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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดท่ีดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สาขาปราณบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธของปจจัยการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดที่ดินในพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี และ 3) ศึกษาปญหาอุปสรรคในการรังวัดที่ดินของ
นายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดท่ีดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สาขาปราณบุรี กลุ มตัวอยางคือ ประชาชนผูยื่นคําขอรังวัดที่ดินตอสํานักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ สาขาปราณบุร ีจาํนวน 288 คน เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถาม สถิติ
ทีใ่ชในการวจิยั ไดแก การแจกแจงความถี ่ คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐานและสหสมัพนัธ
ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความ
คดิเห็นของผูขอรังวดัทีด่นิในพ้ืนทีส่าํนกังานท่ีดนิจงัหวัดประจวบคีรขีนัธ สาขาปราณบุร ีในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =4.19,S.D.=0.49) ปจจัยในการปฏิบตังิานของนายชางรังวัดมีความสัมพันธกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง (r=0.77) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ปญหาอปุสรรคในการปฏบิตังิานของนายชางรงัวดั ไดแก อตัรากาํลงัมไีมเพียงพอกบัผูยืน่คาํขอรงัวดั
ทีด่นิ นายชางรงัวดัมอีายมุากอยูในวยัใกลเกษยีณ และมเีครือ่งมอืรังวดัทีด่นิไมเพียงพอในการปฏิบตังิาน

คําสําคัญ:  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน / นายชางรังวัด / ผูขอรังวัดท่ีดิน / สํานักงานที่ดิน
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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Abstract

The purposes of the study were to 1) investigate the working efficiency of 
the land surveyors through the land surveyor perspectives, at the Land Office of 
Pranburi, Prachuap Khiri khan province, 2) examine the relationship between working 
factors and working efficiency of the land surveyors  through the land surveyor 
perspectives, at the Land Office of Pranburi, Prachuap Khiri khan province, and 
3) explore the potential obstacles and problems in working of the land surveyors 
through the land surveyor perspectives, at the Land Office of Pranburi, Prachuap 
Khiri khan province. The 288 samples were drawn from land requestors who came 
to use the land survey service at the office. The tools included questionnaire. 
Statistics consisted of frequency, percentage, Mean, Standard Deviation, and Person 
Correlation Coefficient. The findings revealed a high level ( X = 4.19,S.D. = 0.49) of 
the overall working efficiency of the land surveyors through the land surveyor 
perspectives, at the Land Office of Pranburi, Prachuap Khiri khan province. The 
correlation between working factors and working efficiency of the land surveyors 
through the land surveyor perspectives, at the Land Office of Pranburi, Prachuap
Khiri khan province was at a very high level (r=0.77) with the significant level of 0.05. 
Regarding the obstacles and problems in working of the surveyors, they were 
indicated that there were several factors related, including insufficient manpower, 
compared to the number of the service requests, aging workforce, as well as 
insufficient quality equipment for work. 

Keywords: Working efficiency / Land surveyors / Land survey requestors / the Land
     office of Prachuap Khiri khan province
 

บทนํา
ที่ดินเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งทั้งในดานการบริหารและการพัฒนาประเทศ

ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง การจัดทําระบบการบริหารจัดการที่ดินหรือ
เรียกสั้น ๆ วาระบบที่ดิน ระบบทะเบียนขนาดใหญที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมนุษยกับที่ดิน
จงึมคีวามจําเปนยิง่ ดวยเหตุนีพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัจึงทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการระบบที่ดินซ่ึงไดออกโฉนดที่ดิน
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คร้ังแรกท่ีเมืองกรุงเกา (ปจจุบัน คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยโฉนดท่ีดินฉบับแรกออก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444  (รัตนโกสินทรศก 120) และไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาให
สถาปนากรมที่ดินขึ้น เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ พ.ศ. 2444 (ธิยาภรณ  หวานภาค. 2557, หนา 26)

กรมทีด่นิเปนหนวยงานภาครัฐทีม่กีารพฒันาคณุภาพการใหบรกิารประชาชนมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการประชาชนดานงานทะเบียนท่ีดนิ
และการรังวัดท่ีดนิทีม่หีนวยงานบริการกระจายอยูทัว่ประเทศ  ดงัจะเห็นไดจากมกีารนําโครงการใช
ระบบคอมพิวเตอรในสาํนกังานทีด่นิและโครงการบรูณาการดวยระบบคอมพวิเตอรในสํานกังานทีด่นิ
เตม็รปูแบบ อกีทัง้มกีารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมัยอืน่ ๆ  มาใชในการใหบริการอีกหลาย
รูปแบบ กรมที่ดินไดกําหนดวิสัยทัศนมุงที่จะ “เปนศูนยขอมูลที่ดินและการบริการที่เปนเลิศอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม” รวมท้ังไดมีการเตรียมการเพ่ือดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีดนิซึง่โครงการน้ีนอกจากจะพัฒนาระบบงานการใหบรกิารดานการจดทะเบียนสิทธแิละ
นิติกรรมและการรังวัดที่ดินของสํานักงานท่ีดินใหเชื่อมโยงและใหบริการประชาชนในลักษณะ
ออนไลนทั่วประเทศแลวยังสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับฐานขอมูลที่ดินในภาพรวมของประเทศ
สนบัสนนุนโยบายเรงดวนของรฐับาลในการวางระบบการถอืครองทีด่นิเพือ่เปนพืน้ฐานในการพฒันา
ประเทศตอไป (นิภาพร  นินเนินนนท. 2556, หนา 15)

การใหบริการประชาชนดานการรังวัดที่ดินถือไดวาเปนภารกิจสําคัญประการหน่ึงของ
กรมที่ดิน ประชาชนท่ีมาขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก มักจะคาดหวังวา
จะไดรับการบริการท่ีถูกตองรวดเร็วมีประสิทธิภาพแตบุคลากรของกรมท่ีดินที่ปฏิบัติหนาที่ดาน
การรังวัดที่ดินซึ่งประจําอยู ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยกในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
จํานวนมากมีทักษะการทํางานและความรอบรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของ
กบังานในหนาทีย่งัไมดเีทาทีค่วร ทาํใหการใหบรกิารดานการรังวัดท่ีดนิของสํานกังานท่ีดนิหลายแหง
ไมเปนไปในแนวทางเดียวกันสงผลใหประชาชนผูขอรับบริการเกิดความสับสนและขาดความเช่ือมัน่
ในการทํางานของเจาหนาท่ีกรมท่ีดิน กรมท่ีดินไดเพิ่มทักษะและเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนายชางรังวัดในการทํางานจึงเปนเร่ืองสําคัญเรงดวนที่จะแกไขปญหา
ดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหนายชางรังวัดทุกคนไดทราบหลักการ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือนําไป
ปรับใชในการปฏิบัติหนาที่ของแตละบุคคลไดอยางถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยการนํา
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริงในทองที่ตาง ๆ มารวมกันพิจารณาแสดงความคิดเห็น
และกําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการ นอกจากนี้ยังเห็นไดวาการเสริมสรางความรูดานกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่บริการประชาชน เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารและกฎคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน เกี่ยวกับวินัยขาราชการจึงเปนเรื่องที่นายชางรังวัดตองมีความรู
ความเขาใจไปพรอมกันดวย
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จากภารกิจของกรมท่ีดินดังกลาวไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดิน จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนายชางรังวัด
ของสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก โดยตลอดเสมอมาแตนายชางรังวัดสํานักงานที่ดินทั่ว
ประเทศสวนใหญก็ยังไมสามารถปฏิบัติงานรังวัดใหแลวเสร็จโดยถูกตองรวดเร็วมีประสิทธิภาพได 
กรมที่ดินไดกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด  โดยใหนายชางรังวัดทําการรังวัด
มปีรมิาณงานไมนอยกวา 15 เรือ่ง/คน/เดอืน โดยจะตองปฏิบตังิานใหแลวเสร็จไมใหมงีานรังวดัคาง
ในมอืคนละไมเกนิ 10 เรือ่ง แตละเรือ่งจะตองสงเร่ืองรังวดัทีแ่ลวเสร็จภายใน 20 วนัทาํการ นบัตัง้แต
วันถัดจากวันครบกําหนดนัดรังวัดเปนวันแรก (ตามระเบียบกรมที่ดินที่ มท.0514.3/ว1374 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2553) แตนายชางรังวัดสวนมากก็ยังไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามหลักเกณฑ
มาตรฐานที่ระเบียบคําสั่งกําหนดไวได จึงอาจถือวาเปนการปฏิบัติงานท่ีไมมีประสิทธิภาพโดยไดสง
ผลใหประชาชนผูรบับรกิารเกดิความสบัสน เดอืดรอน ขาดความศรทัธาเชือ่มัน่ในการปฏบิตังิานและ
ทําใหไดรับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดท่ีดิน) ลาชาตามไปดวย

จากสภาพปญหาดงักลาวผูวจิยัจงึสนใจทาํการวจิยัเรือ่งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
นายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สาขาปราณบุรี เพื่อตองการทราบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดและ
ความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด ตลอดจน
ตองการทราบปญหาอปุสรรคในการรงัวดัทีด่นิของนายชางรงัวดัตามความคดิเห็นของผูขอรังวดัทีด่นิ
ในพืน้ทีส่าํนกังานทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ สาขาปราณบรุ ีเพือ่ใหไดขอมลูพ้ืนฐานสวนหนึง่นําไป
พัฒนา ปรับปรุง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็น

ของผูขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดที่ดินในพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี

3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการรังวัดที่ดินของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของ
ผูขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
     1.1 ประชากร (Population) ไดแก ประชาชนผูยืน่ขอรงัวดัทีด่นิในพ้ืนทีส่าํนกังานท่ีดนิ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี จํานวน 1,110 ราย
     1.2 กลุมตวัอยาง (Sample) ไดแก ประชาชนผูยืน่ขอรงัวดัทีด่นิในพืน้ทีส่าํนกังานทีด่นิ

จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ สาขาปราณบุร ีระหวางปงบประมาณ 2558 (ตลุาคม2557- กนัยายน 2558) 
จํานวน 288 ราย โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการใชสูตรหรือตารางสําเร็จรูปของ
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, อางถึงในวาโร เพ็งสวัสด์ิ. 2551, หนา 190-191) 

2. พืน้ทีท่ีท่าํการวจิยั ไดแก พืน้ทีใ่นสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ สาขาปราณบรุี
3. เนื้อหาในการวิจัย (Content) ครั้งนี้ ประกอบดวย เนื้อหาสําคัญ ไดแก ความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด ความพรอมในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด 
และความรับผดิชอบในการปฏิบตังิานของนายชางรังวดั และแนวคิดเร่ืองประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
งานของนายชางรังวัด

4. ตัวแปรที่ศึกษา (Variable) มีดังนี้
 4.1 ตัวแปรอิสระ (Dependent variable) ประกอบดวย 
  1) ปจจัยดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดมีปจจัย

ยอย 10 ขอ คือ (1) ความรูในการรังวัดที่ดิน (2) ความเขาใจในการรังวัดท่ีดิน (3) ความชํานาญ
ในการรังวัดที่ดิน (4) ความสามารถในการประสานประโยชนในการรังวัดที่ดิน (5) ความสามารถ
ในการแกไขปญหาเฉพาะหนา (6) ความรอบรูในระเบียบกฎหมายที่ดิน (7) ความสามารถในการใช
ศาสตรและศิลปในการทํางาน (8) ความสามารถในการใชขอมูลในการรังวัด (9) ความสามารถ
ในการการส่ือสาร และ 10) ความสามารถในการปรับตัวเขาสภาพแวดลอมในการทํางาน

  2) ปจจยัดานความพรอมในการปฏิบตังิานของนายชางรังวดัมปีจจัยยอย 13 ขอ 
คือ (1) ความพรอมในดานแผนที่ที่ใชในการรังวัด (2) ความพรอมในดานเครื่องมือที่ใชในการรังวัด 
(3) ความพรอมในดานเครื่องเขียนแบบพิมพในการรังวัด (4) ความพรอมในดานเครื่องมือสื่อสาร 
(5) ความพรอมในดานขอมูลพื้นที่ในการรังวัด (6) ความพรอมในดานขอบเขตพื้นที่ในการรังวัด 
(7) ความพรอมในดานการเดินทางเขาพืน้ท่ีในการรงัวดั (8) ความพรอมในดานทมีงานรังวดั (9) ความ
พรอมในดานการตอบขอซักถามของผูเกี่ยวของ (10) ความพรอมในดานการทํางานในพื้นท่ีในทุก
สถานการณ (11) ความพรอมของผูเกี่ยวของในพื้นที่ที่ทําการรังวัด (12) ความพรอมความพอเพียง
ของเวลาที่ทําการรังวัด และ (13) ความพรอมในดานสุขภาพของนายชางรังวัด

  3) ปจจัยดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดมีปจจัยยอย 
3 ขอ คือ (1) ความขยันมั่นเพียรของนายชางรังวัด (2) ความเอาใจใสในหนาที่และงานท่ีรับผิดชอบ
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ของนายชางรังวัด และ (3) ความซื่อสัตยโปรงใสในการทํางานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็น
ของผูขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี 

 4.2 ตัวแปรตาม (Independent variable) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนายชางรังวัด มีตัวแปรยอย 6 ขอ คือ 1) ไมสิ้นเปลืองคาใชจาย 2) ใชพลังงานและเวลานอย 
3) ผลงานถูกตองทันใชประโยชน 4) สามารถแกไขปญหาที่ประสบได 5) ทํางานเสร็จตามแผน
ที่กําหนดไว และ 6) ความพอใจในผลการรังวัด  

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดปลายปด-เปด (Closed–opened questionnaire)
แบงออกเปน 4 ตอน  ดังนี้

 ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

นายชางรังวัด
 ตอนที่  4 ปญหาอุปสรรคในการรังวัดท่ีดินตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดท่ีดิน 

การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังกํานันผูใหญบานที่มีกลุมเปาหมายอาศัยอยูเพื่อการจัด

เก็บขอมูล  
2. ผูวิจัยนําหนังสือดังกลาวพรอมแบบสอบถามและรายช่ือกลุมตัวอยางไปมอบใหผูใหญ

บาน จํานวน 300 ชุด พรอมชี้แจงทําความเขาใจวิธีจัดเก็บขอมูล และวิธีตรวจทานขอมูล เพื่อความ
ถกูตองครบถวนของขอมลูในการจัดเก็บขอมลูและใหรวบรวมไว ณ ทีท่าํการผูใหญบานภายใน 7 วนั 
ผูวิจัยจะมารับคืน 

3. ผูวิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ณ ที่ทําการผูใหญบานหรือจุด
นัดหมาย ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 288 ชุด พรอมตรวจทานความถูกตองครบถวนทุกฉบับอีก
ครั้ง เพื่อปองกันการไมสมบูรณของขอมูล และถาเกิดปญหาสามารถแกไขอยางใดอยางหนึ่งไดทันที

4. นําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองครบถวนอีกคร้ังกอนนําไป
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอน

ดังตอไปนี้
1. นําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองครบถวนอีกครั้ง 
2. หาคารอยละจากแบบสอบถามตอนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     
3. นาํแบบสอบถามตอนที ่2 และ 3 มาประมวลคาความคดิเหน็ของผูขอรงัวดัทีด่นิ มคีาํถาม

แบงเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 2 วิธี ดังนี้ 1) เกณฑใหคะแนนเชิงบวก เห็นดวยมาก
ที่สุด 5 คะแนน เห็นดวยมาก 4 คะแนน เห็นดวยพอใช 3 คะแนน เห็นดวยนอย 2 คะแนน และ
เห็นดวยนอยที่สุด 1 คะแนน 2) เกณฑใหคะแนนเชิงลบ เห็นดวยมากที่สุด 1 คะแนน เห็นดวยมาก 
2 คะแนน เห็นดวยพอใช 3 คะแนน เห็นดวยนอย 4 คะแนน และเห็นดวยนอยที่สุด 5 คะแนน

4. หาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดและช้ีวัด
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดใน
พื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

คาเฉลีย่ 1.00–1.80 หมายถึง ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานหรอืความรูความสามารถหรอื
ความพรอมหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางนอยที่สุด

คาเฉลีย่ 1.81–2.60 หมายถึง ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานหรอืความรูความสามารถหรอื
ความพรอมหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือความรูความสามารถหรือ
ความพรอมหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางระดับพอใช

คาเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือความรูความสามารถหรือ
ความพรอมหรอืความรับผิดชอบของนายชางระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือความรูความสามารถความ
พรอมหรือความรับผิดชอบของนายชางระดับมากที่สุด

5. เกณฑการใหคะแนนช้ีวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดเพ่ือจัดกลุม
แบบนามบัญญัติ (Norminal scale) ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับตํ่า ระดับปานกลาง และระดับสูง มีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

ถาผูตอบใหคะแนน 1,2 หรือ 3 คะแนน จัดใหอยูในกลุมที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับตํ่า  

ถาผูตอบใหคะแนน  4 คะแนน จัดใหอยูในกลุมท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับ
ปานกลาง

ถาผูตอบใหคะแนน 5 คะแนนจัดใหอยูในกลุมที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง
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6. เกณฑการใหคะแนนช้ีวัดความรูความสามารถ ความพรอมและความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของนายชางรังวัดเพื่อจัดกลุมแบบนามบัญญัติ (Norminal scale) เปน 3 กลุม 
คอื กลุมท่ีมคีวามรูความสามารถ กลุมท่ีมคีวามพรอม และกลุมทีม่คีวามรับผดิชอบในการปฏิบตังิาน
ระดับพอใช ระดับมาก และระดับมากที่สุด มีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

ถาผูตอบใหคะแนน 1, 2 หรือ 3 คะแนน จัดใหอยูในกลุมที่มีความรูความสามารถ กลุมที่มี
ความพรอม และกลุมที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระดับพอใช

ถาผูตอบใหคะแนน 4 คะแนน จัดใหอยูในกลุมท่ีมีความรูความสามารถ กลุมท่ีมีความ
รับผิดชอบและกลุมที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระดับมาก

ถาผูตอบใหคะแนน 5 คะแนน จดัใหอยูในกลุมทีม่คีวามรูความสามารถ กลุมทีม่คีวามพรอม
และกลุมที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด

ผูวิจัยนําขอมูลตามขอ 5 และขอ 6 ไปเปนหลักในการสรางตาราง 2 ทาง (ตามแถวและ
สดมภ) เรียกวา ตารางการจรณ (Contingency table) เพื่อนําไปสูการทดสอบคาไค–สแควรตอไป

7. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) เพื่อชี้วัดการกระจายของ
ความคิดเห็นในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3

8. การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ ไค-สแควร (Chi-square)
9. การวเิคราะหความสมัพนัธสมัประสทิธิส์หสมัพนัธของเพียรสนั  (Pearson’s  product 

moment correlation coefficient) โดยมีการแปลความหมายของความสัมพันธดังนี้ 
การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธจะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธสหสัมพันธหาก

คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง แตหาก
มีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอยหรือไมมีเลย สําหรับการพิจารณาคา
สัมประสิทธสหสัมพันธ โดยท่ัวไปใชเกณฑดังนี้  (Hinkle D. E. 1998, p 118) 

คา  r  ระดับของความสัมพันธ
.90 - 1.00  มีความสัมพันธกันสูงมาก
.70 - .90    มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.50 - .70    มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.30 - .50    มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า
.00 - .30    มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ามาก
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของ

ผูขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี มีดังนี้
1. ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จากจาํนวนของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

288 คน สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คือ เพศชายมี จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 
58.30 สวนเพศหญิง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 41.70 อายุ สวนใหญอายุระหวาง 51-60 ป 
จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 201 คน 
คดิเปนรอยละ 69.80 การศึกษาสูงสดุ สวนใหญมรีะดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา จาํนวน 176 คน 
คดิเปนรอยละ 61.10 อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร/
เลี้ยงสัตว จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 61.11 เหตุผลสําคัญของการขอรังวัดท่ีดินแบบสอบถาม 
สวนใหญเพื่อตรวจสอบพ้ืนท่ี จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 26.40 ประเภทของเอกสารสิทธิ์
ที่ขอรังวัด สวนใหญเปนโฉนดที่ดินจํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 79.50 จํานวนพื้นที่ที่ขอรังวัด 
สวนใหญ จํานวน 1 แปลง เนื้อท่ีตํ่ากวา10 ไร จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 49.00 จํานวน
วันที่เจาหนาที่ใชในการรังวัดที่ดิน สวนใหญใชเวลา 1 วัน จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 59.00 
ผลสําเร็จของการรังวัดที่ดิน สวนใหญเสร็จทันกําหนดเวลา จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 94.40 
การเคยขอรังวัดที่ดินมากอนหรือไม สวนใหญ เคยขอรังวัดมากอน จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 
55.90 และสําหรับกรณีที่เคยขอรังวัดมากอนสวนใหญเคยรังวัดมาแลว จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 34.00 ความตองการที่จะนําเอกสารสิทธิ์ไปใชประโยชน สวนใหญตองการใช
เปนหลักฐานความเปนเจาของ จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 38.90 ตามลําดับ

2. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัด
ที่ดินในพ้ืนที่สํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี ประกอบดวย 1) ไมสิ้นเปลือง
คาใชจาย 2) ใชพลังงานและเวลานอย 3) ผลงานถูกตองทันใชประโยชน 4) สามารถแกไขปญหาที่
ประสบได 5) ทาํงานเสร็จตามแผนท่ีกาํหนดไว และ 6) ความพอใจในผลการรังวดัมรีายละเอยีดดงันี้
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จากตารางพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของ
ผูขอรงัวดัทีด่นิในพืน้ทีส่าํนกังานทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ สาขาปราณบรุ ีสวนใหญเหน็วานายชาง
รงัวดัมปีระสิทธภิาพในการปฏิบตังิานในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.19) เมือ่พจิารณา
คาเฉลี่ยเปนรายประเด็นแลวจัดเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ การรังวัดถูกตองทันใชประโยชน 
( X = 4.80) ผูขอรังวัดพอใจในการรังวัด ( X = 4.79) และการรังวัดเปนไปตามแผนที่กําหนด 
( X = 4.53) ทั้ง 3 ประเด็นการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดอยูในระดับมากที่สุด สําหรับในประเด็น
คาใชจายในการรังวัด ( X = 3.82) การใชพลังงานและเวลาในการรังวัด ( X =3.68) และการแกไข
ปญหาที่กําลังประสบ ( X =3.49) ทั้งหมดผูขอรังวัดที่ดินเห็นวาการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อจัดเรียงลําดับจากมากไปนอยแลวตามลําดับ

3. ปจจัยการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผูขอรังวัดที่ดินในพ้ืนที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี ประกอบดวย 1) ปจจัยดานความรูความ
สามารถในการปฏิบตังิานของนายชางรังวดั 2) ปจจัยดานความพรอมในการปฏิบตังิานของนายชาง
รังวัด และ 3) ปจจัยดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด มีรายละเอียดดังนี้

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  ของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผู ขอรังวัดที่ดินในพื้นท่ีสํานักงานที่ดิน
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี

 

 
 X  S.D.  

  .39  
2.   .49  

  .49  
 3.49 .60  

 4.53 .55  
6.  4.79 .41  

 4.19 .49  
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 X  S.D.  

 4.46   
 4.43 .93  

 4.33 .92  
 4.17 .96  

 3.44 .93  
 3.54 .94  

  .90  
 4.23 .96  

 4.17 .96  
10.  4.05 .93  

 4.07 .93  

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจจัยดานความรู ความสามารถ
  ในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผู ขอรังวัดที่ดินในพื้นที่
  สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สาขาปราณบุรี

จากตาราง พบวา ระดับความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด ตาม
ความคิดเห็นของผูขอรังวัดท่ีดินในพ้ืนที่สํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี 
สวนใหญเห็นวานายชางรังวัดมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.07) แตเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลวจัดเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ 
ความรูในการรังวัด ( X = 4.46) ความเขาใจในการรังวัด ( X = 4.43) ความชํานาญในการรังวัด 
( X = 4.33) และความสามารถในการใชขอมลูในการรังวดั ( X = 4.23) ทัง้ 4 ประเด็น ผูขอรงัวดัทีด่นิ
เห็นวา นายชางรังวัดมีความรูความสามารถมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนความสามารถในการประสาน
งานรังวัด ( X = 4.17) ความสามารถในการส่ือสารกับผูเกี่ยวของ ( X = 4.17) ความชัดเจนในการ
ทํางานรังวัด ( X = 4.05) ความสามารถท้ังศาสตรและศิลปในการรังวัด ( X = 3.84) ความรอบรู
ในดานกฎหมายที่ดิน ( X = 3.54) และความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการรังวัด 
( X = 3.44) ทั้งหมดผูขอรังวัดที่ดินเห็นวา นายชางรังวัดมีคาเฉลี่ยความรูความสามารถอยูในระดับ
มาก จากมากไปนอยตามลําดับ
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ตารางท่ี 3 คาเฉลีย่ ( X )  และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจจยัดานความพรอมในการปฏิบตังิาน
  ของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของผู ขอรังวัดที่ดินในพ้ืนที่สํานักงานท่ีดิน
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี

 

 
 X  S.D.  

 4.55   
   

    
4.52 .73  

 
    

4.49   

4.  4.63 .70  
 

    
4.56 .66  

 
    

3.91   

 4.39   
  .91  

9.     
10.  4.41 .76  
11.  
      

 .91  

  .56  
13.  4.37   

 4.38 .78  

จากตาราง พบวา ระดับความพรอมในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็น
ของผูขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี สวนใหญเห็นวา
นายชางรังวัดมคีาเฉล่ียความพรอมในการปฏิบตังิานในภาพรวมอยูในระดบัมากท่ีสดุ ( X = 4.38) แต
เมือ่พจิารณาเปนรายประเด็นแลวจดัเรยีงลาํดบัจากมากไปนอย พบวา ความพรอมในการปฏิบตังิาน
ของนายชางรังวัดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเกือบทั้งหมด ยกเวนความพรอมในดานลักษณะ
พื้นที่ที่เอื้อตอการรังวัด เชน มีแนวเขตชัดเจนเปนที่ราบ ฯลฯ ( X =3.91) ความพรอมในการตอบ
ขอซักถามในประเด็นเก่ียวกับงานรังวัด ( X =3.78) ทั้งสองประเด็นนี้ผู ขอรังวัดท่ีดินเห็นวา
ความพรอมในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเทานั้น  
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 X S.D.  

 
    

 .42  

 
    

4.17 .45  

 
     
    

4.07 .47  

 4.14 .45  

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจจัยดานความรับผิดชอบใน
  การปฏิบตังิานของนายชางรังวัดตามความคิดเหน็ของผูขอรังวัดท่ีดนิในพ้ืนท่ีสาํนกังาน
  ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี

 

  
 

r  
 .70  

   
   

 0.77  

จากตาราง พบวา ระดับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด ตามความคิด
เหน็ของผูขอรงัวดัทีด่นิในพืน้ทีส่าํนกังานท่ีดนิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ สาขาปราณบรุ ีสวนใหญเหน็วา
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดมีคาเฉล่ียในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.14) แตเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลวจัดเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ความขยัน
หมั่นเพียรของนายชางรังวัด เชน ความกระตือรือรน ตรงเวลา ไมกลัวปญหาอุปสรรค ฯลฯ 
( X = 4.18) ความซ่ือสัตย โปรงใสของนายชางรังวัด เชน ทํางานซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได 
ไมยึดติดกับผลประโยชน มีคุณธรรมในการทํางาน เสียสละ  รักษาคําพูด ไมปดบังขอมูล ฯลฯ 
( X = 4.17) และความเอาใจใสตอหนาที่ความรับผิดชอบของนายชางรังวัด เชน ปฏิบัติงานตรง
เวลา มีความรอบคอบ ทุมเทเอาใจใสงานทุกขั้นตอน ฯลฯ ( X = 4.07) ผูขอรังวัดทั้งหมดเห็นวา
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดอยูในระดับมาก

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธของปจจยัการปฏิบตังิานของนายชางรงัวดักบัประสิทธผิลในการปฏบิตังิาน
  ของนายชางรงัวดัตามความคดิเหน็ของผูขอรงัวดัท่ีดนิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ สาขาปราณบรีุ
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จากตาราง พบวา ปจจยัการปฏิบตังิานของนายชางรังวดักบัประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน
ของนายชางรงัวดัตามความคิดเหน็ของผูขอรงัวดัในภาพรวม มคีวามสมัพนัธกนัในระดับสงู (r = 0.77)

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลวมีความสัมพันธอยูในระดับสูงทุกดาน  โดยจัดเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังน้ี  ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (r = 0.83) ดานความพรอม
ในการปฏิบัติงาน (r = 0.78) และดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน (r = 0.70) ตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็นของ

ผูขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี มีผูตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด 288 คน สรปุผลการวจิยัไดดงันี ้เพศ สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ อาย ุสวนใหญ
อายุระหวาง อายุ 51-60 ป สถานภาพสวนใหญมีสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดสวนใหญมีระดับ
ประถมศึกษาหรือเทยีบเทา อาชพีหลกัสวนใหญประกอบอาชีพทาํการเกษตร/เลีย้งสตัว เหตุผลสาํคญั
ของการขอรังวัดที่ดินสวนใหญเพื่อตรวจสอบพื้นที่ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ขอรังวัดสวนใหญ
คือ โฉนดที่ดิน จํานวนพื้นที่ที่ขอรังวัดสวนใหญ จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ตํ่ากวา 10 ไร จํานวนวันที่
เจาหนาที่ใชในการรังวัดที่ดินสวนใหญใชเวลา 1 วัน ผลสําเร็จของการรังวัดท่ีดินสวนใหญเสร็จทัน 
การเคยขอรงัวดัทีด่นิมากอนหรือไมสวนใหญเคยขอรังวดัมากอน ความตองการท่ีจะนําเอกสารสิทธิ์
ไปใชประโยชนสวนใหญตองการใชเปนหลักฐานความเปนเจาของ 

การวิเคราะหระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตามความคิดเห็น
ของผูขอรังวัดที่ดิน จํานวน 288 คน สวนใหญเห็นวานายชางรังวัดมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดบัมาก ระดบัความรูความสามารถในการปฏบิตังิานของนายชางรงัวดั
สวนใหญเห็นวานายชางรังวัดมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก ระดับความพรอมในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดสวนใหญเห็นวานายชางรังวัด
มีคาเฉล่ียความพรอมในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด สวนใหญเห็นวาความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
นายชางรังวัดมีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ปจจัยการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตาม
ความคิดเห็นของผูขอรังวัดในภาพรวม มีความสัมพันธกันในระดับสูง (r=0.77) เม่ือพิจารณาเปน
รายประเด็นแลวมีความสัมพันธอยูในระดับสูงทุกดาน โดยจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ดานความรับผดิชอบในการปฏบิตังิาน (r = 0.83) ดานความพรอมในการปฏบิตังิาน (r = 0.78) และ
ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน (r = 0.70) ตามลําดับ
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ปญหาอุปสรรคในการรังวัดที่ดิน 
1. การประสานงานระหวางนายชางรังวัดกับผู ขอรังวัด เชน กรณีที่ดินติดกับที่ดิน

สาธารณประโยชนหรือที่ดินของสวนราชการ ผูขอจะตองไปติดตอกับผูที่มีหนาที่ดูแลรักษาที่ดินนั้น  
เพื่อนัดหมายเรื่องการเดินทางกอนวันทําการรังวัด 7 วัน

2. ความเขาใจที่คลาดเคล่ือนของผูขอรังวัดที่ดิน เชน กรณีของรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม
ผูมีชื่อในโฉนดท่ีดินหรือ น.ส.3 ตองไปพรอมกัน เพ่ือรวมกันนํารังวัดแบงกรรมสิทธ์ิรวม หรือจะ
มอบใหบุคคลใดไปทําการแทนก็ได

3.  ปญหาการปกหลักเขตตอหนาพนักงานเจาหนาที่ผูทําการรังวัดท่ีไมยอมรับตอกัน
4.  ความรูดานการยกเลกิคาํขอรงัวดั ซึง่เปนกรณไีดมกีารรงัวดัปกหลกัเขตแลวมกีารยกเลกิ

คําขอ ผูขอจะตองถอนหลักเขตสงคืนสํานักงานที่ดินและแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงทราบดวย
5.  ในวันทําการรังวัดเจาของท่ีดิน เจาของท่ีดินขางเคียงไมสามารถตกลงแนวเขตท่ีดิน

กนัได จะตองนําช้ีเขตในสวนท่ีพพิาท เพ่ือทําแผนท่ีพพิาทในคราวเดียวกัน เพ่ือไมใหเสียเวลาตองไป
รังวัดทําแผนที่พิพาทใหมอีกครั้ง

6. ปญหาความเขาใจเรื่องเงินคาใชจาย (เหมาจาย) ไมมีกรณีเรียกเพิ่ม คาธรรมเนียม
การรังวัดและคาหลักเขตที่ดิน อาจเรียกเพิ่มหรือเหลือคืน

7.  ปญหาทีผู่ขอไมเตรยีมพรอมในดานอปุกรณ และทาํการถากถางแนวเขตไวกอน โดยปกติ
ผูขอรังวัดจะตองเตรียมอุปกรณในการรังวัดไวในวันรังวัดดังนี้ คือ จอบ เสียม ชะแลง ไมรวก หรือ
ไมระแนงความยาวประมาณ 4 เมตร จํานวน 4 อัน  พรอมทั้งจัดการถากถางแนวเขตไวลวงหนา
ใหเรียบรอย

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญดังนี้  
1. ในภาพรวมผูขอรังวัดที่ดินสวนใหญมีความเห็นวานายชางรังวัดมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ผูขอรังวัดท่ีดินใหความเห็นวานายชางรังวัดมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากที่สุดคือ การรังวัดไมสิ้นเปลืองคาใชจาย สอดคลองกับงานวิจัย
ของลํายอง แสงสด (2556) ที่พบวา ดานปญหาและอุปสรรคอยูในระดับไมรุนแรงมากนัก  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวารูปแบบของการบริหารงานของสํานักงานท่ีดินไดมีการดําเนินงานตามนโยบายของ
กรมที่ดินอยางเครงครัดและตอบสนองความตองการของผูมารับบริการในสํานักงานที่ดินไดเปน
อยางดี จึงทําใหปญหาอุปสรรคในการบริหารงานคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้นได เม่ือคณะผูบริหาร
ในสํานักงานท่ีดินไดมีการนํานโยบายมาใชและไดมีการทําโครงการตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนท่ีเขามาใชบริการในสํานักงานที่ดินอยางมีขั้นตอนและรวดเร็ว



51

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561)

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.6 No.1 January 2018 – June 2018)

2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด ผูวิจัยไดใชวิธีสุมวัดจาก
ประชาชนผูมาขอรงัวดัทีด่นิโดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอื สอบถามกบัผูมาขอรงัวดัทีด่นิในพ้ืนที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี เพ่ือใหประเมินความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานของนายชางรังวัดวามีระดับใดใน 5 ระดับ คือ ระดับนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
และมากที่สุด ผลการประเมินคาของผูขอรังวัดท่ีดินออกมาในภาพรวมและภาพยอยพบวา ในภาพ
รวมผูขอรังวัดที่ดินสวนใหญมีความเห็นวานายชางรังวัดมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมากและผูขอรังวดัทีด่นิใหความเห็นวานายชางรังวดัมคีวามรูความสามารถในการปฏิบตังิาน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา เรือนไทย (ม.ป.ป.) ที่ไดทําวิจัยเร่ืองขวัญ
และกําลังใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรสาํนกังานบรหิารโครงการพฒันากรมทีด่นิและเรงรัดการ
ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศ 
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทยโดยภาพรวมอยูในระดบัมาก มกีารยอมรบัในดานความรูความสามารถ
ตามลําดับ

3.  ดานความพรอมในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด ผูวิจัยไดใชวิธีสุมวัดจากประชาชน
ผูมาขอรังวัดทีด่นิโดยวิธใีชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสอบถามกับผูมาขอรังวัดท่ีดนิในพ้ืนท่ีสาํนกังาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี เพื่อใหประเมินความพรอมในการปฏิบัติงานของ
นายชางรังวัดวามีระดับใดใน 5 ระดับ คือ ระดับนอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
ผลการประเมินคาความพรอมในการปฏิบัติงานของผูขอรังวัดที่ดินออกมาในภาพรวมและภาพยอย 
พบวา ในภาพรวมผูขอรงัวดัทีด่นิสวนใหญมคีวามเหน็วานายชางรงัวดัมคีวามพรอมในการปฏบิตังิาน
อยูในระดับมากท่ีสุดและผูขอรังวัดท่ีดินเห็นวานายชางรังวัดมีความพรอมในการปฏิบัติงานระดับ
มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา  เรือนไทย (ม.ป.ป.) ที่ไดทําวิจัยเรื่องขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนด
ที่ดินทั่วประเทศ  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบวา ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศ 
กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีการยอมรับในดานความพรอมใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก

4. ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัด ผูวิจัยไดใชวิธีสุ มวัดจาก
ประชาชนผูมาขอรงัวดัทีด่นิโดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอื สอบถามไปยงัผูขอรงัวดัท่ีดนิในพืน้ที่
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ สาขาปราณบุร ีเพือ่ใหประเมนิความรับผดิชอบในการปฏิบตังิาน
ของนายชางรังวัดวามีระดับใดใน 5 ระดับ คือ ระดับนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
ผลการประเมินคาของผูขอรังวัดท่ีดินออกมาในภาพรวมและภาพยอยพบวา ในภาพรวมผูขอรังวัด
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ที่ดินสวนใหญมีความเห็นวานายชางรังวัดมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และ
ในภาพยอย ผูขอรังวัดที่ดินใหความเห็นวานายชางรังวัดมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดบัมากเชนกัน ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของอรพรรณ ชืน่ชม (2554) ทีไ่ดทาํวจิยัเรือ่งการประเมนิ
คณุภาพการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัเชยีงใหมและพบวา นายชางรงัวดัมคีวามรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

5.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบวา ตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากประชาชนท่ี
เปนผู ใชบริการมีความเห็นสอดคลองกันวา ประสิทธิภาพของการทํางานของนายชางรังวัด
มีความสัมพันธกับความรูความสามารถ ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบตอ
หนาที่ของแตละคนอยางชัดเจน

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยที่พบวา สํานักงานที่ดินมีเครื่องมือไมเพียงพอ ดังนั้นสํานักงานที่ดินควร

สนับสนุนความพรอมในการปฏิบัติงานทั้งสวนบุคคลและขององคกรใหพรอมที่ปฏิบัติงานอยางตอ
เนื่อง โดยเพิ่มเติมเครื่องมือเครื่องใช เครื่องเขียนแบบพิมพ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือสื่อสารหรือสิ่ง
อํานวยงานที่จําเปนเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานความพรอมในการปฏิบัติงานของนายชางรังวัดตาม
ความคิดเห็นของผูขอรังวัดท่ีดิน เรื่องเจาหนาที่มีความพรอมในการตอบขอซักถามในประเด็นที่
เก่ียวของกับงานรังวัดที่ดินลําดับนอยที่สุด  ดังนั้นทางสํานักงานที่ดินควรมีแหลงขอมูลกลางในการ
เขาถึงของเจาหนาที่ทุกระดับท่ีเทาเทียมกัน และสามารถตอบขอซักถามของประชาชนไดทันที และ
ทีส่าํคญัคอืควรแกปญหาการบริการใหทัว่ถงึรวดเร็วกวาเดิมดวยวิธปีระกาศ สมคัร คดัเลือกประชาชน
ในพื้นที่ที่สนใจจะชวยเหลืองานรังวัดในพื้นท่ีแลวฝกอบรมพัฒนาเปนทีมงานอาสาสมัครสนับสนุน
การรังวัดทีใ่นหมูบานของตําบล ตาํบลละ 3–5 คน หรือตามความจําเปนทีต่องการใชงานเพ่ือใหอาสา
สมัครเหลานีม้หีนาทีช่วยเหลอื สนบัสนนุใหความสะดวกแกเจาหนาทีห่รือทมีงานทาํการรงัวดัในพืน้ท่ี
ดังกลาว
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