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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะ 3 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เครื่องมือ
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามผู้ท่มี าใช้ บริการสวนสาธารณะ จํานวน 580 คน และการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประธานชุมชนจํานวน 3 คน และผู้ประกอบการร้ านค้ า จํานวน 12 คนช่วงเวลาทําการศึกษา
ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป STATA10 โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้ อยละ
50.6 เพศหญิงร้ อยละ 49.3 อายุอยู่ในช่วงน้ อยกว่า 20 ปี ร้ อยละ 35.7 รองลงมาอายุระหว่าง
21-30 ปี ร้ อยละ 34.6 ระดับการศึกษาพบว่ าจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 33.6
อาชีพเป็ นนักเรียนร้ อยละ 47.5 รองลงมาเป็ นอาชีพ ลูกจ้ างบริษัท/ร้ านค้ า ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ ร้ อยละ 25.7, 14.3, 11.1 และ 1.4 ตามลําดับ และสถานที่พัก
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลร้ อยละ 76.8 อยู่นอกเขตเทศบาล ร้ อยละ 21.1 ด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม
ของสวนสาธารณะประชาชนที่มาใช้ บริการส่วนใหญ่เห็นว่า อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 88.5 ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มจํานวนถังขยะให้ ครอบคลุมพื้นที่บริ เวณสวนสาธารณะ และควรนําขยะไปกําจัดทุกวันและ
ควรมีการบริการนํา้ ดื่มที่สะอาดแก่ประชาชนที่มาใช้ บริการเพื่อเป็ นการประหยัดและดีต่อสุขภาพ
ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกของสวนสาธารณะประชาชน ส่วนใหญ่ เห็นว่า อยู่ในระดับพอใช้ ร้ อยละ
88.0 ข้ อเสนอแนะควรเพิ่มการให้ บริการฟรีของเครื่องเล่นฟรี หรือ เช่าในราคาถูก ควรเพิ่มสนาม
เด็กเล่นให้ มากขึ้น โดยเฉพาะสนามฟุตบอลเล็กสําหรับเด็กเล็ก เพิ่มสนามแบดมินตัน และเพิ่ม
เรื่องความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสนามและขยายลู่ว่ิง เพราะปั จจุบันแคบและแออัดเมื่อมีคน
มาใช้ บริการพร้ อมๆ กัน ด้ านความปลอดภัยจากการใช้ บริการประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับ
พอใช้ ร้อยละ 85.0 ข้ อเสนอแนะควรเพิ่มเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เพิ่มแสงสว่างของไฟฟ้ า
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น มุมที่ต้นไม้ หนาแน่น ควรมีการเปิ ด-ปิ ด สวนสาธารณะเป็ นเวลาอย่างเคร่งครัด
ไม่ ให้ เหล่ ามิ จฉาชี พพวกที่มาใช้ สวนสาธารณะที่ไม่ พึ งประสงค์ ม าใช้ ย ามวิ ก าลและควรมี ป้ าย
ประชาสัมพั น ธ์แจ้ งเตือนจุ ดเสี่ยงอัน ตรายแก่ ผ้ ู มาใช้ บริ การ เช่ น จุ ด บริ เวณนํ้าลึ ก จุ ด ถนนลื่ น
เป็ นต้ น ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้ ประโยชน์ และ
มี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาประสานจั ด การในการศึ ก ษาวิ จั ย ศั ก ยภาพ
สวนสาธารณะทุกแห่ ง จากนั้นนําผลการวิจัยที่ได้ ไปจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาการดําเนินงาน
ให้ สอดคล้ องรองรับซึ่งกันและกันด้ วยวิธีการเช่ นนี้ จะทําให้ การจัดการสวนสาธารณะมีเป้ าหมาย
ทิศทางที่เหมาะสมแก่ประเทศชาติและประชาชนยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: สถานการณ์ดา้ นอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, สวนสาธารณะ, จังหวัดชัยภูมิ
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
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Abstract
This investigation was conducted as a cross‐sectional descriptive study. The
purpose was to analyze possible environmental hazards and safety within three
public parks at the Chaiyaphum Municipality. A total of 580 individuals were
questioned with in‐depth interviews together with 3 community leaders and
entrepreneurs of 12 parks. For statistical analysis the STATA software version 10
was used. From the participants 50.6% were males and 49.4% were females. About
35.7% were less than 20 years old, and 34.6% were 21 to 30 years old. About 33.6%
had a bachelor degree. About 47.5% were students, 25.7% company staff, 14.3%
government officials, 11.1% entrepreneurs, and 1.4% were working in various
other occupations. The opinion of the participants towards environmental health,
facility, and security in the parks were neither very good nor very bad. This was
voiced by 88.5% of students, 88.0% of governmental officers and 85.0%
entrepreneurs. It was suggested to increase the number of bins, dispose the garbage
daily, and drinking water should be provided for the visitors of the parks. The
facilities should be more spacious, services provided should be free or at least
inexpensive. Playgrounds, football fields, and badminton courts should be available.
Security guards should frequently check sensitive areas and lighting during night
time should be better. The parks should be opened and closed strictly on time in
order to prevent criminals to enter the parks and to avoid disgraceful activities.
Signs should be posted at the risky areas to increase the safety of people. The
condition within public parks and their facilities should be of concern for the
authorities responsible.
Keyword: environmental health and safety, public park, chaiyaphum province
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บทนํา
ประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตและการขยายตัวของ
เมื องและชุ มชนอย่ างรวดเร็ว โดยปั จจุ บั นประชากรที่อาศั ย
ในเขตเมืองมีอยู่ ประมาณร้ อยละ 43 ของทั้งประเทศและ
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 44 ภายในปี พ.ศ. 2553
(สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ, 2547) สาเหตุสาํ คัญมาจากจํานวนประชากรใน
ประเทศที่เ พิ่ ม ขึ้ น รวมถึง การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขต
เมืองและชุ ม ชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ก าร
ดํารงชีวิตและสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะ
ผู้ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตชุ ม ชนเมื อ งที่ ต้ องดิ้ นรนต่ อ สู้ กั บ สภาพ
เศรษฐกิ จ รวมทั้ง สภาพแวดล้ อ มที่เ สื่ อ มโทรมลงและมั ก มี
ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ โรคภัยเหล่านี้ล้วนมีผลมาจากวิถี
การดําเนินชีวิตที่ ไม่ถูกต้ อง นับตั้งแต่การบริโภคอาหารการ
ทํางาน การพักผ่อน การขาดการออกกําลังกาย มูลเหตุส่วน
หนึ่งมาจากปัจจัยด้ านคุณภาพประสิทธิภาพและการจัดอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อมของสาธารณะที่ ไ ม่ เ หมาะสมและประชาชน
ตระหนั กถึงความสําคัญของการจัดอนามัยสิ่ง แวดล้ อมของ
สาธารณะน้ อยมาก ในสภาวะเช่นนี้ประชาชนต้ องการการดูแล
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ เข้ มแข็งเพื่อการดํารงชีวิตใน
สังคมต่อไป (นภดล ธนธรรมสถิต และ เทียมดาว ทองโกฎิ,
2547) จากนโยบายการกระจายความเจริญสู่เมืองหลักและ
เมื อ งรอง ทํ า ให้ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ก ารขยายตั ว ทางด้ าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ประชากร และการคมนาคม มีการ
เติบโตอย่ างต่อเนื่องย่อมมีผลให้ ความหนาแน่ นของประชากร
และการขยายตั ว ของชุ มชนเพิ่ มมากขึ้ นเช่ นเดี ยวกั บจํานวน
ประชากรเพิ่ มมากขึ้ น โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมื องชั ยภูมิ
ซึ่ งหากไม่ มี การวางแผนรองรั บกับปั ญหาดั งกล่ าวย่ อมส่ งผล
กระทบต่ ออนามั ยสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ านต่ างๆ ได้ แก่ ปั ญหา
การจราจร มลภาวะทางอากาศและเสียง ความไม่เพียงพอของ
สวนสาธารณะ ฯลฯ แนวทางหนึ่งในการแก้ ไขปั ญหา คือ การ
เพิ่ ม พื้ นที่ สี เ ขี ย วและการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อมของ
สวนสาธารณะที่ดีเพื่อบริการประชาชน เนื่องจากสวนสาธารณะ
เป็ นพื้นที่สีเขียวประเภทหนึ่งที่ทาํ หน้ าที่เหมือนปอดของเมือง
ช่ วยฟอกอากาศให้ บริ สุ ทธิ์ สามารถลดการกระจายของฝุ่ น
ลดอุณหภูมิอากาศ เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ช่วยดูดซับมลภาวะทาง
อากาศบรรเทาปั ญหาโลกร้ อน (มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ , 2548)
ดั งนั้ นสวนสาธารณะจึงเป็ นความจําเป็ นอย่ างยิ่งต่ อการเป็ นที่
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พักผ่อนหย่ อนใจและการออกกําลังกายของประชาชนในชุ มชน
เมืองแต่ จากการสํารวจข้ อมูลจากผู้ ใช้ บริ การและการลงพื้ นที่
สํารวจของผู้วิจัยพบว่ าปั จจุ บันสวนสาธารณะหลายๆ แห่ งของ
เทศบาล เกิดปั ญหาด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อมเสื่อมโทรม อีกทั้ง
ในสถิติ ท่ีผ่านมาพบว่ ามี ประชาชนได้ รั บอุบั ติ เหตุ จากการใช้
เครื่ อง ออกกําลังกายต่ างๆ ที่ทรุดโทรม อุบัติเหตุจากสนาม
เด็กเล่น อุบัติจากการจมนํา้ และยังมีจุดหล่อแหลมอีกมากมาย
จึงจําเป็ นต้ องมีการศึกษาถึงสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อม
และความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เพื่ อที่ จะเป็ นแนวทางในการพั ฒนาหรื อปรั บปรุ งให้
สวนสาธารณะมี ก ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อมที่ ดี มี ค วาม
ปลอดภัยจากการใช้ บริการและตอบสนองต่อความต้ องการของ
ประชาชนที่มาใช้ บริการกันในทุกเพศทุกวัย ทั้งในลักษณะบุคคล
ลักษณะกลุ่มคณะ และลักษณะครอบครัว

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่ อศึ ก ษาสถานการณ์ ใ นปั จจุ บั น ด้ านอนามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ของสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองชัยภูมิ

วิธีดาํ เนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง
(Cross-Sectional Descriptive Study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ แก่ ประชาชนทั่วไป
ที่มาใช้ บริการในสวนสาธารณะ เขตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาใช้ บริการใน
สวนสาธารณะ เขตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ โดยจํานวนพิจารณา
จากการคํา นวณขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ สูต รการประมาณค่ า
สั ด ส่ ว นของประชากรในประชากรขนาดเล็ ก และทราบ
ประชากร (นิคม ถนอมเสียง, 2546) เท่ากับจํานวน 580 คน
และเจ้ าหน้ าที่ท่ดี ูแลสวนสาธารณะเป็ นประจํา จํานวน 22 คน
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) ประธาน
ชุ มชน 3 ชุ มชนที่มีอาณาเขตอยู่ ติดกับสวนสาธารณะและ
ผู้ประกอบการค้ าขายบริเวณสวนสาธารณะจํานวน 12 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบคุณภาพ
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaires)
ซึ่งผู้ วิจัยสร้ างขึ้นจากการศึกษาเอกสารตํารา บทความ และ
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยโครงสร้ างของแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ส่ ว น ที่ 1 เ ป็ น คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ
ส่วนบุคคลของผู้มาใช้ บริการในสวนสาธารณะ
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ สวนสาธารณะ
ส่ ว นที่ 3 เป็ นคํา ถามเกี่ย วกับ ความคิ ด เห็น
ด้ านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้ านความปลอดภัยและการดูแลสวนสาธารณะ
และแนวคํา ถามการสั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก
(In–Depth
Interview) โดยแบ่ ง แนวคํา ถามตามกลุ่ ม
เป้ าหมายได้ แก่ ประธานชุ มชน 3 ชุ มชนและผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าที่ขายอยู่บริเวณรอบสวนสาธารณะ
(2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
โดยการสร้ างเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้
ดําเนินการเป็ นขั้นตอนและสามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1) ศึ ก ษาแนวทฤษฎี ตํ า รา เอกสาร
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างแบบสอบถามขึ้นมา
2.2) นําข้ อมู ล ที่ ได้ มากําหนดขอบเขตและ
นวคิดของแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย
2.3) นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาปรึกษา
กับอาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)
(3) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ประกอบด้ วย
3.1) การตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ได้ ไปให้ ผ้ ูทรง
คุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู้ค วามสามารถเกี่ยวกับงานวิ จัย โดยตรง
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง (Validity) ให้ ความเห็น
ในด้ านการความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
ตรงเชิงโครงสร้ างและความเหมาะสมของภาษา (Wording)
แล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไขเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ก่ อ นนํา ไปทดลองใช้ กับ กลุ่ ม ที่มี ลั ก ษณะทั่ว ไปใกล้ เ คี ย งกับ
กลุ่มเป้ าหมายมากที่สดุ
3.2) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีความ
คล้ ายคลึงกับตัวอย่าง ซึ่งเป็ นประชานชนทั่วไปที่มาใช้ บริการ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมื อ งชั ย ภูมิ จํา นวน 30 คน
หลังจากนั้นนําไปทดสอบค่าสถิติเพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมัน
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(Reliability) โดยใช้ วิ ธี ห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาซ (Conbrach”s alpha coefficient) เท่ากับ 0.97
(4) การแปลผลการวัดตัวแปร
การแปลผลรายข้ อโดยแบ่ งช่ วงคะแนน เป็ น
3 ระดับ ได้ แก่ ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับตํ่า โดยใช้ เกณฑ์
การให้ คะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best John W, 1977)
ดังนี้
คะแนนMax  คะแนนMin 5  1

 1.33
จํานวนScale
3

ดังนั้นจึงสรุประดับการแปลผลช่ วงคะแนนได้
ดังนี้
ระดับดี คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.67-5.00
ระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.66
ระดับตํ่า คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-2.33

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้ วย
(1) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ริ ม า ณ จ า ก
แบบสอบถาม โดยประมวลผลข้ อมูลด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสํา เร็จ รู ป STATA10 สถิ ติ ท่ีใ ช้ ไ ด้ แ ก่ อัต ราส่ ว น
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็ นข้ อมูลที่
ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ด้ วย
วิธกี ารจําแนกและจัดระบบเนื้อหา

ผลการวิจยั
ข้อมูลจากพื้ นทีส่ วนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
(1) ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า เพศชายร้ อยละ 53.6 เพศหญิงร้ อยละ
46.4 อายุอยู่ในช่ วงน้ อยกว่ า 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 35.7
รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.6
ระดับการศึกษาพบว่ า จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ
33.6 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สําหรับอาชีพ
พบว่า ส่วนมากเป็ นนักเรียน คิดเป็ นร้ อยละ 47.5 รองลงมา
เป็ นอาชี พ ลู ก จ้ า งบริ ษั ท /ร้ า นค้ า ข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ ร้ อยละ 25.7, 14.3, 11.1
และ1.4 ตามลําดับและสถานที่พักอาศัยส่วนมากก็อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลร้ อยละ 76.8 รองลงมาอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
ร้ อยละ 21.1 และอาศัยอยู่ต่างจังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 2.1
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(2) ความคิดเห็ นของประชาชนต่ อการจัดการ
สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
2.1) ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับ
พอใช้ ร้ อยละ 83.3 และมีข้อเสนอแนะดังนี้
- ควรมี ก ารเพิ่ มจํ า นวนถั ง ขยะให้
ครอบคลุมต่อบริเวณพื้นที่ท้งั หมดโดยเฉพาะด้ านทิศตะวันตก
บริ เ วณประตู เ ข้ า และบริ เ วณศาลาพั ก ผ่ อ นเนื่ อ งจากมี ข ยะ
ปริมาณมากกว่ าที่ถังขยะจะรองรับเนื่องจากประชาชนใช้ เป็ น
สถานที่พักผ่อนของประชาชนทั้งในแบบเป็ นกลุ่ม ครอบครัว
หรือการนัดเพื่อนพบปะพูดคุยกัน
- การบริการด้ านห้ องนํ้าส่วนใหญ่ แล้ ว
เห็นว่ าพอใช้ โดยมีการแยกห้ องนํา้ ชาย-หญิง มีเจ้ าหน้ าที่ทาํ
ความสะอาดทุกวันและมีปริมาณเพียงพอต่อการบริการของ
ประชาชน
- การบริ ก ารด้ า นนํ้าดื่ ม พบว่ า ยั ง ไม่ มี
การบริการ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการบริการนํา้ ดื่มที่
สะอาดมีเครื่องกรองนํา้ ที่ดีแก่ประชาชนที่มาใช้ บริการเพื่อเป็ น
การประหยัดและดีต่อสุขภาพ
- ด้ านความสวยงาม ความร่มรื่น ความ
เงียบสงบภายในสวนเห็นว่ าพอใช้ เนื่องอยากให้ มีการดูแลไม้
ดอกไม้ ประดับ พั น ธุ์ไม้ ต่ างๆ อย่ างต่ อเนื่ องยังมีบางส่ ว นที่
ไม่ได้ รับการดูแลจากเจ้ าหน้ าที่เหี่ยวตายไปแล้ วบางส่วนและ
ควรเพิ่มไม้ ดอกรอบๆ ลู่ว่ิงเพื่อให้ เกิดความสวยงามและเพิ่ม
บรรยากาศให้ เหมาะสําหรับการออกกําลังกายและพักผ่อน
2.2) ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
อยู่ในระดับพอใช้ ร้ อยละ 78.5 โดยเริ่ม
จากความสะดวกสบายของสถานที่จอดรถมีปริมาณเพียงพอ
จํานวนร้ านค้ าที่บริการ จํานวนก๊อกนํ้า จํานวนศาลาพักผ่อน
ตามลํา ดั บ แต่ ก ็มี ป ระชาชนบางกลุ่ ม ที่ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่ า
สวนสาธารณะหนองปลาเต่ าควรเพิ่มแผนผังแสดงตําแหน่ ง
การคมนาคมและเครื่ อ งหมาย/สัญ ลั ก ษณ์เ พื่ อ บอกทิศ ทาง
ให้ ป ระชาชนเข้ าใจง่ ายเนื่ องจากในอดีต ได้ เ กิด อุบัติ เ หตุร ถ
ชนเด็กในบริเวณสวนฯ เนื่องจากการไม่เข้ าใจทิศทางของรถ
สําหรับส่วนที่อยู่ในระดับตํ่า ได้ แก่ การจัดตั้งเครื่ องกระจาย
เสียง และการบริการประชาสัมพันธ์ท่วั ไป
2.3) ด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการ
พบว่ า จํา นวนประตูเ ข้ า-ออก อยู่ ร ะดับ
พอใช้ ร้ อยละ 86.6 ข้ อเสนอแนะควรเพิ่มการตรวจตรากลุ่ม
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วัยรุ่นซึ่งบางครั้งได้ นาํ เอาสุราเข้ ามาดื่มภายในสวน สําหรับการ
ทํา งานของเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย อยู่ ร ะดั บ พอใช้
แต่ ควรมีการเดินตรวจตราบริ เวณฝั่งตะวันตกซึ่งได้ เกิดเหตุ
บ่อยครั้ง เช่ น กลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน การค้ ายาเสพติด หรือ
แม้ แ ต่ ก ารข่ ม ขื น ซึ่ ง ได้ เ กิ ด ขึ้ นบ่ อ ยครั้ ง แล้ ว สํา หรั บ ความ
เพี ย งพอของแสงสว่ า ง แสงสว่ า งตามจุ ด เสี่ ย ง การตรวจ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ออกกําลังกาย อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ระบบ
ไฟฟ้ าและสายไฟตามจุ ด ต่ า งๆ พบว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้
ยกเว้ น ป้ ายบอกการจราจรและป้ ายเตือนบริเวณที่มีอันตราย
หรือจุดเสี่ยงต่างๆ และหน่วยปฐมพยาบาล อยู่ในระดับตํ่า
2.4) ด้านการบริการ
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ อยู่ ในเกณฑ์ พ อใช้
ร้ อยละ 88.8 เรียงตามลําดับ ดังนี้ ความกว้ างของลานสําหรับ
ออกกําลังกาย จํานวนลู่ว่ิง เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ความ
สะอาดของสนามหญ้ า ป้ ายให้ ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ กิจกรรม
เต้ นแอโรบิค ลานกิจกรรมกลางแจ้ ง ความสะดวกในการใช้
เก้ าอี้ โต๊ะสําหรับพักผ่อน ยกเว้ นจํานวนโต๊ะ เก้ าอี้ท่ไี ม่เพียง
ต่ อ การบริ ก ารของประชาชนเนื่ องจากบางจุ ด เก้ า อี้ โต๊ะ ได้
ชํารุดแต่ ยังไม่ มีการซ่ อมบํารุงหรือศาลาพักผ่อนบางจุ ดไม่ มี
เก้ า อี้ เลยและที่ มี อ ยู่ ก ็ส กปรกมากเนื่ อ งจากมี ร อยขี ด เขี ย น
มากมายและมี คําหยาบคายไม่ สุภ าพ จึง ควรที่จ ะได้ รับ การ
ปรับปรุงและซ่อมบํารุงให้ ใช้ งานได้ ตามปรกติ

ข้อมูลจากพื้ นทีส่ วนสาธารณะสนามบินเก่า
(1) ข้ อมูลด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 53.0
เพศชายร้ อยละ 46.9 ตามลําดับ อายุ อยู่ในช่ วงอายุ ระหว่ าง
21-30 ปี เป็ นร้ อยละ 36.1 รองลงมาคือ ช่วงอายุน้อยกว่า
20 ปี เป็ นร้ อยละ 26.1 และช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี เป็ น
ร้ อยละ 18.7 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่า ส่วนมาก
แล้ ว จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ 33.5
รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 30.4
และระดับอนุปริญญา คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 ตามลําดับ สําหรับ
อาชีพพบว่ า ส่วนมากแล้ วเป็ นนักเรียน คิดเป็ นร้ อยละ 38.7
รองลงมาเป็ นอาชี พ ข้ าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ ลูกจ้ างบริ ษัท/
ร้ านค้ า ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 22.6,
21.7,
11.7 และ5.2 ตามลําดับ และสถานที่พักอาศั ย
ส่ ว นมากอาศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาล คิ ด เป็ นร้ อยละ 66.9
รองลงมาอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล คิดเป็ นร้ อยละ 29.1 และ
อาศัยอยู่ต่างจังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 3.9

สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
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(2) ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การจัด การ
สวนสาธารณะสนามบินเก่า
2.1) ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ห็น ว่ า อยู่ ใ น
ระดั บ พอใช้ ร้ อยละ 88.8 แต่ ก ็ไ ด้ รั บ ข้ อเสนอแนะจาก
ประชาชนดังนี้
- จํ า นวนถั ง ขยะของสวนสาธารณะ
สนามบินเก่ายังไม่เพียงพอต่อความปริมาณของประชาชนที่มา
ใช้ บริการเนื่องจากว่าสวนสาธารณะดังกล่าวจะมีตลาดถนนคน
เดินตอนเย็นทุกวันซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับสวนสาธารณะ ทํา
ให้ เกิดขยะจํานวนมากและถังขยะยังมีน้อยจึงต้ องควรปรับจุด
ตั้งถังขยะให้ มากขึ้น
- ควรเพิ่ มจํานวนถัง ขยะฝั่ง ที่มีสนาม
เด็กเล่ นเนื่องจากเด็กไม่ยอมทิ้งขยะใส่ถังเนื่องจะต้ องเดินไป
ไกลและควรจัดให้ มีถงั ขยะมีแยกประเภทด้ วย
- บริการด้ านห้ องนํา้ ส่วนใหญ่แล้ วเห็น
ว่าพอใช้ เนื่องจากมีการแยกห้ องนํา้ ชาย-หญิง มีเจ้ าหน้ าที่ทาํ
ความสะอาดทุกวันและมีปริ มาณเพียงพอต่อการบริการของ
ประชาชน
- การบริการด้ านนํา้ ดื่ม-นํา้ ใช้ พบว่ายัง
ไม่มีการบริการประชาชน
- ด้ านความสวยงาม ความร่ ม รื่ น
ความเงียบสงบภายในสวนเห็นว่ าพอใช้ และอยากให้ มีการ
ดูแลไม้ ดอกไม้ ประดับ พันธุไ์ ม้ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- การจัดการนํ้าเสียและรางระบายนํ้า
ของสวนสาธารณะอยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากว่ามีตลาดถนนคน
เดิ น ทุ ก วั น ตอนเย็ น ซึ่ ง มี อ าหารขายหลายประเภทและ
มีร้านอาหารอยู่เป็ นจํานวนมากทําให้ มีการลักลอบทิ้งขยะ หรือ
เศษอาหารเนื่องจากความมักง่ายลงสู่คลองระบายนํา้
2.2) ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
อยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ร้ อ ยละ 100 โดย
เริ่ ม จากความสะดวกสบายของสถานที่จ อดรถก็มี ป ริ ม าณ
เพียงพอ จํานวนร้ านค้ าที่บริการเนื่องจากมีตลาดถนนคนเดิน
จํานวนก๊อกนํา้ ความสะดวกสบายของถนน ความสะดวกของ
สถานที่จอดรถ จํานวนโทรศัพท์สาธารณะจํานวนห้ องนํา้ /ห้ อง
สุขา ปริมาณสถานที่จอดรถ จํานวนศาลาพักผ่อนตามลําดับ
แต่ กม็ ีประชาชนบางกลุ่มที่ให้ ข้อเสนอแนะว่ าสวนสาธารณะ
หนองปลาเต่าควรเพิ่มแผนผังแสดงตําแหน่งการคมนาคมและ
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เครื่ องหมาย/สั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อบอกทิ ศ ทางให้ ประชาชน
เข้ าใจง่าย
2.3) ด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการ
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว อยู่ ร ะดั บ พอใช้
ร้ อยละ 82.2 ส่ ว นการทํา งานของเจ้ าหน้ าที่ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย อยู่ ร ะดั บ ตํ่า เนื่ อ งจากไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่รั ก ษาความ
ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์ท่ี
เป็ นอันตรายต่อผู้มาใช้ บริการหลายอย่าง เช่น กลุ่มวัยรุ่นยก
พวกตีกนั สําหรับความเพียงพอของแสงสว่างแสงสว่างตามจุด
เสี่ยง การตรวจซ่อมบํารุงอุปกรณ์ออกกําลังกาย อุปกรณ์สนาม
เด็ก เล่ น ระบบไฟฟ้ าและสายไฟตามจุ ก ต่ า งๆ ป้ ายบอก
การจราจรและป้ ายเตือนบริเวณที่มีอนั ตรายหรือจุดเสี่ยงต่างๆ
และหน่วยปฐมพยาบาล พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้
2.4) ด้านการบริการ
พบว่ า แล้ วอยู่ ในเกณฑ์พอใช้ ร้ อยละ
100 เรี ย งตามลํา ดับ ดัง นี้ ความกว้ า งของลานสํา หรั บ ออก
กํา ลั ง กาย จํา นวนลู่ ว่ิ ง เครื่ อ งเล่ น ในสนามเด็ก เล่ น ความ
สะอาดของสนามหญ้ า ป้ ายให้ ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ ความ
เหมาะสม ในการใช้ พ้ ื นที่ เ พื่ อ ประกอบกิ จ กรรมต่ า ง ๆใน
ภาพรวม กิจกรรมเต้ นแอโรบิค ความสะอาดของสนามหญ้ า
สําหรับพักผ่อน ลานกิจกรรมกลางแจ้ ง ความสะดวกในการใช้
เก้ าอี้ โต๊ะสําหรั บพั กผ่ อน และจํานวนลานกว้ างสําหรับออก
กําลังกายกลางแจ้ ง

ข้อมูลจากพื้ นทีส่ วนสาธารณะหนองหลอด
(1) ข้ อมูลด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 51.4 เพศชาย
ร้ อยละ 48.6 ตามลําดับ ส่วนมากแล้ วอายุอยู่ในช่วงอายุน้อย
กว่า 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 43.4 รองลงมาอายุระหว่าง 2130 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 32.9 และช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี
คิดเป็ น ร้ อยละ 15.7 ตามลําดับ การศึกษาพบว่า ส่วนมากจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 รองลงมา
จบการศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.4 และ
ระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 ตามลําดับ สําหรับ
อาชี พ พบว่ า ส่ ว นมากเป็ นนั ก เรี ย น คิ ด เป็ นร้ อยละ 51.4
รองลงมาเป็ นอาชี พ ลู ก จ้ า งบริ ษั ท /ร้ า นค้ า ประกอบธุ ร กิ จ
ส่ ว นตั ว ข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิจ และอื่น ๆ คิด เป็ นร้ อ ยละ
28.6, 14.3
และ5.7 ตามลําดับ และสถานที่พักอาศัย
ส่ ว นมากอาศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาล คิ ด เป็ นร้ อยละ 78.6
รองลงมาอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล คิดเป็ นร้ อยละ 18.6 และ
อาศัยอยู่ต่างจังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 2.9
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(2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการ
สวนสาธารณะหนองหลอด
2.1) ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ เห็นว่ าการอยู่ ใน
ระดับพอใช้ ร้อยละ 83.3 ยกเว้ นการบริการห้ องนํ้าและการ
บริการนํา้ ดื่มเนื่องจากว่ายังไม่มีการบริการ สําหรับความคิดเห็น
ของประชาชนด้ านความสวยงาม ความร่มรื่น ความเงียบสงบภาย
ในสวนสาธารณะเห็นว่าพอใช้ เนื่องอยากให้ มีการดูแลไม้ ดอกไม้
ประดับ พันธุไ์ ม้ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2.2) ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ร้ อยละ
85.7
ยกเว้ น การบริ ก ารที่จ อดรถเนื่ อ งจากทางเข้ า
สวนสาธารณะแคบมากแล้ ว ที่จอดไม่ มีจึง ต้ องอาศัยจอดรถ
บริเวณไหล่ ถนนหรือตามลู่ว่ิงของสวนสาธารณะ และยังไม่ มี
การบริการห้ องนํา้ ซึ่งเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อผู้มาใช้ บริการ โดยทั้ง 2
ประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นอยู่ในระดับตํ่า
2.3) ด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการ
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระดับพอใช้ ร้ อยละ
88.8 ส่วนการทํางานของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยอยู่
ระดั บ ตํ่า เนื่ อ งจากไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่รั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง
กลางวั น และกลางคื น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ก็เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ท่ี เ ป็ น
อันตราย ต่อผู้มาใช้ บริการหลายอย่าง เช่น กลุ่มวัยรุ่นยกพวก
ตีกนั การค้ ายาเสพติด การวิ่งราวทรัพย์ ซึ่งได้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แล้ ว สําหรั บความเพี ย งพอของแสงสว่ าง แสงสว่ างตามจุ ด
เสี่ยง การตรวจซ่อมบํารุงอุปกรณ์ออกกําลังกาย อุปกรณ์สนาม
เด็ก เล่ น ระบบไฟฟ้ าและสายไฟตามจุ ด ต่ า งๆ ป้ ายบอก
การจราจร และป้ ายเตื อ นบริ เ วณที่มี อัน ตรายหรื อ จุ ด เสี่ย ง
ต่างๆ พบว่า อยู่ใน เกณฑ์พอใช้
2.4) ด้านการบริการ
อยู่ ในเกณฑ์พอใช้ ร้ อยละ 89.0 เรียง
ตามลํา ดั บ ดั ง นี้ ความกว้ า งของลานสํา หรั บ ออกกํา ลั ง กาย
จํานวนลู่ว่ิง ความสะอาดของสนามหญ้ าป้ ายให้ ความรู้เกี่ยวกับ
พันธ์ไม้ ความเหมาะสมในการใช้ พ้ ืนที่เพื่อประกอบกิจกรรม
ต่ าง ๆในภาพรวม กิจกรรมเต้ นแอโรบิค ความสะอาดของ
สนามหญ้ า สํา หรั บ พั ก ผ่ อ น ลานกิ จ กรรมกลางแจ้ ง ความ
สะดวกในการใช้ เก้ า อี้ โต๊ ะ สํา หรั บ พั ก ผ่ อ น และจํ า นวน
ลานกว้ างสําหรับออกกําลังกายกลางแจ้ ง ส่วนที่อยู่ในระดับตํ่า
ได้ แก่ การบริการสนามเด็กเล่นและกิจกรรมแอโรบิค
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สรุปและอภิปรายผล
สถานการณ์ ด้ านอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อมและความ
ปลอดภัยของสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ ง พบว่า พฤติกรรมการ
มาใช้ บริการมีลักษณะใกล้ เคียงกันเนื่องพื้นที่ท้งั 3 แห่ง อยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิและมีลักษณะบริบทด้ านต่ างๆ ของ
สวนสาธารณะใกล้ เคียงกัน สําหรับด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม สิ่ง
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและการบริการ พบว่ ามี
ความแตกต่ างกัน เนื่ อ งจากสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ ง มีก าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ต ก ต่ า ง กั น ร ว ม ทั้ ง บุ ค ค ล า ก ร ที่ ดู แ ล
สวนสาธารณะและงบประมาณในการบริ ห ารจั ด การโดยมี
หน่ วยงานที่กาํ กับดูแลคือ องค์การบริการส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และสํานั ก งานเทศบาลเมื องชั ยภูมิ โดยภาพรวมแล้ ว อยู่ ใ น
ระดั บ พอใช้ แ ละอยู่ ใ นระดั บตํ่า เป็ นส่ ว นน้ อ ย ซึ่ ง จากตาราง
เปรี ยบเทีย บสถานการณ์ด้ านอนามั ยสิ่ง แวดล้ อ มและความ
ปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้ง 3
แห่ ง พบว่ าสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่ ามีการบริหารจัดการ
และระบบการรักษาความปลอดภัยดี ส่วนอีกสองแห่ งยังต้ อง
ปรับปรุงเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและ
ความปลอดจากการใช้ บริการ (ดังตารางที่ 1)

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
(1) ควรมีการศึกษาในรูปแบบสวนสาธารณะ
ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่น้ันๆ และจํานวนคนที่มาใช้ บริการ
โดยเฉพาะด้ า นการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อมและความ
ปลอดภั ย จากการใช้ บ ริ ก ารที่มี ค วามเหมาะและรองรั บ กับ
ประชาชนที่มาใช้ บริการ ด้ วยการวิจัยด้ วยวิธีน้ ีจะช่ วยให้ เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสวนสาธารณะขนาดใหญ่
อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพและสนองตอบต่ อ ประชาชน และเมื่ อ
ได้ ผลการศึกษาแล้ วจะได้ ขยายผลการจัดการสวนสาธารณะสู่
สวนฯ แห่งอื่นๆ ในประเทศไทย
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย สวนสาธารณะใน
รู ป แบบวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อให้ ประชาชนได้ ใช้
ประโยชน์ ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวเข้ ามา
ประสานจัดการในการศึกษาวิจัยศักยภาพสวนสาธารณะทุก
แห่ ง จากนั้ น นํา ผลการวิ จั ย ที่ไ ด้ ไ ปจั ด ทํา แผนแม่ บ ทในการ
พัฒนาการดําเนินงานให้ สอดคล้ องรองรับซึ่งกันและกันด้ วย
วิ ธีก ารเช่ น นี้ จะทํา ให้ ก ารจัด การสวนสาธารณะมี เ ป้ าหมาย
ทิศทางที่เหมาะสมแก่ประเทศชาติและประชาชนยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาํ เร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและ
ความช่ ว ยเหลื อ จากรองศาสตราจารย์ ก าญจนา นาถะพิ น ธุ
ประธานที ่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร องศาสตราจารย์ ดร.
ดาริว รรณ เศรษฐี ธ รรม ผู้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์พ งษ์เ ดช
สารการและดร.นงลัก ษณ์ พะไกยะ อาจารย์ที ่ป รึก ษา
วิท ยานิพ นธ์ที่ ไ ด้ ก รุณ าให้ คํา ปรึก ษาแนะนํา การตรวจสอบ
แก้ ไขข้ อบกพร่ องต่ างๆ และให้ คาํ แนะนําปลูกฝังในการศึกษา
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หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ขอขอบพระคุ ณ ดร.สมพงษ์ เสนชั ย
นายสมพงษ์ สาวะรีพล และนางสาววนิดา สุขี เป็ นผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบและให้ คํ า แนะนํ า การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และ
ข้ อคิดเห็นในการตรวจสอบวิเคราะห์ ความเที่ยงเชิ งเนื้ อหาของ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ง า น วิ จั ย แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ สํ า นั ก ง า น
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมจั งหวั ดชั ยภูมิ ท่ีให้ ความ
ร่ วมมือและสนับสนุ นในการดําเนินกิจกรรมจนสําเร็จลุล่วงไป
ด้ วยดี
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้ง 3 แห่ง
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
สวนสาธารณะ
ดี
พอใช้
ตํา่
แห่งที่ 1 (หนองปลาเฒ่า n=280)
ด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม
88.8
11.1
ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
100
ด้ านความปลอดภัย
81.2
18.7
ด้ านการบริการ
100
ภาพรวม
92.5
7.5
แห่งที่ 2 (สนามบินเก่า n=230)
ด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม
88.3
11.7
ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
78.5
21.5
ด้ านความปลอดภัย
86.6
13.4
ด้ านการบริการ
88.8
11.1
ภาพรวม
85.5
14.4
แห่งที่ 3 (หนองหลอด n=70)
ด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม
83.3
16.6
ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
85.7
12.5
ด้ านความปลอดภัย
87.5
12.5
ด้ านการบริการ
88.8
11.2
ภาพรวม
86.4
13.2

สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

KKU Journal for Public Health Research (KKU-JPHR)
Vol.4 No.3 September - December, 2011

72

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2554

Environmental Health and Safety of Public Parks at the Chaiyaphum Municipality

