล าดบั ส่วนเล่นกีฬาและเต้นแอโรบิคผู้สงูอายนิุยมท ากิจกรรมในช่วงเช้า
และช่วงเย็น ช่วงบา่ยไมนิ่ยมเลน่เน่ืองจากตอนบา่ยอากาศค่อนข้างร้อน (ดรูายละเอียดจากตาราง
ท่ี 5) 

 
  2. ลักษณะการใช้งานของผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา วันธรรมดา 

 จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่มกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 54.37 รองลงมาเป็นการเต้นแอโรบิคร้อยละ 15.86 
เล่นกีฬาร้อยละ11.53 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 9.54 โยคะร้อยละ 5.66 และนัง่คยุ/
นัง่เลน่ หลงัจากท ากิจกรรม ร้อยละ 2.8 ของจ านวนผู้ ใหญ่ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สว่นในช่วงบา่ยผู้ ใหญ่มกัท ากิจกรรมดงันี ้นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อน ร้อยละ 40.75 เดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย ร้อยละ 21.92 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 20.63 เลน่กีฬาร้อยละ9.16 

และโยคะร้อยละ 7.53  ของจ านวนผู้ผู้ ใหญ่ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 
และในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท าคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 

48.43 การนัง่คยุ/นัง่เลน่ หลงัจากท ากิจกรรม ร้อยละ 17.42 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 
8.55 เต้นแอโรบิคร้อยละ 8.46 เล่นกีฬาร้อยละ12.85 และโยคะร้อยละ 4.43 ของจ านวนผู้ ใหญ่ท่ี
ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท าในทุกช่วงเวลาได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักายมาเป็น
อนัดบัท่ี1 รองลงมาเป็นนัง่คยุ/นัง่เลน่ หลงัจากท ากิจกรรม เล่นกีฬา ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ 
และโยคะตามล าดบั สว่นเต้นแอโรบิคผู้ ใหญ่นิยมท ากิจกรรมในช่วงเช้าและช่วงเย็น เน่ืองจากตอน
บา่ยอากาศคอ่นข้างร้อน (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 5) 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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เวลา วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ช่วงเช้า 
ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

33.51% 12.56% 1.90 
% 

7.41 
% 

17.18% 6.23 
% 

21.19% - - - 

ผู้ใหญ่ 
(25 - 60) 

54.37% 9.54 
% 

5.66 
% 

15.86% - 11.53% 2.80 
% 

- - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

- - - - - - - - - - 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

- - - - - - - - - - 

เดก็เล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - - - - - 

ช่วงบา่ย 
ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

50.23% 11.56% 6.89 
% 

- 3.73 
% 

- 27.57% - - - 

ผู้ใหญ่ 
(25 - 60) 

21.92% 20.63% 7.53 
% 

- - 9.16 
% 

40.75% - - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

60.00% - - - - 40.00% - - - - 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

- 7.90 
% 

- - - 30.43% 35.60% 11.75% 7.9 
% 

- 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - - 100 
% 

- - 

ช่วงเย็น-
หวัค ่า 

ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

47.93% 17.9% 2.2% 8.26% 4.95% 4.4% 14.32% - - - 

ผู้ใหญ่ 
(25 - 60) 

48.43% 8.55% 4.43% 8.46% - 12.58% 17.24% - - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

30.77% 13.77% - - - 43.13% % % 12.31% - 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

- 6.7% - - - 13.4% 36.8% 22.96% 20.10% - 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ
1.เดิน-วิ่งออกก าลงักาย       5.ร ามวยจีน ร าพดั   8.เลน่เคร่ืองเลน่  
2.ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์   6.เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั  9.เลน่สเก็ต 
3.โยคะ    7.นัง่คยุ/นัง่เลน่   10.ฝึกสอนวาดรูป 
4.เต้นแอโรบิค    

   

 
ตารางที่ 5 ลกัษณะการใช้งานในแตล่ะชว่งเวลาและชว่งวยัของผู้ ใช้สวน วนัธรรมดา 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3. ลักษณะการใช้งานของนักศึกษาในแต่ละช่วงเวลา วันธรรมดา 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีนกัศกึษามกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการเล่นกีฬาร้อยละ40 ของจ านวน
นกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

ในช่วงบ่ายไม่มีการท ากิจกรรมของวัยนักศึกษา เน่ืองอยู่ในเวลาเรียน และอากาศ
คอ่นข้างร้อน สว่นในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าคือเลน่กีฬาร้อยละ 43.13 
เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 30.77 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 13.77 และเล่นสเก็ต 
คิดเป็นร้อยละ 12.31 ของจ านวนนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าในช่วงเช้าและเย็นได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักายและ
เล่นกีฬา  ส่วนออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์และเล่นสเก็ตนกัศึกษานิยมท ากิจกรรมในช่วงเย็น-
หวัค ่า (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 5) 

 
4. ลักษณะการใช้งานของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลา วันธรรมดา 

 จากการส ารวจพบว่าวยันกัเรียนไมนิ่ยมท ากิจกรรมในช่วงเช้า เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีต้อง
ไปโรงเรียน โดยกิจกรรมท่ีมกัท าในช่วงบ่ายหลงัเลิกเรียนมีดงันี ้นัง่คยุ/นัง่เล่นร้อยละ 35.60 เล่น
กีฬาร้อยละ30.43 เลน่เคร่ืองเลน่ร้อยละ 11.75 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 7.9 และเล่น
สเก็ตร้อยละ 7.9 ของจ านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

ส่วนในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท าคือนัง่คยุ/นัง่เล่นร้อยละ 36.80 เล่น
เคร่ืองเล่นร้อยละ 22.96 เล่นสเก็ตร้อยละ 20.10 เล่นกีฬาร้อยละ 13.4 และออกก าลงักายแบบใช้
อปุกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของจ านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท าในช่วงบ่ายและเย็นได้แก่ เล่นกีฬา ออกก าลงักาย
แบบใช้อปุกรณ์ เลน่เคร่ืองเลน่ นัง่คยุ/นัง่เลน่และเลน่สเก็ต (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 5) 
 

5. ลักษณะการใช้งานของเดก็เลก็ในแต่ละช่วงเวลา วันธรรมดา 
จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีเด็กเล็กท าในช่วงบ่าย คือ การเล่นเคร่ืองเล็กเท่านัน้ 

ผู้ปกครองจะพามาพกัผ่อนเล่นเคร่ืองเล่นท่ีสวนรมณีนาถในตอนบ่าย  (ดรูายละเอียดจากตารางท่ี 
5) 
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5.2.2.2. ลักษณะการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้สวน วันเสาร์ 

ลกัษณะกิจกรมท่ีเกิดขึน้ในวนัเสาร์ มีลกัษณะคล้ายกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัธรรดา 
แตป่ริมาณการใช้พืน้ที่จะน้อยกว่าในวนัธรรมดา ในวนัเสาร์จะพบว่ามีผู้ ใช้พืน้ที่หลากหลายช่วงวยั 
ในช่วงเช้าซึง่จะแตกตา่งจากในวนัธรรมดา กิจกรรมท่ีเพิ่มเข้ามาในวนัเสาร์นอกเหนือวนัอื่นๆ คือ
การฝึกสอนวาดรูปของเดก็นกัศกึษาและนกัเรียนโดยลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา
ตา่งๆและช่วงวยัของผู้ใช้งานในพืน้ที่วนัเสาร์มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. ลักษณะการใช้งานของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงเวลา วันวันเสาร์ 
 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีผู้สงูอายมุกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสุดคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 35.38 รองลงมาเป็นการนั่งคุย/นั่งเล่น หลงัจากท า
กิจกรรม ร้อยละ 33.84 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 14.61 เต้นแอโรบิคร้อยละ 6.92 เล่น
กีฬาร้อยละ6.92 และร ามวยจีน ร าพดัร้อยละ 2.31 ของจ านวนผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่   

ส่วนในช่วงบ่ายผู้สงูมกัท ากิจกรรมดงันี ้นัง่คยุ/นัง่เล่นหลงัจากท ากิจกรรม ร้อยละ 40 
เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 35 และออกก าลงักายแบบใช้อุปกรณ์ ร้อยละ 25 ของจ านวน
ผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

และในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท าคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 
42.85 การนัง่คยุ/นัง่เลน่ หลงัจากท ากิจกรรม ร้อยละ 28.57 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 
14.28 เต้นแอโรบิคร้อยละ 9.52 ร ามวยจีน ร าพดัร้อยละ 3.17และโยคะร้อยละ1.58 ของจ านวน
ผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่  

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีผู้สงูอายนิุยมท าในทกุช่วงเวลาได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักายมาเป็น
อนัดับท่ี1 รองลงมาเป็นนั่งคุย/นั่งเล่น หลังจากท ากิจกรรม และออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ 
ตามล าดบั ส่วนร ามวยจีน ร าพดัและเต้นแอโรบิคผู้สงูอายนิุยมท ากิจกรรมในช่วงเช้าและช่วงเย็น 
ส่วนเล่นกีฬาผู้สงูอายุนิยมท าในช่วงเช้า และโยคะนิยมท าในช่วงเย็นของวนัเสาร์ (ดรูายละเอียด
จากตารางที่ 5.2) 

 
2. ลักษณะการใช้งานของผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา วันวันเสาร์ 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่มกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 31.21 รองลงมาเป็นนัง่คยุ/นัง่เล่น หลงัจากท ากิจกรรม 
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ร้อยละ 28.37 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 20.57 เต้นแอโรบิคร้อยละ 9.93 และเล่นกีฬา
ร้อยละ9.93 ของจ านวนผู้ใหญ่ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สว่นในช่วงบา่ยผู้ ใหญ่มกัท ากิจกรรมดงันี ้นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อน ร้อยละ 55.93 เดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย ร้อยละ 27.11 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 13.56 และเล่นกีฬาร้อยละ
3.38ของจ านวนผู้ผู้ ใหญ่ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

และในตอนเย็น-หัวค ่ากิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุนิยมท าคือนั่งคุย/นั่งเล่น /พักผ่อน ร้อยละ 
37.34 เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 24.05 เลน่กีฬาร้อยละ18.35 เต้นแอโรบิคร้อยละ 8.23 
ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 6.96 และโยคะร้อยละ 5.06 ของจ านวนผู้ ใหญ่ท่ีท ากิจกรรม
ในพืน้ที่ 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท าในทกุช่วงเวลาได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 
นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม เลน่กีฬา และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ส่วนเต้นแอ
โรบิคผู้ ใหญ่นิยมท ากิจกรรมในช่วงเช้าและช่วงเย็น และโยคะนิยมท าในช่วงเย็นของวันเสาร์ 
เน่ืองจากตอนบา่ยอากาศคอ่นข้างร้อน (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 6) 
 

3. ลักษณะการใช้งานของนักศึกษาในแต่ละช่วงเวลา วันวันเสาร์ 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีนกัศกึษามกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 50 รองลงมาเป็นการเล่นกีฬาร้อยละ 42.85 และออก
ก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 7.15 ของจ านวนนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

ในช่วงบา่ยกิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าได้แก่ เลน่กีฬาร้อยละ 52.94 เดิน-ว่ิงออกก าลงั
กาย ร้อยละ 23.52 และฝึกสอนวาดรูปร้อยละ 17.64 ของจ านวนนกัศกึษาที่ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สว่นในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าคือ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 
37.83 เลน่กีฬาร้อยละ 35.13 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 16.21 นัง่คยุ/นัง่เลน่ร้อยละ 
5.4 และเลน่สเก็ต คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของจ านวนนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าในทกุช่วงเวลาคือ เดิน-ว่ิงออกก าลงักายและเลน่
กีฬา  สว่นการออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์นิยมท ากิจกรรมในช่วงเช้าและเย็น-หวัค ่า สว่นฝึกสอน
วาดรูปนิยมท าในช่วงบา่ย นัง่คยุ/นัง่เลน่และเลน่สเก็ตนกัศกึษานิยมท ากิจกรรมในช่วงเย็น-หวัค ่า 
(ดรูายละเอียดจากตารางท่ี 6) 
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เวลา วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ช่วงเช้า 
ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

35.38% 14.61% 1.90 
% 

6.92 
% 

2.31 
% 

6.92 
% 

33.84% - - - 

ผู้ใหญ่ 
(25 - 60) 

31.21% 20.57% 5.66 
% 

9.93 
% 

- 9.93 
% 

28.37% - - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

50 
% 

7.15 
% 

- - - 42.85% - - - - 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

- - - - - - - - - - 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - - 100 
% 

- - 

ช่วงบา่ย 
ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

35 
% 

25 
% 

- - - - 40 
% 

- - - 

ผู้ใหญ่ 
(25 - 60) 

27.11% 13.56% - - - 3.38 
% 

55.93% - - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

23.52% - - - - 52.94% - - - 17.64
% 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

- 13.04% - - - 47.82% 31.25% 8.69 
% 

- 69.56
% 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - - 100 
% 

- - 

ช่วงเย็น-
หวัค ่า 

ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

42.85% 14.28% 1.58 
 % 

9.25  
% 

3.17  
% 

- 28.57% - - - 

ผู้ใหญ่ 
(25 - 60) 

24.05% 6.96 
% 

5.06 
% 

8.23 
% 

- 18.35% 37.34% - - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

37.83% 16.21% - - - 35.13% 5.40 
% 

- 5.40 
% 

- 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

23.07% 7.70 
% 

- - - 26.92% 7.70 
% 

15.38% 19.23% - 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - 12.5 
% 

87.5 
% 

- - 

หมายเหต ุ
1.เดิน-วิ่งออกก าลงักาย       5.ร ามวยจีน ร าพดั   8.เลน่เคร่ืองเลน่  
2.ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์   6.เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั  9.เลน่สเก็ต 
3.โยคะ    7.นัง่คยุ/นัง่เลน่   10.ฝึกสอนวาดรูป 
4.เต้นแอโรบิค    

   

 
ตารางที่ 6 ลกัษณะการใช้งานในแตล่ะชว่งเวลาและชว่งวยัของผู้ ใช้สวน วนัเสาร์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 

4. ลักษณะการใช้งานของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลา วันวันเสาร์ 

จากการส ารวจพบว่าวัยนักเรียนไม่นิยมท ากิจกรรมในช่วงเช้า โดยกิจกรรมท่ีมักท า
ในช่วงบ่ายมีดงันี ้ฝึกสอนวาดรูปร้อยละ69.56 เล่นกีฬาร้อยละ47.82 นัง่คยุ/นัง่เล่นร้อยละ 31.25 
ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 13.04 และเลน่เคร่ืองเลน่ร้อยละ 8.69 ของจ านวนนกัเรียนท่ี
ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สว่นในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท าคือเลน่กีฬาร้อยละ 26.92 เดิน-ว่ิงออก
ก าลงักายร้อยละ 23.07 เล่นสเก็ตร้อยละ 19.23 เล่นเคร่ืองเล่นร้อยละ 15.38 ออกก าลงักายแบบ
ใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 7.7 และนัง่คยุ/นัง่เลน่ร้อยละ 7.7ของจ านวนนกัเรียนที่ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท าในช่วงบา่ยและเย็นได้แก่ เลน่กีฬา ออกก าลงักาย
แบบใช้อปุกรณ์ เลน่เคร่ืองเลน่ และนัง่คยุ/นัง่เลน่ สว่นฝึกสอนวาดรูปนกัเรียนนิยมท าในช่วงเช้า 
และเลน่สเก็ตนิยมท าในช่วงเย็น  (ดรูายละเอียดจากตารางท่ี 6) 

 

5. ลักษณะการใช้งานของเดก็เลก็ในแต่ละช่วงเวลา วันวันเสาร์ 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีเดก็เลก็ท าในช่วงเช้าและบา่ย คือ การเลน่เคร่ืองเลก็
เท่านัน้ ผู้ปกครองจะพามาพกัผ่อนเลน่เคร่ืองเลน่ที่สวนรมณีนาถ สว่นชว่งเย็นกิจกรรมท่ีเดก็เลก็ท า
คือพกัผ่อน/ปิกนิค กบัครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 12.5 และมาเลน่เคร่ืองเลน่ คิดเป็นร้อยละ 87.5 
ของจ านวนเดก็เลก็ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 6) 
 

 5.2.2.3. ลักษณะการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้สวน วัน

อาทติย์ 

 ลกัษณะกิจกรมท่ีเกิดขึน้ในวนัอาทิตย์ มีลกัษณะต่างกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัธรรดา
และวนัเสาร์ ปริมาณการใช้พืน้ท่ีจะน้อยกว่าในวนัอื่นๆ แต่จะพบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีหลากหลายช่วงวยั 
หรือครบทกุช่วงวยั กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบpassive คือการมาพกัผ่อน 
ปิกนิคกับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้พืน้ท่ีสนามหญ้ามากกว่าวันอื่นๆ ท่ีท าการเก็บข้อมูล 
โดยลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาต่างๆและช่วงวัยของผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีวันเสาร์มี
รายละเอียดดงันี ้
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 

1. ลักษณะการใช้งานของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงเวลา วันอาทติย์ 

 จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีผู้สงูอายมุกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 41.82 รองลงมาเป็นการนัง่คยุ/พกัผ่อนหลงัจากท า 
กิจกรรม ร้อยละ 29 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 23.63 และเล่นกีฬาร้อยละ5.45 ของ
จ านวนผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่   

ส่วนในช่วงบ่ายผู้ สูงมักท ากิจกรรมดังนี ้นั่งคุย/นั่งเล่นหลังจากท ากิจกรรม ร้อยละ
51.43 เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 37.14 และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 11.43 ของ
จ านวนผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

และในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท าคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 
44.82 การนั่งคุย/นั่งเล่น/พักผ่อน/ปิกนิค ร้อยละ 34.48 ออกก าลงักายแบบใช้อุปกรณ์ ร้อยละ 
10.34 และเต้นแอโรบิคร้อยละ 10.34 ของจ านวนผู้สงูอายท่ีุท ากิจกรรมในพืน้ที่  

สรุปกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุนิยมท าในทุกช่วงเวลาได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลังกายมาเป็น
อันดับท่ี1 รองลงมาเป็นนั่งคุย/นั่งเล่น/พักผ่อน/ปิกนิค และออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ 
ตามล าดับ ส่วนเต้นแอโรบิคผู้ สูงอายุนิยมท ากิจกรรมในช่วงเย็น และเล่นกีฬาผู้สูงอายุนิยมท า
ในช่วงเช้าของวนั (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 7) 

 
2. ลักษณะการใช้งานของผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา วันอาทติย์ 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่มกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 41.82 รองลงมาเป็นนัง่คยุ/นัง่เล่น หลงัจากท ากิจกรรม 
ร้อยละ 29 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 23.63 และเล่นกีฬาร้อยละ5.45 ของจ านวน
ผู้ใหญ่ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สว่นในช่วงบา่ยผู้ ใหญ่มกัท ากิจกรรมดงันี ้นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อน ร้อยละ 64.54 เดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย ร้อยละ 15.45 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 11.82 และเล่นกีฬาร้อยละ
8.18 ของจ านวนผู้ผู้ ใหญ่ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

และในตอนเย็น-หัวค ่ากิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุนิยมท าคือนั่งคุย/นั่งเล่น /พักผ่อน ร้อยละ 
53.25 เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 21.9 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 10.65 เต้นแอ
โรบิคร้อยละ 8.28 และเลน่กีฬาร้อยละ5.91 ของจ านวนผู้ใหญ่ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 
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เวลา วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ช่วงเช้า 
ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

41.82
% 

23.36
% 

- - - 5.45% 29% - - - 

ผู้ ใหญ่ 
(25 - 60) 

36% 26.67
% 

- - - 16% 21.33
% 

- - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

46.67 
% 

- - - - 53.33
% 

- - - - 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

66.67
% 

33.33
% 

- - - - - - - - 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - - 100% - - 

ช่วงบา่ย 
ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

37.14
% 

11.43
% 

- - - - 51.43
% 

- - - 

ผู้ ใหญ่ 
(25 - 60) 

15.45
% 

11.82
% 

- - - 8.18% 64.54
% 

- - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

23.80
% 

14.28 - - - 38.9% 19.04 - 4.76% - 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

- 22.5% - - - 30% 25% 7.5% 15% - 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - 55.27
% 

44.73
% 

- - 

ช่วงเย็น-
หวัค ่า 

ผู้สงูอาย ุ
(60 ขึน้ไป) 

44.82
% 

10.34
% 

- 10.34 
% 

- - 34.48
% 

- - - 

ผู้ ใหญ่ 
(25 - 60) 

21.90
% 

10.65
% 

- 8.28% - 5.91% 53.25
% 

- - - 

นกัศกึษา 
(18 - 25) 

33.33
% 

16.67
% 

- - - 37.5% 12.50
% 

- - - 

นกัเรียน 
(4 - 18) 

- 7.14% - - - 23.80
% 

33.33
% 

16.67
% 

19.05
% 

- 

เด็กเล็ก 
(0 - 4) 

- - - - - - 44% 56% - - 

หมายเหต ุ
1.เดิน-วิ่งออกก าลงักาย       5.ร ามวยจีน ร าพดั   8.เลน่เคร่ืองเลน่  
2.ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์   6.เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั  9.เลน่สเก็ต 
3.โยคะ    7.นัง่คยุ/นัง่เลน่   10.ฝึกสอนวาดรูป 
4.เต้นแอโรบิค    

   

ตารางที่ 7 ลกัษณะการใช้งานในแตล่ะชว่งเวลาและชว่งวยัของผู้ ใช้สวน วนัอาทิตย์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท าในทกุช่วงเวลาได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 
นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม เลน่กีฬา และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ส่วนเต้นแอ
โรบิคผู้ ใหญ่นิยมท ากิจกรรมในช่วงเย็นของวนั (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 7) 
 

3. ลักษณะการใช้งานของนักศึกษาในแต่ละช่วงเวลา วันอาทติย์ 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีนกัศกึษามกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเล่นกีฬาร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็นการเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ร้อยละ 46.67 ของ
จ านวนนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

ในช่วงบา่ยกิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าได้แก่ เลน่กีฬาร้อยละ 38.9 เดิน-ว่ิงออกก าลงั
กาย ร้อยละ 23.8 นัง่คยุ/นัง่เลน่ร้อยละ19.04 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 14.28 และ
เลน่สเก็ตร้อยละ 4.76 ของจ านวนนกัศกึษาที่ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สว่นในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าคือ เลน่กีฬาร้อยละ 37.5  เดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย ร้อยละ 33.33 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 16.67 และนัง่คยุ/นัง่เลน่ร้อย
ละ 12.5 ของจ านวนนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สรุปแล้วกิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าในทกุช่วงเวลาคือ เดิน-ว่ิงออกก าลงักายและเลน่
กีฬา  สว่นการออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์และนัง่คยุ/นัง่เลน่นิยมท ากิจกรรมในช่วงบา่ยและเย็น-
หวัค า่ สว่นเลน่สเก็ตนกัศกึษานิยมท ากิจกรรมในช่วงบา่ย (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 7) 
 

4. ลักษณะการใช้งานของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลา วันอาทติย์ 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีนกัเรียนมกัท าในช่วงเช้ามีดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีนิยมท า
มากท่ีสดุคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักายร้อยละ 66.67 และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 33.33
ของจ านวนนกัเรียนที่ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

ในช่วงบ่ายกิจกรรมท่ีมกัท าคือ เล่นกีฬาร้อยละ38.9 เดิน-ว่ิงออกก าลงักายร้อยละ
23.80 นัง่คยุ/นัง่เล่นร้อยละ 19.04 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 14.28 และเล่นสเก็ตคิด
เป็นร้อยละ 4.76 ของจ านวนนกัเรียนที่ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สว่นในตอนเย็น-หวัค ่ากิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท าคือนัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อนกบัครอบครัว
ร้อยละ 33.33 เลน่กีฬาร้อยละ 23.8 เลน่สเก็ตร้อยละ 19.05 เลน่เคร่ืองเล่นร้อยละ 16.67 และออก
ก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ร้อยละ 7.14 ของจ านวนนกัเรียนที่ท ากิจกรรมในพืน้ที่ 

สรุปกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท าในทกุช่วงเวลาคือออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ สว่น 
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กิจกรรมท่ีนิยมท าในช่วงบ่ายและเย็นได้แก่ เล่นกีฬา เล่นสเก็ตและนัง่คยุ/นัง่เล่น ส่วนเดิน-ว่ิงออก
ก าลังกายนักเรียนนิยมท าในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และเล่นเคร่ืองเล่นนิยมท าในช่วงเย็น (ดู
รายละเอียดจากตารางที่ 7) 
 

5. ลักษณะการใช้งานของเดก็เลก็ในแต่ละช่วงเวลา วันอาทติย์ 

จากการส ารวจพบว่ากิจกรรมท่ีเดก็เลก็ท าในช่วงเช้า คือ การเลน่เคร่ืองเล็กเท่านัน้ ส่วน
ช่วงบา่ยและเย็นกิจกรรมท่ีเดก็เลก็ท าคือพกัผ่อน/ปิกนิค กบัครอบครัวและมาเลน่เคร่ืองเลน่  

โดยท่ีช่วงบ่ายกิจกรรมพกัผ่อน/ปิกนิค กับครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 55.27 และเล่น
เคร่ืองเลน่เป็นร้อยละ 44.73 ของจ านวนเดก็เลก็ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่  

ส่วนช่วงเย็น-หวัค ่ากิจกรรมพกัผ่อน/ปิกนิค กบัครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 44 และเล่น
เคร่ืองเลน่เป็นร้อยละ 56 ของจ านวนเดก็เลก็ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ที่ (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 7) 
 

สรุปจากลักษณะการใช้งานที่สัมพนัธ์กับช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้สวน 

ลักษณะการใช้สวนรมณีนาถในวันธรรมดา 

ในช่วงเช้าของวนัธรรมดาพบว่ามีผู้ ใช้พืน้ที่สวนรมณีนาถเพียง 2 กลุ่มคือ ผู้สงูอาย ุและ
ผู้ ใหญ่ โดยกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุและผู้ ใหญ่ส่วนใหญ่นิยมท าจะมีลักษณะกิจจกรรมท่ีเหมือนกัน 
ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, นัง่เล่น พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม, ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, 
เต้นแอโรบิค, เล่นกีฬา และโยคะ ส่วนร าพัด/ร ามวยจีนเป็นกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุนิยมท ากิจกรรม
เท่านัน้ 

ในช่วงบ่ายของวันธรรมดาพบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถทุกช่วงวัยคือ ผู้ สูงอาย ุ
ผู้ ใหญ่ นกัศกึษา นกัเรียน และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมท่ีนิยมท ามากท่ีสดุเกือบทุกช่วงวยัคือเดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย, นัง่เล่น พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ และเล่นกีฬา 
ส่วนกิจกรรมอื่นๆท่ีเกิดขึน้เป็นกิจกรรท่ีท าเฉพาะช่วงวัย เช่น โยคะเป็นกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุและ
ผู้ ใหญ่นิยมท ากิจกรรม ส่วนร าพัด/ร ามวยจีนเป็นกิจกรรมท่ีผู้ สูงอายุนิยมท ากิจกรรมเท่านัน้ 
กิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท ากิจกรรมคือเลน่สเก็ต และเลน่เคร่ืองเลน่จะท ากิจกรรมร่วมกบัเดก็เลก็ 

ในช่วงเย็น-หวัค ่าของวนัธรรมดาพบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 4 ช่วงวยัคือ ผู้สงูอาย ุ
ผู้ ใหญ่ นกัศกึษา และนกัเรียน โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ ใหญ่ส่วนใหญ่นิยมท าจะมีลกัษณะกิจ
จกรรมท่ีเหมือนกนั ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย ,ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, นัง่เล่น พกัผ่อน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 

 

หลงัจากท ากิจกรรม ,เต้นแอโรบิค,เลน่กีฬา และโยคะ  สว่นร าพดั/ร ามวยจีนเป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุ
นิยมท ากิจกรรมเท่านัน้ ส่วนนกัศกึษากิจกรรมท่ีนิยมท าคือเล่นกีฬา, เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, ออก
ก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ และเล่นสเก็ตจะท ากิจกรรมร่วมกบัเด็กนกัเรียนกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยม
ท าคือนัง่คยุ/นัง่เลน่หลงัโรงเรียนเลิก, เลน่เคร่ืองเลน่ ,เลน่กีฬา และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ 

 
ลักษณะการใช้สวนรมณีนาถในวันเสาร์ 

ในช่วงเช้าของวันเสาร์พบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถ4 ช่วงวัยคือ ผู้ สูงอายุ ผู้ ใหญ่ 
นกัศกึษา และเดก็เลก็ โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่สว่นใหญ่นิยมท าจะมีลกัษณะกิจจกรรมท่ี
เหมือนกนั ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, นัง่เล่น พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม, ออกก าลงักายแบบ
ใช้อปุกรณ์, เต้นแอโรบิค และเลน่กีฬา สว่นร าพดั/ร ามวยจีนเป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายนิุยมท ากิจกรรม
เท่านัน้ ส่วนกิจกรรมท่ีนักศึกษานิยมท าคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, เล่นกีฬา, และออกก าลงักาย
แบบใช้อปุกรณ์  สว่นเดก็เลก็นิยมมาเลน่เคร่ืองเลน่โดยผู้ปกครองจะพามาพกัผ่อนและท ากิจกรรม 

ในช่วงบ่ายของวนัเสาร์พบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถทุกช่วงวัยคือ ผู้สูงอายุ ผู้ ใหญ่ 
นกัศกึษา นกัเรียน และเดก็เลก็ โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่สว่นใหญ่นิยมท าจะมีลกัษณะกิจ
จกรรมท่ีเหมือนกนั ได้แก่ นัง่เล่น พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม หรือพกัผ่อนกบัครอบครัว , เดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ กิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมท า
เหมือนกนัคือ เล่นกีฬา เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย กิจกรรมท่ีนกัศึกษาท าร่วมกบันกัเรียนคือ ฝึกสอน
วาดรูป ส่วนกิจกรรมท่ีนักเรียนนิยมท าคือ นั่งเล่น พักผ่อนกับครอบครัว ออกก าลังกายแบบใช้
อปุกรณ์ และเลน่เคร่ืองเลน่จะท ากิจกรรมร่มกบัเดก็เลก็ 

ในช่วงเย็น-หวัค ่าของวนัเสาร์พบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีทกุช่วงวยัคือ ผู้สงูอายุ ผู้ ใหญ่ 
นกัศกึษา นกัเรียน และเดก็เลก็ โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่สว่นใหญ่นิยมท าจะมีลกัษณะกิจ
จกรรมท่ีเหมือนกนั ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, นัง่เล่น พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม , ออกก าลงั
กายแบบใช้อปุกรณ์, เต้นแอโรบิค และโยคะ ส่วนร าพดั/ร ามวยจีนเป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายนิุยมท า
กิจกรรมเท่านัน้ กิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมท าเหมือนกนัคือ เล่นกีฬา เดิน-ว่ิงออก
ก าลงักาย และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ส่วนกิจกรรมเล่นสเก็ตเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาท า
ร่วมกบันกัเด็กเรียน ส่วนกิจกรรมท่ีนกัเรียนและเด็กเล็กท ากิจกรรมเหมือนกนั คือ เล่นเคร่ืองเล่น 
และนัง่เลน่ พกัผ่อนกบัครอบครัว  
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ลักษณะการใช้สวนรมณีนาถในวันอาทติย์ 

ในช่วงเช้าของวนัอาทิตย์พบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถทุกช่วงวยัคือ ผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ 
นกัศึกษา นกัเรียน และเด็กเล็ก วนัอาทิตย์จะมีปริมาณการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้น้อยกว่าวนัอื่นๆ โดย
กิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ ใหญ่ส่วนใหญ่นิยมท าจะมีลกัษณะกิจจกรรมท่ีเหมือนกนั ได้แก่ เดิน -ว่ิง
ออกก าลงักาย นัง่เล่น พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ และเล่นกีฬา 
ส่วนกิจกรรมท่ีนกัศกึษานิยมท าคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย และเล่นกีฬา กิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท า
คือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ส่วนเด็กเล็กนิยมมาเล่นเคร่ืองเล่น 
โดยผู้ปกครองจะพามาพกัผ่อนและท ากิจกรรม 

ในช่วงบา่ยของวนัอาทิตย์พบว่ามีผู้ ใช้พืน้ที่สวนรมณีนาถทกุช่วงวยัคือ ผู้สงูอาย ุผู้ ใหญ่ 
นกัศกึษา นกัเรียน และเดก็เลก็ โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่สว่นใหญ่นิยมท าจะมีลกัษณะกิจ
จกรรมท่ีเหมือนกนั ได้แก่ นัง่เล่น พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม หรือพกัผ่อนกบัครอบครัว , เดิน-ว่ิง
ออกก าลงักาย และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ กิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมท า
เหมือนกันคือ เล่นกีฬา ออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ กิจกรรมท่ีนักเรียนนิยมท าคือ นั่งเล่น 
พกัผ่อนกบัครอบครัว เล่นสเก็ต และเล่นเคร่ืองเล่นจะท ากิจกรรมร่มกบัเด็กเล็ก ส่วนเด็กเล็กนิยม
มานัง่เลน่ พกัผ่อนกบัครอบครัวและเลน่เคร่ืองเลน่  

ในช่วงเย็น-หัวค ่าของวันอาทิตย์พบว่ามีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีทุกช่วงวัยคือ ผู้ สูงอาย ุ
ผู้ ใหญ่ นกัศึกษา นกัเรียน และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุและผู้ ใหญ่ส่วนใหญ่นิยมท าจะมี
ลกัษณะกิจจกรรมท่ีเหมือนกนั ได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงั, นัง่เล่น พกัผ่อน ปิกนิค, ออกก าลงักาย
แบบใช้อปุกรณ์ และเต้นแอโรบิค กิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่ นกัศกึษาและนกัเรียนนิยมท าเหมือนกนัคือ เล่น
กีฬา เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย และออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์ ส่วนกิจกรรมเล่นสเก็ตเป็นกิจกรรม
ท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมเพียงช่วงวยัเดียวในช่วงเย็นของวนัอาทิตย์ และกิจกรรมท่ีนกัเรียนและเด็ก
เลก็ท ากิจกรรมเหมือนกนั คือ เลน่เคร่ืองเลน่ และนัง่เลน่ พกัผ่อนกบัครอบครัว 
 

5.2.3.ข้อมูลการใช้พืน้ที่หรือการท ากจิกรรมต่างๆตามช่วงวัน 

จากข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูภาคสนามในวนัธรรมดา วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ จะ
พบว่าลกัษณะและประเภทของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงวนั มีความแตกต่างกนั โดยขึน้อยู่กบั
กลุม่ผู้ ใช้พืน้ท่ีในช่วงวนัต่างๆ เช่น ลกัษณะของกิจกรรมวนัธรรมดากบัวนัเสาร์จะคล้ายกนั ส่วนใน
วนัอาทิตย์กิจกรรมบางอย่างท่ีเกิดในวนัธรรมดาและวันเสาร์จะไม่พบในวนัอาทิตย์ และปริมาณ
การใช้พืน้ท่ีของวนัอาทิตย์น้อยกว่าช่วงวนัอื่นๆด้วย โดยในหวัข้อนีจ้ะอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะการ
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ใช้งานท่ีเกิดขึน้ที่สมัพนัธ์กบัช่วงวนั โดยไมส่นใจช่วงเวลา ว่าในวนัแต่ละวนัมีลกัษณะกิจกรรมแบบ
ใดเกิดขึน้บ้าง และมีผู้ ใช้งานในช่วงวยัใดบ้าง มีรายละเอียดดงันี ้
 

5.2.3.1.ข้อมูลการใช้พืน้ที่หรือการท ากจิกรรมต่างๆ วันธรรมดา 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัธรรมดามีทัง้หมด 9 กิจกรรมได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, ออก
ก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, โยคะ, เต้นแอโรบิค, ร ามวยจีน/ร าพดั, เลน่กีฬา,เลน่เคร่ืองเลน่,เล่นสเก็ต 
และนัง่คยุ/นัง่เล่น/พกัผ่อน กิจกรรมท่ีเกิดขึน้เหล่านีจ้ะเกิดในช่วงเวลาต่างๆ มีกลุ่มผู้ ใช้ในช่วงวยั
ตา่งๆ ดงันี ้

เดิน-ว่ิง ออกก าลงักายเป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 61.46 
ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา รองลงมาเป็นผู้ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 34.67 และนกัศกึษา 
คิดเป็นร้อยละ 3.87 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา ตามล าดบั 

ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 
61.83 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวันธรรมดา รองลงมาเป็นผู้ ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 27.80 
นกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 6.64 และนกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 3.73 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนั
ธรรมดา ตามล าดบั 

โยคะเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.67 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา รองลงมาเป็นผู้สงูอายุคิดเป็นร้อยละ 48.33 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนี ้
ในวนัธรรมดา  

เต้นแอโรบิคเป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุนิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนผู้ ท่ี
ท ากิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา รองลงมาเป็นผู้ ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้น
วนัธรรมดา  

ร ามวยจีน ร าพดัเป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุท ากิจกรรมเพียงวยัเดียวคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา 

เลน่กีฬาเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 32.98 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 25.65 นกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 25.65 
และนกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 15.71 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา ตามล าดบั 

นัง่คยุ/นัง่เลน่เป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายนิุยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 53.35 ของจ านวน
ผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา รองลงมาเป็นผู้ ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 28.35 และนกัเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 18.30 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา ตามล าดบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เลน่เคร่ืองเลน่เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจ านวน
ผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวันธรรมดา รองลงมาเป็นเด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ 6.25 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา 

เล่นสเก็ตเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัธรรมดา รองลงมาเป็นนกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้น
วนัธรรมดา (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 8) 

 
5.2.3.2.ข้อมูลการใช้พืน้ที่หรือการท ากจิกรรมต่างๆ วันเสาร์ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัธรรมดามีทัง้หมด 10 กิจกรรมได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, ออก
ก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, โยคะ, เต้นแอโรบิค, ร ามวยจีน/ร าพดั, เลน่กีฬา, เลน่เคร่ืองเลน่, เลน่ 
สเก็ต, นัง่คยุ/นัง่เล่น/พกัผ่อน และฝึกสอนวาดรูป กิจกรรมท่ีเกิดขึน้เหล่านีจ้ะเกิดในช่วงเวลาต่างๆ 
มีกลุม่ผู้ ใช้ในช่วงวยัตา่งๆ ดงันี ้

เดิน-ว่ิงออกก าลงักายเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 45.37 ของ
จ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 40.28 นกัศกึษา 
คิดเป็นร้อยละ 11.57 และนกัเรียนคิดเป็นร้อยละ2.78 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัวนัเสาร์ 
ตามล าดบั 

ออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์เป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
48.98 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวันเสาร์ รองลงมาเป็นผู้ สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 38.78 
นกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.14 และนกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 5.10 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนั
วนัเสาร์ ตามล าดบั 

โยคะเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนั
เสาร์  

เต้นแอโรบิคเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 64.29 ของจ านวนผู้ ท่ี
ท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 35.71 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้น
วนัเสาร์ 

ร ามวยจีน ร าพดัเป็นกิจกรรมท่ีผู้สงูอายุท ากิจกรรมเพียงวยัเดียวคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เล่นกีฬาเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวันเสาร์ รองลงมาเป็นนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 28 นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 18 และ
ผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 9 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ ตามล าดบั 

นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อนเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 58.41 ของ
จ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 34.51 นกัเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 5.31 นกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 0.88 และเด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ 0.88 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรม
นีใ้นวนัเสาร์ ตามล าดบั 

เลน่เคร่ืองเลน่เป็นกิจกรรมท่ีเดก็เลก็นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 82.35 ของจ านวน
ผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ รองลงมาเป็นนกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรม
นีใ้นวนัเสาร์ 

เล่นสเก็ตเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจ านวนผู้ ท่ี
ท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ รองลงมาเป็นนกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนี ้
ในวนัเสาร์  

ฝึกสอนวาดรูปเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนนิยมท ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 84.21 ของ
จ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ รองลงมาเป็นนกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 15.79 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัเสาร์ (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 8) 
 

5.2.3.3.ข้อมูลการใช้พืน้ที่หรือการท ากจิกรรมต่างๆ วันอาทติย์ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัธรรมดามีทัง้หมด 7 กิจกรรมได้แก่ เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย, ออก
ก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์, เต้นแอโรบิค, เลน่กีฬา, เลน่เคร่ืองเลน่, เลน่สเก็ต และนัง่คยุ/นัง่เลน่/
พกัผ่อน กิจกรรมท่ีเกิดขึน้เหลา่นีจ้ะเกิดในช่วงเวลาตา่งๆ มีกลุม่ผู้ ใช้ในช่วงวยัตา่งๆ ดงันี ้

เดิน-ว่ิงออกก าลงักายเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 48.50 ของ
จ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 37.13 นกัศกึษา 
คิดเป็นร้อยละ 11.98 และนักเรียนคิดเป็นร้อยละ2.40 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์
ตามล าดบั 

ออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์เป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
53.68 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวันอาทิตย์รองลงมาเป็นผู้ สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 24.21 
นกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 14.74 และนกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 7.37 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนั
วนัอาทิตย์ ตามล าดบั 
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เต้นแอโรบิคเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนั
อาทิตย์ 

เลน่กีฬาเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 38.27 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวันวันอาทิตย์ รองลงมาเป็นนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 30.86 นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
27.16 และผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 3.70 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์ ตามล าดบั 

นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อนเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ใหญ่นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 59.80 ของ
จ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายคุิดเป็นร้อยละ 18.24 เด็กเล็กคิดเป็น
ร้อยละ 10.81 นกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 8.11 และนกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 3.04  ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์ตามล าดบั 

เลน่เคร่ืองเลน่เป็นกิจกรรมท่ีเดก็เลก็นิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 76.74 ของจ านวน
ผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีใ้นวันอาทิตย์รองลงมาเป็นนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.26 ของจ านวนผู้ ท่ีท า
กิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์ 

เล่นสเก็ตเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนนิยมท ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนผู้ ท่ี
ท ากิจกรรมนีใ้นวนัอาทิตย์รองลงมาเป็นนกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ านวนผู้ ท่ีท ากิจกรรมนี ้
ในวนัอาทิตย์ (ดรูายละเอียดจากตารางที่ 8) 
 

5.2.4. สรุปข้อมูลการใช้พืน้ที่หรือการท ากจิกรรมต่างๆตามช่วงวันของผู้ใช้ 
พืน้ที่สวนรมณีนาถ 

จากตารางสรุปข้อมลูค่าเฉลี่ยกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงวนัต่างๆสามารถสรุปรวมได้ว่า
ผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่สว่นใหญ่มาใช้พืน้ท่ีส าหรับเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย รองลงมาเป็นออกก าลงักาย
โดยใช้อปุกรณ์ออกก าลงักายต่างๆในสวนสาธารณะ และเพื่อนัง่พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรมเสร็จ 
สว่นกิจกรรมพวกร าพดั ร ามวยจีน โยคะ เป็นต้น เป็นกิจกรรมท่ีท าเฉพาะกลุม่ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่มาเล่นกีฬา รองลงมาเป็นออกก าลงักายโดยใช้อปุกรณ์ออกก าลงั
กายตา่งๆในสวนสาธารณะ และเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย สว่นกิจกรรมอื่นคอ่นข้างน้อย 

เดก็นกัเรียนสว่นใหญ่มาเลน่กีฬา รองลงมาเป็นการนัง่คยุ นัง่เลน่ พกัผ่อนหลงัเลิกเรียน
ในวันธรรมดาและมาติวหนังสือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และมาเล่นเคร่ืองเล่น ส่วนกิจกรรมอื่น
ค่อนข้างน้อย ส่วนเด็กเล็กส่วนใหญ่มาเล่นเคร่ืองเล่น และมาพักผ่อน ปิกนิคกับครอบครัวใน
วนัหยดุเสาร์อาทิตย์ 
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1. สรุปปริมาณการเข้าใช้พืน้ที่ของผู้ใช้งานสวนรมณีนาถในช่วงวันต่างๆ 

จากการเก็บข้อมลูภาคสนามและจากตารางค่าเฉลี่ยของข้อมลูต่างๆ สามารถสรุปได้
ว่าในวนัธรรมดามีผู้สงูอายเุข้าใช้พืน้ท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี1 โดยคิดเป็นร้อยละ 56.04ของจ านวนผู้ ใช้
ทัง้หมดในวนัธรรมดา รองลงมาเป็นผู้ใหญ่ร้อยละ 29.48 ของจ านวนผู้ใช้ในวนัธรรมดา นกัเรียนคิด
เป็นร้อยละ 10.43 ของจ านวนผู้ ใช้ในวนัธรรมดา นกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 3.94 ของจ านวนผู้ ใช้ใน
วนัธรรมดา และเดก็เลก็คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจ านวนผู้ใช้ในวนัธรรมดา ตามล าดบั 
 ส่วนในวนัเสาร์พบว่ามีผู้ ใหญ่เข้าใช้พืน้ท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี1 โดยคิดเป็นร้อยละ 48.51
ของจ านวนผู้ใช้ทัง้หมดในวนัเสาร์ รองลงมาเป็นผู้สงูอายรุ้อยละ 31.57 ของจ านวนผู้ ใช้ในวนัเสาร์ 
นกัศกึษาคิดเป็นร้อยละ 9.21 ของจ านวนผู้ ใช้ในวนัเสาร์ นกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 6.64 ของจ านวน
ผู้ใช้ในวนัเสาร์ และเด็กเลก็คิดเป็นร้อยละ 4.07ของจ านวนผู้ใช้ในวนัเสาร์ ตามล าดบั 
 และในวนัอาทิตย์พบว่ามีผู้ ใหญ่เข้าใช้พืน้ที่มากเป็นอนัดบัท่ี1 โดยคิดเป็นร้อยละ 49.51
ของจ านวนผู้ ใช้ทัง้หมดในวนัอาทิตย์ รองลงมาเป็นผู้สูงอายุร้อยละ 20.70 ของจ านวนผู้ ใช้ในวัน
เสาร์ นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 12.31 ของจ านวนผู้ ใช้ในวันอาทิตย์ นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8.39 
ของจ านวนผู้ ใช้ในวันอาทิตย์ และเด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ 9.09 ของจ านวนผู้ ใช้ในวันอาทิตย์ 
ตามล าดบั 
 ซึ่งสรุปโดยรวมได้ว่าในวันธรรมดาผู้ สูงอายุเข้าใช้พืน้ท่ีมากสุด  ตามด้วยวัยผู้ ใหญ่ 
นกัเรียน นกัศึกษา และเด็กเล็กตามล าดบั ส่วนในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ผู้ ท่ีเข้าใช้พืน้ท่ีสวนรมณี
นาถมากสุดและรองลงมาจะเหมือนกันคือวัยผู้ ใหญ่ และวัยผู้ สงูอายุ ส่วนการเข้าใช้พืน้ท่ีของ
นกัเรียนและเดก็เลก็ในวนัอาทิตย์จะมากกว่าในวนัเสาร์ สว่นนกัศกึษาปริมาณการเข้าใช้พืน้ที่ทัง้ใน
วนัเสาร์และวนัอาทิตย์จะใกล้เคียงกนั (ดรูายละเอียดได้จากตารางท่ี 8) 
 
 2. สรุปข้อมูลการใช้พืน้ที่หรือการท ากจิกรรมต่างๆตามวัน   
 

จากการเก็บข้อมลูภาคสนามและจากตารางค่าเฉลี่ยของข้อมลูต่างๆ สามารถสรุปได้
ว่าในวนัธรรมดามีใช้พืน้ท่ีมาท ากิจกรรมเดิน-ว่ิง ออกก าลงักายมากเป็นอนัดบัท่ี1 โดยคิดเป็นร้อย
ละ 37.31ของจ านวนผู้ ใช้ทัง้หมดในวันธรรมดา รองลงมาเป็นนั่งคยุ/นัง่เล่นร้อยละ 20.74 ออก
ก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์คิดเป็นร้อยละ 12.88 เล่นกีฬาคิดเป็นร้อยละ 10.21 เต้นแอโรบิคคิดเป็น
ร้อยละ 6.15 ร ามวยจีน/ร าพดัคิดเป็นร้อยละ 6.09 โยคะคิดเป็นร้อยละ 3.21 เล่นเคร่ืองเล่นคิดเป็น
ร้อยละ 1.71 และเลน่สเก็ตคิดเป็นร้อยละ 1.71ของจ านวนผู้ใช้ทัง้หมดในวนัธรรมดาตามล าดบั 
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 สว่นในวนัเสาร์พบว่ากิจกรรมท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีเข้ามาท ากิจกรรมมากเป็นอนัดบัท่ี1คือนัง่คยุ/
นัง่เล่นโดย 29.89ของจ านวนผู้ ใช้ทัง้หมดในวันเสาร์ รองลงมาเป็นเดิน-ว่ิงออกก าลงักายคิดเป็น
ร้อยละ 28.57 เลน่กีฬาคิดเป็นร้อยละ 13.23 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์คิดเป็นร้อยละ 12.96 
เต้นแอโรบิคคิดเป็นร้อยละ 5.56 เล่นเคร่ืองเล่นคิดเป็นร้อยละ4.50 สอนวาดรูปคิดเป็นร้อยละ2.51 
โยคะคิดเป็นร้อยละ1.19 เลน่สเก็ตคิดเป็นร้อยละ0.93 และร ามวยจีน/ร าพดัคิดเป็นร้อยละ 0.66 
ของจ านวนผู้ใช้ทัง้หมดในวนัเสาร์ ตามล าดบั 
 และในวนัอาทิตย์พบว่ากิจกรรมท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีเข้ามาท ากิจกรรมมากเป็นอนัดบัท่ี1คือนัง่
คยุ/นัง่เล่นโดยคิดเป็นร้อยละ 41.28 ของจ านวนผู้ ใช้ทัง้หมดในวนัอาทิตย์ รองลงมาเป็นเดิน-ว่ิง
ออกก าลงักายคิดเป็นร้อยละ 23.29 ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์คิดเป็นร้อยละ13.25 เล่นกีฬา
คิดเป็นร้อยละ 11.30 เล่นเคร่ืองเล่นคิดเป็นร้อยละ 6 เต้นแอโรบิคคิดเป็นร้อยละ 2.79 และเล่นส
เก็ตคิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจ านวนผู้ใช้ในวนัอาทิตย์ ตามล าดบั 
 สรุปโดยรวมได้ว่าในวนัธรรมดากิจกรรมท่ีคนนิยมท ามากสุดคือเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 
ตามด้วยการนัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์และเลน่กีฬา 
ส่วนกิจกรรมอื่นๆมีไม่มาก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีท าเฉพาะกลุ่ม และอาจท าในบางช่วงเวลา ใน
วนัเสาร์ลกัษณะกิจกรรมจะคล้ายกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวันธรรมดา แต่จ านวนผู้ ใช้จะน้อยกว่า 
และมีกิจกรรมสอนวาดรูปเพิ่มในช่วงบ่ายของวนัเสาร์ และในวนัเสาร์เด็กเล็กมีปริมาณในการใช้
พืน้ท่ีมากกว่าวันธรรมดา เน่ืองจากวันหยุดครอบครัวพามาพักผ่อนเดินเล่น ส่วนวันอาทิตย์จะ
พบว่าปริมาณการเข้าใช้เพืน้ที่ของผู้ใช้น้อยมากเม่ือเทียบกบัวนัอื่นๆ และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นแบบ
Passive มากกว่า Active การมาพกัผ่อน ปิกนิคกบัแบบเป็นครอบครัวมากกว่าในวนัอื่นๆ และเห็น
ได้ชดัเจนกว่ากิจกรรมอื่นๆ (ดรูายละเอียดได้จากตารางท่ี 9) 
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กิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงวัน 

วันธรรมดา วันเสาร์ วันอาทติย์ 

1.เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย     37.31 % 28.57% 23.29% 
2.ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์  12.88% 12.96% 13.25% 
3.โยคะ   3.21% 1.19% - 
4.เต้นแอโรบิค 6.15% 5.56% 2.79% 
5.ร ามวยจีน ร าพดั 6.09% 0.66% - 
6.เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั 10.21% 13.23% 11.30% 
7.นัง่คยุ/นัง่เลน่ 20.74% 19.89% 41.28% 
8.เลน่เคร่ืองเลน่  1.71% 4.50% 6.00% 
9.เลน่สเก็ต 1.71% 0.93% 2.09% 
10.ฝึกสอนวาดรูป  - 2.51% - 

รวม 100% 100% 100% 

 
ตารางที่ 9 สรุปข้อมลูการใช้พืน้ที่เกิดขึน้ในวนัธรรมดา วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 

 
 นอกจากนีส้ามารถสรุปได้อีกว่า จากกิจกรรมทัง้หมดผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีนิยมมาท า
กิจกรรมใดมากสุด ดงันี ้โดยกิจกรรมท่ีผู้ ใช้งานนิยมท ามากเป็นอนัดบัท่ี1 คือ เดิน-ว่ิงออกก าลงั
กาย รองลงมาเป็นนัง่คยุ/นัง่เลน่, ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์,เล่นกีฬา, เต้นแอโรบิค, ร ามวยจีน 
ร าพดั, เล่นเคร่ืองเล่น, โยคะ, เล่นสเก็ต และฝึกสอนวาดรูป ตามล าดบั (ดรูายละเอียดจากภาพท่ี
15)   
  อนัดบั 1   เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย           

อนัดบั 2   นัง่คยุ/นัง่เลน่            
อนัดบั 3   ออกก าลงักายแบบใช้อปุกรณ์        
อนัดบั 4   เลน่กีฬา             
อนัดบั 5   เต้นแอโรบิค             
อนัดบั 6   ร ามวยจีน ร าพดั      
อนัดบั 7   เลน่เคร่ืองเลน่      
อนัดบั 8   โยคะ      
อนัดบั 9   เลน่สเก็ตบอร์ด      

  อนัดบั 10 ฝึกสอนวาดรูป     
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 หมายเหต ุ
1.เดิน-วิ่งออกก าลงักาย      5.ร ามวยจีน ร าพดั   8.เลน่เคร่ืองเลน่  
2.ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์   6.เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั  9.เลน่สเก็ต 
3.โยคะ    7.นัง่คยุ/นัง่เลน่   10.ฝึกสอนวาดรูป 
4.เต้นแอโรบิค 

ภาพที่ 15 สรุปข้อมลูกิจกรรมที่เกิดขึน้ในแตล่ะวนั 
 
 และสามารถสรุปได้ว่าปริมาณการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถในวันธรรมดา 
ธรรมดามีปริมาณการใช้พืน้ท่ีมากสุด รองลงมาเป็นวนัเสาร์ และวนัอาทิตย์ (ดรูายละเอียดจาก
ภาพท่ี 15) 
 
 สรุปข้อมูลกิจกรรมทัง้หมด โดยรวมผู้ ใช้ส่วนมากท่ีเข้ามาใช้สวนรมณีนาถมักจะใช้
เส้นทางรอบสวนเพื่อว่ิงออกก าลงักายมากท่ีสดุ จนในบางช่วงเวลาเกิดความหนาแน่นเกินไป จน
ไม่สามารถใช้งานได้สะดวก เน่ืองจากเส้นทางในการว่ิงมีบางช่วงค่อนข้างแคบและมีมมุเลีย้วท่ี
กระชัน้ชิด ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ ใช้งาน ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเร่ืองของขนาดเส้นทาง
ส าหรับเดิน/ว่ิง ส่วนเคร่ืองออกก าลงักายเป็นส่วนของสมาคมท่ีจ าน าเข้ามากนัเอง ท าให้จ านวน
เคร่ืองออกก าลงักายไม่เพียงพอต่อผู้ ใช้งาน ส่วนกิจกรรมอื่นๆพืน้ท่ีท่ีจัดไว้ค่อนข้างเพียงพอต่อ
ผู้ ใช้งาน มีบางส่วนท่ีไม่ได้วางแผนเพื่อรับรองกิจกรรมนัน้ๆ ท าให้เกิดการซ้อนทบัของกิจกรรมท่ีใช้
ในเวลาเดียวกนั 

กิจกรรมที่ 
1 

กิจกรรมที่ 
2  

กิจกรรมที่ 
3 

กิจกรรมที่ 
4 

กิจกรรมที่ 
5 

กิจกรรมที่ 
6 

กิจกรรมที่ 
7 

กิจกรรมที่ 
8 

กิจกรรมที่ 
9 

กิจกรรมที่
10 

วนัธรรมดา 701 242 60 115 114 192 389 33 33 0 

วนัเสาร์ 216 98 9 42 5 100 226 34 7 19 

วนัอาทิตย์ 167 60 0 20 0 81 294 43 15 0 
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แผนภมิูสรุปข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึน้ในแต่ละวัน 
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บทที่ 6 

ผลการวิเคราะห์ 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ส ารวจพฤติกรรมการใช้งานโดยการสงัเกตการณ์ และ
สอบถามผู้ ท่ีเข้ามาใช้สวนรมณีนาถ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้พืน้ท่ี ท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการใช้
งานท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีสวนสาธารณะ โดยการวิเคราะห์ถึงลกัษณะกลุ่มผู้ ใช้ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ลกัษณะการใช้งานและช่วงเวลาภายในพืน้ท่ีสวน เม่ือน ามาพิจารณาแล้ววิเคราะห์พบว่าสามารถ
แบง่เป็นหวัข้อได้ดงันี ้

- ปัจจยัทางกายภาพท่ีมีผลตอ่การใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถ แบง่เป็น 4 หวัข้อดงันี ้
- การเข้าถึงพืน้ท่ี และบริบทโดยรอบพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 
- การสญัจรภายในสวนรมณีนาถ 
- การจดัพืน้ท่ีและการแบง่สว่นพืน้ท่ี 
- แสงและร่มเงาต้นไม้ 

- ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพืน้ท่ีกิจกรรมและการใช้พืน้ท่ี 
 

6.1. ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการใช้พืน้ที่สวนรมณีนาถ 

6.1.1. การเข้าถึงพืน้ที่และบริบทโดยรอบพืน้ที่สวนรมณีนาถ 

 จากการสงัเกตการณ์พฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีและบริบทโดยรอบพบว่าลกัษณะการท า
กิจกรรมของผู้ ใช้จะกระจุกตวัเป็นกลุ่ม สว่นใหญ่ใช้พืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับท ากิจกรรมซึ่งอยู่
บริเวณทิศเหนือของพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ ซึ่งพืน้ท่ีท่ีเกิดการใช้งานหนาแน่นในเกือบทุกช่วงเวลา
ประกอบไปด้วยพืน้ท่ี สวนสขุภาพ สนามฝึกหดักีฬา และลานอเนกประสงค์ ซึ่งจะพบการซ้อนทบั
ของกิจกรรมในบางช่วงเวลา เม่ือพิจารณาบริบทโดยรอบพืน้ท่ีประกอบกบัลกัษณะการท ากิจกรรม
พบวา่ลกัษณะการท ากิจกรรมสมัพนัธ์กบับริบทโดยรอบ ผู้ ใช้พืน้ท่ีสว่นใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชนหรือ
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพืน้ท่ีรมณีนาถ โดยประตู
ทางเข้าออกท่ีพบว่ามีผู้ ใช้มากคือประตูทางเข้าออกท่ี1(ติดกับซอยศิริพฒัน์)และ2(ติดกับถนนศิริ
พงษ์) เน่ืองจากทางเข้าออกทัง้2ทางอยู่ใกล้กับชุมชนท่ีอยู่บริเวณเสาชิงช้าและสถานศึกษา 2แห่ง 
คือโรงเรียนเบญจมราชาลยัและโรงเรียนภารตวิทยาลยั ท าให้มีการใช้ทางเข้าออกนีม้ากในทกุช่วง 
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เวลา ประกอบกบัต าแหนง่ของพืน้ท่ีในการท ากิจกรรม เช่น สวนสขุภาพ สนามฝึกหดักีฬา และลาน
อเนกประสงค์อยู่ใกล้กับทางเข้าออกทัง้2แห่งนี ้พืน้ท่ีบริเวณนีจ้ึงมีการใช้งานหนาแน่นในทุก
ช่วงเวลาทัง้จากผู้ใช้ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนและศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใกล้เคียง (ดูรายละเอียดจาก
แผนผงัท่ี 27) 

 
แผนผงัท่ี27 แสดงการใช้พืน้ท่ีและบริบทโดยรอบพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 
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สว่นทางเข้าออกอ่ืนๆในสวนรมณีนาถ พบว่าสว่นใหญ่จะเปิดให้บริการทุกวันและตลอดเวลาท า
การของสวน แตพ่บวา่มีทางเข้าออกท่ี3 ซึง่เป็นทางเข้าออกหลกั พบว่าเปิดให้บริการเฉพาะในช่วง
เช้า เน่ืองจากปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ีค่อนข้างมากกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ และปิดให้บริการใช้ช่วงบ่าย
และเย็น เน่ืองจากทางเข้าทางด้านถนนศิริพงษ์มีทางเข้าอยู ่2 ทางคือทางเข้า-ออกท่ี 2และ3 ซึ่งใน
ตอนบา่ยและเย็นผู้ใช้สว่นใหญ่นิยมใช้ทางเข้า-ออกท่ี2 มากกว่าเน่ืองจากอยู่ใกล้แหลง่ชุมชน และ
โรงเรียนมากกวา่ทางเข้า-ออกท่ี3 (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 27) 
 

6.1.2. การสัญจรภายในสวนรมณีนาถ 

จากการส ารวจภาคสนามพบว่าเส้นทางสญัจรภายในสวนรมณีนาถนีใ้ช้เป็นเส้นทาง
ส าหรับวิ่งออกก าลงักายภายในสวนด้วย ซึ่งพบอุปสรรคในการใช้งานดงันี ้เส้นทางวิ่งท่ีค่อนข้าง
แคบ เส้นทางวิ่งในสว่นท่ีเป็นทางวิ่งยอ่ยมีความกว้างเพียง 2.50 เมตร ท าให้การวิ่งไม่สะดวก จึงท า
ให้เกิดความแออัด ไม่สะดวกในการวิ่งออกก าลงักาย และไม่สามารถรองรับปริมาณการใช้พืน้ท่ี
ของผู้ใช้สวนได้เพียงพอ (ZONE A ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 28 และภาพประกอบท่ี 16) 
 ลกัษณะเส้นทางเดิน-วิ่ง มีลกัษณะเป็นการเลีย้วแบบมุมฉาก ท าให้เกิดการกระจุกตวั
เม่ือถึงทางเลีย้ว (ZONE B ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 28) ควรท าให้ทางเลีย้วมีลกัษณะเป็นทาง
โค้งเพื่อความคลอ่งตวัในการใช้งาน และเส้นทางสญัจรนีมี้ลกัษณะเป็นพืน้กระเบือ้งคอนกรีต เป็น
พืน้ผิวแข็งไม่ยืดหยุน่ ไม่รับแรงกระแทกจากการวิ่ง (ภาพประกอบท่ี 17 และ18)  

 ภาพท่ี 16 เส้นทางวิง่ย่อย คอ่นข้างแคบ                        ภาพท่ี 17 พืน้ผวิคอนกรีตบริเวณเส้นทางสญัจรหลกั         
 

บริเวณทางเข้าด้านถนนมหาไชย(ทางเข้าออกท่ี6)  ทางทิศตะวันออกของพืน้ท่ีสวน 
เส้นทางวิ่งตรงบริเวณทางเข้ามีลกัษณะเลีย้วเป็นมมุ และยงัมีการจับกลุม่ของผู้ ใช้งาน โดยใช้จอด
รถยนต์จกัรยานบางสว่น เน่ืองจากท่ีจอดรถไม่เพียงพอ จนท าให้เกิดการกีดขวาง สง่ผลให้ทางเดิน-
วิ่งแคบลง(ZONE C ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 28 และภาพประกอบท่ี 19) 
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แผนผงัท่ี28 แสดงลกัษณะของเส้นทางสญัจรภายในสวนรมณีนาถ 

 
 ภาพท่ี 18 บริเวณทางแยกท่ีเป็นมมุท่ีเป็นอปุสรรค              ภาพท่ี 19 เส้นทางวิง่หน้าทางเข้าออกถนนมหาไชย 
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6.1.3. การจัดพืน้ที่และการแบ่งส่วนพืน้ที่ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้พืน้ท่ีท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ี
สวนสาธารณะอีกอยา่งหนึง่คือ การจดัพืน้ท่ี การแบ่งสว่นพืน้ท่ี และการแบ่งเป็น Zone ต่างๆ จาก
การส ารวจพืน้ท่ีภายในสวนรมณีนาถ พบว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีบางสว่นเหมาะกับพืน้ท่ีท่ีจัด
ไว้ส าหรับกิจกรรมนัน้ๆ และพบว่ามีลกัษณะการท ากิจกรรมบางอย่างบนพืน้ท่ีท่ีไม่ได้จัดเตรียม
ส าหรับท ากิจกรรม หรือพืน้ท่ีท่ีจดัไว้เพื่อกิจกรรมประเภทผอ่นคลาย (Passive Activity) กลบัพบว่า
มีการใช้งานของกิจกรรมประเภทออกแรง (Active Activity) ท าให้พืน้ท่ีบางสว่นเกิดการซบัทบักัน
ของกิจกรรม ทัง้กิจกรรมประเภทออกแรงซ้อนทับกับกิจกรรมประเภทผ่อนคลาย หรือเกิดการ
ซ้อนทบัของกิจกรรมประเภทออกแรงด้วยกนั (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี29) 

 
แผนผงัท่ี 29 แสดงต าแหน่งพืน้ท่ีท่ีจดัไว้ส าหรับท ากิจกรรมและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริงในสวนรมณีนาถ 
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และจากการสงัเกตการณ์ผู้ ท่ีเข้ามาใช้สวนรมณีนาถพบว่าลกัษณะการท ากิจกรรมท่ี
เกิดขึน้ มกัจะรวมกนัเป็นกลุม่ และกระจุกกนัหนาแนน่บริเวณทางด้านทิศเหนือของพืน้ท่ีสวน หรือ
บริเวณสวนสุขภาพ พืน้ท่ีโดยรอบสวนสุขภาพ และสนามฝึกหัดกีฬา พบว่ามีการท ากิจกรรม
หนาแนน่ในทกุช่วงเวลาและช่วงวนัท่ีท าการส ารวจ สว่นบริเวณอ่ืนของสวนพบว่ามีการท ากิจกรรม
กระจายกนัไปทัว่พืน้ท่ีสวน แตจ่ะคอ่นข้างหนาแนน่ตรงบริเวณท่ีมีการจดัพืน้ท่ีไว้ส าหรับท ากิจกรรม 
เช่น ลานอเนกประสงค์ หรือบริเวณท่ีมีอุปกรณ์ออกก าลงักายจัดเตรียมไว้  (ดูรายละเอียดจาก
แผนผงัท่ี 30) 

 
แผนผงัท่ี 30 แสดงต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมในทกุช่วงเวลาภายในพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 

 

จากการสงัเกตการณ์จะพบวา่การกระจุกของกิจกรรมสว่นใหญ่จะอยู่ทางทิศเหนือของ
สวนรมณีนาถ ใกล้กับทางเข้า-ออกท่ี1และ2 สาเหตุของการกระจุกตัวของกิจกรรมท่ีหนาแน่น
บริเวณนีเ้น่ืองจาก บริเวณนีถ้กูจดัให้เป็นสวนสขุภาพ มีอุปกรณ์ออกก าลงักาย ผู้สงูอายุและผู้ ใหญ่
จึงนิยมมาท ากิจกรรมบริเวณนี ้และบริเวณนีย้งัถูกจัดให้มีสนามเด็กเลน่ และพืน้ท่ีส าหรับพกัผ่อน
หลงัท ากิจกรรม หรือนดัพบปะพูดคุย บริเวณนีจ้ึงมักมีเด็กเล็กและเด็กนกัเรียนมาเลน่เคร่ืองเล่น 
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หรือนัง่พกัผอ่นกนัเป็นกลุม่หลงัเลกิเรียน นอกจากนีย้งัมีอีกบริเวณท่ีมีการกระจุกตวัหนาแน่นในทุก
ช่วงเวลาคือสนามฝึกหัดกีฬา จะพบว่าในตอนเช้าผู้ สงูอายุและผู้ ใหญ่นิยมท ากิจกรรมบริเวณนี ้
มากกวา่ช่วงวยัอ่ืน สว่นในตอนบ่ายจะพบว่าเด็กนกัเรียนจะนิยมมาท ากิจกรรมบริเวณนีเ้ป็นสว่น
ใหญ่ ส่วนช่วงเย็นเด็กนกัเรียนจะน้อยลงแต่ปริมาณของวัยนักศึกษาและผู้ ใหญ่จะเพิ่มขึน้ และ
สาเหตุท่ีกิจกรรมมากระจุกตัวในบริเวณนีเ้น่ืองจากส่วนใหญ่ผู้ ท่ีมาใช้สวนรมณีนาถจะนิยมใช้
ทางเข้า-ออกท่ี1และ2 เน่ืองจากเป็นประตูท่ีอยู่ใกล้แหลง่ชุมชนท่ีอยู่ทางเสาชิงช้า ผู้คนจากแหลง่
ชุมชนนีนิ้ยมมาออกก าลงักายหรือท ากิจกรรมท่ีสวนรมณีนาถโดยจะใช้ทางเข้า -ออกท่ี1และ2 ซึ่ง
เป็นทางเข้า-ออกท่ีใกล้กบัแหลง่ชุมชนมากท่ีสดุ และนอกจากนีพ้ืน้ท่ีบริเวณนีย้งัใกล้กับโรงเรียน2
แห่งคือ โรงเรียนเบญจมราชาลยัและโรงเรียนภารตวิทยาลยั ในตอนบ่ายหลงัโรงเรียนเลิกเด็ก
นกัเรียนจึงนิยมมาท ากจกรรมและออกก าลงักายที่สวนรมณีนาถ เป็นสาเหตใุห้พืน้ท่ีบริเวณนีมี้การ
กระจุกตัวของกิจกรรมและผู้ ใช้พืน้ท่ีมากกว่าบริเวณอ่ืน เน่ืองจากการจัดพืน้ท่ีท่ีเอือ้กับการท า
กิจกรรมตา่งๆและใกล้กบัแหลง่ชุมชนและโรงเรียน (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี31) 

ซึง่จะพบวา่การแบง่จดัพืน้ส าหรับท ากิจกรรม กระจุกรวมกนัเพียงบริเวณเดียวของสวน
รมณีนาถ และพืน้ท่ีบริเวณนัน้ค่อนข้างมีการท ากิจกรรมหนาแน่น เช่น บริเวณสวนสุขภาพจะมี
อุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงักาย พบวา่ปริมาณผู้ใช้มีมากกวา่จ านวนของอุปกรณ์ท าให้ต้องเข้าแถวรอ  
และสนามฝึกหดักีฬาในช่วงเช้าพบวา่มีผู้ใช้พืน้ท่ีบางสว่นมาเลน่กีฬาท่ีลานสเก็ตเน่ืองจากพืน้ท่ีใน
สนามฝึกหัดกีฬามีขนาดไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้ ใช้พืน้ท่ี  ซึ่งบริเวณเหล่านีพ้บว่าเป็นการ
รวมตวัหนาแนน่เพียงสว่นเดียวของสวน 

สว่นพืน้ท่ีท่ีมีการรวมตวัหนาแน่นรองลงมาเป็นพืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับท ากิจกรรม
ตา่งๆ เช่น ลานอเนกประสงค์หน้าประติมากรรม จะมีการท ากิจกรรมต่างๆตามช่วงเวลา และบาง
ช่วงพบวา่มีการท ากิจกรรมซ้อนทบักนั พืน้ท่ีลานเอนกประสงค์ท่ีมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ออกก าลงั
กายไว้  ก็จะมีการท ากิจกรรมตา่งๆตามช่วงเวลาแตเ่น่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณนีค้อ่นข้างเลก็ จึงเป็นการ
ท ากิจกรรมที่เฉพาะกลุม่ เช่น ร ามวยจีน ร าพดั หรือเต้นแอรโรบิคของผู้สงูอายุและผู้ ใหญ่ สว่นท่ีมี
อุปกรณ์จัดเตรียมไว้จะมีผู้ เข้าใช้ในทุกช่วงเวลา แต่ปริมาณการเข้าใช้จะต่างกัน ในตอนเช้าและ
เย็นจะมีผู้ เข้าใช้คอ่นข้างมาก และพืน้ท่ีท่ีพบมามีการรวมตวัหนาแนน่อีกพืน้ท่ีคือบริเวณลานสนาม
หญ้าหน้าน า้พุ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้บริเวณนีส้่วนใหญ่เป็นการนั่งพักผ่อน นั่งเล่น ชมวิว มักจะ
หนาแนน่เฉพาะในช่วงเย็น (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 30และ31) 
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แผนผงัท่ี 31 แสดงต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมในทกุช่วงเวลาและบริบทโดยรอบ 

 
นอกจากนีย้ังพบว่ามีการท ากิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีไม่ได้จัดเตรียมไว้ส าหรับท ากิจกรรม 

เน่ืองจากปริมาณการใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้มากกวา่พืน้ท่ีหรืออุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมไว้ เช่น พบว่ามีการเลน่
ตะกร้อบริเวณท่ีเป็นบอ่บ าบดัน า้เสยี เน่ืองจากพืน้ท่ีสนามฝึกหดักีฬา และลานเอนกประสงค์ มีการ
ท ากิจกรรมหนาแนน่ และพบวา่มีการเลน่ตะกร้อและแบตมินตนั ตามทางเดินรอบพืน้ท่ีสวน  
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พืน้ท่ีท่ีเป็นลานโล่งสนามหญ้าท่ีถูกจัดไว้ส าหรับพักผ่อน พบว่ามีการเข้าใช้พืน้ท่ี
ค่อนข้างน้อย มีการเข้าใช้พืน้ท่ีเป็นกลุ่ม เช่น ฝึกโยคะ จะใช้พืน้ท่ีเดิมในทุกวนัและทุกช่วงเวลา 
พกัผอ่นกบัครอบครับหรือกบัเพื่อน สว่นการใช้งานในพืน้ท่ีสนามหญ้าที่เป็นคนเดียวสว่นมากจะอยู่
ตามขอบของสนามหญ้า ในขณะท่ีมาเป็นกลุม่จะใช้พืน้ท่ีตามร่มเงาไม้หรือพืน้ท่ีบริเวณกลางสนาม
หญ้า ในวนัอาทิตย์จะพบว่ามีการใช้พืน้ท่ีส่วนนีม้ากกว่าวนัอ่ืนท่ีท าการส ารวจ และการใช้พืน้ท่ี
บริเวณนีเ้ป็นทางเดินผา่นมีน้อยมาก สว่นใหญ่จะเดินอ้อมตามทางเดินท่ีอยูร่อบสวน 

สรุปแล้วการจัดพืน้ท่ีและการแบ่งส่วนพืน้ท่ีภายในสวนรมณีนาถถูกจัดไว้รองรับ
กิจกรรมประเภท Passive มากกว่า กิจกรรมประเภท Active แต่จากการสงัเกตการณ์จากการใช้
งานท่ีเกิดขึน้พบว่าผู้ ใช้พืน้ท่ีส่วนใหญ่นิยมมาท ากิจกรรมประเภท Active สว่นกิจกรรมประเภท 
Passive ท่ีเกิดขึน้มกัเป็นการพกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม และมีการท ากิจกรรมประเภท Passive 
น้อยกวา่กิจกรรมประเภท Active 

 
6.1.4. แสงและร่มเงาต้นไม้ 

 จากการสงัเกตการณ์ผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถพบว่าลกัษณะการท ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้
นอกจากจะเกิดตรงบริเวณท่ีมีการจดัพืน้ท่ีส าหรับไว้ท ากิจกรรมต่างๆแล้ว พืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีนิยมท า
กิจกรรมอีกบริเวณคือพืน้ท่ีท่ีมีร่มเงา โดยสงัเกตได้จากแผนท่ีแสดงต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึน้และ
ร่มเงาในช่วงเวลาตา่งๆ(ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี24, 25 และ26) สว่นความสงูของต้นไม้ภายใน
สวนรมณีนาถเฉลีย่ประมาณ15-20เมตร สว่นไม้พุม่มีความสงูตัง้แต ่0.20 -1.00 เมตร 

ผู้ใช้พืน้ท่ีสว่นใหญ่นิยมท ากิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีมีร่มเงาหรือร่มเงาไม้ แต่ภายในพืน้ท่ีสวน
รมณีนาถร่มเงาในบางสว่นมีน้อยมาก เช่น บริเวณลานหน้าน า้พุ มีลกัษณะเป็นพืน้ดาดแข็งร่มเงา
ของต้นไม้ใหญ่ไม่ปกคลมุถึงบริเวณนี ้และตรงบริเวณนีย้ังเป็นเส้นทางส าหรับเดิน -วิ่งออกก าลงั
กาย ซึง่ในเวลากลางวนัจะร้อนมาก จึงท าให้ช่วงเวลากลางวนัหรือช่วงบา่ย ปริมาณการเข้าใช้พืน้ท่ี
ของผู้ ใช้จะน้อยกว่าช่วงเวลาอ่ืน ผู้ ใช้พืน้ท่ีมักนิยมมาท ากิจกรรมในตอนเช้า และมาอีกทีในช่วง
บ่ายเกือบเย็น และช่วงเย็นเป็นต้นไป พืน้ท่ีบางสวนมีร่มเงาของต้นไม้หนาทึบเกินไป จนเป็นเหตุ
ของการไม่ใช้พืน้ท่ีนัน้ๆ (ดภูาพ 20-23 ประกอบ) 
 

 

 



113 

 

 

แผนผงัท่ี 24 แสดงต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถ ช่วงเช้า 

 
ภาพท่ี 20 พืน้ท่ีบริเวณลานน า้พรุ่มเงาคอ่นข้างน้อย     ภาพท่ี 21 บริเวณลานท่ีมีอปุกรณ์ออกก าลงักาย 
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แผนผงัท่ี 25 แสดงต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวน รมณีนาถ ช่วงบา่ย 

 
ภาพท่ี 22 พืน้ท่ีร่มเงาไม้ทึบด้านหลงัลานสเก็ต                  ภาพท่ี 23 บริเวณสวนหย่อมท่ีมีความหนาแน่น 
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แผนผงัท่ี 26 แสดงต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถ ช่วงเย็น-หวัค ่า 

 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแผนท่ีแสดงต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึน้และร่มเงาทัง้ 3
ช่วงเวลา จะพบวา่มีพืน้ท่ีบางสว่นท่ีมีร่มเงาของต้นไม้ปกคลมุแต่กลบัไม่มีการใช้งานในพืน้ท่ีนัน้ๆ 
เน่ืองจากร่มเงาหนาทึบเกินไป และต าแหน่งของพืน้ท่ีเหล่านัน้เข้าถึงได้ยาก เน่ืองจากความ
หนาแนน่ของต้นไม้ ไม้พุม่ในพืน้ท่ีบางสว่นของสวนมีความหนาแนน่มาก ผู้ใช้พืน้ท่ีจึงไม่นิยมเข้าไป
ใช้พืน้ท่ีในบริเวณนัน้ๆ พืน้ท่ีท่ีมีร่มหนาทึบ ได้แก่ พืน้ท่ีด้านหลงัน า้พุเฉลิมพระเกียรติ  ด้านหลงั
ลานสเก็ต พืน้ท่ีท่ีเป็นสวนหย่อม และพืน้ท่ีบางส่วนของลานสนามหญ้าท่ีอยู่ตรงกลางของสวน
รมณีนาถ (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 32) 
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แผนผงัท่ี 32 แสดงต าแหน่งพืน้ท่ีท่ีร่มเงาไม้ปกคลมุทึบ ไมค่อ่ยพบการใช้งานในพืน้ท่ี 

 

6.2. ความเหมาะสมและสอดคล้องกับพืน้ที่กิจกรรมและการใช้พืน้ที่ 

 เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของการสร้างสวนรมณีนาถคือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและออกก าลงั
เพื่อให้คนในเขตพระนครและพืน้ท่ีใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ และเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานของ
กรรมราชทณัฑ์ โดยการออกแบบเน้นท่ีกิจกรรมแบบผอ่นคลายมากกวา่กิจกรรมแบบออกก าลงั แต่
เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ ใช้สวนนิยมมาใช้พืน้ท่ีสวนในการออกก าลงักายหรือท ากิจกรรมต่างๆ
มากกวา่การพกัผอ่น และปริมาณการใช้พืน้ท่ีเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง และท าให้พืน้ท่ีในการรองรับกิจกรรมไม่เพียงพอ ข้อมูลจากการสงัเกตการณ์
พบว่าการใช้งานในพืน้ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ ท่ีกิจกรรมท่ีถูกออกแบบวางผังไว้บางส่วนไม่
เหมาะสม มีการใช้พืน้ท่ีอ่ืนท่ีไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อท ากิจกรรม และพืน้ท่ีท่ีออกแบบไว้ส าหรับท า
กิจกรรมมีการใช้งานเบาบาง จึงต้องวิเคราะห์หาความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
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ของผู้ ใช้ท่ีเกิดจากการใช้งานพืน้ท่ี โดยวิเคราะห์ตามหลกัการและองค์ประกอบพืน้ฐานของพืน้ท่ี
ลานสาธารณะจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้(ดรูายละเอียดจากตาราง 10) 
 

กิจกรรม ความต้องการด้าน
พืน้ที่ 

กายภาพของสวน
รมณีนาถ 

การใช้งานในพืน้ที่สวนรมณี
นาถ 

Active วิง่ออกก าลงั
กาย 

- เส้นทางวิง่เป็นพืน้ราบ 
เรียบท่ีไมแ่คบเกินไป  
- ไมเ่ป็นเหล่ียมหรือมมุ 
เลีย้วท่ีกระชัน้ชิด  
- วสัดพืุน้ผวิท่ีเหมาะ 
ส าหรับการวิง่ออกก าลงั 

- เส้นทางวิง่แคบ 
- ทางวิง่ย่อยมีความ 
กว้างเพียง 2.50 ม. 
- เส้นทางเดนิ-วิง่เป็น 
การเลีย้วแบบมมุฉาก 

- เส้นทางวิง่แคบท าให้การวิง่ 
ไมส่ะดวก 
- เกิดการกระจกุตวัเม่ือถึงทาง 
เลีย้ว เกิดความแออดัไม่สะดวก
ในการวิง่ออกก าลงักาย 
- ไมส่ามารถรองรับปริมาณการ
ใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้สวนได้เพียงพอ 

ออกก าลงักาย
แบบใช้อปุกรณ์ 

- ความพอเพียงของ 
พืน้ท่ีและอปุกรณ์ 
- การกระจายตวัของ
พืน้ท่ีในการท ากิจกรรม
และอปุกรณ์ไมก่ระจกุ
รวมเป็นกลุ่ม 

- เกิดการกระจกุตวั
ของพืน้ท่ีเพียงสว่นใด
สว่นหนึ่งของสวน 
- ในการออกแบบ
เร่ิมแรกไมไ่ด้มีการจดั
พืน้ท่ีไว้ส าหรับ
กิจกรรมนีโ้ดยเฉพาะ 

- อปุกรณ์ออกก าลงักายไม่
เพียงพอกบัปริมาณผู้ใช้งานใน
สว่นนี ้
- การจดัวางเป็นกลุม่คอ่นข้าง
หนาแน่นเพียงจดุเดียว ท าให้
การใช้สวนมีลกัษณะกระจกุตวั
เป็นกลุม่ๆ 

โยคะ - สนามหญ้า 
- เนินหญ้า 
- พืน้ท่ีใต้ร่มเงาไม้ 

- ไม่มีพืน้ท่ีท่ีจัดไว้ท า
กิจกรรมนีโ้ดยเฉพาะ 
- ใช้พืน้ท่ีสนามหญ้า
รวมกบักิจกรรมอ่ืนๆ 

- พบว่าใช้พืน้ท่ีเดิมในเกือบทุก
ช่วงเวลา ใต้ร่มเงาไม้ 
- บริเวณสนามหญ้าไม่มีการจัด
ระเบียบของกิจกรรม ท าให้
กิจกรรมมีการเหลือมล า้กนั  

ร ามวยจีน ร า
พดั 

- ลานพืน้แขง็ 
- สนามหญ้า 
- เนินหญ้า 
- พืน้ท่ีใต้ร่มเงาไม้ 

- ไม่มีพืน้ท่ีท่ีจัดไว้ท า
กิจกรรมนีโ้ดยเฉพาะ 
- ใช้พืน้ท่ีสนามหญ้า
บริเวณท่ีมีม้านัง่และ
ลานอเนกประสงค์
รวมกบักิจกรรมอ่ืนๆ 

- บริเวณสนามหญ้าไม่มีการจัด
ระเบียบของกิจกรรม ท าให้
กิจกรรมมีการเหลือมล า้กนั  
- การใช้พืน้ท่ีลานเอนกประสงค์ 
และบริเวณท่ีมีม้านัง่ซ้อนทบั
กบักิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้พืน้ท่ีไม่
เพียงพอกบัปริมาณผู้ใช้งาน 

 
ตารางท่ี 10 ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพืน้ท่ีกิจกรรมและการใช้พืน้ท่ี 
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กิจกรรม ความต้องการด้าน
พืน้ที่ 

กายภาพของสวน
รมณีนาถ 

การใช้งานในพืน้ที่สวนรมณี
นาถ 

Active เลน่กีฬา - พืน้ท่ีส าหรับเลน่กีฬา  
- ลานพืน้แขง็ 
- พืน้ท่ีใต้ร่มเงาไม้ 

- สนามฝึกหัดกีฬา
ส าหรับเลน่กีฬา 

- ผู้ใช้ในช่วงวยัท่ีหลากหลาย
นิยมมาใช้สนามฝึกหดักีฬาท า
ให้พืน้ท่ีเกิดความแออดั ไม่
เพียงพอกบัปริมาณของ
ผู้ใช้งาน 
- ในบางเวลาพบการท า
กิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีไมไ่ด้ถกู
ออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม
นี ้

แอโรบคิ - ลานพืน้แขง็ 
- พืน้ท่ีท่ีมีร่มเงา 

- ไม่มีพืน้ท่ีท่ีจัดไว้ท า
กิจกรรมนีโ้ดยเฉพาะ 
- ใช้พืน้ท่ีลานเอนก 
ประสงค์รวมกบั
กิจกรรมอ่ืนๆ 

- การใช้พืน้ท่ีลานเอนกประสงค์ 
ซ้อนทบักบักิจกรรมอ่ืนๆในบาง
เวลา ท าให้พืน้ท่ีไม่เพียงพอกับ
ปริมาณผู้ใช้งานในสว่นนี ้
- พบการท ากิจกรรมในพืน้ท่ีท่ี
ไมไ่ด้ถกูออกแบบส าหรับ
กิจกรรมนี ้เช่น ลานจอดรถ 
บริเวณทางเดนิท่ีกว้าง 

เลน่เคร่ืองเลน่ - พืน้ทราย 
- พืน้กระเบือ้งยาง 

- สนามเดก็เลน่ 
พืน้ผวิเป็นพืน้ทราย 

- ปริมาณของพืน้ท่ีและเคร่ือง
เล่น ไม่ สามา รถ รอ ง รั บกั บ
ปริมาณของผู้ใช้ 
- เคร่ืองเลน่บางสว่นช ารุด ผา่น
การใช้งานมานาน 

เลน่สเกตบอร์ด - ลานพืน้แขง็ 
- พืน้ท่ีท่ีมีร่มเงา 

- ลานสก็ตพืน้ผวิ
คอนกรีต 
- ร่มเงาต้นไม้ไมป่ก
คลมุในบริเวณนี ้

- เป็นลานคอนกรีตโลง่ ร่มเงา
ไม้ปกคลมุไมถ่ึงบริเวณนี ้
- พบการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น 
เลน่ตะกร้อ บนพืน้ท่ีลานสเก็ต  

 
ตารางท่ี 10 ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพืน้ท่ีกิจกรรมและการใช้พืน้ท่ี (ตอ่) 
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กิจกรรม ความต้องการด้าน
พืน้ที่ 

กายภาพของสวน
รมณีนาถ 

การใช้งานในพืน้ที่สวนรมณี
นาถ 

Passive กิจกรรม
พกัผอ่น นัง่คยุ 
นัง่เลน่ 

- พืน้ท่ีใต้ร่มเงาไม้ 
- สนามหญ้า 
- เนินหญ้า 
- พืน้ท่ีท่ีมีม้านัง่ 

- ลานโลง่สนามหญ้า
มีต้นไม้ใหญ่ 
- เนินหญ้า 
- สวนหย่อม 
- มีบริเวณท่ีจดัไว้
ส าหรับนัง่พกัผอ่น 
- มีม้านัง่ตามทาง
สญัจรภายในสวน 

- พืน้ท่ีบริเวณสนามหญ้ามีการ
ใช้เบาบางกวา่พืน้ท่ีอ่ืนๆในสวน 
- พบการใช้พืน้ท่ีท่ีเป็นกลุ่มของ
ม้านัง่ในการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น 
ร าพดั ร ามวยจีน เป็นการใช้
งานท่ีไมเ่หมาะสมกบัพืน้ท่ี 
- ร่มเงาในพืน้ท่ีบางสว่นมีน้อย
มาก เช่น บริเวณลานหน้าน า้พ ุ
มีลกัษณะพืน้ดาดแขง็ร่มเงา
ของต้นไม้ใหญ่ไมป่กคลมุถึง
บริเวณนี ้

ฝึกสอนวาดรูป - พืน้ท่ีใต้ร่มเงาไม้ 
- สนามหญ้า 
- เนินหญ้า 

- ไม่มีพืน้ท่ีท่ีจัดไว้ท า
กิจกรรมนีโ้ดยเฉพาะ 
- ใช้พืน้ท่ีสนามหญ้า
รวมกบักิจกรรมอ่ืนๆ 

- บริเวณสนามหญ้าไม่มีการจัด
ระเบียบของกิจกรรม ท าให้
กิจกรรมมีการเหลือมล า้กนั  
 

 
ตารางท่ี 10 ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพืน้ท่ีกิจกรรมและการใช้พืน้ท่ี (ตอ่) 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเห็นได้วา่การใช้งานในพืน้ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ท่ีกิจกรรมท่ี
ถกูออกแบบวางผงัไว้ บางสว่นไม่สามารถรองรับกิจกรรมการใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้สวนได้เพียงพอ  พืน้ท่ี
บางสว่นถกูออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ แต่พบว่าไม่มีการใช้พืน้ท่ีเหลา่นัน้หรือมีปริมาณ
การใช้ท่ีเบาบาง ในขณะเดียวกนัพืน้ท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบไว้ส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ พบว่ามีการ
ใช้พืน้ท่ีเพื่อท ากิจกรรม นอกจากนีย้งัพบว่าปัจจัยทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีสวน
รมณีนาถ เช่น ปัจจยัเร่ืองการเข้าออกและบริบทรอบโดยพืน้ท่ีสวน การสญัจรภายในสวน การจัด
พืน้ท่ีและการแบ่งสว่นพืน้ท่ี และปัจจัยเร่ืองแสงและร่มเงาของต้นไม้ ปัจจัยเหลา่นีส้ง่ผลต่อความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับพืน้ท่ีกิจจกรรมและการใช้งาน จึงต้องหาแนวทางการแก้ไข และเพื่อ
สรุปผลการวิจยัจึงต้องน าการวิเคราะห์ท่ีได้นีไ้ปตอบค าถามของงานวิจัย และน าไปสูข้่อเสนอแนะ
ของงานวิจยัตอ่ไป 
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บทที่ 7 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ี
สวนสาธารณะและปัจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้ในการท า
กิจกรรมตา่งๆ และลกัษณะในการท ากิจกรรมตา่งๆในสวนสาธารณะ ลกัษณะพืน้ท่ีสวนสาธารณะ
บริเวณท่ีมีผู้ ใช้งานมาก-น้อย และบริเวณท่ีไม่มีการใช้งาน รวมทัง้ชีใ้ห้เห็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
เกิดขึน้จากการใช้งานในพืน้ท่ีท่ีไม่เหมาะสมซึง่มีการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข 

จากการสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์ผู้ใช้งานในพืน้ท่ี เพื่อใช้ประกอบการศึกษาในครัง้นี ้
จากประเด็นค าถามการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
7.1. สรุปผลการวิจัย 

 1. ลักษณะทางกายภาพในแต่ละส่วนของสวนสาธารณะที่สามารถรองรับ
กิจกรรมต่างๆ  
 1.1. ข้อมลูทางด้านกายภาพ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพของพืน้ท่ีสวนรมณีนาถพบว่าการออกแบบพืน้ท่ีเน้น
ในสว่นกิจกรรมแบบ Passive มากกว่ากิจกรรมแบบ Active ซึ่งขดัแย้งกับการใช้งานท่ีเกิดขึน้จริง 
จากการสงัเกตการณ์และการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่าผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณนาถมีความต้องการใช้
พืน้ท่ีออกก าลงักายเป็นหลกั สว่นพืน้ท่ีท่ีใช้ในการพักผ่อนสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการออกก าลงั
กาย มีบ้างท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีตัง้ใจมาพกัผ่อนในสวนแต่มีปริมาณน้อยกว่าเม่ือเปรียบกับผู้ ใช้สว่นใหญ่ท่ี
นิยมมาออกก าลงักาย เม่ือดจูากผงัของสวนรมณีนาถแล้วจะพบวา่มีพืน้ท่ีท่ีถูกจัดเตรียมไว้ส าหรับ
ท ากิจกรรม มีเคร่ืองออกก าลงักาย ในการใช้งานจริงพบการกระจุกตวัหนาแน่นบริเวณนี ้เน่ืองจาก
การออกแบบพืน้ท่ีท่ีไม่กระจาย จึงท าให้เกิดการกระจุกตวัเป็นกลุม่ซึ่งจะแตกต่างจากบริเวณลาน
สนามหญ้าที่มีการใช้งานน้อยและไม่มีการจดัสดัสว่น 
 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีบางสว่นสง่ผลตอ่การใช้งานจริง ทัง้รูปร่างลกัษณะและ
การเลอืกใช้วสัดใุนการก่อสร้าง (ดรูายละเอียดจากแผนผงัท่ี 33) 
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แผนผงัท่ี 33 แสดงต าแหน่งกายภาพท่ีมีผลตอ่การใช้งานของผู้ใช้พืน้ท่ี 

 
 Zone1 บริเวณท่ีจอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่ หน้าอาคารส านกังาน พืน้ท่ีถกูใช้ส าหรับเต้น
แอโรบิคในช่วงเวลาเช้า ซึง่พืน้ท่ีบริเวณนีจ้ดัเตรียมไว้ส าหรับเป็นท่ีจอดรถ 

Zone2 เส้นทางวิ่งในสว่นท่ีเป็นทางวิ่งย่อยมีความกว้างเพียง 2.50 เมตร ท าให้การวิ่ง
ไม่สะดวก และในบริเวณนีพ้ืน้ท่ีท่ีถกูจดัเตรียมไว้ไม่เพียงพอกบัปริมาณของผู้ ใช้งาน เกิดกระจุกตวั
เป็นกลุม่ในบริเวณนี ้บริเวณทางเดินท่ีใช้เป็นท่ีพกัผอ่น มกัมีเด็กนกัเรียนนิยมมาเลน่แบตมินตนั ซึ่ง
จะใช้พืน้ท่ีซ้อนทบึกบักลุม่ผู้ใช้ท่ีมาพกัผอ่น เป็นบริเวฯท่ีมีการท ากิจกรรมคอ่นข้างหนาแนน่ 

Zone3 ลานอเนกประสงค์เป็นอีกบริเวณท่ีมีผู้ ใช้พืน้ท่ีเกือบตลอดทัง้วนั มีการซ้อนทบั
กับของกิจกรรมในบางช่วงเวลา เช่นในช่วงเย็นจะมีการเลน่ตะกร้อและเต้นแอโรบิคในบริเวณนี ้
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บางครัง้กลุม่เลน่ตะกร้อต้องเปลีย่นพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมเป็นพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นบ่อบ าบดัน า้เสีย 
ร่มเงาต้นไม้ในสว่นนีน้้อย เน่ืองจากเป็นลานโลง่กลางแจ้ง 

Zone4 และ Zone8 บริเวณทางเดินท่ีมีร่มเงาไม้ปกคลุม มีผู้ ใช้บางกลุ่มนิยมเล่น
แบดมินตนัและตะกร้อในบริเวณนี ้ซึง่บริเวณนีจ้ัดท าไว้ส าหรับเป็นทางสญัจรและทางเดิน-วิ่งออก
ก าลงักาย ซึง่ท าให้การสญัจรหรือวิ่งออกก าลงักายไม่สะดวก 

Zone5 บริเวณลานหน้าน า้พมีุลกัษณะพืน้ดาดแข็งร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ไม่ปกคลมุถึง
บริเวณนี ้และในบริเวณนีต้้นไม้มกัเป็นพุม่เตีย้ ซึง่ในเวลากลางวนัจะร้อนมาก  

Zone6 กิจกรรมท่ีเกิดบริเวณลานสนามหญ้าสว่นใหญ่เป็นกิจกรรมนั่งเลน่ พักผ่อน 
หรือกิจกรรมประเภทออกแรงน้อยเช่นโยคะ ร ามวยจีน เป็นต้น ความไม่มีสดัสว่นของกิจกรรม 
เน่ืองจากสนามหญ้าไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นสดัสว่น มีลกัษณะเป็นสนามโลง่ปลกูต้นไม้ ปัญหา
เกิดจากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายหลงัเกิดการซ้อนทบัการใช้พืน้ท่ีท าให้ผู้ ใช้งานเกิดความไม่สะดวก 
และปริมาณการใช้พืน้ท่ีบริเวณนีพ้บวา่มีการใช้พืน้ท่ีน้อยกว่าพืน้ท่ีสว่นอ่ืนๆ เน่ืองจากผู้ ใช้พืน้ท่ีไม่
ใช้บริเวณนีเ้ป็นทางเดินผา่น  

Zone7 บริเวณนีคื้อบอ่บ าบดัน า้เสยีไม่ได้ถกูออกแบบมาเพื่อรองรับการท ากิจกรรม แต่
ในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเย็นปริมาณการใช้พืน้ท่ีภายในสวนรมณีนาถค่อนข้างหนาแน่น จึง
พบการท ากิจกรรมบริเวณนี ้เช่น เลน่ตะกร้อ (ย้ายมาจากลานอเนกประสงค์) 

Zone9 บริเวณทางเข้าด้านถนนมหาไชย (ทางเข้า-ออกท่ี6) ทางทิศตะวนัออกของพืน้ท่ี
สวน เส้นทางวิ่งตรงบริเวณทางเข้ามีลกัษณะเลีย้วเป็นมมุ และยงัมีการจบักลุม่ของผู้ ใช้งาน โดยใช้
จอดรถยนต์จักรยานบางส่วน เน่ืองจากท่ีจอดรถไม่เพียงพอ จนท าให้เกิดการกีดขวาง ส่งผลให้
ทางเดิน-วิ่งแคบลง 

Zone10 สนามฝึกหดักีฬามีขนาดไม่เพียงพอกบัปริมาณผู้ใช้งาน ในบางครัง้มีการย้าย
พืน้ท่ีการเลน่กีฬาไปยงัลานสเก็ต 

Zone11 ลานสเก็ตร่มเงาต้นไม้คอ่นข้างน้อย ในช่วงเวลากลางวนัจะร้อนมากสว่นใหญ่
เด็กนกัเรียนและนกัศกึษานิยมมาท ากิจกรรมในช่วงเวลาเย็นหรือหลงัเลกิเรียน ในบางครัง้ยงัใช้
เป็นพืน้ท่ีส าหรับเลน่ตะกร้อของผู้สงูอายแุละผู้ใหญ่ในช่วงเช้า เน่ืองจากสนามฝึกหดักีฬามีปริมาณ
การใช้พืน้ท่ีคอ่นข้างหนาแนน่ 

Zone12 เส้นทางเดิน-วิ่งมีลกัษณะเป็นการเลีย้วแบบมมุฉากกระชัน้ชิดท าให้เกิดการ
กระจุกตวัเม่ือถึงทางเลีย้ว ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งานในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้พืน้ท่ีมากๆ วสัดใุนการ
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ปพูืน้ในสว่นท่ีเป็นทางสญัจรใช้เป็นกระเบือ้งคอนกรีต ซึง่ไม่สามารถรองรับน า้หนกัเวลาวิ่งออก
ก าลงักายได้ 
 1.2. ข้อมลูทางด้านกิจกรรม 
 จากการวิเคราะห์ค าถามในการศึกษาพบว่ากิจกรรมประเภทท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีให้ความนิยม
สว่นใหญ่สง่ผลตอ่การใช้พืน้ท่ีอยา่งหนาแนน่ โดยท่ีผู้ใช้พืน้ท่ีสว่นใหญ่มาใช้สวนรมณีนาถเพื่อออก
ก าลงักาย พบปะพูดคุย พักผ่อน ซึ่งจากการสงัเกตการสรุปกิจกรรมท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีนิยมท าได้ตาม
ตารางดงันี ้
 

กิจกรรมที่เกิดขึน้ ร้อยละของกิจกรรม 
1.เดนิ-วิง่ออกก าลงักาย     32.33 
2.ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์  12.98 
3.โยคะ   2.06 
4.เต้นแอโรบคิ 5.29 
5.ร ามวยจีน ร าพดั 3.56 
6.เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมนิตนั 11.12 
7.นัง่คยุ/นัง่เลน่ 27.21 
8.เลน่เคร่ืองเลน่  3.26 
9.เลน่สเก็ต 1.61 
10.ฝึกสอนวาดรูป  0.57 

รวม 100 

 
 ตารางท่ี 11 สรุปข้อมลูการท ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสวนรมณีนาถ 

 
 จากตารางสามารถสรุปการใช้งานท่ีเกิดขึน้ของผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถตามประเภท
ของกิจกรรมดงันี ้
 1. เดิน-วิ่งออกก าลงักายเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในทุกช่วงวัย ในการ
ออกแบบพืน้ท่ีจึงควรจะค านงึถึงเป็นอนัดบัต้นๆ เช่น เส้นทางเดิน-วิ่งออกก าลงักาย ควรจะค านงึถึง
ในเร่ืองรูปร่างเส้นทาง การเลีย้วมมุท่ีไม่กระชัน้ชิด และเร่ืองวสัดพุืน้ผิว  



124 
 

2. นัง่คยุ/นัง่เลน่ เป็นกิจกรรมที่นิยมรองลงมาโดยสว่นใหญ่เป็นการพกัผ่อนหลงัจากท า
กิจกรรม จึงควรออกแบบให้มีบรรยากาศนา่สบาย พืชพรรณ ร่มเงา ท่ีเหมาะสม รวมทัง้ ม้านัง่หรือ
ศาลานัง่เลน่           

3. ออกก าลงักายแบบใช้อุปกรณ์ได้รับความนิยมทัง้จากผู้สงูอาย ุผู้ใหญ่ นกัศกึษา และ
นกัเรียนบางสว่น เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีจัดเตรียมกันขึน้มาเอง ท าให้การจัดวางเป็นกระจุกตวัและไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการ และอีกบริเวณท่ีมีอุปกรณ์ออกก าลงักายบริการอยูคื่อสวนสขุภาพ เป็น
อีกบริเวณท่ีมีการกระจุกตวัหนานแนน่ 

4. เลน่กีฬาเป็นอีกกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมในทุกช่วงเวลา พืน้ท่ีบริเวณสนามกีฬามี
การกระจุกตัวค่อนข้างหนาแน่น บ่อยครัง้ท่ีพบการเลน่กีฬาตามจุดต่างๆของพืน้ท่ีสวนและเป็น
พืน้ท่ีท่ีไม่ได้มีการจัดเตรียมไว้ส าหรับเล่นกีฬา เช่น เลน่ตะกร้อและเล่นแบดมินตนับริเวณท่ีเป็น
ทางเดิน เป็นต้น เน่ืองจากพืน้ท่ีสนามกีฬาไม่เพียงพอ           

5. เต้นแอโรบิค ผู้ ใช้พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ สูงอายุและวัยผู้ ใหญ่ ไม่มีพืน้ท่ีท่ีจัดไว้
ส าหรับท ากิจกรรมโดยเฉพาะ ท าให้ในบางช่วงเวลาเกิดการซ้อนทับของกิจกรรมในบริเวณลาน
เอนกประสงค์ หรือในบางช่วงเวลาท ากิจกรรมในบริเวณท่ีถกูจดัเตรียมไว้เพื่อกิจกรรมอยา่งอ่ืน เช่น 
ในช่วงเช้านิยมเต้นแอโรบิคบริเวณท่ีเป็นท่ีจอดรถบริเวณหน้าอาคารส านกังาน         

6. ร ามวยจีน ร าพดั ผู้สงูอายนิุยมท ากิจกรรมประเภทนีโ้ดยนิยมท ากันเป็นกลุม่ จะพบ
ได้บริเวณสวนหยอ่ม หรือลานสนามหญ้า ใกล้กบัสว่นฝึกโยคะ ในบางครัง้พบการร ามวยจีนบริเวณ
ท่ีเป็นกลุม่ม้านัง่ส าหรับพกัผอ่น   

7. เล่นเคร่ืองเลน่ มีพืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับเด็กๆมาเลน่เคร่ืองเลน่ 2จุด อุปรกรณ์
เคร่ืองเลน่บางสว่นพงัเสยีหาย ควรได้รับการซอ่มแซมบ ารุง   

8. โยคะ ผู้สงูอายุและผู้ ใหญ่นิยมท ากิจกรรมประเภทนี ้จะพบได้บริเวณลานสนาม
หญ้าสว่นใหญ่จะพบบริเวณเดิมในทกุครัง้ นิยมมาท ากิจกรรมเป็นกลุม่ และมีช่วงเวลาแนน่อน 

9. เลน่สเก็ตบอร์ด  เป็นกิจกรรมส าหรับเด็กนกัเรียนและนกัศึกษามีพืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ 
นิยมมาท ากิจกรรมในตอนเย็น เน่ืองจากตอนกลางวนัจะร้อนมากร่มเงาต้นไม้ไม่ปกคลมุบริเวณนี ้
ในบริเวณนีบ้างช่วงเวลาพบว่ามีการเลน่กีฬา เช่น ตะกร้อของผู้สงูอายุและผู้ ใหญ่ เน่ืองจากพืน้ท่ี
ส าหรับเลน่กีฬาหนาแนจ่ึงมาใช้พืน้ท่ีบริเวณนี ้   

10. ฝึกสอนวาดรูป พืน้ท่ีบริเวณสนามหญ้าติดกับทางสญัจร ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
บางครัง้พบวา่จะเหลอืมล า้ซ้อนทบักบักิจกรรมนัง่เลน่ นัง่คยุ ของผู้ใช้กลุม่อ่ืน 
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สรุปกิจกรรมที่ผู้ ใช้งานสวนสาธารณะระดบัชุมชน สวนรมณีนาถนิยมท ากิจกรรมเป็น
อนัดบัแรกคือการเดิน-วิ่งออกก าลงักาย ดงันัน้เส้นทางวิ่งจึงเป็นสิ่งท่ีควรพิจารณา สว่นกิจกรรมท่ี
รองลงมาคือการพักผ่อน ส่วนใหญ่เป็นการพักผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม ควรจัดให้มีพืน้ท่ีนัง่ ให้
เพียงพออยูใ่นบริเวณท่ีมีร่มเงาปกคลมุถึง สว่นกิจกรรมอีกประเภทท่ีมีผู้ นิยมท ากิจกรรมรองลงคือ
ใช้เคร่ืองออกก าลงักายซึ่งทางสวนไม่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ เป็นการจัดเตรียมกันเองจึงท าให้มี
จ านวนไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน สว่นกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ เช่น ฝึกโยคะ ร าพดั  ร ามวยจีน และแอ
โรบิค เป็นการประยุกต์ใช้พืน้ท่ีส่วนต่างๆของสวนสาธารณะท าให้บางครัง้ไม่สะดวกและไม่
เหมาะสมกับกิจกรรม ในการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนจึงควรค านึงถึงการใช้งาน
ประเภทนีด้้วย 

 
 2. ลักษณะพืน้ที่ที่ออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ที่พบว่าไม่มีการใช้งานใน
พืน้ที่นัน้ๆ 
 2.1. ข้อมลูทางด้านกายภาพ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของพืน้ท่ีสวนรมณีนาถพบว่า  พืน้ท่ี
บางสว่นถกูออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม แตพ่บวา่ไม่มีการใช้พืน้ท่ีเหลา่นัน้หรือมีปริมาณการใช้ท่ี
เบาบาง จากการศึกษาพบว่าพืน้ท่ีบริเวณนัน้คือลานสนามหญ้า เป็นพืน้ท่ีสีเขียวเปิดโลง่เพื่อการ
พกัผอ่น จากการสงัเกตการณ์พบวา่ปริมาณการท ากิจกรรมบริเวณนีค้อ่นข้างน้อย จะมีกลุม่โยคะท่ี
มกัมาท ากิจกรรมบริเวณนีเ้ป็นประจ า สว่นมากผู้ ท่ีมาท ากิจกรรมบริเวณนีม้าพกัผ่อน นัง่เลน่ เป็น
ต้น บริเวณนีไ้ม่มีการจัดให้เป็นสดัสว่น บางครัง้เกิดการซ้อนทับหรือเหลือมล า้ของกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมโยคะหรือ ร ามวยจีน ท่ีมาท ากิจกรรมในช่วงเช้าและเย็น จะซ้อนทบักับกิจกรรมพกัผ่อน 
นัง่เล่น และพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นลานสนามหญ้ากว้างท่ีอยู่ตรงกลางของพืน้ท่ีสวน จึงไม่ค่อยมีคน
นิยมเดินผ่าน สว่นใหญ่จะใช้เส้นทางท่ีอยู่รอบพืน้ท่ีสวน เป็นเหตุให้มีการใช้พืน้ท่ีสว่นนีน้้อย  บาง
มมุของพืน้ท่ีสนามหญ้าเกิดเป็นมมุอบัและเปลีย่ว  

2.2. ข้อมลูทางด้านพฤติกรรม 
 สาเหตุของการใช้พืน้ท่ีลานสนามหญ้าเบาบางคือ ปัจจุบันนีผู้้ ใช้พืน้ท่ีสวนส่วนใหญ่
นิยมมาออกก าลงักายมากกวา่มาพกัผอ่น การพกัผอ่นเป็นเพียงผลพลอยได้หลงัจากการออกก าลงั
กาย และกิจกรรมท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีนิยมท าส่วนมากคือ การวิ่งออกก าลงักาย ออกก าลงักายแบบใช้
อุปกรณ์ เป็นต้น ซึง่มีพืน้ท่ีรองรับส าหรับกิจกรรมเหลา่นีอ้ยู่แล้ว กิจกรรมท่ีเกิดบนพืน้ท่ีลานสนาม
หญ้านอกจากกิจกรรมพกัผ่อน นัง่เลน่ พูดคุยแล้ว กิจกรรมท่ีเกิดในพืน้ท่ีนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีนิยมท า
เฉพาะกลุม่ เช่น โยคะ ร าพดั ร ามวยจีน ซึ่งจะมีแต่ผู้ ใช้พืน้ท่ีวัยผู้ สงูอายุและวัยผู้ ใหญ่ท่ีนิยมท า
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กิจกรรมเหลา่นี ้ท าให้การใช้พืน้ท่ีในสนามหญ้าเบาบาง หรือไม่มีผู้ ใช้ในบางเวลา และผู้ ใช้พืน้ท่ี
นิยมท ากิจกรรมตามขอบของลานสนามหญ้าหรือบริเวณท่ีติดกับทางเดิน  ไม่นิยมท ากิจกรรมตรง
กลางของพืน้ท่ีท่ีร่มเงาไม้ปกคลมุทบึและสว่นใหญ่มากนัเป็นกลุม่ 
 
 3. ลักษณะพืน้ที่ที่ไม่ได้ออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ที่พบว่ามีการใช้งานใน
พืน้ที่นัน้ๆ 

 3.1. ข้อมลูทางด้านกายภาพ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของพืน้ท่ีสวนรมณีนาถพบว่า พืน้ท่ีท่ี
ไม่ได้ออกแบบไว้ส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ พบว่ามีการใช้พืน้ท่ีเพื่อท ากิจกรรม  เน่ืองจาก
ปริมาณผู้ใช้พืน้ท่ีสวนเพิ่มมากขึน้และจุดประสงค์ในการมาสวนคือการออกก าลงักายมากกว่าการ
มาพกัผ่อนเพียงอย่างเดียว ท าให้พืน้ท่ีในการรองรับกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ไม่เพียงพอต่อปริมาณของ
ผู้ใช้พืน้ท่ีและรูปแบบของกิจกรรมที่เพิ่มมากขึน้ไม่มีพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรมนัน้ๆโดยเฉพาะ ในบาง
ช่วงเวลาเกิดการซ้อนทับกันของกิจกรรมในพืน้ท่ีเดียวกันเกิดขึน้ เพื่อการลดการซ้อนทับของ
กิจกรรมผู้ ใช้พืน้ท่ีจึงหาพืน้ท่ีอ่ืนในการท ากิจกรรม ซึ่งพืน้ท่ีนัน้อาจไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อท า
กิจกรรม เช่น พืน้ท่ีลานจอดรถยนต์หน้าอาคารส านกังาน ในช่วงเช้าจะมีการเต้นแอโรบิคในพืน้ท่ี
บริเวณนี ้บริเวณทางเดินกว้างข้างสวนสุขภาพเป็นบริเวณท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีนิยมเต้นแอโรบิค ตาม
เส้นทางเดินรอบพืน้ท่ีสวนบางจุดพบการท ากิจกรรม เช่น เลน่กีฬา ร าพดั ร ามวยจีน พืน้ท่ีลานสเก็ต
ถกูใช้เป็นท่ีเลน่กีฬาส าหรับผู้สงูอายุและผู้ ใหญ่ในช่วงเช้า และพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นบ่อบ าบดัน า้เสีย
พบวา่มีการเลน่กีฬาในบริเวณนี ้นอกจากนีต้ามมมุตา่งๆของสวนท่ีเป็นเขตโบราณสถานยงัพบการ
ท ากิจกรรมในพืน้ท่ีนัน้ๆอีกด้วย ทัง้นีเ้น่ืองจากปริมาณของผู้ ใช้เพิ่มขึน้ และพืน้ท่ีเดิมไม่สามารถ
รองรับกิจกรรมและปริมาณของผู้ใช้ได้เพียงพอ 
 สาเหตุของการมาใช้พืน้ท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบไว้ส าหรับการท ากิจกรรม มีหลายสาเหตุ
ด้วยกนั คือ 
 -  พืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรมไม่เพียงพอ ท าให้ต้องหาพืน้ท่ีอ่ืนเพื่อท ากิจกรรม 
 -  เกิดการซ้อนทบักนัของกิจกรรมตา่งๆ ในพืน้ท่ีเดียวกนั ในบางช่วงเวลา 
 -  กิจกรรมมีความหลากหลายมากขึน้ ไม่มีพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรมนัน้ๆ ผู้ ใช้พืน้ท่ีจึง
ต้องหาที่วา่งภายในสวนสาธารณะเพื่อท ากิจกรรมดงักลา่ว 
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7.2. ข้อเสนอแนะ 

 1.จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนนิยมท ามากท่ีสุดคือกิจกรรมประเภท
เดิน-วิ่งออกก าลงักาย ดงันัน้ในการออกแบบจึงควรค านึงกิจกรรมประเภทนีด้้วย เช่น เร่ืองรูปร่าง
ของเส้นทางเดิน-วิ่ง เป็นลกัษณะโค้ง ไม่มีเหลี่ยมมุม หรือการเลีย้วท่ีกระชัน้ชิดเกินไป และพืน้ผิว
วสัดท่ีุใช้ควรเหมาะสมกบักิจกรรมประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อลดอนัตรายที่จะเกิดกบัผู้ใช้พืน้ท่ี 
 2. กิจกรรมบางประเภทท่ีทางสวนไม่ได้มีการจดัพืน้ท่ีเตรียมไว้ให้เฉพาะ พบว่ามีการใช้
พืน้ท่ีซ้อนกบับริเวณท่ีเป็นสว่นการพกัผ่อน เช่น การร าพดั ร ามวยจีน และการฝึกโยคะ ในบริเวณ
สนามหญ้า ซ้อนกบักิจกรรมการนัง่เลน่ พกัผอ่น จึงควรจดัให้มีขอบเขตพืน้ท่ีเฉพาะส าหรับกิจกรรม
ตา่งๆเพื่อความสะดวกในการใช้งานในพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ 
 3. การจดัวางต าแหนง่ของพืน้ท่ีการท ากิจกรรมตา่งๆ ไม่มีการกระจายตวั จึงท าให้เกิด
การกระจุกตวัและหนาแนน่เกินไป ซึ่งพืน้ท่ีในบางสว่นของสวนมีการใช้งานน้อยมาก เช่น บริเวณ
ลานสนามหญ้าขนาดใหญ่ท่ีมีผู้ ใช้งานเบาบางเม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ท่ีบริเวณอ่ืนๆในสวนรมณี
นาถ บริเวณท่ีมีเคร่ืองออกก าลงักายหรืออุปกรณ์ออกก าลงักายกระจุกตวัเป็นกลุม่และมีปริมาณไม่
เพียงพอหรือสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้พืน้ท่ีสวนได้ 
 4. บริเวณลานสนามหญ้าขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูก่ลางสวนรมณีนาถพบวา่มีปริมาณการใช้
พืน้ท่ีเบาบาง จึงควรท าเส้นทางเดินตดับริเวณสนามหญ้า เพื่อสามารถให้เป็นเส้นทางเดินผ่านและ
สามารถเข้าไปในงานหรือท ากิจกรรมบริเวณสนามหญ้ามากขึน้ เป็นการเพิ่มปริมาณการเข้าใช้
พืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัขนาดของพืน้ท่ีนัน้ๆ 
 5. เน่ืองจากปริมาณการใช้พืน้ท่ีสวนรมณีนาถมาก จึงท าให้เกิดความไม่เพียงพอของ
พืน้ท่ีในการท ากิจกรรมภายในสวนรมณีนาถ จึงควรมีการพฒันาพืน้ท่ีใกล้เคียง เช่น ลานคนเมือง
ให้เอือ้ประโยชน์ต่อกัน พฒันาให้รองรับกิจกรรมบางประเภท เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของ
ผู้ใช้ภายในสวนรมณีนาถ 
 6.ควรจัดให้มีพืน้ท่ีหรือศาลาส าหรับหลบแดด หลบฝน ในช่วงเวลาฝนตก เน่ืองจาก
สวนรมณีนาถมีศาลาส าหรับหลบฝนเพียงจุดเดียว ซึ่งไม่เพียงพอควรจัดให้มีเพิ่มเพื่อนัง่พักและ
หลบฝน 
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7.3. ข้อเสนอแนะส าหรับสวนสาธารณะระดับชุมชน 

1. จากลกัษณะการใช้พืน้ท่ีในสวนสาธารณะท่ีพบจากการศึกษา จะพบว่ามีพืน้ท่ีท่ีถูก
เลอืกใช้ท ากิจกรรมแต่ละชนิดเป็นประจ า พืน้ท่ีท่ีถูกใช้งานเฉพาะช่วงเวลาหนาแน่น พืน้ท่ีท่ีถูกใช้
งานเฉพาะกิจกรรมบางเวลา พืน้ท่ีท่ีถกูใช้งานตลอดเวลา พืน้ท่ีท่ีถกูใช้งานมากโดยมีการสบัเปลี่ยน
กิจกรรมตามช่วงเวลา สภาพแวดล้อมทางภมิูทศัน์ของพืน้ท่ีมีสว่นส าคญัท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมหรือ
ลกัษณะการใช้งานเหลา่นี ้ในสว่นพืน้ท่ีท่ีถูกใช้งานตลอดเวลาจากการศึกษาพบว่าเป็นท่ีท่ีติดทาง
สญัจร มีการเข้าถึงสะดวก สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการ
ใช้ได้ตลอดเวลา สว่นพืน้ท่ีท่ีถูกเลือกใช้ท ากิกรรมแต่ละชนิดเป็นประจ า พืน้ท่ีท่ีถูกใช้งานเฉพาะ
กิจกรรมบางเวลา พืน้ท่ีท่ีถูกใช้งานตลอดเวลา พืน้ท่ีท่ีถูกใช้งานมากโดยมีการสบัเปลี่ยนกิจกรรม
ตามช่วงเวลา ลกัษณะพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีดงักลา่วมีผลจากลกัษณะของสภาพแวดล้อมทางภูมิ
ทศัน์ท่ีมีความเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม ดงันัน้ในการออกแบบสวนสาธารณะ
ระดบัชุมชนต้องพิจารณาถึงลกัษณะของพืน้ท่ีย่อยๆในสวน เน้นลกัษณะพืน้ท่ีท่ีสนบัสนุนการใช้
พืน้ท่ีหรือการท ากิจกรรม ป้องกนัและระวงัลกัษณะพืน้ท่ีท่ีไม่พงึประสงค์ 

2. นอกจากนีย้งัพบวา่การใช้งานพืน้ท่ีสวนสาธารณะระดบัชุมชน จะมีผู้ใช้งานมากกวา่
สวนสาธารณะประเภทอ่ืน ซึ่งจากการสงัเกตการณ์และสอบถามในเร่ืองความพอเพียงของพืน้ท่ี 
ความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้พืน้ท่ีของผู้ใช้งาน สภาพการใช้งานสว่นใหญ่ไม่เพียงพอ 
ดงันัน้การออกแบบวางผงัจะต้องศึกษาความต้องการของกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ ใช้เพื่อใช้ใน
การแบง่สดัสว่นของพืน้ท่ีในเหมาะสมและการจัดพืน้ท่ีกิจกรรมให้เป็นสดัสว่นเพื่อความสะดวกใน
การใช้งาน และพฒันาพืน้ท่ีสวนสาธารณะท่ีมีขนาดเล็กให้ใช้งานได้ในระยะยาว เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่หลากหลาย สามารถหยืดหยุ่นหรือปรับพืน้ท่ีให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
สวนสาธารณะได้ 
 3. จากการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้คือการซ้อนทบัของกิจกรรมประเภท  Active 
และPassive ในบางช่วงเวลา นอกจากนีย้ังมีการขัดแย้งในเร่ืองการใช้พืน้ท่ีเน่ืองจากมีความ
ต้องการใช้พืน้ท่ีบริเวณเดียวกนัแตป่ริมาณพืน้ท่ีไม่เพียงพอ สว่นใหญ่เป็นการซ้อนทบัด้านพืน้ท่ีของ
คนต่างอายุกัน ดังนัน้ในการวางผังและออกแบบสวนสาธารณะควรจะมีการแบ่งพืน้ท่ีและจัด
สดัสว่นพืน้ท่ีให้ชดัเจน มีพืน้ท่ีส าหรับรองรับกิจกรรมที่เกิดในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้หนาแนน่ 
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7.4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

 1.ในการศกึษาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีและลกัษณะการ
ท ากิจกรรมต่างๆของผู้ ใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะ พบว่ามีปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการใช้พืน้ท่ี ได้แก่ 
ความร่มร่ืน, ความสงบ, ความปลอดภยั, ความสวยงาม เป็นต้น ปัจจัยต่างๆบางสว่นได้เคยมีผู้ท า
การศกึษาแล้ว แตปั่จจยัในเร่ืองความสวยงามยงัไม่เคยมีการศึกษาไว้ เพื่อทราบถึงลกัษณะความ
สวยงามของสวนท่ีผู้ ใช้ต้องการ ควรมีการศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับเร่ืองความ
สวยงาม ระหวา่งความสวยงามท่ีมีผู้ออกแบบเห็นว่าสวยกับความงามท่ีผู้ ใช้พืน้ท่ีเห็นว่าสวย เพื่อ
เป็นแนนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้พืน้ท่ีได้
อยา่งดี  
 2. เร่ืองของพืน้ท่ีสวนสาธารณะระดบัชุมชนท่ีมีขนาดเลก็ บางแหง่ตัง้อยู่ในย่านชุมชนท่ี
มีความหนาแน่นสงู พืน้ท่ีภายในสวนสาธารณะไม่สามารถรองรับปริมาณการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้ได้
อย่างเพียงพอ จึงควรมีการศึกษาเพื่อออกแบบวางผังสวนสาธารณะท่ีสามารถรองรับกิจกรรมท่ี
หลากหลายประเภทได้แม้จะมีขนาดเลก็ และท าการศกึษาพฒันาพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีสามารถเช่ือมต่อ
เอือ้ประโยชน์ให้กัน เพื่อช่วยรองรับกิจกรรมบางประเภทและเป็นการลดความแออัดในพืน้ท่ี
สวนสาธารณะท่ีมีขนาดก าจดั 
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ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 

ข้อมลูดิบท่ีได้จากการส ารวจพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ ใน
วนัตา่งที่ท าการส ารวจ โดยท าเป็นตารางได้ดงันี ้

 
วัน 
                เวลา วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน(คน) จ านวน(%) 

วนัพฤหสับดี 
06.00-08.00 

วยัสงูอาย ุ
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 86 31.73 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 33 12.17 
- โยคะ 5 1.85 
- เต้นแอโรบิค  20 7.38 
- ร ามวยจีน ร าพดั  40 14.76 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั 21 7.75 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 66 24.35 

รวม  278 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 48 51.61 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 10 10.75 
- โยคะ 5 5.37 
- เต้นแอโรบิค 14 15.05 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 13 13.54 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 3 3.23 

รวม  93 100% 
วนัศกุร์ 

06.00-08.00 
 
 

วยัสงูอาย ุ
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 90 35.29 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 33 12.94 
- โยคะ 5 1.96 
- เต้นแอโรบิค 19 7.45 
- ร ามวยจีน ร าพดั 50 19.60 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 12 4.7 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 46 18.03 

รวม  255 100% 

 

ตารางท่ี ก-1 ลกัษณะกิจกรรมของกลุม่ผู้ ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเช้าวนัธรรมดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 
                เวลา วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน(คน) จ านวน(%) 

 วยัผู้ใหญ่ 
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 48 57.14 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 7 8.33 
- โยคะ 5 5.95 
- เต้นแอโรบิค 14 16.67 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 8 9.52 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 2 2.38 

รวม  84 100% 

 
ตารางท่ี ก-1 ลกัษณะกิจกรรมของกลุม่ผู้ ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเช้าวนัธรรมดา (ตอ่) 

 

วัน 

         
เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัพฤหสับดี 
15.00-17.00 

วยัสงูอาย ุ

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 44 51.16 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 9 10.46 
- โยคะ 7 8.14 

- ร ามวยจีน ร าพดั  4 4.65 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ  - - 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 22 25.58 

รวม  86 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 28 27.45 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 17 16.67 

- โยคะ 7 6.86 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 7 6.86 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 43 42.15 

รวม  102 100% 
 

ตารางท่ี ก-2 ลกัษณะกิจกรรมของกลุม่ผู้ ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงบา่ยวนัธรรมดา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 

         
เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัพฤหสับดี 
15.00-17.00 

  

นกัศกึษา 

 

- เลน่กีฬา/แบตมินตนั 2 40 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 3 60 

รวม  5 100% 
เด็กนกัรียน 

 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล 21 32.30 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 24 36.92 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 6 9.23 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 6 9.23 
- เลน่สเก็ต 6 9.23 

รวม  65 100% 
เด็กเล็ก - เลน่เคร่ืองเลน่ 2 100% 
รวม  2 100% 

วนัศกุร์ 
14.00-16.00 

 

วยัสงูอาย ุ

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 35 49.29 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 9 12.67 
- โยคะ 4 5.63 
- ร ามวยจีน ร าพดั 2 2.81 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ - - 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 21 29.57 

รวม  71 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 10 16.39 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 15 24.59 
- โยคะ 5 8.19 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 7 11.47 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 24 39.34 

รวม  61 100% 

 
ตารางท่ี ก-3 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงบา่ยวนัธรรมดา (ตอ่) 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 

         
เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัศกุร์ 
14.00-16.00 

 

นกัศกึษา 

 

- เลน่กีฬา/แบตมินตนั - - 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 4 100% 

รวม  4 100% 
เด็กนกัรียน 

 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล 20 28.57 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 24 34.28 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 6 6.57 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 10 14.28 
- เลน่สเก็ต 6 6.57 

รวม  70 100% 
เด็กเล็ก - เลน่เคร่ืองเลน่ - - 
รวม  - - 

ตารางท่ี ก-3 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงบา่ยวนัธรรมดา (ตอ่) 
 

วัน 
                เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัพธุ 
17.00- 19.00 

 

วยัสงูอาย ุ
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 84 46.15 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 33 18.13 
- โยคะ 7 3.84 
- แอโรบิค 15 8.24 
- ร ามวยจีน ร าพดั 9 4.94 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 7 3.84 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 27 14.83 

รวม  182 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 51 52.04 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 10 10.20 
- โยคะ 7 7.14 
- แอโรบิค 9 9.18 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 10 10.20 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 11 11.22 

รวม  98 100% 

ตารางท่ี ก-4 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่า วนัธรรมดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 
                เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัพธุ 
17.00- 19.00 

 

นกัศกึษา 
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 10 30.30 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 6 18.18 
- เลน่สเก็ต 4 12.12 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 13 39.39 

รวม  33 100% 
นกัเรียน 

 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 2 7.69 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 6 23.07 
- เลน่สเก็ต 6 23.07 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล 4 15.38 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 8 30.76 

รวม  26 100% 
วนัพฤหสับดี 
17.00- 19.00 

 

วยัสงูอาย ุ
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 90 49.72 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 32 17.67 
- โยคะ 1 0.55 
- แอโรบิค 15 8.28 
- ร ามวยจีน ร าพดั 9 4.97 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 9 4.97 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 25 13.81 

รวม  181 100% 
วยัผู้ใหญ่ - เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 52 44.82 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 8 6.89 
- โยคะ 2 1.72 
- แอโรบิค 9 7.75 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 18 15.51 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 27 23.27 

รวม  116 100% 
 

ตารางท่ี ก-4 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่า วนัธรรมดา (ตอ่) 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 
                เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัพฤหสับดี 
17.00- 19.00 

 

นกัศกึษา 
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 10 31.25 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 3 9.37 
- เลน่สเก็ต 4 12.5 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 15 46.87 

รวม  32 100% 
นกัเรียน 

 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 2 5.71 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 8 22.85 
- เลน่สเก็ต 6 17.14 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล 4 11.42 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 15 42.85 

รวม  35 100% 

ตารางท่ี ก-4 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่า วนัธรรมดา (ตอ่) 

วัน 
                เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัเสาร์ 
07.00-09.00 

 

วยัสงูอาย ุ
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 46 35.38 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 19 14.61 
- โยคะ - - 
- เต้นแอโรบิค  9 6.92 
- ร ามวยจีน ร าพดั  3 2.31 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั 9 6.92 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 44 33.84 

รวม  130 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 44 31.21 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 29 20.57 
- โยคะ - - 
- เต้นแอโรบิค 14 9.93 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 14 9.93 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 40 28.37 

รวม  141 100% 

ตารางท่ี ก-5 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเช้าวนัหยดุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 
                เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัเสาร์ 
07.00-09.00 

 

นกัศกึษา 
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 7 50 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 1 7.15 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 6 42.85 

รวม  14 100% 
เด็กเล็ก - เลน่เคร่ืองเลน่ 2 100 

รวม  2 100% 
วนัอาทิตย์ 
06.00-08.00 

 

วยัสงูอาย ุ
 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 23 41.82 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 13 23.63 
- โยคะ - - 
- เต้นแอโรบิค  - - 
- ร ามวยจีน ร าพดั  - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ /แบตมินตนั 3 5.45 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 16 29.00 

รวม  55 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 27 36 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 20 26.67 
- โยคะ - - 
- เต้นแอโรบิค - - 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 12 16 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 16 21.33 

รวม  75 100% 
นกัศกึษา 

 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 7 46.67 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 8 53.33 

รวม  15 100% 
นกัเรียน - เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 4 66.67 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 2 33.33 
รวม  6 100% 

เด็กเล็ก - เลน่เคร่ืองเลน่ 2 100% 

รวม  2 100% 

ตารางท่ี ก-5 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเช้าวนัหยดุ(ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 

         
เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัเสาร์ 
15.00-17.00 

วยัสงูอาย ุ

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 14 35 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 10 25 
- โยคะ - - 

- ร ามวยจีน ร าพดั  - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ  - - 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 16 40 

รวม  40 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 16 27.11 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 8 13.56 

- โยคะ - - 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 2 3.38 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 33 55.93 

รวม  59 100% 
นกัศกึษา 

 
- เลน่กีฬา/แบตมินตนั 9 52.94 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 4 23.52 
- ฝึกสอนวาดรูป 3 17.64 

รวม  17 100% 
เด็กนกัรียน 

 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล 11 47.82 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 10 31.25 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 3 13.04 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 2 8.69 
- ฝึกสอนวาดรูป 16 69.56 

รวม  23 100% 
เด็กเล็ก - เลน่เคร่ืองเลน่ 12 100% 
รวม  12 100% 

 
ตารางท่ี ก-6 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงบา่ยวนัหยดุ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 

         
เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัอาทิตย์ 
15.00-17.00 

วยัสงูอาย ุ

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 13 37.14 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 4 11.43 
- โยคะ - - 

- ร ามวยจีน ร าพดั  - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ  - - 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 18 51.43 

รวม  35 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 17 15.45 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 13 11.82 

- โยคะ - - 
- ร ามวยจีน ร าพดั - - 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ/แบตมินตนั 9 8.18 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 71 64.54 

รวม  110 100% 
นกัศกึษา 

 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 5 23.80 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 3 14.28 
- เลน่สเก็ต 1 4.76 
- เลน่กีฬา 8 38.9 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผอ่น 4 19.04 

รวม  21 100% 
เด็กนกัรียน 

 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล/แบตมินตนั 12 30 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่/ปิคนิก 10 25 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 9 22.5 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 3 7.5 
- เลน่สเก็ต 6 15 

รวม  40 100% 
เด็กเล็ก - พกัผอ่น/ปิคนิก 21 55.27 

- เลน่เคร่ืองเลน่ 17 44.73 
รวม  38 100% 

 
ตารางท่ี ก-6 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงบา่ยวนัหยดุ (ตอ่) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัน 

         
เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัเสาร์ 
17.00-19.00 

วยัสงูอาย ุ

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 27 42.85 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 9 14.28 
- โยคะ 1 1.58 

- แอโรบิค 6 9.52 
- ร ามวยจีน ร าพดั 2 3.17 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 18 28.57 

รวม  63 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 38 24.05 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 11 6.96 

- โยคะ 8 5.06 
- แอโรบิค 13 8.23 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ/แบตมินตนั 29 18.35 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 59 37.34 

รวม  158 100% 
นกัศกึษา 

 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 14 37.83 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 6 16.21 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 13 35.13 
- เลน่สเก็ต 2 5.40 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 2 5.40 

รวม  37 100% 
เด็กนกัรียน 

 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 6 23.07 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 2 7.70 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล 7 26.92 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 4 15.38 
- เลน่สเก็ต 5 19.23 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 2 7.70 

รวม  26 100% 
เด็กเล็ก - พกัผอ่น/ปิคนิก 2 12.5 

- เลน่เคร่ืองเลน่ 14 87.5 
รวม  16 100% 

 
ตารางท่ี ก-7 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่า วนัหยดุ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 

 
 
 

วัน 

         
เวลา 

วัย กิจกรรมที่เกิดขึน้ จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(%) 

วนัอาทิตย์ 
17.00-19.00 

วยัสงูอาย ุ

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 26 44.82 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 6 10.34 
- โยคะ - - 

- แอโรบิค 6 10.34 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ  - - 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผอ่น/ปิคนิก 20 34.48 

รวม  58 100% 
วยัผู้ใหญ่ 

 

- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 37 21.90 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 18 10.65 

- โยคะ - - 
- แอโรบิค 14 8.28 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ/แบตมินตนั 10 5.91 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผอ่น/ปิคนิก 90 53.25 

รวม  169 100% 
นกัศกึษา 

 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่ 3 12.50 
- เดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 8 33.33 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 4 16.67 
- เลน่กีฬา/ตะกร้อ 9 37.5 

รวม  24 100% 
เด็กนกัรียน 

 
- นัง่คยุ/นัง่เลน่/พกัผอ่น/ปิคนิก 14 33.33 
- ออกก าลงักาย แบบใช้อุปกรณ์ 3 7.14 
- เลน่กีฬา/ฟุตบอล/ตะกร้อ 10 23.80 
- เลน่เคร่ืองเลน่ 7 16.67 
- เลน่สเก็ต 8 19.05 

รวม  42 100% 
เด็กเล็ก - พกัผอ่น/ปิคนิก 11 44 

- เลน่เคร่ืองเลน่ 14 56 
รวม  25 100% 

 
ตารางท่ี ก-7 สรุปกิจกรรมของกลุม่ผู้ใช้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเย็น-หวัค ่า วนัหยดุ (ตอ่) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ข้อมูลด้านกิจกรรมที่ได้จาการส ารวจ 

ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจพฤติกรรมและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีสวนรมณีนาถ ในวนั
ตา่งที่ท าการส ารวจ โดยสามารถสรุปข้อมลูทางด้านกิจกรรมที่เกิดขึน้เป็นตารางได้ดงันี ้

กิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงเวลา วัย จ านวน (%) 
- เดิน-วิ่งออกก าลงักาย ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 33.51 

วยัผู้ใหญ่ 54.37 
ช่วงบ่าย 

 
วยัสงูอาย ุ 50.23 
วยัผู้ใหญ่ 21.92 
นักศกึษา 60 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 47.93 
วยัผู้ใหญ่ 48.43 
นักศกึษา 30.77 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์ ช่วงเช้า 
 

วยัสงูอาย ุ 12.56 
วยัผู้ใหญ่ 9.54 

ช่วงบ่าย 
 

วยัสงูอาย ุ 11.56 
วยัผู้ใหญ่ 20.63 
เด็กนักเรียน 7.90 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 17.9 
วยัผู้ใหญ่ 8.55 
นักศกึษา 13.77 
เด็กนักเรียน 6.7 

- โยคะ ช่วงเช้า 
 

วยัสงูอาย ุ 1.90 
วยัผู้ใหญ่ 5.66 

ช่วงบ่าย 
 

วยัสงูอาย ุ 6.89 
วยัผู้ใหญ่ 7.53 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 2.2 
วยัผู้ใหญ่ 4.43 

- เต้นแอโรบิค ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 7.41 
วยัผู้ใหญ่ 15.86 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 8.26 
วยัผู้ใหญ่ 8.46 

- ร ามวยจีน ร าพดั ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 17.18 
ช่วงบ่าย วยัสงูอาย ุ 3.73 
ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 4.95 

ตารางท่ี ข-1 สรุปข้อมลูคา่เฉล่ียกิจกรรมท่ีเกิดในสวนรมณีนาถ วนัธรรมดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



147 

 

กิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงเวลา วัย จ านวน (%) 
- เล่นกีฬา/ตะกร้อ/แบตมินตนั/ฟุตบอล ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 6.23 

วยัผู้ใหญ่ 11.53 
ช่วงบ่าย วยัผู้ใหญ่ 9.16 

นักศกึษา 40 
เด็กนักเรียน 30.43 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 4.4 
วยัผู้ใหญ่ 12.85 
นักศกึษา 43.13 
เด็กนักเรียน 13.4 

- เล่นเคร่ืองเล่น 
 

ช่วงบ่าย 
 

เด็กนักเรียน 11.75 

เด็กเล็ก 100 
ช่วงเย็น – หวัค ่า เด็กนักเรียน 22.96 

- เล่นสเก็ต 
 

ช่วงบ่าย เด็กนักเรียน 7.9 
ช่วงเย็น – หวัค ่า นักศกึษา 12.31 

เด็กนักเรียน 20.10 
- นั่งคยุ/นั่งเล่น/พกัผ่อน/ปิกนิค ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 21.19 

วยัผู้ใหญ่ 2.80 
ช่วงบ่าย วยัสงูอาย ุ 27.57 

วยัผู้ใหญ่ 40.75 
เด็กนักเรียน 35.60 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 14.32 
วยัผู้ใหญ่ 17.24 
เด็กนักเรียน 36.80 

 

ตารางท่ี ข-1 สรุปข้อมลูคา่เฉล่ียกิจกรรมท่ีเกิดในสวนรมณีนาถ วนัธรรมดา(ตอ่) 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงเวลา วัย จ านวน (%) 
- เดิน-วิ่งออกก าลงักาย ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 35.38 

วยัผู้ใหญ่ 31.21 
นักศกึษา 50 

ช่วงบ่าย 
 

วยัสงูอาย ุ 35 
วยัผู้ใหญ่ 27.11 
นักศกึษา 23.52 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 42.85 

วยัผู้ใหญ่ 24.05 

นักศกึษา 37.83 
เด็กนักเรียน 23.07 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์ ช่วงเช้า 
 

วยัสงูอาย ุ 14.61 
วยัผู้ใหญ่ 20.57 
นักศกึษา 7.15 

ช่วงบ่าย 
 

วยัสงูอาย ุ 25 
วยัผู้ใหญ่ 13.56 
เด็กนักเรียน 13.04 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 14.28 
วยัผู้ใหญ่ 6.96 
นักศกึษา 16.21 
เด็กนักเรียน 7.70 

- โยคะ ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 1.58 

วยัผู้ใหญ่ 5.06 
- เต้นแอโรบิค ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 6.92 

วยัผู้ใหญ่ 9.93 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 9.52 
วยัผู้ใหญ่ 8.23 

- ร ามวยจีน ร าพดั ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 2.31 
ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 3.17 

- เล่นกีฬา/ตะกร้อ/แบตมินตนั/ฟุตบอล ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 6.92 
วยัผู้ใหญ่ 9.93 
นักศกึษา 42.85 

ช่วงบ่าย วยัผู้ใหญ่ 3.38 
นักศกึษา 52.94 
เด็กนักเรียน 47.82 

ตารางท่ี ข-2 สรุปข้อมลูคา่เฉล่ียกิจกรรมท่ีเกิดในสวนรมณีนาถ วนัเสาร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงเวลา วัย จ านวน (%) 
- เล่นกีฬา/ตะกร้อ/แบตมินตนั/ฟุตบอล ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัผู้ใหญ่ 18.35 

นักศกึษา 35.13 
เด็กนักเรียน 15.38 

- ฝึกสอนวาดรูป ช่วงบ่าย 
 

นักศกึษา 17.64 
เด็กนักเรียน 69.56 

- เล่นเคร่ืองเล่น 
 

ช่วงเช้า เด็กเล็ก 100 
ช่วงบ่าย 
 

เด็กนักเรียน 8.69 
เด็กเล็ก 100 

ช่วงเย็น – หวัค ่า เด็กนักเรียน 87.5 

- เล่นสเก็ต 
 

ช่วงเย็น – หวัค ่า นักศกึษา 5.40 
เด็กนักเรียน 19.23 

- นั่งคยุ/นั่งเล่น/พกัผ่อน/ปิกนิค ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 33.84 
วยัผู้ใหญ่ 28.37 

ช่วงบ่าย วยัสงูอาย ุ 40 
วยัผู้ใหญ่ 55.93 
เด็กนักเรียน 31.25 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 28.57 
วยัผู้ใหญ่ 37.34 
นักศกึษา 5.40 
เด็กนักเรียน 7.70 
เด็กเล็ก 12.5 

 

ตารางท่ี ข-2 สรุปข้อมลูคา่เฉล่ียกิจกรรมท่ีเกิดในสวนรมณีนาถ วนัเสาร์ (ตอ่) 
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กิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงเวลา วัย จ านวน (%) 
- เดิน-วิ่งออกก าลงักาย ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 41.82 

วยัผู้ใหญ่ 36 

นักศกึษา 46.67 

เด็กนักเรียน 66.67 

ช่วงบ่าย 
 

วยัสงูอาย ุ 37.14 
วยัผู้ใหญ่ 15.45 
นักศกึษา 23.80 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 44.82 

วยัผู้ใหญ่ 21.90 
นักศกึษา 33.33 

- ออกก าลงักาย แบบใช้อปุกรณ์ ช่วงเช้า 
 

วยัสงูอาย ุ 23.63 
วยัผู้ใหญ่ 26.67 

เด็กนักเรียน 33.33 

ช่วงบ่าย 
 

วยัสงูอาย ุ 11.43 
วยัผู้ใหญ่ 11.82 
นักศกึษา 14.28 
เด็กนักเรียน 22.5 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 10.34 
วยัผู้ใหญ่ 10.65 
นักศกึษา 16.67 
เด็กนักเรียน 7.14 

- เต้นแอโรบิค ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 10.34 

วยัผู้ใหญ่ 8.28 
- เล่นกีฬา/ตะกร้อ/แบตมินตนั/ฟุตบอล ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 5.45 

วยัผู้ใหญ่ 16 
นักศกึษา 53.33 

ช่วงบ่าย วยัผู้ใหญ่ 8.18 
นักศกึษา 38.9 
เด็กนักเรียน 30 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัผู้ใหญ่ 5.91 
นักศกึษา 37.5 
เด็กนักเรียน 23.80 

 

ตารางท่ี ข-3 สรุปข้อมลูคา่เฉล่ียกิจกรรมท่ีเกิดในสวนรมณีนาถ วนัอาทิตย์ 
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กิจกรรมที่เกิดขึน้ ช่วงเวลา วัย จ านวน (%) 
- เล่นเคร่ืองเล่น 

 

ช่วงเช้า เด็กเล็ก 100 
ช่วงบ่าย เด็กนักเรียน 7.5 

เด็กเล็ก 44.73 
ช่วงเย็น – หวัค ่า เด็กนักเรียน 16.67 

เด็กเล็ก 56 
- เล่นสเก็ต 
 

ช่วงบ่าย 
 

นักศกึษา 4.76 
เด็กนักเรียน 15 

ช่วงเย็น – หวัค ่า เด็กนักเรียน 19.05 
- นั่งคยุ/นั่งเล่น/พกัผ่อน/ปิกนิค ช่วงเช้า วยัสงูอาย ุ 29.00 

วยัผู้ใหญ่ 21.33 
ช่วงบ่าย วยัสงูอาย ุ 51.43 

วยัผู้ใหญ่ 64.54 
เด็กนักเรียน 25 
เด็กเล็ก 55.27 

ช่วงเย็น – หวัค ่า วยัสงูอาย ุ 34.48 
วยัผู้ใหญ่ 53.25 
นักศกึษา 12.50 
เด็กนักเรียน 33.33 
เด็กเล็ก 44 

 

ตารางท่ี ข-3 สรุปข้อมลูคา่เฉล่ียกิจกรรมท่ีเกิดในสวนรมณีนาถ วนัอาทิตย์ (ตอ่) 
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