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บทที่  5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับ
บริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ใน 3 ดาน  ไดแก  1) ดานปจจัย
การใหบริการ  2) ดานกระบวนการใหบริการ  และ  3) ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ จาก
กลุมตัวอยางที่เปนประชาชนผูมาติดตอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จํานวน 367
คน  ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  และกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง
เครจซี่  และมอรแกน (Krejcie and Morgan)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  คารอยละ  คาเฉลี่ย (X)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  t – test
และ  F – test

5.1  สรุปผลการวิจัย

การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  สามารถสรุปผลไดดังนี้

5.1.1  ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการที่มาติดตอขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนนทบุรี  สวนใหญมีอาชีพอ่ืนๆ ประกอบดวยพนักงานบริษัท  รับจางทั่วไป  คาขาย  เกษตรกร
ทนายความ  และแมบาน  รอยละ 51.2  มีพื้นที่อยูอาศัยในจังหวัดนนทบุรี  รอยละ 59.4  เปนผูที่เคยมี
ประสบการณในการรับบริการในงานฝายทะเบียนมากอน  รอยละ 66.2  และประเภทการรับบริการ
ในงานที่มาติดตอเปนงานฝายทะเบียน  รอยละ 77.7

5.1.2  ผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกๆ ดานมีสภาพปญหา
อยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X = 3.70, S.D. = .59)  และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานผูรับบริการมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกๆ ดาน  

5.1.3  ผูรับบริการตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวม
ตองการรับบริการในระดับมาก (X = 4.28, S.D. = .63)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ผูรับ
บริการตองการรับบริการอยูในระดับมากทุกดาน
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5.1.4  ผูรับบริการที่มีอาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย  และประเภทของการรับบริการตางกันมีสภาพ
ปญหาและตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน
ยกเวนผูรับบริการที่มีประสบการณในการรับบริการตางกัน  มีสภาพปญหาและตองการรับบริการ
จากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูรับบริการที่มีอาชีพตางกัน มีสภาพปญหาดานกระบวนการให
บริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูมารับบริการที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีสภาพ
ปญหามากกวาผูรับบริการที่มีอาชีพนักธุรกิจและผูมารับบริการที่ไมมีประสบการณในการรับบริการ
มีสภาพปญหาทุกๆ ดานมากกวาผูมีประสบการณในการรับบริการจากงานทะเบียน  รวมทั้งผูรับ
บริการในงานทะเบียนตองการรับบริการในทุกๆ ดานมากกวาผูไมมีประสบการณในการรับบริการ
จากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

5.2  อภิปรายผล

ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

5.2.1  ผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ
โดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X = 3.67, S.D. = .62) ซ่ึง
เปนการที่เจาหนาที่ที่ใหบริการดวยพฤติกรรมที่มุงเนนการปฏิบัติดวยความมีมนุษยสัมพันธ  และ
ความกระตือรือรนในการบริการบนพื้นฐานนโยบายและระเบียบของกรมที่ดิน โดยมีส่ิงที่เอื้ออํานวย
ใหเกิดการบริการทั้งในดานสถานที่  อุปกรณ  รูปแบบ  และระยะเวลาของการบริการใหเปนไปอยาง
เหมาะสม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากรมที่ดินไดมีการปรับโครงสรางองคกรเชิงรุก  มีการกําหนด
เปาหมายโดยการปฏิบัติ  โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงานที่ดินตางๆ

นอกจากนี้  ไดมีการกําหนดใหงานปฏิบัติและใหบริการในแตละจังหวัดแบบครบวงจร
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีสภาพปญหามากที่สุด  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
(X = 3.32, S.D. = 1.02)  คือ  เจาหนาที่ผูใหบริการของสํานักงานที่ดินมีจํานวนเพียงพอซึ่งสอดคลอง
กับจิรนันท  มูนะ  และคณะ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพบวา  ปญหาอุปสรรค  คือ  เจาหนาที่ผูให
บริการมีอัตรากําลังไมเพียงพอ  มีการโอนยาย  สับเปลี่ยนเจาหนาที่อยูเสมอทําใหขาดความตอเนื่อง
ในการเรียนรูงาน  สวนเจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู  ความสามารถ  มีการแนะนําที่ถูกตอง  มีสภาพ
ปญหาอยูในระดับนอยที่สุด  ไดรับการปฏิบัติมาก (X = 3.95, S.D. = .80)  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวา
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คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักงาน ก.พ.  และกรมที่ดิน (2545 : 12) ไดวางแนวปฎิบัติ
สําหรับขาราชการกรมที่ดินและลูกจางในสังกัดยึดถือปฏิบัติในเรื่องการใหบริการ ขอ 11

ขาราชการกรมที่ดินพึงมีความคิดสรางสรร  ขยันหมั่นเพียร  ขวนขวาย  ศึกษาเพิ่มเติม
ทั้งในอาชีพและความรูรอบตัวใหทันกระแสโลกาภิวัตน 

5.2.2  ผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏบิัติอยูในระดับมาก (X = 3.69, S.D. = .66)  ซ่ึง
เปนขั้นตอนตางๆ ของการบริการที่มีตอเนื่องกัน  ตั้งแตเร่ิมตนของทางเดินของงาน (Initial Work
Flow)  จนถึงขั้นสุดทายของทางเดินของงาน (Final Work Flow)  เชน  การใหบริการตามขั้นตอน
เปนไปตามลําดับกอน  หลัง  การปฏิบัติอยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ  การปฏิบัติทันตอกําหนดเวลา
การบริการตอเนื่อง  การบริการอยางกาวหนา  การกระจายอํานาจ  และการเปดโอกาสใหผูรับบริการ
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการบริการ  ท้ังนี้  อาจเปนเพราะวากรมที่ดินไดมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริการ  โดยใหงานที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันยุบรวมกัน  งานที่มีความสําคัญนอย
หรือสามารถยุบเลิกงานที่ยุบได  และใหเอกชนดําเนินการแทน  เชน  สํานักแผนและงบประมาณ
ซ่ึงจะมีงานงบประมาณรวมกับแผนงาน  สํานักงานการคลังและพัสดุ  ประกอบดวย  งานคลังและ
งานพัสดุ  สํานักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ประกอบดวย  การบริหารงานบุคคลและการฝก
อบรม  และจะทําการสนับสนุนหนวยงานใดที่มีความจําเปนตองมีการบริหารจัดการในกรมที่ดินให
เปนองคกรมหาชน  หรือหนวยงานในกํากับของกรมที่ดิน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ขอที่มี
สภาพปญหาระดับมากที่สุด  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับกลาง (X = 3.36, S.D. = .96)  คือ  มีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริการใหผูรับบริการทราบ
ลวงหนา  ซ่ึงสอดคลองกับกรมการปกครอง (2536 : บทคัดยอ)  ไดระบุวา  ควรจะมีการเผยแพรและ
ใหความรูตอประชาชนผูมาติดตอ  ควรคัดเลือกเจาหนาที่ที่ชอบทํางานใหบริการประชาชน  มีมนุษย
สัมพันธดีมาเปนเจาหนาที่รับคํารอง  หรือใหบริการติดตอสอบถาม  สวนการบริการอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอจนงานแลวเสร็จมีสภาพปญหาระดับนอยที่สุด  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X =
3.86, S.D. = .86)  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวากรมที่ดินไดออกระเบียบ  และประกาศกรมที่ดินเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการเพื่อประชาชน  เรงรัดงานใหแลวเสร็จ  และไดปรับปรุงและพัฒนาใหมีการใชอัตรา
กําลังที่มีอยูใหเกิดประโยชนเต็มที่  การหมุนเวียนอัตรากําลัง  การสรางจิตสํานึก  และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพขาราชการกรมที่ดิน (มนตรี  สีมันตร.  2540 : 6)

5.2.3  ผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี ดานความพึงพอใจตอการให
บริการ  โดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X = 3.72, S.D. =        
.63)  ซ่ึงเปนความรูสึกชอบ  ยินดี  เต็มใจ  หรือเจตคติที่ดีของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ



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

96

เจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีที่เปนผลจากการจัดปจจัยการใหบริการและกระบวนการ
ใหบริการที่เอื้อตอผูมาขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  และเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักงาน ก.พ.  และกรม
ที่ดิน (2536 : 13)  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ทาง
ทะเบียนและทางรังวัด  เชน  ขาราชการกรมที่ดินพึงใชความรู  ความสามารถ  และทักษะในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  การประเมินราคาทรัพยสิน  และจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมดวยความถูกตอง  รอบคอบ  รวดเร็ว  ระมัดระวังมิใหเปนการเสื่อมเสียหรือกระทบ
กระเทือนตอสิทธิของผูอ่ืน  เปนตน  ทําใหขาราชการและลูกจางสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน  จึงทําใหผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการ  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  ขอที่มีสภาพปญหามากที่สุด  ไดรับการปฏิบัติปานกลาง (X = 3.47, S.D. = 1.02)  คือ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน)  ปจจุบันมีขนาดและรูปรางเหมาะสม  สะดวกตอการเก็บ
รักษา  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวามีขอจํากัดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่จะทําการปรับปรุงแกไขหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน  การแกไขปญหาดังกลาวจะตองใหประชาชนผูรับบริการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดทั้งในแนวดิ่งกับแนวราบที่ควบคูกันไป  สวนเจาหนาที่ ผูใหบริการมีมนุษยสมัพันธตอผูรับ
บริการ  มีสภาพปญหาระดับนอยที่สุด  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X = 3.95, S.D. = .86) ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักงาน ก.พ.  และกรมที่ดิน (2536 : 9)  ได
วางแนวปฏิบัติสําหรับขาราชการและลูกจางในสังกัดยึดถือปฏิบัติ  ที่สําคัญคือ  การใหบริการแกผูมา
ติดตอราชการควรใชถอยคํา  สํานวนที่ชัดเจน  ไมกํากวมและเขาใจงาย  ใชกิริยาวาจาสุภาพ  ออนโยน
และเหมาะสมกับกาลเทศะเฉพาะบุคคล

5.2.4  ผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดานมีสภาพปญหา
อยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X = 3.70, S.D. = .59)  และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา  ทุกๆ ดานมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกๆ ดาน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากรมที่ดินไดนําแบบกลยุทธที่มุงเนนการพัฒนาระบบงาน  ระบบงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนผูมาติดตอรับบริการ

5.2.5  ผูรับบริการตองการรบับริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัย
การใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานความพึงพอใจตอการใหบริการ  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาผูรับบริการมีความตองการที่จะไดรับความประทับใจยิ่งขึ้น   ซ่ึง
สํานักงานขาราชการพลเรือนไดกลาวถึงปจจัยแหงสามเหลี่ยมบริการที่มีความเหมาะสม  และ
สอดคลองกันกับความตองการของประชาชน  ไดแก  1) กลยุทธการบริการ (Strategy)  หรือ
วัตถุประสงคหลักอันใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตองกาํหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมาย
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โดยมีความยืดหยุนตัวพอเพียง  มีความแมนยําตรงเขาเปาหมายไดโดยมีหลักฐานของการสนองตอบ
ความตองการของประชาชนไดอยางจริงจัง  2) ระบบงาน (System)  หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
และ  3) ขาราชการ (Staff)  ผูใหบริการในทุกระดับตองไดรับการสรรหา  พัฒนา  และปรับพฤติกรรม
ตลอดจนวิธีการทํางานใหมีลักษณะเห็นความสําคัญของประชาชน  นั่นคือ  มีจิตสํานึกตอการให
บริการที่ดี  ซ่ึงสอดคลองกับ ประหยัด  ยะคะนอง  (2533 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพบวา  ประชาชนทุก
กลุมอาชีพไมพอใจตอการใหบริการสาธารณะ  โดยมีสาเหตุของการใหบริการสาธารณะไมตรงกับ
ความตองการของประชาชน

5.2.6  สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีอาชีพตางกันที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนด
ไว   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  กรมที่ดิน  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการกรมที่ดิน และ
ลูกจางเพื่อเสริมสรางการบริการดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการกรมที่ดิน
พ.ศ. 2541  อาทิ  ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  ไมเลือกปฏิบัติเพราะความรัก  ชอบ  ชัง
โกรธ  กลัว  โลภ  และหลงเปนเหตุ  เปนตน  ยกเวนดานกระบวนการใหบริการ  ผูรับบริการที่มีอาชีพ
ตางกันมีสภาพปญหาแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูรับบริการที่มีอาชีพอ่ืน
มีสภาพปญหามากกวาอาชีพนักธุรกิจ  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาผูมารับบริการที่มีอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเปน
ชาวบาน  หรืออ่ืนๆ ที่มีขอจํากัดในเรื่องของการอาน  การเขียนทําใหเกิดความยุงยากในการทําความ
เขาใจโดยเฉพาะคูมือบริการของสํานักงานที่ดิน  เปนตน

5.2.7  สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีพื้นที่อยูอาศัยตางกันที่มีตอการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะของหนวยงาน
ราชการมีระดับความไมพึงพอใจในอัตราที่ใกลเคียงกัน (ประหยัด  ยะคะนอง.  2533 :  บทคัดยอ)
ดังนั้น  พื้นที่อยูอาศัยจึงไมใชปจจัยช้ีขาดถึงสภาพปญหาและความตองการของผูมารับบริการที่มีตอ
การใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

5.2.8  สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีประสบการณในการรับบริการ
ตางกันที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูรับบริการ
ที่มีประสบการณในการมารับบริการตางกันจะมีความรูกฎหมายตางกัน  โดยเฉพาะผูมารับบริการที่
สํานักงานที่ดิน  เชน  งานทะเบียน  งานรังวัดจําเปนตองอาศัยความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย     
ที่ดินโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ผูมารับบริการที่มีประสบการณในการมารับบริการ
ตางกันมีสภาพปญหาและความตองการแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวน
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ดานปจจัยใหบริการมีสภาพปญหาไมมีความแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูมารับบริการที่ไม
มีประสบการณในการรับบริการกับผูที่มีประสบการณการรับบริการในงานฝายทะเบียนจะมีการรับรู
กฎหมาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติไมเทากันทําใหขาดความเขาใจในการเตรียมนําหลักฐาน  และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่ถูกกําหนดไว  ผูรับบริการที่ไมมีประสบการณในการรับบริการมากอน
จะขาดขอมูลขาวสารที่จะทําใหเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  โดยเฉพาะขั้นตอนใน
กระบวนการใหบริการ  ซ่ึงมีความยุงยากซับซอนทําใหผูไมมีประสบการณในการรับบริการมีสภาพ
ปญหาตอกระบวนการใหบริการ  และความพึงพอใจการใหบริการมากกวาผูที่มีประสบการณการ
รับบริการในงานฝายทะเบียนมากอนและแสดงวาการเผยแพรขาวสารสิ่งตีพิมพ  ปายนิเทศงานของ
สํานักงานที่ดินจะตองไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ  การสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจงายขึ้น
โดยเฉพาะระบบการใหบริการในแตละวงจรบริการที่จะตองใชหลักความรวดเร็ว  และความมี
มาตรฐาน  ดานความพอใจในทุกจุดที่ใหบริการ  รวมทั้งการใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยดาน
บริการขอมูลสารสนเทศเพื่อเปนการแกไขสภาพปญหาดังกลาว  สําหรับความตองการของผูรับบริการ
ที่มีประสบการณการรับบริการในงานฝายทะเบียนมีความตองการในดานปจจัยการใหบริการ  ดาน
กระบวนการใหบริการ  และความพึงพอใจการใหบริการมากกวาผูที่ไมมีประสบการณการรับบริการ
มากอนอาจเปนเพราะการมีโอกาสสัมผัสในการบริการมากกวาทําใหไดมีโอกาสไดรับรูขาวสาร
นโยบายตางๆ ที่มุงเนน  เรงรัด  ปรับปรุงหนวยงานการใหบริการของรัฐอยูตลอดเวลา  ทําใหมีความ
ตองการในดานปจจัยการใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานความพึงพอใจการใหบริการ
มากกวาผูรับบริการที่ไมมีประสบการณ  เชน  การปฏิรูประบบราชการ  เปนตน

5.2.9  สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดาน  ผูรับบริการตามประเภทของงานที่แตกตางกัน  มีสภาพ
ปญหาและความตองการไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานกระบวน
การใหบริการ  ผูรับบริการมีสภาพปญหาแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  ระบบการใหบริการในแตละประเภทของงานในสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
มีประสิทธิภาพทําใหผูรับบริการไมมีปญหาในการติดตอกับสํานักงานที่ดินในทุกๆ ประเภทของงาน
ดังกลาว  ยกเวนดานกระบวนการใหบริการ  ผูรับบริการตามประเภทในงานฝายรังวัดมีสภาพปญหา
มากกวาผูรับบริการในงานฝายทะเบียน  อาจเปนเพราะวาการปฏิบัติงานตามประเภทเกี่ยวกับการ
รังวัดที่ดินตองปฏิบัติตามระเบยีบและกฎหมายโดยเครงครัด  ทําใหเกิดความยุงยาก  ซับซอน  ผูรับ
บริการมีความรู  ความเขาใจกระบวนการดังกลาวนอยกวางานในฝายทะเบียน  ทําใหเกิดสภาพปญหา
มากขึ้นและเปนการแสดงวาการประชาสัมพันธใหขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอนการ
ดําเนินงานยังไมสมบูรณดีพอ  ประกอบกับระเบียบ  กฎกระทรวง  กฎหมายบางมาตรา  และอุปกรณ
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เครื่องใชในการรังวัดที่ดินยังไมทันสมัยเพียงพอทําใหเปนอุปสรรคในการใหบริการซึ่งสอดคลอง
กับกรมการปกครอง (2536 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชนระดับอําเภอพบวา  กฎหมาย  ระเบียบ  ขั้นตอน  และวิธีการปฏิบัติของฝายทะเบียนและ
บัตรมีขั้นตอนยุงยากซึ่งยังมีความจําเปนอยู  แตควรลดขั้นตอน  ลดเอกสาร  ลดขั้นตอนการอนุมัติลง

5. 3  ขอเสนอแนะ

5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1) ดานปจจัยการใหบริการผูมารับบริการ กรมที่ดิน  และสํานักงานที่ดินในจังหวัด

นนทบุรี  ควรนําผลการวิจัยดังกลาวนําไปใชในการเปนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศในการปรับ /
พัฒนายุทธศาสตร  และมาตรฐานการปฏิบัติของขาราชการกรมที่ดินและลูกจางใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของผูมารับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนี้

(1)  ควรจัดเจาหนาที่ใหเพียงพอกับปริมาณงาน
(2)  สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธหรือแจงขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ

ขอบังคับ  ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ  เชน  ประกาศลดคาธรรมเนียม  ภาษีอากร  ขั้นตอนการใหบริการ
และเอกสารที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยใหผูมารับบริการทราบอยูเสมอ

(3)  เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองมีวาจาที่สุภาพ  มีสัมมาคารวะ  มีมนุษยสัมพันธ
กับผูมารับบริการ

(4)  เจาหนาที่ผูใหบริการตองมีความกระตือรือรน  มีจิตสํานึกในการใหบริการ
มีความซื่อสัตย

(5)  เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองไมเลือกปฏิบัติใหบริการ  มีความรับผิดชอบ
ตอผูมารับบริการจนงานสําเร็จ

(6)  เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติงานตามลําดับกอน หลัง  ของผูมารับ
บริการ

(7)  เจาหนาที่ผูใหบริการตองปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา  และอุทิศเวลาใหแก
ราชการ

(8)  เจาหนาที่พิมพจะตองมีความรับผิดชอบในงานการพิมพใหมากขึ้น
การพิมพจะตองไมมีขอผิดพลาด

(9)  ควรปรับปรุงและพัฒนาสถานที่จอดรถยนต  และเกาอี้นั่งรอสําหรับผูมา
นั่งรอรับบริการในบริเวณสํานักงานที่ดินใหเพียงพอ
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(10)  ควรปรับปรุงสุขาและพัฒนาใหสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น
(11)  ควรปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ เครื่องใชในสํานักงานที่ดินใหทันสมัย

อยูเสมอและควรจัดใหมีรานคาจําหนายอุปกรณ  เครื่องเขียน  การบริการถายเอกสาร  รานคาขาย
อาหารใหเพียงพอ  และเปนไปอยางเหมาะสม

(12)  ควรจัดใหมีโทรศัพทสาธารณะติดตั้งในบริเวณสํานักงานที่ดินและจัดโตะ
สําหรับผูมารับบริการเขียนขอความ  หรือทําบันทึกขอตกลงกอนยื่นคําขอ

2) ดานกระบวนการใหบริการ ขาราชการกรมที่ดินและลูกจางจําเปนตองตระหนัก
ถึงความสําคัญของกระบวนการใหบริการของสํานักงานที่ดิน  ควรไดมีการปรับแผนการปฏิบัติและ
ระบบการใหการบริการของสํานักงานที่ดินใหเกิดประสิทธิผลตอผูมารับบริการตามเจตนารมยของ
กรมที่ดินตอไป  ดังนี้

(1)  การติดตอขอรับบริการงานบางประเภทควรใชเวลานอยกวาเดิม  ไมใชงาน
ยากและใชเวลานาน  เชน  การไถถอนจํานอง  การขอทราบราคาประเมินที่ดิน

(2)  ระบบบริการควรเปนบริการจุดเดียว (One Stop Service)  เชน  การซื้อขาย
ที่ดิน  การขอทราบราคาประเมินที่ดิน  การขอรับมรดก  ใบแทน  การแบงแยก  เปนตน  ผูมารับ
บริการควรไดรับบริการในจุดเดียว

3) ดานความพึงพอใจตอการใหบริการสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  และ
จังหวัดอ่ืนๆ ควรตองเรงหาเครื่องชวยในการพัฒนากระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยใชหลักความรวดเร็วและความมีมาตรฐานดานความพอใจในทุกจุดที่ใหบริการ  รวมทั้งการใช
ระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยดานบริการขอมูลสารสนเทศแกผูมาติดตอขอรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเกิดความพึงพอใจตอผูรับบรกิารเปนสําคัญ

5.3.2  ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการตอการรับบริการในสํานักงาน

ที่ดินในจังหวัดตางๆ ที่ยังไมมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ไมวาจะเปนแบบเต็มรูปแบบ  หรือใชสนับสนุนเปนบางสวน  เชน  สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
เพื่อสามารถนํามาปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานที่ดินมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป

2) ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการตอการรับบริการในสํานักงาน
ตางๆ ของภาครัฐที่มีหนาที่โดยตรงในการใหบริการแกประชาชนเพื่อทราบปญหา  อุปสรรค  และ
แนวทางการพัฒนางานดานบริการ




