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ภาคผนวก  ค 
กรณีศึกษา 

 
 จากขอมูลการศึกษากรณีศึกษาสวนสาธารณะ จํานวน 3 แหง สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ 
ไดแก สวนหลวง ร. ๙  สวนสาธารณะขนาดกลาง ไดแก สวนบวกหาด และสวนสาธารณะขนาดเล็ก 
ไดแก สวนสราญรมย สามารถสรุปไดตามหัวขอตอไปนี้ 

1.   การบริหารจัดการสวนสาธารณะและงบประมาณในการจัดการ 
 สวนหลวง  ร. ๙ เปนสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีอยูในความดูแลรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร
กับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ดังนั้นนโยบายในการดูแล ไดใชนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ คือ 
ดําเนินการจัดหา รักษา บริหาร และพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว พื้นที่โลงแจงและพื้นที่
นันทนาการของเมือง เพื่อประโยชนสูงสุดของคนกรุงเทพฯ และผูมาเยือน สําหรับโครงสรางการบริหารงาน 
สํานักงานสวนสาธารณะ อยูในความดูแลของสํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร โดยไดแบง
หนวยงานออกเปนฝายบริหารงานทั่วไป กลุมงานวิชาการและสวนตนไม  กลุมงานออกแบบสวน     
สวนสวนและตนไม 1 และ 2 สวนหลวง ร.๙ ไดรับงบประมาณบางสวนจากสํานักงานสวนสาธารณะ 
และบางสวนไดรับจากมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ 
 สวนบวกหาด  เปนสวนสาธารณะขนาดกลางที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
เชียงใหม ไดรับการสนับสนุนจากทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก เชน ธนาคารแหงประเทศไทย  
ไดสรางอาคารอเนกประสงค  สมาคมยุวชนแหงชาติใหรูปปนตกแตงสวนบวกหาด เปนตน   
 สวนสราญรมย เปนสวนสาธารณะขนาดเล็ก อยูในความรับผิดชอบดูแลของกองชาง          
งานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธในการดําเนินการจัดกิจกรรมและดําเนินการของสวนสราญรมยและมี
หนวยงานภายนอกสนับสนุนการจัดทําปายแสดงขอมูลเพื่อประโยชนในการเรียนรู เชน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดจัดทําแผนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ และปายแสดงขอมูลแหลงทองเที่ยวตางๆ 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายในสวนสราญรมย เปนตน  
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2.   การจัดสภาพแวดลอมของสวนสาธารณะ 
 สวนหลวง  ร.๙  เปนสวนสาธารณะประกอบดวยสวนพฤกษศาสตร สวนรมณีย ฯลฯ          
ลวนประดับและตกแตงดวยพันธุไมหลายประเภท  และพันธุไมหายากในประเทศไทย รวมท้ังเปนที่รวม
การจัดสวนสวยงามเลียนแบบตางประเทศ เชน สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนญี่ปุน เปนตน ดังนั้น
ประชาชนที่สนใจก็สามารถหาความรูในเรื่องดังกลาวได ภายในสวนหลวง ร.๙ มีสภาพทั่วไป คือ มีปาย
บอกชื่อสวนบริเวณประตูทางเขา มีแผนที่หรือแผนผังแสดงตําแหนงตางๆ ของสวนสาธารณะ ปายบอก
ช่ือตนไม ปายชักชวนใหรักษาความสะอาด ถนนภายในกวาง มีสวนโคงและสัดสวนตางๆ ตรงตาม
มาตรฐานทั่วไป มีถังขยะ รวมท้ังมีศูนยใหคําแนะนําและใหบริการแกผูท่ีมาใชบริการ 
 

          
 

 สวนบวกหาด  มีปายบอกชื่อบริเวณประตูทางเขา  เมื่อเขาไปภายในสวนบวกหาด มีถนนกวาง
ประมาณ 3 เมตร เพื่อใหประชาชนไดมาออกกําลังกายในชวงเชาและชวงเย็น ไดรับความสะดวก และมี
ลานอเนกประสงค เพื่อใชรํามวยจีนและเลนกีฬา โดยกิจกรรมที่ประชาชนมาใชบริการ ไดแก การพักผอน 
นั่งเลน การอานหนังสือ และการออกกําลังกาย เชน วิ่ง เดิน มีสํานักงานสวน อยูทางดานหนา มีสนามหญา 
ปูดวยหญานวลนอย  มีตนไมยืนตนที่ใหรมเงาและความรมรื่น  หลายชนิด เชน อินทนิลน้ํา แสก แค พิกุล 
ตนมะพราว และตนอโศกอินเดีย เปนตน นอกจากนี้ยังมีไมสกุลปาลมอีกมากมายหลายชนิด สภาพสวนทั่วไป
มีบรรยากาศรมรื่นตลอดวัน มีไมดอกไมประดับที่สวยงาม ในสระน้ํามีปลาหลากหลายชนิด มีอากาศบริสุทธิ์  
ตามทางเดินมีไฟถนนเปนระยะ  มีถังขยะ สุขา  มีรั้วกั้นรอบบริเวณสวน และมีท่ีจอดรถเปนจํานวนมาก  
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 สวนสราญรมย เปนสวนสาธารณะขนาดเล็กที่ทอดยาวขนานไปกับหาดของอาวประจวบคีรีขันธ 
เปนสวนสาธารณะเปด ประชาชนสามารถไปใชบริการของสวนแหงนี้ไดตลอดเวลา ในสวนมีปายช่ือ
สวนหันหนาออกทะเล มีตนไมขนาดเล็ก เปนไมแนวเตี้ย และมีตนไมสูงบาง เพื่อใหเกิดรมเงา มีสนาม
หญาท่ีมีความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มีมาหินตั้งไวเปนระยะ มีทางเดินปูดวยอิฐซึ่งสามารถใชเปน
ลูวิ่งได มีการตกแตงสถานที่ใหดูสวยงามดวยรูปปนสัตวตางๆ มีศาลาไทยเพื่อใชพักผอนในสวน มีลาน
แอโรบิคอยูขางสวน    
 สวนมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการเพื่อพักผอน เนื่องจากเปน
สวนเปด อยูใกลถนน มีเสาไฟฟาใหแสงสวางเพียงพอ มีการตรวจตราความเรียบรอยจากตํารวจ ซึ่งตั้งอยู
ใกลกับสถานีตํารวจ ใกลกับสวนมีรานขายของ และรานขายอาหาร ไวใหบริการแกประชาชนผูท่ีมาพักผอน 
ภายในสวนมีแผนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ และขอมูลแหลงทองเที่ยวจังหวัดท่ีสําคัญ มีแทนเกาะหลัก 
และแผนปายใหความรูเกี่ยวกับอาวประจวบฯ รวมท้ังมีรูปปนของตัวละครเรื่องตามองลายและเขานมสาว
ท่ีเปนนิทานพื้นบานของจังหวัดประจวบคีรีขันธอีกดวย 
 

            
 
3.   การจัดกิจกรรมของสวนสาธารณะ 
 สวนหลวง ร. ๙  ใหบริการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน จัดเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร และ
กิจกรรมอื่นๆ ไดจัดสวนใหเปนแหลงวิทยาการใหนักเรียนนักศึกษาไดแสวงหาความรูเพิ่มเติมเปน
สถานที่ใชในการทัศนศึกษาเพื่อศึกษาพันธุไมของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ ซึ่งมีท้ังนักเรียน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเปนสถานที่สําหรับการฝกงานดานพืช
และสวนของนักศึกษาสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน 
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 สวนบวกหาด จัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
 1. ทัศนศึกษา  โดยโรงเรียน ไดนํานักเรียนมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับพันธุไม หรือทํากิจกรรม
ประกอบการศึกษาในวิชาตางๆ โดยผูสอนใหนักเรียนมาศึกษาพันธุไม  สวนประชาชนเขามารวม
กิจกรรมการออกกําลังกาย  เชน  การรํามวยจีน การรํากระบอง  การเตนแอโรบิค เปนตน 
 2. ฝกงาน โดยเปนสถานที่ฝกงานทางดานพืชและสวน  โดยมีสถาบันตางๆ  เชน  วิทยาลัย
เกษตรกรรมจากจังหวัดลําปาง  วิทยาลัยเกษตรกรรมสายใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงนักศึกษา      
มาฝกงาน เปนตน   
 3. จัดกิจกรรมในวันสําคัญ เชน มหกรรมไมดอกไมประดับ เปนวันที่จัดเกี่ยวกับพันธุไม 
งานวันเด็ก และงานดนตรีในสวน เปนตน ซึ่งจัดโดยเทศบาลหรือหนวยงานภายนอกเปนผูจัดในบางโอกาส   
 สวนสราญรมย จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมดวยกัน เชน 

1. ใชเปนสถานที่ทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 
2. เอื้อเฟอสถานที่ใหกับชมรมตางๆ จัดกิจกรรมแอโรบิคตอนเชา และทํากิจกรรมศิลปะ 

เชน วาดรูป ระบายสี เปนตน 
3. เอื้อเฟอสถานที่แกโรงเรียนในเขตเทศบาลนําเด็กมาเรียนรูนอกหองเรียน และทํากิจกรรม

ในสวนสราญรมย 
4. เปนสถานที่จัดงานประเพณีตามเทศกาลตางๆ 
5. จัดทําแทนประวัติเกาะหลักแสดงประวัติศาสตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4.   การจัดการดานบุคลากรของสวนสาธารณะ 
 สวนหลวง ร.๙ มีบุคลากรดําเนินงานดังนี้คือ ขาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 24 อัตรา 
และ ลูกจางจํานวน 441 อัตรา  
 สวนบวกหาด การบริหาร ไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีสวนสาธารณะ เปนผูบริหารสวน       
สวนบวกหาดมีบุคลากรดําเนินงานดังนี้คือ เจาหนาท่ีสวนสาธารณะ จํานวน 1 คน และลูกจางจํานวน 7 คน 
 สวนสราญรมย  มีเจาหนาท่ีท้ังหมดจํานวน 8 คน 
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5.   การประเมินผลการจัดการสวนสาธารณะ 
 สวนหลวง ร.๙  ใชวิธีการสอบถามดวยวาจาถึงความพึงพอใจผูเขามาใชสวน และบางครั้งก็จะ
ใชแบบสอบถามประกอบกัน  สวนในการฝกอบรมใหความรูในเรื่องตางๆ ใชผลจากการฝกปฏิบัติจริง
และการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
 สวนบวกหาด มีการประเมินการดําเนินงานของสวนบวกหาดดวยกันหลายวิธี กลาวคือ       
การประเมินผลความพึงพอใจการใชบริการ ดวยการสอบถามทางวาจา สวนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของลูกจาง ทําการประเมินโดยหัวหนางาน โดยเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง นอกจากนั้น สวนบวกหาดไดรับ       
การตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก โดยคณะกรรมการจากภายนอกหนวยงานเปนผูประเมินการดําเนินการ 
เชน ธนาคารแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฯลฯ 
 สวนสราญรมย   มีการประเมินผลการดําเนินงานการใหบริการโดยการสอบถามดวยวาจา
เกี่ยวกับความพึงพอใจการใชสวน ความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเทศบาลเปนผูจัดข้ึนรวมทั้ง
มีการรับฟงประชาพิจารณจากประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินการใหบริการสวนสราญรมยและ    
มีการรับฟงคําวิจารณของผูมาใชสวนสราญรมยอีกดวย ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีสวน
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหนางานอยางสม่ําเสมอ 

6.   การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
 6.1 การจัดกิจกรรม 
 สวนหลวง ร.๙  มีการรวมทํากิจกรรมกลุม โดยการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเปนกลุม    
โดยตั้งเปนชมรม เชน ชมรมโยคะ  ชมรมแอโรบิค 
 สวนบวกหาด  กิจกรรมสวนใหญท่ีประชาชนมีสวนรวม คือ การพักผอน นั่งเลน อานหนังสือ
และออกกําลังกาย  ใหขอคิดเห็นดานการบริการของสวน 
 สวนสราญรมย กิจกรรมสวนใหญท่ีประชาชนมีสวนรวม คือ การพักผอน นั่งเลน อานหนังสือ
และออกกําลังกาย  ใหขอคิดเห็นดานการบริการของสวน 
 6.2 การพัฒนาและดูแลสวนสาธารณะ 
 สวนหลวง ร.๙  ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอม เชน การรักษาความสะอาด 
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 สวนบวกหาด  ประชาชนไมมีสวนรวมในการพัฒนาสวนโดยตรง แตใหความรวมมือในการ
เขารวมกิจกรรมเมื่อสวนสาธารณะจัดงานตางๆ 
 สวนสราญรมย   ประชาชนทําประชาพิจารณในการจัดบริการของสวนและเสนอความ
ตองการที่เปนประโยชนในการดําเนินการของสวนสาธารณะ 

7.   สภาพปญหาของสวนสาธารณะ 
 สวนหลวง ร.๙ มีงบประมาณในการบํารุงรักษาไมเพียงพอ ขาดงบประมาณในการซอมแซม
อุปกรณท่ีเสียหาย สวนในดานบุคลากร พบวาปญหาดานสวัสดิการของลูกจางไมเพียงพอ รวมทั้งปญหา
การประสานงานระหวางหนวยงาน เนื่องจากแตละสวนมักทํางานในสวนของสวนที่ตนดูแล ยังไมมีการ
เชื่อมโยงระหวางกันเทาท่ีควร 
 สวนบวกหาด 

1. มีปญหาเกี่ยวกับผูใชบริการนําสัตวเลี้ยงเขามาบุกรุกแปลงไม ทําใหแปลงไมเสียหาย  
2. มีปญหาเรื่องความสะอาด  ประชาชนไมชวยกันรักษาความสะอาด 
3. มีปญหาขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา งบประมาณที่ไดรับมีจํานวนไมเพียงพอใน

การบํารุงรักษาและพัฒนาสวนบวกหาด 
4. มีปญหาเรื่องผูมั่วสุมในตอนกลางคืน เนื่องจากพื้นที่ในการดูแลกวาง แตมีเจาหนาท่ี

จํานวนนอย จึงทําใหดูแลสวนบวกหาดไดไมท่ัวถึง บางครั้งมีวัยรุนมาจับกลุมมั่วสุม 
5. มีปญหาบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ รวมท้ังเมื่อขาดคนก็ยังไมสามารถหามาทดแทนได 

 สวนสราญรมย 
1. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการชวยกันรักษาความสะอาด มีการท้ิงขยะเปนประจําและ   

ไมชวยกันรักษาสวน 
2. ตนไมในสวนตายและเสียหายเมื่อถึงฤดูมรสุมและประสบปญหาน้ําเค็ม 
3. งบประมาณในการดูแลสวนไมเพียงพอ 
4. จํานวนเจาหนาท่ีมีจํากัด กลาวคือ กองชาง งานสวนสาธารณะมีเจาหนาท่ีสวน 8 คน      

จึงตองแบงเจาหนาท่ีออกไปดูแลแตละสวนสาธารณะ ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีสวนสาธารณะ
หลายแหง เพราะฉะนั้น เจาหนาท่ีท่ีดูแลสวนสราญรมยนี้มีเพียง 2 คน จึงไมเพียงพอตอการทํางาน  
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8.   ขอเสนอแนะ 
 สวนหลวง ร.๙    
 ควรประชาสัมพันธใหชุมชนมาใชสวนหลวง ร.๙ มากขึ้น เชน การจัดใหผูเรียนในชุมชน
ใกลเคียงมาทัศนศึกษา  เปนตน 
 สวนบวกหาด 
 ควรสรางสวนใหมีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเอง เนื่องจากเชียงใหมมีสวนสาธารณะหลายแหง  
จึงควรจัดสวนใหมีจุดเดน  เชน  การทําใหเปนสวนปาลมท้ังสวน เพื่อใหเกิดจุดเดนจูงใจใหประชาชน  
เขามาเที่ยวสวนมากยิ่งข้ึน และเปนแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับพันธุไมประเภทปาลมไดดวย 
 สวนสราญรมย  

1. กรณีผูใชบริการสวนทิ้งขยะและขาดจิตสํานึกในการชวยกันรักษาความสะอาดนั้น 
เจาหนาท่ีไดพยายามประชาสัมพันธและดูแลเก็บขยะ อีกทั้งยังดูแลรักษาตนไมใหมีสภาพสมบูรณ 

2. กรณีปญหาตนไมตายเนื่องจากภัยธรรมชาติ ควรเลือกตนไมท่ีสามารถทนทานตอปญหาได 
เชน เลือกตนไมท่ีเปนหัว ไดแก พลับพลึงและวานตางๆ 

3. กรณีท่ีงบประมาณและจํานวนเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลสวนมีจํากัด ตองคํานึงถึง
งบประมาณของเทศบาลที่จัดสรรให เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับ ตองนําไปบริหารใหครอบคลุม        
ท้ังเมือง มิใชนําไปใชเฉพาะบางสวนเทานั้น 


