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ชื่อวิทยานิพนธ การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
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ปการศึกษา 2546
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร. อํานวย  ปาอาย
กรรมการที่ปรึกษา       ผูชวยศาสตราจารยนภาพร  อมรเลิศสินไทย

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับ
บริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ใน 3 ดาน  ไดแก  1) ดานปจจัย
การใหบริการ   2) ดานกระบวนการใหบริการ   และ  3) ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ  กลุม
ตัวอยางเปนผูมาติดตอรับบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ระหวางเดือนมกราคม 2546
จํานวน 367 คน  ซ่ึงไดจากวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย  ขอมูลทั่วไป  สภาพปญหา  และความตองการของ
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี   วิเคราะหขอมูล  โดยการหา
คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ ความแตกตาง  โดยการทดสอบคาที  (t – test)  และการ
วิเคราะหความแปรปรวน (F – test)

ผลการวิจัยพบวา
1.  ผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดานและรายดานมี

สภาพปญหาอยูในระดับนอยไดรับการปฏิบัตอิยูในระดับมาก
 2.  ผูรับบริการตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดาน
และรายดานตองการรับบริการอยูในระดับมาก

3.  ผูรับบริการที่มีอาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย  และประเภทของการรับบริการตางกัน  มีสภาพ
ปญหาและความตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน
ยกเวนผูรับบริการที่มีประสบการณในการรับบริการตางกัน  มีสภาพปญหาและความตองการรับบริการ
จากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : สภาพปญหา  ความตองการ  ผูรับบริการ  สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
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ABSTRACT

The purposes of the study were to study the service user’s problems and needs of
Nonthaburi Provincial Land Office in three areas : service factors, service processes and service
users’ satisfactions.

The subjects chosen were 367 service users during January 2003.  The questionnaires
were distributed for data collection.  Mean, standard deviation, t – test and F – test (Oneway
Analysis of Variance) were used for the analysis.

The major results were as follows :
1. The service users of all three areas, and in each area, considered that the service

provided were at the high level whereas the notification of the problems was at the low level.
2. The service users needs services in all three areas at a high level.
3. The service users’ occupation, residential areas and service types did not differ in

problems and needs.  The service users of different service types showed significant differences in
problems and needs at the level of .05.

Keywords : Problems, Needs, Service Users, Nonthaburi Provincial Land Office.


