
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรม
จงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา” ผูศึ้กษาสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  
และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษาเร่ืองความตอ้งการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรม
จงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
       1)  เพื่อศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
       2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
    3)  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกบัความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 4)  เพื่อทราบแนวทางพฒันาการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาประชาชนผูใ้ช้บริการส านกังาน

ยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใช้ขอ้มูลจากสถิติค่าเฉล่ียต่อเดือนของผูเ้ขา้ใช้บริการส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2556 คือ 681 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชาชนผูเ้ขา้ใช้บริการส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan (1970, p. 608-609 อา้งถึงใน บุญธรรม จิตตอ์นนัต์, 2540, หนา้ 72) ผลการค านวณ 
พบว่า จ  านวนกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 248 คน ซ่ึงผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามทั้งหมด 248 ชุด ไดรั้บ
กลบัมาทั้งหมด 190 ชุด ร้อยละ 76.61 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ยสถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสถิติอา้งอิง (t-test, ANOVA) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบวา่ 

ความตอ้งการต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.46 S.D. = .67) เม่ือพิจารณารายดา้น  
ดา้นความสามารถในการตอบสนอง (   = 4.50 S.D. = .61) และดา้นความเขา้ใจและเอาใจใส่
ประชาชนของผูใ้ห้บริการ (   = 4.50 S.D. = .68) มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่ 
ต่อการบริการ (   = 4.48 S.D. = .64) ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (   = 4.38 S.D. = .71)  
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ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได้ (   = 4.42 S.D. = .72) เม่ือพิจารณารายขอ้เจา้หน้าท่ีให้บริการ 
ดว้ยความโปร่งใสมีค่าเฉล่ียสูงสุด (   = 4.68 S.D. = .52) รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีให้บริการตรง 
ตามเวลาท่ีก าหนด (   = 4.63 S.D. = .58) ส่วนสถานท่ีตั้งของส านกังานมีความเหมาะสม (   = 4.24 
S.D. = .67) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมาก (   = 3.85 S.D. =.79) เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นความสามารถ
ในการตอบสนองมีค่าเฉล่ียสูงสุด (   = 3.93 S.D. = .85) รองลงมาคือดา้นความเขา้ใจและเอาใจใส่
ประชาชนของผูใ้ห้บริการ (   = 3.90 S.D. = .74) ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้(   = 3.85 S.D. = .82) 
ดา้นความเช่ือมัน่ต่อการบริการ (   = 3.84 S.D. = .78) ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (   = 3.75 
S.D. = .75) เม่ือพิจารณารายขอ้เจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้ในการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
(   = 4.00 S.D. = .65) รองลงมาคือ ไดรั้บบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ (   = 3.97 S.D. = .85) 
เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจและเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม (   = 3.97 S.D. = .81) ไดรั้บการบริการตรง
ตามความตอ้งการ (   = 3.97 S.D. = .85) ส่วนสถานท่ีตั้งของส านกังานมีความเหมาะสม  (   = 3.32 
S.D. = .66) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
  เปรียบเทียบเปรียบเทียบความพึงพอใจและความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจและความตอ้งการของ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั คือ มีคามตอ้งการ
ในระดบัมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
   การทดสอบทางสถิติ เพศต่างกนั ความตอ้งการต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรม
จงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ี .05 ส่วนเพศต่างกนั ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษา
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 เปรียบเทียบ 
ตัวแปรอิสระกับความต้องการต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวดั : กรณีศึกษา 
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพต่างกนั ความตอ้งการต่อการ
ใหบ้ริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่าง
กนั ส่วนปัจจยัสถานภาพ และรายได้แตกต่างกนั ความตอ้งการต่อการให้บริการของส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 ส่วนการเปรียบเทียบตวัแปรอิสระกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  พบว่า ปัจจยัรายได ้อายุ และ
สถานภาพแตกต่างกนั ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษา
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัอาชีพและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
อภิปรายผล 

  วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจกบัความตอ้งการของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 4) ทราบแนวทางพฒันาการให้บริการของ
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวดั : 
กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.46 S.D. =.67) ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมาก (   = 3.85 S.D. =.79) 
  ความต้องการต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภาพร สุขเกษม 
(2551) เร่ืองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา พบวา่ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนเห็นว่าการให้บริการของส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั : กรณีศึกษาส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ วีรดา สุทธิช่ืน (2552)  
เร่ืองความพึงพอใจในการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) บริษทั พระนคร ฮอนดา้ ออโตโมบิล จ ากดั 
(สาขา เกษตรตดัใหม่) พบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ ณ ศูนยบ์ริการฮอนด้า สาขา เกษตรตดัใหม่  
มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสถานท่ีประกอบการ 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อความรวดเร็วของการให้บริการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อความกา้วหน้า ทนัสมยั 
ของการให้บริการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ความพึงพอใจท่ีมีต่อตวั
พนักงานผูใ้ห้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการให้บริการของส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรามีปัญหาในการให้บริการประชาชนเช่นกนั เพราะมีระดบัความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงต ่ากวา่ระดบัความตอ้งการของประชาชน 
  เปรียบเทียบเปรียบเทียบความพึงพอใจและความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจและความตอ้งการของ



51 
 

ประชาชนต่อการใหบ้ริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั คือ มีคามตอ้งการ
ในระดบัมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

  1.  ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
       1.1  ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการต่อการให้บริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั 
: กรณีศึกษาส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   1) ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราควรเสริมสร้างการให้บริการดว้ยความ
โปร่งใส เพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการของประชาชน 
   2) ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราควรเสริมสร้างให้เจา้หน้าท่ีให้บริการ
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด เพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการของประชาชน 
       1.2  ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
: กรณีศึกษาส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมาก 
   1) ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราควรพิจารณาในการยา้ยสถานท่ีตั้ ง 
ของส านกังาน เพื่อเอ้ือต่อการรองรับการเขา้ใชบ้ริการของประชาชนใหส้ะดวกยิง่ข้ึน 
   2) ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราควรส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ย
ความโปร่งใส เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชน 
      1.3 ตามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใหบ้ริการของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
“อยากใหมี้การประชาสัมพนัธ์หน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จกัมากกวา่น้ี” ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัจึงควร
มีการเพิ่มการประชาสัมพนัธ์บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน และเพิ่มช่องทางในการติดต่อ เพื่อให้
ประชาชนรู้จกัหน่วยงานมากยิง่ข้ึนและสามารถติดต่อส านกังานยติุธรรมจงัหวดัไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 2.  ขอ้เสนอแนะแนะดา้นนโยบาย 

  2.1  ความส าเร็จของการน านโยบาย/แผนไปปฏิบติั ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัสมรรถนะของ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้วชิาการหรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย/แผนนั้น ๆ ดงันั้นจึงควรมีการพฒันาปัจจยั
ในดา้นต่าง ๆ ใหมี้ความทนัสมยั และเกิดประโยชน์ต่อการน านโยบาย/แผนไปปฏิบติั 

  2.2  ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของบุคลากร องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการน านโยบาย/แผนไปสู่การปฏิบติั 
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 3.  ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหาร 
  3.1 ควรมีการปรับปรุง ตกแต่งสถานท่ีของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อ
สร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจใหเ้กิดกบัผูรั้บบริการมากท่ีสุด 
  3.2 ควรจดัท ามาตรฐานการใหบ้ริการของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  3.3 ควรมีการศึกษา ทบทวน รูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และส านกังานยติุธรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 4.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  4.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดั เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั  
ใหสู้งข้ึน 
  4.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผูเ้ขา้ใช้
บริการส านักงานยุติธรรมจังหวดั เพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของประชาชนมากยิง่ข้ึน 
  4.3 ควรส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการ ณ จุดบริการ เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าออกแบบและพฒันางานบริการ 
 
 
 
 
 


