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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบระดับความส าเร็จต่อการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทของกรมที่ดิน และเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน โดยจ าแนก ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่ง ประชากรศึกษา คือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาฯของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี ซึ่งประชากรมีจ านวนน้อย จึงท าการส ารวจข้อมูลจาก
ประชากร ทั้งหมด รวม 113 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อการวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล โดยใช้ สถิติ Chi-Square และค่า
สัมประสิทธิ์ Gamma โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาวิจัย 
สรุปได้ว่า ความส าเร็จของการจัดท าแผนต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยภาพรวม พบว่า ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก โดย ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จ
ต่อการจัดท าแผนฯ ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร/ผู้น าให้ความส าคัญในการจัดท าแผนฯ การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ของ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
 

ค ำส ำคัญ: ความส าเร็จ, การจัดท าแผนพัฒนา, จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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Abstract 
 

The objective of this research is to know level of success of 
Southern Border Provinces Development Plan. To identify factor that 
affect to successful planning. In the context of DOL and to propose 
guildline for the preparation of the strategic plan of DOL. Classified by 
education level, echelon. The population is involved in the 
development plan of Pattani Land Office that are fewer. The Survey 
included 113 people from a total population. Tools in this study was a 
questionnaire. The statistical methods used to analyze data were 
frequency, percentage, inferential statistics. To analyze possible 
differences used for statistical Chi-Square and Coefficient Gamma. The 
level of statistical significance at the.05 The study concluded That the 
success of the plan to prepare a development plan for Southern 
Border Provinces Development Plan. Overall, the success of the plan in 
Pattani Land Office was the degree to the success factors for the 
preparation of the plan has a statically significant 0.05, including policy 
managent/the leader to focus on the preparation of the plan, 
development and promotion of knowledge to the staff about the plan 
and participation in the preparation of the plan in all levels of staff. 
 
Keywords: Success, Development Planning, the Southern Border 
Provinces  
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บทน ำ 
 

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ
บุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  การ
ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลมี
ความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมที่ดินได้ใช้
เทคโนโลยีช้ันสูงในการจัดท่าแผนที่รูปแปลงที่ดินและจัดท าขอบเขตที่ดินของรัฐและ
เอกชนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานบริการด้านฐานข้อมูลที่ดินและการท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก และอ าเภอ 
กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 830 แห่ง ให้บริการประชาชนปีละประมาณ 6 
ล้านราย ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตาน ีจังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา จะมีส านักงานท่ีดินที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว ถึงจ านวน 56 แห่ง ได้แก่ ส านักงานที่ดินจังหวัด 5 แห่ง ส านักงานที่ดิน
สาขา/ส่วนแยก 24 แห่ง และส านักงานท่ีดินอ าเภอ 27 แห่ง ให้บริการประชาชนปีละ
ประมาณ 400,000 ราย (กรมที่ดิน, 2557) 
 

เนื่องจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ได้มีหนังสือ
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกๆ ด้านให้
กรมที่ดินทราบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นส าคัญที่เป็นปัญหาหลักของการ
ด าเนินงานในหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ประเด็นแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานส่วนกลางน าลงไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สอดรับกับความ
ต้องการของพื้นที่ โดยเน้นว่ากรม กระทรวง ยังจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณเป็นภาพรวมของประเทศ ไม่เฉพาะเจาะจงพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ไม่มียุทธศาสตร์เฉพาะที่จะน าไปสู่แผนงาน/โครงการที่ตรงกับความเดือนร้อน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ด่าเนินการในพื้นที่ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (กรมที่ดิน, 2557) ประกอบกับแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
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การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมที่ดินได้เสนอแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการใน
พื้นที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 
จ่านวน 2 แผนงาน คือ งานเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด าเนินการโดยส านักมาตรฐาน
การออกหนังสือส าคัญ และงานให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและการรังวัดที่ดิน 
ณ ส านักงานท่ีดิน ซึง่เป็นงานให้บริการตามปกติของส านักงานท่ีดิน 
 

กรมที่ดินได้จัดท าแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานที่ดิน  ของ
ส านักงานที่ดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2561 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าว แต่จากการ
จัดท าแผนฯ ดังกล่าว ส านักงานที่ดินจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาระบบฯ ดังกล่าวน้อยมาก จะเห็นจากก าหนดเวลาการสง่ ถึงแม้ในครั้งแรก
จะมีผู้ส่งตามก าหนดเวลาถึง 3 ใน 5 จังหวัด แต่ในการจัดส่งครั้งที่ 2 ยังมีจังหวัดที่ไม่
ส่งเลยอีก 1 จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางต้องประสานทางโทรศัพท์หลายครั้ง 
จึงจะได้ข้อมูล และหากพิจารณาถึงความสนใจ/ใส่ใจของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดที่
ประสานเป็นการภายในในการจัดท าในรายละเอียดมีเพียงจังหวัดเดียวท่ีโทรศัพท์ถาม
ข้อมูลและวิธีการจัดท าด้วยตนเองเพียงจังหวัดเดียว ไม่ประสานเลยถึง 3 จังหวัด 
รวมทั้งข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นแผนงาน/โครงการที่เป็นงานประจ าไม่ใช่งาน
พัฒนาฯ จึงไม่สามารถน าแผนงาน/โครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว
ได้ 
 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจศึกษาว่า การจัดท าแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานที่ดิน ของส านักงานที่ดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ซึ่งเปรียบเสมือนแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาของส านักงานท่ีดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัจจัยอย่างไรบ้างท่ีจะส่งผล
ต่อความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนฉบับอื่นๆ ของกรมที่ดิน 
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในบริบทของกรมที่ดิน 
 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมที่ดินต่อไป 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ระดับการศึกษาสูง และต าแหน่งงานสูง ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ า
และต่าแหน่งงานต่ า 
 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่เห็นว่านโยบายการบริหารจัดการให้ความส าคัญ
กับการจัดท าแผนสูง มีผลท าให้แผนส าเร็จมากกว่าบุคลากรที่เห็นว่านโยบายการ
บริหารจัดการให้ความส าคัญกับการจัดการแผนต่ า 
 

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่เห็นว่าการที่บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
แผนมาก มีผลท าให้การจัดท าแผน มีความส าเร็จในระดับสูง มากกว่าบุคลากรที่เห็น
ว่าการที่บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนน้อย 
 

สมมติฐานที ่4 บุคลากรที่เห็นว่าการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนใน
ระดับสูง มีผลท าให้การจัดท าแผนมีความส าเร็จสูงมากกว่า บุคลากรที่เห็นว่าการไม่มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนน้อย 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาฯ

ของส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี ซึ่งประชากรมีจ านวนน้อย จึงท าการส ารวจข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด (Population Universe) รวม 113 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
รายละเอียดและความเหมาะสมของแผนฯ ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน 
ผู้อ านวยการส านัก รวม 16 คน 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ
จัดท าแผนฯ ที่ปฏิบัติงานในส านักงานท่ีดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 52 คน 
(ไม่รวมผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานีและสาขา) 
 

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี จ านวน 45 คน 
 

ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 1 ชุด คือ แบบส ารวจปัจจัย
ที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีส านักงานที่ดิน
จังหวัดปัตตานี โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาไป
ทดสอบความเที่ยงตรง และหาค่าความเช่ือมั่นกับบุคลากรในส านักงานที่ดินจังหวัด
ยะลา จ านวน 30 คน โดยมีระดับค่านัยส าคัญทางสถิติต้องไม่มากกว่า 1.0 โดยได้ค่า 
นัยส าคัญทางสถิติที ่0.8621 
 

ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกระบวนการและวิธีการของ
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้จากกระบวนการทบทวนวรรณกรรม
การตรวจสอบเอกสารเป็นแนวทางในการสร้างค าถามในแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี ้
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1. การเก็บข้อมูล โดยการแจกแบสอบถามใน 2 ลักษณะ คือ แจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ณ กรมที่ดิน และส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี และแจก
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา และ
สตูล โดยประสานงานกับผู้บริหาร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และประชากรศึกษา
โดยตรง เพื่ออธิบายในรายละเอียด และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง และทาง
ไปรษณีย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตอบแบบสอบถาม 
 

2. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง เพื่อ
เตรียมการส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 

2.1 การลงรหัสในแบบสอบถาม พร้อมท้ังจัดท่าคู่มือการลงรหัส เพื่ออธิบาย
ตัวแปรตามรหัสที่ก่าหนด 
 

2.2 แปลงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นรหัส แล้วบันทึกลงในตารางรหัส 
 

2.3 น าข้อมูลจากการลงรหัสใน Coding Form บันทึกในแผ่น CD 
 

2.4 ก าหนดค าสั่งการใช้ค่าทางสถิติ โดยน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปแล้วจึงน าผลที่ได้จากโปรแกรมมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อใช้
อธิบายเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางใด 
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ผลกำรวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 

จากการส ารวจประชากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี ทั้งสิ้น 113 คน พบว่า ผู้ที่คิดว่าระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับคะแนน 29-48 คะแนน ถือเป็นระดับ
คะแนนที่มีความส าเร็จต่ า มีจ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.3 และในระดับ
คะแนน 49-67 ถือเป็นระดับท่ีมีความส าเร็จสูง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 
 

ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ใน
บริบทของกรมที่ดิน 
 

ด้านนโยบายการบริหารจัดการของผู้บริหาร จากการส ารวจพบว่า นโยบาย
การบริหารจัดการของผู้บริหารของส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี (เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด) ส่งผลให้ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง ภัยคุกคาม และโอกาส ก่อนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ต้องมีการจัดท า
แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ มีการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในระดับนโยบายของกระทรวง กรม หรือ
จังหวัดด้วยตนเอง และให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเฉพาะประเด็นการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณในระดับนโยบาย มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
ประเด็นการน าหลักการวางแผนฯมาใช้ในการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ ระบบ และบุคลากรภาพรวม เท่านั้นที่ผู้ตอบแบบส ารวจคิดว่าส่งผลต่อ
ความส าเร็จในระดับปานกลาง 
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ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ จากการส ารวจพบว่า 
การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อความส าเร็จในระดับปานกลาง 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ การอธิบายหลักการแนวทางการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ก่อนการจัดท าแผนฯ และก่อนการสอบหมายให้น าไปปฏิบัติ หรือ
การประชุมช้ีแจงภายหลังแผนฯ จัดท าเสร็จแล้ว อาจเป็นเพราะบุคลากรของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี มีจ านวนน้อย แต่ปริมาณงานด้านการจดทะเบียนและ
รังวัดที่ดินมีปริมาณมาก ส่งผลให้บุคลากรไม่มีเวลาหาความรู้ในการจัดท าแผนฯ 
ถึงแม้ส านักงานที่ดินจะมีการประชุมช้ีแจง อธิบายการจัดท าแผนฯ จึงท าให้ไม่แน่ใน
ว่าประเด็นเหล่านั้นมีผลต่อความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ หรือไม่ แต่กลับให้ความ
คิดเห็นว่า หากมีความรู้เรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์มาก แผนฯจะสมบูรณ์และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 38.1) 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ จากการส ารวจพบว่า การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ในขั้นตอนก าหนดจุดอ่อน จุดแข็งภัยคุกคาม และโอกาส 
การก าหนดแผนงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนฯ และการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนฯ มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง แต่เห็นว่าการให้เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ และหากมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ แผน
จะสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ และประสบความส าเร็จมากกว่านี้อยู่ในเกณฑ์มาก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏดังนี ้
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษา
กับระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า ตัวแปร
ระดับการศึกษากับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานที ่1 
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษา
กับระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า ตัวแปร
ระดับต าแหน่งกับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานที ่2 
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จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับนโยบาย
การบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ตัวแปร
ระดับนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับนโยบาย
การบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับความส าเร็จในการจัด
ท่าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ตัวแปร
ระดับนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับนโยบาย
การบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ตัวแปร
ระดับนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 
 

สรุปและอภิปรำยผล 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี ้
 

จากความส าเร็จของการจัดท าแผนต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยภาพรวม พบว่า ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จ
ต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทของกรมที่ดิน ได้แก่ 
นโยบายการบริหารจัดการของผู้บริหาร/ผู้น าให้ความส าคัญในการจัดท าแผนฯ การ
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พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ และการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนฯ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวิทย์ อุทร
และสวัสดิ วรรณรัตน์ (2554) อิทธิชัย สีด า (2553) และนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ 
รังสรรค์ สิงหเลิศและสมสงวน ปัสสาโก(2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ที่ปัจจัยด้านการศึกษาและระดับต าแหน่ง ไม่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยกรมที่ดินควรเพิ่มช่องทางการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 
นอกเหนือจากการเรียกเข้ามารับการฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
เช่น การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Learning ซึ่งผู้เรียนมา
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เมื่อมีเวลาว่าง โดยเฉพาะส่งที่ส าคัญที่สุดผู้บริหารของ
หน่วยงานควรจัดให้มีการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของกรมที่ดิน หรือแผนฯ 
ของหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนแผนในระดับต่างๆ  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 

2. ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 
เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ปฏิบัติที่ส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ อัน
จะส่งผลให้สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน จะส่งผลให้
บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
เหล่านั้น จะส่งผลให้มีความเข้าใจ ร่วมใจในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
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