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บทคัดยอ
สารนิพนธนีม้วีตัถปุระสงค ดังน้ี 1) เพ่ีอศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของ

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบความพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจังหวดั
รอยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด, กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีมาติดตอขอรับ
บริการของ สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 383 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร 
ยามาเน(TaroYamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับโดยมี
คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Fre-
quency) 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 อยูในระดับปานกลางท้ังสามดาน เรียง
จากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และ ดานสิ่ง
อาํนวยความสะดวก ตามลําดบั 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมเีพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
และอาชีพ ตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานกังานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจงัหวดัรอยเอด็เรยีงลําดบัจาก
ความถ่ีสูงไปหาต่ํา สามอันดับแรก ไดแก ควรใหบริการประชาชนดวยเวลาท่ีไมนานเกินไป เจาหนาท่ี
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ควรเอาใจใสกระตือรือรนในการบริการประชาชนใหมากยิ่งข้ึน 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.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
กรมทีด่นิ สงักดักระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานทีป่ฏบิตัภิารกจิหลกัในการคมุครองสทิธใินทีด่นิ

ของบคุคลและจัดการทีด่นิของรฐั โดยการออกหนงัสอืแสดงสทิธแิละใหบรกิารจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่งคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีคุณภาพ ตลอด
จนใหการบริการจัดการท่ีดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ไดมีการปรับปรุง 
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พฒันา และปรบัตวัอยเูสมอ เพือ่ใหสอดคลองกบัเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และพระราชกฤษฎกีา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดิน พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับ
นโยบายรัฐบาลเก่ียวกบัการใหบรกิารสาธารณะ การใหบรกิารสาธารณะท่ีดแีละมีคณุภาพแกประชาชนดวย
ความยึดมั่นในความรับผิดชอบตอประชาชน สังคม พรอมทั้งคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ กรมที่ดินจึงได
วางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดิน ประกอบดวยนโยบายหลักสี่ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม และสิ่ง
แวดลอม ดานผรูบับรกิารและผมูสีวนไดเสยี ดานองคการ และดานผปูฏบัิตงิาน ขึน้ เพือ่ใหการบรหิารราชการ
ของกรมที่ดินสํานักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการใหบริการของกรมที่ดิน
และเกิดความมั่นใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน, 2552, 
หนา 5)

สํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานภายในสวนภูมิภาคมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินกฎหมายวาดวยอาคารชุดกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรรท่ีดินและกฎหมาย
วาดวยชางรังวดัเอกชนใหบริการจดทะเบียนสทิธแิลนิตกิรรมเก่ียวกับท่ีดนิและอสังหาริมทรัพยและมีหนาที่
ในการบริการจัดการที่ดินของรัฐ (มนตรี สีมันตร, 2540, หนา 14) การใหบริการประชาชนตามนโยบาย
กํากับดูแลองคการของกรมที่ดินดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงภารกิจหลักในการคุมครองสิทธิในท่ีดินของ
บุคคล โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิและใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ของสํานักงานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด ปจจบุนัมปีระชาชนมาขอรับบริการเปนจาํนวนมากเฉล่ียวนัละประมาณ 
100 รายขึ้นไป (สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด, 2558) สิ่งท่ีประสบในแตละปงบประมาณนั้นคือ เรื่องรอง
เรียนเก่ียวกับการใหบริการ ไดแก การรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ผูใหบริการ เรื่องสถานที่
ใหบริการ และเรื่องระยะเวลาการใหบริการลาชามีหลายขั้นตอน เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวยังไมเคยมีผูใด
ทําการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการอยางแทจริง วาการใหบริการตามภารกิจหลัก
ของสาํนักงานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ เปนการใหบรกิารสาธารณะทีด่แีละมคีณุภาพเกดิประโยชนแกประชาชน
อยางแทจริงหรือไม การใหบริการดังกลาวสรางพึงพอใจแกประชาชนมากนอยเพียงใด แมวาการใหบริการ
จะเปนไปตามนโยบายกํากับดูแลองคการของกรมท่ีดนิและเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล แตหากไมมี
การรบัฟงหรอืใหประชาชนผรูบับรกิารมสีวนรวมในการพฒันาปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบองคการเกีย่วกบั
การใหบริการยอมถือไดวาการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของกรมที่ดินและของรัฐบาลดังกลาว 
ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับความตองการของสังคม คานิยม ความเสมอภาค
ทางสังคม และการบริหารงานเพ่ือผูรับบริการ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดรอยเอ็ด” เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ และแนวทางในการแกไขปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจงัหวดัรอยเอด็
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดของ

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน
2.3  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด” 

เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ซึ่งผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research 
Objectives) ไว 3 ประการ คอื 1) เพ่ีอศกึษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดับการศกึษา และอาชพี ตางกนั และ 3) เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะเกีย่วกับการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยวา ประชาชน ท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกัน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัด
รอยเอด็ โดยเทยีบสถติจิากบญัชรีายชือ่ผรูบับริการในชวงเดอืนมนีาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 จาํนวน 
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 มีคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ 0.94 โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ t-test 
เพือ่เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 2กลมุในเร่ืองเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และ อาชีพ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

4.  ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจยัปจจยัสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

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 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการของสํานกังาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับปานกลางท้ังสามดาน 
เรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ และ 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ตามลําดับ เมื่อแยกเปนรายดานสรุปไดดังนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปผล
การวิจัย ไดดังน้ี

  1)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับ
มากสามขอ และอยูในระดับปานกลางสี่ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “เจาหนาที่พูดจา
สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 3 ที่วา “เจาหนาท่ีเอาใจใส
กระตือรือรน”

  2)  ดานขั้นตอนการใหบริการผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายขอ อยใูนระดบั
มากหน่ึงขอ และอยูในระดับปานกลางหกขอ โดยขอทีม่คีาเฉล่ียมากท่ีสดุ คอื ขอ 2 ทีว่า “การจัดระบบการ
ใหบริการตามลําดับกอนหลัง” รองลงมา คือ ขอ 1 ที่วา “การติดประกาศหรือแจงขั้นตอนการใหบริการ” 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 6 ที่วา “การดําเนินการใชเวลาเหมาะสม ไมนานเกินไป”

  3)  ดานส่ิงอํานวยความสะดวกผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูใน
ระดับมากหนึ่งขอขอ และอยูในระดับปานกลางหกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “สถานที่
ใหบรกิารสะดวกแกการไปรบับริการ” สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื ขอ 7 ท่ีวา “สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ 
สะดวกและปลอดภัย” 

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  การวเิคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของ

สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตามสมมติฐานการวิจัย
ทีต่ัง้ไว พบวา ประชาชน ทีม่เีพศตางกนั มคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดัรอยเอด็ 
โดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว (Null Hypothesis)

  4.4 ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ โดย
สรุป ประชาชนมขีอเสนอแนะเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดัรอยเอด็เรยีงลาํดบัจากความถี่
สูงไปหาตํ่า สามอันดับแรก ไดแก ควรใหบริการประชาชนดวยเวลาที่ไมนานเกินไป เจาหนาที่ควรเอาใจใส
กระตือรือรนในการบริการประชาชนใหมากยิ่งขึ้น และสถานที่จอดรถควรมีความกวางขวางเพียงพอ

5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรปุผลการวจัิย ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดั

รอยเอด็ ในสามดาน คอื ดานเจาหนาทีผ่ใูหบรกิาร ดานข้ันตอนการใหบรกิาร และดานสิง่อาํนวยความสะดวก 
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ผูวิจัยมีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผลทั้งโดยรวม รายดานและรายขอ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
5.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานักงานท่ีดินจงัหวัดรอยเอ็ด
  ผลการวจัิย พบวา ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจังหวดั

รอยเอ็ด อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา สํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด ไดใหบริการ
ประชาชนเปนจํานวนมากในแตละวัน และในแตละเรื่องก็จะมีรายละเอียดตางกัน เวลาที่ใชก็มากนอยตาง
กัน จึงอาจทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของสอดคลองกับงานวิจยัของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดิน
จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับปานกลางแตไมสอดคลองกับงานวิจยัของนิภาพร นนิเนินนนท 
(2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาบางเขน”ผลการวิจยัพบวาระดบัความพงึพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบรกิาร
ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขนอยูในระดับมาก

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
  1)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ

สํานกังานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยใูนระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวาสาํนกังานท่ีดนิจงัหวัด
รอยเอด็ ไดใหบรกิารประชาชนเปนจาํนวนมากในแตละวนั และในแตละเรือ่งก็จะมรีายละเอยีดตางกนั เวลา
ที่ใชก็มากนอยตางกัน ในสวนของเจาหนาท่ีผูใหบริการก็จะทําหนาท่ีหนักบางเบาบางในแตละกรณีซึ่งอาจ
ทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทาํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดันครศรธีรรมราช ดานเจาหนาท่ีผใูหบรกิาร
อยูในระดับปานกลาง

  2)  ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวาสาํนกังานท่ีดนิจงัหวัด
รอยเอด็ ไดใหบรกิารประชาชนเปนจาํนวนมากในแตละวนั และในแตละเรือ่งก็จะมรีายละเอยีดตางกัน เวลา
ทีใ่ชกม็ากนอยตางกัน ในสวนของข้ันตอนการใหบรกิารก็จะถือปฏิบตัไิปตามระเบียบทางราชการทุกกรณีซึง่
อาจทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังานท่ีดนิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบวา ความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังานท่ีดนิจงัหวดันครศรีธรรมราช ดานกระบวนการให
บริการอยูในระดับปานกลาง

  3)  ดานสิง่อาํนวยความสะดวก พบวา ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของ
สาํนักงานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด ดานสิง่อาํนวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนีอ้ภปิราย
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ไดวา ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนน้ัน สาํนกังานท่ีดนิจังหวดัรอยเอด็ ไดใหบรกิารประชาชนเปน
จํานวนมากในแตละวัน จุดที่ต้ังอยูในเขตชุมชนเดินทางไปมาสะดวกแตอาจจะมีปญหาในการหาท่ีจอดรถ
บางซึ่งอาจทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดย
รวมอยใูนระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลองกบังานวจัิยของ พรนรนิทร เกตุแกว (2555) ไดทาํการวจัิยเรือ่ง ความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา 
ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวัดนครศรธีรรมราช ดานสิง่อาํนวย
ความสะดวก อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท (2556) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา
บางเขน” ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาบางเขนดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงานอยูในระดับมาก

5.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไววา ประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และประกอบอาชีพ ตางกนั มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ แตกตางกัน 
ผลการวิจัย พบวา 

  5.2.1  เพศ ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงม่ันต้ังใจโดยไมไดแบงแยกวาจะตองใหบริการเพศชายดีกวาเพศหญิงหรอื
เพศหญิงดกีวาเพศชาย ดวยสิง่ทีเ่หน็เปนประจกัษประชาชนไมวาจะเปนเพศใดตางกม็คีวามพงึพอใจตอการ
ใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดัรอยเอด็ ไมแตกตางกนั ซ่ึงไมสอดคลองกบังานวจิยัของ กมลพรรณ พวง
คํา (2550) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 
สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ท่ีมี 
เพศ ตางกนั มรีะดบัความพงึพอใจแตกตางกนั และไมสอดคลองกบังานวจิยัของ พรนรนิทร เกตแุกว (2555) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรธีรรมราช ผลการวจิยัพบวา ประชาชนทีม่เีพศตางกัน มคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังาน
ที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  5.2.2  อาย ุผลการวจิยัพบวา ประชาชน ทีม่อีายตุางกนั มคีวามพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงมั่นตั้งใจดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการชวงอายุใดเปนพิเศษ 
ดวยสิง่ทีเ่หน็เปนประจกัษประชาชนไมวาจะอยใูนชวงอายใุดตางกม็คีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการ
วิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัด
นครศรธีรรมราช แตกตางกนั แตไมสอดคลองกบังานวจิยัของ กมลพรรณ พวงคาํ (2550)ไดทาํการวจิยัเรือ่ง 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา 
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ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน

  5.2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ ไมแตกตางกัน ผลการวจิยัไมเปนไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา สาํนกังานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด ไดใหบรกิารประชาชนดวยความมุงมัน่ตัง้ใจ
ดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการระดับการศึกษาเปนพิเศษ ดวยสิ่งท่ีเห็นเปนประจักษประชาชนไม
วาจะมีระดับการศึกษาใดตางก็มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตก
ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตก
ตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พวงคํา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมาใช
บริการสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตก
ตางกัน

  5.2.4  อาชีพ ผลการวิจยัพบวา ประชาชน ทีป่ระกอบอาชีพตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ด ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงม่ันต้ังใจดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการอาชีพใดเปน
พเิศษ ดวยส่ิงท่ีเห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะประกอบอาชีพใดตางก็มคีวามพึงพอใจตอการใหบริการ
ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) 
ไดทาํการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนักงานทีดิ่นจังหวดันครศรธีรรมราช 
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พวงคํา (2550) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัย
พบวา ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ท่ีมี อาชีพตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจแตกตางกัน

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ดานเจาหนาทีผ่ใูหบรกิาร พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของ

สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดควร
ปรบัปรงุแกไขการใหบริการประชาชนดานเจาหนาทีผ่ใูหบรกิารใหมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนและพฒันาอยางตอ
เน่ืองโดยการอบรมวิทยาการในการใหบริการใหมๆแกเจาหนาท่ีผูใหบริการการพูดจาสุภาพย้ิมแยมแจมใส
เปนตนเพ่ือท่ีจะทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัด
รอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
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  6.1.2  ดานขัน้ตอนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ควร
ปรับปรงุแกไขการใหบรกิารประชาชนในดานขัน้ตอนการใหบรกิารใหมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนและพฒันาอยาง
ตอเนือ่งโดยการขัน้ตอนการใหบรกิารใหกระชบัประหยดัเวลาเปนตนเพือ่ทีจ่ะทาํใหประชาชนทีไ่ปใชบรกิาร
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากท่ีสุดตอไป

  6.1.3  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
ของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ โดยรวม อยใูนระดบัปานกลาง ดงันัน้ สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ ควร
ปรบัปรงุแกไขการใหบรกิารประชาชนในดานสิง่อาํนวยความสะดวกใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และพฒันาอยาง
ตอเนือ่งโดยการพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกโดยเฉพาะสถานท่ีจอดรถและชองการใหบรกิารมคีวามเหมาะ
สมและสะดวกเปนตนเพือ่ท่ีจะทาํใหประชาชนท่ีไปใชบริการมคีวามพงึพอใจตอการใหบริการของสาํนักงาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  ผลการวิจยัพบวา ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดั

รอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุงแกไขการให
บริการประชาชนทั้งสามดานไดแกดานเจาหนาที่ผูใหบริการดานข้ันตอนการใหบริการและดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการอบรมวิทยาการการใหบริการใหมๆ
แกเจาหนาท่ีผูใหบริการ พัฒนาข้ันตอนการใหบริการใหกระชับประหยัดเวลา และพัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวกโดยเฉพาะสถานที่จอดรถ เปนตนเพ่ือที่จะทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการมีความพึงพอใจตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากท่ีสุดตอไป

6.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด มีประเด็นที่ผูวิจัยเสนอแนะใหผูที่สนใจจะวิจัยตอยอด ดังตอไปนี้
  6.3.1  จากผลการวิจยัโดยรวมท้ังสามดานพบวาอยูในระดับปานกลางดังนัน้ควรวิจยัปจจัยที่

มีผลตอการใหบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
  6.3.2  จากผลการวจัิยในดานสิง่อาํนวยความสะดวกมคีาเฉลีย่อยใูนระดบัปานกลาง และมคีา

เฉลีย่นอยทีส่ดุ จากท้ังสามดาน ดงัน้ัน ควรวิจยั แนวทางพัฒนาดานสิง่อาํนวยความสะดวกในการใหบรกิาร
ประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด

  6.3.3 จากผลการวิจัยโดยรวมท้ังสามดาน พบวา ขอคําถามท่ีวา “การดําเนินการใชเวลา
เหมาะสมไมนานเกินไป” อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด จากขอคําถามโดยรวมทั้งสามดาน
ดังนั้น ควรวิจัย กลยุทธในการใหบริการประชาชนของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด
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8.  คําขอบคุณ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเพราะความอนุเคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลัย และคณาจารย ทกุทานทีไ่ดประสิทธปิระสาทวิชาความรูตลอดจนเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีใหคาํแนะนาํ
เปนอยางดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พ้ืนชมพู อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาใหความรู คําแนะนํา คํา
ปรึกษา และตรวจแกไขอันเปนประโยชนแกผูวิจัย จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอุดม พิริยสิงห ประธานกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สม
เกียรติ เกียรติเจริญดร.อํานวย สังขชวย และ ดร.พัชรี ศิลารัตนคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ที่ใหความ
เมตตาในการตรวจสอบขอบกพรองและแนะนําการแกไขใหถูกตอง ทําใหสารนิพนธสําเร็จลุลวงสมบูรณไป
ดวยดี

ขอขอบคุณ ดร.สุวัฒน จิตตจันทร นายชาติอุบล เอื้อกิจและนายประพันธ พรรณขามที่ใหความ
อนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย ทําใหสารนิพนธเลมนี้สําเร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณประชาชนผูมารับบริการที่สํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปน
ตวัแทนทกุทานทีก่รณุาใหความชวยเหลอืในดานการใหขอมลูและการเกบ็ขอมูลในการวจิยั ทาํใหสารนพินธ
เลมน้ีสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแดบิดามารดา 
ครู อาจารย ที่ใหการอบรมสั่งสอนใหมีสติปญญา และคุณธรรมเครื่องช้ีนําความสําเร็จในชีวิต


