
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของส านกังานท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกนอ้ย 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อยและเพ่ือเปรียบเทยีบระดับความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้มาติดต่อ 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

สาขาบางกอกน้อย จ านวน 400 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ 

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(ANOVA) หรือ F-Test ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อยอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มาใช้บริการที่มี รายได้เฉล่ียต่อ

เ ดือนและอา ชีพ แตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการให้บ ริการของส า นักงานที่ ดิน

กรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มาใช้บริการ

ที่ มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส า นักงานที่ ดิน

กรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ และในภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

ค าส าคัญ: ส านักงานที่ดิน/ความพึงพอใจ/การบริการ 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1. บทน า 

ปัจจุบันมีการศึกษากันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับปัญหาของระบบราชการ ดังที่ได้มี

ความพยายามปฏรูิปโดย ก.พ.ร. (กรมปศุสัตว์, 2556) และมีความพยายามศึกษาถึงโครงสร้าง

องค์กรเพราะการบริหารงานภาครัฐเป็นองค์กรที่มีระบบโครงสร้างเป็นรูปพีระมิด มีศูนย์รวม

อ านาจอยู่ที่ส่วนกลาง  โครงสร้างองค์กร มีความซับซ้อนท าให้การตัดสนิใจขาดความชัดเจนและใช้

เวลานาน  การอนุมัติงบประมาณอยู่ที่ส่วนกลางท าให้แผนงานและการด าเนินงานส่วนใหญ่ไม่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ข้าราชการเป็นจ านวนมากยังยึดกรอบแนวความคิด

แบบดั้งเดิม (Traditional Paradigm) คือการปกครองและควบคุม(Control) มีการแบ่งพรรคแบ่ง

พวก มุ่งท างานเพ่ือต าแหน่งและผลประโยชน์ของหน่วยงาน  ท าตัวเป็นนายของประชาชนโดยไม่

ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชนโดยความเป็นธรรม 

การด าเนินงานมีกฎระเบียบมากมาย สร้างเง่ือนไขการด าเนินงานที่ล่าช้า โดยถือเอาความสะดวก

ของภาครัฐเป็นที่ต้ัง  กฎหมายและกฎระเบียบยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่สร้างข้ึนมี

เง่ือนไขต่าง ๆ มากมาย จนท าให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปเกิดความสับสน  จึงท าให้ระบบ

ราชการขาดความคล่องตัวในการบริการ เพ่ือสนองการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  

 ปัญหาดังกล่าว  ส่งผลให้รัฐบาลพยายามเร่งพัฒนาภาคราชการ โดยมีหลักส าคัญในการ

จัดท าแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏรูิปในลักษณะองค์รวม เพ่ือเปล่ียนแปลงระบบ

บริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นการท างานโดยวัดผลสมัฤทธิ์ /  

มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส มีการบริหารงาน ที่รวดเร็ว และคล่องตัว สามารถตอบสนอง

ความต้องการของสงัคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ส า นักงานที่ ดินก รุง เทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เ ป็นหน่วยงานสั งกัดกรมที่ ดิน 

กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจและความรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน  4  เขต ได้แก่  เขตบางกอกน้อย  เขตบางพลัด 

เขตตล่ิงชัน  และเขตทวีวัฒนา (กรมที่ดิน กองแผนงาน , ม.ป.ป., น. 14) ตลอดเวลาที่ผ่านมา

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย  มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

เพ่ือให้การบริการประชาชนทุกๆ ด้านมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์  ด้วยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายให้เหมาะสม

ทนัสมัยกบัสถานการณ์ปัจจุบัน  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเหน็ถึงความส าคัญที่จะต้องมีการศึกษาถึง

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา

บางกอกน้อย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อความ

พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพ่ือจะน าผล

ที่ได้จากการศึกษาใช้ในการปรับปรุงงานบริการด้านต่างๆ  แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการให้ดีข้ึน  

ทั้งในงานฝ่ายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกบัผู้วิจัยรับผิดชอบและในภาพรวมขององค์กร  โดยมุ่งศึกษา
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ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ปัญหา และอุปสรรคที่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึง

พอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการจากส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย 

 

2. วิธีด าเนนิการวิจยั 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยในคร้ังน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ มีต่อความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้

วิธกีารเกบ็ข้อรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลคร้ังเดียว (One Shot Case 

Study)โดยใช้แบบสอบถามที่เตรียมไว้น าไปเกบ็ข้อมูลกับประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง  

  สมมุติฐานของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการวิจัย

ดังน้ี ประชาชนที่มาใช้บริการที่มี ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ แตกต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย                      

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

แตกต่างกนั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการท าวิจัย เร่ือง “ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.  ระดบัการศึกษา 
2.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
3.  อาชีพ 
 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการ
ให้บริการของส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกอกน้อย 
- ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
- ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
- ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Depend Variables) 
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หลังจากที่ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีโดยผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 400 

ฉบับ ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

หลังจากด าเนินการเกบ็ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูล และลงรหัส 

(Coding) แล้วน ามาประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) เพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยสถิติที่ใช้มีดังน้ี 

     1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือบรรยายลักษณะข้อมูลของลักษณะประชากร น าเสนอด้วย

ความถี่ (Frequency: n) ค่าร้อยละ (Percentage: %) เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่

มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย น าเสนอด้วยคะแนนเฉล่ีย 

(Mean: x  ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

     2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยใช้สถิติวิเคราะห์

ความแปรปรวน (ANOVA) หรือ F-Test ส าหรับตัวแปรที่แบ่งกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่มข้ึนไป ในที่น้ี

คือ ระดับการศึกษา  รายได้  และอาชีพ เพ่ือหาความแตกต่างของระดับการศึกษา  รายได้  และ

อาชีพของคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความ

แตกต่าง ผู้วิจัยท าการเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ค่า LSD 

 

3. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ได้ดังต่อไปน้ี 

1. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปก าหนดแนวทาง นโยบายและวางแผนในการ

ให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย    

2. สามารถน าปัญหา  และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อกระบวนการในการให้บริการมา

ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

3. สามารถเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป น าข้อมูลจากการ

วิจัยคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ในภาพรวม (Overall Service) อยู่ในระดับ
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มาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

มากโดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงที่สุดรองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ

และค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สดุได้แก่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการ 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ สามารถสรุปได้ว่าประชาชนที่มาใช้บริการที่มี

ระ ดับการ ศึกษา  แตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการใ ห้บ ริการของส า นักงานที่ ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ด้านกระบวนการ/ขั้ นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ และในภาพรวม แตกต่างกัน ส่วนความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าไม่แตกต่างกัน และ

ประชาชนที่มาใช้บริการที่มี รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และในภาพรวมไม่แตกต่าง

กนั 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อยในภาพรวม (Overall Service) อยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

มากโดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงที่สุดรองลงมา ได้แก่ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ

และค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ซ่ึงเม่ือ

วิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า 

ดา้นกระบวนการ/ขั้ นตอนการใหบ้ริการ ประชาชนผู้ใช้บริการของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลจากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่ามีประชาชนจ านวนหน่ึงมีความต้องการที่จะให้ปรับขั้นตอน การให้บริการเพ่ือความสะดวก 

รวดเรว็ สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะข้ันตอนการให้บริการของส านักงานที่ดินบางเร่ืองต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการมาก ประกอบกบัในการด าเนินการยังคงต้องค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้การบริการแต่ละประเภทงานในแต่ละรายมีรายละเอียดที่ต้อง

ด าเนินการตามกฎหมาย และมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ อย่างไรกดี็ ส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ควรปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการสูงข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่มี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ ความเสมอภาคในการให้บริการและ

ความครบถ้วน ถูกต้อง และความสะดวก รวดเรว็ ของการให้บริการ แสดงว่าประชาชนผู้ใช้บริการ

ได้รับการบริการที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ซ่ึงตรงกับความต้องการของประชาชน ซ่ึงสอดคล้อง
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กับหลักส าคัญในการให้บริการในข้ันตอนการท านิติกรรมเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน คือ เจ้าหน้าที่

ผู้ท  าหน้าที่จดทะเบียนจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย และจ าเป็นต้องเคร่งครัด เพ่ือให้การจด

ทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตรงตามเจตนาของคู่สญัญา เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือความผิดพลาดที่

อาจจะเกดิขึ้นได้   

ดา้นเจ้าหนา้ที่ผูใ้ห้บริการ พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในด้าน

เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจาก

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีประชาชนจ านวนหน่ึงเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการดี

มาก พูดจาไพเราะ สภุาพ เรียบร้อย ให้ค าปรึกษาได้ดีในเร่ืองที่ไม่เข้าใจในข้ันตอนการท านิติกรรม

เร่ืองต่างๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพเรียบร้อยในการพูดจา แสดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี

จิตใจใฝ่บริการ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดเกี่ยวกบัความเป็นเลิศในการให้บริการ และข้อที่ประชาชน

มีความพึงพอใจรองลงมา ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ สจุริต ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการท างานที่โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงถือเป็นสิ่งส าคัญในการปฏบัิติงาน ในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

ท านิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน ปัจจุบันได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์เตม็รูปแบบเข้ามาช่วยใน

การท างานและค านวณเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย มีการตรวจสอบค่าธรรมที่เรียกเกบ็ในแต่ละเร่ือง ท าให้

เกิดความโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ ระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่แล้วยังก่อให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจในการให้บริการเพ่ิมข้ึน ส่วน

เร่ืองการให้ข้อมูล ค าแนะน า และการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อย

ที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับข้ออื่นๆ แสดงว่าการให้บริการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวยังไม่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ดังน้ันเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องสื่อสารด้วยความชัดเจน

เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมี

ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ป้าย/สญัลักษณ์/ประชาสมัพันธบ์อกจุดบริการ ความเพียงพอ

ของจุดบริการ/ช่องการให้บริการ และความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม แสดงว่า

ประชาชนผู้ใช้บริการรู้สกึพึงพอใจในเร่ืองป้าย สญัลักษณ์บอกจุดบริการ และความสะอาดของ

สถานที่ ส่วนในเร่ือง ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ือง

พิมพ์ดีด โทรศัพทส์าธารณะ ห้องสขุา น า้ด่ืม ที่น่ังคอยรับบริการ และการเปิดรับฟังความคิดเหน็

ต่อการให้บริการ เช่นกล่องรับความเหน็ แบบสอบถาม ประชาชนผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจอยู่

ในระดับปานกลาง ประกอบกบัเมื่อพิจารณาข้อมูลจากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่ามีประชาชนจ านวนหน่ึงเหน็ว่าเคร่ืองถ่ายเอกสารมีจ านวนน้อยเกนิไป ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ มีเคร่ืองถ่ายเพียงเคร่ืองเดียวต้องใช้ระยะเวลาในการรอคิวเพ่ือถ่ายเอกสารนานมาก ซ่ึง
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ท าให้เสยีเวลาในการมาติดต่อใช้บริการ แสดงว่าประชาชนผู้ใช้บริการต้องการให้ปรับปรุงในเร่ือง

สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการมาติดต่อเพ่ืออ านวยความสะดวกในการมาใช้บริการ 

ส าหรับการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จ าแนกตาม ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนและอาชีพ มีผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังน้ี 

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า  ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน                 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย                      

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และในภาพรวม แตกต่างกัน   

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน

การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และในภาพรวม มากกว่า  ประชาชนที่มีการศึกษาต ่ากว่า

ระดับปริญญาตรี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนที่มีการศึกษาอยู่ในระดับสูง อาจมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการเป็นอย่างดี จึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปติดต่อราชการไว้ก่อน

ทั้งทางด้านเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ ยกตัวอย่างเช่นมีการ

จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารโดยการศึกษาจากเวบ็ไซด์ของกรมที่ดิน มีการจัดเตรียม

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆโดยการโทรศัพทม์าสอบถามที่ส านักงาน

ที่ดินก่อนการเดินทางมาท านิติกรรม จึงท าให้เจ้าหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ให้แก่ผู้มาใช้บริการกลุ่มน้ีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ

ส านักงานที่ดินมากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี นอกจากน้ีอาจเป็น

เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

แขไข สมฤทธิ์ (2550) ที่ศึกษาเร่ืองความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์

หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาเขตก าแพงแสน ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการที่มี

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของกมลชนก ทองสุข (2550) ที่ท  าการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน า้ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน า้ด าเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี แตกต่างกนั 

ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอก

น้อย    ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก และในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ  ชนิดา เทศแก้ว (2550) ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
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บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล อ าเภอ

ก าแพงแสน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล อ าเภอก าแพงแสน 

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กันจนา ค าอาจ (2550) ที่ศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึง

พอใจในการใช้บริการของศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอาชีพ   พบว่า  ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน

การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และในภาพรวม ไม่แตกต่าง

กัน   จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกศฉราภรณ์ สัตยาชัย 

(2546)  ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบ (One Stop 

Service) จุดเดียวเบด็เสรจ็ของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าประชาชนผู้มาใช้

บริการที่มี  อาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแบบ (One Stop Service) จุด

เดียวเบด็เสรจ็ของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ กันจนา  ค าอาจ (2550) ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของ

ศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้า

ส่วนภมูิภาค อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีนับว่าเป็นประโยชน์ในแง่การน าเอาผลการศึกษาที่ได้มา

ปรับปรุงการให้บริการในการจัดการอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาใช้ส า นักงานที่ ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี ซ่ึงผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริงในด้านความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความคาดหวังอย่างสูงต่อการอ านวย

ความสะดวกในการให้บริการ ส านักงานที่ดินจึงควรน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการให้บริการของ

ส านักงานให้ตรงความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

ความเป็นเลิศในการให้บริการต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยัในครั้งนี้  

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ด้านขั้นตอนกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ควรจัดท าป้ายที่แสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการให้บริการที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้มี

ความเข้าใจข้ันตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ ท าให้การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

มีความสะดวก รวดเรว็มากยิ่งขึ้น 
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2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเกี่ยวกบัการให้ข้อมูล  

ค าแนะน า การตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีทักษะการให้

ค าแนะน าที่ถูกต้อง อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาขอรับ

บริการ และควรจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือตอบข้อซักถามให้แก่ผู้มารับบริการโดยเฉพาะ เพ่ือให้ประชาชน

ที่มาติดต่อขอรับบริการได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง และยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อาจไม่มี

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการท านิติกรรมต่างๆ เพ่ือมิให้ประชาชนตก

เป็นเหย่ือของมิจฉาชีพ อันเป็นการอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนอกีทางหน่ึง 

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างให้เพียงพอกับ

จ านวนผู้มาขอรับบริการ เน่ืองจากในบางช่วงเวลามีประชาชนผู้ขอรับบริการเป็นจ านวนมาก ซ่ีง

ประชาชนอาจจะต้องใช้เวลารอคอยการให้บริการนานกว่าช่วงเวลาปกติ สิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆอาจมีไม่เพียงพอกบัความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยผ่อน

คลายความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลในขณะรอรับบริการในส านักงานที่ดิน สิ่งอ านวยความ

สะดวกที่ส านักงานที่ดินควรจัดให้เตรียมให้เพียงพอแก่ผู้รับบริการ ได้แก่ ที่น่ังพัก หนังสือต่างๆ 

เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสืออ่านเล่น โทรทัศน์ น า้ด่ืมพร้อมแก้วสะอาด ห้องสุขา สถานที่

จอดรถ รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ

ส านักงานที่ดินควรเปิดช่องทางให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้แสดงความคิดเหน็ต่อการให้บริการ

ของส านักงานที่ดินในหลายช่องทาง นอกจากกล่องรับความคิดเหน็แล้ว ควรจัดให้มีการแสดง

ความคิดเหน็ต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินผ่านทางโทรศัพท ์ผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆ 

ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น เฟซบุ๊ค และแอพพริเคช่ันไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเหน็ต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน เพ่ือส านักงานที่ดิน

จะได้น าคิดเหน็ต่างๆไปปรับปรุงการให้บริการของส านักงานให้ตรงความต้องการของประชาชนผู้

มาใช้บริการต่อไป 

  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการให้บริการ ปัญหา อุปสรรต่างๆ ของ

ประชาชนที่มารับบริการ โดยอาจจะใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือ

สนทนากลุ่ม 

2.  ควรมีการศึกษาเร่ือง ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักงาน

ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย  

3.  ควรมีการศึกษาวิจัยในหน่วยงานอื่นหรือส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา

อื่นๆ เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยมาเปรียบเทยีบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากผลการศึกษาใน

เร่ืองน้ีอย่างไร เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในหน่วยงาน 
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