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ค าน า 

  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ คุณภาพ
การให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) งานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดิน
และอาคารศาสนสมบัติรายปี ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้พิจารณางานการให้บริการ
เกี่ยวกับกระบวนงานการต่อสัญญาเช่ารายปีและงานการรับช าระเงินค่าเช่า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมท่ีดิน
ของวัด เนื่องจากเป็นภารกิจหลักและมีผู้รับบริการจ านวนมาก  โดยประเมินคุณภาพการให้บริการ  ด้วยวิธี
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ร ับบริการด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าที่ดินและ
อาคารศาสนสมบัติรายปี ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการและด้านระยะเวลา เพื่อเป็นข้อมูลน าไปปรับปรุง แก้ไข 
คุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการปฏิบัติราชการ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

  

              ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

           หน้า 

บทท่ี ๑  บทน า          ๑ 

บทท่ี  ๒  ระเบียบวิธีการส ารวจ        ๓ 

บทท่ี  ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        ๕ 

  ตอนท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป        ๕  
  ตอนท่ี ๒   ความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระ 

   ค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี     ๙ 
  ตอนท่ี ๓   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ    ๑๐ 
  ตอนท่ี ๔   ความพึงพอใจด้านระยะเวลา     ๑๑ 
บทท่ี  ๔  สรุปผลและข้อเสนอแนะ       ๑๒ 

ภาคผนวก 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 

           หน้า 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ 
  รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี (ด้านเพศ)    ๕ 

ตารางท่ี ๒ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ 
  รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี (ด้านอายุ)    ๖ 

ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ 
  รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี (ด้านระดับการศึกษา )  ๗ 

ตารางท่ี ๔ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ 
  รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี (ด้านอาชีพ)    ๘ 

ตารางท่ี ๕ แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่า 
   และรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี    ๙ 

ตารางท่ี ๖ แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ  ๑๐ 

ตารางท่ี ๗ แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านระยะเวลา   ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  ๑ 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คุณภาพการให้บริการประชาชน ปี ๒๕๖๒ โดยอ้างถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
(Service Excrllence)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความ
ต้องการของประชาชนท่ีหลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่
ประชาชนต้องมีการปรับตัวและพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังรูปแบบการเข้าถึงบริการ 
ระยะเวลาในการให้บริการ ข้ันตอนการให้บริการ คุณภาพของบริการท่ีส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ
และค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและการส่งมอบบริการท่ี
เป็นท่ียอมรับได้มาตรฐาน ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ คือ งานการต่อสัญญาเช่ารายปี
และงานการรับช าระค่าเช่า ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีดินของวัด เนื่องจากเป็นภารกิจหลักและมีผู้รับบริการ
จ านวนมาก  
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการ
ดังกล่าว และเพื่อให้การปฏิบัติราชการตอบสนองและผลักดันต่อผลผลิตและผลลัพธ์ ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมท้ังจัดท ารายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามกรอบและแนวทางท่ีก าหนด จึงได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการงานการต่อสัญญาเช่าและรับ
ช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการ
ต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานงานและระยะเวลาการให้บริการ 
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกและให้มีความตระหนักในเรื่องแนวทางการให้บริการที่ดี ส่งผลต่อ 

ภาพลักษณ์องค์กร 

๓. เพื่อให้ผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชน มีการปรับตัวและพัฒนากระบวนงานให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔. เพื่อให้ผู้ส่งมอบบริการเป็นท่ียอมรับได้มาตรฐาน 
 

 

 



           ๒ 

 
ขอบเขตการส ารวจ 

๑. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
๑.๑  ความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดินและ 

อาคารศาสนสมบัติรายปี 
      ๑.๒  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 
      ๑.๓  ความพึงพอใจด้านระยะเวลา  
  ๒. ระยะเวลาการจัดเก็บแบบส ารวจ  ต้ังแต่วันท่ี ๕ มกราคม – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
ระเบียบวิธีการส ารวจ 

 
๑. วิธีการศึกษา 
  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่า
ท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ใช้วิธีการศึกษาประเภทของการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) 
 
๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๒.๑ ประชากร ประกอบด้วย กลุ่มผู้เช่าท่ีดินวัดร้าง / ศาสนสมบัติกลาง ท่ีมารับบริการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มผู้เช่าท่ีดินวัดร้าง / ศาสนสมบัติกลาง ท่ีมารับบริการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมท้ังส้ิน ๘๕ คน การศึกษาในครั้งนี้
จะก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
๓. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่า
ท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี
ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
 
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบส ารวจฯ 
จ านวน ๘๕ ฉบับ และได้รับแบบส ารวจฯ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๘๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค านวณฯ
สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การค านวณค่าร้อยละ (Percentage) และการใช้แผนภูมิภาพเพื่อเปรียบเทียบ 
  แบบส ารวจท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า ใช้วัดตามแนวทางของ Lekert Scales 
แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 

                                                                               

 

 



                                       ๔ 

 

คะแนน ช่วงคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
๕ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ มากท่ีสุด 
๔ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ มาก 
๓ ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ปานกลาง 
๒ ๑.๘๑ – ๒.๖๐ น้อย 
๑ ๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยท่ีสุด 

 

๖. การส าเสนอข้อมูล 
  ด าเนินการน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง แผนภูมิ และความเรียง 
 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่า
ท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมรับรู้และน าข้อมูล ข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปปรับปรุง แก้ไขคุณภาพ
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

  ตารางที่ ๑ ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับ
ช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านเพศ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านเพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๔๐ 
๔๕ 

 
๔๗.๐๖ 
๕๒.๙๔ 

        รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
 
  จากตัวอย่างท่ี ๑ ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ
รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านเพศ) ปรากฏว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๔ และเป็นชาย คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๐๖ 
 
 

แผนภูมิแสดงด้านเพศของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

 

 

เพศ 

ชาย 

หญิง 



                                                                                                             ๖ 

ตารางที่ ๒  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่า
เช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒  (ด้านอายุ) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
       ๒. ด้านอายุ 

๒๐ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๖๐ ปี 
๖๐ ปีข้ึนไป 
 

 
๑๖ 
๓๓ 
๓๖ 

 
๑๘.๘๒ 
๓๘.๘๒ 
๔๒.๓๖ 

        รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จากตารางท่ี ๒ ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ
รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านอายุ) ปรากฏว่า ส่วนใหญ่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๖ รองลงมา
อายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๒ และผู้ตอบแบบส ารวจ อายุระหว่าง ๒๐ – ๔๐ ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๘๒ 

 

แผนภูมิแสดงด้านอายุของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

 

 

อายุ 

๒๐ - ๔๐ ปี 

๔๑ - ๖๐ ปี 

๖๐ ปีขึน้ไป 



                                                                                                                   ๗ 

ตารางที่ ๓  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับ 
ช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านระดับการศึกษา) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
      ๓. ด้านระดับการศึกษา 
          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษา 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 

   

 
๒๙ 
๓๗ 
๑๙ 
- 
- 

 
๓๔.๑๒ 
๔๓.๕๓ 
๒๒.๓๕ 

- 
- 

        รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จากตารางท่ี ๓ ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ
รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านระดับการศึกษา) ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๓ รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๒ ระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๕ และระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่มี 

 

แผนภูมิแสดงด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

 

ระดับการศกึษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ปรญิญาตรี 



                       ๘
   

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับ 
ช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านอาชีพ) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
      ๔. ด้านอาชีพ 
           ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / 
พนักงานของรัฐ 
            ธุรกิจส่วนตัว 
            ลูกจ้าง 
            อื่น ๆ (ระบุ)           

 

 
๖ 
 

๔๖ 
๒๒ 
๑๑ 

 
๗.๐๖ 

 
๕๔.๑๒ 
๒๕.๘๘ 
๑๒.๙๔ 

        รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
 
  จากตารางท่ี ๔ ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและ
รับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านอาชีพ) ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๑๒ ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๘ อื่น ๆ เช่น ไม่ได้ประกอบอาชีพ แม่บ้าน แม่ชี ฯลฯ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๙๔ และประกอบอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ 

แผนภูมิแสดงด้านอาชีพของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

 

 

อาชีพ 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกิจ/พนกังาน
ของรฐั 

ธุรกิจสว่นตวั 

ลกูจา้ง 

อ่ืน ๆ เช่น ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 



            ๙ 

ตอนที่ ๒   ความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าที่ดินและอาคาร 
             ศาสนสมบัติรายปี 

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่า 
และรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความพึงพอใจ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการให้บริการ จ านวน ๑๗ ๖๘ - - - 
 ร้อยละ ๒๐.๐๐ ๘๐.๐๐ - - - 

๒. ล าดับขั้นตอนการให้บริการตรงตามท่ีประกาศไว้ จ านวน ๑๘ ๖๗ - - - 

 ร้อยละ ๒๑.๑๘ ๗๘.๘๒ - - - 
๓. เอกสารประกอบและค่าธรรมเนียมตรงตามท่ีประกาศไว้ จ านวน ๒๔ ๖๑ - - - 
 ร้อยละ ๒๘.๒๔ ๗๑.๗๖ - - - 

๔. ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ จ านวน ๓๕ ๕๐ - - - 

 ร้อยละ ๔๑.๑๘ ๕๘.๘๒ - - - 

  จากตารางท่ี ๕ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านกระบวนงานการ
ต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ พอใจมาก รองลงมา
ในระดับ มากท่ีสุด และระดับ ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ไม่มี  

 
แผนภูมิรูปภาพแสดงความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดินและ

อาคารศาสนสมบัติรายปี 

 

 

 

t0.00

t10.00

t20.00

t30.00

t40.00

t50.00

t60.00

t70.00

t80.00

t90.00

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 



                                                                                                           ๑๐ 

ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

 
ตารางที่ ๖  ตารางแสดงค่าร้อยละของระดับความความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความพึงพอใจ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ จ านวน ๔๔ ๔๑ - - - 
 ร้อยละ ๕๑.๗๖ ๔๘.๒๔ - - - 

๒. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ จ านวน ๘๓ ๒ - - - 

 ร้อยละ ๙๗.๖๕ ๒.๓๕ - - - 
๓. ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี จ านวน ๘๓ ๒ - - - 
 ร้อยละ ๙๗.๖๕ ๒.๓๕ - - - 

๔. เจ้าหน้าท่ีให้บริการตามขั้นตอนท่ีประกาศไว้ จ านวน ๘๐ ๕ - - - 

 ร้อยละ ๙๔.๑๒ ๕.๘๘ - - - 

 

  จากตารางท่ี ๖ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ  ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ พอใจมากท่ีสุด รองลงมาในระดับ พอใจมาก ส่วนระดับปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ไม่มี 

 
แผนภูมิรูปภาพแสดงความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

 

 

 

t0.00

t20.00

t40.00

t60.00

t80.00

t100.00

t120.00

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 



            ๑๑ 

ตอนที่ ๔  ความพึงพอใจด้านระยะเวลา 

ตารางที่ ๗ ตารางแสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านระยะเวลา 
ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความพึงพอใจ 

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ได้รับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็วตามระยะเวลาท่ี
ประกาศไว้ 

จ านวน ๗๐ ๑๕ - - - 

 ร้อยละ ๘๒.๓๕ ๑๗.๖๕ - - - 

๒. เจ้าหน้าท่ีใช้เวลาปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนตรงตาม
ระยะเวลาท่ีประกาศไว้ 

จ านวน ๗๔ ๑๑ - - - 

 ร้อยละ ๘๗.๐๖ ๑๒.๙๔ - - - 
๓. ระยะเวลาในการรอรับบริการ จ านวน 

 
๘๐ ๕ - - - 

 ร้อยละ ๙๔.๑๒ ๕.๘๘ - - - 

๔. ผลการให้บริการโดยภาพรวม จ านวน 
 

๗๕ ๑๐ - - - 

 ร้อยละ ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ - - - 

จากตารางท่ี ๗ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจด้านระยะเวลา ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ระดับพอใจ มาก ระดับพอใจ ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ไม่มี 

แผนภูมิรูปภาพแสดงความพึงพอใจ ด้านระยะเวลา 

 

 
 

 

t0.00
t10.00
t20.00
t30.00
t40.00
t50.00
t60.00
t70.00
t80.00
t90.00

t100.00

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 



บทที่  ๔ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่า
ท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานงานและระยะเวลาการให้บริการ สร้าง
จิตส านึกและให้มีความตระหนักในเรื่อง แนวทางการให้บริการที่ดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร ผู้ให้บริการหลัก
แก่ประชาชน มีการปรับตัว พัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ และผู้ส่งมอบบริการเป็นท่ียอมรับได้
มาตรฐาน กลุ่มเป้าหมาย / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้เช่าท่ีดินวัดร้าง / ศาสนสมบัติกลาง ในจังหวัดนครปฐม 
คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) เป้าหมาย ผู้รับบริการ ตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบประเมินค่า (Rating 
Scale) จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แบ่งการส ารวจเป็น ๕ ตอน ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ เป็น
ข้อมูลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ตอนท่ี ๒ ส ารวจความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่า
และรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี ตอนท่ี ๓ ส ารวจความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 
ตอนท่ี ๔ ส ารวจความพึงพอใจด้านระยะเวลา และตอนท่ี ๕ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

๑. สรุปผล 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้ท าการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ปรากฏ ดังนี้ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบส ารวจเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๔ ส่วนใหญ่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ ๔๒.๓๖ การศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๓ และผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๒ 

 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าที่ดินและอาคาร 
ศาสนสมบัติรายปี 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระ
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี โดยภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจ มีความพึงพอใจระดับ มาก และมากท่ีสุด 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๑๓ 
 
 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ โดยภาพรวม ผู้ตอบ
แบบส ารวจมีความพึงพอใจ ระดับ มากท่ีสุด และ มาก ตามล าดับ 

 ตอนที่ ๔  ความพึงพอใจด้านระยะเวลา 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านระยะเวลา โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบส ารวจมี
ความพึงพอใจ มากท่ีสุด และ มาก ตามล าดับ 

๒. ข้อเสนอแนะ 

  ไม่มี 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 

งานที่ให้บริการ  งานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
  

๑. สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ๒. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม      วันจันทร์ – วันศุกร ์
ท่ีอยู่ : ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ      (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด 
        วัดห้วยจระเข้  อ าเภอเมืองนครปฐม      นักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
         จังหวัดนครปฐม   ๗๓๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๕ 
โทรสาร   ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๖ 

ข้อก าหนดการให้บริการ 
 

    ๑. เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
        กรณีมาด้วยตนเอง 

(๑) สัญญาเช่าท่ีดิน หรือสัญญาเช่าอาคารรายปี ฉบับปัจจุบัน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๒) ใบเสร็จช าระเงินฉบับของปีท่ีแล้ว จ านวน  ๑  ฉบับ 
กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาต่อสัญญาเช่าแทน 
(๑) สัญญาเช่าท่ีดิน หรือสัญญาเช่าอาคารรายปี ฉบับปัจจุบัน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๒) ใบเสร็จช าระเงินฉบับของปีท่ีแล้ว          จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๓) ใบมอบอ านาจ                                จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๔) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจ 

ท่ีมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๕) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ 

ท่ีมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง         จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ค่าธรรมเนียม 

(๑) ค่าเช่าท่ีดิน หรือค่าเช่าอาคาร ตามท่ีปรากฏในสัญญาเช่า 
(๒) ค่าต่อสัญญาเช่าท่ีดิน เพื่ออยู่อาศัย  ฉบับละ ๓๐ บาท  นอกเหนือจากนี้ ฉบับละ ๖๐ บาท 

ค่าต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัย   ฉบับละ ๕๐ บาท นอกเหนือจากนี้  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 



(๓) กรณีมาด้วยตนเอง ติดอากรแสตมป์    ฉบับละ ๕  บาท 
(๔) หากมอบอ านาจผู้อื่นมาด าเนินการแทน   ติดอากรแสตมป์  ฉบับละ  ๑๕  บาท 
(๕) ค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี เก็บตามอัตราท่ีก าหนด ซึ่งต้องน าไปช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีประจ าปี 

 
ระดับการให้บริการ 

๑. ระยะเวลาการให้บริการ   
ไม่เกินรายละ ๓๐ นาที   โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน    จนถึงผู้เช่ารับ 

สัญญาคู่ฉบับคืน 
๒. คุณภาพ 

ระยะเวลาการให้บริการ เป็นไปตามท่ีประกาศไว้   ๑๐๐ % 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้คะแนนความพึงพอใจดีเย่ียมไม่น้อยกว่า ๘๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการให้บริการ 

กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าที่ดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี 

(ส่วนภูมิภาค) 

ยื่นสัญญาเช่าคู่ฉบับ 
และใบเสร็จรับเงินปีท่ีแล้ว 

 
ตรวจสอบเอกสาร      

                                         สัญญาเช่าและใบเสร็จรับเงินฉบับปีท่ีแล้ว      (๕ นาที)   
                                                                  

                                                   ตรวจสอบข้อมูลและประวัติ 
                                                    การช าระเงินของผู้เช่า                  (๑๐ นาที)     

                                                         

                                                      รับช าระเงินค่าเช่า                (๒ นาที) 

 

             ออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่า                 (๒ นาที) 

                    

     ด าเนินการต่อสัญญาเช่า     (๕ นาที) 

 

              ลงนาม 
          ในสัญญาเช่า 

                                 

                        ผู้อ านวยการส านักงาน                 หรือ               ผู้ว่าราชการจังหวัด 
                          พระพุทธศาสนาจังหวัด       ลงนาม 
                                   ลงนาม         (๖ นาที)                        ไม่สามารถก าหนดเวลาได้)                                                     

                           

                            รับสัญญาคู่ฉบับคืน                               รับสัญญาคู่ฉบับคืน   

                                                รวมระยะเวลาการให้บริการ ๓๐ นาที 



การรับเร่ืองร้องเรียน 

 การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  โดยผู้ร้องเรียนจะต้อง ระบุข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน 
ตามช่องทาง ดังนี้ 

(๑) ติดต่อด้วยตนเอง  ณ   ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
(๒) จดหมาย ส่งมาท่ี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

                      ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดห้วยจระเข้ 
                      อ าเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐ 

(๓) ทางโทรศัพท์   หมายเลข  ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

กระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง       และตารางที่ตรงตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้รับจะไม่เปิดเผยและ 

            จะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนางานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง         
2. อายุ                       20 – 40 ปี              41 – 60 ปี               60 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา        ประถมศึกษา       มัธยมศึกษา       ปริญญาตรี        ปริญญาโท       ปริญญาเอก    
4. อาชีพ                   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

                                                       ธุรกิจส่วนตัว         ลูกจ้าง            อื่น ๆ (ระบุ)..................................... 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจด้านกระบวนงานการต่อสัญญาเช่าและรับช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคารศาสนสมบัติรายปี 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการ
ให้บริการ 

     

2. ล าดับข้ันตอนการให้บริการตรงตามท่ีประกาศไว้      
3. เอกสารประกอบและค่าธรรมเนียมตรงตามท่ีประกาศไว้      
4. ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ      
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ      
2. ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ      
3. ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการตามข้ันตอนที่ประกาศไว้      
ตอนที่ 4  ความพึงพอใจด้านระยะเวลา 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ได้รับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามระยะเวลาท่ี
ประกาศไว้ 

     

2. เจ้าหน้าท่ีใช้เวลาปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนตรงตาม
ระยะเวลาท่ีประกาศไว้ 

     

3. ระยะเวลาในการรอรับบริการ      
4. ผลการให้บริการโดยภาพรวม      
ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ................................................................................................... ...................................................... 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบส ารวจ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

 



 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

นายบุญเชิด   กิตติธรางกูร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

คณะท างาน 

นายสุขพิชัย   เชาวกุล  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ 
นางสุรีย์             บูรณพันธุ์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
นางสาววัลภา       ศรีพระนัส  นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
นางสาวพรรนิภา    คงเวียง  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
นางสาวพิมลวรรณ  เหลืองรังษี  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 

วิเคราะห์ รวบรวม เรียบเรียงและจัดท ารูปเล่ม 

นางสุรีย์             บูรณพันธุ์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 


