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การศึ ก ษาวิจยั นี้ มุ่ งประเมิ นคุ ณ ภำพกำรให้บริ ก ำรของเจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำนที่ ดินจังหวัด
เชี ยงใหม่ สำขำหำงดง และสำขำสันทรำย ศึกษำระดับการให้บริ การจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม
และการรังวัดที่ ดิน ของเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนที่ ดินจังหวัดเชี ยงใหม่สำขำหำงดงและสำขำสันทรำย
เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากเจ้าหน้าที่
สานักงานที่ ดินจังหวัดเชี ยงใหม่ สาขาหางดง จานวน 32 คน สาขาสันทราย จานวน 35 คน และ
ประชาชนผูม้ าขอรับบริ การ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดเชี ยงใหม่ สาขาหางดง จานวน 209 คน และ
สาขาสันทราย จานวน 187 คน วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ ใช้ส ถิ ติในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนาประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ ค่าสถิ ติ Independent – Samples T-Test ผลการศึกษาสรุ ปได้
ดังนี้
คุ ณภาพการให้บริ การในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ สานัก งานที่ดิน ที่ประชาชนผูร้ ับบริ การ
ได้รับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผูม้ าขอรับบริ การ สาขาสันทราย ประเมินคุณภาพการบริ การอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารรายด้าน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างประชาชน
ผูร้ ับบริ การ ได้รับบริ การด้านความมัน่ ใจได้ในบริ การ รองลงมาคือ ด้านการเข้าใจและรู้จกั ผูร้ ับบริ การ
ด้านความเชื่อถือได้ในมาตรฐานคุณภาพบริ กา ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านความเป็ นรู ปธรรม
ของบริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน ขณะที่ประชาชนผูร้ ับบริ การ สาขาหางดง โดยรวมประเมิน
คุ ณภาพการบริ การอยู่ในระดับมาก โดยได้รับบริ การในด้านความเชื่ อถื อได้ในมาตรฐานคุ ณภาพ

ง

บริ การ รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความมัน่ ใจได้ในบริ การ ด้านการเข้าใจและรู้จกั
ผูร้ ับบริ การ และด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
การปฏิ บ ัติ ต ามกิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารตามหลัก การปฏิ บ ัติ ง านให้ บ ริ ก ารโดยรวมของ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สานักงานที่ดินจังหวัดเชี ยงใหม่ สาขาสันทราย และสาขาหางดง อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดเท่ากัน โดยเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิตามกิจกรรมการให้บริ การได้ในระดับมากที่สุดทั้งใน
ด้านการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม และด้านการรังวัด
ปั ญหา และอุปสรรคจากการมาใช้บริ การของประชาชนผูร้ ับบริ การ สานักงานที่ดินจังหวัด
เชี ยงใหม่ สาขาสันทราย และสาขาหางดง คล้ายคลึ งกันคือ สานักงานที่ ดินยังไม่สามารถอานวย
ความสะดวกในด้านระบบสัญญาณอินเตอร์ เน็ตไร้สาย มีเอกสารประกอบการทานิ ติกรรมจานวน
มาก ทาให้ยงุ่ ยากต่อการใช้บริ การ เป็ นต้น ในด้านปั ญหาและอุปสรรคการปฏิบตั ิงานให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ พบว่า ทั้งสาขาสันทราย และสาขาหางหางดงประสบปั ญหาในด้านกิ จกรรมการพัฒนา
บุ คลากรมี ไม่ต่อเนื่ อง ระบบฐานข้อมูล ไม่เสถี ยร เครื่ องมื อรั งวัดไม่เพี ยงพอ ขาดแคลนพนักงาน
รังวัด เป็ นต้น
สาหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริ การ หน่ วยงานส่ วนกลาง ควรพิจารณาปรับปรุ ง
การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่สานักงานที่ดินในระดับสาขาให้เพียงพอ กาหนดให้มีแผนงานด้าน
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนผูบ้ ริ หารทุกระดับของสานักงานที่ดิน ควรให้ความสาคัญ
ในการผลักดัน ส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่ วยงานได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และความชานาญในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
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ABSTRACT

This research was intended to assess service quality and to study the level of rights
and juristic act registration and land measurement services of officers in Chiang Mai Land Office,
Hangdong and Sansai Branches. It was a quantitative research employing questionnaires as an
instrument. Data were collected from 32 officers of Chiang Mai Land Office, Hangdong Branch, 35
officers of Sansai Branch as well as 209 customers, Hangdong Branch and 187 customers of Sansai
Branche. Then, Statistical Package for Social Science was used to analyze data. Statistical
analysis has been performed based on Descriptive Statistics, including Frequency, Percentage,
Mean and Standard Deviation, and Inferential Statistics, namely, Independent-Samples T-Test.
Findings were summarized as follows:
The customer samples from Sansai Branch considered that the overall service quality of
officers from Land Office was in the highest level. Considering in each service quality aspect, the
samples received a service confidence aspect, an understanding and customer acquaintance aspect,
reliance in service quality standard aspect, a customer response aspect, and concrete service aspect
were all in the highest level, respectively. However, the customers samples from Hangdong
Branch assessed that the service quality in general was in the high level. To illustrate, reliance in
service quality standard aspect, a customer response aspect, a service confidence aspect, an
understanding and customer acquaintance aspect, and concrete service aspect were all in the high
level.
ฉ

In addition, officers in Chiang Mai Land Office, Hangdong and Sansai Branches operated
the service activities according to the compliance of service practice discipline. It was both
generally in the highest level in rights and juristic act registration service and land measurement.
Moreover, problems and obstacles of customers in Chiang Mai Land Office, Hangdong and
Sansai Branches were similar. To clarify, they were not able to facilitate wifi service. Juristic
document were substantial resulting to service difficulties. In terms of problems and obstacles in
officers’ servicing, it found that both Hangdong and Sansai Branches confronted the problem of
inconsistent personnel development activities. Besides, data system was not stable, land measure
equipment was inadequate and land measurement officers were insufficient.
Finally, regarding approaches for service quality development, the central organization
should consider in allocating enough budget for Land Office Branches. Plan in personnel
development activities should also be consistently implemented. All levels of Land Office
executives should also pay attention in advocating and promoting personnel in the Land Office to
gain knowledge, skills, experience, and expertise in their work constantly, for instance.

ช

