
1. ผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ
ในจังหวัดนครนายก พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 11 ดาน และดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ปญหาดานการบริหารนโยบาย สวนขอคําถามที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ กรมธนารักษในจังหวัด
นครนายกไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเพ่ือแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

2. ผลการศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ
ในจังหวัดนครนายก พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 11 ดาน และดานที่ มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ การพัฒนาดานการบริหารนโยบาย ในขอคําถามที่วา กรมธนารักษในจังหวัดนครนายกควร
กําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุไวอยางชัดเจน และตอเนื่อง 
รวมทั้งควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย 

3. ผลการศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหา
การบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก วา 
ในภาพรวม ในอนาคตกรมธนารักษในจังหวัดนครนายกมีแนวโนมของการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหา
การบุกรุกที่ราชพัสดุที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนสูงกวาในปจจุบัน 

ผลการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวาควรดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบงานที่ราชพัสดุ เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและควรมีการจัดทํา
โครงการรัฐเอ้ือราษฎรเพ่ือดําเนินการจัดใหผูบุกรุกเชาที่ราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัยและทํากิน ซ่ึงเปนการชวยเหลือ
ราษฎรที่ไมมีที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เปนการแกไขปญหาสังคมไดอีกทางหนึ่ง 

ผูศึกษาสนใจศึกษาการแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก ซ่ึงในการดําเนินการจัดทําโครงการปกหลักเขต
ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษไดพบปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน (1) การบริหาร
นโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที ่(3) การบริหารคุณธรรม (4) การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม (5) การวางแผน (6) การจัดองคการ (7) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (8) การอํานวยการ (9) การประสานงาน (10) การรายงาน และ (11) การงบประมาณ เปนตน

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ จํานวนผูเชาที่ดินราชพัสดุในเขต
จังหวัดนครนายก จํานวน 1,357 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 1,067 คน ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967 : 398) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 98.50% และความคลาดเคล่ือนของการ
สุมตัวอยางที่ระดับ 0.015 นอกจากนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช

การพัฒนา สัญญา สัญญาวิวัฒน ไดใหความหมายของการพัฒนาวา การเปล่ียนแปลงที่มีการกําหนด
ทิศทาง (directed change) หรือการเปล่ียนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา (planned change) 

การบริหารจัดการ ธงชัย สันติวงษ ไดกลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ (1) ในดานที่
เปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเปนผูนํา
ภายในองคการ (2) ในดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร
ตาง ๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน และ (3) ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหาร
จัดการ หมายถึง การตองทําใหงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาดวยกัน 

การบุกรุกที่ราชพัสดุ หมายถึง ประชาชนที่ถือครองทําประโยชน โดยปลูกบานอยูอาศัย หรือประกอบการ
เกษตรและทําประโยชนในที่ราชพัสดุโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครนายก 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ 
(PAMS-POSDCoRB) ซ่ึงเปนแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที ่(Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหาร
ที่เก่ียวของกับสังคม (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordination) (10) การรายงาน 
(Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 

1. ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุอยางชัดเจน และจัดทําแผนอยาง
ตอเนื่องทุกป และจัดใหมีการประชุมผูมีสวนเก่ียวของทั้งสวนราชการและประชาชนเพ่ือการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานอยางจริงจัง และเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด 

2. ควรมีการอบรมขาราชการที่ปฏิบัติงานดานการแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง 
เพ่ือนํามาปฏิบัติงานที่เอ้ือประโยชนตอประชาชนใหมากที่สุด เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน

1. ศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัด
นครนายก

2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัด
นครนายก

3. ศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการและแนวโนมภาพรวมของการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายก
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ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก ปานกลาง และ
นอย แบบสอบถามมี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการ
บุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในจังหวัดนครนายกตามกรอบแนวแนวคิด PAMS-
POSDCoRB 11 ดาน สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ
ในจังหวัดนครนายกตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน สวนที่ 4 ขอมูล
เก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอภาพรวมการบริหารจัดการและแนวโนม
ภาพรวมของการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ
ในจังหวัดนครนายก วิเคราะหขอมูลโดย สวนที ่1 หาคาความถี่ และคารอยละ สวนที่ 
2- 4 หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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