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การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
Organized hawker stalls of the Bang pla Subdistrict Administrative 

Organization, Bang phli District, Samut Prakan Province 
 

นายสามารถ กองยอด 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ     
2). เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 3). เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท้ังหมด 9 คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 1 คน 
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี จ านวน 1 คน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ จ านวน 2 คน 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย      
จ านวน 3 คน และประชาชนท่ีสัญจรไปมา จ านวน 2 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
ค าส าคญั : หาบเร่แผงลอย เจ้าหน้าท่ี กฎหมาย การเมือง  
 
1. บทความเรียงจากการศึกษาอิสระ เรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริการส่วนต าบลบางปลา 
จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ 
2. นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัญฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
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ผลการศึกษาพบว่า 1). การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ควรมีการจัดระเบียบหาบ

เร่แผงลอยแบบประนีประนอม ถ่อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ค้าหาบเร่
แผงลอย การประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้างจิตส านึกที่ดี 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม การว่ากล่าวตักเตือน ควบคู่ไปกับการบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยการก าหนดพื้นท่ีสาธารณะจัดท าเป็นจุดผ่อนผัน
ช่ัวคราว เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ การสร้างงาน การสร้างอาชีพ การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในการด ารงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัว 2). ปัญหาและอุปสรรคการ
จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานถูกมองในภาพลบมาโดยตลอด รังแกคน
ยากจน รังแกประชาชนผู้ท ามาหากินสุจริต เรียกรับผลประโยชน์ เอื้อประโยชน์แต่กับกลุ่ม
นายทุน อะไรก็แล้วแต่ท่ีไปเกี่ยวกับเร่ืองปากท้องของประชาชน ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีก็
จะถูกมองในทางไม่มี ซึ่งในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ซึ่งจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติหน้าท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการร้องเรียนข้ึน เจ้าหน้าท่ีก็จะมีความผิดข้อหาการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เจ้าหน้าท่ีก็จ าเป็นท่ีจะต้อง
บังคับใช้กฎหมาย เช่น การเปรียบเทียบปรับให้มีผลไปในทางคดีกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
เจ้าหน้าท่ีก็ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพราะการปฏิบัติงานความเสี่ยง และความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ส่วนกฎหมายก็ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานหน้างาน 
มีแต่หน้าท่ีแต่ไม่มีอ านาจ เพราะกฎหมายไม่ได้มอบอ านาจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง เรื่องน้ีต้องเสนอผู้เกี่ยวข้องแก้ไข ปรุงปรุง ทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ผู้ปฏิบัติงาน การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจะได้ชัดเจนมากข้ึนควรระดมความคิดเห็น
กับทุกภาคส่วน และขอความร่วมมือไม่ท าให้เกิดปัญหาในท้องถ่ิน โดยเฉพาะกับ
นักการเมืองท้องถ่ิน และผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ี ยังมีการร้องเรียน กลั่นแกล้ง ให้มีการละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยท่ีเป็นฐานเสียงของตน เป็นญาติพี่น้องตน และการ
ถูกต่อต้านการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ีอีก
ด้วย 3). แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ต้องหันหน้ามาคุยกัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกับผู้ค้าหาบแร่แผงลอยจนเป็นท่ีพึงพอใจกันทุกฝ่าย สร้างการ
รับรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน โดยการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติหน้าท่ี ของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น แขวงการทางสมุทรปราการ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรบางพลี 
เจ้าหน้าท่ีทหาร ฝ่ายปกครองอ าเภอบางพลี เจ้าหน้าท่ีขนส่งสมุทรปราการ ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น า
ท้องท่ี และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา โดยจัดท าจุดผ่อนผันช่ัวคราว 
พิจารณาพื้นท่ีท่ีไม่กระทบต่อประชาชนท่ีสัญจรไปมาบนทางเท้าหรือถนนสาธารณะ พร้อม 
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ท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมการค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อควบคุม ก ากับดูแล ให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเลือกจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยกันเอง 
พร้อมท้ังจัดอบรมให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา การ
อยู่ร่วมกันในสังคมท่ีต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมท้ังการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมสัญจรหรือท าประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอย ท้ังน้ีผู้วิจัยเห็นว่าเป็นทางออกท่ีดี เพราะแต่ละฝ่ายความต้องการไม่เหมือนกัน เช่น 
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องการมีรายได้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเอง ประชาชนต้องการทางเดิน
เท้าท่ีสะดวกสบาย ส่วนเจ้าหน้าท่ีต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การสร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตามนโยบายของภาครัฐ ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ต้องขออนุมัติอัตราก าลังเพิ่มเติม เหตุผลความจ าเป็น การก าหนดขอบเขตงาน ลักษณะ
ของงานให้ชัดเจน ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าท่ีความปลอดภัย ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจการบรรจุและแต่งต้ัง 
 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่แผนฉบับท่ี 1 

(2504-2509) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ จุดมุ่งหมายพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ก้าวหน้า 
มาจนถึงปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (2560-2564) ในแต่
ละแผนพัฒนาฯ ได้มุ่งท่ีจะพัฒนาในด้านต่าง ๆ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 5 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 ถึงฉบับท่ี 8 มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 ถึงฉบับท่ี 
12 มุ่งเน้นการพัฒนายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ส่งผลผลิตภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมมี
อัตราเพิ่มสูงข้ึน การผลิตท่ีอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  การสาธารณูปโภคได้
กระจายตัว และอัตราการเพิ่มประชากรลดลง แต่ความเจริญเติบโตน้ันไม่ได้กระจายไปสู่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาความยากจนและความไม่เป็นธรรมในการ
กระจายรายได้จนเกิดค าว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” 

 
 



155 
 

หลังจากปี 2540 วิกฤตต้มย ากุ้ง ถึงปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า
ท าให้อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึน เป็นเหตุให้ประชาชนส่วนหน่ึงว่างงาน และจ าเป็นต้องด้ิน
ประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง “หาบเร่แผงลอย” ซึ่งเป็นอาชีพหน่ึงท่ีนิยมตามตัวเมือง 
ใหญ่ ๆ จังหวัดท่ีเติบโตด้านเศรษฐกิจสูง มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจท่ีประกอบการง่าย ใช้ต้นทุนต่ า ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถสูง เพียงแต่หา
บริเวณท่ีมีผู้คนสัญจรไปมาก็สามารถประกอบอาชีพน้ีได้ 

ในปัจจุบันการหาบเร่แผงลอยได้มีการขยายตัว และมีปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ    
จนยากที่จะควบคุม ประชาชนมีความคิดเห็นต่างกันออกไป บ้างก็ว่าเป็นการเอาเปรียบคน
เดินเท้า น าทางเท้ามาเป็นสถานท่ีท ามาหากินโดยไม่เสียภาษี สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนท่ีใช้สัญจรไปมาทางเท้า บางกลุ่มก็บอกว่าเป็นเร่ืองท่ีดีจะได้ประหยัดเวลาในการ
ซื้อไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล บางคนก็ว่าแผงลอยอยู่ได้เพราะคนมักง่ายไม่มีความเป็น
ระเบียบ เพราะมาถึงวันน้ีหาบเร่แผงลอยได้กลายเป็นธุรกิจชนิดหน่ึง ท่ีสร้างรายได้เป็น
จ านวนมากมหาศาล หน่วยงานราชการพยายามท่ีจะท าการจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากถูกต่อต้านจาก
กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย จึงท าได้แค่เพียงจ ากัดขอบเขตและระยะเวลาในการค้า ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้
สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบ กติกา ตามแนวทางท่ีตกลงร่วมกัน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ          
เป็นอง ค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงระ ดับต าบล มีอ านาจหน้า ท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2562 มาตรา 22 สภาต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบล 
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด มาตรา 23 (3) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ 
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง (17) การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบน
ถนน หรือในสถานสาธารณะ (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นท่ีปรุงอาหารเพื่อขายหรือ
จ าหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ  (3) ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่ง
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บรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ ประกอบ
กับพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา เป็นพื้นท่ีมีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เป็น 
แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวนมาก มีหมู่บ้านจัดสรรข้ึนเป็นจ านวนมาก และมี
ประชากรท่ีอพยพจากต่างจังหวัด เพื่อเข้ามาท าการค้าหาบเร่แผงลอย เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ตนเอง จึงเกิดการหมุนเวียนของรายได้บนทางเท้าหรือถนนสาธารณะเป็นจ านวนมาก และ
ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา เน่ืองจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้ครอบครองพื้นท่ีบนทาง
เท้าและถนนสาธารณะเพื่อใช้ท าการค้า ก่อให้เกิดปัญหาการกีดขวางการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เป็นผลเสียต่อระบบการคมนาคม ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการท าการค้าท่ีผิดกฎหมาย  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 

 
ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัหาบเรแ่ผงลอย 
ค าว่า “หาบเร่แผงลอย” ใช้เรียกการค้าข้างทาง ซึ่งมีสองประเภท คือ การค้า

เคลื่อนท่ีซึ่งเรียกว่า “หาบเร”่ และการค้าท่ีอยู่กับท่ี เรียกว่า “แผงลอย” 
ค าว่า “หาบเร่” แสดงถึงนัยของการค้าบนบกและสะท้อนถึงการค้าแบบด้ังเดิม 

ดังท่ีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายค าว่า “หาบ” ไว้ว่า 
“เอาของห้อยปลายคานสองข้างแล้วแบกกลางคานพาไป” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
ส่วน “หาบเร่” ราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า คือ “ผู้ท่ีหาบของไปเร่ขายยังปรากฏอยู่
ในปัจจุบันแต่มีเครื่องทุ่นแรงอื่น เช่น รถเข็นรถจักรยานรวมถึงการใช้พาหนะ เช่น รถ
กระบะ ในการเร่ขายสินค้าซึ่งทุ่นแรงกว่า และท าให้บรรทุกสินค้าได้มากข้ึน  
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ค าว่า “แผงลอย” กล่าวได้ว่าเป็นค ากลาง ๆ ไม่เจาะจงอธิบายเฉพาะการค้าข้าง
ทาง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายค าว่า “แผงลอย” ไว้ว่า 
ท่ีจัดไว้ในถนนสาธารณะหรือท่ีสาธารณะ รวมถึง อาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน 
เรือ แพ ส าหรับขายอาหาร ซึ่งหมายรวมถึงการค้าในลักษณะวางแผงหรือต้ังแผงในพื้นท่ี 
 
แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า การบริหารส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการค าศัพท์ท่ีใช้
มี 2 ค า คือ การบริหาร (Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการ
เกี่ยวกับนโยบาย ศัพท์อีกค าหน่ึง คือ การจัดการ (Management) นิยมใช้กับการ
บริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  อย่างไรก็ตามค าว่า การ
บริหารกับค าว่าการจัดการ ใช้แทนกันได้มีความหมายเหมือนกัน  

สมคิด บางโม, (2546) ในเอกสารค าสอนเล่มน้ีจะใช้สองค าน้ีปะปนกันตลอดไป
ตามความเหมาะสม จึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้ท้ังท่ีเป็นศาสตร์และศิลปะ เพื่อเอาคน
ทรัพยากรมารวมกันแล้วอ านวยการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการปัจจัยในการ
บริหาร มีองค์ประกอบท่ีส าคัญดังต่อไปน้ี 1). คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของ
การบริหารงาน หน่วยงานหรือองค์การจ าเป็นต้องมีคนท่ีปฏิบัติงาน  ผลงานท่ีดีต้อง
ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานน้ัน  ๆ     
2). เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นท่ีจะต้องมีงบประมาณเพื่อการบริหารงานหากขาด
งบประมาณการบริหารงานของหน่วยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 3). ทรัพยากรหรือวัตถุ 
(Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหาร หากหน่วยงาน
ขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคหรือเกิดปัญหาใน
การบริหารงาน 4). การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง เป็นกลไกและตัวประสานท่ีส าคัญท่ีสุดในการประมวลผลักดันและ
ก ากับปัจจัยต่าง ๆ 

เกษม จันทร์แก้ว (2540, หน้า 512 - 514) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะ การด าเนินการน าวัตถุดิบสู่ระบบด้วยระบบกระบวนการผลิตจนได้ผลผลิต
ตามท่ีก าหนดไว้ การบริหารจึงเป็นการด าเนินการให้ทุกโครงการท าหน้าท่ีสัมพันธ์กัน เป็น
เรื่องยากท่ีจะท าให้เกิดการผสมผสานกันถ้าไม่วางแผนการด าเนินการท่ีดี ซึ่งข้ึนอยู่กับ
ผู้บริหารท่ีวางแผนบริหารอย่างไร อย่างไรก็ดีผู้บริหารมีหน้าท่ีอ านวยการ (Directing) ตาม
อ านาจหน้าท่ีจากหน่วยงาน (Organizing) ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุม (Controlling) ใน
การน าแผนงาน (Planning) 
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วิโรจน์ สารรัตนะ (2545, หน้า 3 - 5) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ีหลักทางการบริหารอย่าง
น้อย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบท่ีจะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จักรกริช หมอประกอบ, (2547, หน้า 17 - 18) สรุปไว้ว่า มีความส าคัญต่อการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ หากขาดเสียซึ่งการบริหาร 4M ก็จะท าให้งานน้ันเกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อกัน และจะท าให้
การท างานน้ันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
แนวคดิเกี่ยวกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

ศุภชัย ยาวะประภาษ, (2533) ได้สรุปความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติในประเด็นท่ีส าคัญ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกการน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นกระบวนการ กล่าวคือ มีความต่อเน่ืองไม่หยุดน่ิงมีข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม แต่
ละข้ันตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา ประเด็นท่ีสอง การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย 

วรเดช จันทศร, (2541 : 4) กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องการศึกษา
ว่าองค์กรท่ีรับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกที่
ส าคัญท้ังมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด หรือกล่าว
อีกนัยหน่ึงการน านโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองของความสามารถท่ีจะผลักดัน
ให้การท างานของกลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้ 

 
ตัวแบบการน านโยบายปฏิบัติ  
ตัวแบบด้านกระบวนการระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 

อ านาจขององค์กรไม่ได้อยู่ท่ีต าแหน่งรูปนัย คือ ต าแหน่งท่ีเป็นทางการเท่าน้ัน แต่ความเป็น
จริงอ านาจขององค์กรอยู่กระจายท่ัวไปในองค์กร กล่าวคือ มิใช่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร
เท่าน้ันท่ีใช้อ านาจทุกคนในองค์กรย่อมมีส่วนในการใช้อ านาจ อันมีผลต่อการบริหาร
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงข้ึนอยู่กับความพร้อมของผู้ท่ีรับนโยบายไป
ปฏิบัติ ความพร้อมจึงเป็นผลจากปัจจัยย่อย 2 ประการ คือ ระดับความเข้าใจของผู้ก าหนด
โยบายต่อสภาพความเป็นจริงในองค์กรกับระดับการยอมรับ และปรับนโยบายเป็นส่วนของ
หน้าท่ีประจ าวันของผู้ปฏิบัติ 
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David Easton (1957) อ้างใน Dye, (1984 : 41) นักวิเคราะห์แนวระบบในทาง
รัฐศาสตรเ์น้นว่า เราสามารถแยกระบบการเมืองออกจากระบบอื่น ๆ หรือจากสภาพแวดล้อม 
อย่างน้อยในแง่ของการวิเคราะห์ถ้าสามารถแยกระบบการเมืองออกมาได้แล้วเราจะเห็น
ระบบการเมืองเป็นหน่วยท่ีมีปัจจัยป้อนเข้าสู่ระบบการเมืองท่ีเรียกว่า ปัจจัยน าเข้า (inputs) 
และสิ่งท่ีเป็นผลิตผลของระบบการเมืองท่ีเรียกว่า ปัจจัยน าออก (Output) ปัจจัยน าเข้าจะ
ถูกระบบการเมืองแปรสภาพแวดล้อมของระบบ เพราะปัจจัยน าออกจะป้อนกลับและ
กลายมาเป็นปัจจัยน าเข้าท่ีเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป ส่วนสภาพแวดล้อมคือส่วนท่ีอยู่นอก
ขอบเขตของระบบการเมือง และมีอิทธิพลต่อการท างานของระบบ 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 2562 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 

ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

แนวนโยบายของภาครัฐ 
นฤมล นิราทร, (2561) ได้กล่าวถึง นโยบายส่งเสริมการมีงานท าปรากฏต้ังแต่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2515-2519 นโยบายท่ีสะท้อน
อย่างชัดเจนถึงการยอมรับในการประกอบอาชีพอิสระในฐานะเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ปรากฏต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 4     
พ.ศ. 2520-2524 ทัศนะของรัฐบาลต่อการประกอบอาชีพการค้าหาบเร่แผงลอยขยายต่อ
ยอดจากการเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2530-2534 การเป็นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 ต่อเน่ืองมา
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปัจจุบัน ก าหนดเป้าหมาย
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการ
ประกอบอาชีพ 
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, (2562) ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา   
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนข้อแรก คือ แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของ
ประชาชนโดย “ลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย  ทบทวนรูปแบบและ
มาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของ
เมืองแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม” 

“โครงการคนละครึ่ง” วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐาน
ราก ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการ
ขายสินค้าเพิ่มข้ึน ลดค่าครองชีพของประชาชน กล่าวคือรัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% 
โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน) 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พิจารณาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้สังเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งน้ี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 
การจัด

ระเบียบหาบเร่
แผงลอย 

 

ผลผลติ 
(Output) 
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

การจัด
ระเบียบหาบเร่

แผงลอย 
 

กระบวนการ 
(Process) 
ปัญหาและ

อุปสรรคการจัด
ระเบียบหาบเร่

แผงลอย 

- เจ้าหน้าท่ี 
- กฎหมาย 
- การเมือง 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
รูปแบบของการวิจัย 

รูปแบบการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
1). การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเองทุกข้ันตอน เพื่อศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี 

- จัดท าหนังสือขออนุญาตลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีจะใช้ในการศึกษาวิจัยท้ังหมด เพื่อ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย และเพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้วิจัยกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

- ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
- ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจัยท้ังหมด (คัดเลือก

แบบเจาะจง) เพื่อแจ้งก าหนดการลงสนามวิจัย เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การเข้าสู่สนามวิจัยตามก าหนดการท่ีก าหนดไว้ เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
2). การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

วิธีการวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากระเบียบข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับหาบเร่แผงลอย แนวคิดทฤษฎี 
เกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ แนวนโยบายของภาครัฐ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีต่าง ๆ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี 

 ประชากรของการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และประชาชนท่ีสัญจรไปมา        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 9 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และประชาชนท่ีสัญจรไปมา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
 1). ผู้บริหารระดับสูง โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
มีเกณฑ์ในการคัดเลือก 1). เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2). มี 
ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการด้านพื้นท่ี 3). มีความรู้ในด้านอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างดี 4). ปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างได้ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา จ านวน 1 คน 
 2). หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) มีเกณฑ์ในการคัดเลือก 1). เป็นหัวหน้าฝ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
2). มีความรู้ ความสามารถด้านกฎหมายเป็นอย่างดี 3). ปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีองค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลา จ านวน 1 คน 
 3) . เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ  โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) มีเกณฑ์ในการคัดเลือก 1). เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ 
2). ปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา จ านวน 2 คน 
 4). ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างประชากร เลือกหน่วยใดหรือกับใครก็ได้ท่ีบังเอิญอยู่หรือ
ผ่านมาจุดท่ีเก็บข้อมูล จ านวน 3 คน 
 5). ประชาชนท่ีสัญจรไปมา โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างประชากร เลือกหน่วยใดหรือกับใครก็ได้ท่ีบังเอิญอยู่หรือ
ผ่านมาจุดท่ีเก็บข้อมูล จ านวน 2 คน 
 สรุปจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 9 คน  
 ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 1 คน 
 หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี จ านวน 1 คน 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ จ านวน 2 คน 
 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย จ านวน 3 คน 
 ประชาชนผู้สัญจรไปมา      จ านวน 2 คน 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
 แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น มีดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่ือ สกุล เพศ อายุ 
ต าแหน่ง สังกัด มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายปิด ให้เลือกตอบ จ านวน 1 ข้อ 
 ประเด็นท่ี 2 การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลา มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดตามประเด็นการสัมภาษณ์ จ านวน 3 ข้อ 
 ประเด็นท่ี 3 ข้อเสนอแนะการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลา มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดตามประเด็นการสัมภาษณ์ จ านวน 1 
ข้อ 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

ศึกษาข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการอธิบายข้อ
ค้นพบท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ การบรรยายให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการวิจัย บรรยายต่อเน่ืองแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive) ให้เช่ือมโยง 
มีเหตุผล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย และเพื่อตอบค าถามการวิจัย
ในเรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้น าสิ่งค้นพบท่ีส าคัญมาวิเคราะห์
ตามหลักแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย มีประเด็นท่ี
น ามาอภิปราย ดังน้ี 

 
ประเด็นที่ 1 การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการจัด

ระเบียบหาบเร่แผงลอยแบบประนีประนอม ถ่อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี
กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจ การ
สร้างจิตส านึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม การว่ากล่าวตักเตือน ควบคู่ไปกับการ
บังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยการก าหนดพื้นท่ีสาธารณะจัดท าเป็นจุดผ่อน
ผันช่ัวคราว เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ การสร้างงาน การสร้างอาชีพ การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
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ฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในการด ารงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
นโยบายของภาครัฐ นฤมล นิราทร, (2561) ได้กล่าวถึง นโยบายส่งเสริมการมีงานท าตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ก าหนดเป้าหมาย
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการ
ประกอบอาชีพ สอดคล้องกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, (2562) ค าแถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนข้อแรกคือ แก้ไขปัญหา
การด ารงชีวิตของประชาชนโดย “ลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย ทบทวน
รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อยังคง
เอกลักษณ์ของเมืองแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม” การท่ีประเด็นหาบเร่แผงลอยได้รับการบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อแรก สะท้อนถึง
บทบาทและความส าคัญของการค้าแผงลอยต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สอดคลองกับ
“โครงการคนละครึ่ง” วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้า
เพิ่มข้ึน ลดค่าครองชีพของประชาชน และสอดคล้องกับเจฟฟรีย์เพรสแมน (Jeffrey L. 
Pressman), อารอน วิลดัฟกี้ (Aaron Wildavsky, 1973) (อ้างถึงใน สมพร เพื่องจันทร์, 
2539) ได้ศึกษาพัฒนาการน านโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยไปปฏิบัติในปี 1973 ได้
นิยามการน านโยบายไปปฏิบัติว่า หมายถึง ระดับการเกิดข้ึนของผลนโยบายท่ีคาดคะเนไว้ 
และเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ กับการปฏิบัติ
ท้ังหลายท่ีมุ่งไปสู่การกระท าท่ีบรรลุผล ความสามารถท่ีจะจัดการ และประสานสิ่งท่ีเกิดข้ึน
มาภายหลังในลักษณะท่ีเป็นลูกโซ่เชิงสาเหตุและผลเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ ศรีวัฒนพงค์, (2524) ได้กล่าวถึงการด าเนินนโยบาย
เกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากการใช้นโยบายผ่อนปรน
ควบคู่กับการปราบปรามแบบหวังผลทางด้านจิตวิทยา โดยอาศัยยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ทางการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงต่อประชาชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และสื่อมวลชน ท าให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะของตนเองให้ดีท่ีสุด คือ ผู้
หาบเร่แผงลอยช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณแผงลอยท่ีตนท าการค้าอยู่เสมอ ประชาชนผู้
ซื้อก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วยการซื้อสินค้าท้ังอุปโภคและบริโภคในบริเวณสถานท่ี
ทางราชการผ่อนผันให้จ าหน่ายได้เท่าน้ัน นอกจากน้ันทางด้านสื่อมวลชนต่าง ๆ ก็ช่วยกัน
สอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ และท่ีส าคัญจะต้องแก้ไขปัญหาจากมูลเหตุ 
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ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ผลการศึกษา
พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานถูกมองในภาพลบมาโดยตลอด รังแกคนยากจน รังแกประชาชน
ผู้ท ามาหากินสุจริต เรียกรับผลประโยชน์ เอ้ือประโยชน์แต่กับกลุ่มนายทุน อะไรก็แล้วแต่ท่ี
ไปเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชน ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีก็จะถูกมองในทางไม่มี 
ซึ่งในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติหน้าท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือมีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดการร้องเรียนข้ึน เจ้าหน้าท่ีก็จะมีความผิดข้อหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี         
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  เจ้าหน้าท่ีก็จ าเป็นท่ีจะต้องบังคับใช้กฎหมาย 
เช่น การเปรียบเทียบปรับให้มีผลไปในทางคดีกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ส่วนเจ้าหน้าท่ีก็ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพราะต้องมองเรื่องความเสี่ยง และความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ส่วนกฎหมายก็ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานหน้างาน มีแต่หน้าท่ีแต่
ไม่มีอ านาจ เพราะกฎหมายไม่ได้มอบอ านาจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เรื่องน้ี
ต้องเสนอผู้เกี่ยวข้องแก้ไข ปรุงปรุง ทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงาน การจัด
ระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจะได้ชัดเจนมากข้ึนควรระดมความคิดเห็นกับทุกภาคส่วน และ
ขอความร่วมมือไม่ท าให้เกิดปัญหาในท้องถ่ิน โดยเฉพาะกับนักการเมืองท้องถ่ิน และผู้มี
อิทธิพลในพื้นท่ี ยังมีการร้องเรียน กลั่นแกล้ง ให้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีกับผู้ค้าหาบ
เร่แผงลอยท่ีเป็นฐานเสียงของตน เป็นญาติพี่น้องตน และการถูกต่อต้านการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ีอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ จักรกริช หมอประกอบ, (2547, หน้า 17 - 18) สรุปไว้ว่า 
การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ หากขาดเสียซึ่งการบริหาร 
4M 1). คนหรือบุคคล (Man) 2). เงิน (Money) 3). ทรัพยากร (Material)      4). การ
บริหารจัดการ (Management) ก็จะท าให้งานน้ันเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และท าให้
การท างานน้ันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การต้องปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ี สอดคล้องกับ  David Easton (1957) อ้างใน Dye, (1984 : 41) 
นักวิเคราะห์แนวระบบในทางรัฐศาสตร์เน้นว่า เราสามารถแยกระบบการเมืองออกจากระบบ
อื่น ๆ หรือจากสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ถ้าสามารถแยกระบบการเมืองออกมาได้แล้ว
เราจะเห็นระบบการเมืองเป็นหน่วยท่ีมีปัจจัยป้อนเข้าสู่ระบบการเมืองท่ีเรียกว่า ปัจจัยน าเข้า 
(inputs) และสิ่งท่ีเป็นผลิตผลของระบบการเมืองท่ีเรียกว่า ปัจจัยน าออก (Output) ปัจจัย
น าเข้าจะถูกระบบการเมืองแปรสภาพแวดล้อมของระบบ เพราะปัจจัยน าออกจะป้อนกลับ
และกลายมาเป็นปัจจัยน าเข้าท่ีเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป ส่วนสภาพแวดล้อมคือส่วนท่ีอยู่
นอกขอบเขตของระบบการเมือง และมีอิทธิพลต่อการท างานของระบบ และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ศิริปัญญา ตุงคะสมิท (2538) ศึกษาเร่ือง การจัดการด้านการจัดระเบียบหาบ 
เร่แผงลอยของกรุงเทพมหานคร ปัญหาท่ีเกิดในแต่ละข้ันตอนและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไข โดยเน้นถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ซึ่งพบว่านโยบาย
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ของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในด้านเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์ แต่การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในระดับต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจสอบและซักซ้อมการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
และยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรวมท้ัง ยังพบว่า
นักการเมืองท้องถ่ินเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้กระท าหรืองดเว้น
กระท าต่อพรรคพวกของตน 

 
ประเด็นที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย   ผล

การศึกษาพบว่า ต้องหันหน้ามาคุยกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกับผู้ค้าหาบแร่แผงลอย
จนเป็นท่ีพึงพอใจกันทุกฝ่าย สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน โดยการบูรณาการ
ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี เช่น แขวงการทางสมุทรปราการ เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบางพลี เจ้าหน้าท่ีทหาร ฝ่ายปกครองอ าเภอบางพลี เจ้าหน้าท่ีขนส่ง
สมุทรปราการ ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าท้องท่ี และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ปลา โดยจัดท าจุดผ่อนผันช่ัวคราว พิจารณาพื้นท่ีท่ีไม่กระทบต่อประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ทางเท้าหรือถนน 
สาธารณะ พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมการค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อควบคุม ก ากับ
ดูแล ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเลือกจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ด้วยกันเอง พร้อมท้ังจัดอบรมให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กติกา การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมสัญจรหรือท าประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ท้ังน้ีผู้วิจัยเห็นว่าเป็นทางออกท่ีดี เพราะแต่ละฝ่ายความต้องการไม่
เหมือนกัน เช่น ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องการมีรายได้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเอง ประชาชน
ต้องการทางเดินเท้าท่ีสะดวกสบาย ส่วนเจ้าหน้าท่ีต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การสร้าง
งาน สร้างรายได้ ให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตามนโยบายของภาครัฐ ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องขออนุมัติอัตราก าลังเพิ่มเติม เหตุผลความจ าเป็น การก าหนดขอบเขตงาน 
ลักษณะของงานให้ชัดเจน ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าท่ีความปลอดภัย ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจการบรรจุและแต่งต้ัง สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จักรกริช หมอประกอบ, (2547, หน้า 17 - 18) 
สรุปไว้ว่า การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ หากขาดเสียซึ่ง
การบริหาร 4M 1). คนหรือบุคคล (Man) 2). เงิน (Money) 3). ทรัพยากร (Material)      
4). การบริหารจัดการ (Management) ก็จะท าให้งานน้ันเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และท าให้การท างานน้ันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ 
ศรีวัฒนพงค์, (2524) ได้กล่าวถึงการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยท่ีประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากการใช้นโยบายผ่อนปรนควบคู่กับการปราบปรามแบบ
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หวังผลทางด้านจิตวิทยา โดยอาศัยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงต่อ
ประชาชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และสื่อมวลชน ท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต่างฝ่าย
ต่างช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะของตนเองให้ดีท่ีสุด คือ ผู้หาบเร่แผงลอยช่วยกันรักษาความ
สะอาดบริเวณแผงลอยท่ีตนท าการค้าอยู่เสมอ ประชาชนผู้ซื้อก็ให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการด้วยการซื้อสินค้าท้ังอุปโภคและบริโภคในบริเวณสถานท่ีทางราชการผ่อนผันให้
จ าหน่ายได้เท่าน้ัน นอกจากน้ันทางด้านสื่อมวลชนต่าง ๆ ก็ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็น
ตาให้กับทางราชการ และท่ีส าคัญจะต้องแก้ไขปัญหาจากมูลเหตุ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1). องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ควรมีนโยบายส่งเสริมและส ารวจความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี มีความต้องการท่ีจะให้มีการค้าหาบแร่แผงลอยหรือไม่หาก
ประชาชนมีความต้องการให้มีการค้าหาบเร่แผงลอย ควรจัดสถานท่ีก าหนดเขตการค้าให้
ชัดเจน 

2). องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ควรมีนโยบายส่งเสริมผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ให้สามารถพัฒนาสินค้าท่ีดี มีคุณภาพ ส่งเสริมช่องทางการตลาดท่ีถูกต้อง ให้เหมือนกับ
การพัฒนาเป็นสินค้า OTOP เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้ค้าหาบเร่
แผงลอย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 

3). องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ควรมีนโยบายก าหนดเขตการค้าบนทาง
เท้าหรือในท่ีสาธารณะ ท่ีไม่กระทบต่อประชาชนในการสัญจรไปมา และไม่เดือดร้อน เช่น 
ก าหนดพื้นท่ีขาย ก าหนดเวลาขายให้ชัดเจน สามารถเริ่มขายได้เวลาใดถึงเวลาใด มีการตี
เส้นแบ่งครึ่งให้ชัดเจน ท้ังน้ีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เป็นการสร้าง
งาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนต่อไป 

4). องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ควรมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม การ
ฝึกอบรม ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนให้มีความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวม เพื่อให้มีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1). ควรท าการศึกษาในพื้นท่ีใกล้เคียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
เพื่อให้ได้งานวิจัยท่ีมีผลการศึกษาเชิงลึกมากข้ึน และหลากหลายพื้นท่ี 
 2). การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงสถิติท่ีเป็นตัวช้ีวัดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์และทดสอบระดับความเช่ือมั่นของข้อมูล 
 3). ควรมีการศึกษา ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ค้า
หาบเร่แผงลอย ประชาชน เรื่องการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายในการด าเนินการทาง
ปกครองต่อกรณีการควบคุมการจัดระเบียบหาบแร่แผงลอย 
 4). ศึกษาการน านโยบายท่ีดีกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยไปปฏิบัติ 
 5). ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน การบริหารงานงานของ
หน่วยงานเทศกิจ 
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