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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were: 1) To study people’s needs of service delivery of the 
Chachoengsao Provincial Justice Office. 2) To study people’s satisfaction with service delivery of 
the Chachoengsao Provincial Justice Office. 3) To compare people’s needs with people’s 
satisfaction with service delivery of the Chachoengsao Provincial Justice Office. 4) To propose 
the way to improve the service delivery of the Chachoengsao Provincial Justice Office.  
The sample group was 681 persons who were serviced at Chachoengsao Provincial Justice Office 
based on monthly statistic of service delivery of the Chachoengsao Provincial Justice Office in 2013.  
 It was found from the study that the overall needs for service delivery was the highest 
level (   = 4.46 , S.D. = .67). In terms of satisfaction with service delivery, overall, was at high 
level (   = 3.85 S.D. = .79).  
 By way of testing the hypotheses , it was found that (1) sex is related to need of service 
delivery while it is not related to service satisfaction. (2) age , education , occupation are related 
to service need while it is not so in the case of marital status and income. In terms of satisfaction, 
it was found that  income , age , and marital status  are not related to satisfaction while occupation 
and education are. 
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  การศึกษาน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บการสนบัสนุน ความช่วยเหลือ และไดรั้บความกรุณา 
ให้ค  าปรึกษาแนะน าจาก รองศาสตราจารย ์ดร. ปิยากร หวงัมหาพร อาจารยท่ี์ปรึกษา รวมไปถึง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาด้านการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม ทุกท่าน    
  ขอขอบคุณผูอ้  านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  
ท่ีให้การสนบัสนุนการด าเนินการศึกษาเป็นอยา่งดี รวมถึงประชาชนผูเ้ขา้ใชบ้ริการของส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีเสียสละเวลาใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษา  
  ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม 
หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลดักระทรวงยุติธรรม ท่ีให้ความกรุณาเสียสละเวลาให้ค  าปรึกษา แนะน าต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา
ในการด าเนินการศึกษาคร้ังน้ี ท าใหก้ารด าเนินการสารนิพนธ์น้ีส าเร็จไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ท่ีเป็นก าลงัใจ รวมไปถึง 
ให้ค  าแนะน าในการด าเนินการศึกษาเป็นอย่างดี นอกจากน้ีขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ท่ีให้
การสนบัสนุนการด าเนินการสารนิพนธ์ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการจนการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี  
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