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บทคัดย่อ 
 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองท าให้เกิดย่านเศรษฐกิจ และย่านที่

อยู่อาศัย ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งว่างในกรุงเทพมหานครมีจ านวนที่ลดลงต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่ได้ก าหนดไว้ รวมไปถึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดภาวะความเสื่อม
โทรมและปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ จากสาเหตุและปัญหาดังกล่าว ทางภาครัฐเล็งเห็นความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมในเมือง จึงมอบหมายส านักสิ่งแวดล้อมข้ึนมารับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในบทความวิจัยนี้แสดงถึงแนวทางการจัดการของ
สวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสวนสาธารณะในระดับ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองช้ันในเขตพระนคร มีบทบาทในการให้บรกิารด้านกิจกรรมนันทนาการ
และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยลักษณะของสวนสาธารณะที่ดีต้องมีองค์ประกอบทางกายภาพที่ท าให้
รู้สึกถึงการต้อนรับกลุ่มประชาชนที่มีความเหมาะสมในทุกเพศทุกวัย และเป็นสถานที่ที่สามารถท า
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งดึงดูดใจ รวมไปถึงเป็นสถานที่
ที่ท าให้ประชาชนมานัดพบเพื่อพบปะสังสรรค์กัน โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ การจัดการพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ และศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ
เพื่อทราบถึงความต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึน อีกทั้ง ผู้วิจัยได้ศึกษานโยบายและการบริหารจัดการ
ของพื้นที่ที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อ
น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการจัดการและการวางแผนพัฒนาสวนรมณีนาถให้ เกิดความ
เหมาะสมแก่ลักษณะของการเข้าท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสวนรมณีนาถมีการบริหารและจัดการพื้นที่
ในรูปแบบของระบบราชการ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส านักสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่สวนมีกิจกรรมที่
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นองรับผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย และมีการให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกได้อย่างครบ
ครันและตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยกิจกรรมที่พบภายในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการออกก าลังกาย และรองลงมาเป็นการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยผู้เข้าใช้บริการมีความ
หลากหลายของทุกช่วงวัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าท ากิจกรรมของผู้ใช้บริการในเขตพระนคร ทั้งนี้ 
ภายในพื้นที่ยังคงพบปัญหาในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น เส้นทางว่ิงที่ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ การ
ซ้อนทับของพื้นที่ที่ท ากิจกรรม ระบบส่องสว่างที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ เก้าอี้หรือม้านั่งที่ไม่เพียงพอ 
และพื้นที่ส าหรับจอดรถ เป็นต้น ดังนั้นในการเกิดปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ควร
ได้รับการด าเนินการและปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการลดการเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ด้านการซ้อนทับของพื้นที่ในการท ากิจกรรม อาจจะมีการดูแลจัดระเบียบ
และแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ในการท ากิจกรรมให้ชัดเจน เป็นต้น อีกทั้ง ในข้อเสนอแนะด้านการจัดการ
พื้นที่และข้อเสนอแนะโครงการในด้านต่าง ๆ  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการลดปัญหาและข้อจ ากัด
ที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ได้ และอาจส่งผลให้พื้นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้เข้าใช้บริการใน
ปัจจุบันและในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: สวนสาธารณะ, การจัดการ, สวนรมณีนาถ, บทบาท, สวนระดบัชุมชน   
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 ABSTRACT 
 

In the modern days, Bangkok has been expanding and resulting in 
economic districts and residential areas. As a result, there are lesser green areas than 
before, making it even lower than the standard that the World Health Organization 
has set. Moreover, this has destroyed the environment, as it creates more pollution. 
The government sector has acknowledged the importance of the environment in the 
cities. Therefore, they have assigned the Department of Environmental Quality 
Promotion to take care of public parks in Bangkok areas. This research demonstrates 
the management of public parks as a case study of Rommaninat Park, Bangkok, 
which is a community park in the neighborhood in Pranakorn district and has a role 
in providing services for recreational activities. The significance of this park is that it 
physically attracts people of all ages and genders and is a place that we all can 
enjoy a variety of activities. The place is clean, safe, and attractive, as well as being a 
place for people to meet and socialize. In this case study, we aim to focus on the 
physical characteristics, management of areas within the park, and study the 
behaviours of park users in order to acknowledge the issues involved. The researcher 
has also studied the policy and the management of the area, which is an important 
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factor for the analysis of the area to be suitable for use. This would lead to 
recommendations for management and planning for the development of the 
Rommaninat Park to make it effectively suitable for users’ activities. 

The results of the study suggest that Rommaninat Park is administered 
and managed by the public sector or the department of environment. The park 
provides a large space for various services and also provides full facilities with high 
standards. Activities found in the park are mostly recreation like exercising followed 
by relaxing. The users are in all age groups and mostly live in Pranakorn District. 
However, there are still some problems in the area such as overlapping recreational 
areas and insufficient lights, benches, and parking lots, etc. Therefore, these 
problems and limitations should be managed and improved. The department of 
environment can create some projects to reduce these problems. For example, for 
the overlapping areas, the authority can separate and clarify each area for each 
activity clearly. Furthermore, the recommendations for area management and 
projects could be used as a guideline to reduce the problems and limitations 
happening in the park. This could make the park meet the users’ needs both in the 
present and in the future. 

 
Keywords: park, management, Rommaninat Park, role, Community Park 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความกรุณาอย่างสูงที่คอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า คอยช่วยเหลือ และให้
ความรู้ ข้อเห็นตลอดเวลาที่ได้ท าการวิจัย พร้อมทั้งช่วยปรับแก้และตรวจทานสิ่งที่บกพร่องอย่างดีมา
โดยตลอด รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น
ส าหรับงานวิจัยในเชิงวิชาการ พร้อมทั้งให้ความกรุณาตรวจสอบข้อมลูที่บกพร้องพร้อมช้ีแนะแนวทาง
ในการแก้ไข อันเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ทางผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์และคณะกรรมการในการสอบมา ณ ที่นี้ 

ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ และอบรมสั่งสอน
ตลอดระยะเวลาที่ได้ท าการศึกษา นอกจากนี้ทางผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณเมตตา ค้ิวเที่ยง และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ในด้านของพื้นที่ศึกษา รวมไปถึงขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่านภายในสวนรมณีนาถที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งท าให้ข้อมูลทางงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท างานวิจัย
ฉบับนี้ ขอบคุณพี่เอก ที่คอยให้การสนับสนุน เป็นก าลังใจ และคอยช่วยเหลือในทุกด้านที่เกี่ยวกับการ
ท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบความส าเร็จ ขอบคุณน้องเมย์ ที่คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาใน
การท าแผนที่ประกอบงานและให้ก าลังใจในการวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ขอบคุณนายและฝ้ายที่คอย
ช่วยเหลือด้านการออกแบบ ขอบคุณเฟิร์นและน้องหวาน ที่คอยให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าปรึกษาและ
ให้ก าลังใจมาเสมอ รวมถึง เพื่อน พี่ และน้อง ๆ ในแผนกผังเมืองและในบริษัททุกคนที่คอยสนับสนุน
และเป็นก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์เสมอมา ตลอดจนเพื่อน ๆ ท่านอื่น ที่มิได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

อย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวของความเป็นเมืองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และเกิดเป็นย่านเศรษฐกิจ ย่านที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้พื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่งว่าง 
มีจ านวนที่ลดลงจนสิง่แวดล้อมเกิดภาวะความเสือ่มโทรมทางด้านทัศนียภาพ ปัญหามลพิษทางอากาศ  
และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน โดยอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของ
กรุงเทพมหานครรวมประชากรแฝงอยู่ที่ 3.54 ตารางเมตรต่อคน (ส านักสิ่งแวดล้อมและส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมนิผล,  2562) ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดให้เขตเมืองมีอัตราพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน ด้วยสาเหตุดังกล่าว
ทางภาครัฐจึงเล็งเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยในเมือง และสถานที่นันทนาการ
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จึงจัดตั้งส านักสิ่งแวดล้อมข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร (ส านักงานสวนสาธารณะ, 2546) โดยสวนสาธารณะถือเป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่รองรับประชากร 
ในการมาใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และสวนสาธารณะยังช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่ดี
และเสริมสภาพแวดล้อมของเมือง อีกทั้ง ในปัจจุบันประชาชนมีความสนใจด้านการออกก าลังกาย 
และดูแลสุขภาพมากยิ่ง ข้ึน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความสนใจในการเลือกใช้พื้นที่สาธารณะ  
เพื่อการท ากิจกรรมนันทนาการและการออกก าลังกาย โดยข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
พ.ศ. 2561 ได้ท าการศึกษาอัตราประชากรที่มีการออกก าลังกายในพ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2560  
ซึ่งพบว่า ในพ.ศ. 2560 มีประชากรออกก าลังกายร้อยละ 34.48 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากพ.ศ. 2547 ที่มี
ประชากรออกก าลังกายเพียงร้อยละ 29.10 โดยสวนสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท
ข้ึนอยู่กับขนาดของพื้นที่สวนสาธารณะ ได้แก่ สวนระดับชุมชน สวนระดับย่าน สวนระดับเมือง สวน
ระดับภาค และสวนระดับจังหวัด ซึ่งสวนระดับชุมชนนับว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีความใกล้ชิดกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชนและกลุ่มผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 25-50 ไร่ นับว่าเป็นสวนที่
สามารถตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จ ากัดภายในเมืองได้  
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เมื่อเปรียบเทียบสวนสาธารณะระดับชุมชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 แห่ง พบว่า 
สวนรมณีนาถ มีลักษณะทางกายภาพที่ตั้งอยู่กลางที่พักอาศัยที่มีความหนาแน่นมากที่สุดและมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลาย ในรัศมีการให้บริการ 2 กิโลเมตร และเป็นสวนที่ให้บริการแก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองช้ันในที่เป็นเมืองท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า และยังเป็นสวนที่มีประวัติมา
ยาวนาน โดยสวนรมณีนาถ มีพื้นที่โดยรวม 29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนศิริพงษ์  
แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร  ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ 
ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พัฒนาจากพื้นที่ เดิมซึ่งเป็นเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร  
ในรัชกาลที่ 5 โดยท าการย้ายเรือนจ าออกไป ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน เมื่อพ.ศ. 2534 เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่เหมาะสม และท าการปรับปรุงรื้อถอนอาคาร จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ
กลางเมืองหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง ซึ่งทาง
กระทรวงมหาดไทยได้จัดสร้างสวนรมณีนาถข้ึนเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา โดยจุดเด่นของสวนรมณีนาถ คือ  
การเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านที่พกัอาศัยของเมืองช้ันในที่มีลักษณะเป็นแหล่ง
ชุมชนที่มีความหนาแน่นมากที่สุด ซึ่งปริมาณของผู้ที่ เ ข้ามาท ากิจกรรมภายในสวนรมณีนาถ 
ในวันธรรมดามีผู้มาใช้บริการโดยประมาณ 1,100-1,200 คน และในวันหยุดมีผู้มาใช้บริการประมาณ 
700-800 คน (กองสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร, 2561) จากข้อมูลการเข้าใช้สวนรมณีนาถ 
มีผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ในจ านวนที่ไม่น้อย ท าให้การบริหารจัดการภายในพื้นที่ต้องมีการค านึง 
ถึงลักษณะทางด้านกายภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและมีพื้นที่ที่เพียงพอต่อการท า
กิจกรรมของประชาชน อีกทั้ง ในปัจจุบันประชาชนหันดูแลสุขภาพโดยการออกก าลังกายมากข้ึน  
จึงท าให้มีการเข้าใช้บริการพื้นที่สาธารณะในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงควรมี 
การจัดการและบ ารุงดูแลรักษาพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและพื้นที่มีความพร้อมที่สามารถรองรับ
การเข้าใช้บริการของประชาชนได้ เพื่อให้ลดการเกิดปัญหาและความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ 
ในท ากิจกรรมที่จะเกิดตามมาในอนาคต  

จากเหตุผลข้างต้น จึงท าให้สวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร เป็นสวนสาธารณะที่ 
ที่มีความน่าสนในการท าการศึกษาและวิจัย ซึ่งน าไปสู่การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางด้าน
กายภาพ พฤติกรรม ความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ และประเด็นปัญหาที่พบในการใช้งาน 
ภายในพื้นที่ รวมไปถึงศึกษาลักษณะโครงสร้างการบริหารและจัดการพื้นที่สวนรมณีนาถ เพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์องค์ประกอบและกิจกรรมที่เกิดข้ึน และน าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิด
ความเหมาะสมต่อการใช้งานของสวนรมณีนาถในปัจจุบันและอนาคต  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ และวิธีการบริหารจัดการภายในพื้นที่ 
สวนรมณีนาถ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการและทราบถึงสภาพปัญหาของสวนรมณีนาถ 
ในปัจจุบัน 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสวนรมณีนาถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
และเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

1 ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี 
พื้นที่ศึกษา สวนรมณีนาถตั้งอยู่ ถนนศิริพงษ์ แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ซอยศิริพัฒน์ และซอยศิริชัย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนมหาไชย 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ คลองหลอดวัดราชบพิธ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ถนนศิริพงษ์ 

2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
ศึกษาด้านกายภาพเกี่ยวกับสถานที่ตั้ ง สภาพแวดล้อม โครงข่ายก ารเข้าถึง  

ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในพื้นที่ ความถ่ีในการเข้าใช้งาน และรูปแบบของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ตามช่วงเวลาต่างๆ รวมไปถึงศึกษาแนวคิดการจัดการ นโยบายที่ส่งผลต่อพื้นที่  
เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ให้สอดรับกับรูปแบบของการใช้งานจริงในสวนรมณีนาถ 
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1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสวนรมณีนาถและพื้นที่โดยรอบ โดยการส ารวจ

ภาคสนาม 
2. ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะจากเอกสาร และงานวิจัย

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ แนวคิดการจัดการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่นันทนาการ เป็นต้น 

3. ลงพื้นที่ส ารวจพร้อมเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลด้านกายภาพ และข้อมูล
แบบสอบถามด้วยการสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นที่ ประกอบกับการสังเกตการณ์ลักษณะการใช้งานภายในพื้นที่ 

4. รวบรวมข้อมูจากการส ารวจด้านกายภาพ และด้านการแจกแบบสอบถามมา
ประมวลผล เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแนวคิดต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการวิจัย 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับการใช้งานในพื้นที่และความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 

1. สามารถทราบและอธิบายลักษณะของพื้นที่ การเข้าถึง และแบ่งประเภทของ 
การใช้งานภายในสวนรมณนีาถได ้

2. ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้สวนรมณีนาถในปัจจุบัน  
โดยผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางการจัดการในการพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับความต้องการ
ของประชาชน 

3. หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ 
ในการพัฒนาสวนรมณีนาถ หรือสวนสาธารณะอื่นๆให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งาน และสอดรับกับ
ความต้องการในการใช้พื้นที่ต่อไป 
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ภาพที่ 1.1 พื้นที่ศึกษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานสวนสาธารณะและผู้วิจัย, 2562. 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
วิทยานิพนธ์ เรื่องการจัดการสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ 

กรุงเทพมหานคร เป็นการท าวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และพฤติกรรม 
ความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ผลจาการศึกษาเพื่อทราบถึงปัญหา 
ข้อจ ากัด ของพื้นที่และความต้องการของผู้ใช้งาน และน าข้อมูลจากผลการศึกษามาวิเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการ  
ของผู้ใช้บริการ อีกทั้ง จ าเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย งานเขียน และเอกสาร
ต่าง ๆ โดยน าประเด็นที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ กับบทบาท
ของสวนรมณีนาถ โดยเริ่มจากการทบทวนแนวความคิดและทฤษฎี ดังนี้ 

 
2.1 มาตรฐานสวนสาธารณะ 
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผอ่นหย่อนใจ 
2.4 แนวความคิดด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรทางด้านกายภาพ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 มาตรฐานสวนสาธารณะ 
 

2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 
สวนสาธารณะ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบของการพักผ่อนหย่อนใจ  

ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ที่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ภายในเมือง และเป็น
สถานที่ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการท ากิจกรรมและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
โดยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าว่า “สวน” ไว้ว่า “สวนเป็นพื้นที่ที่มี
บริเวณที่มีการปลูกต้นไม้เป็นจ านวนมาก และซึ่งกั้นไว้เป็นขอบเขต” และความหมายของค าว่า 
“สาธารณะ” มีความหมายว่า “เพื่อประชาชนโดยทั่วไป” ตัวอย่างเช่น สาธารณประโยชน์ คือ 
ประโยชน์ทั่วไปที่ เกิดแก่ประชาชน และเมื่อน าสองค ามารวมกันเป็นค าว่า “สวนสาธารณะ”  
จึงมีความหมายว่า “สวนที่จัดไว้เพื่อประชาชน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) โดยในด้านของ 
นักภูมิสถาปัตยกรรมได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าสวนสาธารณะไว้ว่า พื้นที่โล่งที่มีการจัดภูมิทัศน์ 
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หรือ Landscape ซึ่งเป็นสถานที่ที่คลายความเมื่อยล้า พักผ่อนหย่อนใจ ภายในพื้นที่มีพันธ์ุของต้นไม้
ที่หลากหลาย ซึ่งต้นไม้จะส่งผลให้เพิ่มความสดช่ืน พร้อมทั้งมีสระน้ า รูปปั้น และที่นั่งพักผ่อน รวมถึง
ลานกีฬาไว้รองรับการท ากิจกรรมของผู้ใช้บริการ  

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2546) ได้ให้ความหมายของสวนสาธารณะไว้
ว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งช่วยลดความตึงเครียด พร้อมทั้งเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
ชุมชนเมือง อีกทั้ง ตอบสนองต่อความต้องการในการเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ของประชาชน และ
เอื้อมพร วีสมหมาย (2527) ได้ให้ค าจ ากัดความของสวนสาธารณะไว้ว่า นอกจากสวนสาธารณะจะ
เป็นสถานที่ที่ให้ผู้เข้าใช้บรกิารท าการพักผอ่นหย่อนใจ และท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  แล้ว ยังเป็น
สถานที่ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติระหว่างสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

2.1.2 ประเภทของสวนสาธารณะ 
สวนสาธารณะมีความส าคัญและเป็นถือเป็นสถานที่ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสวนสาธารณะเป็นพื้นที่นันทนาการส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ออก
ก าลังกาย หรือพบปะพูดคุยและท ากิจกรรมของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ร่วมกัน โดยรูปแบบของ
สวนสาธารณะจะมีความความแตกต่างออกไปตามขนาด วัตถุประสงค์ในการให้บริการและลักษณะ
การก่อสร้างที่มีความแตกต่างกัน และข้ึนอยู่กับความต้องการการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (2546) แบ่งลักษณะของสวนสาธารณะในเมืองออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

ประเภทที่ 1 สวนสาธารณะระดับท้องถ่ิน ได้แก่ สนามเด็กเล่น (Tot Lots)  
สวนละแวกบ้าน (Neighborhood Park) และสวนระดับชุมชน (Community Park) เป็น
สวนสาธารณะที่ให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของพื้นที่ที่สามารถเดินทางด้วยการ
เดินเท้า และรองรับประชาชนที่ไม่มีรถส่วนตัวในการเข้าถึง แต่ยังคงสามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ได้
อย่างสะดวกสบายในการเข้าพักผ่อนและท ากิจกรรม 

ประเภทที่ 2 สวนสาธารณะแบบย่านและเมือง (District Park and Urban 
Park) เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 50 ไร่ข้ึนไป เป็นสวนสาธารณะที่รองรับ
ประชากรหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท มีการส่งเสริมด้านกิจกรรมที่หลากหลาย 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ในการจ าแนกประเภทของสวนสาธารณะโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย เป็นการจ าแนกประเภทของสวนสาธารณะตามวิธีการจัดล าดับช้ัน โดยให้ 
มีความสอดคล้องกับขนาดและสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดล าดับ ช้ัน ของ
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สวนสาธารณะจะมีการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกิจกรรมการพักผ่อนในรูปแบบต่าง  ๆ  
ซึ่งแบ่งการจัดล าดับช้ันได้เป็น 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

2.1.2.1 สนามเด็กเล่น (Tot-Lots)  
สนามเด็กเล่น มีขนาดพื้นที่  20 -200 ตารางวา รัศมีการบริการ 

แก่ประชาชนในระยะ 300 เมตร สามารถเข้าถึงสวนระดับนี้ได้โดยการเดินเท้า ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ
พื้นฐานที่จัดให้มีทุกชุมชน ชุมชนระดับหมู่บ้านในชนบท และในย่านที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์จากที่ว่าง ระหว่างกลุ่มอาคาร หรือที่อยูอ่าศัยที่เว้นว่างขนาดเล็กที่ทิ้งร้างในพื้นที่ 

2.1.2.2 สวนละแวกบ้าน (Neighborhood Park)  
สวนละแวกบ้าน มีขนาดพื้นที่  10-15 ไร่  โดยรัศมีการให้บริการ 

แก่ประชาชนในระยะไม่เกิน 300-500 เมตร หรือสามารถเข้าถึงสวนระดับนี้ได้ระยะเวลา 5-10 นาที 
จากที่พักอาศัย ซึ่งเป็นสวนที่มีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียด  
มีการออกแบบพื้นที่ ให้มีความสงบ และเป็นธรรมชาติ มีพืชพรรณและต้นไม้ที่หลากหลาย  
สวนประเภทนี้ควรเป็นสวนที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
อยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีสนามหญ้าภายในรั้วบ้านอยู่แล้ว สวนระดับนี้
สามารถเป็นสวนที่เสริมสร้างกิจกรรมทางด้านการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เช่น  
การมีสนามกีฬาส าหรับเด็กประถมวัย  

2.1.2.3 สวนระดับชุมชน (Community Park)  
สวนระดับชุมชน มีขนาดพื้นที่ 25-50 ไร่ รัศมีการให้บริการแก่ประชาชน

ในระยะไม่เกิน 1-2.5 กิโลเมตร หรือโดยระบบขนส่งสาธารณะไม่เกิน 30 นาทีจากที่พักอาศัย  
เป็นสวนสาธารณะที่เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่สามารถ มีกิจกรรมที่หลากหลาย  
มุ่งทั้งประโยชน์ทางด้านการพักผอ่นและด้านการศึกษา องค์ประกอบภายในพื้นที่มีพื้นที่ออกก าลงักาย
กลางแจ้งและในร่ม ทางเดิน ทางว่ิง มีลานอเนกประสงค์ หรือลานกิจกรรม เพื่อออกก าลังกาย 
ตัวอย่างเช่น การเต้นแอโรบิก ลานสเกต เป็นต้น พร้อมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้ทางด้าน
การศึกษา อนุสาวรีย์ ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่สวนประเภทนี้ โดยสวนระดับชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ สวนสราญรมย์ สวนรมณีนาถ เป็นต้น 

2.1.2.4 สวนระดับย่าน (District Park)  
สวนระดับย่าน มีขนาดพื้นที่ 30-75 ไร่ รัศมีการให้บริการแก่ประชาชน

ในระยะไม่ เกิน 3-6 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะไม่ เกิน 1 ช่ัวโมง  
เป็นสวนสาธารณะส าหรับย่านหรือเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ หรือเป็นสวนที่ให้บริการเมืองขนาดเล็ก 
 ซึ่งมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับสวนระดับชุมชน แต่มีจ านวน ขนาด ความหลากหลายของกิจกรรม 
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และการใช้พื้นที่ที่มากกว่า และมีกิจกรรมโดดเด่นและมีความหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมดูนก สวนไม้
ดัด เป็นต้น โดยสวนระดับย่านในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนเบญจสิริ เป็นต้น 

2.1.2.5 สวนระดับเมือง (City Park)  
สวนระดับเมือง มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ รัศมีการให้บริการ 

แก่ประชาชนในระยะเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะไม่เกิน 1 ช่ัวโมง เป็นสวนสาธารณะที่
ให้บริการส าหรับคนทั้งเมือง มีลักษะเช่นเดียวกับสวนระดับย่าน มีองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะ
เช่นเดียวกับสวนระดับชุมชน และสวนระดับย่าน แต่ความหลากหลายของกิจกรรมและใช้พื้นที่มี
มากกว่า ซึ่งองค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นและมีความหลากหลายภายในสวนระดับเมือง ได้แก่ 
ค่ายพักแรม ลานคนพิการ สโมสร เป็นต้น โดยสวนระดับเมืองในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนลุมพินี 
สวนรถไฟ เป็นต้น 

2.1.2.6 สวนระดับภาค (Regional Park)  
สวนระดับภาค มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ รัศมีการให้บริการแก่

ประชาชนในระยะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 ช่ัวโมง หรือตั้งอยู่นอกเขตเมือง ห่างจากตัว
เมืองไม่เกิน 20 นาที เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่หรือเป็นสวนสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะ 
โดยทั่วไปจะใช้พื้นที่ที่มีสภาพตามธรรมชาติที่สวยงาม หรือมีลักษณะภูมิประเทศเอื้ออ านวย และอาจ
ใช้พื้นที่ร่วมกับวัตถุประสงค์อื่นของเมือง เช่น พื้นที่โล่งรองรับน้ า เป็นต้น สวนสาธารณะประเภทนี้มี
ความส าคัญและมีบทบาทระดับภาคต่อให้บริการแก่ประชากรเมืองต่างๆ โดยรอบ องค์ประกอบของ
สวนโดยทั่วไปเช่นเดียวกับสวนสาธารณะระดับอื่นๆ แต่เน้นที่วัตถุประสงค์หลักของบริเวณ เช่น 
อนุรักษ์สภาพทางธรรมชาติ หรือเพื่อเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของเมือง เป็นต้น  โดยสวนระดับภาค 
ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนหลวง ร.9 

2.1.2.7 พ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืน  
พื้นที่สีเขียวอื่น ๆ คือ พื้นที่ที่ไม่จ ากัดขนาดของจ านวนพื้นที่ เป็นพื้นที่โลง่

ภายในเมืองที่ ไม่ เหมาะสมแก่การเป็นสวนสาธารณะ ซึ่ งจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในละแวกชุมชน  
โดยประชาชนสามารถท าการปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงาม ให้ร่มเงาแก่พื้นที่บริเวณนั้น ๆ ได ้

จากข้อมูลประเภทของสวนสาธารณะเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าในการจ าแนกประเภท
ดังกล่าวได้ให้ความส าคัญด้านขนาดของพื้นที่ รัศมีการให้บริการ และความสามารถเข้าถึงด้วยการ  
เดินเท้า หรือระบบขนส่งที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ของสถานที่ตั้งของสวนสาธารณะกับประชาชนที่เข้าไปท ากิจกรรมภายในพื้นที่  
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2.1.3 ความส าคญัและความจ าเป็นของสวนสาธารณะในเมือง 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความส าคัญ

ของสวนสาธารณะในเมือง ไว้ในรายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : 
สวนสาธารณะ ไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1.3.1 สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่ให้ผู้ใช้บริการได้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่
ตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2.1.3.2 สวนสาธารณะเป็นสถานที่ช่วยเพิ่มการปูองกัน การบุกรุกท าลาย
ธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล 

2.1.3.3 สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่เป็นการกระตุ้นให้มีการศึกษาที่ดี และมีผล
ต่อเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่นั้น ๆ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังพื้นที่ 

ในด้านความส าคัญของสวนสาธารณะ โดยพิชา พิทยขจรวุฒิ (2531) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของสวนสาธารณะไว้ว่าเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
พร้อมทั้งยังช่วยปกปูองและสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยด้านความต้องการ
สวนสาธารณะในเมืองมีปัจจัยความต้องการ ได้แก่ (1) การเติบโตของเมือง การขยายตัวของเมืองใน
ปัจจุบันส่งผลให้ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและลดลง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างธรรมชาติ
และสิ่งปลูกสร้าง (2) มลพิษจากสิ่งแวดล้อมในเมือง ที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียดและความ
เหนื่อยล้าทั้งทางกายและทางใจ (3) จ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนก็จะท าให้มี
ความต้องการในการใช้พื้นที่นันทนาการมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้แหล่งนันทนาการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้งาน และ (4) เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ท าให้ระยะเวลาการท างานสะดวกสบายและสั้นลง  
ท าให้ประชาชนมีเวลาในการพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งข้ึน 

จะเห็นได้ว่า ความส าคัญของสวนสาธารณะนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่สนองความต้องการของบุคคลที่เข้าใช้บริการที่ส่งผลให้
ผู้ใช้ริการเกิดความสุขกายและสบายใจ รวมไปถึงสวนสาธารณะสามารถท าให้พื้นที่เกิดความสมดุล
ทางธรรมชาติระหว่างสิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างภายในเมือง 

2.1.4 เกณฑม์าตรฐานสวนสาธารณะต่อประชากร 
เกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะต่อประชากรในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน  

โดยในแต่ละประเทศจะมีเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิประเทศ ระบบการเมืองการปกครอง ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
และลักษณะภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ ซึ่งในระดับสากลก าหนดให้เกณฑ์มาตรฐานของเนื้อที่
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สวนสาธารณะต่อประชากรอยู่ที่  9.38 ไร่ ต่อจ านวนประชากร 1,000 คน โดยมาตรฐาน
สวนสาธารณะต่อประชากรในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที ่2.1  
มาตรฐานเนือ้ที่สวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ 
เนื้อทีส่วนสาธารณะต่อประชากร 

1,000 คน (ไร่) 
เนื้อทีส่วนสาธารณะต่อประชากร 

1 คน (ตารางเมตร) 
มาตรฐานสากล 9.38  15 
สหรัฐอเมรกิา 25 40 

อังกฤษ 17.50 23 
เม็กซโิก 9.40 15 
โปแลนด์ 9.40 15 
สิงคโปร ์ 6.80 10.9 
ญี่ปุุน 3.37 5.4 

มาเลเซีย 1.80 2.9 
ไทเป (ไต้หวัน) 0.25 0.4 

หมายเหตุ. จาก Park and Greenery Space Planning in a large City:Laboratory of Urban 
Landscape Design, Nobura Masuda, Prefecture, College of Agriculture. 
 

นอกจากนี้  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวบรวมเกณฑ์และมาตรฐาน 
ด้านสวนสาธารณะไว้ในรายงานเกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง มาตรการ วิธีการ และเครื่องมือ  
กรณีตัวอย่างของต่างประเทศ (พ.ศ. 2561) โดยเกณฑ์และมาตรฐานด้านสวนสาธารณะจะมุ่งเน้น 
การจัดพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะให้มีความเพียงพอต่อประชากรในพื้นที่ และในการออกแบบ
พื้นที่ยังค านึงถึงขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งท าให้ในหลายประเทศ  
ที่ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจะท าการก าหนดประเภทของสวนสาธารณะให้มีความสัมพันธ์กับขนาด 
ของพื้นที่  การเข้าถึง และรัศมีการให้บริการของสวนสาธารณะ โดยการเปรียบเทียบเกณฑ์  
และมาตรฐานด้านสวนสาธารณะ กรณีศึกษาต่างประเทศดังแสดงในตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 
การเปรียบเทียบเกณฑ์และมาตรฐานด้านสวนสาธารณะ กรณีศึกษาต่างประเทศ 

ประเทศ เกณฑ์และมาตรฐานดา้นสวนสาธารณะ 
อังกฤษ 1) จัดให้มีปริมาณพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอต่อจ านวน

ประชากร 
2) การก าหนดมาตรฐานขนาดพื้นที่  และระยะห่างจากที่อยู่อาศัยโดยรอบ 

ตามประเภทของสวนสาธารณะ 
เยอรมณ ี 1) ให้บริการอย่างเพียงพอแก่ประชากรในพื้นที่ 

2) ค านึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในเมือง 
3) ค านึงถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

สหรัฐอเมรกิา 1) ขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อประชากร 
2) ขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการของสวนสาธารณะแต่ละประเภท 

แคนาดา 1) ระยะเวลาในการเดินทางไปสู่พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
สาธารณะเพื่อการพักผ่อน 

2) ปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 
3) ล าดับศักย์และประเภทสวนสาธารณะที่เหมาะสมกับการให้บริการประชาชน 
4) เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคาร 

ออสเตรเลีย 1) รัศมีการให้บริการของสวนสาธารณะแต่ละประเภท 
2) ขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะแต่ละประเภท 

ญี่ปุุน 1) ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะเฉลี่ยประชากรหนึ่งคน 
2) ขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะแต่ละประเภท 
3) รัศมีการให้บริการของสวนสาธารณะแต่ละประเภท 

สิงคโปร ์ 1) 85 เปอร์เซ็นต์ ของชาวสืงคโปร์จะต้องเข้าถึงสวนสาธารณะได้โดยการเดินเท้า 
ในระยะ 400 เมตร  

2) การเดินทางจากบ้านมายังสวนสาธารณะใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที 
3) จัดหาพื้นที่โล่งและพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
4) ส่งเสริมมาตรการจูงใจในการเพิ่มพื้นที่สวนบนอาคารในย่านการใช้ที่ ดิน 

ที่หนาแน่นสูง 
หมายเหตุ. จาก เกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง มาตรการ วิธีการ และเครื่องมือ กรณีตัวอย่างของ
ต่างประเทศ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2561. 
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ส าหรับมาตรฐานพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย มีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้สวนสาธารณะ 
เป็นพื้นที่สีเขียวประเภทนันทนาการ ซึ่งการก าหนดเกณฑ์จะให้ความส าคัญในด้านของการให้บริการ 
ที่แตกต่างกันตามขนาดของพื้นที่สวนสาธารณะ ระยะรัศมีที่ให้บริการ และความเหมาะสมของที่ตั้ง 
รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานมีดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3 
เกณฑ์มาตรฐานของพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ 

ประเภทสวน 
เกณฑ ์

(ต่อประชากร 
1,000 คน) 

ขนาดพ้ืนท่ี 
จ านวน

ประชากรท่ี
ให้บริการ 

พ้ืนท่ีให้บริการ 

สนามเดก็เล่น  
(Tot Lots) 

0.5 ไร่ 
20-200  
ตารางวา 

500 ถึง 
2,500 

ชุมชนระดับหมู่บ้าน 
ในชนบททุกหมู่บ้าน/
ชุมชนที่อยู่อาศัย 

สวนละแวกบ้าน 
(Neighborhood 

Park) 
12.5 ไร่ 25-50 ไร่ 

2,000 ถึง 
10,000 

ระยะไม่เกิน 300-500 
เมตร หรือ 5-10 นาที 
จากที่พกัอาศัย 

สวนระดับชุมชน 
(Community 

Park) 
2.5 ไร่ 25-50 ไร่ 

10,000  
ถึง 20,000 

ระยะไม่เกิน 1-2.5 
กิโลเมตร หรือโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะไม่เกิน  
30 นาที 

สวนระดับย่าน 
(District Park) 

12.5 ไร่ 30-75 ไร่ 
50,000  

ถึง 100,000 

ระยะไม่เกิน 3-6 
กิโลเมตร หรือเดินทาง
โดยระบบขนสง่
สาธารณะไม่เกิน  
1 ช่ัวโมง 

สวนระดับเมือง 
(City Park) 

- 100 ไร่ข้ึนไป 
1 แห่งส าหรับ 
100,000 คน 

ระยะเดินทางโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะไม่เกิน  
1 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐานของพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ  

ประเภทสวน 
เกณฑ ์

(ต่อประชากร 
1,000 คน) 

ขนาดพ้ืนท่ี 
จ านวน

ประชากรท่ี
ให้บริการ 

พ้ืนท่ีให้บริการ 

สวนระดับภาค 
(Regional Park) 

- 200 ไร่ข้ึนไป 
ประชาชน
มากกว่า 
1 เมือง 

ระยะเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคลไมเ่กิน  
1 ช่ัวโมง 

พื้นที่สเีขียวอื่น ๆ - 
ไม่จ ากัด

ขนาดพื้นที่ 
- 

ข้ึนอยู่กับสถานที่ เช่น 
ที่ว่างบรเิวณเขตทาง  
หรือหัวมุมของถนน  
เป็นต้น 

หมายเหตุ. จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2546. 
 

ทั้งนี้ มาตรฐานของสวนสาธารณะในประเทศไทยยังมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะ
ต่อประชากรภายในประเทศโดยหน่วยงานอื่นๆ ดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 
มาตรฐานสวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย 

หน่วยงาน 

เนื้อที่
สวนสาธารณะต่อ
ประชากร 1,000 
คน (ตารางเมตร) 

เนื้อที่
สวนสาธารณะต่อ
ประชากร 1,000 

คน (ไร่) 

หมายเหต ุ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

10 16 
ใช้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับประเทศไทย 

บริษัท Litchifield Whiting 
Brown & Associate 

10 16 
ใช้ส าหรบัพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ส านักผงัเมือง 10 16 
ใช้ส าหรบัพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

JICA 10 16 
ใช้ส าหรบัพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 
มาตรฐานสวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย  

หน่วยงาน 
เนื้อทีส่วนสาธารณะ
ต่อประชากร 1,000 
คน (ตารางเมตร) 

เนื้อทีส่วนสาธารณะ
ต่อประชากร 1,000 

คน (ไร่) 
หมายเหต ุ

การเคหะแหง่ชาติ 2 3.20 
เพื่อการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย 

ผังนครหลวงฉบับปรบัปรุง 1.80 2.88 

รวมเนื้อที่สนามกีฬา 
0.40 ไร่ ต่อ 1,000 
คน และสนามเดก็
เล่น 0.30 ไร่ ต่อ 
1,000 คน เป็น
มาตรฐาน 
ที่ผังเมืองนิยมใช้ 

หมายเหต.ุ จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2546. 
 

อีกทั้ ง  กระทรวงสาธารณสุข ได้มี การ ศึกษาด้ านเกณฑ์มาตรฐานของ
สวนสาธารณะ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบ มดีังต่อไปนี้ 

1) ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ สามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ  
อันได้แก่ 

- ด้านนโยบายส่งเสริมสวนสาธารณะ จะต้องมีการจัดท านโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศใช้นโยบายส่งเสริมสวนสาธารณะ พร้อมทั้งท าการช้ีแจงนโยบาย
ให้แก่ผู้รับผิดชอบหน้าที่ทราบ 

- ด้านคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะ จะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารที่มาจากตัวแทนทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจะต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารสวนสาธารณะทุก 2 เดือน และมีการจัดท ารายงานการประชุมเสนอผู้บริหารรับทราบ 

- ด้านแผนงานและงบประมาณ จะต้องมีการจัดท าแผนงานส่งเสริม 
แผนการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสวนสาธารณะ และมีการพัฒนา 
ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 
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- ด้านกระบวนการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผล จะต้องมีการ
แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
และมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารจัดการสวนสาธารณะทราบ  

- ด้านการสื่อสารสาธารณะ จะต้องมีการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
สวนสาธารณะทุกช่องทาง และท าการประเมินการรับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ 

2) ตัว ช้ี วัดด้านการตอบสนองผู้ ใ ช้บริการ  สามารถแบ่ งออกเป็น 5 
องค์ประกอบ อันได้แก่  

- ด้านการส ารวจความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ จะต้องมีการส ารวจ
ความต้องการของผู้เข้าใช้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการน าผลที่ได้จากการส ารวจไปจัดท า
แผนพัฒนาสวนสาธารณะ 

- ด้านการส ารวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ จะต้องมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน าผลที่ได้จากการส ารวจไปปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการสวนสาธารณะเพื่อการออกก าลังกาย  

- ด้านการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เข้าใช้บริการ จะต้องมีการ
ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เข้าใช้บริการสวนสาธารณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนให้มีการ
จัดต้ังชมรมและจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย ตามความสนใจของผู้มาใช้บริการ และท าการส่งเสริม
สนับสนุนให้ชมรมมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

- ด้านการพัฒนาผู้น าการออกก าลังกาย จะต้องมีการจัดท าทะเบียน
ผู้น าการออกก าลังกายในแต่ละกิจกรรมหรือชมรม และมีการพัฒนาศักยภาพผู้น าการออกก าลังกาย  

- ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายและผู้ใช้บริการ  จะต้องมี 
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

3) ตัวช้ีวัดด้านกายภาพ แบ่งเป็น 10 องค์ประกอบ อันได้แก่ 
- ด้านระบบรักษาความปลอดภัย จะต้องมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปดิเพื่อ

เฝูาระวังความปลอดภัยในสวนสาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
- การประชาสัมพันธ์ จะต้องมีการจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการ

ให้บริการออกก าลังกายหรือกิจกรรมภายในสวนผ่านเสียงตามสายและหอกระจายข่าว  และจัดให้มี
ปูายแนะน าสถานที่ แผนผัง เส้นทาง ระยะทาง และปูายกฎระเบียบการใช้สถานที่  

- ด้านระบบสาธารณูปโภค จะต้องมีระบบไฟฟูาและแสงส่องสว่าง
โดยรอบพื้นที่สวน มีระบบประปาส าหรับผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ และมีระบบการติดต่อสื่อสาร 
โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
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- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องจัดให้มีสถานที่จอดรถส าหรับผู้มา
ใช้บริการ จัดให้มีทางลาดส าหรับผู้พิการ มีการให้บริการด้านห้องสุขา และมีศาลาพักผ่อน เก้าอี้นั่ง
ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ  

- ด้านพื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย จะต้องจัดให้มีพื้นที่ส่งเสริมการออก
ก าลังกายส าหรับเด็ก ส าหรับวัยรุ่น ส าหรับวัยท างาน และโดยเฉพาะพื้นที่ส าหรับผู้สงูอายุ และผู้พิการ 
รวมไปถึงจัดให้มีพื้นที่หรือช่องทางส าหรับจักรยานในการออกก าลังกาย 

- ด้านอุปกรณ์การออกก าลังกาย จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์การออกก าลัง
กายในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และอุปกรณ์ในการออกก าลังกายเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแรง
อดทนของหัวใจและปอด พร้อมค าแนะน าวิธีการใช้อุปกรณ์และประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึงจัดให้มี
อุปกรณ์การออกก าลังกายด้านการยืดหยุ่นของร่างกาย  

- ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมสาธารณะ จะต้องจัดให้มีบุคลากรดูแล
รักษา สวนสาธารณะ ทั้งทางด้านกายภาพ และด้านภูมิทัศน์  

- ด้านศูนย์ประสานงาน จะต้องจัดให้มีพื้นที่ส าหรับการเข้ามาติดต่อ 
ประสานงานของผู้มาใช้บริการ และจัดให้มีบุคลากรให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร  

- ด้านการปฐมพยาบาลและระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน จะต้องจัด
ให้มีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จุดประสานงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และจัดให้มีบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น  

- ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะต้องจัดให้มีบริการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดให้มีบุคลากรหรืออาสาสมัครให้ค าแนะน าการออก
ก าลังกาย ส าหรับผู้มาใช้บริการในสวนสาธารณะทุกวัน 

ดังนั้น  การก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานของสวนสาธารณะจะค านึง ถึง 
ด้านความเพียงพอของปริมาณพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน 
ในอนาคต จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการคาดการณ์ความหนาแน่นของประชากร พร้อมทั้ง
ค านึงถึงขนาดพื้นที่และระยะรัศมีการให้บริการที่เหมาะสมที่ให้ประชากรสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย โดยในประเทศไทยทางด้านกองวิจัยและประเมินผล กรมการผังเมือง (2539)  
มีการเสนอให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ส าหรับสวนสาธารณะ 1.8 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน  
ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานในระดับสากลแล้วยังคงมีขนาดพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรในปริมาณ 
ที่น้อยเกินไป แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับขนาดของพื้นที่บริเวณนั้นๆด้วย (กนกวรรณ, 2560) 
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ทั้ งนี้  ในหลายประ เทศจะท า การก าหนดประเภทของสวนสาธารณะ 
ที่มีความสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ ระยะเวลาในการเดินทางเข้าถึง และรัศมีการให้บริการ ซึ่งจากตาราง
ที่ 2.2 จะเป็นได้ว่าแม้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ไม่มากนัก แต่ยังคงเล็งเห็นความส าคัญ
ของพื้นที่สาธารณะ โดยมีการจัดหาพื้นที่โล่งและพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรการจูงใจในการเพิ่มพื้นที่สวนบนอาคารในย่านการใช้ที่ดินหนาแน่นสูง และมี
การจัดหาพื้นที่โล่งและพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 

2.1.5 ลักษณะของสวนสาธารณะท่ีด ี
สวนสาธารณะ คือ พื้นที่ที่จัดไว้เพื่อประชาชนได้มารวมตัวกันและท ากิจกรรม

ร่วมกัน ท าให้ต้องมีการจัดการและวางแผนพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  
ทั้งด้านการแบ่งส่วนภายในพื้นที่ การเข้าถึงที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ความพอเพียงของอุปกรณ์ 
และสถานที่ที่สามารถรองรับจ านวนประชากรที่จะเข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่สวนสาธารณะได้  
พร้อมทั้งลักษณะกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2548) การออกแบบ
สวนสาธารณะต้องค านึงถึงการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้ตอบสนอง  
ความต้องการเข้าใช้พื้นที่ของผู้เข้าใช้บริการ รวมไปถึงความสวยงามและความปลอดภัยภายในพื้นที่ 
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมอืง (2546) ได้ก าหนดองค์ประกอบของสวนสาธารณะว่าควรมีองค์ประกอบ
พื้นฐานภายในพื้นที่ ดังนี้ 

2.1.5.1 ทางเดิน มีการก าหนดเส้นทางเดินภายในสวนอย่างชัดเจน โดยแยกพื้นที่
กับเส้นทางรถยนต์ที่เข้าถึงสวน แต่ทางเดินอาจสัมพันธ์กับทางจักรยานภายในสวนได้ 

2.1.5.2 สนามหญ้า สวนหย่อม เพื่อ เป็นสถานที่นั่ งพักผ่อนหย่อนใจ  
เพื่อความผ่อนคลาย และมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก 

2.1.5.3 ลานกีฬาหรือพื้นที่ออกก าลังกาย ควรจัดสร้างไว้ในที่ร่มหรือพื้นที่
กลางแจ้ง 

2.1.5.4 ม้านั่งหรือที่นั่งพักผ่อน ควรจัดไว้เป็นจุดๆ ใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อพักผ่อน 
และพักเหนื่อยจากการออกก าลังกาย หรือไว้ให้ผู้เข้าใช้บริการนั่งพูดคุย 

2.1.5.5 สระน้ าหรือทางน้ าไหล หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบ  
เช่น น้ าพุ น้ าตกจ าลอง บ่อน้ าขนาดเล็กปลูกพืชน้ า เป็นต้น เป็นการสร้างบรรยากาศความชุ่มช้ืน  
และความเย็นสบาย  

2.1.5.6 อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นที่พบปะ และแจ้งข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการ 
2.1.5.7 สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงทิศทาง ควรสร้ างไว้ให้ เด่นชัด 

และสังเกตเห็นได้ง่าย 
2.1.5.8 ห้องน้ า เพื่อให้บริการแกป่ระชาชน พึงรักษาความสะอาดให้ถูกสุขอนามัย 
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2.1.5.9 จุดขายเครื่องดื่ม 
2.1.5.10 ไฟฟูา ควรมีแสงสว่างที่พอเพียง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในเวลา

ช่วงเช้ามืด และช่วงค่ า 
2.1.5.11 ที่จอดรถ เพื่อรองรับประชาชนที่ขับรถส่วนตัวเข้าใช้ในพื้นที่ 
2.1.5.12 แหล่งน้ าส าหรับบ ารุงรักษาต้นไม้ โดยอาจใช้ประโยชน์จากสระน้ า 

หรือทางน้ าไหลภายในสวนก็ได้ 
2.1.5.13 ปูอมยามหรือจุดตรวจ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย 

ทั้งนี้ สวนสาธารณะควรมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถที่ดึงดูดความสนใจในการเข้าท า
กิจกรรมและก่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายภายในพื้นที่ ได้แก่ 

2.1.5.1 การเข้าถงึและการเชื่อมต่อ (Access and linkages)  
การออกแบบพื้นที่ ควรค านึง ถึงการ เข้า ถึงและมีความเ ช่ือมโยง 

และสอดคล้องกับบริบทโดยรอบ โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะ
เดินทางมาด้วยการเดินเท้าหรือระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนั้นภายในสวนสาธารณะควรเป็นพื้นที่
ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย มีการเช่ือมกับพื้นที่ภายในและภายนอกซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน 
เข้ามาใช้พื้นที่ เช่น การเดินไปในถนนที่รอบข้างเป็นร้านค้าจะสร้างบรรยากาศที่ดีและกระตุ้น 
ความสนใจมากกว่าการเดินบริเวณพื้นที่โล่ง 

2.1.5.2 ความรู้สึกสบายและภาพลักษณ์ (Comfort and Image)  
สวนสาธารณะที่สามารถดึงดูดการเข้าใช้งาน คือ สัดส่วนของพื้นที่  

การออกแบบพื้นที่ การจัดวางต าแหน่งและการแบ่งพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม รวมไปถึงความสะอาด 
ความปลอดภัย และมีความกลมกลืนกับบริบทของพื้นที่โดยรอบ 

2.1.5.3 การใช้งานและการจัดกิจกรรม (Uses and activities)  
สวนสาธารณะที่ดีควรมีความสามารถในการรองรับการใช้งานภายใน

พื้นที่ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม การจัดการพื้นที่ไม่ให้เกิดความแออัด 
ในพื้นที่มากเกินไป กิจกรรมสามารถตอบสนองผู้ใช้งานสวนสาธารณะได้ เป็นต้น และสวนสาธารณะ
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ต่อกลุ่มผู้ใช้งานที่สามารถรองรับการใช้งานและการจัดกิจกรรม
ของทุกเพศทุกวัย 

2.1.5.4 การเข้าสังคม (Sociability)  
สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ที่ท าให้กลุ่มผู้ใช้งานได้เข้ามาพบปะพูดคุย  

ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายเมื่อได้พบปะกับคนกลุ่มใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มคน  
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของสวนสาธารณะที่ด ีจาก Placemaking What if we built our cities 
around places?, โดย Placemaking Leadership Council, New York, USA, 2552. 
 

นอกจากนี ้ลักษณะของสวนสาธารณะที่ดีจะต้องค านึงในด้านของการวางแผนและการ
ออกแบบสวนสาธารณะที่มุ่งเน้นในด้าน กิจกรรมที่สร้างมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น กิจกรรมนันทนาการ
ที่ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนท าร่วมกันเพื่อความสร้างสรรค์ โดยลักษณะของสวนสาธารณะที่ดีจะต้อง
ประกอบด้วย 8 ข้อ (อาชญญา รัตนอุบล และคณะ, 2548) ได้แก่  

(1) มีพื้นที่ที่มีการแบ่งสดัส่วนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยแบ่งสัดส่วนใหม้ี
ออกก าลังกายในสัดส่วนที่มากข้ึน และในสวนสาธารณะบางแห่งอาจมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวให้มากกว่าพื้นที่ในลักษณะของการนั่งผ่อนคลาย  

(2) ในพื้นควรมีการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในระดับ
ครอบครัว เช่น ผู้สูงอายุ ปูุย่า / พ่อ-แม่ - วัยท างาน/วัยรุ่นและเด็กเล็กให้สามารถเข้ามาท ากิจกรรม 
ในพื้นที่เดียวกันพร้อมกันได้โดยไม่เกิดความรู้เบื่อและเกิดการรบกวนกับผู้อื่น  

(3) มีพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานร่วมกันในหลาย ๆ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น 
การออกก าลังกายในประเภทต่าง ๆ และท ากิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่นการแสดงและการเล่นดนตรี  
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(4) สภาพแวดล้อมของพื้นที่มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาด และมีการบ ารุง 
ดูแลรักษาตลอดเวลา  

(5) การเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก ทางเข้าสวนสาธารณะมีความเช่ือมโยงกับระบบ
ขนส่งมวลชนหรืออยู่ในละแวกของชุมชน โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยการเดินเท้า และพื้นที่ส าหรับ
จอดรถและเส้นทางส าหรับรถยนต์ 

(6) ภายในพื้นที่มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ และสามารถตอบสนองต่อภูมิอากาศในพื้นที่  

(7) มีการออกแบบและแบ่งสัดส่วนพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมเพื่อลดปัญหา 
และลดการเกิดความชัดแย้งการเข้าใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม  

(8) ภายในพื้นที่ต้องมีความปลอดภัยสูง ทั้งด้านของอาชญากรรมและการเกิด
อุบัติเหตุ 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ลักษณะของสวนสาธารณะที่ดีควรมีการค านึงถึงการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ มีแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจน กิจกรรมที่เกิดภายในพื้นที่ควรมี 
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกเพศทุกวัย  
การเข้าถึงพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความปลอดภัย อีกทั้ง สวนสาธารณะต้องมีการจัดการ 
และการบริการข้ันพื้นฐานแก่ผู้ใช้งานสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและเพียงพอ  
และรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ พร้อมทั้งสถานที่สามารถเป็นตัวเช่ือมโยงกิจกรรม  
ให้คนภายในชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย 

 
2.2 แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 

 
สวนสาธารณะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือการพบปะพูดคุยเพียงเท่านั้น 

สวนสาธารณะยัง เป็นสถานที่นันทนาการที่ ให้บริการด้านการศึกษา การออกก าลั งกาย  
การท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ ซึ่งการใช้งานสวนสาธารณะของแต่บุคคลนั้น 
มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับพฤติกรรมและความต้องการของการใช้พื้นที่ของบุคคลนั้น  ๆ  
ซึ่งการท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานภายในพื้นที่สวนสาธารณะจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สามารถรับรู้
ถึงความต้องการการใช้บริการภายในพื้นที่สวนสาธารณะด้านความต่างของการใช้งาน  
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2.2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเขา้ใช้สวนสาธารณะ  
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเข้าใช้สวนสาธารณะ ได้แก่ ความปลอดภัย 

สภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อมด้านสังคม การเดินทางและการเข้าถึงพื้นที่ กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึน ความน่าสนใจภายในพื้นที่ รายละเอียดดังนี ้

2.2.1.1 ความปลอดภัยภายในพื้นท่ี 
เมื่อสวนสาธารณะมีการดูแลและจัดการที่ดีจะมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

จะส่งผลให้มีผู้ใช้งานเข้ามาท ากิจกรรมภายในพื้นที่ เพราะเกิดความสบายใจและเกิดความปลอดภัย 
การดูแลและการจัดการสวนสาธารณะให้เกิดความปลอดภัยสามารถท าได้โดย ดูแลและตรวจตร า 
เรื่องระบบส่องสว่างภายในพื้นที่ ให้มีแสงสว่างทั่วถึงเพื่อลดการมีจุดอับที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม 
และจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้ งจัดการไม่ ให้ภายในสวนสาธารณะ  
มีจุดที่ลับสายตาคน และมีการเข้าถึงได้ง่ายทั้งการเดินเท้าและระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งการจัดการ
ดูแลความปลอดภัยที่ดีก็จะส่งผลให้มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย และเกิดความสบายใจ  
ของผู้ใช้งานอีกด้วย 

2.2.1.2 สภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศ 
สภาพบรรยากาศของสวนสาธารณะมีผลต่อพฤติกรรมในการเข้าใช้พื้นที่ 

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ควรมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยรอบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการเข้า
ท ากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การออกก าลังกาย ควรมีพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท ปราศจากฝุุน และปราศจาก 
ภาพที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น สวนสาธารณะควรมีบรรยากาศที่ดีมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงา มีแหล่งน้ า 
เช่น บ่อน้ า หรือน้ าพุ เพื่อท าให้ผู้เข้าใช้บริการได้สัมผัสกับธรรมชาติ และความรู้สึกสบาย 

2.2.1.3 สภาพแวดล้อมด้านสังคม 
สภาพแวดล้ อมทางสั งคม เป็นอี กปั จจั ยที่ ส่ ง ผล ให้ ผู้ ใ ช้บริ ก า ร 

มีความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่  เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการในการเข้ามา  
ท ากิจกรรม พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลั งกาย และพบปะพูดคุย ไม่ ว่าจะเป็นกลุ่ม เพื่ อน  
หรือคนในครอบครัว รวมถึงการท ากิจกรรมนันทนาการที่ทางสวนสาธารณะได้มีการจัดกิจกรรมไว้  
เพื่อรองรับประชาชน ตัวอย่างเช่น การเต้นออกก าลังกายประกอบเพลง หรือสนามกีฬา สนามเด็กเลน่ 
ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ในการเข้าร่วมท ากิจกรรม  
และยังส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้พบปะพูดคุยกับบุคคลใหม่ ๆ ที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะด้วย 

2.2.1.4 การเดินทางและการเข้าถึงพ้ืนท่ี 
การเข้าถึงสวนสาธารณะที่ยาก ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากการเข้าถึงที่ยากก่อให้เกิดอุปสรรคในการเดินทาง ความสะดวกสบาย  
รวมถึงบรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อช่วงวัยของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อระยะการเดินที่ไกล  
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ดังนั้น การเข้าถึงสวนสาธารณะควรมีระยะการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่
สร้างบรรยากาศต่อผูเ้ข้าใช้ได้อย่างดี ซึ่งมาตรฐานการให้บริการของสวนสาธารณะมีรศัมีการให้บริการ 
ในระยะ 400 – 800 เมตร โดยใช้เวลาในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้าด้วยระยะเวลา 5 – 10 นาที  

2.2.1.5 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี 
การเข้าใช้บริการสวนสาธารณะซึ่ ง เป็นสถานที่พั กผ่อนหย่อนใจ  

และเพื่อคลายความเครียด ความต้องการในการเข้าท ากิจกรรมภายในพื้นที่จึงมีความแตกต่างกัน
ออกไปข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งในปัจจุบันลักษณะการท ากิจกรรมและการใช้ชีวิตของประชากร  
มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ท าให้การบริหาร การจัดการ และการออกแบบสวน ควรค านึงถึ ง 
ความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ และความมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ  
ของบุคคลในทุกช่วงวัย และกิจกรรมต่างๆก็สามารถเป็นสิ่งที่ดึงดูดและสร้างบรรยากาศที่ดีต่อพื้นที่
สวนสาธารณะอีกด้วย 

2.2.1.6 ความน่าสนใจภายในพื้นท่ี 
ความน่าสนใจภายในพื้นที่นอกจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนที่สามารถดึงดูด 

ผู้เข้าใช้บริการแล้ว บรรยากาศและรูปแบบของสวนสาธารณะยังคงมีผลต่อการดึงดูดในการเข้าใช้
พื้นที่ได้ ซึ่งสวนที่มีการตกแต่งที่สวยงามด้วยดอกไม้ และมีร่มเงาให้มีความเหมาะสมแก่การพักผ่อน
และท าให้ผู้ใ ช้บริการรู้สึกสบาย สดช่ืน ท าให้ผู้ ใช้สวนสาธารณะอยากกลับมาใช้บริการอีก  
ทั้งนี้ สวนสาธารณะควรจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่เพื่อสร้างความน่าสนใจ 
ให้แก่สวนสาธารณะและเป็นการดึงดูดให้มีผู้เข้าบริการมากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ มีผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตด้านพฤติกรรมในสวนสาธารณะไว้หลากหลายด้าน 
ดังต่อไปนี ้(อ้างใน นิธิวดี ทองปูอง, 2546) 

(1) ข้อสังเกตด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ โดย Rutledge and molnar 
(1985) ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะมีความต้องการด้านบรรยากาศของพื้นที่ภายใน
สวนสาธารณะให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เช่น พื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย 
จะต้องเป็นพื้นที่โล่ง โปร่งสบาย ไม่มีแดดจ้าและไม่มีลมพัดแรงจนเกินไป รวมถึงปราศจากฝุุนควัน  
และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  

(2) ข้อสังเกตด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม โดย Marcus and Francis (1990) 
ได้ให้ข้อสังเกตด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ซึ่งได้แก่ (1) ความต้องการ 
มีส่วนร่วมทางตรง (Over Socializing) คือ การเข้าใช้บริการสวนสาธารณะกับบุคคลอื่น ๆ  
ที่มีความคุ้นเคยกันเป็นทุนเดิม และการเข้ามาใช้บริการในพื้นที่เพื่อพบปะสังสรรค์ (2) ความต้องการ
มีส่วนร่วมทางอ้อม (Covert Socializing) เป็นการเข้าใช้บริการในพื้นที่โดยการไม่เข้าร่วมท ากิจกรรม
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ในสวนสาธารณะ แต่จะเป็นการเข้ามาในพื้นที่เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปต่ าง ๆ ภายใน
พื้นที่ โดยผู้ใช้สวนสาธารณะในลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณ 

(3) ด้านสภาพแวดล้อมกับความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ  
เมื่อพื้นที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้ ท าให้ผู้ใช้บริการอยากเข้ามา  
ท ากิจกรรมภายในพื้นที่ ในการบ ารุงรักษาและดูแลความปลอดภัยของสวนสาธารณะท าได้โดยวิธีการ
ต่าง ๆ ได้แก่ การลดจุดลับสายตาในพื้นที่โดยมีระบบส่องสว่างภายในพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมไปถึง
พื้นที่ควรมีการออกแบบให้มีความสามารถในการเข้าถึงที่สะดวกและพื้นที่มีลักษณะที่เปิดโล่ง (นิลุบล 
คล่องเวสสะ, 2548) 

(4) ด้านสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกด้านความสวยงาม ความสวยงามของ
สวนสาธารณะเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการ ทั้งดา้นบรรยากาศ ที่มีเสียงเพลง 
อุณหภูมิ และร่มเงาจากต้นไม้ในพื้นที่ และแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อให้พื้นที่ภายในสวนสาธารณะให้
ความรู้สึกอยากเข้าใช้บริการ รวมถึงการจัดวางแผนผังภายในพื้นที่สวนสาธารณะ เช่น การจัดวางโต๊ะ
เก้าอี้ การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ในการท ากิจกรรมให้เป็นสัดส่วน ไม่ท าให้รู้สึกแออัด ( เมฐินี ภิญโญ
ประการ, 2558) 

2.2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเขา้ใช้สวนสาธารณะ  
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้สวนสาธารณะของ 

ผู้เข้าใช้บริการประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2548) โดยรายละเอียดของปัจจัย
มีดังต่อไปนี ้

2.2.2.1 ปัจจัยการเข้าถึงสวนสาธารณะ  
การเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างความสะดวกสบาย รวมถึงบรรยากาศโดยรอบ

ของพื้นที่และบรรยากาศเส้นทางระหว่างการเดินทางในการเข้าถึงสวนสาธารณะ ส่งผลต่อปริมาณผู้
เข้าใช้สวนสาธารณะ เนื่องจากเมื่อสวนสาธารณะมีการเข้าถึงได้ง่ายสามารถเดินเท้าไดแ้ละติดกับถนน
สายจะเป็นการช่วยเพิ่มจ านวนผู้เข้ามาใช้งานในพื้นที่ได้  

2.2.2.2 ปัจจยัในความไม่รู้ว่าสวนสาธารณะมีอะไรน่าสนใจ  
ความไม่รู้ ว่าสวนสาธารณะมีอะไรน่าสนใจ ท าให้มีปริมาณผู้ ใ ช้

สวนสาธารณะที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากไม่ทราบว่าสวนสาธารณะแห่งนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
มากน้อยเพียงใด ดังนั้น จึงควรมีการท าการประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม ความน่าสนใจในพื้นที่เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สวนสาธารณะแต่ละแห่งมีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น 
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2.2.3 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางพฤติกรรมการใชส้วนสาธารณะ 
สวนสาธารณะถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามา 

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมผู้เข้าใช้บริการมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการ
ในการเข้าใช้พื้นที่ของแต่ละบุคคล ลักษณะของพฤติกรรมในการเข้าท ากิจกรรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญ  
ต่อการดูแลและการจัดการสวนสาธารณะเพื่อให้มีการตอบสนองในการเข้าใช้พื้นที่ โดยวิมลสิทธ์ิ  
หรยางกูร (พ.ศ. 2526) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรม
เพื่อการออกแบบและวางแผน ซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรม 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

2.2.3.1 พฤติกรรมพ้ืนท่ีส่วนบุคคล หรือพ้ืนท่ีเฉพาะตัว 
พื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่เฉพาะตัว เปรียบเสมือนอาณาเขตของบุคคล

หนึ่งที่มีความรู้สึกเมื่อมีผู้ใช้บริการอื่นเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมด้วยในอาณาเขต ตัวอย่างของพฤติกรรมได้แก่ 
การนั่งที่เก้าอี้ยาวแล้วมีผู้ใช้บริการท่านอื่นเข้ามานั่งร่วมด้วยในระยะที่ใกล้จนท าให้เกิดความรู้สึกถึง
การโดนรุกล้ าพื้นที่  

2.2.3.2 การครอบครองอาณาเขต 
การครอบครองอาณาเขตหรือการที่พื้นที่ถูกครอบครองพื้นที่โดยกลุ่ม

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จนส่งผลกระทบใหผู้้ใช้บรกิารอื่นมีความรู้สึกเหมืนพื้นที่นั้นเป็นของกลุ่มบุคคลนั้น 
ในการจัดการและการออกแบบสวนสาธารณะจะต้องมีการค านึงถึงด้านปัญหาการครอบครองพื้นที่ใน
การเข้าท ากิจกรรมของบุคคลดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบในการเข้าใช้งาน
สวนสาธารณะกับผู้ใช้บริการอื่น โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ด้านทางเดินเท้า ระดับและวัสดุของพื้น 
ประเภทและกลุ่มของต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสบายใจในการเข้าใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

2.2.3.3 ภาวะความเป็นส่วนตัว 
สวนสาธารณะจะมีความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันไปตาม

ลักษณะการเข้าท ากิจกรรมของแต่ละบุคคลนั้น ๆ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีความต้องการด้านความเป็น
ส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาวะสันโดษ บุคคลดังกล่าวมีความเป็นส่วนตัวและต้องการอยู่ล าพัง
อย่างแท้จริง ตัวอย่างของพฤติกรรมได้แก่ การนั่งสมาธิ เป็นต้น 

(2) ภาวะนิรนาม บุคคลดังกล่าวมีความเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนจ านวน
มาก โดยไม่มีบุคคลใดสนใจจนท าให้บุคคลดังกล่าวรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

(3) ภาวะส ารวม บุคคลดังกล่าวมีความเป็นส่วนตัวในกลุม่คนจ านวนมาก 
แต่ในทางเดียวกันก็จะให้ความส าคัญกับคนรอข้างเช่นกัน ตัวอย่างของพฤติกรรมได้แก่ การอ่าน
หนังสือในกลุ่มคน เป็นต้น 
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(4) ภาวะอยู่ในกลุ่ม บุคคลดังกล่าวมีความเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนที่มี
ความใกล้ชิด โดยบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ไม่ได้มีการสังเกตุหรือสนใจ 

2.2.3.3 ปัจจัยด้านความดึงดูดใจภายในพื้นท่ี  
ในปัจจุบันการสร้างสวนสาธารณะข้ึนอยู่กับการจัดกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์และการจูงใจที่ดีที่สามารถท าให้ประชาชนมีความสนใจสวนสาธารณะ 
เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา และด้านนันทนาการต่าง ๆ จะส่งผลให้
ประชาชนหันมาใช้สวนสาธารณะเพื่อออกก าลังกายมากยิ่งข้ึน โดยลักษณะและรูปแบบของสวนมีส่วน
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้คนเข้ามาใช้สวนสาธารณะมากข้ึนด้วย  

2.2.3.4 ปัจจัยด้านความทรุดโทรมของสวนสาธารณะ  
เมื่อสวนสาธารณะไม่มีแผนการบริหารจัดการที่ดี จะส่งผลให้เกิดปัญหา

ความทรุดโทรมของพื้นที่ เมื่อสวนสาธารณะมีความทรุดโทรมส่งผลให้ความต้องการของผู้ใช้บริการ
ลดลง เนื่องจากสภาพแวดล้อม ลานท ากิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งถ้ามีการ
บริหารจัดการดูแลรักษาพื้นที่อย่างดี จะส่งผลให้สวนสาธารณะมีผู้เข้าใช้ในปริมาณเพิ่มข้ึนได้ 

2.2.3.5 ปัจจัยด้านความปลอดภัย  
สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการที่หลากหลาย และมีการเข้าใช้

พื้นที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้น การดูแลความปลอดภัย และรักษามาตรฐานความปลอดภัยภายใน
สวนสาธารณะจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม อีกทั้ง การออกแบบสวนสาธารณะเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ โดยออกแบบให้พื้นที่ไม่มีจุดอับ 
จุดลับตาคน มีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความสบายใจในการเข้าใช้
บริการภายในพื้นที่  

2.2.3.6 ปัจจัยด้านกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในสวนสาธารณะ  
การท ากิจกรรมในแต่บุคคลมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความถนัดและความ

ต้องการของบุคคลนั้น ๆ โดยลักษณะการใช้พื้นที่ในบางคนอาจมีความต้องการในการนั่งพักผ่อน แต่
อีกคนอาจมีความต้องการในการออกก าลังกาย เป็นต้น ซึ่งสวนสาธารณะส่วนใหญ่ มีลักษณะของการ
ออกแบบในเชิงธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่ท า
กิจกรรมในด้านอื่น ๆ ส่งผลให้พื้นที่นั้นดึงผู้เข้าใช้บริการได้เพียงร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 30 จากผู้ที่
ต้องการใช้งานสวนสาธารณะ ดังนั้น การออกแบบสวนสาธารณะนั้น ควรค านึงถึงความต้องการของ
ผู้ใช้งาน มีกิจกรรมที่มคีวามหลากหลาย และเปลี่ยนไปตามยุคสมยั เพื่อตอบสนองการท ากิจกรรมของ
กลุ่มบุคคลในหลาย ๆ ประเภท 
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2.2.3.7 ปัจจัยด้านขนาดและรูปร่างของสวนสาธารณะ  
สัดส่วน ขนาด และรูปร่างของสวนสาธารณะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้

สวน เช่น สัดส่วนแคบยาวหรือโล่งกว้างเกินไปจะมีผลต่อการใช้พื้นที่ของสวน ซึ่งหากพื้นที่สวนมี
ลักษณะแคบ จะส่งผลให้ผู้ใช้มีรู้สึกถึงความอึดอัด และความแออัดในพื้นที่  และรู้สึกไม่สามารถ 
หาต าแหน่งที่ปลอดภัยได้ ในขณะที่สวนสาธารณะที่มีขนาดโล่งกว้างมาก อาจจะส่งผลให้พื้นที่มี
กิจกรรมไม่ทั่วถึง และใช้พื้นที่ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ  

2.2.3.8 ปัจจัยด้านการยึดครองพ้ืนท่ีของบุคคล  
สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่มีผูเ้ข้าใช้บริการอย่างหลากหลายกลุ่มคน ท า

ให้สวนสาธารณะมักพบปัญหาการยึดครองพื้นที่ในการท ากิจกรรมของบุคคลนั้น ๆ โดยการยึดครอง
พื้นที่สวนสาธารณะมากที่สุด คือ สวนระดับชุมชน เนื่องจากพื้นที่หรือบริบทโดยรอบสวนสาธารณะ
ดังกล่าวมีที่อยู่อาศัยในเขตที่ติดต่อกับพื้นที่สวนสาธารณะ ซึ่งมักจะพบว่ามีการปลูกพืชผักสวนครัวใน
บริเวณสวนสาธารณะ หรือการตั้งเก้าอี้และโต๊ะไว้บริเวณสวน ฯลฯ ซึ่งท าให้ให้ผู้ที่ ใช้บริการ
สวนสาธารณะเกิดความเข้าใจว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีเจ้าของ และส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่อยากเข้าไปใช้
พื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีการดูแล และจัดการพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะไม่เกิดปัญหาในการ
เข้าใช้พื้นที่ 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการที่จะเลือกใช้
สวนสาธารณะได้ว่า ปัจจัยในด้านลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะ มีผลต่อการเข้าใช้พื้นที่
เนื่องจากขนาดรูปร่างของสวนสาธารณะ ความทรุดโทรม ความปลอดภัยภายในพื้นที่ ส่งผลต่อ
ความรู้สึกของผู้ใช้สวน ขนาดรูปร่างที่แคบจะส่งผลให้ผู้ใช้มีรู้สึกถึงความอึดอัด และความทรุดโทรม
ของพื้นที่ส่งผลใหผู้้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการ อีกทั้ง ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ เมื่อพื้นที่มี
การจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน มีการประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะ
ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงลักษณะ
กิจกรรมของพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์สามารถช่วยดึงดูดคนให้เข้ามาพื้นที่ ในด้านของปัจจัย
พฤติกรรมการเลือกท ากิจกรรมนันทนาการ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสวนสาธารณะจะแปรผัน 
ตามความแตกต่างของวัย เพศ กลุ่ม และกระแสนิยมในเวลาน้ัน 
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2.3 แนวความคิดเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
 

2.3.1 ความหมายของกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
2.3.1.1 กิจกรรมนันทนาการ 

ค าว่านันทนาการตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544  
ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่ท าตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และผ่อนคลายความตึงเครียด และก่อให้เกิดความส าราญใจ กิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น  

ทั้งนี้ ความหมายของค าว่านันทนาการ ตามแนวความคิดของ Jay B. 
Nash ได้ให้ความหมายค าว่านันทนาการว่า การใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์คุณค่าในทางที่ดีงาม 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งส าหรับเด็กจะเรียกกิจกรรมนั้นว่า การเล่น และในส่วนของวัยรุ่น 
และผู้ใหญ่แล้ว จะเรียกว่า นันทนาการ George D. Butler ได้ให้ความหมายไว้ว่า นันทนาการ 
เป็นประสบการณ์หรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งบุคคลเข้าร่วมโครงการเลือกสรรแล้วว่าจะให้สนุกสนาน  
และมีความพึงพอใจกับกิจกรรมนั้นๆ จันทร์ ผ่องศรี (2531) กล่าวว่านันทนาการเป็นกิจกรรมต่างที่
สร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยข้ึนอยู่กับความสนใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
สุรเชษฎ์ เชษฐมาส และคณะ (2537) ในความสนใจการเลือกท ากิจกรรมจะเป็นเป็นกิจกรรมที่มี 
ความสร้างสรรค์ ไม่เป็นพิษต่อสังคม และเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  

2.3.1.2 การพักผ่อนหย่อนใจ 
ค าว่าพักผ่อนหย่อนใจตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544  

ได้ให้ความหมายค าว่า พัก ไว้ว่า การหยุดช่ัวคราว เช่น พักร้อน พักเครื่อง  อยู่ช่ัวคราว เป็นต้น  
ซึ่งค าว่า พัก เป็นแม่ค าของค าว่าพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีความหมายว่า การ พักผ่อนโดยการหา 
ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน 

จากข้อมูลข้างต้น การนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation)  
จึงมีความหมายว่า การพักผ่อน การท ากิจกรรมยามว่าง เพื่อความผ่อนคลาย ความส าราญใจ  
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นคลายจากความเครียดที่ไม่ว่าจะเกิดจากทางอารมณ์ ร่างกาย 
หรือจิตใจ 

2.3.2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
2.3.2.1 กิจกรรมนันทนาการ  

กิจกรรมนันทนาการมีหลายประเภท เพื่อให้บุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ 
สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมได้ตามความสน ดังต่อไปนี ้
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(1) เกมส์ กีฬา และกรีฑา (Games, sport and track and field’s) 
เป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กีฬา
กลางแจ้ง (Outdoor Games) ได้แก่ กีฬาที่ต้องใช้สนามกลางแจ้ง เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล  
และกิจกรรมกลางแจง้อื่น ๆ  เป็นต้นและกีฬาในร่ม (Indoor Games) ได้แก่ กิจกรรมในโรงยิมเนเซยีม 
หรือในห้องนันทนาการ เช่น แบดมินตัน หมากรุก เป็นต้น 

(2) การฝีมือและศิลปหัตถกรรม (Arts and crafts) เป็นกิจกรรม
นันทนาการที่เป็นงานฝีมือหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ท าข้ึนเอง เช่น การวาดรูป งานแกะสลัก งานปั้น 
การประดิษฐ์ดอกไม้ เย็บปักถัก และงานศิลปะอื่น ๆ ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถ ทักษะ สมาธิ  
ความประณีตและความอุตสาหกรรม ให้แก่บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้รับ  
การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

(3) กิจกรรมทางสังคม (Social activities) เป็นกิจกรรมนันทนาการ 
ที่กลุ่มคนในพื้นที่ร่วมจัดข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดเดียวกัน เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม 
และจิตใจ ส่งเสริมการกลา้แสดงออก เสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักมารยาทของ
สังคมและวัฒนธรรม 

(4) ละครและภาพยนตร์ (Drama) เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภท 
ให้ความรู้ความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจรงิของสังคมยุคนั้น ๆ 
และเป็นการส่งเสริมการแสดงออก เพื่อให้เกิดจินตภาพ ภาพพจน์ และแนวคิดเพื่อปลุกอารมณ์ 

(5) กิจกรรมนอกเมอืง (Outdoor activities) เป็นกิจกรรมนันทนาการที่
มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้มีโอกาสท ากิจกรรมนอกสถานที่ ได้เรียนรู้ พักผ่อน และสัมผัสกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การอยู่ค่ายพักแรม ไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ  
สวนสัตว์ สวนหย่อม เป็นต้น 

(6) ดนตรีและร้องเพลง (Music) เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ 
ความบันเทิง ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าใจเหมือนกัน แต่ละชาติแต่ละ
ท้องถ่ินจะมีเพลงพื้นบ้านของตนเอง และเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความสนใจ 
ไม่ว่าจะเป็นสากลหรือพื้นบ้าน และการดนตรีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งทางด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงออก ซึ่งเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดอีกวิธีหนึ่ง 

(7) งานอดิเรก (Hobbies) เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ที่ท าในช่วงเวลา
ว่างของตนเอง ท าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างตามความสมัครใจและความพึงพอใจ  
งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกได้ตามความสนใจ เช่น ประเภทสะสม การปลูกต้นไม้ การ
เลี้ยงสัตว์ การถ่ายรูป เป็นต้น 
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(8) เต้นร า ฟูอนร า (Dance) เป็นกิจกรรมนันทนาการด้านสังคมที่ให้
คุณค่าพัฒนาการทางด้านความเจริญเติบโตของร่างกายอารมณ์ สังคม และจิตใจ ส่งเสริมการกล้า
แสดงออก เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักมารยาทของสังคมและวัฒนธรรม  
เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาอันยาวนาน ได้แก่ นาฏกรรม เช่น 
ลีลาศ ราวง ฟูอนร า และกิจกรรมเข้าจังหวะต่าง ๆ 

(9) ทัศนศึกษา (Field trip) เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม ตามวัดวาอาราม 
หรือศึกษาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ในนิทรรศการหรืองานแสดงต่าง ๆ 

(10) กิจกรรมอาสาสมัคร (Voluntary Recreation) เป็นกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ที่บุคคลเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นการส่วนตัว เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา และกิจกรรมอาสาสมัคร
ต่าง ๆ  

(11) กิจกรรมพูด เขียน อ่าน ฟัง (Speaking Writing and Reading) 
เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาการทักษะความรู้ และความสามารถ ปฏิบัติได้ทุกเพศ 
ทุกวัยก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน การแสดงออกแห่งตนอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด  
การพัฒนาการจินตนาการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างประหยัด กิจกรรมที่เกิดข้ึน ได้แก่ การพูด 
เช่น การคุย การโต้วาที การเขียน ได้แก่ การเขียนบทกวี เขียนเพลง เรื่องสั้น บทความ การอ่าน 
ได้แก่ การอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน  และการฟัง 
ได้แก่ การฟังวิทยุ ฟังอภิปราย ทอล์คโชว์ เป็นต้น 

2.3.2.2 การพักผ่อนหย่อนใจ 
รูปแบบกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะจะแบ่งเป็น

ประเภทใหญ่ ๆ เป็น 2 ประเภท (Brian Hackett, 2514) ได้แก่ 
(1) กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive recreation) เป็นการ

พักผ่อนแบบสบายๆ ไม่มีการออกแรงและก าลัง เป็นการผ่อนคลายความเครียด และความเหน็ด
เหนื่อย เช่น การช่ืนชมธรรมชาติ การฟังดนตรีในที่สาธารณะ การนั่งเล่น เป็นต้น 

(2) กิจกรรมแบบกระฉับกระเฉง (Active recreation) เป็นกิจกรรมที่มี
การออกก าลังกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การว่ิง การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ 

นอกจากนั้น การพักผ่อนหย่อนใจสามารถท าได้ทั้งที่สวนสาธารณะ ที่บ้าน ที่ท างาน 
หรือสถานที่ต่างๆที่เหมาะแก่ตัวบุคคลนั้นๆ โดยเลือกสถานที่ตามความสะดวกในการท ากิจกรรม  
ต่าง ๆ การพักผ่อนหย่อนใจยังสามารถแบ่งประเภทออกได้อีก 2 ประเภท คือ การพักผ่อนภายนอก
อาคาร และการพักผ่อนภายในอาคาร (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2527) โดยแต่ละประเภทของ 
การพักผ่อนหย่อนใจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.3.2.1 การพักผ่อนภายนอกอาคาร ได้แก่ การพักผ่อนภายนอกอาคารที่เป็น
ส่วนตัว เช่น การท าสวน ปลูกผัก เป็นต้น และการพักผ่อนภายนอกอาคาร เช่น การเล่นกีฬากลางแจ้ง 
การนั่งพักผ่อนภายในสวนสาธารณะ เป็นต้น 

2.3.2.2 การพักผ่อนภายในอาคาร ได้แก่ การพักผ่อนภายในอาคารที่เป็นส่วนตัว 
เช่น การเล่นกีฬาในที่ร่ม การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น การพักผ่อนภายในอาคารที่เป็นสาธารณะ เช่น 
การดูหนัง ฟังเพลง การอ่านหนังสือ เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การท ากิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อน
ใจเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียด และความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้าทั้งทางร่างกายและสมองได้  
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ประเภทของกิจกรรมการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการท า
กิจกรรมในเวลาว่างตามความพึงพอใจ และความสะดวกของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเลือกกิจกรรม
และสถานที่ได้ตามความถนัดและความชอบของผู้ใช้งานเอง 

2.3.3 ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากจะส่งผลให้สามารถ 

ผ่อนคลายความเครียด และความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้าทั้งทางร่างกาย และสมองได้แล้วนั้น  
การท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ยังสามารถช่วยส่งเสริมให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการ
พัฒนาทางด้านอารมณ์ความสนุกสนานและความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ส่งผลให้มี
อารมณ์และบุคลิกภาพที่ดี ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่ได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เพราะกิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังสามารถช่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมชองชุมชนและของประเทศไว้ให้คงอยู่รวมไปถึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการบ าบัด 
เติมเต็มส่วนที่ขาดทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ (เธียรรัตน์ และ ธราวุฒิ, 2556)  

ทั้งนี้ กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจยังคงมีประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ (อังศุธร ซึมโรจน์ประเสรฐิ และสมาน ถวิลกิจ, 2552) เมื่อบุคคลและชุมชนได้
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างด้วยความสมัครใจ ก็จะก่อให้ผลที่ได้รับในเรื่อง
ของคุณค่า และประโยชน์ต่าง ๆ อันได้แก่  

2.3.3.1 ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนได้รับความสุข สนุกสนาน มีความสุขในการใช้
ชีวิต และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.3.3.2 ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพ 
ทางกายที่ดี และเกิดความสมดุลของชีวิต 

2.3.3.3 สามารถลดการเกิดอาชญากรรมและช่วยปูองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ในทางไม่พึงประสงค์ของเยาวชนและเด็ก พร้อมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
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ในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ สู่การเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต กิจกรรม
นันทนาการประเภทต่าง ๆ ช่วยให้เด็กและเยาวชนเลือกได้ฝึกฝนตามความสนใจ และได้ใช้เวลาว่าง 
ในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ได้ 

2.3.3.4 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี การที่ชุมชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ  
คุณค่าทางสังคมเสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตัว  สร้างคุณค่าจริยธรรมความมีน้ าใจ  
การให้บริการ รู้จักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของความเป็น พลเมืองดี 
ของประชาชาติ 

2.3.3.5 ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาอารมณ์
สุขรวมทั้งความสุข สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ท าให้อารมณ์
แจ่มใสและช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ ควบคุมอารมณ์ และบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย 

2.3.3.6 กิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ เช่น การเล่น
พื้นเมือง วิถีชีวิต ประเพณีพื้นบ้าน ตลอดจนแหล่งนันทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนคติ 
และความซาบซึ้ง อันก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติต่อไป 

2.3.3.7 กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและนอกเมือส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินปุา ศึกษาธรรมชาติ ไต่เขา เป็นต้น 
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสอนผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จักคุณค่า ของธรรมชาติ ซาบซึ้ง และสามารถดูแลอนุรักษ์
ธรรมชาติอันจักเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชาติของโลก 

2.3.3.8 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบ าบัด ส่งเสริมในเรื่องการบ าบัดรักษา  
ซึ่งเป็นกรรมวิธีและกิจกรรมที่จะช่วยรักษาคนปุวย ทั้งทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิต เช่น  
งานอดิเรกประเภทประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และช่วยส่งเสริม ความหวัง ความคิด และการใช้เวลาว่าง  
แก่คนปุวยซึ่งก าลังต่อสู่กับความทุกข์ทางกายหรือจิต กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬานันทนาการ
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการทางสังคมช่วยสร้างขวัญก าลังใจของคนปุวย 

2.3.3.9 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 
โดยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการท างาน
เป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ 

2.3.3.10 ส่งเสริมและบ ารุงขวัญทหารและต ารวจ ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน 
กิจกรรมนันทนาการที่จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจของทหาร ต ารวจชายแดน เป็นสิ่ งจ าเป็น  
และส าคัญยิ่งในการตอบแทน ให้ก าลังใจในกิจกรรมเวลาว่างแก่กองทหารและต ารวจชายแดน 

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
33 

2.3.3.11 ส่งเสริมและบ ารุงขวัญบุคลากรในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ข้ึนในหน่วยงานต่างๆ ย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี  
มีขวัญและก าลังใจต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไป ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ 

นอกจากนี้ (คณิต เขียววิชัย, 2557) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของนันทนาการว่า 
นันทนาการมีประโยชน์อย่างมากในด้านของการมีความสุขในชีวิต และช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ลดความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ ยังช่วยปูองกันการเกิดอาชญากรรมได้ และส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีไม่สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่สงัคม นอกจากนั้นยังเป็นการบ ารุงขวัญแก่ทหารและ
ต ารวจ เนื่องจากบุคคลเหล่าน้ีเสี่ยงอันตราย หาเวลาพักผ่อนยาก ดังนั้น เมื่อว่างจากการปฏิบัติหน้าที่
ควรมีการบริการทางนันทนาการเพื่อใช้ในการผ่อนคลาย อีกทั้ง กิจกรรมนันทนาการยังมีส่วนช่วยให้
สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบปะพูดคุยและสนิทสนมสามัคคีกันเพิ่มยิ่งข้ึน เพราะกิจกรรม
นันทนาการเป็นการสร้างสังคมที่ดี 

2.3.4 ปัจจัยในการเลือกท ากิจกรรมนันทนาการ 
ปัจจัยในการเลือกท ากิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่

สวนสาธารณะนั้น สามารถสรุปปัจจัยได้ดังนี้ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2548) 
2.3.4.1 วัยของผู้ใช้บริการ  

สวนสาธารณะควรค านึงถึงการออกแบบการใช้งานที่มีความเหมาะสม
ส าหรับทุกวัย ทั้งในด้านของความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าใช้งานเป็นพิเศษ โดยลักษณะ
ของแต่ละช่วงวัยของผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งช่วงวัยเป็น 4 ช่วง 
ดังนี ้

(1) วัยเด็ก เป็นวัยที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี ส าหรับวัยนี้จะมีการพัฒนาของ
ร่างกายที่รวดเร็ว เพราะอยู่ในช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตแต่ก็ยังมีข้อจ ากัดทางด้านร่างกายอยู่ 
เพราะฉะนั้นในวัยนี้ควรเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะที่เบาๆ ง่ายๆ เน้นความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กเกิด
ความสนุกสนานและเกิดความเช่ือมั่นในการเจอกับสิ่งต่างๆ รอบตัว 

(2) วัยรุ่น เป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และเริ่มมีกลุ่มเพื่อนใน
วัยเดียวกัน ในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจะเลือกการเข้าท ากิจกรรมในสถานที่ที่เข้าถึงได้สะดวก 
สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยการเดินเท้า เพื่อการนัดพบกับกลุ่มเพื่อนในการท ากิจกรรม 

(3) วัยท างาน วัยท างานเป็นวัยที่ถูกด้วยช่วงวันและเวลา การใช้ชีวิต 
มีการวางแผนและเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ในการเลือกท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นั้น ก็จะข้ึนอยู่กับ
ความสะดวกและเวลาว่างของแต่ละบุคคล 
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(4) วัยสูงอายุ วัยที่มีอายุ 60 ปี ข้ึนไป ร่างกายมีความเสื่อมถอย 
และสมรรถภาพการท างานก็จะลดลง ดังนั้นการท ากิจกรรมต่างๆ จึงต้องการความปลอดภัยสูง  
และพื้นที่ในการท ากิจกรรมก็จะเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่พักอาศัย 

2.3.4.2 เพศของผู้ใช้บริการ 
ในการเข้าใช้สวนสาธารณะด้านความแตกต่างเรื่องเพศ พบว่า เพศชาย 

มีการใช้งานสวนสาธารณะมากกว่าเพศหญิง โดยเพศหญิงจะเข้าท ากิจกรรมในลักษณะของการพบปะ
พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าการออกก าลังกาย 

2.3.4.3 กลุ่มผู้เข้าใช้บริการ 
กลุ่มผู้เข้าใช้บริการในการท ากิจกรรมของพื้นทีส่วนสาธารณะ จะมีความ

หลากหลายกลุ่มคน ช่วงวัย และประเภทของกิจกรรม ซึ่งการเข้าใช้งานจะเป็นการเข้าใช้งานใน
ลักษณะที่เป็นพื้นที่เฉพาะของตนเอง แต่การเข้าพื้นที่ผู้เข้าใช้บริการมักเข้าท ากิจกรรมร่วมกันกับ
ผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ ที่มีความชอบในลักษณะกิจกรรมเดียวกัน  

2.3.4.4 กระแสนิยม 
ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตและกระแสความนิยมได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

ดังนั้น การออกแบบควรจะต้องมีการค านึงกระแสความนิยมของการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว 
จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ  

สรุปได้ว่า กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการท ากิจกรรมใดในเวลาว่างจากงาน
ประจ าหรือภารกิจประจ าอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ เกิดความผ่อนคลาย ความตึงเครียดได้ และยังสร้าง 
ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ ความสุขจากการได้ท ากิจกรรม การท ากิจกรรมนันทนาการ  
และพักผ่อนหย่อนใจช่วยสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยให้บุคคลที่ท างานหนัก รู้สึกอ่อนล้าได้มีโอกาส ได ้
ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ เป็นทางระบายออกของอารมณ์ที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลส่งเสริม
สุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี และยังส่งผลต่อสุขภาพทางกายให้ได้มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากในปัจจุบัน
ลักษณะการด าเนินชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปผู้คนมีการออกก าลังกายน้อยลง จึงควรหาเวลาว่างหลังจาก
เลิกงาน หรือวันหยุด เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาต่าง ๆ ที่ใช้ก าลัง เพื่อเสริมให้คนเรา 
มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน ซึ่งนอกจากจะปูองกันโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังท าให้ความสามารถในการด าเนินชีวิต
ให้สุขสบายได้ด้วย 
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2.4 แนวความคิดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางดา้นกายภาพ 
 

การบริหารจัดการสวนสาธารณะควรมีการค านึงถึงลักษณะทางพฤติกรรม ความต้องการ 
และความสามารถในการรองรับการใช้งานของประชากรได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยพื้นที่ภายใน 
และภายนอกของสวนสาธารณะมีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมภายนอก  
และมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสัญจรในบริเวณนั้น (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2526) 

2.4.1 ความหมายของการบริหารจัดการทางดา้นกายภาพ 
การบริหารทรัพยากรด้านกายภาพ หรือ Facility Management หมายถึง  

การบริหารจัดการด้านทรัพยากร โดยให้การบริหารสามารถตอบสนองความต้องการที่ได้ตั้งเปูาหมาย
ไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท างานประเภทนั้นๆ ประเภทของ 
การบริหารทรัพยากรทางด้านกายภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก สิ่งก่อสร้าง  
หรืออุปกรณ์ต่างๆในส านักงาน เป็นต้น ซึ่งจะมีการก ากับควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานและงานบริการ
อาคารต่างๆ และการก ากับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกายภาพ สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ (เสริชย์ โชติพานิช, 2541) 

นอกจากนี้ Jim Steinmann (อ้างถึงในพงศธร เธียรอุกฤษฏ์ , 2556)  
ได้ให้ความหมายของค าว่าการบริหารทรัพยากรด้านกายภาพ หรือ Facility Management ไว้ว่าเป็น
กระบวนการวางแผน การออกแบบ และการจัดสรรทรัพยากรตามกระบวนการการจัดการของ  
ระบบฐานข้อมูล และควรมีการดูแล ควบคุม และบ ารุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร  
และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในองค์กรและความต้องการของแต่ละบุคคล 

2.4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านกายภาพ 
การบริหารจัดการทรพัยากรกายภาพมีความส าคัญต่อทั้งองค์กร และตัวบุคคลเอง 

ซึ่งการบริหารควรเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีทิศทางการท างานอย่างชัดเจน มีแนวทาง วัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมาย และขอบเขตความรับผิดชอบและการท างานที่เหมาะสมครบถ้วน เพื่อให้การท างานบรรลุ
เปูาหมายและตอบสนองความต้องการและกิจกรรมภายขององค์กรภายใน พร้อมทั้งมีการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเหมาะสม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารองค์กร  
การเลือกวิธีการหาผู้มาปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และการมีระบบตรวจสอบและประเมินผล  
การท างานที่ดี เป็นต้น ปริญญา เจริญบัณฑิต (อ้างใน กนกวรรณ จันทร์พรหม, 2560) องค์ประกอบ
ของในด้านของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ 3 ปัจจัย (1) ลักษณะพื้นที่  
เป็นปัจจัยด้านกายภาพโดยเป็นทีต่ั้งของพื้นที่ที่จะท าการด าเนินการด้านต่าง ๆ  (2) คน เป็นปัจจัยหลกั
ของการเกิดกระบวนการท างานของการบรหิารจัดการภายในพื้นที่นั้น ๆ  (3) ข้ันตอนหรือกระบวนการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ มีการด าเนินงานไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
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ทั้งนี้ สวนสาธารณะบางพื้นที่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในด้านการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจากรายงานการวิจัยการจัดการแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ได้พบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ ดังนี้  

(1) ด้านความปลอดภัย สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคคล
ทั่วไป จึงท าให้การควบคุมมิจฉาชีพเป็นเรื่องที่ท าได้ค่อนข้างยาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้เข้ามาใช้
บริการภายในพื้นที่ได้ เพราะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความหวาดระแวงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

(2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่  พบว่า สวนสาธารณะบางแห่งสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่ครบครัน และขาดอุปกรณ์ที่สื่อความหมายที่ดี 

(3) ด้านความเป็นระเบียบและความสะอาดของพื้นที่ พบว่า สวนสาธารณะ 
ในบางแห่งพบปัญหาขยะ โดยการทิ้งไม่เป็นที่ ท าให้สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ไม่น่าเข้าใช่บริการ 
และยังพบร้านค้า หาบเร่ และมีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทะเลาะ
วิวาทได ้

(4) ด้านการบ ารุงรักษาทรัพย์ในพื้นที่  สวนสาธารณะบางแห่งยังคงพบปัญหา 
ด้านการท าลายทรัพย์และต้นไม้มีความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง 

นอกจากนี้ กองสวนสาธารณะ ยังกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการดูแลสวนสาธารณะอีกด้วย โดยปัญหาที่พบได้แก่ อัตราเจ้าหน้าที่ที่ท าการดูแลพื้นที่มีจ านวน
น้อย ท าให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎระเบียบต่าง ๆ ของการใช้
สวนสาธารณะ อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากการมีงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานดูแลรักษา
สวนสาธารณะให้รับผิดชอบ เช่น การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ เป็นต้น รวมไปถึงด้านงบประมาณที่มี
จ ากัดท าให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี  

2.4.3 ความส าคญัของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อพื้นที่  และองค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน และองค์กร อีกทั้งยังเป็นการจัดการเพื่อลดปัญหา  
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อีกด้วย โดยสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ได้ให้ความส าคัญของการบริหารจัดการไว้ดังนี ้

2.4.3.1 การบริหารจัดการมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
และส่งเสริมให้มนุษย์ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2.4.3.2 จ านวนของประชากรในแต่ละประเทศมีปริมาณที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งส่งผลท าให้องค์การและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญด้านการบริหารจัดการให้ดีย่ิงข้ึน 

2.4.3.3 การบริหารจัดการเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของ
สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่าง ๆ 
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2.4.3.4 การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อหน่วยงานและองค์กร ซึ่งจะท าให้
สังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแบบไร้พรหมแดน ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4.3.5 ลักษณะของการบริหารจัดการ มีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุม่
บุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น ความส าเร็จของการบริหารจัดการข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม 

2.4.3.6 การจัดการเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวบุคคลให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า และในด้านขององค์กรยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรให้เกิดความส าเร็จ 

จากข้อมูลด้านแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติด้านกายภาพ สามารถ
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรด้านกายภาพ เป็นกระบวนการที่ท าให้พื้นที่เกิดศักยภาพ 
และประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพื้นที่ รวมไปถึง
เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

2.5.1.1 กุลภัสสร์ พัวพิริยพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการเสนอรปูแบบการ
จัดนันทนาการในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทางด้านกายภาพ  
และการใช้แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะใช้เทคนิคเดลฟาย ซึ่งผลการศึกษาจากการคัดเลือก
สวนสาธารณะ การท าแบบสอบถาม และสอบถามจากผู้เช่ียวชาญจ านวน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการ
สวนสาธารณะมีความต้องการในด้านของการดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะมากที่สุด โดยผู้เข้าใช้
บริการต้องการให้ดูแลและอนุรักษ์ความสวยงามของพื้นที่ตามลักษณะของธรรมชาติ และมีการรักษา
ความสะอาดของพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ รองลงมาเปน็ด้านของความปลอดภัยภายในพื้นที่สวนสาธารณะ 
โดยผู้เข้าใช้บริการมีความต้องการทางด้านระบบส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน และดูแลรักษาพื้นที่ใน
การตัดแต่งกิ่งไม้แห้งเพื่อไม่ให้พื้นที่มีความมืดและทึบจนเกินไป ความต้องการในล าดับถัดมาเป็นด้าน
ของสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ โดยผู้เข้าใช้บริการมีความต้องการให้เพิ่มต้นไม้ให้
ร่มรื่นทั้งสองข้างทางเพื่อสร้างความร่มเงา และมีการให้บริการด้านสุขาที่เพียงพอต่อการใช้บริการ 
และความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยผู้เข้าใช้บริการสวนสาธารณะมีความต้องการในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงมีความต้องการด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ดังนั้น ควรมี
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในด้านสวนสาธารณะเข้าบริหารจัดการดูแลพื้นที่และกิ จกรรม
นันทนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ท ากิจกรรมนันทนาการ
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ภายในสวนสาธารณะ และควรมีการศึกษาความต้องการในการใช้บริการสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบการด าเนินการจัดการและดูแลในแต่ละปีเพื่อให้พื้นที่
มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2.5.1.2 สุรีรัตน์ จ าปาเงิน (2559) ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สวนสาธารณะที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพและพฤติกรรมในการเข้าใช้สวนสาธารณะของผู้สูงอายุ  
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเข้าถึง ขาดการ
เข้าถึงที่สะดวก รวมถึงเส้นทางเช่ือมต่อกบัชุมชนและบรบิทรอบนอก ซึ่งจากการวิเคราะหล์ักษณะทาง
กายภาพ ประเภท ขนาด การเข้าถึง และสิ่งดึงดูดให้ผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะ และ
การสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้สวนสาธารณะเพื่อเป็นการวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาและบริบทโดยรอบสวนสาธารณะพบว่า ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ ระยะทางจาก
ที่พักอาศัยในการเข้าถึงพื้นที่ กิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เข้าใช้สวนสาธารณะ 
โดยกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้เข้ามาใช้บริการภายในสวนสาธารณะ ได้แก่ การว่ิงหรือเดินออก
ก าลังกาย การเล่นเครื่องออกก าลังกาย Low Impact และท ากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน 

ทั้งนี้ ในการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมเมืองที่เป็นมิตรต่อ
ผู้สูงอายุนั้น ควรมีการบริหารและจัดการปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่ โดยค านึงถึงการเช่ือมต่อของ
สวนสาธารณะและบริบทโดยรอบ รวมไปถึงความปลอดภัยภายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าใช้งาน
พื้นที่ได้อย่างสะดวกและสบายใจ 

2.5.1.3 พลพินิจ พินิจชอบ (2558) ได้ท าการศึกษาการจัดการสวนสาธารณะใน
เมือง: กรณีศึกษาอุทยานเบญจสิริกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
สังคม และแนวนโยบายการจัดการ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอุทยานเบญจสิริมีบทบาทในการให้บริการ
ในระดับที่หลากหลาย ทั้งระดับชุมชน ระดับย่าน และระดับเมือง โดยบริบทโดยรอบของอุทยาน
เบญจสิริมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย และเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์การ
ให้บริการอุทยานเบญจสิริโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ พบว่าอุทยาน
เบญจสิริมีความสามารถในการเปน็สวนสาธารณะที่ใหก้ารบริการในระดับเมอืง และมีความสามารถใน
การให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ไกลออกไปจากพื้นที่ ซึ่งภายในพื้นที่อุทยานเบญจสิริมีผู้ใช้บริการที่มี
ความหลากหลายทั้งทางด้านอาชีพ ช่วงอายุ และที่พักอาศัย ซึ่งผู้ที่เข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานเบญจ
สิริส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ท างานในบริเวณพื้นที่โดยรอบสวน ในปัจจุบันอุทยานเบญจสิริมีผู้เข้าใช้บริการ
เป็นจ านวนมาก แต่การบริการของพื้นที่ยังมีการรองรับการใช้งานที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องมีการ
บริหารจัดการ การศึกษาในเชิงนโยบาย ปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยทางด้านสังคม เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้พื้นที่อุทยานเบญจสิริในอนาคต 
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2.5.1.4 กนกกาญจน์ ตู้จินดา (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการสวนสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร การวิจัยเป็นการใช้แบบสอบถามใน
การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เลือกในการท าการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงจ านวน 400 คน และพื้นที่ศึกษาจะเป็นสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 แห่ง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการในพื้นที่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างในการเข้าใช้
สวนสาธารณะมากที่สุด ปัจจัยที่รองลงมา ได้แก่ (1) ด้านการดูแลความปลอดภัย พื้นที่ที่มีความ
ปลอดภัยส่งผลให้ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะเข้าใช้บริการได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวลในการเข้าท า
กิจกรรม (2) ด้านกายภาพของสวนสาธารณะ ในเรื่องอุปกรณ์ที่พรอ้มและเพยีงพอต่อความต้องการใน
การใช้งาน และ (3) ปัจจัยทางด้านกิจกรรม เมื่อกิจกรรมภายในสวนมีความน่าสนใจและหลากจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารมีความต้องการเข้ามาใช้ในพื้นที่ รวมไปถึงเป็นการดึงดูดบุคคลหลากหลายกลุ่มเข้า
ท ากิจกรรม ตามล าดับ รวมไปถึงปัจจัยทางด้านการประชาสัมพันธ์ของสวนสาธารณะส่งผลต่อกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับปานกลาง  

2.5.1.5 นิ ธิวดี ทองปูอง (2546) ได้ท าการศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้
สวนสาธารณะที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของสวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งใน
การศึกษาเป็นการศึกษาลักษณะกายภาพ และในการเก็บข้อมูลจะท าการเก็บข้อมูลด้วย 2 วิธี คือ 
การสังเกตการณ์และการแจกแบบสอบถาม โดยผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการเข้าใช้งานสวนสาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่มีการเข้าไปท ากิจกรรมน้อย หรือไม่มีการเข้า
ใช้พื้นที่เลย เป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณที่ผู้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภัย ทรุดโทรม ไม่สะอาด และมีแสงสว่างน้อย 
ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ที่มีการเข้าใช้ตลอดเวลา เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่เกิดข้ึน โดยลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมแบบผ่อนคลาย และพื้นที่ที่มีการใช้เฉพาะช่วงเวลา เป็นกิจกรรมเฉพาะที่เกิดข้ึนตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น การเต้นแอโรบิก อีกทั้ง ผู้วิจัยยังพบปัจจัยส าคัญด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าใช้และไม่เข้าใช้สวนสาธารณะ ได้แก่ การเข้าถึงและการเดินทางไม่สะดวก, 
สวนสาธารณะไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจและไม่สามารตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ , 
ลักษณะของสวนสาธารณะไม่มีความสวยงาม , ความแออัดของสวนสาธารณะ และผู้วิจัยยังพบ
ข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของคนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในการเข้าใช้พื้นที่สวนสาธารณะว่า การเข้า
ใช้และไม่เข้าใช้มีผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของพื้นที่สวนสาธารณะเป็นส่วนใหญ่  
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2.5.2 งานวิจัยตา่งประเทศ 
2.5.2.1 Elizabeth Barlow Roger (1987) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวาง

แผนการจัดการและปรับปรุงฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เซนทรัล ปาร์ค โดยการวิจัยเป็นการ
พฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการสวนสาธารณะในด้านของช่วงเวลา เหตุผลที่เข้ามาท ากิจกรรมภายใน
สวน รวมไปถึงศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบของสถาปัตยกรรมกรรม และหลักฐานทาง
โบราณคดี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพื้นที่เพื่อเป็นตัวประเมินสวนสาธารณะว่ามีความ
เหมาะสมกับการเข้าใช้ในปัจจุบันหรือไม่ และเป็นข้อมูลในการน ามาปรับปรุงภายในพื้นที่ในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบด้านการอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ เซนทรัล ปาร์ค มีลักษณะของการเข้าใช้พื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน โดย 80 
เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าใช้บริการมีจุดประสงค์ในการเข้าพื้นที่เพื่อท าการพักผ่อนหย่อนใจและพบปะกับ
ผู้อื่น อีกทั้ง เซนทรัล ปาร์ค ควรมีการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถรองรับการเกิดกิจกรรม
ปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้มีการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สนามเทนนิส ลานจัด
คอนเสิร์ต พื้นที่ข่ีม้า และลานเสก็ต ทั้งนี้ การที่มีพื้นที่ในการท ากิจกรรมที่เพิ่มมากข้ึนก็ส่งผลท าให้
ความสวยงามหรือภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่องการจัดการสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษา  
สวนรมณีนาถ โดยในบทนี้ได้มีการก าหนดวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
3.2 ข้ันตอนของการวิจัย 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.4 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลแนวคิดที่มี 
ความเกี่ยวข้องและสนับสนุนงานวิจัยด้านการบริหารจัดการสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ความเกี่ยวเนื่องกับแนวคิด 4 ด้าน คือ ด้านมาตรฐานสวนสาธารณะ ด้านพฤติกรรม ด้านกิจกรรม
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ และด้านการบริหารจัดการ  โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องสามารถ
น ามาสู่การศึกษาข้อมูลในเชิงลึกถึงลักษณะข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมการท ากิจกรรม 
ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงนโยบายการบริหารจัดการภายในพื้นที่ เพื่อน าไป
เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่สวนรมณีนาถให้สอดรับกับความต้องการในการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน  
โดยแนวคิดของ เอื้อมพร วีสมหมาย (2527) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (2546) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของสวนสาธารณะในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พบปะพูดคุย ท ากิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ และยังเป้นสถานที่ที่สามารถช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนเมือง และยังก่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติระหว่าง
สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งลักษณะสวนสาธารณะที่ดีตามแนวคิดของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(2546) ได้ก าหนดองค์ประกอบของสวนสาธารณะไว้ดังนี้ (1) ทางเดิน (2) สนามหญ้า (3) ลานกีฬา
หรือพื้นที่ออกก าลังกาย (4) ม้านั่งหรือที่นั่งพักผ่อน (5) สระน้ าหรือทางน้ าไหล (6) อาคาร
อเนกประสงค์ (7) สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงทิศทาง (8) ห้องน้ า (9) จุดขายเครื่องดื่ม  
(10) ไฟฟ้า (11) ที่จอดรถ (12) แหล่งน้ าส าหรับบ ารุงรักษาต้นไม้ และ (13) ป้อมยามหรือจุดตรวจ 
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เมื่อสวนสาธารณะมีลักษณะที่ดีและมีความพรอ้มในการเข้าใช้งานก็จะเปน็ตัวดึงดูดให้มีผู้เข้าใช้บริการ
ภายในพื้นที่ ซึ่งนอกจากลักษณะสวนสาธารณะที่ดี ต้องมีการค านึงถึงปัจจัยในการเลือกท ากิจกรรม
ภายในพื้นที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เข้าใช้บริการสวนสาธารณะ ตามแนวคิดของ 
นิลุบล คล่องเวสสะ (2548) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท ากิจกรรมในสวนสาธารณะ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้(1) วัยของผู้ใช้บริการ (2) เพศของผู้ใช้บริการ (3) กลุ่มผู้ใช้บริการ และ (4) กระแสนิยม 
อีกทั้ง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ 
และเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ใหม้ีความสามารถในการรองรบักิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลทุกกลุ่ม 
โดยจากแนวคิดของ นิลุบล คล่องเวสสะ (2548) ได้ให้แนวคิดด้านพฤติกรรมในการเลือกใช้หรือไม่
เลือกใช้สวนสาธารณะของผู้เข้าใช้บริการ ดังต่อไปนี้ (1) ปัจจัยการเข้าถึงสวนสาธารณะ (2) ปัจจัย 
ในความไม่รู้ว่าสวนสาธารณะมีอะไรน่าสนใจ (3) ปัจจัยด้านความดึงดูดใจภายในพื้นที่ (4) ปัจจัยด้าน
ความทรุดโทรมของสวนสาธารณะ (5) ปัจจัยด้านความปลอดภัย (6) ปัจจัยด้านกิจกรรมที่เกิดข้ึน 
ในสวนสาธารณะ (7) ปัจจัยด้านขนาดและรูปร่างของสวนสาธารณะ และ (8) ปัจจัยด้านการยึดครอง
พื้นที่ของบุคคล โดยจากทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ท าการศึกษาในบทที่ 2 เป็นข้อมูลที่เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดการสวนสาธารณะให้สอดรับกับการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ  
ในการพัฒนาสวนสาธารณะจะต้องค านึงถึงความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยจากการศึกษา
แนวคิดของ สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ในด้านความส าคัญของการจัดการภายในพื้นที่จะต้องมีการบริหาร
จัดการและมีพัฒนาที่ควบคู่ไปกับลักษณะการด าเนินชีวิตของคนในช่วงเวลานั้น ๆ อีกทั้ง ต้องมีการ
ท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้ประสบ
ความส าเร็จ รวมไปถึงการจัดการของพื้นที่จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสังคมและ
วิทยาการในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จากข้อมูลแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าวน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยเพื่อทราบถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม ปัญหา ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และลักษณะข้อจ ากัดทางด้านกายภาพของพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่สวน
รมณีนาถให้สอดรับกับความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งการก าหนดกรอบในการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ด้านกายภาพ เป็นการศึกษาด้านกายภาพของพื้นเพื่อทราบถึงลักษณะของ
สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบข้างของสวนสาธารณะ โดยจะท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) ต าแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้ทราบว่าท าเลที่ตั้งของสวนสาธารณะอยู่บริเวณใด 
(2) ระบบโครงข่ายในการเข้าถึงพื้นที่ เพื่อให้ทราบว่าการเข้าถึงพื้นที่ สามารถ

เข้าถึงสะดวกหรือไม่ และมีการเข้าถึงพื้นที่ด้วยวิธีใดได้บ้าง 
(3) โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการภายในพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้ทราบว่า 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นการบริการข้ันพื้นฐาน เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ หรือเก้าอี้ส าหรับนั่งพักผ่อน 
มีเพียงพอต่อผู้ใช้บริการหรือไม่ 
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(4) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อทราบว่าภายในสวนมีการแบ่งสัดส่วน
พื้นที่ในการใช้กิจกรรมอย่างไร 

3.1.2 ด้านสังคม เป็นพิจารณาลักษณะของกลุ่มผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่  รวมถึง
ปัญหาที่กลุ่มผู้เข้าใช้พบเมื่อเข้าใช้บริการ โดยจะท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) รูปแบบการท ากิจกรรม เพื่อทราบถึงลักษณะกิจกรรมและความนิยมของผู้ที่
เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ 

(2) สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อทราบถึงปัญหาที่พบภายในพื้นที่ที่เป็น
อุปสรรคต่อการใช้งาน และทราบถึงความต้องการภายในพื้นที่จากผู้เข้าใช้บริการ 

3.1.3 ด้านนโยบาย เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เกี่ยวกับแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยจะท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) โครงการและแผนงาน เพื่อทราบถึงโครงการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องภายใน
พื้นที่ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต 

(2) การบริหารจัดการ เพื่อทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการ งบประมาณ
การบ ารุงและดูแลรักษาพื้นที่และอุปกรณ์  

 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย, โดย ผู้วิจัย, 2563. 
  

ด้านนโยบาย  
โครงการและแผนงาน  

การบริหารจดัการ 

 

ด้านกายภาพ 
ต าแหน่งทีต่ั้ง 

โครงสร้างพื้นฐาน  
ลักษณะกายภาพของพื้นที ่

ระบบโครงข่ายและการเข้าถึง 

การจัดการสวนสาธารณะในเมือง 
กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ 

กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม 
รูปแบบการท ากจิกรรม 

สภาพปัญหาและความต้องการ 
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3.2 ขั้นตอนของการวิจัย 
 

ข้ันตอนการ วิจัยการจัดการสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ 
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในพื้นที่สวนสาธารณะ ลักษณะทางกายภาพ ปัญหา
และความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ รวมไปถึงนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการสวนสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพ โดยวิธีการศึกษาวิจัย ประกอบด้วยข้ันตอน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 
3.2.1 การศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ของงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้อง  

3.2.1.1 การศึกษาและทบทวนแนวคิดในเรื่องของ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) มาตรฐานสวนสาธารณะ เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะ
ต่อประชากรในแต่ละประเภทของสวนสาธารณะ และศึกษาลักษณะของสวนสาธารณะที่ดี 

(2) แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ เพื่อศึกษาและ
ทราบถึงลักษณะการใช้งานสวนสาธารณะ และความต้องการของผู้ที่เข้าใช้บริการในเบื้องต้น 

(3) แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
เพื่อศึกษาความหมายของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม  
และประโยชน์ในการท ากิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกท ากิจกรรม 

(4) แนวความคิดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านกายภาพ  
เพื่อศึกษาค านิยาม ความหมาย และการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านกายภาพในสวนสาธารณะ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

(5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มี
ความสอดคล้องกับงานที่ท าการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากงานการศึกษามาสนับสนุนงานวิจัย 

3.2.2 การเก็บข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนท่ี 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการลงส ารวจพื้นที่ โดยการสังเกตการณ์ และการ

สัมภาษณ์ ในด้านกายภาพ พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ และศึกษาข้อมูลด้านนโยบาย
การบริหารจัดการ รวมถึงสภาพปัญหาและข้อจ ากัดของสวนสาธารณะ โดยการสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลส าคัญ เป็นการสอบถามข้อมูลด้านนโยบายในการ
จัดการพื้นที่สวนรมณีนาถ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ และการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป 
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ใช้เข้าบริการภายในสวนสาธารณะ เพื่อทราบถึงข้อมูลทั่วไป การเข้าท ากิจกรรม
ภายในพื้นที่ และทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดที่เกิดข้ึน 
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3.2.3 วิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิธีการหลังจากได้มีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี  

และได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ส ารวจเป็นที่ เรียบร้อย น าข้อมูลที่ ได้มาสรุปและวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ในด้านของสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการพื้นที่ 
รวมถึงบทบาทของสวนรมณีนาถในปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการต่อไป 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดความ

ถูกต้อง และรวดเร็ว ได้แก่ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยรายละเอียดการ
เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 

 
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูม ิ

(1) การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มาตรฐาน
สวนสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรม
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ แนวความคิดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านกายภาพ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(2) การศึกษาประวัติความเป็นมาของสวนรมณีนาถ 
(3) ศึกษานโยบายในการบรหิารจัดการสวนสาธารณะ 

3.3.2 ข้อมูลปฐมภูม ิ
(1) ส ารวจและสังเกตการณ์ทางด้านกายภาพ กิจกรรมที่ เกิดข้ึนในพื้นที่  

และพฤติกรรมการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงบทบาทในการให้บริการของสวนรมณีนาถ  
(2) สัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลจากกลุ่มบุคคลส าคัญ และกลุ่มบุคคลทั่วไป 
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ภาพที่ 3.2 ข้ันตอนการศึกษาวิจัย. โดย ผู้วิจัย, 2563.  

การเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
 การส ารวจทางด้ าน

กายภาพ 
โ ด ยก า รส า ร ว จ แล ะ
สัง เกตการณ์ลักษณะ
ทางกายภาพในเบื้องต้น  

การสัมภาษณ์ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
1. กลุ่มบุคคลส าคัญ เป็นบุคคลท่ีมีความคุ้นเคยภายใน
พื้นท่ีสวนสาธารณะ 
2. กลุ่มบุคคลท่ัวไป กลุ่มบุคคลท่ีเข้ามาท ากิจกรรมหรือ
เข้ามาใช้บริการภายในพื้นท่ีสวนรมณีนาถ 

การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
เพื่อน า ข้อมูลจากการ
ทบทวน ว รรณก รรม  
มาเป็นแนวคิดในการ
ด าเนินการท าวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการลงส ารวจ สังเกตการณ์ ทางด้านกายภาพ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลส าคัญ
ด้านนโยบายการบริหารจัดการและข้อจ ากัดภายในพื้นท่ี และข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน รวมถึงข้อมูลด้านสภาพปัญหา
และความต้องการของกลุ่มบุคคลท่ัวไป 
 

การสรุปผล 
สรุปผลการศึกษา เพื่อทราบประเด็นของปัญหาและ
ข้อจ ากัดด้านกายภาพภายในพื้นท่ี รวมถึงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการภายในพื้นท่ี 

การเสนอแนะแนวทาง 
จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการสวนสาธารณะ 
พร้อมท้ังวางแผนพัฒนาพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการประชาชนในปัจจุบันและอนาคต 

ที่มาและความส าคญั 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพท้ังบริเวณภายในและพื้นท่ีภายนอก รวมถึงวิธีการจัดการพื้นท่ีภายในสวนรมณีนาถ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการและทราบถึงสภาพปัญหาของสวนรมณีนาถในปัจจุบัน 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสวนรมณีนาถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ในปัจจุบัน 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1 มาตรฐานสวนสาธารณะ 
2 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 
3 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
4 แนวความคิดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านกายภาพ 

การจัดการสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร 
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3.4 ประชากรกลุ่มตัวอยา่ง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการจัดการสวนสาธารณะในเมือง 
กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เชิงคุณภาพ จะเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง หรือ Purposive sampling ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ไดข้้อมูลของตัวอย่างที่เหมาะสมตามจุดประสงค์ของการท า
วิจัย โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลส าคัญ และบุคคลทั่วไป  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มบุคคลส าคัญ เป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยภายในพื้นที่สวนสาธารณะ 
ได้แก่ ตัวแทนของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่  เจ้าหน้าที่ประจ าพื้นที่ หรือผู้ดูแลการจัดการพื้นที่ 
ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลในเชิงลึกของสวนสาธารณะและสามารถถ่ายทอดข้อมูลของพื้นที่ให้แก่ผู้วิจัย
ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลหลักในการให้ข้อมูลในด้านของประวัติความเป็นมา
ของพื้นที่ นโยบายการจัดการ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ รวมถึงการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในสวนสาธารณะ โดยผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาหรือการก่อตั้งของ
สวนรมณีนาถ กรรมสิทธ์ิที่ดิน นโยบายการบริหารจัดการ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสวน
รมณีนาถในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนค าถามอื่น ๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความเกี่ยวข้อง
ส าหรับงานวิจัย เพื่อเป็นใช้ประกอบการเสนอแนะแนวทางในการศึกษาต่อไป 

(2) กลุ่มบุคคลทั่วไป เป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าท ากิจกรรมหรือเข้ามาใช้บริการภาย 
ในสวนรมณีนาถ โดยผู้ วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สถิติของผู้ เข้าใช้บริการ 
สวนรมณีนาถโดยเฉลี่ย 1,000 คนต่อวัน แต่เนื่องจากวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการ
ใช้ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ และไม่มีสูตรในการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลจึงท าได้โดยการใช้
การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็นประเด็น
เพื่อตอบปัญหาการวิจัย (เอมอร จังศิริพรปกรณ์, ไม่ระบุพ.ศ.) อีกทั้ง ขนาดตัวอย่างในการวิจัย 
เชิงคุณภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ระหว่างการด าเนินการวิจัย 
(ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์ , 2559) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้พิจารณา 
กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะกิจกรรมที่
เกิดข้ึนภายในสวนรมณีนาถ ซึ่งแบ่งโซนของการท ากิจกรรมภายในพื้นที่ออกเป็น 11 กลุ่ม ซึ่งได้แก่  
การออกก าลังกายโดยการเดินหรือว่ิง การเข้าใช้สนามกีฬาเพื่อการออกก าลังกาย การออกก าลังกาย
โดยใช้เครื่อง การร าพัดหรือการร าไทเก๊ก การเล่นโยคะ การท ากิจกรรมบริเวณลานเสก็ตบอร์ด  
การเต้นแอโรบิค การใช้บริการสนามเด็กเล่น การใช้บริการสวนสุขภาพ และการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ 
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โดยในการสัมภาษณ์จะท าให้ทราบถึงข้อมูลการเข้าท ากิจกรรมและลักษณะของการใช้งานในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลาย พร้อมทั้งทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดของพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการพบเมื่อเข้าท ากิจกรรม
ต่างๆ ภายในพื้นที่  
 

ตารางที่ 3.1 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเลือก จ านวน/คน 
กลุ่มบุคคลส าคัญ 
ตัวแทนของหน่วยงานทีเ่ป็น
เจ้าของพื้นที ่

เป็นบุคคลหลักในการให้ข้อมูลในด้าน นโยบายการ
จัดการ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใน
สวนสาธารณะ  

1 

เจ้าหน้าที่ประจ าพื้นที่ หรือ
ผู้ดูแลการจัดการพื้นที ่ 

เป็นบุคคลหลักในการให้ข้อมูลในด้านของประวัติ
ความเป็นมาของพื้นที่  และการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ 

4 

กลุ่มบุคคลท่ัวไป 
กลุ่มบุคคลทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร
ภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ 
 

โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะของกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนภายในพื้นที ่
การออกก าลังกายโดยการเดินหรือว่ิง 5 
การเข้าใช้สนามกีฬาเพื่อการออกก าลังกาย  5 
การท ากิจกรรมบริเวณลานเสก็ตบอร์ด 5 
การออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง 5 
การร าพัดและร าไทเก๊ก 5 
การเล่นโยคะ 5 
การเต้นแอโรบิค 5 
การใช้บริการสนามเด็กเล่น 5 
การใช้บริการสวนสุขภาพ 5 
การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ 5 

รวม 55 
หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 2563. 
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3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าการวิจัย 
 
3.5.1 การส ารวจทางดา้นกายภาพ  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจกายภาพเป็นการท าการส ารวจและ
สังเกตการณ์ภายในพื้นที่ และบริบทโดยรอบของสวนสาธารณะ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ขนาด
ของพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อจ าแนกประเภทของสวน การเข้าถึงพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวก รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในสวนสาธารณะ รวมไปถึงสิ่งดึงดูดที่ให้มีผู้เข้ามา 
ใช้การบริการ และเพื่อทราบข้อมูลที่มีผลต่อการจัดการสวนสาธารณะ 

3.5.2 การสมัภาษณ ์ 
การสัมภาษณ์ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ 

และเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการพื้นที่ในเชิงลึก การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคล
ส าคัญ และบุคคลทั่วไป  

3.5.2.1 การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ จะเป็นสอบถามข้อมูลด้านนโยบายและ
ลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ โดยโครงสร้างของการสัมภาษณ์ จะมีการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป เช่น 
ต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบภายในพื้นที่ ฯลฯ และสัมภาษณ์ในด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ 
ในการบริหารจัดการ เช่น วิธีการจัดการสวนสาธารณะ รวมไปถึงการพัฒนาและความต้องการของ
พื้นที่ภายในอนาคต 

3.5.2.2 บุคคลทั่วไป จะเป็นการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุในการเข้าใช้บริการในพื้นที่
สวนสาธารณะของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านของเวลา และการเข้าท ากิจกรรมภายในพื้นที่ รวมไปถึงปัญหา
และข้อจ ากัดในการเข้าใช้พื้นที่  โดยข้อมูลอยู่ในรูปแบบค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด 
เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาชีพ ช่วงอายุ  
เขตที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

(2) ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ เช่น ความถ่ีในการเข้าใช้
บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า ฯลฯ 

(3) ข้อมูลการเข้าถึงสวนสาธารณะ เช่น การเดินทาง ความสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงพื้นที่ พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ฯลฯ 

(4) ข้อมูลด้านปัญหาในการใช้บริการสวน สอบถามปัญหาที่พบ 
เมื่อเข้าใช้พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง คุณภาพของกายภาพสวนสาธารณะ ความแออัด 
ของพื้นที่ ฯลฯ รวมไปถึงข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะและความต้องการภายในพื้นที่ 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อท าการศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และท าการเก็บข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ การส ารวจ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และครบถ้วน จึงน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และอภิปรายผล เพื่อหาความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ  และเพื่อให้
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท าการวิจัย ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 

 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมลู 

โดยการน าข้อมูลจากการส ารวจลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใช้พื้นที่  
จากการลงส ารวจสภาพแวดล้อมและการถ่ายภาพภายในพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายการ
จัดการจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลส าคัญที่มีความคุ้นเคยในพื้นที่ และการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป 
ที่เข้าท ากิจกรรมภายในสวนรมณีนาถเพื่อทราบถึงข้อมูลในด้านปัญหา ข้อจ ากัด และความต้องการ
ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการรวบรวมและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ได้เพื่อน ามา
ประกอบผลในการวิจัยและการอธิบายให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 

3.6.2 การเสนอแนะแนวทางการจัดการสวนรมณีนาถ  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการศึกษา

ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งน าไปสู่การเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการสวนสาธารณะให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ และเป็น
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของพื้นที่ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
 
ตารางที่ 3.2 
สรปุวิธีการวิจัย 

วิธีวิจัย การด าเนนิการวิจัย 
การรวบรวมข้อมูล 1) ข้อมูลทุติยภูมิ ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาประวัติ

ความเป็นมา และศึกษานโยบายในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ 
2) ข้อมูลปฐมภูมิ ส ารวจและสังเกตการณ์ทางด้านกายภาพ พฤติกรรมการ
เข้าใช้พื้นที่ และสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลจากกลุ่มบุคคลส าคัญ และ
กลุ่มบุคคลทั่วไป 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
สรุปวิธีการวิจัย 

วิธีวิจัย การด าเนนิการวิจัย 
ประชากร 
และกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มบุคคลส าคัญ จ านวน 5 คน 
บุคคลที่มีความคุ้นเคยภายในพื้นที่ 
ได้แก่ ตัวแทนของหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ประจ า
พื้นที่ หรือผู้ดูแลการจัดการพื้นที่ 

กลุ่มบุคคลทั่วไป จ านวน 50 คน 
เป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าท ากิจกรรมหรือ
เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่  

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย 

1. การส ารวจทางด้านกายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยการส ารวจและสั งเกตการณ์ เพื่อ เป็น ข้อมูล ในการ วิเคราะห์
สวนสาธารณะ รวมไปถึงสิ่งดึงดูดที่ให้มีผู้เข้ามาใช้การบริการ  

 2. การสัมภาษณ์ 
 - บุคคลส าคัญ สัมภาษณ์ข้อมูลด้านนโยบายและลักษณะทางกายภาพ  

ในเรื่องของข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ และในด้านการบริหารจัดการ 
- บุคคลทั่วไป สัมภาษณ์ถึงสาเหตุในการเข้าใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง  
ในด้านของเวลา ลักษณะของกิจกรรม รวมไปถึงปัญหาและข้อจ ากัดในการ
เข้าใช้พื้นที่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลจากการส ารวจสภาพแวดล้อมและ 
การถ่ายภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบาย การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล
ส าคัญ และการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป รวมถึงการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ประกอบผลในการอธิบายงานวิจัย 
2) การเสนอแนะแนวทางการจัดการสวนรมณีนาถ ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลและการสรุปผลข้อมูลในด้านต่าง ๆ น าไปสู่การเสนอแนะแนวทาง 
ในการจัดการให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานภายใน
พื้นที่ 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 2563. 
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บทที่ 4 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 
 สวนรมณีนาถจัดเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน เพื่อให้บริการแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่

สวนสาธารณะ โดยสวนรมณีนาถมีบทบาทเป็นสถานที่ที่ให้บริการในด้านนันทนาการด้านต่าง ๆ  
อันได้แก่ การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย โดยสวนรมณีนาถเป็นสวนสาธารณะที่ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยทั่วไป พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการอนุรักษ์โบราณสถานทางประวัติศาสตร์  
ซึ่งภายในพื้นที่ของสวนมีพื้นที่ที่แสดงถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในด้านของรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เอกลักษณ์ของสวนรมณีนาถ ก็คือ สถานที่คุมขัง 
ลงทัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในสวน และบริเวณรั้วก าแพง ป้อมยาม และซุ้มประตูทางเข้าของสวนแห่งนี้ 
ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นสัญลักษณ์ โดยในบทนี้จะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน อันได้แก่ ประวัติ 
ความเป็นมาของสวนรมณีนาถ ลักษณะทางกายภาพของสวนรมณีนาถ ลักษณะของสังคม 
ในสวนรมณีนาถ การบริหารจัดการภายในสวนรมณีนาถ และสรุปผลการศึกษาสภาพทั่วไปของ 
สวนรมณีนาถ โดยรายละเอียดของเนื้อหามีดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ประวัติความเป็นมาของสวนรมณีนาถ 

 
สวนรมณีนาถ เป็นสวนที่มีความหมายว่า สวนแห่งพระนางผู้เป็นที่พึ่ง ซึ่งเป็นช่ือที่ได้รับ 

การพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยสวนรมณีนาถเป็นสวนสาธารณะที่มี 
การจัดสร้างขึ้นเพื่อท าการน้อมเกล้าถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสครบรอบพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยสวนรมณีนาถเดิมมีการ
จัดสร้างเป็นเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครในอดีตที่มีการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 ในสมัยรัชกาลที่ 5 
และให้มีช่ือเรียกว่า “คุกกองมหันต์โทษ” หรือที่เรียกอีกช่ือว่า “คุกใหม่” ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 103 ปี 
และยังได้มีการเปลี่ยนแปลงช่ืออีกหลายครั้งจนในได้ช่ือว่า “เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร”  
และต่อมาใน พ.ศ. 2534 ทางกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเรือนจ าคลอง
เปรม โดยท าการย้ายเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครไปที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความไม่เหมาะสม และน าบริเวณพื้นที่ว่างหลังจากย้ายเรือนจ า
พิเศษกรุงเทพมหานครมาปรับปรุงรื้อถอนอาคาร และน ามาพื้นที่มาสร้างสวนสาธารณะเป็น
สวนสาธารณะกลางเมืองเพื่อสนองต่อพระราชประสงค์ขององค์พระราชินีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ท าการมอบให้กรุงเทพมหานคร
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จัดสร้างพร้อมดูแลบ ารงุรกัษา ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ซึ่งในการปรับปรุงพื้นที่ยังคง
มีการอนุรักษ์แนวก าแพง และประตูทางเข้าไว้ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสวนรมณีนาถ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้พระราชทานช่ือสวนว่า “สวนรมณีนาถ” ดังความหมายว่า 
“สวนแห่งพระนางผู้เป็นที่พึ่ง” 

 
4.2 ลักษณะทางกายภาพของสวนรมณีนาถ 

 
สวนรมณีนาถเป็นสวนสาธารณะที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพระนครให้ได้เข้ามา 

ท ากิจกรรมต่างๆ และยังเป็นสถานที่ที่มีการอนุรักษ์โบราณสถานและประวัติศาสตร์ ซึ่งภายในพื้นที่
สวนรมณีนาถมีพื้นที่ที่ยังคงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น ก าแพงของคุกเก่า  
และสถานคุมขังนักโทษ อีกทั้ง ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
ในเวลาที่ผ่านมา โดยรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพพื้นที่มีดังต่อไปนี้ 

 

4.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต  
สวนรมณีนาถตั้ งอยู่  ถนนศิริพง ษ์ แขวงส า ราญราษฎร์  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ละติจูด 13°44'55.5" เหนือ และลองจิจูด 100°30'08.9" ตะวันออก  
โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้ความดูแลของส านักงานสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร โดยสวนรมณีนาถมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อ ดงันี ้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ซอยศิริพัฒน์ และซอยศิริชัย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนมหาไชย 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ คลองหลอดวัดราชบพิธ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ถนนศิริพงษ์ 

4.2.2 ระบบโครงขา่ยและการเขา้ถึงสวนรมณีนาถ 
การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่สวนรมณีนาถในปัจจุบันสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ 

ในหลายรูปแบบ ทั้งการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า การเข้าถึงด้วยรถจักยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนตัว  
และการเข้าถึงโดยระบบขนส่งมวลชน ในปัจจุบันสวนรมณีนาถมีการให้บริการจองรถไฟฟ้ามหานคร
ซึ่งส่งผลให้มีความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ได้มากยิ่งข้ึน โดยรูปแบบการสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.2.2.1  ระบบโครงข่ายถนน เป็นการศึกษาเส้นทางในการสัญจรเพื่อเข้าสู่พื้นที่
สวนรมณีนาถ โดยสามารถแบ่งประเภทการสัญจรได้ดังนี้ 

1) ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนมหาไชย เป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจร  
เป็นการจัดจราจร 2 ทิศทาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสวนรมณีนาถ ซึ่งถนนเส้นนี้ถือเป็นถนน 
สายหลักในการเข้าถึงพื้นที่ และเป็นถนนที่มีการเช่ือมโยงเส้นทางระหว่างถนนบ ารุงเมือง และถนน
จักรเพชรเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ สวนรมณีนาถยังมีถนนศิริพงศ์เป็นถนนสายหลักอีกเส้นทางหนึ่ง โดยเป็น
ถนนขนาด 3 ช่องจราจร มีการจัดจราจรเพียงทิศทางเดียว และเป็นถนนที่เช่ือมโยงเส้นทางระหว่าง
ถนนบ ารุงเมืองและถนนอุณากรรณ  

2) ถนนสายรอง ได้แก่ ซอยศิริพัฒน์ และซอยศิริชัย ซึ่งเป็นถนนที่ตั้ง 
อยู่ทางทิศเหนือของสวนรมณีนาถ โดยเป็นถนนที่เช่ือมโยงเส้นทางระหว่างถนนมหาไชยกับถนน  
ศิริพงศ์ มีขนาด 2 ช่องจราจร เป็นการจัดจราจรแบบ 2 ทิศทาง เส้นทางนี้ส่วนมากจะเป็นผู้เข้าใช้
บริการสวนรมณีนาถ เนื่องจากประตูทางเข้าของลานจอดรถอยู่บริเวณถนนเส้นน้ี 

4.2.2.2 รูปแบบการเข้าถึงพ้ืนท่ี เป็นการศึกษารูปแบบและวิธีการเข้าถึงพื้นที่
สวนรมณีนาถด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการเข้าถึงได้ดังนี้ 

1) การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่โดยการเดินเท้า เนื่องจากสวนรมณีนาถ
ตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งชุมชนช้ันในย่านเขตพระนคร จึงท าให้พื้นที่บริเวณสวนรมณีนาถมีการใช้ประโยชน์
ที่ที่มีความหลากหลายและเป็นย่านที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น ท าให้พื้นที่มีซอย มีถนนและทางเดินที่
สามารถเข้าสู่พื้นที่ของสวนรมณีนาถโดยการเดินเท้าได้อย่างสะดวก 

2) การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่โดยรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว 
สวนรมณีนาถสามารถเดินทางด้วยการขับรถส่วนตัวมายังถนนสายหลัก และถนนสายรอง  
โดยในพื้นที่ของสวนมีลานจอดรถไว้รองรับผู้เข้าใช้บริการประตู 4 และจักรยานยนต์ประตูหอนาฬิกา  

3) การสญัจรและการเข้าถึงพื้นที่โดยระบบขนสง่สาธารณะ 
(1) โดยรถโดยสารประจ าทาง บริเวณสวนรมณีนาถมีการให้บริการ

รถโดยสารประจ าทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถโดยสารร่วมบริการ  
โดยป้ายรถโดยสารประจ าทางอยู่จ านวน 3 จุด ได้แก่ (1) ป้ายรถประจ าทางหน้าสวนรมณีนาถ 
เส้นถนนมหาไชย หรือป้ายรถประจ าทางสามยอด ซึ่งเป็นเส้นทางของรถประจ าทางสาย 5, 37  
และสาย 85 (2) ป้ายรถประจ าทางบริเวณถนนเจริญกรุง หรือป้ายรถประจ าทางสินด ารงค์ ซึ่งเป็น
เส้นทางของรถประจ าทางสาย 1, 8, 25, 35, 48, 53 และสาย 73 และ (3) ป้ายรถประจ าทางเส้น
ถนนมหาไชยฝั่งตรงข้ามกับสวนรมณีนาถ หรือป้ายรถประจ าทางโรงแรม Miramar ซึ่งเป็นเส้นทาง
ของรถประจ าทางสาย 5, 37 และสาย 85 ซึ่งมีการให้บริการทุกช่วงเวลาบนถนนายหลัก ซึ่งท าให้ 
ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยง่ายและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก 

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
55 

(2) โดยระบบรถไฟฟ้ามหานคร (Mass Rapid Transit Authority 
of Thailand: MRT) เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ด าเนินการ
โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลชนทางราง โดยสวนรมณีนาถอยู่ในส่วนของพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย 
สถานีหัวล าโพง – สถานีหลักสอง มีระยะส่วนต่อขยายโดยรวม 14 กิโลเมตร เปิดให้บริการทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 24.00 นาฬิกา โดยสวนรมณีนาถตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีสามยอด (BL30)  
ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินออกทางออกที่ 1 ถนนมหาไชย หรือออก
ทางออกที่ 2 ถนนเจริญกรุง ระยะทางจากสถานีสามยอดมีระยะห่างห่างจากสวนรมณีนาถเพียง  
300 เมตร ซึ่งสามารถเดินเท้าเข้ายังพื้นที่ได้อย่างสะดวก 

ทั้งนี้ จากการส ารวจพื้นที่ในเบื้องต้น สวนรมณีนาถเปิดให้บริการทุกวันต้ังแต่เวลา 
04.30-21.00 น. การเข้าถึงพื้นที่สวนรมณีนาถสามารถเข้าพื้นที่โดยมีประตูทางเข้า-ออกทั้งหมด  
7 ประตู (ดังภาพที่ 4.1) รายละเอียดของทางเข้าออกมีดังต่อไปนี้ 

- ประตูที่ 1 เป็นประตูที่อยู่บริเวณซอยศิริพัฒน์ เปิดให้บริการเวลา 04.30 ถึง 
21.00 นาฬิกา โดยประตูบริเวณนี้จะเป็นประตูที่เข้าสู่ส านักงานสวนรมณีนาถ และลานจอดรถ 

- ประตูที่ 2 เป็นประตูที่อยู่บริเวณถนนศิริพงษ์ เปิดให้บริการเวลา 04.30 ถึง 
21.00 นาฬิกา โดยประตูบริเวณนี้จะเป็นประตูที่เข้าสู่สวนรมณีนาถ และบ่อน้ า 

- ประตูที่ 3 เป็นประตูที่อยู่บริเวณถนนมหาไชย เปิดให้บริการเวลา 04.30 
ถึง 21.00 นาฬิกา โดยประตูบริเวณนี้จะเป็นประตูที่เข้าสู่สวนรมณีนาถ และบ่อบ าบัดน้ า 

- ประตูที่ 4 เป็นประตูที่อยู่บริเวณซอยศิริชัย เปิดให้บริการเวลา 04.30 ถึง 
21.00 นาฬิกา โดยประตูบริเวณนี้จะเป็นประตูที่เข้าสู่สวนรมณีนาถ และลานจอดรถ 

- ประตูหอนาฬิกา เป็นประตูที่อยู่บริเวณถนนมหาไชย เปิดให้บริการเวลา 
04.30 ถึง 21.00 นาฬิกา โดยประตูบริเวณนี้จะเป็นประตูที่เข้าสู่สวนรมณีนาถ และบริเวณทางเข้า
ของประตูน้ีจะมีพื้นที่ส่วนอนุรักษ์ หรือคุกเก่า (แดน 9) อยู่บริเวณขวามือของประตู 

- ประตูป้ายช่ือสวน เป็นประตูที่อยู่บริเวณถนนศิริพงษ์ เปิดให้บริการเวลา 
04.30 ถึง 08.00 นาฬิกา โดยประตูบริเวณนี้จะเป็นประตูที่เข้าสู่สวนรมณีนาถ 

- ประตูเล็ก เป็นประตูที่อยู่บริเวณถนนศิริพงษ์ เปิดให้บริการเวลา 04.30 ถึง 
21.00 นาฬิกา โดยประตูบริเวณนี้จะเป็นประตูที่เข้าสู่สวนสวนสุขภาพของสวนรมณีนาถ  
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ภาพที่ 4.1 การคมนาคมบริเวณโดยรอบสวนรมณีนาถ. โดยส านักงานสวนสาธารณะ และปรับปรุง 
โดยผู้วิจัย, 2563. 

  

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
57 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทางเข้า-ออก ประตูที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเข้า-ออก ประตูที่ 2 
 

ภาพที่ 4.2 ประตูทางเข้าและออกสวนรมณีนาถ. จาก สวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร, 2563 และ
ปรับปรงุโดยผู้วิจัย, 2563. 
  

1 2 
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  ทางเข้า-ออก ประตูที่ 3                              ทางเข้า-ออก ประตทูี่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

           ทางเข้า-ออก ประตูหอนาฬิกา                     ทางเข้า-ออก ประตูป้ายช่ือสวน 

 

ทางเข้า-ออก ประตูเล็ก 

ภาพที่ 4.2 (ต่อ) ประตูทางเข้าและออกสวนรมณีนาถ. จาก สวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร, 2563 
และปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563. 
  

3 4 

5 6 

7 
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4.2.3 การแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยภายในสวนรมณนีาถ  
 
การ ศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมสวนรมณีนาถ 

เป็นการศึกษาที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการให้บริการของพื้นที่แก่ผู้ เข้าใช้บริการ
ในการรองรับการใช้งานและการเข้าท ากิจกรรมภายในพื้นที่ โดยจากข้อมูลตารางที่ 4.1 ขนาดพื้นที่ 
ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถ สามารถสรุปได้ว่า ภายในสวนรมณีนาถมีพื้นที่ใช้สอยประเภทพื้นที่ 
เปิดโล่งมากที่สุดที่ร้อยละ 44.75 และรองลงมาพื้นที่ใช้สอบประเภทกีฬา ร้อยละ 21.91 ซึ่งแสดงว่า
สวนรมณีนาถมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในรูปแบบของการให้บริการประเภทนันทนาการ และในส่วน
ของประเภทพื้นที่ใช้สอยประเภทอื่นๆ ได้แก่ พื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น อาคารส านักงาน และเรือนเพาะช า  
เป็นต้น โดยมีการใช้พื้นที่ร้อยละ 2.97 ซึ่งรายละเอียดของการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่ 
สวนรมณีนาถมีดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.1  
ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถ 

พื้นท่ี   ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร)  ร้อยละ 

พื้นที่ส่วนอนุรักษ์  6,444  13.46 

พื้นที่ส่วนพิธีการ  1,355  2.83 

พื้นที่ส่วนเปิดโล่ง  21,426  44.74 

พื้นที่ส่วนกีฬา  10,491  21.91 

พื้นที่ส่วนอ่ืน ๆ   1,420  2.97 

พื้นที่ส าหรับการให้บริการด้านอ่ืน ๆ  6,752  14.10 

รวม 47,888  100 

หมายเหต.ุ โดยผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 4.3 เปอร์เซ็นต์ของขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563.  

 

1) ส่วนอนุรักษ์ 
สวนรมณีนาถมีพื้นที่ส าหรับการอนุรักษ์ โดยกรมศิลปากรได้มีการข้ึนทะเบียน

ที่ดินและอาคารเรือนจ าพิเศษฯภายในพื้นที่ของสวนรมณีนาถให้ เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่  
8 มกราคม พ.ศ. 2530 โดยรวมมีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน 4 ไร่ 11 ตารางวา หรือ 6,444 ตารางเมตร 
โดยส่วนพื้นที่อนุรักษ์จะอยู่บริเวณด้านหน้าของถนนมหาไชยตลอดแนวก าแพงเรือนจ า ตั้งแต่ป้อม  
ริมคลองสะพานหลอดราชบพิธด้านทิศตะวันตกถึงแนวป้อมร้านนายเหมือนทางด้านทิศตะวันออก 
ลึกจากก าแพงเข้าไป 8 เมตร โดยพื้นที่ส่วนอนุรักษ์ภายในสวนรมณีนาถจะเป็นพื้นที่ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์การคุมขังลงทัณฑ์ และความเป็นมา  
ของกิจการกรมราชทัณฑ์ แต่ในปัจจุบันส่วนของพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ได้ท าการปิดปรับปรุงซ่อมแซม 
ซึ่งยังไม่มีก าหนดการเปิดใช้บริการ โดยการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นอาคารโบราณสถาน  
4 หลัง ดังต่อไปนี้ 

- อาคารร้านค้ากรมราชทัณฑ์จะเป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดจ าหน่าย
สินค้าของที่ระลึกที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ 

- อาคารศาลอาญาจะเป็นการแสดงเครื่องมือที่ใช้ส าหรับลงทัณฑ์ และระบุ
ถึงวิธีการประหารชีวิตในยุคสมัยดังกล่าว รวมถึงการแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือนจ าและการหลบหนี
ของนักโทษและวิธีการประหารชีวิตในปัจจุบัน  

- อาคารรักษาการณ์จะเป็นที่ใช้ส าหรับแสดงภาพประวัติและรายละเอียด
ของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร และรายละเอียดประวัติการราชทัณฑ์ในอดีต  

- อาคารแดน 9 เป็นเรือนนอนผู้ต้องขังในอดีต พร้อมทั้งแสดงภาพ
ชีวิตประจ าวันของนักโทษ ระบบการคุมขังและลักษณะอาคารตามแบบตะวันตก 

พื้นท่ีส่วนอนุรักษ์  
13% 
พื้นท่ีส่วนพิธีการ  

3% 

พื้นท่ีส่วนเปิดโล่ง  
45% 

พื้นท่ีส่วนกีฬา  
22% 

พื้นท่ีส่วนอื่น ๆ   
3% 

พื้นท่ีส าหรับการ
ให้บริการด้านอื่น ๆ  

14% 
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2) ส่วนพิธีการ 
พื้นที่ส่วนพิธีการภายในสวนรมณีนาถ สามารถแบ่งการใช้พื้นที่ได้เป็น  

2 ประเภท อันได้แก่ ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ และแท่นจารึก โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
- ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ หรือประติมากรรมสังข์สัมฤทธ์ิ ตั้งอยู่

บริเวณสูงสุดของสวนรมณีนาถอยู่ที่กลางสระมีน้ าพุเฉลิมพระเกียรติ โดยประติมากรรมดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นสังข์เวียนซ้ายตั้งอยู่บนพานที่หล่อด้วยโลหะผิวสัมฤทธ์ิ โดยภายในสังข์มีการบรรจุแผ่น
ยันต์มหาโสฬสมงคลและสังข์องค์จริง และมีการออกแบบให้มีการส่งน้ าในสระไหลจากปากสังข์ลงสู่
สระ ซึ่งปากสังข์จะหันด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประติมากรรมเป็นการแทนความหมายของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่แสดงถึงน้ าพระหฤทัยที่ไดท้รงประทานแก่ประชาชน 

- แท่นจารึก ตั้งอยู่บริเวณประตูป้ายช่ือสวน โดยแท่นจารึกจะมีค าจารึก
อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดความเป็นมาในการจัดต้ังสวนรมณีนาถ 

 

ภาพที่ 4.4 การแบง่พื้นที่ใช้สอบภายในสวนรมณีนาถ. จาก สวนรมณีนาถ กรงุเทพมหานคร, 2563 
และปรับปรงุโดยผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 4.5 การแบ่งพื้นที่ ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถพื้นที่ส่วนอนุรักษ์ . จาก สวนรมณีนาถ 
กรุงเทพมหานคร, 2563 และปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563.   

1 2 

3 4 
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ภาพที่ 4.6 การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถพื้นที่ส่วนพิ ธีการ . จาก สวนรมณีนาถ 
กรุงเทพมหานคร, 2563 และปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563. 
  

1 2 
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3) ส่วนเปิดโล่ง 
พื้นที่ส่วนเปิดโล่งภายในสวนรมณีนาถจะเป็นพื้นที่บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่

สวน โดยสามารถแบ่งประเภทการใช้พื้นที่อันได้แก่ ลานน้ าพุ สนามหญ้า และเส้นทางเดิน รอบ
สวนสาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ลานน้ าพุ ตัง้อยู่ระหว่างประตูที่ 2 และประตูที่ 3 มีการติดตั้งน้ าพุบริเวณ
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของป้อมยามที่เป็นสิ่งก่อสร้างเดิม ซึ่งมีความหมายในการเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ผู้กระท าผิดในช่วงเวลาน้ัน แต่ซึ่งยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานแก่ผู้กระท าความผิดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยพื้นที่บริเวณนี้มีม้าน่ังที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ 

- สนามหญ้า เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่กลางสวนรมณีนาถ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น
เพื่อให้สร้างความร่มเงา โดยความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้อยู่ที่ 10 ถึง 15 เมตร และมีการใช้ไม้พุ่ม
ประดับร่วมกับต้นไม้เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยต้นไม้ที่สวนรมณีนาถน ามาให้ร่มเงาและท าการ
ตกแต่ง ได้แก่ ต้นสร้อยฟ้าต้นกระดุมทองเลื้อย ต้นประดู่ ต้นหูกวาง เป็นต้น ซึ่งพื้นที่บริเวณสนาม
หญ้าผุ้เข้าใช้บริการเข้ามาท ากิจกรรมในลักษณะของการนั่งพักผ่อน หรือการออกก าลังกายที่ใช้แรงไม่
มาก เช่น การเล่นโยคะ หรือการบริหารร่างกายต่าง ๆ  อีกทั้ง ยังมีกลุ่มครอบครัวที่เข้ามาใช้พื้นที่ 
ในการปิกนิกและนั่งพักผ่อนหย่อนใจ 

- ลานอเนกประสงค์ เป็นพื้นที่ส่วนบริเวณหนาปฏิมากรรมสังขสัมฤทธ์ิหรือ
ด้านตะวันตกของสวนรมณีนาถเป็นพื้นที่ส่วนพื้นผิวแข็งขนาดกว้างมีเส้นทางเดิน-ว่ิงตัดผ่าน โดยพื้นที่
บริเวณนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น  

4) ส่วนกีฬา 
พื้นที่ส่ วนกีฬาเป็นพื้นที่ที่ มีการจัดตั้ง ข้ึนเพื่ อรองรับการท ากิจกรรม

นันทนาการต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการภายในสวนรมณีนาถ โดยพื้นที่ในการท ากิจกรรมภายใน 
สวนรมณีนาถมีการกระจายไปยังบริเวณรอบ ๆ ของสนามหญ้าที่เป็นจุดกึ่งกลางของสวน โดยพื้นที่ใน
บริเวณของประตูทางเข้า-ออกที่ 1 และประตูทางเข้า-ออกที่ 4 มีการกระจุกตัวของกลุ่มกิจกรรม 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสนามกีฬา ลานเสก็ตบอร์ด สนามเด็กเล่น พื้นที่ส าหรับการออกก าลัง
กายโดยใช้เครื่อง และสวนสุขภาพ ท าให้บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มผู้เข้าใช้บริการที่มีความหนาแน่น
มากกว่าพื้นที่บริเวณอื่น ๆ โดยรายละเอียดลักษณะของพื้นที่ในส่วนของพื้นที่กีฬาที่ใช้ในการท า
กิจกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.7 การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถพื้นที่ส่วนเปิดโล่ง . จาก สวนรมณีนาถ 
กรุงเทพมหานคร, 2563 และปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563.  
 
  

1 2 

2 3 
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-  เส้นทางเดิน หรือว่ิง เป็นพื้นที่เปิดโล่งรอบสวนรมณีนาถ ใช้ส าหรับท า
กิจกรรมในการเดินหรือว่ิง โดยลักษณะของเส้นทางจะเป็นพื้นที่ปูด้วยอิฐบล็อกสี่เหลี่ยม ซึ่งพื้นใน
ลักษณะดังกล่าวเมื่อผ่านการใช้งานมาระยะเวลานานอาจท าให้มีระดับของพื้นที่ไม่สม่ าเสมอ ซึ่งอาจ
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการได้ โดยระยะทางของเส้นทางเดินหรือว่ิงภายในสวนรมณีนาถ 
มีระยะทางโดยประมาณ 740 เมตร ในการท ากิจกรรมนี้จะเป็นการท ากิจกรรมที่มีความหลากหลาย
ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ 

- สนามกีฬา เป็นพื้นที่เปิดโล่งส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกันแบบทีม โดย
ภายในสนามกีฬาสามารถรองรับกิจกรรม อันได้แก่ ฟุตซอล และบาสเก็ตบอล โดยพื้นที่มีลักษณะ 
เป็นลานกีฬาที่มีการล้อมรัว้ตาข่ายโปร่งเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่อผู้ท ากิจกรรมใกล้
บริเวณสนามกีฬา ซึ่งการท ากิจกรรมฟุตซอลและบาสเก็ตบอลจะเป็นการใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน โดยภายในพื้นที่สนามกีฬาจะแบ่งเป็นสนามออกเป็น สนามบาสเก็ตบอลจ านวน 2 สนาม 
และในบางครั้งถูกปรับเปลี่ยนเปนสนามฟุตซอลจ านวน 1 สนาม ในการท ากิจกรรมบริเวณนี้จะเป็น
การท ากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และวัยท างาน 

- ลานเสก็ตบอร์ด เป็นพื้นที่ เปิดโล่งส าหรับการท ากิจกรรมเอ็กซ์ตรีม  
ซึ่งลานสเก็ตบอร์ดตั้งอยู่ระหว่างประตูทางเข้า-ออกที่ 1 และประตูทางเข้า-ออกที่ 4 โดยลานสเก็ต
บอร์ดมีการยกระดับจากพื้นปกติประมาณ 140 เซนติเมตร ลักษณะของลานเสก็ตบอร์ดปูพื้นด้วย 
วัสดุปูน และมีอัฒจันทร์ 2 ช้ัน ส าหรับนั่งชมผู้เข้าท ากิจกรรมอยู่บริเวณทิศเหนือของลานกิจกรรม 
โดยภายในลานสเก็ตบอร์ดมีอุปกรณ์ให้บริการ อันได้แก่ ราวเตี้ย พื้นที่ชันและขอบในระดับต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความยากและง่ายในการท ากิจกรรม  ในการท ากิจกรรมบริเวณนี้จะเป็นการท า
กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และวัยท างาน 

- สนามเด็กเล่น เป็นพื้นที่เปิดโล่งส าหรับการท ากิจกรรมส าหรับเด็กตั้งอยู่ที่
บริเวณประตูทางเข้า-ออกที่ 4 ลักษณะของพื้นผิวสนามเด็กเล่นเป็นทราย เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายและการบาดเจ็บภายในเด็กเมื่อเข้าท ากิจกรรม และมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา โดยมีเครื่องเล่นที่
ให้บริการ อันได้แก่ ชิงช้า ไม้กระดก เครื่องเล่นสนาม ไม้ลื่น และสนามเด็กเล่นมีการยกระดับจากพื้น
ปกติประมาณ 40 เซนติเมตร ในการท ากิจกรรมบริเวณนี้จะเป็นการท ากิจกรรมของเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง  

- พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง ตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือ 
ของประตูที่ทางเข้า-ออกที่ 1 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมการออกก าลังกาย 
โดยการใช้อุปกรณ์ โดยมีการจัดตั้งชมรมข้ึนช่ือว่า ชมรมยกน้ าหนักสวนรมณีนาถ โดยเป็นชมรม 
ที่มีการบริหารจัดการ และบ ารุงรักษาดูแลอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซึ่งพื้นที่การออกก าลังกายบริเวณนี้ 
มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจน โดยมีรั้วสีขาวกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันเด็กเล็กเข้ามา เนื่องจาก 
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ในพื้นที่มีอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อเด็ก โดยอุปกรณ์ที่ให้บริการ อันได้แก่ ดัมเบล  
บาเบล ม้านอนยกน้ าหนัก เคตเทิลเบล ม้านั่งซิทอัพ เตียงซิทอัพ  จักรยานนั่งปั่น เป็นต้น  
ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง และมีร่มไม้จากต้นไม้ยืนต้นคอยให้ร่มเงาปกคลุมพื้นที่บริเวณนี้   
ในการท ากิจกรรมนี้จะเป็นการท ากิจกรรมที่มีความหลากหลายทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ นักศึกษา 
จนถึงผู้สูงอายุ 

- พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายประเภทอื่น ๆ หรือสวนสุขภาพ เป็นพื้นที่
ส าหรับการท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมประเภทนี้จะอยู่บริเวณประตูเล็ก  
โดยภายในสวนสุขภาพจะมีจุดออกก าลังจ านวน 8 จุด อันได้แก่ การบริหารมือเปล่า การบริหารด้วย
การแกว่งตัว การบริหารด้วยการยกขอนไม้ การบริหารด้วยการดันขอนไม้ อุปกรณ์ส าหรับก้าวข้ึน-ลง 
อุปกรณ์ส าหรับการเดินทรงตัว อุปกรณ์ส าหรับการกระโดดข้าม อุปกรณ์ส าหรับการลุก นั่ง คว่ า  
และแอ่นหลัง โดยผู้ที่ เ ข้าใช้บริการภายในพื้นที่บริ เวณนี้ควรมีการอ่านค าแนะน าเกี่ยวกับ  
ความเหมาะสม จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการออกก าลัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 
ทั้งนี้ หากเด็กที่จะเข้ามาท ากิจกรรมภายในบริเวณนี้ควรมีผู้ปกครองหรือผู้ที่สามารถรับผิดชอบได้  
เพื่อคอยดูแลไม่ให้เกิดอันตราย โดยพื้นที่บริเวณสวนสุขภาพสามารถเข้าท ากิจกรรมได้ตลอดเวลาที่
สวนรมณีนาถเปิดใช้บริการ 

5) ส่วนสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ และการบริการ 
พื้นที่ในส่วนน้ีเป็นการให้บริการข้ันพื้นฐานที่สวนสาธารณะทุกแห่งต้องมีการ

จัดตั้งเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าใช้บริการในการเข้าใช้พื้นที่  
โดยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริการภายในภายในสวนรมณีนาถมีดังต่อไปนี้ 

-  จุดร้านค้าจ านวน 2 จุด โดยตั้งอยู่ที่บริเวณทางออกประตูที่ 2 บริเวณ
ถนนศิริพงศ์ เป็นร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม และอื่น ๆ โดยลักษณะของร้านค้าเป็นแบบบ้านส าเร็จรูป 
(น็อคดาวน์) และบริเวณประตูหอนาฬิกา ด้านถนนมหาไชย เป็นร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องดื่มและผลไม้ 
โดยร้านค้าจะมีลักษณะเป็นรถเข็นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

- ห้องสุขาจ านวน 2 แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณประตูที่ 1 แบ่ง
ออกเป็นห้องสุขาชายจ านวน 3 ห้อง และห้องสุขาหญิงจ านวน 3 ห้อง และแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ
ประตูที่ 2 แบ่งออกเป็นห้องสุขาชายจ านวน 3 ห้อง และห้องสุขาหญิงจ านวน 5 ห้อง  
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ภาพที่ 4.8 การแบ่งพื้นที่ ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถพื้นที่ส่วนกีฬา . จาก สวนรมณีนาถ 
กรุงเทพมหานคร, 2563 และปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563.  
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- เก้าอี้หรือโต๊ะม้าน่ัง ภายในสวนรมณีนาถมีการให้บริการเก้าอี้และโต๊ะม้า
นั่งหินอ่อนส าหรับการนั่งพักผ่อนภายในพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งกระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ รวมถึงซุ้ม
ศาลาเอนกประสงค์จ านวน 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณประตูหอนาฬิกา เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการได้
นั่งพักผ่อนหลังจากการท ากิจกรรมนันทนาการ  

- การดูแลรักษาเรื่องระบบความปลอดภัยภายในพื้นที่ สวนรมณีนาถมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการในทุกประตูทางเข้าสวน
รมณีนาถ และมีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณสวนรมณีนาถ  

- พื้นที่จอดรถจะมีอยู่ 2 บริเวณ อันได้แก่ 1) บริเวณภายในสวนรมณีนาถ
บริเวณประตูที่ 4 จะเป็นพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ลักษณะของพื้นที่ลานจอด  
จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ปูด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 10 – 15 คัน และ
จอดรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ได้ประมาณ 20 คัน และ 2) ประตูหอนาฬิกา เป็นพื้นที่ส าหรับจอด
รถจักรยานและจักรยานยนต์เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ พื้นที่จอดรถภายในสวนรมณีนาถไม่เพียงพอต่อจ านวน
ของผู้เข้าใช้บริการและประกับกับมีพื้นที่ว่างในสวนน้อยจึงต้องใช้เป็นต้องใช้พื้นที่ว่างบริเวณภายนอก
สวนรมณีนาถตามแนวรั้วฝั่งถนนซอยศิริพัฒน์เป็นพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ โดยสามารถจอดรถยนต์ได้
ประมาณ 15 – 20 คัน  

6) ส่วนอ่ืน ๆ 
พื้นที่ในส่วนน้ีเป็นพื้นทีส่ าหรับการบรหิารจัดการและดูแลในด้านอื่นๆ ภายใน

พื้นที่ และคอยใหบ้รกิารแกป่ระชะชนผู้ที่เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- อาคารส านักงาน ตั้งอยู่บริเวณประตูที่ 1 เป็นอาคาร 1 ช้ัน ซึ่งเป็นอาคาร

ที่ใช้เป็นส านักงานหรือที่ท าการของบุคลากรสวนรมณีนาถ โดยใช้เป็นสถานที่ส าหรับการบริหาร
จัดการภายในสวน และการบริการที่มีเกี่ยวข้องกับพื้นที่ 

- แปลงเพาะพันธ์ุพรรณไม้ ตั้งอยุ่บริเวณทิศเหนือของประติมากรรมเฉลิม
พระเกียรติ โดยในพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นแปลงเพาะปลูกพรรณไม้ต่างๆที่ใช้ส าหรับตกแต่งภายในสวน  
ซึ่งเป็นการเพาะพันธ์ุต้นพืชให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น  

- บ่อบ าบัดน้ าเสีย ตั้งอยู่ที่บริเวณประตูที่ 3 สวนรมณีนาถมีการดูแล 
งานด้านงานสุขาภิบาล โดยมีบ่อบ าบัดน้ าเสียภายในพื้นที่สวน ซึ่งเป็นการน าน้ าจากคลองหลอด  
วัดราชบพิธเข้าใช้มาภายในพื้นที่ผ่านระบบการบ าบัดน้ าเสีย และน าน้ าที่ได้ท าการบ าบัดไปเก็บไว้  
ในสระภายในสวน เพื่อใช้ส าหรับปั๊มน้ า ดูดน้ า ข้ึนมารดต้นไม้ภายในพื้นที่   ซึ่งท าให้ส่งผลดี 
ต่อสภาพแวดล้อมและเป็นการใช้น้ าอย่างมีคุณค่า พร้อมทั้งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในพื้นที่  
ด้านการดูแลสวน  
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ภาพที่ 4.9 การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถส่วนสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการ
บริการ. จาก สวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร, 2563 และปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563.  
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ภาพที่ 4.10 การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในสวนรมณีนาถพื้นที่ส่วนอื่นๆ. จาก สวนรมณีนาถ 
กรุงเทพมหานคร, 2563 และปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563.    

พ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ 
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4.3 ลักษณะของสังคมในสวนรมณนีาถ 
 

สวนรมณีนาถเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่กลางย่านชุมชนเมืองช้ันใน ซึ่งพื้นที่โดยรอบ
ของสวนรมณีนาถ พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในปริมาณที่หนาแน่น นอกจากนั้น
บริเวณรอบข้างของสวนรมณีนาถยังคงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนจ านวน 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ โรงเรียนวัด
สุทัศน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย และโรงเรียนภารตวิทยาลัย รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และ
ส านักงานที่อยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งการเข้าใช้พื้นที่ของผู้เข้าใช้บริการแสดงให้เห็นถึงลักษณะรูปแบบ
ของการเข้าท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการศึกษานี้จะเป็นการอธิบายถึงสถิติของผู้ใช้งาน และลักษณะ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้เข้าใช้บริการในเบื้องต้น เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในบทถัดไปต่อไป 
 

4.3.1 สถิติของผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นท่ีสวนรมณีนาถ 
สวนรมณีนาถมีการเก็บข้อมูลสถิติโดยเฉลี่ยรายปี โดยเป็นการเก็บในลักษณะของ

การนับจ านวนการเข้าและออกของผู้เข้าใช้บริการในแต่ละประตู และน ามาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน  
ซึ่งในการเก็บสถิติของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะนี้อาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสถิติได้ 
เนื่องจากผู้เข้าใช้บริการอาจมีการเดินเข้าและออกพื้นที่มากกว่า 1 ประตู และมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน  

จากการศึกษาพบว่า สวนรมณีนาถมีจ านวนผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่โดยเฉลี่ย
ในวันธรรมดามากกว่าวันหยุด โดยในวันธรรมดามีผู้เข้าบริการเฉลี่ย 3,520 คนต่อวัน และในวันหยุดมี
ผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 2,572 คนต่อวัน และผู้เข้าใช้บริการเข้าสู่สวนรมณีนาถโดยใช้ประตูหอนาฬิกา
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประตูบริเวณนี้เป็นประตูที่อยู่บริเวณถนนมหาไชยซึ่งเป็นถนนสายหลักในการ
เข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งบริเวณประตูดังกล่าวเป็นพื้นที่จอดส าหรับรถจักยานยนต์และรถจักรยาน โดย
จากการศึกษาข้อมูลด้านสถิติของจ านวนผู้เข้าใช้บริการ พบว่า เมื่อเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน ที่ประชากร 1,000 คน ต่อพื้นที่ 2.5 ไร่ พบว่า สวนรมณีนาถ
ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ 294 คน ต่อพื้นที่ 2.5 ไร่ ซึ่งท าให้ความสามารถในการรองรับการเข้าท า
กิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการภายในสวนรมณีนาถยังคงสามารถรองรับได้ 
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ตารางที่ 4.2  
จ านวนผู้ใช้บรกิารสวนรมณีนาถ เวลาเปิดใหบ้รกิาร 04.30-21.00 นาฬิกา ยกเว้นประตูป้ายช่ือสวน
เปิดเวลา 04.30 นาฬิกา ถึง 08.00 นาฬิกา 

วัน 
จ านวนผู้ใช้บรกิารเฉลี่ยต่อวัน (คน) 

ประตู
1 

ประต ู
2 

ประต ู
3 

ประต ู
4 

หอ 
นาฬิกา 

ประตู
เล็ก 

ป้าย 
ช่ือสวน 

รวม 
คน/วัน 

วันธรรมดา 780 504 257 659 946 325 49 3,520 
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์/
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

577 409 316 535 528 176 31 2,572 

หมายเหต.ุ จาก สวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร, 2563. 
 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสถิติย้อนหลังจากฐานข้อมูลของสวนรมณีนาถ

จ านวน 5 ปีย้อนหลัง ระหว่าง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 จากการศึกษาสถิติย้อนหลังพบว่า จ านวนผู้
เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถมีจ านวนเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนในทุกปี โดยจาก พ.ศ. 2562 มีจ านวนเฉลี่ยของ 
ผู้เข้าใช้บริการเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 544 คน โดยท าการสรุปจ านวนผู้ เข้าใช้บริการได้ 
ดังภาพที่ 4.9 

 

 
ภาพที่ 4.11 จ านวนผู้เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถระหว่างปี 2558 ถึงปี 2562. โดยสวนรมณีนาถ 
กรุงเทพมหานคร และปรับปรงุโดยผู้วิจัย, 2563.  
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4.3.2 กลุ่มของผู้เข้าใช้บริการภายในพ้ืนท่ีสวนรมณนีาถ 
กลุ่มของผู้เข้าใช้บริการสามารถจ าแนกออกได้ตามประเภทของพฤติกรรมของ 

การท ากิจกรรมภายในพื้นที่  สามารถจ าแนกกลุ่มของผู้ เข้าใช้บริการได้เป็น 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่  
กลุ่มผู้เข้าใช้บริการเพื่อกิจกรรมทางการกีฬา และกลุ่มผู้เข้าใช้บริการเพื่อการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ  
โดยการท ากิจกรรมในพื้นที่สวนรมณีนาถส่วนใหญ่จะเป็นการท ากิจกรรมประเภทด้านการกีฬา ซึ่ง
กิจกรรมทางกีฬาภายในพื้นที่มีการท ากิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้กลุ่มของผู้เข้าใช้บริการมีความ
หลากหลายของแต่ละช่วงวัยและลักษณะของการเกิดกิจกรรมในพื้นที่สามารถท าร่วมกันได้ โดย
รายละเอียดของกลุ่มของผู้เข้าใช้บริการมีดังต่อไปนี้ 

4.3.2.1 กลุ่มผู้เข้าใช้บริการเพ่ือกิจกรรมทางการกีฬา ซึ่งเป็นกลุ่มของการใช้
บริการภายในพื้นที่สวนรมณีนาถเป็นหลัก โดยภายในพื้นที่มีการจัดสรรพื้นที่ในการให้ท ากิจกรรมได้
อย่างหลากหลาย ได้แก่ พื้นที่ส าหรับการเดิน-ว่ิง พื้นที่สนามกีฬา ลานเสก็ตบอร์ดส าหรับผู้ที่มี 
ความสนใจกีฬาประเภทเอ็กซต์รีม พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง พื้นที่ส าหรับการร าพัด
หรือร ามวยเก๊ก การเล่นโยคะ การเต้นแอโรบิค และพื้นที่สนามเด็กเล่น โดยส่วนใหญ่จะมีผู้เข้าใช้พื้นที่
ในช่วงเวลาเช้าและเย็น เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ท าให้เวลากลางวันมีแสงแดดส่องในพื้นที่ 
และมีอากาศที่ร้อน อีกทั้ง ภายในพื้นที่ของสวนรมณีนาถยังมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ผู้เข้าใช้บริการที่มีความสนใจทางด้านการเพาะกาย ซึ่งมีการจัดต้ังเป็นชมรมข้ึนในพื้นที่ 

4.3.2.2 กลุ่มผู้เข้าใช้บริการเพ่ือการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นกลุ่มของผู้เข้าใช้
บริการที่มีความต้องการเข้ามาท าการนั่งพักผ่อนในพื้นที่ระหว่างวัน หรือช่วงเวลาหลังเลิกงาน  
ซึ่งกลุ่มของผู้เข้าใช้บริการจะมีความหลากหลายของช่วงอายุ มีการจับกลุ่มการนั่งพักผ่อนกระจายอยู่
ตามบริเวณม้านั่งที่ทางสวนได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ผูสู้งอายุในช่วงเช้าและเย็นทีเ่ข้า
มานั่งพักผ่อนหลังจากการเดินออกก าลังกายในช่วงเช้า และการนั่งพักผ่อนเพื่อรอญาติที่มาออกก าลัง
กายในช่วงเย็น รวมไปถึงพบกลุ่มนักเรียน กลุ่มวัยรุ่นในช่วงหลังเลิกเรียนเข้ามาพักผ่อนตามจุดม้านั่ง 
อีกทั้ง สามารถพบกลุ่มผู้เข้าใช้บริการช่วงวัยอื่น ๆ สับเปลี่ยนเข้ามาใช้พักผ่อนภายในพื้นที่ตลอด
ช่วงเวลาที่สวนรมณีนาถเปิดให้บริการ  
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4.4 การบริหารจัดการภายในสวนรมณีนาถ 
 
การบริหารจัดการและการดูแลพื้นที่เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลให้พื้นที่เกิดการพัฒนา  

โดยในการบริหารจัดการพื้นที่จะต้องมีกระบวนการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
เพื่อให้พื้นที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในส่วนของเรื่องการ
บริหารจัดการภายในสวนรมณีนาถผู้วิจัยได้ท าการศึกษาด้านของโครงสร้างการบริหารภายในพื้นที่ 
โครงการพัฒนาภายในพื้นที่ และงบประมาณในการจัดการ โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากสืบค้นข้อมูลและ
การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าสวนรมณีนาถ เพื่อน าผลไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ในบทถัดไป โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
4.4.1 โครงสรา้งการบริหารงานภายในพื้นท่ี  

การบริหารจัดการภายในพื้นที่จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้
พื้นที่เกิดการพัฒนาและมคีวามพร้อมด้านบรกิารตลอดเวลา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานของสวนสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ สวนสาธารณะจะต้องมีการจัดท า
นโยบายส่งเสริมสวนสาธารณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารสวนสาธารณะ มีการจัดท าแผนงาน
และงบประมาณ มีการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และมีการประชาสัมพันธ์ 
พื้นที่ โดยในการดูแลบริหารจัดการสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร มีความเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน
ของส านักงานสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ตกแต่ง 
บ ารุงรักษาพรรณไม้ และจัดหาอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่พื้นที่ พร้อมทั้งจัดการอบรม
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านพรรณไม้และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน โดยโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ 
งานประชุม งานนิติกรรมสัญญา การเงิน การบัญชีและงบประมาณ รวมไปถึงการบริหารควบคุมดูแล
สถานที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความรู้
ด้านวิชาการด้านการเกษตร การจัดอบรมการเกี่ยวกับต้นไม้ การศึกษาวิจัยด้านสวนสาธารณะ รวมถึง
การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนดแนว
ทางการวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดท าข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะ และเผยแพร่ข้อมูล 
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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- กลุ่มงานออกแบบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านของการส ารวจ รังวัด 
จัดหาข้อมูลส าหรับการออกแบบ ค านวณโครงสร้างและองค์ประกอบของสวน รวมถึงซ่อมแซมบ ารุง
ไฟฟ้า ระบบน้ า และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- กลุ่มงานสวนและต้นไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านของการปลูก ตกแต่ง 
บ ารุง รักษาต้นไม้ สนามหญ้า และขยายพันธ์ุไม้ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดูแลต้นไม้และ
สนามหญ้า  

โดยโครงสร้างการบริหารจัดการของสวนรมณีนาถ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่
ภายใต้การดูแลของส านักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในกลุ่มงานของสวนสาธารณะ 1  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของสวนสาธารณะ ตามนโยบาย
ของผู้บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ก าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย 
แก่ผู้เข้าใช้บริการ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลสาธารณสมบัติของสวน รวมไปถึง 
วางมาตรฐานในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นในการขอใช้
สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านวิชาการเกี่ยวกับสวนและต้นไม้ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสวนรมณีนาถมีนางเมตตา ค้ิวเที่ยง (นักวิชาการเกษตรช านาญการ)  
ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าสวนรมณีนาถ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและด าเนินงานบริหารจัดการภายในพื้นที่ 
นอกจากนี้ สวนรมณีนาถยังมีเจ้าหน้าอีกหลากหลายต าแหน่งงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนในการให้บริการ
ของสวนรมณีนาถให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าใช้บริการ  (ภาพที่ 4.10)  
โดยบทบาทและหน้าที่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งงานจะแสดงรายละเอียด  
ในบทถัดไป  

ทั้งนี้ สวนรมณีนาถจัดเป็นสวนสุขภาพ และเป็นสวนสาธารณะที่ส่งเสริมการท า
กิจกรรมนันทนาการและการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ขยายพนัธ์ุไม้ประเภทต่าง ๆ ส าหรับใช้ในสวน การปลูก ตกแต่ง บ ารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และ
ดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ภายในสวน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ  พร้อมทั้งประสานงานกับ
หน่วยราชการอื่น ๆ อีกทั้ง การเข้าใช้พื้นที่ภายในสวนรมณีนาถยังมีกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
ในการเข้าใช้พื้นที่ อันได้แก่ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา ห้ามเล่นการพนัน ห้ามบินโดรน และห้ามท า
อนาจารในพื้นที่ รวมไปถึงห้ามรถทุกประเภทและเสก็ตบอร์ดเข้าไปในส่วนของพื้นที่สวน โดยมี
ข้อยกเว้นส าหรับรถเข็นคนพิการ และผู้พิการทางสายตาสามารถน าสุนัขน าทางที่มีใบรับรองเข้ามาใช้
บริการภายในพื้นที่สวนรมณีนาถได้ 
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กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
ส านักงานสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

ส านักงานสวนสาธารณะ 1  ส านักงานสวนสาธารณะ 2 
 

 
สวนรมณีนาถ 

 
 
                   กลุ่มงานธุรการ                            กลุ่มงานสวนสาธารณะ 
 

ภาพที่ 4.12 ล าดับโครงสร้างการบรหิารสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 
4.4.2 โครงการพัฒนาภายในพื้นท่ี 

โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
พร้อมในการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะส่งผลต่อลักษณะกายภาพภายและ
สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ภายในสวน โดยสวนรมณีนาถมีโครงการในการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) โครงการปรับปรุงและตกแต่งพรรณไม้ เป็นโครงการที่มีการบ ารุงรักษาและ
ปรับเปลี่ยนพรรณไม้ พร้อมทั้งมีการเพาะพันธ์ุไม้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปปลูกหรือตกแต่งใน
บริเวณต่าง ๆ ที่พบต้นไม้ที่ตายภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ และเพื่อก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดีและสร้างร่ม
เงาให้แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการ 

2) โครงการงานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา เป็นโครงการที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน มีการด าเนินการในระยะเวลา 21 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึง 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขและปรบัปรุงเพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่บริเวณสนามกีฬา เพื่อให้พื้นที่
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้าใช้บริการ 
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3) โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศ ณ บริเวณสวนรมณีนาถ  
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมราชทัณฑ์ เป็นโครงการในการสร้างและปรับปรุงอาคาร
ส าหรับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร พร้อมทั้ง
ก่อสร้างเพิ่มเติมและท าการตกแต่งภายในอาคารให้มีความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่จะเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 

4.4.3 งบประมาณในการจัดการสวนรมณีนาถ 
สวนสาธารณะควรมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้พื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลบริหารจัดการพื้นที่จะต้องมีปัจจัยในเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุง  
และดูแล โดยสวนรมณีนาถหากมีความประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุต่าง ๆ ส าห รับการ
ปฏิบัติงาน หรือต้องการซ่อมบ ารุงหรือปรับปรุงพื้นที่ภายในสวน จะท าการเสนอรายละเอียดที่
ต้องการแก้ผู้บัญคับบังชาถึงความประสงค์ในการปรับปรุงพื้นที่  ซึ่งการดูแลด้านงบประมาณของสวน
รมณีนาถจะมีส านักงานสวนสาธารณะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการของบประมาณภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักสิ่งแวดล้อม และเสนอรายละเอียดด้านการของบประมาณของพื้นที่ให้ทาง
สภากรุงเทพมหานครพิจารณาอีกครั้ง 

 
4.5 สรุปผลการศึกษาสภาพท่ัวไปของสวนรมณีนาถ 

 
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของสวนรมณีนาถด้วยการลงส ารวจ เพื่อท าการ

สังเกตการณ์และเก็บข้อมูล ในด้านของต าแหน่งที่ตั้งของสวนรมณีนาถที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชนที่
มีความหนาแน่นในเขตพระนคร มีระบบโครงข่ายคมนาคมในการเข้าถึงพื้นทีไ่ด้อย่างสะดวกสบายและ
สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ รถส่วนบุคคล หรือการเดิน
เท้า และสวนรมณีนาถมีเส้นทางคมนาคมที่มีการเช่ือมโยงไปยังถนนเส้นอื่น ๆ ในด้านของ 
การให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ พบว่า กิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่สวนรมณีนาถมีความหลากหลาย 
และสามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการได้หลายช่วงวัย พร้อมทั้งภายในพื้นที่มีการแบ่งสัดส่วนส าหรับการ
เข้าท ากิจกรรมออกเป็น 6 ส่วน อันได้แก่ พื้นที่ส่วนพิธีการ พื้นที่ส่วนอนุรักษ์ พื้นที่ส่วนเปิดโล่ง พื้นที่
ส่วนกีฬา พื้นที่ส่วนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการ และพื้นที่อื่น ๆ โดยการศึกษา
ด้านการเข้าใช้พื้นที่ของผู้เข้าใช้บริการ พบว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เข้ามาท ากิจกรรมในลักษณะ
ของการออกก าลังกายโดยใช้แรงเป็นหลัก และทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาด้านการรวมกลุ่มของสังคม 
ที่มีความชอบในการท ากิจกรรมที่เหมือนกัน หากผู้เข้าใช้บริการมีความชอบหรือความสนใจในการท า
กิจกรรมประเภทเดียวกันก็จะเกิดการรวมเป็นกลุ่มของสังคมใหม่เพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน และทาง
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสถิติการเข้าใช้บริการภายในพื้นที่  เพื่อให้ทราบถึงปริมาณจ านวนของผู้เข้าใช้
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บริการและความสามารถในการรองรับการท ากิจกรรมภายในพื้นที่ ซึ่งพบว่า สวนรมณีนาถยังคงมี
ความสามารถในการรองรับการเข้าท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการได ้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ของสวนสาธารณะชุมชนที่มีเกณฑ์การให้บริการที่ให้ประชากร 1,000 คน ต่อพื้นที่ 2.5 ไร่ ซึ่งเมื่อท า
การเปรียบเทียบกับพื้นที่ของสวนรมณีนาถที่มี 29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา จะเท่ากับสวนรมณีนาถมี
การให้บริการแก่ประชากร 294 คน ต่อ 2.5 ไร่ ซึ่งพื้นที่ยังคงมีความเพียงพอต่อการให้บริการ ในด้าน
ของการศึกษาการบริหารจัดการภายในพื้นที่ เป็นการศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสวน 
ทั้งด้านของโครงการพัฒนา งบประมาณ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและดูแลรักษาพื้นที่ ทั้งนี้  
ทางผู้วิจัยจะน าข้อมูลจากการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่สวนรมณีนาถในบทนี้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 
ในด้านต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้มีการเข้าใช้ในพื้นที่ ปัญหา ข้อจ ากัดในการให้บริการ 
และความต้องการในการใช้บริการพื้นที่ของผู้เข้าใช้บริการ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางให้เกิด
ความเหมาะสมในการให้บริการและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของพื้นที่ 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ 

 
 จากการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม การลงส ารวจ และการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 

สวนรมณีนาถ ในด้านของลักษณะทางกายภาพ ประวิติความเป็นมา ลักษณะสังคมและกิจกรรมที่เกิด
ในพื้นที่ รวมไปถึงการให้บริการและการบริหารจัดการภายในพื้นที่ น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ปัจจัยในการเข้าใช้บริการในด้านต่างๆ โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 
และการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการภายในพื้นที่ ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลจะแบ่งประเด็นตามวัตถุประสงค์ในบทที่ 1 ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านสังคมหรือ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ และด้านการบริหารจัดการภายในพื้นที่  รายละเอียดผล 
การวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

 
5.1 ปัจจัยด้านกายภาพท่ีส่งผลต่อการเข้าใช้บริการสวนรมณีนาถ 
 

สวนรมณีนาถมีบทบาทเป็นสวนสาธารณะที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยลักษณะ
ทางด้านกายภาพของพื้นที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้
บริการ และสภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะสามารถบ่งบอกแนวทางการดูแลและการบริหาร
จัดการภายในพื้นที่ได้ ดังนั้น การศึกษาด้านปัจจัยทางด้านกายภาพจึงต้องมีการลงส ารวจพื้นที่  
และสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้บริการ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของสวนสาธารณะ
ต่อผู้เข้ามาท ากิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งพิจารณาถึงต าแหน่งที่ตั้ง การเข้าถึง โครงสร้างทางกายภาพของ
สวนรมณีนาถ และรูปแบบการให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

5.1.1 ท่ีตั้งและโครงขา่ยคมนาคมในการเข้าถึงสวนรมณีนาถ 
สวนรมณีนาถมีต าแหน่งที่ตั้งและโครงข่ายคมนาคมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ

ต่อการเลือกใช้ท ากิจกรรมของผู้ใช้บริการ หากพื้นที่มีการเข้าถึงที่สะดวก สบาย มีระบบขนส่งและ
เส้นทางโครงข่ายคมนาคมที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สามารถ
ดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเข้ามาท ากิจกรรมภายในพื้นที่ โดยจากการศึกษาพบว่าสวนรมณีนาถตั้งอยู่ที่ 
ถนนศิริพงษ์ แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่านเขตชุมชนเมืองช้ันในที่มี
ปริมาณของแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่น รวมไปถึงบริบทโดยรอบของสวนรมณีนาถภายในรัศมี 
การให้บริการของสวนรมณีนาถในระยะทาง 2 กิโลเมตร นอกจากการมีชุมชนที่หนาแน่นมากแล้วยังมี
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การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น พื้นที่ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทสถาบัน
ราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น โดยมีสถานที่ที่ส าคัญในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
สวน อันได้แก่ เสาชิงช้า ดิโอลด์สยามพลาซ่า โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมือง เป็นต้น รวมไปถึงสวนสาธารณะที่อยู่ในระดับสวน
ละแวกบ้าน หรือสวนสราญรมย์ที่ให้บริการอยู่ในระยะทาง 2 กิโลเมตรจากสวนรมณีนาถ ทั้งนี้  
ภายในพื้นที่ของสวนสราญรมย์มีแค่กิจกรรมเดินว่ิงเพียงเท่านั้น และเป็นส่วนงานของราชการท าให้
พื้นที่มี ข้อจ ากัดในการเข้าใช้บริการ และในด้านของการลงส ารวจและการท าแบบสอบถาม 
ด้านพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถพบว่า กลุ่มของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พัก  
อาศัยอยู่ย่านเขตพระนครซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของสวนรมณีนาถ รองลงมาเป็นผู้ที่ใช้บริการในละแวก
ใกล้เคียง เช่น เขตบางรัก เขตธนบุรี ตามล าดับ และยังมีผู้ที่พักอาศัยในเขตที่ไกลออกไป ได้แก่  
ย่านแคราย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการเลือกใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรมเนื่องจากใกล้กับสถานที่ท างาน 
เป็นต้น ในด้านของเหตุผลที่ผูเ้ข้าใช้บรกิารเลือกใช้สวนรมณีนาถในการท ากิจกรรม คือ สวนสาธารณะ
แห่งนี้มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงเนื่องจากอยู่ใกล้ที่พักอาศัยไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง  
และสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเดินเท้า รถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว สวนรมณี
นาถมีกิจกรรมที่หลากหลายครบถ้วนตามความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ และเป็นพื้นที่ที่สามารถ
รองรับกิจกรรมของบุคคลในทุกช่วงวัยท าให้เกิดการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรม ประกอบกับพื้นที่
ภายในสวนรมณีนาถมีบรรยากาศที่ดีและอากาศถ่ายเท มีร่มเงาของไม้ยืนต้นที่ท าให้เมื่อเข้ามาใช้
บริการภายในพื้นที่แล้วส่งผลให้เกิดความรู้สึกโล่ง สบาย รวมไปถึงพื้นที่ใกล้กับสถานที่ท างานและ
สถานศึกษาเมื่อหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนจะมีกลุ่มนักเรียน และกลุ่มวัยท างานที่มีความชอบกิจกรรม
ประเภทเดียวกันเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันในช่วงเย็น 

ด้านการศึกษาด้านโครงข่ายคมนาคมและการเข้าถึงภายในพื้นที่  พบว่า  
สวนรมณีนาถมีระบบโครงข่ายที่สะดวกต่อการเข้าถึงที่มีความครอบคลุมและเช่ือมโยงไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ 
และมีรูปแบบการคมนาคมในการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทั้งเส้นทางเดินเท้า ถนนโดยรอบ
สวนสาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันบริเวณสวนรมณีนาถมีการเปิดใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานครสถานีสามยอด เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีระยะห่างจากพื้นที่เพียง 
100 เมตร โดยจากการสอบถามข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการด้านการเข้าถึงพื้นที่สวนรมณีนาถ พบว่า  
ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เข้าถึงพื้นที่ด้วยการเดินเท้า เนื่องจากมีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
สวนรมณีนาถ และในกลุ่มวัยท างานที่มีสถานที่ท างานใกล้สวนรมณีนาถจะมีการเข้าถึงพื้นที่โดยการ
เดินเท้าเช่นกัน รองลงมาเป็นการเข้าถึงพื้นที่โดยรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เนื่องจากมี
ความสะดวกต่อการเข้าถึงพื้นที่มากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว อีกทั้งภายในพื้นที่สวนมีพื้นที่ส าหรับ
จอดรถที่จ ากัด และในการเข้าถึงพื้นที่โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นการเข้าถึง
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พื้นที่ของผู้เข้าใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่ที่ไกลออกไป แต่เข้ามาท ากิจกรรมในพื้นที่เนื่องจากมีกลุ่มเพื่อน  
หรือมารับ-ส่งญาติที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่สวน  

ทั้งนี ้จากการที่ได้ลงส ารวจและการท าแบบสอบถามผู้เข้าใช้บริการเรื่องการเปิด
ใช้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสามยอด พบว่า การเปิดให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสถานี
สามยอดส่งผลต่อการเข้าถึงและเลือกใช้พื้นที่สวนรมณีนาถ โดยมีผู้เข้าใช้บริการที่มีเขตที่พักอาศัย 
ที่ไกลออกไปและเข้าถึงพื้นที่ด้วยการใช้รถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งส่งผลพื้นที่มีศักยภาพในการเข้าถึง  
มากยิ่งข้ึน 

จากการศึกษาที่ตั้งและโครงข่ายคมนาคมในการเข้าถึงสวนรมณีนาถ สามารถ
สรุปได้ว่า สวนรมณีนาถมีเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความหลากหลายและมีความเช่ือมโยงสอดคล้อง
กับบริบทโดยรอบ โดยที่ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางเข้า 
สู่พื้นที่ด้วยการเดินเท้าหรือระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงต าแหน่งที่ตั้งของสวนอยู่ใจกลางย่าน
ชุมชน แหล่งพาณิชยกรรม ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษา ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งของสวน
ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ 

 

 
ภาพที่ 5.1 ต าแหน่งที่ตัง้ และโครงข่ายคมนาคมการเข้าถึงสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 5.2 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสวนรมณนีาถ และโครงข่ายคมนาคมการเข้าถึง 
สวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

5.1.2 การใชป้ระโยชน์ภายในพื้นท่ีสวนรมณีนาถ 
สวนรมณีนาถเป็นสวนสาธารณะที่มีการจดัสรรทีด่ินในการให้บริการด้านกิจกรรม

นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยภายในพื้นที่มีการแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ส าหรับการนั่งพักผ่อน
หย่อนใจ อันได้แก่ สนามหญ้า ม้านั่งใต้ร่มเงาไม้ เป็นต้น และพื้นที่กลางแจ้งส าหรับการท ากิจกรรม
นันทนาการ เช่น กิจกรรมเดินว่ิง บาสเกตบอล ฟุตซอล เป็นต้น รวมไปถึงภายในพื้นที่ในส่วนของ
อนุรักษ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ทัณฑสถานที่เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ แต่ในปัจจุบัน  
ทางพิพิธภัณฑ์ได้มีการปิดปรับปรุงพื้นที่ จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ส่งผลให้เห็นถึง
รูปแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และการแบ่งสัดส่วนภายในสวนรมณีนาถ โดยการแบ่งสัดส่วนของ
พื้นที่สวนรมณีนาถแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วน อันได้แก่ ส่วนอนุรักษ์ ส่วนพิธีการ ส่วนเปิดโล่ง ส่วนกีฬา 
ส่วนสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบรกิาร และส่วนอื่น ๆ ซึ่งในส่วนของพื้นที่กีฬาสามารถแบง่
พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรม อันได้แก่ พื้นที่ เส้นทางเดินหรือว่ิง พื้นที่สนามกีฬา พื้นที่ลานเสก็ตบอร์ด 
พื้นที่สนามเด็กเล่น พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง สวนสุขภาพ พื้นที่ส าหรับการออก
ก าลังกายประเภทอื่น ๆ จากการได้ลงพื้นที่ส ารวจกลุ่มของผู้เข้าใช้บริการ พบว่า พื้นที่ส าหรับ 
ท ากิจกรรมเดินหรือว่ิงในพื้นที่เส้นทางเดินเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าใช้นิยมและมีปริมาณผู้เข้าใช้มากที่สุด  
และมีความหลากหลายของช่วงวัย โดยในช่วงเช้าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงวัยที่เข้ามาเดินออกก าลังกาย 
และในช่วงเย็นจะมีผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ เนื่องจากการท ากิจกรรมประเภท
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ดังกล่าวสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยบุคคลกลุ่มอื่น อีกทั้ง ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่
จะเข้าท ากิจกรรมเดิน-ว่ิงพร้อมกับท ากิจกรรมชนิดอื่นที่มีในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น หลังจากการท า
กิจกรรมเดิน-ว่ิงก็จะนั่งพักผ่อนหย่อนใจตามม้าน่ังที่ทางสวนจัดไว้ให้ หรือการท ากิจกรรมบริเวณสวน
สุขภาพก่อนที่จะท ากิจกรรมเดิน-ว่ิง แต่ทั้งนี้การแบ่งพื้นที่ส าหรับการใช้ท ากิจกรรมยังคงมีการกระจุก
ตัวของกิจกรรมและกลุ่มผู้เข้าใช้บริการอยู่ที่บริเวณ ประตูทางเข้า-ออกที่ 1 และประตูทางเข้า-ออก 
ที่ 4 เนื่องจากสวนรมณีนาถมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยด้านกีฬาอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งท าให้
เกิดความหนาแน่นของปริมาณผู้เข้าใช้บริการ และเกิดการซ้อนทับของการท ากิจกรรมบางประเภท 
ที่ใช้พื้นที่ในระยะที่ใกล้เคียงกัน  

จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่สามารถสรุปได้ว่า สวนรมณีนาถ 
มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมนันทนาการของประชาชนโดยภายในพื้นที่มีการ
แบ่งสัดส่วนของพื้นที่ตามประเภทของการใช้งาน ทั้งพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกาย และพื้นที่ส าหรับ
การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายจะเป็นการรวมกลุ่มการท ากิจกรรม 
ในบริเวณของพื้นที่ระหว่างประตูทางเข้าออกที่ 1 และประตูทางเข้าออกที่ 4 และพื้นที่ส าหรับการนั่ง
พักผ่อนหย่อนใจจะเป็นการใช้พื้นที่บริเวณริมทางของเส้นทางเดินว่ิงและสนามหญ้า  

5.1.3 สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการต่อผู้เข้าใช้บริการ 
จากการลงพื้นที่ส ารวจและสอบถามผู้เข้าใช้บริการในด้านความพึงพอใจของ 

สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการต่อผูเ้ข้าใช้บริการในพื้นที่ พบว่า ผู้เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถ
มีความพึงพอใจในการให้บริการในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านพื้นที่ 
สนามหญ้า การรักษาความปลอดภัย ความร่มรื่นของร่มเงาต้นไม้ และลานเอนกประสงค์ ตามล าดับ 
ในด้านความพึงพอใจของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ  
อันได้แก่ ระบบส่องสว่าง จ านวนพื้นที่จอดรถ เส้นทางเดินรอบสวน และม้านั่ง/เก้าอี้ส าหรับ 
นั่งพักผ่อน ตามล าดับ ซึ่งความพึงพอใจด้านของระบบส่องสว่างจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่เทียบเท่ากับ
ความไม่พึงพอใจ เนื่องจากผู้เข้าใช้บริการเข้าท ากิจกรรมในช่วงเวลากลางวันหรือ ช่วงเย็นที่ยัง 
ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบส่องสว่างไม่พบปัญหาในด้านนี้ แตใ่นทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการในช่วงเช้า
มืด และช่วงค่ า พบว่า ภายในพื้นที่ยังคงพบจุดอับที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการมองเห็นและ
ส่งผลต่อความรู้สึกที่ท าให้ไม่กล้าเข้าใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ตัวอย่างเช่น พื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ า 
ที่ประตูทางเข้า-ออกที่ 2 หรือบางส่วนของพื้นที่เส้นทางเดินว่ิงด้านประตูทางเข้า-ออกที่ 3 ทั้งนี้ 
บริเวณดังกล่าวมีบุคคลเร่ร่อนเข้ามาน่ังภายในพื้นที่ ซึ่งท าให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
ในด้านของเส้นทางเดิน-ว่ิงรอบสวนระดับความพึงพอของผู้เข้าใช้กิจกรรมอยู่ที่ร้อยละ 53.3 ซึ่งเป็น
ระดับความพึงพอใจรองลงมาจากระบบส่องสว่าง โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะยังคงต้องการให้มี 
การขยายเส้นทางเพิ่มเติม เนื่องจากเส้นทางเดิน-ว่ิงรอบสวนใช้เส้นทางเดียวกัน ท าให้ผู้เข้าใช้บริการ
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เข้าท ากิจกรรมด้วยความล าบากต้องควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้ชนกับผู้ใช้บริการท่านอื่น และในด้าน
ของความพึงพอใจของการบริการและจ านวนของพื้นที่จอดรถอยู่ที่ร้อยละ 60 แม้ว่าผู้เข้าใช้บริการ 
จะมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังพบปัญหาในด้านของปริมาณของพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ เนื่องจาก 
สวนรมณีนาถมีพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์เพียง 10-15 คัน และภายนอกสวนสามารถจอดรถยนต์ได้  
25 คัน แตพ่ื้นที่ภายนอกสวนรมณีนาถเป็นการจอดรถยนต์ค้างคืนแบบไม่มีการเคลื่อนย้าย ท าให้ผู้เข้า
ใช้บริการที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าใช้บริการในพื้นที่ส่วนน้ีได้ ซึ่งส่งผลท าให้ผู้เข้าใช้บริการ
สวนรมณีนาถไม่นิยมเข้าถึงพื้นที่โดยรถยนต์ส่วนบุคคล และในด้านของม้านั่งและเก้าอี้ส าหรับ 
นั่งพักผ่อนมีระดับความพึงพอของผู้เข้าใช้กิจกรรมอยู่ที่ร้อยละ 55.6 โดยทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการที่
ไม่พึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวกของม้านั่ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการยึดพื้นที่ของบุคคล  
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาท ากิจกรรมและที่ส าคัญบางช่วงเวลามีบุคคลเร่ร่อนเข้ามายังพื้นที่ ท าให้ผู้เข้า
ใช้บริการรู้สึกถึงความไปปลอดภัยจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่บริเวณนั้นได้ และในช่วงเย็นมีผู้เข้าใช้บริการ
จ านวนมาก ส่งผลให้มีการวางสิ่งของจองพื้นที่ม้าน่ัง อีกทั้ง สวนรมณีนาถมีการให้บริการของร้านค้า
เพียง 2 จุด คือบริเวณของประตูทางเข้าออกที่ 2 และประตูหอนาฬิกา ซึ่งประตูทางออกหอนาฬิกา 
จะเป็นร้านค้าที่เข้ามาให้บริการแบบไม่ประจ า ท าให้พื้นที่มีการอ านวยความสะดวกด้านร้านค้า  
เพียงแห่งเดียวที่ให้บริการเป็นประจ า โดยจากการศึกษาทัศนตดิ้านความพึงพอใจของร้านค้า และจุด
จ าหน่ายเครื่องดื่ม แม้ว่าผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจเป็นส่วนมาก แต่ผู้ เข้าใช้บริการยังคงมี  
ความต้องการให้มีการอ านวยความสะดวกด้านร้านค้าและจุดจ าหน่ายเครื่องดื่มภายในพื้นที่สวน  
และในด้านของการแบ่งสัดส่วนในการให้บริการด้านการท ากิจกรรม พบว่า ทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการ
ต้องการให้สวนรมณีนาถมีการจัดการและแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมให้ชัดเจน  
เพื่อลดปัญหาการซ้อนทับของพื้นที่ เนื่องจากกิจกรรมบางประเภทเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน  
และมีการท ากิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง ท าให้เกิดปัญหาเมื่อเข้าใช้บริการ อีกทั้ง ในช่วงที่ผู้วิจัย 
ลงท าแบบสอบถามทางสวนรมณีนาถมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในสวน ส่งผลให้กิจกรรมบางประเภท
ต้องเปลี่ยนสถานที่ในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดการซ้อนทับของการใช้พื้นที่ และท าให้ผู้เข้าใช้บริการ
บางกลุ่มเกิดความไม่พอใจเมื่อเข้าท ากิจกรรม 

โดยจากการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจด้านความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการต่อผู้เข้าใช้บริการกับองค์ประกอบของสวนสาธารณะที่ดี (กรมโยธาธิ
การและผังเมือง, 2546) สามารถสรุปได้ว่า สวนรมณีนาถมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สวนสาธารณะพึงมี
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างครบครัน ซึ่งในด้านการเข้าท ากิจกรรมในพื้นที่ 
และมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยในด้านของการท ากิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ 
ภายในพื้นที่จะมีการให้บริการม้านั่งส าหรับการเข้าท ากิจกรรม ตัวอย่างเช่น การพบปะพูดกับ 
กลุ่มเพื่อน การนั่งพักผ่อนจากการออกก าลังกาย เป็นต้น และในด้านของการแบ่งพื้นที่ส าหรับ 
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ท ากิจกรรมการออกก าลังกาย สวนรมณีนาถมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ส่วนกีฬาและพื้นที่ส าหรับการ
เข้าท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น สนามเด็กเล่น ลานเสก็ตบอร์ด การเต้น 
แอโรบิคที่บริเวณลานเอนกประสงค์ เป็นต้น รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกของโครงสร้าง 
การให้บริการข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสวนสาธารณะ อันได้แก่ เก้าอี้ส าหรับนั่งพักผ่อน 
ห้องน้ า พื้นที่จอดรถ เป็นต้น ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของสวนรมณีนาถสามารถตอบสนอง 
และมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการในทุกเพศและทุกช่วงวัย และมีความครบครัน  
 
ตารางที่ 5.1 
แสดงปริมาณความพึงพอใจด้านความพอเพียงของการให้บรกิารและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ท่ี การให้บริการ 
ความเพียงพอ (ร้อยละ) 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1 จ านวนของพื้นทีจ่อดรถ 60 40 
2 ความร่มรื่นของร่มเงาต้นไม ้ 93.3 6.7 
3 การรกัษาความปลอดภัย 93.3 6.7 
4 การแบ่งสัดส่วนในการใหบ้รกิารด้านกจิกรรม 60 40 
5 ลานเอนกประสงค์ 86.7 13.3 
6 พื้นที่สนามหญ้า 97.8 2.2 
7 เส้นทางเดินรอบสวน 53.3 46.7 
8 ม้านั่ง / เก้าอี้ส าหรบันั่งพกัผอ่น 55.6 44.4 
9 ระบบส่องสว่าง 48.9 51.1 
10 ห้องน้ า 66.7 33.3 
11 ร้านค้า / จุดจ าหน่ายเครื่องดืม่ 64.4 35.6 

หมายเหตุ. ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการที่มีความพึงพอใจด้านความพอเพียงของการให้บริการและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 
5.2 ปัจจัยด้านสังคมท่ีส่งผลต่อการเข้าใช้บริการสวนรมณีนาถ 

 
ปัจจัยด้านสังคมเป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการและศึกษารูปแบบของ

ลักษณะกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงลักษณะของบทบาทในการให้บริการ 
การบริหารจัดการของสวนรมณีนาถที่มีผลต่อผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์จะเป็น 
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การได้ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้บริการ เพื่อทราบถึงปัญหาและ  
ความต้องการภายในพื้นที่ 

 
5.2.1 กลุ่มของผู้เข้าใช้บริการภายในสวนรมณีนาถ 

การศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการจะท าให้สามารถทราบถึงข้อมูล
ลักษณะการเข้าใช้บริการด้านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในสวนรมณีนาถ โดยผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมจากการสอบถามการเข้าใช้พื้นที่ของผู้เข้าใช้บริการ ในด้านของเขต 
ที่อยู่อาศัย วิธีการเดินทางในการเข้าถึงพื้นที่ ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ ความถ่ีของการเข้าใช้บริการ 
และสาเหตุในการเลือกใช้บริการสวนรมณีนาถ เป็นต้น  

โดยจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผู้ เ ข้าใช้บริการส่วนใหญ่มี เขต 
ที่อยู่อาศัยในย่านเขตพระนครมากที่สุด รองลงเป็นผู้ที่มีเขตที่อยู่อาศัยในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
เขตบางพลัด และเขตอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีการเดินทางในการเข้าถึงพื้นที่จะเป็นการเดิน
เท้า จักรยานหรือจักรยานยนต์เป็นส่วนมาก เนื่องจากผู้เข้าใช้บริการมีที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
สวน ประกอบกับภายในสวนรมณีนาถมีพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ที่ไม่เพียงพอและค่อนข้างน้อย  
แต่ยังคงมีผู้เข้าใช้บริการบางส่วนที่มีเขตที่อยู่อาศัยไกลจากพื้นที่ ซึ่งการเข้าใช้บริการของบุคคลกลุ่มนี้
จะเป็นการเช้าท ากิจกรรมเนื่องจากอยู่ใกลส้ถานที่ท างานหรือมกีลุ่มเพื่อนที่ท ากิจกรรมอยู่ในสวนรมณี
นาถ โดยการเดินทางเข้าถึงพื้นที่มีการเข้าถึงด้วยการเดินจากสถานที่ท างาน และการใช้บริการของ
รถไฟฟ้ามหานคร และในช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการของผู้เข้าใช้บริการมีความแตกต่างกันออกไป  
โดยส่วนใหญ่กิจกรรมทางกีฬาจะเป็นการท ากิจกรรมช่วงเวลาเช้าและเย็น  ยกเว้นกิจกรรมกีฬา
ประเภทการออกก าลังกายโดยใช้เครื่องจะเป็นการเข้าใช้พื้นที่ตลอดวัน และกิจกรรมประเภท 
การนั่งพักผ่อนหย่อนใจจะเป็นการเข้าใช้พื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่เปิดท าการ ในด้านของความถ่ีของการ
เข้าใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการเข้าใช้พื้นที่เป็นประจ าทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 -6 วัน  
ต่อสัปดาห์ เนื่องจากที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่และมีกลุ่มเพื่อนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน และในด้านของ
สาเหตุที่ผู้เ ข้าใช้บริการเลือกใช้บริการสวนรมณีนาถ คือ เป็นสวนสาธารณะที่ใกล้ที่พักอาศัย  
มีกลุ่มเพื่อนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน และภายในพื้นที่สวนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสามารถรองรับ 
ความต้องการในการท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการ 

จากการศึกษากลุ่มของผู้เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถสามารถสรุปได้ว่า ผู้ เข้าใช้
บริการมีเขตที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสวน โดยผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่มีเขตที่พักอาศัย 
ในย่านพระนคร และผู้เข้าใช้บริการมีการเข้าถึงพื้นที่ด้วยการเดินเท้า เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่า
การเข้าถึงพื้นที่ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และกลุ่มของผู้เข้าใช้บริการมีความหลากหลาย ทั้งในด้านของ
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กิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ อาชีพ เพศ และช่วงวัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสวนรมณีนาถมีบทบาทต่อ 
การให้บริการในการเข้าท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการได้อย่างหลากหลาย 
 

 
ก. รัศมีการให้บริการของสวนระดับชุมชน และระยะรัศมีในการให้บริการของสวนรมณีนาถ.  

 
                  ข. การเข้าถึงพ้ืนที่ของผู้เข้าใช้บริการ                             ค. ความถี่ในการเข้าใช้บริการของผู้เข้าใช้บริการ 

ภาพที่ 5.3 ร้อยละของพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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5.2.2 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นของผู้เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถ 
การศึกษารูปแบบของการเกิดกิจกรรมภายในของสวนรมณีนาถจ าแนกออกเป็น 

2 รูปแบบ ตามลักษณะของการท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการ อันได้แก่ การท ากิจกรรมในรูปแบบ 
Active Recreation ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย มีการออกแรง เช่น การเล่น
กีฬาชนิดต่าง ๆ และการท ากิจกรรมในรูปแบบ Passive Recreation ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมแบบ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือออกแรง เช่น การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของการเข้า
ท ากิจกรรมภายในพื้นที่สามารถจ าแนกได้ตามการแบ่งพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 

 
ภาพที่ 5.4 พื้นที่ส่วนกีฬาในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 
- พื้นที่เส้นทางเดิน-ว่ิง จากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ

และการท าแบบสอบถาม พบว่า การท ากิจกรรมประเภทเดิน หรือว่ิงจะเป็นการท ากิจกรรมในช่วงเช้า 
เวลา 05.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา และช่วงเย็นเวลา 16.00 นาฬิกา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มที่เข้าท า
กิจกรรมในช่วงเวลาเช้าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ และในช่วงเย็นจะเป็นการเข้าใช้พื้นที่ของกลุ่มที่มี
สภาพร่างกายแข็งแรงและมีความหลากหลายของช่วงวัย โดยจากการสอบถามข้อมูลในด้านของ 
ความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีความต้องการให้มี
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การปรับปรุงเส้นทางเดินว่ิงให้พื้นที่เกิดความสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และมีความต้องการ  
ในการขยายเส้นทางเดินว่ิงเพิ่มเติม รวมไปถึงต้องการเพิ่มระบบส่องสว่างตามเส้นทางของการท า
กิจกรรม เนื่องจากในช่วงเวลาเช้ามืด และช่วงค่ าภายในพื้นที่จะมีจุดอับของเส้นทางที่แสงสว่างส่อง 
ไม่ถึง ท าให้ผู้เข้าใช้บริการรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อท ากิจกรรมดังกล่าว 

- พื้นที่สนามกีฬา เนื่องจากในช่วงเวลาที่ได้ลงพื้นที่ท าแบบสอบถามพื้นที่ 
ส่วนสนามกีฬามีการปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มระบบส่องสว่างภายในพื้นที่ แต่ทางผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา 
และได้สอบถามผู้ที่เข้าท ากิจกรรมประเภทอื่นที่เคยได้เข้าใช้พื้นที่ภายในสนามกีฬา พบว่า ผู้เข้าใช้
บริการต้องการให้มีการจัดช่วงเวลาในการท ากิจกรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากในบางครั้งพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวเกิดกิจกรรมพร้อมกัน 2 กิจกรรม ซึ่งได้แก่ บาสเกตบอล และฟุตบอลหรือฟุตซอล ท าให้ 
ผู้เข้าใช้บริการเกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้พื้นที่ 

- พื้นที่ลานเสก็ตบอร์ด จากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากการส ารวจ 
และการท าแบบสอบถาม พบว่า การท ากิจกรรมเอ็กสตรีมหรือเสก็ตบอร์ดเป็นการท ากิจกรรม 
ในช่วงเย็นหลังจากเวลา 16.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งกลุ่มที่เข้าท ากิจกรรมจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นและ
วัยท างาน โดยจากการสอบถามข้อมูลด้านความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ 
พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีความต้องการให้มีการเพิ่มระบบส่องสว่างบริเวณลานเสก็ตบอร์ด และต้องการ
ให้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรม และพื้นสนามของลานเสก็ตบอร์ด เนื่องจากอุปกรณ์
และพื้นที่บริเวณดังกล่าวมี มีระยะการใช้งานมาเป็นเวลานานและความช ารุดเสียหาย รวมไปถึง  
อยากให้มีการลดหย่อนเรื่องกฎระเบียบภายในพื้นที่ เนื่องจากสวนรมณีนาถมีกฎเรื่องห้ามท าอนาจาร
ภายในพื้นที่แต่ทางผู้เข้าใช้บริการเข้าท ากิจกรรมแล้วมีการถอดเสื้อท าให้ทางเจ้าหน้าที่มีการตักเตือน  

- พื้นที่สนามเด็กเล่น จากการศึกษาและวิเคราะห์จากการส ารวจและการท า
แบบสอบถาม พบว่า พื้นที่สนามเด็กเล่นจะเป็นการท ากิจกรรมของเด็กเล็กโดยมีผู้ปกครองเข้าดูแล  
ซึ่งพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นจะมีการเข้าท ากิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00 นาฬิกาเป็นต้นไป  
โดยจากการสอบถามข้อมูลของผูป้กครองด้านความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากจิกรรมประเภท
นี้ พบว่า ผู้ปกครองต้องการให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่ องจากเป็นการ 
ท ากิจกรรมของเด็กเล็ก และอยากให้ทางสวนรมณีนาถเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ เครื่องเล่นส าหรับเด็ก 
เนื่องจากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีเด็กเข้าท ากิจกรรมในจ านวนมาก ท าให้เครื่องเล่นไม่เพียงพอ  
และเด็กเกิดปัญหาในการแย่งเครื่องเล่นกัน รวมไปถึงมีความต้องการให้เพิ่ มม้านั่งบริเวณใกล้เคียง
สนามเด็กเล่น เพื่อให้ผู้ปกครองได้น่ังรอและนั่งเฝ้าบุตรหลานในการเข้าท ากิจกรรม 
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ภาพที่ 5.5 กิจกรรมพื้นทีเ่ดิน-ว่ิงภายในสวนรมณีนาถ. โดยผูวิ้จัย, 2563.  
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ภาพที่ 5.6 กิจกรรมพื้นทีส่นามกีฬาภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563.  
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ภาพที่ 5.7 กิจกรรมพื้นทีล่านเสก็ตบอร์ดภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563.  
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ภาพที่ 5.8 กิจกรรมพื้นทีส่นามเด็กเล่นภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563.  

 

 

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
95 

- พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง จากการศึกษาและวิเคราะห์ 
จากการส ารวจและการท าแบบสอบถาม พบว่า พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง 
จะเป็นการท ากิจกรรมของวัยรุ่น จนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีการเข้าท ากิจกรรม 
ตลอดทั้งวัน โดยจากการสอบถามข้อมูลผู้ เ ข้าใช้บริการด้านความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ 
เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ พบว่า มีความต้องการให้พื้นที่มีร่มเงาในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้
เป็นพื้นที่กลางจากท าให้เมื่อถึงฤดูฝนผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เมื่อโดนฝนส่งผลให้เกิดความเสียหาย เสื่อมโทรม และเป็นสนิม ซึ่งท าให้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
มีระยะการใช้งานสั้นลง 

- สวนสุขภาพ จากการศึกษาและวิเคราะห์จากการส ารวจและการท า
แบบสอบถาม พบว่า พื้นที่สวนสุขภาพจะเป็นการท ากิจกรรมของวัยรุ่น จนถึงผู้สูงอายุ โดยสวน
สุขภาพจะเป็นการเข้าใช้บริการก่อนที่จะเริม่ท ากจิกรรมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เข้ามายืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
ก่อนที่จะไปท ากิจกรรมเดินหรือว่ิง หรือก่อนที่จะเข้าท ากิจกรรมเต้นแอโรบิค โดยจากการสอบถาม
ข้อมูลผู้เข้าใช้บริการด้านความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ พบว่า ผู้เข้าใช้
บริการต้องการให้เพิ่มระบบส่องสว่างตามจุดฝึกต่าง ๆ ของสวน เนื่องจากในเวลาค่ าแสงไฟ 
มีน้อยเกินไป ท าให้ผู้เข้าใช้บริการรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้  

- พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมอื่น ๆ ภายในพื้นที่ โดยกิจกรรมภายในสวนรมณีนาถ
ประเภทอื่น ๆ จะมีการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ภายในสวนตามช่วงเวลาของกลุ่มที่ผู้ใช้บริการ 
เข้าท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากการเข้าใช้พื้นที่ที่ทางสวนรมณีนาถจัดไว้ให้ก็คือ 
กิจกรรมเต้นแอโรบิค กิจกรรมโยคะ กิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊ก และพื้นที่ส าหรับการนั่งพักผ่อน
หย่อนใจ โดยรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมเต้นแอโรบิค จากการศึกษาและวิเคราะห์จากการส ารวจ 
และการท าแบบสอบถาม พบว่า การท ากิจกรรมประเภทนี้จะเป็นการท ากิจกรรมบริเวณ 
ลานเอนกประสงค์ แต่ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการลงส ารวจสวนรมณีนาถได้ท าการปรับปรุงพื้นที่  
ท าให้กลุ่มของผู้ เข้าใช้บริการที่ท ากิจกรรม เต้นแอโรบิคย้ายมาท ากิจกรรมที่หน้าส านักงาน  
โดยช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมจะเป็นช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งการท ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการท ากิจกรรมของกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน โดยจากการสอบถามข้อมูลผู้เข้าใช้
บริการด้านความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ พบว่า  พื้นที่บริเวณหน้า
ส านักงานมีความไม่เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม เนื่องจากพื้นที่มีความแคบ และเป็นที่จอดรถ  
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่สะดวกในการเข้าท ากิจกรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สอบถามถึงความต้องการ 
ของการท ากิจกรรมในพื้นที่เดิมบริเวณลานอเนกประสงค์ พบว่า อยากให้มีการจัดการเรื่องพื้นที่
เนื่องจากบริเวณลานเอนกประสงค์ เมื่อมีการรดน้ าต้นไม้ หรือฝนตกในพื้นที่จะเกิดน้ านอง  
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ท าให้ผู้เข้าใช้บริการท ากิจกรรมไม่สะดวก และต้องการให้ทางสวนรมณีนาถมีการจัดหา เวทีให้กับ
อาจารย์สอนเต้น รวมไปถึงการจัดการดูแลเรื่องการซ้อนทับของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่บริเวณลาน
เอนกประสงค์มีเส้นทางเดิน-ว่ิงตัดผ่าน 

- กิจกรรมโยคะ จากการศึกษาและวิเคราะห์จากการส ารวจและการท า
แบบสอบถาม พบว่า การท ากิจกรรมโยคะเป็นการท ากิจกรรมบนพื้นที่ของสนามหญ้า และบริเวณ
ที่ว่างภายในสวนใต้ร่มเงาต้นไม้ โดยการท ากิจกรรมจะเป็นการท ากิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่ม
นักเรียนที่มีอาจารย์มาสอน ซึ่งกิจกรรมโยคะเป็นการท ากิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 06.00 นาฬิกา 
เป็นต้นไป และช่วงเย็นเวลา 16.00 เป็นต้นไป โดยจากการสอบถามข้อมูลผู้เข้าใช้บริการด้าน 
ความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ พบว่า มีความต้องการให้ดูแลสนามหญ้า
ในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากหน้าร้อนพื้นที่บริเวณสนามหญ้ามีความแห้งแล้ง หญ้าแห้ง ต้นไม้มีใบแห้ง 
ท าให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ขาดความร่มรื่น และร่มเงาจากต้นไม้น้อยลง รวมไปถึงมีความต้องการในการ
เพิ่มระบบส่องสว่างในพื้นที่ เนื่องจากในช่วงเช้าเข้าท ากิจกรรมแสงสว่างไม่เพียงพอ อีกทั้ง ภายในสวน
มีคนจรจัดเข้ามาน่ังในพื้นที่ ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการ 

- กิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊ก จากการศึกษาและวิเคราะห์จากการส ารวจ
และการท าแบบสอบถาม พบว่า การท ากิจกรรมประเภทนี้จะเป็นการท ากิจกรรมบริเวณ 
ลานเอนกประสงค์ แต่ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการลงส ารวจสวนรมณีนาถได้ท าการปรับปรุงพื้นที่ ท าให้
กลุ่มของผู้เข้าใช้บริการที่ท ากิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊กย้ายมาท ากิจกรรมที่ลานเสก็ตบอร์ด  
โดยช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมจะเป็นช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งการท ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการท ากิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุที่ท ากิจกรรมร่วมกันมานาน โดยจากการสอบถาม
ข้อมูลผู้เข้าใช้บริการด้านความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ พบว่า ผู้เข้าใช้
บริการมีความต้องการให้ทางสวนรมณีนาถจัดพื้นที่ในการท ากิจกรรมให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากในช่วง
เวลาดังกล่าวที่ได้ท าการลงส ารวจมีการปรับปรุงพื้นที่ ท าให้กลุ่มผู้เข้าใช้บริการเปลี่ยนพื้นที่ในการท า
กิจกรรม และเกิดการซ้อนทับในการใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมกับกิจกรรมโยคะ อีกทั้งพื้นที่บริเวณ 
ลานเสก็ตบอร์ดไม่เหมาะสมต่อการเข้าใช้บริการของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีอุปกรณ์ต่างๆมากีดขวาง 
รวมไปถึงอยากให้ทางสวนรมณีนาถพิจารณาในการอ านวยความสะดวกเรื่องเต็นท์ในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากพื้นที่ที่ท ากิจกรรมเป็นพื้นที่โล่ง ถ้าวันใดมีฝนตกจะท าให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการภายใน 
พื้นที่ได ้

- พื้นที่ส าหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ จากการศึกษาและวิเคราะห์จาก 
การส ารวจและการท าแบบสอบถาม พบว่า การนั่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นการเข้าใช้พื้นที่ตลอดช่วงเวลา
ท าการของสวน โดยการเข้าใช้บริการจะเป็นการเข้ามาน่ังพักผ่อนตามเก้าอี้หรือม้าน่ังที่ทางสวนได้จัด
ไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ ภายในสวน และการปูเสื่อปิกนิก ในการเข้าใช้พื้นที่ส าหรับการนั่งพักผ่อน  
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จะมีความหลากหลายของช่วงวัย โดยจากการสอบถามข้อมูลผู้เข้าใช้บริการด้านความต้องการในการ
เข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมประเภทนี้ พบว่า มีความต้องการให้เพิ่มเก้าอี้ หรือโต๊ะม้านั่ง เนื่องจาก
ในช่วงเย็นมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้เก้าอี้ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการ และต้องการให้มี
การเพิ่มระบบสอ่งสว่าง เนื่องจากม้านั่งตรงบริเวณประตู 3 แสงสว่างไม่เพียงพอ และมีคนจรจัดเข้ามา
นั่งบริเวณม้านั่งส่วนน้ีบ่อยครั้ง ท าให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเข้าสู่พื้นที่บริเวณนี้ 

5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมและการใช้งานภายในสวนรมณีนาถ 
สวนรมณีนาถมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น ทั้งในด้านของต าแหน่งที่ตั้ง 

ที่สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก และเป็นสถานที่ที่เป็นจุดรวมตัวของการท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในสวนส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม และเกิดการ
สร้างกิจกรรมข้ึนใหม่ในพื้นที่ โดยจากการศึกษาปัจจัยทางด้านสังคม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ อันได้แก่ ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึน ต าแหน่งที่ตั้ง  
และความสะดวกสบายในการเข้าถึง และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ โดยผู้เข้าใช้บริการ  
ในพื้นที่ส่วนมากจะเข้ามาท ากิจกรรมประเภทการออกก าลังกายมากกว่าการนั่งพักผ่อน ท าให้พื้นที่
ของสวนรมณีนาถบางส่วนเกิดการซ้อนทับและไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และในปัจจุบันมีปริมาณ
การเข้าใช้บริการภายในพื้นที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้พื้นที่ในการรองรับการท ากิจกรรม  
ของผู้เข้าใช้บริการได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจากการสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้ เข้าใช้บริการภายในสวน 
พบว่า พื้นที่ในส่วนของเส้นทางเดิน-ว่ิงพบปัญหาในการเข้าใช้พื้นที่มากที่สุด เนื่องจากการท ากิจกรรม
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณของผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางเดินรอบสวน  
เส้นทางในการท ากิจกรรมว่ิง และเส้นทางเช่ือมโยงสู่พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง จากการ
สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้บริการ พบว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการจัดการ
และปรับปรุงพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมเดิน-ว่ิง เพื่อลดปัญหาในการเข้าใช้พื้นที่ 
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ภาพที่ 5.9 กิจกรรมพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่องภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย , 
2563.  
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ภาพที่ 5.10 กิจกรรมพื้นทีส่วนสุขภาพภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.11 กิจกรรมอื่นๆ ภายในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563.  

1 2 

3 4 

1 กิจกรรมเต้นแอโรบิค 

2 กิจกรรมโยคะ
 

3 กิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊ก 

4 การน่ังพกัผ่อนหย่อน
ใจ 

1 

1 

2 
2 

2 
3 

3 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

4  
ช่วงเช้าถึงเที่ยง 

 
ช่วงบ่ายถึงเย็น 

ช่วงเวลาเขา้ท ากิจกรรม 

 
ตลอดทั้งวัน 

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
101 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ลักษณะของการเข้าท ากิจกรรมภายในพื้นที่ตลอดช่วงเวลา
เปิดท าการ พบว่า ช่วงเช้า มีปริมาณของผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่เป็นจ านวนมาก แต่ยังมีปริมาณ 
ที่น้อยกว่าในช่วงเย็น โดยการเข้าใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการจะเป็นกลุ่มของวัยท างาน และผู้สูงอายุ  
ซึ่งในการท ากิจกรรมจะมีการกระจายตัวไปยังบริเวณของพื้นที่ เช่น การเล่นโยคะ การร าพัดหรือร าไท
เก๊ก เส้นทางเดิน-ว่ิง และสวนสุขภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีความนิยมในช่วงเช้าจะเป็นการออกก าลังกาย
ประเภทเดินหรือว่ิง ในส่วนของช่วงบ่าย พบว่า ภายในพื้นที่มีผู้เข้าใช้บริการเข้าท ากิจกรรมน้อยที่สุด 
โดยการเข้าใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการจะเป็นกลุ่มของวัยท างาน และผู้สูงอายุ โดยการท ากิจกรรม
ช่วงเวลากลางวันจะเป็นการท ากิจกรรมประเภทการออกก าลังกายโดยใช้เครื่องและการนั่งพักผ่อน
หย่อนใจ ซึ่งการเข้าท ากิจกรรมจะมีการกระจายตัวตามจุดม้านั่งหรือเก้าอี้ที่ทางสวนได้จัดเตรียมไว้ให้
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และภายในพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง และในส่วนของช่วงเย็น 
พบว่า เป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณของผู้เข้าใช้บริการเข้าใช้พื้นที่มากที่สุด เนื่องจากมีการเกิดกิจกรรม
ภายในพื้นที่มากที่สุด ในการเข้าใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการจะเป็นกลุ่มของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัย
เด็ก จนถึงผู้สูงอายุ โดยการท ากิจกรรมจะมีการเข้าใช้บริการตามลักษณะของการเกิดกิจกรรมภายใน
พื้นที่ ซึ่งพบว่าภายในสวนรมณีนาถมีการกระจุกตัวของผู้เข้าใช้บริการที่ประตูที่ 1 และประตูเล็ก 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสนามกีฬา และพื้นที่ส าหรับออกก าลังกายหลายประเภท 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.12 แสดงพื้นที่การเกิดกจิกรรมในช่วงเช้า กลางวัน และเย็นในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 
2563. 
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5.3 ปัจจัยด้านนโยบายท่ีส่งผลต่อการเข้าใช้บริการสวนรมณีนาถ 
 
ปัจจัยด้านนโยบายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการภายในพื้นที่ ซึ่งการก าหนด

นโยบายเป็นการก าหนดแนวทางกิจกรรมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้น 
โดยจะมีการวางแผน การจัดตั้งโครงการ พร้อมทั้งวิธีการบริหารหรือกระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นที่  และความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ของประชาชน โดยข้อมูล 
ด้านนโยบายที่ทางผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์จะเป็นการได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ เพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนา แนวทางการบริหาร และปัญหาที่ 
ผู้เข้าใช้บริการพบในพื้นที่ 

 
5.3.1 โครงสรา้งการบริหารจัดการ และนโยบายภายในสวนรมณีนาถ 

การบริการจัดการภายในพื้นที่มีผลต่อความพร้อมในการให้บริการ การอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ และสภาพภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามส่งผลต่อความรู้สึกในการเลือกใช้พื้นที่
ของผู้เข้าใช้บริการ โดยผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญแบ่งออกเป็น ด้านการบริการ
จัดการพื้นที่ ด้านงบประมาณ มาตรฐานการดูแลความปลอดภัย การดูแลและอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ นโยบายของสวนรมณีนาถ พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุง
การให้บริการภายในพื้นที่ โดยรายละเอียดการบริหารจัดการภายในพื้นที่มีดังต่อไปนี้ 

- ด้านการบริการจัดการพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า สวนรมณีนาถมีการจัดการ
ในด้านการดูแลพื้นที่และรักษาความสะอาดและห้องสุขาภายในสวนสาธารณะเป็นการว่าจ้างลูกจ้าง
ของทางส านักงานกรุงเทพมหานคร และในด้านของการรักษาความปลอดภัยจะเป็นการว่าจ้าง
บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยระบบการดูแลรั กษาความปลอดภัย 
ในระยะช่วงเวลา 16.30 นาฬิกา จนถึง 08.30 นาฬิกาของวันรุ่งข้ึน จะเป็นเจ้าหน้าที่เพศชายอยู่เวร
รักษาความปลอดภัย และในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา จนถึง 
16.30 นาฬิกา จะเป็นเจ้าหน้าที่เพศชายอยู่เวรรักษาความปลอดภัย 

- การบริหารจัดการด้านงบประมาณ จากการศึกษาพบว่า สวนรมณีนาถไม่ได้ 
มีการจัดหาและดูแลด้านงบประมาณด้วยตนเอง หากมีความประสงค์ในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์
ส าหรับการใช้ในการปฏิบัติงานภายในพื้นที่หรือการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงพื้นที่ภายในสวน จะต้องมี  
การเสนอขออนุมัติงบประมาณผ่านผู้บังคับบัญชา ซึ่งสวนรมณีนาถจะท าการเสนอความต้องการ 
ด้านงบประมาณแก่ส านักงานสวนสาธารณะ โดยอยู่ภายใต้การก ากับการดูแลจัดการของ  
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ส านักสิ่ งแวดล้อม หลังจากนั้นท าการเสนอข้อมูลไปที่สภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา 
ของบประมาณ 

- มาตรฐานการดูแลความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า สวนรมณีนาถ 
มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวนอยู่เวรรักษาความปลอดภัย  
ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการเข้าติดต่อราชการ แจ้งทรัพย์สินสูญหาย  
หรือการเก็บทรัพย์สินได้ภายในพื้นที่ รวมไปถึงหน้าที่อื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ในส่วนของการรักษา 
ความปลอดภัยได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ สวนรมณีนาถมีกล้องวงจรปิดกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ 
ของพื้นที่สวน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ 

- วิธีการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ จากการศึกษา
พบว่า สวนรมณีนาถมีการดูแลและอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ อันได้แก่ มีการจัดระเบียบ 
ในการจอดรถในพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขาให้มีความพร้อม  
ในการให้บริการแก่ผูเ้ข้าใช้บริการ เมื่อเกิดการช ารุดเสียหายจะท าการด าเนินการแก้ไขทันที รวมไปถึง
การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย และอุปกรณ์ส าหรับเด็กไม่ให้เกิดความช ารุด
เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนภายในพื้นที่ นอกจากนี้ ทางสวนรมณีนาถยังมีการดูแลและตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สวนได้ต้ังไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ
ของผู้เข้าใช้บริการท่านอื่น 

- นโยบายของสวนรมณีนาถ จากการศึกษาพบว่า สวนรมณีนาถมีระยะ 
ในการให้บริการตั้งแต่ 04.30-21.00 นาฬิกา พร้อมทั้งมีแนวทางในการส่งเสริมพื้นที่ให้เป็น
สวนสาธารณะที่ท าให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย
และความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ 

- แนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุ งการให้บริการภายในพื้นที่  
จากการศึกษาพบว่า สวนรมณีนาถมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพรรณไม้ 
และความหลากหลายด้านชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความเหมาะสม 
ต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ 
เพื่อทราบถึงวิธีการดูแลและปฏิบัติหน้าที่ของในแต่ละต าแหน่งงาน รวมถึงเพื่อทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค และความคิดเห็นด้านการให้บริการของพื้นที่สวนรมณีนาถ โดยรายละเอียดการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่มีดังต่อไปนี้ 

- เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีหน้าที่ในการจัดการดูแลพื้นที่ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ คือ ดูแลเรื่องสิ่งกีดขวางบริเวณเส้นทางเดินเท้า ดูแล  
ด้านระบบส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ และการปฐมพยาบาล

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
104 

เบื้องต้นเมื่อผู้เข้าใช้บริการประสบอุบัติเหตุ โดยจากการสอบถามด้านของปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย คือ ด้านความร่วมมือของกลุ่มวัยรุ่น  
ที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ เนื่องจากมีกรณีที่ผู้เข้าใช้บริการบางท่านถอดเสื้อเล่นกีฬา ซึ่งอาจเกิด
ความไม่เหมาะสมในการท ากิจกรรมท าให้ทางเจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องเข้าไปตักเตือน และบุคคลดังกล่าว
ไม่ฟังค าตักเตือนจึงท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการสอบถามผู้เข้าใช้
บริการในพื้นที่ของลานเสก็ตบอร์ดที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้าท ากิจกรรมภายในพื้นที่แล้วถูกตักเตือน 

- เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า มีหน้าที่ในการดูแลความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
ตรวจดูความเรียบร้อยและช่วยอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่  ในด้านของความปลอดภัย  
ระบบสาธารณูปโภค และเครื่องออกก าลังกาย โดยการสอบถามด้านของปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้ พบว่า ทางสวนรมณีนาถไม่มีงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการภายในพื้นที่ ในด้านสาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ เมื่ออุปกรณ์มีการช ารุด
เสียหายท าให้ทางหน่วยงานไม่สามารถซ่อมบ ารุง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนได้ในทันที เนื่องจากไม่มี
งบประมาณ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่สวนรมณีนาถยังประสพปัญหาในช่วงฤดูแล้งเรื่องการขาดน้ าที่ใช้
ส าหรับรักน้ าต้นไม้ เนื่องจากสวนได้ใช้น้ าจากคลองหลอดมาบ าบัดเพื่อรดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่ โดยใน
ฤดูแล้งจะพบปัญหาเรื่องน้ าเค็ม ซึ่งไม่สามารถน ามาบ าบัดเพื่อใช้ในการรดน้ าต้นไม้ได้ เนื่องจากน้ าเค็ม
จะส่งผลให้ต้นไม้ตายได้ เมื่อทางสวนไม่มีน้ าที่ใช้ส าหรับรดน้ าแก่ต้นไม้และสนามหญา้ ส่งผลให้พืชแห้ง
ตายเป็นจ านวนมาก และท าให้บรรยากาศ ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เกิดความไม่ร่มรื่นและไม่น่ามอง  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่เข้าท ากิจกรรมโยคะภายในพื้นที่ว่าในช่วงหน้า
ร้อนหญ้าบริเวณสนามหญ้าแหง้ตาย และจากการสอบถามเรื่องสิ่งที่สวนรมณีนาถควรปรับปรุงในด้าน 
ของการให้บริการ พบว่า สวนรมณีนาถเป็นสถานที่ส าหรับการท ากิจกรรมนันทนาการ ทั้งด้านการ
ออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจ านวนของเครื่องออกก าลังกายไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงเกิดการช ารุดและเสียหาย แต่ด้วยสวนรมณีนาถประสพปัญหาในเรื่ อง 
ของงบประมาณ จึงท าให้ไม่สามารถปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้บริการของผู้เข้าใช้
บริการได้ ทั้งนี้ ได้สอบถาม 

- เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสุขาและสนาม มีหน้าที่ในการดูแลความสะอาดห้องสุขา 
โดยจะท าความสะอาดห้องสุขาทุกๆ 2 ช่ัวโมง และในมีการฆ่าเช้ือสุขภัณฑ์ด้ วยการฉีดแอลกอฮอล์ 
และยังมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดภายในสวน ดูแล ตกแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นมากีดขวางเส้นทาง
และพื้นที่ออกก าลังกายไม่ให้มีวัสดุมากีดขวาง โดยการสอบถามด้านของปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทีดู่แลในส่วนน้ี พบว่า ผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่มีความหลากหลาย
ของสัญชาติ ท าให้บางครั้งการสื่อสารกันอาจจะไม่มีความเข้าใจกัน  
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- เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ และซ่อมแซมบ ารุง งานช่างต่าง  ๆ ภายในสวน 
โดยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง  ๆ ภายในพื้นที่ เพื่อให้เกิด 
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยการสอบถามด้านของปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนน้ี พบว่า อุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายภายในพื้นที่เกิด
ความช ารุดเนื่องจากอุปกรณ์มีระยะการใช้งานมานาน แต่ทั้งนี้เมื่อพบว่าอุปกรณ์ในส่วนใดที่เกิด  
การช ารุดก็จะเข้าซ่อมแซมพื้นที่ทันที 

5.3.2 สภาพความสมบูรณ์ในสวนรมณีนาถ 
ด้านสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่เป็นการแสดงถึงความพร้อมและคุณภาพ 

ในการให้บริการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ทางสวนรมณีนาถจะต้องมีการให้บริการตามมาตรฐาน  
ของสวนสาธารณะ โดยจากการศึกษาด้านความพึงพอใจสภาพความสมบูรณ์และความพร้อมของ 
การใช้งานในพื้นที่ พบว่า สวนรมณีนาถมีสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่และความพร้อมของสิ่งอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับที่ดี และผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการในพื้นที่ ซึ่งมีเพียง 
การให้บริการด้านเสน้ทางเดินรอบสวนที่ทัศนคติของผูเ้ข้าใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุง โดยจาก
การท าการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุง เส้นทางเดินรอบสวน 
เนื่องจากเส้นทางเดิน-ว่ิงมีลักษณะที่แคบ และกิจกรรมบริเวณดังกล่าวมีผู้เข้าใช้บริการในจ านวนมาก 
และผู้เข้าใช้บริการเส้นทางเดิน-ว่ิงพบปัญหาเรื่องพื้นมีความไม่สมบูรณ์ เช่น ความไม่สม่ าเสมอ 
ของเส้นทาง และบางเส้นทางภายในสวนเกิดเป็นแอ่งน้ าและมีน้ านองในฤดูฝน ท าให้เมื่อเข้าใช้บริการ
จึงเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย  

ทั้ งนี้  ด้านความสมบูรณ์ของพื้นที่ เป็นสิ่ งที่ แสดงให้ เห็นถึงความพร้อม 
ในการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ ซึ่งด้านความสมบูรณ์ของพื้นที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกของผู้เข้าใช้บริการในการเลือกใช้สวนสาธารณะ เนื่องจากเมื่อสวนมีความพร้อมในการ
ให้บริการและการอ านวยความสะดวก พื้นที่มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมที่สามารถตอบสนอง
และรองรับการเข้าท ากิจกรรมของประชาชนได้ก็จะส่งผลให้เป็นปัจจัยในการเลือกเข้าใช้บริการ 
ในพื้นที่ อีกทั้ง ผลลัพธ์จากการศึกษาปริมาณความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการสามารถสะท้อนให้เห็น
การดูแลบริหารจัดการและการอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 
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ตารางที ่5.2 
แสดงปริมาณความพึงพอใจด้านสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่ในการใหบ้รกิารและการอ านวย 
ความสะดวก 

ที ่ การให้บรกิาร 
สภาพพ้ืนที ่(ร้อยละ) 
ด ี ปรับปรงุ 

1 จ านวนของพื้นทีจ่อดรถ 84.4 15.6 

2 ความร่มร่ืนของร่มเงาต้นไม้ 97.8 2.2 
3 การรักษาความปลอดภัย 95.6 4.4 
4 การแบ่งสัดส่วนในการให้บริการด้านกิจกรรม 71.1 28.9 
5 ลานเอนกประสงค ์ 71.1 28.9 
6 พื้นที่สนามหญ้า 84.4 15.6 
7 เส้นทางเดินรอบสวน 48.9 51.1 
8 ม้าน่ัง / เก้าอี้ส าหรับน่ังพักผอ่น 93.3 6.7 
9 ระบบส่องสว่าง 77.8 22.2 
10 ห้องน้ า 73.3 26.7 
11 ร้านค้า / จุดจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม 80 20 

หมายเหตุ. ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการที่มีความพึงพอใจด้านสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่ในการ
ให้บริการและการอ านวยความสะดวกในสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 
5.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ในข้างต้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มี

ความส าคัญที่ส่งผลต่อการให้บริการของสวนสาธารณะในทุกระดับ โดยปัจจัยทางด้านกายภาพ 
เป็นการสะท้อนให้เห็นความสะดวกสบายในการเข้าถึงพื้น เป็นการวิเคราะห์ด้านลักษณะของต าแหน่ง
ที่ตั้งที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลาย และปัจจัยของ
โครงข่ายคมนาคมในการเข้าถึงที่มีที่มีความหลากหลายและครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นที่สวน  
ไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งการเข้าถึงพื้นที่ด้วยการเดินเท้า และรถส่วน
บุคคล ส าหรับปัจจัยด้านสังคมเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการแสดงให้เป็นถึงทัศนคติ 
ด้านความต้องการและพฤติกรรมในการเข้าท ากิจกรรมภายในพื้นที่ โดยในปัจจุบันเมืองมีการพัฒนา
และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง ท าให้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ส าหรับ  
การท ากิจกรรมนันทนาการมีจ านวนที่ลดลงเรื่อย ๆ แต่ในทางกลับกันปัจจุบันประชาชนหันมาดูแล
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สุขภาพกันมากข้ึน จึงส่งผลให้พื้นที่สาธารณะมีความจ าเป็นต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
พื้นที่จะต้องสามารถรองรับพฤติกรรมในการใช้งานและการท ากิจกรรมได้  และส าหรับปัจจัยด้าน
นโยบายของสวนจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการ และการอ านวยความสะดวก
ภายในพื้นแก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยในการให้บริการสวนสาธารณะต้องเป็นไปตามหลักของการให้บริการ  
โดยมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาการบรกิารข้ึนพื้นฐานของพื้นที ่จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถ
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้  

- ปัจจัยด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ และในด้าน 
การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่สรุปได้ว่า สวนรมณีนาถมีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชนช้ันใน  
ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งของสวนมีข้อได้เปรียบในการเข้าถึง เนื่องจากสามารถเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างสะดวก  
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมไปยังทุกพื้นที่ และมีความได้เปรียบในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่
ของผู้ที่อาศัยที่อยู่ในเขตชุมชนพระนครและบรเิวณใกล้เคียง ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบของ
สวนมณีนาถมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีหลากหลาย ทั้ งสถาบันการศึกษา สถาบันศาสน า  
แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และอาคารส านักงาน รวมไปถึงสวนรมณีนาถมีการแบ่งพื้นที่ส าหรับ
การเข้าท ากิจกรรมด้านกีฬาอย่างเป็นสัดส่วน โดยจะแบ่งพื้นที่ตามประเภทของกีฬา 

- ปัจจัยด้านสังคม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสังคมของกลุ่มผู้ใช้บริการ
และลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่สรุปได้ว่า กลุ่มผู้เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีเขตที่พักอาศัยอยู่ในเขตพระนคร โดยการเข้าใช้บริการภายในพื้นที่มีทั้งมาเพียงคนเดียวและ
มาเป็นครอบครัว ซึ่งการเข้าใช้บริการเพียงคนเดียวจะเป็นการเข้าท ากิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของผู้ที่
ชอบท ากิจกรรมในประเภทเดียวกัน และการท ากิจกรรมแบบกลุ่มครอบครัวจะเป็นการเข้าท ากิจกรรม
ในส่วนของพื้นที่สนามเด็กเล่น และการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับในด้านของการท ากิจกรรมภายใน
พื้นที่ สวนรมณีนาถมีกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการได้ในทุกช่วงวัย โดยส่วน
ใหญ่กิจกรรมที่ความนิยม คือ การว่ิงออกก าลังกาย ซึ่งการรวมกลุ่มของผู้เข้าใช้บริการที่มีความชอบ 
ในการท ากิจกรรมประเภทเดียวกัน จะมีการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมในพื้นที่ และภายในสวนมี  
การแบ่งพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมและสลับสับเปลี่ยนการใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมตลอดเวลาเปิดท าการ 

- ปัจจัยด้านนโยบายและการจัดการภายในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านนโยบาย ในส่วนของโครงสร้างการบริหาร และสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่สรุปได้ว่า  
ด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านการเปิดให้เข้าใช้พื้นที่ ซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านของ
ช่วงเวลาที่เปิด-ปิดให้บริการ รวมถึงการเข้าใช้งานในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส าหรับด้านสภาพ
ความสมบูรณ์ของพื้นที่ พบว่า แม้ว่าสวนรมณีนาถจะมีข้อจ ากัดในด้านของงบประมาณส าหรับ  
การบริหารจัดการภายในพื้นที่ที่ได้รบัการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพที่พรอ้มให้บรกิาร และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่สวนรมณีนาถได้ 
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่สามารถส่งผล
ระหว่างกันในแต่ละปัจจัย และส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้สวนรมณีนาถในการท ากิจกร รม 
กล่าวคือ ในการเข้าใช้บริการในพื้นที่สวนหรือการเลือกท ากิจกรรมภายในพื้นที่ ผู้เข้าใช้บริการ  
จะมีการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในหลายองค์ประกอบ อันได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้งและการเข้าถึง
พื้นที่ รูปแบบการเข้าถึงพื้นที ่ลักษณะและประเภทของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ รวมไปถึงการบริการ
และการอ านวยความสะดวกในด้านของความปลอดภัย เป็นต้น โดยในบทผลการวิเคราะห์นี้จะเป็น
การอธิบายให้เห็นถึงการให้บริการและการใช้งานภายในสวนรมณีนาถ ซึ่ งผลการวิเคราะห์  
ในด้านต่างๆ ในข้างต้น จะน าไปสู่การสรุปผลการศึกและการเสนอแนะในการบริหารจัดการภายใน
พื้นที่สวนในบทถัดไป 

 
ตารางที่ 5.3 
สรปุกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนภายในสวนรมณีนาถ 
กิจกรรม ลักษณะทางกายภาพ ผู้เข้าใช้บริการ ความต้องการ 

พื้นที่เดิน-
วิ่ง 

เส้นทางเดิน-วิ่งมีขนาด
ที่แคบ และพื้นผิวของ
เส้นทางเดินวิง่ไม่
เหมาะสม 

ช่วงเวลา 05.00 ถึง 09.00 
น. จะเป็นการท ากิจกรรม
ของเป็นกลุ่มผูสู้งอายุ และ
ช่วงเวลา ตั้งแต ่16.00 น. 
เป็นต้นไป จะเป็นการท า
กิจกรรมที่มีความ
หลากหลายของช่วงวัย 

มีความตอ้งการให้มีการปรับปรุง
เส้นทางเดินวิง่ให้เกิดความ
สม่ าเสมอ และตอ้งการขยาย
เส้นทางเดินวิง่เพิ่มเติม พร้อมทัง้
เพิ่มระบบส่องสวา่งตามเส้นทางที่
ท ากิจกรรม 

พื้นที่สนาม
กีฬา 

มีการล้อมร้ัวตาข่าย
โปร่งเพือ่ให้เกิดความ
ปลอดภยั 

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
และวัยท างาน ช่วง 16.00 
น. เป็นต้นไป 

มีความตอ้งการในการจัดช่วงเวลา
ในการท ากิจกรรมอย่างชัดเจน 
เน่ืองจากเกิดกิจกรรมพร้อมกัน 2 
กิจกรรม พร้อมทัง้เพิ่มระบบสอ่ง
สว่างภายในพื้นที ่

พื้นที่ลาน
เสก็ต 
บอร์ด 

พื้นที่ปูพ้ืนด้วยวัสดุปูน 
และมีอฒัจันทร์ 2 ช้ัน 

เป็นการท ากิจกรรมของ
กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน 
ในช่วงเวลา 16.00 น. เป็น
ต้นไป 

ต้องการให้มีการเพิ่มระบบสอ่ง
สว่างในพื้นที่ พร้อมทัง้ปรับปรุง
อุปกรณ์และพื้นสนามของลานเสก็
ตบอร์ด  
รวมไปถึงการลดหย่อนเร่ือง
กฎระเบียบภายในพื้นที่ 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) 
สรปุกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนภายในสวนรมณีนาถ  
กิจกรรม ลักษณะทางกายภาพ ผู้เข้าใช้บริการ ความต้องการ 

พื้นที่สนาม
เด็กเล่น 

พื้นผิวสนามเป็นทราย 
และมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา 

เป็นการท ากิจกรรมของเด็ก
เล็กทีมี่ผู้ปกครองเขา้ดแูล 
ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00 น. 
เป็นต้นไป 

ผู้ปกครองต้องการให้พื้นที่มี
เจา้หน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
เน่ืองจากเป็นการท ากิจกรรมของ
เด็ก และเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ 
เคร่ืองเล่น รวมไปถงึเพิ่มม้าน่ัง
บริเวณใกล้เคยีงสนามเด็กเล่น 

พื้นที่
ส าหรับการ
ออกก าลัง
กายโดยใช้
เคร่ือง 

พื้นที่แบ่งสดัส่วนอยา่ง
ชัดเจน มีร้ัวสีขาวก้ัน 

เป็นการท ากิจกรรมของ
กลุ่มวัยรุ่น จนถงึผู้สงูอาย ุ
โดยเข้าท ากิจกรรมตลอด
ทั้งวัน 

เพิ่มพื้นที่มีร่มเงาเน่ืองจากฤดูฝนผู้
เข้าใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้
บริการได้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิด
ความเสยีหาย 

พื้นที่สวน
สุขภาพ 

พื้นที่มีการแบ่งสดัส่วน
แยกประเภทอปุกรณ์ที่
ใช้ส าหรับออกก าลังกาย 

เป็นการท ากิจกรรมของ
กลุ่มวัยรุ่น จนถงึผู้สงูอาย ุ
ช่วงเช้าและเย็น 

เพิม่ระบบส่องสวา่งตามจดุ
กิจกรรม 

กิจกรรม
แอโรบิค 

ใช้พื้นที่บริเวณหน้า
ส านักงาน และลาน
เอนกประสงค์ร่วมกับ
การท ากิจกรรมประเภท
อื่นๆ 

เป็นการท ากิจกรรมของ
กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวยั
ท างาน ช่วงเวลา 18.00 น. 
เป็นต้นไป ซ่ึงใช้เวลาในการ
ท ากิจกรรมประมาณ 1 
ช่ัวโมง 

• พื้นที่หน้าส านักงานมีความ
แคบ และเป็นที่จอดรถ ท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความไม่สะดวก 

• พื้นที่ลานเอนกประสงค ์
ต้องการมีการจดัการเร่ืองพื้นที่
เน่ืองจากเม่ือฝนตกในพื้นทีจ่ะเกิด
น้ านอง  

• มีความตอ้งการในการจัดหา
เวทีให้กับอาจารย์สอน รวมไปถงึ
การจดัการเร่ืองการซ้อนทับพ้ืนที ่
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) 
สรปุกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนภายในสวนรมณีนาถ  
กิจกรรม ลักษณะทางกายภาพ ผู้เข้าใช้บริการ ความต้องการ 

กิจกรรม
โยคะ 

ใช้พื้นที่บริเวณลาน
เอนกประสงค์ และ
พื้นที่สนามหญ้าหรือ
บริเวณที่ว่างภายในสวน
ใต้ร่มเงาต้นไม้ ร่วมกับ
การท ากิจกรรมประเภท
อื่น ๆ 

เป็นการท ากิจกรรมของ
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยช่วงเช้า
เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
และกลุ่มวัยท างาน และ
กลุ่มผู้สูงอายุในช่วงเวลา 
16.00 น. เป็นต้นไป 

ต้องการให้มีการดูแลสนามหญ้า
ในช่วงหน้าร้อน เน่ืองจากหน้าร้อน
มีความแห้งแล้ง หญ้าแห้ง พร้อม
ทั้งเพิ่มระบบสอ่งสว่างในพื้นที ่

กิจกรรมร า
พัดหรือร า
ไทยเก๊ก 

ใช้พื้นที่ลาน
เอนกประสงค์ และลาน
เสก็ตบอร์ดร่วมกับการ
ท ากิจกรรมประเภท 
อื่น ๆ 

เป็นการท ากิจกรรมของ
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการท า
กิจกรรมเวลา 06.00 น. 
เป็นต้นไป 

ต้องการให้มีการจดัพื้นที่ในการท า
กิจกรรมให้เป็นสัดส่วน เพือ่ลดการ
ซ้อนทับของการท ากิจกรรมอื่นๆ
และอยากให้มีการพิจารณาด้าน
การอ านวยความสะดวกเร่ืองเต็นท์
ในช่วงฤดูฝน 

กิจกรรมน่ัง
พักผ่อน
หย่อนใจ 

มีบริเวณทีจ่ัดไว้ให้
ส าหรับการน่ังพักผ่อน
ตามเส้นทางเดิน-วิ่ง 
และใต้ร่มเงาของต้นไม้ 

เป็นการท ากิจกรรมที่มี
ความหลากหลายของช่วง
วัย และเป็นการท ากิจกรรม
ตลอดทัง้วัน 

ต้องการให้เพิ่มเก้าอี้ หรือโต๊ะม้าน่ัง 
และเพิ่มระบบสอ่งสว่าง ตรง
บริเวณประตู 3 เน่ืองจากแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ และมีคนจรจดัในส่วน
บริเวณน้ีบ่อยคร้ัง 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องการจัดการสวนสาธารณะในเมือง : กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ วิธีการจัดการภายในพื้นที่  
รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาของสวนรมณีนาถที่เกิดข้ึน  
ในปัจจุบัน และน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจัดการสวนรมณีนาถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เหมาะสมกับการใช้งานของผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ โดยในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยทั้งหมด 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 
ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาสามารถน าไปวิเคราะห์ถึงแนวทางในการบริหารจัดการ การบ ารุงและดูแล
รักษาพื้นที่ และการเสนอแนะแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนาในอนาคต รวมไปถึงทัศนคติความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการด้านการให้บริการ 
และอ านวยความสะดวกของสวนรมณีนาถ จากการศึกษาในข้างต้นสามารถสรุปวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการของการเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
6.1 สรุปปญัหาและข้อจ ากัดของสวนรมณีนาถ 

 
จากการศึกษาในเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้าน

การบริหารจัดการ สามารถสรุปข้อมูลถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เกิดภายในพื้นที่ โดยจ าแนก
ประเภทตามลักษณะต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี ้

 
6.1.1 ด้านกายภาพ 

จากการวิเคราะห์ด้านกายภาพของพื้นที่สวนรมณีนาถ พบว่า สวนรมณีนาถมีการ
แบ่งใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเปน็ 6 ส่วน ซึ่งในปัจจุบันการท ากิจกรรมในพื้นที่สว่นใหญ่จะเปน็การเข้าท า
กิจกรรมประเภทเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าการนั่งพักผอ่นหย่อนใจ และการเกิดกิจกรรมภายในพื้นที่
มีการกระจุกตัวอยู่เพียงบริเวณเดียว ท าให้บริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นของผู้เข้าใช้บริการ  
โดยจากการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการด้านข้อจ ากัด และสภาพปัญหาของพื้นที่ที่ส่งผลต่อ
การให้บริการ พบว่า พื้นที่ที่ปัญหาในการให้บริการส าหรับการท ากิจกรรมภายในพื้นที่มีดังต่อไปนี้ 

- เส้นทางเดินว่ิงรอบสวน เป็นพื้นที่ที่มีความนิยมมากที่สุด ท าให้มีผู้เข้าใช้
บริการในจ านวนมาก โดยมีการเข้าใช้บริการของทุกช่วงวัยรวมไปถึงผู้สูงอายุ ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าว
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พบปัญหาด้านความไม่เพียงพอของพื้นที่ เนื่องจากขนาดของเส้นทางมีความแคบ และพื้นที่ของ
เส้นทางมีความไม่สม่ าเสมอ รวมไปถึงมีสิ่งกีดขวางบนเส้นทางในระหว่างการท ากิจกรรม ซึ่งส่งผลให้
เมื่อผู้เข้าใช้บริการเข้าท ากิจกรรมเกิดความไม่สะดวก และอาจเกิดอันตรายเมื่อเข้าใช้ ดังนั้น ควรมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ใหม้ีความเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร ปรับปรุงเส้นทางไม่ให้มีการเลี้ยวบริเวณมุมของสวน
ที่ประชิดตัวกัน และปรับปรุงพื้นเส้นทางให้มีความเรียบเสมอกัน รวมไปถึงการใช้สีหรือวัสดุกันลื่น 
เพื่อลดการเกิดอันตราย นอกจากนี้เส้นทางเดินว่ิงยังคงพบปัญหาเรื่องระบบส่องสว่างที่ท าให้พื้นที่
ในช่วงเช้ามืด และช่วงค่ า เกิดเป็นจุดอับ ลับตา ท าให้ผู้เข้าใช้บริการไม่กล้าเข้าใช้ท ากิจกรรม  

- พื้นที่ลานเสก็ตบอรด์ ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมเอ็กสตรมี โดยปัญหา
ที่พบคือ ลานกิจกรรมมีระยะการใช้งานในการท ากิจกรรมมาเป็นเวลานาน ท าให้พื้นของลานเสก็ต 
บอร์ดเกิดความทรุดโทรม รวมไปถึงอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมเกิดความช ารุดและเสียหาย ดังนั้น 
ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้เข้าใช้บริการ 

- พื้นที่สนามเด็กเล่น เป็นพื้นที่ส าหรับการท ากจิกรรมของเด็ก ซึ่งพบว่าอุปกรณ์
ส าหรับท ากิจกรรมมีสภาพการใช้งานมาในระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ซึ่งอาจส่งผลอันตรายแก่เด็ก  
และอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อปริมาณของการเข้าท ากิจกรรม รวมไปถึงผู้ปกครองที่เข้ามาดูแลบุตร
หลานไม่มีพื้นที่ส าหรับการนั่งเฝ้าในช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม เนื่องจากบริเวณข้างสนามเด็กเล่นมีม้านั่ง
เพียง 3 จุด ดังนั้น อาจจะต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์ หรือเพิ่มอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมในพื้นที่มาก
ยิ่งขึ้น และเพิ่มม้านั่งบริเวณใกล้เคียงสนามเด็กเล่น เพื่อให้ผู้ปกครองได้น่ังรอและนั่งเฝ้าบุตรหลาน 

- พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง เป็นพื้นที่ที่มีการเกิดกิจกรรม
ตลอดช่วงเวลาเปิดท าการ โดยปัญหาที่พบในพื้นที่บรเิวณนี้ คือ เมื่อถึงฤดูฝนผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถ
เข้าท ากิจกรรมในบริเวณนี้ รวมไปถึงเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ โดนน้ า ส่งผลให้เกิด
ความทรุดโทรม เสื่อมสภาพ เป็นสนิม และลดอายุการใช้งานให้สั้นลง เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่โล่งมีเพียงต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงา ดังนั้น จึงควรมีการจัดการเพิ่มร่มเงาให้แก่พื้นที่ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 

- พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊ก เป็นการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ
ในช่วงเช้าเพียงเท่านั้น โดยปัญหาที่พบของการท ากิจกรรมประเภทนี้จะพบในช่วงฤดูฝน เนื่องจากการ
เข้าใช้พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมเป็นพื้นที่โล่ง ซึ่งท าให้ผู้เข้าใช้บริการเข้าท ากิจกรรมได้เมื่อฝนตก ดังนั้น 
ทางสวนอาจจะต้องมีการอ านวยความสะดวกในด้านของพื้นที่ท ากิจกรรม เช่น เต้นท์ที่สามารถ 
พับเก็บได้ เป็นต้น 

- การแบ่งสัดส่วนและการจัดสรรพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรม พบปัญหาด้าน 
การซ้อนทับของกลุ่มกิจกรรมในพื้นที่ของสนามกีฬา กิจกรรมเต้นแอโรบิค กิจกรรมเดิน -ว่ิง  
และกิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊กที่มีกิจกรรมที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน   
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  เส้นทางเดินว่ิงรอบสวน                                พื้นที่ลานเสก็ตบอร์ด 

 

 

 

 

                   พื้นที่สนามเด็กเล่น                       พื้นที่การออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง 
ภาพที่ 6.1 แสดงพื้นที่ทีพ่บปญัหาทางด้านกายภาพ. โดยผู้วิจัย, 2563  
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พื้นที่ส าหรบัท ากจิกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊ก 

ภาพที่ 6.1 (ต่อ) แสดงพื้นที่ที่พบปัญหาทางด้านกายภาพ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

6.1.2 ด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้เขา้ใช้บริการ 
จากการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ พบว่า ลักษณะของ

กิจกรรมที่เกดิข้ึนภายในพื้นที่ส่งผลให้ผูเ้ข้าใช้บริการเลือกเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรม และส่งผลให้เกิด
ความหนาแน่นของการเข้าใช้บริการเพื่อท ากิจกรรมภายในพื้นที่ ซึ่งหากพื้นที่ที่มีการเกิดกิจกรรม 
ที่มีความนิยมก็จะเกิดการเข้าใช้พื้นที่อย่างหนาแน่น โดยผู้เข้าใช้บริการของสวนรมณีนาถส่วนใหญ่ 

5 5 
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มีเป้าหมายในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมออกก าลังกายตามประเภทกิจกรรมที่ทางสวนจัดไว้   
โดยรายละเอียดของการเข้าท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการมีดังต่อไปนี้ 

- การว่ิงและเดินเพื่อออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่
มากที่สุด ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมของวัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ ดังนั้น พื้นที่เส้นทางเดินและว่ิงควรมีการ
ดูแลและปรับปรุง พร้อมทั้งพัฒนาให้มีสภาพที่มีความพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เส้นทาง  
มีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งาน 

- การท ากิจกรรมแบบกลุ่มบริเวณสนามกีฬา เป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าใช้บริการ
ตั้งแต่ วัยเด็กจนถึงวัยท างาน โดยพื้นที่บริเวณนี้มีการเกิดกิจกรรม 2 ประเภท ได้แก่ สนาม
บาสเกตบอล และสนามฟุตซอล ท าให้เกิดการกระจุกตัวของการท ากิจกรรมที่มีการซ้อนทับกัน ดังนั้น 
อาจจะต้องมีการจัดการด้านช่วงเวลาในการท ากิจกรรม 

- การเล่นกีฬาเอ็กสตรีมที่ลานเสก็ตบอร์ด เป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่
วัยเด็กจนถึงวัยท างาน โดยเป็นกิจกรรมที่ เกิดข้ึนในช่วงเย็นจนถึงช่วงเวลาปิดของสวน ดังนั้น  
การจัดการภายในพื้นที่อาจจะต้องมีการดูแลเรื่องระบบส่องสว่างให้ทั่วถึง และระบบความปลอดภัย 
ในการใช้พื้นที่ 

- การเข้าท ากิจกรรมสนามเด็กเล่น เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในกลุ่มของ 
เด็กเล็กจนถึงเด็กโต โดยอยู่ภายใต้การดูและของผู้ปกครอง ซึ่งมีการเข้าใช้บริการในช่วงเย็นเพียง
เท่านั้น ดังนั้น พื้นที่บริเวณดังกล่าวควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์
ส าหรับเด็ก และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ปกครองที่มาเฝ้าบุตรหลาน  

- การเล่นฟิตเนส หรือการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง กิจกรรมประเภทนี้ 
มีการเข้าใช้งานภายในพื้นที่ตลอดทั้งวัน และมีผู้เข้าใช้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ 
ดังนั้น การให้บริการด้านอุปกรณ์จะต้องมีความเพียงพอต่อความต้องการ และมีความพร้อมในการใช้
งาน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับออกก าลังกายจะต้องมีมาตรฐาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 

- การออกก าลังกายบริเวณสวนสุขภาพ พื้นที่บริเวณนี้เป็นการท ากิจกรรม 
ของบุคคลทุกช่วงวัย โดยจะเป็นการท ากิจกรรมในช่วงเช้า และช่วงเย็น ดังนั้น พื้นที่บริเวณนี้ควรมี
การเพิ่มและดูแลระบบส่องสว่างให้ทั่วถึงภายในพื้นที่ 

- การเต้นแอโรบิค เป็นการท ากิจกรรมของวัยรุ่นจนถึงวันท างาน ในการท า
กิจกรรมจะเป็นการท ากิจกรรมในช่วงเย็นหลังเลิกงาน โดยพบปัญหาด้านการซ้อนทับของพื้นที่  
และลักษณะของการพื้นที่ที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมเกิดความไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการท ากิจกรรม
บริเวณลานจอดรถบริเวณประตูที่ 1 รวมไปถึงแสงสว่างในพื้นที่ไม่เพียงพอ  

- การเล่นโยคะ จะเป็นการท ากิจกรรมในช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งสถานที่ในการ
ท ากิจกรรมมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่กลุ่มของผู้ใช้บริการ โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าใช้บริการที่เข้า  
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ท ากิจกรรมประเภทนี้จะเป็นผู้สูงอายุ ด้านของปัญหาในการเข้าใช้พื้นที่ คือ ปัญหาด้านการซ้อนทับ
ของพื้นที่และพื้นที่ที่ไปซ้อนทับกับการท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในสวน 

- ร าไทเก๊กและร าพัด เป็นกิจกรรมที่พบในช่วงเช้าเพียงเท่านั้น โดยผู้เข้าท า
กิจกรรมเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นการท ากิจกรรมที่บริเวณลานเอนกประสงค์และลานเสก็ต  
บอร์ด โดยปัญหาที่พบในการเข้าท ากิจกรรม คือ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไม่สามารถเข้าใช้บริการภายในพื้นที่
ได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ส าหรับรองรับการท ากิจกรรมในฤดูฝน 

- กิจกรรมการนั่งพักผอ่น เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาที่เปิดใหบ้ริการ 
ซึ่งเป็นการเข้าใช้บริการในพื้นที่ช่วงเย็น โดยการท ากิจกรรมประเภทนี้พบปัญหาด้านความไม่เพียงพอ
ของการให้บริการม้านั่งหรือเก้าอี้ส าหรับนั่งพักผ่อน ดังนั้น จึงควรมีการเพิ่มเติมเก้าอี้ในจุดที่มีกลุ่ม 
ของผู้เข้าใช้บริการที่หนาแน่น 

6.1.3 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 
สวนรมณีนาถมีนโยบายในการบริหารและการจัดการเพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ พร้อมทั้งนโยบายในการส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะที่ท าให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเช่ือมั่นให้แก่ผู้
เข้าใช้บริการ ดังนั้น จากนโยบายของสวนรมณีนาถที่เปน็การก าหนดเพื่อเกดิความพึงพอใจ และความ
พอเพียงในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ สามารถสรุปทัศนคติด้านการให้บริการและการ
อ านวยความสะดวกได้ดังที่แสดงในบทที่ 5 ในตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5.2 ดังนี ้

- พื้นที่จอดรถ ภายในสวนรมณีนาถมีพื้นที่จอดรถที่จ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
เข้าใช้บริการ โดยเฉพาะพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ภายในสวน ซึ่งสามารถรองรับได้เพียง 15-20 คัน
เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ พื้นที่ส าหรับจอดรถบริเวณด้านนอกสวนที่ริมรั้วมีการจอดแบบไม่เคลื่อนย้าย 
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขและจัดระเบียบพื้นที่ 

- ลานเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยจากทัศนคติของ
ผู้เข้าใช้บริการ พบว่า พื้นที่สามารถรองรับการท ากิจกรรมได้หลากหลาย มีเพียงแต่ปัญหาด้านการ
ซ้อนทับกันของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน  

- เส้นทางเดินรอบสวน เป็นพื้นที่ที่มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด โดยทัศนคติของ 
ผู้เข้าใช้บริการ พบว่า ในช่วงเย็นเกิดปัญหาในการเข้าใช้พื้นที่  เนื่องจากเส้นทางเดินรอบสวน 
เป็นทั้งเส้นทางส าหรับการออกกลงักาย และเป็นเส้นทางส าหรบัเดินสัญจร ดังนั้น จะต้องมีการจัดการ
กิจกรรมที่เกดิข้ึนให้สามารถรองรบัผูเ้ข้าใช้บริการในช่วงเย็น และต้องมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เกิด
ความไม่สม่ าเสมอของเส้นทาง และปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ าในช่วงฤดูฝนหรือเมื่อรดน้ าต้นไม้ 
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ภาพที่ 6.2 แสดงพื้นที่ทีพ่บปญัหาทางด้านสังคม. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

- ม้านั่งและเก้าอี้ส าหรบันั่งพักผอ่น จะมีการให้บริการตามแนวเส้นทางเดินรอบ
สวน และตามจุดที่เกิดกิจกรรมภายในพื้นที่ โดยจากทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการ พบว่า การให้บริการ
ด้านม้าน่ังไม่เพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ เนื่องจากมีการเข้ายึดพื้นที่ของคนบางกลุ่ม และมีการ
วางสิ่งของทิ้งไว้ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ส่วนดังกล่าวได้ ดังนั้น ทางสวนจะต้อง
จัดการดูแลเพื่ออ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ 
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- ระบบส่องสว่าง จากทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการ พบว่า ระบบส่องสว่างภายใน
พื้นที่มีไม่เพียงพอ และมีความต้องการให้เพิ่มระบบสอ่งสว่างให้มากข้ึน เนื่องจากผู้เข้าใช้บริการในช่วง
เช้ามืด และช่วงค่ า พบพื้นที่บริเวณประตูเข้า-ออกที่ 3 บริเวณสวนสุขภาพ และพื้นที่จุดอื่น ๆ ของ
สวนที่ค่อนข้างมืดจนท าให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยขณะที่เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ รวมไปถึงมีบุคคล
เร่ร่อนเข้ามาน่ังพักผ่อนภายในพื้นที่ส่วนนี้ ซึ่งท าให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความไม่ปลอดภัย และไม่กล้า
เข้าสู่พื้นที่ ดังนั้น ควรมีการเพิ่มระบบส่องสว่างเพิ่มเติม พร้อมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวด  

- ห้องน้ า แม้ว่าการให้บริการด้านห้องสุขาจะยังคงเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  
แต่ทางสวนจะต้องมีการบ ารุงรักษาและดูแลคุณภาพของสุขภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ร้านค้าและจุดจ าหน่ายเครื่องดื่ม จากทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการ พบว่า  
การให้บริการยังคงเพียงพอ เนื่องจากผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เมื่อท ากิจกรรมภายในพื้นที่เสร็จก็จะ
เดินทางกลับบ้าน แต่ทั้งนี้ผู้เข้าใช้บริการบางส่วนยังคงมีความต้องการในการเพิ่มร้านค้าภายในสวน
เพิ่มเติม เนื่องจากร้านค้าเดิมมีเพียงร้านเดียว และเมื่อต้องการใช้บริการท าให้ต้องเดินไปไกลจากจุด 
ที่ท ากิจกรรม 

6.1.4 ภาพรวมของสภาพปัจจบุันของสวนรมณีนาถ 
จากการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ สังคม 

และการบริหารจัดการภายในพื้นที่ พบว่า ด้านสภาพปัญหาของพื้นที่เส้นทางเดิน-ว่ิงพบปัญหามาก
ที่สุด เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ พร้อมทั้งสภาพพื้นที่มีความไม่สม่ าเสมอ และบริเวณ
ทางเลี้ยวมีระยะที่ใกล้กันท าให้เมื่อเข้าท ากิจกรรมเกิดการประชิดหรือชนกันบริเวณมุมทางเลี้ยวของ
เส้นทาง รวมไปถึงด้านทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการมีความต้องการให้มีการปรับปรุงเส้นทางเดิน-ว่ิง 
ปัญหาที่พบรองลงมา คือ พื้นที่ลานเสก็ตบอร์ด ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมโยคะและร าพัด 
หรือร าไทเก๊กในช่วงเช้า โดยพบปัญหาในช่วงเช้าจะเป็นการซ้อนทับของการใช้พื้นที่ และในช่วงเย็น 
จะเป็นการท ากิจกรรมประเภทเสก็ตบอร์ด ซึ่งพบปัญหาด้านความทรุดโทรมของพื้นที่ และอุปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับท ากิจกรรม ในด้านของพื้นที่สนามเด็กเล่น พบปัญหาด้านอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมที่มี
สภาพการใช้งานมานาน และทัศนคติของผู้ปกครองที่มาดูแลบุตรหลานมีความต้องการในการเพิ่ม
อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม เนื่องจากวันเสาร์-อาทิตย์มีกลุ่มเด็กที่เข้าใช้บริการจ านวนมาก รวมไปถึง
การจัดหาเก้าอี้หรือม้านั่งบริเวณสนามเพิ่มเติม และปัญหาที่พบในพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกาย 
โดยใช้เครื่อง พบว่า สภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นทีโ่ล่ง เมื่อถึงฤดูฝนท าให้ไม่สามารถเข้าท ากิจกรรม
ได้ รวมไปถึงเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ เสื่อมสภาพ เป็นสนิม และลดอายุการใช้งาน 
ให้สั้นลง 
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จากการสรุปการ วิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง  ๆ ที่ เกิดข้ึนในพื้นที่ทั้ งทาง 
ด้านกายภาพ ด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และด้านนโยบายและการบริหารจัดการ  
จะน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ในด้านการให้บริการ และเพิ่มความสามารถในตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ได้มากยิ่งข้ึน 

 

 

ภาพที่ 6.3 แสดงพื้นที่ทีพ่บปญัหาทางด้านนโยบายแลการบริหารจัดการ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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นอกจากนี้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสภาพพื้นที่ทั่วไปและการ
ให้บริการของสวนรมณีนาถ สามารถสรุปข้อดี และข้อที่สวนควรปรับปรุงส าหรับการให้บริการภายใน
พื้นที่ได้ดังนี้ 

1) ข้อดีของการให้บริการของสวนรมณีนาถ 
- เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชนเขตพระนคร ซึ่งเป็น 

ย่านที่มีชุมชนที่หนาแน่น ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าใช้งาน  
และสวนสามารถรองรับการเข้าใช้พื้นที่ของชุมชนโดยรอบได้  

- เป็นสวนสาธารณะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างหลากลาย ทั้งการ
เดินเท้า ระบบขนส่งสาธารณะที่ในปัจจุบันมีรถไฟฟ้ามหานคร (สถานีสามยอด) ในการเข้าถึง รวมไป
ถึงมีโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นที่ไปยังพื้นที่อื่น ๆ 

- เป็นสวนสาธารณะที่มีการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอสภาพดี และเหมาะสมแก่การให้บริการแก่ประชาชน 

- เ ป็ นสวนสาธารณะที่ มี รู ปแบบของกิ จกรรมภายในพื้ นที่ 
ที่หลากหลายสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้ทุกเพศ และทุกวัย พร้อมทั้งกิจกรรม
สามารถตอบสนองพฤติกรรมการเข้าท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการได้ 

2) ข้อควรปรับปรุงในการให้บริการของสวนรมณีนาถ 
- ทางสวนรมณีนาถจะต้องมีการจัดการด้านพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์

ส่วนตัวที่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนของผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ 
- ทางสวนรมณีนาถจะต้องมีการจัดการพื้นที่ด้านการแบ่งสัดส่วนพื้นที่

ส าหรับท ากิจรรม เนื่องจากการเกิดกิจกรรมภายในพื้นที่ยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณเดียว  
ท าให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดความหนาแน่นของผู้เข้าใช้บริการ  

- ทางสวนรมณีนาถจะต้องมีการให้บริการและอ านวยความสะดวก
ด้านระบบส่องสว่างภายในพื้นที่ในช่วงเวลาเช้ามืด และช่วงค่ าที่ยังคงมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ ซึ่งยัง
พบจุดอับและลับตาภายในพื้นที่ท าให้ผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถถึงพื้นที่ได้ 

- ทางสวนรมณีนาถยังคงพบปัญหาพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมที่มี 
การซ้อนทับของกิจกรรมภายในพื้นที่  
  

Ref. code: 25626116031052OBQ



 
121 

 

 
 

ภาพที่ 6.4 แสดงพื้นที่ที่พบปัญหาภายในสวนรมณีนาถและควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด. โดยผู้วิจัย, 
2563. 
 
6.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการสวนรมณนีาถ 
 

จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของผู้เข้าใช้บริการสวนรมณี
นาถในปัจจุบัน ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ อันน าไปสู่การเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลจัดการภายในพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมและสอดรับกับความต้องการในการเข้า
ใช้พื้นที่ในปัจจุบัน โดยข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและการดูแลจัดการพื้นที่สามารถ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1 ข้อเสนอแนะดา้นกายภาพ 

สวนสาธารณะจะต้องมีการดูแล บ ารุงรักษา และปรับปรุงให้พื้นที่สามารถใช้ท า
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ เพื่อให้พื้นที่เกิดความเพียงพอและสนองต่อความต้องการ 
ในการเข้าใช้บริการภายพื้นที่ของประชาชนในอนาคต โดยทางผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะตามสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
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- พื้นที่ส่วนกีฬาส าหรับการท ากิจกรรมเดิน-ว่ิงมีความไม่เพียงพอต่อการเข้าใช้
บริการ เนื่องจากเส้นทางนี้เปน็ทั้งเสน้ทางส าหรบัการออกก าลงักายและเส้นทางเดินสัญจรภายในสวน 
รวมไปถึงกิจกรรมออกก าลังกายประเภทว่ิงหรือเดินเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมมากที่สุด ดังนั้น 
เส้นทางเดิน-ว่ิงจึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งในการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
จึงเป็นการขยายเส้นทางหรือเพิ่มช่องทางว่ิงเพิ่มเติม แต่ภายในสวนรมณีนาถไม่สามารถขยายเส้นทาง
เดิมได้เนื่องจากมีพื้นที่ที่จ ากัด ซึ่งอาจจะต้องมีการออกแบบเส้นทางเดิน-ว่ิงเพิ่มเติม เช่น การเพิ่ม
ระดับของเส้นทางว่ิงเป็นเส้นทางลอยฟ้า โดยคร่อมเส้นทางด้านล่าง และเปลี่ยนเส้นทางเดิน-ว่ิงเดิม
เป็นการใช้ส าหรับการสัญจรภายในพื้นที่ หรือออกแบบรูปร่างของเส้นทางให้มีลักษณะโค้ง เพื่อไม่ให้
เกิดการเลี้ยวที่กระช้ันชิดกันจนเกินไป และปรับปรุงเส้นทางเดินว่ิงให้ไม่มีการใช้พื้นที่ที่ซ้อนทับกัน 
โดยท าการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยการตีเส้นแบ่งแยกพื้นที่ส าหรับเดิน และพื้นที่ส าหรับว่ิงออกจาก
กัน เช่น เดินชิดทางซ้าย และว่ิงชิดขวา พร้อมทั้งการปรับปรุงเส้นทางให้มีความเรียบเสมอกัน  
รวมไปถึงการใช้สีหรือวัสดุกันลื่นเพื่อลดการเกิดอันตราย เนื่องจากการใช้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าว  
มีผู้สูงอายุเข้าท ากิจกรรม  

- พื้นที่ลานเสก็ตบอร์ด การใช้งานพื้นที่ในการท ากิจกรรมมีระยะเวลาการใช้
งานมานานพอสมควร ท าให้พื้นสนามและอุปกรณ์ทีใ่ช้ส าหรบัท ากจิกรรมต่าง ๆ  มีสภาพที่สึกหรอและ
เสียหายไปตามการเวลา ดังนั้น ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับพื้นที่บริเวณลานเสก็ตบอร์ด ทางสวน
อาจจะมีการสร้างลานเป็นพื้นปูคอนกรีต และยกระบบพื้นเป็นแรมป์ เนิน วงโค้งต่าง ๆ แทนการใช้
อุปกรณ์ภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง และจัดหาอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 
พร้อมทั้งสามารถยืดระยะเวลาในการใช้งานของพื้นที่และอุปกรณ์ได้ที่จากเดิมมีวัสดเุป็นเหล็ก  

- พื้นที่สนามเด็กเล่น พื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นจะเป็นกิจกรรมที่เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองท าร่วมกัน ซึ่งในความต้องการของผู้ปกครองที่มีความต้องการให้มีการเพิ่มม้านั่งส าหรับ  
นั่งรอบุตรหลานท ากิจกรรม และต้องการให้มีการเพิ่มอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม ดังนั้น ข้อเสนอแนะ
ของพื้นที่สนามเด็กเล่นควรมีการออกแบบพื้นที่รอบข้างของสนามเด็กเล่นให้เป็นจุดนั่งรอบุตรหลาน 
เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ให้บริการ  
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการใช้บริการ และจึงควรมีการจัดการอุปกรณ์ 
ให้มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา 

- พื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง ยังคงต้องการให้มีการอ านวย
ความสะดวกด้านหลังคาส าหรับการปกคลุมพื้นที่บริเวณการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง เนื่องจาก  
ฤดูฝนไม่สามารถเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ได้และอุปกรณ์เกิดความเสียหาย ดังนั้น ในการเพิ่ม 
ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการในช่วงฤดูฝน จึงอาจจะต้องมีการก่อสร้างโครงหลังคาเพื่อให้ร่มเงาและ
กันฝนแก่พื้นที่  
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- กิจกรรมร าพัดหรือร าไทเกก๊ ผู้ใช้บริการที่เข้าท ากิจกรรมในพื้นที่โลง่ เมื่อเข้าสู่
ฤดูฝนทางสวนอาจจะต้องมีการอ านวยความสะดวกเรื่องเต้นท์ผ้าใบหรือพื้นที่ร่มเงาที่สามารถเข้าท า
กิจกรรมได้ ดังนั้น การท ากิจกรรมที่โล่งที่เป็นการท ากิจกรรมตามช่วงเวลาต่าง ๆ อาจจะต้องมีการ
อ านวยความสะดวกเรื่องเต้นท์ผ้าใบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าใช้บริการสามารถเข้า  
ท ากิจกรรมได้ในช่วงฤดูฝน  

- ด้านการซ้อนทับของกลุ่มกิจกรรมในพื้นที่ ของสนามกีฬา กิจกรรม 
เต้นแอโรบิค กิจกรรมเดิน-ว่ิง และกิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊ก จะต้องมีการวางแผนและแบ่งพื้นที่
และช่วงเวลาของการท ากิจกรรมให้มีความเหมาะสมและชัดเจน และควรมีการกระจายตัว 
ของกลุ่มกิจกรรมไปยังพื้นที่บริเวณอื่น ๆ หรืออาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการใหม่ ๆ ที่อยู่
บริเวณที่ใกล้เคียงสวน อย่างเช่น ลานคนเมือง หรือพื้นที่เกาะกลางถนนระหว่างถนนอุณากรรณและ
ถนนศิริพงศ์ เป็นต้น 

6.2.2 ข้อเสนอแนะการจัดการดา้นสังคม 

กิจกรรมที่ เกิดข้ึนในสวนสาธารณะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 
การรวมกลุ่มของประชาชนที่มีพฤติกรรมและความสนใจในการท ากิจกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
ซึ่งการเข้าท ากิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นในการท ากิจกรรม
ประเภทเดียวกัน และในบางพื้นที่อาจเกิดการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมใหม่ ๆ ข้ึนมา ดังนั้น ลักษณะ
ของการท ากิจกรรมภายในพื้นที่ของสวนรมณีนาถที่มีการซ้อนทับกัน จะต้องมีการเพิ่มช่วงเวลา 
หรือจัดตารางเวลาในการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพิ่มพื้นที่หรือจัดระเบียบของกลุ่ม
ของกิจกรรมให้เกิดการกระจายตัวไปยังพื้นที่บริเวณอื่นที่ยังไม่เกิดการท ากิจกรรม รวมถึงการดูแล 
และจัดการอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้มีความครอบคลุมและเพียงพอต่อจ านวนและความต้องการ
ของผู้เข้าใช้บริการ นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวสารของ
ประเภทกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในสวน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่พื้นที่และเป็นการดึงดูดประชาชน
โดยทั่วไปให้เข้าใช้บริการและรู้จักพื้นที่  ตัวอย่างเช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเป็นสื่อกลาง 
เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึนและช่วงเวลาของการท ากิจกรรม
ภายในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  
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6.2.3 ข้อเสนอแนะดา้นนโยบายและการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
ในปัจจุบัน พบว่า สวนรมณีนาถมีโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบ

ของระบบงานราชการ ซึ่งข้ันตอนการบริหารและกระบวนการในการท างานมีความซับซ้อนและล่าช้า 
รวมไปถึงด้านงบประมาณการใช้จ่ายเพื่อการให้บริการภายในสวนที่ทางสวนรมณีนาถไม่สามารถ
จัดการเองได้โดยตรง ดังนั้น เพื่อลดความซ้ าซ้อนและล่าช้าในการน าเสนอโครงการและ 
ของบประมาณต่าง ๆ ทางสวนรมณีนาถอาจจะมีการจัดสรรหางบประมาณด้วยตนเอง โดยการ  
บูรณาการจัดหาพื้นที่ในบางส่วนที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการด าเนินการ 
ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถน ามาสนับสนุนงบประมาณในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดตลาดนัดในสวนบริเวณ
สนามหญ้า (Flea market) ซึ่งเป็นการจัดงานที่ก าลังมีความนิยมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
พื้นที่และให้เกิดงบประมาณหมุนเวียนเองภายในพื้นที่  อีกทั้ง ควรมีการก าหนดโครงการด้าน 
การพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เพื่อให้การบริการและการท ากิจกรรมมีความพร้อมและสอดรับกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน พร้อมทั้งควรมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ยังคงเป็นพื้ นที่ว่าง 
ให้เกิดกิจกรรม เพื่อน ามาใช้ส าหรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านอุปกรณ์ให้เกิดความเพียงพอ  

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้เข้าใช้บริการสวนรมณีนาถ 
ในด้านของทัศนคติและความคิดเห็นของการให้บริการและอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่สามารถ
แบ่งการเสนอแนะตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าใช้บริการได้ดังนี้ 

- พื้นที่จอดรถ ภายในสวนรมณีนาถมีพื้นที่จอดรถที่จ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
เข้าใช้บริการ โดยเฉพาะพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ภายในสวน ซึ่งสามารถรองรับได้เพียง 15-20 คัน
เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ พื้นที่ส าหรับจอดรถบริเวณด้านนอกสวนที่ริมรั้วมีการจอดแบบไม่เคลื่อนย้าย 
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขและจัดระเบียบในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและ 
เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด รวมไปถึงในปัจจุบันพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการสวนรมณี
นาถ มีการเข้าถึงด้วยรถไฟฟ้ามหานคร และการเดินเท้ามากยิ่งข้ึน ท าให้ควรมีการปรับปรุงเส้นทาง  
ในการเข้าถึงโดยรอบสวน และจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (สถานีสามยอด) ให้มีความพร้อมในการ
เข้าถึงและมีเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

- ลานเอนกประสงค์ มีเพียงแต่ปัญหาด้านการซ้อนทับของพื้นที่  ดังนั้น  
จะต้องมีการบริหารจัดการในด้านของพื้นที่ โดยแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมให้ชัดเจน 
เพื่อลดการซ้อนทับของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

- เส้นทางเดินรอบสวน เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกับเส้นทางว่ิง ท าให้พื้นที่เกิด
ความไม่สะดวก ดังนั้น จะต้องมีการจัดการพื้นที่ส าหรับการเดินสัญจรและการท ากิจกรรมว่ิงแยกออก
จากกันเพื่อลดปัญหาในการขวางช่องทางว่ิงของผู้ทีม่าออกก าลังกาย พร้อมทั้งปรับปรงุพื้นเสน้ทางเดนิ
ให้มีความเสมอกันตลอดแนว  
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- ม้านั่งและเก้าอี้ส าหรับนั่งพักผ่อน การให้บริการด้านม้าน่ังไม่เพียงพอต่อผู้เข้า
ใช้บริการ เนื่องจากมีการเข้ายึดพื้นที่ของคนบางกลุ่ม และมีผู้เข้าใช้บริการบางท่านน าสิ่งของมาวาง 
ในช่วงเวลาที่ไปท ากิจกรรม ทางสวนอาจจะต้องอ านวยความสะดวกในการจัดหาล็อกเกอร์ส าหรับ  
ฝากของแบบหยอดเหรียญ เพื่อเป็นการลดการวางสิ่งของบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นผลให้ผู้ใช้บริการ  
ท่านอื่นไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ 

- ระบบส่องสว่าง จากทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการ พบว่า ระบบส่องสว่างภายใน
พื้นที่มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณประตูเข้า-ออกที่ 3 บริเวณสวนสุขภาพ และพื้นที่จุดอื่น ๆ 
ดังนั้น จะต้องมีการเพิ่มระบบส่องสว่างและเสาไฟภายในพื้นที่ตามจุดที่เกิดกิจกรรม และเส้นทางเดิน
ภายในสวน 

- ห้องน้ าหรือห้องสุขา การให้บริการยังคงมีความเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
เพียงแต่ทางสวนจะต้องมีการดูแลรักษาคุณภาพของพื้นที่ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- ร้านค้าและจุดจ าหน่ายเครื่องดื่ม การให้บริการยังคงเพียงพอ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าใช้
บริการบางส่วนยังคงมีความต้องการในการเพิ่มร้านค้าภายในสวนเพิ่มเติม เนื่องจากร้านค้าเดิมมีเพียง
ร้านเดียว ดังนั้น จึงควรมีการให้บริการร้านค้าภายในพื้นที่สวน โดยอาจจะเป็นการเปิดร้านค้ า 
ที่ให้บริการบริเวณของพื้นที่ส่วนอนุรักษ์ เนื่องจากสวนรมณีนาถมีพิพิธภัณฑ์ทัณฑสถาน หรืออาคาร 
ที่เป็นคุกเก่า ซึ่งการมีร้านกาแฟหรือร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากจะอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประ วัติศาสตร์ที่สามารถ 
ช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณภายในพื้นที่ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้  

นอกจากนี้ ในด้านของพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ที่ยังมีการปรับปรุงอยู่ในปัจจุบัน  
อาจจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสวนรมณีนาถกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ รวมไปถึงในปัจจุบัน 
สวนรมณีนาถมีการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสามยอด ซึ่งอาจส่งผล
ให้พื้นที่ในอนาคตมีผู้เข้าใช้บริการในจ านวนมาก และพื้นที่ส าหรับให้บริการอาจมีความไม่เพียงพอ  
อีกทั้ง สวนรมณีนาถไม่สามารถท าการขยายพื้นที่ได้เพิ่มเติม จึงอาจจะมีการสร้างพื้นที่เพิ่มเติม  
เพื่อเพิ่มพื้นที่ส าหรับการเข้าท ากิจกรรมและเพื่อให้สามารถรองรับการเข้าใช้บริการในอนาคต  
โดยอาจจะท าเป็นพื้นที่สวนลอยฟ้าส าหรับการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสร้างเป็นเส้นทางว่ิง 
ลอยฟ้าส าหรับการออกก าลังกายเดิน-ว่ิงที่มีความนิยมมากที่สุดในพื้นที่ เป็นต้น 
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ตลาดนัดในสวนสาธารณะสุดสัปดาห์ ในเมืองเชจู ประเทศเกาหลีใต้ 

 
หมายเหต.ุ จาก The Jeju Weekly สืบค้นจาก 
http://www.jejuweekly.com/news/articleView.html?idxno=5207. 
ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างข้อเสนอแนะแนวทางกิจกรรมการจัดตลาดนัดภายในสวนรมณีนาถ . โดยผู้วิจัย, 
2563. 
 

ทั้งนี้ ในด้านปัญหาของการซ้อนทับของการท ากิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่จะต้องมี
การจัดการด้านช่วงเวลาท ากิจกรรม และการจัดหาสถานที่เพิ่มเติมส าหรับกิจกรรมที่มีการซ้อนทับกัน 
เพื่อให้เกิดการกระจายไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีการท ากิจกรรมเกิดข้ึน ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่  
6.1 และปัญหาต่าง ๆ ในการเข้าท ากิจกรรมภายในพื้นที่ ในด้านอุปกรณ์และความเพียงพอของการ
ให้บริการ ควรมีการดูแลและปรับปรุง หรอืควรมีการเพิม่อุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้เพียงพอต่อปริมาณผู้เข้าใช้
บริการ รวมถึงการเพิ่มรูปแบบของกิจกรรมใหม่ ๆ ข้ึนมา เพื่อให้พื้นที่ได้เกิดการให้บริการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น อาจจะต้องมีการเพิ่มเส้นทางเดินตัดสนามหญา้ เพื่อลดการใช้พื้นที่ซ้อนทบั
กับเส้นทางว่ิง และท าให้พื้นที่บริเวณสนามหญ้าให้มีกิจกรรมเกิดข้ึน และในปัจจุบันปัญหาด้านระบบ
ส่องสว่างและม้าน่ังส าหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่ยังคงไม่เพียงพอ ทางสวนจะต้องมีการเพิ่มเติม
ระบบส่องสว่างตามจุดที่เกิดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งบริเวณที่เกิดกิจกรรมควรมีการเสริมม้าน่ังเข้าไป
เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการ และในด้านของการให้บริการในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความสามารถในรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนที่เพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี ทางสวนจะต้องมีการ
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงพื้นที่ รวมไปถึงในปัจจุบันสวนรมณีนาถมีการเข้าถึงพื้นที่ด้วยรถไฟฟ้ามหานคร 
สถานีสามยอด ท าให้พื้นที่เกิดศักยภาพและสามารถดึงดูดประชาชนเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงอาจจะต้องมี
การสร้างเส้นทางเพื่อการเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อให้สะดวกและสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้  
ง่ายยิ่งข้ึน รวมไปถึงการมีป้ายบอกทางหรือประชาสัมพันธ์สถานที่  เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดประชาชน 
เข้ามายังพื้นที่สวนรมณีนาถ 
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ตารางที่ 6.1 
การจัดการการซ้อนทับของกิจกรรมภายในพื้นที่ 
กิจกรรมที่เกิดการ
ซ้อนทับในพ้ืนที ่

ปัญหาที่พบ การจัดการพ้ืนที ่
ส าหรับท ากิจกรรม 

ช่วงเวลา 

กิจกรรมเส้นทาง 
เดิน-วิ่ง 

มีการซ้อนทับกับการท าเต้นแอ
โรบิคบริเวณพื้นที่ลาน
เอนกประสงค์ในช่วงเวลาเย็น 
เน่ืองจากเส้นทางเดินวิ่งเป็น
เส้นทางทีต่ดัผ่านบริเวณลาน
เอนกประสงค ์

การท ากิจกรรมอาจมีการใช้
เส้นทางเดินวิง่เดิม แต่ควรมีการตี
แบ่งเส้นทางเดินวิง่อยา่งชัดเจน 
เพื่อลดปญัหาการเข้าท ากิจกรรม
ซ้อนในเส้นทาง 

ตลอด 
ทั้งวัน 

กิจกรรมการเต้นแอ
โรบิค 

มีการซ้อนทับกับการท า
กิจกรรมบริเวณเส้นทางเดินวิง่
ในช่วงเวลาเย็น  

ในการท ากิจกรรมเต้นแอโรบิค
สามารถท ากจิกรรมในพื้นที่บริเวณ
เดิมได ้แตจ่ะตอ้งมีการจัดการแบ่ง
พื้นที่อยา่งชัดเจน เพือ่ไม่ให้เกิด
การล้ าเข้าไปยงัเส้นทางเดินวิ่ง 

18.00 
ถึง 

19.00 

กิจกรรมโยคะ มีการซ้อนทับกับการท า
กิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊กใน
ช่วงเวลาเช้าบริเวณลานเสก็ตบ
อร์ด เน่ืองจากมีการเข้าใช้พื้นที่
ในช่วงเวลาที่ใกล้เคยีงกัน 

เพื่อลดปญัหาการซ้อนทับ พื้นที่
ส าหรับท ากิจกรรมโยคะสามารถ
เขา้ท ากิจกรรมบริเวณสนามหญ้า
ได้ เน่ืองจากพื้นที่บริเวณสนาม
หญ้ายังไม่เกิดกิจกรรม 

06.00 
เป็นต้นไป 

กิจกรรมร าพัดหรือ 
ร าไทเก๊ก 

มีการซ้อนทับกับการท า
กิจกรรมโยคะในช่วงเวลาเช้า
บริเวณลานเสก็ตบอร์ด 
เน่ืองจากมีการเขา้ใช้พื้นที่ใน
ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

กิจกรรมร าพัดหรือร าไทเก๊ก 
เน่ืองจากมีการใช้พื้นที่บริเวณลาน
เสก็ตบอร์ด ซ่ึงมีความไม่เหมาะสม 
ดังน้ัน เพื่อลดปญัหาด้านความไม่
เหมาะสมและการซ้อนทับของ
พื้นที่ การท ากิจกรรมร าพัดหรือร า
ไทเก๊กควรเข้าท ากิจกรรมบริเวณ
ลานเอนกประสงค ์

06.00 
เป็นต้นไป 

หมายเหต:ุ โดยผู้วิจัย, 2563. 
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6.2.4 แนวคิดและแผนงานการงานให้บริการสวนรมณนีาถในอนาคต 
จากข้อเสนอแนะแนวทางด้านการจัดการสวนรมณีนาถในข้างต้น น ามาสู่การคิด

แผนงานในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ และตอบสนองต่อ  
ความต้องการในการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน โดยแผนงานในด้านการพัฒนาที่พื้นที่มีดังต่อไปนี้  

1) พื้นที่ส่วนกีฬาประเภทเส้นทางเดินว่ิง มีแนวคิดในการออกแบบเส้นทาง 
เดิน- ว่ิงให้มีลักษณะทางที่เป็นมุมโค้งมน ไม่มีเหลี่ยมมุม เพื่อลดการประชิดตัวกันบริเวณทางเลี้ยว 
พร้อมทั้งการปรับปรุงพื้นผิววัสดุของเส้นทางว่ิงให้มีความสม่ า เสมอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 
ของผู้สูงอายุ 

2) พื้นที่ส่วนกีฬาประเภทการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง มีแนวคิดในการ
ก่อสร้างโครงหลังคาเพื่อให้ร่มเงาและกันฝนแก่พื้นที่ ทั้งนี้ โครงสร้างของหลังคาจะต้องมีโล่ง 
โปร่งสบาย เพื่อให้อากาศมีการถ่ายเทในพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นการใช้หลังคาที่มีลักษณะแบบโดม  

3) พื้นที่บริเวณสนามหญ้า มีแนวคิดให้มีการปรับปรุงการใช้พื้นที่ว่างอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่ งท าการขยายสนามเด็กเล่นเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่  และเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ 
ในการให้บริการที่เพียงพอ นอกจากนี้ควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตู้ ล็อคเกอร์ และ 
ม้านั่งหรือเก้าอี้ส าหรับนั่งพักผ่อน เป็นต้น 

4) ส าหรับสัญจรภายในสวน มีแนวคิดให้มีการออกแบบพื้นที่เส้นทางส าหรับ  
เดินผ่านสนามหญ้า เพื่อลดความแออัดบริเวณเส้นทางว่ิง พร้อมทั้งเป็นการสร้างให้พื้นที่บริเวณ  
สนามหญ้าเกิดกิจกรรมต่าง ๆ ข้ึน เนื่องจากพื้นที่บริเวณสนามหญ้ามีการเกิดกรรมน้อย  

5) พื้นที่ภายในสวนรมณีนาถมีการให้บริการด้านของแสงสว่างไม่เพียงพอ  
ท าให้บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ และท าให้ไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น  
ควรปรับปรุงและเพิ่มระบบส่องสว่างตามจุดต่าง ๆ ที่พบปัญหา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เข้าใช้
บริการ 

6) ภายในพื้นที่ควรมีการอ านวยความสะดวกในด้านของศาลาหรือพื้นที่ส าหรับ
หลบแดดในช่วงเวลากลางวัน หรือหลบฝนในช่วงฤดูฝน เนื่องจากในพื้นที่มีศาลาที่ให้บริการเพียง  
แห่งเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
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ตารางที่ 6.2 
แผนงานการพัฒนาพื้นที่สวนรมณีนาถ 

ที ่ แผนงาน 
ระยะ

เร่งด่วน 
ระยะ
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1 การปรับปรุงเส้นทางเดิน--วิ่ง    

2 การปรับปรุงและสร้างพื้นที่ร่มเงา หรือหลังคา บริเวณลานออก
ก าลังกาย 

   

3 การปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น และเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ และ
เก้าอี้น่ังส าหรับผู้ปกครองที่มาดูแลบุตรหลาน 

   

4 การท าเส้นทางเดินตัดบริเวณสนามหญ้า    

5 การปรับปรุง ดูแล และแก้ไขด้านการอ านวยความสะดวก ด้าน
ระบบส่องสว่าง โดยการเพิ่มระบบส่องสว่างภายในพื้นที่ พร้อม
ทั้งอ านวยความสะดวกล็อคเกอร์ส าหรับฝากของ 

   

6 การสร้างศาลาเพื่อให้ร่มเงา และเป็นสถานที่หลบฝนเพิ่มเติมจาก
พื้นที่เดิม 

   

หมายเหต:ุ โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

โดยการคิดแผนงานและโครงการในการพัฒนา วิเคราะห์จากสภาพปัญหา 
ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ในด้านของการให้บริการและการอ านวยความสะดวก รวมถึงลักษณะความนิยม  
ด้านพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ และความต้องการในการเข้าใช้พื้นที่ในปัจจุบัน โดยจากการศึกษา
ในข้างต้นน ามาสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภายในพื้นที่ ดังนี้ 

- แผนงานระยะเร่งด่วน เป็นแผนงานที่พบปัญหาในการ ให้บริการ  
และการเข้าใช้บริการของผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ การปรับปรุงเส้นทางเดิน-ว่ิง และการ
ปรับปรุง ดูแล และแก้ไขด้านระบบส่องสว่าง พร้อมทั้งด้านล็อคเกอร์ส าหรับฝากของ 

- แผนงานระยะกลาง เป็นแผนงานที่พบปัญหาในการให้บริการและการเข้า
ใช้บริการของผู้เข้าใช้บริการรองลงมาจากการให้บริการในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การปรับปรุงและ 
สร้างพื้นที่ร่มเงา หรือหลังคา บริเวณลานออกก าลังกาย และการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น  
และเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ และเก้าอี้นั่งพื้นที่บริเวณสนามหญ้า  
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- แผนงานระยะยาว เป็นแผนงานที่พบปัญหาในการให้บริการและการเข้า
ใช้บริการของผู้เข้าใช้บริการ ได้แก่ การท าเส้นทางเดินตัดบริเวณสนามหญ้า และการสร้างศาลา
เพื่อให้ร่มเงา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.6 แผนงานตามระยะการพัฒนา. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 
จากแผนงานการพัฒนาพื้นที่สวนรมณีนาถในด้านต่าง ๆ จะต้องมีการจัดสรร  

และแบ่งสัดส่วนของการใช้พื้นที่ โดยขนาดของสัดส่วนของพื้นที่ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ 
และขนาดของสัดส่วนของพื้นที่ที่มีอยู่เดิม เมื่อท าการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่เดิมและขนาดพื้นที่ที่ได้
ท าการพัฒนาตามแผนงาน พบว่า พื้นที่ส าหรับการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดพื้นที่มี
จ านวน 3 ส่วน อันได้แก่ สนามเด็กเล่น เส้นทางเดิน-ว่ิง และพื้นที่ส่วนเปิดโล่ง โดยพื้นที่สนามเด็กเล่น
มีการขยายจากพื้นที่เดิมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการท ากิจกรรมส าหรับเด็ก เนื่องจากพื้นที่สนามเด็กเล่น
เป็นพื้นที่ที่รองรับการเข้าท ากิจกรรมส าหรับเด็กเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีขนาดเพิ่มข้ึนร้อยละ 65.87 
รองลงมาเป็นพื้นที่เส้นทางเดินว่ิงที่ได้ท าการพัฒนาเส้นทางตัดสวนเพิ่มเติม ซึ่งมีขนาดพื้นที่เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 21.83 และในส่วนของพื้นที่ส่วนเปิดโล่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดลดลง เนื่องจากได้มีการพัฒนา
พื้นที่ในส่วนเปิดโล่งเพื่อจัดสร้างเป็นสนามเด็กเล่น และเส้นทางเดิน-ว่ิง ในบริเวณสนามหญ้า ซึ่งการ
พัฒนาส่งผลให้พื้นที่เปิดโล่งลดลงร้อยละ 12.88 รายละเอียดขนาดของพื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 6.3  
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แนวคิดและแผนงานการเพิม่ระบบส่องสว่างบรเิวณประตเูลก็ (สวนสุขภาพ)  
และประตูทางออกที่ 3 

 

ภาพที่ 6.7 แผนงานระยะเร่งด่วน. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 6.8 แผนงานระยะกลาง. โดยผู้วิจัย, 2563.  

แนวคิดและแผนงานพื้นทีส่่วนกีฬา
ประเภทการออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง 

แนวคิดและแผนงานการขยายสนาม
เด็กเล่นเพือ่เพิม่ขนาดพื้นที ่
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แนวคิดและแผนงานพื้นทีส่ าหรับเส้นทางสัญจรภายในสวน 

ภาพที่ 6.9 แผนงานระยะยาว. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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ตารางที่ 6.3 
ขนาดพื้นที่ของสวนรมณีนาถเมื่อเกิดการพฒันา 

พื้นท่ี 
ขนาดพื้นท่ีเดิม 
(ตารางเมตร) 

ขนาดพื้นท่ีพัฒนา
ใหม่ (ตารางเมตร) 

การ
เปลี่ยนแปลง  

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ส่วนอนุรักษ์  6,444 6,444 มีขนาดเท่าเดิม - 

พื้นที่ส่วนพิธีการ  1,355 1,355 มีขนาดเท่าเดิม - 

พื้นที่ส่วนเปิดโล่ง 21,426 18,981 มีขนาดลดลง 12.88 

พื้นที่ส่วนอ่ืน ๆ   1,420 1,420 มีขนาดเท่าเดิม - 

พื้นที่เส้นทางเดิน-ว่ิง  5,850 7,465 มีขนาดเพิ่มขึ้น 21.63 

พื้นที่สนามกีฬา  635 635 มีขนาดเท่าเดิม - 

พื้นที่ลานเสก็ตบอร์ด  410 410 มีขนาดเท่าเดิม - 

พื้นที่สนามเด็กเล่น  430 1,260 มีขนาดเพิ่มขึ้น 65.87 

พื้นที่ออกก าลังกายโดยใช้เครื่อง  1,580 1,580 มีขนาดเท่าเดิม - 

พื้นที่สวนสุขภาพ  1,586 1,586 มีขนาดเท่าเดิม - 

พื้นที่ส าหรับการให้บริการด้าน
อ่ืน ๆ  

6,752 6,752 มีขนาดเท่าเดิม - 

รวม 47,888 47,888 
 

หมายเหต:ุ โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

 
ภาพที่ 6.10 เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ใช้สอยก่อนพัฒนาและหลังการพัฒนา. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 6.11 พื้นที่เดิมของสวนรมณีนาถ. โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

 

ภาพที่ 6.12 พื้นที่สวนรมณีนาถตามแนวคิดในการพัฒนา. โดยผู้วิจัย, 2563.  
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จากการศึกษาลักษณะกายภาพ ปัญหา ข้อจ ากัดของพื้นที่ และด้านการจัดการ
พื้นที่ของหน่วยงาน รวมถึงด้านสังคม พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการของสวนรมณีนาถ  

ท าให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ภายในพื้น ลักษณะของการเกิดกิจกรรม ปัญหาและความต้องการข้อง
ผู้เข้าใช้บริการที่จะน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้บริการ 
และการดูแลบริหารจัดการภายในพื้นที่ ซึ่งแนวคิดและแผนงานการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทางผู้วิจัยได้ท า
การเสนอไว้เป็นเพียงการเสนอแนะแนวทางในเบือ้งต้นเพียงเท่านั้น ซึ่งหากพื้นที่บริเวณใดต้องเกิดการ
แก้ไขปัญหาของพื้นที่ในระยะยาว จะต้องเกิดการมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มี
ความเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ และประชาชนผู้เข้าใช้บริการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแล
รักษาพื้นที่ให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการในการใช้พื้นที่ได้มากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้  ผลจากการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปในข้างต้น  
ทางหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้ เกิด
ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยข้อเสนอแนะทางด้านกายภาพของพื้นที่สวน ในด้านของพื้นที่ 
ส่วนกีฬาประเภทประเภทต่าง ๆ ที่ได้ท าการเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ผู้ที่สามารถ 
น าข้อมูลไปเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ คือ หน่วยงานของสวนรมณีนาถสามารถน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้พื้นที่ ในด้านของพื้นที่สนามหญ้า เจ้าหน้าที่
ดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า สามารถน าข้อมูลข้างต้นไปเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้
บริการ และด้านของระบบส่องสว่างและปัญหาคนจรจัดที่พบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสามารถน าข้อมูลข้างต้นไปเป็นแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่เป็นมุมอับ
และดูแลจัดการพื้นที่ที่พบปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ และในส่วนของด้านงบประมาณและการบริหาร
จัดการภายในพื้นที่ ที่ทางผู้วิจัยได้มีเสนอแนะแนวทางไปในข้างต้น ทางหน่วยงานสวนรมณีนาถ 
และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านการจัดการงบประมาณสามารถน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไป 
ใช้เพื่อเป็นการบริหารและจัดสรรหางบประมาณต่าง ๆ ได ้

 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 

 
ในการศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ภายในสวนสาธารณะในเมืองครั้งนี้ เป็นการศึกษา 

ถึงลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางสังคม และลักษณะด้านนโยบายในการบริหารจัดการภายใน
พื้นที่ เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้งานภายในพื้นที่ สภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ พฤติกรรม
การเข้าใช้บริการและการเกิดกิจกรรมข้ึนภายในพื้นที่  พร้อมทั้งการบริหารจัดการและการดูแล
งบประมาณภายในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการ
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จัดการพื้นที่สวนรมณีนาถ ให้เกิดความเหมาะสมแก่ลกัษณะการท ากิจกรรมของผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้พื้นที่มีความเหมาะสมและสามารถเข้าใช้งานได้จริง โดยข้อเสนอแนะ
ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงบทบาทในการให้บริการ 
หรือการเอื้อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการภายในพื้นที่รอบข้างสวน เพื่อลดความแออัดในการเข้าท า
กิจกรรม หรือท าการเปรยีบเทียบกับสวนสาธารณะอืน่ ๆ ที่อยู่ในระดับประเภทต่าง ๆ เช่น สวนระดับ
ย่าน สวนระดับเมือง เป็นต้น ว่ามีบทบาทในการให้บริการภายในพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้ง
ข้อมูลจากการเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในข้างต้น ควรมีการน าไปศึกษาต่อเพื่อน าไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาสวนรมณีนาถ หรือสวนสาธารณะอื่น ๆ ที่มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกันกับ 
สวนรมณีนาถ เพื่อสามารถน าไปแก้ไขหรือลดปัญหาที่จะเกิดข้ึนภายในพื้นที่ และควรมีการศึกษา 
ในด้านของกายภาพเรื่องการออกแบบพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการ 
ใช้บริการ และการดูแลการจัดการด้านภูมิทัศน์ทางกายภาพภายในพื้นที่ 

นอกจากนี้  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการท าการศึกษาในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ 
ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับการแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ เนื่องจากลักษณะการใช้พื้นที่ 
ของสวนรมณีนาถเดิมเป็นคุกเก่า และภายในสวนยังคงมีการอนุรักษ์อาคารต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่ อีกทั้ง  
ในอนาคตอาคารพิพิธภัณฑ์ภายในสวนรมณีนาถสามารถส่งเสริมให้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากในปัจจุบัน 
สวนรมณีนาถมีศักยภาพในการเข้าถึงมากข้ึนด้วยรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและบริเวณโดยรอบของพื้นที่ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการให้บริการสวนรมณีนาถต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามบุคคลส าคัญ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
งานวิจัยการจัดการสวนสาธารณะในเมือง กรณศีึกษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะสังคม และนโยบาย
การบริหารจัดการภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบบสอบถามฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง และค าตอบ
จากการสัมภาษณ์จะใช้ส าหรับการวิจัยงานครั้งนี้เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน  
ในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน 
หัวหน้าหรือผู้ดูแลสวนรมณีนาถ 

1. กรรมสทิธ์ิของที่ดินบริเวณสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานใดเป็นผู้ถือกรรมสทิธ์ิ 
................................................................................................................... ............................... 

2. สวนรมณีนาถ กรงุเทพมหานคร มีประวัติ ความเป็นมา และการพัฒนาการของพื้นที่อย่างไร 
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................. 

3. การจัดการดูแลพื้นทีส่วนรมณีนาถมรีะบบการจัดการและดแูลอย่างไร 
............................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ..................... 

4. การจัดการดูแลพื้นทีส่วนรมณีนาถพบปัญหาและอุปสรรคบา้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................ ...................................................... 

5. การจัดการดูแลด้านงบประมาณต่าง ๆ ของพื้นทีส่วนรมณีนาถมีระบบการจัดการและดูแล
อย่างไร 
..................................................................................................................... ............................. 
...................................................................................................................... ............................ 

6. แนวทางในการจัดการด้านนโยบายของสวนรมณีนาถในปจัจบุันเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ..................... 
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7. มาตรฐานในการดูแลรกัษาความปลอดภัยของสวนรมณีนาถเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................................................................. 

8. ทางสวนรมณีนาถมีวิธีการดูแลและอ านวยความสะดวกแกผู่ม้าใช้บริการอย่างไร 
......................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ..................... 

9. แนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงในด้านของการใหบ้รกิารของสวนรมณีนาถในอนาคตเป็น
อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................................................. ............... 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
งานวิจัยการจัดการสวนสาธารณะในเมือง กรณศีึกษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะสังคม และนโยบาย
การบริหารจัดการภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบบสอบถามฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง และค าตอบ
จากการสัมภาษณ์จะใช้ส าหรับการวิจัยงานครั้งนี้เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านใน
การให้ข้อมูลส าหรับการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน 
เจ้าหน้าท่ีประจ าสวนรมณีนาถ 

1. ความรับผิดชอบภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ 
..........................................................................................................................  

2. ท่านมีวิธีการจัดการดูแลพื้นที่สวนรมณีนาถ และอ านวยความสะดวกแกผู่้เข้ามาใช้บริการ
อย่างไร
.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................... 

3. ท่านพบปญัหาและอปุสรรคในการดูแล และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บรกิารบ้างหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................... ............................... 

4. ระบบรักษาความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างไร ควรมสี่วนใดปรับปรงุและต้องแก้ไขบ้าง 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 

5. ท่านคิดว่าสวนรมณีนาถควรปรบัปรุงในด้านของการให้บริการในด้านใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. .....................  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามบุคคลทั่วไป 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

งานวิจัยการจัดการสวนสาธารณะในเมือง กรณศีึกษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะสังคม และนโยบาย
การบริหารจัดการภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบบสอบถามฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง และค าตอบ
จากการสัมภาษณ์จะใช้ส าหรับการวิจัยงานครั้งนี้เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านใน
การให้ข้อมูลส าหรับการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน 

1. เพศ ชาย     หญิง                           อายุ .................................................. 
2. อาชีพ ......................................................................................... 
3. ที่อยู่อาศัย  

เขตพระนคร   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตดุสิต   อื่นๆ (ระบุ) .................................................... 

4. การเดินทางมาใช้บริการสวนรมณีนาถ 
เดิน   รถจักยานยนต์/จักรยาน  รถยนต์ส่วนตัว  
รถประจ าทาง  MRT   อื่นๆ(ระบุ).......... 

5. กิจกรรมที่ท่านเข้ามาใช้บริการ   
เดิน/ว่ิง  สนามกีฬา  ออกก าลงักายโดยใช้เครื่อง  
ร าพัด  โยคะ  ลานเสก็ตบอร์ด 
เต้นแอโรบิค  นั่งพักผอ่น  สนามเดก็เล่น   
อื่นๆ (ระบุ)..................................... 

6. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการในพื้นที่  
04:00-08:00  08:00-12:00  12:00-16:00  
16:00-21:00 

7. ความถ่ีที่ท่านเข้ามาใช้บริการในพื้นที ่
1-3 วันต่อสัปดาห ์  4-6 วันต่อสัปดาห ์  ทุกวัน 
อื่นๆ .................................................................................... 

0 
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8. เพราะเหตุใดท่านจึงเลอืกใช้สวนรมณีนาถ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... ................................ 

9. ท่านคิดว่าการให้บริการของสวนรมณีนาถมีปญัหาและข้อจ ากัดของพื้นทีห่รือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 
10.ท่านคิดว่าสวนรมณีนาถควรมีการปรับปรุงพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมหรือควรเพิ่มกิจกรรมการ

ให้บริการภายในพื้นที่หรือไม่  อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................. 
.................................................................................... ...................................................................... 

11.ความเพียงพอของการให้บริการของสวนรมณีนาถ 
 

ท่ี การให้บริการ 

ความเพียงพอ สภาพพ้ืนท่ี 
ข้อเสนอแนะ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ดี ไม่ดี 

1 
จ านวนของพื้นที่

จอดรถ 

 

 

    

2 
ความร่มรื่น 

ของร่มเงาต้นไม ้

 

 

    

3 
การรกัษาความ

ปลอดภัย 

 

 

    

4 

การแบ่งสัดส่วนใน

การใหบ้ริการด้าน

กิจกรรม 

 

 

    

5 ลานเอนกประสงค์ 
 

 

    

6 พื้นที่สนามหญ้า      
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ท่ี การให้บริการ 

ความเพียงพอ สภาพพ้ืนท่ี 
ข้อเสนอแนะ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ดี ไม่ดี 

7 
เส้นทางเดินรอบ

สวน 

     

8 

ม้านั่ง /  

เก้าอี้ส าหรบันั่ง

พักผ่อน 

 

 

    

9 ระบบส่องสว่าง 
 

 

    

10 ห้องน้ า 
 

 

    

11 

ร้านค้า /  

จุดจ าหน่าย

เครื่องดืม่ 

 

 

    

12 
ระยะเวลาท าการ 

เปิด-ปิดสวน 

 

 

    

12.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ..................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวจุฑาทิพย์ ปทมุมาศ  
วันเดือนปีเกิด 15 ธันวาคม 2534 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2556: วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ต าแหน่ง นักผังเมือง บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จ ากัด 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2561 ต าแหน่งนักผังเมือง 

บริษัท ซิตี ้แพลน โปรเฟสชันนอล จ ากัด 
พ.ศ. 2559 ต าแหน่งเลขานุการประจ าโครงการ 
บริษัท ซิตี ้แพลน โปรเฟสชันนอล จ ากัด 
พ.ศ. 2556 ต าแหน่งเลขานุการ 
บริษัท ภิรัชบรุี โฮลดิง้ จ ากัด 
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