
การวจิยัเรื่อง การน านโยบายจดัระเบยีบรถจกัรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ      
(ค.ส.ช.)ไปปฏบิัต ิกรณศีึกษาชมุชนรอบมหาวทิยาลยัรามค าแหงหวัหมาก*  

ชดิชนก    กนัภยั** 

บทคดัยอ่ 

 วิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจดั
ระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก
(2)เพื่อศึกษาปัจจัยการมสี่วนร่วมอิทธิมีพลต่อความคดิเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะของ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณใน
การศึกษาจากกลุม่ตัวอย่างจ านวน 270 กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถติิที่ใช้คือ 
สถิติพื้นฐาน T-test One-way ANOVA วัตถุประสงค์ (3) เพื่อศึกษาการน านโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะของ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก (4) เพื่อศึกษา ปัญหา 
อุปสรรคของผูป้ระกอบอาชีพรถจกัรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะต่อนโยบายจัดระเบยีบรถจักรยานยนตส์าธารณะของ    
(ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ  (5) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการน านโยบายจดัระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะของ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก ใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างจาก ผูป้ระกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะจ านวน 5 คน 
 ผลวิจัยเชิงปริมาณพบว่า(1.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคล เพศชาย อายุ 20-40 ปี การศึกษาจบ
มัธยมปลายหรือเทียบเท่า แต่งงานแล้ว รายได้เฉลี่ยต่อวัน 500-1,000 บาท ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 4-6 ปี 
(1.2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยการมีส่วนร่วมพบว่า ส่วนใหญ่โดยรวมประกอบอาชีพเป็นงานหลักมากกว่า 6 ช่ัวโมง
และส่วนใหญ่อยู่วินซอยรามค าแหง 39 (1.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความคดิเห็นในการด าเนนิการตามนโยบาย
พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์และด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( 1.4) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติตามนโยบายพบว่า โดยได้ปฏิบตัิตามนโยบายคดิเป็นร้อยละ 98 
(1.5) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ 1-4 ปัจจัยต่าง ๆที่แตกต่างกัน การน า
นโยบายไปปฏิบตัิไม่แตกต่างกัน         
 ส่วนผลวจิัยเชิงคุณภาพ มีการรับรูน้โยบาย โดยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆและจากสมาชิกภายในวิน ผู้ประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะโดยภาพรวม ความเห็นด้วยกับนโยบายเนื่องจากนโยบายสามารถลดปัญหาได้บางส่วน 
ปัญหาและอุปสรรค(1)ปัญหาด้านระยะเวลาในการเปิดใหล้งทะเบียน(2)ปัญหาขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อน (3)ปัญหาปฏิบตัิงาน
ความประพฤตไิมเ่หมาะสม(4)ปัญหาไมม่ีการตรวจสอบของรัฐท่ีเครง่คัด การพัฒนา ปรับปรุงและข้อเสนอแนะ (1) ควรมี
การขยายระยะเวลา ในการเปิดใหจ้ดทะเบียน (2)ควรมีการลดขั้นตอนการหลักฐาน (3) ผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐควรยดึ
ระเบียบวินยัข้อปฏิบัติของราชการ (4) ควรมีหน่วยงานในการตรวจสอบอย่างเคร่งคัด (5)ควรการแก้ไขเรื่องคุณสมบัติ
ของผู้ที่สามารถจดทะเบยีนได ้

 

*บทความนีเ้รียบเรยีงจากการคน้ควา้อสิระเรือ่ง การน านโยบายจดัระเบยีบรถจกัรยานยนตส์าธารณะของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(ค.ส.ช.)ไปปฏิบัต ิ
กรณศีกึษาชมุชนรอบมหาวทิยาลยัรามค าแหงหวัหมาก        
 **นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ค าส าคญั : นโยบายจัดระเบยีบรถจักรยานยนต์สาธารณะ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การน านโยบายไปปฏิบัติ       

บทน า            
 เมื่อกล่าวถึงปัญหาใหญ่ในกรุงเทพมหานคร สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ปัญหาการจราจรของคน
กรุงเทพมหานคร รวมถึงในเขตปรมิณฑล รัฐบาลไม่สามารถพัฒนาระบบการคมนาคมสาธารณะได้ เมือ่มีความเจริญเข้า
มาอย่างรวดเร็ว เริม่มีการขยายตัวของถนนหนทางเพิ่มขึ้น จะเห็นไดว้่าในกรุงเทพมหานคร มีซอยยาวเป็นจ านวนมาก
และซอยแต่ละซอยก็มีทางออกเพยีงทางเดียว รถไฟฟ้าและรถประจ าทางสาธารณะ ไม่สามารถเข้าไปในซอยได้ ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ท าให้เกดิอาชีพ รถจักรยายนต์รับจ้าง ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่คนในซอยท่ีไม่มรีถยนตส์่วนตัว  
 อินทรชัย พาณิชกุล (2557) รถจักรยานยนตร์ับจ้าง ได้ก าเนิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
กรุงเทพมหานครมีการขยายตัว จ านวนประชากรเพิม่มากข้ึน มีถนนหนทางเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลใหป้ริมาณ
รถจักรยานยนต์รับจ้างมีจ านวนเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การได้รับคา่บริการในอัตราที่สูงเกินความ
เป็นจริง การเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินจากการใช้บริการรถจักรยานยนตร์ับจ้างเป็นต้น นอกจากน้ียัง 
ปัญหาในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์จากวินจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีอิทธิพล "กลุ่มคนมีอ านาจนอกระบบ" หรือ 
"กลุ่มที่มีอ านาจแฝงจากระบบราชการโดยตรง"ที่คุมวินจักรยานยนตน์ั้นๆ จากสภาพปญัหาดังกล่าว เปน็เหตุให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้ร่วมมอืกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางมีการจัดระเบยีบรถโดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกประกอบด้วยรถ 3 ประเภท คือรถตู้โดยสาร รถ
แท็กซี่มิเตอร์และรถจักรยานยนตส์าธารณะ ได้มีการด าเนินการตามภารกิจและมีการประกาศขับเคลื่อน นโยบายจัด
ระเบียบโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ภายใตก้ารควบคุม ก ากับ ดูแลความปลอดภัย และคณุภาพบริการจากภาครัฐ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและชุมชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 กรมขนส่งทางบก (2561) กรมการขนส่งทางบกไดร้่วมกับ มณฑลทหารบกท่ี11 กองบัญชาการต ารวจนครบาล
และกรุงเทพมหานคร ได้มภีารกิจในการน านโยบายจัดระเบียบรถจกัรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมาปฏิบัติ โดยมีการด าเนนิงานเปิดการจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 ได้มีการก าหนดใหผู้้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะต้องน ารถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์
สาธารณะ และก าหนดสถานท่ีจอดรอผูโ้ดยสาร ให้มคีวามเป็นระเบยีบทั้งยังได้ก าหนดให้ใช้รูปแบบของเสื้อวินตามที่
คณะกรรมการก าหนด ซึ่งแสดงช่ือวิน บัตรประจ าตัวและหมายเลขประจ าตัวที่ถูกต้องตรงกัน ต่อมาระหว่างวันท่ี 1-15 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มีการเปดิ การจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะ ครั้งท่ี 2 ก าหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างในวินเดิม ยื่นความประสงคเ์พื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ และเปิดใหส้ามารถยื่นความประสงค์
เพื่อขอจัดตั้งวินใหม่ โดยทั้งสองประเภทจะรับลงทะเบียน และเมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ.2561ได้มีการ
เปิด การจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 3 โดยก าหนดให้มีการเปดิรับลงทะเบียนผู้ขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะพร้อมเปิดใหย้ื่นเอกสารหลักฐานได้ ณ ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ท่ีวินตั้งอยู่ ทั้งนี้ แต่ละเขตจะเริ่ม
ด าเนินการตรวจสอบสิทธิและออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ  
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มหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก ถือว่าเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีนักศึกษาจากท่ัว
ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้เข้ามาศึกษาในระดับบณัฑิต ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบณัฑิต ท าให้ชุมชนรอบๆ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดหอพักของนักศึกษาเพิ่มเพิ่มขึ้นตามมา ชุมชน
รอบๆมหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงความเจรญิเป็นอยา่งยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม ที่มรีถประจ าทางสาธารณะวิ่ง
ผ่าน อยู่ใกล้กับสถานนีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง เรือโดยสารคลองแสนแสบ ส่วนด้านแหล่งการคา้ มีห้างสรรพสินคา้ เช่น 
เดอะมอลลร์ามค าแหง หัวหมากเซ็นนเตอร์ โรงภาพยนตร์ฮอลี่วูด ดา้นการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนวดัเทพลลีา จากความเจรญิข้างต้น ท าให้มผีู้มาประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ จ านวนเพิ่มขึ้น เกิดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจ านวนมาก เพื่อรองรับกับ
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 ดังนั้นจะเห็นว่า นโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมี
ความส าคญัต่อผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และประชาชน บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เพื่อเป็นการก ากับดูแลให้เกดิความมีระเบียบเรียบร้อย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ท้ังส่วนของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจงึมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิจยั ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจยัการมสี่วนร่วมที่มีอิทธิพลต่อความคดิเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) กรณีศึกษา ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก และการน านโยบาย
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.)ไปปฏิบัติ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ของผู้
ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะและแนวทางการพฒันา ปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการน านโยบายจัด
ระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) กรณีศึกษา ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
รามค าแหงหัวหมากไปปฏิบัต ิ 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

1.เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลมีอทิธิพลต่อความคิดเห็นในการด าเนนิการตามนโยบายจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลยั
รามค าแหงหัวหมาก 

2.เพื่อศึกษา ปัจจัยการมสี่วนร่วมอิทธมิพีลต่อความคดิเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลยั
รามค าแหงหัวหมาก         

3. เพื่อศึกษา การน านโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) 
ไปปฏิบตัิ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก    
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4. เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รบัจ้างสาธารณะ ชุมชนรอบมหาวทิยาลัย
รามค าแหงหัวหมาก ต่อนโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไป
ปฏิบัติ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก   

5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการน านโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง
หัวหมาก ท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้จากการประกอบอาชีพ 
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อ ความคิดเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจัดระเบยีบรถจักรยานยนต์
สาธารณะ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยการมสี่วนร่วมในนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
(ค.ส.ช.) ที่แตกต่างกันประกอบด้วย ลักษณะในการประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 
พื้นที่ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะสังกัด ส่งผลต่อความคิดเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) แตกต่างกัน 

           3. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายจัดระเบยีบรถจักรยานยนตส์าธารณะที่แตกต่างกันส่งผลต่อ 
ผลของการน านโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบัตสิ าหรบัผู้
ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ   

 4. ความคิดเห็นต่อการปฏบิัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อผลของการน านโยบายจัด
ระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิส าหรับผู้ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Van Meter and Van Horn โดยน าตัวแบบ A Model of the Policy 
Implementation Process มาเป็นหลักการในการวิเคราะห์กรอบแนวคิดมีองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบด้าน
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบาย เป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่ก าหนดไวใ้นนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งวัตถปุระสงค์จะเป็นส่วน
ขยายเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการเขา้ใจ ท าให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของผู้ด าเนินการตามนโยบายที่ต้องน านโยบายไปปฏิบัติและผู้ประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ องค์ประกอบการตดิต่อสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม ถือเปน็ส่วนส าคญัใน
กระบวนการด าเนินงานตามนโยบายของของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบ รวมถึงการรับรู้ในนโยบายของผู้ประกอบ
อาชีพรถจักรยายนตส์าธารณะ น ามาสู่องค์ประกอบด้านความร่วมมอืร่วมใจของผู้น านโยบายไปปฏิบัตแิละผูไ้ดร้ับผล



5 
 
 
 
 
 
 

 

โดยตรงจากนโยบาย ท าให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดระเบยีบรถจักรยานยนต์ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ซึ่งสามารถก าหนดกรอบแนวคดิในการวิจัยที่ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้

 

                       ตวัแปรอสิระ                                                                  ตวัแปรตาม                                                                          
        ( Independent Variables)                                               (Dependent Variables)                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

วธิดี าเนนิการวจิยั      

 

     

 
ผลของการน านโยบายจดัระเบยีบ

รถจกัรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษา
ความสงบแหง่ชาต ิ(ค.ส.ช.) ไปปฏบิัตสิ าหรบัผู้

ประกอบอาชพีรถจกัรยานยนตส์าธารณะ 
 
 

  

ปจัจยัสว่นบคุคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. รายได้จากการประกอบอาชีพ       
6.ประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ 

ปจัจยัการมสีว่นรว่มในการน า
นโยบายไปปฏบิตัิ 

1. ลักษณะในการประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

2. ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

3. พ้ืนที่ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

 

 

ความคดิเหน็ในการด าเนนิการตามนโยบาย
จดัระเบยีบรถจกัรยานยนตส์าธารณะของ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) 

1. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
นโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะ 

2.  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



6 
 
 
 
 
 
 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัผู้วิจยัได้ใช้วิธีการวิจัย แบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี ้    
  การวิจัยเอกสาร (Documentary research)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ          
  วิธีวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจยัลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)   
 วิธีวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยท าการส ารวจกลุม่ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม รูปแบบ
ค าถามแบบปลายปิด (closed-endad questions)และค าถามแบบปลายเปดิ(Open end) 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 1. ประชากร(Population) ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ชุมชนย่านมหาวิทยาลัยรามค าแหง
หัวหมาก จ านวนทั้งหมด 818 คน โดยแบ่งเป็น         
 1.1 วินหน้ามหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 35 คน     
 1.2 วินหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 70 คน     
 1.3 วินซอยรามค าแหง 53 จ านวน 179 คน      
 1.4 วินซอยรามค าแหง 43/1 จ านวน 185 คน       
 1.5 วินซอยรามค าแหง 39 จ านวน 349 คน 
 
 2. ผู้ใหก้ลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก ่ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ชุมชนย่าน
มหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก ก าหนดขนาดกลุ่มกลุม่ตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ,์2561,หน้า 65) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุม่ 5% ดังนี ้

n =
N

1 + Nⅇ
2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N = ขนาดประชากร 
      e = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น 0.05 สามารถค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
ดังนี ้

n =
818

1 + 818(0.05)
2 

 
N = ≈ 270 กลุ่มตัวอย่าง 
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จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 270 กลุ่มตัวอย่าง และใช้การสุม่แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการ
เลือกโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูหลักและท าการ
สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม( Mixed Method) ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือใน
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือดังน้ี       
 1. การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามท่ีมีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (closed-endad 
questions)และค าถามแบบปลายเปิด(Open end)เป็นค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมากและวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมอิทธิมีพลต่อความคดิเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ : กรณศีึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลยัรามค าแหงหวัหมากเท่านั้น 
โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่าง ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ ชุมชนย่านมหาวทิยาลัยรามค าแหง
หัวหมากจ านวน 270 ชุด แบบสอบถาม (Questionnaire)   

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสมัภาษณโ์ดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนด
แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณผ์ู้ใดกใ็ช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการ
สัมภาษณ์เป็น ซึ่งก าหนดเฉพาะค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องการวิจัยข้อท่ี 3เพื่อศึกษา การน านโยบายจดั
ระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ : กรณศีึกษาชุมชนรอบ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 4 เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ชุมชนรอบมหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก ต่อนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ : กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก
และวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อที่ 5 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการน านโยบายจดั
ระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบตัิ : กรณศีึกษาชุมชนรอบ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมากเท่าน้ัน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 5 คนการวิเคราะห์
ข้อมูล 

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูทั้งแนวการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง 

และแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้แบบสอบถามมีคณุภาพ ผูศ้ึกษาวิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามใน 2 ด้าน คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
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การหาความเที่ยงตรง (Validity)  
ความเที่ยงตรง( Validity )ผู้วิจัยน าเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาและ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity)ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item-
objective congruence : IOC ) ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาค่า IOC คือ  ข้อค าถามที่มีค่า IOC  ตั้งแต่  0.5-1.00  ถือว่า
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้  แตส่ าหรับข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ถือว่าควรปรับปรุงหรือตดัออก โดยไดร้ับความ
อนุเคราะหจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ  3  ท่าน  มีรายชื่อดังต่อไปนี ้

1.1  ผศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ   อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   1.2  ผศ. 
ดร.ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  1.3  อ.เดช  อุณหะจิรังรักษ์ อาจารย์
ประจ าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม การน านโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติไปปฏบิัติ กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลยัรามค าแหงหัวหมาก ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะในพื้นที่ รอบๆมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั โดยก าหนดกลุม่
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีการ ครอนบาช (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2533 ,หน้า 125-126) ได้ความเช่ือมั่น 0.886 

 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ทั้งการวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้  
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในส่วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามท่ีได้รับคืนจาก กลุ่มตวัอย่าง 

เป็นข้อมูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี1และข้อที่ 2 น้ันผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป SPSS (Statistical Package For Social 
Science) ดังนี้  

1. หาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของปัจจัยส่วนบุคคลของของผู้ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมากและปัจจยัการมีส่วนร่วมในนโยบายจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.)  

2. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามโดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับของความคดิเห็นต่อนโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) กรณีศึกษา ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมากไปปฏิบัติ  
 3.ทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1และสมมติฐานที่ 2  เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย
ใช้ Independent sample t-test และการทดสอบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มโดย
ใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance)    
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 สมมติฐานที่ 3และสมมติฐานที่ 4  หาค่าทดสอบเอฟ (F – test) เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)        

2.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ชุมชนย่านมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก ท้ังในส่วนท่ีเป็นการจดบันทึกของผู้วิจัยจาก
เครื่องบันทึกเสียง มา วิเคราะห์ในช้ันต้นเพื่อแยกประเด็นข้อมูลออกเป็นประเด็น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ    
ที่ 3-5 หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในแตล่ะประเด็นนั้นมคีวามหมายว่าอะไร โดยใช้วิธีการตีความข้อมลูตาม
หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในแต่ละประเด็นตามโดยใช้หลักการ
ตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า(Datatriangulation) เพื่อหาข้อสรปุสดุท้ายร่วมกันว่าความหมายของข้อมูลในแต่ละ
ประเด็นคืออะไร มีแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ อยูห่รือไม่ อย่างไร 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณผู้วิจัยด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิพื้นฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 1. หาค่าความถี่ (Frequency)        

  2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 5. การทดสอบค่า T-test (Independent test) ใช้วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

ประชากร 2 กลุ่ม ท่ีมรีะดับนยัส าคัญ 0.5 ได้แก่ เพศ ลักษณะในการประกอบอาชีพ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้น
แรกจะท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างความแปรปรวนของตัวแปรอิสระกลุม่ทั้ง 2 กลุ่ม 

 6. การทดสอบค่า F-test (Independent sample F Test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One-way ANOVA (One-way Analysis of variance) ใช้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของกลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม 
ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้จากการประกอบอาชีพ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ พื้นที่ประกอบอาชีพ  
  
ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 

ผลการวจิยั 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษาและจากการศึกษา สามารถแบ่ง ผลการวิจัย เป็น 2 ส่วนดังนี้     

ส่วนท่ี 1 ผลการวิจยัเชิงปริมาณ        
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจัด
ระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังต่อไปนี ้ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศชาย 220 81.5 
อายุ 20 - 40 ปี 137      50.7 

มัธยมปลายหรือเทียบเท่า 148 54.8 
แต่งงานแล้ว 130 48.1 
รายได้ 500-1,000 บาท 120 44.4 
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 4-6 ปี 100 37.0 

รวม 270     100.0 
 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะทั้งหมด
จ านวน 270 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศชาย ร้อยละ 81.5 มีอายุ 20-40 ปี ร้อยละ 50.7 การศึกษาจบมัธยมปลายหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 54.8 และ แต่งงานแล้ว จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 รายได้จากการประกอบอาชีพโดยเฉลีย่
ต่อวัน 500-1,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4  ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์
สาธารณะประมาณ 4-6 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 37     
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษา ปัจจัยการมสี่วนร่วมอิทธิมีพลต่อความคิดเห็นในการด าเนินการตามนโยบายจดั
ระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังต่อไปนี ้  

ปัจจัยกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประกอบอาชีพงานหลัก 216 80.0 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 
มากกว่า 6 ชั่วโมง 

157 58.1 

พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
รามค าแหง 39 เขตวังทองหลาง 

86 31.9 

รวม 270 100.0 
 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมดจ านวน 
270 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรถจักยานยนตส์าธารณะ เป็นงานหลัก จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.0 และระยะเวลาในการประกอบอาชีพมากกว่า 6 ช่ัวโมง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 พื้นที่ในการประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะบริเวณ รามค าแหง 39 เขตวังทองหลางมีผู้ประกอบอาชีพจักยานยนตส์าธารณะมาก
ที่สุด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9         
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 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถจักยานยนต์
สาธารณะ ประกอบด้าน 2 ด้าน ของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมดจ านวน 270 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็น 
ต่อกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย 

x  S.D. แปลผล 

ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค ์ 3.600 0.943 มำก 
นโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์ฯมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการ
เอารัดเอาเปรียบของของหัวหน้าวิน 

3.700 0.905 มาก 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 3.537 1.000 มำก 
มณฑลทหารบกท่ี 11 ประชาสมัพนัธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.620 1.005 มาก 

รวม 270 100.0  
 

ด้านความรูค้วามเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 คืออยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า นโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ฯมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของของหัวหน้าวิน มีค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด เท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมากด้าน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่  เท่ากับ 3.537 คืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ปัจจัยย่อยพบว่า มณฑลทหารบกที่ 11 ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด 
เทา่กับ 3.620  อยู่ในระดับมาก    

1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัผลของการปฏิบัติตามนโยบายจดัระเบียบรถจักยานยนตส์าธารณะไปปฏิบตัิ
ของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยายนต์สาธารณะทั้งหมดจ านวน 270 กลุ่มตัวอย่างพบว่า 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผล 
ของกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ท่านผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

266 
 

98.5 
 

มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 267 98.9 
มีการลงทะเบียนเพื่อขอประกอบอาชีพขับขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย 

267 98.9 

จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ 265 98.1 
เสื้อกั๊กเป็นรูปแบบเดียวกันท้ังวิน 268 99.3 
เสื้อวินระบุวินท่ีสังกัดพร้อมหมายเลขประจ าตัว 268 99.3 
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เสื้อวินและหมายเลขประจ าตัวของท่าน มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ตรงกัน 

267 98.9 

ได้มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานท่ี ตามท่ี
คณะอนุกรรมการประจ ากรุงเทพมหานครก าหนด 

266 98.5 

วินท่ีสังกัด อยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับ ดูแล และ
รับผิดชอบโดยรัฐ 

267 98.9 

รวม 270 100.0 
 

ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยายนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม จากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะจ านวน 267 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.9 มีการลงทะเบียนเพื่อขอประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 267 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.9 ได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนตส์าธารณะ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 98.1 เสื้อก๊ักเป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งวิน จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 เสื้อวินระบุวินที่สังกัดพร้อมหมายเลขประจ าตัว จ านวน 268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.3 เสื้อวินและหมายเลขประจ าตัวของท่าน มีข้อมลูที่ถูกต้องตรงกัน จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.9 และได้มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานท่ี ตามที่คณะอนุกรรมการประจ ากรุงเทพมหานครก าหนด จ านวน 266 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ส่วนใหญว่ินท่ีสังกัด อยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบโดยรัฐจ านวน 267 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.9 

1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  

กำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ ท่ีแตกต่างกัน จะ
มีการน านโยบายไปปฏิบตัิของ ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ ตามนโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของ ผู้ประกอบอำชีพรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ 
         ชำย                          หญิง                

     (n = 220)                   ( n = 50 )                            t Sig. 
x  S.D. x  S.D. 

3.579 0.516 
3.527 0.478 1.226 0.26

9 
รวม 3.579 0.516 3.527 0.478   
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กำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติของ ผู้ประกอบ
อำชีพรถจักรยำนยนต์

สำธำรณะ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.398 
68.262 

3 
266 

0.466 
0.257 

1.816 0.145 

ระดับการศึกษา  ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.006 
69.655 

3 
266 

0.335 
0.258 

1.299 0.275 

รายได้ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.405 
69.255 

3 
266 

0.135 
0.260 

0.519 0.670 

สถานภาพสมรส ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.405 
69.255 

3 
266 

0.135 
0.260 

0.519 0.670 

ประสบการณ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.181 
69.480 

2 
276 

0.090 
0.260 

0.348 0.707 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1 เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ แตกต่างกัน การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิของ ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่แตกต่าง 

การทดสอบสมมตฐิานที ่2 ปัจจยัการมีส่วนร่วมในนโยบายจัดระเบยีบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ที่แตกต่างกันประกอบด้วย ลักษณะในการประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ 
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ พื้นที่ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะสังกัด ส่งผลต่อความคิดเหน็ต่อการด าเนินการ
ตามนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) แตกตา่งกัน                 

ลักษณะการประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

 อำชีพหลัก                   อำชีพรอง                
     (n = 216)                   ( n = 54 )                            t Sig. 

x  S.D. x  S.D. 

3.583 0.477 3.511 0.619 3.705 0.055 
                      รวม 3.583 0.477 3.511 0.619   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ของ ผู้ประกอบอำชีพ

รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ต่อวัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.061 
69.599 

2 
267 

 0.031 
0.261 

0.118 0.889 

พื้นท่ีประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.403 
69.258 

4 
265 

0.101 
0.261 

0.385 0.819 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2  ลักษณะในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ พื้นที่การประกอบอาชีพ 
แตกต่างกัน การน านโยบายไปปฏบิัติของ ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่แตกต่าง  

สมมติฐำนที่ 3  ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อ ผลของการน านโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.)ไปปฏิบัติส าหรับ
ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 

กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของ 
ผู้ประกอบอำชีพ

รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ความรู้ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของนโยบายจัด
ระเบียบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.031 
0.922 

10 
259 

 
0.003 
0.004 

 
0.882 

 

 
0.551 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ความรู้ความเข้าใจนโยบายจดัระเบียบแตกต่างกัน การน านโยบายไปปฏิบัติของ ผู้ประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะไม่แตกต่าง  

 สมมติฐำนที่ 4  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ผลของการน า
นโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ไปปฏิบัติส าหรบัผู้ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ  
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ผลของกำรน ำนโยบำยจัด
ระเบียบรถจักรยำนยนต์

สำธำรณะ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.110 
0.843 

29 
240 

0.004 
0.004 

5.877 0.360 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแตกต่างกัน การน านโยบายไปปฏิบัติ
ของ ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่แตกต่าง 

ส่วนท่ี 2 การสรุปผลวิจยัเชิงคุณภาพ        
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษา การน านโยบายจัดระเบยีบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (ค.ส.ช.)ไปฏิบตัิ กรณศีึกษา ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก 

ในประเด็นการรับรู้ถึงนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) 
ของผู้ที่ประกอบอาชีพรถจักรยายนต์สาธารณะ ท้ัง 5 วิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม     
 กลุ่มแรก คือ การรับรู้นโยบายจัดระเบียนรถจักรยานยนตส์าธารณะ โดยผ่าน สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอรเ์น็ต สื่อ
หนังสือพิมพ์ ที่ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการประสานงานกับสือ่ประเภทต่าง ๆ  เพื่อกระจายข่าวสาร กลุม่สอง คือ 
การรับรู้นโยบายจัดระเบียนรถจักรยานยนตส์าธารณะจาก สมาชิกภายในวินและหัวหน้าวิน ที่ในประเด็นความเห็นของผู้
ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะทีม่ีต่อนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (ค.ส.ช.) พบว่า โดยภาพรวมของผู้ที่ประกอบอาชีพรถจักรยายนตส์าธารณะ มีความเห็นด้วยละมีความพอใจใน
นโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวสามารถลดปัญหาในด้านตา่งๆ ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด ทุกอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์
สาธารณะและประชาชนผู้ใช้บริการรถจักรยานยนตส์าธารณะ รู้สึกปลอดภัยและไดร้ับความเป็นธรรมยิง่ขึ้น  
 วัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 4 เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจา้งสาธารณะ ชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก ต่อนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(ค.ส.ช.) กรณีศึกษา ชุมชนย่านมหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก สามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้   
 1. ปัญหาด้านระยะเวลาในการเปดิให้ลงทะเบียนไมเ่พียงพอ เนื่องจาก ระยะเวลาในการเปิดใหผู้้ประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตร์ับจ้าง มาจดทะเบียนจากรถจักรยานยนตส์่วนบุคคลหรือรถป้ายสีขาว ให้เป็นกรยานยนต์
สาธารณะหรือรถป้ายเหลือง มรีะยะเวลาในการจดทะเบียนน้อยเกนิไป     
 2. ปัญหาขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนและการปฏิบัติงานขของภาครัฐล่าช้า เนือ่งจาก การปฏิบัติตามขั้นตอนของนโยบาย
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ มีความซ้ าซ้อนยุ่งยากและการปฏิบัติงานขของภาครัฐในการด าเนินการมีขั้นตอนท่ี
เยอะท าให้เกิดควา่มลา่ช้า ส่งผลตอ่เวลาในการประกอบอาชีพของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ท่ีต้องสูญเสียรายได้  
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 3. ปัญหาความประพฤตไิม่เหมาะสมของผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐ เนื่องจาก ในการมาติดต่อขอจดทะเบียนเป็นรถ
จักรยายนต์สาธารณะ ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐประพฤติปฏิบตัิไม่เหมาะสมและพูดจาไม่สภุาพในการใหบ้ริการแกผู่้มาตดิต่อ
ราชการ           
 4. ปัญหาไมม่ีการตรวจสอบของรัฐที่เคร่งคัด เนื่องจากนโยบายการจัดระเบียบฯไมม่ีการตรวจสอบของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้องกับนโยบายอย่างเคร่งคัด ท าให้เกิดปญัหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้บริการและปัญหาวินเถื่อน มาแย่งลูกค้าของผู้ที่ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะที่ถูกกฎหมาย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการน านโยบายจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) กรณีศึกษา ชุมชนย่านมหาวิทยาลัยรามค าแหง
หัวหมาก จากการสมัภาษณ์ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะผู้วิจยัสามารถสรุปแนวทางแก้ไขของนโยบายจัด
ระเบียบไดด้ังนี ้           
 1. ควรมีการขยายระยะเวลา ในการเปิดใหม้ีการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มากข้ึน เพื่อให้ผู้
มาจดทะเบียนฯเตรยีมความพร้อมในการยื่นเอกสารและหลักฐานทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 2.ควรมีการลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารและหลักฐานให้สั้นลง รวมถึงมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประจ าอยู่ในจุด
ต่างๆภายในสถานท่ีเดยีวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเขา้มาติดต่อจดทะเบียนฯ    
 3. ควรมีการปลูกจิตส านึกให้ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐยึดระเบียบวินัยขอ้ปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งคัด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อการจดทะเบียนฯ      
 4. ควรมีหน่วยงานในการตรวจสอบผู้จดทะเบียนและผู้ทีย่ังไม่จดทะเบียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ ากันระหว่างผู้ที่
จดทะเบียนอยา่งถูกต้องและผู้ที่ไมจ่ดทะเบียน       
 5. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของคุณสมบตัิของผู้ที่สามารถจดทะเบียนได้ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน  

อภปิรายผลการวจิยั 

ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลการวจิัยเป็น 2 ส่วน ดังนี ้              
สว่นที ่1 อภปิรายผลการวจิยัเชงิปรมิาณ ผู้วิจยัได้ ตั้งสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี ้        
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ไมส่่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิของผู้ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ดังนั้นผลสรุปสมมติฐานข้อท่ี 1 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้   
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะการประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ 
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ พื้นที่ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะสังกัด ไม่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิของ
ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ ดังนั้นผลสรุปสมมติฐานข้อที่ 2 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn(อ้างถึงใน บุญเกยีรติ การะเวกพันธุ์, 2561ค, หน้า 126 – 127) ตัว
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แบบ A Model of the Policy Implementation Process ในตวัแปรด้าน ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติ หากไดร้ับ
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปฏิบตัิ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมจะมสีูงตามไปด้วยและตัว  
 สมมติฐานข้อที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะ ท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ผลของการน านโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.
ส.ช.)ไปปฏิบตัิส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า   
  ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายจัดระเบยีบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ไม่ส่งผลต่อผลของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิส าหรับผูป้ระกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ ดังนั้นผลสรุปสมมติฐานข้อที่ 3 จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2561ค, หน้า 126 – 127) ตัวแบบ A Model of the Policy Implementation Process ในตัวแปรด้าน วัตถุประสงค์
หรือมาตรฐานของนโยบาย  เป็นสิง่ที่ส าคัญที่ต้องแยกให้ชัดเจนว่า วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่ง
วัตถุประสงค์จะเป็นส่วนขยายเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการเข้าใจ ท้ังนี้ วัตถุประสงค์
เปรียบเสมือนเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561, หน้า 35) อธิบายว่ามีปัจจัยหลายประการ ท่ีก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏบิัติ เช่นวัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบายทีม่ีโอกาสส าเร็จสูง
จะต้องเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีความสอดคล้องเป็นหนึง่อันเดียวกัน ง่ายต่อผู้ที่จะน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ 
และมดีัชนีช้ีวัดความส าเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดได้จริง นอกจากนี้ความสอดคล้องในการแปลความหมายของ
วัตถุประสงค์นโยบายจะต้องไม่ขัดแย้งกัน เพราะหากแหล่งข้อมูลเดยีวกันให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง การปฏิบัติใหเ้ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นเป็นเรื่องยาก       
 สมมติฐานข้อที่ 4 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ ผลของการ
น านโยบายจดัระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.)ไปปฏิบัตสิ าหรับผู้ประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะทดสอบสมมติฐานพบว่า      
 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ส่งผลต่อ ผลของการน านโยบายไปปฏิบตัิส าหรับผู้
ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ ดังนั้นผลสรุปสมมติฐานข้อท่ี 4 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายภานุเดช ปัญญา (2560)ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการน านโยบายประชารัฐไปสู่การ
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง ประชารัฐในต าบลธญัญาและต าบลดง
ลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสนิธุ์ ผลวิจัยสรุปว่า กระบวนการน าโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐไปปฏิบัติ พบว่า มีขั้นตอนการมอบหมายงานจะพิจารณาจากภาระงานเดิมของเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ ข้ันตอนการประสานงาน มีการประสานงานเป็นอย่างดี และขั้นตอนตดิตาม ส่งเสริม ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานใน 6 เดือน หรอื 1 ปี ของการด าเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง 
ประชารัฐ และสอดคล้องกับแนวคดิของ Meter and Horn(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2561ค, หน้า 126 – 
127) ตัวแบบ A Model of the Policy Implementation Process ในตัวแปรด้าน แปรด้านลักษณะของหน่วยงานท่ี
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น านโยบายไปปฏิบตัิ  ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่มผีลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ได้แก่ จ านวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับของการควบคมุตามล าดับชั้นบังคับ
บัญชาหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายใน  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ เช่น 
ความสนับสนุนท่ีไดร้ับจากฝ่ายบรหิาร และฝ่ายนติิบัญญัติ ความส าคัญของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระดับของการสื่อสาร
แบบเปิด ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้มีการตดิต่อสื่อ และสายสมัพนัธ์ท้ังที่เป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ ท่ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบมีกับผู้ก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ     

สว่นที ่2 อภปิรายผลการวจิยัเชงิเชิงคณุภาพ ผู้วิจัยได้น าประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยมาใช้อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี ้       
 การน านโยบายจดัระเบยีบรถจกัรยานยนตส์าธารณะของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(ค.ส.ช.)ไปฏบิตั ิ
กรณศีกึษา ชมุชนรอบมหาวทิยาลยัรามค าแหงหวัหมาก       
 ในประเด็นการรับรู้ถึงนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) 
จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนตส์าธารณะพบว่า ในเรื่องการรับรู้นโยบาย แบ่งเป็น กลุ่มแรก คือ การรับรู้
นโยบายจดัระเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยผ่าน สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอรเ์น็ต สื่อหนังสือพิมพ์ ทีท่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และกลุ่มสอง คือ การรบัรู้นโยบายจัดระเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะจาก สมาชิกภายในวินและหัวหน้าวิน 
ที่เป็นผู้ส่งต่อข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายจดัระเบียบฯของรัฐ ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรากุล อุดมประมวล (2558)ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการน านโยบายการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย
ไปปฏิบตัิ:ศึกษาเฉพาะกรณเีขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร ผลวจิัยสรปุว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคัญมคีวามคิดเห็นว่าเป็น
นโยบายที่มีความชัดเจน ครอบคลมุต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิให้เกดิการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยที่ดีเป็นที่ยอมรับ
และพอใจของทุกฝ่าย และสอดคลอ้งกับแนวคิด Meter and Horn(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2561ค, หน้า 
126 – 127) ตัวแบบ A Model of the Policy Implementation Process ในตัวแปรด้าน การติดตอ่สื่อสารระหว่าง
องค์การและกิจกรรม การน านโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีรับผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบัตริะหว่างองค์การหรือภายในหน่วยงานเดียวกันน้ันมีความส าคัญมาก ผู้รับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีการปิดบังข่าวสารระหว่างกัน  ในประเด็นความเห็นของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะ
ที่มีต่อนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) พบว่า โดยภาพรวมของผู้
ที่ประกอบอาชีพรถจักรยายนต์สาธารณะ ท้ัง 5 วิน มีความเห็นด้วยละมีความพอใจในนโยบายจดัระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวสามารถลดปญัหาในด้านตา่งๆ เมื่อมีการจัดระเบียบฯ ปัญหา
ดังกล่าวก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทุกอย่างมีระเบยีบเรยีบร้อย มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ท าให้การด าเนนิชีวิตของผู้
ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะและประชาชนผู้ใช้บริการรถจักรยานยนตส์าธารณะ รู้สึกปลอดภัยและได้รับ
ความเป็นธรรมยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ สภุาวรรณ (2559) ได้ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลของการน านโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครไปปฏิบตัิ กรณีศกึษาพื้นที่ 
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ปากคลองตลาด ผลการวิจยัสรุปวา่ ประชาชนในแต่ละกลุ่มได้มีการยอมรับ หรือต่อต้านการด าเนินนโยบายจัดระเบยีบ
ทางเท้าที่แตกต่างกัน ในระยะแรกของการด าเนินการกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่ที่เคยค้าขายมผีลประโยชน์ใน
บริเวณนีม้าเป็นเวลานาน กรุงเทพมหานครต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อด าเนินการในหลากหลายรูปแบบ ในขณะที่กลุ่ม
ประชาชนท่ัวไปส่วนใหญเ่ห็นด้วยกับการด าเนินงานตามนโยบายนี้ เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในระยะยาว 
อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายเล็ก ทันพิสิทธ์ิ (2559)ได้ศึกษาเรื่อง การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะใน
กรุงเทพมหานครเขตจตจุักร ผลวจิัยสรุปวา่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของ
ทางราชการและเห็นด้วยท่ีจะใช้แนวทางการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจดัระเบียบทางสังคม (งามพิศ สัตยส์งวน, 2538,หน้า 61-63)  
เนื่องจากการจัดระเบยีบทางสังคมคือ การท าให้มีระเบียบในสังคมมนุษย์เป็นกระบวนการทางสังคมที่จะควบคุมความ
ประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ในระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดไว้เพื่อให้สังคมสามารถด ารงอยูไ่ด้การจัดระเบียบ
สังคมเป็นกระบวนการทีม่ีขอบเขตกว้างขวางมากเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างมีกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ หลายอยา่งเพื่อให้สมาชิกในสังคมถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตติ่อกันกฎเกณฑ์เหล่านัน้คือบรรทัดฐานทาง
สังคมซึ่งสมาชิกในสังคมต้องปฏิบตัิตามบรรทัดฐานของสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดของ    
 ปญัหาและอปุสรรคของผูป้ระกอบอาชพีรถจกัรยานยนตส์าธารณะ บรเิวณรอบๆมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ี
ตอ่นโยบายจดัระเบยีบรถจกัรยานยนตส์าธารณะของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(ค.ส.ช.) สามารถสรปุปญัหาไดด้งันี ้ 
 1. ปัญหาด้านระยะเวลาในการเปดิให้ลงทะเบียนไมเ่พียงพอ เนื่องจาก ระยะเวลาในการเปิดใหผู้้ประกอบ
อาชีพรถจักรยานยนตร์ับจ้าง มาจดทะเบียนจากรถจักรยานยนตส์่วนบุคคลหรือรถป้ายสีขาว ให้เป็นกรยานยนต์
สาธารณะหรือรถป้ายเหลือง มรีะยะเวลาในการจดทะเบียนน้อยเกนิไป     
 2. ปัญหาขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและการปฏิบัติงานขของภาครัฐล่าช้า เนือ่งจาก การปฏิบัติตามขั้นตอนของนโยบาย
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ มีความซ้ าซ้อนยุ่งยากและการปฏิบัติงานขของภาครัฐในการด าเนินการมีขั้นตอนท่ี
เยอะท าให้เกิดควา่มลา่ช้า ส่งผลตอ่เวลาในการประกอบอาชีพของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ท่ีต้องสูญเสียรายได้   
 3. ปัญหาความประพฤตไิม่เหมาะสมของผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐ เนื่องจาก ในการมาติดต่อขอจดทะเบียนเป็นรถ
จักรยายนต์สาธารณะ ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐประพฤติปฏิบตัิไม่เหมาะสมและพูดจาไม่สภุาพในการใหบ้ริการแกผู่้มาติดต่อ
ราชการ            
 4. ปัญหาไมม่ีการตรวจสอบของรัฐที่เคร่งคัด เนื่องจากนโยบายการจัดระเบียบฯไมม่ีการตรวจสอบของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้องกับนโยบายอย่างเคร่งคัด ท าให้เกิดปญัหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้บริการและปัญหาวินเถื่อน มาแย่งลูกค้าของผู้ที่ประกอบอาชีพรถจักรยานยนตส์าธารณะที่ถูกกฎหมาย 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายภานุเดช ปัญญา (2560)ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการน านโยบายประชารัฐ
ไปสู่การปฏิบตัิ: กรณีศึกษา โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง ประชารัฐในต าบลธัญญาและ
ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยสรุปว่าปญัหาด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในส่วน
การมอบหมายงาน อ านาจหน้าท่ีรบัผิดชอบ เจ้าหน้าที่ยังมคีวามสบัสนในการปฏิบตัิงานระหว่างระเบยีบกองทุนหมู่บ้าน
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กับระเบียบโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเพราะโครงการฯ เป็นโครงการใหม่ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561, หน้า 35) อธิบายว่ามีปัจจัย
หลายประการ ท่ีก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัิ เช่น ลักษณะของหน่วยงานท่ีน า
นโยบายปฏิบัติ  ประเภทของหน่วยงาน มีผลต่อความส าเรจ็หรือล้มเหลวของนโยบาย โดยการมอบหมายให้แก่หน่วยงาน
ที่มีอยู่แล้วและสนับสนุนนโยบายนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าการมอบหมายนโยบายให้แก่หน่วยงานท่ีจัดตั้ง
ขึ้นใหม่ เนื่องจากมีความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากรมากกว่า นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีมีโครงสร้างและล าดับขั้นการ
บังคับบัญชาน้อย และปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะผู้น าท่ีเขม้แข็ง ความสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติกับ
หน่วยงานท่ีก าหนดนโยบายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และการสื่อสารแบบเปิดโอกาส/เปดิกว้าง มีผลให้การน า
นโยบายไปปฏิบตัิประสบความส าเร็จมากกว่า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวก
พันธุ,์ 2561ค, หน้า 129) การน านโยบายไปปฏิบตัิ มีปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติคือ
โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบตัิ ได้แก่ ขนาดและความสลับซับช้อน ของโครงสร้างองค์การ มาตรฐาน และ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจ านวนองค์การที่เข้ามารับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

แนวทางการพฒันา ปรบัปรงุ และขอ้เสนอแนะในการน านโยบายจดัระเบยีบ จากการสมัภาษณป์ระกอบอาชพี
รถจกัรยานยนตส์าธารณะผูว้จิยัสามารถสรปุแนวทางแกไ้ขของนโยบายจดัระเบยีบไดด้งันี ้   
 1. ควรมีการขยายระยะเวลา ในการเปิดใหม้ีการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มากข้ึน เพื่อให้ผู้
มาจดทะเบียนฯเตรยีมความพร้อมในการยื่นเอกสารและหลักฐานทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 2.ควรมีการลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารและหลักฐานให้สั้นลง รวมถึงมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประจ าอยู่ในจุด
ต่างๆภายในสถานท่ีเดยีวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเขา้มาติดต่อจดทะเบียนฯ   
 3. ควรมีการปลูกจิตส านึกให้ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐยึดระเบียบวินัยขอ้ปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งคัด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อการจดทะเบียนฯ      
 4. ควรมีหน่วยงานในการตรวจสอบผู้จดทะเบียนและผู้ทีย่ังไม่จดทะเบียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ ากันระหว่างผู้ที่
จดทะเบียนอยา่งถูกต้องและผู้ที่ไมจ่ดทะเบียน        
 5. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของคุณสมบตัิของผู้ที่สามารถจดทะเบียนได้ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากุล อุดมประมวล (2558)ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการน านโยบายการจัดระเบียบ
หาบเร่-แผงลอยไปปฏิบัติ:ศึกษาเฉพาะกรณเีขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร ผลวจิัยสรุปว่า การมีส่วนร่วมต่อการบริหาร
จัดการปญัหา หาบเร่-แผงลอย พบว่า ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มมีสว่นร่วมในการรับรู้ และร่วมกันแกไ้ขปัญหา โดยการ
เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องที่พบได้จากการวิจัย คือ มีความเป็นระเบียบดีขึ้น และ
ประชาชนไดร้ับความสะดวกสบาย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ สภุาวรรณ (2559)ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลของการน านโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครไปปฏิบตัิ กรณศีึกษาพื้นที่ 
ปากคลองตลาด ผลการวิจยัสรุปวา่ การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มากข้ึนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมกันอย่างจริงจังในการรบัรู้ปัญหา และการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเข้าใจ เสมอภาคและเป็นธรรม มีการเปิดการรับ
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ฟังสาธารณะมากขึ้น มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการในระยะยาวอย่างโปร่งใส จะสามารถท าให้การน า
นโยบายไปปฏิบตัิได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนท่ีอื่นๆ ต่อไป อีกท้ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายเลก็ ทันพิสิทธ์ิ (2559)ได้ศึกษาเรื่อง การจัดระเบียบรถจักรยานยนตส์าธารณะใน
กรุงเทพมหานครเขตจตจุักร ผลวจิัยสรุปวา่ มีรถรับจ้างท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง จึงเป็นปญัหาที่ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการแกไ้ข ความไม่พร้อมส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ ที่ยังไมไ่ดเ้ป็นผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะที่ถูกตอ้ง และมาตรการ
ในการจัดระเบียบรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะเป็นมาตรการที่ทกุกลุ่มรับได้และเห็นชอบ แต่มีข้อเสนอบางประการ
ของแต่ละกลุม่การศึกษาที่ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุง เพ่ือให้เกิดควาสะดวก และความเป็น
ธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลนโยบายของ Stufflebeam & Shinkfield(อ้างถึงในใน บุญเกียรติ กา
ระเวกพันธุ,์ 2561ค, หน้า 147 – 148) ได้เสนอรูปแบบการประเมินผลนโยบายที่เรียกว่า รูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
ซึ่งเป็นการประเมินที่ใช้วิธีการเชิงระบบ (systematic decision-oriented evaluation) โดยแบ่งประเภทของการ
ประเมิน 4 ด้าน คือ 1. การประเมนิบริบท หรือสภาวะที่เป็นอยู่ (context evaluation) 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า 
(input evaluation) 3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) 4. การประเมินผลิตผล (product 
evaluation) ( Dunn ,1994, pp. 15-16) และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557, หน้า 130 - 131) 
การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ (Factors Influencing policy implementation) จะท าให้ทราบว่า
ในกระบวนการน านโยบายไปปฏบิัตินั้น ความส าเร็จ (Success) หรือความลม้เหลว (Failure)  ของการน านโยบายไป
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจยัส าคญัหลายประการ ท้ังนี้ เพราะความส าเร็จของแผนงาน (programs) และโครงการ (projects) 
มีความสมัพันธ์กับความสามารถของผู้น า และภาวะผู้น าขององค์การ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และ
ความส าเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอดตี ในขณะที่ความล้มเหลวของแผนงานและโครงการ เป็นผลมาจากความเฉื่อยชาของผู้น า
และผูป้ฏิบัติ การขาดความระหว่างกลุ่มผูส้นับสนุนแผนงานและโครงการ การขาดความพยายามทีเ่พียงพอ การขาดการ
สนับสนุนจากผู้น า การขาดเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และการขาดผู้น าที่มุ่งมั่นต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ
ให้ประสบความส าเรจ็ 

ข้อเสนอแนะ          
 1.ควรขยายขอบเขตด้านระยะเวลาในการเปิดใหผู้้ประกอบอาชีพรถจักรยายนต์สาธารณะ จดทะเบียน
เปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนตส์าธารณะ โดยให้มีเวลาในแตล่ะรอบเพิม่ขึ้นรวมถึงการเปดิให้มีการจดทะเบียนควรแบ่งเป็น 2 
ระยะต่อปี เพื่อให้ผู้มาจดทะเบียนฯเตรียมความพร้อมในการยื่นเอกสารและหลักฐานทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. หน่วยงานภาครัฐควรมีการลดขัน้ตอนและมหีน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประจ าอยู่ในจดุต่างๆภายในสถานที่
เดียวกันในรูปแบบของ One stop service เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการยื่นเอกสารและหลักฐานการของผู้ที่เข้า
มาติดต่อจดทะเบียนฯ         
 3. ควรมีผู้ตรวจสอบด้านความประพฤติและระเบียบวินัยของผู้ปฏบิตัิงานภาครัฐ มีการปลูกจิตส านึกให้ 
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐยึดหลักธรรมมาภิบาลและระเบยีบวินัยข้อปฏิบัตขิองราชการอย่างเคร่งคัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การให้บริการ          
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 4. ควรมีหน่วยงานในการประเมินผลความส าเร็จของนโยบายจัดระเบียบฯ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเสนอข้อเรียกร้องหรือเสนอความต้องการที่มตี่อนโยบายจัดระเบียบฯเพื่อน ามาแก้ปญัหาในการน า
นโยบายมาปฏิบัติใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 5. ควรมีหน่วยงานในการตรวจสอบจ านวนผู้จดทะเบียนและผู้ที่ยังไม่จดทะเบยีนเพื่อลดความเหลื่อมล้ ากัน
ระหว่างผู้ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องและผู้ทีไ่ม่จดทะเบียนและเพื่อแกไ้ขปัญหา วินเถื่อน 
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