
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการข้ึนทะเบียนที่ดินของประชาชน 
ในแขวงสาละวัน  สปป.ลาว 

A Study of Developmental Approach for Land Registration of People in Salawan 
Province, LOAs PDR 

Souphaxay Bounyong1 รังสรรค์ สิงหเลิศ2  และ อุทัย โคตรดก3 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค1  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร3  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ตาม
นโยบายของรัฐบาล สปป.ลาว 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ตาม
นโยบายของรัฐบาลระหว่างประชาชนท่ีมี เพศ การศึกษา และ อาชีพ ที่แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชนในแขวงสาละวัน  สปป.ลาว  โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  369  
คน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์  แบบมี
โครงสร้าง โดยมีค่าความเช่ือมั่นในแต่ละตัวแปร   ระหว่าง  0.86 - 0.94   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   t – test (Independent Samples)  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA)   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดิน (โฉนดที่ดิน) 
ของประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว อยู่ในระดับปานกลาง 4  ด้าน ได้แก่  ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุก
ด้าน ด้านค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนที่ดิน ด้านเวลาในการขึ้นทะเบียนออกใบตาดิน ด้านการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และ ด้านเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน  ส่วนด้านภาคเสนอประชาชน อยู่ในระดับมาก  และ   ด้านข้อ
ขัดแย้งทางด้านที่ดิน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบ
ตาดินของประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว  ระหว่างกลุ่มเพศ  และ กลุ่มระดับการศึกษาไม่
แตกต่างกัน  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินระหว่างกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนที่ดิน   ได้แก่  ให้รัฐ
ช่วยในการขึ้นทะเบียนท่ีดินแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้รัฐช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมบางด้าน ให้รัฐช่วยจ่ายค่า
หลักเขตที่ดิน ให้รัฐช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่ง ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ ให้รัฐมีมาตรการให้ทุก
คนต้องได้ขึ้นทะเบียนที่ดิน ให้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนที่ดิน ให้ใช้เวลาในการขึ้นทะเบียนที่ดินเร็วขึ้ น  ส่วน
สาเหตุที่ประชาชนไม่ต้องการที่จะขึ้นทะเบียนที่ดินที่มีอยู่  เนื่องจาก ไม่มีเงินค่าใช้จ่าย   มีข้อขัดแย้งในที่ดิน  ยัง
ไม่ได้แบ่งมรดก  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการขึ้นทะเบียนท่ีดิน  และ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนท่ีดิน 
 
ค าส าคัญ    แนวทางการพัฒนา,  การขึ้นทะเบียนท่ีดิน, ใบตาดิน (โฉนดที่ดิน) 
 

Abstract 
 The purposes of the current study were to 1) investigate people’s opinions regarding to 
land registration following the policy of LOAs PDR. Government, 2) compare people’s opinions 
regarding to land registration following the policy of LOAs PDR. Government using gender, 
education level, and occupation as variables, and 3) study the developmental approach for land 
registration of people in Salawan Province, LOAs PDR. The sampling were 396 people in Salawan 
Province, LOAs PDR. selected by using multistage sampling method. The research instruments 
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were interview form having components of a questionnaire tested to have reliability level 
between 0.86-0.94. The statistics used in the data analysis were Frequency, Mean, Percentage, 
Standard Deviation, t – test (Independent Samples), and One-way ANOVA.      
 The results of the study showed that four aspects regarding to land registration including 
cost of land registration, duration in title deed issuing, personnel performance, and land 
registration satisfied people in Salawan province at the moderate level. The aspect of public 
relation was found at the high level, and management of disagreement was found at the low 
level. In terms of the comparison of people’s opinion regarding to the land registration policy, it 
showed that there was no significant difference in the gender and education level variables while 
significant difference was found in the occupation variable at the statistical level of .05.  Lastly, 
developmental approach for land registration of people in Salawan Province, LOAs PDR included 
assistance in land registration fee e.g., government full or half financial support in customs, cost 
of landmarks, and other services; standardized regulation that all must take the registration 
process; public relation in land registration; and effective registration processes that could reduce 
procedural time. In terms of reasons in the registration denial, the result indicated that financial 
struggle, disagreement in land ownership, legal issues in family heritage, unawareness of 
importance of land registration, and lack of land registration comprehension were the causes 
making people not wanting to take land registration processes.           
 
Keyword: Developmental Approach, Land Registration 
 

บทน า 

 ในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)  รัฐบาล สปป.ลาว ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับปัญหาป่าไม้  น้ า และพืชพันธุ์ 
เพื่อตอบสนองให้แก่นโยบายดังกล่าว โดยเริ่มจากการจัดสรรที่ดิน มอบท่ีดิน มอบป่า  ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)  
เป็นต้นมา  ได้เริ่มต้นการจัดสรรที่ดิน การมอบที่ดิน มอบป่า  ซึ่งถูกรับรองในเดือนกรกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 
1996)  ในการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนใช้ที่ดิน และมอบที่ดินมอบป่าทั่วประเทศ  เพื่อให้เล็งเห็น การปกปัก
รักษาที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติปกปักรักษาแหล่งน้ า และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของ
ประเทศ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน [1] 
 เนื่องจากกลไกเศรษฐกิจการตลาดได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นของพลเมือง  ดังนั้น ความ
เรียกร้องต้องการในการใช้ที่ดินจึงเพิ่มขึ้น  กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ฉบับปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ไม่สอดคล้องกับ
สภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในปี  พ.ศ. 2546 (ค.ศ.  
2003) รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการด ารงชีวิตและความผาสุกของประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างชาติและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ป้องกันชาติ รักษาความสงบและปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
รับรู้สิทธิของประชาชนต่อกับการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยาวนาน ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ด าเนินการขึ้น
ทะเบียนที่ดินให้กับประชาชนและการจัดตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในการปฏิบัติแผนงานลดหย่อนความทุกข์ยากของ
ประชาชนและยุติการแผ้วถางป่าเพื่อท าไร่  รัฐบาลจึงตกลงรับการช่วยเหลือ จากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้ของการขึ้นทะเบียนท่ีดินใน สปป.ลาว ดังน้ันในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) รัฐบาลตกลงกู้ยืมเงินจากธนาคารโลก 
เพื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ดิน  นอกจากนี้ยังได้รับทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลอิตาลี รั ฐบาลเยอรมัน และทุนสมทบ
ของรัฐบาลลาว โครงการออกใบตาดิน (โฉนดที่ดิน) ระยะ 1 ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2538 
(ค.ศ. 1995) ถึงเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ใน 9 แขวง ได้แก่ แขวงนครหลวงเวียงจันทน์  หลวงพระ



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
     ปีท่ี 5 ฉบับ พิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

152 
 

 

 

บาง   ไซยะบุรี   เวียงจันทน์ บอลิค าไซ  ค าม่วน สะหวันนะเขต  จ าปาสัก และ สาละวัน โครงการออกใบตาดิน
ระยะที่ 2 ได้เริ่มเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)  ถึงเดือนมิถุนายน  ปี  พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)  โดย
ขยายพื้นที่เป้าหมายออกไปอีก 8 แขวง  เพื่อให้ครบทั่วประเทศ  เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) 
องค์การคุ้มครองที่ดินแห่งชาติ ได้ประกาศการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 
2004)  ว่าด้วย การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์การคุ้มครองที่ดินแห่งชาติ  เพื่อคุ้มครองและบริหารที่ดิน  
พร้อมกันนั้นก็ได้ก่อตั้งองค์การคุ้มครองที่ดินประจ าแขวง  นคร ประจ าเมือง เทศบาล และก่อตั้งหน่วยงานที่ดิน
ประจ าหมู่บ้าน  
 แขวงสาละวัน  ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เป็นต้นมา  (ระยะสุดท้าย
ของโครงการออกใบตาดินระยะที่ 1) ซึ่งได้คัดเลือก 5 ตัวเมืองทั้งของแขวงคือ เมืองสาละวัน  เมืองเหล่างาม  เมือง
คงเซโดน เมืองละครเพ็ง และเมืองวาปี (ปัจจุบันได้ขยายเพิ่มอีก 3 ตัวเมือง คือ เมืองตะโอ้ย เมืองสม้วย  และเมือง
ตุ้มลาน )  ปัจจุบันแขวงสาละวันสามารถข้ึนทะเบียนท่ีดินจ านวน  47,133 แปลง เนื้อที่ 217,245,534  ตารางเมตร  
แบ่งที่ดินปลูกสร้าง 39,172 แปลง  เนื้อที่ 79,221,836 ตารางเมตร และที่ดินกสิกรรม 7,861 แปลง  เนื้อที่ 
138,023,698 ตารางเมตร 
  ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานโดยตรงในการเป็นเจ้าหน้าที่ในการออกใบตาดินให้แก่ประชาชนในแขวงสาละวัน  ได้
พบเห็นปัญหาการขึ้นทะเบียนที่ดินในแต่ละหมู่บ้าน  เนื่องจากประชาชนไม่สนใจในการขึ้นทะเบียนที่ดิน  จาก 32 
หมู่บ้านในเมืองสาละวัน แขวงสาละวัน ที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินในระยะปี ค.ศ. 2013-2016  มีจ านวน  4,664 แปลง  
เนื้อที่ 258 เฮกตาร์  530 ตารางเมตร และที่ดินกสิกรรม 1,887 แปลง เนื้อที่ 2,810 เฮกตาร์  8,129 ตารางเมตร 
แต่ข้อมูลจากการจัดสรรที่ดินใน 32 หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 31,280 เฮกตาร์  6,644 ตารางเมตร  คิดเป็นการขึ้น
ทะเบียนที่ดินเพียงร้อยละ 9.81 ของเนื้อที่ดินทั้งหมดใน  32  หมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยว่าประชาชนมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อการขึ้นทะเบียนท่ีดิน  เพราะอะไรจึงไม่ยอมมาขึ้นทะเบียนท่ีดินทั้งหมดที่แต่ละครัวเรือนมีอยู่
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนที่ดิน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการ
วิจัยในเรื่องนี้มาก่อน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ของประชาชนในแขวงสาละวัน  สปป.ลาว ตาม
นโยบายของรัฐบาล  
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนท่ีดิน ของประชาชนในแขวงสาละวัน สปป.ลาว 
ตามนโยบายของรัฐบาลระหว่างประชาชนท่ีมี เพศ การศึกษา และ อาชีพ ที่แตกต่างกัน  
 1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน ในเมืองสาละวัน แขวงสาละวัน 
สปป.ลาว 
 
2. สมมติฐานของการวิจัย 
 2.1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ในระดับปาน
กลาง  
 2.2 ประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน ที่มีเพศ การศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การขึ้นทะเบียนท่ีดินตามนโยบายของรัฐบาล แตกต่างกัน 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนท่ีดิน 
 รัฐปกป้องสิทธ์ิเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิ (สิทธ์ิครอบครอง สิทธ์ิการใช้ สิทธ์ิได้รับหมากผล สิทธิ์ช้ีขาด )  และสิทธิ์
สืบทอดทรัพย์สมบัติของการจัดตั้งและของบุคคล  ส าหรับที่ดินที่เป็นของวงศ์คณาญาติแห่งชาติ  รัฐรับประกันสิทธิ์
การใช้  สิทธ์ิโอน และสิทธ์ิสืบทอดตามกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่ง สปป.ลาว มาตรา 17) 
 ที่ดิน  (กฎหมายที่ดิน มาตรา 2)  ที่ดินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเนื้อที่ดินซึ่งนอน
อยู่ในเขตแดนของ สปป.ลาว ประกอบด้วย หน้าดิน  พ้ืนดิน ภูผา เกาะดอน  รวมทั้งดินพื้นน้ า  น่านน้ า และน่านฟ้า  
 ที่ดินแห่ง สปป.ลาว เป็นทรัพยากรของชาติ  ท่ีเป็นแหล่งก าลังชีวิต และท ามาหากินของพลเมืองลาว  เป็น
สิ่งส าคัญแห่งการผลิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  และการป้องกันชาติ-ป้องกันความสงบ 
 การปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์ของผู้ที่ ได้รับสิทธิ์การใช้ที่ดิน (กฎหมายที่ดินมาตรา 5 ) รัฐปกป้องสิทธิ์
ผลประโยชน์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายของผู้ที่ได้รับสิทธ์ิการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิผลมีความสงบเป็นปกติและยาวนาน  
พร้อมท้ังรับประกันสิทธ์ิปกปักษ์รักษา สิทธ์ิน าใช้ สิทธ์ิได้รับหมากผล สิทธ์ิโอนและสิทธ์ิสืบทอด  
 การห้ามจับจองที่ดิน:  (กฎหมายที่ดิน มาตรา 7)  การจับจองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้...ขึ้น
ก่อน หรือหลังการประกาศรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ดินล้วนแต่ถูกลบร้าง 
 ห้ามบุกถม หรือการจัดตั้งใดหนึ่งจับจองที่ดิน  ถ้าหากมีจุดประสงค์อยากการใช้ที่ดิน ต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐ [2] 
  อานงสอน  พิมมะจัน [3] ได้ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโครงการออกใบตาดิน : ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการออก
ใบตาดินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยภาพรวมพบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  เพื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าปัญหาด้านการประสานงาน ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก  และปัญหาด้านการรายงาน ด้าน
การวางแผน และด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง  ; ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะปฏิบัติงานของ
พนักงานโครงการออกใบตาดิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยภาพรวมและรายด้าน  พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ทักษะทางด้านเทคนิค ด้านทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ และด้าน
ทักษะทางความคิด ; การเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงาน ของพนักงานโครงการออกใบตาดิน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการ
ท างาน ไม่มีความแตกต่างกัน  ส่วนรายได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ; การ
เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการออกใบตาดิน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้และ
ระยะเวลาการท างานมีความแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
  1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนท่ีดิน แขวงสาละวัน สพป.ลาว 
  1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปส่งให้  
หัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงสาละวัน และท่านเจ้าเมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  เพื่อขอ
เก็บข้อมูลการวิจัย 
  1.3 ผู้วิจัยเดินทางไปช้ีแจงและสัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 32 บ้านของเมืองสาละวัน 
แขวงสาละวันด้วยตนเอง 
  1.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล 
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2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนใน 32 หมู่บ้าน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว จ านวน 
4,664 ครัวเรือน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  หัวหน้าครัวเรือนใน  32  หมู่บ้าน  เมืองสาละวัน  แขวงสาละวัน  สปป.ลาว  ที่
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ทาโรยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่น 95% [4]  ได้จ านวน  369 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
  
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเหมือนแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Check list) ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลด้านสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 
ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน  ออกใบตาดิน ค าถามแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 
5 ระดับ 
   ตอนท่ี 3  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนท่ีดนิ 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ข้อมูลตอนท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง   วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่   คิดเป็นร้อยละ  น าเสนอ
ในรูปตาราง 
  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ท้ังโดยรวม  รายด้านและรายข้อ  น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
            การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ระหว่างกลุ่มเพศ  ระดับ
การศึกษา  และอาชีพ  ใช้การทดสอบด้วย   t – test (Independent Samples)  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA)  โดยตั้งระดับนัยส าคัญของการทดสอบไว้ที่ระดับ  .05   
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินของประชาชนใน เมือง
สาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  1) เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.9 และ เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 49.1 รวม 
369 คน    
  2) อายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง  55 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ 46 – 55 
ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 กลุ่มอายุ 36– 45  ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 กลุ่มอายุ 25– 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.1 และ
กลุ่มอายุ ต่ ากว่า 25  ปี  คิดเป็นร้อยละ  3.3  
  3) การศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา / ต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 65.6 
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.2 ช้ันต้น คิดเป็นร้อยละ 6.5 อนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 4.3 และ ปริญญาตรี / สูง
กว่า คิดเป็นร้อยละ 1.4 
  3) สถานภาพสมรส พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 81.3 หย่า / แยกกันอยู่ / หม้าย
คิดเป็นร้อยละ 11.4 โสดคิดเป็นร้อยละ 7.3 
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  4) อาชีพ พบว่าส่วนใหญ่เป็น มีอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 77.8 ค้าขายคิดเป็นร้อยละ 8.9 รับ
ราชการคิดเป็นร้อยละ 4.6 รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 3.3 นักเรียน / นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 1.6 และ อื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การศึกษาวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินของ
ประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4  ด้าน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย
โดยรวมทุกด้าน ด้านค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนที่ดิน ด้านเวลาในการขึ้นทะเบียนออกใบตาดิน ด้านการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และ ด้านเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านภาคเสนอประชาชน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และ   ด้านข้อขัดแย้งทางด้านที่ดิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม เพศ การศึกษา และ อาชีพ 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินของประชาชนใน เมืองสาละวัน 
แขวงสาละวัน  สปป.ลาว  ทั้ง 3 กลุ่ม มีดังน้ี 
 3.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเพศ พบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบ
ตาดินของประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว ระหว่าง เพศหญิงและเพศชาย  ไม่มีความแตกต่าง
กัน 
 3.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน 
ออกใบตาดินของประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว ระหว่างกลุ่มการศึกษา ไม่มีความแตกต่าง
กัน 
 3.3 เปรียบเทียบความคิดเหน็ระหว่างกลุ่มอาชีพ พบว่า  ประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สปป.
ลาว  ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินแตกต่างกันกับอาชีพ
รับจ้าง และอาชีพอ่ืนๆ   ประชาชนท่ีประกอบอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบ
ตาดินแตกต่างกันกับอาชีพอื่นๆ  ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน 
ออกใบตาดินแตกต่างกันกับอาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่นๆ   และประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินแตกต่างกันกับนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอื่นๆ  ส่วนกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม และ รับราชการ ค้าขาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนท่ีดิน ออกใบตาดินไม่แตกต่างกัน 
 
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินของประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวง
สาละวัน  สปป.ลาว 
 แนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนท่ีดิน   ได้แก่  ให้รัฐช่วยในการขึ้นทะเบียนท่ีดินแก่ประชาชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ให้รัฐช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมบางด้าน ให้รัฐช่วยจ่ายค่าหลักเขตที่ดิน ให้รัฐช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่ง 
ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ ให้รัฐมีมาตรการให้ทุกคนต้องได้ขึ้นทะเบียนที่ดิน ให้ประชาสัมพันธ์การ
ขึ้นทะเบียนที่ดิน ให้ใช้เวลาในการขึ้นทะเบียนท่ีดินเร็วขึ้น  ส่วนสาเหตุที่ประชาชนไม่ต้องการที่จะขึ้นทะเบียนที่ดินที่
มีอยู่  เนื่องจาก ไม่มีเงินค่าใช้จ่าย  มีข้อขัดแย้งในที่ดิน  ยังไม่ได้แบ่งมรดก   ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการ
ขึ้นทะเบียนที่ดิน  และ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนท่ีดิน 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล  สปป.
ลาว พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินของประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละ
วัน  สปป.ลาว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน ในเมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว เกี่ยวกับการขึ้น
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ทะเบียนที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล อยู่ในระดับปานกลางเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ปานกลาง 4  ด้าน ได้แก่  
ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน ด้านค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนที่ดิน ด้านเวลาในการขึ้นทะเบียนออกใบตาดิน ด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และ ด้านเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน    ส่วนด้านภาคเสนอประชาชน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก  และ   ด้านข้อขัดแย้งทางด้านที่ดิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  จากการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินของประชาชนใน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน   สปป.ลาว ซึ่งแยก
ออกเป็นรายด้าน รวม 6 ด้าน ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
 1) ด้านข้อขัดแย้งทางด้านที่ดิน เมื่อน าผลการศึกษามาพิจารณาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในเมือง
สาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X =1.35) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ก่อนการขึ้นทะเบียน
ที่ดิน ออกใบตาดินท่ีดินของท่านเคยมีข้อขัดแย้งหรือไม่ ( X =1.50)  และ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  หลังขึ้นทะเบียน
ที่ดิน ออกใบตาดิน ที่ดินของท่านเคยมีข้อขัดแย้งหรือไม่ ( X =1.21) อาจเป็นไปได้ว่าก่อนการขึ้นทะเบียนที่ดิน 
ปัญหาเขตแดนยังไม่มีการลงรอยกันจึงเกิดมีข้อขัดแย้งทางด้านที่ดินสูง เมื่อที่ดินได้ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเสร็จสิ้น
ลงแล้ว ข้อขัดแย้งทางด้านที่ดินจึงลดลง 
 2) ด้านค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนที่ดิน เมื่อน าผลการศึกษามาพิจารณาพบว่า  ความคิดเห็นของ
ประชาชนในเมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ค่าบริการวัดแทกตามรัฐบัญญัติ 003/ปปท. ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2012 ส าหรับที่ดินปลูกสร้างและที่ดินกสิกรรม 
ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ( X =3.63) และ ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนที่ดิน 15,000 
กีบ/ตอน และ 30,000 กีบ /ตอน  ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่  ( X =3.27) อาจเป็นไปได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้น
ทะเบียนที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายที่เหมะสม 
 3) ด้านเวลาในการขึ้นทะเบียนออกใบตาดิน เมื่อน าผลการศึกษามาพิจารณาพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนในเมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.39) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ก าหนดประกาศหาผู้คัดค้านในการขึ้นทะเบียนออกใบตาดิน 30 วัน  ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่  ( X =3.72) และ 
ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ส ารวจ วัดแทก พิสูจน์หลักฐาน ประกอบเอกสารแล้วออกใบตาดินทันที ท่านคิดว่าเหมาะสม
หรือไม่  ( X =3.07) อาจเป็นไปได้ว่าการก าหนดเวลาในการขึ้นทะเบียนที่ดินตามกฎหมายที่ดินแห่ง สปป.ลาว พ.ศ. 
2546 มีความเหมาะสมมาก  
 4) ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อน าผลการศึกษามาพิจารณาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนใน
เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.36) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ พนักงานมีความ
สุภาพต่อประชาชนในการพูดจาหรือไม่  ( X =3.77) และ ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ พนักงานประกอบเอกสารส านวน
ตอนดินของท่านชักช้าหรือไม่ เช่น นัดให้ท่านเข้าร่วมประกอบเอกสารหลายครั้งในดินตอนเดียว  ( X =2.48)  
 5) ด้านเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนท่ีดิน เมื่อน าผลการศึกษามาพิจารณาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนใน
เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.99) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ท่านต้องการขึ้น
ทะเบียนที่ดินออกใบตาดินหรือไม่ ( X =4.21) และ ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านคิดว่าจะขายที่ดินตอนนี้หรือไม่ใน
อนาคต( X =1.90)  
 6) ด้านภาคเสนอประชาชน เมื่อน าผลการศึกษามาพิจารณาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในเมือง
สาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว อยู่ในระดับมาก  ( X =3.75) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ รัฐกับประชาชนมีส่วน
ร่วมด้วยกัน เช่น ประชาชนซื้อหลักเขตที่ดิน นอกจากนั้นเป็นภาครัฐรับผิดชอบ  ( X =3.90) และ ข้อที่ค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ภาครัฐควรขึ้นทะเบียนที่ดินให้กับประชาชน ( X =3.61) อาจเป็นได้ว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อย จึงต้องการให้รัฐมีส่วนร่วมด้วยในการขึ้นทะเบียนที่ดิน 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาลระหว่าง
ประชาชนท่ีมี เพศ การศึกษา และ อาชีพ ที่แตกต่างกัน พบว่า 
 1) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน 
สปป.ลาว ระหว่างกลุ่ม เพศ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน เมืองสาละวัน แขวง
สาละวัน สปป.ลาว ระหว่างเพศชาย และ เพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า 
ประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน ที่มีเพศ  แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียน
ที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล แตกต่างกัน อาจเป็นไปได้ว่า การประชาสัมพันธ์บทบาทหญิง-ชาย เกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดิน  ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน  จึงท าให้ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลไม่ แตกต่างกัน 
 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน 
สปป.ลาว ระหว่างกลุ่ม การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนที่ดินของ
ประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว ระหว่างกลุ่มการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกัน ช่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน ที่มีการศึกษา  แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการขึ้น
ทะเบียนที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล แตกต่างกัน อาจเป็นไปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ท าให้ประชาชนทุกช้ันคนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน  ออกใบตาดิน ตามนโยบายของรัฐบาลมากขึ้น จึงท าให้ความคิดเห็นของประชาชนในเมืองสาละวัน  
แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบี ยน
ที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน 
 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน 
สปป.ลาว ระหว่างกลุ่ม อาชีพ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน เมืองสาละวัน แขวง
สาละวัน สปป.ลาว ระหว่างกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ประชาชน เมือง
สาละวัน แขวงสาละวัน ที่มีอาชีพ  แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล 
แตกต่างกัน อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องการน าใช้
ใบตาดินแตกต่างกัน  จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนที่ดิน  ออกใบตา
ดิน แตกต่างกัน  ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินของประชาชน
เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของกลุ่ มอาชีพเกษตรกรแตกต่างกับกลุ่ม
รับจ้าง กลุ่มอื่น ๆ ประชาชนท่ีประกอบอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดิน
ความแตกต่างกันกับอาชีพอื่นๆ  ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน 
ออกใบตาดินความแตกต่างกันกับอาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่นๆ   และประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินมีความแตกต่างกันกับนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 

       1. ข้อขัดแย้งทางด้านที่ดิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียน
ที่ดินของประชาชนเมืองสาละวัน  แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของเมืองสาละวัน  แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ก่อนการขึ้นทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดินที่ดินของท่านเคยมีข้อขัดแย้งหรือไม่ และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หลังขึ้น
ทะเบียนที่ดิน ออกใบตาดิน ที่ดินของท่านเคยมีข้อขัดแย้งหรือไม่ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนที่ดินออก
ใบตาดินให้มากขึ้น  เพื่อท าให้ที่ดินทุกตอนได้รับการขึ้นทะเบียนที่ดิน  การออกใบตาดินจะลดปัญหาข้อขัดแย้ง
ทางด้านที่ดินลง อันเนื่องมาจากเจ้าของที่ดินทุกตอนจะได้มีความเป็นเอกภาพกันในการก าหนดเขตแดนถาวร และ
จะไม่มีการถกเถียงกันทางด้านเขตแดนที่ดินอีกต่อไป  
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      2. ด้านค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนที่ดิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการขึ้น
ทะเบียนที่ดินมากที่สุดคือ  คือค่าบริการวัดแทกตามรัฐบัญญัติ 003/ปปท.ลงวันที่  26  ธันวาคม  2012  ส าหรับ
ที่ดินปลูกสร้าง และที่ดินกสิกรรมท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนน้อยที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนที่ดิน 15,000 กีบ/ตอน  และ 30,000 กีบ/ตอน  ท่านคิดว่า
เหมาะสมหรือไม่ แขนงที่ดิน แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงสาละวัน  ควรน าเสนอเพื่อปรับปรุง
ค่าบริการวัดแทกที่ดินให้ต่ าลงมา  เนื่องจากประชาชนในเขตชนบทจะมีที่ดินกสิกรรมมากกว่าที่ดินปลูกสร้างและ
การท าประโยชน์จากที่ดินเหล่านั้นก็มีน้อยมาก ดังนั้น ประชาชนจึงมีรายได้เฉลี่ยน้อย และไม่ต้องการขึ้นทะเบียน
ที่ดิน เพาะไม่อยากเสียค่าบริการวัดแทกท่ีดินสูง  
      3. ด้านเวลาในการขึ้นทะเบียนออกใบตาดิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการขึ้น
ทะเบียนที่ดินมากท่ีสุดคือ  ก าหนดประกาศหาผู้คัดค้านในการขึ้นทะเบียนออกใบตาดิน 30 วัน  ท่านคิดว่าเหมาะสม
หรือไม่ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินน้อยที่สุดคือ ส ารวจ วัดแทก พิสูจน์หลักฐาน 
ประกอบเอกสารแล้วออกใบตาดินทันที ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับ
การประกาศทางสื่อมวลชนเพื่อให้สังคมได้รับทราบในการส ารวจพิสูจน์หลักฐาน เพื่อขึ้นทะเบียนออกใบตาดินใน
เวลา 30 วัน  ตามที่กฎหมายที่ดินฉบับเลขที่ 004/สพช ลงวันท่ี 21 ตุลาคม  2003 
      4. ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนท่ีดนิ
มากที่สุด คือ พนักงานมีความสุภาพต่อประชาชนในการพูดจาหรือไม่ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ขึ้นทะเบียนที่ดินน้อยที่สุดคือ พนักงานประกอบเอกสารส านวนตอนดินของท่านชักช้าหรือไม่ เช่น นัดให้ท่านเข้าร่วม
ประกอบเอกสารหลายครั้งในดินตอนเดียว เห็นว่าพนักงานท่ีดินมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานได้ดีมาก 
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