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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนนทบุรี  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมาติดตอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
จํานวน 367 คน  จากนั้น  วิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล
และวิเคราะหขอมูล  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีบรรยายประกอบตารางตามลําดับ  ดังนี้

4.1 ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไป
4.2  ตอนที่ 2  สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
4.2.1  สภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัด

นนทบุรีโดยรวมและรายดาน
4.2.2  สภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัด

นนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานความพึงพอใจตอการบริการ
4.2.3  ความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัด

นนทบุรีโดยรวมและรายดาน
4.2.4  ความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัด

นนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานความพึงพอใจตอการบริการ
4.3  ตอนที่ 3  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให

บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามอาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย  ประสบการณในการ
รับบริการและประเภทการรับบริการ

4.3.1  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวดันนทบุรี  จําแนกตามอาชีพ

4.3.2  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามพื้นที่อยูอาศัย

4.3.3  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามประสบการณในการรับบริการ
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4.3.4  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามประเภทการรับบริการ

4.4  ตอนที่ 4  ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของผูรับ
บริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

4.1  ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการที่มาติดตอขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
ดังตาราง 4

ตาราง 4  จํานวนรอยละของผูรับบริการที่มาติดตอขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
จําแนกตามภูมิหลังประชากรและประเภทการรับบริการ

ภูมิหลังประชากร
จํานวน

(N =  367)
รอยละ

1.  อาชีพ
          ขาราชการ 102 27.8
           นักธุรกิจ  77 21.0
           อาชีพอ่ืนๆ  (พนักงานบริษัท  รอยละ 17.71  รับจาง  รอยละ 15.53 188 51.2
                 คาขาย  รอยละ 9.26  เกษตรกรรม  รอยละ 4.08
                 ทนายความ  รอยละ 2.45  และอาชีพแมบาน  รอยละ 2.17)
2.  พื้นที่อยูอาศัย
           จังหวัดนนทบุรี 218 59.4
           กรุงเทพมหานคร 117 31.9
           จังหวัดอ่ืนๆ  32   8.7
3.  ประสบการณในการรับบริการ
           งานฝายทะเบียน 243 66.2
           งานฝายรังวัด  40 10.9
           ไมเคยมีประสบการณมากอน  84 22.9
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ตาราง 4 (ตอ)  จํานวนรอยละของผูรับบริการที่มาติดตอขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัด
นนทบุรี  จําแนกตามภูมิหลังประชากรและประเภทการรับบริการ

ภูมิหลังประชากร
จํานวน

(N =  367)
รอยละ

4.  ประเภทการรับบริการ
           งานฝายทะเบียน 285 77.7
            งานฝายรังวัด  82 22.3

รวม 367   100

จากตาราง 4  พบวา  อาชีพของผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีสวนใหญ
มีอาชีพอ่ืนๆ  รอยละ 51.2  (อาชีพพนักงานบริษัท  รอยละ 17.71  อาชีพรับจาง  รอยละ 15.53  อาชีพ
คาขาย  รอยละ 9.26  อาชีพเกษตรกร  รอยละ 4.08  อาชีพทนายความ  รอยละ 2.45  และอาชีพแมบาน
รอยละ 2.17)  รองลงมามีอาชีพรับราชการ  รอยละ 27.8  และนอยที่สุด  มีอาชีพนักธุรกิจ  รอยละ
21.0

พื้นที่อยูอาศัยของผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  สวนใหญมีพื้นที่
อยูอาศัยในจังหวัดนนทบุรี  รอยละ 59.4  รองลงมามีพื้นที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร  รอยละ 31.9
และนอยที่สุดมีพื้นที่อยูอาศัยในจังหวัดอ่ืน  รอยละ 8.7

ประสบการณในการรับบริการของผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
สวนใหญมีประสบการณในการมารับบริการงานฝายทะเบียน  รอยละ 66.2  รองลงมามีประสบการณ
ในการมารับบริการงานฝายรังวัด  รอยละ 10.9  และสําหรับผูที่ไมเคยมีประสบการณในการมาติดตอ
รับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  รอยละ 22.9

ประเภทการรับบริการในงานที่มาติดตอของผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัด
นนทบุรี  สวนใหญเปนผูมาติดตองานฝายทะเบียน  รอยละ 77.7  และติดตอรับบริการงานฝายรังวัด
รอยละ 22.3



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

75

4.2  ตอนที่ 2  สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ
       สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

4.2.1  สภาพปญหาของผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัยการ
ใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานความพึงพอใจตอการบริการ  ดังตาราง 5 - ตาราง 6

ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ

ระดับปฏิบัติงาน
ปจจัยการใหบริการ

X S.D.
สภาพปญหา

1.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู  ความสามารถ 3.95 .80 นอย
     มีการแนะนําที่ถูกตอง
2.  เจาหนาที่ผูใหบริการแสดงความเปนมิตร 3.94 .86 นอย
     ความจริงใจเอื้อเฟอ  การพูดจาสุภาพตอผูรับบริการ
3.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีจิตสํานึก  และมีวิญญาณ 3.84 .83 นอย
     ในการบริการ
4.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตย  สุจริต 3.81 .85 นอย
     ในการใหบริการ
5.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความกระตือรือรน 3.77 .90 นอย
     ในการบริการ
6.  สํานักงานที่ดินไดจัดรูปแบบการใหบริการ 3.75 .90 นอย
     เปนระเบียบเรียบรอย  เชน  มีการขอรับบัตรคิว
     เพื่อเรียงลําดับการขอรับบริการ
7.  สํานักงานที่ดินไดจัดทําปายแสดงลักษณะงาน 3.65 .86 นอย
     ใหบริการ  ปายแสดงขั้นตอน  และคําแนะนํา
8.  กฎหมาย  นโยบาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ 3.56 .81 นอย
     กับการบริการทําใหเกิดความสะดวก  รวดเร็วใน
     การบริการ
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ตาราง 5 (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ

ระดับปฏิบัติงาน
ปจจัยการใหบริการ

X S.D.
สภาพปญหา

  9.  สํานักงานที่ดินมีการอํานวยความสะดวก 3.53 1.01 นอย
       จัดสถานที่จอดรถ  ที่นั่งรอระหวางบริการ
       หองสุขา  บริการน้ําดื่ม  และหนังสืออานเลน
       ระหวางรอการบริการ
10.  สํานักงานที่ดินมี  และใชอุปกรณที่ทันสมัย 3.48   .91 ปานกลาง
       และทําการบํารุงรักษาอุปกรณใชงานของ
       สํานักงานที่ดินใหพรอมใชงานตลอดเวลา
11.  สํานักงานที่ดินไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 3.46   .89 ปานกลาง
       ของการใหบริการตามประเภทของงานและ
       และประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ
12.   เจาหนาที่ผูใหบริการของสํานักงานที่ดิน 3.32 1.02 ปานกลาง
        มีจํานวนเพียงพอ

รวม 3.67   .62 นอย

จากตาราง 5  พบวา  ผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัยการ
ใหบริการโดยรวมมีสภาพปญหานอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X = 3.67, S.D. = .62)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีสภาพปญหาระดับมากที่สุด ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คือ  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู  ความสามารถมีการแนะนําที่ถูกตอง (X = 3.32, S.D. = 1.02)
รองลงมาไดแก  สํานักงานที่ดินไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการตามประเภทของงาน
และประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ  สํานักงานที่ดินมีและใชอุปกรณที่ทันสมัยและทําการบํารุง
รักษาอุปกรณใชงานของสํานักงานที่ดินใหพรอมใชงานตลอดเวลา  และมีสภาพปญหานอยอยูใน
ระดับนอยที่สุด  ไดรับการปฏิบัติมาก (X = 3.95, S.D. = .80)  คือ  เจาหนาที่ ผูใหบริการมีความรู
ความสามารถมีการแนะนําที่ถูกตอง
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
               สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี ดานกระบวนการใหบริการ

ระดับปฏิบัติงาน
กระบวนการใหบริการ

X S.D.
สภาพปญหา

1.  มีการบริการอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  จนงาน 3.86 .86 นอย
     แลวเสร็จ
2.  มีการบริการเปนธรรมเทาเทียมกันตอผูบริการ 3.77 .92 นอย
     ทุกคนไมเลือกปฏิบัติผูรับบริการกลุมใดกลุมหนึ่ง
3.  การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 3.76 .86 นอย
     ไดปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาทําการ
4.  มีการใหบริการตามลําดับกอน – หลัง  ตามบัตรคิว 3.73 .94 นอย
5.  มีการปฏิบัติหนาที่ใหบริการตามกําหนดเวลา 3.71 .86 นอย
6.  มีการบริการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 3.69 .80 นอย
     ที่กําหนด
7.  มีการมอบหมายใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ 3.67 .88 นอย
     แทนกันไดหลายคนเพื่อความสะดวก  รวดเร็ว
8.  มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็น 3.67 .93 นอย
     ตอการบริการผานตูแสดงความคิดเห็น
9.  มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ 3.36 .96 ปานกลาง
     ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริการใหผูรับบริการ
     ทราบลวงหนา

รวม 3.69 .66 นอย

จากตาราง 6  พบวา  ผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานกระบวนการ
ใหบริการโดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X = 3.69,
S.D. = .66)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีสภาพปญหาระดับมากที่สุดไดรับการปฏิบัติระดับ
ปานกลาง  (X = 3.36, S.D. = .96)  คือ  มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่
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เกี่ยวของกับการบริการใหผูรับบริการทราบลวงหนา  รองลงมาไดแก  มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการ
แสดงความคิดเห็นตอการบริการผานตูแสดงความคิดเห็น  มีการมอบหมายใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่แทนกันไดหลายคน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  มีการบริการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ที่กําหนดและมีสภาพปญหาระดับนอยที่สุด  ไดรับการปฏิบัติมาก (X = 3.86, S.D. = .86)  คือ  มีการ
บริการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนงานแลวเสร็จ

ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปญหาของผูรับบริการที่มตีอการใหบริการของ
               สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ

ระดับปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจตอการใหบริการ

X S.D.
สภาพปญหา

1.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธตอผูรับบริการ 3.95 .86 นอย
2.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และงานบริการ 3.86 .84 นอย
     ธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดานอื่นเปนไป
     อยางโปรงใสและตามวัตถุประสงคของ
     ผูรับบริการทุกประการ
3.  การพิมพ  การเขียนดวยลายมือ  ลงในสัญญา 3.82 .84 นอย
     บันทึกขอตกลงตางๆ หนังสือรับรอง  ราคาประเมิน
     การแกทะเบียนหลังสารบัญโฉนดที่ดิน
     เปนไปดวยความเรียบรอยไมมีขอผิดพลาด
4.  เจาหนาที่ผูใหบริการไดพิมพสัญญา  หรือ
     พิมพบันทึกขอตกลงในสัญญา  และแกทะเบียน
     ในสารบัญจดทะเบียนดวยอักษรสวยงาม
     ตัวอักษรขนาดพอเหมะ

3.76 .80 นอย

5.  การใหบริการเปนไปอยางเสร็จสมบูรณ  เชน 3.75 .84 นอย
     ผูรับบริการไมตองมาติดตอหลายครั้ง  และยังให
     บริการดานอื่นที่ผูรับบริการมีสิทธิจะไดรับดวย  เชน
     เชน  สิทธิการขอประเมินราคาที่ดิน และทําการ
     แกไขชื่อสกุลในโฉนดที่ดินในคราวเดียวกัน
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ตาราง 7 (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ

ระดับปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจตอการใหบริการ

X S.D.
สภาพปญหา

6.  การจัดทําปายบอกลักษณะงาน  ขั้นตอน 3.66 .91 นอย
     และคําแนะนํา  อานแลวเขาใจงาย  สถานที่ตั้งปาย
     ดังกลาว  สะดวกตอการพบเห็น
7.  การใหบริการแลวเสร็จดวยเวลารวดเร็วพอสมควร 3.64 .81 นอย
8.  การจัดสถานที่จอดรถ การจัดที่นั่งระหวางรอบริการ 3.60 .91 นอย
     การจัดหองสุขา  การบริการน้ําดื่ม  และหนังสือ
     อานเลนระหวางรอบริการ  สามารถใชประโยชน
     ไดอยางเต็มที่  ปลอดภัยและเพียงพอ
9.  หนังสือแสดงความสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) 3.47 1.02 ปานกลาง
     ปจจุบันมขีนาดและรูปรางเหมาะสม  สะดวกตอ
     การเก็บรักษา

รวม 3.72 .63 นอย

จากตาราง 7  พบวา  ผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานความ
พึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก  ไดรับการปฏิบัติปานกลาง  (X =
3.72, S.D. = .63)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีสภาพปญหามากที่สุด  ไดรับการปฏิบัติ
ปานกลาง  (X = 3.47, S.D. = 1.02)  คือ  หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน)  ปจจุบันมีขนาด
และรูปรางเหมาะสม  สะดวกตอการเก็บรักษา  รองลงมาไดแก  การจัดสถานที่จอดรถ  การจัดที่นั่ง
ระหวางรอบริการ  การจัดหองสุขา  การบริการน้ําดื่ม  และหนังสืออานเลนระหวางรอบริการใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่  ปลอดภัย  และเพียงพอ  การใหบริการแลวเสร็จดวยเวลาพอสมควร  การจัด
ทําปายบอกลักษณะงาน  ขั้นตอน  และคําแนะนําอานแลวเขาใจงาย สถานที่ตั้งปายดังกลาวสะดวก
ตอการพบเห็นและมีสภาพปญหาระดับนอยที่สุด  ไดรับการปฏิบัติมาก (X = 3.95, S.D. = .86)  คือ
เจาหนาที่ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธตอผูรับบริการ
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4.2.2  สภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัด
นนทบุรี  จําแนกเปนรายดานและโดยรวมทุกดาน  ดังตาราง 8

ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปญหาของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
               สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดานและรายดาน

ระดับปฏิบัติงาน
ขอความ

X S.D.
สภาพปญหา

1.  ปจจัยการใหบริการ 3.67 .62 นอย
2.  กระบวนการใหบริการ 3.69 .66 นอย
3.  ความพึงพอใจตอการให บริการ 3.72 .63 นอย

รวม 3.70 .59 นอย

จากตาราง 8  พบวา  ผูรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดานมี
สภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (X = 3.70, S.D. = .59)  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา  ผูรับบริการมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกๆ
ดาน

4.2.3  ความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัด
นนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานความพึงพอใจตอการให
บริการ  ดังตาราง 9 – ตาราง 12
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
 สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ

ปจจัยการใหบริการ X S.D. ความตองการ

1.   เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตย  สุจริต
      ในการใหบริการ

4.46 .76 มาก

2.   เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู  ความสามารถ
      มีการแนะนําที่ถูกตอง  และมีการอํานวย
      ความสะดวก

4.35 .82 มาก

 3.  เจาหนาที่ผูใหบริการแสดงความเปนมิตร
      ความจริงใจ  ความเอื้อเฟอ  และพูดจาสุภาพ
      ตอผูรับบริการ

4.34 .82 มาก

 4.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความกระตือรือรน
      ในการบริการ

4.32 .79 มาก

 5.  กฎหมาย  นโยบาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่
      เกี่ยวของกับการบริการทําใหเกิดความสะดวก
      รวดเร็วในการบริการ

4.32 .79 มาก

 6.  สํานักงานที่ดินจัดเจาหนาที่ใหบริการอยาง
      เพียงพอ

4.31 .79 มาก

 7.  สํานักงานที่ดิน  มีและใชอุปกรณที่ทันสมัย
      และทําการบํารุงรักษาอุปกรณใชงานของ
      สํานักงานที่ดินใหพรอมใชงานตลอดเวลา

4.29 .85 มาก

 8.  สํานักงานที่ดินจัดรูปแบบการใหบริการเปน
      ระเบียบเรียบรอย  เชน  มีการขอรับบัตรคิวเพื่อ
      เรียงลําดับการขอรับบริการ

4.28 .87 มาก

 9.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีจิตสํานึกและวิญญาณ
      ในการบริการ

4.25 .82 มาก
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ตาราง 9 (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานปจจัยการใหบริการ

ปจจัยการใหบริการ X S.D. ความตองการ

10. สํานักงานที่ดินไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
      ของการใหบริการตามประเภทของงาน และ
      ประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ

4.20 .81 มาก

11.  สํานักงานที่ดิน  อํานวยความสะดวก
       จัดสถานที่จอดรถ  ที่นั่งรอระหวางบริการ
       หองสุขา  บริการน้ําดื่ม  และหนังสืออานเลน
       ระหวางรอการบริการ

4.20 .88 มาก

12.  สํานักงานที่ดินจัดทําปายแสดงลักษณะงาน
       ใหบริการ ปายแสดงขั้นตอน และคําแนะนํา

4.19 .85 มาก

รวม 4.29 .66 มาก

จากตาราง 9  พบวา  ผูรับบริการตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
ดานปจจัยการใหบริการโดยรวมตองการรับบริการอยูในระดับมาก  (X = 4.29, S.D. = .66)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่ตองการมากที่สุดคือ  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริตใน
การใหบริการ  (X = 4.46, S.D. = .76)  รองลงมาไดแก  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู  ความสามารถ
มีการแนะนําที่ถูกตอง  และมีการอํานวยความสะดวก  เจาหนาที่ผูใหบริการแสดงความเปนมิตร
ความจริงใจ  ความเอื้อเฟอ  และพูดจาสุภาพตอผูรับบริการ  เจาหนาที่ผูใหบริการมีความกระตือรือรน
ในการบริการ  และนอยที่สุดคือ  สํานักงานที่ดินจัดทําปายแสดงลักษณะงานใหบริการ  ปายแสดง
ขั้นตอนและคําแนะนํา (X = 4.19, S.D. = .85)
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
                 ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานกระบวนการใหบริการ

กระบวนการใหบริการ X S.D. ความตองการ

1.  มีการบริการอยางเปนธรรมเทาเทียมกันตอ
     ผูรับบริการทุกคนไมเลือกปฏิบัติกับผูรับบริการ
     กลุมหนึ่งกลุมใด

4.34 .84 มาก

2.  มีการบริการตามลําดับกอน – หลัง ตามบัตรคิว 4.31 .82 มาก
3.  มีการปฏิบัติหนาที่ใหบริการตามกําหนดเวลา 4.31 .85 มาก
4.  มีการบริการอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  จนงาน
     แลวเสร็จ

4.30 .85 มาก

5.  มีการมอบหมายใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติ
     หนาที่แทนกันไดหลายคนเพื่อความสะดวก
     รวดเร็ว

4.29 .80 มาก

6.  มีการบริการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
     ที่กําหนด

4.26 .81 มาก

7.  มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการแสดงความ
     ความคิดเห็นตอการบริการผานตูแสดงความ
     คิดเห็น

4.20 .86 มาก

8.  มีการปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธของเจาหนาที่
     ตลอดเวลาทําการ

4.17 .85 มาก

9.  มีการประชาสัมพันธของสํานักงานที่ดินเกี่ยวกับ
     กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
     การบริการใหผูรับบริการทราบลวงหนา

4.19 .84 มาก

รวม 4.26 .70 มาก

จากตาราง 10  พบวา  ผูรับบริการตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
ดานกระบวนการใหบริการ  โดยรวมตองการรับบริการอยูในระดับมาก  (X = 4.26, S.D. = .70)  เมื่อ
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พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่ตองการมากที่สุด  คือ  มีการบริการอยางเปนธรรมเทาเทียมกันตอ
ผูรับบริการทุกคนไมเลือกปฏิบัติกับผูรับบริการกลุมหนึ่งกลุมใด  (X = 4.34, S.D. = .84) รองลงมา
ไดแก  มีการบริการตามลําดับกอน-หลัง  ตามบัตรคิว  มีการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกําหนดเวลา
มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนงานแลวเสร็จ  และนอยที่สุดคือ  มีการปฏิบัติหนาที่
ประชาสัมพนัธของเจาหนาที่ตลอดเวลาทําการ  (X = 4.17, S.D. = .85)

ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
                 ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ

ความพึงพอใจตอการใหบริการ X S.D. ความตองการ

1.  เจาหนาที่ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธตอ
     ผูรับบริการ

4.36 .79 มาก

2.  การพิมพ  การเขียนดวยลายมือลงในสัญญา
     บันทึกขอตกลงตางๆ หนังสือรับรองราคา
     การแกทะเบียนหลังสารบัญโฉนดที่ดิน
     เปนไปดวยความเรียบรอย  ไมมีขอผิดพลาด

4.34 .83 มาก

3.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และงาน
     บริการธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดานอื่น
     เปนไปอยางโปรงใส  และตามวัตถุประสงคของ
     ผูรับบริการทุกประการ

4.32 .79 มาก

4.  การบริการแลวเสร็จดวยเวลาอันรวดเร็ว
     พอสมควร

4.32 .88 มาก

5.  การบริการเปนไปอยางเสร็จสมบูรณ  เชน
     ผูรับบริการติดตอเพียง 1 คร้ัง  งานก็เสร็จ
     เรียบรอยและหากมีบริการอื่นที่ผูรับบริการ
     ไมทราบแตเจาหนาที่ผูใหบริการสามารถทําได
     ก็ดําเนินการใหแลวเสร็จในโอกาสเดียวกัน

4.30 .87 มาก
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ตาราง 11 (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให
  บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ

ความพึงพอใจตอการใหบริการ X S.D. ความตองการ

6.  เจาหนาที่ผูใหบริการพิมพสัญญา  หรือพิมพ
     บันทึกขอตกลงในสัญญา  และแกสารบัญ
     จดทะเบียนดวยตัวอักษรสวยงาม  ขนาดพอเหมาะ

4.27 .79 มาก

7.  จัดทําปายบอกลักษณะงาน  ขั้นตอน  และ
     คําแนะนําที่อานแลวเขาใจงายสะดวกตอ
     การพบเห็น

4.26 .82 มาก

8.  การจัดสถานที่จอดรถ การจัดที่นั่งระหวาง
     รอบริการ  การจัดหองสุขา  การบริการน้ําดื่ม
     และหนังสืออานเลนระหวางรอบริการ
     ผูรับบริการสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
     ปลอดภัย  และเพียงพอ

4.25 .83 มาก

9.  หนังสือแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน)
     ปจจุบันมีขนาดและรูปรางเหมาะสม  สะดวก
     ตอการเก็บรักษา

4.24 .85 มาก

รวม 4.29 .66 มาก

จากตาราง 11  พบวา  ผูรับบริการตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
ดานความพึงพอใจโดยรวมตองการรับบริการอยูในระดับมาก  (X = 4.29, S.D. = .66)  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา  ขอที่ตองการมากที่สุด  คือ  เจาหนาที่ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธตอผูรับบริการ
(X = 4.36, S.D. = .79)  รองลงมาไดแก  การพิมพ  การเขียนดวยลายมือลงในสัญญา  บันทึกขอตกลง
ตางๆ หนังสือรับรอง  ราคาประเมิน  การแกทะเบียนหลังสารบัญโฉนดที่ดิน  เปนไปดวยความ
เรียบรอย  ไมมีขอผิดพลาด  การบริการแลวเสร็จดวยเวลาอันรวดเร็วพอสมควร  และนอยที่สุด คือ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน)  ปจจุบันมีขนาด  และรูปรางเหมาะสม  สะดวกตอการเก็บ
รักษา (X = 4.24 , S.D. = .85)
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกเปนรายดานและโดยรวมทุกดาน

ระดับปฏิบัติงาน
ขอความ

X S.D.
สภาพปญหา

1.  ปจจัยการใหบริการ 4.29 .66 มาก
2.  กระบวนการใหบริการ 4.26 .70 มาก
3.  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 4.30 .66 มาก

รวม 4.28 .63 มาก

จากตาราง 12  พบวา  ผูรับบริการตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
โดยรวมตองการรับบริการอยูในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = .63)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  ผูรับบริการตองการรับบริการอยูในระดับมากทุกดาน

4.3  ตอนที่ 3  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามอาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย
ประสบการณในการรับบริการ  และประเภทการรับบริการ

4.3.1  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามอาชีพ
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ตาราง  13  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
                  สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

ขาราชการ นักธุรกิจ อ่ืนๆ
สภาพปญหาและ
ความตองการ

X S.D. X S.D. X S.D.

F
Ratio

P -
Value

สภาพปญหา (รวม) 3.71 0.64 3.82 0.56 3.64 0.57 2.54 .080
ปจจัยการใหบริการ 3.69 0.66 3.77 0.59 3.62 0.62 1.66 .191
กระบวนการใหบริการ 3.67 0.70   3.89* 0.67   3.62* 0.66 4.69  .010*
ความพึงพอใจการให
บริการ

3.77 0.69 3.78 0.59 3.67 0.61 1.30 .274

ความตองการ (รวม) 4.29 0.65 4.22 0.57 4.30 0.66 0.49 .615
ปจจัยการใหบริการ 4.31 0.67 4.23 0.59 4.31 0.68 0.44 .642
กระบวนการใหบริการ 4.27 0.72 4.23 0.62 4.27 0.72 0.11 .897
ความพึงพอใจการให
บริการ

4.30 0.64 4.20 0.62 4.33 0.69 1.02 .360

  * P < .05

จากตาราง 13  พบวา  ผูรับบริการที่มีอาชีพตางกัน  มีสภาพปญหาและความตองการ
รับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา  ผูรับบริการที่มีอาชีพแตกตางกันไดรับการปฏิบัติดานกระบวนการใหบริการแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่ผูที่ผูรับบริการที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีปญหามากกวาผูรับบริการที่มี
อาชีพนักธุรกจิ  สวนดานปจจัยการใหบริการและดานความพึงพอใจมีสภาพปญหาและความตองการ
รับบริการไมแตกตางกัน
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4.3.2  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามพื้นที่อยูอาศัย

ตาราง 14  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามพื้นที่อยูอาศัย

พื้นท่ีอยูอาศัย

นนทบุรี กรุงเทพฯ จังหวัดอ่ืนๆ
สภาพปญหาและ
ความตองการ

X S.D. X S.D. X S.D.

F
Ratio

P -
Value

สภาพปญหา (รวม) 3.67 0.62 3.74 0.52 3.70 0.66 0.45 .640
ปจจัยการใหบริการ 3.63 0.66 3.74 0.53 3.70 0.70 1.05 .352
กระบวนการใหบริการ 3.67 0.71 3.75 0.57 3.64 0.70 0.76 .468
ความพึงพอใจการให
บริการ

3.72 0.63 3.72 0.60 3.77 0.72 0.09 .919

ความตองการ (รวม) 4.28 0.63 4.31 0.60 4.26 0.81 0.12 .888
ปจจัยการใหบริการ 4.28 0.67 4.32 0.60 4.25 0.82 0.16 .854
กระบวนการใหบริการ 4.24 0.70 4.30 0.65 4.27 0.90 0.32 .724
ความพึงพอใจการให
บริการ

4.30 0.65 4.30 0.64 4.24 0.84 0.13 .883

จากตาราง 14  พบวา  ผูรับบริการที่มีพื้นที่อยูอาศัยตางกัน  มีสภาพปญหา  และความ
ตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมไมแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา  ทุกดานมีสภาพปญหาและตองการรับบริการไมแตกตางกัน   
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4.3.3  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามประสบการณในการรับบริการ

ตาราง 15  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามประสบการณในการรับบริการ

ประสบการณในการรับบริการ

ไมมี งานทะเบียน งานรังวัด
สภาพปญหาและ
ความตองการ

X S.D. X S.D. X S.D.

F
Ratio

P -
Value

สภาพปญหา (รวม) 3.53* .62 3.77* .58 3.59 .51 6.16 .002*
ปจจัยการใหบริการ 3.57 .70 3.72 .61 3.57 .55 2.45  .088
กระบวนการใหบริการ 3.51* .65 3.78* .67 3.55 .57 6.35 .022*
ความพึงพอใจการให
บริการ

3.50* .65 3.81* .62 3.65 .56 8.10 .000*

ความตองการ (รวม) 4.10* .73 4.35* .60 4.26 .58 4.76 .009*
ปจจัยการใหบริการ 4.14* .75 4.35* .62 4.26 .61 3.40 .035*
กระบวนการใหบริการ 4.10* .81 4.33* .66 4.24 .65 3.41 .034*
ความพึงพอใจการให
บริการ

4.08* .72 4.37* .63 4.29 .64 6.30 .002*

* P < .05

จากตาราง 15  พบวา  ผูรับบริการที่มีประสบการณในการรับบริการตางกันมี
สภาพปญหาและตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานกระบวนการใหบริการและ
ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ  ผูรับบริการที่มีประสบการณในการรับบริการตางกัน  มีสภาพ
ปญหาและตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยผูที่ไมมีประสบการณในการรับบริการมีสภาพปญหามากกวาผูรับบริการที่มี
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ประสบการณในงานทะเบียน  และดานปจจัยการใหบริการ  ผูรับบริการที่มีประสบการณในการรับ
บริการตางกันตองการรับบริการแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูที่มี
ประสบการณในงานทะเบียนมีความตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมากกวา
ผูที่ไมมีประสบการณในการรับบริการ

4.3.4  เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามประเภทการรับบริการ

ตาราง  16  เปรียบเทยีบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
     สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามประเภทการรับบริการ

ประเภทของการรับบริการ

งานในฝายทะเบียน งานในฝายรังวัด
สภาพปญหาและ
ความตองการ

X S.D. X S.D.

t-test
P –

Value

สภาพปญหา (รวม) 3.73 .58 3.59 .64 1.86 .064
ปจจัยการใหบริการ 3.70 .62 3.60 .65 1.33 .184
กระบวนการใหบริการ 3.73* .64 3.54* .72 2.30 .022*
ความพึงพอใจการใหบริการ 3.75 .62 3.63 .58 1.51 .133

ความตองการ (รวม) 4.30 .63 4.23 .65 .80 .426
ปจจัยการใหบริการ 4.30 .66 4.26 .67 .49 .687
กระบวนการใหบริการ 4.27 .70 4.23 .71 .49 .622
ความพึงพอใจการใหบริการ 4.32 .66 4.21 .68 1.29 .197

 * P < 05

จากตาราง 16  พบวา  ผูรับบริการตามประเภทของการรับบริการแตกตางกันมีสภาพปญหา
และตองการรับบริการจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา  ผูรับบริการตามประเภทการรับบริการตางกัน  มีสภาพปญหาดานกระบวนการการให
บริการแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูที่ไดรับบริการในงานทะเบียนมี
ปญหาดานกระบวนการใหบริการนอยกวาผูรับบริการงานในฝายรังวัด
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4.4  ตอนที่ 4  ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของ
       ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

4.4.1  ดานปจจัยการใหบริการผูมารับบริการ  ประกอบดวยความคิดเห็นวา  สํานักงาน
ที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมีสภาพปญหาและขอใหแกไขเรื่อง
 1)  ดานเจาหนาที่

(1)  อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอกับปริมาณงาน รอยละ 10.35
(2)  เจาหนาที่ไมทําการประชาสัมพันธหรือแจงขาวสารเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ  เชน  ประกาศลดคาธรรมเนียม  ภาษีอากร  ขั้นตอนการใหบริการ  และ
เอกสารเกี่ยวของกับอสงัหาริมทรัพยใหผูมารับบริการทราบ รอยละ 5.99

(3)  เจาหนาที่ประชาสัมพันธไมสามารถชี้แจงแกขอสงสัยเบื้องตน  ไดรอยละ
3.82

(4)  เจาหนาที่ผูใหบริการใชวาจาไมสุภาพ  ขาดสัมมาคารวะ  ไมมีมนุษยสัมพันธ
ใชการตะโกนเรียกชื่อแทนการใชไมโครโฟนเรียกชื่อเปนการไมสุภาพ  รอยละ 3.54

(5)  เจาหนาที่ผูใหบริการขาดความกระตือรือรน  ขาดจิตสํานึกในการใหบริการ
ไมมีความซื่อสัตย  รอยละ 2.45

(6)  เจาหนาที่ผูใหบริการเลือกปฏิบัติใหบริการขาดความรับผิดชอบและคอรัปชั่น
รอยละ 1.91

(7)  เจาหนาที่ผูใหบริการไมปฏิบัติงานใหบริการตามลําดับ กอน-หลัง  รอยละ
1.09

(8)  เจาหนาที่ผูใหบริการในสํานักงานที่ดินในแตละสาขา มีแนวทางปฏิบัติ
ไมเหมือนกัน รอยละ 0.55

(9)  เจาหนาที่ผูใหบริการไมมาปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา  รอยละ 0.55
(10)  เจาหนาที่พิมพสัญญาแกสารบัญจดทะเบียน  มีขอผิดพลาดในการเขียนและ

การพิมพ  รอยละ .027
2)  สถานที่และอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน

(1)  สถานที่จอดรถยนตในบริเวณสํานักงานที่ดินคับแคบไมเพียงพอ  รอยละ
6.54

(2)  เกาอี้นั่งรอสําหรับผูมานั่งรอรับบริการไมเพียงพอ  รอยละ 5.18
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(3)  สุขาไมสะอาด มีกล่ินเหม็น ไมปลอดภัยเนื่องจากสรางในบริเวณลับตาคน
เชน  บริเวณหลังสํานักงานที่ดิน  รอยละ 4.63

(4)  สถานที่ตั้งสํานักงานที่ดินไกล  การคมนาคมไปมาไมสะดวก  สถานที่
คับแคบ  รอยละ 2.73

(5)  อุปกรณเครื่องใชในสํานักงานที่ดินเกา  ลาสมัย  ชํารุด  ขาดการบํารุงรักษา
ทําใหเปนอุปสรรคในการบริการ  รอยละ 2.45

(6)  ไมมีรานคาจําหนายอุปกรณ  เครื่องเขียน  ไมมีการบริการถายเอกสาร  ไมมี
รานคาขายอาหาร  หรือมีแตไมเพียงพอ  รอยละ 1.91

(7)  ไมมีโทรศัพทสาธารณะติดตั้งในบริเวณสํานักงานที่ดินทําใหเกิดความไม
สะดวกในการสื่อสาร  รอยละ 1.09

(8)  ไมมีการจัดโตะสําหรับผูมารับบริการไดเขียนขอความ  หรือทําบันทึก
ขอตกลงกอนยื่นขอ  รอยละ 1.09

4.4.2  ดานกระบวนการใหบริการ
1)  การติดตอขอรับบริการงานบางประเภทควรใชเวลานอยกวาเดิม  ไมใชงานยาก

และใชเวลานาน  เชน  การไถถอนจาํนอง  การขอราคาประเมินที่ดิน  รอยละ 9.81
2)  ระบบบริการไมเปนบริการจุดเดียว (One Stop Service)  ตองติดตอหลายชอง

เชน  ซ้ือที่ดินและขอทราบราคาประเมินที่ดิน  หรือขอรับมรดกที่ดิน  และขายที่ดิน  เปนตน  ผูมารับ
บริการตองติดตอถึง 2 ชอง  ใหบริการ  รอยละ 1.36




