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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยัน้ี มุ่งประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนท่ีดินจงัหวดั
เชียงใหม่ สำขำหำงดง และสำขำสันทรำย ศึกษำระดบัการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
และการรังวดัท่ีดินของเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่สำขำหำงดงและสำขำสันทรำย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาหางดง จ านวน 32 คน สาขาสันทราย จ านวน 35 คน  และ
ประชาชนผูม้าขอรับบริการ ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาหางดง จ านวน 209 คน และ
สาขาสันทราย จ านวน 187 คน วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติ Independent – Samples T-Test ผลการศึกษาสรุปได้
ดงัน้ี  

คุณภาพการให้บริการในภาพรวมของเจา้หน้าท่ีส านักงานท่ีดิน ท่ีประชาชนผูรั้บบริการ
ไดรั้บ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูม้าขอรับบริการ สาขาสันทราย ประเมินคุณภาพการบริการอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาคุณภาพการให้บริการรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ผูรั้บบริการ ไดรั้บบริการดา้นความมัน่ใจไดใ้นบริการ รองลงมาคือ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ 
ดา้นความเช่ือถือไดใ้นมาตรฐานคุณภาพบริกา ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรม
ของบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ขณะท่ีประชาชนผูรั้บบริการ สาขาหางดง โดยรวมประเมิน
คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก  โดยได้รับบริการในดา้นความเช่ือถือได้ในมาตรฐานคุณภาพ
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บริการ รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความมัน่ใจไดใ้นบริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกั
ผูรั้บบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

การปฏิบัติตามกิจกรรมการให้บริการตามหลักการปฏิบัติงานให้บริการโดยรวมของ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาสันทราย และสาขาหางดง อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดเท่ากนั โดยเจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติัตามกิจกรรมการให้บริการไดใ้นระดบัมากท่ีสุดทั้งใน
ดา้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และดา้นการรังวดั   

ปัญหา และอุปสรรคจากการมาใชบ้ริการของประชาชนผูรั้บบริการ ส านกังานท่ีดินจงัหวดั
เชียงใหม่ สาขาสันทราย และสาขาหางดง คล้ายคลึงกนัคือ  ส านักงานท่ีดินยงัไม่สามารถอ านวย
ความสะดวกในดา้นระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย มีเอกสารประกอบการท านิติกรรมจ านวน
มาก ท าให้ยุง่ยากต่อการใชบ้ริการ เป็นตน้ ในดา้นปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานให้บริการของ
เจา้หน้าท่ี พบว่า ทั้งสาขาสันทราย และสาขาหางหางดงประสบปัญหาในดา้นกิจกรรมการพฒันา
บุคลากรมีไม่ต่อเน่ือง ระบบฐานขอ้มูลไม่เสถียร เคร่ืองมือรังวดัไม่เพียงพอ ขาดแคลนพนักงาน
รังวดั เป็นตน้ 

ส าหรับแนวทางในการพฒันาคุณภาพบริการ หน่วยงานส่วนกลาง ควรพิจารณาปรับปรุง
การจดัสรรงบประมาณ ให้แก่ส านักงานท่ีดินในระดบัสาขาให้เพียงพอ ก าหนดให้มีแผนงานดา้น
การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนผูบ้ริหารทุกระดบัของส านกังานท่ีดิน ควรให้ความส าคญั
ในการผลกัดนั ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 
และความช านาญในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 
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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. 
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 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.   

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 


