แนวทางการพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็ นเลิศของสานักอานวยการ
ประจาศาลอาญา
ศุภกร กรวิจิตรกุล*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ **

บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนในเรื่ อ งการ
ให้ บริการของสานักอานวยการประจาศาลอาญา และข้ อเสนอแนวทางการพัฒนาการให้ บริการสู่
ความเป็ นเลิศ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยศึกษาความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน
และการให้ บริการของตนเองใน 6 ด้ าน ได้ แก่ การบริการด้ วยความเท่าเทียมกัน บริการที่รวดเร็ว
ทันเวลา การบริการอย่างพอเพียง การบริการอย่างต่อเนื่อง การบริการที่มีความก้ าวหน้ า และการ
บริการอย่างสุภาพ และได้ ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้ บริการ 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านผู้ให้ บริการ ด้ านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก โดยประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสานักอานวยการประจาศาลอาญา
จ านวน 40 คน และประชาชนผู้ มาใช้ บริ ก ารจ านวน 100 คนโดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การแจก
แบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้ วยตัวเองและรอรับกลับ และทาการสัมภาษณ์ผ้ ู
พิพากษาศาลอาญา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนที่ม าติ ด ต่ อ งานที่ศ าลอาญามี ค วามพึ งพอใจต่ อ การ
ให้ บริการของสานักอานวยการประจาศาลอาญาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้ าน
สรุปได้ ว่า มีปัญหาข้ อขัดข้ องในการให้ บริการ 2 ด้ าน คือ ปัญหาด้ านบุคลากร และปัญหาด้ านการ
บริหารจัดการ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ผลการทดสอบสมมติฐาน เมื่อเปรียบเทียบความเปรียบเทียบระดับความ พึงพอใจของ
ประชาชนในเรื่ องการให้ บริ ก ารของส านั ก อ านวยการประจ า ศาลอาญา ตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์กับสมมติฐานโดยภาพรวมพบว่ าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่มี ีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่มี ีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05

1.บทนา
ศาลยุติธรรมเป็ นหนึ่งในอานาจอธิปไตยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู ญ มาตรา 3 ที่มี
บทบาทและภารกิจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซ่ึงต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปโดยยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ดังนั้นศาลยุติธรรมจึงควรเป็ นองค์กรที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงอย่างเสมอภาค การให้ ความสาคัญเรื่องการให้ บริการประชาชน
ของศาลยุ ติ ธรรมนั้ น สะท้ อ นออกมาให้ เ ห็น ได้ จ ากวิ สั ยทัศ น์ ของศาลยุ ติธรรมที่ร ะบุ ว่ า “ศาล
ยุติธรรมเป็ นผู้ใช้ อานาจตุลาการในการดารงอานาจอธิปไตยและรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยของ
สัง คมโดยการอ านวยความยุ ติ ธ รรม ภายใต้ ห ลั กนิ ติ ธรรมด้ ว ยความรวดเร็ว เป็ นธรรมและมี
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล ทั้งมุ่ งนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยมาใช้ เพื่ อให้
ประชาชนเข้ าถึงการอานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้ โดยง่ายภายในปี พ.ศ.2560” มี
พันธกิจที่สนับสนุนการอานวยความยุติธรรมด้ วยความสะดวก รวดเร็วและการให้ บริการประชาชน
ที่มีคุณภาพสูงสุด สานั กงานศาลยุ ติธรรมจึ งกาหนดแผนยุ ทธศาสตร์ พ.ศ.2557 – 2560
เกี่ยวกับเรื่องการให้ บริการประชาชนไว้ ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ที่ระบุว่า ยกระดับระบบงานธุรการศาล
ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการและการให้ บริการประชาชนให้ มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูงพร้ อม
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้ าประสงค์ให้ มีระบบงานธุรการศาลและระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
ที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอานวยความยุติธรรมให้ ดาเนิน
ไปด้ วยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการให้ บ ริ การต้ อนรั บประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด
สานั กอานวยการประจาศาลอาญาเป็ นหน่ วยงานที่มีหน้ าที่ทางธุรการสนั บสนุ นงานพิ จารณาคดี
เพื่อให้ การอานวยความยุติธรรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผ้ ูอานวยการสานักอานวยการ
เป็ นผู้ บริ หารงานธุรการในสานักอานวยการประจาศาล ดังนั้ น การให้ บ ริ การประชาชนจึ งเป็ น
ภารกิจสาคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่ งข้ า ราชการศาลยุ ติธรรมทุกคนต่ างมีภารกิจนี้เพื่ อให้ ป ระชาชน
สามารถเข้ า ถึงความยุติธรรมได้ โดยสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม ประหยัดและทั่วถึงการบริ หาร
จัดการด้ านการให้ บริการประชาชนของสานักอานวยการประจาศาลอาญา
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2.วิธีดาเนินการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
(Dependent Variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.

ระดับการให้บริการ

เพศ
อายุ
อาชีพ
อายุงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการด้ วยความเท่าเทียมกัน
บริการที่รวดเร็วทันเวลา
บริการอย่างเพียงพอ
บริการอย่างต่อเนื่อง
การให้ บริการที่มีความก้ าวหน้ า
บริการอย่างสุภาพ

ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นบุคลากรสานักอานวยการประจาศาลอาญา จานวน 40 คน
และประชากรผู้ มาติ ดต่ อ ราชการ จานวน 100 คน เนื่ องจากจ านวนประชากรเป้ าหมาย คื อ
ประชาชนผู้มาใช้ บริการ ไม่สามารถทราบจานวนแน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงไม่ใช้ วิธีการคานวณขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยอาศั ย วิ ธี ท างสถิ ติ แต่ ไ ด้ ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย คื อ เก็บ จาก
ประชาชนที่มาใช้ บริการให้ ครบ 100 ราย และทาการสัมภาษณ์ผ้ ูพิพากษาศาลอาญา

3.วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้ อมูลเชิงสารวจที่ได้ จากการศึกษาเชิงเอกสารและเชิงสารวจการสัมภาษณ์มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อสรุปประเด็นปัญหาข้ อขัดข้ องและวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการให้ บริการสู่
ความเป็ นเลิศของสานักอานวยการประจาศาลอาญา โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ขั้นตอนศึกษาเอกสารตารา ระเบียบต่าง ๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องรวมทั้ง
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ูพิพากษาศาลอาญา เพื่ อรวบรวมประเด็นปั ญหาข้ อขัดข้ องในการ
ให้ บริการของสานักอานวยการประจาศาลอาญา
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2. วิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาข้ อ ขัด ข้ อ งในการให้ บ ริ ก าร โดยวิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล
เอกสาร การสัมภาษณ์ และจากการประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง เพื่อนามา
หาแนวทางในการพัฒนาการให้ บริการของสานักอานวยการประจาศาลอาญา
ผู้ วิ จัยจะนาข้ อมู ลที่ได้ รั บทาการตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อ มู ลและนาข้ อ มู ลมา
วิเคราะห์ ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้ ดังนี้
วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามโดยใช้ ค่า ความถี่ (Frequencies) ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาบรรยายเป็ นประเด็น
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กาหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ 3 ข้ อ
และการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยโดยใช้ สถิติ ดังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้ บริการ
ต่อคุณภาพการให้ บริการ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าสถิติทดสอบที (T-Test)

4.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้ อ มู ลทั่วไปของบุ คลากรในสานั กอานวยการประจาศาลอาญา จานวน 40
ประมวลผลแล้ วผู้วิจัยได้ นาเสนอ ดังนี้

ชุ ด เมื่อทาการ

ตารางที่ 1.1 จ านวนและร้ อ ยละของบุ ค ลากรในส านั ก อ านวยการประจ าศาลอาญาที่ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
ร้ อยละ
18
45.0
22
55.0
40
100.0
จากตารางที่ 1.1 พบว่ า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 และเป็ นเพศชาย จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.0
ตารางที่ 1.2 จานวนและร้ อยละของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
น้ อยกว่า 30 ปี
อายุ 31 – 45 ปี
อายุ 45 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
5
22
13
40

ร้ อยละ
12.5
55.0
32.5
100
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จากตารางที่ 1.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31
– 45 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 รองลงมา คือมีอายุ 45 ปี ขึ้นไป จานวน 13 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 32.5 และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.5
ตารางที่ 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม การศึกษา
การศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
5
12.5
ปริญญาตรี
25
62.5
สูงกว่าปริญญาตรี
10
25.0
รวม
40
100
จากตารางที่ 1.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาที่สูงสุดคือ
ปริญญาตรี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 10 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.5
ตารางที่ 1.4 ระยะเวลาท างานในหน่ ว ยงานของบุ ค ลากรที่ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระยะเวลาทางาน
ระยะเวลาทางานในหน่วยงาน จานวน
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 5 ปี
10
25.0
5 – 10 ปี
10
25.0
10 ปี ขึ้นไป
20
50.0
รวม
40
100
จากตางที่ 1.4 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะยะเวลาท างานใน
หน่วยงานสูงสุด คือ 10 ปี ขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 และน้ อยกว่า 5 ปี จานวน
10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 กับ 5 – 10 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.0
ความคิดเห็นของบุคลากรสานักอานวยการประจาศาลอาญา มีคุณภาพ เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง / คุณภาพบริการสูงมาก วิเคราะห์โดยใช้ สถิติที (T-Test) บุคลากรที่มีเพศที่ต่างกัน มี
บริการของสานักอานวยการประจาศาลอาญาที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ตารางที่ 1.5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ บริการของบุคลากรในสานักอานวยการประจา
ศาลอาญา จาแนกตามสถานภาพด้ านเพศ
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Group Statistics

gender
คุณภาพการ male
ให้ บริการ
female

N

Mean
18 3.1765
22 3.0802
Independent Samples Test

Levene's
Test for
Equality of
Variances

F

Sig.

Std.
Std. Error
Deviation
Mean
.20576 .04850
.20096 .04284

t-test for Equality of Means

t

df

คุณภาพ
การ
ให้ บริการ

95%
Confidence
Interval of
the
Sig.
Std.
(2- Mean Error Difference
taile Differen Differe Uppe Lowe
d)
ce
nce
r
r

Equal
varianc
.06 .80 1.4
.14
.0645
.226
es
38
.09626
.034
3
3 91
4
6
94
assume
43
d
Equal
varianc
1.4 36.0 .14
.0647
.227
es not
.09626
.034
87 93
6
1
49
assume
97
d
จากตารางที่ 1.5 พบว่า เพศชายมีระดับความคิดเห็นในเรื่องคุณภาพการให้ บริการ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.1765 ซึ่งอยู่ในระดับ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง / คุณภาพบริการสูงมาก ส่วนเพศหญิงมี
ระดับความคิดเห็นในเรื่ องคุณภาพการให้ บริ การเฉลี่ยเท่ากับ 3.0802 ซึ่งอยู่ในระดับ เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง / คุณภาพบริการสูงมาก เช่นเดียวกัน
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ในเรื่องของการทดสอบว่าบุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันหรือไม่ กาหนดสมมุติฐานการทดสอบ ดังนี้
H0 : µชาย=µหญิง (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพศชายไม่แตกต่างจากกลุ่มเพศหญิง)
H1 : µชาย≠µหญิง (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพศชายแตกต่างจากกลุ่มเพศหญิง)
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ค่า F-test ซึ่งเป็ นการทดสอบว่าความแปรปรวนของ
ข้ อมูล2กลุ่มเท่ากันหรือไม่ จากสมมุติฐานที่ได้ กาหนดไว้ จึงสามารถทาการทดสอบได้ ดังนี้
H0 : ơ2ชาย= ơ2หญิง (ความแปรปรวนเท่ากัน Equal variances assumed)
H1 : ơ2ชาย≠ ơ2หญิง (ความแปรปรวนไม่เท่ากัน Equal variances not assumed)
ดังนั้นผลการวิเคราะห์ได้ ค่า Sig. 0.803 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 : ơ2
2
ชาย= ơ หญิง และได้ จากการอ่านผล t-test โดยดูผลคะแนนส่วนของ Equal variances assumed และ
ค่า t 1.491 และค่า Sig. 0.144 ซึ่งมีมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 : µชาย=µหญิง (ค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มเพศชายไม่แตกต่างจากกลุ่มเพศหญิง) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
สรุปได้ ว่า บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ กับสานักอานวยการประจาศาลอาญา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
2. แบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของการให้ บริการของผู้มาติดต่อราชการ
ข้ อมูลทั่วไปของประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สานักอานวยการประจาศาลอาญา
จานวน 100ชุด เมื่อทาการประมวลผลแล้ วผู้วิจัยได้ นาเสนอ ดังนี้
ตารางที่ 1.6 จานวนและร้ อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
ร้ อยละ
57
57.0
43
43.0
100
100.0
จากตารางที่ 1.6 พบว่ า กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ตอบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.0 และเป็ นเพศหญิง จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.0
ตารางที่ 1.7 จานวนและร้ อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
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อายุ
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่า 30 ปี
32
32.0
31 – 60 ปี
55
55.0
60 ปี ขึ้นไป
18
18.0
รวม
100
100.0
จากตารางที่ 1.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31
– 60 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 รองลงมาคือต่ากว่าอายุ 30 ปี จานวน 32 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 32.0 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0
การให้ บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ กับสานักอานวยการประจาศาลอาญา มีคุณภาพระดับ
พอใจน้ อยจนเกือบจะไม่พอใจ วิเคราะห์โดยใช้ สถิติที (T-Test) โดยค่ าเฉลี่ ยของคะแนนความพึ ง
พอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานักอานวยการประจาศาลอาญาเท่ากับ 3.14 กาหนด
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ใช้ ทดสอบไว้ ท่ี 1.60 ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงกาหนดสมมติฐาน
ทางสถิติไว้ ดังนี้
ตารางที่ 1.8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้ บริ การประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สานั ก
อานวยการประจาศาลอาญา
คุณภาพการให้ บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สานักอานวยการประจาศาลอาญา
Test – value = 1.60
N
Mean
Std.Deviation
ค่าสถิติ t
Df
Sig. (2 tailed)
100
3.14
0.79
22.824
99
0.00
ในเรื่ องของการทดสอบว่ า ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริ การมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
1.60 หรือไม่ กาหนดสมมุติฐานในการทดสอบคือ
H0 : µ=1.60 (ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 1.60)
H1 : µ≠1.60 (ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของประชาชนไม่เท่ากับ 1.60)
จากตารางที่ 1.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ รับบริการที่สานักอานวยการประจาศาลอาญามีค่าเฉลี่ย
คะแนนคุณภาพการให้ บริการเท่ากับ 3.14 ซึ่งความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การ อยู่ใน
ระดับพอใจน้ อยจนเกือบจะไม่พอใจ โดยการทดสอบกับค่าเฉลี่ยที่กาหนด (1.60) พบว่า ค่า T –
value = 22.824 Df = 99 S.D = 0.79 และค่า Sig. (2 – tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ถ้ าค่า Sig. < 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 แต่ยอมรับ H1 : µ≠1.60 นั่นคือ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของประชาชนไม่เท่ากับ 1.60 ดังนั้นสมมติฐานข้ อ 2 ค่าเฉลี่ย
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ของคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานักอานวยการประจาศาลอาญา
เท่ากับ 1.60 จึงได้ รับการปฏิเสธ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
สรุปได้ ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานัก
อานวยการประจาศาลอาญาไม่เท่ากับ 1.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

5.สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ในสานักอานวยการประจาศาลอาญาส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 มีอายุระหว่าง 31 – 45 ปี จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.5
และประชาชนผู้มาใช้ บริ การส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ
57.0 มีอายุระหว่าง 31 – 60 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.0
โดยคุณภาพบริการจากการที่เข้ ามาใช้ บริการในศาลอาญาของประชาชนผู้มาใช้ บริการ
นั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็น ว่ า มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยจนเกื อ บจะไม่ พ อใจ และคุ ณ ภาพการ
ให้ บริการของบุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีคุณภาพสูง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่แสดงข้ อเสนอแนะไว้ ในแบบทดสอบอีกทั้งมาจากประสบการณ์โดยตรงของผู้วิจัย โดยสรุปได้
ดังนี้
สานักอานวยการประจาศาลอาญา สรุปได้ ว่า มีปัญหาข้ อขัดข้ องในการให้ บริการ 2 ด้ าน คือ
ปัญหาด้ านบุคลากร และปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ จากการศึกษาข้ อมูลที่ได้ จากเอกสารต่าง
ๆ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้ อง ผู้ ศึกษาได้ รวบรวมนามาวิเคราะห์ หาแนวทางในการพั ฒนาการ
ให้ บริการ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

6.อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ศึกษากับการบริการที่ดี มีดังนี้
1.1. ปัจจัยด้ านเจตคติต่อการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริการที่ดี ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ วัชรา วัชรเสถียร (2539 : 10) ได้ กล่าวว่าการบริการหมายถึงการ
กระทาที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ ยมไปด้ วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เอื้อ
อาทร มีนา้ ใจไมตรีให้ ความสะดวกรวดเร็ว ให้ ความเป็ นธรรมและเสมอภาค ซึ่งการให้ บริการจะ
มีท้งั ผู้ให้ และผู้รับกล่าวคือถ้ าเป็ นการบริการที่ดี เมื่อผู้ให้ บริการให้ บริการไปแล้ วผู้รับบริการจะ
เกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติท่ดี ีต่อการบริการดังกล่าว
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1.2. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานัก
อานวยการประจาศาลอาญา พบว่าประชาชนผู้มาใช้ บริการมีความพึงพอใจในการให้ บริการอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ วุฒิชัยธนาการ(๒๕๔๐) คือ ๑ ความพึงพอใจใน
ด้ านสถานที่ ๒ ความพึงพอใจในบริการที่ได้ รับ โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มารับบริการ
จานวน ๑๐๐คน ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนในด้ านการบริการที่ได้ รับ อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารวมแล้ วประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้ บริการของข้ าราชการ
2. ผลการวิจัยค่านา้ หนักความสาคัญของตัวแปรปัจจัยที่ศึกษากับการบริการที่ดี มีดังนี้
2.1. ปัจจัยด้ านเจตคติต่อการทางานส่งผลต่อการบริการที่ดี ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
รวมทั้งหมด กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป อาจเป็ นเพราะว่า ระยะเวลาใน
การทางานหรือประสบการณ์ท่พี นักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ รับรู้เกี่ยวกับวัตถุ คน หรือสถานการณ์ต่างๆ
ถูกโน้ มน้ าวต่อสิ่งนั้นๆ เพราะเจตคติเป็ นความเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ท่คี นเรารับไว้ ซ่ึง
ทาให้ มีความรู้สกึ ต่อสิ่งใดในทางบวกหรือทางลบ สอดคล้ องกับแนวคิดของ วัชรา วัชรเสถียร
และคนอื่นๆ (2539 : 10) ที่กล่าวว่า เจตคติต่อการทางานเป็ นความรู้สกึ คนใดคนหนึ่งที่มีต่อ
งาน มีอตั ราของการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถในการทางานว่ามีความสาคัญและมีคุณค่า มีความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับงานที่ทาสูงมีการขาดงานและการลาออกน้ อยจะทุม่ เทเวลา กาลังกาย กาลังใจ
อีกทั้งยังมองว่างานนั้นเป็ นสิ่งสาคัญเหนือสิ่งใดๆ ในการดาเนินชีวิต การมีโอกาสรับผิดชอบ
ตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ นั้น หมายถึงหน้ าตา และภาพลักษณ์ของตนเอง และต้ องการมีส่วนร่วมใน
การทางานให้ กบั องค์กรที่ตนเองเป็ นสมาชิกอย่างเต็มกาลังความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่
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