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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ดังตอไปนี้

 2.1  กรมที่ดิน
2.1.1 ประวัติความเปนมาของกรมที่ดิน
2.1.2 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของกรมที่ดินและ อํานาจหนาที่ของสํานักงาน

ที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
2.1.3 แนวทางการปฏิบัติสําหรับขาราชการกรมที่ดินและลูกจาง
2.1.4 การปฏิรูปราชการ
2.1.5 การปรับเปลี่ยนระบบการทํางานของกรมที่ดินใน 1 ทศวรรษที่ผานมา

2.2  แนวคิด หลักการการใหบริการ
2.2.1  ความหมายของการใหบริการ
2.2.2  ความสําคัญของการใหบริการ
2.2.3  การใหบริการสาธารณะ

2.3  กลยุทธในการบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
2.3.1  ปจจัยการใหบริการ
2.3.2  กระบวนการใหบริการ
2.3.3  ความพึงพอใจในการใหบริการ

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1. กรมท่ีดิน

2.1.1  ประวัติความเปนมาของกรมที่ดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการออกโฉนดที่ดิน

เมืองกรุงเกา  โดยใหกระทรวงเกษตราธิการเปนผูดําเนินการ ตอมาจึงไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาใหสถาปนากรมที่ดินขึ้น  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2444  โดยเรียกชื่อวากรมทะเบียน
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ที่ดินสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  ตอมากรมที่ดินไดเปล่ียนชื่อและสังกัดกระทรวงเปนลําดับ
(อดิศร สุขกมล.  2541 : 1)  ดังนี้

1)  กรมทะเบียนที่ดิน  สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  ตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2444  ตามประกาศพระบรมราชโองการ ตั้งกรมทะเบียนที่ดินในรัชกาลที่ 5

2)  กรมทะเบียนที่ดิน  โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2475  ตามประกาศพระบรมราชโองการพลัดเปลี่ยนเสนาบดี  ปลัดทูลฉลองกระทรวงตางๆ
และรวมกระทรวง  ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475  จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2475  ไดเปล่ียน
ชื่อเปน “กรมที่ดิน”  โดยยุบกรมรังวัดที่ดินและกรมราชโลหะกิจมารวมอยูดวย  ตอมาเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2476  ไดโอนไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  แลวเปล่ียนชื่อเปน “กรมที่ดินและ
โลหะกิจ”

3)  กรมที่ดินและโลหะกิจ  โอนมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม  พ.ศ. 2476  ตามประกาศพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476  และไดมี
พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบกรมในกระทรวงเศรษฐการ  พ.ศ. 2476  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2476  โอนมาสังกัดกระทรวงเศรษฐการ

4)  กรมที่ดินและโลหะกิจ  โอนมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  เมื่อวันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2478  ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สํานักงานและกรมใน
กระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2478

5)  กรมที่ดินและโลหะกิจ  โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2484  ตามประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2484  โดยแยกงาน
โลหะกิจจากกรมที่ดินและโลหะกิจไปตั้งกรมโลหะกิจขึ้นอีกตางหาก จึงมีชื่อวา “กรมที่ดิน”  ตลอด
มาจนถึงปจจุบัน

2.1.2 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัด  และสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา

การกําหนดโครงสรางและอํานาจหนาที่ของกรมที่ดิน โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   มาตรา 8 ฉ  ที่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543  ไดมีการแบงสวนราชการและกําหนด
โครงสราง  อํานาจหนาที่ไวตามกฎกระทรวง  แบงสวนราชการ กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2545  ดังนี้
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1)  อํานาจหนาที่ของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดิน
(1)  กรมที่ดิน  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้

ก.  ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายวาดวยอาคารชุด
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน  กฎหมายวาดวยการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ข.  ดําเนินการดานกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายวาดวย
อาคารชุด  กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน  กฎหมายวาดวยการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ค.  จัดทําและประสานแผนงานของกรมใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวง
รวมทั้งกํากับ  เรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหนวยงานในสังกัด
และดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล

ก)  พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดิน
ข)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม

หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(2)  สํานักงานที่ดิน  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้

ก.  ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายวาดวยอาคารชุด
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน  และกฎหมายวาดวยการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด

ข.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  หนังสือ
กรรมสิทธิหองชุด  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน  สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่  การแบงแยก
ที่ดินออกเปนหลายแปลง  การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน  การทําแผนที่สําหรับที่ดิน
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม  คาใชจาย  และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม  หรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

ก)  กํากับ  ดูแล  ใหคําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ       
สํานักงานที่ดินจังหวัด  สาขา  และสํานักงานที่ดินอําเภอ

ข)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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 2)  โครงสรางการแบงสวนราชการ มีการแบงสวนราชการ  ออกเปน 2 สวน  คือ
(1)  ราชการบริหารสวนกลาง  ประกอบไปดวย  หนวยงานระดับกอง  จํานวน

9  กอง  และหนวยงานระดับสํานัก  จํานวน 8 สํานัก  ไดแก
ก.  สํานักงานเลขานุการกรม
ข.  กองการเจาหนาที่
ค.  กองคลัง
ง.  กองการพิมพ
จ.  กองนิติการ
ฉ.  กองแผนงาน
ช.  กองฝกอบรม
ซ.  กองพัสดุ
ฌ.  สํานักงานคณะกรรมการชางรังวัดเอกชน
ญ.  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ฎ.  สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
ฏ.  สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่

 ฐ.  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฑ. สํานักบริหารและสงเสริมการรังวัด
ฒ. สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
ณ. สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
ด.  สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ซ่ึงแสดงรายละเอียดในภาพ 2  ดังนี้
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อธิบดี

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานสงเสริม

ประสิทธิภาพการที่ดิน

รองอธิบดี (4) ผูตรวจราชการ (12)

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

สํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา
343 แหง

ศูนยสงเสริม
ประสิทธิภาพ
กรมที่ดิน

ราชการบริหารสวนกลาง

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ

สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่

สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ

สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

สํานักงานเลขานุการกรม

กองคลัง

กองการเจาหนาที่

กองการพิมพ

  กองฝกอบรม

กองพัสดุ

กองนิติการ

กองแผนงาน

สํานักงานคณะกรรมการ
ชางรังวัดเอกชน

สํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน
และเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ

สํานักงานที่ดินอําเภอ
718 แหง

สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
80 แหง

สํานักงานที่ดินสวนแยก
32 แหง

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหาร

หนวยงานภายใน

ภาพ 2  โครงสรางการแบงสวนราชการกรมที่ดิน
(ที่มา : กองแผนงาน  กรมที่ดิน.  2545 : 17)

นายชางใหญ

11
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(2)  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ประกอบไปดวย
ก.  สํานักงานที่ดินจังหวัด
ข.  สํานักงานที่ดินอําเภอ

โดยในปจจุบันมีสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัด  สาขา  ทั่วประเทศ
จํานวน 343 แหง  สํานักงานที่ดินในเขตจังหวัดนนทบุรีจะมีความเกี่ยวของกับบทบาทตามอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัด  สาขา  ซ่ึงเปนราชการบริหารสวน
ภูมิภาค  ซ่ึงโครงสรางการแบงงานและหนาที่ความรับผิดชอบ มีการแบงงานออกเปน 4 ฝาย  คือ
ฝายอํานวยการ  ฝายทะเบียน  ฝายรังวัดและฝายควบคุม  และรักษาหลักฐานที่ดิน ซ่ึงแสดงไดตาม
ภาพ 3  ดังนี้

                                                            สํานักงานที่ดินจังหวัด

 ฝายอํานวยการ      ฝายทะเบียน      ฝายรังวัด         ฝายควบคุมและ
        รักษาหลักฐานที่ดิน

    งานธุรการ               งานทะเบียนนิติกรรม              งานบริหารงานชาง

            งานการเงินและบัญชี

                งานควบคุมและ
  ประสานงาน

ภาพ 3  โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานที่ดินจังหวัด
(ที่มา : สมชาย  ศิริสมฤทัย  และคณะ.  2544:12)

  งานทะเบียนสิทธิ
  และหนังสือสําคัญ

  งานหลักฐานรับรองการทํา
  ประโยชนและโรงเรือน

งานควบคุมและ
รักษาหลักฐาน

ที่ดิน

งานรังวัด

งานควบคุมและ
รักษาหลักฐาน

แผนที่
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การแบงงานและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา   อธิบายไดตามภาพ 4

สํานักงานที่ดิน

พิจารณาและดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นรวมกับที่ดิน   ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายวาดวยอาคารชุด  กฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรร  และดําเนินการเกี่ยวกับการรังวัด  ออกรวมและแบงแยกโฉนดที่ดิน การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
การรังวัดที่ดินเพื่อทําแผนที่พิพาทตามคําสั่งศาล  กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดินจังหวัด  สาขา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ฝายอํานวยการ ฝายทะเบียน ฝายรังวัด ฝายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

อํานวยการในการบริหารราชการ
ของสํานักงานที่ดินในงานธุรการและ
สารบรรณ  บริหารงานบุคคล  งบการเงิน
งานงบประมาณ  และการประชาสัมพันธ
ตลอดจนการควบคุมคุมครองที่ดินสาธารณ
สมบัติ  การขอสัมปทาน  การรวบรวมและ
รายงานสถิติ  ปริมาณงาน  แบงงานไดดังนี้
-  งานธุรการ
-  งานการเงินและบัญชี
-  งานควบคุมและ ประสานงาน

ดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  รวมทั้งพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
การคาที่ดิน   การจัดสรรที่ดิน
-  งานทะเบียนนิติกรรม
-  งานทะเบียนสิทธิและหนังสือสําคัญ
-  งานหนังสือรับรองการทําประโยชน
    และโรงเรือน
-  งานทะเบียนที่ดิน

พิจารณาและดําเนินการรังวัดที่ดิน
เกี่ยวกับการรังวัดรวม  และแบงแยกที่ดิน
การสอบเขตที่ดิน  และการรังวัดออกโฉนด
ที่ดิน  การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง  การรังวัดที่ดินเพื่อการแผนที่อื่นๆ
ของกรมที่ดิน  การควบคุม  รักษา
ซอมแซม  ระวางแผนที่ และเครื่องมือทํา
แผนที่ทุกประเภท  ตลอดจนดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน
-  งานบริหารงานชาง
-  งานรังวัด

ควบคุมการจัดเก็บและรักษา
เอกสารทางทะเบียนที่ดิน  หลักฐาน
แผนที่  และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับที่ดิน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา
-  งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
-  งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่

ภาพ 4   การแบงงานและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา
(ที่มา : สมชาย  ศิริสมฤทัย  และคณะ.  2544 : 12)

13
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2.1.3  แนวทางการปฏิบัติสําหรับขาราชการกรมที่ดินและลูกจาง
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. และกรมที่ดิน (2541 : 9 - 36)

ไดวางแนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการกรมที่ดิน และลูกจางในสังกัดยึดถือปฏิบัติในเรื่องการให
บริการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางการบริการดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการกรมที่ดิน พ.ศ. 2541  ดังนี้

1)  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ทั่วไป
ขอ 1  ขาราชการกรมที่ดินพึงปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่อยางมีระบบ

มีเหตุผล  ถูกตองเปนธรรม  โปรงใส  โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  แนวทางปฏิบัติ
(1)  ปฏิบัติงานในหนาที่ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการอยางเปนระบบ

มีเหตุผลที่อธิบายได  เปนการทํางานอยางโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบ
(2)  ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติเพราะความรัก

ชอบ  ชัง  โกรธ  กลัว  โลภ และหลงเปนเหตุ
(3)  มีจิตสํานึก  และหลักการในการทํางานที่จะรักษาประโยชนของทางราชการ

และเอื้อประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
ขอ 2  ขาราชการกรมที่ดินพึงปกปดขอมูลสวนตัว  อันไมควรเปดเผยของผูมา

ติดตอราชการ   แนวทางปฏิบัติ
(1)  ไมเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูรับบริการที่เปนการลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคล

โดยไมสมควร
(2)  ขอมูลสวนตัวของผูรับบริการเมื่อเปดเผยแลวมีผลกระทบตอความไววางใจ

ของประชาชนที่มีตอราชการก็ไมควรเปดเผย  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้น
(3)  การเปดเผยขอมูลสวนตัว  โดยมุงหวังผลประโยชนเพื่อตนเอง  หรือผูอ่ืน

อันสงผลถึงการเสื่อมเสียภาพพจนกรมที่ดินโดยรวมเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา
ขอ 3  ขาราชการกรมที่ดินพึงใชภาษาถอยคํา  สํานวนที่ชัดเจนเหมาะสม

เขาใจงายในการสื่อความหมายกับผูมาติดตอราชการ   แนวทางปฏิบัติ
(1)  การใหบริการแกผูมาติดตอราชการควรใชถอยคํา  สํานวนที่ชัดเจน ไม

กํากวมและเขาใจงาย
(2)  ใชกิริยาวาจาสุภาพ  ออนโยน  และเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
(3)  หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่เปนศัพททางเทคนิค  หรือถอยคําในกฎหมายที่

ประชาชนทั่วไปเขาใจไดยาก
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ขอ 4  ขาราชการกรมที่ดินพึงสอดสองดูแลและใหบริการแกผูมาติดตอราชการ
ใหไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  ดวยความเสมอภาค  ยุติธรรม  อยางมีอัธยาศัย  และไมตรีจิต
มีมิตรภาพ  แนวทางปฏิบัติ

(1)  เมื่อมีผูมาติดตอราชการ  แมเร่ืองนั้นจะไมเกี่ยวกับหนาที่ของตนเองโดยตรง
ก็ควรดูแลใหความสะดวก  แนะนํา  ชวยเหลือใหไปติดตอผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง

(2)  มีจิตสํานึกในการใหบริการแกผูมาติดตอราชการอยางเต็มที่ รวดเร็ว ถูกตอง
และใหไดรับความสะดวกเปนที่พอใจ

(3)  ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความเสมอภาค  ไมเลือกปฏิบัติ  หรือใหบริการ
ที่ดีกวา  หรือรวดเร็วกวาแกผูรับบริการบางคนโดยปราศจากเหตุผลที่ดีพอ

(4)  แสดงกิริยาอาการตอผูมารับบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีเมื่อมีปญหาก็
พยายามชี้แจงทําความเขาใจ  และหาทางแกไขให

ขอ 5  ขาราชการกรมที่ดินพึงละเวนการเขามีสวนรวมทั้งทางตรง  และทางออม
ในกิจการซึ่งมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธรุกิจอสังหาริมทรัพย  หรือสํานักงานชางรังวัดเอกชนอันอาจ
ทําใหเสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่   แนวทางปฏิบัติ

(1)  การเขาไปมีสวนรวม  หรือกระทําการใดๆ ที่เกื้อหนุนกิจการเกี่ยวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  หรือสํานักงานชางรังวัดเอกชน  อาจทําใหผูรับบริการรวมถึงประชาชนทั่วไปรูสึก
วาไมไดรับความเปนธรรมจากทางราชการ

(2)  ตองไมเปนกรรมการ  หรือมีหุนสวนอยูในสํานักงานชางรังวัดเอกชน
(3)  มีจิตสํานึกที่จะปกปองรักษาชื่อเสียงของกรมที่ดินไมยินยอมใหมีการ

แอบอางชื่อของตนเพื่อประโยชนแกธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือสํานักงานชางรังวัดเอกชน
ขอ 6  ขาราชการกรมที่ดินพึงละเวนการแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ

อันเปนการหลบเลี่ยงกฎหมาย  คาธรรมเนียมและภาษีอากร  แนวทางปฏิบัติ
(1)  ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  ตองมีหนาที่ปกปองใหทางราชการไดรับ

ประโยชนสูงสุด  โดยดูแลใหผูมาติดตอราชการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบอยางเครงครัด
ตรงไปตรงมา  มิใหมีการหลบเลี่ยงหากมีความเขาใจคลาดเคลื่อนก็ตองแนะนําชี้แจงเสียใหเขาใจ

(2)  การปฏิบัติงานตองสอบถามหรือตรวจสอบขอเท็จจริงอยางระมัดระวังเพื่อ
ปองกันการหลบเลี่ยงคาธรรมเนียมและภาษีอากร

(3)  ไมอาศัยชองโหวของกฎหมาย  แนะนําผูมาติดตอราชการใหถอยคําเปนเท็จ
เพื่อหลีกเลี่ยงการชําระคาธรรมเนียมและภาษีอากร
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ขอ 7  ขาราชการกรมที่ดินพึงละเวนการรับฝากหรือรับเหมาเงินคาธรรมเนียม
คาภาษีอากร  และคาใชจายตางๆ  รวมทั้งการรับเงินมัดจํารังวัดสวนที่เหลือคืนแทนผูขอรังวัด
แนวทางปฏิบัติ

(1)  ไมรับฝากหรือรับเหมาเงินคาธรรมเนียม  คาภาษีอากร  รวมถึงคาใชจายอื่นๆ
อันอาจเปนชองทางใหเกิดความมุงหวังหรือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย

(2)  การแนะนําผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับการชําระเงินคาธรรมเนียม  และ
คาใชจายอ่ืนๆ จะตองกระทําอยางถูกตองบนพื้นฐานของความสุจริต  หากไมทราบแนชัดตองแนะนํา
ใหสอบถามกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง

(3)  ตองใหผูขอรังวัดรับเงินมัดจํารังวัดที่ตองจายคืนดวยตนเอง  ไมเขาไปรับ
หรือใชใหผูอ่ืนรับเงินแทน

ขอ 8  ขาราชการกรมที่ดินพึงละเวนการใหคํามั่นสัญญาเปนการสวนตัวกับผูมา
ติดตอราชการที่จะผูกขาดการปฏิบัติงาน  แนวทางปฏิบัติ

(1)  ไมผูกขาดการปฏิบัติงานอันอาจทําใหเกิดการแตกความสามัคคีในหนวยงาน
(2)  ตองไมสรางความสําคัญใหแกตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหผูมา

ติดตอราชการเขาใจวาตนเพียงผูเดียวเทานั้นที่ดําเนินการใหไดอันเปนการผูกขาดการปฏิบัติงาน
ขอ 9  ขาราชการกรมที่ดินพึงเอาใจใสดูแลสถานที่ปฏิบัติงานใหเปนศรีสงา

สมกับเปนสถานที่ราชการ  แนวทางปฏิบัติ
(1)  ไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการใดๆ ใหอาคารสํานักงาน  รวมถึง

บริเวณรอบอาคารมีความสกปรก  รกรุงรัง  ไมสะอาดเรียบรอย
(2)  เอาใจใส  สอดสองดูแลอาคารสํานักงานบรเิวณปฏิบัติงานใหมองดูสะอาด

เปนระเบียบเรียบรอย  หากไมอยูในวิสัยที่จะดําเนินการไดก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบ  หรือ
แจงใหผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงดําเนินการ

ขอ 10  ขาราชการกรมที่ดินพึงพัฒนาตนเองใหดีขึ้นเปนลําดับ  ดํารงตนตาม
ฐานานุรูป  โดยมีทัศนคติและคานิยมที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม  แนวทางปฏิบัติ

(1)  การวางตนในสังคมใหคํานึงถึงฐานะและตําแหนงหนาที่
(2)  ดํารงตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการดวยการใชชีวติที่เรียบงาย

ไมฟุงเฟอ
(3)  ปฏิบัติตนอยางมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  และมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับนับถือของ

บุคคลทั่วไป
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(4)  เสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต  ความถูกตองขึ้นในกรมที่ดิน
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานใหยึดถือปฏิบัติตาม  สงผลถึงการสืบสานเกียรติภูมิ
ของขาราชการกรมที่ดินสืบไป

ขอ 11  ขาราชการกรมที่ดินพึงมีความคิดสรางสรรค  ขยัน  หมั่นเพียร
ขวนขวายศึกษาเพิ่มเติม  ทั้งในวิชาชีพและความรูรอบตัวใหทันกระแสโลกาภิวัตน  แนวทางปฏิบัติ

(1)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและยอมรับกระบวนวิธีการทาํงานที่ทันสมัย
(2)  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนใหเปนผูมีความรู  ความชํานาญใหเกิด

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
(3)  ขยันหมั่นเพียร  ขวนขวาย  ศึกษา  และทําความเขาใจในระเบียบปฏิบัติงาน

รวมถึงระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของอยางถองแท  มุงสูความเปนเลิศในวิชาชีพอยูเสมอ
ขอ 12  ขาราชการกรมที่ดินพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม  และละเวนที่จะแสวงหา

ตําแหนง  บําเหน็จ  ความชอบ  และประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่น  หรือผูบังคับบญัชาโดยมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ

(1)  ตระหนักและยึดมั่นในการบริหารงานบุคคล  ตามระบบคุณธรรม ซ่ึงไดแก
หลักความรูความสามารถ  หลักความเสมอภาค  หลักความมั่นคงในการดํารงสถานภาพ  และหลัก
ความเปนกลางทางการเมือง

(2)  สนับสนุน  สงเสริมการบริหารงานบุคคลในกรมที่ดิน ไมวาจะเปนการเลื่อน
ตําแหนงหรือบําเหน็จความชอบใหเปนไปตามระบบคุณธรรม  รวมถึงไมกระทําการใดๆ โดยอาศัย
อิทธิพลภายนอกองคการมาชวยเหลือใหตนไดมาซึ่งตําแหนงและบําเหน็จความชอบ  โดยไมชอบ

(3)  ไมแสวงหาตําแหนงโดยใชระบบอุปถัมภ
(4)  สงเสริมใหมีความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา  และ

สนับสนุนใหกาวหนาในหนาที่การงาน
ขอ 13  ขาราชการกรมที่ดินพึงละเวนกระทําการอันใดใหเปนที่เสื่อมเสีย

ภาพพจน  ชื่อเสียง  และเกียรติภูมิของกรมที่ดิน  แนวทางปฏิบัติ
(1)  ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  โดยวางตัวใหเปนที่เชื่อถือ

และยอมรับของสังคม  ซ่ึงเปนการเสริมสรางภาพพจน  ช่ือเสียงของกรมที่ดินทางหนึ่ง
(2)  ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงานในทางที่ชอบ  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนให

เกิดความสามัคคี  และรวมแรงรวมใจในหมูผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(3)  มีความกลาหาญที่จะปฏิเสธความไมถูกตอง  ไมยอมตกเปนเหยื่อของการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2)  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ทางทะเบียน
ขอ 14  ขาราชการกรมที่ดินพึงใชความรู  ความสามารถ  และทักษะในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  การประเมินราคาทรัพยสิน  และจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมดวยความถูกตอง  รอบคอบ  รวดเร็ว  ระมัดระวัง มิใหเปนการเสื่อมเสียหรือ
กระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลอื่น  แนวทางปฏิบัติ

(1)  พัฒนาตนใหเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานทะเบียน

(2)  การปฏิบัติงานทะเบียนจะตองกระทําอยางถูกตอง  โดยไมขัดตอกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(3)  ทํางานในหนาที่ดวยความละเอียดถ่ีถวน  รอบคอบ  รวดเร็ว  ทันการณ
ดวยจิตสํานึกในการรักษาประโยชนของทางราชการและเอื้อประโยชนตอประชาชน

ขอ 15  ขาราชการกรมที่ดิน พึงละเวนการมีพฤติการณอันอาจทําใหคูกรณีฝายใด
ฝายหนึ่งเขาใจวาเปนการชวยเหลือคูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก   แนวทางปฏิบัติ

(1)  การปฏิบัติงานตองวางตนเปนกลางไมใหความสนิทสนมกับคูกรณีอีก
ฝายหนึ่ง  หรือบุคคลภายนอกที่มาติดตอเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยูเปนพิเศษ  ซ่ึงจะเปนการทําให
คูกรณีอีกฝายหนึ่งรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม

(2)  การปฏิบัติงานทะเบียนตองดําเนินการใหเปนที่วางใจแกประชาชน  วาจะ
ไดรับความถูกตองและเที่ยงธรรม  หากเปนเรื่องที่มีคูกรณีจักตองชี้แจงเหตุผลตอหนาคูกรณี

(3)  ทํางานโดยยึดมั่นในกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัดและเทาเทียมกัน
ไมยอหยอนใหกับผูรับบริการบางคนอันทําใหเขาใจวาเปนการชวยเหลือผูรับบริการนั้นเปนพิเศษ

ขอ 16  ขาราชการกรมที่ดิน  พึงใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปน
ธรรม  แนวทางปฏิบัติ

(1)  การใชดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งการตองอาศัยกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ
เปนหลักไมใชความรูสึกสวนตัวเขาไปปะปนกับการปฏิบัติหนาที่  และไมเอนเอียงเขากับฝายใด
ฝายหนึ่ง

(2)  การสอบสวนเปรียบเทียบ  การไกลเกลี่ย  หรือการพิจารณาเรื่องตางๆ จะ
ตองอยูบนพื้นฐานความเปนกลาง  และใหความยุติธรรม เปนธรรมแกทุกฝายไมช้ีชอง  หรือบอกใบ
ใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไดเปรียบ
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3)  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ทางการรังวัด
ขอ 17  ขาราชการกรมที่ดินพึงทําการรังวัดดวยตนเองตามหลักวิชาการดวย

ความถูกตองและเปนธรรม  แนวทางปฏิบัติ
(1)  ตองทําการรังวัดดวยตนเอง  จะมอบหมายใหผูอ่ืนทําการรังวัดแทนไมได

เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเสียกอน
(2)  การปฏิบัติงานรังวัดตองเปนไปโดยไมขัดตอหลักวิชาการ  ระเบียบปฏิบัติ

ของกรมที่ดิน  และมีความรอบรูในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัด
(3)  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตองกระทําอยางถูกตอง ไมเอาประโยชนสวนตัว

มาปะปนกับการปฏิบัติงาน  และใหความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน
ขอ 18  ขาราชการกรมที่ดินพึงออกไปทําการรังวัดใหตรงเวลานัดหมาย

แนวทางปฏิบัติ
(1)  ออกไปทําการรังวัดใหตรงเวลานัดหมายไมปลอยใหผูขอ  หรือผูเกี่ยวของ

ตองรอ
(2)  แสดงจุดนัดหมายใหชัดเจนและตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ

ผูขอรังวัด  และผูที่เกี่ยวของทั้งดานเวลาและคาใชจายตางๆ หากไมทําการรังวัดตามที่นัดหมาย
ขอ 19  ขาราชการกรมที่ดินพึงละเวนการงดรังวัดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

แนวทางปฏิบัติ
(1)  ไมยกปญหาอุปสรรคที่สามารถหลีกเลี่ยง  หรือแกไขตามหลักวิชาการไดมา

เปนเหตุขัดของ หรือขออางเพื่องดการรังวัด
(2)  เมื่อไมสามารถออกไปทําการรังวัดดวยเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยง

ไดก็ตองแจงใหผูขอรังวัด  และผูมีสวนเกี่ยวของทราบกอนถึงเวลานัดหมาย
(3)  ตองตระหนักวาผลสําเร็จของการรังวัดเปนสิ่งที่ผูขอรังวัดรอคอย  หากงด

รังวัดโดยไมมีเหตุผลอันสมควรยอมกระทบตอภาพพจนชื่อเสียงของกรมที่ดินโดยรวม
ขอ 20  ขาราชการกรมที่ดินพึงเอาใจใสดําเนินการ และติดตามเรื่องรังวัดให

แลวเสร็จภายในกําหนด   แนวทางปฏิบัติ
(1)  อุทิศเวลา กําลังกาย กําลังใจ ใหกับงานรังวัดที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่

และมีผลสําเร็จตามเปาหมายที่ประชาชนคาดหวังได
(2)  เอาใจใสและติดตามผลการปฏิบัติงานรังวัดจนแลวเสร็จโดยเร็ว  ไมปลอย

ใหงานคั่งคาง
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(3)  สังวรอยูเสมอวาการปฏิบัติงานรังวัดตองทําอยางถูกตอง  รวดเร็ว สอด
คลองกับประโยชนของสาธารณชน  หรือผูมาขอรับบริการ

ขอ 21  ขาราชการกรมที่ดิน พึงใชเครื่องมือเกี่ยวกับการรังวัดของทางราชการ
ดวยความระมัดระวังและเหมาะสมตามความจําเปน  รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องมือ  หรืออุปกรณ
ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานได  แนวทางปฏิบัติ

(1)  ใชเครื่องมือเกี่ยวกับการรังวัดใหเหมาะสมตามความจําเปนกับลักษณะงาน
ที่รังวัด

(2)  ใชเครื่องมือเกี่ยวกับการรังวัดของทางราชการใหคุมคา  หากเครื่องมือใดมี
จํานวนนอยเมื่อใชงานเสร็จตองรีบนํามาสงคืน  เพื่อหมุนเวียนใหผูอ่ืนไดใชงาน

(3)  ดูแล  บํารุงรักษา  ทะนุถนอม   และซอมแซมเครื่องมือเกี่ยวกับการรังวัด
และอุปกรณของทางราชการ  โดยไมปลอยปละละทิ้งใหเสียหาย  หรือชํารุดทรุดโทรม เพราะถือวา
มิใชทรัพยสินของตนเอง

ขอ 22  ขาราชการกรมที่ดิน พึงละเวนการกระทําใดอันเปนการยุยงสงเสริม
ใหเกิดขอพพิาทเกี่ยวกับแนวเขตหรือเนื้อที่ที่ดิน  แนวทางปฏิบัติ

(1)  การรังวัดตองหาวิธีปองกัน  แกไข  ขจัดความขัดแยง  และแสวงหาทางออก
ที่เหมาะสมเพื่อลดขอพิพาท

(2)  การปฏิบัติงานรังวัด  หากปรากฏวาไดแนวเขตหรือเนื้อที่ที่ดินแตกตางไป
จากเดิมตองใหเปนไปตามหลักวิชาการของการรังวัด

(3)  การปฏิบัติงานรังวัดตองอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต  ไมนํา
ประโยชนสวนตนมาปะปนกับการปฏิบัติหนาที่

ขอ 23  ขาราชการกรมที่ดินพึงควบคุม  กํากับ  ดูแลคนงานรังวัดของตนอยาให
กระทําการหรือมีพฤติการณในทางมิชอบ  แนวทางปฏิบัติ

(1)  ควบคุม  กํากับดูแลคนงานรังวัดของตนใหสํานึกในสถานภาพและหนาที่
ตลอดจนปฏิบัติงานอยางตรงไป  ตรงมา  ถูกตอง  รวดเร็ว  และมีน้ําใจ

(2)  ดูแลใหคนงานรังวัดของตนปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยไมมุงหวังวาจะไดรับ
ประโยชนตอบแทนเปนเงิน  ส่ิงของ  หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาติดตอเกี่ยวของ

(3)  ไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหคนงานรังวดัของตนแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบจากผูมารับบริการ
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2.1.4  การปฏิรูปราชการ
จากการเกิดกลไกตลาดเกิดความลมเหลว (Market Failure)  ในภาคเอกชนและ

มีการคาดการณอาจจะเกิดสภาวะกลไกราชการเกิดความลมเหลว (Government Failure)  ในภาครัฐ
หากการปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ  ไมมีคุณภาพ  ไมชาญฉลาด  ไมซ่ือสัตย  หรือขาดวิสัยทัศน
กวางไกล  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขเพื่อทําใหราชการเปนระบบ
ที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน  โดยเปลี่ยนจากการควบคุม
ปจจัยการผลิตและกฎระเบียบมาเปนการใหความสําคัญแกผลลัพธของงาน  และการปรับโครงสราง
ราชการใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับงานแตละประเภท  แตในขณะเดียวกันสามารถเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ  ซ่ึงสามารถกระทําดวยการปฏิรูปราชการ

ทิพาวดี  เมฆสรรค (2545 : 12)  ไดใหความหมาย  และความสําคัญของการปฏิรูป
ราชการในดานการบริการภาครัฐ วาเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบราชการอยางขนานใหญ
ตั้งแตบทบาทเจาหนาที่ของรัฐ  โครงสรางอํานาจในระดับตางๆ  โครงสรางรูปแบบองคกร  ระบบ
บริหารและวิธีการทํางาน  ระบบบริหารบุคคล  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  วัฒนธรรม  คานิยม  เพื่อทํา
ใหระบบราชการมีสมรรถนะสูงในการเปนกลไกการบริหารและจัดการประเทศใหสามารถแขงขัน
ในระดับโลกได  โดยระบบราชการหลังการปฏิรูปจะตองเปนระบบที่มีคุณภาพและคุณธรรม  รวม
ทั้งมีประสิทธิผลที่เชื่อถือศรัทธาจากประชาชน

ความสําคัญของการปฏิรูปราชการในดานการบริการภาครัฐ ดังนี้
1)  เปนราชการที่มีขาราชการที่พรอมไปดวยจิตสํานึกที่ผูกพันกับประชาชนและ

สังคม มีจิตใจที่จะมุงเนนสนองตอบความตองการของประชาชน
2)  เปนราชการที่พรอมจะถูกตรวจสอบในความซื่อตรง  และมีความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชน  ราชการในระบบที่ทําการปฏิรูป
ราชการพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

3)  เปนราชการที่ยอมรับขอผิดพลาดตลอดจนหาวิธีปองกันไมใหมีเหตุการณ
ผิดพลาดเกิดขึ้นในอนาคต

4)  เปนราชการที่มีความแนนอนในมาตรฐานการดําเนินงานและการใหบริการ
5)  เปนราชการที่มีความมั่นคง  กลาหาญที่พรอมจะยืนหยัดเคียงขางประชาชน

ไมยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใชความไมถูกตองกับประชาชนจะใหบริการ  และดูแลความ
ปลอดภัยแกชีวิต  และทรัพยสินของประชาชนอยางเสมอภาคจะทําการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่
ไมเปนธรรม  หรือเปนการใหประโยชนแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งใหหมดไป
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6)  เปนราชการที่ไดรับความไววางใจ  เชื่อถือ  ศรัทธาจากประชาชนวาเปนระบบ
ที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และคุณธรรมทําใหไดรับความรวมมือ

7)  เปนราชการที่เขาใจงายและเปนเพื่อนประชาชน  เพราะมีการแบงหนาที่
รับผิดชอบไวชัดเจนจะมีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการดวยภาษาที่เขาใจ
งายอยางตอเนื่องและมีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของทางราชการ

พิทยา  วองไวกุล (2542 : 21)  กลาววา  การแกจุดออน  หรือชองโหวที่เปนปญหา
ของระบบที่เปนรูปแบบการปกครองและบริหารจัดการกับหลักการใชอํานาจ  ซ่ึงทําใหเกิดวิกฤติ
ระบอบประชาธิปไตยที่ผานมาไมวาปญหาผูนําทางการเมืองโกงกิน  พรรคการเมืองมีปญหาทาง
ทุจริตคอรัปชั่น  โดยใชระบบธรรมรัฐ (Good Governance)  เขามาดําเนินการ  ซ่ึงเปนที่ยอมรับของ
นักวิชาการและคนชั้นกลางของประเทศ  และ  ประมวล  รุจนเสรี (2542 : 8)  กลาววา  การแกไข
ปญหาของขาราชการและระบบราชการเปนอุปสรรคตอการพัฒนาที่สําคัญ คือ จะตองใหประชาชน
ทุกทองถ่ิน  ทุกชุมชน  หมูบานจะตองไดรับการกระตุนใหคิด  ใหทํางาน  ใหเขามามีสวนรวมดูแล
รับผิดชอบในการปกครองตนเอง  การจัดการแกไขปญหาใหตนเอง   ครอบครัว  ชุมชน  ทองถ่ิน
อยางจริงจัง  และรัฐบาล  หรือคณะรัฐมนตรีจะตองมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน (ซ่ึงไมจําเปน
ตองเหมือนกันทั้งหมด)  คือ  ทิศทางการคิดที่มุงไปสูความถูกตอง  ดีงาม ไมหวงอํานาจของตนและ
หนวยงานสามารถปรับลดอํานาจหนาที่ไดตามเหตุตามผล  ขณะเดียวกันระบบราชการ  ตัวขาราชการ
ตองปรับวิธีคิด  วิธีการทํางานใหสอดคลองกัน  ซ่ึงวิธีการนี้เรียกวา  ยุทธศาสตรการรวมกลุม  และ
รวมกันทํางาน (Work – Oriented Teams or Self – Directed Teams)  และ ประเวศ  วะสี (2541 : 144)
กลาววา  การแกไขปญหาเชิงโครงสราง  เชิงระบบของสังคมไทยนั้น  โดยการถักทอระหวางแนวดิ่ง
และแนวราบเปนระบบของชุมชนที่มีความสัมพันธแนวราบ  หากรัฐเปลี่ยนบทบาทและมาถักทอกับ
แนวราบจะสามารถแกไขปญหาของสังคมได

กลาวโดยสรุป  การปฏิรูปราชการเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบราชการ
อยางขนานใหญ ตั้งแตบทบาทหนาที่ของรัฐ  โครงสราง  อํานาจในระดับตางๆ  โครงสรางองคกร
ระบบบริหารและวิธีการทํางาน  ระเบียบกฎหมายและวัฒนธรรมเพื่อทําใหระบบราชการมีสมรรถนะ
สูงในการเปนกลไกการบริหารและการจัดการประเทศใหสามารถแขงขันในระดับโลกไดเปนระบบ
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม   รวมทั้งประสิทธิผลที่เชื่อถือ   ศรัทธาของประชาชน   มีความโปรงใส
ตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนเรื่องใหญตองเปนกระบวนการที่ดําเนินการรวมกันทั้งรัฐบาล
ราชการ  เอกชน  และประชาชน
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2.1.5  การปรับเปลี่ยนระบบการทํางานของกรมที่ดินใน 1 ทศวรรษที่ผานมา
1)  การรื้อปรับระบบงานบริการประชาชนในสํานักงานที่ดินจากแนวความคิดที่จะ

พัฒนาการใหบริการตอผูรับบริการจนเกิดความพึงพอใจในการบริการที่มีคุณภาพของรัฐประกอบการ
ไมเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ใหเพียงพอกับปริมาณที่มากขึ้น  กรมที่ดินไดทบทวน  และปรับกระบวน
การในการบริการประชาชนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูมาขอรับบริการ  โดยจัด
ทําโครงการทดลองการรื้อระบบงานบริการประชาชนในสํานักงานที่ดินจังหวัด  และสาขา  ตาม
แนวคิดและหลักการของการรื้อปรับระบบ (Reengineering)  ซ่ึงเปนการเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ไปอยางเดิมอยางสิ้นเชิง  ทั้งนี้จะตองเริ่มตนใหมหมดและพยายามมองไปขางหนาเพื่อหาคําตอบแลว
ยอนกลับมาหากรรมวิธี  โดยมุงเนนถึงความตองการของผูรับบริการเปนหลัก  ซ่ึงตองอาศัยความคิด
ริเร่ิมเพื่อสรางสรรควิธีการทํางานใหมที่ดีกวาเดิมภายใตการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย
ใหมมาใชใหเกิดประโยชน  โครงการนี้เร่ิมทดลองใชเมื่อวันที่  1  มกราคม  2539  ในสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน  สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  สํานกังานที่ดิน
จังหวัดระยอง  สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาพระโขนง
ตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการทดลองรื้อปรับระบบงานบริการประชาชนในสํานักงานที่ดิน พ.ศ.
2538  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2538  และตอมาไดมีการปรับปรุงและขยายโครงการใหใชในสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด  และสาขาเพิ่มรวมกันเปนจํานวน 52 แหง  โดยระบบดังกลาวในสวนของการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม  สรุปได

(1)  เจาหนาที่สอบสวนผูรับคําขอเปนผูดําเนนิการและสามารถจดทะเบียนให
แลวเสร็จ  โดยกําหนดทุนทรัพยของเจาหนาที่สอบสวนสามารถจดทะเบียนได หากเกินทุนทรัพย
ใหเสนอผูอยูในลําดับสูงกวาเปนผูจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(2)  เจาหนาที่สอบสวนผูรับคําขอเปนผูดําเนินการดวยตนเองทุกขั้นตอน  ไดแก
ก.  ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ข.  ลงบัญชีรับทําการ
ค.  ตรวจสารบบ
ง.  สอบสวน
จ.  ตรวจอายัด
ฉ.  ประเมินทุนทรัพย
ช.  ออกใบสั่งเรียกเงินคาธรรมเนียม ภาษีเงินได และอากรแสตมป
ซ.  แกทะเบียน
ฌ.  จดทะเบียน
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ญ.  ประทับตราคืนเรื่องผูขอ
ฎ.  เก็บเอกสารเขาสารบบและยอเรื่องลงใบปะหนา

(3)  การพิจารณาสั่งใบมอบอํานาจ  ซ่ึงมีทุนทรัพยในการมอบใหทํานิติกรรม
ไมเกินทุนทรัพย  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจาหนาที่สอบสวน  หากเกินทุนทรัพยที่
เจาหนาที่สอบสวนจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหเสนอหัวหนางาน  หรือหัวหนาฝายเปน
ผูพิจารณาสั่งการไมตองเสนอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสั่งการตอไป

ตอมากรมที่ดิน ไดพิจารณาแลวเห็นวา  การรื้อระบบงานบรกิารประชาชนที่
ทดลองใชเปนระบบที่ดี  แตกรมที่ดินยังไมมีความพรอมในดานคุณภาพของบุคลากรที่จะดําเนินตาม
วิธีการในระบบดังกลาว  เพราะวาตามวิธีการนี้เปนการมอบอํานาจใหเจาหนาที่เพียงคนเดียวสามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจนแลวเสร็จ  หากดําเนินการตอไปอาจนําความเสียหายแก
รัฐและกอใหเกิดความไมมั่นใจในระบบการจดทะเบียนของกรมที่ดิน  จึงไดวางระเบียบกรมที่ดิน
วาดวย  ร้ือปรับระบบงานบริการประชาชนในสํานักงานที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 9 ตุลาคม
2539  ใหยกเลิกโครงการนี้ และใหใชระเบียบเดิมกอนมีระเบียบกรมที่ดิน พ.ศ. 2539 (มนตรี  สีมันตร.
2540 : 57)

2)  โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน  (กรมที่ดิน.  2544 : 56)
โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2533  จนถึงปจจุบัน  มีสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขาเขารวมโครงการ จํานวน 46 สํานักงาน  ซ่ึง
เปนการสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการในการนําไอทีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและการบริการแกประชาชนใหมีความสะดวก  รวดเร็ว  และโปรงใสยิ่งขึ้นในเรื่อง

(1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนในสํานักงานที่ดิน
โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

(2)  ใชเปนพื้นฐานในการจัดทําระบบขอมูลที่ดิน  ปรับปรุงโฉนดที่ดิน และ
สารบบที่ดินใหถูกตองและเปนปจจุบัน

(3)  ใชเปนเครื่องมือชวยจัดทําสถิติ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  และเงินรายได
ของสํานักงานที่ดินและสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัด  สาขา
และปรับปรุงงาน

3)  โครงการใหผูขอรับบริการจัดทําคําขอและสัญญามาเอง
 กรมที่ดินไดอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  โดยใหเอกชน (ผูขอ)  มีสวนรวมในการใหบริการ  กลาวคือ  ผูขอ
สามารถกรอกขอความในคําขอ (ท.ด. 1)  และบันทึกขอตกลงหรือสัญญาไดดวยตนเอง  ทั้งนี้  เปน
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การสะดวก  และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จักไดใหบริการรวดเร็วขึ้นไมตองเสียเวลา
ในการจัดทําคําขอหรือสัญญาอีก  แตทั้งนี้  ผูขอจะตองลงลายมือช่ือตอเจาพนักงานที่ดิน  ผูสอบสวน
หรือเจาพนักงานที่ดินผูจดทะเบียน  และ

4)  ระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
กรมที่ดินไดออกระเบียบ  และประกาศกรมที่ดินเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชน  เรงรัดงานใหแลวเสร็จเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532  โดยส่ังการใหทุกสํานักงานที่ดินถือปฏิบัติและจัดทํา
ขั้นตอนใหประชาชนทราบ  ตลอดจนกําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว และ
 5)  โครงการพัฒนาและสรางจิตสํานึกขาราชการกรมที่ดินตางๆ

กรมที่ดินไดปรับปรุงและพัฒนาใหมีการใชอัตรากําลังที่มีอยูใหเกิดประโยชน
เต็มที่  พิจารณาปรับปรุงงานโดยไมเพิ่มอัตรากําลัง (สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ไมเพิ่มอัตรา
ขาราชการ)  การหมุนเวียนกําลัง  การสรางจิตสํานึก  และเพิ่มพูนประสิทธภิาพขาราชการกรมที่ดิน
การลงโทษเจาหนาที่ที่กระทําผิดใหเปนตัวอยางแกเจาหนาที่อ่ืนไมใหกระทําผิด (มนตรี  สีมันตร.
2540 : 61)

6)  มาตรการการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชน
กรมที่ดินไดออกประกาศกรมที่ดิน  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539  เร่ือง

การปฏิบัติของเจาหนาที่ที่ดินในการใหบริการประชาชน  โดยมุงเนนที่จะควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหสามารถบริการประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  สุจริต  และยุติธรรม
โดยใหประชาชนเปนผูควบคุม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ หากพบวากระทําไมถูกตอง หรือ
ไดมีการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ สามารถแจงขอมูลใหกรมที่ดินทราบเพื่อ
ดําเนินการสอบสวน  แกไข  และชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที  และในขณะเดียวกันก็ให
เจาหนาที่ทราบและไมใหปฏิบัติตามตัวอยางที่กรมที่ดินยกขึ้นมาใหพึงสังวร  เชน

(1)  การมาทํางานสาย  หรือกลับกอนเวลาราชการ
(2)  พูดจากาวราว  แสดงกิริยาไมสุภาพ
(3)  โยกโย  หนวงเหนี่ยว  หรือดึงเรื่องไวเพื่อหวังเรียกรองเงินหรือผลประโยชน

ตอบแทนกอนจึงจะทําเรื่องให
(4)  ไมช้ีแจง ไมแนะนํา  หรือช้ีแจงรายละเอียดแบบขอไปที  เชน  เอกสาร

ไมครบก็ไมชี้แจงครั้งเดียว ทําใหตองมาติดตอหลายๆ คร้ัง
(5)  ไปติดตองานแลว  เจาหนาที่ไมใหความสนใจ  บอกปดงานทําใหไมรูวาจะ

ตองติดตอกับใครหรือตองทําอยางไร
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(6)  ขอเหมาเงินคาธรรมเนียม คาภาษีอากรตางๆ เพื่อนําไปชําระแทนให  โดย
ไมตองมีใบเสร็จของทางราชการแสดงเปนหลักฐาน

(7)  เรียกรองผลประโยชนตอบแทน  โดยอางวาจะชวยเหลือใหเสียคาธรรมเนียม
คาอากรตางๆ นอยกวาที่เปนจริง

(8)  นัดกับชางรังวัดแลวตองมาคอยนาน  โดยชางรังวัดไมมาตรงเวลา
(9)  ออกไปรังวัดแลวหาเรื่องงดรังวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร

(10)  รังวัดแลวไมทําเรื่องใหเสร็จโดยเร็ว  หนวงเหนี่ยวเร่ืองไมช้ีแจงตองใหมา
ติดตอหลายครั้ง

(11)  รังวัด  สอบเขต  แบงแยก  รวมโฉนดที่ดิน  ออกโฉนดที่ดิน  ออก น.ส. 3
น.ส. 3 ก  ไดเนื้อที่มากกวาเดิม  แลวเรียกเงินพิเศษตามจํานวนเนื้อที่ที่เพิ่ม  หรือเรียกรองเอาเงินพิเศษ
เปนรายแปลงที่รังวัดแบงแยก  หรือออกโฉนดที่ดิน น.ส. 3  น.ส. 3 ก  นอกเหนือจากเงินมัดจํา

(12)  เรียกรองผลประโยชนตอบแทน หรือเหมาคาใชจายโดยอางวาจะชวยเรงรัด
งานรังวัดใหเสรจ็เร็วข้ึน  หรือใหไดรับโฉนด น.ส. 3   น.ส. 3 ก  เร็วกวาปกติ

(13)  มีการดําเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดิน น.ส. 3 น.ส. 3 ก ในที่ดินผืนใหญใน
ลักษณะผิดปกติ  ซ่ึงอาจเปนกรณีเอาที่ดินสาธารณประโยชน  หรือที่หลวงหวงหามของทางราชการ
มาออกโดยมิชอบ

(14)  เรียกรองเอาเงินเปนคาทําเรื่องโดยอางวาจะตองเอาเงินสงนาย
(15)  พฤติกรรมอื่นๆ ของเจาหนาที่ที่ดินบางคนที่นอกเหนือไปจากที่กลาวแลว

ที่ทานเห็นวาเปนพฤติกรรมที่นาสงสัยจะไมสุจริต เปนตน
7)  การใหบริการของสํานักงานที่ดินเปนลักษณะบริการจุดเดียว (One Stop Service)

กรมที่ดิน (2545 : 16)  ไดปรับปรุงและนําระบบการใหบริการของสํานักงานที่ดิน  ที่มีลักษณะเปน
การใหบริการ  เร่ือง  การทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินแบบเบ็ดเสร็จ  หรือเรียกวา  บริการจุดเดียว (One
Stop Service)  กลาวคือ  ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมและภาษีตางๆ  เชน  ภาษีเงินได  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
สํานกังานที่ดินจัดเก็บแทนหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บรายได  คือ  กรมสรรพากร  หรือเปนการจัดเก็บ
เบ็ดเสร็จ  ณ ที่จาย  และนอกจากนั้น  การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ  และนิติกรรม
ที่สํานักงานที่ดินจัดเก็บจะตองนําสงใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เร่ิมตั้งแตป พ.ศ.
2538  จัดเก็บและนําสง ใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  กอนและนําสงเปนราย  ไดแก  ทองถ่ิน
ทุกรูปแบบ  (เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา) ในป พ.ศ.2543
โดยเจาหนาที่ที่ดินในสํานักงานที่ดินเปนผูปฏิบัติ  และกรมที่ดิน (2545 : 5)  ไดนําแผนกลยุทธที่มุง
เนนการพัฒนาระบบงาน  ระบบงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลเพื่อสนองตอบความตองการของ
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ประชาชนที่มาติดตอรับบริการ  ซ่ึงแผนกลยุทธจะสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการที่จะนํา
ระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์   RBM  (Result Based Management System)  และ
ระบบงบประมาณแบบมุงผลงานและผลลัพธ   PBBS  (Performance – Based Budgeting System)        
มาใช  ดังนี้

(1)  การปรับโครงสรางองคกรทํางานเชิงรุก จากเดิมโครงสรางองคกรของกรม
ที่ดินเปนระบบราชการแบบดั่งเดิมที่มีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานเชิงรับและมีการบริหาร
จัดการอํานาจนิยมเมื่อทําการปรับโครงสรางเสร็จแลวจะมีลักษณะ  ดังนี้

ก.  จัดกลุมงานกรมที่ดิน  มุงเนนภาระหนาที่มากกวาหนาที่เฉพาะดาน  คือ
สวนที่เปนเสาหลักของกรมที่ดิน  ไดแก  กลุมงานรังวัด  กลุมงานบริการจัดการ  และกลุมงานทะเบียน
ที่ดิน  สวนงานปฏิบัติและใหบริการ  ไดแก  สํานักงานที่ดินตางๆ และสวนงานที่มีหนาที่สนับสนุน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกลุมงานบริการตางๆ

ข.  การปรับเปลี่ยนระบบงานใหเหมาะสมกับโครงสรางองคการใหม
โดยใหอธิบดีเปนประธานคณะผูบริหาร  CEO  (Chief  Executive Officer)  ในกลุมงานงานทะเบียน
ที่ดิน  กลุมงานบริหารจัดการที่ดิน  กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกลุมงานบรหิารใหนายชาง
ใหญเปนประธานคณะผูบริหาร CEO  ในกลุมงานทําแผนที่และการรังวัด  สวนเจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเปนประธานคณะผูบริหาร CEO เฉพาะงานปฏิบัติการ
และใหบริการในแตละจังหวัดแบบครบวงจร

สําหรับกระบวนการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนเปนลักษณะองคกรรวม  โดย
ใหงานที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันยุบรวมกัน  งานที่มีความสําคัญนอย  หรือสามารถใหเอกชน
ดําเนินการแทนจะทําการยุบเลิกงานที่สามารถยุบรวมได  สํานักแผนและงบประมาณซึ่งจะมีงาน
งบประมาณรวมกับกองแผนงาน  สํานักการคลังและพสัดุ  ประกอบดวย  งานคลังและงานพัสดุ
สํานักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ประกอบดวย  การบริหารงานบุคคลและการฝกอบรมและ
จะทําการสนับสนุนหนวยงานใดที่มีความจําเปนตองมีการบริหารจัดการในกรมที่ดินใหเปนองคกร
มหาชนหรือหนวยงานในกํากับของกรมที่ดิน  ซ่ึงไดแก  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2)  เสริมมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย
กรมที่ดินมีสวนรวมเสริมสรางธุรกิจอสังหาริมทรัพยตามมาตรการกระตุน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล  โดยจะมีการลดคาธรรมเนียมภาษีอากรตางๆ  เชน  ลดคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิทั้งการโอนขายและจํานอง  กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่ไดรับอนุญาต
จัดสรรที่ดินและอาคารชุด  จากรอยละ 2  เหลือ 0.01  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาหากําไรจากรอยละ 3.30 เหลือ 0.11 จนถึง 31 ธันวาคม 2545
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กรมที่ดินจะลดขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อให
ผูประกอบการประหยัดเวลาและคาใชจาย  ผอนผันใหมีการรังวัดแบงแยกที่ดิน  จัดสรรไดกอนที่จะ
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินในกรณีมีการพิจารณาเห็นวา  แผนผังโครงการมี
ความถูกตองครบถวนแลว  แตขาดหลักฐานรายละเอียด

2.2  แนวคิด  หลักการการใหบริการ

2.2.1  ความหมายของการใหบริการ
ความหมายของการใหบริการ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525

(2538 : 463) ใหความหมายของบริการวาปฏิบัติรับใชใหความสะดวกตางๆ  และจินตนา  บุญบงการ
(2545 : 40)  กลาววา  บริการ  คือ  ส่ิงที่จับสัมผัสแตะตองไดยากและเสื่อมสูญสภาพไปไดงาย
บริการจะทําขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันทีหรือเกือบจะทันทีโดยมีลักษณะการบริการที่ดี
มี 7 ประการ  ดังนี้

S = Smiling & Sympathy : ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอ
ความลําบากยุงยากของผูรับบริการ

E = Early Response : ตอบสนองตอความประสงคจากผูมารับบริการอยางรวดเร็ว
ทันใจโดยไมตองเอยปากเรียกรอง

R = Respectful : แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูมารับบริการ
V = Voluntariness Manner : การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจ เต็มใจทําไมใช

ทํางานอยางเสียไมได
I =  Image Enhancing : การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณของ

องคการดวย
C = Courtesy : ความออนนอม  ออนโยน  สุภาพ  มีมารยาทดี
E = Enthusiasm : ความกระฉับกระเฉง  กระตือรือรน ขณะบริการและใหบริการ

มากกวาที่ผูรับบริการคาดหวังไวและที่สําคัญ
การบริการเปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอ่ืน ดังนั้น  ผูที่จะใหบริการจึง

ควรจะมีคุณสมบัติที่สามารถจะอํานวยความสะดวกและทําตนเพื่อผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและ
มีความสุข  (สมชาติ  กิจยธรรม, อางถึงใน วราพรรณ  สันทัสนะโชค.  2540 : 21) ซ่ึงสอดคลองกับ
เวอมา  (Verma, อางถึงใน พิกุล  วัฒนสินธุ  และสมใจ  นกดี.  2541 : 20) ไดพิจารณาการใหบริการ
สาธารณะวาเปนกระบวนการใหบริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปนพลวัตร  โดยระบบการให
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บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได  เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบใชทรัพยากรและผลิตการบริการไดเปนตามแผน
งานและการเขาถึงการรับบริการ  และเวเบอร  (Weber, อางถึงใน สมชาย  ศิริสมฤทัย  และคณะ.
2544 : 35)  ใหความเห็นวาการจะใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมาก
ที่สุด  คือ  การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล  หรือเปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณ  ไมมี
ความชอบพอสนใจเปนพิเศษทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามหลักเกณฑเมื่ออยูในสภาพที่
เหมอืนกัน

จะเห็นไดวา  ในความหมายของการใหบริการนั้นเปนการปฏิบัติรับใชใหความ
สะดวกตางๆ  ตอผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ  ยิ้มแยม  ใหเกียรติ  ออนนอม  ออนโยน  สุภาพ  และมี
มารยาทดีเพื่อรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคการดวย  ทั้งนี้  เพื่อสนอง
ความตองการของผูรับบริการโดยสวนรวม

2.2.2  ความสําคัญของการใหบริการ
การใหบริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล  ซ่ึงตองอาศัยเทคนิค  กลยุทธ  ทกัษะ

และความแนบเนียนที่จะทําใหชนะใจลูกคา  ผูที่ติดตอธุรกิจ  หรือบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ  จึงถือ
ไดวามีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน  การใหการบริการสามารถกระทําไดทั้งกอนการติดตอ  ใน
ระหวางการติดตอ  หรือภายหลังการติดตอ  โดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคกร
รวมทั้งผูบริการขององคกรนั้นๆ การบริการที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูมาติดตอกับองคกรธุรกิจ
เกิดความเชื่อถือ  ศรัทธา  และสรางภาพลักษณ  ซ่ึงจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใชบริการอื่นๆ ในโอกาส
หนาและการทํางาน  หรือการใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในปจจุบันและอนาคต
จําเปนอยางยิ่งจะตองเนนที่คุณภาพในการใหบริการ  หรือคุณภาพของผลผลิตในภาคเอกชนนั้น
หนวยงานใดไมสามารถผลิตสินคา  หรือใหบริการไดทัดเทียมคูแขงในราคาที่เทากันยอมไมสามารถ
ยืนหยัดอยูในธุรกิจได  สําหรับในภาคราชการ  หนวยงานที่ไมสามารถนําเสนอและสงมอบบริการที่
ทัดเทียมกับหนวยงานเดียวกันในพื้นที่อ่ืน  หรือหนวยงานอื่นในพื้นที่เดียวกันยอมถูกตรวจสอบและ
รองเรียนโดยสาธารณะ  ดังนั้น  การใหบริการที่ดีนั้นจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่หนวยงานทั้งสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจะตองพยายามปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการใหดีอยูตลอดเวลา  ซ่ึง
จอหน  ดี  มิลเลท (John D. Millett, อางถึงใน วราพรรณ  สันทัศนะโชค.  2540 : 31) ไดชี้ใหเห็นวา
คุณคาประการแรกของการบริหารงานรัฐกิจทั้งหมด  คือ  การปฏิบัติงานดวยการใหบริการที่กอให
เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงมีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ  คือ

1)  การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service)  โดยยึดหลักที่วา คนเราทุกคน
เกิดมาเทาเทียมกัน  ความเทาเทียมกันนั้น หมายถึง  ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเทาเทียมกันทั้งทาง
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กฎหมายและทางการเมือง  การใหบริการของรัฐจะตองไมแบงแยกเชื้อชาติ  ผิว  หรือความยากจน
ตลอดจนสถานะทางสังคม

2)  การใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา  (Timely Service)  จะไมมีผลงาน
ทางสาธารณะใดๆ ที่เปนผลงานที่มีประสิทธิภาพ  หากไมตรงตอเวลาหรือทันตอเหตุการณ  เชน
รถดับเพลิงมาถึงหลังจากไฟไหมหมดแลว  การบริการนั้นก็ถือวาไมถูกตองและไมนาพอใจ

3)  การใหบริการอยางเพียงพอ  (Ample Service)  คือ  นอกจากใหบริการ อยาง
เทาเทียมกันและใหความรวดเร็วแลวตองคํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสม  จํานวนความตองการใน
สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกดวย

4)  การใหบริการอยางตอเนื่อง  (Continuous Service)  การใหบริการตลอดเวลา
ตองพรอมและเตรียมตัวบริการตอความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา
เชน  การทํางานของตํารวจจะตองบริการตลอด 24 ช่ัวโมง

5)  การบริการอยางกาวหนา (Progressive Service)  เปนการที่มีความเจริญคืบหนา
ไปทั้งทางดานผลงานและคุณภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพนซัสกี้  และโทมัส  (Penchansky and
Thomas, อางถึงใน ศศิธร  พูลสุข.  2538 : 33)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ  ดังนี้

(1)  ความพอเพียงของบรกิารที่มีอยู (Availability)  คือ  ความพอเพียงระหวาง
บริการที่มีอยูกับความตองการขอรับบริการ

(2)  การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก  คํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง  การเดินทาง
(3)  ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ

(Accommodation)  ไดแก  แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับใหความสะดวก  และมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก

(4)  ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ
(5)  การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability)  ซ่ึงในที่นี้รวมถึงการยอมรับ

ลักษณะของผูใหบริการดวย
ปรัชญา  เวสารัชช  (อางถึงใน บังอร  ผงผาน.  2538 : 30)  จําแนกองคประกอบหรือ

สาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรมระหวางการติดตอของผูใหบริการและผูรับบริการ  ออกเปน 3 ประเภท
คือ  องคประกอบที่เกิดจากตัวเจาหนาที่องคการเอง  องคประกอบดานผูรับบริการ  และองคประกอบ
ที่เกิดจากสภาพการติดตอ  ซ่ึงองคประกอบที่เกิดจากสภาพการติดตอที่ออกมายอมมีผลสะทอนออก
มาในรูปของความพึงพอใจหรือการกระทํา  ซ่ึงจะสงผลยอนไปหาเจาหนาที่องคการและองคการเอง
ซ่ึงสอดคลองกับกรมการปกครอง (อางถึงใน สํารวย  เกษกุล.  2538 : 10)  การใหบริการที่ดี หมายถึง
การที่ขาราชการซึ่งทํางานติดตอกับประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการดวยความรวดเร็ว เสมอภาค
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เปนธรรม  และมีอัธยาศัยตอประชาชนดวยดีภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบตางๆ ที่กําหนด
ไวโดยมีหลักการใหบริการประชาชน  ดังนี้คือ

1)  การปฏิบัติตน
การแตงกายที่ดี  เหมาะสม  เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพ  และเปนที่ประทับใจ

แกผูพบเห็นและติดตอดวย  ผูแตงกายดีไมจําเปนตองเปนผูที่มีรูปรางและหนาตาดีเสมอไป  การ
แตงกายที่นับวางามและถูกตองนั้นไมไดอยูกับการสวมเสื้อผาที่มีราคาแพง  หลักสําคัญอยูที่ความ
สุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  ถูกกาลเทศะ

(1)  การรักษาเวลา ขาราชการตองอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ก.  การมาปฏิบัติงานและเวลากลับ ไมมาทํางานสาย และกลับกอนเวลา
ข.  การพักกลางวันเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ค.  ไมผิดนัด
ง.  ถาจําเปนตองปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ  แมจะเลยเวลา

ปฏิบัติงานตามปกติก็ควรปฏิบัติตอไปใหแลวเสร็จ
(2)  การแสดงความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่
(3)  หลีกเลี่ยงการใชอารมณ  การโตแยง  และแสดงความฉุนเฉียวกับผูมารับ

บริการ
(4)  มีมารยาทในการใหบริการกับประชาชนใหการตอนรับเมื่อประชาชนเขามา

ติดตอที่สํานักงาน
(5)  มีความสามัคคีชวยเหลือกันในการทํางาน

2)  การปฏิบัติงาน
(1)  การจัดงานสํานักงานควรดําเนินการ ดังนี้

ก.  งานบริการประชาชนควรอยูชั้นลางของอาคาร และใกลทางเขา – ออก
เพื่อสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ  และชองทางเขา – ออก  ควรจะกวางขวางพอควรมีแสงสวางพอ
และอากาศถายเทสะดวก  ไมตั้งชั้น  ตู  บังประตูหรือหนาตาง

ข.  การจัดโตะทํางาน  ควรเปนไปตามสายงาน  หรือทิศทางเดินของงานตาม
ลําดับเปนเสนตรง ไมยอนไปยอนมา

ค.  การตั้งตูเก็บเอกสาร จะตองไมเกะกะและมีที่วางพอที่จะเปดตูใหได
สะดวก และควรวางชิดฝาผนังหอง ไมควรวางปดประตู หนาตาง

ง.  สํานักงานตองสะอาด เรียบรอย สวยงาม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

32

จ.  สํานักงานควรมีพื้นที่กวางขวางพอสมควรและควรจัดที่สําหรับประชาชน
ผูมาติดตอพรอมทั้งจัดที่นั่งพักรอ  มีน้ําดื่ม  ที่อานหนังสือพิมพ  โทรศัพทสาธารณะ

ฉ.  หองน้ําสะอาด
(2)  อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช

ก.  อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือเอกสารที่ตองใชรวมกัน  ควรอยูใกล
กันหรือที่เดียวกัน  หรือใกลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ข.  ควรจัดใหมีเพียงพอ  เบิกจายไดสะดวกพรอมสํารองไวเพื่อการปฏิบัติงาน
แตละชวงเวลาใหเพียงพอใชงาน  เชน  แบบพิมพตางๆ เปนตน

ค.  ควรจัดใหมีตัวอยางคํารอง  แบบพิมพตางๆ เขียนติดไวเปนตัวอยางแก
ประชาชนพรอมทั้งปากกาหรือดินสอ

(3)  วิธีการปฏิบัติงาน
ก.  ศึกษาหาความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตางๆ ความรู

ความสามารถเปนคุณสมบัติพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติราชการ  งานบริการประชาชนของทาง
ราชการจะบกพรองขาดประสิทธภิาพถาขาราชการขาดความรู  ความสามารถในการทํางานในหนาที่
ดังนั้น  จึงสามารถพิจารณาเรื่องความรู  ความสามารถนี้ไดใน 2 ลักษณะ  ดังนี้

ก)  ความรู  ความสามารถ  ในงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายขาราช
การคนใดไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใดก็ตองหมั่นศึกษาหาความรูงานในหนาที่นั้นๆ

ข)  ความรู  ความเขาใจในระบบงานและโครงสรางการทํางานของ
หนวยงาน

เมื่อตองปฏิบัติงานในหนวยงาน  นอกจากความรู  ความเขาใจงานในหนาที่
แลวยังตองมีความเขาใจในการทํางานของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของดวยเพื่อสามารถตอบคําถาม
หรือใหคําแนะนําตางๆ เบื้องตนแกประชาชนที่มาติดตองานได

ข.  การปฏิบัติงาน
ก)  ขาราชการตองเตือนตัวเองอยูเสมอวางานที่รับผิดชอบอยูนั้นเราเกิด

ความชํานาญ  มีความรูทําใหดูเหมือนเปนสิ่งงายแตสําหรับประชาชนแลวเร่ืองตางๆ เหลานี้ไมใช
กิจวัตรประจําวัน  เขายอมขาดความรูความเขาใจในเรื่องนั้น

ข)  การซักถามควรทําเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณาในเรื่องนั้นดวยวาจาสุภาพ  เหมาะสมไมใหประชาชนมีความรูสึกวาถูกซักถามเสมือนเปน
ผูกระทําผิด
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ค)  กรณีงานที่ประชาชนมาติดตอเกินขอบเขตของเจาหนาที่หรือเปน
เร่ืองที่ไมเคยปฏิบัติมากอน  และกระทรวง  กรมมิไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไว  อยา
ดวนตัดสินใจเอาเองวาเปนเรื่องที่ไมสามารถดําเนินการไดใหนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผูมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ

ง)  งานบริการใดถาประชาชนตองรอระหวางดําเนินการควรแจงให
ประชาชนทราบพรอมทั้งแจงเวลาวาจะแลวเสร็จเมื่อใด

จ)  ควรใหขาราชการสามารถทํางานแทนกันไดเพราะถาหากขาราชการ
คนใดลาหยุดงาน  หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดดวยเหตุใด  ขาราชการคนอื่นสามารถปฏิบัติงาน
แทนได  งานบริการประชาชนมีความตอเนื่องไมตองสะดุดหยุดลง

(4)  การจัดลําดับกอนหลัง คนที่มากอนตองไดรับการบริการกอน
3)  คําพูดที่ตองหลีกเลี่ยงในการทํางาน

การทํางานที่ตองติดตอใหบริการประชาชนแตละวันอาจกอใหเกิดปญหาทาง
อารมณ  ความหงุดหงิด  ความเครียด  ซ่ึงขาราชการตองควบคุมความรูสึกเหลานี้ทั้งทาทาง  กิริยา
และคําพูด  หามกลาวคําวา “ทาํไมได” โดยไมช้ีแจงเหตุผลใหประชาชนทราบใหชัดเจน

ชูวงศ  ฉายะบุตร  (2536 : 11)  ไดเสนอหลักการใหบริการแบบครบวงจรหรือ
การพัฒนาการใหบริการในเชิงรุกวาจะตองเปนไปตามหลักการ  ซ่ึงอาจเรียกงายๆ วาหลัก  Package
Service  ดังนี้

1)  ยึดการตอบสนองความตองการจําเปนของประชาชนเปนเปาหมายการบริการ
ของรัฐในเชิงรับจะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผน  และมีลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการให
บริการดังนี้  คือ

ก.  ขาราชการมีทัศนคติวา  การใหบริการจะเริ่มขึ้นก็ตอเมื่อมีผูมาติดตอขอรับ
บริการมากกวาที่จะตองวาตนมีหนาที่ที่จะตองจัดบริการใหแกราษฎรตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะ
ไดรับ

    ข.  การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใชดุลยพินิจของขาราชการ มักเปนไป
เพื่อสงวนอํานาจในการใชดุลยพินิจของหนวยงาน  หรือปกปองตัวขาราชการเองมีลักษณะที่เนนการ
ควบคุมมากกวาการสงเสริม  การติดตอราชการจึงตองใชเอกสาร  หลักฐานตางๆ เปนจํานวนมาก
และตองผานการตัดสินใจหลายขั้นตอน  ซ่ึงบางครั้งเกินกวาความจําเปน
    ค.  จากการที่ขาราชการมองวาตนมีอํานาจในการใชดุลยพินิจ  และมีกฎ
ระเบียบเปนเครื่องมือที่จะปกปองการใชดุลยพินิจของตนทําใหขาราชการจํานวนไมนอยมีทัศนคติ
ในลักษณะเจาขุนมูลนาย  โดยคิดวาตนมีอํานาจที่จะบันดาลผลไดเสียแกประชาชน  การดําเนิน
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ความสัมพันธตางๆ จึงเปนไปในลักษณะที่ไมเทาเทียมกันและนําไปสูปญหาตางๆ เชน  ความไม
เต็มใจที่จะใหบริการ  รูสึกไมพอใจเมื่อราษฎรแสดงความเห็นโตแยง  เปนตน

ดังนั้น  เปาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร  ก็คือ  การมุงประโยชน
ของประชาชนผูรับบริการ  ทั้งผูที่มาติดตอขอรับบริการและผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการเปน
สําคัญ  ซ่ึงมีลักษณะดังนี้  คือ

(1)  ขาราชการตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาที่ ที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องโดยจะตองพยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน

(2)  การกําหนดระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  และการใชดุลยพินิจ  จะตองคํานึงถึง
สิทธิประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก  โดยพยายามใหผูรับบริการไดสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับ
อยางสะดวกและรวดเร็ว

(3)  ขาราชการจะตองเขาใจวาผูรับบริการมีฐานะและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับตน
มีสิทธิจะรับรูใหความเห็น  หรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มที่

2)  ความรวดเร็วในการใหบริการ สังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ อยางรวดเร็วและมีการแขงขันกับสังคมอื่นๆ อยูตลอดเวลา  ในขณะที่ปญหาพื้นฐานของระบบ
ราชการ  คือ  ความลาชา ซ่ึงในดานหนึ่งเปนความลาชาที่เกิดจากความจําเปนของระบบราชการเปน
เร่ืองที่สามารถแกไขได  เชน  ความลาชาที่เกิดจากการปดภาระในการตัดสินใจ  ความลาชาที่เกิดจาก
การขาดการกระจายอํานาจ  หรือเกิดจากขั้นตอนที่ไมจําเปน  หรือความลาชาที่เกิดขึ้นเพราะขาดการ
พัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชเปนตน  ปญหาที่ตามมา  ก็คือ ระบบราชการถูก
มองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา  และเปนตัวถวงในระบบการแขงเสรี
ดังนั้น  ระบบราชการจึงจําเปนที่จะตองตั้งเปาหมายในอันที่จะพัฒนาการใหการบริการมีความรวดเร็ว
มากขึ้น  ซ่ึงออกจําแนกไดใน 3 ลักษณะ  คือ

     (1)  การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติ  มีความรู  ความสามารถ  เพื่อใหเกิด
ความชํานาญงาน  มีความกระตือรือรน  และกลาตัดสินใจในเรื่องอยูในอํานาจของตน

(2)  การกระจายอํานาจ  หรือมอบอํานาจใหมากขึ้น  และปรับปรุงระเบียบ
วิธีการทํางานใหมีขั้นตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยที่สุด

     (3)  การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดทั้งขั้นตอน
กอนการใหบริการ  ซ่ึงไดแก  การวางแผน  การเตรียมการตางๆ  ใหพรอมที่จะใหบริการและการนํา
บริการไปสูผูที่สมควรที่จะไดรับบริการเปนการลวงหนาเพื่อปองกันปญหาหรือความเสียหาย  เชน
การแจกจายน้ําสําหรบัหมูบานที่ประสบภัยแลงนั้น  หนวยราชการไมจําเปนที่จะตองรอใหมีการรอง
ขอแตอาจนําน้ําไปแจกจายใหแกหมูบานเปาหมายลวงหนาไดเลย  การพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอน
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การใหบริการ  เชน  การรายงาน  การติดตามผล  การจัดเก็บเอกสารตางๆ เปนตน  เพื่อใหวงจรของ
การใหบริการสามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว  ตัวอยางเชน  การใหบริการในการจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนซึ่งจะตองมีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนกลางเพื่อจัดทําบัตร  การแจง
ยายปลายทางซึ่งสํานักทะเบียนปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสํานักงาน
ทะเบียนตนทาง  เปนตน

3)  การใหบริการตองเสร็จสมบูรณ  เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบ
ครบวงจรอีกประการหนึ่งก็คือ  ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ  ซ่ึงหมายถึง  การเสร็จสมบูรณ
ตามสิทธิประโยชนที่ผูรับบริการจะตองไดรับ  โดยที่ผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก
ซ่ึงลักษณะที่เสร็จสมบูรณก็คือ  การบริการที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียวหรือไมเกินสองครั้ง
(คือมารับเรื่องที่แลวเสร็จอีกครั้งหนึ่ง)

นอกจากนี้  การใหบริการที่เสร็จสมบูรณ ยังหมายถึง ความพยายามที่จะให
บริการในเรื่องอื่นๆ ที่ผูทําการติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย  แมวาผูบริการจะไมไดมาขอ
รับบริการเรื่องนั้นก็ตาม  แตถาเห็นวาเปนสิทธิประโยชนของผูรับบริการก็ควรที่จะใหคําแนะนําและ
พยายามใหบริการในเรื่องนั้นๆ ดวย  เชน  มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบานหากเจาหนาที่ผูใหบริการ
พบวาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นหมดอายุแลวก็ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให
ใหม

4)  ความกระตือรือรนในการใหบริการ  ความกระตือรือรนในการใหบริการ
เปนเปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการเชิงรุก  ทั้งนี้  เนื่องจากประชาชน
บางสวนมีความรูสึกวา  การติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก  และเจาหนาที่
ไมคอยเต็มใจที่จะใหบริการ  ดังนั้น  จึงมีทัศนคติที่ไมคอยดีตอการใหบริการของรัฐตอเจาหนาที่ผูให
บริการ  ซ่ึงนําไปสูปญหาของการสื่อสารทําความเขาใจกัน  ดังนั้น  หากเจาหนาที่ผูใหบริการพยายาม
ใหบริการดวยความกระตือรือรนแลวก็จะทําใหผูมารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี  ยอมรับฟงเหตุผล
คําแนะนําตางๆ มากขึ้น  และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่นๆ อีก  นอกจากนี้  ความกระตือรือรน
ในการใหบริการยังเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและสมบูรณ  ซ่ึงจะ
นําไปสูความเชื่อศรัทธาของประชาชนในที่สุด

5)  การใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได  การพัฒนาการใหบริการ
แบบครบวงจรนั้นไมเพียงแตจะตองใหบริการที่เสร็จสมบูรณเทานั้น  แตจะตองมีความถูกตองชอบ
ธรรมทั้งในแงนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และถูกตองในเชิงศีลธรรมจรรยาดวย
ซ่ึงเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของขาราชการเปนสําคัญ  เชน  ในกรณีที่มีผูมาขออนุญาตมี  และใช
อาวุธปน  นายทะเบียนจะตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความประพฤติและความจําเปนของ
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ผูรับบริการดวย  หรือในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนหยา  แมวานายทะเบียนจะสามารถดําเนินการให
ไดตามความประสงค  แตในแงศีลธรรมจรรยาแลวก็ควรที่จะมีการพูดจาไกลเกลี่ยกับคูสมรสเสียกอน
ดังนั้น  การใชดุลยพินิจในการใหบริการประชาชนจึงตองเปนไปอยางถูกตอง และสามารถตรวจสอบ
ไดซ่ึงการตรวจสอบความถูกตองนี้  อาจเปนการตรวจสอบโดยกลไกภายในระบบราชการเอง  เชน
การตรวจสอบความถูกตองโดยผูบังคับบัญชา  หรืออาจเปนการตรวจสอบภายนอก  ซ่ึงที่สําคัญก็คือ
การตรวจสอบโดยประชาชน  และประการสุดทายก็คือ  การตรวจสอบโดยอาศัยความสํานกึรับผิดชอบ
ในเชิงศีลธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตัวขาราชการเอง

6)  ความสุภาพออนนอม  เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการให
บริการแบบครบวงจร  คือ  เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
ดวยความสุภาพออนนอม  ซ่ึงจะทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการและการติดตอกับทาง
ราชการอันจะทําใหการสื่อสารทําความเขาใจระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งขึ้น  ความสุภาพออนนอม
ในการใหบริการนั้นจะเกิดขึ้นไดก็โดยการพัฒนาทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวาตนมีหนาที่ใน
การใหบริการและเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ  รวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูที่มา
ติดตอขอรับบริการ

7)  ความเสมอภาค  การใหบริการแบบครบวงจร จะตองถือวาขาราชการมีหนาที่
จะตองใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน  ซ่ึงจะตองเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้

(1)  การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกันและไดรับ
ผลที่สมบูรณภายใตมาตรฐานเดียวกันไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม หรือเรียกวาความเสมอภาค
ในการใหบริการ

(2)  การใหบริการตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย
ทั้งนี้  เพราะประชาชนบางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลที่มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการ
ที่จะติดตอขอรับบริการจากรัฐ  เชน  มีรายไดนอย  ขาดความรู  ความเขาใจ  หรือขอมูลขาวสารที่
เพียงพออยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร  เปนตน  ดังนั้น  การจัดบริการของทางราชการจะตองคํานึงถึง
คนกลุมนี้ดวย  โดยจะตองพยายามนําบริการไปใหผูรับบริการตามสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับ เชน
การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ตางๆ เปนตน  การลดเงื่อนไขในการบริการใหเหมาะสมสมกับความ
สามารถของผูรับบริการ  เชน  การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาลใหแกผูมีรายไดนอย
การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ต่ําที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด  เมื่อเห็นวาผูรับบริการไมมีเจตนาที่จะ
เล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายแตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร  เปนตน  ซ่ึงอาจเรียกความเสมอภาคนี้
วาความเสมอภาคที่จะไดรับบริการที่จําเปนจากรัฐ
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2.2.3  การใหบริการสาธารณะ
1)  การใหบริการสาธารณะ

การใหบริการสาธารณะเปนการบริการในฐานะที่เปนหนาที่ของหนวยงานที่มี
อํานาจกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ   จากความหมายนี้  จึงเปน
การพิจารณาการใหบริการ  ประกอบดวยผูใหบริการ (Providers)  และผูรับบริการ (Recipients) โดย
ฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่ตองใหบริการเพื่อใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ  (ปฐม  มณีโรจน,
อางถึงใน จุฑารัตน  สุภาโอษฐ.  2538 : 12)  และบรรจบ  กาญจนดุล  (2533 : 80)  ไดใหความหมาย
ของการบริการสาธารณะวา  หมายถึง  กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการ
สวนรวมของประชาชนซึ่งสอดคลองกับ เทพศักดิ์  บุญรัตพันธ  (2535 : 13)  ไดใหความหมายของ
การใหบริการสาธารณะวา  หมายถึง  การที่บุคคล  กลุมบุคคล  หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะซึ่งอาจจะเปนของรัฐ  หรือเอกชน  มีหนาที่ในการสงตอการให
บริการสาธารณะแกประชาชน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสนองตอบตอความตองการสวนรวมของ
ประชาชน  การใหบริการสาธารณะมีลักษณะที่เปนระบบ  มีองคประกอบที่สําคัญ 5 สวน  คือ  (1)
สถานที่และบุคคลที่ใหบริการ  (2) ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร  (3) กระบวนการและกิจกรรม  (4)
ชองทางการใหบริการ  และ  (5) ผลกระทบที่มีตอผูรับบริการ  และกุลธน  ธนาพงศธร (อางถึงใน
สมชาย  ศิริสมฤทัย  และคณะ.  2544 : 36)  กลาววา  หลักการใหบริการที่สําคัญๆ  ไดแก

(1)  การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) เปนการติดตอส่ือสารระหวางเจาหนาที่
ผูใหบริการกับลูกคา โดยจํากัดอยูเฉพาะในเรื่องของงานเทานั้น

(2)  การใหบริการที่มีลักษณะเปนทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผูให
บริการจะตองปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเปนทางการ ไมยึดถือความสัมพันธสวนตัว แตยึดถือการ
ใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกันในทางปฏิบัติ

(3)  การวางตนเปนกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง การใหบริการแก
ผูรับบริการ โดยจะตองไมนําเอาเรื่องของอารมณของเจาหนาที่ที่ใหบริการมาเกี่ยวของ

ประยูร  กาญจนดุล  (อางถึงใน พิกุล  วัฒนสินธุ  และสมใจ  นกดี.  2541 : 21)  ได
กลาวถึงแนวคิดของการใหบริการสาธารณะฝายปกครอง  ไวดังนี้

(1)  บริการสาธารณะเปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคุม
ของฝายปกครอง

(2)  บริการสาธารณะมีวัตถุประสงคในการสนองตอบความตองการสวนรวม
ของประชาชน
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(3)  การจัดระเบียบและวิธีดําเนินการสาธารณะยอมจะแกไขเปลี่ยนแปลงได
เสมอเพื่อใหเหมาะสมแกความจําเปนแหงกาลสมัย

(4)  บริการสาธารณะจะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสม่ําเสมอ  ไมมี
การหยุดชะงักถาบริการสาธารณะจะตองหยุดชะงักลงดวยประการใดๆ ประชาชนยอมไดรับความ
เดือดรอนหรือไดรับความเสียหาย

(5)  เอกชนยอมมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน
จากแนวคิดดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การใหบริการสาธารณะทั่วไป  คือ  การที่รัฐหรือองคกรของ
รัฐจัดบริการตางๆ ใหแกประชาชน  โดยมีเจาหนาที่ของรัฐ  คือ  ขาราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของเปน
ผูนําบริการนั้นสูประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความอยูดีกินดี  มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน  โดยรัฐไมคิดมูลคาจากประชาชน  บริการตางๆ จะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
ซ่ึงนับวันจะเพิ่มมากขึ้นใหทันและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและชุมชนที่อนาคตจะ
เพิ่มมากขึ้นๆ ตามสภาพและวิถีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ  ในปจจุบนั
องคกรราชการของไทยไดขยายบทบาทในการใหบริการทั้งทางดานปริมาณ  ขนาด  กําลัง  คน  และ
งบประมาณเพื่อใหสามารถใหบริการแกประชาชนไดครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นอยางตอเนื่อง  ยุติธรรม
เทาเทียมและเสมอภาค  โดยมีจุดประสงคใหผูรับบริการ  คือ  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

2)  การวัดการใหบริการสาธารณะ
ในการวัดบรรลุเปาหมายของการใหบริการสาธารณะนั้น  เจฟฟรีย  แอล  บรุคนีย

และโรเบิรต  อี  อิงแลนด  (Jeffrey  L. Brudney and Robert E. England, อางถึงใน พิกุล  วัฒนสินธุ
และสมใจ  นกดี.  2541 : 22)  ไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงการวัดการใหบริการสาธารณะระหวาง
แนวทางแบบอัตวิสัยและแนวทางแบบวัตถุวิสัย  สรุปตามตาราง 1  ดังนี้

ตาราง 1  การเปรียบเทียบวิธีการวัดการใหบริการสาธารณะระหวางแนวทางแบบอัตวิสัยและ
แนวทางแบบวัตถุวิสัย

มิติ (Dimension) อัตวิสัย (Subjective) วัตถุวิสัย (Objective)
มุงเนนหนาที่ของ -  พิจารณาที่ประชาชน -  พิจารณาที่ผูใหบริการ
บริการเปาหมายของ -  พิจารณาหนาที่ทางการเมือง -  พิจารณาหนาที่ทางเศรษฐกิจ
บริการ 1.  พิจารณาที่การสนองตอบ

(Responsiveneses)  ตอความตองการ
และขอเรียกรองของประชาชน

1.  พิจารณาที่ประสิทธิภาพ
(Efficiency)  พิจารณาจาก
ผลิตภาพ  (Productivity)



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

39

ตาราง 1 (ตอ)  การเปรียบเทียบวิธีการวัดการใหบริการสาธารณะระหวางแนวทางแบบอัตวิสัยและ
แนวทางแบบวัตถุวิสัย

มิติ (Dimension) อัตวิสัย (Subjective) วัตถุวิสัย (Objective)
2.  พิจารณาที่ความเสมอภาค

(Equity) ในการกระจาย
2.  พิจารณาที่ประสิทธิผล
(Effectiveness) เชน พิจารณา
จากการประเมินผล

(ที่มา : พิกุล  วัฒนสินธุ  และสมใจ  นกดี.  2541 : 22)

 วิธีการจัดการใหบริการสาธารณะในแตละดานจะมีความแตกตางกัน  คือ  การวัด
อัตวิสัยจะมุงเนนที่ประชาชนหรือผูที่รับบริการ  ในขณะที่การวัดดานวัตถุวิสัยจะมุงเนนที่ผูใหบริการ
เปนหลัก  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในแงของเปาหมายของการบริการแลว  ในการวัดดานอัตวิสัยจะมุง
ตอบคําถามที่สําคัญ 2 ประการ  คือ  หนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการสาธารณะสามารถสนองตอบตอ
ความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนหรือไม  อยางไร  และมีความเสมอภาคในการใหบริการ
หรือไม  ในขณะที่การวัดดานวัตถุวิสัยจะมุงตอบคําถามที่สําคัญ 2 ประการ  คือ  ระบบการใหบริการ
สาธารณะจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  จากแนวคิดเกี่ยวกับวัดการใหบริการสาธารณะ
ที่กลาวอางขางตน  ซ่ึงไดนํามาทําการสังเคราะหแลว  สรุปที่สําคัญ 3 ประการ  คือ

(1)  ในแนวทางการวัดเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะมีอยู 2 แนวทาง  คือ
แนวทางการวัดแบบอัตวิสัยและแนวทางการวดัวัตถุวิสัย โดยเนนแนวทางแรกเนนวัดความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ขณะที่แนวทางหลังวัดที่ผูใหบริการ

(2)  ในแนวทางการวัดแบบอัตวิสัยที่เนนการสอบถามความคิดเห็นของผูรองขอ
ผูรับบริการเปนการเนนแนวทางแบบอัตวิสัย  มีฐานคติที่วาผูรับบริการมีความสามารถในการรับรูถึง
การบริการที่ไดรับ  ซ่ึงแตละบุคคลอาจมีการรับรูที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับประสบการณหรือ
เกณฑแตละบุคคลนํามาใชในการประเมินผล  สามารถที่จะวัดได 6 องคประกอบที่สําคัญ  คือ

ก.  ความสามารถในการสนองตอบตอความตองการ  หรือขอเรียกรองของ
ผูรับบริการและการมีสวนรวมของประชาชน

ข.  ความเสมอภาคในการใหบริการ
ค.  การใหบริการที่ตรงเวลา
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ง.  การใหบริการอยางพอเพียง
จ.  ความตอเนื่องในการใหบริการ
ฉ.  ความกาวหนาในการใหบริการ

(3)  ในแนวทางการวัดแบบวัตถุวิสัยที่เนนวัดที่การใหบริการสาธารณะของผูที่
ทําหนาที่ใหบริการสามารถที่จะวัดไดใน 2 องคการที่สําคัญ  คือ

ก.  ประสิทธิภาพของการใหบริการวัดจากการเปรียบเทียบระหวางผลผลิต
ที่เกิดขึ้นกับปจจัยนําเขาเชิงปริมาณ  และเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของประชาชน

ข.  ประสิทธิผลของการใหบริการ วัดจากการเปรียบเทียบระหวางผลผลิต
ที่เกิดขึ้นกับปจจัยนําเขาในเชิงปริมาณ  และเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของประชาชน

ซ่ึงจากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะเบื้องตน  แสดงใหเห็น
วาเปาหมายการใหบริการสาธารณะนั้น  คือ  การสรางความพอใจใหเกิดแกผูรับบริการ  ดังนั้น  การ
ที่จะวัดวาการใหบริการสาธารณะบรรลุเปาหมายหรือไม  วิธีหนึ่งคือ  การวัดความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการมี
ความสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือไม  เพียงใด  อยางไร  ความพึงพอใจ
ตอการบริการจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร
ประกอบกับระดับความรูสึกของผูรับบริการในมิติตางๆ ของแตละบุคคล  ดังนั้น  ในการวัดความ
พึงพอใจตอการบริการจะกระทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้  คือ  (สาโรจ  ไสยสมบัติ.  2534 : 39)

1)  การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอีกวิธีหนึ่งโดย
การขอรองหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่
กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบ  หรือเปนคําตอบอิสระโดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ
ในดานตางๆ ที่หนวยงานกําลังใหบริการอยู  เชน  ลักษณะของการใหบริการ  ระยะเวลาในการให
บริการ  พนักงานที่ใหบริการ เปนตน

2)  การสัมภาษณ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะทราบวาระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการซึ่งเปนวิธีที่ตองอาศัยเทคนิค  และความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณ
ตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง  การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ  นับเปนวิธีการที่ประหยัด
และมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง

3)  การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการ  โดยวิธีสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ  ขณะรอรับบริการ  และหลังจากรับบริการ
แลว  เชน  การสังเกตกิริยาทาทาง  การพูด  สีหนา  และความถี่ของการมาขอรับบริการ  เปนตน
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การวัดความพึงพอใจดวยวิธีนี้จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน  จึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง

จะเห็นวาการใหบริการสาธารณะนั้น  คือ  การที่รัฐหรือองคกรของรัฐจัดบริการ
ตางๆ ใหแกประชาชน โดยมีเจาหนาที่ของรัฐ คือ ขาราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของเปนผูนําบริการ
นั้นสูประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความอยูดีกินดี  มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต  และทรัพยสิน
โดยรัฐไมคิดมูลคาจากประชาชน  บริการตางๆ จะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  ซ่ึงนับวัน
จะเพิ่มมากขึ้นๆ ตามสภาพและวิถีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ  ในปจจุบัน
องคกรราชการของไทยไดขยายบทบาทในการใหบริการทั้งทางดานปริมาณ  ขนาด  กําลังคน  และ
งบประมาณเพื่อใหสามารถใหบริการแกประชาชนไดครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นอยางตอเนื่อง  ยุติธรรม
เทาเทียม  และเสมอภาค  โดยมีจุดประสงคใหผูรับบริการ  คือ  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

ดงันั้น  การใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด  และสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
เปนงานบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่ผูปฏิบัติใหบริการหรือเจาหนาที่ผูใหบริการจะตองรับรูและ
เขาใจในหนาที่ของตน  ความมุงหมายของการใหบริการสาธารณะและเขาใจความหมายของการให
บริการทั้งความสําคัญของการบริการที่เปนงานในหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัด  และสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาเพื่อรวมกันปฏิบัติงานใหบริการตามกลยุทธในการบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัด  และสํานักงานที่ดนิจังหวัดสาขา  จนบรรลุวัตถุประสงคทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ
จนสามารถแขงขันกับการใหบริการของภาคเอกชนได

2.3  กลยุทธในการบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา

ในกระบวนการพัฒนางานการบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวนั้นตองอาศัยองคประกอบตางๆ ในสํานักงาน
ที่ดินมาทําหนาที่อยางสัมพันธกันอยางเปนระบบ  เฮนรี  ซี  ลูแคส  (Henry C. Lucas, 1985 : 5)  ได
ระบุวา ระบบ  หมายถึง  ชุดองคประกอบขององคกรที่มีปฎิสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีการพึ่งพาอาศัย
กัน  และมีการผสมผสานกันในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของระบบ  หรือองคกรนั้น
การดําเนินการตามกลยุทธในการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัด
สาขาจะสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคจะตองอาศัยกลยุทธในการบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดและ
สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขา  โดย 3 องคประกอบที่สําคัญ  ดังนี้

2.3.1  ปจจัยการใหบริการ  ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการปรับปรุงการใหบริการ
ภาครัฐประสบความสําเร็จได  คือ  การมีทรัพยากรมนุษยที่มีจิตสํานกึในการใหบริการและปรารถนา
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ที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ  ทั้งนี้  เนื่องจากการบริการเปนกระบวนการของกิจกรรมในการสงมอบ
บริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการไมใชส่ิงที่จับตองไดชัดเจนแตออกมาในรูปของเวลา  สถานที่
และที่สําคัญเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยทาง จิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตสํานึกในการใหบริการ
จึงเปนกุญแจสําคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ  (จินตนา  บุญบงการ.  2545 : 44)  ไดระบุวา
หนวยงานที่จะใหบริการที่เปนเลิศไดจะมีคุณลักษณะขอใดขอหนึ่ง  หรือหลายๆ ขอ  ดังตอไปนี้

1) ระบบขาราชการสัมพันธที่ดี  ขาราชการระดับผูเปนผูบริหารสูงสุดในหนวยงาน
ตองมีความเชื่อวา “การใหบริการที่ดีกวายอมมาจากขาราชการผูใหบริการที่ดีกวา  และการมีระบบ
ขาราชการสัมพันธที่ดีกวา”

2)  หนวยงานมีการรณรงค  และปลูกฝงจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดีเยี่ยมแก
ประชาชนมีการฝกอบรมและทําความเขาใจอยางถองแทกับขาราชการทุกคนวา “การใหบริการ  คือ
งานของราชการ” ทั้งชี้แจงใหเขาใจถึงเหตุผลและผลและความสําคัญ

3)  มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร เพื่อเอื้ออํานวยใหขาราชการทุกคนโดย
เฉพาะขาราชการที่สัมผัสประชาชนโดยตรงใหสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไดอยาง
ราบรื่นสะดวก

4)  หนวยงานเหลานี้ตระหนักวาปฏิบัติการใดๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานลวนมี
ผลกระทบตองานบริการประชาชนเสมอ  ดังนั้น  จึงตองมีระบบเกื้อหนุนกันและกันภายในองคกร
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพื่อมิใหจุดดอยใดๆ มาทําใหการบริการมีปญหา

5)  หนวยงานเหลานี้สามารถบริหารระบบงานเพื่อใหมาตรฐานการใหบริการที่วาง
ไวสูงนั้นเปนความจริงได  คือ  สามารถเปลี่ยนแนวความคิดนั้นใหเปนพฤติกรรมที่จับตองไดจริงๆ

6)  มีการฝกอบรมใหทั้งระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงานใหสามารถธํารงรักษา
มาตรฐานงานบริการของตนเองได

7)  มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน  ทั้งในระดับ
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางานทุกระดับใหมีสวนรวมรับผิดชอบตอการสงเสริมใหมีการปรับปรุง
มาตรฐานการบริการใหดียิ่งขึ้นอยูตลอดเวลา

8)  มีระบบการจูงใจและใหกําลังใจขาราชการที่ใหบริการไดดีเดน  อาจมีการ
ประกาศเกียรติคุณและใหรางวัลตอบแทนอยูเสมอเพื่อใหแตละคนมีกําลังใจยึดมั่นอยูกับการให
บริการที่ดีเลิศตลอดไป

9)  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ  นั่นคือ  วัดออกมาไดเปน
ตัวเลข  เชน  ความเร็วเปนนาที  การประหยัดเปนจํานวนเงินเพื่อประเมินความเหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพของการบริการซึ่งเปนสิ่งทํายากแตหากพยายามหาหลักเกณฑก็อาจทําได
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10)  มีกลไกภายในองคกรที่ชวยเกื้อหนุนใหเกิดคานิยมดานการใหบริการที่ดีแก
ประชาชนอาจเปนคานิยมอยางจริงใจของผูบังคับบัญชาระดับสูงทุกๆ ระดับทําใหงานบริการพัฒนา
ตอไป

คารล, อัลเบรค  (Karl, Albrecht, อางถึงใน จินตนา  บุญบงการ.  2545 : 45)  ไดเสนอ
แนวคิดปจจัยสําคัญในการปฏิบัติการใหบริการ อันเปรียบเสมือนดานแตละดานของรูปสามเหลี่ยม
ดานเทาซึ่งภายในบรรจุผูรับบริการไว  หากขาดปจจัยดานหนึ่งไปสามเหลี่ยมนี้จะไมครบดานเปน
รูปสามเหลี่ยมตอไปไมได  นั่นคือ  องคกรจะใหบริการที่ดีตอไปไมได  เรียกรูปนี้วา The Service
Triangle หรือสามเหลี่ยมแหงบริการ  ดังภาพ 5

ภาพ 5  สามเหลี่ยมแหงบริการ (The Service Triangle)
(ที่มา : จินตนา  บุญบงการ.  2545 : 45)

จากหลักการนี้  จะเห็นวาการจะสรางความประทับใจใหกับประชาชนตองจัดการเพื่อให
ปจจัยสามเหลี่ยมแหงบริการนี้มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน  คือ

1)  กลยุทธการบริการ (Strategy)  หรือวัตถุประสงคหลักอันใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตองกําหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมาย  โดยมีความยืดหยุนตัวพอเพียงมีความ
แมนยําตรงเขาเปาหมายไดดี  โดยหลักฐานของการสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยาง
จริงจัง

2)  ระบบงาน (System)  หรือกระบวนการอันตองเนนใหระบบการบริการประชาชน
เปนเรื่องเรียบงาย  ประชาชนสบายใจเมื่อมาใชบริการไมยุงยากซับซอน  ดูเปนเจาขุนมูลนาย
ประชาชนตองเขาใจไดงายๆ เขาพบเขาปรึกษา  เขารับบริการไดอยางเปนกันเอง  มีความคลองตัวสูง
กฎระเบียบเปนสิ่งที่ชวยเอ้ืออํานวยประโยชนตอประชาชนทําใหการบริการดไีมเปนตัวจํากัดการ
บริการ

ผูรับ
บริการ

กลยุทธการบริการ พนักงาน

ระบบงาน
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3)  ขาราชการ (Staff)  ผูใหบริการในทุกระดับตองไดรับการสรรหาพัฒนาและปรับ
พฤติกรรม  ตลอดจนวิธีการทํางานใหมีลักษณะเนนความสําคัญของประชาชน  นั่นคือ มีจิตสํานึกตอ
การใหบริการที่ดี

การจะทําใหสามเหลี่ยมแหงบริการสัมฤทธิผลตองไดรับความรวมมือรวมใจจากขาราชการ
ทุกฝาย  โดยทําเปนแผนการพัฒนาการบริการขององคกรขึ้นใหชัดเจน

ดังนั้น  ปจจัยการใหบริการ  หมายถึง  ทรัพยากรมนุษยที่มีจิตสํานึกในการใหบริการ
รูปของเวลา  สถานที่  รูปแบบ  ส่ิงที่เอื้ออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ  ไดแก  ระบบ
ขาราชการสัมพันธที่ดี  หนวยงานมีการรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดีเยี่ยมแก
ประชาชน  การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารเพื่อเอื้ออํานวยใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว  การฝกอบรมใหทั้งระดับหัวหนาและผูปฏิบัติ  การกําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  ระบบการจูงใจและใหกําลังใจขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่  ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานในเชิงปริมาณ  และกลไกภายในองคกรที่ชวยเกื้อหนุนใหเกิดคานิยมดาน
การใหที่ดีแกประชาชน

2.3.2  กระบวนการใหบริการตามแผนพัฒนาการบริการจะมีขั้นตอน  และวิธีการอันจะ
นําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจ และไดประโยชนสูงสุด  โดยเริ่มจากผูบริการ
สูงสุดลงไป (จินตนา  บุญบงการ.  2545 : 46)  ไดระบุขั้นตอนที่สําคัญๆ   ตามตาราง 2  ดังนี้

ตาราง 2  ขั้นตอนและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจและ
ไดประโยชนสูงสุด

ขั้นตอน วิธีการ
1. ผูบริการระดับสูงมีเจตนาอันแรงกลา

ในการใหบริการ
1.    มีนโยบายการใหบริการที่ชัดเจน
2. กําหนดใหหัวหนาแผนกแถลงเปาหมาย และ

โครงการปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการใน
แผนกของตนเปนประจําป

3. กําหนดคําขวัญประจําองคกร
4. แถลงนโยบายหรือประกาศเปาหมายดาน

การบริการอยางชัดเจน
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ตาราง 2  (ตอ)  ขั้นตอนและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจและ
ไดประโยชนสูงสุด

ขั้นตอน วิธีการ
5.    มีการประชุมผูบริหารระดับสูง เพื่อบริการ
       ที่เปนเลิศ

2. มีการศึกษาหาความรูและความเขาใจ
    เกี่ยวกับศาสตรการใหบริการใน
    ขาราชการทุกระดับ

1. หาตําราผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาและเพิ่มพูน
ความรู  ความสามารถ  หรือความเขาใจ

2. ผูบริหารเรียนรูการกําหนด  นโยบายและ
การจัดทํากลยุทธขององคกรวิธีการวัดคุณภาพ
บริการและเทคนิคตางๆ ในกระบวนการพัฒนา
คุณภาพบริการ

3. มีการแถลงหรือแจงแกขาราชการทุกคนวา
การบริการคืองานของขาราชการ  และทุกคน
จะตองเรียนรูวิธีการใหบริการที่ดีที่สุดในงาน
ของตนแกประชาชนทุกระดับ

3. มีการวางแผนกลยุทธดานบริการที่ชัดเจน
    และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะตัวของ
    องคกรเทานั้นโดยผูบริหารระดับสูง

1. มีการมอบหมายใหทีมงานเฉพาะวางแผน
กลยุทธประจําองคกรใหวางแผนกลยุทธ
ดานงานบริการอยางจริงจังและเปนแผน
ชัดเจน

2. กําหนดใหหัวหนาแผนกทุกคนรับรูมีการ
ประชุมชี้แจงและเอาไปถือปฏิบัติ

3. ผูบริหารระดับตางๆ ตองนําเสนอแผนงาน
ในหนวยงานหรือแผนกงานที่ตนรับผิดชอบ
จะตองสอดคลองกับแผนกลยุทธหลักของ
หนวยงานดานการบริการ  เปาหมายประจําป
และคําขวญัดานการบริการ

4. ศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบ
    การบริหารงานที่สอดคลองกับนโยบาย
    ดานบริการและเอื้อใหแผนกลยุทธ

1.    มีการวิเคราะหระบบการใหบริการในแตละ
       วงจรบริการ โดยใชหลักความรวดเร็ว และ
       ความมีมาตรฐานดานความพอใจในทุกจุดที่
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ตาราง 2  (ตอ)  ขั้นตอนและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจและ
ไดประโยชนสูงสุด

ขั้นตอน วิธีการ
    ดานบริการที่กําหนดไวสามารถ
    ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล

       ใหบริการ
2.    มีการวางผังหนวยบริการใหไหลไดคลอง
       ตามลําดับไมวกวน
3.    ทํางานใหงาย ผูบริการและผูรับบริการเขาใจ
4.    ทําหนังสือคูมือบริการที่เหมาะกับหนวยงาน
       ในแตละหนาที่ แจกโดยเนนการเขียนที่อานงาย
       เขาใจงายใชเปนคูมือตัดสินใจไดงาย

5. มีโครงการสรางจิตสํานึกการใหบริการ
    ที่ดีและการพัฒนาความสามารถในการ

1.    อบรมขาราชการทุกดานเรื่องการบริการ
       อยางนอย 3 – 6 ช่ัวโมง

    ใหบริการตอไป 2. จัดสัมมนาใหขาราชการแตละกลุมรูจักวิธี
การจัดทํารายงาน  การใหบริการแกประชาชน

       คือหาจุดออนใหการบริการของตนและใชเปน
       เครื่องชวยวางแผนปรับปรุงงานบริการตอไป
3. จัดบรรยายพิเศษดานประสบการณการบริการ
4. จัดทัศนศึกษาดูงานการบริการในองคกรที่

นาทําเปนแบบอยาง
5. จัดนิทรรศการสงเสริมงานบริการ
6. จัดการประกวดคําขวัญการบริการที่ดี
7. จัดการประกวดและใหรางวัล  เชน  เงินเดือนขึ้น

2 ขั้นแกขาราชการดีเดนดานบริการ
8. การใหตําแหนงหรือรางวัลพิเศษแกขาราชการ

ที่ประชาชนคัดเลือกวาใหบริการดีเยี่ยมและ
ดีเลิศ

6. การปรับปรุงยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
    ที่เอื้อตอการใหบริการ

1. การปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสวยงามโอโถง
สะดวกสบายเพื่อประชาชนที่มาติดตอ
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ตาราง 2  (ตอ)  ขั้นตอนและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจและ
ไดประโยชนสูงสุด

ขั้นตอน วิธีการ
2. จัดทํามาตรฐานเอกลักษณของหนวยงาน

มีปายชื่อผูใหบริการ
3. รณรงคดานความสะอาดเรียบรอยทั้งที่ทํางาน

หองน้ํา  สภาพแวดลอมทั้งภายใน  ภายนอก
สถานที่ทํางานและใหบริการ

7.  การยกระดับมาตรฐานงานบริการ
     โดยเสริมเครื่องอํานวยความสะดวก
     เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยี

1. การใชระบบขอมูลทางการบริการยุคใหม
2. การใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยดาน

ขอมูลและใหบริการ
     เครื่องจักร 3.    ปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัย  เชน

       เพิ่มหมายเลขโทรศัพท มีโทรศัพทสาธารณะ
       ทุกจุดเพื่อประชาชน มีเครื่องโทรสารทุก
        หนวยงาน
4.     ใชระบบสํานักงานอัตโนมัติเพื่อใหคุณภาพ
        บริการดีขึ้น
5.     เพิ่มระบบใหประชาชนเขาพบไดงาย
6. ประชาชนไดรับบริการทันที

8.  รณรงคสราง  ปลูกฝงวัฒนธรรมใน
     การบริการขององคกร

1. กําหนดไวในหนาที่งานของทุกหนวยงานวา
งานสําคัญคือการใหบริการประชาชน

2. ปลูกฝงคําขวัญ การอบรมหรือแผนปายให
ขาราชการทุกคนตระหนักในขณะที่ปฏิบัติงาน
วา “การบริการคืองานของขาราชการ”  “ยิ้ม
เสมอเมื่อใหบริการ”  “การพึงพอใจ  คือ หัวใจ
ในการใหบริการ”

9. จัดคณะทํางานเพื่อดําเนินโครงการ
ปรับปรุงงานบริการ

1. คณะทํางานทําแผนกลยุทธดานบริการ
2. คณะทํางานรณรงคสรางเอกลักษณและ

เสริมภาพลักษณองคกร
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ตาราง 2  (ตอ)  ขั้นตอนและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจและ
ไดประโยชนสูงสุด

ขั้นตอน วิธีการ
3.    คณะทํางานตรวจสอบมาตรฐานงานบริการ
4.    คณะกรรมการประกวดโครงการบริการดีเดน
5.    คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการใหบริการ
       ดีเดน ฯลฯ

10. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองคการ
      ใหดีขึ้นตลอดเวลา

1. ยุบเลิกแผนกรองทุกขแตใหขาราชการรับฟง
การรองทุกขเองทุกแผนกและรีบหาทางแกไข
เร่ืองรองทุกขของประชาชนทันที

2.    จัดแผนกประชาสัมพันธแนะนําประชาชน
        เร่ืองขั้นตอน  วิธีการชวยเขียนคํารองเรียน
        ชวยจัดขั้นตอนเอกสารเพื่อใหประชาชน
        รับบริการไดอยางมั่นใจ  สะดวก  ไมเสียเวลา
3. จัดทํากิจกรรมกลุมยอยควบคุมปรับปรุง

คุณภาพการบริการ (กลุมคิวซี) ใหรางวัลแก
กลุมที่เสนอการปรับปรุงที่ดี

4. ออกแบบและจัดผังการใหบริการประชาชน
ใหมทําใหสะดวกสบายขึ้น

11.  เนนจุดสําคัญที่ขาราชการผูสัมผัส
       ประชาชน

1. ทดสอบความมั่นคงทางอารมณ  การควบคุม
สถานการณ

2. ฝกอบรมดานการบริการและการแกปญหา
เฉพาะหนาเปนพิเศษ

3. ทบทวนบทบาทความสําคัญใหเนนการบริการ
แกประชาชน

4. วัดผลงานการบริการใหชัดเจน  เชน  ถาม
ความเห็นประชาชนใหประชาชนใหคะแนน
ประมวลผลการใหคะแนนและใชเปนเครื่องวัด
ความดีความชอบในการปฏิบัติราชการ
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ตาราง 2  (ตอ)  ขั้นตอนและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจและ
ไดประโยชนสูงสุด

ขั้นตอน วิธีการ
12. รณรงคใหประชาชนรับรูวา “การบริการ
      คือ  งานของขาราชการ”

1. โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
2. จัดตั้งตูรับฟงความคิดเห็นและมีการ

ตอบสนองขอเสนอแนะ
3. จัดตั้งระบบแนะนําประชาชนผูมาใชบริการ
4. มีมาตรการตักเตือนและลงโทษที่สมเหตุ

สมผลตอขาราชการและหนวยงานที่ละเลย
การใหบริการประชาชนที่ดีพอ

5. การติดโปสเตอรปายเตือนใจ  คําขวัญที่เนน
ใหทั้งประชาชนและขาราชการเห็นความสําคัญ
ของการบริการ

6. ติดตั้งบอรดพิเศษเฉพาะประกาศเกี่ยวกับ
การบริการและคําชมเชยที่ไดรับจากประชาชน

(ที่มา : จินตนา  บุญบงการ.  2545 : 39)

ดังนั้น  กระบวนการใหบริการจึงหมายถึง  ขั้นตอนที่ผูบริการในระดับสูงจะตองมีเจตนา
อันแรงกลาในการใหบริการ  มีการศึกษาหาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการใหบริการใน
ขาราชการทุกระดับมีการวางแผนกลยุทธดานบริการที่ชัดเจน  และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะตัว
ขององคกรเทานั้น  โดยผูบริหารระดับสูงมีการศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบการบริหารงานที่
สอดคลองกับนโยบายดานบริการและเอื้อใหแผนกลยุทธดานบริการที่กําหนดไวสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิผล มีโครงการสรางจิตสํานึกการใหบริการที่ดีและมีการพัฒนาความสามารถใน
การใหบริการ   มีการปรับปรุงยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการใหบริการ  มีการยกระดับ
มาตรฐานงานบริการ  โดยเสริมเครื่องมืออํานวยความสะดวก  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยี
เครื่องจักร  มีการรณรงค  สราง  ปลูกฝงวัฒนธรรมในการบริการขององคกรจัดคณะทํางานเพื่อดําเนิน
โครงการปรับปรุงบริการจัดการ  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงภายในองคกรใหดีขึ้นตลอดเวลา  และทํา
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การรณรงคใหประชาชนไดรับรูวา “การบริการ  คือ  งานของขาราชการ” กระบวนการที่ดําเนินการ
ไปตามลําดับ ขั้นตอนนี้จะเกิดผลตอประชาชนผูรับบริการ  คือ  ความพึงพอใจในบริการ

2.3.3  ความพึงพอใจในการใหบริการ
1)  ความหมายของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction)  เปนความรูสึกของผูที่มารับบริการ
ตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ ซ่ึง
เดวิส  (Davis, อางถึงใน จรรยา  ศิริพร.  2537 : 14)  มีความเห็นวาพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของมนุษย  คือ  ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด  หรือความกระวนกระวายหรือภาวะที่ไม
ดุลยภาพในรางกายเมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่งตางๆ ไดแลว  มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่
ตนตองการ  และมอสส  (Morse, อางถึงใน ออยทิพย  กองสมบัติ.  2538 : 7)  หมายถึง  สภาวะจิตใจ
ที่ปราศจากความตึงเครียด  ทั้งนี้  เพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการนั้นได
รับการสนองทั้งหมดหรือบางสวนความเครียดก็จะนอยลง  ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น  และในทาง
กลับกัน  ถาความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนองความเครียด  และความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ซ่ึงสอดคลองกับ วิมลสิทธิ์  หยางกูร  (อางถึงใน บังอร  ผงผาน.  2538 : 25)  กลาววา  ความพึงพอใจ
เปนการใหคาความรูสึกของคนเรามีความสัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพ
แวดลอม  คาความรูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน  เชน  ความรูสึกดี  เลว  พอใจ
ไมพอใจ  สนใจ  ไมสนใจ  เปนตน  และกิติมา  ปรีดีดิลก  (2524 : 321)  กลาววา  ความพึงพอใจ
หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงาน  และเขา
ไดรับการตอบสนองความตองการของเขาได

ดังนั้น  ความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจสรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึก
สองแบบของมนุษย  คือ  ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ  ความรูสึกทางบวกเปน
ความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข  ความสุขนั้นเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึก
ทางบวกอื่นๆ กลาวคือ  เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ  ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุข  หรือ
ความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก  ดังนั้นจะเห็นไดวา  ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและ
ความสุขนั้นมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่นๆ

 2)  ขอบขายของความพึงพอใจ
  โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ

ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  (Job Satisfaction)  และมิติของความพึงพอใจในการรับบริการ
(Service Satisfaction)  ซ่ึงสามารถขยายความไดดังนี้
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  (1)  มิติความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfaction)  ซ่ึงเนนการประเมินคา
โดยบุคลากรผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมภายในและภายนอกการทํางาน  ซ่ึงประกอบไปดวย
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลทําใหความพึงพอใจในงานแตกตางกันไป  เชน  ลักษณะของงานที่ทํา  ความ
กาวหนา  การบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  สวัสดิการ  และประโยชนเกื้อกูล (อราม  สัมพะวงค.
2541 : 13)  กลาวไวดังนี้

ก.  ลักษณะของงาน (Type of Work) หมายถึง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ซ่ึง
มผีลทําใหบุคคลมองเห็นคาและมีความสนใจในงานมากกวางานที่มีลักษณะแบงแยกกันไปทําคนละ
เล็กคนละนอย  จากการศึกษาของ วูรม (Vroom)  พบวา  งานที่เปดโอกาสใหคนไดใชความสามารถ
และความชํานาญมีผลทําใหบุคคลเกิดความพอใจ

ข.  ความกาวหนา (Promotion)  ในเรื่องความกาวหนา โดยการเลื่อนขั้น
หรือเล่ือนตําแหนงกอใหเกิดการทาทายที่จะทํางานในตําแหนงและหนาที่ใหม  และยังเปนการหา
ประสบการณใหมดวยในการที่จะทํางานจนไดรับความดีความชอบสูงขึ้นไปอีก

ค.  การนิเทศงาน (Supervision)  รูปแบบของการนิเทศงานที่ดีควรเปน
รูปแบบที่ใหผูปฏิบัติงานในหนาที่ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจซึ่งรูปแบบนี้มีสวนทําใหผูปฏิบัติงาน
มีความรูสึกพอใจสูงกวาการใหปฏิบัติแบบเผด็จการ

ง.  เพื่อนรวมงาน (Co-Worker)  มาตรฐานของการทํางานแตละคนจะดี
หรือไมดีขึ้นอยูกับความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดวย  กลุมมีอิทธิพลตอมาตรฐานการทํางานและ
ความพอใจของบุคคล  คือ 1) หากบุคคลทํางานมีความเชื่อมั่นในกลุมที่ทํางานก็จะทําใหผลผลิตดีขึ้น
ไดรับความรวมมือและใหประโยชนแกกลุมมากที่สุด  2) สัมพันธภาพในกลุมมีความกลมเกลียวกัน
อยางใกลชิดจะมีสวนทําใหทุกคนภายในกลุมปฏิบัติงานในลักษณะที่คลายคลึงกัน  ถาหากกลุมมี
ความกลมเกลียวรักใครกันดี  และมีจุดมุงหมายเปนประโยชนจะทําใหผลผลิตสูงขึ้น

จ.  สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (Benefits and Services)  เปนลักษณะ
ที่หนวยงานไดจัดผลประโยชนและบริการตางๆ ใหกับบุคลากรในหนวยงาน  นอกเหนือจากคาจาง
เพื่อเปนการจูงใจบุคลากรใหอยูกับหนวยงานนานที่สุด  มีความพึงพอใจ  ขวัญดี  และตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

(2)  มิติความพึงพอใจในการรับบริการ
อมร  รักษาสัตย  นักวิชาการไทยอีกทานหนึ่ง ก็เห็นวาความพอใจของ

ผูรับบริการเปนมาตรอีกอยางหนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได  เพราะการจัดบริการ
ของรัฐนั้นมิใชสักแตวาทําใหเสร็จๆ ไป  แตหมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจของประชาชน
ฉัตรชัย  คุณากร (อางถึงใน บังอร  ผงผาน.  2538 : 29)
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จากความหมายดังกลาว  จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพอใจที่มีตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามที่บุคคลไดคาดหวังไว

ในการใหบริการสาธารณะตางๆ นั้น  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการ
นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะเปนสิ่งบงชี้ไดวาบริการสาธารณะดังกลาวประสบผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใด  ความพึงพอใจตอบริการสาธารณะนี้มีนักวิชาการบางทานไดใหความหมายไว  ไดแก
ไมเคิล  อาร  ฟตซเจอรรัลด  (Michael R. Fitzgerald)  โรเบิรต  เอฟ  ดูเรนท  (Robert F. Durant)
และจอหน  ดี  มิลเลท  (John D. Millett)  ฟตเจอรรัล  และดูแรนท  (Fitzgerald and Durant)  ไดให
ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction)
วาเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการของหนวยปกครองทองถ่ิน

มณีวรรณ  ตั้นไทย  (อางถึงใน สํารวย  เกษกุล.  2538 : 8)  ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจหลังการใหบริการวา  เปนระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการ
ในดานตางๆ ดังนี้  คือ

(1)  ดานความสะดวกที่ไดรับ
(2)  ดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ
(3)  ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ
(4)  ดานระยะเวลาในการดําเนินการ
(5)  ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ

นอกจากนี้  ปรัชญา  เวสารัชช  ยังกลาววา  การใหบริการของรัฐนั้นจะตองคํานึงถึง
ส่ิงตอไปนี้ดวย  (ปรัชญา  เวสารัชช.  2526 : 251, อางถึงใน บังอร  ผงผาน.  2538 : 30)

1)  การใหบริการที่เปนที่พึงพอใจแกสมาชิกสังคม  ความพึงพอใจเปนสิ่งที่วัดได
ยากหรือใหจํากัดความยาก  แตอาจกลาวไดอยางกวางๆ ถึงองคประกอบที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ
คือ

(1)  ใหบริการที่เทากันแกสมาชิกสังคม
(2)  ใหบริการในเวลาที่เหมาะสม  เชน  บริการดับเพลิง  บริการชวยเหลือ

ผูประสบภัยน้ําทวม
(3)  ใหบริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากนอย  คือ  ใหบริการไมมากหรือ

นอยเกินไป
(4)  ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

2)  การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชนเปนคานิยมพื้นฐานสําหรับ
การบริการราชการในสังคมประชาธิปไตยจะตองทําหนาที่ภายใตการชี้นําทางการเมืองจากตัวแทน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

53

ของประชาชนและตองสามารถใหบริการที่มีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชน  ตองมีความยืดหยุน
ที่ปรับเปลี่ยนงาน  หรือการใหบริการที่สามารถสนองความตองการที่เปล่ียนแปลงไดมากที่สุด

สําหรับการใหบริการขอมูลทะเบียนสมรส  ซ่ึงเปนการบริการทางสังคมอยางหนึ่ง
นั้น  นายเอนก  สิทธิประศาสน  อดีตอธิบดีกรมการปกครอง  ไดเคยมีหนังสือกรมการปกครองที่
มท.1402 / ว 123  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2532  กําหนดหลักปฏิบัติงานทะเบียนใหนายทะเบียนถือ
ปฏิบัติดังนี้ (กรมการปกครอง, อางถึงใน บังอร  ผงผาน.  2538:31)

1)  ถูกตอง  คือ  ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  และแบบแผนของทางราชการ
รวมทั้งถูกตองตรงกับความเปนจริง

2)  สะดวก  คือ  ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  และไมเสียเวลารอคอย
รวมทั้งเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพดวย

3)  สุจริต  คือ  เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และยุติธรรม  รวมทั้ง
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

4)  ประชาสัมพันธ  คือ  ทําใหประชาชนและเจาหนาที่เกิดความรูความเขาใจ  และ
เห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานทะเบียน  รวมทั้งใหความรวมมือ

ตอมา  นายชูวงศ  ฉายะบุตร  อดีตอธิบดีกรมการปกครองไดมีหนังสือการปกครอง
ที่ มท.0402  /ว 101  ลงวันที่ 16 มกราคม 2535  กําหนดหลักปฏิบัติงานทะเบียนถือปฏิบัติดังนี้
(กรมการปกครอง, อางถึงใน บังอร  ผงผาน.  2538:27)

1)  ใหบริการ คือ  ใหบริการแกประชาชนผูมาติดตองานทะเบียนกบัทางราชการ
ใหไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอง

2)  สรางสรรคศรัทธา  คือ  ทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ซ่ึงเปนตัวแทนของรัฐเพื่อใหประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีวาจะไดรับการชวยเหลือ  การบริการและการ
ชวยแกปญหาจากทางราชการไดเปนอยางดีทั้งจะเปนผลตอการใหความรวมมือในดานตางๆ จาก
ประชาชนดวยความเต็มใจอีกดวย

3)  แกไขปญหา  คือ  แกไขปญหาขอขัดของทั้งในดานการปฏิบัติงานและปญหา
ของประชาชนใหหมดหรือลดนอยลงไป

4)  พัฒนางานทะเบียน  คือ  พัฒนาการทะเบียนใหมีความเจริญกาวหนา  ปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  การใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบ  ยินดี  เต็มใจ  หรือมีเจตคติที่ดีของ
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีที่เปนผลจากการจัด
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ปจจัยการใหบริการ  และขบวนการใหบริการที่เอื้อตอผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัด
นนทบุรีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.4.1  ผลงานวิจัยในประเทศไทย
สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ (2530 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใหบริการของ

เจาหนาที่องคการรับราชการกับปจจัยสภาพแวดลอมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พบวา พฤติกรรม
การใหบริการของเจาหนาที่องคการราชการมีลักษณะไมคํานึงถึงตัวบุคคลสูง  สวนปจจัยสภาพ
แวดลอมมีอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมใหบริการ  คือ  อายุ  ทัศนคติ  และสถานภาพทางสังคมของ
ประชาชน  นอกจากนั้น  แลวยังมีการใหบริการแบบไมคํานึงถึงตัวบุคคลมากเทาใดก็ยิ่งทําให
ประชาชนเกิดความพอใจมากเทานั้น

วัลลภา  ชายหาด (2532 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการสาธารณะ  ดานการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร
พบวา  อายุ  ระดับการศึกษา  และลักษณะของเขตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริการ
สาธารณะ  ดานการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร  สําหรับการศึกษาถึงระดับความพอใจ
ของประชาชนที่มีตอบริการสาธารณะ  ดานการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครในภาพรวม
แลวยังไมสามารถสรุปไดวา  ประชาชนมีความพึงพอใจ  หรือไมมีความพึงพอใจในการบริการ
เชนกัน

มณีวรรณ  ตั้นไทย (2533 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การใหบริการของเจาหนาที่กองควบคุมยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับประสิทธิภาพ
ในการทํางานโดยวัดจากความพึงพอใจของประชาชนพบวา  พฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่
กองควบคุมยามีลักษณะไมคํานึงถึงตัวบุคคลสูง  และยิ่งการใหบริการแบบไมคํานึงถึงตัวบุคคลสูง
มากเทาใดก็ยิ่งทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากเทานั้นและการประเมินคาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนหลังจากการรับบริการ ปรากฏวาอยูในเกณฑปานกลาง

ประหยัด  ยะคะนอง (2533 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีตอ
บริการสาธารณะของหนวยงานปกครองทองถ่ิน  ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  พบวา
ประชาชนทุกกลุมอาชีพไมพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  โดยมีระดับ
ความไมพึงพอใจในอัตราที่ใกลเคียงกัน  สาเหตุของการใหบริการสาธารณะไมตรงตามความตองการ
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ของประชาชน  สรุปไดวาเนื่องมาจากปญหาตางๆ เชน  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน  ปญหา
ดานการคลัง  ปญหาดานการควบคุมเทศบาล  ปญหากับบุคคลและปญหาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา

กรมการปกครอง (2536 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการใหบริการประชาชนระดับอําเภอเนนการศึกษาในสวนที่เปนการบริการประชาชนเฉพาะงาน
ทะเบียนราษฎร  ทะเบียนทั่วไป  และงานบัตรประจําตัวประชาชน  โดยศึกษาจากอําเภอตางๆ ใน 5
ภาค  รวมทั้งสิ้น 40 อําเภอ  ประชากรที่ใชศึกษา  ไดแก  ประชาชนที่มาใชบริการที่วาการอําเภอ
เจาหนาที่ฝายปกครองที่ใหบริการบนที่วาการอําเภอ  รวมทั้งกํานัน  ผูใหญบาน  จํานวน 2,400 คน
ผลการวิจัยพบวา

1)  ผลการศึกษาในสวนขอคิดเห็นของประชาชนตอบริการ  พบวา  มีลักษณะเปน
การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบอยางเครงครัด  การใหบริการประชาชนของขาราชการฝาย
ปกครองจึงควรยืดหยุนใหเหมาะสมกับสถานการณ  และควรอธิบายกฎหมายและระเบียบใหแก
ประชาชนผูรับบริการเกิดความเขาใจ  และมีทัศนคติที่ดีตอทางราชการ  การใหบริการประชาชนมี
ปริมาณมากทําใหการบริการไมทันกับความตองการของประชาชน

2)  ผลการศึกษาในสวนขอคิดเห็นของประชาชนตอปญหาอุปสรรคในการบริการ
ประชาชน  พบวา  ภาษาถ่ินมีปญหาในการสื่อความเขาใจที่จะใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีชาวเขาและชนกลุมนอย  ปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาอุปสรรคในการใหบริการ
ประชาชนมาก  คือ  ระดับความรูและการศึกษาของประชาชน ความพรอมของประชาชนในการ
เตรียมเอกสารเพื่อรอรับบริการ  ประสบการณ  และความคุนเคยในการขอรับบริการของประชาชน

3)  ผลการศึกษาในสวนขอคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอกฎหมาย  ระเบียบ  ขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติ  พบวา  กฎหมาย  ระเบียบ  ขั้นตอน  และวิธีการปฏิบัติของฝายทะเบียนและบัตร
ยังมีความจําเปนแตควรจะลดขั้นตอน  ลดหลักฐานเอกสาร  ลดขั้นตอนการอนุมัติลง

4)  ผลการศึกษาในสวนขอเสนอแนะของประชาชนเพื่อปรับปรุงใหบริการประชาชน
พบวา  ประชาชนมีขอเสนอแนะ  คือ  ควรจะมีการเผยแพร  และใหความรูตอประชาชนที่มาติดตอ
ณ  ที่วาการอําเภอ  จัดผังการใหบริการของสํานักงานใหประชาชนที่มาติดตอกับเจาหนาที่รับคํารอง
คนเดียว  ถามีปญหาขัดของที่ไมอาจดําเนินการตามคํารองไดใหเจาหนาที่ช้ีแจงเพื่อทราบ  พรอม
นัดหมายวัน  เวลาที่แนนอน  การเตรียมหลักฐานใหถูกตองควรจะคัดเลือกเจาหนาที่ที่ชอบทํางานให
บริการประชาชนมีมนุษยสัมพันธดีมาเปนเจาหนาที่รับคํารองหรือใหบริการติดตอสอบถาม

จีราพร  วีระหงษ (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอ
ระบบ  และกระบวนการใหบริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสํานักงานเขตตลิ่งชัน  พบวา
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ในดานสาธารณูปโภค 4 งาน  ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจระดับคอนขางสูงทุกดานคือ  งาน
ปกครอง  งานรักษาความสะอาด  งานโยธา  งานอนามัยตามลําดับ

จุฑารัตน  สุภาโอษฐ (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชน
ตอระบบและกระบวนการการใหบริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสํานักงานเขตดุสิตพบวา
ประชาชนในเขตดุสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางจะพึงพอใจมากกวาผูมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับลางในทุกกลุมงาน  ยกเวน  การบริการดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะดวกของ
การสัญจรบนทางเทาที่ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับลางพึงพอใจมากกวาผูมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับ
กลางเชนเดียวกับงานปกครอง

ชาติชาย  เทพแปง (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ
การบริการของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย : ศึกษากรณี การใหบริการขาวสารการทองเที่ยว
สํานักงานใหญ (แมนศรี)  พบวา  นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ สวนใหญมีความ
พึงพอใจในการบริการขาวสารการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ดานขอมูลขาวสาร
ขาวสาร (Brochure)  นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีความพอใจขอมูลรานสินคาที่ระลึก
ในระดับพอใช  ดานสถานที่ใหบริการ นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีความพอใจใน
ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการในระดับพอใช  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ นักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางประเทศมีความพอใจในทุกๆ ดานระดับดีมาก  สําหรับนักทองเที่ยวชาวตาง
ประเทศปจจัยดานจํานวนครั้งที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
กลาวคือ  เดินทางเขามามากครั้งจะมีความพอใจในการบริการสูง  สวนนักทองเที่ยวชาวไทย  การ
ศึกษามีความสัมพันธกับความพอใจ การศึกษาต่ํามีความพอใจในการบริการสูง  อายุมีความสัมพันธ
กับความพอใจ  อายุนอยมีความพอใจในการบริการสูงกวาอายุมาก

โชติชวง  ภิรมย (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกคาตอบริการ
สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห  พบวา  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และองคประกอบ
แตละดานของความพึงพอใจในบริการเรียงลําดับจากดานที่พอใจมากที่สุดไปถึงดานที่พอใจนอย
ที่สุดไดดังนี้  คือ  การพัฒนาบริการสินเชื่อใหลูกคาไดรับความสะดวก  ความเปนธรรม  พฤติกรรม
พนักงาน  นโยบายสินเชื่อ  สถานที่ตอนรับ  อุปกรณ  และบรรยากาศ  ขั้นตอนในการบรกิาร  ความ
รวดเร็วฉับไวในการบริการ  และความเพียงพอจํานวนพนักงานผูใหบริการสินเชื่อ

ทองคํา  ลาภิกานนท (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอ
ระบบและกระบวนการการใหบริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสํานักงานเขตหนองแขม
ซ่ึงแบงออกเปน 2 ดาน  คือ  บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและบริการเฉพาะดาน  เชน  การทําบัตร
ประจําตัวประชาชน  การจดทะเบียนสมรส ผลการศึกษา  พบวา  ประชาชนเกือบทั้งหมดมีความ
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พึงพอใจตอกิจกรรมบริการของสํานักงานเขตหนองแขมทั้ง 2 ดาน  ในภาพรวมรอยละ 81.0  โดย
แยกเปนความพึงพอใจตอกิจกรรมบริการเฉพาะดาน รอยละ 84.0  ในสวนของงานดานสาธารณูปโภค
4 งาน  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจถึง 3 งาน  คือ  งานปกครอง  งานรักษาความสะอาด  และ
งานอนามัย (รอยละ 77.8, 74.5  และ  53.1  ตามลําดับ)  งานที่ไมพึงพอใจ  คือ  งานโยธา (รอยละ 48.5)
สวนงานดานบริการเฉพาะดานทั้ง 4 งาน  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจทั้งหมด  คือ งานทะเบียน
งานโยธา  งานรายได  และงานอนามัย (รอยละ 97.0, 89.0, 82.0  และ  76.0  ตามลําดับ) จากการตอบ
แบบสํารวจของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานเขตนั้นยังมีสวนที่ไม
พึงพอใจ  บอกสาเหตุของความไมพึงพอใจ  คือ  ดานระบบการใหบริการไมมีความเพียงพอทั่วถึง
ของการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ  คือ  ไมมีความสะดวกในการขอรับบริการ  ไมมีความ
สม่ําเสมอตอเนื่อง  และไมมีความปลอดภัยในการใหบริการในดานเจาหนาที่ผูใหบริการเมื่อเปรียบ
เทียบความพึงพอใจในบริการตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ  พบวา  ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลาง
และระดับลางในระดับแขวง  พบวา  แขวงหนองแขมไมมีความพึงพอใจในดานการบริการเกือบ
ทุกงาน
 พงศเทพ  สีตบุตร (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของสถานีตํารวจภูธร  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ภายหลังการปรับปรุง
โครงสรางใหม  พบวา  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  อยูในระดับพอใจ  เพศ  ตําแหนงหนาที่ทางสังคม  และ
ประสบการณดานการติดตอราชการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจภูธร อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ภายหลังจากปรับโครงสรางใหม  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได ตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติ  และประสบการณดานอาชญากรรมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
ภายหลังจากปรับโครงสรางใหม

ไพบูลย  ทาสระดู (อางถึงใน บังอร  ผงผาน. 2538 : 35)  ศึกษาการบริหารงานของ
เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  เขตตลิ่งชันเปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบ
ที่จะนําเอาบริการตางๆ ออกสูประชาชนใหไดรับความสะดวกสบายในการขอรับบริการในดานตางๆ
มากที่สุดนั้น  การบริการงานของเขตยังประสบปญหาในการบริหารและการใหบริการแกประชาชน
หลายประการ  เชน  เขตยังไมมีอํานาจเพียงพอ  อัตรากําลังเจาหนาที่  วัสดุอุปกรณ  เครื่องใชตางๆ
ก็ไมเพียงพอ  ผลก็คือ  การบริหารงานของเขตลาชา  จากการสอบถามทัศนคติของประชาชนที่มีตอ
การบริการงานของเขต  ปรากฏวาไมวาจะเปนประชาชนที่อยูในเขตชั้นนอกหรือเขตชั้นในตางก็มี
ทัศนคติตอการบริหารงานของเขตเหมือนกัน  แมวาสวนใหญจะเห็นวาการใหบริการของเขตตางๆ
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ในปจจุบันดีอยูแลว  แตประชาชนก็ยังเห็นวาตองมีการปรับปรุงในดานอัตรากําลังของเจาหนาที่ใหมี
มากกวานี้และดานเจาหนาที่เองควรจะมีอัธยาศัยและเปนกันเองกับประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
ใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  การขาดแคลนอัตรากําลังทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติของเจาหนาที่
ทั้งไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนไดอยางรวดเร็วไมเพียงเทานั้นในการที่ไดกําหนด
ใหมีระเบียบปฏิบัติมากเกินไป  คือ  มากจนผูปฏิบัติไมสามารถปฏิบัติไดถูกตองเพราะไมสามารถ
จําไดหมดและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมเพียงพอทําใหไมสามารถปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํารวย  เกษกุล (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
บริการของสํานักทะเบียนอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีษะเกษ  พบวา  ในภาพรวมผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในบริการของสํานักทะเบียนอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  อยูในระดับปานกลาง  แตเมื่อ
แยกตามองคประกอบ  พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด รองลงมา
ไดแก  ดานขั้นตอนการใหบริการ  และดานระยะเวลาในการดําเนินการตามลําดับ  และดานสถานที่
ใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุด

สําหรับตัวแปรดานภูมิหลังของผูรับบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
บริการของสํานักทะเบียนอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  คือ  สถานภาพสมรส  กลาวถึงผูรับบริการ
ที่สมรสแลวมีความพึงพอใจในบริการสูงกวาผูรับบริการที่เปนโสด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แต
ตัวแปร  เพศ  อายุ อาชีพ  การศึกษา  ประสบการณในการมารับบริการ  และงานที่รับบริการไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในบริการของสํานักทะเบียนอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

ออยทิพย  กองสมบัติ (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาใน
การรับบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาเลิงนกทาและสาขามุกดาหาร  ผลการวิจัย
พบวา  เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาในการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขา
เลิงนกทาและสาขามุกดาหาร  ในภาพรวมและในองคประกอบยอยของความพึงพอใจในการรับ
บริการ  พบวา  ลูกคาธนาคารธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาเลิงนกทาและสาขามุกดาหารมี
ความพึงพอใจในการรับบริการในระดับสูงกวาปานกลางเล็กนอย  และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจใน
การรับบริการ ในองคประกอบดานพนักงานและการตอนรับมีคะแนนเฉลี่ยสูง  สวนความพึงพอใจ
ในการรับบริการดานความสะดวกที่ไดรับมีคะแนนต่ําสุด  ความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการ
ธนาคารของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาเลิงนกทาและสาขามุกดาหาร   เรียงตามความ
พึงพอใจมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ดังนี้

1)  ดานพนักงานและการตอนรับ
2)  ดานสถานที่ประกอบการ
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3)  ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ
4)  ดานระยะเวลาของการดําเนินการ
5)  ดานความสะดวกที่ไดรับ
ตัวแปรภูมิหลังของลูกคา  อายุ  รายได  มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจ

ในการรับบริการ  นอกจากนี้ลูกคาเพศหญิงมีความพึงพอใจในการรับบริการสูงกวาลูกคาเพศชาย
แตระยะเวลาที่เปนลูกคา  อาชีพลูกคา  ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการรับบริการ

กิจจา  สุขนิวัฒนชัย (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางดานของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา  ผูใชบริการมีความพึงพอใจดาน
การเห็นประโยชนและคุมคาของการใชบริการทางดวน  ดานการจัดการจราจร และดานปาย
สัญญาณจราจรและความปลอดภัยในระดับปานกลาง  และพึงพอใจในดานความเหมาะสม  หรือ
ยุติธรรมในคาบริการที่เรียกเก็บ  และดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับต่ํา

จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะ  ดังนี้
1)  ดานการจัดจราจร

(1)  การติดตั้งปายบอกเสนทางใหมีระยะหางจากจุดที่ผูขับขี่พึงสังเกตไดเปน
ระยะๆ และมีระยะหางพอสมควรเพื่อใหผูใชรถที่ใชความเรว็สูง  สามารถเปลี่ยนชองทางเดินรถได
และไมกระชั้นชิดเกินไป

(2)  ความคลองตัวของการจราจรบนทางดวนและจุดขึ้นลงจะตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตํารวจและเจาหนาที่ใหมากขึ้นเพื่อการระบายรถอยางรวดเร็วและไมติดขัด

2)  ดานปายสัญญาณจราจรและความปลอดภัย
(1)  ใหตํารวจและเจาหนาที่ดําเนินการควบคุมกวดขันใหผูใชรถใชถนนทางดวน

ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครงครัด
(2)  การแบงชองทางเดินรถควรแบงตามระดับความเร็วและขนาดรถ
(3)  การติดตั้งปายเปลี่ยนขอความเพื่อรายงานสภาพการจราจร ควรติดตั้งปาย

ในระยะที่หางจากดานเก็บเงินเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกใชเสนทางได
3)  ดานความเหมาะสมหรือยุติธรรมในคาบริการที่เรียกเก็บ

(1)  ไมทอนเงินชั่วโมงเรงดวนโดยสงเสริมใหใชคูปองและตองมีสวนลดคูปอง
ใหมีการจัดจําหนายในที่ที่หาซื้อไดงาย

(2)  บัตรทางดวนตองดําเนินการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดี  เนื่องจากยังมี
ปญหาขัดของทางเทคนิคอยู
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4)  ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก
(1)  จุดติดตั้งโทรศัพทแจงเหตุควรมีแสงสวางอยางเพียงพอ  และควรมีเครื่อง

ปองกันความปลอดภัยในขณะใชงาน
(2)  ควรเพิ่มจุดแจงเหตุใหมีจํานวนมากและงายตอการสังเกตเพราะเมื่อเกิดเหตุ

ขัดของไมวาจะเปนอุบัติเหตุ  หรือเครื่องยนตขัดของ ผูขับขี่สามารถใชอุปกรณได
วีระ  เจริญล้ิมประเสริฐ (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใหบริการงานทะเบียนและภาษีตามกฎหมายวาดวยรถยนต : ศึกษากรณีสํานักงานขนสงจังหวัด
จันทบุรี  ผลการศึกษา  พบวา  ความพึงพอใจภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญพอใจ  รอยละ 73.4
ที่ไมพอใจคงมีเพียง  รอยละ 2.0

สําหรับความพึงพอใจภาพรวมดานวัตถุเกี่ยวกับความสะดวกและความพอเพียง
ของสถานที่จอดรถ  ประมาณครึ่งหนึ่งพอใจความเปนระเบียบเรียบรอย  รมร่ืน  สวยงามของอาคาร
และสถานที่สวนใหญพอใจ  รอยละ 78.0  สําหรับความพรอมและทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชเกินกวาครึ่งพอใจ  รอยละ 52.0

ความพึงพอใจภาพรวมในดานกระบวนการใหบริการเกี่ยวกับความเหมาะสมใน
แบบคํารองขอรับบริการสวนใหญพอใจ  รอยละ 65.4  โดยเฉพาะอยางยิ่งการอํานวยความสะดวก
ในการขอรับบริการพอใจ  รอยละ 65.0  สวนความรวดเร็วตอเนื่องในขั้นตอนของการใหบริการและ
ความยุงยาก  หรือเงื่อนไขในกฎระเบียบสวนใหญพอใจ

ความพึงพอใจภาพรวมดานบุคลากรผูใหบริการเกี่ยวกับความสนใจเอาใจใสของ
เจาหนาที่  บุคลิกทาที  และมารยาทของเจาหนาที่ ความเสมอภาคในการใหบริการของเจาหนาที่
ความซื่อสัตยสุจริตในการใหบริการของเจาหนาที่และความถูกตองในผลงานที่ไดรับบริการ  พบวา
สวนใหญ  รอยละ 60.7 – 72.7  พอใจ

ลําดับความสําคัญของความพึงพอใจในปจจัยดานระบบงานภาพรวม  อันดับที่ 1
การอํานวยความสะดวกในการรับบริการ  อันดับที่ 2  ความรวดเร็วตอเนื่องในขั้นตอนของการให
บริการ  อันดับที่ 3  ความสนใจเอาใจใสของเจาหนาที่  อันดับที่ 4  บุคลิกทาทีและมารยาทของ
เจาหนาที่  และอันดับที่ 5  ความถูกตองในผลงานที่ไดรับบริการ

สมพงษ  แกวจุฑานิติ (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการนํา
โครงการ Computer Online  เขามาใชในการผานพิธีการศุลกากรในโครงการนํารอง : ศึกษากรณี
ดานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ  โดยศึกษาจากกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากร  การสัมภาษณบริษัทผูสงออกหรือตัวแทนผูสงออกที่เขารวมโครงการ  พรอมทั้ง
สัมภาษณเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการ  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  โครงการนํารองมีประสิทธิผล
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บรรลุเปาหมายตามที่กรมศุลกากรตั้งไว  คือ  ความรวดเร็วของการใหบริการ ความสามารถในการ
ลดขั้นตอนการผานพิธีการตางๆ ที่นอยลงไป  และจํานวนครั้งที่ผูมาติดตอราชการใชในการแกไข
ลดลงแตยังมีส่ิงที่ตองไดรับการแกไข  เชน  ความสามารถในการแกไขรายละเอียดตางๆ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสอดคลองตอความเปนจริงใหกระทําไดทันทีโดยผูปฏิบัติงาน
โดยไมจําเปนตองรอ Programmer  และเพื่อความสะดวกในการติดตอในระบบ Computer Online
จะตองมีการพัฒนา Program  ใหมีความงายในการศึกษาเพื่อนําไปปฏิบัติงานไดงายและรวดเร็ว

วิรัตน  สหทอง (2539 : 29)  ศึกษาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพในทัศนะของผูใช
บริการในจังหวัดกําแพงเพชร  โดยสอบถามความรู  ความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  ปจจัยการเขารวม
โครงการ  และปญหาอุปสรรคของประชาชนที่ใชบริการบัตรสุขภาพ  จํานวน 115 คน  พบวา  ผูใช
บริการสวนใหญเปนชาย  รอยละ 50  อายุเฉลี่ยประมาณ 39 ป  มีสถานภาพสมรสแลว  รอยละ 88
มีอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ 74  สวนใหญมีความรูเกี่ยวกบับัตรสุขภาพอยูในระดับดี  รอยละ 73
มีความคิดเห็นวาโครงการนี้บัตรราคาเหมาะสมแลว  รอยละ 95  มีความพึงพอใจในการรับบริการที่
สถานีอนามัยและโรงพยาบาล  รอยละ 82 และ 81  ตามลําดับ  และพบวาปญหาในการใชบริการคือ
ไมสามารถใชบริการไดทั่วไปเพราะมีการกําหนดสถานบริการ  ลักษณะการเจ็บปวยของสมาชิก
บัตรสุขภาพจะเปนแบบปจจุบันทันดวน  รอยละ 50

ธนพร  ชุมวรฐายี (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
การบริการของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดอบุลราชธานี  พบวา  สวนใหญพึงพอใจในการใหบริการ
ในระดับปานกลางและเมื่อแยกเปนรายดานของความพึงพอใจในการใหบริการทั้ง 3 ดาน  คือ

1)  ดานระบบการใหบริการ
2)  ดานกระบวนการใหบริการ
3)  ดานสถานที่และบุคคลผูใหบริการอยูในระดับปานกลาง
สมัย  เจริญชาง (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอระบบ

และกระบวนการใหบริการของกรุงเทพมหานคร  ศึกษาเฉพาะกรณีเขตมีนบุรี  ศึกษาระดับความ
พึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรมเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค   ผลการศึกษา  พบวา
ประชาชนมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอกิจกรรมใหบริการของสํานักงานเขตมีนบุรีในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน  โดยผูที่มีความพึงพอใจมีสัดสวนมากกวาผูที่ไมพึงพอใจเล็กนอย  ถาแยกเปนงาน
ปรากฏวา  ประชาชนพึงพอใจมากกวาไมพึงพอใจมี 3 งาน  คือ

1)  งานรักษาความสะอาด
2)  งานปกครอง
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3)  งานอนามัย สวนงานที่ประชาชนพึงพอใจนอยกวาไมพึงพอใจมี 1 งาน  คือ
งานโยธา

เกรียงศักดิ์  คุณวิเศษ (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของคนพิการตอ
การ ใหบริการสงเคราะหชวยเหลือของสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดศรีสะเกษ   ผลการศึกษา
พบวา

1)  กลุมตัวอยางคนพิการ  จํานวน 150 คน  เพศชาย  รอยละ 74.0  เพศหญิง  รอยละ
33.3  จบการศึกษาสวนใหญระดับ ป.1 – ป.6  คิดเปนรอยละ 88.0  สถานภาพของครอบครัวสวนใหญ
สมรสมีบตุร  คิดเปนรอยละ 57.3  อาชีพสวนใหญคาขาย  คิดเปนรอยละ 34.3  รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 1,000 บาท  คิดเปนรอยละ 51.3  และสภาพความพิการสวนใหญสามารถชวยตนเองไดมาก
คิดเปนรอยละ 62.7

2)  ความพึงพอใจของคนพิการที่มาใชบริการสงเคราะหชวยเหลือของสํานักงาน
ประชาสงเคราะหจังหวัดศรีสะเกษ  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานทั้ง 4 ดาน  คือ  ดานบุคลากรและการตอนรับ  ดานขอมูลที่ไดรับรองการบริการ  ดาน
สถานท่ีบริการ  และดานความสะดวกที่ไดรับ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน

ตัวแปรภูมิหลังที่แตกตางกันของคนพิการที่มารับบริการ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได  และสภาพความพิการ กอใหเกิดความพึงพอใจที่ไม
แตกตางกันจึงไมมีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการสงเคราะหชวยเหลือของสํานักงานประชา
สงเคราะห  จังหวัดศรีสะเกษ

จริน  อุดมเลิศ (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
งานทะเบยีนของสํานักทะเบียนอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบวา  ผูรับบริการงานทะเบียน
ทั่วไปสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอลักษณะของเจาหนาที่ผูใหบริการงานทะเบียนในระดับ
ดีและสวนใหญมีความคิดเห็นตอลักษณะของสถานที่ใหบริการในระดับปานกลาง รวมทั้งผูรับบริการ
งานทะเบียนทั้งหมดมีความพึงพอใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับปจจัยพื้นฐานของผูรับบริการที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในบริการ
งานทะเบียน  คือ  เพศ  สวนปจจัยพื้นฐานอื่นๆ  ไดแก  อายุ  อาชีพ  รายได  และระดับการศึกษาที่
แตกตางกัน  ไมมีผลตอระดับความพึงพอใจในบริการงานทะเบียนของสํานักงานทะเบียนอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  ตามขั้นตอนของงาน

สําหรับลักษณะการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการในงานแตละขั้นตอนที่
แตกตางกันจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจในบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  รวมทั้งลักษณะ
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ของสถานที่ใหบริการในงานแตละขั้นตอนที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความพึงพอใจในบริการที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญดวย

วณิภา  พรหมายน (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการใหบริการขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยางเปนหญิง
มากกวาชาย  สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4  ทั้งประเภทมาเรียนประจําและเรียนเปนครั้งคราว

ประสิทธิผลดานวัตถุวิสัยหรือคุณภาพในการใหบริการพบวา  ความพอเพียงใน
ระบบขอมูลขาวสาร  อุปกรณการใหบริการ  และความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการอยูในเกณฑ
ที่มีประสิทธิผลต่ํา  คุณภาพขอมูลที่ตอบสนองพบวา  ความเปนปจจุบันของขอมูลอยูในเกณฑที่มี
ประสิทธิผลปานกลางและความครอบคลุมของขอมูลอยูในเกณฑที่มีประสิทธิผลต่ํา  ประสิทธิผล
ดานอัตวิสัยหรือความพึงพอใจในการใชบริการพบวา  ความพึงพอใจในการใชบริการสอบถามขอมูล
สารสนเทศทางโทรศัพท (Voice Response System)  และสอบถามขอมูลสารสนเทศดวยแถบรหัส
(Barcode)  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจต่ํา  ปญหาเกิดจากความยากในการเขาถึงระบบสอบถาม
ขอมูลสารสนเทศเนื่องจากชองสัญญาณเต็มของการใชบริการสอบถามขอมูลสารสนเทศทางโทรศัพท
(Voice Response System)  และปญหาชองบริการสอบถามขอมูลสารสนเทศไมเพียงพอ  กรณีการใช
บริการสอบถามขอมูลสารสนเทศดวยแถบรหัส (Barcode)  จึงไดเสนอแนะแนวทางแกปญหา  โดย
เพิ่มอุปกรณการใหบริการใหมากขึ้น  ปรับปรุงอุปกรณการใหบริการใหอยูในสภาพที่ใชบริการได
อยางตอเนื่องไมติดขัด  ปรับปรุงขั้นตอนการเขาสูระบบสอบถามใหรวดเร็วขึ้น  ปรับปรุงระบบเสียง
ตอบขอมูลจากโทรศัพทใหมีเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น  ปรับปรุง  และพัฒนาฐานขอมูลขาวสารใหมีความ
ทันสมัย  ทันเหตุการณมีความหลากหลายและครอบคลุม  ประชาสัมพันธเผยแพรใหนักศึกษาทราบ
ถึงระบบการใหบริการ  วิธีการใช  และสถานที่สอบถามขอมูลสารสนเทศอยางชัดเจนและทั่วถึง
มีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการดูแลตรวจสอบระบบและอุปกรณบริการใหเพียงพอ

วินัย  จิตตปรุง (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของสถานีตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี  ผลการศึกษา  พบวา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการของสถานีตํารวจ  ในภาพรวมผูรับ
บริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของสถานีตํารวจระดับสูง  ไดแก  การปฏิบัติจากเจาหนาที่ตํารวจอยาง
เสมอภาค  ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ  ความเอาใจใสดูแลของเจาหนาที่ตํารวจ  และ
ความสะดวกของการรับบริการดานตางๆ ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ไดแก  ความ
กาวหนาของการรับบริการบนสถานีตํารวจและความรวดเร็วของการรับบริการบนสถานีตํารวจ
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ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจ  พบวา  ปจจัยดานลักษณะของประชาชน  ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  ปจจัยดานสภาพของ
การใหบริการ  ไดแก  ความมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ  การประชาสัมพันธใหความรู  ความ
เขาใจในการติดตองาน  ความกาวหนาทันสมัยของวัสดุอุปกรณของสถานีตํารวจและสภาพแวดลอม
ของสถานีตํารวจ  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการจึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

ปจจัยดานลักษณะของประชาชน  ไดแก  เพศ  อาชีพ  รายได  และประสบการณ
ดานการติดตอราชการที่สถานีตํารวจไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการจึงไมเปน
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

จิรนันท  มูนะ  และคณะ (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการใหบริการของฝายทะเบียนสํานักงานเขตที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  ISO
9002  กับสํานักงานเขตที่ยังไมเขาสูระบบคุณภาพ  ISO 9002  พบวา  ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใหบริการ  คือ  ทักษะการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ชัดเจน  และความเหมาะสมตอการจัดพื้นที่ใหบริการ สําหรับดานประชาชนผูรับบริการ ตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการใหบริการ  คือ  ความเหมาะสมตอการจัดพื้นที่ใหบริการ ตัวแปรเหลานี้มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการของฝายทะเบียนสํานักงานเขตที่ไดรับรองระบบคุณภาพ  ISO 9002
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับฝายทะเบียนสํานักงานเขตที่ยังไมเขาสูระบบคุณภาพ  ISO 9002

ปญหาอุปสรรค  คือ  เจาหนาที่ผูใหบริการขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอัตรา
กําลังไมเพียงพอ  มีการโอน  ยาย  สับเปลี่ยนเจาหนาที่อยูเสมอทําใหขาดความตอเนื่องในการเรียนรู
งาน  มีขอจํากัดดานงบประมาณ  การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ  ISO 9002  ไมสอดคลองกับ
ระเบียบ  กฎหมายทางทะเบียน  ดานประชาชนผูรับบริการ  พบวา  ประชาชนผูรับบริการสนใจและ
คาดหวังที่จะไดรับการใหบริการที่สุภาพเปนกันเองไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  เสมอภาค
เปนธรรม  และไดรับการอํานวยความสะดวกดานพื้นที่ใหบริการมากกวาที่จะใหความสนใจวา
สํานักงานเขตใดไดรับการรับรองคุณภาพ  ISO 9002  สวนกรุงเทพมหานครหากประสบปญหา
ขอจํากัดดานงบประมาณซึ่งตองใชสูงมากจะทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและและ
อาจตองยุติไป  และมีขอเสนอแนะใหมีการปรับโครงสรางองคกร  ปรับลดขั้นตอนการทํางาน
ปรับปรุงระเบียบที่มีรายละเอียดมากจนยากตอการปฏิบัติใหเกิดความคลองตัว  การจัดอัตรากําลัง
สนับสนุนงบประมาณ  ดานการจัดอบรมสัมมนา  เพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกเจาหนาที่
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  สรางวัฒนธรรมการมีจิตใหบริการเพื่อสรางรากฐานที่มั่นคงในการใหบริการ
จัดทําคูมือเผยแพรประชาสัมพันธ  ขั้นตอนการติดตอราชการพรอมเอกสารอยางชัดเจน  จัดระบบ
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การจัดเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยีทันสมัย  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจ  ติดตาม  ประเมินคุณภาพการ
ใหบริการเพื่อปรับปรุงแกไขใหทันความตองการของประชาชน

บุรณี  แพรโรจน  และคณะ (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่
นําไปสูความสําเร็จในการนําระบบขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2 ค)  ไปใชในการดําเนินงาน
ของกรมการพัฒนาชุมชน” ผลการวิจัยพบวา  ความสําเร็จของการนําระบบขอมูลพื้นฐานระดับ
หมูบานไปใชในการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนมีความสาํเร็จในระดับปานกลาง  มีตัวแปร
4  ตัวแปร  คือ  มาตรฐานของขอมูล  มาตรฐานของระบบ  ความพรอมดานทรัพยากร  และการ
สนับสนุนของผูบริหารระดับสูง  มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนําระบบขอมูลพื้นฐานระดับ
หมูบานไปใชในการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนตัวแปรที่
ไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนําระบบขอมูลพื้นฐานระดับหมูบานไปใชในการดําเนินงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน  คือ  การมีสวนรวมของผูใช

ปญหาอปุสรรคของการนําระบบขอมูลพื้นฐานระดับหมูบานไปใชในการดําเนินงาน
ของกรมการพัฒนาชุมชนมีหลายดาน  ไดแก  ปญหาดานมาตรฐานของขอมูลที่ขาดความครอบคลุม
ในบางเรื่อง  ความทันสมัยของขอมูล  ความถูกตองของขอมูล  ความนาเชื่อถือของขอมูล  และปญหา
ดานมาตรฐานของระบบที่พบวาระบบการจัดเก็บเรียกใชสืบคนขอมูลยังไมสะดวกเพียงพอ  และ
ปญหาสุดทายคือ  ปญหาดานทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคล  อุปกรณเครื่องมือ  และงบประมาณที่ยัง
ไมเพียงพอจึงเห็นควรปรับปรุงระบบขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน  โดยการปรับปรุงตัวขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ควรมีการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบอินเตอรเน็ต
เพื่อความสะดวกในการใชงาน  แสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการสนับสนุน
งบประมาณดานการพัฒนาระบบดังกลาวดวย

2.4.2  ผลงานวิจัยในตางประเทศ
ผลการศึกษาของ เบรน (Brian, 1975, อางถึงในสุทธิ  ปนมา.  2535 : 23)  ไดทํา

การวิจัยในลอสแอนเจลิสเพื่อทดสอบวาบริการที่จัดโดยหนวยการปกครองทองถ่ิน  มีสวนกระทบ
ตอการประเมินการใหบริการหรือไม  โดยใชขอมูลดานปจเจกบุคคล  สํามะโนประชากร การบริการ
และ อ่ืนๆ เพื่อนํามาใชกับตัวแบบในการประเมินทางดานลักษณะของบริการ  ลักษณะของผูให
บริการของแตละบริเวณ  และลักษณะของปจเจกบุคคล  เกณฑการประเมินดานอัตวิสัย (Subjective
Evaluation Scales)  สรางขึ้นจากการสํารวจสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบริการทาง
ดานตํารวจ  สวนสาธารณะ  การกําจัดขยะและบริการอื่นๆ สวนเกณฑการประเมินดานวัตถุวิสัย
(Objective Service Characteristics)  พิจารณาจากจํานวนตัวเลข  เชน  อัตราการปราบปรามของ
ตํารวจ  อัตราของทรัพยสินที่ไดกับที่ดิน  คาใชจายตอหัว  และอัตราการเกิดอาชญากรรม  แตตัวเลข
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ดังกลาวไมคอยมีความสําคัญพอที่จะบอกไดวาลักษณะของบริการนั้นมีสวนกระทบตอการประเมิน
การใชบริการ  และในขณะเดียวกันการประเมินทางดานอัตวิสัยก็มีขอจํากัดเนื่องจากประชาชนมี
ความรู  ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลและกิจกรรมของรัฐบาลแตกระนั้นเขาก็ยังตองการที่จะ
แสดงทัศนคติทางการเมืองออกมา  ดวยเหตุนี้ประชาชนจึงเต็มใจที่จะประเมินการใหบริการที่
หนวยงานทองถ่ินจัดหา  แมวาเขาจะขาดแคลนขอมูลขาวสาร จึงทําใหการประเมินการบริการไม
สามารถสะทอนถึงการบริการที่แตกตางกันได

ผลการศึกษาของ โบรแมน  และนอรแมน (Borman and Norman, 1976, อางถึงใน
ธนพร  ชุมวรฐายี.  2539 : 14)  ซ่ึงทําการศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยไอโอวา  พบวา
การใหบริการสาธารณะในภาครัฐบาลยังมีความคลองตัวนอยกวาการใหบริการสาธารณะในภาค
เอกชนและไมควรจะมีลักษณะของงานแบบประจํา (Routine)  อีกตอไป  คุณภาพของผูปฏิบัติงาน
หรือผูใหบริการนั้นสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคการหรือหนวยงานบรรลุเปาหมายได  โดยจะตองมีการ
แกไขภาพพจนที่ไมดีของการจางงานใหดีขึ้นดวยวิธีการสรางแรงจูงใจ  เร่ิมแรกคือ  จะตองมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานในการสรรหาบุคคลเขามาทํางานมีการใหขอมูลขาวสารที่ดีสรางความกระตือรือรน
ใหเกิดขึ้นในการทํางานจะตองมีการสรางรูปแบบที่เปนมาตรฐานในการใหบริการสาธารณะไมวาจะ
เปนเรื่องของสวัสดิการ  นันทนาการ  หรือดานอนามัย  ประเด็นสําคัญคือ  จะตองทําใหผูปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจในงานที่ทําดวยไมเชนนั้นแลวความลมเหลวที่เกิดขึ้นจะเปนภาพสะทอนใหเห็นถึง
ระบบการบริการและระบบการเมืองที่ไรประสิทธิภาพไดเชนกัน

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  พบวา  การใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจตอการใหบริการขึ้นอยูกับดานปจจัยการใหบริการที่ประกอบ
ดวยเจาหนาที่ผูใหบริการ  อุปกรณเครื่องใช  ระเบียบขอบังคับ  และดานกระบวนการใหบริการที่
ประกอบดวยความสะดวก  รวดเร็วและฉับไว  เปนธรรม  ถูกตอง  ความเพียงพอตอการใหบริการ
สม่ําเสมอตอเนื่องและความพึงพอใจของผูใชบริการของรัฐมีความพึงพอใจในระดับกลางจนถึงสูง
และมีความตองการในการรับบริการแตกตางไปตามฐานะเศรษฐกิจ  ประเภทของการบริการลักษณะ
ของการบริการ  ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขสภาพปญหา  และ
สงเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการเพื่อสนองตอบความตองการของผูรับบริการจนบังเกิดความ
พึงพอใจในการรับบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีตอไป




