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บทคดัย่อ 
 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาส่ีประการ คือ  1) เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
นโยบาย แผนงาน และโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  2) เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีสีเขียวประเภท
อ่ืนๆ  3) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อส่ิงบริการของสวนสาธารณะ  4) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอย่างย ัง่ยืน กลุ่มตวัอย่างส าหรับตอบแบบสอบถามมี
จ านวน 504 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์มีจ านวน 20 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจภาคสนามแบบตรวจรายการ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ และการวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดงัน้ี  1) ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย
การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวจ านวน 3 นโยบาย  2 แผนงาน และ 18 โครงการ  2) โครงการพฒันาพื้นท่ีสี
เขียวท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ "กิจกรรมหนา้บา้นน่ามอง"  ส่วนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพต ่าท่ีสุด 
คือ "โครงการตดัแต่งก่ิงไม/้ตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีเลียบถนนสายต่างๆ" โดยค่าเฉล่ียรวมของประสิทธิภาพ
ทั้ ง 10 โครงการอยู่ระดับปานกลาง  3) การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวของเอกชน เช่น "สนามกอล์ฟ 
พิพิธภณัฑ์"  "สวนของโรงแรม" มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ส่วนพื้นท่ีสีเขียวของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
"พื้น ท่ีสี เขียวท่ี เป็นร้ิวยาวเลียบข้างถนน" หรือ  "เกาะกลางถนน" มีประสิทธิภาพต ่ าท่ี สุด  4) 
สวนสาธารณะท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดมีจ านวน 2 สวน คือ "สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี"  และ "สวนรุกขชาติหว้ยแกว้"  ส่วนสวนสาธารณะท่ีไดรั้บความพึงพอใจต ่าสุด คือ 
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"สวนเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ"  5) ปัญหาอุปสรรคส าคญัของการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว คือ ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาดการบ ารุงรักษาวสัดุ
อุปกรณ์และภูมิทศัน์ ขาดแคลนบุคลากร ขาดงบประมาณและเทคโนโลยีองคค์วามรู้  6) แนวทางการ
พฒันา คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สถาบนัการศึกษา และภาคเอกชนใหมี้บทบาท
ต่อการขจดัปัญหาอุปสรรคดงักล่าว ตลอดจนการน าผลลพัธ์จากงานวิจยัน้ีไปศึกษาวิจยัต่อยอดสู่การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ABSTRACT 

 
The 4 objectives of this study were to 1) collect data on policy, work plan and green space 

development projects in Chiang Mai municipal area; 2) survey the population’s opinions in relation 
to efficiency evaluation of the green space development projects parks and other types of green 
space; 3) survey the population’s satisfaction toward the service facilities of the public; and 4) 
determine problems, difficulties and ways of sustainable development of green spaces. The study 
was consisted of 504 samples for questionnaires and 20 samples for interview. The research 
instruments included questionnaire, interview form and field checklist. Then, the qualitative data 
was analyzed by content analysis and the quantitative data was analyzed by descriptive statistics. 
 The study results were concluded as followed: 1) During the past 10 years there were 3 
policies, 2 work plans and 18 projects on green space development which were run by central and 
local government agencies and private sector.  2) The highest efficient green space development 
projects was “Na Baan Na Mong activity". Meanwhile, "Tattang Kingmai/Tonmai project" was 
evaluated as the lowest efficient project. The efficiency average score of all 10 projects was at the 
fair level.  3) Private sector green space development such as "golf courts", "museums", "hotel 
gardens" were evaluated as the highest efficient green space. Whereas government's green space 
development such as "space on the roadsides" or "street isles" were evaluated as lowest efficient 
ones.  4) The highest satisfaction public parks  were "Phra Srinagarindra Boromarajajonani health 
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Park" and "Huay Kaew botanic garden".  The lowest satisfaction of public park was "Bridge neck 
HM The King Honor Celebration Park".  5) problems and difficulties of green space development 
were public relation shortage, service facilities were not met the standard requirements, lack of 
maintenance of the equipment and landscape, insufficient personnel and limited budget as well as 
knowledge technology.  6) The proposed of sustainable development ways were to encourage the 
participation of the population, community, educational institutes and private sector's roles to 
moderate the mentioned problems and difficulties  to as well as to implicate the research results for 
further study to gain maximum outcomes. 
 

 


