
 

 

 

คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรมที่ดิน : กรณีศึกษา 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 

วรรษมา เบนนอ** 
            

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม           
ฝ่ายทะเบยีนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ี2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการให้บริการ       
ในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม ฝา่ยทะเบียนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ี                  
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจดทะเบยีนสิทธิและนติกิรรม ฝ่ายทะเบยีนของ
ส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ีในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มาตดิต่อขอรับบริการ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ณ ส านกังานที่ดนิกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี จ านวน 360 คน จากประชากรทั้งสิ้น 3,516 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอาชีพ  และด้านรายได้  ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเหน็เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร สาขา
มีนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุ  ด้านระดับการศึกษา และด้านการขอรับบริการ ที่ตา่งกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการในการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน การวจิัยที่ก าหนดไว ้           
ส่วนข้อเสนอแนะจากการศึกษาปญัหาและอุปสรรคการให้บริการ ได้แก่ 1. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ไม่ค่อยมีความ
กระตือรือร้นและมีจ านวนไม่เพียงพอกับการให้บริการ ดังนั้นบุคลากรเจ้าหน้าที่ควรมีการเอาใจใส่ดแูล ผู้มาใช้
บริการอยู่เสมอ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการในโอกาสต่อไป ควรจัดให้มีการ
พัฒนา การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที ่การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การสร้างจิตส านึกของการให้บริการ (Service Mind) ซึง่เป็นการแสดงออกถึงความเขาใจในบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีตองตอบสนองตอ่ความตองการ 2 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน  มีความซบัซ้อน  
บางครั้งล่าช้า รอนาน ควรมีแผนผงักระบวนการท างาน ขั้นตอนใน การติดตอประสานงานใหมีความชัดเจนและ   
เขาใจง่าย จัดระบบการท างานใหเกิดความคลองตัว ควรปรับลดขั้นตอนท่ียุงยากใหง่าย มากขึ้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว ส านักงานที่ดิน ควรบังคับใชระบบคิวอย่างเคร่งครัด สร้างความเชื่อมั่นใน การใหบริการของ
ส านักงานท่ีดิน สามารถใหบริการด้วยความเป็นธรรม โปรงใสและตอ้งก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีดินให้ด าเนินการให้ไดต้าม
ขั้นตอนกระบวนการ 3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศ  มีความทันสมยัน้อยหรือใช้บริการไม่
ค่อยได ้จึงควรมีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในงานให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงขอเสนอให้ หลังจากท่ีมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้แล้วควรจะด าเนินการในการลดขั้นตอนการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายทีไ่ม่เป็นสาระส าคัญท าให้
การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และควรเสรมิสรา้งความกระตือรือร้น ในการปฏิบัตงิานให้กับเจ้าหน้าท่ี                    
โดยยดึหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรามากยิ่งขึ้นและเน้นการบริการแบบ one Stop service ประชาชนอาจไมคุ่นเคยกับ
การติดตอราชการ หรือรับรมูาวามีกระบวนการที่ยงุยากซับซ้อน ชักชา ส านักงานที่ดินจึงควรมีการเผยแพร 
ประชาสมัพันธ์การมาติดตอในรูปแบบ ที่เขาใจง่ายและเพิม่ความถี่ในการเผยแพร ผานสื่อต่าง ๆ หลากหลายชอง
ทางเพิ่มขึ้น เชน ภาพวีดีโอ สื่อโทรทัศนหรือผา่นเวปไซคกรมที่ดินใหแกผู้สนใจสามารถตรวจสอบ และเขาถึงขอ้มูล 
 
 
  

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรมที่ดิน : กรณีศึกษา 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุร ี
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ข่าวสารของกรมที่ดินไดส้ะดวกยิ่งขึน้ 4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก บางครั้งมผีู้มาใช้บรกิารจ านวน
มาก ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ จึงควรหมั่นตรวจสอบเพื่อจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพร้อมใน
การให้บริการอย่างเพียงพอ ควรมกีารจัดท าป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและจุดบริการให้มคีวามชัดเจนและ
การจัดห้องสุขา และที่จอดรถอย่างเพียงพอให้กับผู้มารับบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผูม้ารับบริการมาก
ยิ่งข้ึน 5. ด้านผลผลิตและบริการ ระบบการให้บริการ ความถูกต้องแม่นย ายังมีความผิดพลาด ควรมีการศึกษาดู
งานการใหบริการจากภาคเอกชน การให้ความรู้และพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ประชาชน
ที่มาใช้บริการได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและควรมีการใหรางวัลแกเจาหนาทีท่ี่ได้รับค าชมเชยจากประชาชน 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

 
ค าส าคัญ: คุณภาพในการให้บริการ 
 
บทน า 
 การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ตอบสนองความต้องการ         
ของประชาชน ใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภยัของสังคม
สว่นรวมและประโยชนส์ูงสุดของประเทศเป็นการปฏริูประบบราชการโดยมีผูร้ับบริการเป็นศูนย์กลางคอื          
การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจส าคญัอันดับแรกทีร่ัฐพึงกระท าการปรับปรุงคณุภาพ          
ของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีทีน่่าประทับใจกับประชาชนท้ังในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและในฐานะ        
ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยี  โดยใช้ลยุทธ์การใหบ้ริการจากการสร้าง ความแตกต่าง ในการใหบ้ริการไปจากผู้ให้บริการอื่น ๆ 
วิธีการปฏิบัติงานที่ดีในการให้บริการแกผู่ร้ับบริการนั้น จะต้องมลีักษณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
รัฐในการใหบ้ริการ สามารถน าไปสู่การปรับปรุงคณุภาพของการบรกิารและท าใหผู้้รับบริการมีความพงึพอใจ
เพิ่มขึ้นและช่วยใหผู้้บริหารรับรู้ไดโ้ดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสยี เพื่อใหม้ี
การปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาธารณะอย่างตอ่เนื่อง (พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ีพ.ศ. 2546)  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556-2561  มีสาระส าคัญตอนหนึ่งว่า “…การสร้าง
ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ      
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจตอ่คุณภาพการใหบ้ริการโดยการออกแบบการบริการที่ยึดคน    
เป็นศูนย์กลาง มกีารน าเทคโนโลยสีารเทศท่ีเหมาะสม มาใช้เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและ 
หลากหลายรูปแบบ  เน้นการบริการเชิงรุกทีม่ีปฏสิัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการ        
แบบเบ็ดเสร็จอยา่งแท้จริงพัฒนาระบบการจดัการ ข้อร้องเรยีนใหม้ปีระสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวฒันธรรมการ
บริการทีเ่ป็นเลิศ” บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 35) 

ในปัจจุบันระบบราชการได้มีการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนากฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
ให ้กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิในที่ดิน และจัดการทีด่ิน
ของรัฐ โดยการรังวดัท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
เกี่ยวกับอสงัหารมิทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจดัการข้อมลู สารสนเทศท่ีดิน ภายใต้
นโยบายการบริหารองค์กร “การบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม” พร้อมก้าวสู่ “กรมทีด่นิ 4.0” เพื่อให้บุคคล
มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหาร จดัการที่ดินของรัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุ รวมทั้ง มุ่งเน้นการด าเนินงาน โดยยดึหลักการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งให้ความส าคัญในการปฏิบตัิราชการด้วยคณุธรรม ความโปร่งใส  มีจติบริการ พฒันาไปสู่การ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
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1) ด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายวา่ด้วย การเชา่อสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม   
และกฎหมายอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง   

2)  ด าเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจดัสรร ที่ดิน กฎหมายวา่
ด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยชา่งรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

3)  จัดท าและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ กระทรวง รวมทั้งก ากับ 
เร่งรัด ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แผนงานของหนว่ยงานในสังกัด ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับงาน
สถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่เกีย่วข้องกับภารกิจของกรม   

4)  พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธกีารเกี่ยวกับการบริหารงานท่ีดินให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

5)  ด าเนินการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศท่ีดิน   
6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามทีร่ัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
ส านักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี เป็นหน่วยงานราชการทีต่้องการให้พัฒนาให้เป็น

หน่วยงานท่ีมีคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดี โดยมีระบบบรหิารและการจัดการที่ดีอ านวยประโยชน์แก่
ประชาชนและสังคมส่วนรวม สมดงัเจตนารมณ์ และบทบัญญัติของรฐัธรรมนญูแห่งราช อาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้
รัฐต้องจัดระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยส านักงานท่ีดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการ            
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด ประกาศคณะ ปฏิวัติ ฉบับท่ี 286 ว่าดว้ยการจัดสรรควบคุม
ที่ดินพระราชบญัญัติว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนรับผดิชอบในการควบคมุ และคุม้ครองทีด่นิของรัฐ การจดัทีด่ิน          
การจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ การออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน หนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด และหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง,การจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมเกีย่วกบั อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การรังวัดทีด่นิท่ีมีโฉนดทีด่นิ การแผนท่ีส าหรับท่ีดิน การพสิูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ในท่ีดิน         
การประเมินราคาทรัพยส์ินการจดัเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรและ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม หรือท าธุรกรรมเกีย่วกับอสังหาริมทรัพย์ ก ากับดูแล หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน        
ที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย การแบ่งงานในส านักงานท่ีดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี แบ่งงานภายใน
ออกเป็น 3 ฝ่าย  ประกอบด้วย 1) ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่และความรับผดิชอบในการอ านวยการบรหิารราชการ
ของส านักงานท่ีดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี เกี่ยวกับงาน ธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบคุคล
และอาคารสถานที่ของส านักงานทีด่ิน งานการเงินและการบัญชี งานงบประมาณ งานวัสดุครุภณัฑ์ งานประชุม 
งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนประสานงานกับหนว่ยงานอ่ืน โดยจดัให้มี งานด้านบริการทั่วไปและด้านการเงิน      
การบัญชี ดังนี้ 2) ฝา่ยทะเบยีน มหีน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการพจิารณา และด าเนินการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินและหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม เกีย่วกับอสังหารมิทรัพย์          
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการจดทะเบียนอาคารชดุ การประเมินราคาทรัพยส์ิน การคา้ที่ดิน        
การจัดสรรที่ดนิ การควบคมุ การจัดเก็บรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน อาคารและโรงเรือน รวมถึงการด าเนินการ
ตามระเบียบ หรือการออกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 งาน คือ การจดทะเบียนสิทธิและนติิ
กรรมหรืองานทะเบียนท่ีดิน มีหนา้ที่และความรับผดิชอบในการควบคุม การจัดเก็บ รวมถึงการรักษาเอกสาร         
ทางทะเบียนที่ดนิ ทะเบียนอาคาร โรงเรือน การพิจารณาค าขอตรวจเอกสารหลักฐานทางทะเบยีนตรวจสาระบบ 
ขอแก้ช่ือตัว ช่ือสกุล ขอคัดเอกสาร การรับรองเอกสาร จดัท าบัญชีอายัด และตรวจอายัด จัดเก็บข้อมลูทะเบียน
ที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายควบคุม และเก็บรักษาหลักฐานทีด่ิน มีหน้าท่ีและความรับรับผิดชอบเกี่ยวกับ     
การก ากับดูแล การจัดเก็บ รักษาเอกสารทาง ทะเบียนท่ีดิน หลักฐานแผนที่และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับท่ีดินของ
ส านักงานท่ีดิน 3) ฝ่ายรังวัด  มีหน้าที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและด าเนินการรังวัดทีด่ินการพิสจูน์
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สอบสวนการท าประโยชน์ในการทีด่ิน การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงการรังวัดเพื่อการแผนที่อ่ืน ๆ 
ควบคุมดูและรักษา ซ่อมแซม ระวางแผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่หลักฐานในการรังวัดต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการรังวัดทุกประเภท ตลอดจนด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน ส านักงานที่ดินจังหวดั
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี เปน็หน่วยงานราชการแห่งหน่ึงที่ต้องการให้พัฒนาให้หน่วยงานมีคุณภาพ             
การให้บริการประชาชนท่ีดี โดยมรีะบบบรหิารและการจัดการที่ด ีอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมสว่นรวม 
สมดงัเจตนารมณ์ และบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ท่ีก าหนดให้รัฐ 
ต้องจัดระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  

จากความเป็นมาดังกลา่ว ผู้วจิัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี           
จึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาคณุภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมของส านักงานท่ีดนิ
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการใน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ
แนวทางการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการในการจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี เพือ่น าผลการศึกษาไปใช้ในการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการของ
ส านักงานท่ีดนิกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจดทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ี

2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน           
ของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ี

3.เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนติกิรรม ฝ่ายทะเบียน
ของส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ี

 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมกรมที่ดิน: 
กรณีศึกษา ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขามีนบุรี ใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) มาปรับใช้เป็น
แนวทางในการศึกษา ซึ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัว
แปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้

                  ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 
         (Independent Variables)          (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการให้บริการ 
ของส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
1. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
2. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
3. ด้ านช่องทางการติดต่อสื่ อสารและระบบ
สารสนเทศ 
4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านผลผลิต และบริการ 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ระดับการศึกษา 
 2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
3. อาชีพ  
4. อาย ุ
5. ประเภทงานท่ีขอรับบริการ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
           จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศกึษาได้น ามาสรา้งสมมติฐานการศกึษาครั้งนี้ 
คือ 
 สมมตฐิานท่ีข้อที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ใหบ้ริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  สาขา มีนบุรี 
แตกต่างกัน 
  สมมตฐิานท่ีข้อที ่2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุทีต่่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดนิกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน 

สมมตฐิานท่ีข้อที่ 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความคดิเห็นเกีย่วกับ
คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขา
มีนบุรี แตกต่างกัน 

สมมตฐิานทีข้่อที ่4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ตา่งกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน 

สมมตฐิานท่ีข้อที่ 5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกนั 

สมมตฐิานท่ีข้อที่ 6. ปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน ส่งผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกบัคณุภาพการให้บริการ
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝา่ยทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ทีแ่ตกต่างกัน  
 
นิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

การบริการสาธารณะ  หมายถึง กิจการทีอ่ยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในการควบคุมของรัฐทีจ่ัดท าขึน้ 
เพื่อสนองความต้องการของประชาชน 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ไดร้ับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ กลา่วคือ ผู้บริหาร
ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แตเ่ป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบตัิท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลอืกแล้ว  

เจ้าหน้าท่ี  หมายถึง เจ้าหนา้ที่ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุร ี
ประชาชน หมายถึง ผู้มาขอรับบรกิารโดยตรง หรือเจ้าหนา้ทีส่ว่นราชการอื่น ๆ ทีม่ารับบริการ 

จากส านกังานทีด่นิกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ี
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมลูโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน   

ส านักงานท่ีดิน หมายถึง ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
ดา้นการรบัรู้กระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ หมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการมีการรับรูร้ับทราบ

ขั้นตอนในการมาตดิต่อขอรับบริการ    
ดา้นความน่าเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการใหบ้ริการ หมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการ        

มีความเช่ือถือทักษะความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าที ่มีความถูกต้องแม่นย า มีความรวดเร็วในการสนองตอบตอ่ปัญหา
ของผูร้ับบริการ  

ดา้นการไดร้ับบริการดว้ยความเสมอภาค หมายถึงประชาชนผู้ใช้บรกิารไดร้ับบริการตามล าดับก่อนหลัง 
เจ้าหนา้ที่ให้บริการด้วยความสภุาพเอาใจใส่ให้ค าแนะน าได้   
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ดา้นความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในส านักงาน หมายถึง ส านักงานท่ีดินมีอุปกรณเ์ครื่อง             
ใช้ที่ทันสมัย, มีความสะดวกปลอดภัยของสถานท่ี,มีความพอเพียงของทีพั่กประชาชน,มช่ีองทางในการติดต่อ
สอบถามขอค าแนะน า  

ความสะดวกในการขอรับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้ขอรับบริการไดร้ับการอ านวยความสะดวก            
ในการมาตดิตอ่ส านักงานท่ีดนิเปน็อย่างด ี

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง คณุภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมกรมที่ดิน : กรณีศึกษา ส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey research) ด้วยแบบสอบถามทีจ่ัดท าขึ้นโดยผู้วิจยั 
  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากร (Population) ของการวิจัยนี ้ได้แก้ ประชาชนผูม้าติดต่อขอรับบริการการในการจดทะเบียน
สิทธิและนติิกรรม ณ ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี จ านวน 3,516 ราย  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในการจดทะเบยีน
สิทธิและนติิกรรม ณ ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี จ านวน 359 คน ซึ่งท าการสุ่มตัวตวัอย่างโดยใช้
ความนา่จะเปน็ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้สูตรการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งของ 
Taro Yamane (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 65) ระดับความเช่ือมั่น 0.95 โดยใช้ความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ม 0.05 จะไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 359 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ใน
การศึกษาเท่ากับ 360 คน แทน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเปน็ 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามแบบปลายปดิ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของฝา่ยทะเบยีน 
ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยข้อค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปดิ  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปญัหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ท่ีควรปรับปรุงคณุภาพในการให้บริการ
ของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี จ านวน 2 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Response 
Questions) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 

เกณฑ์การวัดความคิดเห็นในการตอบค าถามส่วนท่ี 2 ใช้มาตราวัด 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท 
Likert 1987 (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
   ระดับคะแนน    ความหมาย 
          5   เห็นด้วยมากท่ีสุด 
          4   เห็นด้วยมาก 
          3   เห็นด้วยปานกลาง 
          2   เห็นด้วยน้อย 
          1   เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
 เกณฑ์ในการแปลผลในระดับค่าเฉลี่ยในการตอบค าถามส่วนท่ี 2  
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      ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
 4.21 – 5.00  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
            3.41 – 4.20  อยู่ในระดับมาก 

         2.61 – 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81 – 2.60  อยู่ในระดับน้อย 

       1.00 – 1.80  อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 

 การทดสอบเคร่ืองมือ 
การหาความเที่ยงตรง (Validity) 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา (Content 
Validity) และโครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงส านวนภาษาทีใ่ช้ให้มีความชัดเจนเหมาะสม จากนั้น
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา 

การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามการให้บริการของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ไปทดลองใช้           

(Try Out) กับประชาชนผูม้าตดิต่อในหน่วยงานทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลึงกันกบักลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน ามา
ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการครอนบาค 
(Cronbach’s Alpla Coeffcient) (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2533, หน้า 125-126) ได้ความเชื่อมั่น 0.874 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูด้วนตนเองและเก็บแบบสอบถามคือ โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของแบบสอบถาม ไดร้ับแบบสอบถามกับคืนจ านวน 360 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package For Social Science) ดังนี้ 

1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย คา่ความถี่ (Frequency)          
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้บรรยาย
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 2. การรายงานผลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน (Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย Independent Samples t test และ f-test (One-Way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดนิ
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี สามารถสรุปผลการวจิัยได้ดังต่อไปนี ้
 1. คณุภาพการให้บริการด้านบุคลากรผู้ใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.76 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีความกระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ  
อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 รองลงมา มีความสามารถแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้าได้ดี เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สดุคือ มีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 
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 2. คุณภาพการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีช่องทางการให้บริการ           
ที่เหมาะสม สะดวกขึ้น เช่น ช่องส าหรับผู้สูงอาย ุหรือผู้พิการ เป็นตน้ อยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมา แบ่งประเภทงานแตล่ะช่องอย่างชัดเจน เช่น งานด่วน งานนิติกรรม 
งานเบ็ดเตล็ด เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สดุคือ การให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน เป็นต้น อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72   
 3. คุณภาพการให้บริการด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก    
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เว็บไซตเ์ป็นปัจจุบัน
และสืบค้นได้ อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 รองลงมา สามารถเข้าถึง 
หรือดาวน์โหลดขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.90 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มีช่องทางประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารติดต่อเหมาะสม เพียงพอ เช่น โทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต การส่งข้อความ  เป็นต้น  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
เท่ากับ 0.85 
 4. คุณภาพการให้บริการด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบั
ผู้พิการ เช่น รถเข็น ทางลาด เป็นต้น อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.72 
รองลงมา มีสถานท่ีอ านวยความสะดวกและเพียงพอในระหว่างนั่งรอรับบริการ เช่น น้ าดื่ม โตะ๊ เก้าอี ้ห้องน้ า          
เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.69  และข้อที่มีค่าเฉลีย่ต่ าที่สดุคือ   
มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสม พอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 
 5. คุณภาพการให้บริการด้านผลผลิตและบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การให้ค าปรึกษา แนะน าได้อยา่งถูกต้อง 
ชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 รองลงมา การตอบข้อหารือและ
วินิจฉัยไดอ้ย่างถกูต้อง ชัดเจน อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76               
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนผูม้าตดิต่อได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อเจา้หน้าท่ี            
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมฝ่ายทะเบียน ของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี ผู้วจิัยไดต้ั้งสมมติฐาน วัตถุประสงค์การวิจัยและจากการทดสอบสมมตฐิาน จากการ
วิเคราะหผ์ลการวิจัยสามารถ อภปิรายผลการวจิัยได้ ดังต่อไปนี้  

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ที่ตา่งกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการใหบ้ริการในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศ และด้านสถานท่ีและ      
สิ่งอ านวยความสะดวก 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน การวจิัยที่ก าหนดไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน พบวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการให้บริการใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบยีนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี ไม่แตกต่างกัน 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกีย่วกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน การวจิัยที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ทีต่่างกัน สง่ผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพ
การให้บริการในการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ไม่ที่ต่างกนั ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ไม่
แตกต่างกัน 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร สาขา
มีนบุรี ไมแ่ตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน การวิจยัที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการให้บริการใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบยีนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดา้นช่องทางการติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศ และด้านสถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก   

สรุปสมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกัน ส่งผลตอ่ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน การวจิัยที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ีแตกต่างกัน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียน
สิทธิและนติิกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

สรุปสมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการ
ให้บริการในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน การวจิัยที่ก าหนดไว้   

สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการขอรับบริการในการท านิติกรรม ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความ
คิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพการให้บรกิารในการจดทะเบียนสิทธิและนติกิรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการขอรับบริการในการท านิตกิรรม ที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความคดิเห็นเกีย่วกับคุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของ
ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุร ีไม่แตกตา่งกัน 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการขอรับบริการในการท านิติกรรม ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความ
คิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพการให้บรกิารในการจดทะเบียนสิทธิและนติกิรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ีไมแ่ตกต่างกัน อยา่งไม่มนัียส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
การวิจัยที่ก าหนดไว ้
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จากการศึกษา คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร  สาขามีนบุรี สามารถแยกอภิปรายผลเป็นรายด้าน ตามวัตถุประสงค ์ได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1. เพื่อศึกษาคณุภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียน
ของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุ ี 
  1.1 ด้านคุณภาพการให้บริการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า 
ส านักงานท่ีดินมีความกระตือรือรน้ และเตม็ใจให้บริการ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อย่างเหมาะ
เหมาะสม และมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่จะให้บริการประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคุณภาพการ
บริการซึ่ง Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2552) สรุปได้ว่า การวัด
คุณภาพบริการผู้รับบริการจะดูจากสมรรถนะจากผู้ให้บริการว่ามีความเต็มใจในการให้บริการมากเพยีงใด หากผู้
ให้บริการใส่ใจกับปญัหาผู้รับบริการจะสามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพึงพอใจในการใช้บริการได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา เจริญจิตและคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คณุภาพการใหบ้ริการของ
ฝา่ยบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า นักศึกษาปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบรกิารการศึกษาบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้แก่ บุคลากร             
ผู้ให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านข้อมูลขา่วสารและสารสนเทศ และด้านการแนะแนวให้
ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานมีการให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจช่วยเหลือในการ
บริการ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรรัตน์ ใจชุ่ม (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการประชาชนท้ัง
ระบบของสถานตี ารวจภูธร อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนท่ัวไป เห็นว่า ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยภายนอกและปัจจัยผู้ให้บริการ มีผลต่อการให้บริการมากทีสุ่ด เนื่องจาก เจา้หนา้ที่มีการ
ให้บริการด้วยความเต็มใจให้บริการ 
  1.2 ด้านคุณภาพการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  พบว่า ส านักงานท่ีดินมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม สะดวกขึ้น เช่น ช่องส าหรับผู้สูงอายุ หรือผู้
พิการ เป็นต้น ซึ่งแบ่งประเภทงานแต่ละช่องอย่างชัดเจน เช่น งานดว่น งานนิติกรรม งานเบ็ดเตล็ด เปน็ต้น และมี
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของทางราชการที่ควรรู้อย่างแม่นย า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคุณภาพการบริการซึ่ง 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2552) สรุปได้ว่า กระบวนการให้บริการ
จะต้องตอบสนองให้ผู้ที่มารับบริการติดต่อไดส้ะดวกท่ีสุด ปลอดภยัและน่าเชื่อถอื ผู้รับบริการถึงจะรบัรู้คุณภาพ
ของการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา เจรญิจิตและคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ
ของฝ่ายบริการการศึกษาบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า นักศึกษาปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบรกิารการศึกษาบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้แก่ บุคลากรผู้
ให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ และดา้นการแนะแนวให้
ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปรีชา ศรีสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีช่องทางการให้บริการที่มีความสะดวกต่อผู้ให้บรกิารมากท่ีสดุ 
  1.3 ด้านคุณภาพการให้บริการด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก พบว่า ส านักงานท่ีดนิมีเว็บไซต์เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้  อีกทั้งสามารถเข้าถึง หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายสะดวกทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคุณภาพการบริการซึ่ง 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990 อ้างถงึในดนัย เทียนพุฒ, 2552) สรุปได้ว่า การให้บริการของผู้
ให้บริการจะต้องสนองได้อย่างรวดเร็ว และให้ผูร้ับบริการเข้าถึงบรกิารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึนโดยการน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยให้การบริการสะดวกและทนัสมัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวจิัยของ รุ่งรัตนา เจริญจติและคณะ (2558) 
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า 
นักศึกษาปริญญาโทมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริการการศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ได้แก่ บุคลากรผู้ให้บรกิารด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ ด้านข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศ 
และด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก มีเว็บไซต์ที่สะดวกต่อการค้นหาข้อมลูให้ดาวน์โหลด
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ในการใช้งาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ กีรตสิุวคนธ.(2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสรุาษฎรธานี พบว่า 
ความคาดหวังของการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกาญจนดษิฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี            
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก มีการใหบ้ริการทีด่ี อีกทัง้ยังสร้างเว็ปไซต์ให้ค้นหาเพื่อเป็นความทันสมัยอย่าง
มากยิ่งข้ึน 

1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า ส านักงานท่ีดินมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ เช่น รถเข็น ทางลาด เป็นต้น อีกทั้งมีสถานที่อ านวย
ความสะดวกและเพียงพอในระหวา่งนั่งรอรับบริการ เช่น น้ าดื่ม โตะ๊ เก้าอ้ี ห้องน้ า เป็นต้น และอาคารสถานท่ีมี
ความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของคุณภาพการบริการซึ่ง Parasuraman, Zeithaml and Berry 
(1990 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2552) สรุปได้ว่าผูร้ับบริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการบริการ ดังนั้นการ
ให้บริการที่มีความสะดวก สถานท่ีที่เพียงพอ ในการเข้ามาติดต่อสื่อสาร ท าให้ผูร้ับบริการรับรู้ถึงคุณภาพของ
บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา ศรีสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการประชาชนของส านัก
ทะเบียนท้องถิน่เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ พบว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนของส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน และประชาชนที่มีการศึกษา
ต่างกันมีความคดิเห็นต่อคณุภาพการให้บริการประชาชนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกนั อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ดีมั่น (2560) ได้ศึกษา เรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  พบว่า  การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จงัหวัดฉะเชิงเทรา
โดยภาพรวมมคี่า อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ไดด้ังนี้ คือศลิปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น งานส่งเสริมคณุภาพชีวิตและการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 1.5 ด้านคุณภาพการให้บริการด้านผลผลติและบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า 
ส านักงานท่ีดินมีการให้ค าปรึกษา แนะน าได้อยา่งถูกต้องชัดเจน อีกทั้งการตอบข้อหารือและวินิจฉัย และเอกสารที่
ได้รับ มีความถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ OECD (อ้างถึงใน เรืองวทิย์ เกษสุวรรณ์, 2553,
หน้า 238 ) ที่เสนอแนวคิดออกเปน็ 2 ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงผลผลิต กับการให้บริการด้านการผลติ ยกระดับการ
ผลิต เน้นคุณภาพการบริการ ด้านการบริการ ใช้วิธีการภาคเอกชนมากข้ึน เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกันอย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ใช้ระบบจัดซือ้จดัจ้างแบบเปิดเพื่อจ้างเหมาการผลิตสินค้าและบริการ และสอดคล้องกับ
คุณภาพการบริการ  ซึ่ง Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2552) สรุปได้ว่า
ผู้รับบริการบอกจากจะคาดหวังความสะดวกรวดเร็วแล้วยังต้องการความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลอีกด้วย ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าแตล่ะบุคคลอาจมีความแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกบังานวิจัยของ วรวรรณ กีรติสุวคนธ.(2553) ได้
ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎรธานี พบว่า การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากการให้บริการมีการให้ค าแนะน าปรึกษา เพ่ือน าข้อมลูที่ไดไ้ปใช้ได้
อย่างถูกต้อง อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรรัตน์ ใจชุ่ม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ
ประชาชน ทัง้ระบบของสถานีต ารวจภูธร อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนท่ัวไปมี
ความคิดเห็นว่าศักยภาพใน การด าเนินงานโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชนอยู่ในระดับมาก โดยความ
ช านาญของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน มีผลต่อระดับคณุภาพในการให้บริการมาก
ที่สุด ความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจในเจ้าหน้าท่ีต ารวจมผีลต่อคุณภาพ ในการบริการ   อยู่ในระดับมาก ในส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ มีความคิดเห็นว่า ศักยภาพการบรกิารประชาชน ภายใต้การด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชนมีศักยภาพสูงต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากากรศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรมที่ดิน : กรณีศึกษา 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่าย
ทะเบียนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุร ี
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการให้บริการ  

1. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
   1.1 บุคลากรเจ้าหน้าท่ีควรมีการเอาใจใส่ดูแล ผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความประทับใจและกลับมาใช้บรกิารในโอกาสต่อไป  
  1.2 ควรจัดใหม้ีการพัฒนา การเพิม่ศักยภาพเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใหม่ 
ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั  

1.3 การสร้างจิตส านึกของการใหบ้ริการ (Service Mind) ซึง่เป็นการแสดงออกถึงความเขาใจ
ในบทบาทและความรับผดิชอบท่ีตองตอบสนองตอ่ความตองการ  

2 ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.1 ควรมีแผนผังกระบวนการท างาน ขั้นตอนใน การติดตอประสานงานใหมีความชัดเจนและ
เขาใจง่าย จัดระบบการท างานใหเกิดความคลองตัว ควรปรับลดขั้นตอนท่ียุงยากใหง่าย มากขึ้น เพื่อเพิม่ความ
สะดวกรวดเร็ว 
  2.2 ส านักงานทีด่ิน ควรบังคับใชระบบคิวอย่างเคร่งครัด สร้างความเชื่อมั่นในการใหบริการของ
ส านักงานท่ีดนิ สามารถใหบริการด้วยความเป็นธรรม โปรงใสและตอ้งก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีดินให้ด าเนินการให้ไดต้าม
ขั้นตอนกระบวนการ 
 3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศ 
  3.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงขอเสนอให้ หลังจากท่ีมี
การน าเทคโนโลยมีาใช้แล้วควรจะด าเนินการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทีไ่ม่เปน็สาระส าคญั
ท าให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และควรเสริมสรา้งความกระตือรือรน้ ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก 
เอาใจเขามาใส่ใจเรามากยิ่งข้ึนและเน้นการบริการแบบ one Stop service 
  3.2 ประชาชนอาจไมคุ่นเคยกับการติดตอราชการ หรือรับรมูาวามีกระบวนการทีย่งุยาก
ซับซ้อน ชักชา ส านักงานที่ดินจึงควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ์การมาตดิตอในรูปแบบที่เขาใจง่ายและเพิ่ม
ความถี่ในการเผยแพร ผานสื่อต่าง ๆ หลากหลายชองทางเพิ่มขึ้น เชน ภาพวดีโีอ สื่อโทรทัศนหรือผา่นเว็ปไซคกรม
ที่ดินใหแกผู้สนใจสามารถตรวจสอบ และเขาถึงขอมูลข่าวสารของกรมที่ดินไดส้ะดวกยิ่งขึน้ 
 4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4.1 ควรหมั่นตรวจสอบเพื่อจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพร้อมในการให้บริการอย่าง
เพียงพอ 
  4.2 ควรมีการจัดท าป้ายแสดงข้ันตอนการปฏิบตัิงานและจุดบริการให้มีความชัดเจนและการจัด
ห้องสุขา และที่จอดรถอย่างเพียงพอให้กับผู้มารับบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผูม้ารับบริการมากยิ่งข้ึน  
 5. ด้านผลผลติและบริการ 

การศึกษาดูงานการใหบริการจากภาคเอกชน การให้ความรู้และพัฒนารูปแบบการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและการใหรางวัลแกเจาหนาทีท่ี่ได้
รับค าชมเชยจากประชาชน 
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 ส านกังานท่ีดินควรให้ความส าคญัต่อการพัฒนาการคณุภาพการใหบ้ริการ และปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างความเข้าใจในการบริการระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้รบับรกิาร ซึ่ง
ส านักงานท่ีดินมีปริมาณข้อมูลทะเบียนท่ีดินเป็นจ านวนมาก  จงึควรน าระบบเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล 
ทะเบียนที่ดิน ให้เป็นระบบสารสนเทศท่ีดิน และพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบ e - Service  สามารถเช่ือมโยง 
ฐานข้อมูลทะเบยีนที่ดินได้ทั่วประเทศ น ามาพัฒนาทางเลือกในการให้บริการประชาชน และอบรมพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถเจา้หน้าที่ใหม้ี ความเชีย่วชาญ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของงานการให้บริการ  

 
 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากากรศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรมที่ดิน : กรณีศึกษา 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบรุี ผู้วิจยัขอเสนอแนะประเด็นในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานท่ีดินควรหมั่นตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีผู้ใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับริการ และควรมีการท าวิจัยในพื้นที่อ่ืน ๆ ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาเปรียบเทียบ และน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการให้เป็นสากล  

 2. ควรท าการศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ในการวิจัย ท่ีอาจสง่ผลต่อการวิจยัที่ชัดเจนขึ้น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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