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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 กระทรวงยติุธรรมเป็นหน่วยงานหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีภารกิจเป็นหน่วยงาน
หลกัของกระบวนการยติุธรรม ในการด าเนินการเพื่อพฒันากฎหมาย และระบบบริหารจดัการของ
กระบวนการยุติธรรมอยา่งเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือ 
และใหค้วามรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกนั ปราบปราม แกไ้ข ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
รวมทั้งป้องกนั แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบงัคบัคดี  
ทางแพง่ บงัคบัคดีทางอาญา บ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ โดยประกอบดว้ย  

 1. ส่วนราชการในสังกดักระทรวงยติุธรรม ไดแ้ก่  
  1) ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม  
  2)  กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  
  3)  กรมคุมประพฤติ  
  4)  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  
  5)  กรมบงัคบัคดี  
  6)  กรมราชทณัฑ ์ 
  7)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  8)  ส านกังานกิจการยติุธรรม  
  9)  สถาบนันิติวทิยาศาสตร์  

 2. ส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรมและข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยติุธรรมไดแ้ก่  

  1) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
  2) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 3. ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยติุธรรม ไดแ้ก่ 

  1) ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
  2) สถาบนัเพื่อการยติุธรรมแห่งประเทศไทย  

  โดยมีส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ 
ของส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรม แต่เน่ืองจากส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรม 
มีภารกิจท่ีแตกต่างกนัในกระบวนการยติุธรรม จึงขาดการบูรณาการดา้นการปฏิบติังาน ส านกังาน
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ปลดักระทรวงยุติธรรมจึงท าหน้าท่ีอีกประการหน่ึง คือ เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีหลกัในการ
บริหารภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม และท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการประสาน 
ส่งเสริม ก ากบัและอ านวยการการปฏิบติัราชการของกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการในสังกดั
กระทรวงยุติธรรมและข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการไม่สังกดั
กระทรวงยติุธรรมท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม  
  ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรมจึงไดมี้แนวคิดการจดัตั้งส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
ข้ึน เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมในส่วนภูมิภาค เพื่อบูรณาการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และเป็น
หน่วยงานในการน างานบริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ มาให้บริการประชาชน เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการขอรับการบริการตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 
  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม ( 2555)  
ได้ด าเนินการจดัท าการติดตามและประเมินผลส านกังานยุติธรรมจงัหวดัน าร่อง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี 
และปัตตานี พบวา่ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในส านกังานยุติธรรมจงัหวดัน าร่อง คือ การจดัเก็บสถิติ
ขอ้มูลเพื่อการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจและการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัท่ียงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน ปัญหาเก่ียวกบัการขาดทรัพยากร อนัไดแ้ก่ ทรัพยากร
บุคคลท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทรัพยากรเงิน คือ งบประมาณทางด้านการบริหาร 
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน รวมถึงอาคารสถานท่ี วสัดุครุภณัฑ์ และยานพาหนะท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ส่งผลให้การบริหารจัดการส านักงานยุติธรรมจังหวดัขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  
   จากการวิเคราะห์ปัญหาในข้างตน้ ปัญหาการด าเนินงานของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดั คือ 1) ทรัพยากรบุคคลมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 2) งบประมาณทางดา้นการบริหาร
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ผูศึ้กษาสนใจ
ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวดั  : 
กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อน าไปปรับปรุงหรือพฒันาการให้บริการของ
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราและจงัหวดัอ่ืน ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการของ 
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 4.  เพื่อทราบแนวทางพฒันาการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ความส าคัญของการศึกษา 

   การส ารวจความตอ้งการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการ 
ของส านักงานยุติธรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ 
ของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางพฒันา 
การใหบ้ริการ 

ของส านกังานยติุธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ปั จ จั ย ปั จ เ จ ก
บุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบั
การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
 
 

ความต้องการของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้
3. ดา้นความสามารถในการตอบสนอง 
4. ดา้นความเช่ือมัน่ต่อการบริการ 
5. ดา้นความเขา้ใจและเอาใจใส่
ประชาชนของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้
3. ดา้นความสามารถในการตอบสนอง 
4. ดา้นความเช่ือมัน่ต่อการบริการ 
5. ดา้นความเขา้ใจและเอาใจใส่
ประชาชนของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
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ค าถามในการศึกษา 

 1. ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นอยา่งไร 
  2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นอยา่งไร 
  3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจกบัความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการ 
ของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลเป็นอยา่งไร 
 4. แนวทางพฒันาการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นอยา่งไร 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตในทางวิชาการ การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจ 
ต่อการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและประชากร 
  2.1   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาน้ีคือการศึกษาส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2.2   ขอบเขตดา้นประชากร ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาประชาชนผูใ้ชบ้ริการส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 248 คน 
  3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาการด าเนินการศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 - 10 
พฤษภาคม 2558 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความตอ้งการของประชาชนต่อการใหบ้ริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
  2. ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
  3. ทราบถึงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความต้องการของประชาชน 
ต่อการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 4.  ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา และส านกังานยติุธรรมจงัหวดัอ่ืน ๆ 
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 นิยามศัพท์ 

  สยจ. หมายถึง ส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
 งานบริการ หมายถึง การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอยา่งรวดเร็วและเท่า
เทียม รวมทั้งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม แกไ้ข บ าบดั
และฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดตลอดจนประสานความร่วมมือกบัองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดั
ระดบัจงัหวดัของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองตามความประสงคห์รือความ
ตอ้งการ ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหากความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง และในทางกลบักนั  
ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ในสารนิพนธ์น้ีหมายถึง 
ความถึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
 ความตอ้งการ หมายถึง ความเช่ือของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงผูรั้บบริการ
จะใชเ้ป็นมาตรฐานหรือตวัวดัคุณภาพของการบริการ ในสารนิพนธ์น้ีหมายถึง ความตอ้งการของ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
  เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  ประชาชน หมายถึง ประชาชนผูม้าขอรับบริการงานต่าง ๆ จากกระทรวงยุติธรรม 
ผา่นทางส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ความเป็นรูปธรรมของบริการ หมายถึง ลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น หรือส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้
เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี บุคคล รวมทั้งการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี 
  ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้หมายถึง ความสามารถในการมอบบริการ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีควรจะเป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดต้รงวตัถุประสงค ์
  ความสามารถในการตอบสนอง หมายถึง ผูใ้ห้บริการพร้อมและเต็มใจจะให้บริการ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการ  และกระบวนการในการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  ความเช่ือมั่นต่อการบริการ หมายถึง ความรู้และมนุษย์สัมพันธ์ของผูใ้ห้บริการท่ี
แสดงออกท าใหผู้รั้บบริการมีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีไดรั้บ  
  ความเขา้ใจและเอาใจใส่ผูรั้บบริการของผูใ้ห้บริการ หมายถึง การดูแลและเอาใจใส่
ใหบ้ริการอยา่งตั้งอกตั้งใจ ผูรั้บบริการไดรั้บการแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล หรือรายกรณี 


