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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อยและเพื่อเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริ การของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้มาติดต่อ
กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อใช้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกอกน้ อย จานวน 400 คน ซึ่งได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก่
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) หรือ F-Test กาหนดระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05 เพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ความพึ งพอใจของประชาชนต่อการให้ บริ การของสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อยอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มาใช้ บริการที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดื อ นและอาชี พ แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริการและด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มาใช้ บริการ
ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริ การ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริการ และในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05

คาสาคัญ: สานักงานที่ดิน/ความพึงพอใจ/การบริการ
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**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

404

1. บทนา
ปั จ จุ บั นมี การศึ กษากันอย่ า งแพร่ หลายเกี่ยวกับ ปั ญ หาของระบบราชการ ดังที่ได้ มี
ความพยายามปฏิรูปโดย ก.พ.ร. (กรมปศุสัตว์, 2556) และมีความพยายามศึกษาถึงโครงสร้ าง
องค์กรเพราะการบริ หารงานภาครั ฐเป็ นองค์กรที่มีระบบโครงสร้ า งเป็ นรู ปพี ระมิด มีศูนย์รวม
อานาจอยู่ท่สี ่วนกลาง โครงสร้ างองค์กร มีความซับซ้ อนทาให้ การตัดสินใจขาดความชัดเจนและใช้
เวลานาน การอนุ มัติงบประมาณอยู่ ท่ีส่วนกลางทาให้ แผนงานและการดาเนินงานส่วนใหญ่ ไม่
สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน ข้ าราชการเป็ นจานวนมากยังยึดกรอบแนวความคิด
แบบดั้งเดิม (Traditional Paradigm) คือการปกครองและควบคุม(Control) มีการแบ่งพรรคแบ่ง
พวก มุ่งทางานเพื่อตาแหน่งและผลประโยชน์ของหน่วยงาน ทาตัว เป็ นนายของประชาชนโดยไม่
คานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และหน้ าที่หลักในการให้ บริการประชาชนโดยความเป็ นธรรม
การดาเนินงานมีกฎระเบียบมากมาย สร้ างเงื่อนไขการดาเนินงานที่ล่าช้ า โดยถือเอาความสะดวก
ของภาครัฐเป็ นที่ต้งั กฎหมายและกฎระเบียบยุ่งยากซับซ้ อน โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ท่สี ร้ างขึ้นมี
เงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย จนทาให้ ข้าราชการและประชาชนทั่วไปเกิดความสับสน จึงทาให้ ระบบ
ราชการขาดความคล่องตัวในการบริการ เพื่อสนองการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ รัฐบาลพยายามเร่ งพัฒนาภาคราชการ โดยมีหลักสาคัญในการ
จัดทาแผนปฏิรูประบบบริ หารภาครั ฐเป็ นการปฏิรูปในลักษณะองค์รวม เพื่ อเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้ นการทางานโดยวัดผลสัมฤทธิ์ /
มีการวัดผลที่เป็ นรูปธรรมโปร่ งใส มีการบริหารงาน ที่รวดเร็ว และคล่ องตัว สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของสังคมได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย เป็ นหน่ ว ยงานสั ง กั ด กรมที่ ดิ น
กระทรวงมหาดไทย มี ภ ารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบในการให้ บริ ก ารประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ท่รี ับผิดชอบ จานวน 4 เขต ได้ แก่ เขตบางกอกน้ อย เขตบางพลัด
เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา (กรมที่ดิน กองแผนงาน , ม.ป.ป., น. 14) ตลอดเวลาที่ผ่านมา
สานั ก งานที่ดิน กรุ งเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย มีการปรั บ ปรุงระบบการบริ หารจั ดการ
เพื่ อให้ ก ารบริ ก ารประชาชนทุ กๆ ด้ า นมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนได้ อย่างแท้ จริงตามวัตถุประสงค์ ด้ วยการปรับปรุงแก้ ไขระเบียบกฎหมายให้ เหมาะสม
ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นถึงความสาคัญที่จะต้ องมีการศึกษาถึง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้ อย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่มีผลกระทบต่อความ
พึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย เพื่อจะนาผล
ที่ได้ จากการศึกษาใช้ ในการปรับปรุงงานบริการด้ านต่างๆ แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการให้ ดีข้ นึ
ทั้งในงานฝ่ ายทะเบียนที่เกี่ยวข้ องกับผู้วิจัยรับผิดชอบและในภาพรวมขององค์กร โดยมุ่งศึกษา
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ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการ ปัญหา และอุปสรรคที่เป็ นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึง
พอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการจากสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย

2. วิธีดาเนินการวิจยั
วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้
1. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อการให้ บริ การของส านั กงานที่ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย
2. เพื่ อ เปรี ย บเทีย บระดั บ ความพึ งพอใจของประชาชนที่มี ต่อ การให้ บ ริ ก ารของ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย” เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
วิธกี ารเก็บข้ อรวบรวมข้ อมูลเชิงสารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One Shot Case
Study)โดยใช้ แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ นาไปเก็บข้ อมูลกับประชาชนที่มาใช้ บริ การสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ให้ ได้ จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
สมมุติฐานของการวิจัย ผู้วิจัยได้ กาหนดสมมติฐานเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินการวิจัย
ดังนี้ ประชาชนที่มาใช้ บริ การที่มี ระดับการศึ กษา รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือนและอาชีพ แตกต่ างกัน มี
ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย
ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการและด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
แตกต่างกัน
การวิจัยครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้ กาหนดกรอบแนวคิดการทาวิจัย เรื่ อง “ความพึ งพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย”

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Depend Variables)
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการ
ให้ บริการของสานักงานทีด่ ินกรุ งเทพมหานคร
สาขาบางกอกน้ อย

1. ระดับการศึกษา
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. อาชีพ

- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
- ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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หลั งจากที่ผ้ ู วิ จั ยได้ ศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฏี และผลงานวิ จั ยที่เ กี่ยวข้ อ งเพื่ อ น ามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างเครื่องมือในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามด้ วยตนเอง จานวน 400
ฉบับ ให้ แก่ประชาชนที่มาใช้ บริการ ณ สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย
หลังจากดาเนินการเก็บข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้ อมูล และลงรหัส
(Coding) แล้ ว น ามาประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป
(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยสถิติท่ใี ช้ มีดังนี้
1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ผู้วิจัยใช้ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะข้ อมูลของลักษณะประชากร นาเสนอด้ วย
ความถี่ (Frequency: n) ค่าร้ อยละ (Percentage: %) เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย นาเสนอด้ วยคะแนนเฉลี่ย
(Mean: x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผู้วิจัยใช้ สถิติเชิงอนุ มาน เพื่ อทาการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยใช้ สถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) หรือ F-Test สาหรั บตัวแปรที่แบ่ งกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่มขึ้นไป ในที่น้ ี
คือ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ เพื่อหาความแตกต่างของระดับการศึกษา รายได้ และ
อาชี พ ของคะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานที่ดิ น
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย กาหนดนั ยสาคั ญ ทางสถิติท่ีร ะดั บ 0.05 หากพบความ
แตกต่าง ผู้วิจัยทาการเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ค่า LSD

3. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนาไปเป็ นประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้
1. สามารถน าผลการวิ จั ยที่ได้ ไปก าหนดแนวทาง นโยบายและวางแผนในการ
ให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย
2. สามารถนาปั ญหา และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อกระบวนการในการให้ บริการมา
ปรับปรุงการให้ บริการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. สามารถเป็ นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ท่สี นใจทั่วไป นาข้ อมูลจากการ
วิจัยครั้งนี้ไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้ องต่อไป

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในการให้ บริการของ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ในภาพรวม (Overall Service) อยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิ จารณาความพึ งพอใจในแต่ละด้ าน พบว่ าด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริ การมีความพึ งพอใจ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดรองลงมา ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกผู้ใช้ บริการ
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ต้งั ไว้ สามารถสรุปได้ ว่าประชาชนที่มาใช้ บริการที่มี
ระดั บ การศึ ก ษา แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ด้ านกระบวนการ/ขั้ นตอนการให้ บริ การ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริการ และในภาพรวม แตกต่างกัน ส่วนความพึงพอใจต่อการให้ บริ การของสานักงานที่ดิน
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อยด้ า นสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งกัน และ
ประชาชนที่มาใช้ บริ การที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการและด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน
จากการศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในการให้ บริการของ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อยในภาพรวม (Overall Service) อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้ าน พบว่ าด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริ การมีความพึ งพอใจ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดรองลงมา ได้ แก่ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
และค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจน้ อ ยที่สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง เมื่ อ
วิเคราะห์ในแต่ละด้ าน พบว่า
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผู้ใช้ บริ การของสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย มีความพึงพอใจในด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิ จารณาข้ อมูลจากข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ามีประชาชนจานวนหนึ่งมีความต้ องการที่จะให้ ปรับขั้นตอน การให้ บริการเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว สาเหตุท่เี ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะขั้นตอนการให้ บริการของสานักงานที่ดินบางเรื่องต้ องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการมาก ประกอบกับในการดาเนินการยังคงต้ องคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทาให้ การบริ การแต่ ละประเภทงานในแต่ละรายมีรายละเอียดที่ต้อง
ดาเนิ นการตามกฎหมาย และมีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ อย่างไรก็ดี สานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ควรปรั บปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริ การเพื่ อให้
ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อันจะเป็ นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้ บริการสูงขึ้น เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่มี
ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจอยู่ ในระดับสูงกว่ าข้ ออื่นๆ ได้ แ ก่ ความเสมอภาคในการให้ บริ การและ
ความครบถ้ วน ถูกต้ อง และความสะดวก รวดเร็ว ของการให้ บริการ แสดงว่ าประชาชนผู้ใช้ บริการ
ได้ รับการบริการที่มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง ซึ่งตรงกับความต้ องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้ อง
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กับหลักสาคัญในการให้ บริการในขั้นตอนการทานิติกรรมเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน คือ เจ้ าหน้ าที่
ผู้ ทาหน้ า ที่จ ดทะเบี ยนจะต้ อ งมี ความรู้ ด้า นกฎหมาย และจ าเป็ นต้ อ งเคร่ งครั ด เพื่ อให้ การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตรงตามเจตนาของคู่สญ
ั ญา เพื่อป้ องกันการทุจริตหรือความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้
ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ พบว่ า ประชาชนผู้ ใช้ บ ริ การ มีความพึ งพอใจในด้ า น
เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู ใ ห้ บริ ก ารโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ข้ อ มู ล จาก
ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ ามีประชาชนจานวนหนึ่งเห็นว่ าเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การดี
มาก พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบร้ อย ให้ คาปรึกษาได้ ดีในเรื่องที่ไม่เข้ าใจในขั้นตอนการทานิติกรรม
เรื่ องต่ างๆ เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อที่ประชาชนมีความพึ งพอใจในระดับมาก ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริ การมีความสุภาพเรียบร้ อยในการพูดจา แสดงให้ เห็นว่ าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการมี
จิตใจใฝ่ บริการ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นเลิศในการให้ บริการ และข้ อที่ประชาชน
มีความพึงพอใจรองลงมา ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการทางานที่โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็ นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติงาน ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ทานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน ปั จจุ บันได้ มีการนาระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบเข้ ามาช่วยใน
การทางานและคานวณเกี่ยวกับค่าใช้ จ่าย มีการตรวจสอบค่าธรรมที่เรี ยกเก็บในแต่ละเรื่อง ทาให้
เกิดความโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ ระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยป้ องกันการทุจริตของ
เจ้ าหน้ าที่แล้ วยังก่อให้ เกิดความพึ งพอใจ และสร้ างความประทับใจในการให้ บริการเพิ่ มขึ้น ส่วน
เรื่องการให้ ข้อมูล คาแนะนา และการตอบข้ อซักถามของเจ้ าหน้ าที่ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้ อย
ที่สุด เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับ ข้ อ อื่ น ๆ แสดงว่ า การให้ บ ริ ก ารเกี่ ยวกับ เรื่ อ งดั งกล่ า วยั งไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ดังนั้นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการจะต้ องสื่อสารด้ วยความชัดเจน
เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีและให้ ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้ บริการ
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้ใช้ บริการ มีความพึงพอใจในด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ได้ แก่ ป้ าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุ ดบริการ ความเพียงพอ
ของจุดบริการ/ช่องการให้ บริการ และความสะอาดของสถานที่ให้ บริการในภาพรวม แสดงว่า
ประชาชนผู้ใช้ บริการรู้สกึ พึงพอใจในเรื่องป้ าย สัญลักษณ์บอกจุดบริการ และความสะอาดของ
สถานที่ ส่วนในเรื่อง ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด โทรศัพท์สาธารณะ ห้ องสุขา นา้ ดื่ม ที่น่ังคอยรับบริการ และการเปิ ดรับฟังความคิดเห็น
ต่อการให้ บริการ เช่นกล่องรับความเห็น แบบสอบถาม ประชาชนผู้ใช้ บริการให้ ความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้ อมูลจากข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ามีประชาชนจานวนหนึ่งเห็นว่าเครื่องถ่ายเอกสารมีจานวนน้ อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการ มีเครื่องถ่ายเพียงเครื่องเดียวต้ องใช้ ระยะเวลาในการรอคิวเพื่อถ่ายเอกสารนานมาก ซึ่ง
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ทาให้ เสียเวลาในการมาติดต่อใช้ บริการ แสดงว่าประชาชนผู้ใช้ บริการต้ องการให้ ปรับปรุงในเรื่อ ง
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการมาติดต่อเพื่ออานวยความสะดวกในการมาใช้ บริการ
สาหรับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการต่อการให้ บริการของ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย จาแนกตาม ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนและอาชีพ มีผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ ดังนี้
ด้านระดับการศึกษา พบว่ า ประชาชนผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึ กษาแตกต่างกัน
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อ ย
ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ และในภาพรวม แตกต่างกัน
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ
การให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ และในภาพรวม มากกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่ากว่า
ระดับปริ ญญาตรี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะประชาชนที่มีการศึ กษาอยู่ ในระดับสูง อาจมีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับระบบราชการเป็ นอย่างดี จึงมีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนไปติดต่อราชการไว้ ก่อน
ทั้ง ทางด้ า นเอกสารและหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบราชการ ยกตั ว อย่ า งเช่ น มี ก าร
จัดเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านเอกสารโดยการศึกษาจากเว็บไซด์ของกรมที่ดิน มีการจัดเตรี ยม
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆโดยการโทรศัพท์มาสอบถามที่สานักงาน
ที่ดินก่อนการเดินทางมาทานิติกรรม จึงทาให้ เจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกรรม
ให้ แก่ผ้ ูมาใช้ บริการกลุ่มนี้ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการให้ บริ การของ
สานักงานที่ดินมากกว่ าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ าระดับปริญญาตรี นอกจากนี้อาจเป็ น
เพราะการศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพั ฒนาคนให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
แขไข สมฤทธิ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการที่มีต่อการให้ บริการของศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาเขตกาแพงแสน ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้ บริการที่มี
ระดับการศึ กษาที่แตกต่ างกันมีความคิดเห็นต่ อการให้ บริ การ แตกต่ างกัน และสอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของกมลชนก ทองสุข (2550) ที่ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดนา้ ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดนา้ ดาเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน
ด้านรายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือน พบว่ า ประชาชนผู้ ใช้ บริ การที่มีร ายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอก
น้ อย ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริ การ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริ การ ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก และในภาพรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน จึ ง ทาให้ ป ฏิเ สธสมมติ ฐ านที่ต้ั ง ไว้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ ชนิดา เทศแก้ ว (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
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บริ ก ารสาธารณะด้ า นโครงสร้ า งพื้ นฐานชุ มชนขององค์ก ารบริ หารส่วนตาบลรางพิ กุ ล อาเภอ
กาแพงแสน ผลการวิ จัยพบว่ าประชาชนที่มีรายได้ แตกต่ างกัน มีความพึ งพอใจต่ อการบริ การ
สาธารณะด้ านโครงสร้ างพื้นฐานชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลรางพิกุล อาเภอกาแพงแสน
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ กันจนา คาอาจ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ ใช้ บริ ก ารต่ อการบริ ก ารของศู น ย์บ ริ การลู กค้ า การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้ บริการของศูนย์บริการลูกค้ าการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ไม่แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนผู้ใช้ บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน จึ งทาให้ ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่ งสอดคล้ องกับผลงานวิ จัยของเกศฉราภรณ์ สัตยาชั ย
(2546) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการแบบ (One Stop
Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของสานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าประชาชนผู้มาใช้
บริการที่มี อาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการแบบ (One Stop Service) จุ ด
เดียวเบ็ดเสร็จของสานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับผลงานวิจัย
ของ กันจนา คาอาจ (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของผู้ใช้ บริ การต่อการบริ การของ
ศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้ า การไฟฟ้ าส่ว นภูมิภาค อาเภอเมื อง จั งหวั ดกาญจนบุ รี ผลการศึ กษาพบว่ า
ผู้ใช้ บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ บริการของศูนย์บริการลูกค้ าการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้นับว่ าเป็ นประโยชน์ในแง่การนาเอาผลการศึกษาที่ได้ มา
ปรั บ ปรุ ง การให้ บริ ก ารในการจั ด การอ านวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ู มาใช้ ส านั ก งานที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อยได้ เป็ นอย่ างดี ซึ่ งผลการศึ กษาที่ได้ มีความสอดคล้ องกับ
สภาพความเป็ นจริงในด้ านความต้ องการของผู้ใช้ บริการที่มีความคาดหวังอย่างสูงต่อการอานวย
ความสะดวกในการให้ บริการ สานักงานที่ดินจึงควรนาผลการศึกษาไปปรับปรุงการให้ บริการของ
สานักงานให้ ตรงความต้ องการของประชาชนผู้มาใช้ บริการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็ นเลิศในการให้ บริการต่อไป
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ า นขั้ น ตอนกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ควรจั ด ท าป้ ายที่ แ สดง
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการให้ บริการที่ชัดเจน เพื่อให้ ประชาชนที่มาติดต่อขอรั บบริการได้ มี
ความเข้ าใจขั้นตอนการดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่ ทาให้ การให้ บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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2. ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ ควรจัดอบรมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการเกี่ยวกับการให้ ข้อมูล
คาแนะนา การตอบข้ อซักถามให้ แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริ การ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่มีทักษะการให้
คาแนะนาที่ถูกต้ อง อันเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้ าหน้ าที่และประชาชนผู้มาขอรับ
บริการ และควรจัดเจ้ าหน้ าที่เพื่อตอบข้ อซักถามให้ แก่ผ้ ูมารับบริการโดยเฉพาะ เพื่อให้ ประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการได้ รับข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง และยังเป็ นการช่วยเหลือประชาชนที่อาจไม่มี
ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ ในการทานิติกรรมต่างๆ เพื่อมิให้ ประชาชนตก
เป็ นเหยื่อของมิจฉาชีพ อันเป็ นการอานวยความสะดวกให้ ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับความ
เดือดร้ อนอีกทางหนึ่ง
3. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่ างให้ เพี ยงพอกับ
จานวนผู้มาขอรั บบริ การ เนื่องจากในบางช่วงเวลามีประชาชนผู้ขอรั บบริ การเป็ นจานวนมาก ซี่ง
ประชาชนอาจจะต้ องใช้ เวลารอคอยการให้ บริการนานกว่าช่วงเวลาปกติ สิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆอาจมีไม่เพียงพอกับความต้ องการของประชาชนโดยเฉพาะสิ่งอานวยความสะดวกที่ช่วยผ่อน
คลายความตึงเครี ยดหรื อความวิตกกังวลในขณะรอรั บบริ การในสานักงานที่ดิน สิ่งอานวยความ
สะดวกที่สานักงานที่ดินควรจัดให้ เตรียมให้ เพี ยงพอแก่ผ้ ูรับบริ การ ได้ แก่ ที่น่ังพัก หนังสือต่างๆ
เช่นหนังสือพิ มพ์ นิตยสาร หนังสืออ่านเล่ น โทรทัศน์ นา้ ดื่มพร้ อมแก้ วสะอาด ห้ องสุขา สถานที่
จอดรถ รวมทั้งการเพิ่มจานวนเครื่องถ่ายเอกสารให้ เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน และ
สานักงานที่ดินควรเปิ ดช่ องทางให้ ประชาชนที่มาใช้ บริการได้ แสดงความคิดเห็นต่อการให้ บริการ
ของสานักงานที่ดินในหลายช่ องทาง นอกจากกล่ องรั บความคิดเห็นแล้ ว ควรจั ดให้ มีการแสดง
ความคิดเห็นต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆ
ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่ น เฟซบุ๊ค และแอพพริ เคชั่นไลน์ เพื่ ออานวยความสะดวกให้ แก่
ประชาชนผู้ท่ตี ้ องการแสดงความคิดเห็นต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดิน เพื่อสานักงานที่ดิน
จะได้ นาคิดเห็นต่างๆไปปรับปรุงการให้ บริการของสานักงานให้ ตรงความต้ องการของประชาชนผู้
มาใช้ บริการต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ ให้ ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการให้ บริ การ ปั ญหา อุปสรรต่างๆ ของ
ประชาชนที่มารับบริการ โดยอาจจะใช้ วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือ
สนทนากลุ่ม
2. ควรมีการศึกษาเรื่อง ความต้ องการของผู้ใช้ บริการต่อการให้ บริการของสานักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้ อย
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในหน่ วยงานอื่นหรื อสานั กงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
อื่นๆ เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากผลการศึกษาใน
เรื่องนี้อย่างไร เพื่อจะได้ นาผลการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้ บริ การในหน่วยงาน
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