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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการน านโยบายไปปฏิบัตติามโครงการเดนิส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนด
ที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดนิ ด้วยระบบ RTK GNSS Network (Real Time Kinematics Global Navigation 
Satellite System Network) ให้ครอบคลมุทั่วประเทศ ของศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS 
Network ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจยัภาคสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า การน านโยบายไปปฏิบัตติาม
โครงการเดินส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดนิส ารวจออกโฉนดที่ดนิ ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลมุทัว่
ประเทศ เป็นนโยบายที่ท าให้กรมที่ดินเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เป็นการยกระดับการรังวัดที่ดิน และการท าแผนที่แบบช้ันหนึ่ง เป็นระบบที่มีความถูกต้องแม่นย า มี
ความทันสมัย ท าให้ประชาชนได้รบัการยอมรบัสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท าให้สถาบันการเงินมี
ความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โฉนดที่ดินมีรูปแปลงทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 
สามารถลดปัญหาเรื่องความขัดแยง้แนวเขตที่ดิน และรัฐสามารถน าข้อมูลที่ดินและรูปแปลงโฉนดทีด่นิ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ, การเดินส ารวจจดัท ารปูแปลงโฉนดที่ดนิและเดนิส ารวจออกโฉนดที่ดิน 
ด้วยระบบ RTK GNSS Network  

บทน า 
ด้วยกรมที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัด

ท าแผนท่ี การออกหนังสือแสดงสทิธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมเกีย่วกับอสังหาริมทรัพย์  
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงใน        
การถือครองที่ดิน และไดร้ับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
และเกดิประโยชน์สูงสดุ กรมทีด่ินจึงได้ก าหนดวสิัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการระดับสากล” พันธกิจ “1) คุ้มครองสิทธิด้านที่ดิน
ให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 2) บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแกป่ระชาชน  

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : กรณีศึกษาศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบตัิ 3) เป็นศูนย์ข้อมลูที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติที่มีระบบฐานข้อมลูที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน   
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และ 4) ให้บริการด้านการทะเบียนท่ีดนิของประเทศ
ไทยท่ีมีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ และเช่ือมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบยีนที่ดินของ
ประเทศที่มีขดีความสามารถสูงในระดับสากล” (กรมที่ดิน, 2558, หน้า 1) 

โดยกรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบในการออกเอกสารสิทธิ ซึ่งการออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมี 2 วิธี คือ การเดินส ารวจออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ    
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการออกเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิแห่งประมวลกฎหมายทีด่ิน    
กรมที่ดินจึงได้มีโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดนิส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม  
RTK GNSS Network (Real Time Kinematics Global Navigation Satellite System Network) ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
และแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร รวมไปถึงปญัหาเขตทีด่ินทบัซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งการน าเทคโนโลยกีารรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน ์(RTK GNSS 
Network) ส ารวจรังวัดในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยวิธีการแผนที่ท่ีทันสมัย
มีความถูกต้องแม่นย าสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน
ระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้งและประกาศใหผู้้มสีิทธิในที่ดินข้างเคียง
มาระวังช้ีแนวเขตตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน เพื่อด าเนินการเดินส ารวจออก
โฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 58, 58 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายทีด่ินให้แก่ประชาชนจะ
ท าให้ประชาชนไดร้ับการยอมรับสทิธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน สถาบันการเงินมีความเชื่อถือใน
หลักประกันท่ีดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาที่ดนิเพื่อเพิ่ม
ผลผลติ สร้างรายได้ เป็นปัจจยัให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดตี่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคง
ของประเทศโดยรวม โฉนดที่ดินที่ได้ยังมีรูปแปลงที่เป็นมาตรฐานสากล ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน อีกทั้ง
รัฐสามารถน าข้อมูลที่ดินและรูปแปลงโฉนดที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมที่ดนิ กระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS 
Network ให้ครอบคลมุทั่วประเทศ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย ตลอดถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารปูแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออก
โฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เฉพาะ
ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เท่านั้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Format interview)  
 2. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
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ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัตติามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและ
เดินส ารวจออกโฉนดทีด่ิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่บุคลากร เจา้หน้าท่ีของศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัตติามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) จ านวน 8 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1 คน ผู้ก ากับการรังวัด 1 คน ผู้ก ากับทะเบียน 1 คน นายช่างรังวัด 3 คน เจ้าหน้าท่ีผู้สอบสวนสิทธิ 2 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยภาคสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถาม
ที่แน่นอนตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่ 
    1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ คู่มือการออกเอกสารสิทธิ คู่มือการรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ เอกสารประกอบการบรรยาย ต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบตัิตามการเดินส ารวจ
ออกโฉนดที่ดินอย่างละเอียด 
    1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือปฏิบตัิงาน 
กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง แผนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยได้ตดิต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัดหมาย
วัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมท้ังอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างครา่วๆ และก่อนการ
สัมภาษณผ์ู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ไปใช้ในการ
วิเคราะหเ์ชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง 
และในระหว่างการสมัภาษณ์วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยนี้เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ 
ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยก
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เป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ การน านโยบายไปปฏิบัติตาม
โครงการเดินส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ กรณีศึกษาศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินนโยบาย และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและภาคสนาม พบว่า มีนักวิชาการได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและ
การน านโยบายไปปฏิบัติทีส่ าคัญ รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ทีส่ าคัญมีดังนี ้
 Jones (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 75) อธิบายว่า นโยบายสาธารณะ เหมือนกับการเมือง คือเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ “ใครได้อะไร เมื่อไหร่ อย่างไร” และในการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายนั้น อาจจ าแนกออกได้เป็น 2 แนว คือ 
 แนวที่ 1 มุ่งเน้นศึกษาเนื้อหาของนโยบาย การศึกษาในแนวนี้จะเน้นศึกษาว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของปัญหา
คืออะไร และปัญหาเหล่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไร 
 แนวที่ 2 มุ่งเน้นศึกษากระบวนการของนโยบาย เน้นการศึกษานโยบายในฐานะที่เป็นกระบวนการอันหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหรือการด าเนินงานหลายๆ อย่างที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันเป็นชุด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอันหนึ่ง 
 กระบวนการนโยบายประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 11 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การรับรู้/การระบุปัญหาว่าปัญหาคืออะไร 
2. การรวบรวมจ านวนคนที่มีความเห็นว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาส าคัญ 
3. การจัดองค์การของบรรดาคนที่มีความเห็นว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาส าคัญ 
4. การน าเสนอปัญหานั้นไปยังผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
5. การจัดปัญหาต่างๆ เข้าสู่วาระการประชุม 
6. การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
7. การสร้างความชอบธรรมให้กับแนวทางแก้ไขปัญหา 
8. การก าหนดงบประมาณส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหา  
9. การน าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตกลงแล้วไปปฏิบัติ 
10. การประเมินผลการแก้ไขปัญหา 
11. การปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการยุติการแก้ไขปัญหา 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 9-10) ได้ให้ความหมายของ    

การน านโยบายไปปฏิบัตภิายหลังได้ส ารวจแนวคิดของนักวิชาการโดยสรุปได้อย่างน้อย 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ 
การน านโยบายไปปฏิบัตเิป็นกระบวนการ นั่นคือมีความต่อเนื่องไมห่ยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ไม่ใช่
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วหายไป ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นขยักขย้อนแต่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละ
ขั้นตอนท่ีมีความสมัพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นท่ีสองคือ การน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จ
ลลุ่วงตามเป้าหมายของนโยบาย 
 มยุรี อนุมานราชธน (2556, หน้า 230-236) กล่าวว่า ในทางปฏิบัติก่อนจะมีการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
จะต้องมีปัจจัยทีเ่กิดขึ้นก่อน 10 ประการ เพื่อให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลผุล ดังต่อไปนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เอื้ออ านวยต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง สภาพแวดล้อม
ภายนอกย่อมมีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น 
ภาวะภัยแล้ง การเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามัน หรือวิกฤติการณ์ทางการเมือง จึงเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อตัวนโยบาย และหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติด้วย ดังนั้น ผู้น านโยบายไปปฏิบตัิจึงไม่อาจ
ด าเนินการอะไรได้ นอกจากให้ข้อมูลแก่ผู้ก าหนดนโยบายได้รับทราบปัญหาเพื่อน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง     
นโยบายนั้น 

2. เวลาและทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ หมายถึง เง่ือนไขด้านเวลาเป็น
ข้อจ ากัดภายนอกตัวนโยบาย การคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบายมากเกินไปในระยะเวลาสั้น อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผล
ในเวลาที่ก าหนด ข้อจ ากัดด้านงบประมาณอาจท าให้แผนงาน/โครงการ ต้องเผชิญปัญหาด้านทรัพยากรไม่เพียงพอ  
สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ งบประมาณไม่ใช่ทรัพยากร กระบวนการแปลงงบประมาณให้เป็นทรัพยากรอาจเกิดความล่าช้า 

3. การวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ หมายถึง ในแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ตอ้งมีการ
เตรียมการใช้ทรัพยากรทีเ่หมาะสม การมีงบประมาณแตไ่ม่มทีรัพยากรที่ต้องใช้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจก่อความเสียหาย
ร้ายแรง เพราะงบประมาณอาจจะไม่สามารถแปลงไปเป็นทรัพยากรที่ต้องการ เช่น ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ หรือแรงงาน  
ได้ทันท ี

4. นโยบายที่มีพ้ืนฐานอยู่บนทฤษฎี/หลักสาเหตุและผลลัพธ์ท่ีเช่ือถือได้ หมายถึง นโยบายล้มเหลวอาจเป็น
เพราะทฤษฎี/หลักเหตุผลที่เป็นพืน้ฐานนโยบายที่ไม่ถูกต้อง มากกว่าท่ีจะเป็นเพราะการด าเนินงานตามนโยบายไม่ด ี

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์เป็นความสัมพันธ์ทางตรงโดยไมม่ีความสัมพันธ์อ่ืนใดมาแทรก
ซ้อน หมายถึง นโยบายอาศยัความสมัพันธ์แบบสาเหตุและผลลัพธต์ามล าดับของเหตกุารณ์ทีต่่อเนือ่งกัน หากมีหลายฝ่าย
เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามสาเหตุและผลลัพธ์มากเท่าใด ความสัมพันธ์ยิ่งสลับซับซ้อนและเป็นไปได้ที่ฝ่ายต่างๆ 
อาจจะไม่เข้าใจนโยบายนั้นอย่างดี และท าให้การน านโยบายไปปฏิบัตทิ าได้ไมด่ีนัก หรือมีแนวโน้มที่จะลม้เหลวได้ 

6. ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างหน่วยงานอยู่ในระดับต่ า หมายถึง โดยทั่วไปการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จในระดับสูง ควรตอ้งมีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่รับผิดชอบน านโยบายไปปฏิบัติ หรอือาจกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่าการน านโยบายไปปฏิบัตทิี่ประสบความส าเร็จต้องไม่พึ่งพาหน่วยงานอื่น หากมีความจ าเป็นที่มีหน่วยงานอื่น
เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้ว การพึ่งพาควรอยู่ในระดับต่ า และต้องมีความส าคัญไม่มากนัก หากการพึ่งพาระหว่าง
หน่วยงานมีมากเท่าใด การน านโยบายไปปฏิบัติจะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากข้ึนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากต้องท าให้
หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมากเห็นพ้องต้องกัน หรือยอมรับตัวนโยบายและแนวทางในการปฏิบัตินั้น 

7. ความเข้าใจและความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์ หมายถึง ความเข้าใจและความเห็นพ้องต้องกันใน
วัตถุประสงค์อย่างสมบูรณร์ะหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นโครงการควรจะก าหนดในลักษณะเฉพาะ เจาะจงและในลักษณะที่ 
วัดไดเ้ป็นตัวเลข/เชิงปรมิาณ วัตถุประสงค์นั้นควรเป็นท่ีเข้าใจและเห็นพ้องกันภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ต่างๆ ควรสอดคล้องกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อหน่วยงานจะสามารถน าวัตถุประสงค์
มาเป็นแนวทางก าหนดทิศทางและควบคุมแผนงาน/โครงการ 
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8. การจดักิจกรรมตามล าดับอย่างเหมาะสม หมายถึง เพื่อให้วัตถปุระสงค์ของนโยบายบรรลสุัมฤทธิ์ผล จะตอ้ง
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้องด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียด และล าดับของกิจกรรมทั้งหมด 
โดยอาศัยเทคนิคโครงข่ายเป็นกรอบในการวางแผนและควบคุมแผนงานโครงการ โดยระบกุิจกรรมทีต่้องด าเนนิการ ผูก
ความสมัพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ และจดัวางล าดับของกิจกรรมอย่างเป็นเหตุเปน็ผล 

9. การตดิต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างเตม็ที่ หมายถึง การตดิตอ่สื่อสารและการประสานงานอยา่งเต็มที่
ระหว่างหน่วยงานและเจา้หนา้ที่ฝา่ยต่างๆ ที่เกีย่วข้องในการบริหารแผนงาน/โครงการ การน านโยบายไปปฏิบตัิอย่างเตม็
รูปแบบจะเกิดขึน้ได้ตอ้งมรีะบบการจัดการทีเ่ป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน ไมม่ีความขดัแย้งภายในแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้เพราะ
โดยทั่วไปหน่วยงานและแผนกต่างๆ กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญและกลุม่ผูป้ฏิบตัิต่างๆ ภายในองค์การมกัมีคา่นิยม วตัถปุระสงค์และ
ผลประโยชน์ของตนเองที่ตอ้งการปกป้อง 

10. ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบตัิต้องไดร้ับการยอมรับอยา่งแท้จริง หมายถึง ผู้มีหนา้ที่ในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิต้องมีอ านาจบารมใีนการท าให้เจา้หนา้ที่ฝา่ยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานยอมรบัตนเอง เพื่อผู้
มีหน้าที่น้ันจะได้รบัความเหน็ชอบและสามารถประสานงานในแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความส าเรจ็ของ
นโยบายโดยรวมได ้
 สืบเนื่องจากนโยบายคณะรัฐมนตร ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร และการใช้
เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจน 
อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว 
โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พฒันาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการ
พัฒนาการรังวัดและท าแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการน าเทคโนโลยีในด้านเครื่องมือการส ารวจรังวัดท าแผน
ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลต าแหน่งรูปแปลงที่ดินในระบบ Digital ด้วยการยกระดับการรังวัด
ที่ดินเป็นแผนที่ช้ัน 1 โดยการน าเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ส ารวจรังวัดใน
ทุกพื้นที่ท่ีมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยวิธีการแผนที่ท่ีทันสมัยมีความถูกต้องแม่นย าสูง 
และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับเอกชน 
เอกชนกับรัฐ ลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้งและประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังช้ีแนวเขตตลอดจนเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน จึงได้จัดท าโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดินและสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 58, 58 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการแก้ไขปัญหาข้อ
โต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเดินส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด้วย
ระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศขึ้น (ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ กรมที่ดิน, 2561, 1-6) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี ้

1. เพื่อเดินส ารวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58, 58 ทวิ และสอบเขตที่ดินมาตรา 69 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในทีด่ิน และการสอบเขตที่ดินตามมาตรา 69 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบการรังวัดและท าแผนที่ให้เปน็มาตรฐานเดียวกัน โดยน าเทคโนโลยีการรังวัด
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ 
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2. เพื่อให้โฉนดที่ดินเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของบุคคลทั่วไป และมคีวามชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน   
เป็นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินของราษฎร โดยน าเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมหาค่า
พิกัดต าแหน่งที่ดินบนหลักเขตที่ดนิมาใช้ในการปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อสร้างระบบแผนท่ีและการรงัวัดรูปแปลง
ที่ดินให้เป็นมาตรฐานสากล 

3. เพื่อสนับสนุนการจัดท าข้อมูลรูปแปลงที่ดินตาม “โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน” 
สามารถน าข้อมูลที่ดินและรูปแปลงโฉนดที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศดา้นต่างๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการดังกล่าวมีวิธีด าเนินการและมาตรฐานการท างาน ดังนี้ 
1. งานเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินภาคพื้นดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ด าเนินการในพื้นที่ท่ียังไมม่ีระวางแผนท่ี หรือบริเวณที่มรีะวางแผนที่แล้ว แต่ยังมีงานตกค้างอยู่เป็นกลุ่มๆ ปริมาณ
งานเหมาะสมกับการเดินส ารวจฯ และงานเดินส ารวจรังวัดสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. 2543 และด าเนินการในเขต
พื้นที่ท่ีมีโฉนดที่ดินท่ีออกสืบเนื่องมาจากมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และโฉนดทีด่ินที่ยงัไม่มีค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องสูง ก าหนดมาตรฐานการท างาน 100 แปลง/สาย/เดือน โดยด าเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดที่มี
ระบบ RTK GNSS Network 

2. กรณีศูนย์อ านวยการเดินส ารวจฯ ขาดอัตราก าลังต าแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ มีไม่เพียงพอให้เจ้าหน้าท่ี
สอบสวนสิทธิ 1 คน รับผิดชอบสอบสวนสิทธิในที่ดิน จ านวน 2 สายส ารวจ โดยให้จดัจ้างเหมาบริการลูกจ้างใน
ต าแหน่งผู้ช่วยสอบสวนสิทธิ สายส ารวจละ 1 คน 

3. ส าหรับการแจกโฉนดทีด่ิน ให้แต่ละศูนย์อ านวยการเดินส ารวจฯ แจกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรอยา่งน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

การบริหารจัดการโครงการ โดย 
1. ผู้อ านวยการโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน (เจ้าพนักงานท่ีดนิจังหวัด) มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้

 - ตรวจติดตามแก้ไขปญัหา อุปสรรค วิเคราะห์ ประเมินผล ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนข้อมลูาหลักฐานที่ดิน ด้านการทะเบียน การรังวัดที่ดินและพื้นที่ด าเนินการ 

 - พิจารณาก าหนดแผนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ
เดินส ารวจฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างรวดเร็ว และทั่วถึงตามนโยบายของกรมที่ดิน 

 - การตรวจตดิตามการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการเดินส ารวจฯ ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อย 
เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ให้บันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

2. ผู้อ านวยการศูนยเ์ดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงสร้างศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดนิ ให้
ผู้อ านวยการศูนย์เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินท่ีกรมที่ดินแต่งตั้งจากส่วนกลางมีอ านาจลงนามในโฉนดที่ดนิ และมี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารจดัการภายในศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ได้แก่ การบังคับบญัชา
มอบหมายหน้าทีร่ับผดิชอบ บริหารจัดการงานของผู้ก ากับการเดินส ารวจผู้ก ากับการรังวัด เจ้าหน้าที่ธุรการศูนยฯ์ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
ระดับช านาญงาน ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามมาตร 58, 
58 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้อ านวยการโครงการฯ ประจ าจังหวัด 
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 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. 
2543 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 และ    
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2547 
 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับจากโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดนิและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน      
ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ คือ 

1. ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
2. สถาบันการเงินมีความเช่ือถือในหลักประกันที่ดินมากข้ึน เป็นการสรา้งโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนใน

ระบบเกดิแรงจูงใจที่จะพัฒนาท่ีดนิเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เปน็ปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
3. ประชาชนมีความรักและหวงแหนแผ่นดิน ก่อให้เกิดก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผล

ต่อการพัฒนาประเทศและความมัน่คงของประเทศโดยรวม 
4. โฉนดที่ดินมีรูปแปลงท่ีเป็นมาตรฐานสากล ลดปัญหาความขัดแยง้เรื่องแนวเขตที่ดิน 
5. รัฐสามารถน าข้อมูลทีด่ินและรปูแปลงโฉนดที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ     

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการท าโครงการ คือ 
1. ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอและจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาโครงการฯ 
2. อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการแต่งตั้งปฏิบตัิงานตามแผนงานโครงการฯ 
3. หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินงานอย่างเต็มที่ รวดเร็ว       

ในเวลาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
4. สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ต้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
5. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกประเด็นต่างๆ เรียงล าดับ

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้ ดังนี้  
 1. ความเห็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ำรวจ
ออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มดีังนี ้
  1.1 การน านโยบายไปปฏิบัตติามโครงการเดินส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network จะท าให้กรมที่ดินเป็นศูนย์ข้อมลูที่ดิน และแผนท่ีแห่งชาติที่มรีะบบฐานข้อมูล
ที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
  1.2 การน านโยบายไปปฏิบัตติามโครงการเดินส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network เป็นการยกระดับการรังวัดที่ดิน และการท าแผนท่ีแบบช้ันหนึ่ง เป็นระบบที่มี
ความถูกต้องแม่นย า มีความทันสมัย 
  1.3 การน านโยบายไปปฏิบัตติามโครงการเดินส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ำรวจออกโฉนด
ที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ท าให้ประชาชนได้รับการยอมรบัสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
  1.4 การน านโยบายไปปฏิบัตติามโครงการเดินส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ำรวจออกโฉนด
ที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ท าให้สถาบันการเงินมีความเช่ือถือในหลักประกันท่ีดินมากข้ึน เป็นการสร้าง
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โอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลติ สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  1.5 โฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งแนวเขตท่ีดิน 
  1.6 รัฐสามารถน าข้อมลูที่ดินและรูปแปลงโฉนดที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
ตามนโยบายของรัฐบาลได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและ      
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศปัญหาและอุปสรรคในการน า
นโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS 
Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มดีงันี ้
  2.1 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจความช านาญในด้านเทคโนโลยี  
การรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network หรือการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมจลน์ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ข้ันตอนการด าเนินการที่เกีย่วข้องกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน การรังวัดสอบเขตจากการเดนิส ารวจและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของจ านวนเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอ และเป้าหมายของงานโครงการที่มี
เป็นจ านวนมาก ท าให้การด าเนินการยังไมส่ามารถบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
  2.3 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชน และเจ้าของที่ที่ยังไม่เห็นถึง
ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับอยา่งเปน็รูปธรรม และยังกลัวท่ีจะเสียผลประโยชน์ตนเองเมื่อรังวัดที่ดินไดเ้นื้อที่น้อยลง
จากหลักฐานเดิมก็จะไมย่อมรับผลการรังวัด จึงไมม่ีความกระตือรือรน้ในการให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
  2.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ คือ เครื่องรับสญัญาณดาวเทียมแบบจร (Rover) มีจ านวนน้อย          
ไม่เพียงพอต่อผูป้ฏิบัติงาน 
  2.5 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของจ านวนของสถานีท่ีจะกระจายสญัญาณดาวเทียม รับสัญญาณ
ดาวเทียม ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงท าให้สามารถใช้งานเครื่องรับพิกัดสญัญาณดาวเทียมที่มสีถานีฐานคอย
รองรับอยู่เท่านั้น  
  2.6 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศ ถ้ามีสภาพอากาศปิด หรือช่วงเวลาที่มีดาวเทียมผ่าน
น้อย เครื่องรับสญัญาณดาวเทียม (Rover) ที่ท าการวัดค่าพิกัดที่ดินก็ไม่สามารถท างานได้  
  2.7 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของวิธีการรังวัด การหาหมดุโครงงานเพื่อรับพิกัดอ้างอิงก่อนเข้าสู่ระบบ 
RTK GNSS Network ค่อนข้างยาก 
 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลง
โฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของศูนย์อ านวยการ
เดินส ารวจออกโฉนดทีด่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้
    3.1 มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท้ังเรื่องของเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบ RTK 
GNSS Network ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนในการด าเนินโครงการฯ  
    3.2 จัดหาบุคลากรเพิ่ม เช่น ลูกจ้างช่วยงานโครงการเดินส ารวจฯ  
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    3.3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจในการด าเนินนโยบายตามโครงการเดินส ารวจ
จัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับ การท าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการรังวัดที่ได้เนื้อที่น้อยลงให้ชัดเจน 
    3.4 ควรมีการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการท างาน เช่น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจร (Rover) เป็นตน้ ให้
เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน 
    3.5 ควรมีการเพิม่สถานรีับสญัญาณดาวเทียมใหม้ากขึ้น เพื่อรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการ
เดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกีย่วกับการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนด
ที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดทีด่ินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของศูนย์อ านวยการเดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้

  4.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้กับประชาชนให้เข้าใจในการด าเนินนโยบายตามโครงการเดิน
ส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ถึงผลประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะได้รับ 

  4.2 ควรมีการจัดอบรมให้ความรูแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการรังวัดด้วย
ระบบ RTK GNSS Network ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้องและขั้นตอนในการด าเนิน
โครงการฯ   

  4.3 จัดหาบุคลากรเพิ่ม เช่น ลูกจ้างช่วยงานโครงการเดินส ารวจฯ 
  4.4 ควรมีการจัดสวสัดิการด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 
  4.5 รัฐบาล ผู้บริหาร รวมถึงคนในองค์กรควรเข้าใจและให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายตาม

โครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network 
  4.6 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานตามโครงการฯ ให้เพียงพอตอ่

ผู้ปฏิบัติงาน 
  4.7 ควรตั้งเป้าหมายในการด าเนนิตามนโยบายให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานมี

ประสิทธิภาพ 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ความเห็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ำรวจ
ออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออก
โฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นการยกระดับการรังวัดทีด่ินด้วยแผนท่ีช้ันหนึ่ง โดยการน าเทคโนโลยีการรังวัด
ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ส ำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ท่ีมีสถำนีรับสัญญำณดำวเทียมให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ ด้วยวิธีกำรแผนที่ท่ีทันสมยัมคีวำมถูกต้องแม่นย ำสูง และมีควำมชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นกำร
ลดปัญหำข้อโต้แย้งพิพำทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่ำงเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ลดขั้นตอนระยะเวลำในกำรแจ้ง
และประกำศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้ำงเคียงมำระวังช้ีแนวเขตตลอดจนเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชนในกำรรังวัด
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ที่ดิน ประชำชนได้รับกำรยอมรับสิทธิกำรถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน สถำบันกำรเงินมีควำมเช่ือถือในหลักประกัน
ที่ดินมำกขึ้น เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้เข้ำถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้ำงรำยได้ เป็น
ปัจจัยให้เกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ โฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่เป็นมำตรฐำนสำกล ลดปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องแนวเขต
ที่ดิน รัฐสำมำรถน ำข้อมูลที่ดินและรูปแปลงโฉนดที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลและกระทรวงมหำดไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเห็นได้ว่ำสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วีนัส ทรำนันชัย (2539) ได้
ศึกษำ ผลกระทบของนโยบายกรมที่ดินในการปรับปรุงระวางแผนที่ท่ีมีต่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกำรวิจัยสรุป
ได้ว่ำ กำรปรับปรุงระบบระวำงแผนที่ใหม่จะท ำให้สำมำรถสร้ำงระบบกำรใช้ข้อมูลที่ดิน อันจะช่วยให้เกิดกำรลดการจ่าย
งบประมาณซ้ าซ้อน ลดกรณีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้าม การลดข้อพิพาท
เรื่องค่าทดแทนราคาที่ดิน เป็นประโยชน์ต่อการวางผังเมือง การแก้ปัญหาการจราจร ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สาโรช อังสุมาลิน (2547) ได้ศึกษา การออกโฉนดที่ดิน: การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาติ ผลการวิจัยสรุปว่า การออกโฉนด
ที่ดินฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางดา้นสถาบันท่ีส าคญัที่สดุประการหนึ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมไทย ประเทศไทย ในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัย พื้นฐานท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมได้รวดเร็วข้ึน และสิ่งทีส่ าคัญอีก
ประการหนึ่งคือท่ีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง คือ เกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ 
กล่าวโดยรวมแล้วการออกโฉนดที่ดิน มีผลกระทบทางด้านดี การมโีฉนดที่ดินได้สรา้งความมั่นใจและจงูใจให้แก่ 
เกษตรกร ดังจะเห็นได้จากการที่เกษตรกรใช้ประโยชน์ในท่ีดินมากขึน้ ความเข้มข้นในการใช้ที่ดินมากขึ้น มีการ
ลงทุนปรับปรุงที่ดิน ลงทุนในเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และมกีารใช้ปัจจัยผันแปร เทคโนโลยสีมัยใหม่มากข้ึน 
นอกจากน้ันการมีโฉนดที่ดินยังช่วยให้เกษตรกรสามารถลงทุนได้เพิม่ขึ้น เพราะสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้
สะดวกและในจ านวนที่มากขึ้น ระบบการเพาะปลูกมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนจากการปลูกพืชรายปี ไปปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่ามากขึ้น การเปลีย่นแปลงดังกล่าวได้น าไปสูก่ารเพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อไร่ รายได้สุทธิต่อไร่ 
รายได้สุทธิจากการเกษตร และราคาที่ดิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง (2550) ได้ศึกษา การเร่งรัดออก
โฉนดที่ดินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ผลที่ได้จากการเร่งรดัออกโฉนดที่ดิน
ในดานเศรษฐกิจและสังคม พบว่า การน าโฉนดไปเป็นหลักประกันในการหาแหลง่เงินกู้นั้น มีผลอย่างมากต่อความ
น่าเชื่อถือของเจ้าของที่ดินผู้ไปขอกู้เงิน ท าใหมีความสะดวกในการตดิต่อขอกู้ยืมเงินมากขึ้น และได้วงเงินเพิ่มสูงขึ้น 
ในส่วนของการใช้เงินกู้นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามไดน้ าเงินกู้ท่ีไดไ้ปใช้เพิ่มทุนในการประกอบอาชีพมากท่ีสุด น าเงินกู้ท่ี
ได้ไปใช้ในการปรับปรุง ซอ่มแซม หรือซื้อท่ีอยอูาศัย เป็นล าดับต่อมาและน าเงินกู้ท่ีได้ไปใช้หนี้ท่ีมีอยูเดิม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายขจรศักดิ์ คงเปีย และคณะ (2561) ไดศ้ึกษา แนวทางและผลกระทบของการแก้ไข
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 69 ทวิเพื่อให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไมต่้องเดินทางมารับรองแนวเขตที่ดนิจากการ
รังวัดที่ดินโดย วิธีแผนที่ช้ันหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 69 ทวิ เพื่อให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ต้องเดินทางมารับรองแนวเขต
ที่ดินจากการรังวัดทีด่ินโดยวิธีแผนที่ช้ันหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ ( RTK GNSS Network) ทั้ง
ผู้บริหารส่วนกลาง เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หัวหน้าฝา่ยรังวัด ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันในเรื่องความจ าเป็นในการ
แก้ไขประมวลกฎหมายดังกล่าวด้วยเหตผุล อาทิ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐตามนโยบาย 
THAILAND 4.0 ของรัฐบาล ยกระดับมาตรฐานการรังวัด ของกรมที่ดินให้ถูกต้องแม่นย ามีมาตรฐานระดับสากล   
ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของหลักฐานแผนที ่และลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ต้อง
เดินทางไประวังช้ีแนวเขต 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของศูนย์อ านวยการเดินส ารวจ
ออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นมาอภิปรายดังนี้  
 1. ปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองของเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจความช านาญ ในด้านเทคโนโลยี
การรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network หรือการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมจลน์ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ขั้นตอนการด าเนนิการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน การรังวัดสอบเขตจากการเดิน
ส ารวจและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาการสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชน และเจ้าของที่ท่ียังไม่เห็นถึง
ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับอยา่งเปน็รูปธรรม และยังกลัวท่ีจะเสียผลประโยชน์ตนเองเมื่อรังวัดที่ดินไดเ้นื้อที่น้อยลง
จากหลักฐานเดิมก็จะไมย่อมรับผลการรังวัด จึงไมม่ีความกระตือรือรน้ในการให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตาวดี สมบูรณ์ (2543) ได้ศึกษา การด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
กรมที่ดิน กับการเพิ่มประสิทธิภาพในส านักงานท่ีดิน ผลการวิจัยสรปุได้ว่า ปัญญาด้านเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
ความสามารถ ไม่ศึกษาระเบียบกฎหมาย และเจ้าหน้าที่บางรายไมย่อมรับความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้จากการ
ปรับเปลีย่นกระบวนงานตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดนิ เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระงานมากข้ึน บาง
รายก็ขาดความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และบางรายขาดแรงจูงใจในการพัฒนา ปัจจยัดังกล่าวมผีล
ท าให้การปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดินในด้านการให้บริการประชาชนส่งผลให้งานด้าน
บริการยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และประชาชนยังไมไ่ดร้ับความพึงพอใจแตกต่างไป
จากเดิม ถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่หลายประการ ส่วนเรื่องของปัญหาการสื่อสาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุศล รกัษา (2539) ได้ศึกษา ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ของการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั:ิ ศึกษากรณโีครงการเร่งรดัการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัย
ส าคัญทีส่่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ คือ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. แรงจูงใจในการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
3. สมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัต ิ4. การควบคุม กระตุ้น การส่งเสริม และการประเมินผล 5. การมอบหมายภารกิจ
และการมอบหมายงาน และ 6. ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ปัจจยัเหล่านี้จะมีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการทั้งสิ้น 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองของจ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ และเป้าหมายของงานโครงการที่มีเป็น
จ านวนมาก ท าให้การด าเนินการยังไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีนัส ทรานันชัย 
(2539) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของนโยบายกรมที่ดินในการปรับปรุงระวางแผนที่ท่ีมีต่อสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องแต่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว คือ ปัญหาด้าน
บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขบางประการไว้ คือ การจัดบุคลากรและ
งบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายบรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชาติโดย
ส่วนรวมต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพร คงสุริยะภญิโญ (2544) ได้ศึกษา การน านโยบายของโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดินไปปฏิบัต:ิ ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว 
ผลการวิจัยสรุปว่า การน านโยบายของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดินไปปฏิบัติในส านักงานท่ีดนิจังหวัด
สมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว มีปัจจยัที่เป็นปัญหาอุปสรรค คือภารกิจและอ านาจหนา้ที่ของส านักงานท่ีดินมีลักษณะ
งานหลายประเภทซึ่งงานแต่ละประเภทมีขั้นตอนการปฏิบตัิที่แตกตา่งกัน รวมทั้งมีความยากง่ายที่ไม่เท่าเทียมกัน 
ประกอบกับรูปแบบกระบวนการท างานของโครงการส่งเสริมประสทิธิภาพกรมที่ดินไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากร
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ของส านักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว จึงท าให้มีปญัหาในทางปฏิบัติ ซึ่งจากผลการศึกษามี
ข้อเสนอแนะให้มีการสร้างทีมงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

3. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ คือ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจร (Rover) มีจ านวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อผูป้ฏิบัติงาน และจ านวนสถานีท่ีกระจายสญัญาณดาวเทียม รับสญัญาณดาวเทียม ยังไมค่รอบคลมุทั่ว
ประเทศ จึงท าให้สามารถใช้งานเครื่องรับพิกัดสญัญาณดาวเทียมทีม่ีสถานีฐานคอยรองรับอยู่เท่านั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มณฑล สรุิยาประสิทธิ ์(2547) ได้ศกึษา ประสิทธิผลของโครงการจัดสร้างระวางแผนที่และหมุดหลักฐาน
แผนที่เพื่อการจัดท าแผนท่ีช้ันหนึ่ง: ศึกษาเปรียบเทยีบพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยสรุปว่า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโครงการฯ ได้แก่ ความเพยีงพอด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 
ความเพียงพอด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ทัศนคติของบุคลากรต่อโครงการฯ ความร่วมมือของเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานท่ีดินและความพร้อมด้านงบประมาณ จากผลการศึกษาดงักล่าว จึงมีข้อเสนอแนะใหผู้้บริหารโครงการ
ปรับปรุงด้านจ านวนและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอและความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจน
ต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้แกเ่จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ในส านักงานท่ีดินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี
และให้ความร่วมมือต่อโครงการดงักล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา เวชกามา (2547) ได้ศึกษา การศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพกรมที่ดิน: กรณีศึกษาฝ่ายการให้บริการจดทะเบียน
สิทธิและนติิกรรมของส านักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการ
ปฏิบัติงาน คือ ด้านบุคลากร เช่น เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ ท าให้ขาดเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์จึงท าให้ปัญหาการน านโยบายของกรมที่ดินไป
ปฏิบัติในด้านทรัพยากรมีปญัหาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ มยุรี อนุมานราชธน (2556) ได้กล่าว
สรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัต ิคือ ด้านเวลาและทรัพยากรที่
เพียงพอส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยข้อจ ากัดด้านงบประมาณอาจท าให้แผนงาน/โครงการ ต้อง
เผชิญปัญหาด้านทรัพยากรไม่เพียงพอ และด้านการวางแผนจดัสรรทรพัยากรทีต่้องใช้ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัต ิต้องมีการเตรยีมการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ แรงงานท่ีเพียงพอ เป็นต้น 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินส ารวจจัดท า
รูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของ
ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นมาอภิปรายดังนี ้

1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรมใหค้วามรู้กับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท้ัง
เรื่องของเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ ท่ีเกี่ยวข้อง
และขั้นตอนในการด าเนินโครงการฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีวรรณ วรรณทวี (2550) ได้ศึกษา ปัญหาการน า
นโยบายของกรมที่ดินไปปฏิบัติโดยส านักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการน านโยบายของกรมที่ดิน
ไปปฏิบตัิ ด้านการสื่อสารข้อความ คือ ปัญหาด้านการสื่อข้อความอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 
ล าดับแรก คือ ขาดการซักซ้อมท าความเข้าใจในการรับค าสั่งไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย รองลงมาคือ การถ่ายทอดค าสั่ง
ไปสู่การปฏิบตัิตามนโยบายล่าช้า และขาดรายละเอียดในค าสั่งท่ีถ่ายทอดไปสู่การปฏบิัติตามนโยบาย ตามล าดับ   
จึงมีข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการน านโยบายของกรมที่ดินไปปฏิบัติ โดยส านักงานท่ีดินจังหวัดสุรินทร์ ดังน้ี  
1. ควรมีการประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจ วางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. การส่งเสรมิให้มีการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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2. แนวทางการแก้ไขโดยการจัดหาบุคลากรเพ่ิม เช่น ลูกจ้างช่วยงานโครงการเดินส ารวจฯ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กวีวรรณ วรรณทวี (2550) ได้ศึกษา ปัญหาการน านโยบายของกรมที่ดินไปปฏิบัตโิดยส านักงานท่ีดิน
จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการน านโยบายของกรมทีด่ินไปปฏบิัติ ด้านทรัพยากร คือ จ านวนบุคลากร
ในการปฏบัติงานไม่เพียงพอ เงินงบประมาณในการปฏิบัตติามนโยบายไมเ่พียงพอ และความล่าช้าจากการจัดสรร
เงินงบประมาณจากส่วนกลางท าให้การปฏิบตัิตามนโยบายไมส่ าเร็จตามเป้าหมาย จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาการน านโยบายของกรมที่ดนิไปปฏิบตัิ โดยส านักงานท่ีดินจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ ควรเพิ่มอัตราก าลังบุคลากร  
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 

3. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจในการด าเนินนโยบายตามโครงการเดินส ารวจ
จัดท ารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชน
จะไดร้ับ การท าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการรังวัดที่ได้เนื้อที่น้อยลงให้ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กุศล รักษา (2539) ได้ศึกษา ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: 
ศึกษากรณโีครงการเร่งรดัการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของโครงการ คือ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. แรงจูงใจในการท างานของเจ้าหน้าท่ี 3. สมรรถนะของ
หน่วยงานปฏิบัติ 4. การควบคมุ กระตุ้น การส่งเสริม และการประเมินผล 5. การมอบหมายภารกิจและการ
มอบหมายงาน และ 6. ความชัดเจนในเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อความส าเรจ็ของโครงการ
ทั้งสิ้น 

4. ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน เช่น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจร (Rover) เป็นต้น ให้เพียงพอ
กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรญิญา สุขแก้ว (2544) ได้ศึกษา ประสทิธิผลของการ
น าสัญญาณดาวเทียม จีพีเอส แบบ อาร์ทีเค มาใช้ในการปฏิบัติงาน: ศึกษาเปรียบเทียบกองท าแผนที่รูปถ่ายทาง
อากาศ และกองรังวัดและท าแผนที่ กรมที่ดิน ผลการศกึษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการน า
สัญญาณดาวเทียม จีพีเอส แบบ อาร์ทีเค มาใช้ในการปฏิบัติงาน คือความเพียงพอด้านปรมิาณและคณุภาพของ
เจ้าหน้าท่ีและความเพียงพอด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยกองรังวัดและท าแผนท่ีมีความเพียงพอด้าน
ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ และความเพียงพอด้านวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ มากกว่ากองท าแผนท่ีรูป
ถ่ายทางอากาศ กองท าแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศมีความเพยีงพอด้านงบประมาณอยู่ในระดับต่ า ส่วนกองรังวัดและท า
แผนที่มีความเพียงพอด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง จึงมีข้อเสนอแนะให้ท้ัง 2 กอง มีการปรับปรุงด้านความ
เพียงพอด้านงบประมาณ เพิ่มความถี่ในการอบรมเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน าสญัญาณดาวเทียม จีพีเอส แบบ อาร์ทีเค มาใช้ในการปฏิบตัิงานมากข้ึน เพื่อให้มีทัศนคติที่ดตี่อการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการควรให้ความส าคญักับการ
ประสานงานระหว่างรัฐกับเอกชน รัฐกับประชาชนให้เข้าใจในการด าเนินนโยบายใหม้ากขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะ
ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จ 
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 2. ควรมีการจดัอบรม เพิม่ทักษะความรู้ ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคสนาม ให้ผู้ปฏบิัติมีความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญในสายงาน รวมทั้งจัดอบรมดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนโยบาย รวมถึงเทคนิคด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมที่ดิน 
 3. จัดท าคู่มือวิชาการ เอกสารต่างๆ ให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัตงิานแก่ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการจัดให้มีการประชาสัมพันธโ์ครงการดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง  
 4. กรมทีด่ินควรจดัสรรทรัพยากร งบประมาณ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏบัติงานของหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ
 5. ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับกับผู้บริหาร เพื่อสามารถค้นหา
ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ประเมินผล แลกเปลีย่นความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
แนวทางการแก้ปัญหาจากการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
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