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บทที่ 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การสงเสริมการบริการประชาชนของรัฐเพื่อใหบริการของรัฐที่ดีกวาเปนนโยบายที่รัฐบาล
ทุกรัฐบาลใหความสําคัญ  และพยายามผลักดันใหเกิดผลตลอดมา  โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย
นั้น  การตอบสนองความตองการของประชาชนเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระทํายิ่งใน
ปจจุบันนี้กระแสการเรียกรองเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเขาสูความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ
ทั้งในดานการเมือง  การปกครอง  วิถีชีวิตความเปนอยู  และวัฒนธรรมของประชาชน  เปนกระแส
เรียกรองที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก  รวมถึงกระแสการเรียกรองใหตระหนักถึงความสําคัญของ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และกระแสสิทธิมนุษยชนไดมุงไปสูจุดหมายเดียวกัน คือ การใหความ
สําคัญตอสิทธิหนาที่  และโอกาสที่จะดํารงชีวิตที่ดีเทาเทียมกันในฐานะประชาชนผูเปนเจาของ
ประเทศและภูมิภาคในสวนตางๆ ของโลกนี้  ดังนั้นการสงเสริมบริการประชาชนของรัฐจึงเปนความ
มุงมั่นของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและในทุกประเทศที่ตองกระทํา

กรมที่ดินในฐานะเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเปนกลไกอันหนึ่งที่สําคัญ
ที่จะทําใหความมุงมั่นดังกลาวของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค  จึงไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนใน
การใหสํานักงานที่ดินถือปฏิบัติใหบริการตอประชาชนผูมาติดตอรับบริการเกี่ยวกับงานที่ดินใหได
รับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรมทําใหสํานักงานที่ดินทุกจังหวัดไดพยายามปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานใหทันตอความตองการของประชาชนที่มาขอรับบริการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  สําหรับสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  เปนหนวยงานสังกัดกรมที่ดินในสวน
ภูมิภาคไดพัฒนาและทาํการปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินเปนตนวา
การใหบริการเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร  การรังวัดออกโฉนดที่ดิน  การรังวัดแบงแยก  การรวม  และ
การสอบเขตที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ  การจดทะเบียนสิทธิ  และนิติกรรม  การคุมครองที่ดิน การดูแล
รักษาที่ดินของรัฐ  การจัดที่ดินเพื่อประชาชน  การกําหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา  การกําหนด
สิทธิในที่ดินของคนตางดาว  การกําหนดสิทธิของนิติบุคคลบางประเภท  รวมถึงการคาที่ดินโดยการ
ใหบริการประเภทตางๆ เหลานี้  เปนบทบาทหนาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง  และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของแตจากขอมูลยอนกลับจากสื่อมวลชนทองถ่ิน  การสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูรับบริการและบันทึกการตรวจราชการกรม  เขต 1  กรมที่ดิน  ระหวางป พ.ศ. 2538–2545
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พบวา  สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  มีสภาพความลาชาของการใหบริการ  เชน  มีงานคาง
ดําเนินการ  การไมปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย  วาดวยเร่ืองของการใหบริการประชาชน              
พ.ศ. 2532  เจาหนาที่บางคนขาดความรูความสามารถ  ขาดทักษะ  ขาดประสบการณ  และขาดความ
กระตือรือรน  โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ใหบริการงานฝายทะเบียน  และงานฝายรังวัด  ทําใหเกิด
ความจําเปนที่จะตองขจัดปญหา  และเงื่อนไขเหลานี้ใหหมดไป  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับ
บริการเปนการสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน

จากสภาพดังกลาว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจและตองการทราบวา  สภาพปญหาและ
ความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  มีสภาพ
ปญหาและความตองการอยางไร  เพื่อจะไดนําไปแกไขปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
ในจังหวัดนนทบุรีใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยจําแนกตามอาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย  ประสบการณในการ
รับบริการและประเภทการรับบริการ

1.3  สมมุติฐานการวิจัย

1.3.1  ผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ที่มีอาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย
ประสบการณในการรับบริการและประเภทการรับบริการที่แตกตางกัน  มีสภาพปญหาในการรับ
บริการแตกตางกัน

1.3.2  ผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ที่มีอาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย
ประสบการณในการรับบริการและประเภทการรับบริการที่แตกตางกัน  มีความตองการในการรับ
บริการที่แตกตางกัน
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผลจากการศึกษาครั้งนี้  จะทําใหทราบปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหงาน
ในฝายทะเบียนและฝายรังวัดที่นําไปสูการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานของงานไดอยางเหมาะสม
สมเหตุสมผลกับสภาพความตองการของประชาชนผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
อยางแทจริง

1.5  ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูมารับบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ใน 3 ดาน  ไดแก  ดานปจจัยการใหบริการ  ดานกระบวนการให
บริการและดานความพึงพอใจตอการใหบริการ

ประชากร  ไดแก  ประชาชนผูมาติดตอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
ในเดือนมกราคม 2546  จํานวน 7,711 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากประชาชนผูมาติดตอรับบริการจากสํานักงาน
ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ในเดือนมกราคม 2546  จํานวน 367 คน  ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางโดยวิธี
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  และกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่  และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, อางถึงใน พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2544 : 139)

1.6  ตัวแปรในการวิจัย

1.6.1  ตัวแปรอิสระ  ประกอบดวย
1) อาชีพ  ไดแก  การประกอบอาชีพของผูรับบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัด

นนทบุรี  ไดแก  อาชีพขาราชการ  อาชีพนักธุรกิจ  และอาชีพอ่ืนๆ  ไดแก  พนักงานบริษัท  รับจาง
ทั่วไป  เกษตรกรรม  ทนายความ  คาขาย  และแมบาน

2) พื้นที่อยูอาศัย  ไดแก  การที่ผูรับบริการมีที่อยูอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดอ่ืนๆ

3) ประสบการณในการรับบริการ  ไดแก  ประสบการณที่เคยมารับบริการ  แบงเปน
1 ไมเคย  และ  2 เคยมาติดตอรับบริการไมนอยกวา 1 คร้ัง
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4) ประเภทการรับบริการ  ไดแก
(1)  งานฝายทะเบียน  เชน  การซื้อขาย  การแลกเปลี่ยนที่ดิน  การจํานอง

การขายฝาก  การรับมรดก  การขอใบแทน  การคาที่ดิน  การจัดสรรที่ดิน  การตรวจสอบ และ / หรือ
รับรองราคาประเมิน  และ

(2)  งานฝายรังวัด  เชน  การแบงแยกที่ดิน  การรังวัดที่ดิน  การออกโฉนดที่ดิน
1.6.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  สภาพและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสํานักงานที่ดินในจงัหวัดนนทบุรี 3 ดาน  คือ  ดานปจจัยการใหบริการ (Input)  ดานกระบวนการ
ใหบริการ (Process)  ดานความพึงพอใจในการใหบริการ (Output)

1.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย

    

-

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
ภูมิหลังประชากร

1. อาชีพ
1.1 ขาราชการ
1.2 นักธุรกิจ
1.3 อื่นๆ  (พนักงานบริษัท

รับจางทั่วไป  ทนายความ
เกษตรกร  คาขาย  แมบาน)

2. พื้นที่อยูอาศัย
2.1  จังหวัดนนทบุรี
2.2  กรุงเทพมหานคร
2.3  จังหวัดอื่นๆ

3. ประสบการณในการรับบริการ
3.1  งานฝายทะเบียน
3.2  งานฝายรังวัด
3.3  ไมเคยมีประสบการณมากอน

4. ประเภทการรับบริการ
4.1  งานฝายทะเบียน
4.2  งานฝายรังวัด

ตัวแปรตาม
สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการ

1. ปจจัยการใหบริการ (Input)
1.1 เจาหนาที่
1.2 กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ
       ขอบังคับ
1.3 สถานที่ และอุปกรณ
1.4 ดานรูปแบบการใหบริการ
1.5 กําหนดระยะเวลา

2.     กระบวนการใหบริการ (Process)
 2.1   การใหบริการตามขั้นตอน
         ตามลําดับกอน – หลัง

        2.2   การบริการอยางเทาเทียมกัน
        2.3   การบริการทันตอกําหนดเวลา
        2.4   การบริการอยางตอเนื่อง
        2.5   การบริการอยางกาวหนา
        2.6   การกระจายอํานาจ
        2.7   การมีสวนรวมของผูรับบริการ
3.     ความพึงพอใจ (Output) ในการใหบริการ
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1.8  นิยามศัพทเฉพาะ

สภาพปญหา  หมายถึง  ขอขัดของหรืออุปสรรค  รวมทั้งความรูสึกไมสบายใจ ความวิตก
กังวล  ความคับของใจ  ความไมพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนนทบุรี  เชน  ความลาชาตองรอนาน  เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ  การใหบริการมีขั้นตอนมาก
ซํ้าซอน  เจาหนาที่ไมใหความสะดวก  ไมแนะนํา  เจาหนาที่ไมกระตือรือรน  มีเจาหนาที่ใหบริการ
นอย  ผูรับบริการไมทราบขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานและอุปกรณที่ใชในการ
บริการไมเพียงพอ  ไมทันสมัย  เปนตน
                 ความตองการ  หมายถึง  ความคาดหวังที่ผูรับบริการมีความประสงคจะไดรับการบริการ
จากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

ผูรับบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูมาติดตอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
ในเดือนมกราคม 2546

สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  หมายถึง  สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบรีุ  สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางใหญ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางบัวทอง  และสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาปากเกร็ด  ที่มีหนาที่ใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอรับบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย  รวม 4 สํานักงานที่ดิน

การใหบริการของสํานักงานที่ดิน  หมายถึง  การใหบริการเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน  หนังสือกรรมสิทธิหองชุด  การจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน  สอบเขต  ตรวจ
สอบเนื้อที่การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง  การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน
การทําแผนที่สําหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจาย  และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ประเภทของการรับบริการ  หมายถึง  การที่ผูรับบริการไดรับบริการจากสํานักงานที่ดิน
ในจังหวัดนนทบุรี  ไดแก

1)  งานฝายทะเบียน  หมายถึง  การซื้อขาย  การแลกเปลี่ยนที่ดิน  การจํานอง  การขายฝาก
การรับมรดก  การขอใบแทน  การคาที่ดิน  การจัดสรรที่ดิน  การตรวจสอบ  และ / หรือขอรับรอง
ราคาประเมินที่ดิน

2) งานฝายรังวัด  หมายถึง  การแบงแยกที่ดิน  การรังวัดที่ดิน  การออกโฉนดที่ดิน
เปนตน
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ปจจัยการใหบริการ  หมายถึง  การที่เจาหนาที่ที่ใหบริการดวยพฤติกรรมที่มุงเนนการ
ปฏิบัติดวยความมีมนุษยสัมพันธ  และความกระตือรือรนในการบริการบนพื้นฐานนโยบาย  และ
ระเบียบของกรมที่ดิน โดยมีส่ิงที่เอื้ออํานวยใหเกิดการบริการทั้งในดานสถานที่  อุปกรณ  รูปแบบ
และระยะเวลาของการบริการใหเปนไปอยางเหมาะสม

กระบวนการใหบริการ  หมายถึง  ขั้นตอนตางๆ ของการบริการที่มีตอเนื่องกันตั้งแต
เร่ิมตนของทางเดินของงาน (Initial Work Flow)  จนถึงขั้นสุดทายของทางเดินของงาน (Final Work
Flow)  เชน  การใหบริการตามขั้นตอนเปนไปตามลําดับกอน – หลัง การบริการอยางเทาเทียม
ไมเลือกปฏิบัติ  การบริการทันตอกําหนดเวลา  การบริการอยางตอเนื่อง  การบริการอยางกาวหนา
การกระจายอํานาจ  และการเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการบริการ

ความพึงพอใจตอการใหบริการ  หมายถึง  ความรูสึกชอบ  ยินดี  เต็มใจ  หรือเจตคติที่ดี
ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบรีุที่เปนผลจาก
การจัดปจจัยการใหบริการ  และกระบวนการใหบริการที่เอื้อตอผูมาขอรับบริการจากสํานักงานที่ดิน
ในจังหวัดนนทบุรีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

อาชีพ  หมายถึง  การประกอบอาชีพของผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
ไดแก  อาชีพขาราชการ  อาชีพนักธุรกิจ  และอาชีพอ่ืนๆ  ไดแก  พนักงานบริษัท  รับจางทั่วไป
ทนายความ  เกษตรกร  คาขาย  แมบาน

พื้นท่ีอยูอาศัย  หมายถึง  การที่ผูรับบริการมีที่อยูอาศัยในเขตจังหวัดนนทบุรี  กรุงเทพฯ
และจังหวัดอื่น

ประสบการณในการรับบริการ  หมายถึง  การที่ผูรับบริการเคยมาติดตอรับบริการจาก
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ไมนอยกวา 1 คร้ัง




