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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการออกแบบหอผู้ป่วยใน 
(โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) และรองรับผู้ป่วยระยะยาวได้มากข้ึน 2) ออกแบบอาคารหอ 
ผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบ
หอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวน 5 คน คือ วิศวกรโยธา จำนวน 2 คน 
สถาปนิก จำนวน 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 คน เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
 ผลการศึกษา พบว่า 1) หลักการออกแบบหอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนกึ่งสาธารณะ  และส่วนตัว 2) แนวคิดในการออกแบบ 
เป็นการออกแบบตามมาตรฐานสากล และ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  3) ความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบหอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก) จำนวน 5 คน พบว่าอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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Abstract 

 This research aims to 1) study design guidelines Inpatient Ward  
(Buddhachinaraj) and can accommodate more long Project Inpatient Ward  
(Buddhachinaraj) term patients2) Building design Inpatient Ward (Buddhachinaraj)  
and3) Study the opinions of experts ondesign Inpatient Ward (Buddhachinaraj)  
There are 5 qualified persons: 2 civil engineers, 2 architects, and 1 project advisor.  
A questionnaire for the opinions of experts towards the design. Data were  
analyzed using statistics used in the research, namely percentage, mean and standard 
deviation.  
   

The results of the study found that 1) Design principles- It consists of 
2 parts: semi-public and private. 2) Design concept It is designed according to  
international standards and according to the Building Control Act B.E. 2522 3) Opinions of 
experts on design Inpatient Ward (Buddhachinaraj) of 5 people found that they were in the 
overall picture at the highest level 
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บทนำ 

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 กรมสาธารณสุขได้แยกจากสังกัดเดิมคือกระทรวงมหาดไทย มาเป็นกระทรวง
สาธารณสุข เดิมโรงพยาบาลชื่อ 'โรงพยาบาลพิษณุโลก' แต่ต่อมา พ.อ.หลวงยุทธศาสตร์ประสิทธิ์ ผู้ว่าราชการ
(ข้าหลวง)จังหวัดพิษณุโลกดำริขอให้เพ่ิมคำว่า 'พุทธชินราช' ขึ้นนำหน้าเพื่อเป็นสิริมงคล จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อ
เป็น 'โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก'  

ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเตียงระยะยาวสูงขึ้น ทางโรงพยาบาลจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบหอผู้ป่วยใน เพ่ือ
รองรับผู้ป่วยติดเตียงระยะยาวได้มากขึ้น ด้วยการสร้างหอผู้ป่วยในขึ้นมาให้บริการสำหรับผู้ป่วยติดเตียงระยะ
ยาวในโรงพยาบาลพุทธชินราช (กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข, 2557)จากแผนพัฒนาโรงพยาบาลพุทธ
ชินราช มีนโยบายใช้แผนเป็นเครื่องมือบริหารเพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน การกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล ปี 2555 นั้นได้ จัดทำงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานโดยกำหนด นโยบายการจัดทำ งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ทุกหน่วยงานของ  
โรงพยาบาลกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องต่อภารกิจ 
          
       ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้มีนโยบายการออกแบบหอผู้ป่วยในขึ้นมาเพ่ือประโยชน์และการพัฒนาของ
อาคารที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และ รองรับผู้ป่วยระยะยาวได้มากขึ้น ทั้งนี้สภาพแวดล้อมใน
อาคารถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่มีผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล จึงได้จัดทำ
โครงการออกแบบหอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราช) ขึ้นมา เพ่ือการเยียวยาและใช้เป็นแนวคิดสำหรับการ
ออกแบบพ้ืนที่ภายในโรงพยาบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาและช่วยส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมเดิมดีขึ้น การออกแบบใน
อาคารจะช่วยเพิ่มคุณภาพในการรักษาและช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย ลดความ
กังวลใจ พ้ืนที่ใช้สอยตรงกับความต้องการใช้งานจริง ส่งผลให้เกิดระดับความพึงพอใจที่สูงขึ้น และ สิ่งปลูก
สร้างเป็นพ้ืนที่สำหรับรองรับกิจกรรมการรักษา ก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล
ได้โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายและกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องเตรียมตัวก่อนกลับไปรักษาพยาบาลที่บ้าน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบภายในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพุทธชินราช 
 1.3.2 เพ่ือออกแบบออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยอาคารหอผู้ป่วยในเพ่ือรองรับความต้องการในการรักษา
ผู้ป่วย 
 1.3.3 เพ่ือนำเสนอรูปแบบการออกแบบอาคารต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โครงการออกแบบหอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือนำมาใช้ในการออกแบบหอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 ความหมายของสถานพยาบาล หมายถึง เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพ ให้กับ
ผู้ป่วย โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรค ต่าง ๆ ทั้งทาง
ร่างกาย และ ทางจิตใจ สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่า



ด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้ โดยกระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ 

2.1.2 องค์ประกอบของอาคารหอผู้ป่วยใน 
องค์ประกอบอาคารหอผู้ป่วยใน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหารงาน การบริการ 

บุคลากร อาคารสถานที่ ลักษณะองค์ประกอบของหอผู้ป่วยในที่ต้องกำหนดทั้งด้านคุณภาพและปริมาณควบคู่
กันไป 

2.1.3 สรุปการทำโครงการนี้ขึ้นมา เพราะเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงมีเตียงที่รองรับ
ผู้ป่วยระยะยาวไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการออกแบบหอผู้ป่วยในขึ้นมา จากอาคารเดิมคือ
อาคาร44กรุณา  

2.1.4 แนวคิดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วย 
 วิธีการจำแนกประเภทผู้ป่วย โดยแบ่งได้ 2 ประเภท ประกอบด้วย  
           1. ผู้ป่วยระยะยาว หมายถึงการให้บริการ ที่หลากหลาย ครอบคลุมการให้บริการด้าน

สุขภาพและบริการดูแล ที่เก่ียวกับการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้พิการที่ ไม่สามารถดูแลตนเอง
ได้เป็นระยะเวลานาน การดูแลระยะยาวจะเน้น ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการการดูแลของแต่ละคน  

2. ผู้ป่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึงผู้ป่วยที่การรักษาเฉพาะไม่สามารถหวังให้ 
ผู้ป่วยหายจากโรคได้และผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตในเวลาไม่นาน (มักประมาณว่าไม่เกิน 6 เดือน)และยัง
รวมถึงผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง ที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือสื่อสารกับบุคคลรอบข้างได้ 
การรักษาป่วยระยะสุดท้าย แต่มีความหมายครอบคลุมไปมากกว่านั้น  

2.1.5 การประเมินปัญหาและความต้องการ 
พยาบาลวิชาชีพประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายและ

สื่อสาร ข้อมูลที่ประเมินไดร้ะหวา่งทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 

1.การประเมินปัญหาในระยะแรกรับ 
2.การประเมินในระยะการดูแลต่อเนื่อง 
3.การประเมินในระยะจา หน่าย 

2.1.6 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้ใช้กับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
 พฤติกรรมผู้ใช้ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ใช้ที่ใช้บริการ เช่น ประสบการณ์ใช้บริการใน

อดีต ความถี่ รูปแบบการใช้บริการ การดำเนินงานและแหล่งข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในอาคาร คุณภาพ
อากาศภายในและรอบๆ ผู้อยู่อาศัยในอาคาร  

2.1.7 กฎหมายอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  



และคนชรา พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และมาตรา 8 (1) (4) (5) (6) (7) (8) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 2 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 
มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ ได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ออกกฎกระทรวงไว้ 

2.1.8 กรณีศึกษา 
1.โครงการปรับปรุงศูนย์การแพทย์สิริกิติ ์(โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
2. สถาปัตยกรรมเพ่ือการเยียวยา : โรงพยาบาลท่ายาง ( 120 เตียง )                                 
3. การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาคารพาณิชย์เก่าเป็นโรงแรมขนาดเล็กโดยการใช้ ประโยชน
จากย่านเมืองเก่า พื้นที่ศึกษา เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) และ (8) แห่ง 
พระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวง 

2.2.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “สถานพยาบาล” ๒ หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึง
ยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการ ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตาม กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วย วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด  การ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์การประกอบ  วิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนนตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นทั้งนี้ โดย
กระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  “ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ขอรับบริการใน
สถานพยาบาล  
วิธีดำเนินงานวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบต่าง ๆ มาวิเคราะห์
ศักยภาพ ความต้องการ และปัญหาเพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบอาคารอาคารศูนย์การค้าชุมชน โดยได้
กำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้   5  ประเภท ดังนี้ 
3.1  วิธีดำเนินการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของอาคาร สภาพแวดล้อมและท่ีตั้งโดยรอบอาคาร ลักษณะรูปทรงที่ดิน 
ลักษณะรูปร่างที่ตั้งรอบ ๆ อาคาร ทิศทางแนวแกนอาคาร ทบทวนบทความที่เก่ียวข้องกับโครงการ  ประเมิน



ความเป็นไปได้เบื้องต้นตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ สรุปผลการวิเคราะห์การออกแบบตามเกณฑ์
การประเมินตามมาตรฐานอาคารเขียวของภาครัฐ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐรวมถึงแบบ
ประเมินและเปรียบเทียบอาคารกรณีศึกษา 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาเรื่องการใช้พื้นที่การออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก)เป็น
การศึกษาโดยการใช้เครื่องมือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่สร้างขึ้นตามแนววัตถุประสงค์ของการศึกษา 
โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้                              

3.2.1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Closed-ended  
Questionnaire) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ที่มีคำตอบให้เลือกตอบจำนวน 5 ระดับได้แก่ ระดับ
มากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าเป็นตัวเลขแต่ละระดับเป็น 
5-4-3-2-1 ตามลำดับ ได้กำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเป็นไปได้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 หมายความว่า ถ้าค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จะถือว่า 
Master Plan มีประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
และได้กำหนดช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
3.50-4.49 หมายถึง  มาก 
2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง  น้อย 
1.00-1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 

3.3 จัดวางข้อคำถามในแบบสอบถาม                                                                                           
ตามรูปแบบการสร้างแบบสอบถามโดยจัดชุดคำถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ ได้ 
สอบถามจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ Master Plan เป็นข้อมูลปลายเปิดแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า ประกอบด้วยระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบบมาตรส่วนประมาณค่าจำนวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นข้อมูลเปิดแบบให้เขียนตอบ 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

โดยการตรวจสอบความตรง (Validity) ตามเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง 
เนื้อหาในข้อคำถามกับสภาพความเป็นจริงของการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก) ทางสถาปัตยกรรม ผู้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการพิเศษ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม รวม 3 ท่าน โดยมีผลการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ ผ่าน
และไม่ผ่าน 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 



3.5.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจงนับข้อมูลเป็นความถี่ 

3.5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลปลายปิด  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วยระดับความคิดเห็น 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้โปรแกรม
ทางสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลปลายเปิดใช้ 
วิธีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายข้อ นับความถี่ของข้อมูลเพ่ือนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น  
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการคิดและจัดกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลการวิจัยตาม 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หรือ S.D และได้กำหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.50-4.49  หมายถึง  มาก 
2.50-3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
1.50-2.49  หมายถึง  น้อย 
1.00-1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 

3.6.1  จัดวางข้อคำถามในแบบในแบบสอบถามตามรูปแบบการสร้างแบบสอบถาม  
โดยจัดชุดคำถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบเลือกตอบ ได้ 
สอบถามจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ และจำนวนปีของประสบการณ์การทำงาน 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ Master Plan เป็นข้อมูลปลายปิดแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า ประกอบด้วยความคิดเห็น 5 ระดับ แบบมาตรประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นข้อมูลปลายเปิดให้เขียนตอบ 
3.6.2  การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรง  

(Validity) ตามเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อคำถามกับสภาพความเป็นจริงของ
การออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ทางด้านสถาปัตยกรรม และการนำผล
การตรวจสอบ 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่านจากการออกแบบไปใช้จริง ผู้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ได้แก่ 
อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
อาจารย์พิเศษ จำนวน 3 ท่าน โดยมีผล 

ผลการวิเคราะห์โครงการ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก)และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก) ผลการดำเนินงานปรากฏตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

4.1 สรุปพื้นที่ใช้สอยตามองค์ประกอบหลักของโครงการหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก) ดังตารางท่ี 4.1 



ตารางที่ 4.1 แสดงสรุปพื้นที่ใช้สอยตามองค์ประกอบหลักของโครงการ 

องค์ประกอบหลักของโครงการ พื้นที่รวม 

1.พ้ืนที่ใช้สอยส่วนพื้นที่ต้อนรับ 144.00 

2. พ้ืนที่ใช้สอยส่วนโถงทางเข้า/ทางเดิน 172.2 

3. พ้ืนที่ใช้สอยห้องแผนกเภสัชกรรม 78.75 

4. พ้ืนที่ใช้สอยห้องผู้ป่วยเดี่ยว 1,203.876 

5. พ้ืนที่ใช้สอยห้องผู้ป่วยรวม 852 

6. พ้ืนที่ใช้สอยห้องผู้ป่วยVip 852 

7. พ้ืนที่ใช้สอยส่วนกายภาพ 170.4 

8. พ้ืนที่ใช้สอยส่วนกิจกรรม 170.4 

รวมทั้งหมด 3,643.626 

 

4.2 ผลงานการออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) 

ทัศนียภาพภายนอก 

 

ภาพที่ 4.12 แสดงทัศนียภาพภายนอก 1 



 

ภาพที่ 4.13 แสดงทัศนียภาพภายนอก 2 

4.3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี 

ต่อออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากการนำแบบสอบถามไปสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 คน ปรากฏผล การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ตารางที่ 4.2
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ :ชาย  

         :หญิง 

2. อาชีพ :สถาปนิกโครงการ  

            :วิศวกรโยธา  

            :อาจารย์ที่ปรึกษา  

3. ประสบการณ์การทำงาน  

    1-5 ปี  

    6-10 ปี  

    11 ปีขึ้นไป 

  

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 00คน (00 %) เป็นเพศชายจำนวน 00คน (00 %) 
เป็นเพศหญิงจำนวน 00คน (00 %) มีอาชีพเป็นสถาปนิกและอาจารย์มากท่ีสุดจำนวน 00คน (00 %) 
รองลงมา เป็นเจ้าของโครงการจำนวน 00คน (00 %) และส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ทำงาน 
00 ปี จำนวน 00คน (00 %) และรองมาได้แก่ประสบการณ์ 00 ปี จำนวน 00คน (00 %) 



 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใน ด้านเนื้อหา จำนวนรวม 10 ข้อ การ
วิเคราะห์จะใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ
และในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ของโครงการ
ออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) 

ระดับความคิดเห็น 

รายการประเมิน 𝐗̅  S.D. ความหมาย 

1. ออกแบบอาคารได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่กำหนด 3.8 0.84 ปานกลาง 

2. อาคารออกแบบได้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ 3.8 0.84 ปานกลาง 

3. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประหยัดพลังงาน 4 0.71 มาก 

4. การออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) มี
ประโยชน์กับ ชุมชนในท้องถิ่น 

4 0.71 มาก 

5. อาคารมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สวย งามสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 3.8 0.84 ปานกลาง 

6. อาคารมีความเหมาะสมในการเลือกระบบโครงสร้างอาคาร 4 0.71 มาก 

7. อาคารมีความเหมาะสมของการเน้นมุมมอง การเข้าสู่อาคาร 3.8 1.10 ปานกลาง 

8. อาคารมีความเหมาะสมกับสัดส่วนและพ้ืนที่ใช้สอยภายใน อาคาร 4.2 1.10 มากที่สุด 

9. มีการออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 4.2 1.10 มากที่สุด 

10. การออกแบบอาคารได้ถูกต้องตาม Universal Design 4.2 1.10 มากที่สุด 

รวม 3.98 0.90 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4-3 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบหอผู้ป่วยใน(โรงพยาบาลพุทธชินราช

พิษณุโลก) พบว่าอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝐱̅  = 4.35, S.D.= 0.53 ) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ข้อ 0. ...................................... และข้อ 0. ........................................ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝐱̅  = 4.80, S.D. = 0.45 ) รองลงมา คือ ข้อ 0. ............................................... 
ข้อ 0. ............................................... 0. ........................................และ ข้อ 0. ............................................. ใน 



ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝐱̅  = 4.60, S.D. = 0.55 ) และต่ำสุด คือข้อ 0..................................... ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝐱̅  = 4.00, S.D.= 0.71 ) 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชิน
ราชพิษณุโลก) 2) เพ่ือออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) และ 3) เพ่ือประเมินความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงได้แก่ ผู้จัดการโครงการ, สถาปนิก, วิศวกร เครื่องมือ
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการดำเนินการ
วิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ข้อ 1) เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน  

5.1.2  วัตถุประสงค์ ข้อ2 เพ่ือศึกษาออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ด้านนโยบาย 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ด้านกายภาพ ศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบ เช่น ข้อมูลในการเลือกพ้ืน
ที่ตั้ง การเข้าถึงพ้ืนที่ ศึกษารายละเอียดโครงการ ศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม งานระบบที่
เกี่ยวข้องในโครงการ และ แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

5.1.3 วัตถุประสงค์ ข้อ3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้คุณวุฒิที่มีต่ออาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลก) ได้นำ Master Plan และ Model ไปให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาเพื่อลงความคิดเห็นตาม
ข้อคำถามที่กำหนด จำนวน 5 ชุด ผลที่ได้รับ คือ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( x ̅ = 4.20, S.D.= 1.10) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ข้อ 8. อาคารมีความเหมาะสมกับสัดส่วนและ
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ( x ̅ = 4.20, S.D.= 1.10 ) ข้อ 9. มีการออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง           
( x ̅ = 4.20, S.D.= 1.10)  และข้อ 10. การออกแบบอาคารได้ถูกต้องตาม Universal Design ( x ̅ = 4.20, 
S.D.= 1.10 )  รองลงมา คือ ข้อ 3.เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประหยัดพลังงาน ( x ̅ = 4.00, S.D.= 
0.71) ข้อ 4.การออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก)มีประโยชน์กับ ชุมชนใน
ท้องถิ่น ( x ̅ = 4.00, S.D.= 0.71) ข้อ 6.อาคารมีความเหมาะสมในการเลือกระบบโครงสร้างอาคาร ( x ̅ = 
4.00, S.D.= 0.71)  ข้อ 7.อาคารมีความเหมาะสมของการเน้นมุมมอง การเข้าสู่อาคาร ( x ̅ = 3.80, S.D.= 
1.10) และต่ำสุด 3 อันดับคือ ข้อ 1. ออกแบบอาคารได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่กำหนด ( x 
̅ = 3.80, S.D.= 0.84) ข้อ 2. อาคารออกแบบได้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ( x ̅ = 3.80, S.D.= 0.84 )  
ข้อ 5. อาคารมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สวย งามสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่( x ̅ = 3.80, S.D.= 0.84 )  
แสดงให้เห็นว่าการออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) แบบแปลนที่นำเสนอสามารถใช้
งานได้จริง ออกแบบได้ถูกต้องมีความเหมาะสมประโยชน์กับผู้ป่วย 
5.2  อภิปรายผล 

1.ผลการออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) 



 1.1 ผลการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความคิดเห็นออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และการจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการ
ใช้งาน 
 1.2 ผลการออกแบบอาคารหอผู ้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) พบว่ายังต้องเพ่ิม 
Function Relationship Diagram ที่แยกประเภท User เพื่อช่วยการวิเคราะห์การเข้าถึงพื้นที่ส่วนต่างๆของ
โครงการ 
2. ผลการศึกษาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก)  มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 

2.1 การศึกษาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาล 
พุทธชินราชพิษณุโลก) ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อหลักการออกแบบด้วยสาเหตุว่าการวิจัยนี้ได้กำหนด
หัวข้อแบบสอบถามจำนวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นคำถามที่ครอบคลุมหลักการออกแบบอาคารต่างๆตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 2.2 การศึกษาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบอาคารหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชิน
ราชพิษณุโลก) ผลการทดลองได้ภาพรวมทั้งหมดก่อให้เกิดการตอบรับอยู่ในระดับมากที่สุด คือ อาคารมีความ
เหมาะสมกับสัดส่วนและพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร , มีการออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และการ
ออกแบบอาคารได้ถูกต้องตาม Universal Design มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการออกแบบหอผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. ควรมี Function Relationship ที่แยกประเภท User เพื่อช่วยการวิเคราะห์การเข้าถึงพื้นที่ส่วน

ต่างๆของผู้ใช้โครงการ 
2. ควรนำพลังงานทดแทนมาใช้บนหลังคาอาคาร 
3. Case Study ควรเลือกอาคารที ่ทันสมัยมานำเสนอสนับสนุนแนวคิดการใช้ธรรมชาติมาช่วย

บำบัดรักษาผูป้่วย 
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