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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก  หนังสือราชการ
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ที่ ศธ 1529.01 / 24 สถาบันราชภัฎราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

9  มกราคม  2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย
เรียน อาจารยสายฝน  เสกขุนทด
ส่ิงที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย   จํานวน 1 ชุด

ดวยนายรุทธ  สุขสําราญ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมตัิใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฎ
ราชนครินทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

  (ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

  อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3851-1010  ตอ  5181
โทรสาร 0-3881-0337
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ที่ ศธ 1529.01 / 24 สถาบันราชภัฎราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

9  มกราคม  2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย
เรียน นางสาวประไพ  พักตรเกษม
ส่ิงที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย  จํานวน 1 ชุด

ดวยนายรุทธ  สุขสําราญ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฎ
ราชนครินทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูงมา  ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3851-1010  ตอ  5181
โทรสาร 0-3881-0337
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ที่ ศธ 1529.01 / 24 สถาบันราชภัฎราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

9  มกราคม  2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย
เรียน นายบัญชา  อ๋ึงสกุล
ส่ิงที่สงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย   จํานวน 1 ชุด

ดวยนายรุทธ  สุขสําราญ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนมุัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฎ
ราชนครนิทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3851-1010  ตอ  5181
โทรสาร 0-3881-0337
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ที่ ศธ 1529.01 / 24 สถาบันราชภัฎราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

9  มกราคม  2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให

บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี”  จํานวน 110 ชุด

ดวยนายรุทธ  สุขสําราญ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลจาก
ประชาชนผูมาใชบริการในหนวยงานของทาน เพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฎ
ราชนครินทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูงมา  ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3851-1010  ตอ  5181
โทรสาร 0-3881-0337
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ที่ ศธ 1529.01 / 24 สถาบันราชภัฎราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

9  มกราคม  2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ
ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให

บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี”  จํานวน 110 ชุด

ดวยนายรุทธ  สุขสําราญ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลจาก
ประชาชนผูมาใชบริการในหนวยงานของทาน เพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฎ
ราชนครินทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูงมา  ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3851-1010  ตอ  5181
โทรสาร 0-3881-0337
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ที่ ศธ 1529.01 / 24 สถาบันราชภัฎราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

9  มกราคม  2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางบัวทอง
ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให

บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี”  จํานวน 120 ชุด

ดวยนายรุทธ  สุขสําราญ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลจาก
ประชาชนผูมาใชบริการในหนวยงานของทาน เพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฎ
ราชนครินทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูงมา  ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3851-1010  ตอ  5181
โทรสาร 0-3881-0337
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ที่ ศธ 1529.01 / 24 สถาบันราชภัฎราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

9  มกราคม  2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาปากเกร็ด
ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการให

บริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี”  จํานวน 110 ชุด

ดวยนายรุทธ  สุขสําราญ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลจาก
ประชาชนผูมาใชบริการในหนวยงานของทาน เพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฎ
ราชนครินทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3851-1010  ตอ  5181
โทรสาร 0-3881-0337
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ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
ในจังหวัดนนทบุรี

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบงานวิจัย  เร่ือง  สภาพปญหาและความ

ตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ซ่ึงจะใชเปน
ประโยชนในการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและใชเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน  คําตอบของทานจะถือเปนความลับและนาํเสนอผลการวิจัย
เปนสวนรวม  ไมมีผลกระทบในทางลบตอการมาติดตอขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินแหงนี้

2.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ดังนี้
2.1  ขอมูลทั่วไป
2.2  แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการรับบริการ
2.3  ขอเสนอแนะตางๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการ

3.  กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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หมายเลขแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

--------------------------------------------------------

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเติมคําในชองวางหรือทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  (    )  หนาขอความใหตรงกับความเปนจริง

ดานขอมูลสวนตัวของทาน

   1. อาชีพ       (        ) 1. ขาราชการ         4. ประเภทที่มาขอรับบริการในวันนี้
        (        ) 2. นักธุรกิจ              (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

                          (        ) 3. อื่นๆ (ระบุ……………….) (        ) 1. ซื้อขาย, แลกเปลี่ยนที่ดิน
   2. ที่อยูปจจุบัน (        ) 1. จังหวัดนนทบุรี (        ) 2. จํานอง, ขายฝาก

(        ) 2. กรุงเทพมหานคร (        ) 3. การรับมรดก การออกใบแทน
(        ) 3. จงัหวัดอื่น ๆ   (        ) 4. การแบงแยก การรังวัดที่ดิน

   3. ประสบการณที่ทานเคยใชบริการของสํานักงานที่ดิน (        ) 5. ออกโฉนดที่ดิน
       ในจังหวัดนนทบุรีที่ผานมา (        ) 6. อื่นๆ  (ระบุ……………….)

(        ) 1. ไมเคยมาใชบริการ
              (        ) 2. เคยมาใชบริการ
 (        ) 2.1 ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน

(        ) 2.2 จํานอง, ขายฝาก
(        ) 2.3 การรับมรดก ใบแทน
(        ) 2.4 การแบงแยก การรังวัดที่ดิน
(        ) 2.5 ออกโฉนดที่ดิน
(        ) 2.6 อื่นๆ (ระบุ…………….)



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

120

ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาและความตองการของทานในการรับบริการจากสํานักงานที่ดิน
ในจังหวัดนนทบุรี

คําชี้แจง  1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  (    ) ทางขวามือของแตละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับระดับสภาพปญหา
    และความตองการของทานในการรับบริการจากสํานักงานที่ดิน
2. ความหมายของระดับทัศนคติตอระดับสภาพปญหาและระดับความตองการตอการใหบริการของ
    สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

มากที่สุด = 5     มาก = 4   ปานกลาง = 3          นอย = 2             นอยที่สุด = 1

ระดับปฏิบัติ
ระดับความ
ตองการขอ

ที่
ขอความ

 5 4 3 2   1

ขอ
ที่

ขอความ
 5 4 3 2   1

1.
ปจจัยการใหบริการ

ทานพบวาเจาหนาที่ผูใหบริการ
มีจิตสํานึกและวิญญาณในการ
บริการ

1.
ปจจัยการใหบริการ

ทานตองการใหเจาหนาที่ผูให
บริการมีจิตสํานึกและวิญญาณ
ในการบริการ

2. ทานพบวาเจาหนาที่ผูใหบริการ
แสดงความเปนมิตร ความจริง
ใจความเอื้อเฟอ การพูดจา
สุภาพตอผูรับบริการ

2. ทานตองการใหเจาหนาที่ผูให
บริการแสดงความเปนมิตร
ความจริงใจความเอื้อเฟอ การ
พูดจาสุภาพตอผูรับบริการ

3. ทานพบวา เจาหนาที่ผูให
บริการมีความรู ความสามารถ
มีการแนะนําที่ถูกตองและมีการ
อํานวยความสะดวก

3. ทานตองการใหเจาหนาที่ผูให
บริการมีความรู ความสามารถ
มีการแนะนําที่ถูกตองและมีการ
อํานวยความสะดวก

4. ทานพบวาเจาหนาที่ผูใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินมีจํานวน
เพียงพอ

4. ทานตองการใหสํานักงานที่ดิน
จัดเจาหนาที่ใหบริการอยาง
เพียงพอ

5. ทานพบวา เจาหนาที่ผูให
บริการมีความกระตือรื้อรนใน
การบริการ

5. ทานตองการใหเจาหนาที่ผูให
บริการมีความกระตือรื้อรนใน
การบริการ

6. ทานพบวาเจาหนาที่ผูใหบริการ
มีความซื่อสัตย สุจริต ในการให
บริการ

6. ทานตองการใหเจาหนาที่ผูให
บริการมีความซื่อสัตย สุจริต
ในการใหบริการ
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ระดับปฏิบัติ
ระดับความ
ตองการขอ

ที่
ขอความ

 5 4 3 2   1

ขอ
ที่

ขอความ
 5 4 3 2   1

7. ทานพบวา กฎหมาย นโยบาย
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การบริการทําใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ในการบริการ

7. ทานตองการให กฎหมาย
นโยบาย ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการบริการทําให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ในการบริการ

8. ทานพบวาสํานักงานที่ดินไดจัด
ทําปายแสดงลักษณะงานให
บริการ ปายแสดงขั้นตอน และ
คําแนะนํา

8. ทานตองการใหสํานักงานที่ดิน
จัดทําปายแสดงลักษณะงานให
บริการ ปายแสดงขั้นตอน และ
คําแนะนํา

9. ทานพบวา สํานักงานที่ดินมีการ
อํานวยความสะดวก จัดสถานที่
จอดรถ ที่นั่งรอระหวางบริการ
หองสุขา บริการน้ําดื่มและ
หนังสืออานเลนระหวางรอการ
บริการ

9. ทานตองการใหสํานักงานที่ดิน
อํานวยความสะดวก จัดสถานที่
จอดรถ ที่นั่งรอระหวางบริการ
หองสุขา บริการน้ําดื่มและ
หนังสืออานเลนระหวางรอการ
บริการ

10. ทานพบวา สํานักงานที่ดิน มี
และใชอุปกรณที่ทันสมัยและ
ทําการบํารุงรักษาอุปกรณใช
งานของสํานักงานที่ดินให
พรอมใชงานตลอดเวลา

10. ทานตองการใหสํานักงานที่ดิน
มีและใชอุปกรณที่ทันสมัยและ
ทําการบํารุงรักษาอุปกรณใช
งานของสํานักงานที่ดินให
พรอมใชงานตลอดเวลา

11. ทานพบวา สํานักงานที่ดินได
จัดรูปแบบการใหบริการเปน
ระเบียบเรียบรอย เชน มีการขอ
รับบัตรคิวเพื่อเรียงลําดับการขอ
รับบริการ

11. ทานตองการใหสํานักงานที่ดิน
จัดรูปแบบการใหบริการเปน
ระเบียบ เรียบรอย เชน มีการขอ
รับบัตรคิวเพื่อเรียงลําดับการขอ
รับบริการ

12. ทานพบวา สํานักงานที่ดินได
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของ
การใหบริการตามประเภทของ
งาน และประชาสัมพันธใหผูรับ
บริการทราบ

12. ทานตองการใหสํานักงานที่ดิน
ไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของการใหบริการตามประเภท
ของงาน และประชาสัมพันธ
ใหผูรับบริการทราบ
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ระดับปฏิบัติ
ระดับความ
ตองการขอ

ที่
ขอความ

 5 4 3 2   1

ขอ
ที่

ขอความ
 5 4 3 2   1

กระบวนการใหบริการ กระบวนการใหบริการ

13. ทานพบวา การปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ประชาสัมพันธได
ปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาทําการ

13. ทานตองการใหมีการปฏิบัติ
หนาที่ประชาสัมพันธของเจา
หนาที่ตลอดเวลาทําการ

14. ทานพบวา มีการประชา
สัมพันธเกี่ยวกับ กฎหมาย
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การบริการใหผูรับบริการทราบ
ลวงหนา

14. ทานตองการใหมีการประชา
สัมพันธของสํานักงานที่ดิน
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบขอ
บังคับที่เกี่ยวของกับการบริการ
ใหผูรับบริการทราบลวงหนา

15. ทานพบวา มีการใหบริการตาม
ลําดับกอน – หลัง ตามบัตรคิว

15. ทานตองการใหมีการบริการ
ตามลําดับกอน – หลัง ตาม
บัตรคิว

16. ทานพบวามีการบริการเปน
ธรรมเทาเทียมกันตอผูรับ
บริการทุกคนไมเลือกปฏิบัติกับ
ผูรับบริการกลุมหนึ่งกลุมใด

16. ทานตองการใหมีการบริการ
อยางเปนธรรมเทาเทียมกันตอผู
รับบริการทุกคนไมเลือกปฏิบัติ
กับผูรับบริการกลุมหนึ่งกลุมใด

17. ทานพบวา มีการบริการอยางตอ
เนื่อง สม่ําเสมอ จนงานแลว
เสร็จ

17. ทานตองการใหมีการบริการ
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอจนงาน
แลวเสร็จ

18. ทานพบวามีการปฏิบัติหนาที่
ใหบริการตามกําหนดเวลา

18. ทานตองการใหมีการปฏิบัติ
หนาที่ใหบริการตามกําหนด
เวลา

19. ทานพบวามีการบริการใหแลว
เสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่
กําหนด

19. ทานตองการใหมีการบริการให
แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ที่กําหนด

20. ทานพบวา มีการมอบหมายให
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่
แทนกันไดหลายคน เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว

20. ทานตองการใหมีการมอบหมาย
ใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่แทนกันไดหลายคน เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว
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ระดับปฏิบัติ
ระดับความ
ตองการขอ

ที่
ขอความ

 5 4 3 2   1

ขอ
ที่

ขอความ
 5 4 3 2   1

21. ทานพบวามีการเปดโอกาส
ใหผูรับบริการแสดงความ
คิดเห็นตอการบริการผานตู
แสดงความคิดเห็น

21. ทานตองการใหมีการเปด
โอกาสใหผูรับบริการแสดง
ความคิดเห็นตอการบริการผาน
ตูแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ

22. ทานพบวา เจาหนาที่ผูให
บริการมีมนุษยสัมพันธตอผูรับ
บริการ

22. ทานตองการใหเจาหนาที่ผูให
บริการมีมนุษยสัมพันธตอผูรับ
บริการ

23. ทานพบวา เจาหนาที่ผูให
บริการไดพิมพสัญญา หรือ
พิมพบันทึกขอตกลงในสัญญา
และแกทะเบียนสารบัญ
จดทะเบียนดวยอักษรสวยงาม
ตัวอักษรขนาดพอเหมาะ

23. ทานตองการใหเจาหนาที่ผูให
บริการไดพิมพสัญญาหรือพิมพ
บันทึกขอตกลงในสัญญา และ
แกสารบัญจดทะเบียนดวย
ตัวอักษรสวยงาม ขนาด
พอเหมาะ

24. ทานพบวา การจัดสถานที่จอด
รถ การจัดที่นั่งระหวางรอ
บริการ การจัดหองสุขา การ
บริการน้ําดื่ม และหนังสืออาน
เลนระหวางรอบริการผูรับ
บริการสามารถใชประโยชนได
อยางเต็มที่  ปลอดภัย และ
เพียงพอ

24. ทานตองการ การจัดสถานที่
จอดรถ การจัดที่นั่งระหวางรอ
บริการ การจัดหองสุขา การ
บริการน้ําดื่ม และหนังสืออาน
เลนระหวางรอบริการผูรับ
บริการสามารถใชประโยชนได
อยางเต็มที่ ปลอดภัย  และ
เพียงพอ

25. ทานพบวา การจัดทําปายบอก
ลักษณะงาน ขั้นตอน และคํา
แนะนํา อานแลวเขาใจงาย
สถานที่ต้ังปายดังกลาวสะดวก
ตอการพบเห็น

25. ทานตองการใหจัดทําปายบอก
ลักษณะงาน ขั้นตอน และคํา
แนะนํา อานแลวเขาใจงาย
สะดวกตอการพบเห็น
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ระดับปฏิบัติ
ระดับความ
ตองการขอ

ที่
ขอความ

 5 4 3 2   1

ขอ
ที่

ขอความ
 5 4 3 2   1

26. ทานพบวาหนังสือแสดงกรรม
สิทธิในที่ดิน  (โฉนดที่ดิน)
ปจจุบันมีขนาดและรูปราง
เหมาะสม  สะดวกตอการเก็บ
รักษา

26. ทานตองการใหหนังสือแสดง
กรรมสิทธิในที่ดิน  (โฉนดที่
ดิน) ปจจุบันมีขนาดและรูปราง
เหมาะสม  สะดวกตอการเก็บ
รักษา

27. ทานพบวา การใหบริการแลว
เสร็จดวยเวลารวดเร็วพอ
สมควร

27. ทานตองการใหการบริการแลว
เสร็จดวยเวลาอันรวดเร็วพอ
สมควร

28. ทานพบวา การใหบริการเปน
ไปอยางเสร็จสมบูรณ เชน ผูรับ
บริการไมตองมาติดตอหลาย
ครั้งและยังใหบริการดานอื่นที่
ผูรับบริการมีสิทธิจะไดรับดวย
เชน การขอประเมินราคาที่ดิน
และทําการแกไขชื่อสกุลใน
โฉนดที่ดินในคราวเดียวกัน

28. ทานตองการใหบริการเปนไป
อยางเสร็จสมบูรณ เชน ผูรับ
บริการติดตอเพียง 1 ครั้ง
งานก็เสร็จเรียบรอย  และหากมี
บริการอื่นที่ผูรบับริการไม
ทราบ แตเจาหนาที่ผูใหบริการ
สามารถทําไดก็ดําเนินการให
แลวเสร็จในโอกาสเดียวกันกัน

29. ทานพบวา การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และงานบริการ
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยดานอื่น เปนไป
อยางโปรงใสและตาม
วัตถุประสงคของผูรับบริการ
ทุกประการ

29. ทานตองการใหการจดทะเบียน
สิทธิ และนิติกรรม และงาน
บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยดานอื่น เปนไป
อยางโปรงใสและตาม
วัตถุประสงคของผูรับบริการ
ทุกประการ

30. ทานพบวา การพิมพ การเขียน
ดวยลายมือลงในสัญญา บันทึก
ขอตกลงตางๆ หนังสือรับรอง
ราคาประเมิน การแกทะเบียน
หลังสารบัญโฉนดที่ดิน เปนไป
ดวยความเรียบรอยไมมีขอ
ผิดพลาด

30. ทานตองการใหการพิมพ การ
เขียนดวยลายมือลงในสัญญา
บันทึกขอตกลงตาง ๆ หนังสือ
รับรองราคาประเมิน การแก
ทะเบียนหลังสารบัญโฉนดที่
ดิน เปนไปดวยความเรียบรอย
ไมมีขอผิดพลาด
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการใหบริการ
คําช้ีแจง  ใหทานเขียนขอเสนอแนะที่ทานคิดวาควรมีการปรับปรุงใหบริการของสํานักงานที่ดินอยางไร

สภาพปญหาที่ทานพบเทื่อมาติดตอรับบริการ ขอเสนอแนะที่ทานคิดวาควรมีการปรับปรุง

ขอที่ 1 ขอที่ 1

ขอที่ 2 ขอที่ 2

ขอที่ 3 ขอที่ 3
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – ชื่อสกุล นายรุทธ   สุขสําราญ
วัน เดือน ปเกิด 2  ธันวาคม  2496
สถานที่เกิด โรงพยาบาลเมืองชลบุรี  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
ที่อยู 177/22 ถนนมหาจักรพรรดิ์  ตําบลหนาเมือง

อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร.  (038)  514933

ตําแหนงหนาที่การงาน เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 7  ฝายทะเบียน
สถานที่ทํางาน สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง  สาขาบานคาย
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  พ.ศ. 2520


