
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของประชาชนในการรับ

บริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง”  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการ ณ สวนคลังศาลลมละลายกลาง  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง  โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา  โดยตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ 

ประชาชนผูมาใชบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง จํานวน 384 คน และใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวน

ประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานโดยการหาคาความถ่ี 

(Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจโดย (t – test  และ One – Way  ANOVA) 

โดยมีนัยสําคัญท่ี .05 

 ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31 - 40 ป  มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  และมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร  

มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ในภาพรวมดานตางๆ อยูใน

ระดับมาก (x̄ = 4.09) เพ่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการดานความเหมาะสมของผูใหบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความถูกตองครบถวน 

ดานความทันสมัย  ดานความรวดเร็ว  และดานความสะดวก  ตามลําดับ   
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  พบวา ประชาชนท่ีมีเพศและอายุ ท่ีตางกัน มี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ี

มีระดับการศึกษาและภูมิลําเนา ท่ีตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนคลัง ศาล

ลมละลายกลางแตกตางกัน   

 

1.  บทนํา 
ศาลลมละลายกลางเปนศาลช้ันตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมีลักษณะเปนศาล

ชํานัญพิเศษจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 

2542 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคดีลมละลาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีแพงท่ัวไป มีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีลมละลาย  ซึ่งหมายถึงคดีตามกฎหมายวาดวยลมละลาย  รวมไปถึงคดีแพง

ท่ีเก่ียวพันกับคดีดังกลาวดวย  ศาลลมละลายกลางมีเขตอํานาจศาลทั่วประเทศ  โดยไมมีศาลสาขา

ในตางจังหวัด  การติดตอราชการใด ๆ นั้น ประชาชนจําเปนตองเดินทางมายังศาลลมละลายกลาง

เทานั้น  

เม่ือพูดถึง “หนวยงานราชการ” หรือการท่ีจะตองไปติดตอราชการแลวประชาชน

ท่ัวไปตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา หากไมมีความจําเปนจริงๆ ไมมีใครอยากไปติดตอราชการ  

ไมวาหนวยราชการนั้นจะมีการประชาสัมพันธวามีบริการที่ดีเลิศ หรือมีปายเชิญชวนใหเขาไปใช

บริการหรือกลวิธีใด ๆ เพ่ือจูงใจประชาชนใหเขาไปใชบริการก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานท่ี

อาจใหคุณใหโทษ หรือใหผลรายแกผูเขาไปติดตอราชการไดดวยแลว ย่ิงไมมีใครประสงคท่ีจะเขา

ไปเปนแน และนอกจากไมประสงคจะเขาไปแลว บางทีอาจดิ้นรนหลีกหนีดวยวิธีการรูปแบบตางๆ       

ดวยซ้ําไป  

ซึ่งหากสอบถามประชาชนท่ัวไปวาเหตุใดจึงมีทัศนคติในทางลบกับหนวยงานราชการ

ขอมูลท่ีไดรับอาจสรุปไดอยางชัดเจน  คือประชาชนท่ัวไปมีความฝงใจหรือความไมประทับใจ     

ขอแรกวา “ขาราชการ” คือ “เจาคนนายคน” มิใชผูใหบริการที่แทจริง หรือดวยความจริงใจ การ

ท่ีจะใหบริการประชาชนดวยอัธยาศัยท่ีดี  นาจะเปนเร่ืองยากในสายตาของประชาชนชาวบาน             

นั่นประการหนึ่ง นอกจากนี้ในสายตาประชาชนเห็นวานอกจากตัวขาราชการซึ่งเปนบุคลากรใน

หนวยงานองคกรจะเปนปญหาแลว “งานราชการ” หรือ “ระบบการปฏิบัติราชการ” นั้นก็มี

ข้ันตอนความยุงยากซับซอน  มีกฎระเบียบมากมาย  เปนเง่ือนไขเปนการสรางขอตอรองใหบัง

เกิดข้ึนไดโดยงายในระบบท่ีฝงลึกในแนวทางปฏิบัติมาชานาน ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงไดในเวลา

อันรวดเร็ว และส่ิงเหลานี้เองท่ีสรางความลาชาในการตดิตอราชการ สรางความสับสนใหบังเกิดกับ

ประชาชน และผลลัพธก็คือทัศนคติท่ีเปนไปในเชิงลบตอระบบราชการที่ส่ังสมมาเปนลําดับนับ

รอยป 
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สภาพปญหาตางๆ เหลานี้ ยอมนํามาซ่ึงความเสียหายตอหนวยงานราชการและ

สุดทายคือความเสียหายตอรัฐหรือประเทศชาติโดยสวนรวม  เพราะหากประชาชนไมมีความ

เช่ือถือในระบบราชการซึ่งนับวาเปนองคกรของรัฐ ก็เทากับประชาชนขาดความเช่ือม่ันศรัทธารัฐ

หรือการปกครองของรัฐเชนเดียวกัน  ผลท่ีตามมาก็คืออาจมีการไมยอมรับระบบราชการแลวหัน

ไปตกลงใชวิธีการที่เปนแนวทางนอกระบบ  ดังจะเห็นไดวาในอดีตท่ีผานมาเมื่อป พ.ศ. 2497 ได

มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2497 ใหหนวยงานราชการตาง ๆ จัด

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธเพ่ือใหบริการตอนรับแนะนําช้ีแจงอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน    

ผูมาติดตอราชการ ส่ิงนี้นับเปนกาวแรกในการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐหรือ

หนวยงานราชการที่นับวาเปนรูปธรรมที่สุด และหลังจากนั้นเม่ือป พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดออก

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2532 ซึ่งนับวาเปนระเบียบท่ีมุงหวังใหประชาชนท่ีไปติดตอราชการกับหนวยงานของรัฐสามารถ

เสร็จส้ินกระบวนการติดตอราชการดวยความรวดเร็ว (พินิจ สุเสารัจ) 

สํานักงานศาลยุติธรรมตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการแกประชาชนผูมา

ติดตอราชการเปนอยางมาก ตามแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 พันธกิจ

ท่ี 4 การสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมดวยความสะดวก รวดเร็ว และการใหบริการประชาชน

ท่ีมีคุณภาพสูงสุด (www.coj.go.th)  

งานบริการของสวนคลัง ศาลลมละลายกลาง เปนสวนหนึ่งท่ีใหบริการโดยตรงแก

ประชาชนผูมาติดตอราชการกับศาลลมละลายกลาง  ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงความรูสึก ความพึง

พอใจของประชาชนผูท่ีมารับบริการเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริการของสวนคลังมีคุณภาพเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอองคกร รวมท้ังผลประโยชนของประชาชนไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ยังสงผลใหบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานตอบสนองยุทธศาสตรศาลยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนประกอบกับยังไมมีการทําวิจัยเร่ืองนี้ในหนวยงานศาล

ลมละลายกลาง ผูวิจัยสนใจจะทําวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอรับ

บริการจากสวนคลัง ศาลลมละลายกลาง เพ่ือใหสามารถทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใหบริการ อีกท้ังเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการของสวนคลัง ศาลลมละลาย

กลาง ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีผล

การศึกษาคนควาสามารถใชเปนแนวทางในการทํางานวิจัยท่ีเก่ียวของตอไป 

 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ ณ สวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ สวนคลัง 

ศาลลมละลายกลาง โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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3.  สมมติฐานการศึกษา 
 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนาของประชาชน           

ท่ีแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลาย

กลาง 

 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
4.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการ ณ สวนคลังศาล

ลมละลายกลาง 

4.2 นําขอมูลท่ีไดมาวางแผนการบริหารจัดการงานดานบริการในสวนคลังศาล

ลมละลายกลาง 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดานประชากร ไดแกประชาชนท่ีมารับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง 

 ขอบเขตดานเวลา เปนการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการของ

สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ในชวงเวลาระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 

 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

ซึ่งผูวิจัยและผูชวยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  

และภูมิลําเนา 

 สวนท่ี 2 คําถามใชวัดความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบดวยดานความสะดวก  

ดานความรวดเร็ว  ดานความทันสมัย  ดานความครบถวนสมบูรณ  และดานความเหมาะสมของ  

ผูใหบริการ 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามแบบเปด โดยเปนขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการปรับปรุง

และพัฒนา 

 ขอมูลในสวนท่ี 1 ขอมูลในสวนท่ี 2 สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 กําหนดระดับความพึง

พอใจในแตละชวงไดดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
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7.  ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง       

มีอายุระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด รองลงมาคือ 41-50 ป จบการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 

รองลงมาจบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครมากกวา

ตางจังหวัด 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง ในดานความสะดวก พบวา คาเฉล่ียผลรวมท่ีระดับ 3.65 หมายความวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ดานความสะดวกอยู

ในระดับมาก 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง ในดานความรวดเร็ว พบวา คาเฉล่ียผลรวมท่ีระดับ 3.94 หมายความวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ดานความรวดเร็วอยู

ในระดับมาก 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง ในดานความทันสมัย พบวา คาเฉล่ียผลรวมที่ระดับ 4.05 หมายความวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ดานความทันสมัยอยู

ในระดับมาก 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง ในดานความถูกตองครบถวน พบวา คาเฉล่ียผลรวมท่ีระดับ 4.40 หมายความวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ดานความถูกตอง

ครบถวนอยูในระดับมากที่สุด 

จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง 

ศาลลมละลายกลาง ในดานความเหมาะสมของผูใหบริการ พบวา คาเฉล่ียผลรวมท่ีระดับ 4.43 

หมายความวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ดาน

ความเหมาะสมของผูใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง 

วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยการใช Pearson Correlation ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เปน

ดังนี้ 

1.  ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและอายุของประชาชน ท่ีแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธ

ตอความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง 

2.  ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและภูมิลําเนาของประชาชน ท่ีแตกตางกัน   

มีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง 
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8.  การอภิปรายผลการศึกษา 
1. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง 

 ดานความสะดวก  พบวา  ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการ ณ สวนคลัง ศาล

ลมละลายกลางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจมากสุดในเร่ือง มีแบบฟอรมและตัวอยางการกรอกแบบฟอรมใหบริการ  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง เนนเร่ืองความถูกตองของเอกสารและแบบฟอรม ใหเปนไป

ตามระเบียบ  เพ่ือลดปญหาการใชหรือการกรอกแบบฟอรมผิด จนทําใหประชาชนผูรับบริการ

ตองเสียเวลาและคาใชจายเพ่ือกลับมาแกไข  และยังทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงักไปดวย  

 ดานความรวดเร็ว  พบวา  ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการ ณ สวนคลัง ศาล

ลมละลายกลางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจมากสุดในเร่ือง ใหบริการตามลําดับคิว กอน-หลัง อยางเครงครัด  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 

สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง มีการจัดลําดับคิวการใหบริการอยางเครงครัด ไมมีการเอ้ือใหแก

บุคคลท่ีรูจักมักคุน ใครมากอนก็ตองไดรับบริการกอน ตามลําดับอยางเครงครัด ทําใหประชาชน

สัมผัสไดถึงความเปนธรรมท่ีไดรับจากการบริการ 

 ดานความทันสมัย  พบวา  ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการ ณ สวนคลัง ศาล

ลมละลายกลางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจมากสุดในเร่ือง สามารถตรวจสอบขอมูลเบื้องตนไดดวยตนเองทางคอมพิวเตอรท่ีมี

ใหบริการ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ไดมีการจัดจอทัชสกรีนไวบริการ

ประชาชน เพ่ือใชสําหรับคนหาขอมูลเบื้องตนไดดวยตนเอง เชน คําพิพากษา คําส่ังวาสามารถรับ

เงินคืนไดหรือไม เปนตน เพ่ือเปนการลดเวลาการรอคอยตามลําดับคิวสําหรับประชาชนท่ีตองการ

มาติดตอดวยเร่ืองเล็กนอย ซึ่งสามารถคนหาดวยตนเองได 

 ดานความถูกตองครบถวน  พบวา  ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการ ณ สวนคลัง 

ศาลลมละลายกลางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากสุดในเร่ือง ขอมูลและเอกสารท่ีไดรับถูกตอง ครบถวน  และขอมูล  

ท่ีลงในระบบมีความถูกตองและชัดเจน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง 

นอกจากจะใหความสําคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการเปนสําคัญแลว  เร่ืองของความถูกตองของ

เอกสารและขอมูลตาง ๆ ท่ีลงในระบบเพ่ือใหประชาชนตรวจสอบก็ถือหัวใจท่ีสําคัญมากอีกอยาง

หนึ่งของการใหบริการ เพราะขอมูลเอกสาร ท่ีถูกตองและชัดเจนก็เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับ

ประชาชนผูมาติดตอเปนอยางมากเชนกัน  

 ดานความเหมาะสมของผูใหบริการ  พบวา ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการ ณ 

สวนคลัง ศาลลมละลายกลางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากสุดในเร่ือง มีความซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับส่ิง 
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ตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ สวนคลัง ศาล

ลมละลายกลาง ไดมีการฝกอบรมใหเจาหนาท่ีมีจริยธรรม  มีความซื่อสัตย  มีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหนาท่ีมากเปนพิเศษ  เพราะการทํางานในสวนคลังตองมีเร่ืองของเงินเขามาเก่ียวของ  

ดังนั้นจึงตองปลูกฝงใหเจาหนาท่ีตองปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต เปนหลัก

สําคัญ  

2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสวนคลัง 

ศาลลมละลายกลาง  โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

       เพศและอายุ  พบวา  ประชาชนผูมารับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลางที่มี

เพศและอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนคลัง ศาลลมละลายกลางไม

แตกตางกัน  ท้ังนี้เนื่องจาก สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ไดมุงเนนในการใหความสําคัญกับ

ประชาชนเปนหลัก โดยมีเปาหมายท่ีจะใหประชาชนไดรับบริการที่ดี อยางสมบูรณ มีความสะดวก 

รวดเร็วในการใหบริการ ตลอดจนการใหบริการมีความถูกตอง ชอบธรรม สามารถตรวจสอบได 

และมีความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยก ซึ่งสอดคลองกับ พิทักษ ตรุษทิม (2538 

: 33) กลาววา การสรางประสิทธิผลความพึงพอใจการใหบริการแกประชาชน มีหลักการและ

แนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการงานภาครัฐ ท่ีมี

ฐานคติท่ีวา ทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติท่ีดี อยางเทาเทียมกัน

ในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน 

  การศึกษาสูงสุด  พบวา  ประชาชนผูมารับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนคลัง ศาลลมละลายกลาง

แตกตางกัน   ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาสูงยอมมีความคาดหวังตอบริการอยูใน

ระดับสูงกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ํากวา เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว อาจเกิด

ความไมพึงพอใจไดงาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน และ

คณะ (2541, หนา 130-137) กลาววา การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะ

บริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีมากกวาผูมีการศึกษาต่ํา 

  ภูมิลําเนา  พบวา  ประชาชนผูมารับบริการ ณ สวนคลัง ศาลลมละลายกลางท่ีมี

ภูมิลําเนาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนคลัง ศาลลมละลายกลางแตกตางกัน    

ท้ังนี้เนื่องจาก ศาลลมละลายกลางเปนศาลท่ีมีอยูเพียงแหงเดียวในประเทศไทย ไมมีศาลสาขาใน

ตางจังหวัด ดังนั้น ประชาชนท่ีตองการมาติดตอกับศาลลมละลายกลาง ก็จําเปนท่ีจะตองเดินทาง

มารับบริการมายังศาลในกรุงเทพมหานครเทานั้น  ซึ่งประชาชนมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด ตอง

เสียเวลาเสียคาใชจายในการเดินทางมา ก็ยอมมีความคาดหวังไววาจะไดรับการบริการท่ีดี 

ครบถวน ตามความตองการ  แตถาไมไดรับการตอบสนองอยางท่ีคาดหวังไว ก็อาจเกิดความไม

พึงพอใจไดงายกวาผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 

 

255



9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
จากผลการวิจัย เร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการรับบริการ ณ    

สวนคลัง ศาลลมละลายกลาง ในคร้ังนี้  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดยังพบปญหาท่ีตองปรับปรุง

แกไข  ซึ่งผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรใหมีการสงเอกสาร แจงคําส่ังศาล หรือสงคําคูความ ใหคูความหรือผูท่ีมีสวน

เก่ียวของในคดีทราบทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการอํานวยการสะดวกและลดภาระคาใชจาย

ใหแกประชาชนท่ีอยูตางจังหวัดซึ่งจะตองเดินทางมารับบริการในกรุงเทพมหานคร  

2. ควรเพ่ิมจํานวนหมายเลขโทรศัพท ท่ีจะสามารถโทรมาสอบถามขอมูลได และจัด

เจาหนาท่ีไวคอยใหบริการรับและตอบขอซักถามของประชาชนท่ีโทรเขามาสอบถามขอมูล เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีตองการทราบขอมูลเบื้องตนได  

3. ควรใชระบบบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส  และมีการรับประกันเวลาในการใหบริการแต

ละคร้ัง ซึ่งถาลาชากวาท่ีกําหนดไวจะตองจายเงินประกันใหแกผูมาใชบริการ เพ่ือทําใหการบริการ

มีประสิทธิภาพสูงสุด        
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