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บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มจีุดประสงค์เพื่อ (1) ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนจงัหวดัหนองคายต่อ

คุณภาพการให้บรกิารส านักงานที่ดนิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั (2) เพื่อเปรยีบเทยีบความ

พงึพอใจของประชาชนจงัหวดัหนองคายผู้มาใช้บรกิารต่อคุณภาพการให้บรกิารส านักงานที่ดิน

จงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั  จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล เพื่อหาค่าทดสอบสมมตฐิานในการ

วจิยัผู้มาใช้บรกิารที่มลีกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร

แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืประชาชนจงัหวดัหนองคายผูม้าใชบ้รกิารส านักงานทีด่นิ

จงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั จ านวน 385 คน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามมาตรวดั 5 ระดบั  

โดยวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณา Frequencies ,  Descriptives  ทดสอบความสมัพนัธแ์ละ

ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน  Independent Samples T-Test ,  One-way ANOVA  

 ผลการวจิยัพบว่า (1) ความพงึพอใจของประชาชนจงัหวดัหนองคายผูม้าใชบ้รกิาร ต่อ

คุณภาพการใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยัในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก

ทีสุ่ดเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร Tangibles  ดา้นความ

น่าเชื่อถอื Reliability ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ Responsiveness ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 

Assurance พงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด ส่วนดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

Empathy พงึพอใจระดบัมาก (2) ผลการทดสอบสมมตฐิานเพศต่างกนั ความพงึพอใจต่อคุณภาพ  

การใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคายสาขาโพนพสิยั ไมแ่ตกต่างกนั ส่วน อาย ุสถานภาพ 
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การสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิาร
ไมแ่ตกต่างกนั   
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Abstract  

Purposes of this research are, (1) To survey and collecting complacence  
of service  quality of Nongkhai Province Land Office Phonphisai Branch, (2) To compare 
complacence of customer who using service at Nongkhai Province Land Office Phonphisai 
Branch and at Nongkhai Province Land Office. The method is classify by personality data, 
in order to find hypothesis of personal customer who using service that are different. The 
representative sample are customers who using service, number of people is 385. Tool 
using is questionnaire 5 levels that analyze data by depict  statistics frequencies, 
Descriptives relation test and hypothesis test by using infer statistics independent sample 
test , Onewat Anova 

Research result (1) satisfied of customers who using service satisfied service  
quality of Nongkhai Province Land Office Phonphisai Branch. Overview is the most 
satisfied. Consider by objective tangible objective of service Tangibles, Reliable objective 
Reliability, Demand Respond objective Responsiveness, Assurance object Assurance those 
are the most satisfied. (2) Hypothesis another gender test. Satisfied of customers who 
using service about quality service of Nongkhai Province Land Office Phonphisai Branch 
are not different. Age,Marital status,Education,Occupation,Salary those are different. 
Satisfied about service is not different. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 กรมที่ดนิมหีน่วยงานที่ให้บรกิารประชาชนด้านทะเบยีน ด้านการรงัวดัที่ดนิ ด้านการออก

เอกสารสทิธิท์ีด่นิ อนัไดแ้ก่ ส านักงานทีด่นิจงัหวดั และสาขา กระจายอยู่ทัว่ประเทศ จงึมนีโยบายที่

จะยกระดบัการบรกิารประชาชนเพื่อมุ่งหน้าพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรพรอ้ม

รองรบัการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0  สอดรบักบันโยบายของรฐับาล (กรมที่ดนิ ,กลุ่มพฒันา



ระบบบรหิาร ,2563) ซึ่งในการยกระดบัการบรกิารประชาชน ภาครฐัมกัจะประสบปญัหา ไม่ว่าจะ

เป็นด้านสถานที่บรกิารที่จะต้องมคีวามเหมาะสม สะอาด สะดวก สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดุ 

อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และไม่มีจิตบริการ 

หน่วยงานขาดมาตรฐานการท างาน อาจท าให้ผู้รบับรกิารขาดความเชื่อถอื ความมัน่ใจว่าจะได้รบั

การบรกิารที่ดทีี่สุดไหม และรวมถึงบางแห่งไม่มชี่องทางส าหรบับุคคลพเิศษ เช่น สตรมีคีรรภ์ ผู้

พิการ พระภิกษุสงฆ์  ส านักงานที่ดินจงัหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ประสบปญัหาในการ

ใหบ้รกิารอยา่งมาก เนื่องจากบุคลากรไมเ่พยีงพอ การด าเนินการสัง่การต่าง ๆ ผ่านเจา้หน้าทีห่ลาย

ฝา่ย และมขีัน้ตอนในการปฏบิตัมิาก ประกอบกบัเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนมคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะที่

แตกต่างกัน ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทัง้ยงัได้รบัค าแนะน าให้

ปรบัปรุงการบรกิารจากผู้รบับรกิารไม่ว่าจะเป็นการเขา้พบผู้บรหิารโดยตรง หรอืทางโทรศพัท์ อนั

ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดิน  ประกอบกับต้องการยกระดับการบริการ

ประชาชนให้สอดรบักบันโยบายรฐับาล และน าผลงานทางวชิาการนี้มาใช้ในการจดัท าแผนปฏบิตัิ

งาน  โครงการสอดรบักบัการวจิยั เพื่อพฒันาและยกระดบัการบรกิารประชาชนใหเ้ขา้สู่ไทยแลนด ์

4.0 โดยศกึษาจากประชาชนจงัหวดัหนองคาย ก่อน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึศกึษาความพงึพอใจต่อคุณภาพ

การใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั ของประชาชนจงัหวดัหนองคาย เพื่อ

น ามาพฒันา  ยกระดบัการบรกิารประชาชนของส านักงานที่ดนิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั  

สอดรบักบันโยบายรฐับาล นโยบายกรมทีด่นิ 

 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 

 1 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของประชาชนจงัหวดัหนองคายต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร

ส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั   

 2 เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนจงัหวดัหนองคายผูม้าใชบ้รกิารต่อคุณภาพ

การใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1 ขอบเขตเน้ือหา   

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มุง่ศกึษาเฉพาะการศกึษาศกึษาความพงึพอใจต่อคุณภาพการ

ใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั ของประชาชนจงัหวดัหนองคาย  



 2 ขอบเขตตวัแปร  

 ตวัแปรตน้  เพศ  อาย ุสถานภาพการสมรส  ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

 ตวัแปรตาม   คุณภาพการใหบ้รกิาร ซึง่ม ี5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นรปูธรรมการบรกิาร 

(Tangibles)   ความน่าเชื่อถอื (Reliability)   การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness)  

ความมัน่ใจ (Assurance)  และ เขา้ใจ รบัรู ้ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร (Emplathy)  

 3  ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชาชนจงัหวดัหนองคายผูม้าใชบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั 

กลุ่มตวัอยา่งค านวณจากสตูร W.G. Cochran (1977) สูตร ความเชื่อมัน่ ๙๕%  ความคลาดเคลื่อน 
+ ๕% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งเกบ็ขอ้มลู คอื จ านวน ๓๘๕  คน 

 4. ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยัเดอืนมนีาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม  5 เดอืน 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

ผูม้าใชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร

แตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1 ทราบคุณภาพการใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั 

 2 ทราบความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพน

พสิยั ของประชาชนจงัหวดัหนองคาย 

 3 เป็นข้อมูลให้ผู้บรหิารใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการปฏิบตัิงาน ยุทธศาสตร์

ส านักงานที่ดนิ จดัท าแผนปฏบิตัิงาน โครงการ สอดรบักบัผลการวจิยันี้ เพื่อยกระดบัการบรกิาร

ประชาชนของส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นวจิยัเชงิส ารวจ(Survey Research)  ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู 



ประชากรไดแ้ก่ ประชาชนจงัหวดัหนองคายผูม้าใชบ้รกิารส านักงานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย 

สาขาโพนพสิยั 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนจงัหวัดหนองคายผู้มาใช้บริการส านักงานที่ดินจงัหวัด

หนองคาย สาขาโพนพสิยั  จ านวน ๓๘๕  คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลูการวจิยัในครัง้นี้คอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยั เรื่อง 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารส านักงานที่ดินจงัหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ของ

ประชาชนจงัหวดัหนองคาย เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้ คอื 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคดักรองเบื้องต้นและแบบสอบถามข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร

ส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั ของประชาชนจงัหวดัหนองคาย 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การศึกษาวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและน าแบบสอบถามลง

โปรแกรมส าเรจ็รปู เพื่อใชใ้นการหาค่าสถติปิระกอบการวจิยั 

 การวิเคราะหข้์อมลู 

 1  ปจัจยัส่วนบุคคล   โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา    หาจ านวนผูม้าใช้บรกิารและค่ารอ้ยละ 

(Percentage)  เพื่อบรรยายลกัษณะของขอ้มลู แจกแจงความถี่ของจ านวนผูม้าใชบ้รกิารและค่ารอ้ย

ละจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส  ระดบัการศกึษา  รายได ้  

2  ความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารโดยใชส้ถติเิชงิพรรณาหาค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

3 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนจงัหวดัหนองคาย ผูม้าใช้บรกิาร จ าแนกตาม

ปจัจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน   

 4 ทดสอบสมมมตฐิาน  ผูม้าใชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจ

ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารแตกต่างกนั โดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน 

 

ผลการศึกษา 

1  ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล 



ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  อายุ 41-60 ปี สถานภาพ  สมรส  ระดบัการศึกษา     

ต ่ากว่าอนุปรญิญา  อาชพี เกษตรกร  รายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท 

2  ความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั 

ตาราง 1 

ระดบัความพงึพอใจของประชาชนจงัหวดัหนองคายผูม้าใชบ้รกิารต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร   

คุณภาพการใหบ้รกิาร ระดบัความพงึพอใจ 
  ̅ S.D. การแปลผล 

1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร Tangibles   4.39 0.43 มากทีสุ่ด 
2. ความน่าเชื่อถอื Reliability   4.33 0.49 มากทีสุ่ด 
3. การตอบสนองความตอ้งการ Responsiveness   4.21 0.57 มากทีสุ่ด 
4. การใหค้วามมัน่ใจ Assurance 4.25 0.54 มากทีสุ่ด 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร  Empathy 4.20 0.60 มาก 

รวม 4.27 0.43 มากทีสุ่ด 
จากตาราง 1พบว่าระดบัความพงึพอใจในภาพรวมอยูร่ะดบัมากทีสุ่ด(   ̅=4.27,SD = 0.43 ) 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร พงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 

(   ̅=4.39,SD = 0.43) ส่วนพงึพอใจน้อยทีสุ่ด ดา้นการเขา้ใจ การรบัรูค้วามตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

พงึพอใจในระดบัมาก   (   ̅ =4.20  , SD = 0.60 ) 

 3 เปรยีบเทยีบคุณภาพการใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยัของ

ประชาชนจงัหวดัหนองคาย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 

ตาราง 2 

จ าแนกตามเพศ   

คุณภาพการใหบ้รกิาร ชาย(N=174) หญงิ(N=211) t Sig. 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร  4.45 0.39 4.34 0.45 2.53 0.01* 
2. ความน่าเชื่อถอื 4.38 0.47 4.28 0.50 2.12 0.03* 
3. การตอบสนองความตอ้งการ  4.25 0.55 4.18 0.56 1.20 0.23 
4. การใหค้วามมัน่ใจ  4.29 0.55 4.22 0.54 1.24 0.22 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของ
ผูร้บับรกิาร  

4.26 0.60 4.15 0.60 1.18 0.71 

ภาพรวม 4.33 0.42 4.23 0.43 2.14 0.03* 



 จากตาราง 2  ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบ พบว่าโดยภาพรวมเพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อ

คุณภาพการใหบ้รกิารส านักงานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั แตกต่างกนั (Sig. = 0.03) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ความน่าเชื่อถือ ประชาชนจงัหวดั

หนองคายผู้มาใช้บรกิารเพศต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน แต่ด้านการตอบสนองความ

ตอ้งการ การใหค้วามมัน่ใจ การเขา้ใจ การรบัรู ้ความตอ้งการของผูร้บับรกิารไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 3 

จ าแนกตามอายุ  

คุณภาพการใหบ้รกิาร F Sig. 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร Tangibles   1.95 0.12 
2. ความน่าเชื่อถอื Reliability   0.05 0.98 
3. การตอบสนองความตอ้งการ 0.89 0.45 
4. การใหค้วามมัน่ใจ Assurance 0.90 0.44 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร Empathy 0.48 0.70 

ภาพรวม 0.59 0.62 
 จากตาราง  3  พบว่าโดยรวม อายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็น

รายดา้นพบว่าไมแ่ตกต่างกนั 

ตาราง 4 

จ าแนกตามสถานภาพการสมรส  

คุณภาพการใหบ้รกิาร F Sig. 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร Tangibles   3.52 0.03* 
2. ความน่าเชื่อถอื Reliability   0.22 0.80 
3. การตอบสนองความตอ้งการ 0.39 0.68 
4. การใหค้วามมัน่ใจ Assurance 0.49 0.61 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร Empathy 0.89 0.41 

ภาพรวม 0.92 0.40 
จากตาราง  พบว่าโดยรวมสถานภาพต่างกนั มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณา

เป็นรายดา้นพบว่าไมแ่ตกต่างกนั  

 

 



ตาราง 5   

จ าแนกตามระดบัการศกึษา  

คุณภาพการใหบ้รกิาร F Sig. 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร Tangibles   2.59 0.52 
2. ความน่าเชื่อถอื Reliability   0.12 0.94 
3. การตอบสนองความตอ้งการ 0.22 0.88 
4. การใหค้วามมัน่ใจ Assurance 0.43 0.73 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร Empathy 0.78 0.50 

ภาพรวม 0.69 0.56 
จากตาราง 5 พบว่าการศกึษาต่างกนัความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 

ตาราง 6 

จ าแนกตามอาชพี  

คุณภาพการใหบ้รกิาร F Sig. 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร Tangibles   2.67 0.32 
2. ความน่าเชื่อถอื Reliability   0.91 0.45 
3. การตอบสนองความตอ้งการ 0.35 0.84 
4. การใหค้วามมัน่ใจ Assurance 1.25 0.29 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร Empathy 1.14 0.34 

ภาพรวม 1.23 0.30 
จากตาราง  6  พบว่าโดยรวม อาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณา

รายดา้น พบว่าไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ตาราง 7 

จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

คุณภาพการใหบ้รกิาร F Sig. 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร Tangibles   1.50 0.21 
2. ความน่าเชื่อถอื Reliability   1.99 0.11 
3. การตอบสนองความตอ้งการ 0.76 0.51 
4. การใหค้วามมัน่ใจ Assurance 1.82 0.14 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร Empathy 2.09 0.10 

ภาพรวม 2.26 0.08 



  

 จากตาราง  7    พบว่าโดยรวม รายได้ต่อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการ

ให้บรกิารส านักงานที่ดนิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั ไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้าน 

พบว่าไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 8 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

ลกัษณะส่วนบุคคล Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ 0.03* ยอมรบัสมมตฐิาน 
อายุ 0.62 ปฏเิสธสมมตฐิาน 
สถานภาพการสมรส 0.40 ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ระดบัการศกึษา 0.56 ปฏเิสธสมมตฐิาน 
อาชพี 0.30 ปฏเิสธสมมตฐิาน 
รายไดต่้อเดอืน 0.08 ปฏเิสธสมมตฐิาน 

จากตาราง 8 พบว่า เพศต่างกนั ความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารส านกังานทีด่นิ

จงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั แตกต่างกนั ส่วน อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัไดน้ าประเดน็ส าคญัทีค่น้พบ น ามาอภปิรายผล ดงันี้ 

 ความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารในภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด การเปรยีบเทยีบ

ความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารส านักงานที่ดนิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั  จ าแนก

ตามปจัจยัส่วนบุคคล ในภาพรวม เพศต่างกนั ความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารแตกต่างกนั  ซึง่

สอดรบักบัไทยวนั ศริมิา (2557)  พบว่าเพศต่างกนัมรีะดบัความคดิเหน็ในคุณภาพการให้บรกิาร

ของไปรษณยีจ์งัหวดัอุบลราชธานี  โดยรวมต่างกนั  ส่วนอายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชพีรายไดต่้อเดอืน พบว่าในภาพรวมต่างกนั มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนัซึง่สอดรบักบั ธนิดา 

ทองมา (2559)  พบว่าประชาชนผูม้ารบับรกิารทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส  ระดบัการศกึษา 

และอาชพี แตกต่างกนั มคีวามพอใจในการบรกิารของโรงพยาบาลทหารผ่านศกึไม่แตกต่างกนั และ



ไทยวนั ศริมิา (2557)  พบว่า อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดอืนต่างกนัมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการ

ใหบ้รกิารของไปรษณยีจ์งัหวดัอุบลราชธานี ไมแ่ตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า เพศต่างกนั ความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร

ส านกังานทีด่นิจงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั แตกต่างกนั ส่วน อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 จากผลการวจิยัพบว่า ภาพรวมความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด แต่ยงัมบีางจุดทีต่้องปรบัปรุง 

เช่น ระบบการเขา้ควิ ระยะเวลาด าเนินการ ทกัษะเจา้หน้าที ่ความเอาใจใส่ จุดรบัฟงัปญัหา ดงันัน้ 

เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพการบรกิารให้เป็นมาตรฐานการจดัการระดบัสากล ส านักงานที่ดนิ

จงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั จงึควรน าผลงานทางวชิาการนี้ไปเป็นขอ้มูลในการวางระบบการ

ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ส านักงานที่ดิน  จดัท าแผนปฏิบัติงาน และถ่ายทอดลงสู่บุคลากรใน

ส านกังานทีด่นิทีม่หีน้าทีบ่รกิารประชาชน ในประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 

- ปรบัปรุงสถานทีป่ฏบิตัริาชการใหเ้ป็นส านักงานทีด่นิทีม่คีวามพรอ้มในการปฏบิตัริาชการ 

สถานทีส่ะอาด เหมาะสม  แสดงป้ายจุดบรกิารทุกจุดใหช้ดัเจน  ทีน่ัง่ส าหรบัประชาชนสะดวกสบาย 

สิง่อ านวยความสะดวกเพยีงพอ โดยการบรกิารนี้ค านึงถงึผูท้ีต่้องดูแลเป็นพเิศษ อาทเิช่น พระภกิษุ 

ผูพ้กิาร สตรมีคีรรภ ์ คนชรา  เป็นตน้  

- สรา้งมาตรฐานการท างาน ใช้เทคโนโลยใีนการจดัล าดบัควิบรกิาร และบรกิารประชาชน

ทุกกระบวนงาน รวมถงึเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่บุคลากร  

- จดัให้มกีารอบรมบุคลากรให้มคีวามรูแ้ละคุณธรรม มจีติบรกิาร จติสาธารณะ ในการ

ปฏบิตังิาน และปฏบิตังิานดว้ยคุณธรรม มจีติสาธารณะ และจติบรกิาร 

- จดัให้มกีารอบรมบุคลากรให้มทีกัษะ ความรู้ ความสามารถ  ในข้อกฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่การ ค าพพิากษาศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน   

- เปิดช่องทางใหผู้ร้บับรกิารเสนอแนะการปรบัปรงุทีห่ลากหลาย อาจจะมทีัง้แบบสอบถาม

ปกตทิีเ่ป็นกระดาษทัว่ไป  ช่องทางออนไลน์ ซึง่โดยรวมแลว้ไมค่วรจะน้อยกว่า 5 ช่องทาง 

 

 

 



 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเรื่องแรงจูงใจของบุคลากรส านักงานที่ดนิ ที่มผีลต่อการ

ปฏบิตังิาน เพื่อศกึษาว่าความต้องการของบุคลากรในแต่ละด้าน  และหากได้รบัการตอบสนองใน

ดา้นใดแลว้จะสามารถปฏบิตังิานใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ประชาชนผู้มาใชบ้รกิารในส านักงานทีด่นิ

จงัหวดัหนองคาย สาขาโพนพสิยั เพื่อน าไปผลงานวจิยันี้ไปจดัท าแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาบุคลากร

ส านกังานทีด่นิ 
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