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สารนิพนธนีม้ วี ตั ถุประสงค ดังนี้ 1) เพีอ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของ
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
รอยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด, กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มาติดตอขอรับ
บริการของ สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 383 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร
ยามาเน(TaroYamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับโดยมี
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA or F-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับปานกลางทั้งสามดาน เรียง
จากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ดเรียงลําดับจาก
ความถี่สูงไปหาตํ่า สามอันดับแรก ไดแก ควรใหบริการประชาชนดวยเวลาที่ไมนานเกินไป เจาหนาที่
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ควรเอาใจใสกระตือรือรนในการบริการประชาชนใหมากยิ่งขึ้น และสถานที่จอดรถควรมีความกวางขวาง
เพียงพอ
คําสําคัญ : 1. ความพึงพอใจ 2. การใหบริการ 3. สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
ABSTRACT
The speciﬁc objectives of this Thematicpaper were to: 1) study residents’ satisfaction
with services at Roi Et Land Ofﬁce, Roi Et province, 2) compare the former’s satisfaction
with the latter’s services, resting upon differences in the former’s genders, ages,
educational backgrounds ,and occupations, and 3) look into their suggestions on their
satisfaction toward its services. The sampling group comprised the people who receive
services at the aforesaid bureau, was set against Taro Yamane’s formula, earning 383
subjects. The instrument used for data collection was the ﬁve-rating-scale questionnaires,
each of which was endowed with the reliability at .94. The statistical tools for computing
data encompassed percentage, mean, standard deviation. As with statistical tools utilized
for testing the hypothesis included t-test andF-test (One way ANOVA).
The results of research were found as follows:1) People satisﬁed with services at
Roi Et Land Ofﬁce, Roi Et province, in the overall aspect at the middle level. With a single
aspect taken into account, all aspects were also at the middle level.; These four aspects
placed in descending order of its mean were (1)service rendering ofﬁcials (2) service
rendering procedures and (3) facility respectively. 2) The results of comparison were found
that people with different gender, age, educational backgrounds ,and occupations had no
difference on satisfaction of service with three aspects. 3) Suggestions regarding ofﬁcials’
services, in descending order of ﬁrst three frequencies. Firstly, the public services should
be faster. Secondly, the authorities should be attentive and enthusiastic in public service.
Finally, parking space should be large enough.
Keywords : 1. Satisfaction 2. Services 3. Roi Et Land Ofﬁce
1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
กรมทีด่ นิ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจหลักในการคุมครองสิทธิในทีด่ นิ
ของบุคคลและจัดการทีด่ นิ ของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิและใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่งคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีคุณภาพ ตลอด
จนใหการบริการจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ไดมีการปรับปรุง
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 95
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พัฒนา และปรับตัวอยูเสมอ เพือ่ ใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดิน พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับ
นโยบายรัฐบาลเกีย่ วกับการใหบริการสาธารณะ การใหบริการสาธารณะทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพแกประชาชนดวย
ความยึดมั่นในความรับผิดชอบตอประชาชน สังคม พรอมทั้งคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ กรมที่ดินจึงได
วางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดิน ประกอบดวยนโยบายหลักสี่ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม และสิ่ง
แวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบตั งิ าน ขึน้ เพือ่ ใหการบริหารราชการ
ของกรมที่ดินสํานักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการใหบริการของกรมที่ดิน
และเกิดความมั่นใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน, 2552,
หนา 5)
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานภายในสวนภูมิภาคมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินกฎหมายวาดวยอาคารชุดกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรรที่ดินและกฎหมาย
วาดวยชางรังวัดเอกชนใหบริการจดทะเบียนสิทธิแลนิตกิ รรมเกีย่ วกับทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพยและมีหนาที่
ในการบริการจัดการที่ดินของรัฐ (มนตรี สีมันตร, 2540, หนา 14) การใหบริการประชาชนตามนโยบาย
กํากับดูแลองคการของกรมที่ดินดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจหลักในการคุมครองสิทธิในที่ดินของ
บุคคล โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิและใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด ปจจุบนั มีประชาชนมาขอรับบริการเปนจํานวนมากเฉลีย่ วันละประมาณ
100 รายขึ้นไป (สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด, 2558) สิ่งที่ประสบในแตละปงบประมาณนั้นคือ เรื่องรอง
เรียนเกี่ยวกับการใหบริการ ไดแก การรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ผูใหบริการ เรื่องสถานที่
ใหบริการ และเรื่องระยะเวลาการใหบริการลาชามีหลายขั้นตอน เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวยังไมเคยมีผูใด
ทําการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการอยางแทจริง วาการใหบริการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด เปนการใหบริการสาธารณะทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพเกิดประโยชนแกประชาชน
อยางแทจริงหรือไม การใหบริการดังกลาวสรางพึงพอใจแกประชาชนมากนอยเพียงใด แมวาการใหบริการ
จะเปนไปตามนโยบายกํากับดูแลองคการของกรมทีด่ นิ และเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล แตหากไมมี
การรับฟงหรือใหประชาชนผูรับบริการมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบองคการเกีย่ วกับ
การใหบริการยอมถือไดวาการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของกรมที่ดินและของรัฐบาลดังกลาว
ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับความตองการของสังคม คานิยม ความเสมอภาค
ทางสังคม และการบริหารงานเพื่อผูรับบริการ
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดรอยเอ็ด” เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ และแนวทางในการแกไขปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดของ
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน
2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด”
เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ซึ่งผู วิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research
Objectives) ไว 3 ประการ คือ 1) เพีอ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
ของประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะเกีย่ วกับการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยวา ประชาชน ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกัน
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ด โดยเทียบสถิตจิ ากบัญชีรายชือ่ ผูรับบริการในชวงเดือนมีนาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 จํานวน
9,210 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 383 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา 43) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.94 โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ t-test
เพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ 2กลุมในเรือ่ งเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และ อาชีพ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจยั ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 56.92 มีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 44.39
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.69 และมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน
138 คน คิดเปนรอยละ 36.03
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงาน
ที่ ดิ น จั ง หวั ด รอยเอ็ ด พบวา ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อการใหบริ ก ารของสํ า นั ก งานที่ ดิ น
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับปานกลางทั้งสามดาน
เรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ เมื่อแยกเปนรายดานสรุปไดดังนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปผล
การวิจัย ไดดังนี้
1) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับ
มากสามขอ และอยูในระดับปานกลางสี่ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 ที่วา “เจาหนาที่พูดจา
สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 3 ที่วา “เจาหนาที่เอาใจใส
กระตือรือรน”
2) ดานขั้นตอนการใหบริการผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับ
มากหนึง่ ขอ และอยูในระดับปานกลางหกขอ โดยขอทีม่ คี าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ขอ 2 ทีว่ า “การจัดระบบการ
ใหบริการตามลําดับกอนหลัง” รองลงมา คือ ขอ 1 ที่วา “การติดประกาศหรือแจงขั้นตอนการใหบริการ”
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 6 ที่วา “การดําเนินการใชเวลาเหมาะสม ไมนานเกินไป”
3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูใน
ระดับมากหนึ่งขอขอ และอยูในระดับปานกลางหกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 ที่วา “สถานที่
ใหบริการสะดวกแกการไปรับบริการ” สวนขอทีม่ คี าเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ ขอ 7 ทีว่ า “สถานทีจ่ อดรถเพียงพอ
สะดวกและปลอดภัย”
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตามสมมติฐานการวิจัย
ทีต่ งั้ ไว พบวา ประชาชน ทีม่ เี พศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด
โดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว (Null Hypothesis)
4.4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกีย่ วกับการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด โดย
สรุป ประชาชนมีขอเสนอแนะเกีย่ วกับการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ดเรียงลําดับจากความถี่
สูงไปหาตํ่า สามอันดับแรก ไดแก ควรใหบริการประชาชนดวยเวลาที่ไมนานเกินไป เจาหนาที่ควรเอาใจใส
กระตือรือรนในการบริการประชาชนใหมากยิ่งขึ้น และสถานที่จอดรถควรมีความกวางขวางเพียงพอ
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
รอยเอ็ด ในสามดาน คือ ดานเจาหนาทีผ่ ใหบริ
ู การ ดานขัน้ ตอนการใหบริการ และดานสิง่ อํานวยความสะดวก
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ผูวิจัยมีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผลทั้งโดยรวม รายดานและรายขอ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
5.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด
ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
รอยเอ็ด อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไดใหบริการ
ประชาชนเปนจํานวนมากในแตละวัน และในแตละเรื่องก็จะมีรายละเอียดตางกัน เวลาที่ใชก็มากนอยตาง
กัน จึงอาจทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของสอดคลองกับงานวิจยั ของ พรนรินทร เกตุแกว (2555)
ไดทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อการใหบริ ก ารของสํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับปานกลางแตไมสอดคลองกับงานวิจยั ของนิภาพร นินเนินนนท
(2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาบางเขน”ผลการวิจยั พบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขนอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวาสํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
รอยเอ็ด ไดใหบริการประชาชนเปนจํานวนมากในแตละวัน และในแตละเรือ่ งก็จะมีรายละเอียดตางกัน เวลา
ที่ใชก็มากนอยตางกัน ในสวนของเจาหนาที่ผูใหบริการก็จะทําหนาที่หนักบางเบาบางในแตละกรณีซึ่งอาจ
ทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานเจาหนาทีผ่ ใหบริ
ู การ
อยูในระดับปานกลาง
2) ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวาสํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
รอยเอ็ด ไดใหบริการประชาชนเปนจํานวนมากในแตละวัน และในแตละเรือ่ งก็จะมีรายละเอียดตางกัน เวลา
ทีใ่ ชก็มากนอยตางกัน ในสวนของขัน้ ตอนการใหบริการก็จะถือปฏิบตั ไิ ปตามระเบียบทางราชการทุกกรณีซงึ่
อาจทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบวา ความ
พึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานกระบวนการให
บริการอยูในระดับปานกลาง
3) ดานสิง่ อํานวยความสะดวก พบวา ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของ
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด ดานสิง่ อํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปราย
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

99

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ไดวา ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนนัน้ สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด ไดใหบริการประชาชนเปน
จํานวนมากในแตละวัน จุดที่ตั้งอยูในเขตชุมชนเดินทางไปมาสะดวกแตอาจจะมีปญหาในการหาที่จอดรถ
บางซึ่งอาจทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจยั เรือ่ ง ความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานสิง่ อํานวย
ความสะดวก อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท (2556) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา
บางเขน” ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาบางเขนดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงานอยูในระดับมาก
5.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไววา ประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประกอบอาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน
ผลการวิจัย พบวา
5.2.1 เพศ ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงมัน่ ตัง้ ใจโดยไมไดแบงแยกวาจะตองใหบริการเพศชายดีกวาเพศหญิงหรือ
เพศหญิงดีกวาเพศชาย ดวยสิง่ ทีเ่ ห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะเปนเพศใดตางก็มคี วามพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ซึง่ ไมสอดคลองกับงานวิจยั ของ กมลพรรณ พวง
คํา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ที่มี
เพศ ตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจยั ของ พรนรินทร เกตุแกว (2555)
ไดทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อการใหบริ ก ารของสํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบวา ประชาชนทีม่ เี พศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2.2 อายุ ผลการวิจยั พบวา ประชาชน ทีม่ อี ายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงมั่นตั้งใจดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการชวงอายุใดเปนพิเศษ
ดวยสิง่ ทีเ่ ห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะอยูในชวงอายุใดตางก็มคี วามพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการ
วิ จั ย พบวา ประชาชนที่ มี อ ายุ ต างกั น มี ค วามพึ ง พอใจตอการใหบริ ก ารของสํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจยั ของ กมลพรรณ พวงคํา (2550)ไดทําการวิจยั เรือ่ ง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา
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ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน
5.2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจตอการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ผลการวิจยั ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ทีต่ งั้ ไว ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงมัน่ ตัง้ ใจ
ดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการระดับการศึกษาเปนพิเศษ ดวยสิ่งที่เห็นเปนประจักษประชาชนไม
วาจะมีระดับการศึกษาใดตางก็มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตก
ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตก
ตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พวงคํา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาใช
บริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตก
ตางกัน
5.2.4 อาชีพ ผลการวิจยั พบวา ประชาชน ทีป่ ระกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ด ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงมั่นตั้งใจดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการอาชีพใดเปน
พิเศษ ดวยสิง่ ทีเ่ ห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะประกอบอาชีพใดตางก็มคี วามพึงพอใจตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555)
ไดทําการวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พวงคํา (2550) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัย
พบวา ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ที่มี อาชีพตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจแตกตางกัน
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1.1 ดานเจาหนาทีผ่ ใหบริ
ู การ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดควร
ปรับปรุงแกไขการใหบริการประชาชนดานเจาหนาทีผ่ ใหบริ
ู การใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และพัฒนาอยางตอ
เนื่องโดยการอบรมวิทยาการในการใหบริการใหมๆแกเจาหนาที่ผูใหบริการการพูดจาสุภาพยิ้มแยมแจมใส
เปนตนเพื่อที่จะทําใหประชาชนที่ไปใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
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6.1.2 ดานขัน้ ตอนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ควร
ปรับปรุงแกไขการใหบริการประชาชนในดานขัน้ ตอนการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ งโดยการขัน้ ตอนการใหบริการใหกระชับประหยัดเวลาเปนตนเพือ่ ทีจ่ ะทําใหประชาชนทีไ่ ปใชบริการ
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
6.1.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนัน้ สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด ควร
ปรับปรุงแกไขการใหบริการประชาชนในดานสิง่ อํานวยความสะดวกใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ งโดยการพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะสถานทีจ่ อดรถและชองการใหบริการมีความเหมาะ
สมและสะดวกเปนตนเพือ่ ทีจ่ ะทําใหประชาชนทีไ่ ปใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุงแกไขการให
บริการประชาชนทั้งสามดานไดแกดานเจาหนาที่ผูใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการและดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการอบรมวิทยาการการใหบริการใหมๆ
แกเจาหนาที่ผูใหบริการ พัฒนาขั้นตอนการใหบริการใหกระชับประหยัดเวลา และพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกโดยเฉพาะสถานที่จอดรถ เปนตนเพื่อที่จะทําใหประชาชนที่ไปใชบริการมีความพึงพอใจตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ด มีประเด็นที่ผูวิจัยเสนอแนะใหผูที่สนใจจะวิจัยตอยอด ดังตอไปนี้
6.3.1 จากผลการวิจยั โดยรวมทัง้ สามดานพบวาอยูในระดับปานกลางดังนัน้ ควรวิจยั ปจจัยที่
มีผลตอการใหบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
6.3.2 จากผลการวิจยั ในดานสิง่ อํานวยความสะดวกมีคาเฉลีย่ อยูในระดับปานกลาง และมีคา
เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ จากทัง้ สามดาน ดังนัน้ ควรวิจยั แนวทางพัฒนาดานสิง่ อํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
6.3.3 จากผลการวิจัยโดยรวมทั้งสามดาน พบวา ขอคําถามที่วา “การดําเนินการใชเวลา
เหมาะสมไมนานเกินไป” อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด จากขอคําถามโดยรวมทั้งสามดาน
ดังนั้น ควรวิจัย กลยุทธในการใหบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
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