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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการของฝ่าย
ทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการฝ่ายทะเบียน ส านักงาน
ท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง จ านวน 378 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t  และ One – way ANOVA เม่ือพบ
ความแตกต่างจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี LSD โดยก าหนดนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   

จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของฝ่ายทะเบียนส านกังานท่ีดิน
กรุงเทพมหานครสาขาดอนเมือง อยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  เพศ อาย ุรายได้
ต่อเดือน และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั
อยา่งไรก็ตามพบว่า  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั: คุณภาพการใหบ้ริการ 
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Abstract 

 Suwachai Devijit 2017 : Service Quality of  Registration  Section 
Bangkok Metropolitan Land Office, Don Mueang Branch. Master of Arts 
(Political Science), Major Field: Political Science, Department of Political 
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 The purposes of this  study 1) to Study the level of Service Quality of  Registration  
Section Bangkok Metropolitan Land Office, Don Mueang Branch. and 2) to compare the opinions 
of service users toward the service quality according to their personal factors. 
 
 The samples of this study were 378 users at registration section Bangkok Metropolitan 
Land office, Don Mueang branch The data were collected by questionnaire, and analyzed by 
statistical software. The Statistic tools used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t, and One – way ANOVA. The statistical significance was set at.05  

 The results were presented as follows : the people users’opinions towards the Service 
Ouality of  Registration Section Bangkok Metropolitan Land office , Don Mueang Branch were at 
high Level. The hypothesis testing revealed that the people users who had different 
gender,age,monthly income and level of education were not different in the Service Quality. 
However,the people users who had different occupation was different in the Service Quality with 
statistical significance at .05 
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บทน า 
การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบนั ถือเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การ

พฒันาประเทศให้เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อสร้างระบบการบริหารและการบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
และคุม้ค่าใหก้บัประชาชน ทั้งในเร่ืองความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และมีการท างานท่ี
ไม่ซ ้ าซอ้นกนั เพื่อใหส้อดรับกบันโยบายการบริหารราชการยคุใหม่ ท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์การปฏิบติังาน 
ในมิติเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งคุณภาพการบริการ  โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและความพึงพอใจของผูม้ารับบริการเป็นหลกั 
 

พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ได้มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดต้อบสนองต่อ
การพฒันาประเทศและการใหบ้ริการแก่ประชาชน โดยก าหนดใหก้ารบริหารราชการแนวทางใหม่
จะตอ้งมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบติังานเพื่อให้สามารถประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการในแต่ละระดบัไดอ้ยา่งชดัเจน มีกรอบการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางใน
การก ากบัการก าหนดนโยบายและการปฏิบติัราชการรวมทั้งการลดความซ ้ าซ้อนและลดขั้นตอน
การปฏิบติัราชการ เพื่อใหห้น่วยงานราชการสามารถใหบ้ริการและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนไดสู้งสุด นอกจากน้ี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2545 ก าหนดว่าการปฏิบติัราชการจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของราชการและ
ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการเป็นส าคญั เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจ าเป็น และประชาชนไดรั้บการอ านวยความ
สะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอย่าง
สม ่าเสมอ ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าการปฏิบติัราชการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประชาชนสูงสุดจะตอ้งยึดหลกัการตามกฎหมายท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ี เพื่อให้หน่วยงาน
ราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อน าไปสู่คุณภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน ตามภารกิจหรือบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีก าหนดไว ้
 

กรมท่ีดิน ถือเป็นส่วนราชการระดบักรม สังกดักระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีส าคญัในการ
ออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินให้ราษฎรและใหบ้ริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดิน
และอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งอ่ืน รวมถึงการจดัท่ีท ากินใหป้ระชาชนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ดงันั้น
จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทโดยตรงในการใหบ้ริการประชาชนท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้การบริหารราชการ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนดว้ยการบริหารจดัการและคุม้ครองสิทธิการถือครองท่ีดิน
ตลอดจนภารกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงการให้บริการท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้มากท่ีสุด ภายใต้
วิสยัทศัน์ท่ีวา่ “เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการจดัการท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
และการพฒันาประเทศดว้ยมาตรฐานการจดัการการบริการระดบัสากล” 
 

ในส่วนของงานให้บริการฝ่ายทะเบียน ของส านักงานท่ีดิน กรุงเทพมหานคร เป็นงาน
บริการท่ีมีประชาชนมารับบริการโดยตรง ซ่ึงประชาชนผูม้ารับบริการย่อมจะตอ้งคาดหวงัว่าจะ
ไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพจากเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการของหน่วยงานราชการ แต่จากการศึกษาขอ้มูล
พบว่า งานให้บริการฝ่ายทะเบียน ของส านกังานท่ีดิน สาขาดอนเมือง เป็นสาขาท่ีมีผูม้ารับบริการ
นอ้ยท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร และยงัมีสัดส่วนขอ้ร้องเรียนงานดา้นทะเบียนในแต่ละปี ผูศึ้กษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการให้บริการฝ่ายทะเบียน ของส านักงานท่ีดิน กรุงเทพมหานคร 
สาขาดอนเมืองโดยท าการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการและ
ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ ของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลให้กบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เพื่อน าไปพฒันาหรือปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการประชาชน อนัจะน าไปสู่การให้บริการท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชนทุกระดบัอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการบริหารราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

สาขาดอนเมือง 
 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังาน

ท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

วิธีการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรผูม้าใชบ้ริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ของส านกังานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมืองในปี พ.ศ. 2560  จ านวน 7,000 คน ซ่ึงไดม้าจากการคิดค านวณ
จ านวนประชากรผูม้าใชบ้ริการ เฉล่ียเดือนละ 583 คน(ขอ้มูลจากฝ่ายทะเบียน ส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง,2559) 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนโดย แบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นค าถามแบบ
เลือกตอบและเติมค าประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพ 
 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง แนวคิด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ดา้น
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ 3) ดา้นการตอบสนองต่อประชาชน 4) ดา้นการสร้างความมัน่ใจ และ 5) ดา้น
การรู้จกัและเขา้ใจของประชาชน ซ่ึงแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) แบ่ง
คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 
 

 



การวิเคราะห์ขอ้มูล  
 
 ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละผา่นการตรวจความถูกตอ้งมาท าการ
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software) และน าผลจากการประมวลมาจดัท าตาราง
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเสนอเป็นผลการศึกษาตามล าดบั 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัยา่ง 
 
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 54.5 มีอายุ

ระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีรายไดร้ะหว่าง 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 39.7 และมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั มาก คิดเป็นร้อยละ 45.2   

 
ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
  

จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการของฝ่ายทะเบียนส านกังาน
ท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขาดอนเมือง อยูใ่นระดบัมาก  
 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1  ผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมืองท่ี 
มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานท่ี 1.1  ผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอน
เมืองท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 



ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(sig = .798)  

 
สมมติฐานท่ี 1.2  ผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอน

เมืองท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(sig = .875) 
 
สมมติฐานท่ี 1.3  ผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอน

เมืองท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ

การใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(sig = .406) 
 
สมมติฐานท่ี 1.4.   ผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอน

เมืองท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(sig = .807) 
 
สมมติฐานท่ี 1.5   ผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอน

เมืองท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ซ่ึงเป็นไปตามตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

 
ขอ้วิจารณ์ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาดอนเมือง สามารถแบ่งการวิจารณ์ผลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 



ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง  

 
ส่วนท่ี  2  เป็นขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาดอนเมือง  
 
 1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ฝ่ายทะเบียนส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาดอนเมือง มีคุณภาพการให้บริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยในเร่ืองจ านวนเกา้อ้ีส าหรับนัง่รอรับบริการท่ีมีจ านวนเพียงพอ และการแต่งกายของ
เจา้หน้าท่ีสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ป้ายบอกจุดการ
ให้บริการท่ีชัดเจน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายทะเบียนของ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกและ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อใหมี้ความพร้อมต่อการใหบ้ริการกบัประชาชน 
 

แต่อยา่งไรกต็าม ในเร่ืองเคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองส่งแฟกซ์ เคร่ืองกดรับคิว มีระดบัคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจเกิดจากเคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้การปฏิบัติงานอยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา จึงยงัไม่พร้อมส าหรับการใชง้าน ส่งผลให้ประชาชนผูม้ารับบริการไม่ไดรั้บ
ความสะดวกจากการรับบริการของฝ่ายทะเบียนเท่าท่ีควร ดังนั้น ฝ่ายทะเบียน ส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง จึงควรให้ความส าคญักบัเร่ืองความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถปรากฏให้ผูรั้บบริการได้เห็นถึงความพร้อมด้านสภาพแวดลอ้มของ
องคก์รทั้งภายใน ไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 

2. ดา้นความเช่ือถือไวใ้จ ฝ่ายทะเบียนส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง                     
มีคุณภาพการให้บริการดา้นความเช่ือถือไวใ้จ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเร่ืองการให้บริการ
ตามล าดบัก่อน-หลงั มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ เร่ืองเจา้หน้าท่ีให้บริการเป็น
มาตรฐานเดียวกนั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายทะเบียนของส านกังาน
ท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง มีการให้บริการประชาชนโดยใชบ้ตัรคิวในการให้บริการ



ตามล าดบั จึงก่อใหเ้กิดความเสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกนัในการใหบ้ริการ ส่งผลให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วแก่ผูม้ารับบริการ ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือถือ ไวใ้จ และเช่ือมัน่ต่อการมารับ
บริการ และยงัส่งผลท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีในการใหบ้ริการขององคก์ร 

 
 แต่อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองจ านวนเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ พบว่ามีระดบัคุณภาพ

การให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะในขณะท าการส ารวจ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียนติดภารกิจท างานนอกสถานท่ี เช่น ประชุม อบรม หรือมีการโอนยา้ย การลา 
ท าใหมี้จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอส าหรับการใหบ้ริการประชาชน  
 

3. ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ฝ่ายทะเบียนส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขา
ดอนเมือง มีคุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ห้บริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยเร่ืองท่ีสามารถตอบสนองต่อผูม้ารับบริการไดม้ากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีให้บริการรวดเร็ว                   
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการทนัที และ
เจา้หนา้ท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือแนะน า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเกิดจากฝ่ายทะเบียนมี
กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ และเจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการทนัที ส่งผลให้
การใหบ้ริการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ารับบริการไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
แต่อยา่งไรกต็าม ในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดมีระดบัคุณภาพการ

ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเกิดจากปัญหาหรือเหตุขดัขอ้งต่างๆ 
เร่ืองเอกสารหรือขอ้มูลท่ีตอ้งใชด้ าเนินการ เช่น ผูรั้บบริการเตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น ท าให้ไม่
สามารถใหบ้ริการเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 

 
4. ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ฝ่ายทะเบียนส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง 

มีคุณภาพการให้บริการดา้นการสร้างความมัน่ใจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยส่ิงท่ีสามารถ
สร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ารับบริการไดม้ากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบายและตอบขอ้ซกัถามของ
ประชาชนไดทุ้กค าถาม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติัเป็นอยา่งดี จึงสามารถให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถามท่ี



เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการไดต้รงตามความตอ้งการ เน่ืองจากงานบริการฝ่ายทะเบียนเป็นงานท่ี
เจา้หนา้ท่ีตอ้งใหข้อ้มูลและใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีดินแก่ประชาชนผูม้ารับบริการดว้ย  

 
 อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้เม่ือเกิดปัญหาข้ึน มีระดับ

คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเกิดจาก
สถานการณ์ปัญหาในเร่ืองนั้นไม่เคยเกิดข้ึน จึงตอ้งอาศยัระยะเวลาการแก้ปัญหาร่วมกัน หรือ
เจา้หนา้ท่ีบางคนท่ีมาปฏิบติังานใหม่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน นอกจากน้ี ปัญหา
บางเร่ืองตอ้งยึดตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด หรือเกิดจากผูม้ารับบริการไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
แกปั้ญหานั้น ดงันั้น จึงควรมีการสนับสนุนระบบการสอนงาน การอบรม ให้แก่เจา้หน้าท่ีผูม้า
ปฏิบติังานใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นฝ่ายทะเบียน 

 
5. ด้านการรู้จักและเข้าใจความต้องการของประชาชน ฝ่ายทะเบียนส านักงานท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง มีคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการรู้จกัและเขา้ใจความตอ้งการของ
ประชาชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงประเด็นเร่ืองเจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบายขั้นตอนและตอบ
ขอ้ซกัถามการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีรับฟัง
ความคิดเห็นและใหป้รึกษาแนะน าเป็นอยา่งดี โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น จึงแสดงใหเ้ห็น
ว่า เจา้หน้าท่ีฝ่ายทะเบียนมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการท างานต่างๆ ของงานฝ่ายทะเบียน 
และสามารถอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการหรือซกัถามต่างๆได ้เน่ืองจากงานบริการฝ่ายทะเบียนเป็น
งานท่ีตอ้งพบเจอกบัผูรั้บบริการอยา่งใกลชิ้ด  

 
อยา่งไรกต็าม ในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีเขา้มาซกัถามผูม้ารับบริการอยา่งสม ่าเสมอ มีระดบัคุณภาพ

การให้บริการอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะภารกิจการท างานของฝ่าย
ทะเบียนเป็นงานใหบ้ริการประชาชนโดยตรง จึงท าใหไ้ม่มีเวลาเขา้มาซกัถามผูม้ารับบริการไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง  

2.ขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง แตกต่างกนั ซ่ึงผลการ

ทดสอบสมมติฐานปรากฏวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงเห็นได้



วา่ ไม่วา่ผูรั้บบริการจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ยอ่มมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการไม่

แตกต่างกนั ในเร่ืองของอาย ุ ไม่วา่ผูรั้บบริการจะเป็นบุคคลซ่ึงมีอายอุยูใ่นช่วงใด ตั้งแต่ช่วงอายท่ีุต ่า

กวา่ 25 ปี หรือไปจนถึงช่วงอาย ุ56 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

ในส่วนของรายได ้ จะเห็นไดว้า่ แมว้า่ผูรั้บบริการจะมีรายไดใ้นชีวิตประจ าตั้งแต่ 15,000 บาท ข้ึน

ไป หรือไปจนถึงรายไดท่ี้สูงกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการไม่

แตกต่างกนั นอกจากน้ี ระดบัการศึกษา ผูรั้บบริการจะมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไป ตั้งแต่ต ่ากวา่

ปริญญาตรีไปจนถึงสูงกวา่ปริญญาโท พบวา่ ไม่ไดมี้ผลต่อระดบัความคิดเห็นท่ีมีคุณภาพการ

ใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียน   

 

ในขณะท่ี อาชีพเป็นปัจจยัส่วนบุคคลเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพ

การให้บริการแตกต่างกันของฝ่ายทะเบียนซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว เ้น่ืองจากอาชีพรับ

ราชการมีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและกระบวนการการท างานของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ 

มากกว่าผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเพราะ  อาชีพธุรกิจส่วนตัวมองว่า การให้บริการของ

เจา้หน้าท่ีรัฐตอ้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว คลา้ยกบัการด าเนินการธุรกิจ ท่ีสามารถให้บริการไดอ้ย่าง

รวดเร็วและตอบตอ้งสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดสู้งสุด 



ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน 
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียน ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง แตกต่างกนั ซ่ึงผลการ
ทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงเห็นได้
ว่า ไม่ว่าผูรั้บบริการจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ย่อมมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่
แตกต่างกนั ในเร่ืองของอาย ุไม่ว่าผูรั้บบริการจะเป็นบุคคลซ่ึงมีอายอุยูใ่นช่วงใด ตั้งแต่ช่วงอายท่ีุต ่า
กว่า 25 ปี หรือไปจนถึงช่วงอาย ุ56 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
ในส่วนของรายได ้จะเห็นไดว้่า แมว้่าผูรั้บบริการจะมีรายไดใ้นชีวิตประจ าตั้งแต่ 15,000 บาท ข้ึน
ไป หรือไปจนถึงรายไดท่ี้สูงกว่า 30,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่
แตกต่างกนั นอกจากน้ี ระดบัการศึกษา ผูรั้บบริการจะมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไป ตั้งแต่ต ่ากว่า
ปริญญาตรีไปจนถึงสูงกว่าปริญญาโท พบว่า ไม่ได้มีผลต่อระดับความคิดเห็นท่ีมีคุณภาพการ
ใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียน   

 
ในขณะท่ี อาชีพเป็นปัจจยัส่วนบุคคลเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพ

การให้บริการแตกต่างกันของฝ่ายทะเบียนซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวเ้น่ืองจากอาชีพรับ
ราชการมีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและกระบวนการการท างานของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ 
มากกว่าผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเพราะ  อาชีพธุรกิจส่วนตัวมองว่า การให้บริการของ
เจา้หน้าท่ีรัฐตอ้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว คลา้ยกบัการด าเนินการธุรกิจ ท่ีสามารถให้บริการไดอ้ย่าง
รวดเร็วและตอบตอ้งสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดสู้งสุด 



 
ขอ้เสนอแนะ 

 
ขอ้เสนอแนะผลจากการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ผูศึ้กษาขอเสนอ ขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายทะเบียน 
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ดงัน้ี 
 

1. คุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
ควรมีการจดัเตรียม บ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมี้ความเพยีงพอและ
พร้อมใชง้านในการใหบ้ริการประชาชน รวมทั้งควรมีการน าวสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานและการใหบ้ริการในปัจจุบนั เพื่อให้
การบริการมีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนผูม้ารับบริการ 

 
2. เจา้หน้าท่ีควรมีการวางระบบการให้บริการท่ีมีความชดัเจนและสามารถตอบสนองต่อ

ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน อาทิ การใหบ้ริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือตกลงกบัผูรั้บบริการ หรือการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือผูรั้บบริการเตรียมเอกสารมายื่นไม่ครบซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานท่ี
ล่าชา้ 

 
3. เจา้หนา้ท่ีควรมีการจดัเตรียม ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งส่ิงอ านวย

ความสะดวกในการปฏิบติังานให้มีความเพียงพอและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ รวมทั้งควรมีการน าเอา
วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการใหบ้ริการในปัจจุบนั 
เพื่อใหก้ารบริการมีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนผูม้ารับบริการ 

 
 
 
 
 

 



ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายทะเบียน ส านักงาน
ท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง โดยการเก็บขอ้มูลเชิงลึกดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ผูม้ารับบริการ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน และสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาหรือปรับปรุงการให้บริการได้
อยา่งเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
           

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง เพื่อจะไดท้ราบถึงขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาใช้พฒันาหรือปรับปรุง
หน่วยงาน 
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