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53060209 : สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม 
ค าส าคญั :  สวนสาธารณะระดบัชุมชน 
  ภควดี  ศรีอ่อน : พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมทางภูมิทศัน์ 
กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ .  อาจารยท์ี่ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี.152 
หนา้. 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาสภาพปัจจุบนัพฤติกรรมการใชพ้ื้นที่ของผูใ้ช้
สวนสาธารณะระดบัชุมชน(กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ) โดยศึกษาลกัษณะพื้นที่กบัการท ากิจกรรม
เพื่อศึกษาปัจจยัทางกายภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชส้วน ลกัษณะกายภาพของพื้นที่ที่มีการใช้
งานหรือไม่มีการใช้งาน ผลที่ได้น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะที่มีความ
เหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ชส้วน  
 การศึกษาน้ีมีการเก็บข้อมูล 2 วิธีคือ การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ ซ่ึงในการ
สังเกตการณ์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การส ารวจพื้นที่ ลักษณะกายภาพของสวนและการสังเกต
พฤติกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อน ามาวิเคราะห์หาความสอดคล้องและเหมาะสมของ
พฤติกรรมการใชส้วนสาธารณะกบัสภาพพื้นที่ของสวนโดยการสงัเกตการณ์จะท าการส ารวจบนัทึก
กิจกรรมในแผนผงัของสวน โดยระบุกิจกรรม ต าแหน่งที่เกิดกิจกรรมและลกัษณะของผูใ้ช้สวน 
ส่วนการสมัภาษณ์เพือ่เป็นการสนบัสนุนขอ้มูลที่ไดจ้ากการการสงัเกตการณ์ 
 จากการศึกษาพบว่าผูใ้ชส้วนเขา้มาท ากิจกรรมหลายชนิด แต่ละกลุ่มวยัมีช่วงเวลาที่มา
ใชแ้ละชนิดกิจกรรมที่สนใจแตกต่างกนั และพบพื้นที่ที่ท  ากิจกรรมชนิดเดียวกนัเป็นประจ า พื้นที่ที่
มีผูใ้ชเ้ฉพาะช่วงเวลา พื้นที่ที่ถูกใชง้านตลอดเวลา นอกจากน้ียงัพบการใชง้านในพื้นที่ที่ไม่ไดมี้การ
ออกแบบไวส้ าหรับท ากิจกรรม และพื้นที่ที่มีการเขา้ไปใชน้อ้ย ส่วนของปัจจยัทางกายภาพที่มีผลต่อ
พฤติกรรมผูใ้ช ้ไดแ้ก่ สภาพที่เกิดของกิจกรรมเช่น การเป็นพื้นที่กวา้ง, พื้นที่ในร่มเงา, พื้นผิวเป็น
ลานแขง็หรือสนามหญา้, ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก  
 ขอ้เสนอแนะของการศึกษาที่ไดจ้ากการวิเคราะห์กายภาพ พฤติกรรมสรุปไดว้่าควรมี
การแบ่งพื้นที่การใชง้านกิจกรรมต่างๆอยา่งชดัเจนเพือ่ลดการซอ้นทบัของพื้นที่กิจกรรม ท าเสน้ทาง
เดินบริเวณสนามหญา้ เพือ่สามารถเขา้ไปท ากิจกรรมไดม้ากขึ้น ปรับปรุงรูปร่างของเส้นทางวิ่งและ
พื้นผิววสัดุที่ใชค้วรเหมาะสมกับกิจกรรม พื้นที่ภายในสวนมีขนาดจ ากดัจึงควรพฒันาพื้นที่ให้มี
ความหยนืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมืองบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                             
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 
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53060209 : MAJOR : (LANDSCAPE ARCHITECTURE) 
KEY WORD :  COMMUNITY PARKS 
 PACKAWADEE  SRION : LANDSCAPE DESIGN AND USERS’ BEHAVIOR OF 
PUBLIC PARK : A CASE STUDY OF ROMMANINAT PARK. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR :  SINEENART SUKOLRATANAMETEE.152pp. 
 
 
 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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กิตติกรรมประกาศ 
   
 ขอบคุณอาจารยท์ี่ปรึกษาการคน้ควา้อิสระอาจารย ์ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี และ
คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระน้ี รศ.ดร. ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล และผศ.ดร. รุจิโรจน์ 
อนามบุตรที่ท  าใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ 
 และขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือจากกลุ่มผูใ้ชง้านสวนรมณีนาถซ่ึงไดใ้หค้วาม
ร่วมมือเป็นอยา่งดีในการใหข้อ้มูลภาคสนาม 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณครอบครัว ผูส่้งเสริมสนบัสนุนการศึกษาตลอดมาและขอบคุณ
ส าหรับก าลงัใจที่ช่วยเหลือในการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 
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