ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิรนิ ทร ธูปกล่ํา

ผูศึกษาสนใจศึกษาการแกไ ขปญหาการบุกรุกที่ราชพัส ดุของกรมธนารักษใ นจังหวัดนครนายก ซึ่งในการดํา เนินการจัดทํา โครงการปกหลักเขต
ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษไดพบปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัส ดุหลายดา น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ดา น (1) การบริหาร
นโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (3) การบริหารคุณธรรม (4) การบริหารที่เกี่ย วของกับสังคม (5) การวางแผน (6) การจัดองคการ (7) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (8) การอํานวยการ (9) การประสานงาน (10) การรายงาน และ (11) การงบประมาณ เปนตน

1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัส ดุของกรมธนารักษใ นจังหวัด
นครนายก
2. ศึกษาการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหาการบุกรุกที่ราชพัส ดุข องกรมธนารักษใ นจังหวัด
นครนายก
3. ศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการและแนวโนมภาพรวมของการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหาการบุกรุก
ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก

การพัฒนา สัญญา สัญญาวิวัฒ น ไดใ หความหมายของการพัฒ นาวา การเปลี่ย นแปลงที่มีการกํา หนด
ทิศทาง (directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา (planned change)
การบริหารจัดการ ธงชัย สันติวงษ ไดกลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดา น คือ (1) ในดา นที่
เปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเปนผูนํา
ภายในองคการ (2) ในดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบีย บทรัพยากร
ตาง ๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน และ (3) ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหาร
จัดการ หมายถึง การตองทําใหงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาดวยกัน
การบุกรุกที่ราชพัสดุ หมายถึง ประชาชนที่ถือครองทําประโยชน โดยปลูกบานอยูอาศัย หรือประกอบการ
เกษตรและทําประโยชนในที่ราชพัสดุโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครนายก
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสํา คัญตอการบริหารจัดการที่เรีย กวา แพ็มส-โพสคอรบ
(PAMS-POSDCoRB) ซึ่งเปนแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่ประกอบดวย 11 ดา น ไดแก (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหาร
ที่เกี่ยวของกับสังคม (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Staffing) (8) การอํา นวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordination) (10) การรายงาน
(Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting)

1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหาการบุกรุกที่ราชพัส ดุของกรมธนารักษ
ในจังหวัดนครนายก พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 11 ดา น และดา นที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปญหาดานการบริหารนโยบาย สวนขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กรมธนารักษในจังหวัด
นครนายกไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเพื่อแกไ ข
ปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
2. ผลการศึกษาการพัฒ นาการบริหารจั ดการเพื่อแกไ ขปญหาการบุก รุกที่ราชพัส ดุข องกรมธนารัก ษ
ในจังหวัดนครนายก พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอย า งลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 11 ดา น และดา นที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาดานการบริหารนโยบาย ในขอคําถามที่วา กรมธนารักษในจังหวัดนครนายกควร
กําหนดนโยบายดา นการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหาการบุกรุกที่ราชพัส ดุไ วอยา งชัดเจน และตอเนื่อง
รวมทั้งควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย
3. ผลการศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหา
การบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษใ นจังหวัดนครนายก พบวา กลุมตัวอยา งเห็นดวยในระดับมาก วา
ในภาพรวม ในอนาคตกรมธนารักษในจังหวัดนครนายกมีแนวโนมของการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหา
การบุกรุกที่ราชพัสดุที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนสูงกวาในปจจุบัน
ผลการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะผูเชี่ย วชาญ สรุปไดวา ควรดํา เนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเจา หนา ที่
ที่รับผิดชอบงานที่ราชพัส ดุ เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานไดอยา งมีประสิท ธิภาพและควรมีการจั ดทํา
โครงการรัฐเอื้อราษฎรเพื่อดําเนินการจัดใหผูบุกรุกเชาที่ราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและทํากิน ซึ่งเปนการชวยเหลือ
ราษฎรที่ไมมีที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนการแกไขปญหาสังคมไดอีกทางหนึ่ง

1. ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุอยางชัดเจน และจัดทําแผนอยาง
ตอเนื่องทุกป และจัดใหมีการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของทั้งสวนราชการและประชาชนเพื่อการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานอยางจริงจัง และเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด
2. ควรมีการอบรมขาราชการที่ปฏิบัติงานดานการแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง
เพื่อนํามาปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชนตอประชาชนใหมากที่สุด เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํา รวจ ประชากรที่ใ ชใ นการศึกษา คือ จํา นวนผูเชา ที่ดินราชพัส ดุใ นเขต
จังหวัดนครนายก จํา นวน 1,357 คน กลุมตัวอยา ง จํา นวน 1,067 คน ไดมาจากการคํา นวณโดยใชสูตรของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967 : 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 98.50% และความคลาดเคลื่อนของการ
สุมตัวอยางที่ระดับ 0.015 นอกจากนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก ปานกลาง และ
นอย แบบสอบถามมี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ย วกับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหาการ
บุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายกตามกรอบแนวแนวคิด PAMSPOSDCoRB 11 ด า น ส วนที่ 3 ข อมู ลเกี่ย วกับ ความคิด เห็ นของกลุ มตั วอยา งต อ
การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหาการบุกรุกที่ราชพัส ดุของกรมธนารักษ
ในจังหวัดนครนายกตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดา น สวนที่ 4 ขอมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยา งตอภาพรวมการบริหารจัดการและแนวโนม
ภาพรวมของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ
ในจังหวัดนครนายก วิเคราะหขอมูลโดย สวนที่ 1 หาคาความถี่ และคา รอยละ สวนที่
2- 4 หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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