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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดหนองคายต่อ
คุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดนิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั (2) เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของประชาชนจังหวัดหนองคายผู้มาใช้บริการต่อ คุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดิน
จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล เพื่อหาค่าทดสอบสมมติฐานในการ
วิจยั ผู้มาใช้บริการที่มลี กั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือประชาชนจังหวัดหนองคายผูม้ าใช้บริการสานักงานทีด่ นิ
จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั จานวน 385 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถามมาตรวัด 5 ระดับ
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณา Frequencies , Descriptives ทดสอบความสัมพันธ์และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน Independent Samples T-Test , One-way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดหนองคายผูม้ าใช้บริการ ต่อ
คุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ุดเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ Tangibles ด้านความ
น่าเชื่อถือ Reliability ด้านการตอบสนองความต้องการ Responsiveness ด้านการให้ความมันใจ
่
Assurance พึงพอใจระดับมากทีส่ ุด ส่วนด้านการเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ
Empathy พึงพอใจระดับมาก (2) ผลการทดสอบสมมติฐานเพศต่างกัน ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคายสาขาโพนพิสยั ไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ สถานภาพ
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การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ไม่แตกต่างกัน
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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.
Key words: satisfied, service quality
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กรมที่ดนิ มีหน่ วยงานที่ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน ด้านการรังวัดที่ดนิ ด้านการออก
เอกสารสิทธิ ์ทีด่ นิ อันได้แก่ สานักงานทีด่ นิ จังหวัด และสาขา กระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
จึงมีนโยบายที่
จะยกระดับการบริการประชาชนเพื่อมุ่ งหน้าพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล (กรมที่ดนิ ,กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร ,2563) ซึ่งในการยกระดับการบริการประชาชน ภาครัฐมักจะประสบปญั หา ไม่ว่าจะ
เป็ นด้านสถานที่บริก ารที่จะต้อ งมีค วามเหมาะสม สะอาด สะดวก สิ่งอ านวยความสะดวก วัส ดุ
อุ ป กรณ์ ไม่เ พีย งพอ บุ ค ลากรขาดความรู้ ความสามารถ ความน่ า เชื่อ ถือ และไม่ม ีจ ิต บริก าร
หน่ วยงานขาดมาตรฐานการทางาน อาจทาให้ผู้รบั บริการขาดความเชื่อถือ ความมันใจว่
่ าจะได้รบั
การบริการที่ดที ่สี ุดไหม และรวมถึงบางแห่งไม่มชี ่องทางสาหรับบุคคลพิเศษ เช่น สตรีมคี รรภ์ ผู้
ั หาในการ
พิก าร พระภิก ษุ ส งฆ์ ส านั ก งานที่ด ิน จัง หวัด หนองคาย สาขาโพนพิส ัย ประสบป ญ
ให้บริการอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ การดาเนินการสังการต่
่
าง ๆ ผ่านเจ้าหน้าทีห่ ลาย
ฝา่ ย และมีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั มิ าก ประกอบกับเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่
แตกต่ างกัน ทาให้การดาเนินการไม่เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทัง้ ยังได้รบั ค าแนะนาให้
ปรับปรุงการบริการจากผู้รบั บริการไม่ว่าจะเป็ นการเข้าพบผู้บริหารโดยตรง หรือทางโทรศัพท์ อัน
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารของส านัก งานที่ดิน ประกอบกับ ต้อ งการยกระดับ การบริก าร
ประชาชนให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล และนาผลงานทางวิชาการนี้มาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งาน โครงการสอดรับกับการวิจยั เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนให้เข้าสู่ไทยแลนด์
4.0 โดยศึกษาจากประชาชนจังหวัดหนองคาย ก่อน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั ของประชาชนจังหวัดหนองคาย เพื่อ
นามาพัฒนา ยกระดับการบริการประชาชนของสานักงานที่ดนิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
สอดรับกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกรมทีด่ นิ
จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดหนองคายต่อคุณภาพการให้บริการ
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดหนองคายผูม้ าใช้บริการต่อคุณภาพ
การให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ขอบเขตของการวิ จยั
1 ขอบเขตเนื้ อหา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาเฉพาะการศึกษาศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั ของประชาชนจังหวัดหนองคาย

2 ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม คุณภาพการให้บริการ ซึง่ มี 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมการบริการ
(Tangibles) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
ความมันใจ
่ (Assurance) และ เข้าใจ รับรู้ ความต้องการของผูร้ บั บริการ (Emplathy)
3 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนจังหวัดหนองคายผูม้ าใช้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
กลุ่มตัวอย่างคานวณจากสูตร W.G. Cochran (1977) สูตร ความเชื่อมัน่ ๙๕% ความคลาดเคลื่อน
+
๕% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งเก็บข้อมูล คือ จานวน ๓๘๕ คน
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั เดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 5 เดือน
สมมติ ฐานในการวิ จยั
ผูม้ าใช้บริการทีม่ ลี กั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1 ทราบคุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
2 ทราบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพน
พิสยั ของประชาชนจังหวัดหนองคาย
3 เป็ นข้อ มูล ให้ผู้บริห ารใช้เ ป็ นแนวทางในการวางระบบการปฏิบตั ิงาน ยุทธศาสตร์
สานักงานที่ดนิ จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน โครงการ สอดรับกับผลการวิจยั นี้ เพื่อยกระดับการบริการ
ประชาชนของสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงสารวจ(Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรได้แก่ ประชาชนจังหวัดหนองคายผูม้ าใช้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย
สาขาโพนพิสยั
กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้แ ก่ ประชาชนจัง หวัด หนองคายผู้ม าใช้บ ริก ารส านัก งานที่ดิน จัง หวัด
หนองคาย สาขาโพนพิสยั จานวน ๓๘๕ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจยั ในครัง้ นี้คอื แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่อง
ความพึงพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารสานักงานที่ดินจัง หวัดหนองคาย สาขาโพนพิส ัย ของ
ประชาชนจังหวัดหนองคาย เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคัดกรองเบื้องต้นและแบบสอบถามข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามข้อ มูล ที่เ กี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่ อ คุ ณภาพการให้บริการ
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั ของประชาชนจังหวัดหนองคาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั เป็ นผู้ดาเนิ น การแจกแบบสอบถามและนาแบบสอบถามลง
โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อใช้ในการหาค่าสถิตปิ ระกอบการวิจยั
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1 ปจั จัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา หาจานวนผูม้ าใช้บริการและค่าร้อยละ
(Percentage) เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูล แจกแจงความถี่ของจานวนผูม้ าใช้บริการและค่าร้อย
ละจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้
2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณาหาค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดหนองคาย ผูม้ าใช้บริการ จาแนกตาม
ปจั จัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน
4 ทดสอบสมมมติฐาน ผูม้ าใช้บริการทีม่ ลี กั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน
ผลการศึกษา
1 ข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41-60 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา
ต่ากว่าอนุปริญญา อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
ตาราง 1
ระดับความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดหนองคายผูม้ าใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการ
คุณภาพการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ Tangibles
2. ความน่ าเชื่อถือ Reliability
3. การตอบสนองความต้องการ Responsiveness
4. การให้ความมันใจ
่ Assurance
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ Empathy

̅

S.D.

การแปลผล

4.39
4.33
4.21
4.25
4.20

0.43
0.49
0.57
0.54
0.60

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

รวม
4.27 0.43 มากทีส่ ุด
จากตาราง 1พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูร่ ะดับมากทีส่ ุด( ̅ =4.27,SD = 0.43 )
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
( ̅ =4.39,SD = 0.43) ส่วนพึงพอใจน้อยทีส่ ุด ด้านการเข้าใจ การรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ
พึงพอใจในระดับมาก ( ̅ =4.20 , SD = 0.60 )
3 เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั ของ
ประชาชนจังหวัดหนองคาย จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ตาราง 2
จาแนกตามเพศ
คุณภาพการให้บริการ
ชาย(N=174)
หญิง(N=211)
t Sig.
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
4.45 0.39
4.34 0.45 2.53 0.01*
2. ความน่ าเชื่อถือ
4.38 0.47
4.28 0.50 2.12 0.03*
3. การตอบสนองความต้องการ
4.25 0.55
4.18 0.56 1.20 0.23
4. การให้ความมันใจ
่
4.29 0.55
4.22 0.54 1.24 0.22
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของ
4.26 0.60
4.15 0.60 1.18 0.71
ผูร้ บั บริการ
ภาพรวม
4.33 0.42
4.23 0.43 2.14 0.03*

จากตาราง 2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่าโดยภาพรวมเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั แตกต่างกัน (Sig. = 0.03)
เมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ความน่ าเชื่อ ถือ ประชาชนจังหวัด
หนองคายผู้มาใช้บริก ารเพศต่ างกัน มีค วามพึงพอใจแตกต่ า งกัน แต่ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ การให้ความมันใจ
่ การเข้าใจ การรับรู้ ความต้องการของผูร้ บั บริการไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3
จาแนกตามอายุ
คุณภาพการให้บริการ
F
Sig.
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ Tangibles
1.95
0.12
2. ความน่ าเชื่อถือ Reliability
0.05
0.98
3. การตอบสนองความต้องการ
0.89
0.45
4. การให้ความมันใจ
่ Assurance
0.90
0.44
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ Empathy
0.48
0.70
ภาพรวม
0.59
0.62
จากตาราง 3 พบว่าโดยรวม อายุต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4
จาแนกตามสถานภาพการสมรส
คุณภาพการให้บริการ
F
Sig.
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ Tangibles
3.52
0.03*
2. ความน่ าเชื่อถือ Reliability
0.22
0.80
3. การตอบสนองความต้องการ
0.39
0.68
4. การให้ความมันใจ
่ Assurance
0.49
0.61
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ Empathy
0.89
0.41
ภาพรวม
0.92
0.40
จากตาราง พบว่าโดยรวมสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน

ตาราง 5
จาแนกตามระดับการศึกษา
คุณภาพการให้บริการ
F
Sig.
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ Tangibles
2.59
0.52
2. ความน่ าเชื่อถือ Reliability
0.12
0.94
3. การตอบสนองความต้องการ
0.22
0.88
4. การให้ความมันใจ
่ Assurance
0.43
0.73
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ Empathy
0.78
0.50
ภาพรวม
0.69
0.56
จากตาราง 5 พบว่าการศึกษาต่างกันความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ทัง้ ภาพรวมและรายด้าน
ตาราง 6
จาแนกตามอาชีพ
คุณภาพการให้บริการ
F
Sig.
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ Tangibles
2.67
0.32
2. ความน่ าเชื่อถือ Reliability
0.91
0.45
3. การตอบสนองความต้องการ
0.35
0.84
4. การให้ความมันใจ
่ Assurance
1.25
0.29
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ Empathy
1.14
0.34
ภาพรวม
1.23
0.30
จากตาราง 6 พบว่าโดยรวม อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตาราง 7
จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
คุณภาพการให้บริการ
F
Sig.
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ Tangibles
1.50
0.21
2. ความน่ าเชื่อถือ Reliability
1.99
0.11
3. การตอบสนองความต้องการ
0.76
0.51
4. การให้ความมันใจ
่ Assurance
1.82
0.14
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ Empathy
2.09
0.10
ภาพรวม
2.26
0.08

จากตาราง 7 พบว่าโดยรวม รายได้ต่อเดือ นต่างกัน มีความพึงพอใจในคุ ณภาพการ
ให้บริการสานักงานที่ดนิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 8
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะส่วนบุคคล
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
0.03*
ยอมรับสมมติฐาน
อายุ
0.62
ปฏิเสธสมมติฐาน
สถานภาพการสมรส
0.40
ปฏิเสธสมมติฐาน
ระดับการศึกษา
0.56
ปฏิเสธสมมติฐาน
อาชีพ
0.30
ปฏิเสธสมมติฐาน
รายได้ต่อเดือน
0.08
ปฏิเสธสมมติฐาน
จากตาราง 8 พบว่า เพศต่างกัน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ นิ
จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั แตกต่างกัน ส่วน อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
การอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นสาคัญทีค่ น้ พบ นามาอภิปรายผล ดังนี้
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดนิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั จาแนก
ตามปจั จัยส่วนบุคคล ในภาพรวม เพศต่างกัน ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแตกต่างกัน ซึง่
สอดรับกับไทยวัน ศิรมิ า (2557) พบว่าเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นในคุณภาพการให้บริการ
ของไปรษณียจ์ งั หวัดอุบลราชธานี โดยรวมต่างกัน ส่วนอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพรายได้ต่อเดือน พบว่าในภาพรวมต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันซึง่ สอดรับกับ ธนิดา
ทองมา (2559) พบว่าประชาชนผูม้ ารับบริการทีม่ ี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
และอาชีพ แตกต่างกัน มีความพอใจในการบริการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไม่แตกต่างกัน และ

ไทยวัน ศิรมิ า (2557) พบว่า อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของไปรษณียจ์ งั หวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศต่างกัน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั แตกต่างกัน ส่วน อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด แต่ยงั มีบางจุดทีต่ ้องปรับปรุง
เช่น ระบบการเข้าคิว ระยะเวลาดาเนินการ ทักษะเจ้าหน้าที่ ความเอาใจใส่ จุดรับฟงั ปญั หา ดังนัน้
เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็ นมาตรฐานการจัดการระดับสากล สานักงานที่ดนิ
จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั จึงควรนาผลงานทางวิชาการนี้ไปเป็ นข้อมูลในการวางระบบการ
ปฏิบ ัติง าน ยุ ท ธศาสตร์ส านั ก งานที่ดิน จัด ท าแผนปฏิบ ัติง าน และถ่ า ยทอดลงสู่ บุ ค ลากรใน
สานักงานทีด่ นิ ทีม่ หี น้าทีบ่ ริการประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- ปรับปรุงสถานทีป่ ฏิบตั ริ าชการให้เป็ นสานักงานทีด่ นิ ทีม่ คี วามพร้อมในการปฏิบตั ริ าชการ
สถานทีส่ ะอาด เหมาะสม แสดงป้ายจุดบริการทุกจุดให้ชดั เจน ทีน่ งั ่ สาหรับประชาชนสะดวกสบาย
สิง่ อานวยความสะดวกเพียงพอ โดยการบริการนี้คานึงถึงผูท้ ต่ี ้องดูแลเป็ นพิเศษ อาทิเช่น พระภิกษุ
ผูพ้ กิ าร สตรีมคี รรภ์ คนชรา เป็นต้น
- สร้างมาตรฐานการทางาน ใช้เทคโนโลยีในการจัดลาดับคิวบริการ และบริการประชาชน
ทุกกระบวนงาน รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรูใ้ ห้แก่บุคลากร
- จัดให้มกี ารอบรมบุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละคุณธรรม มีจติ บริการ จิตสาธารณะ ในการ
ปฏิบตั งิ าน และปฏิบตั งิ านด้วยคุณธรรม มีจติ สาธารณะ และจิตบริการ
- จัดให้มกี ารอบรมบุค ลากรให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ ในข้อ กฎหมาย ระเบียบ
คาสังการ
่ คาพิพากษาศาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
- เปิดช่องทางให้ผรู้ บั บริการเสนอแนะการปรับปรุงทีห่ ลากหลาย อาจจะมีทงั ้ แบบสอบถาม
ปกติทเ่ี ป็นกระดาษทัวไป
่ ช่องทางออนไลน์ ซึง่ โดยรวมแล้วไม่ควรจะน้อยกว่า 5 ช่องทาง

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิจยั ครัง้ ต่อ ไปควรศึกษาเรื่อ งแรงจูงใจของบุคลากรสานักงานที่ดนิ ที่มผี ลต่ อการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อศึกษาว่าความต้องการของบุคลากรในแต่ละด้าน และหากได้รบั การตอบสนองใน
ด้านใดแล้วจะสามารถปฏิบตั งิ านให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในสานักงานทีด่ นิ
จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั เพื่อนาไปผลงานวิจยั นี้ไปจัดทาแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาบุคลากร
สานักงานทีด่ นิ
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