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Abstract 
 

The purpose of this research were; to study  The level of the effectiveness of the 
implementation of RTK GNSS NETWORK In Begin Area of Department of Lands, and to study the 
problem and barriers of the effectiveness of the implementation of RTK GNSS NETWORK In Begin 
Area of Department of Lands and compare the effectiveness of the implementation of RTK GNSS 
NETWORK In Begin Area of Department of Lands with personal factors. 

Research Methodology: the research instruments were questionnaires with 84 
surveyor in Nonthaburi, Pathumthani, Samut Prakan province of 12 offices. The data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation (S.D.), Pearson’s Product 
Moment Correlation, t-test and One-Way ANOVA.  
  Major The results show that the overall effect of the policy implementation 
on satellite kinetic survey was at the high level. Educational level is positively correlated 
with the effectiveness of policy implementation. At the .05 level, Surveyors in different 
study areas were significantly different at the .05 level of significance. Average high 
school diploma - Diploma The problems and obstacles of policy leaders to conduct 
satellite survey with kinetic satellite. It sometimes takes a long time to configure the 
coordinates. If the weather is not good, it will be very cloudy. When the problem is not 
received. Some surveyors do not know how to solve the problem. The equipment is 
not enough for a number of technicians. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2557 ได้กําหนดให้กรมท่ีดินมีภารกิจหลักเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในท่ีดินของบุคคล และ
จัดการท่ีดินของรัฐ โดยการรังวัดทําแผนท่ี การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน การให้บริการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีดิน เพ่ือให้บุคคลมีความม่ันคง ในการถือครองท่ีดิน และได้รับการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(กรมที่ดิน กองแผนงาน, 2560, หน้า 1) 

"การรังวัด" ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 หมายถึง "การรังวัดปักเขตและ
ทําเขต จดหรือคํานวณการรังวัด เพ่ือให้ทราบท่ีต้ังแนวเขตท่ีดิน หรือทราบท่ีต้ังและเน้ือท่ีของท่ีดิน" และ
มาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติว่า "การรังวัดเพ่ืออออกโฉนดท่ีดินให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง" ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2497) ได้กําหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการในการรังวัดทําแผนที่เพ่ือออกโฉนดท่ีดินให้กระทําได้ 2 วิธี คือ  
 1. แผนท่ีช้ันหน่ึง กระทําโดยวิธีใช้กล้องธีโอโดไลท์ (Theodolite) และเครื่องมือวัดระยะ
โยงยึดหลักเขต วัดง่ามมุม ภาคของทิศ หรือใช้กล้องสํารวจแบบประมวลผล หรือ การรังวัดด้วยเครื่องวัด
สัญญาณดาวเทียม หรือด้วยเครื่องมือสํารวจประเภทอ่ืนท่ีมีความละเอียดถูกต้องไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีกรมท่ีดินกําหนด โดยคํานวณเป็นค่าพิกัดฉาก สืบเน่ืองจากหมุดหลักฐานแผนท่ีของกรมที่ดินและ
คํานวณพ้ืนท่ีโดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิกัดฉากของแต่ละมุมเขต 
 2. แผนท่ีช้ันสอง ซ่ึงใช้แผนท่ีระวางเป็นหลัก กระทําโดยวิธีวัดระยะเป็นมุมฉาก หรือวัด
ระยะสกัดเป็นรูปสามเหลี่ยมจากเส้นหมุดหลักฐานโครงงานแผนท่ี หรือโดยวิธีจากรูปถ่ายทางอากาศ และ
คํานวณเน้ือท่ีโดยวิธีคณิตศาสตร์หรือโดยมาตราส่วน ท่ีดินบริเวณใดควรกระทําโดยวิธีใด อธิบดีกรมท่ีดิน
เป็นผู้กําหนดโดยคํานึงถึง ภูมิประเทศและความเจริญของท้องถ่ินเป็นเครื่องประกอบด้วย  

  แต่การรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันสองน้ีไม่สามารถนําค่าพิกัดท่ีได้มาแสดงผลในระวางแผนท่ีโดยตรง 
ต้องนํามาลงระวางแผนท่ีด้วยการต่อแปลงข้างเคียง เป็นผลให้ไม่สามารถได้ค่าพิกัดจริงในแผนท่ี จึงเกิด
ความผิดพลาดของตําแหน่งค่าพิกัด กรมท่ีดินจึงได้ทดลองนําระบบการรังวัดโดยโครงข่ายงานรังวัดด้วย
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ระบบดาวเทียมแบบจลน์มาใช้ในการรังวัดเป็นวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึง โดยทําการติดต้ังสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมอ้างอิง 11 สถานี เม่ือปี พ.ศ.2557 และมีการใช้งานในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 12 สํานักงาน ทําให้ได้ความถูกต้องของค่าพิกัดในทุกบริเวณภายใน
โครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ โดยเฉลี่ย 2 เซนติเมตร ทําให้การรังวัดมีความถูกต้องและมี
ความสัมพันธ์ของแผนที่เป็นเน้ือเดียวกันทุกบริเวณ สามารถนําแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินไปใช้กับโครงการศูนย์
ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นจริง เพ่ือใช้ในการบริการประชาชนและเป็นแผนท่ีฐาน
ให้แก่ประเทศ (กรมท่ีดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2557, หน้า 1) เพ่ือให้รูปแบบท่ีแปลงท่ีดินเป็น
มาตรฐานสากลเป็นระบบพิกัดเช่ือมโยงระบบเดียวกันท่ัวประเทศ เป็นท่ียอมรับ มีความถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดิน
ของรัฐ พ.ศ.2550 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันสองอันเป็นผลให้ช่าง
รังวัดต้องถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเป็นจําเลยในศาลเน่ืองจากวิธีการรังวัดไม่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือความ
ถูกต้องของรูปแปลงท่ีดินของรัฐและของเอกชน ป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐอันได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์ พ้ืนท่ีอนุรักษ์ เป็นต้น เพ่ือรองรับโครงการศูนย์ข้อมูลท่ีดินและแผนที่แห่งชาติ นํางาน
รังวัดไปใช้ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนท่ีและเป็นสากล 
เพ่ือให้ได้รูปแผนท่ีแปลงท่ีดินเป็นแผนท่ีฐานให้กับประเทศ โดยมีความถูกต้องสามารถซ้อนทับกับข้อมูล
ต่างๆ อันได้แก่ แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม แผนท่ีช้ันความสูง เป็นต้น ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน FDGS ของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และนําไปใช้พัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การแก้ไขประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 69 ทวิ เรื่อง การไม่ต้อง
ให้ประชาชนในท่ีดินข้างเคียงต้องเดินทางมาระวังช้ีแนวเขต สามารถดําเนินการได้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ
ไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในด้านการสํารวจและทําแผนท่ี 
จึงต้องมีระบบงานรังวัดท่ีเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และน่าเช่ือถือของแรงงานในประชาคมอาเซียนด้วยกัน 
(กรมท่ีดิน กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี , http://dol-rtknetwork.com/uploads/files/listdownload/ 
RTK%20GNSS%20Network%20DOL.pdf, 21 กุมภาพันธ์ 2560) เพ่ือพัฒนาระบบการรังวัดและทํา
แผนที่ให้รูปแผนท่ีแปลงท่ีดินเป็นมาตรฐานสากล เป็นระบบพิกัดเช่ือมโยงระบบเดียวกันทั่วประเทศ มี
ความถูกต้อง สําหรับใช้ในงานแผนท่ี มาตราส่วน 1:4000 ได้ทุกหน่วยงานในประเทศและช่วยสนับสนุน
ช้ันข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดินให้มีความถูกต้อง และถูกต้องตรงกันกับพ้ืนท่ีจริง และแผนท่ีภาพถ่ายทาง
อากาศ ให้กับโครงการศูนย์ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติ เพ่ือให้การบริการประชาชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการติดต้ังสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร 110 สถานี ให้ครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังประเทศยกประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนํา
ร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ช้ันท่ีหน่ึงโดยระบบดาวเทียมท้ังประเทศ 450 สํานักงาน 
และอบรมการรังวัดแก่ช่างรังวัดกรมที่ดินทั่วประเทศ (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2557, หน้า 2) ตาม



3 

แนวทางการขับเคลื่อนกรมท่ีดิน 4.0 ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่าย ท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมเพ่ือการบริการ (กรมท่ีดิน กองแผนงาน, http://www.dol.go.th/DocLib4/DOL4.pdf, 24 
สิงหาคม 2560) 

แผนปฏิบัติการกรมท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กรมท่ีดิน กองแผนงาน, 2559, หน้า 
22) กําหนดดําเนินการยกประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติการรังวัดด้วยแผนที่ช้ันหน่ึงโยระบบดาวเทียมในพ้ืนท่ี 30 จังหวัด 
ได้แก่ กระบ่ี  กาญจนบุรี ขอนแก่น ชัยภู มิ ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง ตาก นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ 
ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ระนอง ลําปาง เลย สงขลา สุโขทัย สุราษฎร์ธานี หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี 

แผนปฏิบัติการกรมท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรมท่ีดิน กองแผนงาน, 2560, หน้า 
36) กําหนดดําเนินการยกประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติการรังวัดด้วยแผนท่ีช้ันหน่ึงโยระบบดาวเทียมในพ้ืนท่ี 23 จังหวัด 
จังหวัดกระบ่ี กําแพงเพชร ชุมพร เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตราด ตาก นราธิวาส ลพบุรี ลําปาง น่าน 
ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พัทลุง พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ ยะลา สุพรรณบุรี ระยอง และ
อุทัยธานี 

ซ่ึงเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เกี่ยวกับการรังวัดโดยระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน ท่ีได้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดและทําแผนท่ี ด้วยการหาค่าพิกัดฉากโดยระบบ
ดาวเทียม Global Navigation Satellite System (GNSS) และเป็นการยกประสิทธิผลการนํานโยบาย
การรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติมาตรฐานการรังวัด
เฉพาะราย ให้มีความละเอียดแม่นยําถูกต้องสูง สามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ.2558 ข้ึน โดยความในข้อ 4  กําหนดว่า “ระบบ
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (Real Time Kinematics Network, RTK Network)” 
หมายถึง การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ได้ค่าพิกัดฉากทันที ณ เวลาทําการรังวัด (Real Time 
Kinematics, RTK) ในบริเวณพ้ืนท่ีระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ซ่ึงประกอบด้วย 
สถานีควบคุม (Control Station) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Reference Station) และ
ระบบสื่อสาร (Communication System) 

และตามความข้อ 7 ให้กองเทคโนโลยีทําแผนที่จัดสร้างระวางแผนท่ี และจัดทําประกาศกําหนด
พ้ืนท่ี เพ่ือทําการรังวัดโดยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ตามท่ี
อธิบดีกําหนด น่ันคือ กรมท่ีดิน เห็นสมควรจะประกาศพ้ืนท่ีใดท่ีจะต้องยกประสิทธิผลการนํานโยบายการ
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รังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติการรังวัดด้วยวิธีแผนท่ี
ช้ันหน่ึงโดยระบบดาวเทียมแล้ว เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีน้ันก็จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี โดย
กําหนดแผนการประกาศพ้ืนท่ียกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ ดังตารางข้างล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 1.1  การประกาศพ้ืนท่ียกระดับการรังวัดด้วยด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป (Timeline) 

 
ท่ีมา: กรมที่ดิน กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี, http://dol-rtknetwork.com/ uploads/files/  
  listdownload/RTK%20GNSS%20Network%20DOL.pdf, 21 กุมภาพันธ์ 2560.  
 

จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายการ
รังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ น่ันคือในจังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี และสมุทรปราการ ซ่ึงได้ประกาศเป็นพ้ืนท่ียกประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติการรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบ
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์และได้นํานโยบายไปปฏิบัติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือนําผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติตามนโยบายรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS ในท่ัวประเทศ รวมท้ังทําให้
ทราบสภาพท่ีแท้จริงในการนํานโยบายรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS ไปปฏิบัติ และเป็นข้อมูลองค์
ความรู้ในการนําไปพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตร์ของกรมท่ีดิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างย่ังยืนต่อไป 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ อยู่ในประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติใด 
 2. ปัจจัยใดท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 
 3. ปัญหาและอุปสรรคใดของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ 
(RTK GNSS NETWORK) ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.   เพ่ือศึกษาความคิดเห็นประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบ
จลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 
  
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ช่างรังวัดในสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพ้ืนท่ีนํา
ร่อง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวนสํานักงาน 12 สํานักงาน มีจํานวนรวมท้ังหมด 
96 คน   

กลุ่มตัวอย่าง ช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาในพ้ืนท่ีนําร่อง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวนสํานักงาน 12 สํานักงาน  มีจํานวนรวมทั้งหมด 77 คน โดยใช้วิธีการ
กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติความเช่ือม่ัน 95% และใช้วิธี
สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
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 2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น  ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ

ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุราชการ และ
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด 

ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 
 3. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน หมายถึง จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 2. ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS NETWORK) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานของสํานักงานท่ีดิน 12 สํานักงาน เพ่ือให้
เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้  
 3. เจ้าหน้าท่ี หมายถึง ช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาในพ้ืนท่ีนําร่อง ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวนสํานักงาน 12 สํานักงาน 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้ทราบประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบ
จลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ  
 2.  ได้ทราบสภาพท่ีแท้จริงในการนํานโยบายรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS ไปปฏิบัติ 
สามารถนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติท่ัวประเทศ  
 3.  ได้ข้อมูลองค์ความรู้ในการนําไปพัฒนาแนวทางและกําหนดยุทธศาสตร์ของกรมท่ีดิน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างย่ังยืนต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
สําหรับงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 
 2.4  ข้อมูลของกรมท่ีดิน 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ได้มีนักวิชาการหลากหลายสาขาให้นิยามความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) 
ไว้หลายทัศนะ ดังน้ี 

ภรณี  กีรติบุตร (2529, หน้า 2) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ตัวการท่ีเป็นเครื่อง
ตัดสินใจข้ันสุดท้ายของการบริหารหรือการจัดการว่าประสบผลสําเร็จเพียงใด 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, 
หน้า 667) กําหนดนิยามว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ ผลท่ีเกิดข้ึน 

บุญชู มีศรี (2547, หน้า 45) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติงานได้สําเร็จ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
  มัทนา วังถนอมศักด์ิ (2550, หน้า 121) กล่าวว่า ประสิทธิผลในการทํางานไม่ใช่ความสําเร็จ
ด้านใดด้านหน่ึง แต่หมายถึง ความสามารถขององค์การในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ ก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์กับทั้งตัวบุคคลและองค์การ เกิดความสามัคคีภายในองค์การ เกิด
ผลผลิตปริมาณมาก คุณภาพสูง แต่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อย ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  
  Argyris (1964, p.123) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่าหมายถึง สภาวะที่องค์การ
สามารถเพ่ิมผลผลิตมากขึ้นในขณะที่ปัจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงท่ี 
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  Hoy and Miskel (2001, p.275) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่าหมายถึง การบรรลุ
เป้าหมายและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรมาใช้ในระบบองค์กร เรียกว่า Goal and System – 
Resource Model of Effectiveness 
  สุรเชษฐ์ คะสุดใจ (2553, หน้า 46) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ผลของ
การปฏิบัติงานจากความสามารถในการทํางานและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การ รวมท้ังความสามารถในการแก้ปัญหาในการดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การท่ีต้ังไว้ และรวมถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วยมิติมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และด้านพัฒนาองค์กร 
  พิทยา บวรวัฒนา (2552, หน้า 176) กล่าวว่า องค์การที่ มีประสิทธิผล หมายถึง 
องค์การท่ีดําเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความสําเร็จขององค์การในการ
กระทําสิ่งต่าง ๆ ท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้ องค์การที่มีประสิทธิผลสูง จึงเป็นองค์การประสบความสําเร็จอย่าง
สูงในการทํางานตามเป้าหมาย ส่วนองค์การท่ีมีประสิทธิผลตํ่า เป็นองค์การท่ีไม่ประสบผลสําเร็จในการ
ทํางานตามเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ 
  ดังน้ัน พอจะสรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานท่ีทําให้
เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ เกิดผลดีท้ังตัวบุคคล
และองค์การ โดยทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ เกิดผลผลิตคุณภาพสูง ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อย 
นอกจากน้ี John P.Campbell (อ้างถึงใน สุรเชษฐ์ คะสุดใจ, 2553, หน้า 46-49) ได้รวบรวมดัชนีวัด
ประสิทธิผลขององค์การไว้ดังน้ี 
 1.ประสิทธิผลส่วนรวม เป็นการประเมินผลท่ัวไปซ่ึงใช้เกณฑ์มาตรฐานสําหรับวัด
หลายๆ แง่มุมเท่าท่ีจะเป็นได้ โดยปกติวัดได้จากการรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานท้ังหลายตามท่ีได้บันทึก
ไว้ในเอกสารต่างๆ หรืออาจวัดได้จากความคิดเห็นของบุคคลท้ังหลายซ่ึงมีความคุ้นเคยกับองค์การน้ันๆ 
 2.ผลผลิต ซ่ึงวัดได้จากปริมาณหรือจํานวนของผลผลิตหรือการบริการขององค์การ วัด
ได้ 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ การวัดผลผลิตอาจใช้สถิติการผลิตท่ีบันทึกไว้หรืออาจวัด
ได้จากความเห็นของบุคคลท้ังหลายซ่ึงมีความคุ้นเคยกับองค์การน้ัน ๆ 
 3.ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราส่วนท่ีสะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการ
ปฏิบัติงานหน่ึงหน่วยต่อค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องเสียไปสําหรับการปฏิบัติงานหน่ึงหน่วยน้ัน ๆ 
 4. กําไร หมายถึง จํานวนรายได้สุทธิจากการขายสินค้าและบริการภายหลังจากท่ีได้
หักค่าใช้จ่ายและข้อมูลผูกพันต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
 5.คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของสินค้าและบริการที่องค์การผลิตและส่งมอบ 
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 6.อุบัติเหตุ หมายถึง ความถ่ีของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในระหว่างการทํางานซ่ึงทําให้เกิด
การสูญเสียเวลาทํางานไป 
 7.การเจริญเติบโต คือ การแสดงออกโดยการท่ีตัวแปรบางตัวขยายตัวเพ่ิมข้ึน เช่น 
จํานวนอัตรากําลังท้ังหมด ความสามารถในการผลิตและบริการ สินทรัพย์ ยอดขาย กําไร ส่วนแบ่ง
การตลาดและจํานวนการประดิษฐ์คิดค้นของใหม่ๆ การเจริญเติบโตเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบสภาพ
ขององค์การในปัจจุบันกับสภาพขององค์การในอดีต 
 8.การขาดงาน หมายถึง การขาดงานโดยไม่มีข้ออ้างท่ีเพียงพอเกิดข้ึนมากแค่ไหนและ
บ่อยคร้ังแค่ไหน 
 9.การลาออกจากงาน เป็นการวัดเชิงเปรียบเทียบว่าองค์การมีการลาออกจากงานโดย
สมัครใจบ่อยคร้ังแค่ไหน 
 10.ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน
จากการทํางานของตน 
 11.การจูงใจ หมายถึง ความทุ่มเทของจิตใจหรือกําลังใจท่ีบุคคลมีต่อการทํางาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 12.ขวัญ หมายถึง การท่ีสมาชิกของกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่ม มีความผูกพันซ่ึงกันและกัน ขวัญเป็นเรื่องของกลุ่ม ในขณะท่ีเรื่องการจูงใจและความพึงพอใจ
เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล 
 13.การควบคุม หมายถึง ระดับความมากน้อยและการกระจายการควบคุมของฝ่าย
จัดการท่ีมีอยู่ในองค์การเพ่ือใช้ในการสั่งการและมีอิทธิผลเหนือสมาชิกทั้งหลายขององค์การ 
 14.ความขัดแย้ง/ความสามัคคี องค์การที่ มีความสามัคคีเป็นองค์การท่ีสมาชิก
ท้ังหลายชอบพอกัน ทํางานร่วมกัน ติดต่อสัมพันธ์กันอย่างเต็มท่ีและอย่างเปิดเผย ตลอดจนประสานงาน
การทํางานของแต่ละคนให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แต่ในทางตรงกันข้ามองค์การท่ีมีความขัดแย้งกัน เป็น
องค์การท่ีสมาชิกท้ังหลายทะเลาะกันขาดการประสานงานและขาดการติดต่อซ่ึงกันและกัน 
 15.ความยืดห ยุ่น/การปรับ ตัว  หมายถึง ความสามารถขององค์การในการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานขององค์การเพ่ือให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
 16. การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย หมายถึง ระดับความมากน้อยท่ีองค์การมี
การวางแผนอย่างเป็นระบบสําหรับอนาคต และระดับท่ีองค์การมีการกําหนดเป้าหมายอย่างจริงใจ 
 17.ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย หมายถึง ระดับความมากน้อยท่ีสมาชิกองค์การ
ท้ังหลายเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายขององค์การ 
 18.ความยึดม่ันในเป้าหมายขององค์การ หมายถึง การยอมรับในเป้าหมายของ
องค์การของสมาชิกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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 19. ความเห็นพ้องต้องกันในบทบาทและปทัสถาน หมายถึง ระดับความเห็นพ้อง
ต้องกันระหว่างสมาชิกขององค์การในเร่ืองต่างๆ เช่น ทัศนคติ การควบคุมการทํางาน ความคาดหวังใน
การปฏิบัติงาน ขวัญ เป็นต้น 
 20. ความสามารถของฝ่ายจัดการในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว หมายถึง ระดับ
ความสามารถของฝ่ายจัดการในการติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นการส่วนตัวจนทําให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 21. ความสามารถของฝ่ายจัดการในการทํางาน หมายถึง ระดับความสามารถโดย
ส่วนรวมท้ังหมดท่ีฝ่ายบริหารงานมีอยู่ในการทํางานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานหลักโดยตรง 
 22. การจัดการข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ หมายถึง การวิเคราะห์และการ
กระจายข้อมูลท่ีสําคัญต่อประสิทธิผลขององค์การได้อย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างถูกต้อง 
 23. ความพร้อมเพรียง หมายถึง ความเห็นโดยส่วนรวมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ท่ี
องค์การจะทํางานพิเศษท่ีขอให้ทําสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 24. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม หมายถึง ขอบเขตท่ีองค์การติดต่อสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีจนสามารถแสวงหาทรัพยากรที่ขาดแคลนและมีค่ารวมถึงจําเป็นต่อการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิผลขององค์การ 
 25. การประเมินผลโดยบุคคลภายนอก หมายถึง การประเมินผลองค์การหรือ
หน่วยงานย่อยขององค์การโดยบุคคลและองค์กาต่างๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมขององค์การที่ ถูก
ประเมินผลซ่ึงเป็นการพิจารณาถึงความจงรักภักดี ศรัทธาและการสนับสนุนท่ีองค์การท่ีได้รับจากกลุ่ม
ต่างๆ เช่น ลูกค้า เจ้าของกิจการ ประชาชน เป็นต้น 
 26. ความเสถียรภาพ หมายถึง การรักษาโครงสร้างหน้าท่ีและทรัพยากรของ
องค์การในช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยเฉพาะในระยะท่ีองค์การต้องเผชิญกับความกดดัน 
 27. คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง เกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดมูลค่าของ
สมาชิกองค์การแต่ละท่านท่ีมีต่อองค์การ 
 28. การมีส่วนร่วมและการมีบารมี หมายถึง ระดับความมากน้อยที่สมาชิกใน
องค์การแต่ละท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อตนโดยตรง 
 29. การให้ความสําคัญต่อการฝึกอบรมและการพัฒนา หมายถึง ความพยายามท่ี
องค์การมีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 30. การให้ความสําคัญต่อความสําเร็จ หมายถึง ความสัมพันธ์ท่ีองค์การให้ต่อการ
บรรลุเป้าหมายใหม่ ๆ ท่ีสําคัญ 
  สําหรับแนวคิดเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การ มีหลากหลาย
ทรรศนะดังน้ี 
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  ประทับ ทองภู (2539, หน้า 14-15) ได้สรุปแนวทางไว้ 3 แนวทาง ดังน้ี 
  แนวทางท่ี 1 การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย ใช้การจําลองของเป้าหมาย
เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผล ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิต ความยืดหยุ่นในการผลิต 2) การ
ปราศจากความกดดันหรือความขัดแย้ง ขวัญกําลังใจ 3) การปฏิบัติงานตามแบบอย่าง และความเป็น
ปึกแผ่น 
  แนวทางที่ 2 การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร ซ่ึงเป็นการประเมินเพ่ือ
หลีกเลี่ยงจุดอ่อนและจุดบกพร่องของการบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงประกอบด้วย 1) การใช้ทรัพยากรในการ
แลกเปลี่ยน ทดแทน และตัวป้อน 2) ความมีเสถียรภาพ เหมาะสม และเป็นสากล 3) การใช้เทคนิคหรือ
การบริการในด้านการผลิตผลผลิตในรูปของบริการหรือสินค้าอย่างมีเหตุผล 4) การลงทุนในองค์การเพ่ือ
มุ่งผลกําไร 5) สนองความสนใจความพอใจอย่างมีคุณค่า 6) กระบวนการขององค์การมุ่งทางด้าน
เป้าหมายเป็นระบบและใช้การปฏิบัติตามเกณฑ์ของพฤติกรรม 
  แนวทางท่ี 3 การประเมินผลประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ มีความเหมาะสมเป็นท่ี
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางท้ังในแง่วิชาการและการนําไปใช้วัดองค์การในการปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย 1) 
ความสามารถในการผลิต วัดจากการผลิต 2) ลักษณะขององค์การ เช่น บรรยากาศ สไตล์ และสมรรถนะ 
3) พฤติกรรมในการผลิต เช่น ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนา และเช่ือถือได้ 4) การพัฒนา ปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 
  วิวรรธน์  พูลสวัสด์ิ (2542, หน้า 25-26) ได้สรุปเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของ
องค์การไว้ดังน้ี 
 1. การผลิต หมายถึง ความสามารถขององค์การในการผลิตให้มีปริมาณและ
คุณภาพตามท่ีสภาพแวดล้อมต้องการ ความสามารถในการผลิตถือเป็นตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะวัดประสิทธิผล
ในแง่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 2. ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของ
ประสิทธิผลโดยเฉพาะการปฏิบัติงานขององค์การภายใต้ทรัพยากรท่ีจํากัด ดังน้ัน การวัดประสิทธิผลจึง
เป็นการวัดในแง่ของการบรรลุเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัด 
 3. ความพอใจ หมายถึง การท่ีองค์การสามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้มากน้อยเพียงใด ลักษณะงานอาจเป็นเงื่อนไขท่ีช่วยจูงใจและสร้างความพอใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยพิจารณาความพอใจของพนักงานน้ีมีพ้ืนฐานมาจาก
แนวคิดว่าองค์การเป็นระบบสังคม จึงจําเป็นต้องพิจารณาประโยชน์ของผู้ มีส่วนร่วมในองค์การ
เช่นเดียวกับประโยชน์ท่ีลูกค้าขององค์การได้รับ 
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 4.  การปรับตัว หมายถึง ความสามารถขององค์การท่ีจะตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาท้ังภายในและภายนอกองค์การ ถึงแม้ว่าการปรับตัวขององค์การอาจจะทํา
ให้ประสิทธิภาพลดลงไปบ้าง เพ่ือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานขององค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
หรืออาจทําให้ขวัญของคนในองค์การตกตํ่าไปก็ตาม การปรับตัวขององค์การก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและ
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในท่ีสุด 
 5.  การพัฒนา หมายถึง การที่องค์การเพิ่มพูนสมรรถนะท่ีจะอยู่รอดได้ในระยะ
ยาว หรือหมายถึง กระบวนการท่ีองค์การพยายามจะเพ่ิมประสิทธิผลด้วยการผสมผสานความปรารถนา
ของบุคคลท่ีจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาเข้ากับเป้าหมายขององค์การ โดยการพัฒนาอาจทําในรูปแบบ
การฝึกอบรม หรือวิธีการทางจิตวิทยาอ่ืน โดยการพัฒนาจะเริ่มวางแผนโดยฝ่ายบริหาร และมีเป้าหมาย
ของการพัฒนาอยู่ท่ีการเพ่ิมสมรรถภาพขององค์การและความมีประสิทธิผลต่อไป 
 6.  การอยู่รอด หมายถึง การที่องค์การสามารถดํารงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่รอบองค์การน้ัน การอยู่รอดถือเป็นข้อบ่งช้ีท่ีจะทดสอบว่าองค์การน้ันมีประสิทธิภาพในระยะยาว
หรือไม่ โดยการอยู่รอดขององค์การข้ึนอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
  Friedlander and Pickle (1968, p.289-304) ได้ศึกษาองค์กรขนาดเล็ก จํานวน 97 
องค์การ เพ่ือจะดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของความมีประสิทธิผล โดยในการประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การจะประเมินจากความสามารถขององค์การในการตอบสนองความต้องการของ
ส่วนประกอบต่างๆ ดังน้ี 1) ส่วนประกอบทางสังคม ได้แก่ ชุมชน รัฐบาล ลูกค้า ผู้สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต และเจ้าหน้ี  2) ส่วนประกอบทางเจ้าของ โดยท่ัวไปประเมินจากผลกําไรด้านการเงิน  3) 
ส่วนประกอบด้านพนักงาน โดยท่ัวไปประเมินจากความพอใจของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพการทํางาน 
ผลตอบแทนทางการเงิน และการพัฒนาตนเอง ประเมินความไว้วางใจของสมาชิกท่ีมีต่อฝ่ายบริหาร 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอํานวยการ 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) 
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2538, หน้า 3)  ให้ความหมายว่านโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล  ซ่ึงรวมทั้งกิจกรรมท่ีผ่านมาในอดีต กิจกรรมท่ีกําลังดําเนินการในปัจจุบัน 
และกิจกรรมท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต  น่ันหมายความหมายว่า นโยบายสาธารณะคือแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลน่ันเอง   
 ถวัลย์  วรเทพพุฒิพงศ์ (2537, หน้า 282)   กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติ
ของรัฐบาลท่ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาซ่ึงกําลังเกิดข้ึน  ป้องกันปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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หรือก่อให้เกิดผลท่ีพึงปรารถนารัฐบาลมีความจริงจังในการนํานโยบายน้ันไป ปฏิบัติให้บรรลุผล  นโยบาย
อาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้   
  มยุรี  อนุมานราชธน (2549, หน้า 6)  กล่าวถึง นโยบายสาธารณะ ว่านโยบายสาธารณะเป็น
แนวทางกว้าง ๆ ท่ีรัฐบาลได้ทําการตัดสินใจเลือกและกําหนดไว้ล่วงหน้า  เพ่ือช้ีนําให้มีกิจกรรมหรือการ
กระทําต่างๆ เกิดข้ึน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้    
 จุมพล  หนิมพานิช (2549, หน้า 12)  กล่าวว่า หากพิจารณาความหมายของนโยบายสาธารณะ
ใน ความหมายท่ีแคบและความหมายท่ีกว้าง  จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงานของ 
รัฐบาลเป็นเรื่องโครงการท่ีสําคัญท่ีรัฐบาลจะต้องจัดให้มีข้ึน  โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 สําหรับการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบหลักของศาสตร์การวิเคราะห์นโยบายท่ีเป็นจุด
เช่ือมโยงสําคัญระหว่างการกําหนดนโยบายกับการประเมินนโยบาย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ
มาก เพราะนโยบาย แผน โครงการ แม้จะจัดทําอย่างดีเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่ถ้านําไปปฏิบัติไม่ได้
หรือนําไปปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาอุปสรรค ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็ถือได้ว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรง
ข้ามถ้านําไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสาธารณชนจึงอาจกล่าวได้ว่าการนํา
นโยบายไปปฏิบัติก่อให้เกิดผลดีกับสังคม ดังน้ันข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัตินอกจากจะมีความสําคัญ
แล้วยังมีความสลับซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับกลุ ่มบุคคลรวมถึงองค์กรหลากหลายซ่ึงส่งผลต่อ
ความสําเร็จของนโยบายฉะน้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงมักประสบปัญหา ทั้งน้ีเพราะอาจมีปัจจัย
หลายอย่างท่ีเป็นอุปสรรคหรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล  ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สมรรถนะขององค์กร ความเพียงพอของทรัพยากร การยอมรับโครงการ
ในระดับท้องถ่ินซ่ึงมีผลต่อการสนับสนุนและความร่วมมือ  ปัจจัยเหล่าน้ีย่อมมีผลกระทบต่อความสําเร็จ
หรือล้มเหลวของโครงการ โดยความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติมีผู้ให้นิยามไว้ดังน้ี 
 สมพร เฟ่ืองจันทน์ (2539, หน้า 150) กล่าวว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการ เป็น
ผลต่อเน่ืองจากข้ันตอนการกําหนดโนบาย และยังเป็นกิจกรรมท่ีมีการกําหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่าเรา
ต้องการผลสุดท้ายเป็นเช่นไร 
 จุมพล หนิมพานิช (2549, หน้า 140) กล่าวว่า การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การ
บริหารนโยบายท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล  
สมรรถนะและความร่วมมือของพนักงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบ และปัจจัย
อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย   
 กล้า ทองขาว (2548, หน้า 7) กล่าวว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการ
และการประสานกิจกรรมเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้บรรลุความสําเร็จตรงตาม
เจตจํานงของนโยบายโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 
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 วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 16) กล่าวว่า กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการท่ี
ทําให้เกิดการกระตุ้นให้องค์การท่ีรับผิดชอบสามารถนําทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีสําคัญ
ท้ังมวลมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายท่ีกําหนดไว้ 
 Cheema and Rondinelli (1983, p. 16) กล่าวว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นการนํานโยบาย
หรือแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การกําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยจุดมุ่งหมายสําคัญของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ คือ การปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย   
 Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 538 - 560) ให้ความหมายของการแปลงนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติว่า หมายถึงกระบวนการในการนําเอานโยบายพ้ืนฐานท่ัวไปมา ดําเนินการให้ลุล่วงไปนโยบาย
พ้ืนฐานอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย คําพิพากษาศาล คําสั่งของ รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีก็ได้   
 Mete and Horn (1975, pp. 445 - 448) การดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในภาครัฐ
หรือเอกชน ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวมุ่งท่ีจะก่อให้เกิดความสําเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ท่ีได้ตัดสินกระทําไว้ก่อนหน้าน้ันแล้ว   
 มยุรี อนุมานราชธน  (2549, หน้า 218) การนํานโยบายไปปฏิบั ติ  หมายถึง การแปลง
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในนโยบาย ซ่ึงอาจเป็นกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให้เป็น
แนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ โดยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมจะประกอบด้วยการจัดหาทรัพยากรต่างๆ 
เพ่ือดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
การออกแบบองค์การ และการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนดไว้   
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2538, หน้า 101) ได้อธิบายถึง ปัจจัยกําหนดความสําเร็จหรือล้มเหลว
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติว่าจากการทบทวนผลงานวิชาการในทศวรรษท่ีผ่านมา  พบว่ามีปัจจัยหลาย
ประการท่ีกําหนดความสําเร็จหรือล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ได้แก่  
 1.  ลักษณะนโยบายน้ันๆ  
 2.  วัตถุประสงค์ของนโยบาย  
 3.  ความเป็นไปได้ทางการเมือง  
 4.  ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี  
 5.  ความพอเพียงของทรัพยากร  
 6.  ลักษณะของหน่วยงานที่นําไปปฏิบัติ  
 7.  ทัศนคติของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ 
 วรเดช  จันทรศร (2551, หน้า 129-146)  ได้มีการประมวลตัวแบบของนักวิชาการท่ีได้ศึกษา
เพ่ือสังเคราะห์แนวคิดท่ีได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี  เพ่ือใช้อธิบายว่าองค์กรต่างๆ 
ท่ีสามารถนํานโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยอะไรท่ีเป็นเง่ือนไข
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สําคัญ ท่ีจะทําให ้นโยบาย  แผนงาน โครงการ ดําเนินการสําเร็จบรรลุจุดมุ ่งหมาย ซ่ึงตัวแบบท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติรวม  6 ตัวแบบ ได้แก่  
 1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบน้ีมีแนวคิดว่า การใช้หลักด้าน
เหตุผลเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะช้ีวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย  แผนงาน หรือ โครงการ 
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีปฏิบัติการน้ันจะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลสําคัญในการ
ตัดสินใจดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผลเป็นสิ่งท่ีจะต้องขยายผลให้เกิดข้ึนอย่างกว้าง
ขวางท่ีสุด นโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีจะประสบความสําเร็จจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
ภารกิจอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการกําหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยหลักการท่ีมีเหตุผล
ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานจะมีองค์ประกอบในการดําเนินงานอยู่ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 1.1 นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซ่ึงหนว่ยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ และเป้
าหมายท่ีกําหนดไว้  
  โดยท่ัวไประดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายหรือโครงการไปสู่การปฏิบัติจะ
ข้ึนอยู่กับปัจจัย 5 ประการ  ดังน้ี  
 ประการแรก  ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือโครงการ  
 ประการท่ีสอง  การกําหนดภารกิจและมอบหมายอย่างชัดเจน  
 ประการท่ีสาม  การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
 ประการท่ีสี่  การสร้างระบบประเมินผลท่ีเหมาะสม และ  
 ประการท่ีห้า  การสร้างมาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ท่ีเหมาะสม   
 2. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management  Model)  ตัวแบบน้ีจะให้ความสําคัญในเรื่อง
สมรรถนะขององค์กรเป็นหลัก  โดยถือว่าความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการนํานโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการไปปฏิบัติจะข้ึนอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการไป
ปฏิบัติว่าขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด องค์กร
จําเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถท้ังทางด้านการบริหารและ
ทางเทคนิคอย่างเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ  หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีท้ังทางด้านวัสดุ อุป
กรณ์ สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ ตัวแบบน้ีมีความพยายามท่ีจะศึกษาหาทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายในอดีต เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่
าช้าในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ไขปัญหาการ
ประสานงาน 
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 3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิด
ตามตัวแบบน้ีได้ ้ให้ความสําคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก โดยมีแนวคิดว่า บุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุดในองค์กร จึงให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของคนในองค์กร 
การทํางานเป็นทีม โดยการทํางานในทีมจําเป็นต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมคํานึงถึงการจูงใจ การใชผู้นํา
อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร การยอมรับ การพัฒนาทีมงานมากกว่าการใช
กําลังบังคับควบคุม ตัวแบบน้ีจึงให้ความสําคัญเพ่ิมเติมต่อกระบวนการสื่อสารสองทาง การมีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการสร้างตระหนักและ
ผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ขณะท่ีการให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กําหนดนโยบายแต่เพียง
ลําพัง จะเป็นผลเสียและไม่สอดคล้องกับฐานคติการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดน้ี 
 4.ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็น
แนว คิดทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่่ ซ่ึงมีกฎระเบียบข้ันตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการ  และมีการกําหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม 
ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียว แต่ ่จะ
ประกอบด้วยแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วย  แต่มักจะเป็นกรณีของข้าราชการระดับล่าง
ท้ังสิ้น  เพราะว่าข้าราชการระดับล่งเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  และเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณ
ของตนในการตัดสินใจให้บริการประชาชนท้ังสิ้น  ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชา
ตลอดเวลาได้ ดังน้ันสิ่งท่ีจะวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงข้ึนอยู่่กับความพร้อมของผู้
นํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ี ไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมี
อุปสรรคข้อจํากัดมากน้อยประการใด ความพร้อมในการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย2ประการ คือ   
 ประการแรก  ระดับความเข้าใจของผู ้กําหนดนโยบายต่อสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของ
หน่วยงานและองค์กร สภาพปัญหา และข้อจํากัดต่างๆ เช่น ปริมาณงานเกินกําลัง การขาดแคลน 
บุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะเร่ือง ขาดแรงจูงใจ ขาดขวัญกําลังใจท่ีเหมาะสมเพียงพอ เป็นต้น 
ประการท่ีสอง  ระดับการยอมรับเห็นพ้องในนโยบาย และการปรับนโยบายใหม่่ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ปกติหรือเป็นส่วนหน่ึงในหน้าท่ีราชการของบุคลากรแต่ละคน 
 5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model)  ตัวแบบน้ียึดหลักการว่า นโยบายเป็นการแบ่
สรรคุณค่าในสังคม  ดังน้ันนโยบายในเรื่องหน่ึงๆ จะมีผู้ท่ีได้้รับประโยชน์กับผู้ท่ีสูญเสียประโยชน์เสมอ  
และโดยปกติในแต่่ละฝ่ายจะให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกัน  และจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตน
ไวเป็นอันดับแรก  ดังน้ัน จึงเป็นการยากท่ีทุกฝ่ายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นเอกฉันท์  
ตัวแบบน้ีเห็นว่าจํานวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นท่ีสําคัญในการเจรจาต่อรอง  หากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องมีจํานวนน้อย โอกาสที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่าในการเจรจาท่ีมีหน่วยงาน
มากๆ ความสามารถในการเจรจาต่อรองของผู้เล่นจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ความ
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ชํานาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพของผู้มีอํานาจและทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุน
จากบุคคลและองค์กรต่างๆ เช่น บุคคลสําคัญ หัวหน้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และกลุ่มผลประ
โยชน์อ่ืนๆ 
 6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบน้ีเป็นตัวแบบท่ีรวบรวมจาก
แนวคิดของท้ัง 5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ี
ประสบความสําเร็จท้ังในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัวแปรอิสระท่ีนํามา
พิจารณา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผนและ ควบคุม 
ภาวะผูนําและความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารส่ิงแวดล้อมภายนอก 
สุภารัตน์ แซ่อ้ือ (https://www.gotoknow.org/posts/277188, 23 มิถุนายน 2555) กล่าวว่าปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีดังน้ี 
 1.  แหล่งท่ีมาของนโยบาย (source of policy) แถลงการณ์หรือคําสั่งของฝ่ายบริหาร การ
ประกาศใช้กฎหมาย ข้าราชการระดับสูง ผู้มีหน้าท่ีในการริเริ่มการก่อรูปนโยบาย คําวินิจฉัยของศาล 
 2.  ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of policy) ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะ
ส่งเสริมให้มีความสอดประสานกัน และมีประสิทธิภาพ โดยความชัดเจนของวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับ การ
ระบุสภาพปัญหาครบถ้วน กําหนดผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และการประเมิน
ทรัพยากรท่ีต้องใช้อย่างเหมาะสม 
 3.  การสนับสนุนนโยบาย (support for policy) เป็นสิ่งจําเป็น แต่มิใช่เง่ือนไข ท่ีเพียงพอ
สําหรับการท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จ โดยมีปัจจัยคือ ความสนใจของผู้ริเริ่มนโยบาย
และกลุ่มผลประโยชน์ 
 4.  ความซับซ้อนในการบริหาร (complexity of administration) จะทําให้นโยบาย
เบ่ียงเบนจากเดิม มีการประเมินผล การกําหนดเป้าประสงค์ ปัจจัยกระตุ้น สิ่งจูงใจผู้นํานโยบายไป
ปฏิบัติ    
 5.  สิ่งจูงใจสําหรับผู้ปฏิบัติ (incentives for implementers) ทําให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งม่ัน
ท่ีจะทํางานให้สําเร็จ 
 6.  การจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) ทรัพยากรอย่างจํากัด การใช้ต้อง
คํานึงถึงการจัดลําดับ ความสําคัญของแผนงานและโครงการ รวมถึงกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตระหนักถึงประโยชน์หรือต้นทุนท่ีไม่ได้คาดไว้ หรือท่ีเรียกว่า “ผลกระทบภายนอก” ด้วย 
 สุภารัตน์ แซ่อ้ือ ยังกล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรค์การนํานโยบายไปปฏิบัติ มีดังน้ี 
 1.  ถ้ามีทรัพยากรใหม่แต่แนวทางปฏิบัติคลุมเครือ ต้องมีการตีความนโยบายให้ชัดเจน 
 2.  ถ้ามีทรัพยากรใหม่และมีแนวทางปฏิบัติท่ีเฉพาะเจาะจง เป้าประสงค์ของบุคคลภายใน
องค์การจะลดความสําคัญลง 
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 3.  ถ้าทรัพยากรไม่เพียงพอ และแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน ต้องสร้างกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติเกิด
ความสมัครใจท่ีจะปฏิบัติ เป็นการสร้างพลังความมุ่งม่ัน 
และความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจากการเลือกกลยุทธ์การนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีไม่
เหมาะสม การเลือกหน่วยปฏิบัติและกลไกในการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม และการเลือกเครื่องมือและวิธี
ปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม 
 สรุปก็คือ ถ้าต้องการให้นโยบายบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ต้องทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงก็ถือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทําให้การนํานโยบายไป
ปฏิบัติบรรลุผลมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามท่ีต้ังไว้ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 
 การรังวัดท่ีดิน คือ การขอให้เจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดิน มาตรวจสอบหลักเขตท่ีดินและยืนยันขนาดของ
ท่ีดินในโฉนด โดยการวัด ปักเขต คํานวณ เพ่ือให้ทราบท่ีต้ัง แนวเขตท่ีดิน หรือหาอาณาเขตท่ีแน่นอนของ
ท่ีดิน ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะแม้จะมีโฉนดท่ีดินยืนยัน แต่หากไม่เจอหลักเขตก็จะกลายเป็นโฉนด
เลื่อนลอยไป ดังน้ัน เจ้าของท่ีดินจึงควรทํารังวัดทุกๆ 10 ปี เป็นการตรวจสอบยืนยันว่าหลักหมุดและ
อาณาเขตท่ีดินยังอยู่ท่ีเดิมเหมือนเดิมหรือไม่ โดยข้ันตอนการทํารังวัดท่ีดินของเจ้าหน้าท่ีมีดังน้ี 
 1.หาหลักเขต และใช้กล้องวัดมุม Theodolite (หามุมแนวราบ) ร่วมกับเครื่องวัดระยะ
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Distance Meter (EDM) โดยวัดระยะจากการสะท้อนคลื่นอินฟาเรต เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีช้ีจุดหลักหมุด เราสามารถใช้ท่อนไม้ปักเพ่ือให้ง่ายต่อการสังเกตและถ่ายรูปเป็นหลักฐาน 
 2. เจ้าหน้าท่ีนําผลที่ ได้จากภาคพ้ืนดิน มาทํารายการคํานวณ  เพ่ือเขียนแผนท่ีและ
รายละเอียด 
 3.  หลังจากโฉนดแล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีจะเรียกเจ้าของท่ีดินไปตรวจสอบและรับโฉนด 
ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 "การรังวัด" หมายถึง "การรังวัดปักเขตและทําเขต 
จด หรือคํานวณการรังวัด เพ่ือให้ทราบท่ีต้ังแนวเขตท่ีดิน หรือทราบท่ีต้ังและเน้ือท่ีของที่ดิน" และมาตรา 
65 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 บัญญัติว่า "การรังวัดเพ่ืออออกโฉนดท่ีดินให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง" ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2497) ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือออกโฉนดท่ีดินให้กระทําได้ 2 วิธี คือ  
 1. แผนท่ีช้ันหน่ึง กระทําโดยวิธีใช้กล้องธีโอโดไลท์ (Theodolite) และเครื่องมือวัดระยะ
โยงยึดหลักเขต วัดง่ามมุม ภาคของทิศ หรือใช้กล้องสํารวจแบบประมวลผล หรือ การรังวัดด้วยเคร่ืองวัด
สัญญาณดาวเทียม หรือด้วยเครื่องมือสํารวจประเภทอ่ืนท่ีมีความละเอียดถูกต้องไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกรมท่ีดินกําหนด โดยคํานวณเป็นค่าพิกัดฉาก สืบเน่ืองจากหมุดหลักฐานแผนท่ีของกรมท่ีดิน
และคํานวณพ้ืนท่ีโดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิกัดฉากของแต่ละมุมเขต  
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 2.  แผนท่ีช้ันสอง ซ่ึงใช้แผนท่ีระวางเป็นหลัก กระทําโดยวิธีวัดระยะเป็นมุมฉาก หรือวัด
ระยะสกัดเป็นรูปสามเหลี่ยมจากเส้นหมุดหลักฐานโครงงานแผนท่ี หรือโดยวิธีจากรูปถ่ายทางอากาศ และ
คํานวณเน้ือท่ีโดยวิธีคณิตศาสตร์หรือโดยมาตราส่วน ท่ีดินบริเวณใดควรกระทําโดยวิธีใด อธิบดีกรมท่ีดิน
เป็นผู้กําหนด โดยคํานึงถึงภูมิประเทศและความเจริญของท้องถ่ินเป็นเครื่องประกอบด้วย 
 การรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันสองน้ีไม่สามารถนําค่าพิกัดท่ีได้มาแสดงผลในระวางแผนท่ีได้
โดยตรง จะต้องนํามาลงระวางแผนท่ีด้วยการต่อแปลงข้างเคียง เป็นผลให้ไม่สามารถได้ค่าพิกัดจริงใน
แผนท่ีจึงเกิดความผิดพลาดของตําแหน่งค่าพิกัด ทําให้เกิดความไม่น่าเช่ือถืออาจนําไปสู่การเป็นคดีข้ึนสู่
ศาลอยู่บ่อยคร้ัง อีกทั้งในการรังวัดท่ีดินทุกครั้ง ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 69 จึงได้บัญญัติให้
ประชาชนผู้มีท่ีดินข้างเคียงกับท่ีดินท่ีได้ทําการรังวัดจําเป็นต้องมาระวังแนวเขตขณะท่ีมีการรังวัด ทําให้
ประชาชนผู้ท่ีมิได้ มีความประสงค์จะรังวัดแปลงท่ีดินของตนเองต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ย่อมเป็นผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีกด้วย 
 ในปัจจุบันกรมท่ีดินเป็นผู้ดําเนินการรังวัดรูปแปลงท่ีดิน และนําเข้าข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน
สําหรับเป็นแผนท่ีฐานให้สําหรับทุกหน่วยงานภายในประเทศ และจัดทําข้อมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีและ
สถานีโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) อีกทั้ งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 ได้
กําหนดให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีดูแลท่ีดินของรัฐต้องจัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระวางแผนท่ี และแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ ซ่ึงประกอบด้วยการรังวัดโดยวิธีแผนท่ี
ช้ันหน่ึง การจัดทําระวางแผนท่ีมาตราส่วน 1:4,000 และดําเนินการเป็นดิจิทัลในระบบภูมิสารสนเทศ 
และจัดส่งข้อมูลให้กรมที่ดินจัดเก็บในฐานข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ 
 กรมท่ีดินเป็นผู้รับผิดชอบหลักในช้ันข้อมูลรูปแปลงท่ีดินและช้ันข้อมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี
และสถานีโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
หลักในงานสํารวจรังวัด และกรมท่ีดินเป็นหน่วยงานท่ีมีการสํารวจรังวัดเกิดข้ึนตลอดเวลาทุกวัน แต่กรม
ท่ีดินมีข้อจํากัดของเครื่องมือและเทคโนโลยีในอดีต ทําให้สามารถประกาศพ้ืนท่ีรังวัดด้วยวิธีแผนที่ช้ันหน่ึง
ได้เพียงร้อยละสิบเท่าน้ัน ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม กรมท่ีดินจึงได้ทดลองนํา
ระบบการรังวัดโดยโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ เพ่ือยกระดับ
การรังวัดแปลงท่ีดินเป็นวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึง ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยทําการ
ติดต้ังสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง 11 สถานี ได้แก่ สถานีอาคารรังวัดและทําแผนที่ (PKKT) สถานี
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี (BPLE) สถานีสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัส
นิคม (PNNK) สถานีสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (BLMG) สถานีสํานักงานท่ีดินจังหวัด
ชลบุรี สาขาสัตหีบ (STHP) สถานีสํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง (PLDG) สถานีสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน (KTBN) สถานีสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน 
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(BLAN) สถานีสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ (OKRK) สถานีสํานักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (AYYA) และสถานีสํานักงานท่ีดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย (KKOI) โดยได้นําร่อง
มาทดลองการใช้ในการรังวัดท่ีดินของสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด เป็นสํานักงานท่ีดิน
แรก เม่ือมีผลการใช้งานได้ดีในสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดแล้ว จึงได้ขยายให้มีการใช้
งานระบบน้ีเต็มพ้ืนที่ท้ังสามจังหวัด ได้แก่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม
ท้ังหมด 12 สํานักงาน ได้แก่ สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลอง
หลวง สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลําลูกกา สํานักงานที่ดินปทุมธานี สาขาธัญบุรี สํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขา
บางบัวทอง สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง และ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ 
 การรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบดาวเทียม จะได้ความถูกต้องของค่าพิกัดในทุก
บริเวณภายในโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยเฉล่ียประมาณ 2 
เซนติเมตร ทําให้การรังวัดมีความถูกต้อง และมีความสัมพันธ์ของแผนท่ีเป็นเน้ือเดียวกันในทุกบริเวณ 
ทดแทนการมาระวังช้ีแนวเขตของประชาชนท่ีมีท่ีดินข้างเคียงกับแปลงท่ีดินท่ีทําการรังวัด ซ่ึงจะช่วยให้
ประชาชนไม่เสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ยังผลให้ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประชาชนได้เป็น
จํานวนมาก ทั้งยังมีความถูกต้องเป็นท่ียอมรับเป็นสากล ประกอบกับการรังวัดและทําแผนท่ียังเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ซ่ึงอาชีพสํารวจและทําแผนท่ี เป็นหน่ึงในอาชีพท่ีมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การรังวัดและทําแผนท่ีในประชาคมอาเซียนจึงต้องมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จําเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทัดเทียมในกลุ่ม
อาเซียนด้วยกัน ซ่ึงประเทศมาเลเซีย ได้พัฒนาระบบงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์เต็มระบบท้ัง
ประเทศต้ังแต่ พ.ศ.2553 และมีประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได้พัฒนาระบบน้ีเรียบร้อยแล้ว เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศบรูไน เป็นต้น 
 กรมท่ีดินจึงได้ยกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบดาวเทียม โดยจัดทํา
ระบบงานโครงสร้างพ้ืนฐานงานสํารวจรังวัดโดยระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS Network) เพ่ือการใช้แผนท่ีมาตราส่วน 1:4,000 เป็นแผนท่ีมาตรฐาน เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการรังวัด
ด้วยวิธีแผนที่ช้ันหน่ึงโดยระบบดาวเทียม จากพ้ืนท่ีเดิมใน 3 จังหวัด 12 สํานักงานให้มีการใช้การรังวัด
ด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบดาวเทียมท้ังประเทศ 458 สํานักงาน อีกท้ังยังเป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศให้กับทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาไปสู่
การรังวัดท่ีดินโดยประชาชนท่ีมีที่ดิน เกิดความเช่ือม่ันในผลการรังวัด โดยดําเนินการจัดทําโครงข่ายงาน
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เพ่ิมอีก 110 สถานี และพัฒนาอบรมช่างรังวัดใน
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การใช้เคร่ืองมือรังวัดด้วยดาวเทียม นอกจากน้ัน การรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบดาวเทียม จะ
ช่วยสนับสนุนช้ันข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินให้มีความถูกต้องตรงกับพ้ืนท่ีจริงและตรงกับแผนท่ีภาพถ่าย
ทางอากาศ ให้กับโครงการศูนย์ข้อมูลท่ีดินและแผนที่แห่งชาติ ใช้ในการบริการประชาชน และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนที่รูปแปลงท่ีดินท้ังที่ดินของรัฐและท่ีดินเอกชนเพ่ือนําไปใช้ในมาตรฐานเดียวกัน และ
หน่วยงานทุกหน่วยราชการในงานสํารวจรังวัดเพ่ือการทําแผนท่ีอันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของ
ประเทศ อีกท้ังยังเป็นการประสานเครือข่ายงานรังวัดด้วยระบบดาวเทียมในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
ความสัมพันธ์เชิงตําแหน่งและตรวจสอบตําแหน่งของเปลือกโลกในบริเวณพ้ืนท่ีของประเทศอาเซียนและ
ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ซ่ึงสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการยกระดับการรังวัดได้ดังน้ี 
 1.  เพ่ือสร้างโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) รองรับการ
เปลี่ยนวิธีการรังวัดจากวิธีรังวัดด้วยวิธีแผนที่ช้ันสองเป็นการรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึง 
 2.  เพ่ือให้แผนท่ีรูปแปลงท่ีดินเป็นมาตรฐานสากลเป็นระบบพิกัดเช่ือมโยงระบบเดียวกันใน
มาตราส่วน 1:4,000 ทั่วประเทศจากทุกหน่วยงาน และเป็นท่ียอมรับ มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 
2550 
 3.  เพ่ือให้ได้แผนท่ีรูปแปลงท่ีดินเป็นแผนท่ีฐานให้กับประเทศ โดยมีความถูกต้องสามารถ
ซ้อนทับกับข้อมูลต่างๆ อันได้แก่ แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม แผนท่ีช้ันความสูง 
เป็นต้น ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน FGDS ของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และ
นําไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือรองรับโครงการศูนย์ข้อมูลท่ีดินและแผนที่แห่งชาติ นํางานรังวัดไปใช้ปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีรูปแปลงที่ดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนท่ีและเป็นสากล 
 5.  เพ่ือความถูกต้องของรูปแปลงท่ีดินของรัฐและของเอกชน ป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ
อันได้แก่ พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ พ้ืนท่ีอนุรักษ์ เป็นต้น 
 6.  เพ่ือยกระดับการรังวัดให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ภาพท่ี 2.1  ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK)  
ท่ีมา: กรมท่ีดิน กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี, http://dol-rtknetwork.com/uploads/files/listdownload/ 
RTK%20GNSS%20Network%20DOL.pdf, 24 สิงหาคม 2560. 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2  โครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ของประเทศไทยในปัจจุบัน 
ท่ีมา: กรมที่ดิน กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี, https://rtkdol.wordpress.com/. ม.ป.ป. 
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2.4 ข้อมูลของกรมท่ีดิน 
 กรมท่ีดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานท่ีดําเนินงานออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดิน และ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน รวมถึงการจัดท่ีทํากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 2.4.1 ประวัติความเป็นมาของกรมท่ีดิน 
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 เกิดกรณีพิพาทเร่ือง
กรรมสิทธิ ท่ีดินบ่อยคร้ังๆ เพราะเจ้าหน้าท่ีผู้เก็บภาษีอากรออกหนังสือสําคัญให้เจ้าของท่ีดินไว้ยึดถือ ไม่
อาจระงับข้อพิพาทโต้แย้งปัญหาเรื่องกรรมสิทธิได้ เน่ืองจากข้อความบนหนังสือไม่กระจ่างไม่สามารถใช้
เป็นหลักฐานยืนยันได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจึงโปรดฯ ให้ เจ้าพระยาเทเวศวิวัฒน์ ซ่ึงดํารง
ตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการ จัดทําทะเบียนท่ีดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิในท่ีดิน
จริงจังและเร่งด่วนด้วยทรงพระราชดําริเห็นว่าท่ีดินมีราคาย่ิงขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก ย่อมเป็นสาเหตุ
ให้ราษฏรมีข้อพิพาทมากข้ึนอีก สมควรจัดหมายเขตท่ีดินน้ันให้ม่ันคงย่ิงข้ึน ทว่าช่วงเวลาน้ันยังไม่มี
กฎหมายเป็นหลักในการออกโฉนดชัดเจน พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ออกประกาศพระบรม
ราชโองการลงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2444 วางระเบียบเรื่องโฉนดไว้อย่างชัดเจน และ  พระบรมราช
โองการน้ีถือเป็นกฎหมายใช้ในการออกโฉนด นอกจาน้ีพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมทะเบียน
ท่ีดิน สังกัดกระทรวงเกษตรธิการข้ึนมา เพ่ือจัดการดูแลเก่ียวกับเรื่องน้ี โดยประกาศพระบรมราชการ
โองการเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ซ่ึงมี นาย ดับบริว เอ.เกรแฮม เป็นเจ้ากรมคนแรก ด้วยเหตุน้ี
กรมที่ดิน จึงถือเอาวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2444 เป็นวันสถาปนากรมท่ีดิน 
  ต่อมาเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กรมทะเบียนท่ีดิน ก็ได้เปลี่ยนช่ือมาเป็นกรม
ท่ีดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทยตามประกาศพระบรมราชโองการผลัดเปลี่ยนเสนาบดีปลัดทูลฉลอง 
กระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง พ.ศ. 2475  
  หลังจากน้ันถัดมาอีกหน่ึงปีก็เปลี่ยนช่ือมาเป็น กรมท่ีดินและโลหะกิจ โดยยุบกรมรังวัด
ท่ีดินและกรมราชโลหะกิจมารวมอยู่ด้วย พร้อมท้ังโอนมาสังกัดกระทรวงเศรษฐการ เม่ือวันท่ี 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2476 แต่ก็เป็นช่วงเวลาท่ีไม่นานนักก็ต้องโอนกลับมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีก
ครั้งในอีก 2 ปีต่อมา คือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2478 ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการสํานักงานและกรมในกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ.2478 
  ท้ายสุดเม่ือมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 จึงมีการเปลี่ยน
ช่ืออีก โดยใช้ช่ือว่า กรมท่ีดิน เพียงอย่างเดียวและมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2484 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันน้ี (วิกิพีเดีย, https://th.wikipedia.org/wiki/กรมที่ดิน, 25 สิงหาคม 
2560) 
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 2.4.2 โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของกรมท่ีดินและสํานักงานท่ีดินจังหวัด และ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
  ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 (2558, 
หน้า 1-10) ให้กรมท่ีดิน มีภารกิจเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในท่ีดินของบุคคลและจัดการท่ีดินของรัฐ โดย
การรังวัดทําแผนท่ี การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีดิน 
เพ่ือให้บุคคลมีความม่ันคงในการถือครองท่ีดินและได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหาร 
จัดการท่ีดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี  
 1. ดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน กฎหมาย
ว่าด้วย อาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยก
รรม และอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
 2. ดําเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ท่ีดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.จัดทําและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวง รวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด 
ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ ภารกิจ
ของกรม 
 2.4.3 การแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน ดังต่อไปน้ี  
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง  
 (1)  สํานักงานเลขานุการกรม  
 (2)  กองการเจ้าหน้าท่ี  
 (3)  กองการพิมพ์  
 (4)  กองคลัง  
 (5)  กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี  
 (6)  กองแผนงาน  
 (7)  กองฝึกอบรม  
 (8)  กองพัสดุ  
 (9)  ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดิน  
 (10) สํานักกฎหมาย  
 (11) สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน  
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 (12)  สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
 (13)  สํานักจัดการท่ีดินของรัฐ  
 (14)  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (15)  สํานักมาตรฐานการทะเบียนท่ีดิน  
 (16)  สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ  
 (17)  สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด  
 (18)  สํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 (1)  สํานักงานท่ีดินจังหวัด  
 (2)  สํานักงานท่ีดินอําเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมท่ีดิน 
ท่ีมา: กรมที่ดิน, http://www.dol.go.th/Pages/โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ.aspx. ม.ป.ป. 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ณัฐพล เรืองฤทธ์ิ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของสํานัก
ทะเบียนอําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการของสํานักทะเบียน
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรวมและรายด้านมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
ตามลําดับดังน้ี งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประชาชน ส่วนปัจจัยในการให้บริการประชาชน
โดยรวมและรายด้านมีการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตามลําดับดังน้ี ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร ด้านการสื่อสาร และด้านเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ ตามลําดับ โดยประชาชนท่ีมีลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลการ
ให้บริการของสํานักทะเบียนอําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ส่วนประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการให้บริการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สุชาติ  ค้าทางชล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าไปปฏิบัติ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่ม ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงานจํานวน 5 คน ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จํานวน 4 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 92 คน ผู้เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายนอก จํานวน 6 คน ผู้นําชุมชน จํานวน 20 คน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา ประกอบด้วยการแปลความ การตีความและการวิเคราะห์ พบว่า ประสิทธิผลในภาพรวมการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการกําหนด นโยบายการประหยัดไฟฟ้าท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถ
ติดตามและรายงานผลการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการใช้ไฟฟ้าและ
รายงานผลเฉพาะในหน่วยงานท่ีสําคัญ ในขณะท่ีผู้บริหารระดับสูงยังคงยึดท่ีการรายงานผลจากตัวเลข
และสถิติการใช้ไฟฟ้าตามข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว แต่ใน
เชิงปฏิบัติโดยพฤติกรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ยังไม่ใส่ใจในการประหยัดไฟฟ้าอย่างจริงจัง 
ขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วม นอกจากน้ีการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้ายังไม่มีการจูงใจอย่างชัดเจน 
เพียงแต่มีผู้รับผิดชอบการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานเป็นกลุ่มย่อยเท่าน้ัน สําหรับการขยายผลสู่ชุมชน
อย่างย่ังยืน ยังคงเป็นกิจกรรมเสริมท่ีขาดความต่อเน่ือง ปัญหาและอุปสรรคการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ส่วนใหญ่คือทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร แนวทางการนํานโยบายการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าไปปฏิบัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เกิดประสิทธิผล คือ 1) การพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดไฟฟ้า 2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดีในการ
ประหยัดไฟฟ้า 3) การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลในการประหยัดไฟฟ้าให้มีมาตรฐาน 4) 



27 

การพัฒนาระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบ และส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทุกรูปแบบ และให้มี
หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบในการประหยัดไฟฟ้า 
  นวพร แสงหนุ่ม (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลในการดําเนินงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบ บรรยากาศในองค์การ (ซ่ึงมี
ปัญหาด้านขวัญกําลังใจและความโปร่งใส) และความสามารถในการบริหาร (ซ่ึงมีปัญหาด้านเป้าหมายไม่
ชัดเจน) ไม่สามารถจัดเก็บงบประมาณได้ตามกําหนด และขาดหลักเกณฑ์ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ) ล้วน
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลท้ังน้ัน 
  ศุภิณญา โซวเซ็ง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
ปทุมธานี สาขาคลองหลวงทุกข้ออยู่ระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับ คือ การบรรลุเป้าหมาย ความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการให้บริการ 
  พิสมัย คูศรีพิทักษ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า การปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีควรนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า และประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีควรนําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานคือ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริหารงานการเงินและ
การคลัง 
  สุรเชษฐ์ คะสุดใจ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดนครพนม พบว่า ระดับประสิทธิผลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดนครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากระดับ
ประสิทธิผลมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ด้าน
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังพบว่า หลักธรร
มาภิบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชาญเวช บุญประเดิม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศไปปฏิบัติของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการนํานโยบายการควบคุมมลพิษทางอากาศไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
โดยเฉพาะด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตด้านนโยบายท่ีครอบครัวได้รับ ส่วนด้านคุณภาพ
อากาศอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
  นฤมล บุญพิมพ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กาญจนบุรี พบว่า โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี มีระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ นอกจากน้ียังพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  รัฐกร กลิ่นอุบล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการนํา
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในภาคกลาง 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปสู่การปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในภาคกลาง ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานของนโยบาย ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างองค์กรต่างๆ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และปัจจัยด้านคุณสมบัติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
  จริญญา สุขแก้ว (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการนําสัญญาณดาวเทียม 
จีพีเอส แบบ อาร์ทีเคมาใช้ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเปรียบเทียบกองทําแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ และ
กองรังวัดและทําแผนท่ี กรมที่ดิน พบว่า กองรังวัดและทําแผนท่ีมีประสิทธิผลของการนําสัญญาดาวเทียม 
จีพีเอส แบบอาร์ทีเค มาใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่ากองทําแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ นอกจากน้ี ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะให้กองทําแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศและกองรังวัดและทําแผนท่ีมีการปรับปรุงทางด้าน
ทัศนคติต่อการนําสัญญาณดาวเทียม จีพีเอส แบบอาร์ทีเคมาใช้ในการปฏิบัติงาน ความถ่ีในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ี และความเพียงพอด้านงบประมาณ ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนําสัญญาณดาวเทียม จีพีเอส แบบอาร์ทีเคมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน เพ่ือให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติงาน 
  มนัส พัฒนผล (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการนํานโยบายการบริหาร
ความปลอดภัยสมัยใหม่ไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยภาพรวมผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่า 
ระดับผลสําเร็จของนโยบายอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 70 ส่วนปัจจัยเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยภาพรวมพบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ เห็นว่า ไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรค 
กล่าวคือเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคน้อยและปานกลางร้อยละ 51.90 และ 46.50 ตามลําดับ แต่เม่ือ
จําแนกตามรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นําท่ีเหมาะสม การจูงใจในการทํางาน ส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหา
และอุปสรรคมาก ร้อยละ 74.30 และ 69.30 ตามลําดับ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตัวแปร 
ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต่อระดับประสิทธิผลของการนํานําโยบายไป
ปฏิบัติ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน ส่วนตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนและจํานวนปีท่ี
ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตัวแปร ได้แก่ อายุ อัตรา
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เงินเดือน และระดับตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต่อระดับปัญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
พบว่า ความสัมพันธ์กัน ส่วนตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพและจํานวนปีท่ีปฏิบัติงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
  สวัสด์ิ ภู่ทอง (2536 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับตําบลในเขตจังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
จากชุมชน การได้รับการยอมรับจากบุคคลในหน่วยงาน ขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าใน
งาน ความพึงพอใจในงาน การยอมรับ และคาดหวังในบทบาท และการศึกษายังพบว่า การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมู๋ลฐานมีอุปสรรคในด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานไม่สามารถปฏิบัติตาม
แผนงานได้ ขาดความร่วมมือจากประชาชน ขดงบประมาณสนับสนุน ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
และขาดข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
  กล้า ทองขาว (2534 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําร็จของการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษานโยบายรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือแห่งชาติ ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด พบว่า ความสําเร็จด้านการนํานโยบายน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์และความ
ต่อเน่ืองของกิจกรรมขึ้นอยู่กับ 1) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถ่ิน 2) มาตรการควบุคม 
ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม 3) การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 4) ลักษณะหน่วยงาน
ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากน้ี ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับการมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ชัดเจน เพราะการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายชัดเจน จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
นโยบายสามารถกําหนดภารกิจ และมอบหมายงานได้ชัดเจน ส่วนการกําหนดภารกิจและการมอบหมาย
ชัดเจนจะช่วยให้หน่วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติได้เข้าใจวิธีการและแนวทางการทํางานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ตรงตามเจตนาเดิมของนโยบาย ช่วยให้หน่วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ประเมินศักยภาพความสามารถและความพร้อมของตน เพ่ือท่ีจะได้ขอกําลังสนับสนุนจากส่วนกลางและท้
องถ่ินอย่างเหมาะสม นอกจากน้ัน การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับการสนับ
สนนุจากส่วนกลางและท้องถ่ิน เพราะปัจจัยด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถ่ินนอกจากจะช่
วยส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติแล้ว ยังมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จยัง
ข้ึนอยู่กับการมีมาตรการควบคุมประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริมการทํางานของฝ่ายปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมอีกด้วย 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Steers (1980 : p.442) กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานขององค์การ (organizational 
performance) ว่าจะมีประสิทธิผล (effectiveness) หรือไม่ ข้ึนอยู่กับปัจจัย 4 กลุ่ม คือ  
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 1) ปัจจัยลักษณะองค์การ (organizational characteristics) ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้าง และ
เทคโนโลยี  
 2) ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม  (environmental characteristics) ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ซ่ึงหมายถึง บรรยากาศองค์การ  
 3) ปัจจัยลักษณะของพนักงาน (employee characteristics) ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน 
และความผูกพันต่อองค์การ  
 4) ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบัติ (managerial policies and practices) ซ่ึงประกอบด้วย
การมีเป้าหมายท่ี ชัดเจน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางาน 
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผู้นาและการตัดสินใจ การปรับตัวขององค์การและนวัตกรรม  
 Georgopoulos and Tannenbaum (1975 : pp.28-29) ทํ าการศึ กษ าประสิท ธิผลของ
องค์การ ด้วยสมมติฐานที่ว่า ทุกองค์การมุ่งที่จะบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ โดยการใช้เครื่องมือท่ีท้ังมี
ชีวิตและไม่มีชีวิตเพ่ือผลิตผลงานของกลุ่ม ดังน้ัน การให้ความหมายของคําจํากัดความของประสิทธิผล
ขององค์การ จึงต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ และหนทางหรือ
เครื่องมือซ่ึงองค์การใช้ในการรักษาไว้ซ่ึงความเป็นองค์การและบรรลุเป้าหมายให้ได้ สําหรับเป้าหมาย
สําคัญขององค์การท่ัวไปๆ น้ัน มีดังน้ี คือ ผลผลิตสูง (Output) ในแง่ท่ีว่าสามารถบรรลุถึงจุดหมายท่ี
องค์การได้ต้ังไว้ ไม่ว่าจะโดยปริมาณหรือคุณภาพ ความสามารถท่ีดูดซึมหรือปรับตัวเข้าได้กับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์การโดยไม่สูญเสียความม่ันคง รักษาทรัพยากรท้ังมนุษย์และวัสดุ
อุปกรณ์จากสมมติฐานเก่ียวกับองค์การ และเป้าหมายขององค์การดังกล่าวข้างต้น ตัวแปรท่ีจะใช้วัด
ประสิทธิผลขององค์การจึงประกอบด้วย ความสามารถในการผลิตขององค์การ ความยืดหยุ่นขององค์การ
ในรูปความสําเร็จ ในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในองค์การและความสําเร็จในการปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนภายนอกองค์การ และการปราศจากความตึงเครียด หรือการขัดแย้งรุนแรง
ระหว่างกลุ่มย่อยในองค์การหรือระหว่างหน่วยในองค์การ ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์สถานีขนส่งสาขา 
จํานวน 2 แห่ง และมีผลการวิจัยยืนยันด้วยข้อมูลทางสถิติ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ท้ัง 3 ตัว คือ ความสามารถในการผลิต ความยืดหยุ่น ความตึงเครียด และประสิทธิผลท้ังหมดของ
องค์การ 
 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของ
กรมที่ดินไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ซ่ึงแสดงเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพ  
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2.7  สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุ
ราชการ และระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งช่างรังวัด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุ
ราชการ และระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด มีผลต่อประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการ
รังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ไม่แตกต่างกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
1.เพศ  
2.อายุ  
3.สถานภาพการสมรส  
4.ระดับการศึกษา 
5.รายได้ต่อเดือน  
6.อายุราชการ  
7.ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด  

ตัวแปรตาม 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติการ
รังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการนํานโยบาย

การรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในการวิจัย 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี  
3.1.1 ประชากรเป็นช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาในพ้ืนท่ีนําร่อง ได้แก่ จังหวัด

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวน 12 สํานักงาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 96 คน (ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี
บุคลากร ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560) โดยแบ่งตามสํานักงานได้ดังน้ี  

 
ช่ือสํานักงาน จํานวน (คน) 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัปทุมธานี 12 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัปทุมธานี สาขาคลองหลวง 11 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัปทุมธานี สาขาธญับุร ี 7 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัปทุมธานี สาขาลาํลกูกา 7 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัสมทุรปราการ 7 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัสมทุรปราการ  สาขาพระสมทุรเจดยี ์ 3 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัสมทุรปราการ  สาขาพระประแดง 4 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัสมทุรปราการ  สาขาบางพล ี 13 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดันนทบุร ี 7 
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ช่ือสํานักงาน จํานวน (คน) 
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดันนทบุร ีสาขาปากเกรด็ 5 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดันนทบุร ีสาขาบางบวัทอง 11 

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดันนทบุร ีสาขาบางใหญ่ 9 

 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ เป็นช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขา

ในพ้ืนท่ีนําร่อง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวน 12 สํานักงาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 
77 คน โดยใช้วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ี 

𝑛  
  

 

 

      โดย  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N  = ขนาดของประชากร 
    e  = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

             𝜒  = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือม่ัน 95% (χ2 3.841 ) 
     p  = สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กําหนด p = 0.5) 
 
แทนค่าในสูตรจะได้ดังน้ี 

𝑛  
  

 .   .  .

.  .  .  .
 

              𝑛  .   
 
ซ่ึงสามารถกําหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  (Stratified Random 

Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสํานักงานได้ดังน้ี 
 

ช่ือสํานักงาน จํานวน (คน) จํานวนตัวอย่าง 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี 12 10 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง 11 9 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 7 6 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลําลูกกา 7 6 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ 7 6 
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ช่ือสํานักงาน จํานวน (คน) จํานวนตัวอย่าง 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาพระสมุทรเจดีย์ 3 2 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาพระประแดง 4 3 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี 13 10 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 7 6 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด 5 4 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง 11 9 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ 9 7 

รวมท้ังส้ิน 96 77 
 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นแบบสอบถามของช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาใน
พ้ืนท่ีนําร่อง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1    แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบ

จลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ 
ตอนที่ 3    ปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบ

จลน์ (RTK GNSS NETWORK) 
ตอนท่ี 4    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.2.1 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ แบ่งออกได้เป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล โดยดัดแปลงและพัฒนามาจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ประกอบด้วยข้อคําถาม 8 ข้อ ดังน้ี  

1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพการสมรส  
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดือน  
6. อายุราชการ  
7. ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด  
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ 
ดาวเทียมแบบจลน์ในพื้นที่จังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ โดยดัดแปลงและพัฒนามาจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ประกอบด้วยข้อคําถาม 35 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังน้ี 

1.  ด้านนโยบาย จํานวน  5  ข้อ 
2.  ด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติ จํานวน  5  ข้อ 
3.  ด้านทรัพยากรบุคคล จํานวน  5  ข้อ 
4.  ด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน จํานวน  5  ข้อ 
5.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสถานท่ี จํานวน  5  ข้อ 
6.  ด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี 
 เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามนโยบาย จํานวน  5  ข้อ 
7.  ด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบาย จํานวน  5  ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนนจากแบบวัดท่ีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale (Rensis Likert, 

1961 : 74) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
    คําตอบ         คะแนน 
    ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติมากท่ีสุด          5 
    ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติมาก           4 
    ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติปานกลาง          3 
    ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติน้อย           2 
    ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติน้อยท่ีสุด          1 

การแปลความหมายเกณฑ์การวัดระดับของระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) คํานวณโดยใช้สูตรคํานวณหา
ความกว้างอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

ช้ัน
 

 
.  

         

จากจํานวนคําถามท้ังหมด 35 ข้อ สามารถแปลผลระดับประสิทธิผลของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) จากค่าเฉลี่ยเป็น 5 
ระดับ ดังน้ี 

4.24 – 5.00  ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.43 – 4.23  ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.62 – 3.42  ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.61  ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
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1.00 – 1.80  ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วย

ระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 
มีลักษณะเป็นข้อความปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือใช้

ประกอบในการวิจัย 
ตอนท่ี 4  แบบสอบถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
มีลักษณะเป็นข้อความปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประกอบในการวิจัย 
3.2.2 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ (Validity) และความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถาม 

1.  การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู้ วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปเสนอ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงให้มีความชัดเจน ถูกต้องและ
ครอบคลุมเน้ือหา (Content Validity) ของข้อคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้อง
กับการวิจัยครั้งน้ีหรือไม่ หลังจากน้ันได้นํามาปรับปรุงแก้ไขและดําเนินการในข้ันต่อๆ ไป 

2.  นําแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาวิจัย เป็นช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขา ท่ีไม่อยู่ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่อง ได้แก่ ช่างรังวัดในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน และนําผลมา
วิเคราะห์ข้อคําถามเป็นรายข้อและหาความเช่ือถือได้ของแบบประเมินโดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืนๆ ในมาตรวัด (corrected item-total 
correlation) กําหนดระดับความมีนัยสําคัญท่ี .05 

3.  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบประเมินด้วยวิธีความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency) จากข้อคําถามท่ีผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach’s Coefficient Alpha) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของแต่ละข้อ
คําถามท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .70 ซ่ึงถือว่าเป็นค่าขั้นต้นท่ียอมรับได้ (DeVellis, 2003 : 95) สามารถ
จัดระดับค่าความเช่ือม่ันของแบบประเมินดังน้ี 

ค่าความเช่ือม่ันมีค่าระหว่าง .70 ถึง .80 เป็นค่าท่ีมีระดับน่าเช่ือม่ัน 
ค่าความเช่ือม่ันมีค่าระหว่าง .80 ถึง .90 เป็นค่าท่ีมีระดับดีมาก 
ค่าความเช่ือม่ันมีค่าสูงกว่า .90 เป็นค่าท่ีมีระดับสูงมากและสามารถพิจารณาปรับลด

จํานวนข้อคําถามของแบบประเมินได้ 
ซ่ึงได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.949  
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3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
1.  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหนังสือถึงสํานักงานที่ ดินต่าง ๆ เพ่ือช้ีแจง

วัตถุประสงค์ ขออนุญาตและขอดําเนินการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
2.  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 

77 ชุด ดังน้ี 
 

ช่ือสํานักงาน จํานวน (คน) จํานวนตัวอย่าง 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี 12 10 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง 11 9 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 7 6 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลําลูกกา 7 6 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ 7 6 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาพระสมุทรเจดีย์ 3 2 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาพระประแดง 4 3 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี 13 10 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 7 6 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด 5 4 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง 11 9 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ 9 7 

 
ซ่ึงช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2561 
3.  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for windows (Statistical Package for the Social Sciences) 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

เม่ือได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
1.  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.  นําแบบสอบถามมาลงรหัสตามคู่มือลงรหัสท่ีสร้างข้ึน 
3.  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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3.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาทํางาน ตําแหน่งงาน และระดับตําแหน่งงาน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 วิเคราะห์ลักษณะประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจําแนกเป็นรายข้อ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับของประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
NETWORK) ซ่ึงแบ่งเกณฑ์ค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ (Best, 1970 : 190) ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49   หมายถึง  ระดับของประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49   หมายถึง  ระดับของประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49   หมายถึง  ระดับของประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49   หมายถึง  ระดับของประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00   หมายถึง  ระดับของประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุราชการ และระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด กับประสิทธิผลการนํา
นโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) โดยมีเกณฑ์เปรียบเทียบระดับ
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 
185) ดังน้ี 

r = 0 ถึง  .29      หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์ 

r =  .30 ถึง  .49   หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 

r =  .50 ถึง  .69   หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

r =  .70 ถึง  .89   หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

r =  .90 ถึง  1.00   หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
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ส่วนเคร่ืองหมาย + หรือ – แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ ดังน้ี ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เป็น บวก หมายความว่า ตัวแปรมีลักษณะเพิ่มหรือลดตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เป็น ลบ หมายความว่า ตัวแปรมีลักษณะเพิ่มหรือลดตรงข้ามกัน 

3.4 เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังน้ี 

3.4.1 ถ้าตัวแปรมี 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ t-test ทดสอบหาความแตกต่าง 
3.4.2 ถ้าตัวแปรมีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) และหากพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็จะทําการทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test for all possible comparison) 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมดท่ี
ระดับ .05 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมที่ดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่จังหวัด นําร่องของกรมท่ีดิน เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในประสิทธิผล
การนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมที่ดิน และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและ
สาขาในพ้ืนท่ีนําร่อง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวน 12 สํานักงาน รวมจํานวน
ท้ังสิ้น 96 คน โดยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซ่ึงระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลอยู่ระหว่างวันที่ 20 
มีนาคม – 20 เมษายน 2561 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 77 คน โดยแบบสอบถามท่ีดําเนินการเก็บได้มี
จํานวนท้ังสิ้น 84 ชุด คิดเป็นร้อยละ 109.1 ซ่ึงผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคํา
บรรยาย จําแนกเป็น 6 ส่วน ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ-สมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุราชการ และระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน  

4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการ
รังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของ   
กรมท่ีดิน 

4.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 

4.6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวน ร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = 84) 
ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
80 
4 

 
95.2 
4.8 

2. อายุ 
     ตํ่ากว่า 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 – 60 ปี 

 
4 
7 
25 
48 

 
4.8 
8.3 
29.8 
57.1 

3. สถานภาพสมรส 
      โสด   
      สมรส   
      หย่าร้าง   
      หม้าย 

 
12 
72 
- 
- 

 
14.3 
85.7 

- 
- 

4. ระดับการศึกษา 
      ตํ่ากว่า - มัธยมศึกษาตอนปลาย  
      อนุปริญญา - ปวส. 
      ปริญญาตรี   
      สูงกว่าปริญญาตรี 

 
- 

54 
30 
- 

 
 - 

64.3 
35.7 

- 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
(n = 84) 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
5. รายได้ต่อเดือน 
       ตํ่ากว่า 20,000 บาท 
       20,001 – 30,000 บาท 
       30,001 – 40,000 บาท 
       40,001 – สูงกว่า 

 
10 
15 
45 
14 

 
11.9 
17.9 
53.6 
16.7 

6. อายุราชการ 
    ตํ่ากว่า 10 ปี 
    11 – 20 ปี 
    21 – 30 ปี 
    31 ปี – สูงกว่า 

 
9 
3 
50 
22 

 
10.7 
3.6 
59.5 
26.2 

7. ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด 
    ตํ่ากว่า 10 ปี 
    11 – 20 ปี 
    21 – 30 ปี 
    31 ปี – สูงกว่า  

 
10 
2 
50 
22 

 
11.9 
2.4 
59.5 
26.2 

  
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ลักษณะของช่างรังวัดในสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพ้ืนที่นําร่อง 

ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ปรากฏผลเป็นดังน้ี 
 เพศ พบว่า ช่างรังวัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 และเป็นเพศ
หญิง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 อายุ พบว่า ช่างรังวัดส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 51-60 ปี จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1  
รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี มีจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ช่วงอายุ 31-40 ปี มีจํานวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.3 และช่วงอายุตํ่ากว่า – 30 ปี มีจํานวนน้อยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรส พบว่า ช่างรังวัดส่วนใหญ่สมรส มีจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และ
รองลงมาคือโสด มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3  
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 ระดับการศึกษา พบว่า ช่างรังวัดมีการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง) มากท่ีสุด จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และรองลงมาคือระดับปริญญาตรี มีจํานวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.7  
 รายได้ต่อเดือน พบว่า ช่างรังวัดส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 30,000-40,000 บาท จํานวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนในช่วง 20,000-30,000 บาท มีจํานวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.9 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนในช่วง 40,001 ข้ึนไป มีจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.7 และในช่วงรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท มีจํานวนน้อยท่ีสุด จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.9 ตามลําดับ 
 อายุราชการ พบว่า ช่างรังวัดส่วนใหญ่มีอายุราชการในช่วง 21-30 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.5 รองลงมาคืออายุราชการช่วง 31 ข้ึนไป มีจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคืออายุ
ราชการในช่วงตํ่ากว่า 10 ปี มีจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และในช่วงอายุราชการ 11-20 ปี มี
จํานวนน้อยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาดํารงตําแหน่งช่างรังวัด พบว่า ช่างรังวัดส่วนใหญ่มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งน้ีในช่วง 21-
30 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือในช่วง 31 ข้ึนไป มีจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.2 รองลงมาคือในช่วงตํ่ากว่า 10 ปี มีจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และในช่วง 11-20 ปี มี
จํานวนน้อยท่ีสดุ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลําดับ 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดิน 

 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของ

ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ โดยภาพรวมของช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 

(n = 84) 
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด 
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง 

ของกรมท่ีดินไปปฏิบัต ิ

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปลผล

1. ด้านนโยบาย  
2. ด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติ  
3. ด้านทรัพยากรบุคคล  

4.16 
4.04 
4.17 

.484 

.549 

.477 

มาก 
มาก 
มาก 

4. ด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน  
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสถานท่ี 
6. ด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในการดําเนินงานตามนโยบาย 
7. ด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบาย 

4.17 
4.02 
4.00 

 
4.16 

.449 

.539 

.565 
 

.444 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.10 .398 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า โดยรวมประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน ท้ัง 7 
ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .398 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านเรียงลําดับจากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุดดังน้ีคือ ด้านทรัพยากรบุคคลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 (S.D.= .477) ด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 (S.D.= .449) 
ด้านนโยบายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 (S.D.= .484) ด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 (S.D.= .444) ด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S.D.= .549) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสถานท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (S.D.= .539) และด้านการประสานงาน
และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามนโยบายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D.= 
.565) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3  จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของประสิทธิผลการ
นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินด้านนโยบาย 

(n = 84) 

ด้านนโยบาย 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
การ 

แปลผล มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1.1 นโยบายมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

31 
(36.9)

44 
(52.4)

9 
(10.7)

- - 
4.26 .642 มากท่ีสุด 

1.2 นโยบายมีการ
กําหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

29 
(34.5)

48 
(57.1)

5 
(6.0) 

2 
(2.4) - 

4.24 .670 มากท่ีสุด 

1.3 นโยบายมีความ
เหมาะสม 

19 
(22.6)

58 
(60.0)

4 
(4.8) 

3 
(3.6) 

- 
4.11 .640 มาก 

1.4 มีระบบการ
ประเมินผลนโยบายที่
เหมาะสม 

23 
(27.4)

48 
(57.1)

12 
(14.3)

1 
(1.2) - 

4.11 .677 มาก 

1.5 นโยบายสามารถ
นําไปปฏิบัติได้จริง 

23 
(27.4)

47 
(56.0)

12 
(14.3)

2 
(2.4) 

- 
4.08 .715 มาก 

รวม 4.16 .484 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ด้านนโยบาย คือ นโยบายมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.26 ส่วนนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 4.08 (ระดับมาก) 
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ตารางท่ี 4.4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของประสิทธิผลการ
นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติ 

(n = 84) 
ด้านสมรรถนะหน่วยงาน

ปฏิบัต ิ

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

การ 
แปลผลมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

2.1 ระบบภายในหน่วยงาน
มีความเหมาะสมและปฏิบัติ
ได้จริง 

16 
(19.0)

59 
(70.2)

6 
(7.1) 

3 
(3.6) - 

4.05 .638 มาก 

2.2 มีการแบ่งงานใน
หน่วยงานท่ีความเหมาะสม 

19 
(22.6)

55 
(65.5)

6 
(7.1) 

4 
(4.8) 

- 
4.06 .700 มาก 

2.3 หน่วยงานมีกลไกการ
ดําเนินงาน ควบคุม ติดตาม 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

16 
(19.0)

58 
(69.0)

5 
(6.0) 

4 
(4.8) 

1 
(1.2) 

4.00 .744 มาก 

2.4 หน่วยงานมี
งบประมาณท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ 

25 
(29.8)

44 
(52.4)

11 
(13.1)

3 
(3.6) 

1 
(1.2) 

4.06 .827 มาก 

2.5 หน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณได้ทันต่อความ
ต้องการในการดําเนินงาน 

23 
(27.4)

43 
(51.2)

15 
(17.9)

3 
(3.6) - 

4.02 .776 มาก 

รวม 4.04 .549 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติ คือ การแบ่งงานในหน่วยงานท่ีความเหมาะสม 
และหน่วยงานมีงบประมาณที่เหมาะสมกับภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนหน่วยงานมีกลไกการดําเนินงาน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 4.00 (ระดับมาก) 
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ตารางท่ี 4.5 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของประสิทธิผลการ
นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินด้านทรัพยากรบุคคล 

(n = 84) 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
การ 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

3.1 เจ้าหน้าท่ีมีคุณภาพ 
เหมาะสมกับงานในความ
รับผิดชอบ 

18 
(21.4)

55 
(65.5)

8 
(9.5) 

3 
(3.6) - 

4.05 .675 มาก 

3.2 มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมกับปริมาณงานใน
ความรับผิดชอบ 

21 
(25.0)

52 
(61.9)

9 
(10.7)

2 
(2.4) - 

4.10 .670 มาก 

3.3 เจ้าหน้าท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติท่ีพึงประสงค์ 

18 
(21.4)

52 
(61.9)

11 
(13.1)

2 
(2.4) 

1 
(1.2) 

4.00 .744 มาก 

3.4 ผู้บริหารในหน่วยงานมี
ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
กว้างไกล 

31 
(36.9)

48 
(57.1)

4 
(4.8) 

1 
(1.2) - 

4.30 .617 มากท่ีสุด

3.5 ผู้บริหารในหน่วยงานมี
การกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติทําการ
แทนได้ 

40 
(47.6)

38 
(45.2)

5 
(6.0) 

1 
(1.2) 

- 

4.39 .659 มากท่ีสุด

รวม 4.17 .477 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากรบุคคล คือ ผู้บริหารในหน่วยงานมีการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติทําการแทนได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 4.00 
(ระดับมาก) 
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ตารางท่ี 4.6 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของประสิทธิผลการ
นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน 

(n = 84) 
ด้านเทคนิคและ

กระบวนการดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

การ 
แปลผลมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

4.1 มีการกําหนดภารกิจ
และมอบหมายอย่างชัดเจน
ตามนโยบาย 

26 
(31.0) 

48 
(57.1) 

10 
(11.9) - - 

4.19 .630 มาก 

4.2 มีการกําหนดมาตรฐาน
และวางแผนเตรียมการใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

23 
(27.4) 

50 
(59.5) 

10 
(11.9) 

1 
(1.2) - 

4.13 .655 มาก 

4.3 การสร้างมาตรฐานการ
จูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ท่ี
เหมาะสม 

31 
(36.9) 

45 
(53.6) 

8 
(9.5) - - 

4.27 .628 มาก
ที่สุด 

4.4 มีระบบการให้รางวัล 
บําเหน็จความชอบให้กับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

21 
(25.0) 

51 
(60.7) 

12 
(14.3) - - 

4.11 .621 มาก 

4.5 มีการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจกับบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง 

30 
(35.7) 

40 
(47.6) 

11 
(13.1) 

2 
(2.4) 

1 
(1.2) 

4.14 .823 มาก 

รวม 4.17 .449 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน คือ การสรา้งมาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณ
ให้โทษ) ท่ีเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนมีระบบการให้รางวัล 
บําเหน็จความชอบให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด่นมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 4.11 (ระดับมาก) 
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ตารางท่ี 4.7 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของประสิทธิผลการ
นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
สถานท่ี 

(n = 84) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และสถานท่ี 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

การ 
แปลผลมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

5.1 หน่วยงานมีวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือ
อย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตาม
นโยบาย 

17 
(20.2) 

48 
(57.1) 

19 
(22.6) 

- - 

3.98 .658 มาก 

5.2 เทคโนโลยีท่ีใช้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ต่อการดําเนินงานตาม
นโยบาย 

26 
(31.0) 

45 
(53.6) 

11 
(13.1) 

2 
(2.4) 

- 

4.13 .724 มาก 

5.3 วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือท่ีใช้มีความ
ทนทาน มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตามนโยบาย 

13 
(15.5) 

58 
(69.0) 

7 
(8.3) 

4 
(4.8) 

2 
(2.4) 

3.90 .801 มาก 

5.4 เทคโนโลยีท่ีใช้มีความ
ง่ายต่อความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้อย่างราบรื่น 

19 
(22.6) 

47 
(56.0) 

15 
(17.9) 

3 
(3.6) - 

3.98 .744 มาก 

5.5 สถานท่ีท่ีต้ังเป็นสถานี
อ้างอิงและปักหมุดมีความ
เหมาะสม 

28 
(33.3) 

39 
(46.4) 

17 
(20.2) - - 

4.13 .724 มาก 

รวม 4.02 .539 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสถานท่ี คือ เทคโนโลยีท่ีใช้มีความ
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ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการดําเนินงานตามนโยบาย และสถานท่ีที่ต้ังเป็นสถานีอ้างอิงและปักหมุด
มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้มี
ความทนทาน มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามนโยบายมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 3.90 (ระดับมาก) 
 
ตารางท่ี 4.8 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของประสิทธิผลการ

นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามนโยบาย 

(n = 84) 
ด้านการประสานงานและการ 
มีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการดําเนินงาน 

ตามนโยบาย 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

การ 
แปลผล

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

6.1 มีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามนโยบาย 

17 
(20.2) 

50 
(59.5)

17 
(20.2) 

- - 
4.00 .640 มาก 

6.2 มีการสนับสนุนบุคลากรท่ี
มีความรู้ความชํานาญในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

18 
(21.4) 

49 
(58.3)

13 
(15.5) 

4 
(4.8) - 

3.96 .752 มาก 

6.3 มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

21 
(25.0) 

44 
(52.4)

16 
(19.0) 

3 
(3.6) - 

3.99 .768 มาก 

6.4 มีการสนับสนุนเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

19 
(22.6) 

53 
(63.1)

9 
(10.7) 

3 
(3.6) - 

4.05 .963 มาก 

6.5 มีการอํานวยความสะดวก
ในการในการดําเนินงานตาม
นโยบาย 

20 
(23.8) 

46 
(54.8)

16 
(19.0) 

2 
(2.4) - 

4.00 .728 มาก 

รวม 4.00 .565 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
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ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย คือ มีการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามนโยบายมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนมีการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในการ
ดําเนินงานตามนโยบายมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 3.96 (ระดับมาก) 
 
ตารางท่ี 4.9 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของประสิทธิผลการ

นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบาย 

(n = 84) 
ด้านการนําไปใช้และทัศนคติ

ต่อนโยบาย 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

การ 
แปลผลมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

7.1 สามารถให้คําแนะนํา 
คําปรึกษากับผู้มารับบริการได้
เป็นอย่างดี 

19 
(22.6) 

53 
(63.1)

12 
(14.3) - - 

4.08 .605 มาก 

7.2 สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้
มารับบริการได้ 

19 
(22.6) 

49 
(58.3)

16 
(19.0) 

- - 
4.04 .648 มาก 

7.3 สามารถดําเนินการได้เป็น
อย่างดีตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ 

24 
(28.6) 

47 
(56.0)

13 
(15.5) 

- - 
4.13 .655 มาก 

7.4 การดําเนินงานมีความ
สะดวก คล่องตัวมากข้ึน 

29 
(34.5) 

50 
(59.5)

3 
(3.6) 

2 
(2.4)

- 
4.26 .642 มาก

ที่สุด 
7.5 ท่านเต็มใจให้บริการตาม
นโยบายการรังวัดด้วยวิธีน้ี 

30 
(35.7) 

49 
(58.3)

5 
(6.0) 

- - 
4.30 .576 มาก

ที่สุด 
รวม 4.16 .444 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินมีระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบาย คือ ท่านเต็มใจให้บริการตามนโยบาย
การรังวัดด้วยวิธีน้ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้มา
รับบริการได้มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 4.04 (ระดับมาก) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนํา
ร่องของกรมที่ดิน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํา
นโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมที่ ดิน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  

H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 

H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 

 = 0.05 
 

 
ตารางท่ี 4.10 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลของ

ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 

(n = 84) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง 

ของกรมท่ีดินไปปฏิบัต ิ
r p-value 

1. เพศ -0.127 0.251 

2. อายุ -0.080 0.467 
3. สถานภาพสมรส 0.005 0.962 
4. ระดับการศึกษา 0.264* 0.015 
5. รายได้ต่อเดือน -0.077 0.489 
6. อายุราชการ -0.099 0.373 
7. ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด -0.104 0.344 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของประสิทธิผล
การนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ใน
พ้ืนท่ีจังหวัด นําร่องของกรมท่ีดินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือความเช่ือม่ัน 95% โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.264 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อายุราชการ และระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัดไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของประสิทธิผลการ
นํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี
จังหวัด นําร่องของกรมท่ีดิน 
 
4.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม

แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อายุราชการ และระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด มีผลต่อประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ไม่แตกต่างกัน 

1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามเพศ ของช่างรังวัดในพ้ืนที่จังหวัดนํา
ร่องของกรมท่ีดิน ผลเป็นดังตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ

ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ จําแนกตามเพศ  
(n = 84) 

  
ตัวแปร 

  

เพศชาย เพศหญิง 
t 

Sig 
(2 tailed)

(n = 80) (n = 4) 
Mean SD Mean SD 

ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํา
นโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของ
กรมท่ีดินไปปฏิบัติ  

4.11 .394 3.88 .478 1.157 .251 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
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จากตารางท่ี 4.11 ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินท่ีมีเพศต่างกันมีประสิทธิผลของ
ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไป
ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามอายุ ของช่างรังวัดในพ้ืนที่จังหวัดนํา
ร่องของกรมท่ีดิน ผลเป็นดังตารางท่ี 4.12 

 
ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของประสิทธิผลของ

ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่อง
ของกรมที่ดินไปปฏิบัติ จําแนกตามอายุ   

 

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS. F Sig. 

ประสิทธิผลของประสิทธิผล
การนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรม
ที่ดินไปปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 0.421 3 .140 .882 .454 

ภายในกลุ่ม 12.711 80 .159  

รวม 13.132 83   
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินท่ีมีช่วงอายุต่างกันมี

ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามสถานภาพสมรส ของช่างรังวัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน ผลเป็นดังตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามสถานภาพสมรส 

(n = 84) 

  
ตัวแปร 

  

โสด สมรส 
t 

Sig 
(2 

tailed) 
(n = 12) (n = 72) 

Mean SD Mean SD 
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํา
นโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของ
กรมท่ีดินไปปฏิบัติ  

4.10 .349 4.10 .408 -.048 .962 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

 
จากตารางท่ี 4.13 ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมี

ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ จําแนกตามระดับการศึกษา ของช่างรังวัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน ผลเป็นดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ

ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามระดับการศึกษา 
(n = 84) 

 
ตัวแปร  

อนุปริญญา-ปวส. ปริญญาตรี 
t 

Sig 
(2 

tailed) 
(n = 54) (n = 30) 

Mean SD Mean SD 
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํา
นโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของ
กรมท่ีดินไปปฏิบัติ  

4.02 .466 4.24 .157 -3.133 .003 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
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จากตารางท่ี 4.14 ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี
ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับอนุปริญญา-ปวส. 

5. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ของช่างรังวัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน ผลเป็นดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของประสิทธิผลของประสิทธิผล

การนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน
ไปปฏิบัติ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน  

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS. F Sig. 

ประสิทธิผลของประสิทธิผล
การนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรม
ท่ีดินไปปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 0.226 3 .075 .467 .706 

ภายในกลุ่ม 12.906 80 .161  

รวม 13.132 83   
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน

มีประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

6. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามอายุราชการ ของช่างรังวัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน ผลเป็นดังตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของประสิทธิผลของประสิทธิผล
การนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน
ไปปฏิบัติ จําแนกตามอายุราชการ   

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS. F Sig. 

ประสิทธิผลของประสิทธิผล
การนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรม
ท่ีดินไปปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 0.164 3 .055 .338 .798 

ภายในกลุ่ม 12.967 80 .162  

รวม 13.132 83   
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินท่ีมีอายุราชการต่างกันมี

ประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง
ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

7. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จําแนกตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งช่างรังวัด 
ของช่างรังวัดในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน ผลเป็นดังตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของประสิทธิผลของประสิทธิผล

การนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน
ไปปฏิบัติ จําแนกตามระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด   

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS. F Sig. 

ประสิทธิผลของประสิทธิผล
การนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรม
ท่ีดินไปปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 0.225 3 .075 .464 .708 

ภายในกลุ่ม 12.907 80 .161  

รวม 13.132 83   
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินที่มีระยะเวลาท่ีดํารง
ตําแหน่งช่างรังวัดต่างกันมีประสิทธิผลของประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบ
จลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมที่ดินไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม

แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 
จากแบบสอบถามช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินได้ให้รายละเอียดปัญหาและ

อุปสรรคในประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของ
กรมที่ดินไปปฏิบัติ ดังน้ี 

4.5.1 ตัวระบบ 
- บางครั้งใช้เวลานานในการกําหนดค่าพิกัด และต้องเช่ือมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน 
- ช่องทางในการติดต่อผู้ดูแลระบบมีช่องทางเดียว คือ ผ่านไลน์ (line) กลุ่ม VRS  

4.5.2 ตัวบุคคล 
- เม่ือเกิดปัญหาการรับสัญญาณไม่ได้ ช่างรังวัดบางคนไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา 

4.5.3 สภาพอากาศ 
- หากสภาพอากาศไม่ดี เช่น ช่วงมีเมฆเยอะฝนใกล้จะตก หากรับสัญญาณจะมีผลทําให้

คลาดเคลื่อนจากการท่ีรับสัญญาณในตอนสภาพอากาศดี ๆ โดยค่าต่างกันประมาณ 4 ซม.ได้ 
4.5.4 อุปกรณ์ 

- จํานวนเคร่ืองรับสัญญาณยังไม่เพียงพอกับจํานวนช่างท่ีออกปฏิบัติงาน กล่าวคือ หากมี
การรังวัดในวันเดียวกัน ช่างรังวัดคนหน่ึงต้องรอเครื่องเครื่องรับสัญญาฯจากช่างอีกคนก่อน 
 
4.6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถาม ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม คือ 

- การใช้วิธีการรังวัดน้ีทําให้สามารถทํางานได้รวดเร็วข้ึน และมีความแม่นยํากว่าเดิม เม่ือ
เปรียบเทียบกันการรังวัดด้วยวิธีแผนท่ีช้ัน 1 ด้วยกล้อง แบบเดิม 

- วิธีการรังวัดด้วย RTK GNSS NETWORK สามารถลดข้ันตอนในการรังวัดได้ 
 - การรังวัดระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้รูปแปลงท่ีดินมีค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานระดับสากล ทําให้สามารถตรวจสอบอ้างอิงตําแหน่งของหลักเขตหรือแนว
เขตท่ีดินท่ีถูกต้อง  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วย
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ในพ้ืนท่ี จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน และเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของ
กรมท่ี ดินไปปฏิบัติจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นช่างรังวัดใน
สํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาในพ้ืนท่ีนําร่อง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวน 12 
สํานักงาน จํานวน 77 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
โดยแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บด้วยตนเองและนํามาวิเคราะห์มีจํานวน 84 ฉบับ ซ่ึงผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังน้ี  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ี

จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขา
ในพ้ืนที่นําร่อง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวน 12 สํานักงาน จํานวน 77 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 ช่วงอายุ 51–60 ปี มีจํานวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.1 สมรส มีจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา-
ปวส. มีจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีรายได้ต่อเดือนช่วง 30,001 – 40,000 บาท มีจํานวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 อายุราชการอยู่ในช่วง 21–30 ปี มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัดอยู่ในช่วง 21–30 ปี มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 
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2. ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของ
กรมที่ดินไปปฏิบัติ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ช่างรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาในพ้ืนท่ีนําร่อง ได้แก่ จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จํานวน 12 สํานักงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D.=.398) ซ่ึงเม่ือจําแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ตํ่าสุดได้ดังน้ี ด้านทรัพยากรบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S.D.= .477) ด้านเทคนิคและกระบวนการ
ดําเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S.D.= .449) ด้านนโยบายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (S.D.= .484) ด้าน
การนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (S.D.= .444) ด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S.D.= .549) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และสถานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 (S.D.= .539) และด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานตามนโยบายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D.= .565) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านได้
ดังน้ี 

ระดับความคิดเห็นด้านนโยบายอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นว่านโยบายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากท่ีสุด ส่วนนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงมีน้อย
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.26 และ 4.08 ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการแบ่งงานในหน่วยงานท่ีความเหมาะสม และหน่วยงานมี
งบประมาณท่ีเหมาะสมกับภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบมากท่ีสุด ส่วนหน่วยงานมีกลไกการดําเนินงาน 
ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.06 และ 
4.00 ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นด้านทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารในหน่วยงานมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติทําการแทน
ได้มากท่ีสุด ส่วนเจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่พึงประสงค์น้อย
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.39 และ 4.00 ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการสร้างมาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ท่ีเหมาะสม
มากท่ีสุด ส่วนมีระบบการให้รางวัล บําเหน็จความชอบให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด่นน้อยท่ีสุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเป็น 4.27 และ 4.11 ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสถานท่ีอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยี ท่ีใช้มีความทันสมัยและมี
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ประสิทธิภาพต่อการดําเนินงานตามนโยบาย และสถานท่ีท่ีต้ังเป็นสถานีอ้างอิงและปักหมุดมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้มีความทนทาน มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามนโยบายน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.13 และ 3.90 ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามี
การสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามนโยบายมากท่ีสุด ส่วนมีการสนับสนุนบุคลากรท่ี
มีความรู้ความชํานาญในการดําเนินงานตามนโยบายน้อยท่ีสุด คือ โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.05 และ 3.96 
ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบายอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าท่านเต็มใจให้บริการตามนโยบายการรังวัดด้วยวิธีน้ีมาก
ท่ีสุด ส่วนสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้มารับบริการได้น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.30 และ 4.04 
ตามลําดับ 

3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ในพ้ืนท่ีจังหวัด นํา
ร่องของกรมท่ีดินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือความเช่ือม่ัน 95% โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.264 

4. เปรียบเทียบประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกันมีประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
NETWORK) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับอนุปริญญา-ปวส. 

5. ปัญหาและอุปสรรคของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS NETWORK) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 

จากการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน คือ บางครั้งใช้
เวลานานในการกําหนดค่าพิกัด และต้องเช่ือมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน ช่องทางในการติดต่อผู้ดูแล
ระบบมีช่องทางเดียว คือ ผ่านไลน์ (line) กลุ่ม VRS  เม่ือเกิดปัญหาการรับสัญญาณไม่ได้ ช่างรังวัดบาง
คนไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา หากสภาพอากาศไม่ดี เช่น ช่วงมีเมฆเยอะฝนใกล้จะตก หากรับสัญญาณจะมีผลทํา
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ให้คลาดเคลื่อนจากการที่รับสัญญาณในตอนสภาพอากาศดีๆ โดยค่าต่างกันประมาณ 4 ซม. อุปกรณ์ไม่
เพียงพอกับจํานวนช่างที่ออกปฏิบัติงาน  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนที่ จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ พบว่า ช่างรังวัดโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิท ธิผลของการนํานโยบายไปปฏิ บั ติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS 
NETWORK) อยู่ในระดับมาก โดยด้านทรัพยากรบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ ผู้บริหารในหน่วยงานมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติทําการแทนได้ 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในการรังวัดท่ีดินเป็นการลงพ้ืนท่ี ซ่ึงหากเกิดปัญหาข้ึน ต้องมีการตัดสินใจแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในทันที ทําให้ปฏิบัติงานได้บรรลุและมีประสิทธิภาพ หากรอการตัดสินใจจากผู้บริหารเพียง
อย่างเดียวอาจจะทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนท้ังแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ รัฐกร กลิ่นอุบล (2551) พบว่า ด้านคุณสมบัติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีผล
ต่อความสําเร็จในการนํานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในภาคกลาง และพิสมัย คูศรีพิทักษ์ (2553) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ี
ควรนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานคือ ด้านการบริหารจัดการ   

2. จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนที่จังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ 
(RTK GNSS NETWORK) โดยค่าเฉล่ียของระดับปริญญาตรีมีค่าสูงกว่าระดับอนุปริญญา-ปวส. ท้ังน้ีอาจ
เป็นเพราะการดําเนินงานด้านรังวัดท่ีดินต้องเป็นผู้มีความรู้เฉพาะ และมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ดําเนินงาน ซ่ึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจมีการเรียนการสอนท่ีมากกว่าระดับอนุปริญญา-ปวส. จึง
ทําให้มีระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
NETWORK) สูงกว่า ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐพล เรืองฤทธิ์ (2560) ที่ว่า ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลการให้บริการของสํานักทะเบียนอําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และมนัส พัฒนผล (2543) พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับประสิทธิผลของการนํานําโยบายไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

3. จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน คือ บางคร้ังใช้เวลานานในการ
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กําหนดค่าพิกัด หากสภาพอากาศไม่ดี เช่น ช่วงมีเมฆเยอะฝนใกล้จะตก หากรับสัญญาณจะมีผลทําให้
คลาดเคลื่อนจากการท่ีรับสัญญาณในตอนสภาพอากาศดีๆ โดยค่าต่างกันประมาณ 4 ซม. และต้อง
เช่ือมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน ช่องทางในการติดต่อผู้ดูแลระบบมีช่องทางเดียว คือ ผ่านไลน์ (line) 
กลุ่ม VRS  เม่ือเกิดปัญหาการรับสัญญาณไม่ได้ ช่างรังวัดบางคนไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
การรังวัดด้วยระบบน้ียังเป็นการเพ่ิงเริ่มต้นการใช้งาน ทําให้ช่างไม่มีความรู้ที่ลึกซ้ึงมากพอ และอุปกรณ์ไม่
เพียงพอกับจํานวนช่างที่ออกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ต่างๆ ก็ยังมีจํากัด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้ประสิทธิผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) เพ่ิมมากข้ึน 

2.  ควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาท้ังท่ีเกิด
จากอุปกรณ์ การปฏิบัติงาน และอื่นๆ  

3.  จากปัญหาและอุปสรรค เรื่องของสัญญาณไม่ม่ันคง ไม่เสถียร อาจจะต้องมีการปรับปรุง
เทคโนโลยีให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการรังวัดท่ีดินให้มากข้ึน และควรเพ่ิมอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
รวมท้ังเพ่ิมช่องทางการติดต่อสอบถามกับผู้เช่ียวชาญ กรณีมีปัญหากับอุปกรณ์การรังวัด เพ่ือให้แก้ปัญหา
ได้ทันท่วงที 

4.  ควรมีการศึกษาตัวแปรและปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) เพ่ิมเติม เช่น  ด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง ด้านวัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ การรับรู้ประสิทธิภาพของ
ตนเอง ความเครียดในองค์การ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นต้น 

5.  อาจนํากรอบแนวคิดในการวิจัยในคร้ังน้ีไปศึกษาวิจัยกับกลุ่มประชากรอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มนาย
ช่างรังวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีจะดําเนินการตามโครงการการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ เพ่ือเป็น
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบและทําให้เกิดองค์ความรู้เพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

6.  อาจใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมาประกอบเพ่ิมเติมหรือเปรียบเทียบ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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คําช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ การนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดิน 

 แบบสอบถามชุดน้ีมีจํานวน 4 หน้า ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน  7  ข้อ 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ จํานวน 7 ข้อใหญ่ 35 ข้อย่อย 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK)   
 ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ  

โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงของท่านหรือตามความคิดเห็นของท่านให้ครบ
ทุกข้อ คําตอบของท่านจะมีคุณค่าต่องานวิจัย และผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลท่ีได้รับจากท่านเป็นความลับ โดย
จะนําไปสรุปผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่าน้ัน ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริงและสมบูรณ์จะช่วยให้การทํา
วิจัยในครั้งน้ีดําเนินไปได้ด้วยความถูกต้องแม่นยํา 
 
 
 
     นายพงษ์เดช  จวงเจิม 

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
เรื่อง “ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง 

ของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ” 
 

 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดเติมข้อความหรือทําเคร่ืองหมาย ลงใน  หรือเติมลงในช่องว่างท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

1. เพศ    (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อายุ     (1) 18 – 30 ปี      (2) 31 - 40 ปี            
     (3) 41 – 50  ปี   (4) 51 -  60 ปี  
3. สถานภาพ  

  (1) โสด             (2) สมรส           (3) หย่าร้าง        (4) หม้าย 
4. ระดับการศึกษา 
   (1) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (2) อนุปริญญา – ปวส. 
   (3) ปริญญาตรี   
   (4) สูงกว่าปริญญาตรี 
5. รายได้ต่อเดือน 
   (1) 8,000  --  20,000 บาท 
   (2) 20,001 – 30,000 บาท 
   (3) 30,001 – 40,000 บาท  
   (4) 40,001  - สูงกว่า  

6. อายุราชการ 
   (1) ตํ่ากว่า   10 ปี 
   (2) 11ปี   –  20 ปี 
   (3)  21 ปี  –  30 ปี 
   (4)  31  ปี  -  สูงกว่า  

7. ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งช่างรังวัด 
   (1) ตํ่ากว่า   10 ปี 
   (2) 11ปี   –  20 ปี 
   (3)  21 ปี  –  30 ปี 

เลขท่ีแบบสอบถาม…….………… 
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   (4)  31  ปี  -  สูงกว่า  

ตอนท่ี 2 :  ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 

 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่านท่ีสุด 

ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

1.ด้านนโยบาย      
1.1 นโยบายมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน      
1.2 นโยบายมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน      
1.3 นโยบายมีความเหมาะสม      
1.4 มีระบบการประเมินผลนโยบายที่เหมาะสม      
1.5 นโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง      
2.ด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติ      
2.1 ระบบภายในหน่วยงานมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง      
2.2 มีการแบ่งงานในหน่วยงานท่ีความเหมาะสม      
2.3 หน่วยงานมีกลไกการดําเนินงาน ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

2.4 หน่วยงานมีงบประมาณท่ีเหมาะสมกับภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ      
2.5 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณได้ทันต่อความต้องการในการ
ดําเนินงาน 

     

3.ด้านทรัพยากรบุคคล      
3.1 เจ้าหน้าท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับงานในความรับผิดชอบ      
3.2 มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีที่เหมาะสมกับปริมาณงานในความรับผิดชอบ      
3.3 เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติที่พึงประสงค์ 

     

3.4 ผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์กว้างไกล      
3.5 ผู้บริหารในหน่วยงานมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้ผู้
ปฏิบัติทําการแทนได้ 

     

4.ด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน      
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ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

4.1 มีการกําหนดภารกิจและมอบหมายอย่างชัดเจนตามนโยบาย      
4.2 มีการกําหนดมาตรฐานและวางแผนเตรียมการในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 

     

4.3 การสร้างมาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ที่เหมาะสม      
4.4 มีระบบการให้รางวัล บําเหน็จความชอบให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่น 

     

4.5 มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง      
5.ด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และสถานท่ี      
5.1 หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามนโยบาย 

     

5.2 เทคโนโลยีท่ีใช้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

     

5.3 วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้มีความทนทาน มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตามนโยบาย 

     

5.4 เทคโนโลยีท่ีใช้มีความง่ายต่อความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างราบรื่น      
5.5 สถานที่ท่ีต้ังเป็ฯสถานีอ้างอิงและปักหมุดมีความเหมาะสม      
6.ด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการดําเนินงานตามนโยบาย 

     

6.1 มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามนโยบาย      
6.2 มีการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

     

6.3 มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

     

6.4 มีการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานตามนโยบาย      
6.5 มีการอํานวยความสะดวกในการในการดําเนินงานตามนโยบาย      
7.ด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบาย      
7.1 สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษากับผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดี      
7.2 สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้มารับบริการได้      
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ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

7.3 สามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้      
7.4 การดําเนินงานมีความสะดวก คล่องตัวมากข้ึน      
7.5 ท่านเต็มใจให้บริการตามนโยบายการรังวัดด้วยวิธีน้ี      

 
ตอนท่ี 3 :  ปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ 

(RTK GNSS NETWORK)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามน้ี  
                      นายพงษ์เดช  จวงเจิม 

                         นักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
                        วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาคผนวก ข 
 

... แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย IOC ... 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนํา

ร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ” 
ผู้วิจัย   นายพงษ์เดช  จวงเจิม   

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

คําช้ีแจง    ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญได้กรุณาพิจารณาข้อคําถาม สําหรับการวิจัยแต่ละข้อหรือแสดงความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  โดยใส่เครื่องหมาย  ( )  ลงในช่องความคิดเห็นของ
ท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการนําไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป  ถ้า
พิจารณาแล้วเห็นว่า 

 +1  หมายถึง  มีความเหมาะสม 
  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
  -1  หมายถึง  ไม่เหมาะสม  

                    

รายการขอความคิดเห็น 
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ

ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 

ความคดิเห็น	
 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.ด้านนโยบาย     
1.6 นโยบายมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน     
1.7 นโยบายมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน     
1.8 นโยบายมีความเหมาะสม     
1.9 มีระบบการประเมินผลนโยบายท่ีเหมาะสม     
1.10 นโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     
2.ด้านสมรรถนะหน่วยงานปฏิบัติ     
2.1 ระบบภายในหน่วยงานมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง     
2.2 มีการแบ่งงานในหน่วยงานท่ีความเหมาะสม     
2.3 หน่วยงานมีกลไกการดําเนินงาน ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

2.4 หน่วยงานมีงบประมาณที่เหมาะสมกับภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ     
2.5 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณได้ทันต่อความต้องการใน
การดําเนินงาน 
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รายการขอความคิดเห็น 
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ

ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 

ความคดิเห็น	
 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3.ด้านทรัพยากรบุคคล     
3.1 เจ้าหน้าท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับงานในความรับผิดชอบ     
3.2 มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีที่เหมาะสมกับปริมาณงานในความ
รับผิดชอบ 

    

3.3 เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติท่ีพึงประสงค์ 

    

3.4 ผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์กว้างไกล     
3.5 ผู้บริหารในหน่วยงานมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้
ผู้ปฏิบัติทําการแทนได้ 

    

4.ด้านเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน     
4.1 มีการกําหนดภารกิจและมอบหมายอย่างชัดเจนตามนโยบาย     
4.2 มีการกําหนดมาตรฐานและวางแผนเตรียมการในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

    

4.3 การสร้างมาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ที่เหมาะสม     
4.4 มีระบบการให้รางวัล บําเหน็จความชอบให้กับเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานดีเด่น 

    

4.5 มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง     
5.ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสถานท่ี     
5.1 หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมืออย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามนโยบาย 

    

5.2 เทคโนโลยีท่ีใช้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

    

5.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้มีความทนทาน มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานตามนโยบาย 

    

5.4 เทคโนโลยีท่ีใช้มีความง่ายต่อความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ราบร่ืน 

    

5.5 สถานท่ีท่ีต้ังเป็นสถานีอ้างอิงและปักหมุดมีความเหมาะสม 
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รายการขอความคิดเห็น 
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการรังวัดด้วยระบบ

ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) 

ความคดิเห็น	
 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

6.ด้านการประสานงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการดําเนินงานตามนโยบาย 

    

6.1 มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามนโยบาย     
6.2 มีการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

    

6.3 มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

    

6.4 มีการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานตามนโยบาย     
6.5 มีการอํานวยความสะดวกในการในการดําเนินงานตามนโยบาย     
7.ด้านการนําไปใช้และทัศนคติต่อนโยบาย     
7.1 สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษากับผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดี     
7.2 สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้มารับบริการได้     
7.3 สามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้     
7.4 การดําเนินงานมีความสะดวก คล่องตัวมากข้ึน     
7.5 ท่านเต็มใจให้บริการตามนโยบายการรังวัดด้วยวิธีน้ี     

 
 
 
ลงช่ือ ...............................................................ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 (..........................................................) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม  
(IOC: Index of item Objective Congruence) 

 

โดยเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคําถามเป็นดังน้ี 
 ให้คะแนน  +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน    0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน   -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ข้อคําถามในตอนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการนํานโยบายการรงัวัดด้วยระบบดาวเทียม

แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ 
 

ด้านท่ี ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้เช่ียวชาญคนท่ี

รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 

1 1.1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 2.1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 3.1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3.4 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
3.5 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

4 4.1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (ต่อ) 
(IOC: Index of item Objective Congruence) 

 

ข้อคําถามในตอนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการนํานโยบายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่องของกรมท่ีดินไปปฏิบัติ (ต่อ) 

 

ด้านท่ี ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้เช่ียวชาญคนท่ี

รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 

5 5.1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5.2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5.3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5.4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5.5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6 6.1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6.2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6.3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6.4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6.5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7 7.1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7.2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7.3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7.4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7.5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1.     นายวัชรินทร์  อ่ิมทวีกุล     นายช่างรังวัดอาวุโส 
  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายรังวัด 
  สถานท่ีทํางาน สํานักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี 

2.      นายวชิระ  คุ้มนาน       นายช่างรังวัดอาวุโส 
  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายรังวัด 
  สถานท่ีทํางาน สํานักงานท่ีดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.     นายบัลลังก์  ทวีเกตุ     นายช่างรังวัดชํานาญงาน 
  ตําแหน่ง  หัวหน้างานรังวัด 
  สถานท่ีทํางาน สํานักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – สกุล   นายพงษ์เดช  จวงเจิม 
วัน เดือน ปีเกิด   4 พฤศจิกายน 2521 

สถานท่ีเกิด     จังหวัดราชบุรี 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 117/1 หมู่ 10 ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 

สถานท่ีทํางาน   ฝ่ายรังวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี 
ประวัติการศึกษา  
       พ.ศ. 2547    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างสํารวจ) 
    โรงเรียนช่างสํารวจนครปฐมและเทคโนโลยี 
       พ.ศ.2553   ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

      พ.ศ.2557  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (เทคนิคการก่อสร้าง) 
    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 
ประสบการณ์ทํางาน 

      พ.ศ.2548-2558   ช่างรังวัดเอกชน 

    สํานักงานช่างรังวัดเอกชนสุพิชชา จังหวัดราชบุรี 

      พ.ศ. 2558 – 2560  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 

    สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด   กรมท่ีดิน 
พ.ศ. 2560 – 2561  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 

    ฝ่ายรังวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี 

ปัจจุบัน    นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 
    ฝ่ายรังวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี 

 




