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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 

ของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปขยายผล ผลกัดนัปัจจยั 
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินโครงการฯ ในปัจจุบนั โดยขอ้มูลในการศึกษาในคร้ังน้ี  
ได้แก่ การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร ท าการศึกษาสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) สวนสันติพร 
พื้นท่ีเขตพระนคร 2) สวนปิยะภิรมย ์พื้นท่ีเขตบางกะปิ และ 3) สวนวนาภิรมยร่์มเกล้า พื้นท่ี 
เขตลาดกระบงั ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีผูศึ้กษาให้เป็นตวัแทนของเขตพื้นท่ี ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก 
ตามล าดบั โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา น าขอ้มูลเหล่าน้ี
มาประเมินผลโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร การประเมินผลไดป้ระยุกต์
กรอบการประเมินของ Balanced Scorecard: BSC ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล 
มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้ทคนิค SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix 

ผลการศึกษาพบว่า 1) มิติดา้นประสิทธิผล ประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั จ  านวน  
3 ตวัช้ีวดั ตามสัดส่วนค่าถ่วงน ้ าหนกั พบว่า จ  านวนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพมหานคร มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก และพื้นท่ีสีเขียวน าร่องกระจายครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีน าร่อง เพียง 11 โครงการ จึงยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง 50 เขต ผลการประเมิน 
จึงจัดอยู่ในระดับน้อย ทั้ งน้ีการด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะโครงการน าร่องเป็นไปตาม



(2) 

ระยะเวลาท่ีก าหนด และผลการประเมินจึงจดัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผลการประเมินภาพรวมทั้งมิติ 
อยูใ่นระดบัดี 2) มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี 3) มิติดา้นกระบวนการภายใน 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี และ 4) มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  
จุดแข็งของการด าเนินการคือ ผูบ้ริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานครให้ความส าคญักับการ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว มีการจดัสรรงบประมาณในการก่อสร้างสวนสาธารณะใหม่ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ จุดอ่อน คือ ขาดการก าหนดวิธีการท างานไปยงัผูป้ฏิบติังานในระดบัส านกังานเขต 
ท่ีชัดเจน บุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลบ ารุงรักษาไม่เพียงพอต่อจ านวนสวนสาธารณะ 
ท่ีเพิ่มข้ึน โอกาส ควรผลกัดนัใหรั้ฐบาลออกนโยบายดา้นการสนบัสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยตรง
เช่น การก าหนดใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ อุปสรรค คือ การไล่ผูรุ้กออกจากพื้นท่ีท าไดย้ากใชเ้วลานาน 

ดงันั้นจึงควรมี การประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เร่งด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะน าร่องให้แลว้เสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากข้ึน ส่งผลกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียว เชิญชวนมอบพื้นท่ีวา่งเปล่าเขา้ร่วม
โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดสวนสาธารณะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
คลอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

 
 
 

  



 

ABSTRACT 

Title of Independent Study Assessment of Bangkok's Green Bangkok 2030 Project 
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Year 2020 
 

 
The purposes of this study were to evaluate the implementation of the Green Bangkok 

2030 project in Bangkok by studying the efficiency and effectiveness of the operation to increase 
the green area of Bangkok in accordance with the 20-year Bangkok Development Plan (2013-2032) 
and to propose guidelines for increasing the green area of Bangkok. Literature review related to the 
evaluation of the policy to increase the green area of Bangkok was conducted.  Three public parks 
in Bangkok, namely 1) Santiphon Park, Phra Nakhon area, 2) Piyaphirom Park. Bangkapi area and 
3) Wanapirom Romklao Park Lat Krabang Area which is a representative of the inner, middle and 
outer areas, respectively were surveyed, Interview and observation forms are used as tools for this 
study.  Balanced Scorecard:  BSC was employed which has four dimensions:  The Effectiveness, 
Stakeholder, Internal Process and Learning and development dimensions. The factors affecting the 
policy of increasing the green area of Bangkok by using SWOT Analysis and TOWS Matrix 
Techniques were analyzed. 

The results of the study showed that 1)  the effectiveness consisting of three indicators, 
proportional weight, showed that the number of green areas per population of Bangkok eleven is at 
a high level.   The pilot green areas spread over the Bangkok area however it is only eleven pilot 
areas which do not cover all 50 districts, so the assessment result is at a low level.  However, the 
construction of the pilot project park is within the specified period. therefore, the assessment result 
is rated at a high level.  The overall dimensional assessment results were at a good level  
2) The assessment of stakeholder dimension is at a good level. 3) The assessment of internal process 
dimension is at a good level and 4)  The assessment of learning and development dimension is at  
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a very good level.  Which are executives at all levels of Bangkok who pay attention to increases 
green areas.  the budget was allocated for the construction of a new park.  personnel are 
knowledgeable and competent.  Weakness have a lack of a clearly defined work method for 
operators at the district office level, inadequate maintenance equipment for the increasing number 
of parks. The government interfere should push to policies to support the increase of green spaces, 
such as making it a national agenda. The obstacle is to fire the intruders. Which it is very difficult 
and take a long time. 

Public relations to government agencies, the private sector and the public sector should 
take part in increasing green areas, accelerate the construction of pilot parks to complete according 
to the specified goal to see more concrete results as a result, it encourages government agencies, 
the private sector and the public sector  play much attention to the importance of green spaces, 
invite to donate empty spaces to join the Bangkok's Green Bangkok 2030 project and create a park 
for continuously covering the Bangkok area. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

 บทน้ีเป็นการน าเสนอท่ีมาและความส าคัญของการศึกษาวิจัย การประเมินโครงการ  
Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมุ่งหวงัเพื่อท าความเขา้ใจ กระบวนการขบัเคล่ือน
ของโครงการฯ ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มของ
กรุงเทพมหานครให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนเมือง ค าถามการวิจยั 
วตัถุประสงค ์ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ขอบเขตการวิจยั และนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีความส าคญัในฐานะเมืองหลวงและศูนยก์ลาง
การปกครอง เป็นศูนยร์วมความเจริญในทุก ๆ ดา้นของประเทศ กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 
1,568,737 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่า 6 ลา้นคน และยงัมีประชากรแฝง 
อีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงประชากรเหล่าน้ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ความหนาแน่นของจ านวน
ประชากรน้ีเอง ท าให้กรุงเทพมหานครตอ้งมีการพฒันาปรับเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อให้
สามารถรองรับความตอ้งการด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศยั พื้นท่ี
ประกอบธุรกิจ การคา้ การขนส่ง ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ และเม่ือพื้นท่ีสีเขียวของเมืองมีการ
ขยายตวั ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ จึงตอ้งขยายขอบเขตตามไปดว้ย จากการ
เติบโตในทุก ๆ ดา้นของเมือง จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่เดิมของเมืองมีปริมาณ
ลดลง ทั้งจากการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างถนนหรือระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ นอกจากน้ีราคา
ท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีชั้นใน ยงัท าให้โอกาสในการพฒันาท่ีดินเพื่อจดัสร้างเป็น
พื้นท่ีสีเขียวยากข้ึนตามไปดว้ย 
 ความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีต่อเมืองนั้น นอกจากจะใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจใช้
ออกก าลงักาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แขง็แรง สร้างพื้นท่ีกิจกรรมทางสังคมท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศของเมืองแล้ว พื้นท่ีสีเขียวยงัท าหน้าท่ี
เปรียบเสมือนปอดของเมืองอีกด้วย จากการวิ เคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2561  
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โดยส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (GISTDA) (2559) 
ด าเนินการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียด 40 ช.ม./พิกเซล เม่ือมองจากมุมสูง พบว่า
กรุงเทพมหานครมีอตัราส่วนพื้นท่ีร่มไมต่้อพื้นท่ีเมืองเพียงร้อยละ 17 ซ่ึงพื้นท่ีร่มไม ้(Urban Tree 
Canopy) ตามนิยามของ USDA Forest Service หมายถึง พื้นท่ีท่ีปรกคลุมดว้ยใบ ก่ิง และล าตน้ของ
ต้นไม้มีความส าคญัในการช่วยชะลอน ้ าฝน ช่วยดักจับฝุ่ นละอองขนาดเล็กและยงัช่วยดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง (Urban Heat 
Island) ก าหนดค่าเป้าหมายไวถึ้งร้อยละ 30 ท าใหพ้ื้นท่ีสีเขียวจึงนบัเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีเป็นดชันีช้ีวดัความน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืของเมือง จากระบบฐานขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
ในปี พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครมีอตัราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรอยูท่ี่ประมาณ 7.07 ตารางเมตรต่อคน 
ซ่ึงถือว่ายงันอ้ยเม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืน ๆ ทัว่โลก เช่น มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมี
สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวอยู่ท่ี 16.97 ตารางเมตรต่อคน หรือในทวีเอเชีย ประเทศสิงค์โปรท่ีมีพื้นท่ี 
สีเขียวต่อประชากรมากถึง 66 ตารางเมตรต่อคน นอกจากน้ีการเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียว ท่ีเป็นพื้นท่ี
สาธารณะในระยะการเดินถึง (400 เมตร) ยงัมีเพียงร้อยละ 13 ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงมี
ความมุ่งหมายท่ีจะผลกัดนัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีคุณภาพอยา่งย ัง่ยนืและใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล 
ตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไดรั้บการป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู กลยุทธท่ี 2.3 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ตวัช้ีวดัท่ี 5 จ  านวนพื้นท่ีสีเขียวในเมืองไม่นอ้ยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน 
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2560)  
 กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ของเมืองและมองเห็นโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีวา่งเปล่าทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีกระจายตวั
อยูท่ ัว่กรุงเทพมหานคร เช่น พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีใตท้างด่วน พื้นท่ีระหว่างอาคาร พื้นท่ีหนา้อาคาร 
พื้นท่ีทางเทา้ พื้นท่ีริมคลองต่าง ๆ เป็นตน้ พร้อมทั้งไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ทั้ งหมดในกรุงเทพมหานครให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้น 
สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน จึงได้จดัท าโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานครข้ึน  
เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนท่ีมีศกัยภาพและมีจิตส านึกสาธารณะในการร่วมกนัเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
โดยในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2575) ระบุไวใ้นช่ือโครงการนั้น เป็นปีท่ีองคก์ารสหประชาชาติก าหนดไวว้า่
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจะตอ้งบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
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ซ่ึงโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี 11 Sustainable Cities 
and Communities และเป้าหมายท่ี 13 Climate action (Protect the Planet) ของ SDGs  
 ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาเพื่อคน้หาค าตอบถึงผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานครท่ีผ่านมา ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้สามารถใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดต่อไป 
 

1.2 ค าถามการวจิยั 
1.2.1  โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิผลอยา่งไร  

มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 
1.2.2  มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 
1.3.1  เพื่อประเมินผลของการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
1.3.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนิน  

โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1  เพื่อทราบถึงผลการด าเนินการและระดบัความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  

Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
1.4.2  เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนิน

โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
1.4.3  กรุงเทพมหานครน าไปปรับใชใ้นการบริหารโครงการ Green Bangkok 2030  

ของกรุงเทพมหานคร ต่อไป 
1.4.4  พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 
 



4 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
1.5.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา  ศึกษาผลของการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ

กรุงเทพมหานคร และพฒันาขอ้เสนอแนะแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

1.5.2  ขอบเขตด้านประชากร  คือ  ผูบ้ริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของกรุงเทพมหานคร 

1.5.3  ขอบเขตด้านพืน้ที่  คือ  พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
1.5.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา  คือ  ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 6 เดือน  

(มกราคม – มิถุนายน 2564) โดยท าการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานระยะ
เร่ิมตน้ของโครงการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562  – กนัยายน 2563) 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2563  – 
มีนาคม 2564) 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.6.1  พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จ าแนกออกเป็น 7 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 สวนหยอ่มขนาดเลก็ (Pocket Park, Mini Park, Tot lots)  
ประเภทท่ี 2 สวนหมู่บา้น (Neighborhood Park)  
ประเภทท่ี 3 สวนชุมชน (Community Park)  
ประเภทท่ี 4 สวนระดบัยา่น (District Park)  
ประเภทท่ี 5 สวนระดบัเมือง (City Park)  
ประเภทท่ี 6 สวนถนน (Street Park)  
ประเภทท่ี 7 สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park)  
พื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดลอ้มของเมืองท่ีดีต่อพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หมายถึง พื้นท่ี

ดังต่อไปน้ี 1) สนามกีฬากลางแจ้ง  2) สนามกอล์ฟ 3) แหล่งน ้ า 4) ท่ีลุ่ม 5) พื้นท่ีเกษตรกรรม  
6) ท่ีวา่ง  7) พื้นท่ีไมย้นืตน้  8) พื้นท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  และ 9) พื้นท่ีอ่ืน ๆ หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ
ในการพฒันา 

1.6.2  โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง โครงการท่ีส านัก
ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ของกรุงเทพมหานครอยา่งย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี 11 Sustainable Cities and Communities 
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และเป้าหมายท่ี 13 (Climate action (Protect the Planet) ของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs)  
ท่ีองคก์ารสหประชาชาติก าหนดไว ้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2575)  

ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลการปฏิบติังานตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562  – กนัยายน 2563) และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2563  – มีนาคม 2564)  

ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดความพึงพอใจท่ีไดรั้บผลตอบแทน
จากการปฏิบติังาน ต่อการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามเป้าหมายตวัช้ีวดัของแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575) และบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2563 – 2564 

ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติงานตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร ท่ีบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ต่อการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวตามเป้าหมายตวัช้ีวดัของแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575) และ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2563 – 2564 

1.6.3  การแบ่งเขตตามท่ีตั้งของพื้นท่ี โดยแบ่งเขตพื้นท่ี ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) พื้นท่ีเขตชั้นใน ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย 

สัมพนัธวงศ ์ปทุมวนั บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี หว้ยขวาง 
คลองเตย จตุจกัร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ดินแดง และวฒันา 

2) พื้นท่ีเขตชั้นกลาง ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน  
บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ  
วงัทองหลาง บางแค คนันายาว สะพานสูง และสายไหม 

3) พื้นท่ีเขตชั้นนอก ประกอบดว้ย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก 
ลาดกระบงั ตล่ิงชนั หนองแขม บางขนุเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน และทวีวฒันา 
 

1.7 บทสรุป 
 การศึกษาวิจยัมุ่งเน้นในการประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2563  – มีนาคม 2564) ซ่ึงเป็นระยะเร่ิมตน้ของการ
ด าเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินโครงการ  
Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 



 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเร่ือง “การประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร” ผูศึ้กษา

ไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนแนวความคิดดา้นการจดัการพื้นท่ี 
สีเขียว ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร แนวคิดด้านนโยบาย
สาธารณะ แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบติั และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์และประเมินผล 
ทั้งน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียว  
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ  
2.3  แผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) 
2.4  สถานการณ์พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั  
2.5  โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั Balanced Scorecard 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
2.8  งานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพืน้ที่สีเขยีว 
 

2.1.1 ความหมายของพืน้ทีสี่เขียว 
พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ีท่ีพืชพรรณเป็นองคป์ระกอบหลกั ส านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2557: 1 )  
พื้นท่ีสีเขียว คือ พื้นท่ีใด ๆ ก็ตามท่ีมีพืชพนัธ์ุข้ึนปกคลุม ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง

ท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้ส่วนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ี
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สีเขียว โดยพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองจะอยู่ในเขตเมือง เทศบาล ซ่ึงมีพนัธ์ุไมเ้ป็นองคป์ระกอบหลกั  
มีการจัดการตามหลักวนวัฒนาวิทยาและภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งในดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ และ/หรือปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนเมือง พื้นท่ีสีเขียวอาจมีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ พื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ 
พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร และพื้นท่ีสีเขียวเศรษฐกิจชุมชน 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2557: 1 ) 

พื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยืน หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เป็นองคป์ระกอบหลกั
และไดรั้บการดูแลบ ารุงรักษาใหค้งอยูอ่ยา่ย ัง่ยนื 

พื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองท่ีย ัง่ยนื หมายถึง พื้นท่ีธรรมชาติและพื้นท่ีท่ีมนุษยส์ร้างหรือ
ก าหนดข้ึนในชุมชนเมืองท่ีปกคลุมด้วยพืชพรรณท่ีมีได้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมี
วตัถุประสงคใ์หเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีดี สวยงาม ร่มเยน็ น่าอยู ่และเพิ่มองคป์ระกอบของการใชท่ี้ดิน
ในเมือง เพื่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเมืองทั้งทางตรงและทางออ้มเป็นการยกระดบัคุมภาพชีวิตของ
ประชากรในเมือง และนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน ทั้งน้ี พื้นท่ีสีเขียวมีบทบาทส าคญัในการเปิดโล่งหรือ
พื้นท่ีท่ีไม่มีการก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างพื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร และท่ีเวน้ว่างท่ีประชาชนใชร่้วมกนั  
ในดา้นการพกัผ่อนหยอ่นใจ การนนัทนาการ การกีฬา และเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนกบั
พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ให้เกิดความเช่ือมโยงกลมกลืนและสร้างสมดุลทางส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงจะด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืชุมชนเมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เทศบาล และองคก์าร
บริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(2557 : 1 ) 

เขตชุมชนเมือง หมายถึง พื้นท่ีท่ีประชากรอยูอ่ยา่งหนาแน่น มีการแบ่งการปกครอง
ออกเป็นสัดส่วน ชุมชนในระดับเทศบาลจดัได้ว่าเป็นชุมชนเมือง ชุมชนท่ีเล็กกว่าเทศบาลนั้น 
ยงัจดัวา่เป็นชุมชนชนบท ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2557: 1 ) 

พื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดลอ้มของเมืองท่ีดีต่อพื้นท่ีกรุงเทพมหานครตามแผนแม่บท
พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 หมายถึง พื้นท่ีดงัต่อไปน้ี  1) สนามกีฬากลางแจง้ หมายถึง 
สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีขนาดพื้นท่ีตั้งแต่ 500 ตารางเมตรข้ึนไปทุกแห่ง  2) สนามกอล์ฟ หมายถึง 
สนามกอล์ฟทุกแห่ง  3) แหล่งน ้ า หมายถึง สระน ้ า หนองน ้ า บึง ซ่ึงมีน ้ าท่วมขังนานกว่า  
6 เดือนต่อปี ท่ีมีขนาดพื้นท่ีตั้งแต่ 500 ตารางเมตรข้ึนไปทุกแห่ง  4) ท่ีลุ่ม หมายถึง ท่ีลุ่มน ้ าท่วมขงั  
มีพืชข้ึนปกคลุม เช่น ต้นกก ท่ีมีขนาดพื้นท่ีตั้ งแต่ 500 ตารางเมตรข้ึนไปทุกแห่ง  5) พื้นท่ี
เกษตรกรรม หมายถึง พื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น นาขา้ว ปลูกหญา้  6) ท่ีว่าง หมายถึง ท่ีว่างหรือท่ีโล่ง
ในศาสนสถานท่ีมีขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ข้ึนไป ท่ีว่างได้แก่พื้นท่ีโล่ง หรือพื้นท่ีรกร้าง หรือไม่ไดใ้ช้
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ประโยชน์หรือไม่เขา้ข่ายพื้นท่ีประเภทใด และมีขนาดพื้นท่ีตั้งแต่ 500 ตารางเมตรข้ึนไป  7) พื้นท่ี
ไมย้นืตน้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีกลุ่มไมย้นืตน้ข้ึนอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป รวมทั้ง
สวนไมผ้ลยืนตน้  8) พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า หมายถึง พื้นท่ีบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ า  9) พื้นท่ีอ่ืน ๆ หมายถึง 
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการนนัทนาการและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น พื้นท่ีริมคลอง พื้นท่ีใตห้รือขา้งทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นตน้ 

สวนสาธารณะหลัก หมายถึง สวนท่ีมีองค์ประกอบ ดังน้ี  1) มีร้ัวรอบขอบชิด   
2) ก าหนดเวลาปิด-เปิด ท่ีแน่นอน  3) มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลประจ า  4) สามารถรองรับและ
ให้บริการประชาชนทัว่ไป  5) มียามความปลอดภยัดูแลความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  6) มีพนัธ์ุไม ้
ท่ีหลากหลาย มีการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัหมุนเวียนตลอดปี  7) มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ทั้งส่วนนันทนาการและกีฬา  8) มีกฎหมายและระเบียบการใชส้วนสาธารณะท่ีกรุงเทพมหานคร
ประกาศใชใ้นสวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะรอง หมายถึง สวนสาธารณะ/สวนหยอ่ม ซ่ึงมีองคป์ระกอบคลา้ยคลึง
กบัสวนสาธารณะหลกัแต่มีองคป์ระกอบใด องคป์ระกอบหน่ึงไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี   
1) เป็นสวนสาธารณะ/สวนหยอ่ม ท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
หรือส านักงานเขต  2) เป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อมท่ีมีขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2 ไร่   
3) มีหรือไม่มีร้ัวรอบขอบชิด  4) มี/หรือไม่มีก าหนดเวลาปิด-เปิด  5) มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแล   
6) สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทัว่ไปไม่น้อยกว่า 50 คน/วนั  8) มี/หรือไม่มียามรักษา
ความปลอดภยัดูแลความปลอดภยั 24 ชั่วโมง  9) มีพนัธ์ุไมท่ี้หลากหลาย มีการปลูกไมด้อกไม้
ประดบัหมุนเวียน  10) มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งส่วนนนัทนาการและกีฬา  11) มี/หรือไม่มี
ระเบียบการใชส้วนสาธารณะท่ีกรุงเทพมหานครประกาศใชใ้นสวนสาธารณะ 

พื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยนื หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีไมย้นืตน้ขนาดใหญ่เป็นองคป์ระกอบหลกั
ซ่ึงไดรั้บการดูแลบ ารุงรักษาใหค้งอยูอ่ยา่งถาวร และเม่ือโตเตม็ท่ีทรงพุ่มใหร่้มเงาครอบคลุมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 ของพื้นท่ีทั้งหมด ทั้งน้ีไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่จะตอ้งมีอายยุืนหลายปีและเม่ือโตเตม็ท่ี
จะมีทรงพุ่มไม่นอ้ยกว่า 5 ตารางเมตร มีความสูงไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร มีเส้นรอบวงโคนตน้ไม่นอ้ยกว่า 
50 เซนติเมตร 

สรุปได้ว่าพื้นท่ีสีเขียว คือ พื้นท่ีท่ีมีพืชพนัธ์ุเป็นองค์ประกอบหลกั พื้นท่ีท่ีมีตน้ไม ้
ปกคลุม ทั้งพื้นท่ีท่ีเป็นสวนสาธารณะ พื้นท่ีของเอกชน และพื้นท่ีของประชาชน ท าหนา้ท่ีเป็นปอด
ของเมือง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม แบ่งเป็นหลายประเภท เช่น พื้นท่ี
ธรรมชาติ พื้นท่ีสีเขียวเศรษฐกิจชุมชน สวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัต่าง ๆ หรือพื้นท่ี 
สีเขียวซ่ึงมีการก าหนดเขตการใชท่ี้ดินโดยผา่นทางกฎหมาย เพื่ออนุรักษพ์ื้นท่ีเกษตรกรรมบนพื้นท่ี
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ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก การควบคุมการปลูกสร้างอาคารและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ประเภทอ่ืน ๆ พื้นท่ีสีเขียวท่ีไดรั้บการก าหนดโดยกฎหมาย ทั้งน้ีการบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียว 
แต่ละประเภทหรือการพฒันาจึงแตกต่างกนัออกไป เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ีถูกก าหนดโดยกฎหมายควร
มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด และมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
พื้นท่ีสีเขียวนั้นคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงพื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยนืควรปลูกไมย้นืตน้ท่ีคละพรรณกนั เพื่อระบบ
นิเวศเมืองท่ีดีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกดว้ย 

2.1.2 การจ าแนกประเภทของพืน้ที่สีเขียว 
ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร (2554 : 2) ไดแ้บ่งประเภทพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบ

สวนสาธารณะของกรุงเทพมหาครออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่  1)  สวนหยอ่มขนาดเลก็ยา่นชุมชน หรือ
สวนใกลบ้า้น (Pocket Park หรือ Mini Tot Park) มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่  2)  สวนหมู่บา้น หรือ
สวนระแวกบา้น (Neighborhood Park) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่  3)  สวนชุมชน 
(Community) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่  4)  สวนสาธารณะระดบักลาง หรือสวน
ระดบัเขตหรือยา่น (District Park) ขนาดพื้นท่ีมากกวา่ 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่  5)  สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ (Metro Park) หรือสวนสาธารณะระดบัเมือง (City Park) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ไร่  
6)  สวนถนน (Street Park) ความกวา้งของพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร ความยาวไม่จ ากดั แบ่งออกเป็น 
สวนไหล่ทาง สวนเกาะกลางถนน และสวนทางแยก และ7)  สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) 
ไม่จ ากดัขนาดพื้นท่ี เช่น สวนประวติัศาสตร์ สวนวฒันธรรม สวนสนามกีฬา สวนดาดฟ้า 

พื้นท่ีสีเขียวและการจ าแนกประเภทของพื้นท่ีสีเขียว อา้งอิงจากระบบฐานขอ้มูล
พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร (2563) ไดก้ าหนดนิยาม พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครและไดจ้ าแนกออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) ลกัษณะของ
สวน คือ มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร การใหบ้ริการระยะเดิน
ถึงใชเ้วลา 5 – 10 นาที การกระจายตวัของสวนควรอยูใ่นระยะเดินเทา้มีการเขา้ถึงโดยสะดวกและ
ไม่ควรตอ้งขา้มถนน อาจอยูร่ะหว่างอาคารหรือกลุ่มอาคาร มีแนวทางการพฒันาโดยอาศยัท่ีเวน้วา่ง
ขนาดเล็ก ท่ีท้ิงร้าง เหมาะส าหรับย่านท่ีมีครอบครัวมาก ใชเ้ป็นท่ีส าหรับเด็กเล่น ท่ีออกก าลงักาย 
และสงัสรรคพ์กัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนวยัต่าง ๆ 

ประเภทท่ี 2 สวนหมู่บา้น (Neighborhood Park) ลกัษณะของสวน คือ  มีขนาดพื้นท่ี
มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร เป็นสวนส าหรับ
ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในละแวกบา้นนั้น มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มมากกวา่สวนระดบัท่ี 1  
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ประเภทท่ี 3 สวนชุมชน (Community Park) ลักษณะของสวน คือ มีขนาดพื้นท่ี
มากกวา่ 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 3 - 8 กิโลเมตร มีส่ิงอ านวยความสะดวก
เพิ่มมากกว่าสวนระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 มีท่ีเล่นกีฬา มีพื้นท่ีส าหรับการพกัผ่อนแบบเพลิดเพลิน
กบัส่ิงสวยงาม เช่น ไมด้อกไมป้ระดบั 

ประเภทท่ี 4 สวนระดบัยา่น (District Park) ลกัษณะของสวน คือ  ขนาดพื้นท่ีมากกวา่ 
125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตรข้ึนไป การให้บริการผูอ้ยูใ่กล้
มาด้วยการเดิน ผูท่ี้อยู่ไกลเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
บางอยา่งท่ีไม่มีในสวนระดบัท่ี 1, 2 และ 3 เช่น บริเวณปิกนิก ท่ีจอดรถ ลานอเนกประสงค ์บริเวณท่ี
มีลกัษณะเฉพาะ (Special Feature) เช่น สวนดอกไมข้นาดใหญ่ สระแล่นเรือ จกัรยาน บึงตกปลา  
ล าธาร เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 5 สวนระดบัเมือง (City Park) ลกัษณะของสวน คือ  มีขนาดพื้นท่ีมากกวา่ 
500 ไร่ข้ึนไป รัศมีบริการเป็นวงรอบแก่คนทั้งเมืองและพื้นท่ีใกลเ้คียง ในเขตอิทธิพลของเมือง  
มีลานกวา้งส าหรับการจดังานประเพณี ผูม้าใชบ้ริการเดินทางมาจากทัว่กรุงเทพมหานคร และใช้
เวลาพกัผ่อนนานกว่าคร่ึงวนั มีกิจกรรมในสวนท่ีหลากหลาย และเน้นหนักไปทางดา้น Active 
Recreation นอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสวนระดบัล่างเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ต่ืนเตน้ 
ดึงดูดใจ  

ประเภทท่ี 6 สวนถนน (Street Park) ลกัษณะของสวน คือ สวนไหล่ทางหรือทาง
จกัรยาน (Linear Park หรือ Greenway) สวนเกาะกลาง (Island Park) สวนทางแยก (Junction Park)  

ประเภทท่ี 7 สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) ลกัษณะของสวน คือ ไม่จ ากดัขนาด 
เช่น สวนอนุสาวรีย ์ลานอเนกประสงค ์สวนประวติัศาสตร์ สวนวฒันธรรม เช่น สวนอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
สวนหยอ่มลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร์ เป็นตน้  

คณะส่ิงแวดลอ้มศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (2542) ไดก้ารแบ่งประเภทของพื้นท่ี 
สีเขียวสามารถแบ่งไดห้ลายแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ เป็น 3 ประเภท คือ 

1.  พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ ์ซ่ึงไดแ้ก่ พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นพื้นท่ีป่าไมป้ระเภทต่าง ๆ 
รวมกนัถึงเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า พื้นท่ีป่าชายเลน พื้นท่ีชุ่มน ้ า แหล่งโบราณคดี
และศิลปวฒันธรรมท่ีควรอนุรักษแ์ละเพื่อการศึกษาคน้ควา้ เป็นตน้ 

2.  พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการจดัระเบียบการใชพ้ื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีสีเขียวโดยรอบชานเมือง
เพื่อเป็นส่วนควบคุมการขยายตวัของเมืองเขา้รุกล ้ าพื้นท่ีเกษตรกรรมหรือพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิว
เส้นทางคมนาคมและร้ิวชายน ้ าต่าง ๆ ได้แก่ พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีสงวนไวเ้ป็นพื้นท่ีล้อมเมือง  
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พื้นท่ีโล่งว่างต่าง ๆ พื้นท่ีปลูกตน้ไมริ้มทางเทา้ พื้นท่ีสีเขียวริมแม่น ้ าล าคลอง ร้ิวสีเขียวริมเส้นทาง
คมนาคมและพื้นท่ีสีเขียวตามประกาศของผงัเมือง เป็นตน้ 

3.  พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการนันทนาการหรือท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นส่วนของพื้นท่ีเพื่อ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมประเพณี หรือกิจกรรมเพื่อการ
นนัทนาการ หรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะต่าง ๆ สวนหยอ่ม สนามกีฬาสนาม
เดก็เล่น สวนสตัว ์พื้นท่ีชายน ้า ริมตล่ิง ท่ีวา่งชายฝ่ังทะเล หรือชายหาด ท่ีโล่งวา่งเพื่อการนนัทนาการ 
พื้นท่ีพิเศษ (สนามกอลฟ์) เขตโบราณสถานและเปิดพื้นท่ีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้

ในขณะท่ีศูนยว์ิจยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2547) ไดแ้บ่ง
ประเภทของพื้นท่ีสีเขียวตามลกัษณะทางกายภาพเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1.  พื้นท่ีธรรมชาติ เป็นพื้นท่ีธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศท่ีจ าเป็นตอ้ง
อนุรักษ ์ให้คงอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดไป โดยมีการจดัการท่ีเหมาะสม ส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณ
ตน้น ้า ป่าไม ้ภูเขา 

2.  พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใช้บริการ
พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกายและเสริมสร้างทัศนียภาพท่ีสวยงามให้กับเมืองในรูปแบบ
สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์  
สวนรุกขชาติ และสวนสตัว ์ 

3.  พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเสริมสร้างคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การเพิ่มก๊าซออกซิเจน และลดอุณหภูมิความร้อนในเมือง แมป้ระชาชนจะไม่สามารถเขา้ไปใช้
บริการไดโ้ดยตรง แต่มีคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นเสมือนปอดของชุมชนเมือง เช่น สวนในบา้น 
พื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน สนามกอลฟ์ เป็นตน้ 

4. พื้นท่ีสีเขียวริมเส้นทางสัญจร เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยู่ในแนวเส้นทางสัญจร
สาธารณะ ซ่ึงมีบทบาททั้งการเสริมสร้างคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มและการบริการ ไดแ้ก่ พื้นท่ีตามแนว
ถนน ริมทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น ้า ล  าคลอง ริมทางรถไฟ 

5. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผูเ้ป็น
เจา้ของ ไดแ้ก่ สวนไมผ้ลยนืตน้ สวนป่าเศรษฐกิจ พื้นท่ีวา่งในบริเวณสถานประกอบการ 

จากการแบ่งประเภทของพื้นท่ีสีเขียวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าพื้นท่ีสีเขียวสามารถแบ่ง
ออกได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของผู ้สนใจ อย่างไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่ง 
ให้ความส าคญักบัพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวนชุมชน สวนหมู่บา้น พื้นท่ีสีเขียว
ริมเส้นทางจราจร เกาะกลางถนน ท่ีว่างริมทาง และพื้นท่ีสีเขียวท่ีประชาชนปลูกและดูแลรักษา 
ในบริเวณบา้น อาคาร สถานท่ีของตนเอง 
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2.1.3 ความส าคญัและประโยชน์ของพืน้ทีสี่เขียว 
ในอดีต เมืองส่วนใหญ่เป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆ วิถีชีวิตของชุมชนมีความใกลชิ้ดกบั

ธรรมชาติ ต่อมาเมืองไดมี้การพฒันาและขยายตวัมากข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความตอ้งการท่ีดินเพื่อการก่อสร้างมีมากข้ึน ท่ีว่างในเมืองลดน้อยลง  
ท าให้สมดุลดา้นส่ิงแวดลอ้มในเมืองตอ้งสูญเสียไป เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา เช่น 
ปัญหามลพิษทางอากาศ และการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ เป็นตน้ มีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนเมือง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวปรากฏใหเ้ห็นในเมืองขนาดใหญ่อยา่งกรุงเทพมหานคร 
แนวโน้มการขยายตวัของเมืองยงัคงมีเพิ่มมากข้ึน การหาแนวทางเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนของเมืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชน
เมืองเป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพแวดลอ้มในเขตเมือง เน่ืองจากพื้นท่ีสีเขียวก่อให้เกิด
สุนทรียภาพและความร่มร่ืนแก่เมืองประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจและ
นันทนาการ และพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีตน้ไมย้งัช่วยปรับปรุงระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ในเขตเมืองได ้เน่ืองจากตน้ไมท้ าหนา้ท่ีเหมือนปอดของเมืองช่วยฟอกอากาศใหบ้ริสุทธ์ิ 

พื้นท่ีสีเขียวมีประโยชน์ในเขตชุมชนเมือง เน่ืองจากสีเขียวของตน้ไมเ้ป็นสีท่ีให้
ความรู้สึกสบายตา ไม่ดูร้อนแรงหรือเศร้าซึม การมีพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง จึงท าให้
บรรยากาศโดยทัว่ไป ดูร่มร่ืน สวยงาม ลดความแข็งกระดา้งของส่ิงก่อสร้าง ลดความตึงเครียด 
ทางจิตใจ พื้นท่ีสีเขียวในชุมชนเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ต่างก็อ  านวยประโยชน์นานาประการ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของเมือง ตลอดจนประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ชุมชนเมือง  

ซ่ึงส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2557: 1 - 3 ) 
จ  าแนกประโยชน์ ของพื้นท่ีสีเขียวได้ดังน้ี  1) ปรับปรุงคุณภาพอากาศ  ต้นไม้ช่วยดูดซับเอา 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ในขณะเดียวกันก็จะ
ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา ตน้ไมจึ้งท าหน้าท่ีเสมือนปอดท่ีฟอกอากาศของชุมชนเมืองให้
บริสุทธ์ิ การสร้างเน้ือไมข้องตน้ไม ้1 ตน้นั้น จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 1.84 ตนั 
นอกจากนั้น ตน้ไมย้งัช่วยดูดสารมลพิษต่าง ๆ และฝุ่ นละอองในอากาศอีกดว้ย  2)  ลดอุณหภูมิของ
เมือง  การคายน ้ าของตน้ไมแ้ละร่มเงาท่ีช่วยปกป้องรังสีจากดวงอาทิตย ์ท าให้อุณหภูมิความร้อน 
ในเขตเมืองลดลง  3)  ลดการพงัทลายของดิน รากตน้ไมช่้วยลดปัญหาการพงัทลายของดินริมตล่ิง
โดยการยึดเกาะดิน  4)  ลดความเร็วของลม  การปลูกตน้ไมใ้นทิศทางท่ีเหมาะสม จะช่วยตา้น
กระแสความเร็วของลมหรือเปล่ียนทิศทางลม  5)  ลดมลภาวะทางเสียง  เรือนพุ่มของตน้ไมจ้ะเป็น
ตัวดูดซับเสียง และรองรับการสะท้อนของเสียง  6)  ส่งเสริมระบบนิเวศ  การปลูกต้นไม ้
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ท่ีหลากหลายชนิด ก่อใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์านาชนิด  
7)  คุณค่าทางด้านวิศวกรรม  การปลูกต้นไม้ตามแนวถนนในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ช่วยลด 
การสะทอ้นของแสงไฟจากยวดยานท่ีแล่นสวนทางมา  8)  เพิ่มมูลค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีดิน
หรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีการจดัภูมิทศัน์ดว้ยการปลูกตน้ไม ้มกัจะท าใหมี้มูลค่าเพิ่มสูงข้ึน  9)  คุณค่าทางดา้น
สุนทรีภาพ  พื้นท่ีสีเขียวช่วยเพิ่มความสวยงามร่มร่ืน เพิ่มความเป็นธรรมชาติให้แก่เมือง ตน้ไม้
สามารถใช้เป็นฉากก าบังภาพอันไม่พึงประสงค์  10)  เป็นพื้นท่ีนันทนาการ  พื้นท่ีสีเขียวท่ีมี 
การจดัรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ กิจกรรมดา้นนนัทนาการ 
การออกก าลงักาย รวมทั้งการศึกษาทางพฤกษศาสตร์และธรรมชาติวิทยา  

พื้นท่ีสีเขียวมีประโยชนน์านปัการ สามารถจ าแนกประโยชน์ของพื้นท่ีสีเขียวได ้6 ดา้น 
(ศูนยว์ิจยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ ,2546) ไดแ้ก่ 

1) คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นท่ีอยู่อาศยัของ นก ปลา แมลง และสัตวอ่ื์น ๆ และเป็น
ช่องทางหรือทางสีเขียวเช่ือมโยงแหล่งท่ีอยู่อาศยัเขา้ดว้ยกนั ช่วยป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของ
ดิน ปรับปรุงระบบการระบายน ้าไดดี้ ตน้ไมใ้นพื้นท่ีสีเขียวดูดซบัมลภาวะอากาศ พืชพรรณในพื้นท่ี
สีเขียวช่วยลดอุณหภูมิของเมือง ท่ีเกิดจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island Effect) 
โดยการใหร่้มเงาพื้นผวิท่ีดูดซบัความร้อน (Honjo and Takakura, 2000) ในสภาพแวดลอ้มเมืองโดย
ทางตรงและโดยทางออ้ม โดยการท าความเยน็จากกระบวนการระเหยคายน ้า (Evapotranspiration - ET) 
มีการศึกษาพบวา่ ตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงากบัผนงัอาคารสามารถช่วยลดอุณภูมิผนงัไดถึ้ง 17 องศาเซลเซียส 
มีผลให้สามารถลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศกไดถึ้ง 50% พื้นท่ีสีเขียวสามารถลดเสียงรบกวนลงได ้ 
โดยอาศยัพุ่มใบท่ีหนาทึบของไมย้นืตน้และไมพุ้่มช่วยดูดซบัเสียง นอกจากนั้นพื้นท่ีสีเขียวและพืช
พรรณ ยงัเป็นดชันีช้ีวดัระดบัสุขภาพของระบบนิเวศอีกดว้ย ซ่ึงถือว่าเป็นตวัช้ีวดัความยัง่ยืนทาง
นิเวศวิทยาของชุมชนท่ีส าคญั 

2) ดา้นผงัเมือง เป็นแนวกั้นไม่ให้เมืองมีการขยายตวัไปอย่างไม่มีขอบเขตจ ากดั สกดั
การขยายเมืองออกสู่ชนบทหรือพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์ ป้องกนัไม่ให้เกิดชุมชนและอาคาร
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้า รวมถึงการใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ทั้งยงัป้องกนัการเพิ่ม
ความแออดั 

3) ดา้นวิศกรรมส่ิงแวดลอ้ม บทบาทของตน้ไมใ้นเมืองในแง่ของวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
นั้นมีหลายประการ เช่น ตน้ไมช่้วยควบคุมการพงัทลายของดิน ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ น ้ า และ
เสียง ลดการสะทอ้นของรังสีและแสงไฟจากรถท่ีแล่นสวนทางมา รวมทั้ งสามารถใช้ตน้ไมท่ี้ 
ปลูกสองขา้งทางบอกทางการจราจรไดด้ว้ย 
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4) ดา้นสถาปัตยกรรม ในแง่ของสถาปัตยกรรม ตน้ไมท่ี้ปลูกตามถนนหนทางหรือ
บริเวณอาคารสถานท่ีต่าง ๆ สามารถท าหน้าท่ีเป็นฉากก าบงัทศันียภาพท่ีไม่ตอ้งการให้บุคคลอ่ืน
เห็น อนัก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นสดัส่วนหรือส่วนตวัในพื้นท่ีนั้น ช่วยจ ากดัขอบเขตของพื้นท่ีกวา้งๆ 
ใหดู้ไม่เวิง้วา้ง และช่วยหกัมุมตวัอาคารหรือขอบถนนใหก้ลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

5) ด้านสุนทรียภาพ รูปทรง สีสัน และโครงสร้างของต้นไม้ หากเลือกสรรให้
เหมาะสมกจ็ะก่อใหเ้กิดความสวยงาม กลมกลืน เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ นอกจากนั้น การมีป่าไม้
หรือต้นไม้อยู่ในเมืองยงัหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และ
ขยายพนัธ์ุนก ผเีส้ือ และสตัวบ์างชนิด อนัก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวในเชิงนนัทนาการอีกดว้ย 

6) ด้านคุณภาพของชีวิตและสังคม พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นพื้นท่ีนันทนาการ เช่น 
สวนสาธารณะ จะเป็นส่ิงเช่ือมโยงผูค้นให้ไดส้ัมผสัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ใชเ้ป็นท่ีออกก าลงักาย
พบปะพดูคุยกนั ช่วยเพิ่มคุณค่าทางดา้นสุนทรียภาพ เพิ่มความเป็นธรรมชาติใหแ้ก่เมือง และยงัช่วยให้
เมืองมีความยัง่ยนื เน่ืองจากท าใหชุ้มชนไดรั้บประโยชน์โดยตรง ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต ท าให้
เป็นเมืองน่าอยู ่ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือีกทางหน่ึง (Chiesura, 2004) 

ส าหรับประโยชน์ของพื้นท่ีสีเขียวในดา้นเศรษฐกิจ พบว่า พื้นท่ีสีเขียวช่วยเพิ่มมูลค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีการจดัภูมิทศัน์ด้วยการปลูกตน้ไมม้กัจะท าให้มี
มูลค่าเพิ่มสูงข้ึน (Bolitzer and Netusil, 2000; CABE Space, 2004) และพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีดีมีการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ตอ้งการอตัราก าลงัและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน
มาก ก่อให้เกิดการสร้างงานเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม การขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุ
ส าคัญท่ีท าให้สูญเสียพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ียงัพบสาเหตุอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม การขยายตวัของภาคธุรกิจ การพฒันาโครงสร้างดา้นการคมนาคม การปล่อยพื้นท่ี
ใหร้กร้างวา่งเปล่าขาดการดูแลรักษา การขาดนโยบายและแผนกลยทุธ์ในการสร้างพื้นท่ีสีเขียวของเมือง 

2.1.4 การก าหนดมาตรฐานพืน้ทีสี่เขียว 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) ไดแ้นะน าขนาดของพื้นท่ี

สีเขียวเพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนให้มีขนาดอย่างน้อย 9.0 ตารางเมตรต่อคน (Deloya, 1993)  
ซ่ึงในแต่ละเมือง แต่ละประเทศกก็ าหนดมาตรฐานไวแ้ตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่  2.1 เกณฑม์าตรฐานสดัส่วนของพื้นท่ีสีเขียวต่อจ านวนประชากรในประเทศต่าง ๆ  
 

ประเทศ 

พืน้ทีส่วนสาธารณะ 

ต่อประชากร 1,000 คน 

(หน่วย :ไร่) 

พืน้ทีส่วนสาธารณะ 

ต่อประชากร 1 คน  

(หน่วย : ตารางเมตร) 

มาตรฐานสากล 9.38 15 

สหรัฐอเมริกา 25 40 

องักฤษ 17.50 23 

เมก็ซิโก 9.40 15 

โปแลนด ์ 9.40 15 

สิงคโปร์ 6.80 10.90 

ญ่ีปุ่น 3.37 5.4 

มาเลเซีย 1.80 2.90 

ไทยเป 0.25 0.40 

แหล่งทีม่า :  Park and Greenery Space Planning inalarge City : Laboratory of Urban Landscape  
Design, Nobura Masuda, Frefecture, College of Agriculture,2003 

 
มาตรฐานพื้นท่ีสีเขียวในเมืองของประเทศไทยท่ีมีการกล่าวถึง โดยมากเป็นมาตรฐาน

เก่ียวกับสัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวต่อจ านวนประชากร โดยจ านวนเน้ือท่ีส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ 
รวมถึงพื้นท่ีเวน้ว่างสีเขียวของเมือง (Recreation and open spaces) ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดพื้นท่ีสีเขียวโดยรวมส าหรับประเทศไทยไว้ท่ี 10 ไร่ 
ต่อประชากร 1,000 คน หรือ 16 ตารางเมตรต่อคน ตามข้อ เสนอส าหรับใช้กับผัง เ มือง
กรุงเทพมหานครและเป็นค่ามาตรฐานส าหรับประเทศไทย ซ่ึงจดัท าโดย บริษทั Litchfield Whiting 
Brown and Associate จนเป็นท่ีมาท่ีเรียกว่า “ผงัลิชฟิลด์” (พ.ศ. 2500) ต่อมาไดมี้หลายหน่วยงาน
น าไปใช ้เช่น ส านกัพฒันามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย และส านกัผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดมาตรฐานพื้นท่ีสีเขียวส าหรับการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัของการ
เคหะแห่งชาติ เท่ากบั 3.20 ตารางเมตรต่อคน อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัจริงสามารถท าไดเ้พียง 1.8 ไร่ 
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ต่อประชาชน 1,000 คน คือเป็น 2.8 ตารางเมตรต่อคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ไดป้ระกาศนโยบายในการเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะจากเดิมเพียง 1.5 ตารางเมตรต่อคน เป็น 4 ตาราง
เมตรต่อคน (ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร,2549) ดงัตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 มาตรฐานเก่ียวกบัสดัส่วนของพื้นท่ีสีเขียวต่อจ านวนประชากรของประเทศไทย 

 
หน่วยงาน 

เน้ือที่สวนสาธารณะ 
ต่อประชากร 1,000 คน  

(หน่วย : ไร่) 

เน้ือที่สวนสาธารณะ 
ต่อประชากร 1,000 คน  
(หน่วย : ตารางเมตร) 

 
หมายเหตุ 

สภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 

10 16 ใชเ้ป็นมาตรฐาน
ส าหรับประเทศ
ไทย 

บริษทั Litchfield 
Whiting Brown & 
Associate 

10 16 ใชส้ าหรับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ส านกัผงัเมือง 10 16 ใชส้ าหรับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

JICA 10 16 ใชส้ าหรับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

การเคหะแห่งชาติ 2 3.20 เพื่อการพฒันา 
ท่ีอยูอ่าศยั 

ผงันครหลวงฉบบั
ปรับปรุง 

1.80 2.88 รวมเน้ือท่ีสนาม
กีฬา 0.40 ไร่ ต่อ 
1,000 คน และ
สนามเดก็เล่น 0.30 
ไร่ ต่อ 1,000 คน 
เป็นมาตรฐานท่ี 
ผงัเมืองนิยมใช ้

แหล่งทีม่า : Nobura Masuda of Agriculture, 2004 
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2.1.5 แนวคดิการพฒันาพืน้ทีสี่เขียวและส่ิงแวดล้อมเมืองให้ยัง่ยืน 
ความหมายของค าวา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) สามารถแยก

ความหมายไดส้องค า คือ การพฒันา หมายถึง การเปล่ียนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน เม่ือพูดถึงเร่ือง 
การพฒันาควรท าความเขา้ใจวา่โดยทัว่ไปการพฒันา (Development) มี 2 ความหมาย 

ประการแรก  ความหมายอย่างแคบ การพฒันา หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้หรือ
ริเร่ิมท าส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมาและน ามาใชเ้ป็นคร้ังแรก เช่น การคิดคน้เคร่ืองยนต์กลไก การประดิษฐ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ของมนุษย ์

ประการท่ีสอง  ความหมายอย่างกวา้ง การพฒันา หมายถึง การเปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีข้ึนของระบบต่าง ๆ  ในสงัคมท่ีไดรั้บการยอมรับจากคนในสงัคมนั้น ๆ  ส่วนค าวา่ “ย ัง่ยนื” หมายถึง การ
ยืนยงอยู่คงนาน คงทน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฎิตยส์ถาน 2542 (อา้งอิงใน วรรณวิไล วะยะลุน, 
2557 : 16 - 17) 

เม่ือน าสองค ามารวมกนั การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีความหมายถึง “การเปล่ียนแปลงในทาง
ท่ีเจริญข้ึนโดยเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีอยูค่งนาน คงทนหรือเปล่ียนแปลงค่อนขา้งถาวร”  

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื หมายถึง มีลกัษณะท่ีเป็นแบบบูรณาการ คือท าใหเ้กิดเป็นองคร์วม 
หมายความวา่ องคป์ระกอบทั้งหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมาประสานกนัครบองค ์และมีลกัษณะดุลยภาพ 
คือ การท าใหเ้กิดกิจกรรมมนุษยส์อดคลอ้งกบัเกณฑข์องธรรมชาติ วรรณวิไล วะยะลุน, (2557 : 17 - 18) 

ตามนิยามของสหประชาชาติไดจ้ดัการประชุมว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
(The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 
ท่ีเมืองริโอเดอจาเนโร 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 
 

2.2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
Ira Sharkansky (1970) อา้งถึงใน ศุภชยั ยาวประภาษ (2555: 50) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ 

หมายถึง กิจกรรมท่ีกระท าโดยรัฐบาลหรือองคก์รของรัฐจดัท าข้ึน อาทิ การจดับริการสาธารณะ  
การออกกฎหมายและการบังคบัใช้กฎหมายต่าง ๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเป็นสัญลักษณ์ 
ของสงัคม เป็นตน้ 

Lasswell and Kaplan (1970) อา้งถึงใน ศุภชยั ยาวประภาษ และปิยากร หวงัมหาพร 
(2555:49) ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง ก าหนดเป้าประสงค ์ค่านิยม และการ
ปฏิบติัของโครงการของรัฐ 
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Thomas Dys (1978) อา้งถึงใน ศุภชยั ยาวประภาษ และปิยากร หวงัมหาพร (2555:49) 
นโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงใดกต็ามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระท า หรือไม่กระท า 

David Easton (1953) อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวประภาษ และปิยากร หวังมหาพร 
(2555:49) ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง การจดัสรรผลประโยชน์ หรือส่ิงท่ีมีคุณค่า
ระหวา่งปัจเจกชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในระบบสงัคมเมือง 

ศุภชยั ยาวประภาษ (2545:3) นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรม
ของรัฐบาล ซ่ึงรวมทั้งกิจกรรมท่ีผา่นมาในอดีต กิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั และกิจกรรม 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

สรุปไดว้่า นโยบายสาธารณะ คือ การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมหรือไม่ด าเนินกิจกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณะใหก้บัประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี
ของประชาชน 

2.2.2 ความหมายของนโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
Pressman and Wildavsky (1973) อา้งถึงใน ศุภชยั ยาวประภาษ (2445: 87) กล่าวว่า 

การน านโยบายไปปฏิบติั คือ การผลิตผลลพัธ์ออกมา การท าใหส้ าเร็จ 
Milbrey McLaughlin (1977) อา้งถึงใน ศุภชยั ยาวประภาษ (2445: 89) ให้ความเห็น

ว่า การน านโยบายไปปฏิบติั เป็นกระบวนการขององค์การท่ีต่อเน่ืองเป็นพลวตั ซ่ึงได้รับการ 
ปรุงแต่งและหล่อหลอมโดยปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ของนโยบายกบัสภาพของ
องค์การท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการส าเร็จลุล่วง กล่าวอีกนัยหน่ึง การน านโยบายไปปฏิบติั
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัให้ส าเสร็จลุล่วงตามเป้าหมายนโยบาย โดยพยายาม
ปรับเปล่ียนประนีประนอมระหว่างเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวมี้ขอ้ก าจดั เง่ือนไข และสภาพ
แทจ้ริงของหน่วยปฏิบติั 

ฟาน มีเตอร์ และฟาน ฮอร์น (2000) อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2551 : 5) ไดนิ้ยามว่า 
การน านโยบายไปปฏิบติัประกอบด้วย การกระท าโดยคนหรือกลุ่มภาครัฐและเอกชนท่ีมุ่งให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวต้ามการตัดสินใจของนโยบายก่อนหน้านั้ น การกระท าน้ีมีทั้ งความ
พยายามคร้ังเดียวท่ีจะแปลงการตดัสินใจไปสู่การปฏิบติั และความพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะท าให้
เกิดผลการเปล่ียนแปลงอยา่งขนานใหญ่หรือท่ีละนอ้ยตามก าหนดไวใ้นการตดัสินใจของนโยบาย 

Williams (1971)  อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2551 : 6) อธิบายว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีอยู่ระหว่างการตดัสินใจและการปฏิบติั เร่ิมตน้ดว้ยการพฒันาแนวปฏิบติั
หรือออกแบบคุณสมบติั จากนั้นก็เคล่ือนไปสู่ขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยาวนานในการท างาน ซ่ึงเผชิญกบั 
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ปัญหาอนัหลากหลายและเป็นปัญหาใหม่ ๆ เช่น ปัญหาทางเทคนิค การบริหาร บุคคล และสถาบนั 
การท างานน้ีจบลงเม่ือเร่ิมมองเห็นว่าพร้อมท่ีจะทดสอบการทดลอง หรือถา้เป็นไปไดก้ารทดลองก็
จบลงดว้ยดุลพินิจท่ีคิดว่าการปฏิบติันั้นสมบูรณ์แลว้ ขั้นตอนน้ีบางทีก็มีการประเมินผลการปฏิบติั
เพื่อน าขอ้มูลไปเร่ิมตน้กระบวนการใหม่อีก 

สรุปไดว้า่ การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั หมายถึง ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูด้  าเนินการก าหนดแผนการปฏิบติังาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนมา
รองรับและน าเสนอโครงการ/ กิจกรรมนั้นเขา้สู่กระบวนการขออนุมติังบประมาณ เพื่อให้ผูท่ี้
ก าหนดนโยบายพิจารณาอนุมติัต่อไป 

2.2.3 ตัวแบบทฤษฎขีองการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
Lester (2000) อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2551:217) ไดก้ล่าวถึงตวัแบบการ

น านโยบายไปปฏิบติัไวว้า่ ตวัแบบการน านโยบายไปปฏิบติัพฒันาข้ึนมาในช่วงทศวรรษ 1970 – 1980 
และค่อยๆพฒันาจากแนวทางการศึกษาแบบบนลงล่าง (Top -  down approach) ไปเป็นแบบล่างข้ึนบน 
(Bottom – up approach) ส าหรับตัวแบบท่ีส าคญัมี 5 ตัวแบบ การศึกษาในคร้ังน้ีขอยกตัวอย่าง 
ตวัแบบของเอ็ดเวิดส์ท่ีสาม (Edward III) ปี ค.ศ. 1980 เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของ
การศึกษาน้ีมากท่ีสุด โดยตวัแบบน้ีเป็นการมองบนลงล่าง ซ่ึงระบุว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบติัมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ (Edward III อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2551:219 - 221) 

1)  การส่ือสาร (Communication) หากตอ้งการใหก้ารน านโยบายไปปฏิบติัประสบ
ความส าเร็จแลว้ ผูท่ี้รับผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัตอ้งทราบว่าเขาจะท าอะไร ดงันั้น ค  าสั่ง
ของการน านโยบายไปปฏิบติัตอ้งถ่ายทอดไปให้ถูกคน และคนนั้นตอ้งรับค าสั่งดว้ยความเขา้ใจ
อยา่งแม่นย  าและสม ่าเสมอ เพราะถา้คนท่ีน านโยบายไปปฏิบติัเขา้ใจไม่ชดัเจน ก็อาจน านโยบายไป
ปฏิบติัในทางท่ีผิด หากเขาเกิดความสับสนก็ยิง่มีโอกาสไม่เป็นไปตามท่ีคนสั่งตอ้งการ การส่ือสารท่ี
ไม่ดีพอนั้นจะท าใหผู้ป้ฏิบติัใชดุ้ลพินิจเพื่อก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม แต่เป็นส่ิงท่ีผูก้  าหนดนโยบาย
ตั้ งแต่แรกไม่ต้องการ ดังนั้ น จึงต้องมีค าสอนในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนในการ
ถ่ายทอดหรือเกิดความคลุมเครือซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร ในทางกลบักนัหากค าสั่งชดัเกินไป
กจ็ะมีปัญหา เพราะจะปิดกั้นการสร้างสรรคแ์ละการปรับตวั ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหน้โยบายลม้เหลวได ้
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2)  ทรัพยากร (Resources) แมค้  าสั่งจะชดัเจนหรือถ่ายทอดลงไปดีเพียงใด ถา้ผูน้ า
นโยบายไปปฏิบติัไม่มีทรัพยากรท่ีจะท างานได ้การน านโยบายไปปฏิบติักย็งัไม่ประสบความส าเร็จ
อยู่ดี ทรัพยากรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีจ  านวนเหมาะสมและมีประสบการณ์ มีขอ้มูลเก่ียวกบั 
วิธีท าตามนโยบาย ให้คนอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วม มีอ านาจหนา้ท่ีและมีเคร่ืองอ านวยความสะดวก เช่น 
อาคาร เคร่ืองมือ ท่ีดินและอุปกรณ์ การมีทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอจะท าใหน้โยบายไม่ถูกน าไปปฏิบติั
และไม่เกิดการใหบ้ริการ 

3)  ท่าทีของผูน้ านโยบายไปปฏิบติั (Dispositions of the implementers) ท่าทีหรือ
ทศันคติของผูน้ านโยบายไปปฏิบติัมีความส าคญัเป็นอนัดบัสาม นอกจากผูป้ฏิบติัตอ้งรู้สึกท่ีจะท า 
และมีความสามารถท่ีจะท าแลว้ ยงัตอ้งตั้งใจท่ีจะท าดว้ย ผูน้ านโยบายไปปฏิบติัส่วนใหญ่ใชดุ้ลพินิจ
มาก เหตุผลหน่ึงเป็นเพราะเป็นอิสระจากผูก้  าหนดนโยบาย ส่วนอีกเหตุผลหน่ึงเป็นเพราะความ
ซับซ้อนของนโยบาย แต่การใชดุ้ลพินิจของผูน้ านโยบายไปปฏิบติัส่วนใหญ่ก็ข้ึนอยู่กบัท่าทีหรือ
ทศันคติของเขาต่อนโยบาย ซ่ึงท่าทีของเขาจะเป็นอย่างไรก็ข้ึนอยูก่บัทรรศนะท่ีมีต่อนโยบายหรือ
ความคิดท่ีว่านโยบายมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนตวัและองคก์รอย่างไร แต่อย่างไรก็ดี ผูน้ า
นโยบายไปปฏิบติัมกัมีท่าทีท่ีไม่ตรงกบัท่ีผูก้  าหนดนโยบายคิด ผูก้  าหนดนโยบายจึงตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาการปรับท่าทีของผูน้ านโยบายไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

4)  โครงสร้างระบบราชการ (Bureaucratic structure) แม่ว่าจะมีทรัพยากรเพียงพอ 
และผูน้ านโยบายไปปฏิบติัรู้และตอ้งการท่ีจะท าตามนโยบายแลว้ การน านโยบายไปปฏิบติัยงัอาจ  
มีปัญหาเพราะความบกพร่องของโครงสร้างระบบราชการท่ีแยกออกจากกนัเป็นส่วนๆ อาจเป็น
อุปสรรคต่อการประสานงานท่ีตอ้งรวมคนและทรัพยากรตามนโยบาย เช่น ก่อให้เกิดการขดัขวาง
การเปล่ียนแปลง หรือเกิดความสบัสนในการท างานขา้มสายงาน จนเป็นผลใหไ้ม่เห็นความส าคญัของ
นโยบายองค์การส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยสร้างมาตรฐานการท างานข้ึนมา แต่มาตรฐานกับยิ่ง 
ไม่เหมาะกบันโยบายใหม่ ๆ และเป็นตน้เหตุให้เกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงถ่วงเวลา ท าให้งาน
ล่าชา้หรือเกิดพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการอ่ืน ๆ มาตรฐานการท างานจึงเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบติัมากวา่เป็นประโยชน์ 

ตัวแบบของเอ็ดเวิดส์ท่ีสาม เกิดจากการเร่ิมต้นด้วยการตั้ งค  าถามว่าอะไร 
เป็นเง่ือนไขขั้นตน้ของการน านโยบายไปปฏิบติัท่ีประสมความส าเร็จ ขณะเดียวกันอะไรเป็น
อุปสรรคของความส าเร็จดงักล่าว ซ่ึงค าตอบท่ีไดรั้บ คือ การส่ือสาร ทรัพยากร ท่าทีหรือทศันคติ 
และโครงสร้างระบบราชการ เหตุผลของเอ็ดเวิดส์ท่ีสาม คือ ปัจจัยดังกล่าวมีผลพร้อมกันทั้ ง 
ดา้นบวกและดา้นลบต่อการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงเห็นว่าตอ้งมองการท างานของปัจจยัทั้งหมด
พร้อมกนั เม่ือเขา้ใจแลว้ก็สามารถแยกออกมาพิจารณาหลกัการแต่ละดา้น แต่เขาย  ้าว่าถึงอย่างไร 
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ก็ตอ้งมองการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการท่ีพลวตั (Dynamic process) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัหลายปัจจยัพร้อม ๆ กนั แสดงดงัภาพท่ี 2.1 

 
ภาพที ่2.1  ผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม 
แหลงที่มา: Lester (2000) อา้งอิงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2551 : 221 
 

วรเดช จนัทศร (2552: 137 - 138) ไดเ้สนอตวัแบบการน านโยบายไปปฏิบติัไวห้ลาย
ตวัแบบ แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี ขอยกตวัแบบทางกระบวนการของระบบราชการ มาเป็นตวัอย่าง
เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกับเน้ือหาของการศึกษานั้นมากท่ีสุด คือตวัแบบกระบวนการของ 
ระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) พฒันามาจากแนวคิดของนกัสังคมวิทยา องคก์ารท่ี
พยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพความเป็นจริงทางส (Social Reality)  ในองค์การ  
ซ่ึงตวัแบบน้ีเช่ือว่าอ านาจขององค์การไม่ไดอ้ยู่ท่ีต  าแหน่งทางรูปนัย (Formal Positions) แต่มีรูป
กระจดักระจายในองคก์าร ในทรรศนะน้ีหมายความว่า สมาชิกขององคก์ารทุกคนมีอ านาจในแง่
ของการใชว้ิจารณญาณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งติดต่อและให้บริการประชาชน 
(Street – Level bureaucrats) โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่อาจจะควบคุมได ้การยดัเยียดนโยบายใหม่ ๆ  
ท่ีจะไปมีผลกระทบหรือเปล่ียนแปลงการปฏิบติัในวิถีชีวิตประจ าวนัของขา้ราชการเหล่าน้ีมกัจะไร้ผล 
นอกเสียจากขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติัจะยอมรับหรือปรับนโยบาย แนวทางการปฏิบติัเหล่านั้นเขา้ไป
เป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีประจ าวนัเอง โดยนยัน้ี ความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัจึงไม่ใช่
เร่ืองของการบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพ แต่เกิดจากผูก้  าหนดนโยบายหรือผูบ้ริหารนโยบาย 
ท่ีไม่เขา้ใจวา่สภาพความเป็นจริงของการปฏิบติัเกิดข้ึนในลกัษณะใดมากกวา่ แสดงดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2  ตวัแบบทางทฤษฎีการน านโยบาย: ตวัแบบทางกระบวนการของระบบราชการ 
แหลงที่มา: วรเดช จนัทศร, 2552: 138 
 

2.2.4 กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
แนวคิดการจดัการภาครัฐมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอด ทั้งน้ีเพื่อความอยูร่อดตามสภาพ

เหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เ ร่ิมจากการ
เปล่ียนแปลงบริบทของการจัดการภาครัฐและองค์การสาธารณะต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีดูแลและ 
บริการสาธารณะแก่ประชาชนตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
การบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่ (New public management) สาระส าคญั คือภาครัฐมีหนา้ท่ีดูแล
และบริการสาธารณะให้กับประชาชน ต้องมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  
ในมุมมองของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องประกอบด้วยขอบข่ายของทฤษฎีองค์การหรือ
พฤติกรรมองคก์าร เทคนิคการจดัการซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีใชส้ าหรับจดัการและแกไ้ข
ปัญหาภายในองค์การ ทั้ งน้ีเทคนิคการจัดการส่วนหน่ึงเป็นเทคนิคท่ีได้จากศาสตร์การจดัการ 
(Management Science) และอีกส่วนหน่ึงจากขอบข่ายทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ  
(อุทยั เลาหวิเชียร. 2543: 42) 

อุทยั เลาหวิเชียร (2543 : 90 - 91) ไดก้ล่าววา่กระบวนการจดัการ(Management process) 
มีความหมายท่ีส าคญั 2 ประการ กล่าวคือ  

ประการแรก หมายถึง ขั้นตอนของการจดัการ ซ่ึงปกติจะเร่ิมท่ีการวางแผน (Planning) 
การจดัองคก์าร (Organization) การบริหารคน (Leading) และการประเมินผล (Evaluating) ขั้นตอน
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การจดัการหมายความว่างานแต่ละอย่างในการจดัการจะเร่ิมตน้ท่ี การวางแผน และตามดว้ยการ 
จดัองคก์าร เสร็จแลว้กเ็ป็นเร่ืองของการบริหารคน และเสร็จส้ินดว้ยการประเมินผล 

ประการท่ีสอง หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผูจ้ดัการหรือนักบริหาร คือการวางแผน  
การจดัองค์การ การบริหารคน และการประเมินผล กระบวนการจดัการจึงมีความส าคญัทั้ งใน 
ดา้นทฤษฎีและในดา้นการปฏิบติั 

การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของนโยบายสาธารณะ เพราะ
นโยบายสาธารณะก็คือแผ่นกระดาษ จะเป็นความจริงไดก้็ต่อเม่ือการน าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในขั้นน้ีจึงเป็นขั้นท่ีนกับริหารรัฐกิจสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นงาน
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง โดยปกติการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติัจะเร่ิมดว้ยการ
เปล่ียนนโยบายสาธารณะมาเป็นแผนงาน (Programs) และแผนงานเหล่าน้ีจะมีโครงการ (Projects) 
หลาย ๆ โครงการมารองรับและแต่ละโครงการก็จะมีคนหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ (Performance) 
ตามวงจรกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบติั การประเมินนโยบายและการวิเคราะห์ขอ้มูลป้อนกลบั จะเห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบติั 
จะเกิดข้ึนตั้งแต่ขั้นการก่อรูปนโยบาย (Policy Formation) เน่ืองจากการก่อรูปนโยบายอาจมีปัญหา
และเกิดความลม้เหลวตั้งแต่ตน้และมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั 

2.2.5 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มนุษย ์และ

ไดรั้บผลตอบแทนจากการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจในการรับการให้กบั
ประชาชน ดงัน้ี 1) การให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั 2) การให้บริการอยา่งรวดเร็ว 3) การให้บริการอยา่ง
พอเพียง และ 4)  การให้บริการอยา่งกา้วหนา้  John D. Millet. (1954) อา้งถึงใน ชลดา อกัษณศิริวิทยา 
(2559:11) 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์. (2538) อ้างถึงใน ชลดา อักษณศิริวิทยา (2559:11-12) ได้
กล่าวถึงประสิทธิภาพไวว้่ามีความหมายรวมถึง ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็น
ส่ิงท่ีวดัไดห้ลายมิติ ตามแต่วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการคือ  

1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การท างานท่ีได้
มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอ้งและใชเ้ทคนิคท่ีสะดวกและงายข้ึนกวา่เดิม 

2)  ประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ์  ได้แก่  การท างานท่ีมี คุณภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทนัเวลาผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและใหบ้ริการ
เป็นท่ีพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ 



24 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพจึงมกัถูกวดัในรูปแบบของ ตน้ทุน หรือจ านวนทรัพยากรท่ีใช้ไป  
เม่ือเทียบกบัผลงานหรือผลผลิตท่ีได ้เช่น ตน้ทุน แรงงาน เวลาท่ีใช ้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
วิทยา ด่านธ ารงกลุ. อา้งถึงใน ชลดา อกัษณศิริวิทยา (2559:12) 

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2544: 34) อา้งถึงใน ชลดา อกัษณศิริวิทยา (2559: 12) ได้
กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง การวดัผลการท างานขององคก์รนั้นว่าท างานไดป้ริมาณมาก 
นอ้ยแค่ไหน คุณภาพดีงามมากนอ้ยแค่ไหน ใชเ้งิน ใชเ้วลา ใชแ้รงงานไปมากนอ้ยแค่ไหน เป็นผลดี
ต่อผูบ้ริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมมีประสิทธิภาพจึง หมายถึง การท างานให้ไดป้ริมาณและ
คุณภาพมากองค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อ 
ส่วนร่วมและผูรั้บบริการแต่ใชเ้วลา แรงงานและงบประมาณนอ้ย 

ชลดา อกัษณศิริวิทยา (2559: 12) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน 
หมายถึง แต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถ และความพร้อมไดพ้ยายามทุกอย่าง เต็มใจในการท างาน
ของตนอยา่งคล่องแคล่ว ดว้ยความมีระเบียนมีกฎเกณฑ ์ปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัเวลา รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจาก  
ความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมดว้ยจิตใจท่ีซ่ือสัตย ์และภกัดี  
ต่อองคก์รงานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รท่ีก าหนดไวห้รือดียิง่ข้ึน 

มิลเลท (Millet). (1954: 397)  อา้งถึงใน อคัรวฒัน์  นิธิจิรวงศ์ (2559: 9-10) ไดใ้ห้
ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บผล
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้แก่
ประชาชน โดยพิจารณาจาก 

 1) การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Service) 
 2) การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา (Timely Service) 
 3) การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา (Ample Service) 
 4) การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) 
 5) การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (progression Service) 
ไซมอน (Simon). (1960: 180-181) อา้งถึงใน อคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ์ (2559: 10) ให้

ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองจกัรโดยพิจารณาว่า 
งานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต  
ปัจจยัน าเขา้ (Output) 
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สมิต (Smith). (2546) อา้งถึงใน อคัรวฒัน์  นิธิจิรวงศ ์(2559: 10-11) ไดใ้หก้รอบแนวคิด
ขององคป์ระกอบการด าเนินองคก์รท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพของผลการผลิต ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบดา้นปัจจยั (Input)  
(1.1) ปัจจัยมนุษย ์(Human) ได้แก่ ก าลงัคน (Manpower) ความสามารถ 

(Abilities) พลงั (Energies)  ความตอ้งการ (Needs)  ความคาดหวงั (Expectations) 
(1.2) ปัจจยันอกจากมนุษย ์(Non - Human) ไดแ้ก่ เงินทุน (Money) เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร (Machines) วสัดุ (Materials) เทคนิควิธีการ (Methods) ท่ีดิน (Land) 
2) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (Process) 

(2.1) การจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ จดัโครงสร้าง จดัศกัยภาพการปรับเปล่ียน 
(Dynamics)  การวิเคราะห์ (Analysis) การก าหนดวตัถุประสงค ์การก าหนดกลยทุธ์ (Tactics) 

(2.2) การจดัระบบตดัสินใจและระบบขอ้มูล ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจ 
การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System)  และการจดัระบบสนบัสนุน 

(2.3) การวางแผนและควบคุม ได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Planning Systems)  รูปแบบการวางแผนและวิ ธีการ ท่ี ใช้  ( Planning Methods and Models)  
การวางแผนงานโครงการ (Project and Program Planning)  การจดัระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์
ช่วยควบคุม (Control Systems and Cybernetics) การวิ เคราะห์ทุนและก าไรเพิ่มประสิทธิผล  
(Cost – Benefit Analysis and Effectiveness) และการบริหารบุคลากรและการประเมิน (Human Systems 
Management Evaluation) 

3) องคป์ระกอบดา้นผลผลิต (Outputs) 
(3.1) สินคา้และการบริการ (Product and Service) 
(3.2) ความสามารถในการปฏิบติัขององคก์ร (Performance) 
(3.3) ระดบัการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 
(3.4) นวตักรรม (Innovation) 
(3.5) การเติบโตและพฒันาขององคก์ร ไดแ้ก่ การขยายสถานท่ี (Plant)   

การขยายทุน (Capital) การขยายตลาด (Markets) การใชเ้ทคโนโลย ี(Technology)  และการขยาย
บุคลากร (Personnel) 

(3.6) ภาพพจน์ขององคก์ร (Image) 
(3.7) ความมุ่งมัน่ขององคก์ร (Commitment) 
(3.8) แรงจูงใจขององคก์ร (Motivation) 
(3.9) ความพอใจของบุคลากร (Satisfaction) 
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จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าบุคลากรในองคก์รส่วนส าคญัอย่างสูงใน 
การบริหารจดัการ ปัจจยัน าเขา้ของการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ไดผ้ลผลิตหรือผลของการ
ปฏิบติังานท่ีดี อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าบุคลากรจะเป็นปัจจยัพิเศษท่ีมีความส าคญัในการจดัการและ 
ด าเนินการ เพื่อใหเ้กิดสภาพทางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานใหสู้งท่ีสุด ยอ่มจะส่งผลให้
งานของหน่วยงานนั้นมีทั้งปริมาณและคุณภาพตามไปดว้ย ซ่ึงความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จได ้หากบุคลากรขององค์กรนั้น
ปราศจากความตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ ฉะนั้น การท่ีบุคลากรจะ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้ นย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงความ 
พึงพอใจเป็นกระบวนการหน่ึงของการสร้างแรงจูงใจจึงสามารถกล่าวไดว้่าการสร้างแรงจูงใจ  
ในการท างานเป็นการสร้างการผลกัดนั ชกัน าหรือโนม้นา้วให้บุคลากรไดป้ฏิบติังานและสามารถ
ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจากความส าคญัของบุคลากร 
ท่ีองคก์รตอ้งให้ความส าคญัและมีนโยบายท่ีสอดคลองกบัความตอ้งการของพนกังาน ซ่ึงจะท าให้
การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานไม่ลดต ่าลงหรืออาจจะปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.2.6 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาหรือ

เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้โดยพิจารณาจากการน าผลของงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับ
เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย จกัรกฤษณ์ จนัทะคุณ อา้งอิงจาก อรอนงค ์ สิงห์บุบผา 
(2559:6)  

อนันท์ งามสะอาด  (2554) อา้งถึงใน อรอนงค์  สิงห์บุบผา (2559:6) ได้กล่าวว่า
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลส าเร็จของงานท่ีเป็นไปตามความมุ่งหวงั (Purpose)  
ท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์(Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายแฉพาะ (Target) ไดแ้ก่ 

 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิตสุดทา้ย 
ท่ีตอ้งการไดรั้บเม่ือการด าเนินการเสร็จส้ินลง 

 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานนั้น 
 3) มุ่งเนน้ท่ีจุดส้ินสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานว่าไดผ้ลตามท่ีตั้งไวห้รือไม่

และท่ีส าคญัตอ้งมีตวัช้ีวดั (Indicator) ท่ีชดัเจน 
วรัท พฤกษากุลนันท (2550) อ้างถึงใน อรอนงค์ สิงห์บุบผา (2559:6) กล่าวว่า 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
(Effectiveness is to do right things) หรือ ความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์
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วางไว ้จุดส าคญัของประสิทธิผลอยูท่ี่ ความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตท่ีถูกคาดหวงัตามวตัถุประสงค์
ท่ีวางไวแ้ละผลผลิตจริงท่ีมีข้ึน  

ประสิทธิผลของนกัวิชาการหลายท่าน ดงัน้ี Fiedler กล่าวว่าประสิทธิผล คือ การท่ี
กลุ่มสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุ วตัถุประสงคไ์ด ้ซ่ึงถือว่าเป็นประสิทธิผลของกลุ่ม 
Steers กล่าวว่าประสิทธิผล คือการท่ีผูน้ าไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกแยะการบริหารงานและ 
การใชท้รัพยากรใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีตวับ่งช้ีความมีประสิทธิผลขององคก์าร 5 อยา่ง 
คือ ความสามารถในการผลิต การปฏิบติัตามแบบอย่าง การปรับตวัและ ความเป็นปรกติแผนของ
องคก์าร พรชยั เช้ือชูชาติ (2546) อา้งถึงใน อรอนงค ์ สิงห์บุบผา (2559:6) 

ธงชัย สันติวงศ  (3537)  อ้างถึงใน อรอนงค์  สิงห์บุบผา (2559:6)  กล่าวว่า 
ประสิทธิผลเป็นการท างานท่ีไดผ้ล โดยสามารถบรรลุผลส าเร็จ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  (2552)  อ้างถึงใน อรอนงค์  สิงห์บุบผา (2559:6)  ระบุว่า 
ประสิทธิผล หมายถึง ระดบัท่ีคนงานสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด  

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2554) อา้งอิงในอรอนงค์  สิงห์บุบผา (2559:6)  กล่าวว่า 
ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึงการท่ีองคก์ารสามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมาย หรือบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

กล่าวโดยสรุปประสิทธิผล คือ การด าเนินงานท่ีบรรลุผลส าเร็จ โดยเปรียบเทียบผล 
การด าเนินงานกบัแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว ้
 

2.3 แผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) 
 
 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ไดพ้ฒันามาจากแผนวิสัยทศัน์ของประชาชน เพื่อ
การพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) หรือวิสยัทศัน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 ท่ีได้
จดัท าไวแ้ลว้ในปี พ.ศ. 2555 โดยน ามาท าให้มีความชดัเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน ในการจดัท าเป็น
แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ซ่ึงมีเป้าหมายมุ่งสู่มหานครแห่งเอเชียในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 
โดยกรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็นพลังส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคม 
ในภูมิภาคอาเซียน เป็นเมืองชั้นน าในด้านเศรษฐกิจ ภาคบริการ ความปลอดภยั ความสวยงาม 
สะดวกสบาย น่าอยูแ่ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 วิสัยทศัน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 คือ มหานครแห่งเอเชีย ประกอบด้วยประเด็นวิสัยทศัน์  
6 ดา้น ซ่ึงการจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของวิสัยทศัน์และมาตรการขบัเคล่ือนหลกัออกเป็น  
4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี ดงัน้ี 
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  ช่วงท่ี 1 ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 – 2560 
  ช่วงท่ี 2 ระหวา่งปี พ.ศ. 2561 – 2565 
  ช่วงท่ี 3 ระหวา่งปี พ.ศ. 2566 – 2570 
  ช่วงท่ี 4 ระหวา่งปี พ.ศ. 2571 – 2575 
 ส าหรับประเดน็ยทุธศาสตร์หรือวิสยัทศัน์ใน 6 มิติ ประกอบดว้ย 

1) มหานครปลอดภยั 
2) มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
3) มหานครส าหรับทุกคน 
4) มหานครกะทดัรัด 
5) มหานครแห่งประชาธิปไตย 
6) มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

 โดยมีประเด็นวิสัยทศัน์ท่ีเพิ่มเติมในแผนฯ คือ ประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ
ได้แก่ กฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและ
งบประมาณ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี คือ นโยบายท่ี 2 
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ดงัน้ี 
 1) นโยบายท่ี 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย 
 ความหมายตามแผนวิสัยทศัน์ของประชาชน คือ เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี 
สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทัว่พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีจ านวนพื้นท่ีสีเขียวและแหล่งดูดซบัมลพิษ
ทางอากาศไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน และปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณทอ้งถนน 
เพื่อความสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ ๆ เป็นหลกั เพื่อใหเ้ป็นแหล่งดูดซบัมลพิษเพิ่มมากข้ึน 
 ความหมายทางวิชาการ คือ (1) กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวกระจายครอบคลุม
ทุกเขตพื้นท่ีในรูปแบบและการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียว
ท่ีน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน และ (2) กรุงเทพมหานครมี
พื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ /สวนหย่อม เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ออกก าลงักาย และ
กิจกรรมนนัทนาการท่ีกระจดักระจายครอบคลุมทัว่พื้นท่ีกรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ส านักส่ิงแวดลอ้ม ส านักผงัเมือง และส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต ซ่ึงมีเป้าประสงคแ์ละกลยุทธ์ ใน
เป้าประสงค์ (Objective) 2.2.1 ปริมาณพื้นท่ีสีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี ของเมือง
กรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึน และประชาชนสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลกัได้
ในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ดงัตารางท่ี 2.3 และตารางท่ี 2.4 
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ตารางที่ 2.3 ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวดั 5 ปีแรก 
(2556 – 2560) 

ระยะ 10 ปี 
(2561 – 2565) 

ระยะ 15 ปี 
(2566 – 2570) 

ระยะ 20 ปี 
(2571 – 2575) 

1. ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียวต่อ
พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด * 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 13 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 19 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 23 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 28 

2. ร้อยละของประชาชน
สามารถเขา้ถึงพื้นท่ี
สวนสาธารณะหลกั
ระยะทางไม่เกิน  
5 กิโลเมตร ** 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 25 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 45 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 70 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 100 

แหล่งทีม่า:    ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล, กรุงเทพมหานคร,2556: 158 
หมายเหตุ *   ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียว คือ ร้อยละของพื้นท่ีเม่ือเทียบกบัจ านวนพื้นท่ีทั้งหมดของ 

กรุงเทพมหานคร 
** การค านวณร้อยละการเขา้ถึงพื้นท่ีสวนสาธารณะหลกั ค  านวณจากร้อยละจ านวนประชาชน 

ท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัตามสามะโนประชากร อยูใ่นรัศมี 5 กิโลเมตร จากสวนสาธารณะหลกั  
ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด ตามสามะโนประชากรในแต่ละปี 

 
ตารางที่ 2.4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ 2.2 – มีพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายทัว่ทุกพื้นท่ี 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 5 ปีแรก 
(2556 – 2560) 

ระยะ 10 ปี 
(2561 – 2565) 

ระยะ 15 ปี 
(2566 – 2570) 

ระยะ 20 ปี 
(2571 – 2575) 

2.2.1.1 คุม้ครอง
และอนุรักษ์
พื้นท่ีสีเขียว * 
เพื่อสภาพ 
แวดลอ้มท่ีดี 
ของเมือง 

1) ร้อยละพื้นท่ี 
สีเขียวท่ีไดรั้บ 
การคุม้ครองและ
อนุรักษเ์พื่อรักษา
สภาพแวดลอ้มท่ีดี
ของเมืองต่อพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ไม่นอ้ยกวา่ 
13 

ไม่นอ้ยกวา่ 
13 

ไม่นอ้ยกวา่ 
23 

ไม่นอ้ยกวา่ 
23 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) ประเดน็ยทุธศาสตร์ 2.2 – มีพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายทัว่ทุกพื้นท่ี 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 5 ปีแรก 
(2556 – 2560) 

ระยะ 10 ปี 
(2561 – 2565) 

ระยะ 15 ปี 
(2566 – 2570) 

ระยะ 20 ปี 
(2571 – 2575) 

2.2.1.2 เพิ่ม
ปริมาณและ
ประสิทธิภาพ
ของพื้นท่ีสีเขียว 
เพื่อรักษาสภาพ 
แวดลอ้มท่ีดีและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนของ 
ชาวกรุงเทพฯ 

1) จ  านวนพื้นท่ีท่ีจะ
น าไปพฒันาเป็น
สวนสาธารณะ/
สวนหยอ่มไดใ้น 
แต่ละปี (แห่ง) 

มากกวา่ 
20 

มากกวา่  
20 

มากกวา่ 
20 

มากกวา่  
20 

 2) สดัส่วนพื้นท่ี 
สีเขียวต่อประชากร
ในรูปแบบสวน 
สาธารณะ/สวน 
หยอ่ม (1 ตร.ม. / คน) 

ไม่นอ้ยกวา่ 
6 

ไม่นอ้ยกวา่ 
7 

ไม่นอ้ยกวา่ 
8 

ไม่นอ้ยกวา่ 
10 

 3) ความพึงพอใจ
ของประชาชน
เก่ียวกบัประโยชน์
ท่ีไดรั้บและการ
บริหารจดัการ
ของพื้นท่ีสีเขียว
ในรูปแบบ
สวนสาธารณะ
หลกั (ร้อยละ) 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 85 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 90 

ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 90 

แหล่งทีม่า:  ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล,กรุงเทพมหานคร, 2556: 159 
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2.4 สถานการณ์พืน้ทีสี่เขยีวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
 

ในปี 2563 กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน จ านวน 632 ไร่ ซ่ึงรวมพื้นท่ี
สวนสาธารณะ หรือพื้นท่ีสีเขียวทั่วเขตกรุงเทพมหานครทั้ งส้ิน 40,132,720.46 ตารางเมตร  
เฉล่ียเท่ากบั 7.07 ตารางเมตร/คน ซ่ึงเป้าหมายก าหนดไวว้่าจะตอ้งจดัให้มีพื้นทีสีเขียวไม่นอ้ยกว่า  
10 ตารางเมตร/คน รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.5 
 
ตารางที ่2.5  แสดงขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งปี 2552 – 2563 

ปี พืน้ทีสี่เขียว 
ที่เพิม่ขึน้ 
(ไร่) 

สวน 
สาธารณะ
หลกั (แห่ง) 

รวมสวนสาธารณะ
สวนหย่อมและ 
สวนถนน (แห่ง) 

รวมพืน้ที ่ 
สีเขียวทั้งหมด 

(ตารางเมตร) 

อตัราส่วนพืน้ที่ 
สีเขียว/ประชากร 
(ตร.ม./คน) 

2552 1,406 25 4,173 22,392,386.00 3.93 
2553 1,449 27 4,613 23,569,502.60 4.13 
2554 1,261 27 5,687 25,341,009.20 4.47 
2555 910 30 6,048 26,850,708.04 4.73 
2556 980 31 6,455 28,404,838.98 5.01 
2557 1,586 31 6,721 30,942,585.38 5.44 
2558 1,889 33 7,163 33,965,448.54 5.97 
2559 1,350 32 7,408 35.160.100.85 6.17 
2560 1,271 35 7,640 36,549,921.55 6.43 
2561 1,826 37 7,967 38,082,333.03 6.70 
2562 764 39 8,299 39,232637.37 6.91 
2563 632 40 8,574 40,132,720.46 7.07 
แหล่งที่มา : ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม, 2563 
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2.5 โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
 

จากการท่ีปัญหาส่ิงแวดลอ้มของเมืองท่ีมากข้ึนในเมืองใหญ่ ๆ ของโลก เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของประชากร รวมทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างซ่ึงท าให้มีการอพยพยา้ยถ่ินจากชนบท 
เขา้มาท างานในเมือง ผลกระทบท่ีตามมาคือ ปัญหาการจราจรขนส่ง ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหาเหล่าน้ีทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ลว้นเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
อย่างเร่งด่วนและกลายเป็นปัญหาส าคัญของสังคมโลก  (NESDB and DANCED, 1996) ซ่ึง 
กรุงเทพมหานครกก็ าลงัประสบกบัปัญหาน้ีอยูด่ว้ยเช่นกนั 

สหประชาชาติไดจ้ดัการประชุมว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The United Nations 
Conference on Environment and Development) หรือท่ีเรียกวา่ “Earth Summit” เม่ือเดือนมิถุนายน 1992 
ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีผูน้ าระดับโลกเขา้ร่วมประชุมรวม 179 ประเทศ   
ท่ีประชุมไดป้ระกาศแนวทางใหม่ในการวางแผนพฒันาส่ิงแวดลอ้มระดบัชาติ และระดบัระหวา่งประเทศ 
โดยยอมรับความส าคญัในการลงทุนเพื่อการปรับปรุงสภาวะดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
และไดมี้การลงนามและรับรองเอกสารท่ีส าคญัคือ แผนปฏิบติัการท่ี 21 (Agenda 21) ซ่ึงครอบคลุม
เน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในดา้นต่าง ทั้งมิติทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ การอนุรักษแ์ละ
จดัการทรัพยากร การส่งเสริมบทบาทขององคก์รและกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางการด าเนินการ
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ในปี 1994 ในการประชุมระดบันานาชาติดา้นประชากรและการพฒันา
ท่ีกรุงไคโร ประเทศอียปิต ์ก็ไดมี้การยนืยนัถึงความส าคญัของมาตรการเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพของประชาชนพลเมือง เพื่อให้ทุกคนได้อยู่อาศัยในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและ 
ถูกสุขลกัษณะ ไม่มีมลพิษทางอากาศ มีน ้ าสะอาด มีสุขาภิบาลท่ีดี มีการก าจดัของเสียอยา่งเหมาะสม 
และมีสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั 

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization :WHO) ไดต้ระหนักถึงความส าคญั
ของการแกไ้ขปัญหาระบบนิเวศท่ีเส่ือมโทรม ปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน ปัญหาน ้ าเสีย อากาศท่ีมีมลพิษ 
ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ จึงไดเ้สนอแนวคิดเมืองน่าอยู ่
(Healthy Cities Project) โดยน าหลกัการเร่ืองสุขภาพดีถว้นหน้า ปี 2000 มาใช้ในระดับทอ้งถ่ิน 
อนัเป็นการเร่ิมตน้ของโครงการเมืองน่าอยู่ในระดบันานาชาติ ปัจจุบนัมีเมืองท่ีเป็นสมาชิกและ 
อยูใ่นเครือข่ายโครงการเมืองน่าอยูแ่ลว้ กวา่ 1,000 เมืองทัว่โลก 
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องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดลกัษณะของเมืองน่าอยูไ่ว ้11 ประการ ไดแ้ก่ 
1. เป็นเมืองท่ีมีส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและท่ีอยูอ่าศยัท่ีสะอาด ปลอดภยั 
2. มีระบบนิเวศอยูใ่นภาวะสมดุล และยัง่ยนื 
3. มีชุมชนเขม้แขง็ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่เอาเปรียบกนั 
4. ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการก าหนด ควบคุม และตดัสินใจเก่ียวกับเร่ือง 

ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. ประชาชนไดรั้บการตอบสนองต่อความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิต 
6. ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด 

ประสบการณ์เพื่อการท างานร่วมกนัในชุมชน 
7. มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย มีชีวิตชีวา และมีนวตักรรมอยูเ่สมอ 
8. มีการเช่ือมโยงมรดกทางวฒันธรรม วิถีการด ารงชีวิต รวมทั้งเอกลกัษณ์ของ 

กลุ่มชนแต่ละชุมชน 
9. มีการพฒันาอยา่งกลมกลืน และส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีดีในอดีต 
10. มีระบบบริการทางสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลท่ีทัว่ถึง 
11. ประชาชนมีสุขภาพดี และมีอตัราการเจบ็ป่วยต ่า 

ตวัช้ีวดัเมืองน่าอยู ่มีทั้งดชันีทางดา้นสงัคม ดชันีดา้นเศรษฐกิจ ดชันีดา้นการบริหารและ
ดชันีดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะดชันีดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น องคก์ารอนามยัโลกให้ความส าคญักบั
คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพแหล่งน ้ าสาธารณะ คุณภาพการจราจร คุณภาพน ้ าสะอาด 
ท่ีพอเพียง คุณภาพของการใชพ้ลงังาน คุณภาพของการสุขาภิบาล คุณภาพของการบ าบดัน ้าเสียและ
ส่ิงปฏิกูล และสัดส่วนพื้นท่ีสวนสาธารณะและท่ีโล่งแจง้ต่อจ านวนประชากร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีศึกษา
ใหค้วามสนใจ 

โดยโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเนน้การสร้างพื้นท่ีสีเขียว
อยา่งย ัง่ยืนและมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ 1. ระยะการเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะสีเขียว ไม่เกิน 400 เมตร 
หรือระยะเดิน 5 นาที 2. อตัราเฉล่ียพื้นท่ีสีเขียวต่อจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เพิ่มจาก
ปัจจุบนั 6.9 ตารางเมตรต่อคน เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน 3. พื้นท่ีร่มไมต่้อพื้นท่ีเมือง เพิ่มจาก
ปัจจุบนัร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 30 เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

กรุงเทพมหานครไดเ้สนอพื้นท่ีน าร่องโครงการ จ านวน 11 แห่ง ไดแ้ก่ (1) สวนสาธารณะ
บริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง พื้นท่ี 18 ไร่  
(2) สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)  
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เขตบางขนุเทียน พื้นท่ี 37 ไร่ (3) สวนปิยะภิรมย ์เขตบางกะปิ พื้นท่ี 10 ไร่ (4) สวนสันติพร เขตพระนคร 
พื้นท่ี 2.5 ไร่ (5) สวนชุมชนเขตบางรัก พื้นท่ี 0.5 ไร่ (6) สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 3  
เขตจตุจักร พื้นท่ี 3 ไร่ (7) พื้นท่ีภายในศูนยก์ าจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตลาดกระบงั พื้นท่ี 20 ไร่   
(8) พื้นท่ีสีเขียวภายใน ปตท. ส านกังานใหญ่ (ถนนวิภาวดี) เขตจตุจกัร (9) ภูมิทศัน์ทางเทา้ริมถนน
พหลโยธิน เขตจตุจกัร (10) พื้นท่ีใตท้างด่วนฉลองรัช (บริเวณซอยปรีดีพนมยงค ์2) เขตคลองเตย 
และ (11) พื้นท่ีใตท้างด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (บริเวณหนา้สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน) เขตบางซ่ือ  

ผลการด าเนินงาน พื้นท่ีน าร่องล าดบัท่ี 1-7 ด าเนินการแลว้เสร็จไดภ้ายในปี 2563 และ
เปิดให้บริการประประชนแลว้ ส่วนในล าดับท่ี 8-11 คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จในระหว่าง 
ปี 2564 และปี 2565 
 

2.6 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั Balanced Scorecard  
 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560 : 394 – 395) ดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นตวัวดัผลส าเร็จ
ของการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร
ไดค้รบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัต่อความอยูร่อดและเติบโตขององคก์ร ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 1) กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการเงิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคณะผูบ้ริหาร 
 2) กลุ่มตวัช้ีวดัด้านผูรั้บบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ เช่น 

ประชาชน รัฐบาล เอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3) กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการบริหาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
 4) กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการเรียนรู้และการพฒันา เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร 
ดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องคก์ารประสบผลความส าเร็จ

แบบยัง่ยืน เป็นการมองจากดา้นจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของการปฏิบติังาน มิไดม้องจาก
มุมมองของผลสมัฤทธ์ิ โดยแต่ละดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

(ก)  วตัถุประสงค์ คือ ส่ิงท่ีองค์การมุ่งหวงัหรือต้องการท่ีจะบรรลุผลในด้านต่าง ๆ 
วตัถุประสงคข์องมุมมองดา้นต่าง ๆ ตอ้งสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุผล โดยวตัถุประสงคใ์นดา้นการเรียนรู้
และพฒันาสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นดา้นการบริหาร วตัถุประสงคด์า้นการบริหารสัมพนัธ์กบั
วตัถุประสงค์ในดา้นผูรั้บบริการ วตัถุประสงค์ดา้นผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์
ในดา้นการเงิน ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเหล่าน้ีเป็นจุดส าคญัของ Balanced Scorecard ท่ีจะบรรลุ
วิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ขององคก์าร 
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(ข)  ดชันีวดัผลงานหลกั ไดแ้ก่ ดชันีวดัของวตัถุประสงคแ์ต่ละดา้น ซ่ึงตวัช้ีวดัเหล่าน้ีจะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัวา่องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่ 

(ค)  เป้าหมาย ไดแ้ก่ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุของดชันีวดัแต่ละประการ 
(ง)  แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีองคก์ารจะจดัท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนดข้ึน โดยในขั้นน้ียงัมิใช่แผนปฏิบติัการ เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเบ้ืองตน้ 
ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

ในการปฏิบติัเม่ือมีการก าหนดเป้าหมายตอ้งการวดัหรือประเมิน จะตอ้งมีฐานขอ้มูล
ปัจจุบนัประกอบ เพื่อสามารถเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งน้ี เป้าหมายจะตอ้งสูงกว่าหรือ
ดีกวา่ปีปัจจุบนั โดยอาจแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปบบท่ีก าหนดเฉพาะข้ึนมาได ้ 

ระบบการวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ตามทฤษฎีของ Kaplan และ 
Norton แสดงดงัภาพท่ี 2.3 

 
ภาพที ่2.3  ระบบการวดั Strategy into Action ความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
แหล่งทีม่า: Kaplan and Norton,1992. อา้งอิงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2560: 94 
 

หลกัการส าคญัของการประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ของภาคเอกชนหรือภาครัฐ คือการส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดความคิดกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงาน 
ในองคก์าร การส่ือสารดงักล่าวควรมีลกัษณะเปิดกวา้ง ตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพและท่ีส าคญั
คือ การใหอ้  านาจแก่พนกังานในการดูแลรับผดิชอบการปฏิบติังานของพวกเขาดว้ย และจ าเป็นตอ้ง
มีการพบปะพดูคุยและส่ือสารระหวา่งหวัหนา้และฝ่ายปฏิบติัการใหม้ากข้ึนอีกดว้ย 

ตวัอยา่งของการน าการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มาใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจขององคก์าร ไดด้งัน้ี 
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กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล (2554: 139 - 142) ไดก้ล่าวว่า ในการน าการประเมินแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard) ไม่ไดนิ้ยมใชเ้ฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น ในประเทศไทยเองกมี็การน ามาใช้
ในหลายธุรกิจดว้ยกนั เช่น บริษทั เงินทุนทิสโก ้จ ากดั  ธนาคารกสิกรไทย  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั  
บริษทัแอดแวนซ์ อินโฟเซอร์วิส จ ากดั  เป็นตน้ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีขอยกตวัอยา่ง บริษทั ซี.พี. 
เซเว่น อิเลฟเว่น และธนาคารกสิกรไทย ท่ีได้น าเอา Balanced Scorecard มาใช้ในองค์การแลว้
ประสบความส าเร็จอยา่งมาก โดยในปี พ.ศ. 2540 หลกัจากท่ีเกิดสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดปัญหา 
ท าให้ เซเว่น อิเลฟเว่น ไดมี้การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารระยะยาว 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 – 2545 
โดยให้ทุกคนเขา้ใจร่วมกัน เพื่อให้ถึงเป้าหมายขององค์การ (Corporate goal) การพฒันาแผน
ด าเนินงานในองค์การอย่างต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป และมีเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเขา้มาช่วยพฒันา
องคก์ารมากข้ึน ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 คณะผูบ้ริหารส านกังานนโยบายธุรกิจ ไดน้ าเคร่ืองมือชนิดใหม่
เขา้มาใชใ้นองคก์าร เพื่อเสริมความสามารถขององคก์ารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายหลกัของกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1)  ดา้นการเงิน เป็นการก าหนดก าไรในแต่ละปี เพื่อท่ีจะน าไปสู่การวางแผนในแต่ละปี 
เช่น การขยายสาขา การเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขา เป็นตน้ 

 2)  ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นการก าหนดวิธีการท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจจาก
ลูกคา้ เช่น เวลาท่ีใชใ้นการบริการ สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการในแต่ละสาขา เป็นตน้ 

 3)  ดา้นกระบวนการทางธุรกิจ เป็นการสร้างระบบภายในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน เช่น มาตรฐานการคดัเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ระบบโลจิสติกส์ท่ีดี เป็นตน้ 

 4)  ดา้นพนกังาน (หรือมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา) เป็นการพฒันาบุคคลาร
ในองค์การให้มีคุณภาพ เช่น การอบรม การจ่ายผลตอบแทนท่ีดี ก าลังใจในการท างาน เป็นตน้  
ดงัตารางท่ี 2.6 

จากการน า Balanced Scorecard มาใชก้บับุคลากรกว่า 20,000 คน และมีสาขากว่า 2,000 แห่ง 
ในช่วง 1 – 2 ปีต่อมา ก าไรของกิจกรรมมีมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เซเว่น อิเลฟเว่น ได้ก็คือ 
บุคลากรเกิดการเคล่ือนไหวอย่างมีทิศทางมากข้ึน มีเป้าหมายชดัเจนในการด าเนินงานและทุกคน 
มีความพยายามไปให้ถึงเป้าหมายขององค์การในทิศทางเดียวกัน ถือได้ว่า เซเว่น อิเลฟเว่น  
เป็นองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จ โดยใช ้Balanced Scorecard มาเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
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ตารางที่ 2.6 การน า Balanced Scorecard มาใชใ้น บริษทั ซี.พี. เซเวน่ อิเลฟเวน่ 
มุมมอง กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

ดา้น
การเงิน 

การสร้างการ
เติบโตทางธุรกิจ 

เพื่อเพิ่มรายได ้
ใหสู้งข้ึน และมีการ
ขยายสาขาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละของ
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน
และจ านวนสาขา
ท่ีเพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึนไม่ต ่า
กวา่ปีละ 20%  
ตลอด 5 ปี 

ดา้นลูกคา้ ก าหนดวิธีการ
บริการ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ และ
เพิ่มสินคา้ตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการใน 
แต่ละสาขา 

เพื่อความสะดวก 
และรวดเร็วในการ 
รับบริการลูกคา้และ
ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
ในแต่ละสาขา 

จ านวนของลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการ 
ในแต่ละสาขา
และยอดขาย 
ท่ีเพิ่มข้ึน 

ปริมาณลูกคา้ 
ท่ีเพิ่มข้ึน 40% 
จากจ านวน
ลูกคา้เดิม 

ดา้น
กระบวน 
การ 

สร้างระบบภายใน
องคก์ารใหมี้
ประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

เพื่อปรับกฎระเบียบ 
ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดความ
คล่องตวัและทนัสมยั
ต่อการด าเนินงาน 

จ านวนเร่ืองท่ีมี 
การปรับปรุง 

ไม่ต ่ากวา่  
3 เร่ือง/ปี 

ดา้น
บุคลากร 

พฒันาบุคลากร 
ในองคก์ารใหมี้
คุณภาพ โดยการ
อบรม การจ่าย
ผลตอบแทนท่ีดี  
การใหก้ าลงัใจ 
ในการท างาน 

เพื่อใหอ้งคก์ารไดมี้
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
มาปฏิบติังาน 

ผลการประเมิน
การปฏิบติังาน
ของบุคลากร
ประจ าปี 

พนกังานทุกคน
มีผลการ
ปฏิบติังานอยู่
ในระดบัดี 
ข้ึนไป 

แหล่งทีม่า : กลัยารัตน์ ธีระธนชยักลุ, 2554: 139 – 142 
 

ส่วนการด าเนินการของธนาคารกสิกรไทย หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2640 เป็นตน้มา 
ธนาคารกสิกรไทย ไดน้ า Balanced Scorecard มาใช ้เน่ืองจากธนาคารตอ้งเร่งปรับโครงสร้างโดยใช ้
“ยุทธศาสตร์” เป็นแรงขบัเคล่ือน ซ่ึงธนาคารกสิกรไทย ไดน้ า Balanced Scorecard มาใชใ้นช่วงปี 
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พ.ศ. 2542 โดยการปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีธนาคารให้ความส าคญักับผลิตภณัฑ์ของธนาคารโดย
ปรับเปล่ียนมาให้ความส าคญักบัลูกคา้ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั มีการก าหนด
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพหลกั (KPI) ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดบัสูงลงไปถึงระดบัล่าง โดยมีทีม 
“Strategic Program Officer” (SPMO) ช่วยผลกัดนัให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ในทุกระดบั 
หน่วยงาน และระดับพนักงานทุกคน เพราะการท่ีธนาคารจะบรรลุวิสัยทศัน์และเป้าหมายนั้น 
ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีพนักงานเองตอ้งรู้และเขา้ใจเป้าหมายของธนาคารคืออะไร และจากการท่ีน า 
Balanced Scorecard มาปฏิบติัในทุกระดบัพนกังาน ท าให้ผูบ้ริหารของธนาคารกสิกรไทย สามารถ
ก าหนดเป้าหมายของธนาคารในอนาคตได ้โดยผลงานของพนักงานแต่ละคนจะถูกประเมินและ
ให้ผลรางวลัตอบแทนตามเน้ืองานท่ีท าเพราะเม่ือใดท่ีสามารถก าหนด KPI ไดดี้พอแลว้ ก็จะน าไป
ผกูกบัผลตอบแทนของแต่ละคนได ้นอกจากน้ีธนาคารกสิกรไทยยงัมีการปรับเปล่ียน 8 สายงาน เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การตามหลกั Balanced Scorecard ดงัน้ี 1) สายงานเลขาธิการองค์การ   
2) สายงานก ากบัและตรวจสอบ  3) สายงานบรรษทัธุรกิจ  4) สายงานวิภชัธุรกิจ  5) สายงานบริหาร
เครดิต  6) สายงานระบบ  7) สายงานการเงินและควบคุม  และ 8) สายงานทรัพยากรบุคคล หลงัจาก
ท่ีธนาคารกสิกรไทย ไดน้ า Balanced Scorecard มาใชท้ าให้การบริหารดา้นตน้ทุนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน นอกจากน้ีธนาคารกสิกรไทยยงัไดมี้การปรับลดพนกังานท่ีขาดประสิทธิภาพการท างานลง
ดว้ย เพื่อตอ้งการลดจ านวนพนกังานให้เหลือ 8,000 คน ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารมีพนกังาน 10,369 คน 
ลดลงจากช่วงก่อนเกิดวิกฤตท่ีมีพนกังานมากถึง 15,000 คน นอกจากน้ีประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานกสิกรไทย ถือไดว้่ามีความยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง กล่าวคือ พนักงานสามารถท ารายไดใ้ห้กบั
ธนาคาร 4.12 ลา้นบาทต่อคน หรือก าไรสุทธิได ้0.45 ลา้นบาทต่อคน จะเห็นไดว้่าธนาคารกสิกรไทย 
ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาระบบบริหารงานในรูปแบบใหม่อยูเ่สมอ จึงท าให้ธนาคากสิกรไทย
เป็นธนาคารเอกชนท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณภาพจนไดรั้บรางวลัธนาคารแห่งปีเม่ือปี พ.ศ. 2545 จากวารสาร
การเงินธนาคารอีกดว้ย 

จากตวัอยา่งองคก์ารท่ีน าเสนอขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานของ
องค์การแบบเดิม ท่ีวดัความส าเร็จจากผลก าไรเพียงอย่างเดียว ยงัมีจุดอ่อนในการด าเนินงาน 
เน่ืองจาก เป็นการดูแค่ผลประกอบการในแต่ละปี โดยไม่ไดแ้สดงถึงศกัยภาพและแนวโน้มการ
ด าเนินงานขององค์การในอนาคต ซ่ึงการน า Balanced Scorecard มาใช้ ท่ีประเมินผลส าเร็จของ
องคก์ารในทุกดา้นอยา่งครบถว้น เพื่อความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต จึงตอ้งน ามา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละธุรกิจซ่ึงมีความแตกต่างกนั 
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2.7 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั SWOT Analysis และ TOWS Matrix  
 

SWOT Analysis เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์รจะวิเคราะห์ถึงจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององคก์ร ส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีมีผลดา้นโอกาสท่ีเอ้ืออ านวย (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) องคก์ร ประกอบดว้ย (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554: 104 - 195) 

1) องคป์ระกอบของภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
    การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพื่อหาขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ หรือจุดแขง็ 

จุดอ่อนขององคก์ร ซ่ึง “จุดแข็ง” หมายถึง ขีดความสามารถภายในท่ีองคก์รมีอยู่เปรียบเทียบกบั
คู่แข่ง ส่วน “จุดอ่อน” หมายถึง ลกัษณะขององคก์รท่ีท าให้ความสามารถขององคก์รลดลง หรือดอ้ยกว่า
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ควรพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง
ดา้นการเงิน การตลาด การผลิต และทรัพยากรมนุษย ์

2) องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
    การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินองคก์ร ซ่ึง “โอกาส” หมายถึง ผลรวมของสภาพการต่าง ๆ รอบตวั ทั้งเวลา สถานท่ี หาก
องคป์ระกอบขององคก์รท าอะไรแลว้จะไดรั้บประโยชน์อยา่งมากจากส่ิงเหล่าน้ี ส่วน “อุปสรรค” 
หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองค์กรควรพิจารณปัจจยัต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาการ
เทคโนโลยแีละการแข่งขนั 

การน าสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก หรือ SWOT Analysis  มาใช้
ด าเนินการประเมินโดยประยกุตใ์ห้สามารถผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์สูงสุดนั้น อาจด าเนินการได ้
ดงัตารางท่ี 2.7 
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ตารางที่ 2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ปัจจยัภายใน S W 

ปัจจยัภายนอก จุดแขง็ภายในองคก์ร จุดอ่อนภายในองคก์ร 
O SO WO 

โอกาสภายนอก การน าขอ้ไดเ้ปรียบของจุดแขง็
ภายในและโอกาสภายนอกมาใช ้

การแกไ้ขจุดอ่อนภายใน 
โดยพิจารณาจากโอกาสภายนอก 
ท่ีเป็นผลดีต่อองคก์ร 

T ST WT 
อุปสรรคภายนอก การแกไ้ขหรือลดอุปสรรค

ภายนอกโดยน าจุดแขง็มาใช ้
การแกไ้ขหรือลดความเสียหาย 
ของธุรกิจอนัเกิดจากจุดอ่อนภายใน
องคก์รและอุปสรรคภายนอก 

แหล่งทีม่า: ชูเพญ็ วิบุลสนัติ (2551) อา้งอินใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554:195 
 
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ท าให้ทราบถึง จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรค และโอกาส 

ดงันั้น เพื่อให้ไดแ้ผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงและพฒันาให้ดีข้ึนในดา้นต่าง ๆ จึงตอ้งด าเนินการ
จดัท าและวิเคราะห์ TOWS Matrix ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีองคก์รจะน าไปปฏิบติัควรเป็นกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดหรือ
เป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นไปไดส้ าหรับองคก์ร โดยการวิเคราะห์จากกลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึนจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ตางรางท่ี 2.10 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

 1)  กลยทุธ์ SO เป็นการน าจุดแขง็และโอกาสภายนอกท่ีองคก์รพึงมีหรือพึงจะหาได ้
มาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 2)  กลยทุธ์ WO เป็นการหาวิธีแกไ้ขจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยภายในองคก์รโดยพิจารณา
จากการน าโอกาสท่ีเอ้ืออ านวย ผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองคก์รมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 

 3)  กลยทุธ์ ST เป็นการน าจุดแขง็ภายในองคก์รมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด และแกไ้ข
หรือท าให้อุปสรรคภายนอกลดนอ้ยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แมว้่าในบางคร้ังจุดแขง็ขององคก์รอาจ
ไม่สามารถลบลา้งอุปสรรคใหห้มดไปได ้แต่เป็นการลดความเสียหายอนัเกิดข้ึนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

 4)  กลยทุธ์ WT เป็นการพยายามแก้ไขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอนัเกิดจาก
จุดอ่อนภายในองคก์รและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรงต่อการด าเนินการ
ขององคก์ร องคก์รจ าเป็นตอ้งหาทางหลีกเล่ียงจากความเสียหายเหล่านั้น และประคองตวัเพื่อความ
อยูร่อดซ่ึงอาจตอ้งมีการคิดกลยทุธ์ใหม่ข้ึน 
 



41 

2.8 งานศึกษาวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.8.1 งานวจิัยในประเทศไทย 
จุติชยั ดว้งล าพนัธ์ และคณะ (2556: 384-395) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว

ภายใต้แนวคิดชุมชนนิเวศ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ  าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  
โดยท าการศึกษาการจ าแนกประเภทของพื้นท่ีสีเขียวและศกัยภาพพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม เพื่อการ
พฒันาและหารูปแบบของประเภทพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีความสอดคลอ้งกับพื้นท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของพื้นท่ีสีเขียวในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั และท าการ
วิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพื้นท่ีมาใชใ้นการประเมินและเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพใน
การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมชุมชนเมืองใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ กลอ้งบนัทึกภาพ และเคร่ืองมือวดัค่าพิกดั (GPS) เพื่อส ารวจ
ภาคสนามและส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ครอบคลุมพื้นท่ี  
3 ต  าบล จ านวน 15 หมู่บา้น ประกอบด้วย ต าบลหนองหาร (บางส่วน) ต าบลป่าไผ่ (บางส่วน)  
ต าบลหนองจ๊อม (บางส่วน) ในการประเมินศกัยภาพของพื้นท่ีสีเขียวในการศึกษาน้ีไดก้ าหนด 
ปัจจยัช้ีวดั 4 ปัจจยั โดยอา้งอิงจากตวัช้ีวดัการประเมินพื้นท่ีสีเขียวของส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นนิเวศวิทยา 2) ปัจจยัดา้นสังคม 3) ปัจจยัดา้น
การจดัการพื้นท่ี 4) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดค่าถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Score – W) ใหก้บั
ปัจจยัช้ีวดัศกัยภาพแต่ละพื้นท่ี 

จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์มาพิจารณาก าหนดค่าระดบัศกัยภาพ (Rated Score – R) 
ของแต่ละปัจจยั และค านวณดว้ยสมการถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Score Equation) โดยก าหนดช่วงชั้น
ระดบัศกัยภาพ 3 ระดบั คือ ศกัยภาพสูง (3.67 – 5.00) ศกัยภาพปานกลาง (2.34 – 3.66) และศกัยภาพ
ต ่า (1.00 – 2.33) ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2533 ประกอบกับ 
การส ารวจพื้นท่ี ท าให้ได้แผนท่ีบ่งช้ีและจ าแนกประเภทของพื้นท่ีสีเขียวในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
เมืองแม่โจ ้ตามการแบ่งประเภทพื้นท่ีสีเขียวของศูนยว์ิจยัป่าไม ้ไดด้งัน้ี 

 1) พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีคุณค่าทางนิเวศธรรมชาติ ซ่ึงควร
ตอ้งอนุรักษไ์ว ้ไดแ้ก่ บริเวณคลองหว้ยปลอ้ง และพื้นท่ีชุ่มน ้าบริเวณบา้นป่าขาม มีค่าคะแนน 3.00 

 2) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการผลิต ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสีเขียวประเภทท่ีแสดงถึงศกัยภาพความ
เป็นชุมชนดา้นเกษตรกรรม จ าเป็นตอ้งมีขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นแนวทางป้องกนั
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ บริเวณนาขา้วชุมชนแม่โจ ้และบริเวณ
ปลูกพืชไร่ชุมชนแม่โจ ้มีค่าคะแนน 3.17 



42 

 3) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสีเขียวในหน่วยงานราชการและท่ีดิน
ของเอกชน แมป้ระชาชนจะไม่สามารถเขา้ไปใช้บริการไดโ้ดยตรง แต่มีคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ต่อชุมชนโดยรวม ได้แก่ สวนไมผ้ลยืนตน้บริเวณชุมชนแม่โจ ้และพื้นท่ีบริเวณหน้าวดัเตาไห  
มีค่าคะแนน 3.92 

 4) พื้นท่ีสีเขียวริมเส้นทางสัญจร ไดแ้ก่ บริเวณถนนสายแม่โจ-้พร้าว และถนน
เลียบคลองชลประทาน มีค่าคะแนน 3.73 

 5) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ ไดแ้ก่ บริเวณลานกิจกรรมชุมชนหนา้วดัเตาไห และลาน
สุขภาพบา้นพฒันาทรายแกว้ มีค่าคะแนน 3.89 

ผลการวิจยัท าใหท้ราบพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และพื้นท่ี
สีเขียวริมเส้นทางสัญจรมีค่าคะแนนท่ีมีศกัยภาพสูงต่อความเหมาะสมเพื่อการพฒันา ซ่ึงเป็นพื้นท่ี 
ท่ีมีศกัยภาพเอ้ือต่อการเขา้ใชป้ระโยชน์และการเขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวก ส่วนพื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ 
และพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการผลิต จากค่าคะแนนท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการ
อนุรักษม์ากกวา่การพฒันา เน่ืองจากปัจจยัทางกายภาพดา้นนิเวศของพื้นท่ีมีคุณค่าทางดา้นนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าต่อชุมชน เพื่อรักษาสมดุลดา้นสภาพแวดลอ้มให้กบัชุมชนและช่วยส่งเสริม
การเป็นชุมชนนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

ชรัยยรั์ชฏ ์บวรวฒันะ และณัชวิชญ ์ติกุล (2558: 352-356) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการ
ประเมินการจดัการพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถาบนัอุดมศึกษา การวิจัยเร่ืองน้ี 
มีจุดประสงคเ์พื่อหาแนวทางการประเมินพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถาบนัอุดมศึกษา 
ใชว้ิธีการรวบรวมเอกสาร เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการประเมินการจดัการพื้นท่ีสีเขียวท่ีสร้างข้ึน
ใหม่ ซ่ึงจะค านึงถึงการประหยดัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทั้งค่าน ้ าและพลงังานท่ีตอ้งเสียไป การเพิ่มและ
จดัการพื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัการศึกษา จึงเป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และยงัเป็น
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในสถาบัน และชุมชนรอบข้างอีกด้วย  
โดยกรอบแนวคิดการวิจยัพิจารณาจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอา้งอิงระบบการประเมิน
อาคาร LEED – EBOM เป็นหลัก ร่วมกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการพื้นท่ี 
สีเขียวภายในประเทศไทย เช่น แผนปฏิบติัการเชิงนโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง
อยา่งย ัง่ยนื สารเคมีตอ้งหา้มทางการเกษตร ระบบการประเมินมหาวิทยาลยัสีเขียว เป็นตน้ ประกอบ
กับปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มเติม เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการประเมินการจัดการพื้นท่ีสีเขียว 
ในสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป ผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการประเมินทั้งหมด 4 ประเด็น  
(1) แผนการจัดการพื้นท่ีภายนอกอาคารและพื้นท่ีดาดแข็ง (2) แผนการดูแลพื้นท่ีสีเขียวและ 
การจดัการศตัรูพืช (3) แผนการปกป้องระบบนิเวศ และ (4) แผนการจดัการน ้า แนวทางการประเมิน 
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ทุกประเด็นจะถูกน าไปใชใ้นการประเมินสภาพการจดัการพื้นท่ีสีเขียวภายในสถาบนัอุดมศึกษา 
เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาในการจดัการพื้นท่ีสีเขียว และวางแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวต่อไป 

สรุปไดว้า่ การจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเมืองส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี ท าใหมี้พื้นท่ี 
สีเขียวไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีภาครัฐก าหนด 
ดงันั้นจึงตอ้งหาแนวทางในการเพิ่มหรือพฒันาพื้นท่ีสีเขียวให้มากข้ึน ซ่ึงสถาบนัการศึกษาและ 
ศาสนสถาน เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีสีเขียวไม่เพียงพอ แต่การบริหารจดัการ
พื้นท่ีสีเขียว หรือพฒันาพื้นท่ีสีเขียวแต่ละแห่งตอ้งพิจารณาศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ดงันั้น แนวทาง
ในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมจึงแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 

2.8.2 งานวจิัยต่างประเทศ 
Chiesura (2004:  129-138)  ได้ ศึกษาวิ จัย เ ร่ือง  The role of urban parks for the 

sustainable city พบว่า ความพยายามในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในระดบันานาชาติ ส่วนใหญ่ 
จะมุ่งเนน้ไปท่ีการสงวนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็น
การดูแลสงวนพนัธ์ุสัตว์ และพืชพรรณชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะพนัธ์ุสัตว์ และพืชพรรณท่ีอยู่ใน 
ภาวะเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ ขณะท่ีธรรมชาติซ่ึงเก่ียวพนักบัการอยู่อาศยัและการท างานของมนุษย์
กลบัไดรั้บความสนใจน้อยกว่ามาก เช่น พื้นท่ีสีเขียวขนาดย่อยในเมืองท่ีก่อประโยชน์ต่อมนุษย ์
อย่างไรตามในปัจจุบันจะพบว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์บ่งช้ีว่า พื้นท่ีทางธรรมชาติส่งผลดี 
ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยใ์นหลายมิติ เพราะพื้นท่ีสีเขียวนั้น นอกจากจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศแล้ว ยงัมีบทบาทส าคัญด้านสังคมและด้านจิตวิทยาต่อสังคมมนุษย์ โดยเป็นการ
เสริมสร้างให้ชีวิตของมนุษยมี์ความหมายและมีสภาวะทางอารมณ์ท่ีดี การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งไปท่ี
ความส าคญัของธรรมชาติเมือง ท่ีมีต่อการด ารงชีวิตของประชากร และความเป็นเมืองท่ีย ัง่ยืน
ส าหรับให้มนุษย์ได้อยู่อาศัย ผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มบุคคลท่ีมาท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ในสวนเมือง ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เก่ียวกับทัศนคติของประชาชนท่ีมี 
ต่อธรรมชาติเมือง พบว่าความรู้สึกทางอารมณ์ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กับประสบการณ์
เก่ียวกับธรรมชาติ และพบว่าความเป็นอยู่ท่ีดีเป็นเร่ืองส าคญัของประชาชนโดยทั่วไป ซ่ึงผล
การศึกษาดงักล่าวเป็นการยนืยนัไดว้่า การมีประสบการณ์เก่ียวกบัธรรมชาติในเมืองก่อใหเ้กิดความรู้สึก
ในแง่บวก ซ่ึงสามารถเขา้มาเติมเต็มความตอ้งการของมนุษย ์ท่ีไม่ใช่ความตอ้งการดา้นวตัถุและ 
การบริโภคจบัจ่ายใชส้อย 
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Ebrahimpour, Saremi and Khakpour (2013: 113) ไดศึ้กษาเร่ือง Analyzing of urban 
green spaces development process with emphasis on sustainable Principles (Case study:  Mashhad 
metropolitan) พบว่า พื้นท่ีสีเขียวของเมืองเป็นองค์ประกอบส าคญัในโครงสร้างของเมือง พื้นท่ี
เหล่าน้ีสามารถระบุได้ว่าเป็นปอดในเมืองท่ีมีหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น การตกแต่งเมืองเป็นตัวปรับ
สภาพแวดล้อมและการพักผ่อนหย่อนใจ การใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะในหลาย ๆ เมือง
โดยเฉพาะพื้นท่ีสีเขียวของเมืองไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากปัจจยับางอยา่ง เช่น ความหนาแน่น
ของประชากรสูง ความไม่สมดุลของต าแหน่งท่ีตั้ง การละเลยการเขา้ถึงการใชบ้ริการ และอ่ืน ๆ 
วนัน้ียงัไม่เพียงพอจึงเพิ่มการบริการ ดว้ยความพยายามท่ีจะบรรลุมาตรฐานและพื้นท่ีเมืองต่อคน 
เพราะเป็นไปไดท่ี้พลเมืองทุกคนสามารถเขา้ถึงท่ีดินไดต้ามความเหมาะสม (สวนสาธารณะและ
พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง) เกิดจากความไม่สมดุลของสถานท่ี เน่ืองจากเมืองใหญ่ท่ีมีการเติบโต 
ของเมืองอย่างรวดเร็ว ดงันั้นการวิเคราะห์สถานท่ีท่ีเหมาะสมและการกระจายตวัทางภูมิศาสตร์ 
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาและอนาคตของเมือง ในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษากระบวนการ 
พฒันาพื้นท่ีสีเขียวของเมือง งานวิจยัน้ีถูกน ามาใช ้และเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา นอกจากน้ีเป็นการ
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่ากระบวนการของการเติบโตของพื้นท่ีสีเขียว
เป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่ไม่ไดป้รับใหเ้ขา้กบัมาตรฐานสากล ดงันั้นควรจะพยายามในเร่ืองน้ี 

Haq (2011: 601) ไดศึ้กษาเร่ือง Urban Green Spaces and an Integrative Approach 
to Sustainable Environment บทความน้ีอธิบายถึงประโยชน์และความท้าทายของพื้นท่ีสีเขียว 
ในเมือง พื้นฐานของการอภิปรายผลการศึกษาในเมืองต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั บทบาทส าคญัของพื้นท่ี
สีเขียวคือประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื พื้นท่ีสีเขียว
ของเมืองสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมในการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว  
โดยการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และคุณภาพอากาศ เพิ่มมูลค่าทรัพยสิ์น เน่ืองจากขอ้ดีและลกัษณะ
ทางสุนทรียภาพ และลดตน้ทุนดา้นพลงังานในการระบายความร้อนของอาคาร พื้นท่ีสีเขียวในเมือง
ยงัส่งผลดีต่อระบบนิเวศ ซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกและการพกัผอ่นหยอ่น มีให้บริการกบัชาวเมือง
และนักท่องเท่ียวดว้ย เพื่อยืนยนับทบาทหลาย ๆ อย่างของพื้นท่ีสีเขียว ระดบัของการปรับปรุง
คุณภาพและการกระจายพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีเขตเมืองควรไดรั้บการพิจารณาและผนวกรวมเขา้กบั
วาระการพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืน การท า เ ช่นน้ีต้องมีแนวทางบูรณาการเ ก่ียวกับ 
การวางแผน การตรวจสอบ การออกแบบและการบ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืในหลาย ๆ เมืองในประเทศต่าง ๆ 
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สรุปไดว้่า งานศึกษาวิจยัในต่างประเทศ ในเร่ืองพื้นท่ีสีเขียว เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ พื้นท่ีสีเขียวในเมืองเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับภูมิทศัน์ สุนทรียภาพของเมือง และ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเมือง ทั้งการเป็นปอดของเมือง เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
นอกจากน้ี ยงัมีมูลค่าทางเศรษฐกิจช่วยเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย ์ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แต่พื้นท่ี 
สีเขียวลดลงหรือไม่เพียงพอ เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน การเติบโตของเมืองท่ีปราศจาก
การวางแผน ดงันั้น การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวควรมีการก าหนดเป็นนโยบายในการพฒันาเมืองร่วมกบั
นโยบายอ่ืน ๆ และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวควรค านึงถึงต าแหน่งท่ีตั้ง การเขา้ถึง และการใชป้ระโยชน์
พื้นท่ีสีเขียวไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
 



 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาวิจยัในหัวขอ้ “การประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร” 

น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575) เพื่อเสนอแนวทางการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปขยายผลผลกัดนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการฯ ในปัจจุบนั โดยในกระบวนการศึกษา ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาระเบียบ
วิธีวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ท าการศึกษา
คน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575) วารสาร 
บทความวิชาการ หนงัสือ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการ 
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตการณ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  
เพื่อน าไปสู่การศึกษาหวัขอ้ดงักล่าวต่อไป รายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดก าหนดประเด็น
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีได ้ดงัภาพท่ี 3.1  
 
 
  



47 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
  

ข้อมูลปฐมภูม ิ: โดยการสัมภาษณ์  
แบบมีโครงสร้าง การสังเกตการณ์ 

 

ข้อมูลทุตยิภูม ิ:  โดยการวิจยัเอกสาร 
- นโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
- แผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2565 - 2575)  
- ทฤษฎีการประเมิน     - กระบวนการ PDCA - งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
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ปัจจัยภายนอก 
- นโยบายของรัฐบาล 
- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
 - กฎหมาย 
- สภาวการณ์ 
-  เทคโนโลย ี
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
- ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั 
- งบประมาณด าเนินงาน   
- บุคลากรมีความรู้เพียงพอ 
- วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ 
- การแปลงนโยบายไปปฏิบติั 
- ผูรั้บผดิชอบชดัเจน 
- ระบบการติดตามผล   
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มติิด้านประสิทธิผล    : ตวัช้ีวดั (เป้าหมายในปี พ.ศ. 2563) 
1. พื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร ไม่นอ้ยกวา่ 7 ตร.ม./คน  
2. พื้นท่ีสีเขียวน าร่องกระจายครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
3. พื้นท่ีสีเขียวน าร่องด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลท่ีก าหนด  
 มติิด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  : ตวัช้ีวดั 
1. การประชาสมัพนัธ์ใหภ้าคเอกชนและประชาชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการฯ 

2. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาชน  
3. ความพึงพอใจของภาคเอกชนและประชาชนดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 
มติิด้านกระบวนการภายใน : ประกอบดว้ย Plan Do Check Action 
P  ตวัช้ีวดั 1. น าเป้าหมายแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะ 2 
                          (พ.ศ. 2556-2575) มาก าหนดเป็นนโยบาย 
                 2. ก าหนดนโยบายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั 
D  ตวัช้ีวดั 3. มีการด าเนินการโครงการฯ โดยการน านโยบายมาปฏิบติั 
                 4. งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ 
                 5. วสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ 
                 6. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานโครงการฯ เพียงพอ 
C  ตวัช้ีวดั 7. การติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนิน  
                    โครงการฯ ตามตวัช้ีวดัหรือนโยบาย 
A  ตวัช้ีวดั 8. มีการน าผลการประเมินมาใชป้รับปรุงการปฏิบติังาน 

 
มติิด้านการเรียนรู้และพฒันา   : ตวัช้ีวดั 
1. นวตกรรมในการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
2. เทคโนโลยใีนการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
3. การพฒันาความรู้ในการบ ารุงรักษาตน้ไมส้วนสาธารณะ  
และพื้นท่ีสีเขียว ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

4. จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวแก่ประชาชน 
5. จดักิจกรรมเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอน
การศึกษา ดงัน้ี 

 
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

1) ผู ้ศึกษาจัดท าและน าแบบสัมภาษณ์ จ านวน 20 ชุด ด าเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายตามก าหนดอย่างครบถว้นเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และ
ประมวลผลการศึกษา  

2) ผูศึ้กษาจดัท าและน าแบบสังเกตการณ์เชิงพื้นท่ี จ  านวน 3 ชุด ด าเนินการสรุป 
เชิงเน้ือหาบริเวณพื้นท่ีสีเขียวท่ีโครงการไดด้ าเนินการไว ้และน าขอ้มูลมาประมวลผลการศึกษา 
ตามวิธีทางสถิติต่อไป 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผูศึ้กษาด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการศึกษาท่ีไดจ้าก

การคน้ควา้ บทความทางวิชาการ วารสารวิชาการ ต ารา หนงัสือ และงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
 

3.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสังเกตการณ์ และ 
แบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง จากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี 
หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยการสัมภาษณ์ข้าราชการในสังกัด 
ส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ขา้ราชการระดบัผูบ้ริหารและขา้ราชการระดบัปฏิบติัการสังกดั
ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม ขา้ราชการในสังกดัส านกังานเขต ไดแ้ก่ ขา้ราชการระดบั
ผูบ้ริหารและขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ จ านวน 11 ราย หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 3 ราย 
รวมถึงภาคประชาชน จ านวน 6 ราย ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร  
จ านวนทั้งส้ิน 20 ตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 3.1  
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัจากการสัมภาษณ์ 

หน่วยงาน ต าแหน่ง จ านวน
(ราย) 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร (1) 1 
ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร 

ผูบ้ริหาร (2) 1 

ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร 

ผูบ้ริหาร (3) 1 

ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร 

เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 2 

ส านกังานเขตชั้นใน ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี 2 
ส านกังานเขตชั้นกลาง ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี 2 
ส านกังานเขตชั้นนอก ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี 2 
หน่วยงานเอกชนท่ีร่วมโครงการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ี 3 
ประชาชน ผูใ้ชบ้ริการ 6 

รวมทั้งส้ิน  20 
 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์
เชิงพื้นท่ี โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีไดน้ั้นจดัท าข้ึน จากการคน้ควา้ วารสาร บทความวิชาการ หนงัสือ ต ารา 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการก าหนดแบบสัมภาษณ์ 
ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา พร้อมทั้งไดน้ าเคร่ืองมือดงักล่าว 
ใหผู้เ้ช่ียวชาญผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
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3.5 ประเดน็การประเมินผลตวัช้ีวดั 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ Balanced Scorecard : BSC ในการประเมิน โดยแบ่งประเด็น 
การประเมินออกเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดก้ าหนดค่าถ่วงน ้ าหนักมิติดา้น
ประสิทธิผล ร้อยละ 30 มิติดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ร้อยละ 20 มิติดา้นกระบวนการภายใน ร้อยละ 30 
และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา ร้อยละ 20 รวมค่าถ่วงน ้ าหนกัร้อยละ 100 โดยให้ค่าถ่วงน ้ าหนกั
ในมิติดา้นประสิทธิผล และมิติดา้นกระบวนการภายใน ร้อยละ 30  เน่ืองจากเป็นการขบัเคล่ือน
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งในการแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการด าเนินงานโครงการ 
Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กบักรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด จึงตอ้งการวดัผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั ผูท้  าการศึกษาจึงใหค้วามส าคญั
กบัมิติดา้นประสิทธิผล และในส่วนมิติดา้นกระบวนการภายในนั้น มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จและ
เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 ประเดน็การประเมินและค่าถ่วงน ้าหนกั 

มิต ิ ค่าถ่วงน า้หนัก  
(ร้อยละ) 

 

วธีิการศึกษา 

ดา้นประสิทธิผล  30 1. การศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ 
ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 20 2. การศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง 
ดา้นกระบวนการภายใน 30 3. การสังเกตการณ์ 
ดา้นการเรียนรู้และพฒันา 20 4. การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

จากกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามตารางท่ี 3.2 ขา้งตน้ ไดน้ าประเดน็การประเมินทั้ง 
4 มิติ พร้อมกบักรอบแนวคิดมาก าหนดตวัช้ีวดั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และ
แหล่งขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3.3 ดงัน้ี 
 
 



 

ตารางที่ 3.3 ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 
ประเด็น 

การประเมิน 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

น้อย 
(0.25 คะแนน) 

ปานกลาง 
(0.50 คะแนน) 

มาก 
(1 คะแนน) 

มิติดา้น
ประสิทธิผล 

1. จ  านวนพื้นท่ีสีเขียวต่อ
ประชากรไม่นอ้ยกวา่  
7 ตร.ม./คน 

10 ด าเนินการเพิม่
พื้นท่ีสีเขียว 
ต่อประชากร 
มีความส าเร็จ
นอ้ย 

ด าเนินการเพิม่
พื้นท่ีสีเขียว 
ต่อประชากรมี
ความส าเร็จ 
ปานกลาง 

ด าเนินการเพิม่ 
พื้นท่ีสีเขียว 
ต่อประชากร 
มีความส าเร็จ 
มาก 

รวบรวมเอกสาร
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 

 2. พื้นท่ีสีเขียวน าร่อง
กระจายครอบคลุม
พื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 
(ครอบคลุมพื้นท่ี 
50 เขต) 

10 พื้นท่ีสีเขียว 
น าร่องกระจาย
ครอบคลุม
พื้นท่ีนอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 25 

พื้นท่ีสีเขียว 
น าร่องกระจาย
ครอบคลุมพื้นท่ี 
ร้อยละ 26 - 50 

พื้นท่ีสีเขียว 
น าร่องกระจาย
ครอบคลุมพื้นท่ี
มากกวา่ 
ร้อยละ 51 ข้ึนไป 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล   
ประเด็น 

การประเมิน 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น
ประสิทธิผล 
(ต่อ) 

3. พื้นท่ีสีเขียวน าร่อง 
แลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
(พื้นท่ีน าร่อง ทั้งส้ิน 
11 แห่ง แลว้เสร็จ
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ปี 63-65) 

10 พื้นท่ีสีเขียว 
น าร่อง 
แลว้เสร็จ 
ตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดนอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 25 

พื้นท่ีสีเขียว 
น าร่อง 
แลว้เสร็จ 
ตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
ร้อยละ 26 - 50 

พื้นท่ีสีเขียว 
น าร่อง 
แลว้เสร็จ 
ตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดมากกวา่ 
ร้อยละ 51 ข้ึนไป 

รวบรวมเอกสาร
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 

 รวม 30      
มิติดา้น 
ผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย 

1. การประชาสัมพนัธ์ 
ใหภ้าคเอกชนและ
ประชาชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ตามโครงการ 

5 ไม่มีการ
ประชาสัมพนัธ ์

มีการ
ประชาสัมพนัธ ์
แต่ไม่ครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี 

มีการ 
ประชาสัมพนัธ์
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 
ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล   
ประเด็น 

การประเมิน 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วง
น า้หนั
ก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น 
ผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย 
(ต่อ) 

2. การมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชนและ
ประชาชน 

10 ไม่มีการมี 
ส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

มีการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน 
และประชาชน
นอ้ย 

มีเครือข่ายการ 
มีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 
ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 
 

 3. ความพึงพอใจ 
ของภาคเอกชนและ
ประชาชนดา้น 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

5 ภาคเอกชนและ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 60-69 

ภาคเอกชนและ 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70-79 

ภาคเอกชนและ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

รวบรวมเอกสาร 
 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
 

 รวม 20      
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล  
ประเด็น 

การประเมิน 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น 
กระบวนการ 
ภายใน 

กระบวนการ PDCA       
Plan:  P       
1. น าเป้าหมาย
แผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร  
20 ปี ระยะ 2  
(พ.ศ. 2556-2575) มา
ก าหนดเป็นนโยบาย 

5 ไม่มี 
การน าเป้าหมาย
มาก าหนด 
เป็นนโยบาย 

มีการน า 
เป้าหมาย 
มาก าหนด 
เป็นนโยบาย 
แต่ไม่ชดัเจน 

มีการน า 
เป้าหมาย 
มาก าหนด 
เป็นนโยบาย 
ท่ีชดัเจน 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 

2. ก าหนดนโยบายให ้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
น าไปปฏิบติั 

5 ไม่มีการก าหนด
นโยบายให ้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
น าไปปฏิบติั 

มีการก าหนด
นโยบายให ้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไป
ปฏิบติัแต่ไม่ชดัเจน 

มีการก าหนด
นโยบายใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งน าไป
ปฏิบติัท่ีชดัเจน 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล  
ประเด็น 

การประเมิน 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น 
กระบวนการ 
ภายใน 
(ต่อ) 

Do:  D        
3. การน านโยบายดา้น 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ไปปฏิบติั 

5 ไม่มีการด าเนิน
โครงการฯ ดา้น 
การเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวอยา่งเป็น
รูปธรรม 

มีการด าเนิน
โครงการฯ ดา้น 
การเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวอยา่งเป็น
รูปธรรม 

มีการด าเนิน
โครงการฯ ดา้น 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
อยา่งเป็นรูปธรรม
และต่อเน่ือง 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 

 4. งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ  
การบ ารุงรักษาและ
ดูแลสวนสาธารณะ
เพียงพอกบัจ านวน
สวนสาธารณะ 
ท่ีอยูใ่นความดูแล 

3 ไม่มีงบประมาณ มีงบประมาณ 
แต่ไม่เพยีงพอ 
ในแต่ละปี 

มีงบประมาณ
เพียงพอในแต่ละปี
และมีงบประมาณ
ประจ าทุกปี 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 
ประเด็น 

การประเมิน 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น 
กระบวนการ 
ภายใน 
(ต่อ) 

5. วสัดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินโครงการฯ  
ดา้นการบ ารุงรักษา 
และดูแลพื้นท่ีสีเขียว
สาธารณะเพียงพอกบั
จ านวนสวนสาธารณะ 
ท่ีอยูใ่นความดูแล 

3 ไม่มีวสัดุ 
อุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษา 
และดูแล
สวนสาธารณะ 

มีวสัดุอุปกรณ์ 
ในการบ ารุง รักษา
และดูแล
สวนสาธารณะ 
ไม่เพียงพอ 

มีวสัดุอุปกรณ์ 
ในการบ ารุง รักษา
และดูแล
สวนสาธารณะ 
เพียงพอ 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 

 6. เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนิน
โครงการฯ ท่ีดูแล
สวนสาธารณะมี
เพียงพอกบัจ านวน
สวนสาธารณะ 
ท่ีอยูใ่นความดูแล 

3 ไม่มีเจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบ 

มีเจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบ  
แต่ไม่เพยีงพอ 

มีเจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบ  
และเพียงพอ 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 
ประเด็น 

การประเมิน 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น 
กระบวนการ 
ภายใน 
(ต่อ) 

Check: C       
7. การติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ด าเนินโครงการฯตาม
ตวัช้ีวดัหรือนโยบาย 

3 ไม่มีการติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ด าเนินโครงการฯ
ตามตวัช้ีวดัหรือ
นโยบาย 

มีการติดตามตรวจ 
สอบผลการด าเนิน
โครงการฯตาม
ตวัช้ีวดัหรือนโยบาย 
แต่ไม่ต่อเน่ือง 

มีการติดตามตรวจ 
สอบผลการด าเนิน
โครงการฯตาม
ตวัช้ีวดัหรือนโยบาย 
อยา่งต่อเน่ือง  

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 

 Action: A       
 8. การน าผลการ

ประเมินมาใชป้รับปรุง
การปฏิบติังาน 

3 ไม่มีการน าผล
การประเมิน 
มาใชป้รับปรุง
การปฏิบติังาน 

มีการน าผลการ
ประเมินมาใช้
ปรับปรุงการ
ปฏิบติังานเป็น
บางคร้ัง 

มีการน าผลการ
ประเมินมาใช้
ปรับปรุงการปฏิบติั 
งานทุกคร้ังและ
ติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 

 รวม 30      
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล  
ประเด็น 
การ

ประเมิน 

 
ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น 
การเรียนรู้
และพฒันา 

1. นวตกรรมในการ
ด าเนินการเพิม่พื้นท่ี 
สีเขียว 

4 ไม่มีนวตักรรม 
ในการด าเนินการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

มีนวตกรรมในการ
ด าเนินการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวเป็นจ านวน 
 1 คร้ัง 

มีนวตกรรมในการ
ด าเนินการเพิม่
พื้นท่ีสีเขียว 
จ านวน 2 คร้ัง 
ข้ึนไป 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 
ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 

2. เทคโนโลยใีนการ
ด าเนินการเพิม่พื้นท่ี 
สีเขียว 

4 ไม่มีการใช้
เทคโนโลยใีนการ
ด าเนินการเพิม่
พื้นท่ีสีเขียว 

มีการใชเ้ทคโนโลย ี
ในการด าเนินการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
เป็นบางคร้ัง 

มีการใชเ้ทคโนโลยี
ในการด าเนินการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ทุกคร้ัง 

  

 3. การพฒันาความรู้ 
ในการบ ารุงรักษา
ตน้ไมส้วนสาธารณะ 
และพื้นท่ีสีเขียว  
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน  

4 มีการส่งเสริม
พฒันาความรู้ 
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 
จ านวนไม่เกิน 
100 รายต่อปี 

มีการส่งเสริม
พฒันาความรู้ใหแ้ก่
ผูป้ฏิบติังานจ านวน 
101 – 200 รายต่อปี 

มีการส่งเสริม
พฒันาความรู้ใหแ้ก่
ผูป้ฏิบติังาน
จ านวน 201 ราย 
ข้ึนไปต่อไป 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) ประเดน็การประเมินตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 
ประเด็น 
การ

ประเมิน 

 
ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วง
น า้หนัก 

เกณฑ์การพจิารณา วธีิเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล น้อย 

(0.25 คะแนน) 
ปานกลาง 

(0.50 คะแนน) 
มาก 

(1 คะแนน) 
มิติดา้น 
การเรียนรู้
และพฒันา 
(ต่อ) 

4. จดัท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้ในการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวแก่ประชาชน 

4 ไม่มีจดัท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ใน
การเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวแก่
ประชาชน 

มีจดัท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ 
ในการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวแก่ประชาชน
แต่ไม่ต่อเน่ือง 

มีจดัท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ใน
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
แก่ประชาชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

รวบรวมเอกสาร 
แบบสัมภาษณ์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเขต 
ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 

 5. จดักิจกรรมเก่ียวกบั
การสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษพ์ื้นท่ี 
สีเขียว 

4 
 

มีการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ี 
สีเขียวปีละ 1คร้ัง 

มีการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ี 
สีเขียวปีละ 2 คร้ัง 

มีการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว
ปีละ 3 คร้ังข้ึนไป 

  

 รวม 20      
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3.5.1 แบบสัมภาษณ์  
จากรายละเอียดตามตารางท่ี 3.3 ได้น ามาก าหนดค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีไดก้ าหนดไว ้จ านวน 2 ชุด รวมทั้งส้ิน 31 ขอ้  ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณ์
ส าหรับบุคลากร จ านวน 23 ขอ้ และชุดท่ี 2  แบบสัมภาษณ์ส าหรับภาคเอกชน/ภาคประชาชน จ านวน 8 ขอ้ 
ซ่ึงมีทั้งค  าถามปลายปิด (Close – Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open – Ended Question) 
จ านวน 31 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1.  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ประกอบดว้ย 
ช่ือ - สกลุ ผูใ้หส้มัภาษณ์ ต าแหน่ง หน่วยงาน และวนัท่ีสมัภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2.  ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030  
ของกรุงเทพมหานคร  

ส่วนท่ี 3.  ขอ้ค าถามดา้นการมีส่วนร่วมของ ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และประชาชน 

ส่วนท่ี 4.  ขอ้ค าถามเก่ียวกบักระบวนการดา้นการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย 
ไปปฏิบติั และการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 5.  ขอ้ค าถามดา้นการติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินโครงการฯ  
ส่วนท่ี 6.  ขอ้ค าถามดา้นการส่งเสริมและพฒันาของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานและ

ประชาชน 
ส่วนท่ี 7.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และแนวทางการแกไ้ข

ปัญหา 
ส่วนท่ี 8.  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายใตโ้ครงการ  

Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
3.5.2 แบบสังเกตการณ์ 

ผูศึ้กษาได้สร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดในการศึกษาข้ึน เพื่อรวบรวมขอ้มูลการใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีสีเขียว การเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียว สภาพของพื้นท่ีสีเขียว ความสะอาด เป็นตน้  
โดยประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 

1)  ความสะอาดของพื้นท่ีโดยรวม 
2)  การเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียว/สวนสาธารณะ 
3)  ความปลอดภยั 
4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกนัดูแลพื้นท่ีสีเขียว/สวนสาธารณะ 
5)  การเขา้มาใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีสีเขียว/สวนสาธารณะ  
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3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
ผูศึ้กษาน าขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายท่ีด าเนินงานโครงการ Green 

Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562  – กนัยายน 2563)
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2563  – มีนาคม 2564)  
ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว พร้อมน าปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีได ้และแบบสงัเกตการณ์การใชป้ระโยชน์
จากพื้นท่ีสีเขียว การเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียว เป็นตน้ น ามาจดัท าและแสดงขอ้มูลออกมาในรูปแบบ 
ของการบรรยายเชิงพรรณนา รูปภาพ และตาราง เป็นตน้ 

3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  
ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูล จากบทความทางวิชาการ วารสารวิชาการ ต ารา หนงัสือ และ

งานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร เป้าหมายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ตามแผนท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในต่างประเทศ น ามาจดัท าและแสดงขอ้มูลออกมา
ในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา รูปภาพ และตาราง เป็นตน้ น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์  
โดยใชเ้ทคนิค Balanced Scorecard ในการประเมินผลด าเนินงานโครงการ Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563) และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2563  – มีนาคม 2564) และ
วิ เคราะห์ด้วย  SWOT Analysis ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการเพิ่มพื้ น ท่ี สี เ ขียว  
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยใชเ้ทคนิค TOWS Matrix เพื่อหาแนวทาง 
ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานครต่อไป   
  



62 

3.7 ระดบัผลการประเมิน  
 

ระดับการวัดผลการประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาจากประเด็นการประเมินและตวัช้ีวดั ซ่ึงมีค่าถ่วงน ้ าหนักรวม 100 คะแนน น ามาคูณกบั 
ค่าคะแนนระดับความส าคญั (ระดับน้อย = 0.25  ระดับปานกลาง = 0.50  และระดับมาก = 1)  
ซ่ึงก าหนดให้ค่าคะแนนระดับความส าคญัมีค่าคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน และสัดส่วนของ
คะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดบันอ้ย      =   คิดเป็นสดัส่วนคะแนนเท่ากบั  ¼  ของค่าคะแนนเตม็  มีค่าเท่ากบั   0.25  
ระดบัปานกลาง   =   คิดเป็นสดัส่วนคะแนนเท่ากบั  ½  ของค่าคะแนนเตม็  มีค่าเท่ากบั   0.50 
ระดบัมาก      =   คิดเป็นสดัส่วนคะแนนเท่ากบั  1   ของค่าคะแนนเตม็ มีค่าเท่ากบั    1 

โดยจะไดค่้าถ่วงน ้ าหนกัทั้งหมด 100 คะแนน สรุปผลการประเมินได ้5 ระดบั ประกอบดว้ย  
การด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้  
ระดบัตอ้งปรับปรุง  และระดบัตอ้งปรับปรุงอยา่งยิง่  รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.4  
 

ตารางที่ 3.4 ระดบัผลการประเมิน 
     ร้อยละ ระดับผลการด าเนินโครงการ 
 นอ้ยกวา่  40  ตอ้งปรับปรุงอยา่งยิง่ 
    40 – 54  ตอ้งปรับปรุง 
    55 – 69  พอใช ้
    70 – 85  ดี 
 มากกวา่ 85  ดีมาก 

 
  



63 

 

บทที ่4 
 

สรุปผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร” 

โดยขอ้มูลในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลนโยบาย
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ท าการศึกษาสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) สวนสันติพร พื้นท่ีเขตพระนคร.  2) สวนปิยะภิรมย ์พื้นท่ีเขตบางกะปิ และ 
3) สวนวนาภิรมยร่์มเกลา้ พื้นท่ีเขตลาดกระบงั ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีผูศึ้กษาใหเ้ป็นตวัแทนของเขตพื้นท่ี 
ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ตามล าดบั โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ี 
ในสังกดัส านกังานเขตทั้ง 3 แห่งขา้งตน้ รวมทั้งผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์เป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา โดยน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาประเมินผลโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
ด้วยวิ ธี  Balanced Scorecard:  BSC พร้อมทั้ งวิ เคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อนโยบายการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix โดยส่วนของ 
ผลการศึกษาสามารถแบ่งอออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 

4.1 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

4.1.1 ส านักงานสวนสาธารณะ 
ส านกัส่ิงแวดลอ้ม (2560) ส านกังานสวนสาธารณะ เป็นส่วนราชการในสังกดัส านกั

ส่ิงแวดลอ้ม มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการวางแผนและพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร  
การปลูกบ ารุงรักษาตน้ไม ้สนามหญา้ในสวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลาง ทางเทา้ในถนน 
สายส าคญัต่าง ๆ และสถานท่ีท่ีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ การตดัแต่ง ขุดยา้ย ศลัยกรรมตน้ไม ้ 
การขยายพนัธ์ุ การประดบัตกแต่งตน้ไม ้การตกแต่งเมือง ก าหนดแนวทางวางแผนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
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การบริหารงานสวนสาธารณะ การเพิ่มบริการต่าง ๆ ในสวนสาธารณะ เป็นศูนยก์ลางความรู้ 
ด้านวิชาการเกษตร การให้การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ และวิชาการเกษตรแก่ส่วนราชการอ่ืน 
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป การส ารวจรังวดัประมาณการ จดัหาขอ้มูลเพื่อออกแบบ ประมาณการ 
งบประมาณในการจัดสร้างสวน แหล่งนันทนาการและกีฬาของส านักงานสวนสาธารณะ  
การวางแผน ก าหนดนโยบายแนวทางด าเนินการปลูกบ ารุงรักษาต้นไม้แก่ส านักงานเขต  
ให้ค  าแนะน าดา้นวิชาการเกษตรและการออกแบบสวนและตน้ไม ้สนบัสนุนพนัธ์ุไมแ้ละอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่าง ๆ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาใหก้บัส านกังานเขต และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.2 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต  
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขต มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะส่ิงแวดลอ้ม การเก็บขนมูลฝอย 
การสูบขนถ่าย ส่ิงปฏิกูล ไขมัน และน ้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดยา้ยต้นไมใ้นท่ี
สาธารณะ การจดัท าแผนการปลูกตน้ไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีเขตท่ีรับผิดชอบ การดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม  
การสนบัสนุนงานป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยั และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

4.1.3 พืน้ทีโ่ครงการน าร่องภายใน โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครได้ด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ซ่ึงเป็นความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กรมธนารักษ ์กรมท่ีดิน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ไดร่้วมกนัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ีวา่งเปล่า
ในเมืองท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะ พร้อมเสนอแนวทางและรูปแบบ 
การพัฒนาท่ีเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี รวมทั้ งได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มอบพื้นท่ีว่างเปล่า 
เขา้ร่วมโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบนัมีประชาชนมอบท่ีดิน 
เขา้ร่วมโครงการในพื้นท่ีเขตบางรัก คลองสาน บางกอกนอ้ย พระโขนง สวนหลวง และทวีวฒันา 
เป็นต้น อีกทั้ ง ยงัได้จัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการสร้างสวนสาธารณะ 
ตลอดจนจดัประกวดออกแบบสวนสาธารณะหรือพื้นท่ีสีเขียวรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และกระตุน้ให้ประชาชนเห็นความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวในเมือง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ 
น าพื้นท่ีวา่งมาพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัเมืองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
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โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรให้ได ้10 ตร.ม./คน ภายในปี 
2575 ก าหนดโครงการน าร่อง จ านวน 11 โครงการ ก าหนดแลว้เสร็จและเปิดให้บริการประชาชน
ให้ครบ ทั้ง 11 โครงการ ในปีพ.ศ. 2565 พร้อมหาพื้นท่ีว่างเปล่าท่ีจะสามารถพฒันาให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว
แห่งใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายละเอียดโครงการน าร่องทั้ง 11 โครงการ ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ความคืบหนา้โครงการน าร่องในการเพิ่มพื้นท่ี 11 โครงการ 

ล าดับ ช่ือสวนสาธารณะ ที่ตั้ง พืน้ที ่ ความคืบหน้า หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

1. สวนปิยะภิรมย ์ ถนนศรีนครินทร์  
แยกกรุงเทพกรีฑา  
เขตบางกะปิ 

10 ไร่ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
เปิดใหบ้ริการ
ประชาชนเดือน 
กรกฎาคม 63 

กทม. 

2. สวนสันติพร  ตรอกมะยม  
เขตพระนคร 

2.5 ไร่ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
เปิดใหบ้ริการ
ประชาชนเดือน
กนัยายน 63 

กทม. 
 

3. พื้นท่ีสีเขียวภายใน 
ปตท.ส านกังานใหญ่ 
- ป่านิเวศป้องกนั  
- ป่านิเวศร่ืนรมย ์ 

ริมถนนวิภาวดี 
เขตจตุจกัร  

0.75 ไร่ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
เม่ือเดือนธนัวาคม 63 
 

ภาคเอกชน 

4. สวนวนาภิรมย ์
ร่มเกลา้ 

บริเวณทางต่าง
ระดบัถนนร่มเกลา้-
เจา้คุณทหาร เขต
ลาดกระบงั  
จ านวน 2 แปลง 

30 ไร่ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
เปิดใหบ้ริการ
ประชาชน 
เดือน มกราคม 64 

กทม. 

5. สวนภายในซอย
วิภาวดี 18 แยก 3  

เขตจตุจกัร 2 ไร่ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
เม่ือเดือนเมษายน 64 

กทม. 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ความคืบหนา้โครงการน าร่องในการเพิ่มพื้นท่ี 11 โครงการ  

ล าดับ ช่ือสวนสาธารณะ ที่ตั้ง พืน้ที ่ ความคืบหน้า หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

6. สวนป่านิเวศ 
อ่อนนุช 

พื้นท่ีภายในศูนย์
ก าจดัมูลฝอยอ่อน
นุช เขตอ่อนนุช 

70 ไร่ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
โดยปลูกตน้ไมแ้ลว้
เสร็จ 5,100 ตน้ และ
ทยอยปลูกใหเ้ตม็พื้นท่ี
ใหเ้ป็นป่าท่ีมี 
ระบบนิเวศ ท่ีสมบูรณ์ 

กทม. 
(บริษทัเอกชน
สนับสนุน 
กล้าไม้) 

7. สวนสาธารณะ
ภายในสถานี
พฒันาท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร  

ถนนบางขนุเทียน-
ชายทะเล แขวง 
ท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทียน  

37 ไร่ ด าเนินการแลว้เสร็จ  
 

กทม. 

8. สวนชุมชน 
เขตบางรัก  

พื้นท่ีซอยหนา้วดั 
หวัล าโพง  
เขตบางรัก 

0.5 ไร่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ก่อสร้างคาดวา่จะแลว้
เสร็จเดือนกรกฎาคม 
64 

กลุ่มภาคี
เครือข่าย 

 

9. สวนป่าเอกมยั พื้นท่ีทางแยกต่าง
ระดบัถนน
ประดิษฐม์นูธรรม 
เขตวฒันา 

5.6ไร่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ก่อสร้างคาดวา่ 
จะแลว้เสร็จ 
เดือน กนัยายน 64 

กลุ่มภาคี
เครือข่าย 

 

10. การพฒันาพื้นท่ี 
สีเขียวตามแนว
ถนนพหลโยธิน  

 หา้แยกลาดพร้าว - 
อนุสาวรียช์ยั
สมรภูมิริมถนน
พหลโยธิน เขต
จตุจกัร เขตพญาไท 
เขตราชเทว ี

5 กม. เป็นพื้นท่ีสาธารณะ
และพื้นท่ีของเอกชน
บางส่วนตลอดแนว 
อยูร่ะหวา่งการออกแบบ
พื้นท่ีสีเขียว 

ภาคเอกชน 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ความคืบหนา้โครงการน าร่องในการเพิ่มพื้นท่ี 11 โครงการ  

ล าดับ ช่ือสวนสาธารณะ ที่ตั้ง พืน้ที ่ ความคืบหน้า หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

11. พื้นท่ีใตท้างด่วน 
ศรีรัช – วงแหวน 
รอบนอก  
หนา้สถานีรถไฟฟ้า
บางซ่อน 

เขตบางซ่ือ …. พื้นท่ีการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
อยูร่ะหวา่งการ
ประสานงานเร่ือง
พื้นท่ีกบัการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

กลุ่มภาคี
เครือข่าย 

แหล่งทีม่า: ส านกังานสวนสาธารณะ, 2564 
 

4.2 ผลการด าเนินโครงการ 
 

ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นพื้นท่ีน าร่องภายใต้
โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) สวนสันติพร พื้นท่ี
เขตพระนคร  2) สวนปิยะภิรมย ์ พื้นท่ีเขตบางกะปิ และ 3) สวนวนาภิรมยร่์มเกล้า พื้นท่ีเขต
ลาดกระบงั ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีผูศึ้กษาก าหนดให้เป็นตวัแทนของพื้นท่ีเขต ชั้นใน ชั้นกลาง และ
ชั้นนอก ตามล าดับ และเป็นสวนสาธารณะท่ีสร้างแลว้เสร็จเปิดให้บริการประชาชนแลว้ โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลในเร่ือง 1) ความสะอาดของพื้นท่ีโดยรวม 2) การเขา้ถึงพื้นท่ีสวนสาธารณะ  
3) ความปลอดภยั 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกนัดูแลสวนสาธารณะ 5) สภาพของ
พืชพรรณตน้ไม ้6) ความสวยงามของพื้นท่ีในภาพรวม 7) การเขา้มาใชป้ระโยชน์จากสวนสาธารณะ
โดยท าการลงพื้นท่ีศึกษาสวนสาธารณะ จ านวน 3 แห่ง ดังน้ี สวนสันติพร ตั้ งอยู่ตรอกมะยม  
หลังสถานีต ารวจชนะสงคราม ในพื้นท่ีเขตพระนคร มีพื้นท่ีประมาณ 2.5 ไร่ สวนปิยะภิรมย์  
ตั้งอยู่ถนนศรีนครินทร์แยกกรุงเทพกรีฑา ในพื้นท่ีเขตบางกะปิ มีพื้นท่ีประมาณ 10 ไร่ และสวน 
วนาภิรมยร่์มเกลา้ ตั้งอยู่บริเวณทางต่างระดบัถนนร่มเกลา้-เจา้คุณทหาร ในพื้นท่ีเขตลาดกระบงั  
มีพื้นท่ี 30 ไร่ จ  านวน 2 แปลง โดย ทั้ง 3 สวน จดัให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร 
เป็นการเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะระดับสวนหมู่บา้นให้บริการประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงและ
บริเวณโดยรอบไดมี้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นท่ีจดักิจกรรมนันทนาการ เป็นการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวส่งเสริมสภาวะแวดลอ้มท่ีดีของกรุงเทพมหานคร บริการประชาชนใชพ้กัผอ่นและออกก าลงักาย 
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1.) ความสะอาดของพื้นท่ีโดยรวม  
- บริเวณถงัขยะ: มีความสะอาดและมีระเบียบเรียบร้อยอยูใ่นระดับปานกลาง โดย

ประชาชนผูใ้ชบ้ริการทั้ง 3 สวน ให้ความร่วมมือในการท้ิงขยะลงภาชนะรองรับ 
แต่ยงัมีการท้ิงปนไม่คดัแยกขยะ 

- บริเวณหอ้งน ้ า: สภาพหอ้งน ้ าบริเวณท่ีส ารวจของแต่ละสวนสาธารณะทั้ง 3 สวน 
ภาพรวมอยูใ่นสภาพดีและมีความสะอาดอยูใ่นระดับปานกลาง  

- เกา้อ้ี มา้นัง่ ภายในบริเวณสวนสาธารณะ: สภาพของบริเวณท่ีส ารวจมีความสะอาด
มาก เกา้อ้ี มา้นัง่ มีสภาพดี มีจ านวนท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี จดัอยูใ่นระดับมาก 

- บริเวณสนามหญา้: สภาพของบริเวณท่ีส ารวจมีความสะอาด หญา้มีความเขียว 
และไดรั้บการดูแลตดัแต่งอยา่งสม ่าเสมอ จดัอยูใ่นระดับมาก 

2.) เขา้ถึงพื้นท่ีสวนสาธารณะ 
- สถานท่ีตั้งสวนสาธารณะมีความเหมาะสม: ทั้ง 3 สวน มีขอ้จ ากดัของสภาพพื้นท่ี 

สวนวนาภิรมยร่์มเกลา้ ตั้ งอยู่บริเวณทางต่างระดับถนนร่มเกลา้เจา้คุณทหาร 
ถึงแมจ้ะตั้งในพื้นท่ีท่ีมีรถยนตส์ัญจรอยูต่ลอดเวลาแต่กจ็ดัใหมี้สะพานลอยเดินขา้ม
เพื่อความปลอดภยั สวนปิยะภิรมย ์ตั้งอยู่ถนนศรีนครินทร์แยกกรุงเทพกรีฑา 
และสวนสันติพรเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กท่ีสามารถเดินเขา้มาใชบ้ริการได้
อยา่งสะดวก ถือว่าสถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม เน่ืองจากอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน และ
มีประชาชนสัญจรจ านวนมาก จดัอยูใ่นระดับมาก 

- การเดินทางสะดวก: ทั้ง 3 สวน การเดินทางมีความสะดวก มีรถโดยสารสาธารณะ
ผา่นบริเวณท่ีตั้งสวนสาธารณะ และมีท่ีจอดรถเพียงพอ จดัอยูใ่นระดับมาก 

- จ านวนประชาชนท่ีมาใชส้วนสาธารณะ: มีประชาชนมาใชบ้ริการเป็นจ านวน
มาก ในช่วงเวลาหลงั 15.00 น. ของทุกวนัโดยเฉพาะในวนัหยดุเสาร์อาทิตยจ์ะมี
ประชาชนมาใช้บริการเป็นจ านวนมากกว่าวนัธรรมดา โดยสวนปิยะภิรมยมี์
ประชาชนมาใชบ้ริการประมาณวนัละ 400 คน และสวนวนาภิรมยร่์มเกลา้ รวม
จ านวนทั้ง 2 แปลง มีประชาชนมาใชบ้ริการในวนัธรรมดาประมาณวนัละ 1,000 คน 
และสวนสนัติพรมีประชาชนมาใชบ้ริการประมาณวนัละ 110 คน  

- เวลาเปิด –ปิด มีความเหมาะสม: สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า และสวนสันติพร 
ก าหนดเวลาเปิด –ปิด เวลา 05.00 –21.00 น. ส าหรับสวนปิยะภิรมย ์เน่ืองจากเป็น
สวนสาธารณะท่ีไม่มีร้ัวรอบ จึงเป็นสวนสาธารณะท่ีเปิดบริการ 24 ชั่วโมง  
ถือวา่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี จดัอยูใ่นระดับมาก 
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3.) ความปลอดภยั  
- ไฟฟ้าส่องสว่างมีจ านวนเพียงพอ: สภาพของบริเวณท่ีส ารวจของสวนสาธารณะ

ทั้ง 3 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสวา่งเพียงพอในระดับมาก  
- เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัมีจ านวนเพียงพอ: จากการศึกษามีสวนธารณะ

จ านวน 2 มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยผลดัเปล่ียนดูแลตลอด 24 ชัว่โมง 
คือ สวนวนาภิรมยร่์มเกลา้ ทั้ง 2 แปลง มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัทั้งส้ิน
จ านวน 12 คน โดยแบ่งแปลงละ 6 คน โดยแบ่งดูแลช่วงกลางวนัจ านวน 3 คน
และดูแลช่วงกลางวนัจ านวน 3 คน สวนปิยะภิรมย ์มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ทั้งส้ินจ านวน 5 คน ดูแลช่วงกลางวนัจ านวน 2 คนและดูแลช่วงคืนวนัจ านวน 3 คน  
ส่วนสวนสันติพรไม่มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เน่ืองจากตั้งอยู่หลงัอาคาร
สถานีต ารวจชนะสงคราม ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจอยูป่ระจ าสถานีตลอด 24 ชัว่โมง 
อีกทั้ งมีการติดตั้ งกล้องโทรทรรศน์วงจรปิดภายในสวนสาธารณะอีกด้วย  
ความปลอดภยัจดัอยูใ่นระดับมาก 

4.) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกนัดูแลสวนสาธารณะ 
- ความร่วมมือในการท้ิงขยะลงถงัขยะ: สภาพของบริเวณท่ีส ารวจประชาชนให้

ความร่วมมือในการท้ิงขยะลงถงัในระดบัมาก แต่ยงัมีการท้ิงปนไม่คดัแยกขยะ  
- ความร่วมมือในการไม่เดด็ดอกไมห้รือใบไม:้ สภาพของบริเวณท่ีส ารวจและจาก

การสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีประจ าสวน ประชาชนให้ความร่วมมือในการไม่เด็ด
ดอกไมห้รือใบไมใ้นระดับมาก  

- ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสวนสาธารณะ: จากการสงัเกตการณ์
และการสอบถามจากเจา้หน้าท่ีผูดู้แลสวน ประชาชนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสวนสาธารณะในระดับมาก  

5.) สภาพของพืชพรรณ/ตน้ไม ้
- สภาพของพืชพรรณ/ตน้ไม:้ สภาพของบริเวณท่ีส ารวจสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง

สภาพพืชพรรณ/ตน้ไม ้ท่ีมีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์ในระดับมาก  
6.) ความสวยงามของพื้นท่ีในภาพรวม 

- ความสวยงามของพื้นท่ีในภาพรวม: สภาพของบริเวณท่ีส ารวจสวนสาธารณะ 
ทั้ง 3 แห่ง ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและประโยชน์ใช้สอย 
ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  
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7.) การเขา้มาใชป้ระโยชน์จากสวนสาธารณะ 
- การเขา้มาใชป้ระโยชน์จากสวนสาธารณะ: จากการสังเกตการณ์และจากการสอบถาม

จากเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลสวนสาธารณะ ประชาชนโดยส่วนใหญ่เขา้มาใช้บริการ
สวนสาธารณะเพื่อออกก าลงักาย และการพกัผอ่น 

ผลการศึกษาสวนสาธารณะ จ านวน 3 แห่ง ซ่ึงผูศึ้กษาก าหนดให้เป็นตวัแทนของพื้นท่ี
เขตชั้นใน พื้นท่ีเขตชั้นกลาง และพื้นท่ีเขตชั้นนอก ตามล าดบั สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการศึกษาเชิงพื้นท่ีของสวนสาธารณะ 3 แห่ง 

หัวข้อการสังเกตการณ์ น้อย ปานกลาง มาก ข้อมูลเพิม่เติม 

1. ความสะอาดของพืน้ที่โดยรวม     
-  บริเวณถงัขยะ    มีการถงัขยะแยกประเภท ทั้ง 3 สวน 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามร่วมมือในการ
ท้ิงขยะลงภาชนะรองรับ แต่ยงัมี
การท้ิงปนไม่คดัแยกขยะ 

-  บริเวณหอ้งน ้า    หอ้งน ้าภายในสวน ทั้ง 3 สวน  
อยูใ่นสภาพดีและมีความสะอาด 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

-   เกา้อ้ี มา้นัง่ ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะ 

   ทั้ง 3 สวน มีเกา้อ้ี มา้นัง่ เหมาะสม
กบัสภาพพื้นท่ี  

- บริเวณสนามหญา้     
2. การเข้าถึงพืน้ที่สวนสาธารณะ     
- สถานท่ีตั้งสวนสาธารณะ 
มีความเหมาะสม 

    

- การเดินทางสะดวก     
- จ านวนประชาชนท่ีมาใช้
สวนสาธารณะ 

    

- เวลาเปิด - ปิด มีความ
เหมาะสม 

   ทั้ง 3 สวน ก าหนดเวลาเปิด - ปิด
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) สรุปผลการสังเกตการณ์สวนสาธารณะ 3 แห่ง 
หัวข้อการสังเกตการณ์ น้อย ปานกลาง มาก ข้อมูลเพิม่เติม 

3. ความปลอดภัย     
- ไฟฟ้าส่องสวา่งมีจ านวน
เพียงพอ 

   ทั้ง 3 สวน มีไฟฟ้าส่องสวา่ง
เพียงพอเหมาะสม 

- เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัมีจ านวนเพียงพอ 

   - สวนสาธารณะ 2 แห่ง มีเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัดูแล ไดแ้ก่ 
สวนปิยะภิรมย ์และสวนวนาภิรมย์
ร่วมเกลา้ ส่วนสวนสนัติพรไม่มี 
เน่ืองจากตั้งอยูห่ลงัอาคารสถานี
ต ารวจชนะสงคราม ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจอยูป่ระจ าสถานีตลอด  
24 ชัว่โมง 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการช่วยกนัดูแล
สวนสาธารณะ 

    

- ความร่วมมือในการท้ิง 
ขยะลงถงัขยะ 

   ท้ิงขยะลงภาชนะรองรับแต่ยงัมี
การท้ิงปนไม่คดัแยกขยะ 

- ความร่วมมือในการไม่เดด็
ดอกไม ้หรือใบไม ้

    

- ความร่วมมือในการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของ
สวนสาธารณะ 

    

5. สภาพของพืชพรรณ/ต้นไม้     
6. ความสวยงามของพืน้ที ่
ในภาพรวม 

    

7. การเข้ามาใช้ประโยชน์จาก
สวนสาธารณะ 

ประชาชนโดยส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการสวนสาธารณะ เพื่อออก
ก าลงักาย และการพกัผอ่น 
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4.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
โดย Balanced Scorecard: BSC  

 
การประเมินผลนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ Green 

Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร โดย BSC เป็นกระบวนการประเมินแบบสมดุล โดยมีมุมมอง
เพื่อพิจารณาความส าเร็จ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านผู ้มีส่วนได้เสีย มิติด้าน
กระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา โดยก าหนดปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของนโยบาย และสร้างดชันีช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPI ) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และ
แบบสงัเกตการณ์ เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา มีรายละเอียดการประเมิน ดงัน้ี 
 

4.3.1 มิติด้านประสิทธิผล 
การศึกษาจากผลการด าเนินการ โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 

มิติด้านประสิทธิผล ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์บุคลากร ภาคเอกชนและประชาชน พบว่า  
ดา้นผูบ้ริหารของส านกัส่ิงแวดลอ้มไดใ้หค้วามเห็นวา่ การหาพื้นท่ีในการสร้างสวนสาธารณะใหก้บั
กรุงเทพมหานครเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีดินขาดแคลนและมีราคาแพง จึงไดจ้ดัท า
โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวางแผนและมองพื้นท่ีสีเขียว 
ในกรุงเทพฯ ไปขา้งหน้าอีก 10 ปีว่า การใชป้ระโยชน์ท่ีดินแต่ละย่านจะเป็นแบบไหน พร้อมทั้ง 
ท าการส ารวจพื้นท่ีว่าง ท่ีรกร้าง และท่ีดินท่ีไม่มีการใชป้ระโยชน์ เพื่อน ามาพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียว 
พร้อมเสนอแนวทางและรูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสมเป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี พฒันาใหเ้ป็น
สวนสาธารณะ สวนป่า สวนชุมชน หรือพฒันาให้เป็นพื้นท่ีป่าท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กบัเมืองไดอ้ย่างย ัง่ยืน และเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กบักรุงเทพมหานครท่ี 
ตอบโจทยใ์นเร่ืองขอ้จ ากดัดา้นการแคลนพื้นท่ีขนาดใหญ่ในการสร้างสวนสาธารณะได ้เน่ืองจาก
โครงการฯ ริเร่ิมในปี พ.ศ. 2563 โดยมีพื้นท่ีน าร่องในการพฒันาเพียง 11 โครงการ ยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนท่ีก าหนด จึงด าเนินการหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาตามโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อมีพื้นท่ีสีเขียวกระจายครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

ส่วนภาคเอกชนไดเ้ห็นดว้ยกบัแนวทางการหาพื้นท่ีสีเขียวโดยการปรับปรุงพฒันา
พื้นท่ีรกร้างว่างเปล่ามาพฒันาเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงได้
ออกมาใชบ้ริการพกัผอ่นและออกก าลงักายเป็นการใชท่ี้ดินรกร้างวา่งเปล่าใหเ้กิดประโยชน์  

ผลจากการสัมภาษณ์ภาคประชาชนไดใ้ห้ความเห็นว่าเป็นการพฒันาพื้นท่ีรกร้าง
ว่างเปล่าท่ีดูอนัตราย มาเป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดเล็กในย่านชุมชนนอกจากจะลดความเส่ียงจากการ 
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ก่ออาชญากรรมแลว้ ยงัมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีพกัผอ่นและออกก าลงักายใกลบ้า้น จึงเห็นดว้ยและพึงพอใจ
เป็นอยากมากหากมีพื้นท่ีสีเขียวลกัษณะน้ีเกิดข้ึนทัว่กรุงเทพมหานคร 

โดยผลการศึกษาดา้นมิติประสิทธิผลจากเอกสารหลกัฐานผลการด าเนินการตาม
ตัวช้ีวดัตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ของส านักส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดพบว่า จ  านวนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร 7.07 ตร.ม./คน ในปี 2563 และ 7.21 ตร.ม./คน
ใน ปี 2564 ไตรมาสท่ี 2 จดัอยู่ในระดับมาก  มีพื้นท่ีสีเขียวน าร่องกระจายครอบคลุม 11 เขตพื้นท่ี 
และมีการด าเนินการแลว้เสร็จตามก าหนด จดัอยูใ่นระดับน้อย และพื้นท่ีน าร่องด าเนินการแลว้เสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด จดัอยูใ่นระดับมาก ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการด าเนินการตามตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563-2564 ของส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ี ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ระดบั 
1. จ านวนพื้นท่ีสีเขียวต่อ

ประชากร 
ไม่นอ้ยกวา่  
7 ตร.ม./คน 

- ปี 2563 
7.07 ตร.ม./คน  

- ปี 2564 ไตรมาสท่ี 2 
7.21 ตร.ม./คน 

ระดบั
มาก 

2. พื้นท่ีสีเขียวน าร่อง
กระจายครอบคลุม
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ครอบคลุม 50 เขต  
ระดบันอ้ย ไม่เกินร้อยละ 25  
ระดบักลาง ร้อยละ 26-50  
ระดบัมาก  ร้อยละ 51 ข้ึนไป  

ครอบคลุม 11 เขต 
คิดเป็นร้อยละ  22 

ระดบั
นอ้ย 

3. พื้นท่ีสีเขียวน าร่องแลว้
เสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

พื้นท่ีน าร่อง ทั้งส้ิน 11 แห่ง 
แลว้เสร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด ปี 63-65  
ระดบันอ้ย ไม่เกินร้อยละ 25  
ระดบักลาง ร้อยละ 26-50  
ระดบัมาก  ร้อยละ 51 ข้ึนไป  

แลว้เสร็จจ านวน  
7 แห่ง  คิดเป็น 
ร้อยละ  63.33 
 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  
จ านวน 4 แห่ง 
(ด าเนินการแลว้เสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด) 

ระดบั
มาก 
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4.3.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นการศึกษาจากผลการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร และ
การสงัเกตการณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1) การประชาสัมพนัธ์ให้ภาคเอกชนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว จากการศึกษาพบว่า มีการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มอบพื้นท่ีว่างเปล่าเขา้ร่วมโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัมีประชาชนมอบท่ีดินเขา้ร่วมโครงการในพื้นท่ีเขต 
บางรัก คลองสาน บางกอกน้อย พระโขนง สวนหลวง และทวีวฒันา เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัได้
จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการสร้างสวนสาธารณะ และจัดประกวด
ออกแบบสวนสาธารณะหรือพื้นท่ีสีเขียวรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุน้ให้
ประชาชนเห็นความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวในเมือง ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

 2) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
ปัจจุบนัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยภาคประชาชนจะอยูใ่นลกัษณะการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีของตนเอง
ในกรณีท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอ ประชาชนท่ีใหค้วามส าคญักบัเร่ืองตน้ไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว จะรวมกลุ่มกนั
เป็นเครือข่ายคอยติดตามสอดส่องตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เข้ามาร่วมกิจกรรม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีภาครัฐจดัข้ึน แต่ไม่มีในลกัษณะของการบริจาคท่ีดิน หรือให้เช่าท่ีดิน เม่ือเกิด
โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานครข้ึน มีประชาชนและภาคเอกชนใหค้วามส าคญั
กบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน เน่ืองจากมีกระแสของสังคมต่ืนตวัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน อีกทั้งเป็นการเพิ่มจุดขายให้กบัองค์กร จากการศึกษาขอ้มูล
ทั้งหมดขา้งตน้ แมว้า่ในปัจจุบนักระแสดา้นส่ิงแวดลอ้มจะมีมากข้ึน ทุกภาคส่วนในสงัคมจะมีความ
ต่ืนตวัมากข้ึน เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปิดไฟ 1 ชัว่โมง ลดโลกร้อนท่ีจดัข้ึนใน
เดือนมีนาคมของทุกปี กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มโลก ซ่ึงทั้งภาคเอกชน ประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งในกิจกรรมได้มีการแจกกลา้ไมพ้ร้อมปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อให้ผูร่้วมกิจกรรมน าไปปลูกในพื้นท่ีของตนเอง แต่ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมจาก 
ภาคส่วนประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัอยูใ่นระดับปานกลาง 

 3) ความพึงพอใจของภาคเอกชนและประชาชนด้านการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จาก
การศึกษาพบว่า ร้อยละความพึงพอใจของภาคเอกชนและประชาชนดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
รูปแบบสวนสาธารณะ มีเป้าหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ผลจากการศึกษาการด าเนินการตามตวัช้ีวดัฯ 
มีความพึงพอใจร้อยละ 90.6 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก  
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4.3.3 มิติด้านกระบวนการภายใน 
เป็นการศึกษากระบวนการ Plan Do Check Action : PDCA ของหน่วยงานหลัก 

ท่ีรับผิดชอบการในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยศึกษาขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานครและส านกังานเขต โดยศึกษาปัจจยั
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 1)  การน าเป้าหมายแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะ 2 (พ.ศ. 2556-2575) 
มาก าหนดเป็นนโยบาย จากการศึกษาพบวา่ มีการก าหนดนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวชดัเจน และมี
การก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน บรรจุอยูใ่นแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของหน่วยงาน ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

 2) ก าหนดนโยบายให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริหาร
ระดบัสูงไดก้ าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานเขตทั้ง 50 เขต และส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
น านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

 3) การน านโยบายด้านการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไปปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่า 
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการน านโยบายดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไปปฏิบติั โดยมีการแบ่งเป้าหมาย
ในการด าเนินการตามสัดส่วนพื้นท่ี กลุ่มเขตพื้นท่ีชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก ท่ีมีบริบทต่างกนั รวมถึง
ตามศกัยภาพของแต่ละส านกังานเขตทั้ง 50 เขต และส านกัส่ิงแวดลอ้ม โดยหน่วยงานท าการตกลง
กนัเองในเร่ืองเป้าหมาย เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีก าหนดนโยบายไม่ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติั
ไว ้แต่หน่วยงานมีความพยายามอยา่งมากในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ดว้ยการด าเนินการหลายอยา่ง เช่น 
ขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นตน้ เพื่อให้สามารถด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวได้
อยา่งเป็นรูปธรรมจากจ านวนสวนสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจดัอยูใ่นระดับมาก 

 4) งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ การบ ารุงรักษาและดูแลสวนสาธารณะ
เพียงพอกบัจ านวนสวนสาธารณะท่ีอยู่ในความดูแล จากการศึกษาพบว่ามีงบประมาณในแต่ละปี 
ไม่เพียงพอในการบ ารุงรักษาและดูแลสวนสาธารณะท่ีอยูใ่นความดูแล งบประมาณส่วนใหญ่จะมี
เพื่อสร้างสวนสาธารณะใหม่ ๆ และระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการก็เป็นอุปสรรคท าให้เกิด 
ความล่าชา้ ซ่ึงความพร้อมในดา้นน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง 

 5) วสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ ดา้นการบ ารุงรักษาและดูแลพื้นท่ีสีเขียว
สาธารณะเพียงพอกบัจ านวนสวนสาธารณะท่ีอยู่ในความดูแล จากการศึกษาพบว่าวสัดุอุปกรณ์ 
ในการบ ารุงรักษาและดูแลสวนสาธารณะไม่เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณส่วนใหญ่จะมีเพื่อสร้าง
สวนสาธารณะใหม่ ๆ แต่การจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือในการจดัซ้ืออุปกรณ์อยู่ในสัดส่วน 
ท่ีนอ้ยไม่เพียงพอต่อจ านวนสวนสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน ความพร้อมในดา้นน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง 
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 6) เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินโครงการฯ ท่ีดูแลสวนสาธารณะเพียงพอต่อจ านวนสวนสาธารณะ
ท่ีอยู่ในความดูแล จากการศึกษาพบว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลสวนสาธารณะท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอกบัจ านวน
สวนสาธารณะท่ีอยู่ในความดูแล เน่ืองจากมีการเพิ่มสวนสาธารณะมากข้ึน แต่ไม่ได้เพิ่มอตัรา 
ให้เหมาะสมกบัจ านวนสวนสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย อีกทั้งกรอบอตัราก าลงัมีจ ากดั แต่ได ้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการ ตั้ งงบประมาณจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลบ ารุงรักษา 
สวนธารณะในบางแห่ง โดยข้ึนอยู่กบังบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรและภาคเอกชนท่ีเขา้มาร่วม 
สนบัสนุน เช่น สวนวนาภิรมยร่์มเกลา้ และสวนปิยะภิรมย ์ความพร้อมในดา้นน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง 

 7) การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการฯ ตามตวัช้ีวดัหรือนโยบาย จาก
การศึกษาพบว่ามีการก าหนดตัวช้ีวดัในการติดตามผลชัดเจนบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน และมีการติดตามประเมินผลทุกปี และผูบ้ริหารติดตามอย่างสม ่าเสมอ  
ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

 8) การน าผลการประเมินมาใชป้รับปรุงการปฏิบติังาน จากการศึกษาพบว่ามีการ
น าผลการประเมินมาใชป้รับปรุงการปฏิบติังานทุกคร้ังและติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพื่อ 
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

4.3.4 มิติด้านการเรียนรู้และพฒันา 
เป็นการศึกษาเก่ียวกับการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชน รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการปฏิบติังาน ซ่ึงศึกษาขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์บุคลากรในสังกดั
ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร และส านกังานเขต ประกอบดว้ย 

 1) นวตกรรมในการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้แก่ผูป้ฏิบติังาน จากการศึกษา 
พบว่า ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดลอ้ม ให้ความรู้การออกแบบจดัสวนและภูมิทศัน์
สร้างนวตกรรมใหม่ดว้ยการออกแบบสวนสาธารณะผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สวนสาธารณะ 
ท่ีเกิดใหม่มีความหลากหลายและทนัสมยัมากข้ึน โดยด าเนินการจดัอบรม สัมมนา แบบไป -กลบั 
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ทั้งในสงักดัส านกังานสวนสาธารณะและส านกังานเขตทั้ง 50 เขต โดย
ในปี พ.ศ. 2563 ไดก้ารจดัอบรมขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลรักษาตน้ไม ้จ านวน 2 รุ่น ๆละ 30 คน 
รวมทั้งส้ิน 60 คน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในดา้นการจดัสรรเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ซ่ึงถือไดว้า่ไม่เพียงพอจึงจดัใหอ้ยูใ่นระดับน้อย 
  



77 

 2) เทคโนโลยีในการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จากการศึกษาพบว่า มีการใช้
ระบบ GIS เขา้มาช่วยในการติดตามประเมินผล ในการจดัท าฐานขอ้มูลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยใช้
พื้น ท่ีจาก Google Map เ ป็นแผนท่ีในการลงข้อมูลพื้นท่ีสี เ ขียวท่ี เพิ่ม ข้ึน เป็นโปรแกรมท่ี 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร พฒันาข้ึน เรียกว่า “ฐานขอ้มูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เพื่อใช้ในการลงขอ้มูลใน Google map  
ซ่ึงส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขตไดใ้ชเ้ป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองเร่ิมตน้ระยะแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
และพัฒนามาเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง โดยรวมข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวทั้ งหมดตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556  
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

 3) การพฒันาความรู้ในการบ ารุงรักษาตน้ไมส้วนสาธารณะ และพื้นท่ีสีเขียว ใหแ้ก่
ผูป้ฏิบัติงาน โดยด าเนินการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จากการศึกษา พบว่า ส านักงาน
สวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม มีการให้ความรู้ในการบ ารุงรักษาตน้ไมแ้ละดูแลสวนสาธารณะ
ให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ทั้งในสังกดัส านักงานสวนสาธารณะและส านักงานเขตทั้ง 50 เขต 
โดยในปี พ.ศ. 2563 ไดก้ารจดัอบรมขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลรักษาตน้ไม ้จ านวน 3 รุ่น ๆละ 70 คน 
รวมทั้งส้ิน 210 คน ส่วนส านกังานเขตมีการใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังานในตอนเชา้ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน
ในแต่ละวัน โดยหัวหน้างานจะเป็นผูนิ้เทศงาน เน่ืองจากมีข้อจ ากัดในด้านการจัดสรรเงิน
งบประมาณในการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ซ่ึงอยูใ่นระดับน้อย 

 4) จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวแก่ประชาชน จากการศึกษา
พบว่าสานกัส่ิงแวดลอ้มมีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้แก่ประชาชน 
หลายช่องทาง เช่น การท าหนงัสือสวนและตน้ไม ้แผน่พบั และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

 5) จดักิจกรรมเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว จากการศึกษา
พบว่ามีการจดักิจกรรมดงักล่าวในวนัส าคญัทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น วนัส่ิงแวดลอ้มโลก วนัปิดไฟ  
1 ชัว่โมงเพื่อลดโลกร้อน กิจกรรมวนัตน้ไมแ้ห่งชาติจดัร่วมกบักรมป่าไม ้เป็นตน้ โดยในกิจกรรม
นั้นมีการแจกกลา้ไม ้พร้อมปุ๋ยใหก้บัประชาชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อน าไปปลูกในพื้นท่ีของตนเอง 
ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากการศึกษาทั้ง 4 มิติขา้งตน้ไดก้ าหนดค่าคะแนนในการประเมินผลแต่ละตวัช้ีวดั
แต่ละมิติ รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 การถ่วงน ้ าหนักเพื่อการประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร 

 ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

น า้หนัก 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
x  

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 

1. มิติด้านประสิทธิผล      
 1) จ  านวนพื้นท่ีสีเขียว

ต่อประชากรไม่นอ้ย
กวา่ 7 ตร.ม./คน 

ไม่นอ้ยกวา่  
7 ตร.ม./คน 

ปี 2563 
7.07 ตร.ม./คน 
ปี 2564 
7.21 ตร.ม./คน 
(ระดบัมาก) 

10 1 10 

 2) พื้นท่ีสีเขียวน าร่อง
กระจายครอบคลุมพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ครอบคลุม  
50 เขต 

ครอบคลุม  
11 เขต 
(ระดบันอ้ย) 

10 0.25 2.50 

 3) พื้นท่ีสีเขียวน าร่อง
แลว้เสร็จ 

พื้นท่ีน าร่อง 
ทั้งส้ิน 11 แห่ง 
แลว้เสร็จตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด ปี 63-65 

แลว้เสร็จ 
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 
(ระดบัมาก) 

10 1 10 

 รวม - - 30 2.25 22.50 

2. มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
 1) การประชาสัมพนัธ์

ใหภ้าคเอกชนและ
ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวตาม
โครงการ 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 5 1 5 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) การถ่วงน ้ าหนกัเพื่อการประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร 

 ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

น า้หนัก 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
x  

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 
 2) การมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบั 
ปานกลาง) 

10 0.50 5 

 3) ความพึงพอใจของ
ภาคเอกชนและ
ประชาชนดา้นการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 5 1 5 

 รวม - - 20 2.50 15 

3. มิติด้านกระบวนการภายใน     
 กระบวนการ PDCA      
 Plan:  P      
 1) น าเป้าหมายแผนพฒันา

กรุงเทพมหานคร  
20 ปี ระยะ 2  
(พ.ศ. 2556-2575)  
มาก าหนดเป็นนโยบาย 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 5 1 5 

 2) ก าหนดนโยบายใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 5 1 5 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) การถ่วงน ้ าหนกัเพื่อการประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร 

 ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

น า้หนัก 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
x  

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 
 Do:  D      
 3) การน านโยบายดา้น

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไป
ปฏิบติั 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 5 1 5 

 4) งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ 
การบ ารุงรักษาและ
ดูแลสวนสาธารณะ
เพียงพอกบัจ านวน
สวนสาธารณะท่ีอยู่
ในความดูแล 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบั 
ปานกลาง) 

3 0.50 1.50 

 5) วสัดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินโครงการฯ 
ดา้นการบ ารุงรักษา
และดูแลพื้นท่ีสี
เขียวสาธารณะ
เพียงพอกบัจ านวน
สวนสาธารณะ ท่ีอยู ่
ในความดูแล 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบั 
ปานกลาง) 

3 0.50 1.50 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) การถ่วงน ้ าหนกัเพื่อการประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร 

 ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

น า้หนัก 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
x  

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 
 6)  เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนิน

โครงการฯ ท่ีดูแล
สวนสาธารณะ
เพียงพอเพียงพอ
จ านวนสวนสาธารณะ
ท่ีอยูใ่นความดูแล 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบั 
ปานกลาง) 

3 0.50 1.50 

 Check: C      
 7) การติดตาม

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินโครงการฯตาม
ตวัช้ีวดัหรือนโยบาย 

(ระดบัมาก) 
(ระดบัปาน
กลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 3 1 3 

 Action: A      
 8) การน าผลการ

ประเมินมาใช้
ปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน 

(ระดบัมาก) 
(ระดบัปาน
กลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 3 1 3 

 รวม   30 6.50 25.50 

4. มิติด้านการเรียนรู้และพฒันา     
 1) นวตกรรมในการ

ด าเนินการเพิม่พื้นท่ี 
สีเขียว 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 4 0.25 3.5 

  



82 

ตารางที่ 4.4  (ต่อ) การถ่วงน ้าหนกัเพื่อการประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร 

 ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

น า้หนัก 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
x  

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 
 2) เทคโนโลยใีนการ

ด าเนินการเพิม่พื้นท่ี 
สีเขียว 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 4 1 4 

 3) การพฒันาความรู้ใน
การบ ารุงรักษาตน้ไม้
สวนสาธารณะ และ
พื้นท่ีสีเขียว ใหแ้ก่
ผูป้ฏิบติังาน 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบันอ้ย) 4 0.25 3.5 

 4) จดัท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้ในการเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวแก่ประชาชน 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 4 1 4 

 5) จดักิจกรรมเก่ียวกบั
การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษพ์ื้นท่ี 
สีเขียว 

(ระดบัมาก) 
(ระดบั 
ปานกลาง) 
(ระดบันอ้ย) 

(ระดบัมาก) 4 1 4 

 รวม - - 20 3.50 19 
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4.3.5 ผลการประเมิน 
จากตารางท่ี 3.4 ระดับผลการประเมิน และตารางท่ี 4.4 การถ่วงน ้ าหนักเพื่อการ

ประเมินผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร โดยไดท้ าการประเมิน
โดย Balanced Scorecard: BSC ซ่ึงไดก้ าหนดตวัช้ีวดัแต่ละมิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นผู ้
มีส่วนไดเ้สีย มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา สามารถสรุปผลการ
ประเมินการน านโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบติัไดด้งัน้ี 

ผลการประเมินมิติด้านประสิทธิผล (ค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนัก 30 คะแนน และ 
ค่าคะแนน x ค่าคะแนนถ่วงนา้หนกั 22.50 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ 75  ระดับด ี

ผลการประเมินมิติด้านผูมี้ส่วนได้เสีย (ค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนัก 20 คะแนน และ 
ค่าคะแนน x ค่าคะแนนถ่วงนา้หนกั 15 คะแนน)   คิดเป็นร้อยละ 75  ระดับด ี

ผลการประเมินมิติดา้นกระบวนการภายใน (ค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนกั 30 คะแนน และ
ค่าคะแนน x ค่าคะแนนถ่วงนา้หนกั 25.50 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ 85  ระดับด ี

ผลการประเมินมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา (ค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนัก 20 คะแนน 
และค่าคะแนน x ค่าคะแนนถ่วงนา้หนกั 19 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 95  ระดับดีมาก 

โดยผลการประเมินรวมทั้งหมดคิดเป็นคะแนน 82 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ซ่ึงถือว่าการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
 

4.4 การวเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร
โดย SWOT Analysis 

 
เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกหน่วยงาน และสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดดงัน้ี 

4.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
การวิเคราะห์ปัจจยัภายในเป็นการประเมินจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) 

ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั คือ ผูน้ าใหค้วามส าคญักบันโยบาย มีงบประมาณในการด าเนินการ มีบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอ มีวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีการแปลงนโยบาย  
สู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน มีผูรั้บผิดชอบชดัเจน มีระบบการติดตามผลการปฏิบติังาน และมีการปรับปรุง
แผนปฏิบติังาน ผูน้ าให้ความส าคญักบันโยบาย ในส่วนของหน่วยงานผูน้ ามีส่วนส าคญัอย่างมาก 
ท่ีจะช่วยผลกัดนัใหน้โยบายต่าง ๆ เกิดความส าเร็จ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้
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ให้ขอ้มูลว่าผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครไดใ้ห้ความส าคญักบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยผูบ้ริหาร
ของส านกัส่ิงแวดลอ้ม (2) ไดใ้หข้อ้มูลวา่ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดใ้หค้วามส าคญักบัการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวโดยก าหนดเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาเมืองทุกสมยั แต่ยงัขาดการก าหนดเป้าหมาย
ท่ีชัดเจนระหว่างส านักส่ิงแวดล้อมและส านักงานเขต หน่วยงานใดท าเป้าหมายเท่าไหร่ แต่
ก าหนดให้ท าตามศกัยภาพ ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีและสัดส่วนของพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
แต่ละส านกังานเขต ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ผูน้ าใหค้วามส าคญักบันโยบาย 

 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผูบ้ริหารทุกระดบัของกรุงเทพมหานครให้

ความส าคญักับการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดย
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดให้
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็นนโยบายหลกัใน
ทุกสมยั 

1. ขาดการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนระหว่าง
ส านัก ส่ิงแวดล้อมและส านักงานเขต 
หน่วยงานผู ้ป ฏิบัติต้องไป ศึกษา เอง
ศกัยภาพ ขอ้จ ากัดของพื้นท่ีและสัดส่วน
ของพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของแต่
ละส านกังานเขต 

2. มีการก าหนดเป้าหมายของนโยบายท่ี
ชดัเจน 

  

 
 2) มีงบประมาณในการด าเนินการ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลา 

งบประมาณในการด าเนินการจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้
ให้ขอ้มูลว่างบประมาณในการบ ารุงรักษาไม่ค่อยเพียงพอ ผูบ้ริหารให้ความส าคญัและจัดสรร
งบประมาณในส่วนของการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มมากกว่า โดยผูบ้ริหารของส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
(1) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึนทุกปี แต่งบประมาณในการบ ารุงรักษานั้น
ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ส่งผลการดูแลบ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ 
และจากการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มเติมนั้นไม่เพียงพอ กรุงเทพมหานครไม่มีงบประมาณมาก
พอท่ีจะซ้ือท่ีดินให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานครเอง มีเพียงแต่ท่ีดินท่ีไดรั้บการบริจาคและ
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการก่อสร้างสวนสาธารณะเท่านั้น ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์งบประมาณในการด าเนินการ 
 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างสวน 
สาธารณะใหม่ ตามเป้าหมายท่ีก าหนดใน
นโยบาย 

1. ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือท่ีดินให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานครเอง 

  2. งบประมาณท่ีใช้ส าหรับดูแล บ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ/พื้นท่ีสีเขียว มีไม่เพียงพอ 

 

 3) มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอ บุคลากรของหน่วยงานถือเป็นก าลงั

ส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายใหไ้ปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้

ให้ขอ้มูลว่าบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบาย

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว แต่มีอตัราก าลงัไม่เพียงพอในการท่ีจะดูแลบ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่และ

เพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี โดยผูบ้ริหารของส านักส่ิงแวดล้อม (1) ได้ให้ข้อมูลว่า บุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถเฉพาะทางกมี็ความส าคญั ซ่ึงขณะน้ีมีจ านวนไม่เพียงพอ ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายรักษา

ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตบางกะปิท่ีให้ขอ้มูลว่า ด าเนินการดูแลบ ารุงรักษา

สวนปิยะภิรมย ์เน่ืองจากมีภาคเอกชนให้การสนบัสนุนงบประมาณ จึงไดมี้การจา้งเจา้หนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยัเพื่อมาดูแล เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร จนกระทั้งเกิดสถานการณ์โควิด - 19 

กรุงเทพมหานครได้ประกาศปิดให้บริการสวนสาธารณะ แต่เจ้าหน้าท่ีผู ้ดูแลบ ารุงรักษา

สวนสาธารณะยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดิม เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีไม่มีประชาชนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ท าให้

ต้นไม้ภายในสวนไม่ได้ถูกท าลาย ไม่ช ้ า และเป็นช่วงเวลาท่ีดีต่อฟ้ืนฟูสภาพ เพื่อรองรับการ

ให้บริการสวนสาธารณะ เม่ือผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครประกาศเปิดให้บริการสวนสาธารณะ  

เม่ือสถานการณ์โควิด – 19 คล่ีคลาย ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการวิเคราะห์บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. งบประมาณท่ีใชส้ าหรับดูแล บ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ/พื้นท่ีสีเขียวมีไม่เพียงพอ 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางบางสาขา 
ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการรักษาพื้นท่ีสีเขียวได ้
เช่น รุกขกร  

  2. พื้นท่ีสีเขียวเพิม่ข้ึนตามนโยบาย แต่
อตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
เท่าเดิม ท าใหบุ้คลากรไม่เพยีงพอ 

  3. สวนสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ ๆ ด าเนินการ
จา้งเอกชนดูแล ตดัแต่งตน้ไม ้ซ่ึงมีสญัญา
จา้งชดัเจน ไม่สามารถท างานนอกเหนือจาก
สญัญาไดแ้ละไม่มีความเช่ียวชาญ 

 
 4) มีวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานเพียงพอ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ หรือคุณภาพ
ไม่ดี เน่ืองจากขั้นตอนในการจดัหา ระเบียบของทางราชการยุ่งยาก หลายขั้นตอนท าให้เกิดความ
ล่าชา้ ท าให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งซ้ืออุปกรณ์ไวใ้ชเ้อง เช่น กรรไกรตดัหญา้ แมว้่าจะมีการจดัหาอุปกรณ์
สนบัสนุนเป็นประจ าทุกปีกต็ามแต่ยงัคงไม่เพียงพอ ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานเพียงพอ 

 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบติังาน

เป็นประจ าทุกปี 
1. การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบติังาน 

มีขั้นตอนยุง่ยาก ท าใหเ้กิดความล่าชา้ ไม่
ทนัเวลาท่ีจะน ามาทดแทนวสัดุอุปกรณ์เก่า
ท่ีเสียหายไป 

2. ส านกัส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุนอุปกรณ์ใหม่ ๆ  
ในการการปฏิบติังานใหแ้ก่ส านกังานเขต 
เช่น รถตดัก่ิงไม ้เพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ี
จะเกิดอุบติัเหตุแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน 

2. การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ของทางราชการนั้น 
มุ่งเนน้ท่ีราคาถูก ซ่ึงส่งผลต่อการน าไปใช ้
ในการปฏิบติังาน 
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 5) มีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน เม่ือไดก้ าหนดนโยบายและมีเป้าหมาย
ชัดเจนแลว้ ก็ตอ้งก าหนดแผนการปฏิบติังานเพื่อท่ีจะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั การแปลง
นโยบายสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน จึงถือเป็นการน าส่ิงท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนมาปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไดใ้หข้อ้มูลว่า มีการก าหนดเป้าหมายลงในแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปี แต่ไม่ไดก้ าหนดวิธีการท่ีชดัเจนในการ
ด าเนินการตามเป้าหมาย เป้าหมายท่ีก าหนดระหว่างส านักส่ิงแวดลอ้มและส านักงานเขต เป็นไป
ตามศกัยภาพของแต่ละส านกังานเขต ซ่ึงแต่ละส านกังานเขตมีศกัยภาพไม่เท่ากนั บางคร้ังก าหนด
แลว้ท าไม่ได ้ส านกัส่ิงแวดลอ้มตอ้งรับผิดชอบเป้าหมายรวมเพิ่มข้ึน ซ่ึงผูบ้ริหารของส านกังานเขต 
ไดใ้หข้อ้มูลวา่กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีชั้นในเป็นเขตอนุรักษเ์มืองเก่า พื้นท่ีชั้นกลางเป็นเขตพาณิชย ์
อุตสาหกรรม และพื้นท่ีชั้ นนอกเป็นเขตก่ึงชนบท นโยบายพื้นท่ีสีเขียวจ าเป็นต้องต่างกัน  
การน านโยบายมาปฏิบติัจึงท าไดย้าก ส าหรับเขตท่ีมีภูมิทศัน์ต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์การแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 

 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ก าหนดเป้าหมายตามนโยบายลงใน

แผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปีของ
หน่วยงานต่อเน่ืองทุกปี 

1. ขาดการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนระหว่าง
ส านักส่ิงแวดลอ้มและส านักงานเขต หน่วยงาน
ใดท าเป้าหมายเท่าไหร่ แต่ก าหนดให้ท าตาม
ศกัยภาพ ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีและสัดส่วนของ
พื้ น ท่ี ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
ส านักงานเขต นอกเหนือจากน้ีเป็นความ
รับผิดชอบของส านักส่ิงแวดล้อม ท าให้มี
แนวโน้มท่ีจะไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

  2. ขาดการก าหนดเป้าหมายให้ส านักงานเขต 
ตามบริบทของพื้ นท่ี  ซ่ึ งแต่ เดิมพื้ นท่ีของ
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 พื้นท่ีหลัก คือ 
พื้นท่ีเขตชั้นใน พื้นท่ีเขตชั้นกลาง และพื้นท่ีเขต
ชั้นนอก 
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 6) มีผูรั้บผิดชอบชดัเจน หน่วยงานจ าเป็นตอ้งก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนิน
นโยบายอยา่งชดัเจน เพื่อให้การติดตามงาน และการขบัเคล่ือนงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่า  มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบงานชัดเจน 
แต่ผูรั้บผดิชอบงานมีภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบหลายดา้น ท าใหเ้กิดภาวะ งานลน้คน เพราะงานเพิ่มข้ึน
แต่อตัราก าลงัไม่เพิ่ม ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน  

 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ก าหนดส่วนราชการท่ีรับผิดชอบหลกั

รองอย่ า งชัด เจน  ตลอดจนมีการ
มอบหมายงานให้ผูท่ี้รับผิดชอบใน
เร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น มีกลุ่ม
งานออกแบบสวนสาธารณะเป็นตน้ 

1. ผูท่ี้รับผิดชอบงานในหนา้ท่ีต่าง ๆ จะมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบหลายด้าน ท าให้เกิดภาวะงาน 
ลน้มือ 

  2. งานเพิ่มข้ึนแต่อัตราก าลังเท่าเดิม เน่ืองจาก
หน่วยงานผู ้ก  าหนดกรอบอัตราก าลังเป็น
หน่วยงานอ่ืน ในสังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ไม่ทราบรายละเอียดเน้ืองานของการเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว 

 
 7) มีระบบการติดตามผลการปฏิบติังาน การติดตามผลการปฏิบติังานเป็นอีกปัจจยั

หน่ึงท่ีส าคญั เพราะจะท าให้ทราบว่างานท่ีด าเนินการเกิดผลส าเร็จเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไดใ้หข้อ้มูลว่า มีการติดตามผลการปฏิบติังาน
เป็นประจ าและต่อเน่ือง เช่น ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน Daily Plans และระบบ
ฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของ
ส านกัส่ิงแวดลอ้ม (1) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า เป็นการใชร้ะบบ GIS เขา้มาช่วยในการจดัท าฐานขอ้มูลการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยใช้พื้นท่ีจาก Google Map เป็นแผนท่ีในการลงขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มข้ึน  
โดยใชโ้ปรแกรมท่ีส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ไดพ้ฒันาข้ึน ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระบบการติดตามผลการปฏิบติังาน 
 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 
Daily Plans ท่ีก าหนดให้รายงานผล
ความคืบหน้าการด า เ นินการตาม
ตวัช้ีวดัทุกเดือน 

1. การรายงานตามระบบ Daily Plans โดยก าหนด 
ให้มีการรายงานผลการด าเนินการทุกเดือน 
บางคร้ังยงัไม่มีความคืบหน้า เน่ืองจากการ
ด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมีขั้นตอนมากตอ้งใช ้
ระยะเวลานาน 

  2. ผูบ้ริหารระดบัสูงของกรุงเทพมหานครไม่ติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินการจากระบบ Daily 
Plans โดยตรง มกัจะเรียกขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ี
ผู ้รับผิดชอบ ท าให้ เ ป็นการ เพิ่มภาระแก่
เจา้หนา้ท่ีในการรายงานทั้งในระบบ และจดัท า
เอกสาร ส่งผลให้ เจ้าหน้า ท่ีบางคนไม่ให้
ความส าคญัของการรายงานตามระบบ 

 
 8) มีการปรับปรุงแผนปฏิบติังาน จากการท่ีมีระบบการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และมีการจดัท าตวัช้ีวดัในการประเมินผลการปฏิบติังานแลว้ การน าผลการปฏิบติังาน 
มาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเป็นส่ิงท่ีส าคัญอีกปัจจัยหน่ึง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า มีการน าผลการประเมินการปฏิบติังานมาปรับปรุงการปฏิบติังานบา้ง  
ซ่ึงผูบ้ริหารของส านกังานเขตลาดกระบงั ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ตวัช้ีวดัใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะมี
การน ามาพิจารณากระตุน้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารของส านกัส่ิงแวดลอ้ม (2) 
ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าเป็นการเน้นแต่ตวัเลขทางสถิติว่าเพิ่มจ านวนพื้นท่ีสีเขียวไดต้ามเป้าหมายหรือไม่  
แต่ยงัขาดการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ส่วนเจา้หน้าท่ีของส านักส่ิงแวดลอ้ม  
ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสวนสาธารณะ มาปรับปรุง
การใหบ้ริการเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนใหม้ากข้ึน ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงแผนการปฏิบติังาน 
 จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการสวนสาธารณะ มาปรับปรุงการ
ให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชนใหม้ากข้ึน 

1. ขาดการวิเคราะห์/สร้างวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

2. มีการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติของพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ีเพิ่มข้ึน 

2. เนน้แต่ตวัเลขทางสถิติว่าเพิ่มจ านวนพื้นท่ี
สีเขียวได้ตามเป้าหมายหรือไม่ โดยไม่
ค านึงถึงการกระจายตัวของพื้นท่ีสีเขียว
หรือสวนสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน 

  3. เน้นการพิจารณาตัวช้ีวดัท่ีไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย เพื่อจะแกไ้ขให้ผลการด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ไม่ได้พิจารณา
ปัจจยัท่ีท าใหต้วัช้ีวดัท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
4.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกเป็นการประเมินโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั คือ นโยบายของรัฐบาล ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานอ่ืน ๆ และภาคประชาชน 
ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละปัจจยัดงัน้ี 

 1) นโยบายของรัฐบาล ในการน านโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครไป
ปฏิบติันั้น นโยบายของรัฐบาลถือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั ท่ีจะสามารถช่วยสนับสนุนให้การเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้
ขอ้มูลว่ารัฐบาลก าหนดนโยบายปลูกป่า ไม่มีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยตรง แต่
ผูบ้ริหารของสานกัส่ิงแวดลอ้ม (1) และผูบ้ริหารของสานักงานเขตลาดกระบงั ไดใ้ห้ขอ้มูลตรงกนัว่า 
การก าหนดพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบบัใหม่ท่ีจะบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2560 มีส่วนช่วยจูงใจ
ประชาชนน าท่ีดินในครอบครองมาให้หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ เพื่อลดภาษี เป็นนโยบาย
สนบัสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล 
 โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

1. การก าหนดสดัส่วนของพื้นท่ีสีเขียวในการ
ก่อสร้างอาคารสูงในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1. รัฐบาลขาดการออกนโยบายสนับสนุน
โดยตรง ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
เช่น การออกนโยบาย เร่ือง การจดัการขยะ 
(Road Map) เพื่อให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 
มากข้ึน 

2. พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบับ
ใหม่ท่ีจะบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2560 มีส่วน
ช่วยจูงใจประชาชนน าท่ีดินในครอบครอง
มาให้หน่วยงานราชการใชป้ระโยชน์ เพื่อ
ลดภาษี 

  

 
 2) ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ

กรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครเป็นไป
อยา่งราบร่ืนตามวตัถุประสงค ์เช่น ผูบุ้กรุก ผูท่ี้อาศยัท่ีรกร้างวา่งเปล่า ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
1. เจ้าของท่ีดินต้องการแก้ปัญหาผู ้บุกรุก

พื้นท่ีของตนเองให้ออกจากพื้นท่ี โดยการ
มอบท่ี ดินมาให้ก รุง เทพมหานครใช้
ประโยชน์ เพื่อท่ีจะไดช่้วยไล่ผูบุ้กรุกเกิด
ความสมประโยชน์กนัทั้งเจา้ของท่ีดินและ
กรุงเทพมหานคร 

1. การไล่ผูบุ้กรุกออกจากพื้นท่ีท าไดย้ากและ
ใชเ้วลานาน 

 
 3) หน่วยงานอ่ืน ๆ  ใหก้ารสนบัสนุนนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร

การหาพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีจะน ามาจัดท าสวนธารณะเป็นไปได้ยาก ส่วนใหญ่ไม่ให้พื้นท่ี
กรุงเทพมหานครมาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ เพราะมีแผนในการใชท่ี้ดินในอนาคต ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์หน่วยงานอ่ืน ๆ  
 โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

1. หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ใหค้วามส าคญักบั
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน บางหน่วยงาน
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีของตนเอง 

1. หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดักรุงเทพมหานคร
ขาดการท างานบูรณาการร่วมกนั 

2. หน่วยงานอ่ืน ๆ  ในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ยงัมีท่ีว่างบริเวรรอบ ๆ อาคาร ท่ีสามารถ
น ามาพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียวได ้

2. หน่วยงานราชการขอคืนพื้นท่ี เช่น กรณี
กรมทางหลวงมีแผนในอนาคต จะใชท่ี้ดิน
ท่ีถูกสร้างสวนสาธารณะ จึงจ าเป็นตอ้งคืน
พื้นท่ี  

 

 4) ภาคเอกชน เป็นหน่วยงานท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการสนับสนุนให้นโยบาย 
การเพิ่มพื้นท่ี สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่ามี
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ประสบผลส าเร็จไดเ้พราะไดรั้บความอนุเคราะห์สนบัสนุนจากภาคเอกชน โดย
ผูบ้ริหารของส านักส่ิงแวดลอ้ม (1) ได้ให้ขอ้มูลว่าการหาพื้นท่ีก่อสร้างสวนสาธารณะในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ราคาแพงและเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล พื้นท่ี
เอกชน จึงมีแนวคิดท่ีให้ภาคเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวในพื้นท่ีของตนเอง ใชพ้ื้นท่ีรกร้างว่างเปล่ามาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะขนาดเลก็ ถึงพื้นท่ี
ไม่ใหญ่มากแต่ตอบโจทยก์ารเขา้ถึงของประชาชนใกลเ้คียงเขา้มาให้บริการไดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับ
โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานครท่ีไดก้ าหนดข้ึน ภาคเอกชนไดใ้หค้วามสนใจ
และเขา้มามีส่วนร่วมเป็นจ านวนมากทั้งเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีตนเอง และการใหค้วามอนุเคราะห์
เงินงบประมาณในการก่อสร้างสวนสาธาราณะ เช่น การก่อสร้างสวนปิยะภิรมย ์พื้นท่ีเขตบางกะปิ  
มีภาคเอกชน 9 รายเขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินงบประมาณการก่อสร้างจ านวนมาก 
ผูบ้ริหารของส านกังานเขตบางกะปิ ไดใ้หข้อ้มูลวา่ สวนปิยะภิรมย ์มีพื้นท่ีประมาณ 12 ไร่ เป็นพื้นท่ี
ของส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร เวนคืนเพื่อเตรียมก่อสร้างทางต่างระดบัในโครงการปรับปรุง
ถนนกรุงเทพกรีฑา-ร่มเกลา้ แต่ขณะน้ียงัไม่มีงบประมาณการก่อสร้าง จึงมีแนวคิดน าพื้นท่ีมา
ปรับปรุงท าเป็นสวนสาธารณะ โดยจะไม่มีส่ิงปลูกสร้างถาวร จะไดไ้ม่ตอ้งร้ือยา้ยภายหลงั พื้นท่ี
สวนแบ่งออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ โซนสนามเด็กเล่น โซนแอโรบิก พร้อมเคร่ืองออกก าลงักาย และ
ลานจอดรถ พื้นท่ีโดยรอบท าเป็นลู่เดิน-วิ่งออกก าลงักาย มีศาลาส าหรับนัง่พกัผอ่น ตั้งแต่เปิดใหใ้ช้
บริการมีประชาชนใช้บริการมากถึงวนัละประมาณ 300-400 คน ภาคเอกชน (1) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า  
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ไดท้ราบเร่ืองการเวนคืน เพื่อด าเนินการก่อสร้างทางต่างระดบัในโครงการปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑา
แลว้ และยงัยินดีให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการก่อสร้างสวนปิยะภิรมย ์เพื่อน าร่องให้
ภาคเอกชนอ่ืน ๆไดเ้ห็นถึงความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวและหวงัอย่างยิ่งว่าจะมีภาคเอกชนเขา้ร่วม
โครงการฯ เพิ่มมากข้ึนเพื่อร่วมกนัเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้ประชาชนใกลเ้คียงไดเ้ขา้มาใชบ้ริการเพื่อ 
ลดความตึงเครียดจากการท างานในแต่ละวนั อีกทั้ งยงัเป็นปอดของกรุงเทพมหานครอีกด้วย  
ดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.16 ผลการวิเคราะห์ภาคเอกชน 

 โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
1. ภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน เน่ืองจากมีกระแสของ
สังคมต่ืนตวัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้านส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อีกทั้ ง 
เป็นการเพิ่มจุดขายใหก้บัองคก์ร 

1. ท่ีดินมีราคาแพง ท าให้ภาคเอกชนตอ้งการ
น าท่ีดินไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีสร้าง
รายไดม้ากกวา่น ามาสร้างสวนสาธารณะ 

 
 5) ภาคประชาชน การด าเนินการตามนโยบายทุกนโยบาย หากไดรั้บการสนบัสนุน

จากภาคประชาชน นโยบายนั้ น ๆ ก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จมาก การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า ประชาชน 
มีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีของตนเองมากข้ึน การสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะ  
การรวมกลุ่มกนัเป็นเครือข่ายต่าง ๆ และมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวนัส าคญั เช่น การปลูกตน้ไมใ้น
วนัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ส่วนผูบ้ริหารของส านักส่ิงแวดลอ้ม (3) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าท่ีดินในปัจจุบนั 
มีราคาแพง ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะให้ความร่วมมือ 
ก็ตอ้งไดผ้ลตอบแทนท่ีสมประโยชน์กนั หากไม่มีผลตอบแทนการท่ีจะไดรั้บความร่วมมือเป็นไป
ไดย้าก ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการวิเคราะห์ภาคประชาชน 
 โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนใน
การสร้างสวนสาธารณะ ไม่มีการต่อตา้น 

1. ท่ีดินมีราคาแพง ท าใหป้ระชาชนตอ้งการ
น าท่ีดินไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีสร้าง
รายไดม้ากกวา่การน ามาบริจาคหรือให้
กรุงเทพมหานครเช่าเพื่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

2. ประชาชนเม่ือได้ใช้สวนสาธารณะจะมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ท าให้เจา้ของท่ีดิน
ไม่สามารถเรียกท่ีดินกลบัคืนไปได ้และ
สวนสาธารณะสามารถคงอยูต่่อไปได ้

  

3. ประชาชนให้ความร่วมมือในการปลูก
ตน้ไมเ้พิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีของตนเอง 

  

 
 

4.5 การวเิคราะห์แนวทาง/กลยุทธ์ในการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร โดย TOWS Matrix 

 
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ท าให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร จึงไดด้ าเนินการ
จดัท าและวิเคราะห์ TOWS Matrix ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

1) จุดแขง็ (Strengths) มาเสริมกบัโอกาส (Opportunities) ไดก้ลยทุธ์เชิงรุก  
ใชจุ้ดแขง็เกาะกมุโอกาส 

2)  จุดแขง็ (Strengths) มาลดอุปสรรคภายนอก (Threats) ไดก้ลยทุธ์เชิงป้องกนั  
ใชจุ้ดแขง็หลีกเล่ียงอุปสรรค 

3) น าโอกาส (Opportunities) ปรับเปล่ียนหรือลบจุดอ่อนภายใน (Weaknesses)  
ไดก้ลยทุธ์เชิงแกไ้ข เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส 

4)  จุดอ่อนภายใน (Weaknesses) และอุปสรรคภายนอก (Threats) ไดก้ลยทุธ์เชิงรับ  
ท่ีสามารถรักษาสภาพใหไ้ดค้งเดิม และทบทวนแผนงาน/โครงการเหล่านั้นใหม่ 
ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค 
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ผลจากการท า TOWS Matrix จะน าไปใชป้ระกอบการเสนอแนะแนวทาง/กลยทุธ์การ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ในส่วนท่ีดีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และในส่วนท่ียงั
ด าเนินการไดไ้ม่ดีใหมี้การปรับปรุงและพฒันาใหดี้ข้ึน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร โดย SWOT Analysis  
ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร โดย SWOT Analysis  

SWOT  Strengths: S  Weaknesses: W 
 S1 ผูบ้ริหารทุกระดบัของ

กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญั
กบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดย 
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
ก าหนดใหก้ารเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
เป็นนโยบายหลกัในทุกสมยั 

W1 ส่วนกลางขาดการก าหนดวิธีการ
ท างานท่ีชัดเจน ให้กับผูป้ฏิบัติใน
ระดับส านักงานเขต ท าให้ต้องไป
ศึกษาเองตามศักยภาพของแต่ละ
ส านกังานเขต 

 S2 มีการก าหนดเป้าหมายของ
นโยบายท่ีชดัเจน 

W2 ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือท่ีดิน
ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของ
กรุงเทพมหานครเอง 

 S3 มีงบประมาณเพียงพอในการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะใหม่ ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดในนโยบาย 

W3 งบประมาณท่ีใชส้ าหรับดูแล 
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ/พื้นท่ี 
สีเขียว มีไม่เพยีงพอ 

 S4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอสามารถขบัเคล่ือน
นโยบายการเพิ่มพื้นท่ี สีเขียวได ้

W4 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง
บางสาขา ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการ
รักษาพื้นท่ีสีเขียวได ้เช่น รุกขกร  
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร โดย SWOT Analysis  

SWOT  Strengths: S  Weaknesses: W 
 S5 มีการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ

ปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี 
W5 พื้นท่ีสีเขียวเพิม่ข้ึนตามนโยบาย แต่

อตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบเท่าเดิม ท าใหบุ้คลากร 
ไม่เพียงพอ 

 S6 ส านกัส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุน
อุปกรณ์ใหม่ ๆ ในการการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่ส านกังานเขต 
เช่น รถตดัก่ิงไม ้เพื่อช่วยลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ 
แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน 

W6 สวนสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ ๆ 
ด าเนินการจา้งเอกชนดูแล ตดัแต่ง
ตน้ไม ้ซ่ึงมีสญัญาจา้งชดัเจน ไม่
สามารถท างานนอกเหนือจากสัญญา
ไดแ้ละไม่มีความเช่ียวชาญ 

 S7 ก าหนดเป้าหมายตามนโยบาย
ของผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร 
ลงในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
ของหน่วยงานต่อเน่ืองทุกปี 

W7 การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
ปฏิบติังานมีขั้นตอนยุง่ยาก ท าให้
เกิดความล่าชา้ ไม่ทนัเวลาท่ีจะน ามา
ทดแทนวสัดุอุปกรณ์เก่าท่ีเสียหายไป 

 S8 ก าหนดส่วนราชการท่ีรับผดิชอบ
หลกัและรองอยา่งชดัเจน 
ตลอดจนมีการมอบหมายงาน 
ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ 
อยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มงานออกแบบ
สวนสาธารณะ กลุ่มงานขยาย 
พนัธ์ุไม ้กลุ่มงานปลูกและ
บ ารุงรักษาตน้ไม ้เป็นตน้ 

W8 การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ของทาง
ราชการนั้น มุ่งเนน้ท่ีราคาถูก  
ซ่ึงส่งผลต่อการน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร โดย SWOT Analysis  

SWOT  Strengths: S  Weaknesses: W 
 S9 มีระบบติดตามประเมินผล 

การปฏิบติังาน Daily Plans  
ท่ีก าหนดใหร้ายงานผลความ
คืบหนา้การด าเนินการตาม
ตวัช้ีวดัทุกเดือน 

W9 ขาดการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน
ระหวา่งส านกัส่ิงแวดลอ้มและ
ส านกังานเขต หน่วยงานใดท า
เป้าหมายเท่าไหร่ แต่ก าหนดให ้
ท าตามศกัยภาพ ขอ้จ ากดัของพื้นท่ี
และสดัส่วนของพื้นท่ีท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของแต่ละส านกังานเขต 
นอกเหนือจากน้ีเป็นความ
รับผดิชอบของส านกัส่ิงแวดลอ้ม  
ท าใหมี้แนวโนม้ท่ีจะไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 S10 ระบบ GIS เขา้มาช่วยในการ
จดัท าฐานขอ้มูลการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียว โดยใชพ้ื้นท่ีจาก Google 
Map เป็นแผนท่ีในการลงขอ้มูล
พื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มข้ึน โดยใช้
โปรแกรมท่ีส านกัยทุธศาสตร์
และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร พฒันาข้ึน 

W10 ขาดการก าหนดเป้าหมายให้
ส านกังานเขตตามบริบทของพื้นท่ี  
ซ่ึงแต่เดิมพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร 
แบ่งเป็น 3 พื้นท่ีหลกั คือ พื้นท่ีเขต
ชั้นใน พื้นท่ีเขตชั้นกลาง และพื้นท่ี
เขตชั้นนอก 

 S11 มีการน าผลการประเมินความ 
พึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการ
สวนสาธารณะ มาปรับปรุง 
การใหบ้ริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนให ้
มากข้ึน 

W11 ผูท่ี้รับผดิชอบงานในหนา้ท่ีต่าง ๆ  
จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบหลายดา้น  
ท าใหเ้กิดภาวะงานลน้มือ 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร โดย SWOT Analysis  

SWOT  Strengths: S  Weaknesses: W 
 S12 มีการเกบ็ขอ้มูลเชิงสถิติของ

พื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มข้ึน 
W12 งานเพิ่มข้ึนแต่อตัราก าลงัเท่าเดิม 

เน่ืองจากหน่วยงานผูก้  าหนดกรอบ
อตัราก าลงัเป็นหน่วยงานอ่ืน ใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบ
รายละเอียดเน้ืองานของการเพิม่ 
พื้นท่ีสีเขียว  

   W13 การรายงานตามระบบ Daily Plans 
โดยก าหนดใหมี้การรายงานผลการ
ด าเนินการทุกเดือน บางคร้ังยงัไม่มี
ความคืบหนา้ เน่ืองจากการ
ด าเนินการเพิม่พื้นท่ีสีเขียวมีขั้นตอน
มากและตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

   W14 ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการรายงาน
ผลการด าเนินงานดา้นพื้นท่ีสีเขียว 
ล่าชา้ ท าใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบใน
การรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานในภาพรวมดา้น
พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร
ล่าชา้ตามไปดว้ย จ าเป็นตอ้งใช้
บุคลากรเสียเวลาในการทวงถาม
ขอ้มูล 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร โดย SWOT Analysis  

SWOT  Strengths: S  Weaknesses: W 
   W15 ผูบ้ริหารระดบัสูงกรุงเทพมหานคร

ไม่ติดตามความคืบหนา้การ
ด าเนินการจากระบบ Daily Plans 
โดยตรง มกัจะเรียกขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ท าใหเ้ป็นการ
เพิ่มภาระแก่เจา้หนา้ท่ีในการรายงาน
ทั้งในระบบ และจดัท าเอกสาร 
ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีบางคนไม่ให้
ความส าคญัของการรายงานตาม
ระบบ 

   W16 เนน้แต่ตวัเลขทางสถิติวา่เพิม่จ  านวน
พื้นท่ีสีเขียวไดต้ามเป้าหมาย โดยไม่
ค านึงถึงการกระจายตวัของพื้นท่ี 
สีเขียวหรือสวนสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน 

   W17 เนน้การพจิารณาตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย เพื่อจะแกไ้ขใหผ้ล
การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
แต่ไม่ไดพ้ิจารณาปัจจยัท่ีท าให้
ตวัช้ีวดัท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 
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จากการสรุปผลปัจจัย ท่ี มีผลการด า เ นินโครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร โดย SWOT Analysis รายละเอียดตามตารางท่ี 4.17 แลว้ ไดน้ ามากาหนดเป็น
แนวทาง/กลยทุธ์ในการเพิ่มพื้นท่ี สีเขียว เพื่อใชป้ระกอบในการเสนอแนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 แนวทาง/กลยทุธ์การการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ โดย TOWS Matrix  

SWOT  Opportunities: O  Threats: T 
 O1 การก าหนดสดัส่วนของพื้นท่ีสีเขียว

ในการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

T1 รัฐบาลขาดการออกนโยบาย
สนบัสนุนโดยตรง ไม่ไดก้ าหนด 
ใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ เช่น การออก
นโยบาย เร่ือง การบริหารจดัการ
ขยะ (Road Map) เพื่อใหทุ้กภาค
ส่วนต่ืนตวัมากข้ึน 

 O2 พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ฉบบัใหม่ท่ีจะบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 
2560 มีส่วนช่วยจูงใจประชาชนน า
ท่ีดินในครอบครองมาใหห้น่วยงาน
ราชการใชป้ระโยชน์ เพื่อลดภาษี 

T2 การไล่ผูบุ้กรุกออกจากพื้นท่ี ท าได้
ยากและใชเ้วลานาน 

 O3 เจา้ของท่ีดินตอ้งการแกปั้ญหาผูบุ้กรุก
พื้นท่ีของตนเองใหอ้อกจากพื้นท่ี โดย
การมอบท่ีดินมาใหก้รุงเทพมหานคร 
ใชป้ระโยชน์ เพื่อท่ีจะไดช่้วยไล่ผู ้
บุกรุกเกิดความสมประโยชน์กนัทั้ง
เจา้ของท่ีดินและกรุงเทพมหานคร 

T3 หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั
กรุงเทพมหานครขาดการท างาน
บูรณาการร่วมกนั 

 O4 หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้
ความส าคญักบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
มากข้ึน บางหน่วยงานเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวในพื้นท่ีของตนเอง 

T4 หน่วยงานราชการขอคืนพื้นท่ี  
เช่น กรณีกรมทางหลวงมีแผน 
ในอนาคต จะใชท่ี้ดินท่ีถูกสร้าง
สวนสาธารณะ จึงจ าเป็นตอ้งคืน
พื้นท่ี 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) แนวทาง/กลยทุธ์การด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ โดย TOWS Matrix 

SWOT  Opportunities: O  Threats: T 
 O5 หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั

กรุงเทพมหานคร ยงัมีท่ีวา่งบริเวณ
รอบ ๆ อาคาร ท่ีสามารถน ามาพฒันา
เป็นพื้นท่ีสีเขียวได ้

T5 ท่ีดินมีราคาแพง ท าใหภ้าคเอกชน
ตอ้งการน าท่ีดินไปใชป้ระโยชน์
อยา่งอ่ืนท่ีสร้างรายไดม้ากกวา่
น ามาสร้างสวนสาธารณะ 

 O6 ภาคเอกชนใหค้วามส าคญักบัการ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน เน่ืองจาก 
มีกระแสของสังคมต่ืนตวัการแสดง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน อีกทั้งเป็น 
การเพิ่มจุดขายใหก้บัองคก์ร 

  

 O7 ประชาชนส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุน
ในการสร้างสวนสาธารณะ ไม่มีการ
ต่อตา้น 

  

 O8 ประชาชนเม่ือไดใ้ชส้วนสาธารณะจะ
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ ท าใหเ้จา้ของ
ท่ีดินไม่สามารถเรียกท่ีดินกลบัคืนไป
ได ้และสวนสาธารณะสามารถคงอยู่
ต่อไปได ้

  

 O9 ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการ
ปลูกตน้ไมเ้พิม่พื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี
ของตนเอง 

  

 
จากการสรุปผลปัจจัยท่ีมีผลต่อนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green 

Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร โดย TOWS Matrix รายละเอียดตามตารางท่ี 4.18 แลว้ ได้
น ามาก าหนดเป็นแนวทาง/กลยุทธ์ในการเพิ่มพื้นท่ี สีเขียว เพื่อใชป้ระกอบในการเสนอแนวการ
ด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 กลยทุธ์การด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะห์ โดย TOWS Matrix 

ปัจจยัภายใน   
 Strengths/จุดแขง็ Weaknesses/จุดอ่อน 

ปัจจยัภายนอก   
Opportunities/
โอกาส 

SO – Strengths WO- Strengths 

 S1, O6   ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร
ระดบันโยบายสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนเขา้ร่วมโครงการฯ  
โดยการน าท่ีดินในครอบครอง 
ของตน ใหก้รุงเทพมหานครใช้
ก่อสร้างสวนสาธารณะ โดยการ
ก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละ
ผลตอบแทนใหช้ดัเจน 

W10, O1   ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน
ใหส้ านกังานเขตตามบริบทของพื้นท่ี
เขตชั้นใน พื้นท่ีเขตชั้นกลาง และพื้นท่ี
เขตชั้นนอก และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหไ้ด้
ตามก าหนดสดัส่วนของพื้นท่ีสีเขียว 
ในการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 S3, O3   ส ารวจตรวจสอบและ
ประสานไปยงัเจา้ของท่ีดินรกร้าง
วา่งเปล่า ใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  
และยืน่ขอ้เสนอในการไล่ผูบุ้กรุก
และใชป้ระโยชน์ท่ีดินร่วมกนั 

W5, O8   สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ
ท่ีอยูใ่นโครงการฯ โดยสนบัสนุนให้
จดัตั้งชมรม เครือข่ายผูใ้ชบ้ริการ เพื่อ
แบ่งเบา ลดภาระหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเขตท่ีไม่เพียงพอและ
รับผดิชอบงานในหนา้ท่ีหลายดา้น 

Threats/อุปสรรค ST – Strengths WT- Strengths 
 S1, T1   ผลกัดนัใหรั้ฐบาลออก

นโยบายสนบัสนุนการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวโดยตรง โดยก าหนดให้
นโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็น
วาระแห่งชาติ เพื่อใหทุ้กภาคส่วน
ต่ืนตวัมากข้ึน 

W16, T3   จดัท าแผนการบูรณาการ 
กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั
กรุงเทพมหานครดา้นการเพิม่พื้นท่ี 
สีเขียวใหไ้ดต้ามเป้าหมาย โดยค านึงถึง
การกระจายตวัของพื้นท่ีสีเขียวท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง 
ผงัเมืองรวม 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร” 

โดยขอ้มูลในการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การประเมินแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard: BSC) ซ่ึงเป็นกระบวนการประเมินท่ีครอบคลุม 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้น
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา จากนั้นใชเ้ทคนิค 
SWOT Analysis และเทคนิค TOWS Matrix  เพื่อศึกษาปัจจัยใดบ้างท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เ ป็นแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย สรุปไดด้งัน้ี 
 

5.2 ผลการประเมิน Balanced Scorecard: BSC  
 

จากการประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ Green 
Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 4 มิติ คือ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา สามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละมิติ 
ดงัน้ี 
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5.2.1 การประเมินมิติด้านประสิทธิผล  
ผลจากการประเมินมิติดา้นประสิทธิผล โดยประเมินจากผลการปฏิบติัราชการตาม

ตวัช้ีวดัของส านักส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 3 ตวัช้ีวดั พบว่าการจ านวนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรของ
กรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินอยูใ่นระดับมาก และพื้นท่ีสีเขียวน าร่องกระจายครอบคลุมพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีน าร่อง เพียง 11 โครงการ จึงยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง 50 เขต 
ผลการประเมินจึงจดัอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีการด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะโครงการน าร่อง
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผลการประเมินจึงจดัอยูใ่นระดับมาก 

5.2.2 การประเมินมิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลจากการประเมินมิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย พบว่ามีการประชาสัมพนัธ์ใหภ้าคเอกชน

และประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว อยูใ่นระดับมาก ในส่วนของดา้นการมีส่วนร่วม 
พบว่ามีประชาชนและภาคเอกชนให้ความส าคญักบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน แต่เน่ืองจากเป็น
การเร่ิมตน้โครงการฯ น าร่องการรับรู้และการตดัสินใจท่ีเขา้มีส่วนร่วมยงัคงตอ้งใช้เวลาในการ
ไตร่ตรอง จึงท าให้ผลการประเมินดา้นการมีส่วนร่วมจดัอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของระดบั
ความพึงพอใจของภาคเอกชนและประชาชนดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครนั้น กลบัพบว่าอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการเกิดข้ึนของพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะท่ีเกิดข้ึนประชาชนไดเ้ขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก โดยการเขา้มาพกัผอ่นหยอ่นใจ
และออกก าลงักาย อีกทั้ งภาคเอกชนเองได้ให้ความเป็นว่าการสวนสาธารณะจะช่วยลดความ 
แขง็กระดา้งของเมือง ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีสดช่ืนใหก้บัเมืองท าใหผ้ลของการประเมินระดบัความ 
พึงพอใจจากการประเมินผลการปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านกัส่ิงแวดลอ้ม มีมากถึง 
ร้อยละ 90.6 จากเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ผลจากการศึกษาจึงอยูใ่นระดับมาก 

5.2.3 การประเมินมิติด้านกระบวนการภายใน  
ผลจากการประเมินมิติด้านกระบวนการภายใน โดยใช้ PDCA วงจรของเดมม่ิง 

(Deming Cycle) ประกอบดว้ย Plan Do Check Action ในการพิจารณา ผลการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวของกรุงเทพมหานครตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการ
ก าหนดนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวชัดเจน และมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน บรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการน านโยบายด้าน 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไปปฏิบติัเพื่อให้สามารถด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ มุ่งเนน้
ในดา้นการก่อสร้างสวนสาธารณะเป็นหลกั แต่งบประมาณในการบ ารุงรักษาและดูแลสวนสาธารณะ 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นก าลงัคนผูดู้แลสวนสาธารณะ วสัดุอุปกรณ์กลบัไม่เพียงพอต่อการเพิ่มจ านวนของ
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สวนสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ ท าให้ความพร้อมจดัอยูใ่นระดับปานกลาง แต่มีการติดตามตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานโครงการฯ และประเมินผลเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งมีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจดัอยูใ่นระดับมาก 

5.2.4 การประเมินมิติด้านการเรียนรู้และพฒันา  
ผลจากการประเมินมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา พบว่า มีการเผยแพร่ความรู้ในการดูแล 

รักษาตน้ไมใ้ห้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและประชาชนในหลายช่องทาง เช่น การจดัอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน การจดัท าหนงัสือเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ความรู้ทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ อีกทั้งมี
การจดักิจกรรมเก่ียวกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวในวนัส าคญั แจกกลา้ไม ้ 
พร้อมปุ๋ยให้กบัประชาชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน าไปปลูกในพื้นท่ีของตนเอง ในส่วนดา้นการเรียนรู้
พฒันาเทคโนโลยนีั้นไดมี้การจดัท าฐานขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียว โดยใชโ้ปรแกรมท่ีส านกัยทุธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร ไดพ้ฒันาข้ึน เรียกว่า “ฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผลการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ควบคู่กับการลงข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวใน Google Map 
ด าเนินการใชแ้ละพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง จึงจดัอยูใ่นระดับมาก แต่การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ให้ความรู้ในการบ ารุรักษาตน้ไม ้สวนสาธารณะ รวมไปถึงความรู้ในการพฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม่ 
ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว หรือแนวทางใหม่ ๆ ในการดูแลบ ารุงรักษาตน้ไม ้ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ยงัอยูใ่นระดับน้อย 
 

5.3 แนวทางการเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวของกรุงเทพมหานคร โดย SWOT – TOWS Matrix  
 

จากการวิเคราะห์ SWOT – TOWS Matrix สามารถสรุปแนวทาง/กลยุทธ์การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 
 

5.3.1 กลวธีิเชิงรุก (SO-Strategies) 
ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครระดบันโยบายควรสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเขา้ร่วม

โครงการฯ โดยการน าท่ีดินในครอบครองของตน ให้กรุงเทพมหานครใชก่้อสร้างสวนสาธารณะ 
โดยการก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ์และผลตอบแทนให้ชดัเจนให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน  
การให้ผลตอบแทนท่ีสมประโยชน์สามารถเป็นแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากข้ึน เช่น ส ารวจตรวจสอบและประสานไปยงัเจา้ของท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
ให้เขา้ร่วมโครงการฯ และยื่นขอ้เสนอในการไล่ผูบุ้กรุกและใชป้ระโยชน์ท่ีดินร่วมกนั ควรมีการ
บงัคบัใช้กฎหมายผงัเมืองอย่างเขม้งวด สร้างจิตส านึก โดยการยกย่องเชิดชูผูมี้ส่วนในการเพิ่ม 
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พื้นท่ีสีเขียว ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาส่ิงแวดล้อม และความส าคัญของ
ส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน และควรเปิดโลกทศัน์การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจดัการศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีเป็น Best Practice เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

5.3.2 กลวิธีเชิงป้องกนั (ST-Strategies)  
ผลักดันให้รัฐบาลออกนโยบายสนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยตรง โดย

ก าหนดให้นโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนต่ืนตวัใหค้วามส าคญั
ดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน เช่น กรมป่าไม ้สนับสนุนให้กลา้ไมใ้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
ประเทศ กรมทางหลวงใหพ้ื้นท่ีบางส่วนมาท าสวนสาธารณะ หรือใหข้อ้มูลดา้นแผนในการใชท่ี้ดิน
เพื่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง สวนสาธารณะ สร้างถนนในอนาคต เพื่อไม่ใหเ้กิดการทบัซอ้นส่งผลให้เกิด
การร้ือถอนในอนาคต และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกดักรุงเทพมหานคร เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีของ
ตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ เช่น ส านกัการโยธา ส านกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว  

5.3.3 กลวิธีเชิงแก้ไข (WO-Strategies)  
1) ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนใหส้ านกังานเขตตามบริบทของพื้นท่ี เขตชั้นใน พื้นท่ี

เขตชั้นกลาง และพื้นท่ีเขตชั้นนอก และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้ไดต้ามก าหนดสัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียว
ในการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

2) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสวนสาธารณะท่ีอยู่ใน
โครงการฯ โดยสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งชมรม เครือข่ายผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื และลดปัญหา
เจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอ การสร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความรักและหวงแหน ซ่ึงจะเป็นพลงัส าคญัในการรักษาสวนสาธารณะใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื โดยตอ้ง
ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจวา่สวนสาธารณะมีความส าคญัอยา่งไรต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) ผูบ้ริหารระดบันโยบายควรพิจารณาปัจจยัพื้นฐานในการบริหารงานดา้นการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และ
การบริหารงาน (Management) ใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 

5.3.4 กลวิธีเชิงรับ (WT-Strategies)  
จดัท าแผนการบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้ไดต้าม

เป้าหมาย โดยค านึงถึงการกระจายตวัของพื้นท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงสร้างผงัเมือง
รวม เช่น กรมทางหลวง เพื่อขอใชท่ี้ดินว่างเปล่า ท่ีดินใตท้างด่วน ฯลฯ โดยท าขอ้ตกลงร่วมกนัให้
ชดัเจน การก าหนดอายนุานเกิน 10 ปี เพื่อให้คุม้ค่ากบัการลงทุนก่อสร้างสวนสาธารณะ และศึกษา
แผนการใชท่ี้ดินของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนด าเนินการท าขอ้ตกลง 
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5.4 อภปิรายผลการศึกษา  
 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดป้ระเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 
2030 ของกรุงเทพมหานคร โดยการประเมิน Balanced Scorecard: BSC โดยผลการศึกษา ดงัน้ี 
 

5.4.1 มิติด้านประสิทธิผล  
ผลการประเมินมิติด้านประสิทธิผลมีความส าเร็จอยู่ในระดับดีมาก พื้นท่ีสีเขียว 

มีความส าคญัและจ าเป็นต่อสังคมเมือง การเพิ่มข้ึนของประชากรจ านวนมากท าให้เกิดการขยายตวั
ของเมือง การพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท าให้รูปแบบของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นไป
อย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองลดลงไปดว้ย เกิดผลกระทบต่อความสมดุลดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในเมือง อกัทั้งยงัเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา ดงันั้น การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ 
Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร จึงมีความส าคัญยิ่งเป็นการปรับสมดุลของเมือง  
สร้างปอดให้กบัสังคมเมือง ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีดี ช่วยให้คนเมืองมีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจและ
นันทนาการ ออกก าลงักาย พบปะพูดคุย และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองอีกดว้ย อีกทั้ง 
ในการสร้างสวนสาธารณะควรค านึงถึงการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์สวนสาธารณะของประชาชน 
และให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ ท่ีภาครัฐควรพิจารณา 

5.4.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย  
ผลการประเมินมิติด้านผูมี้ส่วนได้เสียมีความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแม ้

จะด าเนินการประชาสมัพนัธ์เชิญชวนใหภ้าคเอกชนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว ตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งภาคเอกชน
และประชาชนให้ความส าคญักบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน แต่การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ 
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลา ดงันั้นภาครัฐควรมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัโครงการฯ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใหไ้ดม้า
ท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของเมืองใหม้ากข้ึน  

อย่างไรก็ดีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็นงานยาก จ าเป็นตอ้งได้รับความร่วมมืออย่าง
บูรณาการจากหลาย ๆ ภาคส่วน ดงันั้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงจ าเป็นตอ้งสร้างให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึก รับรู้ไดว้่าเกิดความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นการเพิ่มข้ึนเชิงคุณภาพ มากกว่าการ
เพิ่มข้ึนเชิงปริมาณท่ีเป็นตวัเลขเพียงอยา่งเดียว จึงควรมีการใหค้วามรู้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนใหเ้ห็นความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมีต่อเมือง เน่ืองจากการ
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สัมผสัและมีประสบการณ์เก่ียวกบัธรรมชาติในเมืองก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่บวก ซ่ึงสามารถ 
เขา้มาเติมเตม็ความตอ้งการของมนุษย ์ท่ีไม่ใช่ความตอ้งการดา้นวตัถุและการบริโภคจบัจ่ายใชส้อย 

5.4.3 มิติด้านกระบวนการภายใน  
ผลการประเมินมิติดา้นกระบวนการภายในมีความส าเร็จอยู่ในระดบัดี พบว่ามีการ

ก าหนดนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวชัดเจน และมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน บรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของหน่วยงาน พร้อมน านโยบายดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไปปฏิบติัให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม แต่มีปัญหาดา้นงบประมาณและการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ยงัไม่
เพียงพอ ท าใหก้ารบริหารจดัการในการขบัเคล่ือนนโยบายการเพิม่พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร
ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ดงันั้น ซ่ึงผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงาน 
ให้ครอบคลุม ทั้งก าลงัคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ ให้เหมาะสมและ
เพียงพอ 

5.4.4 มิติด้านการเรียนรู้และพฒันา  
ผลการประเมินมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันามีความส าเร็จอยูใ่นระดบัดี แต่ในส่วน

ของการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีในการบ ารุงดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวและ
สวนสาธารณะ รวมไปจนถึงการพฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม่ ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว หรือแนวทาง
ใหม่ ๆ ในการดูแลบ ารุงรักษาตน้ไม ้ยงัอยูใ่นระดบันอ้ย จึงควรเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการจดัการ
พื้นท่ีสีเขียวให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานให้มากข้ึน สามารถรักษาพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ให้ย ัง่ยืน และ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวแหล่งใหม่ภายใตโ้ครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อทดแทน
พื้นท่ีสีเขียวท่ีลดลง โดยก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการในลกัษณะพื้นท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่ พื้นท่ี 
สีเขียวนนัทนาการ พื้นท่ีสีเขียวส่วนบุคคล พื้นท่ีสีเขียวสาธารณูปการ พื้นท่ีนนัทนาการ และพื้นท่ี 
สีเขียวตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ โดยให้มีรูปแบบการพฒันาของพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ีแตกต่างกนัเป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมอยา่ง และก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืได ้
 

5.5 ข้อเสนอแนะ  
 

5.5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
ผลจากการศึกษาการประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 

ท าให้การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบติั ซ่ึงผลการประเมินมิติดา้นประสิทธิผล 
และมิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยู่ในระดบัดีมาก แต่ผลการประเมินมิติดา้นกระบวนการภายใน และ 
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มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา อยูใ่นระดบัดี และไดเ้สนอแนวทาง/กลยทุธ์ การพฒันาการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียว จ านวน 3 ขอ้ เพื่อการขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าวใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1) การประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขา้มามี
ส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เร่งด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะน าร่องให้แลว้เสร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากข้ึน ส่งผลกระตุน้ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เห็นความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียว เชิญชวน มอบพื้นท่ีว่างเปล่าเขา้ร่วมโครงการ 
Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดสวนสาธารณะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
คลอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 2) หน่วยงานควรมีการน าผลการประเมินการปฏิบติังานมาปรับปรุงการปฏิบติังาน
อยา่งเป็นรูปธรรม เช่น หาวิธีการใหม่ ๆ ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน
ท่ีผา่นมา 

 3) ควรมีการท างานอย่างบูรณาการหน่วยงานภายในสังกดักรุงเทพมหานคร และ
ฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านกังานเขต ใหส้ามารถท างานร่วมกนั ร่วมมือสนบัสนุนกนั เช่น ความสัมพนัธ์
ของเจา้ของท่ีดินกบัฝ่ายรายได ้จะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมากกว่าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
หรือการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจากท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานครก่อน ซ่ึงท่ีดินนั้นอาจเป็น
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดักรุงเทพมหานคร 

5.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนื 

ดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ในทุกภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ การสร้างพื้นท่ีสีเขียวเป็นส่ิง 
ท่ียากแล้ว หากแต่การรักษาให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืนนั้นยากยิ่งกว่า อีกทั้ งยงัเป็นปัจจัยหลักในการ
ขบัเคล่ือนโครงการให้เป็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อจะไดใ้ช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดในการพฒันาโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ในอนาคตขา้งหนา้ 
เน่ืองจากพื้นท่ีสีเขียวมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากเป็นปอดของเมือง เป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพช่วยเติมเตม็ความตอ้งการของประชาชนในดา้นของจิตใจส่งผลใหป้ระชาชน
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
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สวนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ – สกุล             
หน่วยงาน        ต  าแหน่ง       

สวนที่ 2 : ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร มาก น้อย
เพยีงใด  เพราะเหตุใด 

ขอ้ท่ี 1 ท่านคิดว่าการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
มีความส าเร็จระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก เพราะเหตุใด 
            
            
            

ขอ้ท่ี 2 ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบันโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวหรือไม่ ในระดบัใด 
นอ้ย ปานกลาง มาก 
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ขอ้ท่ี 3 กรุงเทพมหานคร โดยส านักส่ิงแวดลอ้มและส านักงานเขต มีวิธีการในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ตามโครงการ Green Bangkok 2030 อยา่งไร  

3.1 ในกรณีเป็นพื้นท่ีของภาครัฐ ไดด้ าเนินการอยา่งไร   

            
            

3.2 ในกรณีเป็นพื้นท่ีของภาคเอกชน ไดเ้ขา้ด าเนินการอยา่งไร   

            
            

สวนที่ 3 : ข้อค าถามด้านการมีส่วนร่วมของ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกีย่วข้อง และประชาชน 

ขอ้ท่ี 4 หน่วยงานมีการประชาสัมพนัธ์โครงการ Green Bangkok 2030 ให้ภาคเอกชน หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการฯ ระดบัใด  น้อย  
ปานกลาง มาก เพราะเหตุใด  

4.1 ภาคเอกชน             
            
            

4.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง           
            
            

4.3 ภาคประชาชน            
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ขอ้ท่ี 5 ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชน เขา้มามีส่วนร่วม/สนบัสนุน/ร่วมมือ ในการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030 มีความส าเร็จระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก  เพราะ
เหตุใด และเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งไรบา้ง 

5.1 ภาคเอกชน             
            
            

5.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง           
            
            

5.3 ภาคประชาชน            
            
            

5.4 ภาคีเครือข่าย            
            
            

ขอ้ท่ี 6 ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนมีความพึงพอใจการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวตามโครงการฯ ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก 

6.1 ภาคเอกชน             
            
            

6.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง           
            
            

6.3 ภาคประชาชน            
            
            

6.4 ภาคีเครือข่าย            
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สวนที่ 4 : ข้อค าถามเกี่ยวกับกระบวนการด้านการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ  
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ้ท่ี 7 การด าเนินโครงการฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 20 ปี ระยะท่ี 2  
(พ.ศ. 2556 - 2575) ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก 
7.1 การน าเป้าหมายแผนฯ มาก าหนดนโยบาย 

            
            
            

7.2 การน านโยบายไปปฏิบติัในการด าเนินโครงการฯ  

            
            
            

7.3 การก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการติดตามผล 

            
            
            

7.4 การน าผลการประเมินมาใชป้รับปรุงปฏิบติังาน 
            
            
            

ขอ้ท่ี 8. ดา้นความพร้อมในเร่ืองงบประมาณ   
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ขอ้ท่ี 9. ความพร้อมในเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ   

            
            
            

ขอ้ท่ี 10. ความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ทั้งในเร่ืองของก าลงัคนและความรู้ความสามารถ  

            
            
            

สวนที่ 5 : ข้อค าถามด้านการติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินโครงการฯ  

ขอ้ท่ี 11 กรุงเทพมหานคร ก าหนดตวัช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบติังานเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ 
Green Bangkok 2030 อยา่งชดัเจนประจ าปี หรือไม่ 

            
            
            

ขอ้ท่ี 12 กรุงเทพมหานคร มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามตวัช้ีวดัในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ประจ าปีหรือไม่ 

            
            
            

ขอ้ท่ี 13 กรุงเทพมหานคร มีการน าผลการประเมินการปฏิบติังานเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green 
Bangkok 2030 มาปรับปรุงหรือไม่  
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สวนที่ 6 : ข้อค าถามด้านการส่งเสริมและพฒันาของเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานและประชาชน 

ขอ้ท่ี 14 กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต มีนวตักรรมในการด าเนินการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการฯ ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

ข้อท่ี 15 กรุงเทพมหานคร มีการน าระบบ GIS /เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว หรือไม่ ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

ขอ้ท่ี 16 กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต มีการให้ความรู้ความสามารถ 
ในการบ ารุงรักษาตน้ไม ้สวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการดูแล
สวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยการจดัให้มีการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน หรือไม่ ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

ขอ้ท่ี 17 กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต มีการใหค้วามรู้ความสามารถใน
การบ ารุงรักษาตน้ไม ้แก่ประชาชน โดยการจดัให้มีการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน หรือไม่ 
ระดบัใด นอ้ย ปานกลาง มาก 
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ขอ้ท่ี 18 กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต มีการจดัท าเอกสารหรือเผยแพร่
ความรู้ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้แก่ประชาชนทางช่องทางใด/ส่ือใดบา้ง ระดบัใด นอ้ย ปานกลาง 
มาก 

            
            
            

ขอ้ท่ี 19 กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการ
สร้างจิตส านึก/การอนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว หรือไม่ ระดบัใด นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

สวนที่ 7 : ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการเพิม่พืน้ทีสี่เขียว และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ขอ้ท่ี 20 ในการก่อสร้างสวนสาธารณะ มีการคดัคา้น/ต่อตา้น จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ และ
กรุงเทพมหานคร โดยส านักส่ิงแวดลอ้มและส านักงานเขต มีการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย ในการก่อสร้างสวนสาธารณะแต่ละแห่งหรือไม่ ระดบัใด นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

ขอ้ท่ี 21  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้งในการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งท่ีเป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน 
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ขอ้ 22 จากขอ้ 21 กรุงเทพมหานคร โดยส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม และส านกังานเขต  
มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรบา้ง ระดบัใด นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

สวนที่ 8 : ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ  Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร 

ขอ้ท่ี 23 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการด าเนินการพฒันาโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 
อยา่งไรบา้ง 

            
            
            
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
นางสาวดวงใจ วรรมณี 

นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับภาคเอกชน /ประชาชน 
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เลขทีแ่บบสัมภาษณ์  /     

แบบสัมภาษณ์ส าหรับภาคเอกชน / ประชาชน 
เร่ือง : การประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาการค้นคว้าอสิระ 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

วนัท่ีสัมภาษณ์     

สวนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ – สกุล             
หน่วยงาน       ต  าแหน่ง        
โทรศพัท ์      Email         

สวนที่ 2 : ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร มาก  
น้อยเพยีงใด  เพราะเหตุใด 

ขอ้ท่ี 1 ท่านหรือองค์กรคิดว่าการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030  
ของกรุงเทพมหานคร มีความส าเร็จระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก เพราะเหตุใด 
            
            
            

สวนที่ 3 : ข้อค าถามด้านการมีส่วนร่วมของ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกีย่วข้อง และประชาชน 

ข้อท่ี  2 ท่านหรือองค์กรได้รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ Green Bangkok 2030 ของ
กรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก 
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ขอ้ท่ี 3 ท่านหรือองคก์รไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม/สนบัสนุน/ร่วมมือ ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ 
Green Bangkok 2030 ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก เพราะเหตุใด และเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งไร 
            
            
            

ขอ้ท่ี 4 ท่านหรือองคก์รมีความพึงพอใจการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 
2030 ระดบัใด  นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

สวนที่ 6 : ข้อค าถามด้านการส่งเสริมและพฒันาของเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานและประชาชน 

ขอ้ท่ี 5 ท่านหรือองคก์รทราบหรือไม่ว่า กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต  
มีการให้ความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักษาตน้ไม ้แก่ประชาชน โดยการจดัให้มีการอบรม 
สมัมนา และศึกษาดูงาน หากทราบไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ ระดบัใด นอ้ย ปานกลาง มาก 

            
            
            

ขอ้ท่ี 6 ท่านหรือองคก์รทราบหรือไม่ว่า กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต  
มีการจดัท าเอกสารหรือเผยแพร่ความรู้ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้แก่ประชาชนทางช่องทางใด/ส่ือใดบา้ง 
ระดบัใด นอ้ย ปานกลาง มาก 
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ขอ้ท่ี 7 ท่านหรือองคก์รทราบหรือไม่ว่า กรุงเทพมหานคร โดยส านกัส่ิงแวดลอ้มและส านกังานเขต  
มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการใหค้วามรู้สร้างจิตส านึก/การอนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียวหรือไม่ ระดบัใด นอ้ย 
ปานกลาง มาก 

            
            
            

สวนที่ 8 : ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ  Green Bangkok 2030 
ของกรุงเทพมหานคร 

ขอ้ท่ี 8 ท่านหรือองคก์ร มีขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ตามโครงการ 
Green Bangkok 2030 อยา่งไรบา้ง 

            
            
            

 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
นางสาวดวงใจ วรรมณี 

นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสังเกตการณ์การใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะของประชาชน 
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       เลขทีแ่บบสังเกตการณ์  /    

แบบสังเกตการณ์ใช้ประโยชน์จากพืน้ที่สีเขียวสาธารณะของประชาชน 

ข้อมูลพืน้ทีสี่เขียว/สวนสาธารณะ          
วตัถุประสงค์ของพืน้ทีสี่เขยีว/สวนสาธารณะ         
ที่ตั้ง              
พืน้ทีเ่ขต          กรุงเทพมหานคร 
วนัที ่      เดือน         ปี      
 

หัวข้อการสังเกตการณ์ น้อย ปานกลาง มาก ข้อมูลเพิม่เติม 

1. ความสะอาดของพืน้ทีโ่ดยรวม     
-  บริเวณถงัขยะ     
-  บริเวณหอ้งน ้า     
-  เกา้อ้ี มานัง่ ภายในพื้นท่ีสีเขียว/
สวนสาธารณะ 

    

-  บริเวณสนามหญา้     
2. การเข้าถงึพืน้ที่สีเขียว/
สวนสาธารณะ 

    

-  สถานท่ีตั้งพื้นท่ีสีเขียว/
สวนสาธารณะมีความเหมาะสม 

    

-  ทางเดินสะดวก     
-  จ  านวนประชาชนท่ีมาใชพ้ื้นท่ี 
สีเขียว/สวนสาธารณะ 

    

-  เวลาเปิด - ปิด มีความเหมาะสม     
3. ความปลอดภัย     
-  ไฟฟ้าส่องสวา่งมีจ านวนเพียงพอ     
-  เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาด 
มีจ านวนเพยีงพอ 
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หัวข้อการสังเกตุการณ์ น้อย ปานกลาง มาก ข้อมูลเพิม่เติม 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการช่วยกนัดูแลพืน้ทีสี่เขยีว
สวนสาธารณะ 

    

-  ความร่วมมือในการท้ิงขยะ 
ลงถงัขยะ 

    

-  ความร่วมมือในการไม่เดด็
ดอกไมห้รือใบไม ้

    

-  ความร่วมมือในการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของพื้นท่ีสีเขียว/
สวนสาธารณะ 

    

5. สภาพของพืชพรรณไม้/ต้นไม้     
6. ความสวยงามของพืน้ที ่
ในภาพรวม 

    

7. การเข้ามาใช้ประโยชน์จากพืน้ที่
สีเขียว/สวนสาธารณะ  
(เข้ามาใช้พืน้ทีด้่วยวตัถุประสงค์ใด) 

 

 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
นางสาวดวงใจ วรรมณี 

นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
 



 

ประวตัผู้ิเขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาวดวงใจ  วรรมณี 
 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2552 

 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2543 – 2548 
เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
ส านกัสวสัดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 
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