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วิทยานิพนธ์ นีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่อประเมินหลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.
พระนครศรี อยุธยา ในเรื่ องสภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับ ความ
ตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ งานกับลักษณะทาง
กายภาพของพื ้นที่สวนในโรงพยาบาลเสนา และการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับแนว
ทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
การเก็บข้ อมูลการสารวจใช้ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้ อมูลด้ านลักษณะทาง
กายภาพ ความตัง้ ใจและแนวความคิ ด ในการออกแบบสวน ลัก ษณะพื น้ ที่ แ ละการใช้ ง านพื น้ ที่ สวนตาม
สภาพแวดล้ อม
นาการเก็บข้ อมูลการใช้ งานพื ้นที่สวนต่างๆในช่วงเวลาต่างๆของโรงพยาบาลเสนาในด้ านตาแหน่ง
การใช้ งาน เส้ นทางการสัญจร พฤติกรรมการใช้ งาน กลุม่ ผู้ใช้ งาน ความถี่ของการใช้ งาน(จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน)
เวลาในการใช้ งาน การดูแลรักษาและความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน มาสรุ ปเป็ นการใช้ งาน
พื ้นที่สวนต่างๆในหนึ่งวัน พฤติกรรมการใช้ งาน ประเภทผู้ใช้ งาน และข้ อดี/ข้ อเสีย เพื่อนามาวิเคราะห์ และ
เปรี ยบเทียบการใช้ งานพื ้นที่สวนทัง้ 6 สวน เวลาในการใช้ งาน ตาแหน่งและช่วงเวลาที่มีการใช้ งานน้ อยที่สดุ
และมากที่สดุ
ขันต่
้ อมาวิเคราะห์สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หาร การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาล
เสนาที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ และปั ญหาที่เกิดขึ ้นหลัง
การใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา
ผลจากการศึกษาพบว่า 1. สภาพการใช้ งานในปั จจุบันของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนามีความ
สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หารในบางประเด็น 2. ปั จจัยที่สาคัญในการ
ใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ได้ แก่ การเข้ าถึง ร่ มเงาและแสงแดด ความสวยงามหรื อสุนทรี ยภาพ สิ่ง
อานวยความสะดวก ที่วา่ งที่เหมาะสม ธรรมชาติและสัตว์ และแสงสว่างในเวลากลางคืน
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NICHA MUNINNIMIT: A POST OCCUPANCY EVALUATION OF LANDSCAPE IN
GENERAL HOSPITAL: A CASE STUDY OF SENA HOSPITAL, SENA, AYUTTHAYA. THESIS ADVISOR:
ASST. PROF. RUJIROJ ANAMBUTR, Ph.D. 401 pp.
The thesis is a post-occupancy evaluation of the landscape in Sena Hospital (Sena
district, Ayutthaya province). The purpose is to find out if the current usage would conform to the
intentions of the designer and the executive, the relationship between usage and physical
environment of the garden will be studied. And whether the hospital landscape design conforms to
the healing garden approach will be examined.
For data collection the chosen methods are observation and recording of physical
condition and users, behavior, interviewing the executives regarding the intention in design of the
hospital landscape areas.
Data is analyzed to describe the time, duration, frequency & location of usage of each
landscape areas, circulation, usage behavior, user groups, maintenance, safety, satisfaction,
positive and negative aspects of each area is noted and compared across the 6 landscape areas.
Analysis results reveal the level of conformity of the intention of the designer and the
executive to the actual uses and to the healing garden design approach.
The results found that 1. the current usage of the Sena hospital landscape conforms to
certain degree the concept and intention of the designer and the executive 2. the major factors
which determine the usability are accessibility, shade & daylight, aesthetics, facilities, appropriate
space, nature & animal and lighting at night.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี เพราะได้ รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.รุจิโรจน์
อนามบุตร ซึง่ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ คาสอน คาแนะนา และคาปรึกษาที่มีคณ
ุ ค่า
ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ คาแนะนา และข้ อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ ส่งผลให้ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้มีความถูกต้ องและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรมทุกท่านที่ให้ การอบรม สัง่ สอน
ให้ เกิดความรู้ความสามารถและความเข้ าใจในกระบวนการการทาวิทยานิพนธ์ และนาความรู้ที่ได้
ไปประกอบวิชาชีพ
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลเสนาที่ ให้ ความกรุ ณา
อนุ ญ าตให้ ผู้วิ จัย ได้ ใ ช้ โรงพยาบาลเสนาเป็ นสถานที่ ศึ ก ษาวิ จัย และให้ ข้ อ มูล ค าแนะน า
ข้ อเสนอแนะต่างๆที่เป็ นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาวิจยั เป็ นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และอากง ที่ให้ โอกาสให้ การสนับสนุนและให้ กาลังใจ
มาโดยตลอด ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถทาวิทยานิพนธ์ให้ สาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบให้ กบั พ่อ แม่ และ
ครูอาจารย์ทกุ ท่านที่อบรมสัง่ สอน แนะนา ให้ การสนับสนุนและให้ กาลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา
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